




Συνάδελφοι,
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αποκαλούµενη

«απελευθέρωση» των επαγγελµάτων δικηγόρων,
µηχανικών, συµβολαιογράφων κ.α. Η Κυβέρνηση
έχει συγκροτήσει ειδική επιτροπή µε επικεφαλής
τον Α/Πρόεδρο του ΣτΕ, Μ. Βροντάκη, η οποία
αναµένεται να ολοκληρώσει το έργο της µέχρι το
τέλος ∆εκεµβρίου τρέχοντος έτους. Το προσχέδιο
θα δοθεί αρχικά στα συναρµόδια Υπουργεία ∆ι-
καιοσύνης και Οικονοµικών και στη συνέχεια στο
Προεδρείο της Ολοµέλειας των Προέδρων των
∆ικηγορικών Συλλόγων για διαβούλευση.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολοµέλειας συ-
νήλθε στις 06/12/2010 στην Αθήνα, στο Υπουργείο
∆ικαιοσύνης και µετά την ενηµερωτική συζήτηση
µε τον Υπουργό, αποφασίστηκε η σύγκληση εκ
νέου της Σ.Ε. µόλις δοθεί το προσχέδιο του νοµο-
σχεδίου προκειµένου στη συνέχεια να ενηµερω-
θεί η Ολοµέλεια και να ληφθούν αποφάσεις.

Είναι γεγονός ότι µέχρι σήµερα στα θέµατα
που θίγει το «µνηµόνιο» και αφορούν στον κλάδο
µας η διαπραγµατευτική θέση που τηρεί το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης είναι απόλυτα εναρµονι-
σµένη µε τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την
Ολοµέλεια στη συνέλευση της Καβάλας, πράγµα
που επιβεβαιώθηκε και από την ενηµέρωση που
είχε ο Πρόεδρος της Ολοµέλειας από τον Γ.Γ του
Υπουργείου Οικονοµικών στις αρχές Σεπτεµ-
βρίου.

Όσον αφορά στα συνδικαλιστικά τεκταινό-
µενα του κλάδου µας, είναι επιτακτική πλέον η
ανάγκη να µην αναλωνόµαστε σε ανούσια αναζή-
τηση και επιµερισµό ευθυνών για το παρελθόν –
τουλάχιστον όχι τώρα- αλλά να ενωθούµε µαζικά
δηµιουργώντας ένα αρραγές µέτωπο απέναντι σε
όσους αντιµετωπίζουν τους δικηγόρους ως ψηφία
πάνω σε καρτέλες ισολογισµών και όχι ως ένα δυ-
ναµικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας, έχουµε
δε υποχρέωση και καθήκον να αντιταχθούµε στα
όσα ενδεχοµένως προετοιµάζονται σε βάρος του
κλάδου µας.

Ας µην σπεύ-
σουν δε κάποιοι
να ερµηνεύσουν
τις διάφορες το-
ποθετήσεις των
κατά τόπους ∆ι-
κηγορικών Συλ-
λόγων ως πολυδιάσπαση στους κόλπους
τηςΟλοµέλειας. Αντίθετα κάθε µία από τις ξεχω-
ριστές κινητοποιήσεις, όπως και αν εκφράστηκαν
επιµέρους, εµφορείται από την ίδια αγωνία και το
φόβο της επόµενης µέρας στην άσκηση του δικη-
γορικού επαγγέλµατος, ιδίως για το νέο δικηγόρο,
στην Ελλάδα του µνηµονίου, της τρόικας, της οι-
κονοµικής υποτέλειας και της εκχώρησης εθνικής
κυριαρχίας. Η αγωνία αυτή µας εκφράζει όλους.

Γνωρίζουµε και συναισθανόµαστε απολύτως το
πρόβληµα της χώρας µας και ξέρουµε ότι δεν εί-
µαστε οι µόνοι θιγόµενοι από τα επώδυνα µέτρα
του Μνηµονίου και της οικονοµικής κρίσης.
Όµως, ως κλάδος είµαστε έτοιµοι να αντιδρά-
σουµε ενάντια στα µέτρα που θα µειώσουν την
αξιοπρέπεια του επαγγέλµατός µας, όχι µόνο σε
νοµικό – επιστηµονικό επίπεδο µε θέσεις και από-
ψεις που δόθηκαν στην ανωτέρω επιτροπή και στα
αρµόδια Υπουργεία ∆ικαιοσύνης και Οικονοµι-
κών – άλλωστε µε αυτές τις θέσεις προσέφυγε η
Ελλάδα ενώπιον του ∆ΕΚ – αλλά εξίσου µαχητικά
µε αγώνες και µορφές διεκδίκησης που θα «πονέ-
σουν» τον κρατικό µηχανισµό. Μέχρι σήµερα συ-
νήθως οι κινητοποιήσεις µας είχαν χαρακτήρα που
περισσότερο πλήγωνε εµάς τους ίδιους παρά το
κράτος, από δω και πέρα –αν χρειαστεί- θα ανα-
τάξουµε τις δυνάµεις σε διαφορετικό επίπεδο
δράσης.

Σας εύχοµαι ολόψυχα Υγεία, Καλά Χριστού-
γεννα και Ευτυχισµένο το 2011 για όλους εσάς και
τις οικογένειές σας.

Στέλιος Μανουσάκης
Πρόεδρος ∆ΣΠ

σηµείωµαέκδοσης
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Eκλογή του κ. Ευάγγ. Τσουρούλη, 
στη θέση του Β’ Αντιπροέδρου CCBE

Ψηφιακές υπηρεσίες µέσω της ιστοσελίδας του ∆ΣΠ

7ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ναυτικού ∆ικαίου
∆ικηγόρου Συλλόγου Πειραιά

«Ν. 3869/2010: Για τη ρύθµιση των οφειλών 
των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων»

Ο ∆ΣΠ τίµησε τον Κώστα Πεταλά απονέµοντάς του 

τον τίτλο του επιτίµου Προέδρου

Ευρωπα|κά & ∆ιεθνή Νοµικά Θέµατα

Το µέλλον που πρέπει να αντιπαλέψουµε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΟΥΣΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ  

Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ∆ΣΑ  ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

«Μήπως πρέπει να πάµε σ’ ένα ενιαίο
οµοσπονδιακό  ευρωπα|κό κράτος;»

Η εκπαίδευση στη µυκηνα|κή εποχή

Αφιέρωµα Γιάννης Τσαρούχης    

«Πολιτιστικό Φθινόπωρο 2010»

ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Στίξεις 

ΒΙΒΛΙΟπαρουσιάσεις

Περί µεταρρυθµίσεων και µνηµών 

Μήπως ήρθε η στιγµή;

Νέα αποκτήµατα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιώς
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* Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν προσωπικές απόψεις 
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Eκλογή του κ. Ευάγγελου Τσουρούλη, µέλους του

∆.Σ. του ∆.Σ.Π. στη θέση του Β’ Αντιπροέδρου 

CCBE

ΜΜεγάλη τιµή αποτελεί για το Ελληνικό ∆ικηγορικό Σώµα και ιδιαίτερα για το ∆.Σ.Π. η εκλογή
στη θέση του Β΄Αντιπροέδρου (σηµ.: οι εκλογές γίνονται για τη θέση του Β΄Αντιπροέδρου ο

οποίος τον επόµενο χρόνο προωθείται στη θέση του Α΄Αντιπροέδρου και τον µεθεπόµενο στη θέση
του Προέδρου) της Ευρωπα�κής Ένωσης ∆ικηγορικών Συλλόγων (CCBE) του µέλους του ∆.Σ.
Ευάγγελου Τσουρούλη κατά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα το Σάββατο 27 Νοεµβρίου 2010 στις
Βρυξέλλες. 

Η εκλογή αυτή, έρχεται ως επιστέγασµα των άοκνων και µακροχρόνιων προσπαθειών του, αλλά
και ως αναγνώριση της παρουσίας και ουσιαστικής συµµετοχής του στην κατεύθυνση της θεµε-
λίωσης του κράτους δικαίου της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και στην ανα-
βάθµιση του θεσµικού ρόλου του δικηγόρου. 

Ο Πρόεδρος, το ∆.Σ. και σύσσωµος ο ∆.Σ.Π. εύχονται καλή θητεία και αποδοτικό έργο για την
επόµενη τριετία στο µέλος µας Ευάγγελο Τσουρούλη ο οποίος το 2011 θα είναι Β΄Αντιπρόεδρος,
το 2012 Α΄ Αντιπρόεδρος και το 2013 Πρόεδρος της CCBE. 

Βρυξέλλες 27/11/2010 αµέσως µετά την εκλογή του κ. Ευάγγ. Τσουρούλη στη θέση του Β’ Αντιπροέδρου του CCBE.
∆ιακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά (πρώτη σειρά):

Μ. Κοτσώνης, Αργ. ∆ήµοβιτς, ∆. Χατζιµιχάλης (∆ΣΑ), Άννα Αλεξανδροπούλου, Ευαγγ. Τσουρούλης, 
Σόνια ∆ροσοπούλου (∆ΣΑ), Ηλ. Κλάππας, Χρ. Περιβολάρης.

(δεύτερη σειρά) από αριστερά προς τα δεξιά: 
Ρωξ. Κωνσταντζίκη (∆ΣΘ), Μ. Φλωροπούλου, Στ. Μανουσάκης, ∆ηµ. Σταθακόπουλος και Γ. Σταµατογιάννης.

ΟΟ εκλεγµένος πλέον Β’ αντιπρόεδρος του CCBE και µελλοντικός  πρόεδρός του (2013), αγα-
πητός  συνάδελφος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Ευάγγελος Τσουρούλης, εκλέγεται συνε-

χώς και αδιαλείπτως επί 15 έτη στο ∆.Σ.  του ∆.Σ.Π , ενώ είναι βασικό στέλεχος της  επιτροπής
σύνταξης της ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ µε αποδοτικότατο έργο.

Είναι επί 12ετία µέλος και την τελευταία 3ετία Αρχηγός της Ελληνικής αντιπροσωπείας του
CCBE, ενώ διετέλεσε  Πρόεδρος Επιτροπών του Συµβουλίου ∆ικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης για
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UIA - 54th annual congress in Istanbul, October 30- November 3, 2010

∆ιεθνής Ένωσις ∆ικηγόρων (UIA), 54ο ετήσιο Συνέδριο 

στην Κωνσταντινούπολη 30 Οκτ. - 03  Νοεµβρ., 2010

Επίσκεψη Κινέζων ∆ικαστών στο ∆ΣΠ 

Επίσκεψη ∆ικαστών από Μεσογειακές χώρες στο ∆ΣΠ

Στο διάστηµα 30 Οκτ. - 03 Νοεµ. 2010,
πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη
η ετήσια σύνοδος της ∆ιεθνούς Ένωσης ∆ι-
κηγόρων (UIA), µε πλήθος οµιλητών και πα-
νηγυρική εισήγηση του προέδρου κ. Corrado
De Martini, (βλ. φώτο). Εκ των βασικών οµι-

λητών ήταν ο κ. Σωτ. Φέ-
λιος (∆ΣΑ) ενώ το ∆ΣΠ εκ-
προσώπησαν οι σύµβουλοι
Ευάγγ. Αναγνώστου και
∆ηµ. Σταθακόπουλος.

τη «∆ιακίνηση & Εγκατάσταση Κοινοτικών ∆ικηγόρων», για θέµατα «Πειθαρχίας», καθώς και
για την «Οδηγία για τις υπηρεσίες στην  Εσωτερική Αγορά».

Συµµετείχε στις Επιτροπές του CCBE για τη ∆ιαµεσολάβηση (ADR), τη ∆ιαιτησία, Πρόσβαση
στη ∆ικαιοσύνη, Νοµικής Αρωγής (Legal Aid), τα δικαιώµατα του ανθρώπου, Ανταγωνισµού, Ποι-
νικού δικαίου και ∆εοντολογίας, ενώ συµµετείχε επίσης στην οµάδα που συνέταξε τον Χάρτη του
CCBE για τις θεµελιώδεις Αρχές του ∆ικηγορικού λειτουργήµατος.

Εκπροσώπησε το CCBE στο Ευρωπα�κό κοινοβούλιο και σε συσκέψεις µε εκπροσώπους της
Ευρωπα�κής Επιτροπής καθώς και σε σεµινάρια ως κύριος  οµιλητής σε Κίεβο Ουκρανίας και
Σόφια Βουλγαρίας, τέλος έχει συγγράψει τα έργα: «Αποζηµιώσεις για τραυµατισµούς στην Ε.Ε»,
«∆ικαιώµατα του καταναλωτή στην Ε.Ε» και «Πολιτική ∆ικονοµία στην Ε.Ε» (Τµήµατα Ελληνι-
κού ∆ικαίου).

∆ηµ. Σταθακόπουλος
Μέλος της επιτροπής PECO CCBE

Ο κ. Corrado De Martini, 
Πρόεδρος της UIA

Ο Πρόεδρος και το ∆Σ σε συνεργασία µε την προισταµένη του Εφετείου Πειραιά κ. Ευαγγελία
Μπουφούνου και Πρόεδρο Εφέτη κ. Χαρ. Μαχαίρα και τον Εφέτη Κυρ. Οικονόµου δέχτηκαν
αντιπροσωπεία ανώτατων Κινέζων ∆ικαστών και αντήλλαξαν απόψεις για το δίκαιο των δύο
χωρών.  

Ο Πρόεδρος και το ∆Σ του ∆ΣΠ δέχθηκαν αντιπροσωπεία µεσογειακών ανωτάτων και ανωτέ-
ρων δικαστών από τα κράτη της µεσογείου (Συρία - Ισραήλ - Λιβύη - Μαρόκο - Αλγερία - Τυνη-
σία) και αντάλλαξαν απόψεις.
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Πειραιάς, 24 Νοεµβρίου 2010

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,
Με την παρούσα θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε

για την αναβάθµιση και τον εµπλουτισµό των παρεχο-
µένων µέσω της ιστοσελίδας του ∆.Σ.Π.
(www.dspeir.gr), ψηφιακών υπηρεσιών.

Με σταθερή επιλογή την ισονοµία και τον εκσυγ-
χρονισµό των µελών µας, προχωρήσαµε στην υλοποί-
ηση µιας σειράς νέων, ιδιαίτερα καινοτοµικών
υπηρεσιών για όλα τα µέλη του ∆.Σ.Π.

Αναλυτικά, οι νέες υπηρεσίες που πλέον είναι δια-
θέσιµες µέσα από την ιστοσελίδα του ∆.Σ.Π. είναι οι
εξής:

Υπηρεσία ∆ηµοσίευσης Αποφάσεων – Βιβλία ∆η-
µοσιεύσεων

Στα πλαίσια λειτουργίας της συγκεκριµένης υπηρε-
σίας περιλαµβάνονται αναλυτικά τα εξής:

α/ “Στοιχεία Χρήστη”: Τα στοιχεία του προσωπι-
κού σας «λογαριασµού», πως δηµοσιεύονται εντός της
ανωτέρω (dspeir.gr) ήτοι: Ονοµ/µο – ∆ιεύθυνση – Τη-
λέφωνο – fax – e-mail – αριθµός κινητού τηλεφώνου –
κλπ.   Η οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων
στο εξής θα πραγµατοποιείται από το ίδιο το µέλος.

β/ “Αποφάσεις”:  ∆ηµοσίευση των προσωπικών
σας δικαστηρίων / υποθέσεων

Στο εξής  στην υπηρεσία ∆ηµοσίευσης Αποφάσεων
θα ενηµερώνεστε για την «κατάσταση» των προσωπι-
κών σας υποθέσεων – δικαστηρίων. Αναλυτικά για τη
λειτουργία της συγκεκριµένης υπηρεσίας µπορείτε να
ενηµερωθείτε µέσω της ιστοσελίδας  dspeir.gr όπου και
έχει αναρτηθεί λεπτοµερής Οδηγός – Βοήθεια. 

Για την άµεση ενηµέρωσή σας σχετικά µε την πο-
ρεία των υποθέσεων που χειρίζεστε έχετε τη δυνατό-
τητα να αξιοποιήσετε: α/ τη χρήση των σύντοµων
γραπτών µηνυµάτων sms, τα οποία και θα συνδεθούν
µε τον αριθµό του κινητού σας τηλεφώνου και β/ τη
χρήση του προσωπικού σας e-mail.

Στα πλαίσια έναρξης λειτουργίας της συγκεκριµέ-
νης υπηρεσίας ο ∆ΣΠ, έχει εξασφαλίσει συνολικά 30
sms ανά µέλος, γεγονός που σας επιτρέπει να την αξιο-
ποιήσετε αµέσως και χωρίς καµία διαδικαστική καθυ-
στέρηση.

Στη συνέχεια και εφ΄όσον το επιθυµείτε µπορείτε

να προβείτε στην ανανέωση των σχετικών µηνυµάτων
(sms) µε απευθείας επικοινωνία µε την εταιρία
“LawNet S.A.” µε την οποία ο ∆.Σ.Π. συνεργάζεται για
τη λειτουργία της ιστοσελίδας του.

Πηγές: Η υπηρεσία ενηµερώνεται συστηµατικά µε
δεδοµένα των δικαστηρίων: Πρωτοδικείο Πειραιά,
Πρωτοδικείο Αθηνών, ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πει-
ραιά και Εφετείο Πειραιά. 

Προσωπική Ιστοσελίδα Μελών ∆.Σ.Π.
Στο εξής όλα τα µέλη του ∆.Σ.Π. θα έχουν την προ-

σωπική τους ιστοσελίδα εντός της ιστοσελίδας του Συλ-
λόγου (dspeir.gr) και µε «λειτουργική» διεύθυνση (Url)
µέσω της οποίας θα µπορούν να παρουσιάσουν το επι-
στηµονικό και το επαγγελµατικό τους προφίλ (profile).

Ενδεικτικά η διεύθυνση δηµοσίευσης της προσωπι-
κής ιστοσελίδας προτείνεται όπως είναι η εξής:

www.dspeir.gr/manousakislawoffice ή
www.dspeir.gr/manousakislawfirm

Το περιεχόµενο της προσωπικής σας ιστοσελίδας, το
κείµενο δηλ. που θα δηµοσιευθεί θα αποτελεί απο-
κλειστικά επιλογή του µέλους και είναι δυνατόν να δη-
µοσιευθεί σε δύο (2) γλώσσες, Ελληνική και Αγγλική.

Τα πεδία τα οποία έχουν προβλεφθεί για την προ-
σωπική ιστοσελίδα των µελών του ∆.Σ.Π. παρουσιάζο-
νται αναλυτικά  στη συνηµµένη φόρµα  µε τίτλο:

1. ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Υπό-
δειγµα 1 & 1.α)ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΕ-
ΛΟΥΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ
(ελληνική ιστοσελίδα)

2. PIRAEUS BAR ASSOCIATION (Υπόδειγµα 2 &
2.α) MEMBER’S PERSONAL WEBPAGE – MEM-
BER’S PERSONAL DETAIL
(αγγλική ιστοσελίδα)

Οι ανωτέρω θα πρέπει να παραδοθούν εντός 10
ηµερών, συµπληρωµένες σε ψηφιακή µορφή (αρχείο
word)  στη Γραµµατεία του ∆.Σ.Π..

3.  Λοιπές Ψηφιακές Υπηρεσίες
Επιπλέον των ανωτέρω, θα θέλαµε να σας ενηµε-

ρώσουµε και για τις υπόλοιπες ψηφιακές υπηρεσίες της
ιστοσελίδας του ∆.Σ.Π. και ειδικότερα:

1. E - MAIL (ηλεκτρονικές θυρίδες µελών): Η συ-
νολική αναβάθµιση των ηλεκτρονικών θυρίδων (e-

Ψηφιακές υπηρεσίες 
µέσω της ιστοσελίδας του ∆ΣΠ

www.dspeir.gr
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mails) όλων των µελών του ∆.Σ.Π. έχει ολοκληρωθεί
και µε ιδιαίτερη έµφαση στην ασφάλεια πλέον λει-
τουργεί σε νέο περιβάλλον (web mail) και µε νέες  δυ-
νατότητες.

Τελευταία αναβάθµιση: Αύγουστος 2010

2.  Ηµερολόγιο Ανακοινώσεων – ∆ραστηριοτήτων/
Εκδηλώσεων:
Νέα Υπηρεσία
Ανακοινώσεις ∆.Σ.Π. µέσω sms
Νέα Υπηρεσία
Αιτήσεις και ∆ικαιολογητικά Πρωτοδικείου Πει-

ραιά και Αθηνών
Νέα Υπηρεσία
Υπηρεσίες LawNet: ∆ωρεάν πρόσβαση για όλα τα

µέλη του ∆.Σ.Π. µε τους προσωπικούς κωδικούς πρό-
σβασης που χρησιµοποιείτε και για την ιστοσελίδα
dspeir.gr

Νέα Υπηρεσία
Για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών, έχουν

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆.Σ.Π. (dspeir.gr) ανα-
λυτικές πληροφορίες (επιλογή: Υπηρεσίες), καθώς και
αναλυτικές  Οδηγίες (επιλογή: Βοήθεια) για την αξιο-

ποίησή τους.
Αναλυτική παρουσίαση όλων των νέων Ψηφιακών

Υπηρεσιών θα γίνει σε δύο αυτοτελή σεµινάρια που θα
πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του
∆.Σ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθ. 47), την Τετάρτη, 8
∆εκεµβρίου 2010 και ώρα 19:00 & την ∆ευτέρα, 13  ∆ε-
κεµβρίου  2010  και  ώρα  19:00.

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες
µπορείτε να επικοινωνείτε καθηµερινά (9.00 – 18.00)
µε την εταιρεία “LawNet S.A.”: τηλ: 210  33.92.572, fax:
210 33.92.575 e-mail: dspeir@lawnet.gr.

Με εκτίµηση,      

Ο Πρόεδρος
Στέλιος Μανουσάκης

Η Επιτροπή Πληροφορικής
Υπεύθυνος: Γιώργος Αθανασόπουλος

και τα µέλη:
Μαρία Φλωροπούλου - Μακρή

Γιώργος Καραµιζάρης
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Με αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης πραγµατοποιήθηκαν
οι µεταθέσεις και τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων δικα-
στικών και εισαγγελικών λειτουργών, ως εξής:

Μετατίθενται οι παρακάτω πρόεδροι Εφετών: στην
Αθήνα οι: Ευριδίκη Μανωλοπούλου, Πηνελόπη Ζωντα-
νού, Κ. Παπασταµατίου, ∆. Νίττας, Αγγελική Ζέρβα,
Χαρ. Μαχαίρας, Σοφία Ντάντου, Χρ. Βρυνιώτης, στον
Πειραιά ο Σπ. Γρηγοράτου.

Επιπλέον, µετατίθενται οι παρακάτω Εφέτες ως εξής:
στην Αθήνα Ι. Τζιµπλάκης, Παρασκευή ∆ηµοσθένους,
Υπαπαντή Ξυπολιτά, Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Γ. Πα-
παγεωργίου, Κορνηλία Πανούτσου, Σερ. Ντάτσικας, Ευ-
γενία Μπιτσακάκη, Π. Κλάδος, στον Πειραιά Βασιλική
Χάσκαρη, Ιωάννα ∆ούκα, Αθ. Τσουλός, Νικ. Σαλάτας.

Οι παρακάτω πρόεδροι Πρωτοδικών µετατίθενται ως
εξής: στην Αθήνα Αναστασία Καραµανίδου, Ευτέρπη Χα-
τζηλαµπρινού, Ελένη Σκριβάνου, Μυρσίνη Κοντο-
γιάννη, Αναστασία Λόλα.

Με τις ίδιες αποφάσεις τοποθετούνται οι νεοπροα-
χθέντες πρόεδροι Πρωτοδικών στην Αθήνα: Ευαγγελία
Παπάζογλου, Καλλιόπη Λόλα, Κωνσταντίνα Χαλικιά, Αι-
κατερίνη Μπετσικώκου, Π. Κατσικερός, Ν. Κουτρού-
µπας, Γεωργία Στεφανίδου, Κ. Σαργιώτης, Αικατερίνη
Παπαδηµητροπούλου, Κώνστα, Κυριακή Κατσιβέλη,
στον Πειραιά Σταυρούλα Λιακέα, Χρυσούλα Πανά, Ευ-
γενία Τσιώρα. 

Επίσης, µετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Εφε-
τών στην Αθήνα: Π. Καραγιάννης, στον Πειραιά Κων-
σταντίνα Γκίκα.

Μετατίθενται ακόµη οι παρακάτω Αντεισαγγελείς
Εφετών στην Αθήνα: Μαριάννα Ψαρουδάκη, Ν. ∆ε-
γαLτης, Παγώνα Ζάκκα, στον Πειραιά Ελένη Κοντακτσή,

ενώ τοποθετείται η νεοπροαχθείσα αντεισαγγελέας Εφε-
τών στον Πειραιά Καλλιόπη Βαρδάκη. 

Εξ' άλλου µετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς
Πρωτοδικών: στην Αθήνα Αλεξάνδρα Σταθοπούλου, Ευ.
Ιωαννίδης, ∆ήµητρα Παπαχρήστου, στον Πειραιά Ν.
Ποιµενίδης, Λ. Πατσαβέλλας, τέλος, µετατίθεται ο πρω-
τοδίκης Ν. Πολυζωγόπουλος στην Αθήνα.

-----------------------

Περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών 
υποθέσεων βάσει των διατάξεων των 

άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010, 
καθώς και των υποθέσεων 

εκκρεµών καταλογιστικών πράξεων
που αφορούν τις υποθέσεις αυτές

• Αριθµός: ΠΟΛ 1156
• Έτος: 2010
• Φ.Ε.Κ.:
• Κατηγορία : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ (Ακίνητα –

Αυτοκίνητα - Εισόδηµα – Κεφάλαιο) - ΤΕΛΩΝΕΙΑ
• Τύπος : Απόφαση (Α)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των περιπτώσεων ι΄ και ια΄ του άρθρου

13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ.175 Α΄).
2.Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του

ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276 Α΄).
3.Τις διατάξεις των αποφάσεων ΠΟΛ.1137/11.10.2010

και 1138/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1631 Β΄), καθώς και
1143/20.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1673 Β΄) .

4.Την αριθ. ∆6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ.
1725 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονοµικών ∆ηµήτριο Κουσελά».

5. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ�πολογι-
σµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για την πραγµατο-

ποίηση της περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων που
προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του
ν.3888/2010 εκδίδεται από την αρµόδια για τη φορολο-
γία εισοδήµατος του επιτηδευµατία ∆.Ο.Υ. κατά την
ηµεροµηνία έκδοσής του, εφόσον αυτό δεν έχει εκδοθεί
από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµά-
των (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών µέχρι την
10.11.2010. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 της απόφα-
σης ΠΟΛ. 1137/11.10.2010 ισχύουν ανάλογα και εν προ-
κειµένω.

2. Το κατά τα ανωτέρω Εκκαθαριστικό Σηµείωµα εκ-
δίδεται µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα που ήταν κατα-
χωρηµένα στα κεντρικά υπολογιστικά συστήµατα της

E      ?       ?  2010.qxp:Layout 1  12/20/10  1:04 PM         8



∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   107 / Οκτώβριος - Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 9

Γ.Γ.Π.Σ. κατά την 13.10.2010, κατόπιν σχετικής επιβε-
βαίωσης καθώς και περαιτέρω διόρθωσης ή συµπλήρω-
σης αυτών, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από την κατά
περίπτωση αρµόδια για την έκδοση του Σηµειώµατος
αυτού ∆.Ο.Υ., µε βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα των φα-
κέλων των αρχείων της κατά το χρόνο έκδοσης του εκ-
καθαριστικού Σηµειώµατος, µε εξαίρεση τα δεδοµένα
των τυχόν δηλώσεων που υποβλήθηκαν µετά την
31.8.2010. Ειδικά στις περιπτώσεις επιτηδευµατιών που
για µία ή περισσότερες από τις υπαγόµενες στην περαί-
ωση χρήσεις ή και για όλες τις χρήσεις αυτές δεν υφί-
στανται διαθέσιµα δεδοµένα στη Γ.Γ.Π.Σ. κατά τα
ανωτέρω ή τα δεδοµένα αυτά είναι ελλιπή, το Εκκαθαρι-
στικό Σηµείωµα εκδίδεται µε βάση κατ’ αρχήν τα τυχόν
διαθέσιµα δεδοµένα της Γ.Γ.Π.Σ. κατόπιν επιβεβαίωσης
και τυχόν διόρθωσης ή συµπλήρωσης αυτών σύµφωνα
µε τα προαναφερόµενα και περαιτέρω, κατά το µέρος
που δεν υφίστανται διαθέσιµα δεδοµένα της Γ.Γ.Π.Σ., µε
βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα των φακέλων των αρχείων
της ως άνω ∆.Ο.Υ. κατά το χρόνο έκδοσης του Εκκαθα-
ριστικού Σηµειώµατος, µε εξαίρεση τα δεδοµένα των
τυχόν δηλώσεων που υποβλήθηκαν µετά την 31.8.2010.
Εάν για την επιβεβαίωση των ως άνω διαθέσιµων δεδο-
µένων της Γ.Γ.Π.Σ. ή για την έκδοση του         Εκκαθα-
ριστικού Σηµειώµατος, κατά περίπτωση, απαιτείται η
παροχή στοιχείων από άλλες ∆.Ο.Υ. ή Υπηρεσίες,απο-
στέλλονται από αυτές άµεσα µε τηλεοµοιοτυπία (FAX)
στην ως άνω ∆.Ο.Υ. τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία από
τους οικείους φακέλους τους, µε βάση τα οποία η εν λόγω
∆.Ο.Υ. προβαίνει στη διόρθωση ή συµπλήρωση των δια-
θέσιµων δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ., εφόσον τελικά συ-
ντρέχει περίπτωση, ή στην έκδοση του Εκκαθαριστικού
Σηµειώµατος, αντίστοιχα.

3. Περαιτέρω, το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα αποστέλ-
λεται από την αρµόδια για την έκδοσή του ∆.Ο.Υ.
ταχυδροµικά στον επιτηδευµατία, µε ταυτόχρονη ηλε-
κτρονική ενηµέρωση και των τυχόν άλλων ∆.Ο.Υ. που
είναι αρµόδιες για τη φορολογία εισοδήµατος του επιτη-
δευµατία για ένα ή περισσότερα οικονοµικά έτη που ανα-
γράφονται στο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα.

4. Καταληκτική ηµεροµηνία έκδοσης κατά τα ανω-
τέρω των ως άνω Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων ορίζεται
η 29.11.2010. Η αποδοχή των εν λόγω Εκκαθαριστικών
Σηµειωµάτων από τους επιτηδευµατίες, κατά τις διατά-
ξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010,
γίνεται το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από
την αναφερόµενη σε κάθε Εκκαθαριστικό Σηµείωµα
ηµεροµηνία έκδοσης αυτού. Τυχόν επιβαρυντικά εν γένει
στοιχεία, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 2 του παραπάνω νόµου, που περιέρχονται ή υφί-
στανται στη ∆.Ο.Υ. που εξέδωσε το Εκκαθαριστικό Ση-
µείωµα από το χρόνο έκδοσης αυτού µέχρι το χρόνο
αποδοχής του, λαµβάνονται υπόψη µε σχετική τροπο-
ποίηση του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος κατά το χρόνο
αποδοχής του.

5. Η καταβολή του ποσού που προβλέπεται από τις

διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του
ν.3888/2010 για την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Ση-
µειώµατος κατά τις διατάξεις αυτές, πραγµατοποιείται
στη ∆.Ο.Υ. έκδοσης αυτού, η οποία αναγράφεται επί του
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος. Το σύνολο της προκύ-
πτουσας οφειλής που αφορά τα οικονοµικά έτη για τα
οποία το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα γίνεται αποδεκτό βε-
βαιώνεται από τον προ�στάµενο της ανωτέρω ∆.Ο.Υ. στο
όνοµα του υπόχρεου µε τη σύνταξη σχετικών χρηµατι-
κών καταλόγων κατά τις κείµενες διατάξεις, τα υπόλοιπα
δε προς καταβολή ποσά φόρου εισοδήµατος και φόρου
προστιθέµενης αξίας καταβάλλονται σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 10 του ν.3888/2010.

6. Σε περίπτωση ύπαρξης προφανών σφαλµάτων εκ-
δοθέντος κατά τα ανωτέρω Εκκαθαριστικού Σηµειώµα-
τος, ο επιτηδευµατίας προσέρχεται στη ∆.Ο.Υ. έκδοσης
αυτού, όπου γίνεται οίκοθεν άµεση διόρθωσή του, εφαρ-
µοζόµενων ανάλογα των οριζόµενων στην παράγραφο 7
της απόφασης ΠΟΛ.1137/11.10.2010. Στις περιπτώσεις
αυτές η αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος γί-
νεται το αργότερο µέχρι την 17.12.2010.

7. Εφόσον κατά την αποδοχή του Εκκαθαριστικού
Σηµειώµατος υφίστανται στη ∆.Ο.Υ. που εξέδωσε το Ση-
µείωµα αυτό εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ. για τις οποίες δεν
έχουν εκδοθεί οι οικείες αποφάσεις επιβολής προστίµου,
προηγείται υποχρεωτικά η έκδοση των αποφάσεων
αυτών κατά τις κείµενες διατάξεις και ακολουθεί περαι-
τέρω η αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος. Με
την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος ο επι-
τηδευµατίας δύναται κατόπιν σχετικής αίτησής του να
ζητήσει την επίλυση της διαφοράς του επιβληθέντος
προστίµου µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των πα-
ραγράφων 1, 7 και 8 του άρθρου 11 του ν. 3888/2010,
καθώς και του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 5 και
6 της απόφασης ΠΟΛ. 1138/11.10.2010. Η επίλυση της
διαφοράς κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο
διενεργείται ταυτόχρονα µε την αποδοχή του πιο πάνω
Σηµειώµατος ή το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από
την αποδοχή του. Σε περίπτωση που για ένα ή περισσό-
τερα οικονοµικά έτη που αναγράφονται στο Εκκαθαρι-
στικό Σηµείωµα είναι αρµόδιες άλλες ∆.Ο.Υ., η ∆.Ο.Υ.
που εξέδωσε το Σηµείωµα αυτό ζητεί, πριν από την απο-
δοχή του από τον επιτηδευµατία, την αποστολή από τις
άλλες ∆.Ο.Υ. των τυχόν υφιστάµενων σε αυτές εκθέσεων
ελέγχου Κ.Β.Σ. για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι οι-
κείες αποφάσεις επιβολής προστίµου, προκειµένου, πριν
από την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, να
εκδώσει τις πιο πάνω αποφάσεις, για τις οποίες περαι-
τέρω έχουν επίσης εφαρµογή τα οριζόµενα στα προη-
γούµενα εδάφια.

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του
ν.3888/2010 καθώς και των παραγράφων 5 και 6 της από-
φασης ΠΟΛ.1137/11.10.2010 ισχύουν ανάλογα και για τα
Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα που εκδίδονται κατά τα ορι-
ζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους.

9. Επί υποθέσεων της παραγράφου 13 του άρθρου 6,
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της παραγράφου 3 του άρθρου 7, καθώς και του άρθρου
8 του ν.3888/2010, για τις οποίες το οικείο Εκκαθαριστικό

Σηµείωµα εκδίδεται από τις κατά περίπτωση αρµό-
διες ∆.Ο.Υ. κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες παρα-
γράφους, η προβλεπόµενη αίτηση προκειµένου να
επιλυθούν οι σχετικές διαφορές κατά τα οριζόµενα στις
διατάξεις του άρθρου 11 του ως άνω νόµου καθώς και
στις διατάξεις των αποφάσεων ΠΟΛ.1138/11.10.2010 και
1143/20.10.2010, υποβάλλεται µέχρι την 17.12.2010, µε
την επιφύλαξη των οριζόµενων στις παραγράφους 3 και
4 της παραπάνω απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010.

10. Η προθεσµία της παραγράφου 1 της απόφασης
ΠΟΛ.1138/11.10.2010 για την υποβολή αιτήσεων επίλυ-
σης των διαφορών εκκρεµών υποθέσεων κατά το άρθρο
11 του ν. 3888/2010 παρατείνεται µέχρι 24.11.2010. Η
επίλυση της διαφοράς για τις αιτήσεις που υποβάλλο-
νται στο πλαίσιο της ανωτέρω παράτασης από 16.11.2010
και µετά πραγµατοποιείται κατά τα οριζόµενα στην πα-
ράγραφο 2 της ανωτέρω απόφασης και το αργότερο µέχρι
29.11.2010.

-----------------------

∆ΩΡΕΑΝ όλες τις εισηγήσεις 
που παρουσιάσθηκαν στο Πανελλήνιο Νοµικό

Συνέδριο στις 24-25/9/2010 στην Πάτρα

Το γνωστό νοµικό περιοδικό Επιθεώρηση Συγκοινω-
νιακού ∆ικαίου, αποφάσισε να προσφέρει στα µέλη του
Συλλόγου µας ∆ΩΡΕΑΝ, όλες τις εισηγήσεις που παρου-
σιάσθηκαν από τους έγκριτους εισηγητές, (Καθηγητές
Νοµικής, Ανώτατους ∆ικαστικούς και έγκριτους ∆ικηγό-
ρους), στο Πανελλήνιο Νοµικό Συνέδριο που συνδιοργά-
νωσε µε την ∆ικηγορικό Σύλλογο Πατρών στις 24 - 25
Σεπτεµβρίου 2010 στην Πάτρα.

ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΑΣΚΟΥ-
ΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΝ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ www.esd.gr και να
πατήσουν αριστερά στο πλήκτρο µε την ένδειξη (Πανελ-
λήνιο νοµικό Συνέδριο Πάτρα 2010) 

-----------------------

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
11ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

Πραγµατοποιήθηκε στις 4-5 ∆εκεµβρίου 2010 στο Αµ-
φιθέατρο Ευγενιδείου Ιδρύµατος (Λ. Συγγρού 387-
Αθήνα) το 11ου Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Ποινικού ∆ικαίου µε θέµα : «Η ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΚΗ»  Το Σάββατο 4-12-2010 (πρωί) έγινε η
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ Πρόεδρος: Γεώρ-
γιος Καλαµίδας, Πρόεδρος Αρείου Πάγου, Νικόλας Αν-
δρουλάκης, Οµότιµος καθηγητής Παν/µίου Αθηνών
«Επιτάχυνση της προδικασίας στην Ποινική ∆ίκη µε κάθε

κόστος;» (Γενική Εισήγηση Συνεδρίου) Εισηγήσεις Γρη-
γόριος Καλφέλης, Καθηγητής Παν/µίου Θεσσαλονίκης
«Συγκριτικό ∆ίκαιο των Ευρωπα�κών και άλλων Κρατών
στην Ποινική Προδικασία»(απόγευµα) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ Πρόεδρος: Ιωάννης Τεντές,
Εισαγγελέας Αρείου Πάγου Εισηγήσεις Νικόλαος Λίβος,
Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών «Η κίνηση της
ποινικής δίωξης. Παρελθόν –Παρόν Μέλλον» Θεοχάρης
∆αλακούρας, Καθηγητής Παν/µίου Θράκης «Η συγκέ-
ντρωση του αποδεικτικού υλικού (Ρόλος του Εισαγγελέα,
της αστυνοµίας και των λοιπών διωκτικών οργάνων)»
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Εφέτης «Το µέλλον του θεσµού
του Ανακριτή» ∆εξίωση προς τιµήν των συνέδρων στην
αίθουσα «ΘΟΛΟΣ» του Ευγενιδείου Ιδρύµατος
Κυριακή 5-12-2010 (πρωί) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ Πρόεδρος: Λάµπρος Μαργαρίτης, Καθη-
γητής Ποινικού ∆ικαίου, Πρόεδρος Επιτροπής Αναθεώ-
ρησης Κ.Π.∆. Εισηγήσεις Σταµάτης ∆ασκαλόπουλος,
Αντιεισαγγελέας Εφετών «Ζητήµατα προκαταρκτικής
εξέτασης (Είναι αναγκαία ή πρέπει να καταργηθεί;
Ακόµα και στα αδικήµατα αρµοδιότητας του Μονοµε-
λούς; Επιτρεπτή ή όχι η παράσταση πολιτικής αγωγής;)»
Ιωάννης Γιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/µίου
Αθηνών «Κριτήρια παραποµπής στο ακροατήριο
(αρκούν οι επαρκείς ενδείξεις;)» Αργύριος Καρράς, Οµό-
τιµος καθηγητής Παν/µίου Αθηνών «Το τέλος της ποινι-
κής προδικασίας – Προβληµατισµοί και προοπτικές»
Πορίσµατα Συνεδρίου (Ν. Ανδρουλάκης – Αργ. Καρράς
– Λ. Μαργαρίτης – Ι. Γιαννίδης – Ν. Λιβός) Λήξη εργα-
σιών συνεδρίου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ Πρόε-
δρος Βασ. Μαρκής, Αντεισαγγελεύς Αρείου Πάγου Μέλη
Ι. Παπαδογιαννάκης, Α. Κωνσταντινίδης, Ν. Λιβός, Αγλ.
ΛιούρδηΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ Ν. Βιτώρος, Ν-Γ.
Ιωαννίδης, Σταµ. Φλωρού

Οµάδα Μπάσκετ Οµάδα Μπάσκετ 
του Συλλόγου ∆ΣΠτου Συλλόγου ∆ΣΠ

Η νεοσύστατη οµάδα Μπάσκετ του Συλ-
λόγου µας, για να αποκτήσει αγωνιστική
εµπειρία συµµετέχει σε πρωτάθληµα που
διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Αθηνών.
Η µέχρι σήµερα πορεία της κρίνεται θετική
αφού έχει 4 νίκες και 2 ήττες και συνεχίζει
στη δεύτερη φάση. 

Οι προπονήσεις συνεχίζονται µε την
πρόσληψη προπονητή και η βελτίωση είναι
εµφανής.
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Παραίτηση της Αντιπροέδρου
κ. Άννας Αλεξανδροπούλου - 
Αλευροµύτη από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ∆ΣΠ 

Στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά της 7/12/2010 παραιτήθηκε η
Αντιπρόεδρος κ. Άννα Αλεξανδροπού-
λου - Αλευροµύτη, από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ∆ΣΠ. Είχε διατελέσει και Πρόεδρος
της συντακτικής Επιτροπής της εφηµερίδας του ∆ΣΠ
«∆ικηγορική Επικαιρότητα» το 2002-2008. Το ∆.Σ.
απεφάσισε οµόφωνα εκδήλωση προς τιµήν της. Η
αποχαιρετιστήρια δήλωσή της προς το ∆.Σ., που κα-
ταχωρήθηκε και στα πρακτιά έχει ως εξής:

«Από τότε που για πρώτη φορά εκλέχθηκα στο
∆.Σ., ευτύχησα να εκλέγοµαι συνεχώς, χωρίς καµ-
µιά διακοπή κι' έτσι συµµετείχα σε πολλά, διαφο-
ρετικά ∆.Σ. Όλα αυτά τα χρόνια, σας διαβεβαιώνω,
ότι πάντα ψήφιζα µε µοναδικό γνώµονα τη συνεί-
δησή µου και µόνον, κι’ ό,τι θεωρούσα καλλίτερο για
τους συναδέλφους και το Σύλλογο.

Έχω ζήσει συγκρούσεις, θυµούς, διαφωνίες,
εντάσεις αλλά και συναίνεση, περίσκεψη, υπευθυ-
νότητα. Θεωρώ ότι όποια λάθη κάναµε, ενδεχοµέ-
νως, ήταν µόνον από εσφαλµένη εκτίµηση, γιατί
κανείς εδώ µέσα δεν έχει λειτουργήσει µε κοµµατι-
κές εντολές. Γι' αυτό µετά από τόσα χρόνια µπο-
ρούµε να κοιταζόµαστε στα µάτια χωρίς ενοχές.

Σας εύχοµαι δύναµη και ευστοχία στις αποφά-
σεις σας, για τις αναµφισβήτητα δύσκολες ηµέρες
που έρχονται για το επάγγελµά µας. Θεωρώ ευτυχή
τον εαυτό µου που σας γνώρισα καλλίτερα και σας
ευχαριστώ όλους, ειλικρινά, για τη συνεργασία.

Είναι φυσικά περιττό να αναφέρω ότι είµαι πα-
ρούσα σε οτιδήποτε πιθανόν µε χρειαστείτε.

Ο κ. Εµµανουήλ Κοτσώνης 
εξελέγη Αντιπρόεδρος του ∆ΣΠ

Κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά της 7/12/2010, µετά
από πρόταση της παραιτηθείσης κ. Άννας Αλεξανδρο-
πούλου - Αλευροµύτη εξελέγη οµόφωνα Αντιπρόεδρος
του ∆ΣΠ ο συνάδελφος κ. Εµµανουήλ Κοτσώνης.

Τέλος, µετά την παραίτηση της κ. Αννας Αλεξανδρο-
πούλου από του ∆.Σ  του ∆.Σ.Π, τη θέση της  κατέλαβε
ο  συνάδελφος/ σύµβουλος  κ. Κίµωνας Γκιουλιστάνη.

Ο Εµµανουήλ Κοτσώνης Πρόεδρος της Επιτροπής
Πολιστικών Εκδηλώσεων του ∆ΣΠ, πρωτοεξελέγη σύµ-
βουλος του ∆ΣΠ το 1978. Έκτοτε εξελέγη σύµβουλος
πολλές φορές, Αντιπρόεδρος στο διάστηµα 2002-2005
και Πρόεδρος της συντακτικής Επιτροπής της εφηµερί-
δας του ∆ΣΠ «∆ικηγορική Επικαιρότητα» το 1995-2002. 

Αιµοδοσία ∆ΣΠ
Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος

Πειραιά, ανταποκρινόµενος
στον κοινωνικό του ρόλο,
διοργάνωσε ηµέρα αιµοδο-
σίας την Τρίτη, 14 ∆εκεµ-
βρίου 2010 στον 3ο όροφο του
Πρωτοδικείου Πειραιά  προ-
κειµένου να ενισχυθεί η Τρά-
πεζα αίµατος που διατηρή ο
Σύλλογος στο Τζάνειο Νοσο-
κοµείο Πειραιά. Για τις ανά-
γκες των συναδέλφων και
των οικογενειών τους, αρκε-
τοί δικηγόροι ανταποκρίθη-
καν και έδωσαν αίµα.

Τιµητική εκδήλωση για τον κ.Γιώργο ∆ηµήτραινα, 
πρώην Γ. Γραµ/τέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 

Στις  29.9.2010, κατόπιν κοινής προσκλήσεως των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων
Αθηνών και Πειραιώς, επισκέφθηκε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ο πρώην Γεν. Γραµ/τέας του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κ. Γιώργος ∆ηµήτραινας.

Μετά την θερµή υποδοχή του από τον Πρόεδρο του
∆.Σ.Α., κ. ∆ηµήτρη Παξινό, ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Πειραιώς, κ. Στέλιος Μανουσάκης, χαιρέτισε
τον πρώην Γ.Γ., αναφερόµενος στο ήθος και την κοινω-
νική του ευαισθησία αλλά και στην επιστηµονική του συµ-
βολή στους δίκαιους αγώνες των δικηγόρων για την
αξιοπρεπή άσκηση  του δικηγορικού λειτουργήµατος. 

Τον Πρόεδρο του ∆.Σ.Π. συνόδευαν οι κ.κ. Ευάγγελος
Τσουρούλης, Σύµβουλος ∆.Σ.Π. και Πολυχρόνης Τσιρί-
δης, ∆.Ν. ∆ικηγόρος Πειραιά. 
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ΜΜε επιτυχία διεξήχθη µεταξύ 30/9 και 2/10 στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΟΛΠ, το 7ο ∆ιε-

θνές Συνέδριο Ναυτικού ∆ικαίου που οργανώνεται
κάθε τρία χρόνια από το ∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά.

Το κεντρικό θέµα του Συνεδρίου ήταν «η Νοµική
θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη».

Την έναρξη κήρυξε ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ια-
φάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Χάρης Κα-
στανίδης, ενώ την εισαγωγική παρουσίαση του
συνεδρίου έκαναν ο Πρόεδρος του ∆Σ Πειραιά κ. Στέ-
λιος Μανουσάκης και ο Πρόεδρος τη Οργανωτικής
Επιτροπής, Καθηγητής κ. Αντώνης Αντάπασης.

Συµµετείχαν περίπου 400 Έλληνες και ξένοι σύνε-
δροι και 22 διακεκριµένοι Έλληνες και ξένοι εισηγη-
τές.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου εξετάσθηκαν όλα
τα θέµατα που αφορούν τους ναυτικούς και διαπιστώ-
θηκε ότι παρά την πρόοδο στην Ελληνική και διεθνή
νοµοθεσία για την ασφάλεια και προστασία των ναυ-
τικών, εξακολουθούν ακόµη να υπάρχουν κενά και θέ-
µατα που θέλουν ρύθµιση ή επανεξέταση, όπως το
θέµα της εγκατάλειψης ναυτικών, της ποινικοποίησης
του ναυτικού επαγγέλµατος και το ζήτηµα της πειρα-
τείας.

Σηµαντική πρόοδος είναι η σύναψη της Ενιαίας
«∆ιεθνούς Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας» της ∆ιε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας και η υποστήριξή της από
την Ευρωπα�κή Ένωση και πρέπει να γίνουν προσπά-
θειες ώστε να κυρωθεί και τεθεί σε ισχύ.

Σηµαντικό ρόλο για τα δικαιώµατα των ναυτικών
ελπίζεται ότι µπορεί να παίξει το ∆ιεθνές Κέντρο
«Seafarers’ Rights International», η έναρξη της λει-
τουργίας του οποίου ανακοινώθηκε κατά την Παγκό-
σµια Ναυτική Ηµέρα, στις 23 Σεπτεµβρίου 2010 και το
οποίο θα ασχοληθεί µε έρευνα, επιµόρφωση και εκ-
παίδευση για σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν τους
ναυτικούς.

Σε µία κατάµεστη αίθουσα από έλληνες και αλλο-
δαπούς επισήµους προσκεκληµένους, οµιλητές και εκ-
προσώπους του νοµικού και ναυτιλιακού κόσµου της
χώρας, δικαστών και δικηγόρων κατά την πρώτη ηµέρα
της τελετής ενάρξεως του συνεδρίου ο Πρόεδρος του
∆.Σ.Π. κ. Στέλιος Μανουσάκης καλοσώρισε τους προ-
σκεκληµένους µε τα εξής λόγια «Με χαρά σας καλω-
σορίζω στο 7ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ναυτικού ∆ικαίου που
επικεντρώνεται φέτος στη νοµική θέση των ναυτικών
από συγκριτική και διεθνή άποψη. Η επιλογή µας δεν
ήταν τυχαία. Το ζήτηµα έχει ιδιαίτερο πρακτικό ενδια-
φέρον και ως εκ τούτο και νοµικό-θεωρητικό όχι µόνο
για τους ασχολούµενους µε το αντικείµενο του ναυτερ-
γατικού δικαίου συναδέλφους αλλά και για όλους όσους
συνδέονται επαγγελµατικά και επιστηµονικά µε τις
δραστηριότητες της ναυτιλιακής επιχείρησης.

Η πρώτη εικόνα που αποκοµίζει κανείς προσεγγί-
ζοντας τη ναυτική εργασία, είναι αυτή της αντίστροφης
φοράς µεταξύ πραγµατικότητας και νοµοθετικής ρύθ-
µισης. Η µεν απασχόληση των Ελλήνων και ευρύτερα
κοινοτικών ναυτικών φθίνει, η δε νοµοθετική παραγωγή
αυξάνει. Η σχέση µεταξύ των δύο, φαινοµενικώς µόνο
αντιφατικών, τάσεων είναι ωστόσο προφανής.

Ήδη από τις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας, η
Ευρωπαzκή Επιτροπή είχε επισηµάνει το θέµα της πτώ-
σης του αριθµού των ναυτικών της ΕΕ και του ήδη
υπαρκτού προβλήµατος της έλλειψης ναυτικών µε τα
απαραίτητα προσόντα. Στην Ανακοίνωση της σχετικά
µε την εκπαίδευση και πρόσληψη των ναυτικών που
εξέδωσε το 2001, είχε µάλιστα εκφράσει την ανησυχία
της για τα δραµατικά αποτελέσµατα που η µείωση αυτή
µπορεί να έχει για την ασφαλή ναυσιπλοLα, την αποτε-
λεσµατική λειτουργία και συντήρηση του πλοίου, και
την πρόληψη των ατυχηµάτων ρύπανσης.

Έκτοτε ο κοινοτικός νοµοθέτης, και τα λοιπά κοι-

Ναυτικού ∆ικαίου
∆ικηγόρου Συλλόγου Πειραιά

77οο ∆ιεθνές Συνέδριο∆ιεθνές Συνέδριο
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νοτικά όργανα στους τοµείς δράσης που εντάσσονται
στις αρµοδιότητές τους, επιδιώκουν µία λεπτή στάθµιση
και ισορροπία µεταξύ αφενός της βελτίωσης της θέσης
των ευρωπαίων ναυτικών, αφετέρου της ανάγκης ενί-
σχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαz-
κής ναυτιλίας. 

Η βελτίωση της θέσης του ναυτικού σε κοινοτικό
επίπεδο επιδιώκεται µε δι-επίπεδη νοµοθετική δράση.
Καταρχάς, µε την ενίσχυση του πλαισίου προστασίας
των εργαζοµένων στη θάλασσα, µέσω οδηγιών που συ-

νιστούν στην ουσία ενσωµάτωση κανόνων διεθνώς οµοι-
όµορφου δικαίου, όπως η οδηγία 2009/13 για την
εφαρµογή της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας 2006, η
οδηγία 2008/106 για τα ελάχιστα επίπεδα εκπαίδευσης
και η οδηγία 1999/95 για το χρόνο εργασίας. Εκτός από
τις οδηγίες για προστασία των εργαζοµένων, η Ευρω-
παzκή Ένωση διαθέτει µέσα επικεντρωµένα στην προ-
ώθηση της απασχόλησης. Ενδεικτικά αναφέρω τις
κατευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσ-
σιες µεταφορές του 2004, οι οποίες ρητώς χαρακτηρί-
ζουν ως συµβατές µε την κοινή αγορά τις σχετικές µε
τις ασφαλιστικές εισφορές των ναυτικών κρατικές ενι-
σχύσεις.

Ωστόσο, ούτε η ΕΕ ούτε τα κράτη µέλη παραβλέ-
πουν ότι η ναυτιλιακή επιχείρηση δραστηριοποιείται σε
ένα διεθνές και ένα εντόνως ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον, και ότι στο περιβάλλον αυτό, το κόστος εργασίας,
το οποίο αντιστοιχεί στο 40% του κόστους ηµερήσιας

εκµετάλλευσης του πλοίου, αποτελεί κρίσιµο παράγο-
ντα ανταγωνιστικότητας. Η απασχόληση ναυτικών τρί-
των χωρών µε αµοιβές κατά πολύ χαµηλότερες των
κοινοτικών (έως και 15 φορές για τα κατώτερα πλη-
ρώµατα) είναι η απόρροια της παραπάνω διαπίστω-
σης. Η ανάγκη του να ληφθεί υπόψη η διεθνής αυτή
διάσταση εξηγεί την αµηχανία των κοινοτικών δικα-
στηρίων και οργάνων και επιτρέπει την κατανόηση
αποφάσεων τους που υφίστανται ενδεχοµένως νοµική
κριτική, όπως η απόφαση του 1993 ότι δεν συνιστά
κρατική ενίσχυση η απώλεια εισφορών από πληρώµατα
τρίτων χωρών που απασχολούνται σε παράλληλα νηο-
λόγια ή η πρόσφατη απόφαση Viking (2007) σχετικά µε
το δικαίωµα απεργίας των ναυτικών και το πεδίο εφαρ-
µογής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Θα ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω στη διεθνή διά-
σταση του περιβάλλοντος στο οποίο παρέχει τις υπηρε-
σίες του ο ναυτικός, και τούτο για τρεις λόγους:

Πρώτον, διότι η ύπαρξη στοιχείων διεθνικότητας,
εξαιτίας της εµπλοκής περισσότερων εννόµων τάξεων,
γεννά ιδιαιτέρως περίπλοκα θέµατα ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου και νοµικής µεταχείρισης των αλλοδαπών ναυ-
τικών,

∆εύτερον, η προσφορά και η ζήτηση ναυτικής ερ-
γασίας, αµφότερες διεθνοποιηµένες, επιβάλλουν την υι-
οθέτηση κανόνων διεθνούς οµοιόµορφου δικαίου. Το
έργο επιτελείται στο πλαίσιο του ILO, και αναφέροµαι
ειδικά στην πρόσφατη διεθνή Σύµβαση Εργασίας του
2006, η οποία χαρακτηρίζεται ως χάρτης δικαιωµάτων
των ναυτικών και για την οποία θα γίνει λόγος εκτενώς
στις εργασίες του Συνεδρίου.

Τρίτον, ο ναυτικός (ανεξαρτήτως εθνικότητας και
ειδικότητας) εκτίθεται σε κινδύνους κατά πολύ αυξη-
µένους συγκριτικά µε τους εργαζόµενους άλλων κλά-
δων, για την αντιµετώπιση των οποίων απαιτείται
συντονισµένη διεθνώς µέριµνα και δράση. Σας ανα-
φέρω ενδεικτικά την είδηση που δηµοσιεύθηκε τη ∆ευ-
τέρα, 27/9, για την απελευθέρωση του υπό ελληνική
διαχείριση πλοίου LUGELA και του δωδεκαµελούς
πληρώµατος του, µετά από πειρατική επίθεση.

Αν και σε µία εναρκτήρια οµιλία ελάχιστα µπορεί
να αναδείξει κανείς σε σχέση µε τις πραγµατικές δια-
στάσεις του ζητήµατος, ελπίζω, αν µη τι άλλο, ότι, κα-
τέστη σαφής η ανάγκη να ενσκύψουµε πάνω στα
προβλήµατα της ναυτεργασίας και να τα αναλύσουµε
µε τρόπο νηφάλιο, τεκµηριωµένο και επιστηµονικό.  

Νοµίζω ότι ο νοµικός κόσµος του Πειραιά αποτελεί
το κατάλληλο forum για την επεξεργασία αυτή, λόγω
της εµπειρίας, της γνώσης και του ιδιαίτερου ενδιαφέ-
ροντος του για τα ναυτιλιακά θέµατα. Ο ∆ικηγορικός
Σύλλογος είχε την τύχη, στην προσπάθειά του αυτή, να

Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας 
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Χάρης Καστανίδης

στο βήµα του συνεδρίου.
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έχει συνοδοιπόρο µία ενεργό και αποτελεσµατική ορ-
γανωτική Επιτροπή, υπό την προεδρία ενός ανθρώπου
που ταυτίζεται µε το ναυτικό δίκαιο στη χώρα µας, τον
καθηγητή κ. Αντ. Αντάπαση. Έχει επίσης την τύχη να
πλαισιώνεται από καθηγητές-µέλη της ακαδηµαzκής
κοινότητας και µέλη του Συλλόγου µας που εντρυφούν
στα γνωστικά αντικείµενα του Ναυτικού, Εργατικού
και ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Τέλος, έχει την τύχη να υποδέ-
χεται φέτος εξαιρετικούς οµιλητές και συνέδρους. Εύ-
χοµαι σε όλους σας µία παραγωγική και ευχάριστη
ανταλλαγή απόψεων».

Επίσης, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
καθηγητής κ. Αντώνης Αντάπασης στην εισαγωγική
του οµιλία υπογράµµισε στα ακόλουθα «Ο ∆ικηγορι-
κός Σύλλογος Πειραιώς έλαβε το 1992, ύστερα από ει-
σήγηση του τότε προέδρου του Βασιλείου Βενέτη, την
απόφαση να διοργανώνει κάθε τρία χρόνια στον Πει-
ραιά, πρώτο εµπορικό λιµένα της Χώρας µας και από
τους ιστορικότερους της Μεσογείου, διεθνές συνέδριο
ναυτικού δικαίου.  Σκοπός των περιοδικών αυτών συ-
νεδρίων είναι ιδίως η πα-
ρακολούθηση των
διατάξεων της ναυτικής νο-
µοθεσίας κατά την πρα-
κτική εφαρµογή τους, η
κατάδειξη των τυχόν πα-
ρερµηνειών, η επισήµανση
των ατελειών, η υπόδειξη
των προκριτέων λύσεων, η
προσαρµογή του εθνικού
ναυτικού δικαίου στο διε-
θνώς οµοιόµορφο ναυτικό
δίκαιο και στις ανάγκες µιας διαρκώς εξελισσόµενης
από τεχνική άποψη εµπορικής ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς
διοργάνωσε, στις 28-30 ΜαLου 1992 το 1° ∆ιεθνές Συ-
νέδριο Ναυτικού ∆ικαίου, το οποίο απασχολήθηκε ει-
δικότερα µε την προστασία των ναυτικών δανειστών,
στις 25-27 ΜαLου 1995 το 2° ∆ιεθνές Συνέδριο Ναυτι-
κού ∆ικαίου, το οποίο είχε ως θέµα την εκµετάλλευση
του πλοίου και τη συµβατική ελευθερία, στις 27-30
ΜαLου 1998 το 3° ∆ιεθνές Συνέδριο Ναυτικού ∆ικαίου,
το οποίο εξέτα σε το ναυτικό ατύχηµα ως νοµικό πρό-
βληµα, στις 6-9 Ιουνίου 2001 το 4° ∆ιεθνές Συνέδριο
Ναυτικού ∆ικαίου, το οποίο απασχολήθηκε µε την ευ-
θύνη προς αποζηµίωση στο ελληνικό και το διεθνές
ναυτικό δίκαιο, στις 29 Σεπτεµβρίου - 2 Οκτωβρίου
2004,  το 5° ∆ιεθνές Συνέδριο Ναυτικού ∆ικαίου που
αφορούσε τη θαλάσσια ρύπανση και στις 4-6 Οκτω-
βρίου 2007 το 6° ∆ιεθνές Συνέδριο Ναυτικού ∆ικαίου,
που αφορούσε τα σύγχρονα προβλήµατα της θαλάσσιας
ασφάλισης. Οι εισηγή σεις, οι συζητήσεις και τα πορί-

σµατα των Συνεδρίων περιλήφθηκαν σε ειδικούς τό-
µους που είδαν το φως της δηµοσιότητας. Το παρόν  7°
∆ιεθνές Συνέδριο Ναυτικού ∆ικαίου αντικείµενο έχει
«τη νοµική θέση των ναυτικών από συγκριτική και διε-
θνή άποψη».

Το θέµα παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι µόνο στο
εθνικό αλλά και στο διεθνές πεδίο ιδίως λόγω της συνε-
χιζόµενης διάδοσης των σηµαιών «φιλοφροσύνης»  ανοι-
χτού νηολογίου, της ναυτολόγησης στα πλοία ολοένα
και περισσότερων ναυτικών που δεν συνδέονται µε το
κράτος της σηµαίας του πλοίου, καθόσον προέρχονται
από τρίτες χώρες, της δηµιουργίας στις παραδοσιακές
ναυτικές χώρες, της δηµιουργίας από τις παραδοσια-
κές ναυτικές χώρες δεύτερων νηολογίων, όπου εγγρά-
φονται πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες. Στα πλοία
αυτά καθώς και στα πλοία που νηολογούνται στην Ελ-
λάδα ως  κεφάλαια εξωτερικού, ναυτολογούνται σε ευ-
ρύτερη κλίµακα ναυτικοί  οι οποίοι µισθοδοτούνται
σύµφωνα µε τους µισθούς που ισχύουν στις χώρες προ-
έλευσής τους. Οι παράγοντες αυτοί έχουν αποδυναµώ-

σει τη σηµασία του νόµου
της σηµαίας του πλοίου,
έχουν επηρεάσει ιδίως
στην πράξη τη νοµική θέση
των ναυτικών, στο διεθνές
πεδίο, καθώς και τη σχε-
τική µε αυτούς κοινωνική
πρόνοια και ασφάλιση, γε-
γονός που έχει προκαλέσει
αντιδράσεις. Υπό το πρί-
σµα αυτό θα γίνει εξέταση

του θέµατος σε πέντε θεµατι-
κές ενότητες. Η πρώτη αφορά τις πηγές (εσωτερικές
και διεθνείς) του ναυτεργατικού δικαίου. Στη δεύτερη
ενότητα θα εξεταστεί το εφαρµοστέο δίκαιο στις ναυ-
τεργασιακές σχέσεις. Η τρίτη ενότητα  θα έχει ως αντι-
κείµενο τη σηµαία του πλοίου και την επίδρασή της
στην πρόσληψη ναυτικών  και την παροχή των υπηρε-
σιών τους, καθώς και τις συναφείς αντιδράσεις. Η τέ-
ταρτη ενότητα θα αφορά τις συµφωνίες πλοιοκτητών
και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των χωρών προ-
έλευσης των ναυτικών, καθώς και των πλοιοκτητών και
της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας των Εργαζοµένων στις Με-
ταφορές. Και τέλος η πέµπτη ενότητα θα περιλάβει θέ-
µατα σχετικά µε την  ασθένεια, το ατύχηµα, την
εγκατάλειψη των ναυτικών στην αλλοδαπή, την κοινω-
νική τους πρόνοια και ασφάλισή και γενικότερα την
προστασία τους.

O χρόνος περνά γρήγορα. Πέρασαν ήδη είκοσι χρό-
νια από τότε που αρχίσαµε τη διοργάνωση των Συνε-
δρίων αυτών. Κατά τη διοργάνωσή τους είχα την
αµέριστη συµπαράσταση αρκετών νεότερων συναδέλ-

Άποψη του συνεδρίου. 
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φων. Στο σηµείο αυτό θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ
ειδικά στον Καθηγητή της Πολιτικής ∆ικονοµίας Στέ-
λιο Κουσούλη, ένα από τα οξυνούστερα πνεύµατα της
σύγχρονης ελληνικής επιστήµης, ο οποίος τερµάτισε
απρόσµενα το επίγειο ταξίδι του. Τιµώντας τη µνήµη
του θα αφιερώσουµε σ’ αυτόν τον Τόµο και τα Πρα-
κτικά του παρόντος Συνεδρίου. Ας είναι η αναφορά
µας αυτή στο πρόσωπό του ελάχιστο αντίδωρο στην
κοινωνική και επιστηµονική προσφορά του.

Αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα
του αλλοδαπούς επιστήµονες κ. Francesco Munari, κ.
Hugues Fulchiron, κ. Patric Chaumette, κ. Christian
Scapel, κα. Deirdre Fitzpatrick, κ. Thomas Mensah που
αποδέχθηκαν, παρά το φορτωµένο πρόγραµµά τους να
είναι εισηγητές στο Συνέδριο. Θεωρώ επίσης καθήκον
µου επιβεβληµένο να ευχαριστήσω ειδικά τον Καθηγητή
του Πανεπιστηµίου του Μπορντώ κ. Antoine Vialard, ο
οποίος έλαβε µέρος ως εισηγητής και στα επτά Συνέ-
δρια µας και έγινε πλέον ένας από εµάς. Του ευχόµα-
στε να έχει υγεία και να συνεχίσει να είναι παρών στις
µελλοντικές επιστηµονικές εκδηλώσεις του ∆ικηγορι-
κού Συλλόγου Πειραιά.

Επίσης, ειλικρινείς ευχαριστίες απευθύνω στους Έλ-
ληνες επιστήµονες, που συµµετέχουν ως εισηγητές ή ει-
σηγήτριες στο Συνέδριο, τους οποίους δεν κατονοµάζω
– και παρακαλώ να µε συγχωρήσουν – λόγω της στενό-
τητας του χρόνου.  

Καταβάλαµε κάθε δυνατή προσπάθεια η οργάνωση
να είναι άρτια. Tην επιτυχία όµως του Συνεδρίου εγ-
γυάται η σηµαντική προσέλευσή σας.   Προσδοκώ ότι
ενεργός θα είναι και η συµµετοχή σας στις εργασίες του
Συνεδρίου, έτσι ώστε τα πορίσµατα – που µε τις ειση-
γήσεις και τις συζητήσεις θα δηµοσιευθούν σε ιδιαίτερο
τόµο – να συµβάλουν στην επιδιωκόµενη µεταρρύθµιση
του Ιδιωτικού Ναυτικού ∆ικαίου».

Χαιρετιστήριο µήνυµα απέστειλε ο Υπουργός Θα-
λασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας κ. Ιωάννης
∆ιαµαντίδης, ενώ ο κ. Γεώργιος Ανωµερίτης, Πρόε-
δρος και ∆/νων Σύµβουλος της Ο.Λ.Π.  Α.Ε. απηύθυνε
σύντοµο χαιρετισµό προς τους συνέδρους.

Την διοργάνωση ετίµησαν οι: κα Γρηγορία Μπου-
φούνου, Προ�σταµένη του Εφετείου Πειραιά, κα Αντι-
γόνη Τζελέπη, Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου
∆ιοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, κ. Γεώργιος Μπο-
ροδήµος, Προ�στάµενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Πειραιά, κα Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Αέζα, Πρόε-
δρος του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης του ∆ιοικητι-
κού Πρωτοδικείου Πειραιά, οι Πρόεδροι Εφετών κ.κ.
Ασπασία Μαγιάκου και Παρέσσα Τσαντεκίδου, οι Εφέ-
τες Αθηνών κ.κ. Μαρία ∆ηµητροπούλου, Ζαµπέτα
Στράτα και Αναστασία Περιστεράκη, οι Πρόεδροι Πρω-
τοδικών κ.κ. ∆ηµήτρης Κουλαξίδης και Κων/να Λέκκου,

οι οποίοι είναι µέλη του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκη-
σης του Πρωτοδικείου Πειραιά, καθώς και οι Πρόεδροι
Πρωτοδικών κ.κ. Χαρίκλεια Σαραµαντή και Ηλίας Για-
ρένης.

Από τον πολιτικό χώρο οι βουλευτές κ. κ. Αναστά-
σιος Νεράντζης και ∆ηµήτρης Καρύδης, ο υποψήφιος
∆ήµαρχος  Νίκος Λεγάκης, ο κ. Ιωάννης Καρδαράς,
∆ηµοτικός Σύµβουλος Πειραιά,  

Κατά τη τελετή λήξης του συνεδρίου ο Πρόεδρος
του ∆.Σ.Π. κ. Στέλιος Μανουσάκης τόνισε τα ακό-
λουθα «Λαµβάνω εκ νέου το λόγο, ορµώµενος από την
επιτυχία των εργασιών και του 7ου συνεδρίου µας, για
δύο λόγους:

Πρώτον, για
να ευχαριστήσω
θερµά όλους σας
για την ενεργό
συµµετοχή σας.

∆εύτερον, να
υπογραµµίσω ότι
δεν πρόκειται
απλώς για το
τέλος ενός επι-
στηµονικού γεγο-
νότος, αλλά για
ένα σταθµό στην
δραστηριότητα
του Συλλόγου µας
που πρέπει και
δεσµεύοµαι ότι
θα λάβει συνέ-
χεια.

Ο Πειραιάς έχει το πλεονέκτηµα να διαθέτει τερά-
στια εµπειρία από την ενασχόληση του µε όλους τους
επιµέρους τοµείς του ναυτικού δικαίου. Έχει επίσης
την τύχη οι καθηγητές του Ναυτικού ∆ικαίου στη Νο-
µική Σχολή Αθηνών να προέρχονται από τη δεξαµενή
των µελών του. Αναφέροµαι προφανώς στον Πρόεδρο
καθηγητή κο Αντάπαση και στους νεώτερους καθηγη-
τές.

Έχουµε λοιπόν µια µοναδική ευκαιρία και αν θέ-
λετε υποχρέωση να διαµορφώσουµε ένα διαρκές θε-
σµικό πλαίσιο µαζί µε ακαδηµα�κούς φορείς που θα
επιτρέπει στους νέους επιστήµονες και ερευνητές τη
δυνατότητα να προάγουν την έρευνα και να βοηθούν
την πρακτική.

Με την ελπίδα ότι το σχέδιο αυτό θα υλοποιηθεί, εύ-
χοµαι σε όλους καλή συνέχεια και καλή αντάµωση».

Και απένειµαν µαζί µε τον καθηγητή κ. Αντ. Αντά-
παση στους προεδρεύοντες και τους εισηγητές του συ-
νεδρίου αναµνηστικά δώρα. 

Ο Πρόεδρος της οργανωτικής επιτρο-
πής εµπνευστής και οραµατιστής όλων
των Ναυτικών Συνεδρίων, οµότιµος
καθηγητής της Νοµικής Σχολής Αθηνών
κ. Αντώνης Αντάπασης.
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«Ν. 3869/2010: Για τη ρύθµιση των οφειλών 
των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων»

ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΟ ∆ΣΠ

ΟΟ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, στα πλαίσια
της επιστηµονικής του δραστηριότητας, πραγ-

µατοποίησε την Τετάρτη 1 ∆εκεµβρίου 2010 στην
αίθουσα εκδηλώσεών του ηµερίδα µε θέµα «Ν.
3869/2010: Για τη ρύθµιση των οφειλών των υπερ-
χρεωµένων φυσικών προσώπων».

Η εν λόγω ηµερίδα προκάλεσε τεράστιο ενδια-
φέρον και τιµήθηκε από πολλούς δικαστές και δι-
κηγόρους.

Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πει-
ραιώς, Στέλιος Μανουσάκης, κατά το χαιρετισµό
του, αναφέρθηκε στα ακόλουθα:

«Σας καλωσορίζω στην αποψινή ηµερίδα που
διοργανώνει ο Σύλλογός µας µε αντικείµενο το Ν.
3869/2010: Για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω-
µένων φυσικών προσώπων. 

Είναι πλέον σηµείο των καιρών να µην συζητούµε
για νοµοσχέδια και νόµους που σαν σκοπό έχουν
την ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας µας,
αλλά για νόµους – σωσίβια µιας υπό κατάρρευση
οικονοµίας και ενός κοινωνικού ιστού που διαρκώς
διαβρώνεται. 

Η απουσία πολιτικών πραγµατικής ανάπτυξης, η
διασπάθιση του δηµόσιου χρήµατος, η φενάκη µιας
επίπλαστης οικονοµικής ευµάρειας που µας διακα-
τείχε τα τελευταία χρόνια, ο εύκολος δανεισµός και
η καθοριστική συµµετοχή των τραπεζικών ιδρυµά-
των στη φρενίτιδα υπερδανεισµού οδήγησε την ελ-
ληνική κοινωνία σε ένα άνευ προηγουµένου
οικονοµικό τέλµα, που σαν κινούµενη άµµος µας
τραβάει όλους ολοένα και πιο βαθιά στην εξα-
θλίωση.

Θέλω να πιστεύω ότι οι ∆ικη-
γορικοί Σύλλογοι, ως επιστηµο-
νικοί φορείς και υπερασπιστές
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
από το θεσµικό ρόλο και προο-
ρισµό τους, οφείλουν να παρεµ-
βαίνουν ουσιαστικά και
καθοριστικά στα κορυφαία ζητή-
µατα που απασχολούν την κοι-
νωνία µας.
Στα πλαίσια αυτού του προορι-

σµού αλλά και της εφαρµογής και
αξιοποίησης του νέου θεσµικού

πλαισίου που επιβλήθηκε µε το Ν. 3869/2010, ο ∆ι-
κηγορικός Σύλλογος Πειραιά, συµµετέχοντας στις
αξιόλογες προσπάθειες και άλλων ∆ικηγορικών
Συλλόγων, χαιρετίζει το σχεδιασµό της Γραµµα-
τείας Καταναλωτή, που επιµελείται τις διαδικασίες
για τη δηµιουργία ενός δικτύου που θα συνδράµει
τους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δυ-
σχερή οικονοµική θέση να επιτύχουν τον πολυπό-
θητο εξωδικαστικό συµβιβασµό µε τους πιστωτές
για τη ρύθµιση των χρεών τους.

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά θα συνδράµει
τα µέλη του µε κάθε δυνατό µέσο (τόσο επιστηµο-
νικά, όσο και από άποψη υλικοτεχνικής υποδοµής)
προκειµένου να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συµ-
µετοχή όσων εκ των δικηγόρων Πειραιά το επιθυ-
µούν στη διαδικασία του Ν. 3869/2010, ώστε να
διασφαλίσουν τα δικαιώµατα των οφειλετών.

Παράλληλα ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
αποφάσισε να διοργανώσει την σηµερινή ηµερίδα
προκειµένου να αναδείξει τα ζητήµατα που προκύ-
πτουν από την εφαρµογή του Ν. 3869/2010 για τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά. 

Ενδεικτικά σας αναφέρω κάποια ερωτήµατα που
θα µας απασχολήσουν στη αποψινή ηµερίδα: Τι επι-
διώκει ο νόµος; Ποιοι υπάγονται στις ρυθµίσεις του
νόµου; Ποια χρέη αφορά; Πότε οι οφειλέτες µπο-
ρούν να υπαχθούν σε ρύθµιση; Ποιος συνδράµει
την προσπάθεια συµβιβασµού; Ποια είναι η διαδι-
κασία υποβολής της αίτησης για τη ρύθµιση; Τι γί-
νεται µε τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης
(διαδικασίες πλειστηριασµού) που βρίσκονται σε

Στο πάνελ της ηµερίδας: από αριστερά ο κ. Ιωάννης Χαµηλοθώρης, Πρόεδρος Εφετών, Πρό-
εδρος του Τριµ. Συµβ. ∆ιοικ. Εφετείου Αθηνών, ο κ. Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος
ε.τ. του Αρείου Πάγου,  ο κ. ∆ηµήτριος Σπυράκος, Γ. Γ. Καταναλωτή, ∆ικηγόρος και ο Πρό-
εδρος του ∆ΣΠ Στέλιος Μανουσάκης.

Συνέχ. στη σελ. 17
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ΣΣας ενηµερώνουµε ότι στις Περιφερειακές και ∆η-
µοτικές εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010 που είχαν

θέσει υποψηφιότητα οι παρακάτω δικηγόροι-µέλη του
∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς εξελέγησαν
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΜΑΣ ΕΝΩ-
ΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» -ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣ.)
 ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
∆ΡΙΜΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» 
 ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,
ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΚΑΡ∆ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ»
(ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ)

∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΥΡΓΙΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ)
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΟΙΧΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ»
∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕ-
ΡΑΜΑΤΟΣ» ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΛΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙ-
ΝΗΣΗ-ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»
(ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)
 ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΚΕΡΑΤΕΑ-ΚΑΜΑΡΙΖΑ-ΛΑΥΡΙΟ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)
ΚΟΥΛΟΥΒΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

«Ν. 3869/2010

Εκλεγέντες ∆ικηγόροι - µέλη του ∆ΣΠ κατά τις περιφερειακές Εκλεγέντες ∆ικηγόροι - µέλη του ∆ΣΠ κατά τις περιφερειακές 
και ∆ηµοτικές εκλογές της 7και ∆ηµοτικές εκλογές της 7ηςης Νοεµβρίου 2010 Νοεµβρίου 2010

εξέλιξη ή µε τα οποία απειλείται ο οφειλέτης; Ποια
είναι η διαδικασία του δικαστικού συµβιβασµού; Τι
γίνεται αν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα να
καταβάλει κανένα ποσόν ή µπορεί να καταβάλει
ελάχιστα για την εξόφληση των χρεών; Τι γίνεται µε
την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη;

Για το σκοπό αυτό φιλοξενούµε απόψε τον κ.
Αθανάσιο Κρητικό, Αντιπρόεδρο ε.τ. του Αρείου
Πάγου, τον κ. Ιωάννη Χαµηλοθώρη, Πρόεδρο Εφε-
τών, Πρόεδρο του Τριµ.
Συµβ. ∆ιοικ. Εφετείου
Αθηνών και το Γενικό
Γραµµατέα Κατανα-
λωτή, ∆ικηγόρο, κ. ∆η-
µήτριο Σπυράκο, οι
οποίοι θα επιχειρήσουν
µε την επιστηµονική
σκέψη και κριτική τους
προσέγγιση να φωτί-
σουν τις άγνωστες και
αδιευκρίνιστες πτυχές
ενός νοµοθετήµατος
που πολλοί συµπολίτες
µας αναµένουν ως

«µάννα εξ ουρανού» ή µήπως τελικώς θα αποδειχθεί
για µία ακόµη φορά ότι «ώδινεν όρος και έτεκεν
µυν»

Εισηγητές του θέµατος ήταν οι κ.κ.: Αθανάσιος
Κρητικός, Αντιπρόεδρος ε.τ. του Αρείου Πάγου, Ιω-
άννης Χαµηλοθώρης, Πρόεδρος Εφετών, Πρόε-
δρος του Τριµ. Συµβ. ∆ιευθ. ∆ιοικ. Εφετείου Αθηνών
και ∆ηµήτριος Σπυράκος, ∆ικηγόρος, Γενικός Γραµ-
µατέας Καταναλωτή.

Άποψη της αίθουσας του ∆ΣΠ κατά την ηµερίδα.

Συνέχ. από τη σελ. 16
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Σε διηµερίδα που διοργανώθηκε στην Αθήνα
από την Ένωση Νοµικών ∆ικαίου Ιδιωτικής

Ασφάλισης και Αστικής Ευθύνης Τροχαίων
Ατυχηµάτων (ΕΝ.∆.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α.) (15 και 16
Οκτωβρίου 2010) µε θέµατα Αποζηµίωσης από
τροχαία ατυχήµατα-Ιδιωτικής Ασφάλισης-∆ικο-
νοµία Αυτοκινητικών ∆ιαφορών µετείχε και ο
∆ΣΠ.

Εισηγήσεις έγιναν από τους: κκ. Ιωάννη Σπυ-
ριδάκη, Οµότιµο Καθηγητή Νοµικής Σχολής
Αθηνών, Μαριλένα Τσακίρη, ∆ικηγόρο, Γερά-
σιµο Βρυώνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Πανα-
γιώτη Βρεττό, ∆ικηγόρο, Μαρινέτα Γούναρη,
∆ικηγόρο, Ιωάννη Ρόκα, Καθηγητή Εµπορικού
∆ικαίου Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Εύα Βαρουχάκη, ∆ικηγόρο-Νοµικό Σύµβουλο
Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Γε-
ώργιο Μανουσάκη, ∆ικηγόρο, Βασίλειο
Κούρτη, ∆ικηγόρο, Νικόλαος Κλαµαρής, Καθη-
γητής Πολιτικής ∆ικονοµίας Νοµικής Σχολής
Αθηνών, Ζωή Κουγιουµτζοπούλου, ∆ικηγόρο,
Στέλιο Σταµατόπουλο, Καθηγητή Πολιτικής
∆ικονοµίας Νοµικής Σχολής Θράκης, Ιωάννη
Παντελίδη, ∆ικηγόρος, Πάρι Αρβανιτάκη, Κα-
θηγητή Πολιτικής ∆ικονοµίας Νοµικής Σχολής
Θεσσαλονίκης και Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεο-
παγίτης ε.τ.

Ο Πρόεδρος του ∆ΣΠ Στέλιος Μανουσάκης
χαιρέτησετην επιστηµονική διηµερίδα µε τα πα-
ρακάτω λόγια : 

«Κυρίες και κύριοι,
1. Θέλω να συγχαρώ το επιστηµονικό σωµα-

τείο σας ΕΝ∆ΙΑΙΤΑ, καθώς µε την επιτυχηµένη
διοργάνωση αυτής της δεύτερης επιστηµονικής
διηµερίδας για το τροχαίο ατύχηµα δείχνει ότι
υπάρχει συνέχεια στην επιστηµονική του δράση
και παρέµβαση στα θέµατα της ιδιωτικής ασφά-
λισης και κυρίως του τροχαίου ατυχήµατος.

2. Το τροχαίο ατύχηµα έχει τεράστιο νοµικό
ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα έχει και τεράστιο
κοινωνικό ενδιαφέρον. Ζούµε σε συνθήκες γενι-
κευµένης οικονοµικής κρίσης. Στις συνθήκες
αυτές τα θύµατα των τροχαίων ατυχηµάτων γί-

νονται δύο φορές θύµατα. Για παράδειγµα, σή-
µερα που η ανεργία αυξάνεται και το κοινωνικό
κράτος µειώνεται, το θύµα ενός τροχαίου ατυ-
χήµατος που βγαίνει από την αγορά εργασίας,
όχι µόνο σε µακροχρόνια βάση αλλά και προσω-
ρινά, δυσκολεύεται πολύ περισσότερο να ξανα-
ενταχθεί στην οικονοµική και κοινωνική
διαδικασία από ό,τι παλαιότερα. Ταυτόχρονα, η
οικονοµική του επιβάρυνση µε απρόβλεπτα και
δυσβάσταχτα έξοδα νοσηλείας, αυξάνει πολλα-
πλάσια την απόγνωση τη δική του και της οικο-
γένειάς του και πλήττει βαρύτερα από ό,τι
παλαιότερα το διαµορφωµένο επίπεδο ζωής του.

Απαιτείται, λοιπόν, µεγαλύτερο θάρρος από
τους εφαρµοστές του δικαίου για την προστασία
των θυµάτων των τροχαίων ατυχηµάτων και των
οικογενειών τους. ∆υστυχώς, γινόµαστε µάρτυ-
ρες το τελευταίο διάστηµα µίας δυσάρεστης και
αναπάντεχα διαδεδοµένης κατάστασης, όπου οι
εφαρµοστές του δικαίου λαµβάνουν υπόψη την
οικονοµική κρίση όχι για να προστατεύσουν τα
θύµατα, αλλά για να µειώσουν τις αποζηµιώσεις
που αυτά δικαιούνται. 

Θέλουµε τους δικαστές, τόσο του πρώτου
βαθµού δικαιοδοσίας αλλά και του δευτέρου, πιο
θαρραλέους και πιο ευαίσθητους, ώστε οι απο-
ζηµιώσεις να µην είναι συµβολικές, γεγονός το
οποίο οδηγεί στη µετατροπή της δικαστικής προ-
στασίας σε µία διαδικασία χωρίς ουσιαστικό πε-
ριεχόµενο για τα θύµατα και τις οικογένειές τους
και κλονίζει ιδιαίτερα το αίσθηµα δικαίου.

3. Επίσης, γίναµε µάρτυρες το τελευταίο χρο-
νικό διάστηµα του ταυτόχρονου κλεισίµατος
πολλών ασφαλιστικών εταιρειών, µεταξύ των
οποίων και εταιρείες µε πολύ δυνατό όνοµα στην
ασφαλιστική αγορά και µε πολύ ευρύ αριθµό
ασφαλισµένων. 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι µέχρι σήµερα,
ωστόσο, δεν έχουµε δει να τιµωρούνται οι διοι-
κήσεις των ασφαλιστικών αυτών εταιρειών που
οδήγησαν σε απόγνωση χιλιάδες ασφαλισµένους
για την κατάσταση στην οποία οδήγησαν τις
εταιρείες τους.

Αποζηµίωση από τροχαία ατυχήµατα
-Ιδιωτική Ασφάλιση-∆ικονοµία Αυτοκινητικών ∆ιαφορών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

E      ?       ?  2010.qxp:Layout 1  12/20/10  1:05 PM         18



∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   107 / Οκτώβριος - Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 19

Πέρα, όµως, από τις ευθύνες των ίδιων των
ασφαλιστικών εταιρειών, το γενικευµένο αυτό
φαινόµενο προδίδει σοβαρές ευθύνες και της
πολιτείας και των αρµόδιων φορέων εποπτείας
της ασφαλιστικής αγοράς για την αδυναµία τους
να εποπτεύσουν ορθώς και να λάβουν εγκαίρως
τα απαραίτητα µέτρα για να µην φτάσουµε στην
κατάσταση που βιώνουµε σήµερα και για να µην
επαναληφθεί αυτή στο µέλλον.

Θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο, εν-
δεχοµένως, µίας άλλης επιστηµονικής ηµερίδας
η διερεύνηση και βελτίωση των θεσµών αυτών
και των οργάνων εποπτείας της ασφαλιστικής
αγοράς.

4. Το µαζικό κλείσιµο µεγάλων ασφαλιστικών
εταιρειών έχει επιβαρύνει σοβαρά το Επικου-
ρικό Κεφάλαιο. Η Πολιτεία αλλά και οι ασφαλι-
στικές εταιρείες είναι υποχρεωµένες να
στηρίξουν άµεσα και έµπρακτα το Επικουρικό
Κεφάλαιο ώστε να συνεχίσει να διαδραµατίζει
το πολύ σηµαντικό κοινωνικό του έργο. Οι πα-
ρατηρούµενες σήµερα τροµακτικές καθυστερή-
σεις στην καταβολή δικαστικών αποζηµιώσεων
που φθάνουν µέχρι και τον ένα χρόνο, ακόµη
και για την εξόφληση προσωρινά εκτελεστού κε-
φαλαίου ή και τελεσίδικων αποφάσεων, µας
προβληµατίζει έντονα και δείχνει στρεβλώσεις
γενικότερα στην ασφαλιστική αγορά και στο σύ-
στηµα της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινή-
των για την αστική ευθύνη έναντι των τρίτων.

Θα πρέπει να τονίσω, όµως, απευθυνόµενος
και προς τους δικαστές, ότι η απαιτούµενη αυτή
στήριξη προς το Επικουρικό Κεφάλαιο σε καµία
περίπτωση δεν σηµαίνει µείωση των αποζηµιώ-
σεων των παθόντων όταν νόµω υπόχρεο είναι το

Επικουρικό Κεφάλαιο.
Επίσης, δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση,

µείωση των υποχρεώσεων του Επικουρικού Κε-
φαλαίου για αποζηµίωση των δικαιούχων.

Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται άµεση
νοµοθετική παρέµβαση, ώστε να λυθεί επιτέλους
ένα πρόβληµα που αδίκως ταλανίζει χιλιάδες
ασφαλισµένους που χωρίς καµία δική τους ευ-
θύνη απώλεσαν την ασφαλιστική κάλυψη επειδή
ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της εταιρείας
τους.

Συγκεκριµένα, το Επικουρικό Κεφάλαιο, σε
περιπτώσεις πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας
µίας ασφαλιστικής εταιρείας ή σε περίπτωση
που απέβη άκαρπη σε βάρος της η αναγκαστική
εκτέλεση, οφείλει και πρέπει να καλύπτει τους
ασφαλισµένους της εταιρείας αυτής και για τα
ποσά τα οποία υποχρεούται να καταβάλει ορ-
γανισµός κοινωνικής ασφάλισης στους παθό-
ντες.

5. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήµατα σχετικά
µε το τροχαίο ατύχηµα που χρήζουν επιστηµο-
νικής διερεύνησης και νοµοθετικής παρέµβασης. 

Είµαι βέβαιος ότι η επιστηµονική διηµερίδα
σας θα βοηθήσει στη διερεύνηση των νοµικών
αυτών ζητηµάτων, αλλά θα προχωρήσει ακόµη
περαιτέρω και θα προτείνει νοµικές λύσεις και
νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση
των πολύπλοκων αυτών προβληµάτων, λαµβά-
νοντας πάντα υπόψη την τεράστια κοινωνική
σηµασία που έχει το τροχαίο ατύχηµα.

Εύχοµαι κάθε επιτυχία στην επιστηµονική
σας διηµερίδα.»

Της διηµερίδας µετείχε και το µέλος του ∆Σ
του ∆ΣΠ Ηλίας Κλάππας.
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ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙΕΠΙΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΤΤην 18/11/2010 ο Πρόεδρος του ∆ΣΠ και τα µέλη του ∆Σ, σε εκδήλωση που έγινε
στη αίθουσα τελετών του ∆ΣΠ,  απένειµαν τιµητικά διπλώµατα επιτίµων δικη-

γόρων, κατ’ αλφαβητική σειρά στους: Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλο, Μαρία Βαϊραµι-
σλή-Γάσδαλη, Ειρήνη Βαµβακοπούλου, Αµαλία Βλάχου-Σουµάκη, Γεώργιο
∆ηµητρέλη, Μανούσο Κτιστάκη, Βασίλειο Παπαδήµα, Παύλο Σαρλή, Σταµατίνα Σου-
µάκη-Φωτίου, Κωνσταντίνο Σουµάκη, Κωνσταντίνο Φαζάκη, Χαρίλαο Χάρακα, Ελένη
Χατζηκωνσταντή, οι οποίοι εξήλθαν του δικηγορικού επαγγέλµατος λόγω συνταξιο-
δότησης.

Στη συνέχεια υποδέχτηκαν τους νέους δικηγόρους στους οποίους δώρησαν µία
δερµάτινη τσάντα µε νοµικά βιβλία, στους δε τέσσερεις πρώτους Μάρθα Μαρκάκη,
Γεώργιο Κωστόπουλο, ∆ηµήτρη Παυλή, Γρηγορία Κοµνηνού δόθηκε και χρηµατικό
βραβείο. 

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά σας προσκαλεί να γιορτάσουµε όλοι µαζί την
αρχή του νέου έτους 2011, µε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή
09 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11:00 π.µ. στην αίθουσα Βαρώνου Κίµωνος Ράλλη

του ΠειραAκού Συνδέσµου (ΚαραOσκου 104 & Σωτήρος, Πλατεία Κοραή-Πειραιάς).
Η νεοσύστατη Παιδική Χορωδία του ∆.Σ.Π. υπό τη ∆/νση του δικηγόρου - µαέ-

στρου ∆ηµ. Σταθακόπουλου θα τραγουδήσει κάλαντα, ενώ η Βυζαντινή χορωδία του
ΠειραOκού Συνδέσµου υπό τη ∆/ση του µαίστορα Αντώνη Μέντη θα ψάλει εορταστι-
κούς ύµνους.

Για το ∆.Σ. 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας

Στέλιος Μανουσάκης Γιώργος Σταµατογιάννης 

Πρωτοχρονιάτικη Πίτα ∆ΣΠΠρωτοχρονιάτικη Πίτα ∆ΣΠ

:
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Πανελλαδική Αποχή των ∆ικηγόρων στις 15 ∆εκεµβρίου 2010Πανελλαδική Αποχή των ∆ικηγόρων στις 15 ∆εκεµβρίου 2010

ΣΣυνάδελφοι, οι στιγµές είναι κρίσιµες για τον
τόπο, κρίσιµες για τo δικηγορικό επάγγελµα -

λειτούργηµα. ∆ύσκολες για την επιβίωση, ιδιαίτερα
των νέων συναδέλφων, των νέων επιστηµόνων. Η
Κυβέρνηση προσπαθεί µε το πρόσχηµα του ανοίγ-
µατος των δήθεν «κλειστών επαγγελµάτων» να ισο-
πεδώσει, να απαξιώσει, να απορυθµίσει χάριν της
επονοµαζόµενης ανάπτυξης και του ελεύθερου
ανταγωνισµού, εκτελώντας ουσιαστικά τις εντολές
της Τρόικας και του συνοµιλητή/ συµβούλου της
ΣΕΒ.

Εγκαταλείποντας «άνευ όρων και αµετάκλητα»
την κατοχυρωµένη προστασία της ασυλίας (άρθρο
14 παρ.5 της δανειακής σύµβασης), παρέδωσαν
την εθνική κυριαρχία κι έτσι η χώρα είναι στο έλεος
των γνωστών κι αγνώστων δανειστών της.

Προχτές είχαµε συνάντηση µε τον Υπουργό ∆ι-
καιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµά-
των κ. Χάρη Καστανίδη, ο οποίος µας τόνισε ότι
τίποτα δεν έχει αλλάξει από τις δεσµεύσεις του
στην Ολοµέλεια της Καβάλας. Οφείλουµε εξα-
ντλούντες την καλοπιστία µας να πιστεύσουµε τα
λεγόµενά του παραµένοντας όµως σε άµεση επι-
φυλακή και επαγρύπνηση. Η συσταθείσα επιτροπή
υπό τον επίτιµο Αντιπρόεδρο του ΣτΕ κ. Μιχαήλ
Βροντάκη θέλει να ολοκληρώσει τις εργασίες της
σύντοµα! Ελπίζουµε να σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων, να τηρήσει τις δεσµεύσεις του Υπουργού
Οικονοµικών και να µην χρησιµοποιηθεί ως άλλοθι

για την επιβολή εξοντωτικών µέτρων. Ζητήσαµε να
µας τεθεί έγκαιρα υπόψη προσχέδιο για να εκφρά-
σουµε επίσης έγκαιρα τις απόψεις µας. Αύριο, σε
συνάντηση µε τους επιστηµονικούς φορείς θα συ-
ναποφασίσουµε τρόπους αποτελεσµατικής δράσης
για την προστασία της υπόστασής µας, του επαγ-
γέλµατός µας, της αξιοπρέπειάς µας. 

Οι στιγµές απαιτούν ενότητα, αδελφότητα και
σκληρό αγώνα για να µην καταντήσουµε επαίτες
στην τυχόν κατάργηση ιδιαίτερα των γραµµατίων
προείσπραξης. Η αξιοπρέπειά µας δεν είναι δια-
πραγµατεύσιµη. Γι' αυτό πρέπει να είµαστε έτοιµοι
για κάθε θυσία προκειµένου να προστατεύσουµε το
δικηγορικό σώµα, το µέλλον των νέων γενεών και
να µην κατεδαφιστούν όλα όσα κτίσαµε µε συνέ-
πεια και αγώνες. Κυρίως προστατεύουµε το
δικαίωµα, συνάµα και καθήκον, να είµαστε συλλει-
τουργοί της ∆ικαιοσύνης, υπερασπιστές των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων µε όρους αξιοπρέπειας.
Κάποιοι µας θέλουν οιονεί δουλοπάροικους. Ε∆Ω
ΕΙΜΑΣΤΕ να υπερασπιστούµε τις αξίες του νοµικού
πολιτισµού, την τιµή της δικηγορίας από την λαί-
λαπα της ισοπέδωσης, της απαξίωσης στην οποία
τόσο άγαρµπα θέλουν να µας οδηγήσουν, όπως
έπραξαν µε όλες τις επαγγελµατικές τάξεις, µε τις
οποίες συστρατευόµαστε στον κοινό αγώνα για την
προστασία των στοιχειωδών κοινωνικών δικαιωµά-
των.

Κρίσιµες στιγµές για το δικηγορικό επάγγελµα-λειτούργηµα

Η Ολοµέλεια των προέδρων δικηγορικών συλλόγωνΗ Ολοµέλεια των προέδρων δικηγορικών συλλόγων
Ελλάδος εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωσηΕλλάδος εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8/12/2010

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που συνήλθε στις 7/12/2010 αποφάσισε
οµόφωνα να συµµετάσχει στην Πανελλαδική αποχή των ∆ικηγόρων από τα καθήκοντά τους, την Τετάρτη,
15 ∆εκεµβρίου 2010 εναρµονιζόµενο µε την απόφασή τςη Συντονιστικής Επιροπής των Προέδρων των ∆ι-
κηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνήλθε στις 6/12/2010.

Οι ∆ικηγόροι συντονίζοντας τον αγώνα τους µε τον αγώνα των άλλων εργαζοµένων ενάντια στην κα-
ταπάτηση των θεµελιωδών κοινωνικών και οικονοµικών δικαιωµάτων και κατακτήσεών τους, διαµαρτύρο-
νται και εναντιώνονται στην επιχειρούµενη απαξίωση και απορρύθµιση του δικηγορικού λειτουργήµατος,
µε το πρόσχηµα της δήθεν «απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελµάτων».

Πράγµατι οι ∆ικηγόροι Πειραιά απήχαν του δικηγορικού λειτουργήµατος και µετείχαν στην πορεία που
ξεκίνησε από το Πεδίο του Άρεως. 
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Στις 14/12/2010 ο Πρόεδρος και το ∆.Σ. του ∆ικη-
γορικού Συλλόγου Πειραιά σε εκδήλωση που διορ-

γάνωσαν, τίµησαν τον πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου
Κωνσταντίνο Β. Πεταλά για την επιστηµονική και συν-
δικαλιστική προσφορά του στον ∆ικηγορικό Σύλλογο
κατά  την πολυετή παρουσία του επί 33 χρόνια στο ∆.Σ.
του Συλλόγου µας σε όλες τις θέσεις ως Προέδρου,
Γεν. Γραµµατέα, Ταµία και Συµβούλου, απονέµοντάς
του τον τίτλο του Επιτίµου Προέδρου του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά. 

Στην εκδήλωση υπήρξε αδιαχώρητο λόγω της
παρουσίας πλήθους δικηγόρων. Παρέστησαν εκπρό-
σωπος του Μητροπολίτη Πειραιά κ. Σεραφείµ, ο Αντι-
περιφερειάρχης Πειραιά και συνάδελφος Στέφανος
Χρήστου, ο νέος ∆ήµαρχος Πειραιά Βασίλης Μιχαλο-
λιάκος, ο βουλευτής Παν. Μελάς, ο πρώην Πρόεδρος
του Συλλόγου Βασίλειος Βενέτης, δικαστές κ.α

Για τον Κώστα Πεταλά  µίλησαν ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Στέλιος Μανουσάκης που του απένειµε και
πλακέτα, ο πρώην Πρόεδρος Βασίλης Βενέτης, µε έναν
εµπνευσµένο από καρδιάς λόγο, οι Αντιπρόεδροι του
Συλλόγου Μανώλης Κοτσώνης και Κώστας Ρεσβάνης,
ο Γεν. Γραµµατέας του Συλλόγου Γιώργος Σταµατο-
γιάννης, οι δικηγόροι Πειραιά Πολυχρόνης Τσιρίδης,
Κώστας Γκαβέρας, Ηλίας Κλάππας, Βαγγέλης Τσου-
ρούλης, η Πρόεδρος του Ταµείου ∆ικηγόρων Πειραιά
Ζωή Καράντζαλη και ο δικηγόρος Αθηνών Μιχάλης
Μαντούβαλος.

Όλοι οι οµιλητές αναφέρθηκαν ο καθένας µε τον
δικό του τρόπο και λόγο στην συνδικαλιστική πορεία
του Κώστα Πεταλά, στο ήθος του, στην υπευθυνότητά
του, στο κύρος του, στην προσφορά του προς τους συ-
ναδέλφους, στην αποφασιστική παρέµβαση του σε κρί-
σιµες για τους δικηγόρους αποφάσεις, στην ευγένεια
του και στην αποδοχή και εκτίµηση που είχε και στην
Ολοµέλεια των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων
της χώρας. Την εκδήλωση συντόνισε η πρώην  Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου µας Άννα Αλεξανδροπούλου.

Ο Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε τους καλεσµένους

είπε τα παρακάτω θερµά λόγια για τον τιµώµενο πρόε-
δρο Κώστα Πεταλά:

«Απόψε τιµάµε τον εξαίρετο συνάδελφο Κώστα
Πεταλά, ο οποίος υπήρξε σηµείο αναφοράς για τον
∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά επί 33 ολόκληρα χρό-
νια.

Υπηρέτησε τον Σύλλογο από όλες τις θέσεις ευ-
θύνης, προσέδωσε αξιοπιστία στον Σύλλογο µε την
υπεύθυνη στάση και συµπεριφορά του.

Υπήρξε Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά για δύο τριετίες, τίµησε την εµπιστοσύνη
των συναδέλφων µε την ακάµατη προσπάθειά του
για το καλό των δικηγόρων του Πειραιά και του ∆ι-
κηγορικού Συλλόγου.

Στάθηκε δίπλα στους συναδέλφους, διοίκησε το
Σύλλογο σωστά χωρίς να ζητήσει να επωφεληθεί σε
επαγγελµατικό επίπεδο από το αξίωµά του.

Προσέφερε στο Σύλλογο την γνώση του, την
υπευθυνότητα και το κύρος του σε ιδιαίτερες κρίσι-
µες για το λειτούργηµά µας περιόδους.

Τον ευχαριστούµε για την πολύτιµη και σηµα-
ντική προσφορά του στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Πει-
ραιά.

Του ευχόµαστε να είναι δυνατός, γερός και να
έχει καλή προσωπική ζωή και οικογενειακή ευτυχία.

Εξ ονόµατι όλων των δικηγόρων του Πειραιά
απονέµω ως ελάχιστο δείγµα εκτίµησης στο πρό-
σωπό του, την πλακέτα για να τιµήσουµε την µακρά,
αδιάλειπτη, σπουδαία 33ετή προσφορά του στο Σύλ-
λογο».

Ο τιµώµενος π. Πρόεδρος Κώστας Πεταλάς θερµά
συγκινηµένος ευχαρίστησε τους παρισταµένους µε τα
παρακάτω λόγια: 

«Κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστώ όλους µέσα από την καρδιά µου,

γιατί διαθέσατε αυτήν την ώρα από τον πολύτιµο χρόνο
σας, να είστε σήµερα εδώ σ’ αυτήν την τιµητική για
µένα εκδήλωση που διοργάνωσε ο ∆ΣΠ.

Θέλω όµως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα αυτούς που
µίλησαν για την πορεία µου στον ∆ΣΠ και για όσα
είπαν, καθ’ υπερβολή βέβαια, για µένα.

Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το ∆Σ του Συλ-
λόγου µου.

Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους µε τους οποί-
ους συνεργάσθηκα όλα αυτά τα χρόνια στα ∆Σ του Συλ-
λόγου και του Ταµείου Προνοίας.

Να ευχαριστήσω το διοικητικό προσωπικό του Συλ-
λόγου για την πολύ καλή συνεργασία που είχαµε και το

Ο ∆ΣΠ τίµησε τον Κώστα Πεταλά Ο ∆ΣΠ τίµησε τον Κώστα Πεταλά 
απονέµοντάς του τον τίτλο του επιτίµου Προέδρουαπονέµοντάς του τον τίτλο του επιτίµου Προέδρου
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οποίο στηρίζει το Σύλλογό µας γιατί αυτοί παραµένουν
ενώ εµείς ερχόµαστε και παρερχόµαστε.

Να ευχαριστήσω δύο ανθρώπους που µε παρεκίνη-
σαν να ασχοληθώ µε το σύλλογο: τον πρώην Πρόεδρο
του ταµείου Προνοίας, Αλέκο Ανδρουλάκη και τον
πρώην Αντιπρόεδρο του Συλλόγου µας, Γιώργο Απο-
στολίδη,και ελπίζω να τους δικαίωσα.

Να ευχαριστήσω, τέλος την οικογένειά µου για την
συµπαράστασή της όλα αυτά τα χρόνια.

Κυρίες και Κύριοι,
Σ’ αυτές τις στιγµές που είναι συναισθηµατικά φορ-

τισµένες, δεν έχω να πω τίποτε άλλο µετά από αυτά που
ακούστηκαν από όσους είχαν την καλοσύνη να µιλή-
σουν.

∆ύο φράσεις µόνο θα πω:
Επί 33 συνεχή χρόνια ο ∆ΣΠ έγινε το δεύτερο σπίτι

µου και πολλές φορές το πρώτο, γιατί θέλησα να τι-
µήσω τους συναδέλφους που µε εξέλεξαν συνέχεια,
αλλά και να ανταποκριθώ σε όσα περίµεναν από
εµένα. Αυτονόητο είναι ότι θα παραµείνω αρωγός σε
κάθε προσπάθεια του ∆Σ όποτε µου ζητηθεί.

Απευθύνοµαι στους νέους συναδέλφους για να τους
πω ότι µέσα σαυτόν τον κατακλυσµό που ήρθε στην
χώρα µας και απειλεί να µας πνίξει όλους, αυτοί πρέ-
πει να σταθούν όρθιοι, να µην υποκύψουν και να πα-
λέψουν µε κάθε τρόπο, ώστε η οµηρία που µας
επέβαλε το ∆ΝΤ να λήξει όσο το δυνατόν συντοµότερο.

Σας ευχαριστώ 
και Καλές Γιορτές»

Οι υπάλληλοι του ∆ΣΠ πρόσφεραν και αυτοί ανα-
µνηστικό δώρο στον τιµώµενο Πρόεδρο.

Μετά την εκδήλωση παρατέθηκε µπουφές για τους
παρισταµένους.

Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
∆ηµήτρης Παξινός ο οποίος λόγω ανειληµµένων υπο-
χρεώσεων δεν µπόρεσε να παρευρεθεί στην τιµητική
εκδήλωση απέστειλε την παρακάτω επιστολή:

«Αγαπητέ Κώστα
Μπορεί λόγω ανωτέρας βίας να µην µπορώ να πα-

ρευρεθώ στην τιµητική εκδήλωση για σένα του ∆ικη-
γορικού συλλόγου Πειραιά, αλλά είναι νοερά µαζί σου
εδώ και σε τιµώ µαζί µε τους δικηγόρους του Πειραιά,
αλλά και της Αθήνας για την αξιοπρέπειά σου, το ήθος,
την εντιµότητα, την δικηγορική πίστη σου και τους αγώ-
νες που κάναµε µαζί.

Άξιος!!! Να ’σαι πάντα καλά.
Με πολλή αγάπη»

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΞΙΝΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΣΑ

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος του ∆ΣΠ κ. Μανώ-
λης Κοτσώνης απευθυνόµενος  στον τιµώµενο είπε: 

«Μαζευτήκαµε να τιµήσουµε τον Κώστα τον Πε-
ταλά. Η βραδιά γίνεται σηµαντική και συµβολική,
γιατί µεταξύ των καλύτερων που βρίσκονται εδώ
κοντά µας, είναι και η συνδικαλιστική γενιά του
Κώστα. Ο Βασίλης Βενέτης, ο Γιώργος Αποστολί-
δης, ο Λεωνίδας Θεοδώρου, η Άννα Αλεξανδρο-
πούλου, ο Ευάγγελος Τσουρούλης και άλλοι.
Αποτέλεσαν τον πανίσχυρο συνδικαλιστικό πυλώνα
και µια αντίληψη που προσέφερε στον ∆ικηγορικό
Σύλλογο πολλά. Ήταν σχεδόν για 30 χρόνια η ∆ιοί-
κηση του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Εγώ, ο
Γιάννης ο Λυµπερόπουλος και άλλοι είµαστε απέ-
ναντι. Αυτή κυρίως η οµάδα διαµόρφωσε την πορεία
του ∆.Σ.Π. Ως εκ τούτου απόψε στο πρόσωπο του
Κώστα τιµούµε όλη αυτή την δράση. Με τον Κώστα
τον Πεταλά, αποχαιρετάµε µια άποψη και µια αντί-
ληψη για τον Σύλλογο.

Ο Κώστας συνήθως έκανε επίκληση στις «χαµη-
λές» αρετές: της υποµονής, της συνεργασίας, της
συγγνώµης. Αυτό το ανεξάντλητο απόθεµα του είχε
σαν αποτέλεσµα να αµβλύνει όσο ήταν Πρόεδρος
στον ∆.Σ.Π., τις υπάρχουσες αντιθέσεις και να τις
οδηγήσει σε παραγωγικές συνεργασίες. Ο Κώστας
είναι ο µόνος συνδικαλιστής που είναι από µόνος
του ένας ολόκληρος ∆ικηγορικός Σύλλογος. Και το
σκέφτοµαι αυτό γιατί κανείς από τους µέχρι σήµερα
συνδικαλιστές του ∆.Σ.Π. δεν θήτευσε και Σύµβου-
λος, και Ταµίας, και Γραµµατέας, και Αντιπρόεδρος
και Πρόεδρος του ∆.Σ.Π. Αγαπητέ Κώστα έχεις την
βαθιά µου εκτίµηση και την απέραντη αγάπη µου.
Τέλος θέλω να θυµηθώ µια πολύ ενδιαφέρουσα πα-
ράφραση του ποιητή (Πάουντ), απευθυνόµενος και
στον εαυτό µου: Κώστα Πεταλά, Βασίλη Βενέτη,
Γιώργο Αποστολίδη, Άννα Αλεξανδροπούλου,
Γιάννη Λυµπερόπουλε και Μανώλη Κοτσώνη, εµείς
είµαστε αυτοί που κόψαµε το νέο ξύλο. Τώρα ήρθε
ο καιρός για ξυλογλυπτική. Μια ρίζα έχουµε και µια
ικµάδα. Ας συναλλαγούµε µε τους νέους».

Επίσης η ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ της
οποίας υπήρξε πρόεδρος της Συντακτικής της επι-
τροπής από 2002 µέχρι και το έτος 2008 ευχαριστεί
τον Κώστα Πεταλά για την εύρυθµη λειτουργία της,
την αξιοθαύµαστη και υπεύθυνη διεύθυνσή της και
του εύχεται περαιτέρω υγεία και ανελλιπή συµµε-
τοχή του στις συνεδριάσεις της.  
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CCBE
Ευρωπα�κά & ∆ιεθνή Νοµικά Θέµατα

CCBE – ∆ιαρκής Επιτροπή
Στις 22 Οκτωβρίου 2010 στις Βρυξέλλες έλαβε χώρα η

Συνεδρία της ∆ιαρκούς Επιτροπής του Συµβουλίου των
∆ικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE) ενώ την προη-
γούµενη ηµέρα συνεδρίασαν οι επί µέρους Επιτροπές. Το
δικηγορικό σώµα της Ελλάδος εκπροσωπήθηκε από τον
κ. Ε. Τσουρούλη (Αρχηγό Ελληνικής Αντιπροσωπείας –
∆ΣΠ).

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας, ολοκληρώθηκε η
διαδικασία για τις εκλογές Προεδρείου που θα λάβουν
χώρα στην Ολοµέλεια του Νοεµβρίου 2010.  Για την θέση
του Β’ Αντιπροέδρου προτάθηκε ο Ε. Τσουρούλης
(Ελλάς) και για τη νέα θέση Γ’ Αντιπροέδρου ο Aldo Bul-
garelli (Ιταλία), αφού προηγουµένως οι υποψήφιοι ανέ-
πτυξαν τις προγραµµατικές θέσεις τους σχετικά µε το
έργο και την πορεία του CCBE και γενικότερα του δικη-
γορικού σώµατος της Ευρώπης.

Ασφαλιστικές Εταιρίες
 και κάλυψη δαπανών ∆ικηγόρου

Ενδιαφέρουσες εξελίξεις υπήρξαν στο παραπάνω
θέµα.  Κατόπιν προσφυγής του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Αυστρίας, και µε παρέµβαση του CCBE, το αρµόδιο ∆ι-
καστήριο της Αυστρίας έκρινε ότι ο κάθε ασφαλισµένος
έχει δικαίωµα να διορίζει δικηγόρους δικής του επιλογής,
ειδικότερα στην περίπτωση «οµαδικών αγωγών», οι δε
ασφαλιστικές εταιρίες υποχρεούνται να καταβάλουν την
δικηγορική αµοιβή του επιλεχθέντος από τον ασφαλι-
σµένο δικηγόρου και όχι να επιβάλλουν δικηγόρο της
δικής τους µόνο επιλογής.

Ευρωπα�κό ένταλµα για έρευνα
Έγινε γνωστό ότι 7 Κράτη-Μέλη πρότειναν στην Ευ-

ρωπα�κή Επιτροπή την καθιέρωση ενός «Ευρωπα�κού
εντάλµατος έρευνας», το οποίο θα αναπληρώσει, µεταξύ
άλλων, το Ευρωπα�κό ένταλµα για την λήψη αποδείξεων.

Η Επιτροπή Ποινικού ∆ικαίου του CCBE εξετάζει την
παραπάνω πρόταση.

∆ιάσκεψη Νοµικών Συµβούλων Πολωνίας
Κατόπιν προσκλήσεως του Συλλόγου Νοµικών Συµ-

βούλων (εµµίσθων δικηγόρων) Πολωνίας, ο Πρόεδρος
του ∆ΣΑ και Ολοµέλειας κ. ∆. Παξινός και ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο CCBE κ. Ε. Τσουρούλης,
συµµετείχαν στην Εθνική ∆ιάσκεψη του εν λόγω Συλλό-
γου που έλαβε χώρα στην Βαρσοβία στις 4 και 5 Νοεµ-
βρίου 2010.  Σε σχετική παρέµβαση, η Ελληνική
Αντιπροσωπεία τόνισε τους µακροχρόνιους δεσµούς µε-
ταξύ Ελλάδας και Πολωνίας (φιλέλληνες Πολωνοί συµ-
µετείχαν στην Έξοδο του Μεσολογγίου) και τον θεσµικό
και ουσιαστικό ρόλο του δικηγόρου στην προάσπιση των
δικαιωµάτων του ανθρώπου.  Εντύπωση προκάλεσε η
προσφορά εκ µέρους του ∆ΣΠ συλλογής ποιηµάτων του
άξιου συνεργάτη του περιοδικού µας κ. ∆. Πιστικού, που
έχει µεταφραστεί στα Πολωνικά.

Υπόθεση Akzo Nobel 
και επαγγελµατικό απόρρητο

Προσφάτως το Ευρωπα�κό ∆ικαστήριο εξέδωσε την
απόφασή του στην υπόθεση Akzo Nobel Chemicals Ltd
κατά της Ευρωπα�κής Επιτροπής, µε την οποία αφενός το-
νίζεται η υποχρέωση του δικηγόρου για την τήρηση του
επαγγελµατικού απορρήτου αλλά αφετέρου, αµφισβητεί-
ται, παραδόξως, η ανεξαρτησία των νοµικών συµβού-
λων/εµµίσθων δικηγόρων και δεν αναγνωρίστηκε γι’
αυτούς το επαγγελµατικό απόρρητο στην συγκεκριµένη

του Ε. Τσουρούλη
∆ικηγόρου Πειραιά

Μέλους του ∆.Σ.
Επικεφαλής Ελληνικής αντιπροσωπείας CCBE

Β’ Αντιπροέδρου CCBE
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υπόθεση.
Στα πλαίσια έρευνας που διενήργησαν όργανα της

Επιτροπής Ε.Ε. στα Γραφεία της εταιρίας Akzo Nobel,
κατασχέθηκαν ορισµένα έγγραφα.  Η εταιρία προσέφυγε
στο Ευρωπα�κό ∆ικαστήριο, προβάλλοντας ότι η κατά-
σχεση των εγγράφων αυτών ήταν παράνοµη, αφού αυτά
περιείχαν συµβουλές που είχαν χορηγήσει σ’ αυτήν οι νο-
µικοί σύµβουλοι (in house lawyers) της εταιρίας και συ-
νεπώς τα έγγραφα καλύπτοντο από το δικηγορικό
απόρρητο.  

Το CCBE αλλά και αρκετά κράτη-µέλη και οργανώ-
σεις νοµικών συµβούλων και εµµίσθων δικηγόρων άσκη-
σαν παρέµβαση υπέρ της Akzo Nobel, και στην ουσία
υπέρ της αναγνωρίσεως της θεµελιώδους αρχής περί τη-
ρήσεως του δικηγορικού απορρήτου.

Το ∆ΕΚ πράγµατι αναγνώρισε την αρχή του δικηγο-
ρικού απορρήτου αλλά έκρινε ότι, σε αντίθεση µε τους δι-
κηγόρους-ελεύθερους επαγγελµατίες, οι νοµικοί
σύµβουλοι που εργάζονται σε εταιρίες µε έµµισθη εντολή
δεν µπορούν να θεωρηθούν «ανεξάρτητοι» και κατά συ-
νέπεια οι συµβουλές και επικοινωνίες τους µε τις εντολί-
δες-εταιρίες δεν καλύπτονται από το δικηγορικό
απόρρητο.

Προφανώς, η απαράδεκτη αυτή απόφαση επηρεά-
στηκε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαία αντιµετώ-
πιση του θεσµού των νοµικών συµβούλων/εµµίσθων
δικηγόρων στην επικράτεια της Ευρωπα�κής Ένωσης.  Σε
ορισµένα κράτη-µέλη (όπως Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία)
δεν υπάρχει διάκριση µεταξύ δικηγόρων-ελεύθερων
επαγγελµατιών και εµµίσθων δικηγόρων, αφού όλοι είναι

µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου και υπόκεινται στις υπο-
χρεώσεις και αρχές του δικηγορικού λειτουργήµατος,
που συµπεριλαµβάνουν την ανεξαρτησία του δικηγόρου
και την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορ-
ρήτου.  Όµως σε ορισµένα άλλα κράτη, οι έµµισθοι νοµι-
κοί σύµβουλοι δεν δικαιούνται να εγγραφούν σε
δικηγορικό σύλλογο και συνεπώς δεν έχουν τις υποχρεώ-
σεις και τα προνόµια που πηγάζουν από το δικηγορικό
λειτούργηµα.  

Σε κάθε περίπτωση το CCBE θα συνεχίσει τον αγώνα
για την πλήρη αναγνώριση της αρχής του επαγγελµατικού
απορρήτου και την κατάργιση της αδικαιολόγητης διά-
κρισης µεταξύ δικηγόρων-ελεύθερων επαγγελµατιών και
εµµίσθων δικηγόρων, διάκριση που στην ουσία βλάπτει
τα δικαιώµατα του πολίτη-πελάτη.

∆ικαίωµα Εγκατάστασης 
και Συµβολαιογράφοι

Ο Γενικός Εισαγγελέας του ∆ΕΚ εξέδωσε γνωµοδό-
τηση στην οποία ισχυρίζεται ότι 6 κράτη-µέλη (Βέλγιο,
Γαλλία, Λουξεµβούργο, Αυστρία, Γερµανία και Ελλάδα)
παραβιάζουν το ευρωπα�κό δίκαιο, περιορίζοντας την
πρόσβαση στο επάγγελµα του συµβολαιογράφου µόνο σε
πολίτες της χώρας τους.  Τα εν λόγω κράτη-µέλη ορθώς
προβάλλουν ότι οι συµβολαιογράφοι ασκούν καθήκοντα
δηµοσίου λειτουργού, µε κρατική εξουσία και συνεπώς
δεν εµπίπτουν στις περί εγκαταστάσεως διατάξεις της
Συνθήκης.  Το θέµα θα λυθεί στο Ευρωπα�κό ∆ικαστήριο.

Στο Αµφιθέατρο Εφετείου Αθηνών διοργανώθηκε στις
2 ∆εκεµβρίου 2010 Ηµερίδα για την Ευρωπα�κή

ηµέρα πολιτικής δικαιοσύνης µε Θέµα: «Σύγχρονες
Προσεγγίσεις στις ∆ιασυνοριακές ∆ιαφορές»

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ περιλάµβανε ∆ιατροφές / ∆ιεθνής
Απαγωγή µε συντονιστή τον ∆ηµήτριο Κράνη, Αρεοπα-
γίτη και Εισηγήσεις και οµιλητές «Η Σύµβαση της Χάγης
του 2007 για τη διεθνή διεκδίκηση διατροφής παιδιών και
άλλων µελών της οικογένειας»τον Παναγιώτη Καρακων-
σταντή, Πρωτοδίκη Αθηνών «Κανονισµός για διατροφές»
την Αγγελική Καµπανάρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθη-
νών «To Πρωτόκολλο του 2007 για το Εφαρµοστέο ∆ί-
καιο στις Υποχρεώσεις διατροφής» Αναστασία
Περιστεράκη, Εφέτη Αθηνών«Γονε�κή Απαγωγή Παι-

διών κατά τον Κανονισµό 2201/2003» Ιωάννα Στρα-
τσιάνη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών Ευρωπα�κή ∆ια-
ταγή Πληρωµής µε συντονιστή τον: Ιωάννη Χαµηλοθώρη,
Πρόεδρο Εφετών, Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου
∆ιεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών και Εισηγήσεις: «Η
Ευρωπα�κή ∆ιαταγή Πληρωµής ως εργαλείο του σύγχρο-
νου δικηγόρου για τον χειρισµό διασυνοριακών αστικών
διαφορών» µε την κ. Χρυσάνθη Παπαστάµου, ∆ικηγόρο
Αθηνών «Η εφαρµογή του Κανονισµού από την πλευρά
του ∆ικαστή» Αλκιβιάδη Φερεσίδη, Πρωτοδίκη Πειραιώς
«Οι αντιρρήσεις στην Ευρωπα�κή ∆ιαταγή Πληρωµής»
Ευτύχιο Νικόπουλο, Εφέτη, Πρόεδρο Τριµελούς Συµ-
βουλίου ∆ιεύθυνσης Πρωτοδικείου Αθηνών 

ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑcΚΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑcΚΗ ΗΜΕΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

µε Θέµα: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στις ∆ιασυνοριακές ∆ιαφορές»
∆ιατροφές / ∆ιεθνής Απαγωγή - Ευρωπα�κή ∆ιαταγή Πληρωµής
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Τους τελευταίους µήνες όλοι τελούµε εν γνώσει µιας
διαρκούς και συστηµατικής επίθεσης, την οποία έχει

εξαπολύσει η Κυβέρνηση εναντίον του κλάδου και του
λειτουργήµατος το οποίο ευσυνείδητα και υπεύθυνα
υπηρετούµε.

Η επίθεση αυτή εντάσσεται στις λεγόµενες «διαρ-
θρωτικές αλλαγές» που επιχειρούνται στην ελληνική κοι-
νωνία µε πρόσχηµα την ανάγκη δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης της χώρας και αύξησης της παραγωγικότη-
τας και ανταγωνιστικότητας. Με τον όρο «διαρθρωτικές
αλλαγές», οι κυβερνώντες βάφτισαν κατ’ ευφηµισµό τα
µέτρα ακραίου νεοφιλελευθερισµού, µε τα οποία επι-
χειρούν να χτυπήσουν τα οικονοµικά και κοινωνικά δι-
καιώµατα και κατακτήσεις δεκαετιών των Ελλήνων
εργαζοµένων.

Σκοπός τους η δηµιουργία µίας πλήρως απελευθε-
ρωµένης αγοράς προ�όντων και υπηρεσιών χωρίς εγ-
γυήσεις και διασφαλίσεις («περιορισµούς» τους
ονοµάζουν οι ίδιοι) για την εργασία και τους εργαζόµε-
νους, η οποία θα επιτρέπει την περαιτέρω συγκεντρο-
ποίηση του κεφαλαίου.

Στα πλαίσια αυτά ψήφισαν το νόµο για τις εργασια-
κές σχέσεις, µε τον οποίο καταργείται ουσιαστικά η συλ-
λογική διαπραγµάτευση και σηµατοδοτείται το πέρασµα
στην ατοµική διαπραγµάτευση, γεγονός το οποίο ση-
µαίνει ουσιαστική κατάργηση της συλλογικότητας στην
εργασία και υποκατάστασή της από µέτρα µονοµερούς
επιβολής.

Επίσης, στα πλαίσια αυτά επιχειρούν το αποκαλού-
µενο «άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων», ώστε να
επιτύχουν την πλήρη απελευθέρωση του τοµέα των υπη-
ρεσιών, ο οποίος στη χώρα µας είναι ιδιαίτερα σηµα-
ντικός, καθώς καταλαµβάνει άνω του 60% επί των
συνολικών µεγεθών της οικονοµίας µας.

Συνεπώς, η επίθεση στο δικηγορικό κλάδο δεν είναι
µεµονωµένη ούτε ξεκοµµένη από τις γενικότερες κοι-
νωνικές αλλαγές που µε δραµατικό τρόπο λαµβάνουν
χώρα τους τελευταίους µήνες. 

Πλην όµως, η επίθεση αυτή έχει γενικότερες δια-
στάσεις και σηµασία, καθώς δεν αφορά απλά και µόνο
έναν επαγγελµατικό κλάδο, αλλά επηρεάζει το συνταγ-
µατικό δικαίωµα παροχής εννόµου προστασίας κάθε
Έλληνα πολίτη και, εντέλει, επηρεάζει τον ίδιο το θεσµό
της ∆ικαιοσύνης, ο οποίος άµεσα συνδέεται µε την προ-
στασία των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και
των πολιτικών ελευθεριών των Ελλήνων πολιτών.

Η επίθεση στο δικηγορικό σώµα άρχισε µε την επι-
βολή Φ.Π.Α. στις δικηγορικές υπηρεσίες και µε την εξο-
µοίωση της δικηγορικής δραστηριότητας µε την
εµπορική πρακτική όσον αφορά στον τρόπο τιµολόγη-

σης, έκδοσης των αποδείξεων, φορολόγησης και από-
δοσης Φ.Π.Α. όπου πλέον παύει να ισχύει η αρχή της εί-
σπραξης και καθιερώνεται, µε το άρθρο 6 παρ. 9
ν.3842/2010, η αρχή του απαιτητού της αµοιβής για την
έκδοση αποδείξεων.

Σήµερα πλέον, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε ακόµη πιο
σκληρά µέτρα, τα οποία αφορούν την ίδια την επιβίωση
των δικηγόρων και των δικηγορικών συλλόγων.

Πολιορκητικό κριό για την λήψη και επιβολή των µέ-
τρων αυτών αποτελούν ο ν.3844/2010 περί ενσωµάτω-
σης της Οδηγίας 2006/123, σχετικά µε τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά (Οδηγία Μπολκενστάιν) και ο
ν.3845/2010 περί των µέτρων εφαρµογής του µηχανισµού
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από το ∆.Ν.Τ. και,
ειδικότερα, το παράρτηµα ΙΙΙ αυτού, µε το οποίο η ελ-
ληνική κυβέρνηση αναγνώρισε σε διεθνή οργανισµό συ-
νταγµατικές αρµοδιότητες χωρίς, µάλιστα, να τηρηθεί η
συνταγµατικά προβλεπόµενη αυξηµένη πλειοψηφία των
βουλευτών κατά τη ψήφισή του (άρθρο 38 παρ. 2 Συ-
ντάγµατος).

Με τα µέτρα αυτά επιχειρείται, αφενός, να αλλάξει
ο χάρτης της δικηγορίας στην Ελλάδα µε την πρόκληση
βίαιου αποπληθωρισµού και την συσσώρευση της δικη-
γορικής ύλης σε µεγάλες δικηγορικές εταιρείες µε ταυ-
τόχρονη υπαλληλοποίηση της µεγάλης µάζας των
δικηγόρων και, αφετέρου, σηµατοδοτείται η υποβάθ-
µιση και η υπονόµευση του θεσµικού ρόλου των δικη-
γόρων και των δικηγορικών συλλόγων στην απονοµή της
δικαιοσύνης και στην προστασία των ατοµικών και κοι-
νωνικών δικαιωµάτων των πολιτών.

Ανάµεσα στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται και η κα-
τάργηση, αφενός, των ελαχίστων αµοιβών των δικηγό-
ρων που εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή άσκηση του
λειτουργήµατός µας και αποτελούν την ελάχιστη εγ-
γύηση ενάντια στην εκµετάλλευσή µας και ενάντια στον
αθέµιτο µεταξύ µας ανταγωνισµό και, αφετέρου, των
προεισπράξεων δικηγορικής αµοιβής, οι οποίες στηρί-
ζουν οικονοµικά την ύπαρξη και λειτουργία των συλλό-
γων µας και των κλαδικών µας ταµείων.

Πρέπει να γίνει κατανοητή η διάκριση µεταξύ ελα-
χίστων αµοιβών και προεισπράξεων και να αντιπαλέ-
ψουµε κάθε προσπάθεια υποκατάστασής τους από
«ενδεικτικές τιµές» ή αντίστοιχους άλλους όρους που θα
επιτρέπουν ατοµική διαπραγµάτευση κάτω από αυτές,
αλλά φορολόγηση µε βάση αυτές.

Τα µέτρα αυτά απορρύθµισης του δικηγορικού λει-
τουργήµατος και µετατροπής του σε επιχειρηµατική
δραστηριότητα αποκρύπτονται επιµελώς µέχρι σήµερα
τόσο από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών όσο
και από την ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και,

Το µέλλον που πρέπει να αντιπαλέψουµεΤο µέλλον που πρέπει να αντιπαλέψουµε

Των ∆ηµήτρη Ηλ. Πολλάλη, Ταµία-Συµβούλου ∆.Σ.Π.

& Ηλία Ι. Κλάππα, Συµβούλου ∆.Σ.Π.
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παρά την έγκαιρη, επανειληµµένη από την πλευρά µας
ανάδειξη των υπαρκτών κινδύνων, εξακολουθεί µέχρι
σήµερα να γίνεται προσπάθεια κατευνασµού των εύλο-
γων και δίκαιων αντιδράσεων των δικηγόρων.

Πλην όµως, οι ίδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των
υπουργείων αυτών όταν βρίσκονται σε «οικογενειακές»
εκδηλώσεις µε ιδεολογικά συγγενείς σε αυτούς οµιλητές
λένε αλήθειες που επιµελώς κρύβουν σε θεσµικά οργα-
νωµένες συναντήσεις και συµβούλια.

Σε µία τέτοια εκδήλωση που διοργανώθηκε από το
ΙΣΤΑΜΕ στις 25 Νοεµβρίου 2010 στην αίθουσα εκδη-
λώσεων της ΕΣΗΕΑ, µε θέµα  «Η εφαρµογή της Οδη-
γίας για τις υπηρεσίες στην Ελλάδα, ευκαιρίες και
προκλήσεις» εκφράστηκαν απόψεις από κορυφαίους
υπηρεσιακούς παράγοντες που λαµβάνουν κρίσιµες για
το δικηγορικό σώµα αποφάσεις, οι οποίες απόψεις δια-
ψεύδουν όσους επιχειρούν να ωραιοποιήσουν τα µέτρα
που η κυβέρνηση σκοπεύει να επιβάλει σε σχέση µε τον
κλάδο µας. 

Στην εκδήλωση αυτή, στην οποία, δυστυχώς, δεν εκ-
προσωπήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή των ∆ικηγορι-
κών Συλλόγων της χώρας, παρότι εκπροσωπήθηκαν
άλλοι φορείς, όπως το ΤΕΕ δια του Προέδρου του, επι-
σηµάνθηκε ότι «τα κράτη-µέλη διατηρούν την ευχέρεια
να εισάγουν περιορισµούς στις κοινοτικές ελευθερίες»
(Βασίλης Χατζόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πα-
νεπιστηµίου Θράκης) και ότι «υπάρχει δυνατότητα οι
προκαθορισµένες αµοιβές και οι ποσοτικοί και γεωγρα-
φικοί-εδαφικοί περιορισµοί να αξιολογηθούν ως προς το
ζήτηµα της άρσης τους, στη βάση της αρχής της αναλο-
γικότητας και εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους
άσκησης δηµόσιας πολιτικής, δηµόσιας ασφάλειας και
υγείας, αλλά και για λόγους προστασίας του περιβάλλο-
ντος» (Ιωάννα Μαζιλέσκου, Εκπρόσωπος της ∆ιεύθυν-
σης Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπα�κής Επιτροπής). 

Πλην όµως, όταν το λόγο έλαβε ο Γενικός Γραµµα-
τέας του Υπουργείου Οικονοµικών, Ηλίας Πλασκοβί-
της, έγινε απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καµία
πρόθεση από την κυβέρνηση για αξιοποίηση έστω και
αυτών των δυνατοτήτων που παρέχει η ίδια η Κοινοτική
Οδηγία για την προστασία των ελαχίστων αµοιβών και
την εξαίρεσή τους από την εφαρµογή της.

Ο κ. Πλασκοβίτης χαρακτήρισε την Οδηγία «κρί-
σιµο πυλώνα της Ευρωπαzκής Ενοποίησης» επέκρινε,
µάλιστα, την µέχρι σήµερα ελληνική στάση έναντι της
Οδηγίας αυτής ως «αµυντική, αναβλητική και µινιµαλι-
στική», υποστήριξε ότι «γίνεται επίκληση του δηµοσίου
συµφέροντος, για να προστατεύονται συντεχνιακά συµ-
φέροντα, χωρίς την ίδια στιγµή να λαµβάνεται µέριµνα
για την προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών»
και, εν κατακλείδι, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυ-
βέρνησης «για την ψήφιση νόµου που θα «απελευθερώ-
νει» συγκεκριµένα ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα, έως το
τέλος ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους ή το αργότερο
έως τις αρχές Ιανουαρίου του 2011, καθώς η υποχρέωση
αυτή απορρέει από το Μνηµόνιο. Ο νόµος θα επιτρέπει

την εξαίρεση µέσω της έκδοσης προεδρικού διατάγµα-
τος συγκεκριµένων επαγγελµάτων από τις ρυθµίσεις του
για ορισµένο χρονικό διάστηµα από την ψήφισή του. Για
κάθε άλλο επάγγελµα, οι υφιστάµενοι περιορισµοί θα θε-
ωρούνται παράνοµοι και θα αίρονται αυτοδικαίως». 

Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµι-
κών έγινε ακόµη περισσότερο ξεκάθαρος όταν, απα-
ντώντας στην τοποθέτηση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. για
τη σηµασία των ελαχίστων αµοιβών αναφορικά µε τα
φορολογικά έσοδα του ∆ηµοσίου και την εξασφάλιση
των ελαχίστων προδιαγραφών ενός τεχνικού έργου, δεν
δίστασε να υπεραµυνθεί της θέσης για πλήρη κατάργηση
των ελαχίστων αµοιβών, καθώς κατά την άποψή του
αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών
εσόδων και τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών,
προφανώς  µέσω της όξυνσης του υφιστάµενου αντα-
γωνισµού, υποστήριξε δε ότι «η ύπαρξη των ελαχίστων
αµοιβών συντηρεί τη φοροδιαφυγή».

Είναι προφανές, πλέον, ότι καµία κίνηση κατευνα-
σµού δεν µπορεί να κρύψει την αλήθεια και τις πραγ-
µατικές προθέσεις της κυβέρνησης για τις ελάχιστες
αµοιβές και τις προεισπράξεις. Βρισκόµαστε πλέον στο
πιο κρίσιµο σηµείο για την επιβίωση τη δική µας ως δι-
κηγόρων και των συλλόγων µας. Αµηχανία και µισό-
λογα δεν έχουν πλέον θέση, καθώς σήµερα όλοι
γνωρίζουµε το µέλλον που µας επιφυλάσσουν. Αυτό το
µέλλον πρέπει να το αντιπαλέψουµε όχι µόνο για να
προστατέψουµε το δικηγορικό λειτούργηµα και τους
Συλλόγους µας, αλλά επειδή έχουµε χρέος απέναντι
στην ελληνική κοινωνία που βλέπει στο πρόσωπο των
δικηγόρων τον προασπιστή των ατοµικών και κοινωνι-
κών δικαιωµάτων και ελευθεριών.

Είναι αναγκαίο να λειτουργήσουν άµεσα τα συλλο-
γικά όργανα του δικηγορικού σώµατος και, πρώτιστα,
η Συντονιστική Επιτροπή και η Ολοµέλεια των Προέ-
δρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων. Στην κρίσιµη αυτή
φάση που βρίσκεται το δικηγορικό σώµα δεν επιτρέπο-
νται προσωπικές στρατηγικές ούτε είναι ανεκτές αντι-
παραθέσεις µε βάση προσωπικές συµπάθειες και
αντιπάθειες.

Η ηγεσία του δικηγορικού σώµατος οφείλει να µην
παραµείνει αδρανής, να µην παραµείνει θεατής των
εξελίξεων, όπως µέχρι σήµερα, αλλά να αντιδράσει και
να αντιταχθεί στο µέλλον που επιφυλάσσεται για εµάς
γιατί έχει τεράστια ευθύνη τόσο απέναντι στους συνα-
δέλφους µας όσο και στις γενιές που έρχονται, αλλά και
απέναντι στην κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες.

Έχουµε ύψιστη υποχρέωση έναντι του θεσµού της
∆ικαιοσύνης, τον οποίο καλούµαστε καθηµερινά να τι-
µάµε, αλλά και έναντι του κοινωνικού συνόλου, το
οποίο αντιλαµβάνεται τον ουσιαστικό µας ρόλο και ενα-
ποθέτει σε εµάς προσδοκίες για την καλύτερη δυνατή
προώθηση και προάσπιση των συµφερόντων του, να
αµυνθούµε και να αντιδράσουµε πριν ακόµη είναι τε-
λείως αργά. 
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1) Περιγράψτε µας τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας
Επιµελητών Ανηλίκων

ΟΟ ι Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων είναι περιφε-
ρειακές Υπηρεσίες του Υπουργ. ∆ικαιοσύνης -

∆ιαφ. - Ανθρωπ. ∆ικαιωµ., που λειτουργούν στο πλαίσιο
του ∆ικαστηρίου Ανηλίκων, στην έδρα κάθε Πρωτοδι-
κείου και η εποπτεία τους ανήκει στο τµήµα Πρόληψης
Εγκληµατικότητας και Κοινωνικής ένταξης Νέων της
∆/νσης Πρόληψης Εγκληµ. Και Σώφρον. Αγωγής Ανηλί-
κων. Συστάθηκαν βάσει του Ν.376/76 και η λειτουργία
τους ρυθµίζεται από το Π.∆. 49/79.

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από διεπιστηµονικότητα,
καθώς περιλαµβάνει επαγγελµατίες διαφορετικών επι-
στηµονικών κλάδων (Νοµική, Κοινωνιολογία, Πολιτική
Επιστήµη, Ψυχολογία, Κοινωνική Εργασία, Κοινων. Αν-
θρωπολογία, Φιλοσοφική, Παιδαγωγική) και αποτελεί
τον κύριο Φορέα εξωιδρυµατικής µεταχείρισης των ανη-
λίκων από 8 έως 18 ετών, που έχουν διαπράξει αδίκηµα
ή διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν δράστες αξιόποινων
πράξεων.

Το έργο και τα καθήκοντα των Επιµελητών Ανηλίκων,

καθορίζονται από το άρθρ. 7 του Π.∆ 49/79, σύµφωνα µε
το οποίο οι Επιµελητές:

Α) ∆ιενεργούν κοινωνικές έρευνες, τόσο στο πλαίσιο
της ποινικής µεταχείρισης των ανηλίκων παραβατών
(καταστολή), όσο και στο πλαίσιο της Πρόληψης της ανή-
λικης παραβατικότητας» µετά από εισαγγελική παραγγε-
λία.

Η κοινωνική έρευνα έχει στόχο την συλλογή στοι-
χείων για την ατοµική και κοινωνική κατάσταση του ανή-
λικου παραβάτη, που πραγµατοποιείται µέσω της
συνεργασίας του Επιµελητή µε τον ίδιο, την οικογένεια
του και το κοινωνικό του περιβάλλον. Η συντασσόµενη
απόρρητη έκθεση (άρθρ. 5 Ν.378/76), υποβάλλεται στο
∆ικαστήριο, συµπεριλαµβάνοντας και την πρόταση του
Επιµελητή για το καταλληλότερο κατά περίπτωση ανα-
µορφωτικό ή θεραπευτικό µέτρο, που χρειάζεται να επι-
βληθεί. 

Β) Εφαρµόζουν τα επιβαλλόµενα από το ∆ικαστήριο
αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, όπως ορίζονται στα
άρθρ. 122 και 125 του Ν. 3189/03. (Υπεύθυνη επιµέλεια
Γονέων, Επιµέλεια Υπηρ. Επιµελητών Ανηλίκων, παροχή
κοινωφελούς εργασίας, παραποµπή και παρακολούθηση
θεραπευτικών προγραµµάτων κ. α.).

Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, ο Επιµελητής µέσω
συστηµατικής επίβλεψης, παρακολουθεί την πορεία
εφαρµογής του επιβαλλόµενου µέτρου και την εξέλιξη της
ατοµικής και κοινωνικής συµπεριφοράς του ανηλίκου
µέχρι την ενηλικίωση του. Ο ρόλος του είναι υποστηρι-
κτικός προς τον ανήλικο και την οικογένεια του, µέσω της
παρεχόµενης συµβουλευτικής και των παραποµπών προς
εξειδικευµένους Φορείς και Υπηρεσίες, όποτε αυτό κρί-
νεται απαραίτητο. Στόχος είναι η εκτίµηση των αναγκών
και ο κατά περίπτωση σχεδιασµός εξατοµικευµένης στρα-
τηγικής παρέµβασης, ώστε µέσα σε κλίµα επικοινωνίας
και συνεργασίας, ο ανήλικος να ενδυναµωθεί, να κινητο-

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΑΝΗΛΙΚΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΗΛΙΚΩΝ

συνέντευξη

Συνέντευξη  µε την  κ. Παρ. Γεωργαρά Προzσταµένη της Υπηρ. Επιµελ. Ανηλ. 
Του ∆ικαστ. Ανηλ. Πειραίά – Πτυχ. Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών

του Γ. Χλούπη, ∆.Ν 
∆ικηγόρου Πειραιά
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ποιηθεί και να επα-
ναπροσδιορίσει τους
στόχους του.

Γ) Ασκούν προ-
στατευτική επίβλεψη
σε ανηλίκους που
βρίσκονται σε δοκι-
µαστική άδεια από
Ιδρύµατα Αγωγής
(άρθρ. 7 παρ. γ. Π.∆
49/79).

Οι Υπηρεσίες
Επιµελητών Ανηλί-
κων, λειτουργούν σ’
ένα ευρύτερο δίκτυο
συνεργασιών µε

Σχολεία Α’ βάθµιας και Β’ βάθµιας Εκπαίδευσης, µε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ΟΑΕ∆ για την ένταξη ανηλί-
κων στην αγορά   εργασίας και σε εκπαιδευτικά επαγ-
γελµατικά προγράµµατα, µε ΜΗ.ΚΥ.Ο και Φορείς όπως
ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΑΡΣΙΣ, ΠΑΙ∆. ΧΩΡΙΑ SOS, ΚΛΙ-
ΜΑΚΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ κ.α. Επίσης µε
τον ∆ικηγορικό Σύλλ. Αθηνών, για την παροχή δωρεάν
νοµικής βοήθειας σε άπορους ανηλίκους, ο οποίος σε συ-
νεργασία µε την Γεν. Γραµµ. Νέας Γενιάς, εφαρµόζει
πρόγραµµα παροχής Νοµικής Βοήθειας σε Νέους κοι-
νωνικά και οικονοµικά αδύναµους, που βιώνουν τον κοι-
νωνικό αποκλεισµό. 

2) Ποια είναι τα βασικότερα προβλήµατα που πα-
ρουσιάζονται κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων σας
και πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν.

ΣΣυµβαίνει πολύ συχνά, λόγω βραδύτητας απονοµής
της Ποινικής ∆ικαιοσύνης, να εισάγονται σε δίκη

ανήλικοι µετά την συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας
τους, ενώ η αξιόποινη πράξη είχε τελεστεί µετά την συ-
µπλήρωση του 15ου έτους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις και
χάριν της ισόρροπης σύζευξης του Προνοιακού και ∆ι-
και�κού Προτύπου της ποινικής µεταχείρισης των ανηλί-
κων παραβατών, η παρ. 1 του άρθρ. 130 του Ποιν.
Κώδικα τροποποιήθηκε και βελτιώθηκε σε σχέση µε την
χρονική διάρκεια των επιβαλλόµενων αναµορφωτικών
µέτρων (µέχρι το 25ο έτος της ηλικίας) και της επιβολή
ελαττωµένης ποινής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ.
83 του Ποιν. Κώδικα. Επίσης µία επιπλέον βελτίωση είναι
η συµπλήρωση της παρ. 1 του άρθρ. 340 του Κωδ. Ποιν.
∆ικον., µε την υποχρέωση του ∆ικαστή Ανηλίκων να διο-
ρίζει συνήγορο, όταν ο ανήλικος κατηγορείται για πράξη
που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα.

Τα ∆ικαστήρια Ανηλίκων, εκδικάζουν κατά µέσο όρο
1000 υποθέσεις ανηλίκων ετησίως (Μσν/λές και Τρ/λές).
Οι περισσότερες αξιόποινες πράξεις αριθµητικά αφο-
ρούν παραβάσεις του Κώδ. Οδικής Κυκλοφορίας. Όµως

τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συστηµατικά και ο αριθ-
µός των αδικηµάτων που αφορούν κλοπές, ληστείες, κα-
τοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Επειδή όµως τα
αναµορφωτικά µέτρα (άρθρ, 122 Ν.3189/03) εκτελούνται
στην Κοινότητα, για την επιτυχή εφαρµογή τους απαραί-
τητη προ�πόθεση είναι οι σαφείς και θεσµοθετηµένες συ-
νεργασίες της ∆ικαιοσύνης µε εξωποινικούς Φορείς. Ως
εκ τούτου, είναι ανάγκη από πλευράς Πολιτείας, να συ-
νταχθούν Πρωτόκολλα συνεργασίας µε πιστοποιηµένους
Φορείς, Πίνακες Φορέων υλοποίησης κοινωφελούς ερ-
γασίας, Φορέων Φιλοξενίας, Μητρώο Αναδοχών κ.λ.π..
διότι, η έλλειψη δοµών και προγραµµάτων στην πραγµα-
τικότητα καθιστά µεγάλο µέρος αυτών των µέτρων ανέ-
φικτα. 

Είναι επίσης ανάγκη να δηµιουργηθούν κατάλληλοι
χώροι παραµονής και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
και παιδιών που στερούνται οικογένειας, στελεχωµένοι
µε εξειδικευµένο Προσωπικό, µε στόχο την προστασία,
την φροντίδα, την ηθική και κοινωνική στήριξη, την εκ-
παίδευση και την επαγγελµατική τους κατάρτιση.

Τέλος, επτά χρόνια µετά την ισχύ της Νέας Ποινικής
Νοµοθεσίας περί ανηλίκων (Ν.3189/03), καθίσταται
πλέον φανερό ότι η πληρότητα και η επιτυχία της εφαρ-
µογής των αναµορφωτικών µέτρων από άποψη αντ-
εγκληµατικής πολιτικής, είναι συνάρτηση της βελτίωσης
της υλικοτεχνικής υποδοµής, της λήψης ορισµένων ανα-
γκαίων διοικητικών µέτρων και κυρίως της συνεργασίας
και της διαδικτύωσης Υπηρεσιών και Φορέων της Κοι-
νότητας, που εµπλέκονται τόσο στο θεσµικό πλαίσιο της
καταστολής, όσο και στον τοµέα της Πρόληψης της νεα-
νικής παραβατικότητας.

3) Θα µπορούσε ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά να
καταστεί µε κάποιο τρόπο, αρωγός στην προσπάθεια σας;

ΜΜε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά είχαµε πάντα
εξαιρετική συνεργασία, όχι µόνο στον τοµέα της

αναγνώρισης και υποστήριξης των προσπαθειών µας για
την παρεχόµενη βοήθεια στους ανήλικους παραβάτες,
αλλά και στο λειτουργικό κοµµάτι της διαδικασίας απο-
νοµής της ∆ικαιοσύνης, µε την ουσιαστική υποστήριξη εκ
µέρους του Προέδρου
του, του αιτήµατος µας
για την µεταφορά της
αίθουσας του Ακροα-
τηρίου σε αξιοπρεπείς
κτιριακές συνθήκες,
τέτοιες που να αντα-
ποκρίνονται στο πιο
ευαίσθητο κοµµάτι της
κοινωνίας µας που
είναι οι ανήλικοι και
οι οικογένειες τους.
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ΗΗενσωµάτωση της Οδηγίας
2008/52/ΕΚ της ΕΕ περί ∆ιαµε-

σολάβησης στην εγχώρια νοµοθεσία
είναι πλέον γεγονός! Μετά το επιτυ-
χηµένο, αναµφίβολα, στάδιο διαβού-
λευσης, το σχέδιο νόµου για τη
∆ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµπο-
ρικές υποθέσεις τίθεται προς ψήφιση
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αν και ο

δρόµος είναι µακρύς, οι προοπτικές είναι πολύ καλές.
Ο θεσµός αυτός έχει µέλλον! 

Καταλυτική προς τούτο, υπήρξε η µετάβασή µου
στη πανέµορφη, αλλά βροχερή Λισσαβόνα, τον περα-
σµένο Οκτώβριο, όπου διεξήχθη το 1ο ∆ιεθνές Συνέ-
δριο για τη ∆ιαµεσολάβηση, που συνδιοργανώθηκε
από το CAAP (Centre of Administration and Public
Policies from School of Social and Political Sciences)
και το GRAL (Office for Alternative Dispute
Resolution, Ministry of Justice). Οι εργασίες του εν
λόγω Συνεδρίου, στο οποίο συµµετείχαν δικαστές, δι-
κηγόροι, διαµεσολαβητές, αντιπρόσωποι κέντρων ∆ια-
µεσολάβησης, ακόµα και εκπρόσωποι Υπουργείων
∆ικαιοσύνης από πολλά µέρη του κόσµου (Ηνωµένο
Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία, Βραζιλία, Καναδά, Σλοβε-
νία, Ολλανδία, Ιταλία, Κροατία, Ιρλανδία, Βέλγιο,
Γερµανία) , κινήθηκαν γύρω από µία συγκριτική επι-
σκόπηση του τρόπου ένταξης του θεσµού αυτού στις
έννοµες τάξεις των συµµετεχόντων χωρών και τις προ-
οπτικές εξέλιξης αυτού. Mέρος του Συνεδρίου αφιε-
ρώθηκε και στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να
επικοινωνήσουµε το νέο θεσµό στην κοινωνία, το λε-
γόµενο «mediation communication». 

Η εµπειρία αυτή ήταν ιδιαίτερα εποικοδοµητική
και τα συµπεράσµατα άκρως ενδιαφέροντα! 

Ως µοναδική ελληνική συµµετοχή, θεωρώ υποχρέ-
ωσή µου να σας µεταφέρω όσα είδα και άκουσα. Εν
συντοµία λοιπόν, θα προσπαθήσω να δώσω, όσο κα-
λύτερα γίνεται µέσα από αυτές τις γραµµές, το στίγµα
του Συνεδρίου.

Κατά κοινή οµολογία όλων των συµµετεχόντων,
βασικό συστατικό της επιτυχηµένης λειτουργίας του
θεσµού της ∆ιαµεσολάβησης είναι η σωστή ενηµέρωση

του κοινού. Προς επίτευξη του ως άνω σκοπού, πολλές
από τις χώρες που έχουν ήδη εντάξει το θεσµό αυτό
στο δικαι�κό τους σύστηµα, χρησιµοποιούν τα µέσα µα-
ζικής ενηµέρωσης. ∆ιαφηµιστικά “spot” µεταδίδονται
από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ενώ µεγάλο
κοµµάτι της ενηµέρωσης έχει επωµιστεί το διαδίκτυο,
όπου προβάλλονται ευφάνταστα βίντεο, τα οποία µε
άµεσο και ιδιαιτέρως κατανοητό τρόπο παρουσιάζουν
το πώς λειτουργεί ο θεσµός αυτός στην πράξη. Μάλι-
στα στον Καναδά «προχώρησαν» ακόµη πιο πολύ,
προβάλλοντας ένα reality show µε θέµα την Οικογε-
νειακή ∆ιαµεσολάβηση.

Βέβαια, η προώθηση και επικοινωνία του θεσµού
προς τους πολίτες, στηρίζεται από πολλά κράτη και
µέσω της κρατικής χρηµατοδότησης. Ήδη σε πολλές
χώρες στον κόσµο (όπως Πορτογαλία, Καναδάς, Σλο-
βενία, Ολλανδία), κρατικοί φορείς, είτε εξ ολοκλήρου,
είτε µερικώς,  χρηµατοδοτούν τη ∆ιαµεσολάβηση, δί-
νοντας έτσι ένα επιπλέον κίνητρο στα µέρη να προ-
σφύγουν σε αυτήν (Public Mediation). Στην
Πορτογαλία συγκεκριµένα, τα µέρη καταβάλλουν για
τη συµµετοχή τους στη διαδικασία της διαµεσολάβη-
σης,  το συµβολικό ποσό των 50,00 ευρώ. Ο ∆ήµος δε
της Λισσαβόνας, έχει συστήσει γραφεία ∆ιαµεσολά-
βησης, στα οποία µπορούν να καταφύγουν οι πολίτες
για την επίλυση των διαφορών τους µε το ∆ήµο.

Στο σηµείο αυτό αξίζει να λεχθεί ότι όλοι οι Σύνε-
δροι υποστήριξαν την άποψη ότι για να λειτουργήσει
σωστά ο θεσµός της ∆ιαµεσολάβησης, θα πρέπει πρω-
τίστως όλος ο νοµικός κόσµος να τον «αγκαλιάσει».
Στον Καναδά οι δικηγόροι είναι υποχρεωµένοι να ενη-
µερώνουν τους πελάτες τους για το θεσµό της ∆ιαµε-
σολάβησης, ενώ σε κάποιες πολιτείες είναι
υποχρεωτικό, σε αστικές υποθέσεις, τα µέρη να προ-
σπαθήσουν πρώτα να λύσουν τη διαφορά µέσω της
∆ιαµεσολάβησης και κατόπιν να προσφύγουν στη ∆ι-
καιοσύνη. Στη Γαλλία δε, η νοµοθεσία επιτρέπει στους
εργοδότες να συµπεριλαµβάνουν στις συµβάσεις, που
υπογράφουν µε τους εργαζόµενους, τη διαµεσολάβηση
ως τρόπο επίλυσης των διαφορών τους.

Κοινή άποψη όλων των οµιλητών ήταν ότι ∆ιαµε-
σολάβηση η οποία γίνεται από σωστά εκπαιδευµένους

∆ Ι Α Μ Ε Σ Ο Λ Α Β Η Σ Η
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
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της Εύης Αυλογιάρη, ∆ικηγόρου ∆ΣΘ, 
∆ιαπιστευµένης ∆ιαµεσολαβήτριας (CIArb London)

Ειδικής Συµβούλου Τεχνικής ∆ιαπραγµατεύσεων
MBA (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας)
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και αµερόληπτους διαµεσολαβητές θα οδηγήσει στην
επιτυχία του θεσµού. Στα περισσότερα κράτη δε, η εκ-
παίδευσή και πιστοποίησή αυτών γίνεται από ιδιωτι-
κούς ή δηµόσιους φορείς, οι οποίοι όµως
αξιολογούνται και ελέγχονται από το κράτος, για το
επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχουν. Επίσης τονί-
στηκε ότι κρίσιµο στοιχείο σε κάθε ∆ιαµεσολάβηση
είναι η εµπιστοσύνη στη διαδικασία. Για την επίτευξη
του ως άνω σκοπού είναι απαραίτητο να υπάρχουν κα-
νόνες, οι οποίοι ελέγχουν την ποιότητα της διαδικα-
σίας, ενώ παράλληλα, σηµαντικό ρόλο κατέχει και η
θέσπιση Κώδικα ∆εοντολογίας, προκειµένου να εξα-
σφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ∆ια-
µεσολάβησης. Ήδη, έχει εκπονηθεί ένας Ευρωπα�κός
Κώδικας ∆εοντολογίας για τους διαµεσολαβητές, ο
οποίος θεσπίζει ορισµένες αρχές που µπορεί να ακο-
λουθήσει προαιρετικά κάθε διαµεσολαβητής, ενώ πα-
ρόµοιοι κώδικες υπάρχουν σε πολλές χώρες, οι οποίες
στηρίζουν τον εν λόγω θεσµό.  

Ιδιαίτερης µνείας έτυχε η οικογενειακή διαµεσο-
λάβηση, το  λεγόµενο «family mediation». Η ανάγκη
να δοθεί προτεραιότητα στα συµφέροντα και τις ανά-
γκες των παιδιών και να µοιραστεί « αναίµακτα» η γα-
µική περιουσία, οδηγεί όλο και περισσότερους
δικηγόρους να προτείνουν και να προωθούν τη διαµε-
σολάβηση ως το µέσο που θα επιλύσει αποτελεσµατικά
τις διαφορές των πελατών τους, εστιάζοντας στα συµ-
φέροντα των µερών. Ήδη από το 1985, χρονιά κατά
την οποία ψηφίστηκε στον Καναδά ο νόµος που εισή-
γαγε το θεσµό του “no fault divorce” (διαδικασία δια-
ζυγίου κατά την οποία δεν εξετάζεται ποιος ευθύνεται
για τον κλονισµό του γάµου), η ∆ιαµεσολάβηση χρη-
σιµοποιείται ευρέως για την επίλυση οικογενειακών
διαφορών. 

Την τελευταία ηµέρα του Συνεδρίου εξεπλάγην
ευχάριστα µε τις εισηγήσεις για την εφαρµογή της δια-
µεσολάβησης σε νέους τοµείς, όπως σε ποινικές υπο-
θέσεις (penal mediation), σε υποθέσεις που
ανακύπτουν µεταξύ των κρατουµένων σε σωφρονι-
στικά ιδρύµατα (mediation in prison), σε τραπεζι-
κές/πιστωτικές διαφορές (credit mediation), στη
σχολική διαµεσολάβηση ( school mediation) ), ατη δια-
µεσολάβηση σε διαφορές της τοπικής κοινωνίας
(community mediation)  και στη περιβαλλοντική δια-
µεσολάβηση (environmental mediation) }. 

Εκτός από τα στενά όρια της οικογένειας, η ∆ια-
µεσολάβηση χρησιµοποιείται για την επίλυση διαφο-
ρών σε επίπεδο κοινωνίας ( community mediation). Σε
χώρες πολυπολιτισµικές, στις οποίες πλέον ανήκει και
η Ελλάδα, είναι συχνό το φαινόµενο συγκρούσεων µε-
ταξύ των µελών αυτής. ∆ιαφορετικά βιώµατα, νοοτρο-
πίες και θρησκευτικές πεποιθήσεις, οδηγούν πολλές
φορές σε διαφορές ή αψιµαχίες, οι οποίες προς χάριν
της αρµονικής συµβίωσης στα πλαίσια µια ειρηνικής
κοινωνίας, θα πρέπει να λύνονται όσο πιο αρµονικά

γίνεται, µε αντιµετώπιση των προβληµάτων στη πηγή
τους.

Τέτοιες συγκρούσεις λαµβάνουν, όµως, χώρα και
στη µικρογραφία της κοινωνίας, το σχολείο. Βέβαια,
οι διαφορές αυτές δύναται να οφείλονται και σε άλλου
τύπου λόγους όπως σε οικογενειακά προβλήµατα, σε
δυσκολίες προσαρµογής ή σε επικοινωνιακά προβλή-
µατα.. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πρό-
γραµµα ∆ιαµεσολάβησης στα σχολεία ( school
mediation), υπό το σκεπτικό ότι το σχολείο, ως χώρος
όπου διαµορφώνονται συµπεριφορές, αποτελεί πρό-
σφορο έδαφος για την εκµάθηση διαφορετικών τρό-
πων επίλυσης διαφορών που βασίζονται στο διάλογο,
την ανοχή, τον σεβασµό και την υπευθυνότητα.

Ακόµα και ένα κοινωνικό αγαθό, όπως το περι-
βάλλον, (environmental mediation)  και συγκεκριµένα
οι διαφορές που σχετίζονται µε αυτό, ως απότοκο της
ανθρώπινης δραστηριότητας, µπορεί να αποτελέσουν
αντικείµενο ∆ιαµεσολάβησης. Για παράδειγµα, σε πε-
ριβαλλοντικές διαφορές που ανακύπτουν είτε σε επί-
πεδο πόλεων, νοµών, πολιτειών ή και χωρών, η
∆ιαµεσολάβηση αποτελεί ένα «εργαλείο», το οποίο µε
κατάλληλη χρήση µπορεί να δώσει λύσεις σε τέτοιου
είδους διαφορές, ενώ βρίσκει ήδη συχνή εφαρµογή σε
πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Αµερικής.   

Είναι κοινό µυστικό  ότι η διαµεσολάβηση έρχεται
σε αντίθεση µε τη γενικότερη αντίληψη που επικρατεί
ότι οι διαφορές µπορούν να λυθούν µόνο στα δικαστή-
ρια. Ο θεσµός της ∆ιαµεσολάβησης, στοχεύει όχι µόνο
στην βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της ποιό-
τητας της απονοµής δικαιοσύνης, αλλά κυρίως στη δια-
φύλαξη της κοινωνικής ειρήνης µε τη διευθέτηση της
διαφοράς ως αποτέλεσµα της σύµµετρης και φιλικής
ικανοποίησης των κατ’ ιδίαν συµφερόντων των µελών.
Η επίλυση διαφορών και διαφωνιών δια της δικαστι-
κής οδού δεν είναι µόνον δαπανηρή και χρονοβόρα,
αλλά µπορεί να καταστρέψει επικερδείς επιχειρηµα-
τικές σχέσεις, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα
µπορούσαν να συνεχιστούν προς όφελος των ιδίων και
του ευρύτερου επαγγελµατικού ή κοινωνικού χώρου.
∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι όλες οι οµιλίες στο συ-
νέδριο εµπεριείχαν τουλάχιστον µία φορά την λέξη
ΑΡΜΟΝΙΑ  « HARMONY». 

Στο σηµείο αυτό, επιτρέψετε µου να κλείσω µε µία
φράση της Επιτρόπου για τα θέµατα δικαιοσύνης και
αντιπροέδρου της Ευρωπα�κής Επιτροπής, κας Viviane
Reding : «Καλώ τα κράτη µέλη να δείξουν φιλοδοξία
και να υιοθετήσουν γρήγορα τους κανόνες της ΕΕ για
τη διαµεσολάβηση: τουλάχιστον θα πρέπει να καταστεί
δυνατός ο φιλικός διακανονισµός διασυνοριακών δια-
φορών. Αλλά γιατί να σταµατήσουµε εκεί; Γιατί να µην
ισχύουν τα ίδια µέτρα και σε εθνικό επίπεδο; Τελικά,
αυτοί που θα ωφεληθούν είναι οι πολίτες και οι επιχει-
ρήσεις, οι κοινωνίες και οι οικονοµίες και το ίδιο το σύ-
στηµα δικαιοσύνης».
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ΤΤο τέλος του εικοστού αιώνα ήµασταν µάρτυρες
παράξενων οικονοµικών φούσκων διεθνώς.

Υπήρξε η φούσκα στα ακίνητα, η φούσκα του χρη-
µατιστηρίου και η φούσκα του Internet, για να κα-
τονοµάσουµε µερικές. Σε κάθε περίπτωση οι τιµές
εκτοξεύτηκαν και οι άνθρωποι πλήρωναν ποσά για
πράγµατα που υπό κανονικές συνθήκες άξιζαν πολύ
λιγότερα από την τρέχουσα τιµή της αγοράς. Και
κάθε φορά οι άνθρωποι εκ των υστέρων αναρωτή-
θηκαν: «Τι σκεφτόµασταν;» Ίσως το ίδιο συνέβη και
στην Ολλανδία τον 17° αιώνα όταν πέρασε η «του-
λιποµανία», οπότε ο ταπεινός βολβός τουλίπας πω-
λούταν σε εξωφρενικές τιµές. 

Αν και η τουλίπα σχετίζεται µε την Ολλανδία, δεν
γεννήθηκε εκεί. Εισήχθη στην Ευρώπη το 1953 από
ένα βοτανολόγο ονόµατι Κάρολο Κλούσιο, που την
έφερε από την Κωνσταντινούπολη. Καλλιέργησε ένα
µικρό κήπο, µε σκοπό να κάνει έρευνα για ιατρικούς
λόγους. Αν οι γείτονες του Κλούσιου ήταν πιο ηθι-
κοί, η τουλίπα θα παρέµενε εξωτική. Όµως εκείνοι
διέρρηξαν τον κήπο του και έκλεψαν µερικούς βολ-
βούς προκειµένου να κερδίσουν γρήγορο χρήµα.
Έτσι ξεκίνησε το εµπόριο τουλίπας στις Κάτω
Χώρες. 

Τις επόµενες δεκαετίες οι τουλίπες έγιναν µόδα
ανάµεσα στους πλούσιους της Ολλανδίας και οι
τιµές άρχισαν να ανεβαίνουν. Σύντοµα ακόµα και
συνηθισµένοι βολβοί πωλούνται ακριβά, ενώ οι τιµές
των σπάνιων βολβών ανέβηκαν σε αστρονοµικά
ύψη. Ένας Viceroy βολβός τουλίπας πωλούταν για
2.500 φλουριά(περίπου 1.250 σηµερινά δολάρια),
ενώ ένας σπάνιος Semper Augustus είχε περίπου την
διπλάσια αγοραστική αξία. Πολλές φορές οι αγορα-
πωλησίες γίνονταν µε ανταλλαγές. Οι λίστες που µας
έχουν διασωθεί περιλαµβάνουν ανάµεσα σε άλλα
αντικείµενα όπως κρεβάτια, σετ ρούχων και χίλια
πάουντς τυριού! Στα ύψη της µανίας, θεωρήθηκε επι-
κίνδυνο να πωλούνται καλλιεργηµένες τουλίπες και

οι πωλητές εξέθε-
ταν µόνο βολβούς
που δεν είχαν
ακόµα αναπτυχθεί.
Έχει διασωθεί σαν
ανέκδοτο η ανα-
φορά µιας περι-
πτώσεως που ένας
ναύτης είδε έναν
τέτοιο βολβό, τον
πέρασε για κρεµ-
µύδι και τον έφαγε
ως πρωινό, µια
πραγµατικά µε-
γάλη ζηµία για τον
έµπορο! 

Το ύψος της φούσκας έφθασε το χειµώνα του
1636-37. Οι πωλητές τουλίπας κέρδιζαν και έχαναν
περιουσίες. Ένας καλός έµπορος έβγαζε 60.000
φλουριά το µήνα (περίπου 61.710 δολάρια). Με
κέρδη σαν αυτά, οι τοπικές κυβερνήσεις δεν µπο-
ρούσαν να ελέγξουν την φρενίτιδα. Μια µέρα στο
Χάρλεµ ένας αγοραστής δεν εµφανίστηκε για να
πληρώσει την τουλίπα του. Ο πανικός που ακολού-
θησε διαδόθηκε µέχρι την Ολλανδία και µέσα σε
µέρες οι τουλίπες άξιζαν µονάχα το ένα εκατοστό
της προηγούµενης τιµής τους. Η φούσκα είχε σκά-
σει. 

Μπορεί σήµερα να φαίνεται παράλογο να πλη-
ρώνει κάποιος τόσα λεφτά για µια τουλίπα, αλλά δεν
είναι και τόσο διαφορετικό από τις σύγχρονες οικο-
νοµικές φούσκες. Η παράλογη συµπεριφορά παύει
να είναι παράλογη όταν την ακολουθούν πολλοί.
Μόνο εκ των υστέρων κατανοούµε τον παραλογισµό
ή και την ανοησία µας. 

Η τουλιποµανία tulpenmanie, tulpomanie,
tulpenwoede, tulpengekte και bollengekte) ήταν µια
περίοδος στην Ολλανδική Χρυσή Εποχή κατά την

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΟΥΣΚΑ 
ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ 

του ∆ηµήτρη Αρναούτη-Οικονοµάκη 
∆ικηγόρου, υποψήφιου διδάκτορα 

Νοµικής Αθηνών

Συνέχ. στη σελ. 33
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οποία οι τιµές για βολβούς της νεοεισαχθείσας του-
λίπας ανέβηκαν ραγδαία και κατόπιν κατέρρευσαν.
Στην κορύφωση της µανίας το Φεβρουάριο του 1673,
ένας βολβός κόστιζε 10 φορές το ετήσιο εισόδηµα
ενός εξειδικευµένου τεχνίτη. Θεωρείται γενικά πως
ήταν η πρώτη οικονοµική ή λογιστική φούσκα στην
Ιστορία αν και κάποιοι ερευνητές θεωρούν πρώτη
οικονοµική φούσκα την περίπτωση Kipper und
WipperzeitTO 1619-22. 

Τα γεγονότα της «τουλιποµανίας» περιγράφο-
νται στο βιβλίο του 1841 «Extraordinary Popular
Delusions and the Madness of Crowds» του Βρετα-
νού δηµοσιογράφου Charles Mackay. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρεται στο βιβλίο πως σε κάποιο χρονικό
σηµείο µε έναν βολβό Semper Augustus µπορούσε

κάποιος να αγοράσει 12 στρέµµατα γης. 
Η έρευνα της τουλιποµανίας είναι δύσκολη λόγω

των περιορισµένων δεδοµένων που αφορούν τη δε-
καετία του 1630. Κάποιοι οικονοµολόγοι δεν δέχο-
νται πως επρόκειτο για µανία και παρέχουν λογικές
εξηγήσεις για την άνοδο και την πτώση της τιµής της
τουλίπας. 

Για παράδειγµα, και άλλα λουλούδια όπως ο υά-
κινθος είχε ψηλές τιµές, όταν εισήχθη, για να πέσει
κατόπιν δραµατικά. Στις υψηλές τιµές ενδέχεται να
οδήγησε και η προσδοκία οµάδας βουλευτών να
αποφεύγονται τα σύµφωνα για χαµηλού τιµήµατος
αγοραπωλησίες προκειµένου να χαµηλώσουν το
ρίσκο για τους αγοραστές. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΟΥΣΚΑ 
ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ 

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά σε συνεργασία
µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, διοργάνωσε  για
τα µέλη του δύο αυτοτελείς παρουσιάσεις στα µέλη των
υπηρεσιών της Τράπεζας Νοµικών Πληροφοριών

«ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» του ∆.Σ.Α., στις 29/11/2010 & στις
6/12/2010 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά

Μίλησαν:
Θεόδωρος Σχινάς, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.Α.
Παναγιώτης Γεωργιάδης, Επιστηµονικός Σύµβου-

λος του ∆.Σ.Α, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τµήµατος
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών.

Βασίλης Μανιός, ∆/ντής Πληροφοριακών Συστη-
µάτων & Ανάπτυξης Υπηρεσιών ∆.Σ.Α.

Ξεκίνησε η διανοµή  ατοµικών κωδικών πρόσβα-
σης στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «ΙΣΟ-
ΚΡΑΤΗΣ» σε όλα τα µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά, στο πλαίσιο της σύµβασης συνεργασίας των
δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Πειραιά.

Συνέχ. από τη σελ. 32

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η ΣΙ Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΣΑ,

ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΣΠ
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ΑΑπ’ ότι φαίνεται,  η  µέχρι σήµερα αποτυχία της
Ελλάδας να διαχειριστεί υποθέσεις που έως

τώρα  θεωρούνταν αποκλειστική ευθύνη του σύγ-
χρονου κράτους, έχει καταστήσει τη χώρα µας «δο-
κιµαστικό σωλήνα» για τη δηµιουργία ενός
«Ευρωπαzκού Κράτους», που  θ’ αντικαταστήσει τα
εθνικά κράτη  όπως  αυτά εξελίχθηκαν τους τελευ-
ταίους δύο αιώνες (µετά την Γαλλική επανάσταση).

Καιρό τώρα, οι πολιτικοί επιστήµονες συζητούν
την εξέλιξη των κρατών σε µεγαλύτερες οντότητες
οι οποίες θα ενώνουν  τις δυνάµεις των κρατών-
µελών και θ’ αναλαµβάνουν τις  ουσιαστικές υπο-
χρεώσεις τους. Όµως, η απότοµη οικονοµική
κατάρρευση της Ελλάδας, απαίτησε άµεση παρέµ-
βαση κι έφερε τους εταίρους µας στην Ευρωπα�κή
Ένωση ενώπιον  ενός  µεγάλου διλήµµατος:  «θα
άφηναν την Ελλάδα να βουλιάξει, µε όποιες συνέ-
πειες  αυτό συνεπάγεται  για τις άλλες εθνικές οι-
κονοµίες και το κοινό νόµισµα, ή θα έπαιρναν
δραστικά µέτρα ώστε να την  σώσουν µαζί µε το
κοινό πολιτικό και οικονοµικό εγχείρηµα της ενω-
µένης Ευρώπης , όταν µάλιστα όπως ανέφερε  ο Γι-
ούνκερ  στις αρχές Οκτωβρίου 2010, όλοι γνώριζαν
προς τα πού  πήγαινε η Ελλάδα;» 

Τελικά, διαλέγοντας το  δεύτερο δρόµο, οι εταί-
ροι µας, άρχισαν ν’ αλλάζουν και την Ένωση και
τους εαυτούς τους.

Όπως γνωρίζουµε, αρκετές χώρες δεν ήθελαν να
εµπλακούν στο σχέδιο σωτηρίας της Ελλάδας, έως
ότου πείστηκαν πως  η αδράνεια θα ήταν πιο επι-
κίνδυνη. Μαζί µε το κοινό ταµείο της Ε.Ε. και του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, όµως, ήρθαν και
έρχονται αυστηρά και πρωτοφανή µέτρα επιτήρη-

σης κάθε εθνικής οικονοµίας. 
Στις αρχές Οκτωβρίου 2010, ο επίτροπος ∆ηµο-

σιονοµικών Yποθέσεων, Ολι Ρεν, παρουσίασε  τις
προτάσεις του, που πλέον συµπεριλαµβάνουν αυ-
στηρά πρόστιµα για όσα µέλη της Eυρωζώνης αφή-
νουν τα χρέη τους να ξεφύγουν.

Αυτές οι ρυθµίσεις είναι οι πιο παρεµβατικές
που προτάθηκαν από την εποχή που  υιοθετήθηκε
το ενιαίο νόµισµα. Οι αυστηρότεροι δηµοσιονοµι-
κοί κανόνες ευνοούν κάποιες χώρες –όπως την Γερ-
µανία– και ταλαιπωρούν άλλες, όπως η Ελλάδα.
Ετσι  αναπόφευκτα µερικά κράτη αποκτούν µεγα-
λύτερη ισχύ από άλλα και η Ευρώπη µοιάζει µε αυ-
τοκρατορία που ακόµη δεν έχει αφοµοιώσει πλήρως
τις διαφορε-
τικές εθνό-
τητες εντός
των συνό-
ρων της.

Η Ελ-
λάδα είναι,
ίσως, η πιο
αδύναµη απ’
όλες τις
χώρες-µέλη
της Ε.Ε  και δεν είναι µόνο το πρόβληµα της οικο-
νοµίας το οποίο προκάλεσε την πρωτοφανή παρέµ-
βαση των εταίρων της και του ∆ΝΤ, είναι και ότι
εδώ και χρόνια είναι ανίκανη να τηρήσει τους κα-
νόνες της Ε. Ε. όσον αφορά την ποιότητα ζωής των
ίδιων των πολιτών της. Είµαστε µονίµως τελευταίοι
στην υιοθέτηση οδηγιών της Ε.Ε. και τακτικοί κατη-
γορούµενοι στο Ευρωπα�κό ∆ικαστήριο για την
κακή διαχείριση των σκουπιδιών µας και για άλλα
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα, ενώ η επί-
τροπος για θέµατα εσωτερικών υποθέσεων µας  πιέ-
ζει για τη µεταρρύθµιση της πολιτικής του  ασύλου
και της µετανάστευσης, µιας και η ραθυµία του ελ-
ληνικού συστήµατος έχει θορυβήσει τους εταίρους
µας. 

Αλλά  απ’ ότι φαίνεται  δεν  είµαστε µόνοι. Η

«Μήπως πρέπει να
πάµε σ’ ένα ενιαίο
οµοσπονδιακό  
ευρωπαAκό κράτος;»

του ∆ηµ. Σταθακόπουλου
∆ικηγόρου Πειραιά

µέλους του ∆.Σ. του ∆.Σ.Π.
∆ρα κοινωνιολογίας Παντείου πα-

νεπιστηµίου
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Επιτροπή  παρέπεµψε τη Γαλλία στο Ευρωπα�κό ∆ι-
καστήριο για την πολιτική της απελάσεως Ροµά.
Όσο εντείνονται τέτοια κοινωνικά προβλήµατα (τα
οποία προκαλούν και την ανάλογη ανάπτυξη ξενο-
φοβικών πολιτικών δυνάµεων), η Ε.Ε. θ’ αναγκάζε-
ται  να παρεµβαίνει όλο και περισσότερο σε θέµατα
που έως τώρα ήταν  της αρµοδιότητας των κυβερνή-
σεων.

Στην Ελ-
λάδα, η χρόνια
ανεπάρκεια του
κράτους οδή-
γησε στο οικο-
νοµικό αδιέξοδο
και σε πολλά
άλλα δεινά. Η
γραφειοκρατία

είναι ανίκανη να διοικήσει, οι εισπρακτικοί φορείς
δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, οι νόµοι δεν
τηρούνται και ο λαός πληρώνει πανάκριβα τις πενι-
χρές  τάχα ανταποδοτικές δηµόσιες υπηρεσίες που
του προσφέρονται. Οι περισσότεροι πολίτες είναι
οργισµένοι και φοβισµένοι επειδή αισθάνονται ότι
δεν ζουν σε ευνοµούµενη κοινωνία, ότι το κράτος
δεν τους προστατεύει. Ο κύριος λόγος είναι ότι τα
κόµµατα λειτουργούν όχι σαν προσωρινοί διαχειρι-
στές της εξουσίας, αλλά σαν µικροί αυτοκράτορες
που διανέµουν προνόµια όπως τους αρέσει. Είδαµε

τι έγινε και µε τις πρόσφατες «Καλλικράτειες» δη-
µοτικές εκλογές. Οι αξιωµατούχοι και  οι υπάλλη-
λοι που διορίζουν, επίσης, χρωστούν στο κόµµα -
αυτοκράτορα την εξουσία τους και όχι στον λαό. Γι’
αυτό η χώρα βουλιάζει στην εσωστρέφεια, στην κα-
τανάλωση χωρίς την αντίστοιχη παραγωγή – στη
σπατάλη, δηλαδή.

Αυτή η πρωτόγονη µορφή κράτους δεν µπορεί να
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της σηµερινής εποχής,
επειδή  δε πλέον οι έννοιες πατρίδα και κράτος
(στην Ελλάδα), δεν συνάδουν, αντιθέτως  είναι σε
πλήρη αντίθεση, προσωπικά πιστεύω, πως για να
κρατήσω/ουµε  την πατρίδα µου/ µας (ελληνικότητά
µου/ µας), πρέπει να ενταχθούµε σύντοµα σ’ ένα Ευ-
ρωπα�κό Κράτος (δηλ. οργάνωση- διοίκηση- γρα-
φειοκρατία), µπας και σώσουµε  την Ελλάδα (σαν
έννοια και πρόταση ζωής πολιτισµού  στον κόσµο,
αλλά µαζί  τον εαυτό και τα παιδιά µας).

Και ίσως το προκαλέσαµε άθελά µας, αφού, αντί
να αλλάξουµε, εµείς καταφέραµε να  ενεργοποιή-
σουµε την αλλαγή του  Ευρωπα�κού κόσµου γύρω
µας, ο οποίος ελπίζω να µη διαλυθεί, παρά τις φιλό-
τιµες προσπάθειες της Γερµανίας, αλλά να ενωθεί
σ’ ένα οµόσπονδο Ευρωπα�κό κράτος!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ 

ΜΕ ΤΥΧΗ,  ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ

11 ηη ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ ∆.Σ.ΠΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ ∆.Σ.Π

ΜΜια νέα προσπάθεια µουσικο-χορωδιακού περιεχοµένου ξεκίνησε τα πρώτα βήµατά της το
Νοέµβριο. Πρόκειται για την 1η πειραµατική παιδική χορωδία του ∆.Σ.Π, υπό τη ∆/νση του

συναδέλφου, µαέστρου- µουσικού ∆ηµ. Σταθακόπουλου και  την παιδαγωγική εµπειρία της καθηγ.
πιάνου Κικής Σβίγκου - Σελινοπούλου.

Η παιδική αυτή χορωδία, αποτελείται αρχικώς από 15 παιδάκια (που ελπίζουµε να αυξηθούν
συν τω χρόνω) συναδέλφων δικηγόρων και τα ονόµατά τους είναι τα εξής:

Αναγνώστου Μαρίνα και Ηλίας, Γεραπετρίτη ∆ήµητρα, Γεωργακαράκος Γιώργος, Γεωργοπάλης
Νικόλαος, Κλάππα Έλλη και Κωστής, Λισµάνη Πωλίνα και Γιάννης, Μπεχλιβανίδου Έλλη και
Βίκυ, Μελισσάρη Αγγελική, Οικονόµου Μιχαήλ-Ισί-
δωρος, Παυλίδη Αλεξάνδρα, Πολυδωροπούλου Νι-
κολέτα, Παπαδοπούλου Μαρία και Χουζούρης
Νικόλαος.

Η παιδική χορωδία κάνει πρόβες κάθε Παρασκευή
απόγευµα 17:00 µε 18:00 στην αίθουσα τελετών του
∆.Σ.Π και θα κάνει την παρθενική της παρουσία
στην κοπή της βασιλόπιτας του συλλόγου µας στις
09.01.2011 στον Πειρα<κό Σύνδεσµο.

Καλή επιτυχία στην προσπάθεια και αναµένουµε
κι’ άλλα παιδιά συναδέλφων να στελεχώσουν την
χορωδία αυτή.
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του Βασίλη Σ. Ε. Τσίχλη
∆ικηγόρου Πειραιά

ΗΗεκπαίδευση αποτελεί τον αδιαµφισβήτητο
ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας µας, αφ’ ου

χωρίς αυτή θα ήταν αδύνατον να διατηρήσουµε
βραχυπρόθεσµα το βιοτικό µας επίπεδο και τα
επιτεύγµατα του τεχνικού µας πολιτισµού ενώ
µακροπρόθεσµα τον πνευµατικό µας πολιτισµό
και την εθνική µας ταυτότητα. 

Το να µιλάµε για εκπαίδευση στη µυκηναϊκή
εποχή είναι, βέβαια, ενδιαφέρον, αλλά προκαλεί
και την εύλογη απορία σε ποια στοιχεία µπορεί
να θεµελιωθεί παρόµοια άποψη. Η αλήθεια είναι
ότι δεν διαθέτουµε σχετικές πληροφορίες. Εν
τούτοις, από µερικά χωρία του Οµήρου, την ανά-
λυση των οµηρικών επών και δευτερευόντως από
τις πινακίδες της Γραµµικής Β, µπορούµε να προ-
βούµε σε διάφορες υποθέσεις. 

Στο παρόν ασχολούµαστε µε αυτό που θα
µπορούσαµε να αποκαλέσουµε «εγκύκλιο» ή
«ανώτατη» εκπαίδευση, αλλά όχι µε την επαγ-
γελµατική, οι πηγές για την οποία είναι ουσιαστι-
κώς τα αρχαιολογικά ευρήµατα. Π.χ., οι Ολµέκοι
(περ. 13ος-8ος αιώνας π.Χ.), αν και δεν µας άφη-
σαν γραπτά κείµενα (ή, τουλάχιστον, δεν µπο-
ρούµε να τα αποκρυπτογραφήσουµε), µας
κληροδότησαν τέτοια γλυπτά που φανερώνουν
το υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως των τεχνιτών
τους (διότι παρόµοια έργα δεν µπορούν να πραγ-
µατοποιηθούν, βέβαια, από αυτοδίδακτους
γλύπτες). Η λεπτοµερής ανάλυση των αρχαιολο-
γικών ευρηµάτων ώστε να ταυτιστούν χρονολο-
γικά τα διάφορα στάδια της επαγγελµατικής
εκπαιδεύσεως, υπερβαίνει τον σκοπό του παρό-
ντος άρθρου. 

Γραµµική γραφή 
Τα πρώτα γραπτά κείµενα στον ελλαδικό

χώρο, η Γραµµική Α, εµφανίζονται στην Κρήτη
το αργότερο το 1750 π.Χ. Έως σήµερα δεν έχει
αποκρυπτογραφηθεί η Γραµµική Α, οπότε δεν
γνωρίζουµε αν πρόκειται για µορφή της ελληνι-
κής γλώσσης1. Η Γραµµική Β, η αρχαιότερη γνω-
στή µορφή της ελληνικής, εµφανίζεται το 1450
π.Χ. και αποκρυπτογραφήθηκε το 1952 ύστερα

από τις προσπάθειες των Michael Ventris και John
Chadwick. Και µόνη η ύπαρξη της γραφής προϋ-
ποθέτει και κάποιο είδος εκπαιδεύσεως των γρα-
φέων, όπως γινόταν στην Αίγυπτο ή στη
Μεσοποταµία, για το οποίο δεν γνωρίζουµε σή-
µερα απολύτως τίποτε. 

Έχουν βρεθεί και αποκρυπτογραφηθεί αρκε-
τές πινακίδες της Γραµµικής Β οι οποίες, όµως,
αποτελούν σχεδόν αποκλειστικώς κρατικά αρχεία
στα οποία καταγράφονται φόροι, πολεµικό υλικό
κτλ. Προς µεγάλη απογοήτευση των οµηρολα-
τρών, µέχρι το τέλος της περιόδου της Γραµµικής
Β τον 12ο αιώνα π.Χ., δεν έχει βρεθεί ούτε ένας
στίχος ποιήσεως2. Αυτό φανερώνει ότι η εγκύ-
κλιος παιδεία ήταν άγνωστη στους Μυκηναΐους
οπότε γραφή µάθαιναν µόνον όσοι προορίζονταν
για γραφείς. Η πρακτική, «επαγγελµατική» όπως
θα λέγαµε σήµερα, εκπαίδευση, πρέπει όµως να
ήταν διαδεδοµένη αν κρίνουµε από το επίπεδο
της µινωικής και µυκηναϊκής τέχνης, αρχιτεκτο-
νικής κτλ. 

Οµηρικά έπη 
Εν συνεχεία, πρέπει να εξετασθούν τα οµηρικά

Η ΕΚΠΑI∆ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΥΚΗΝΑ!ΚH ΕΠΟΧH

Πινακίδα Γραµµικής Β.

1. Για µια σύντοµη ανάλυση της Γραµµικής Α βλ. John Chadwick, «The Decipherment of Linear B» (2η έκδοση), Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 1967, κεφάλαιο Β΄. 
2. Για το περιεχόµενο των πινακίδων της Γραµµικής Β βλ. Chadwick, ό.π., κεφάλαιο Ζ΄. 
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έπη. Αν και από µόνα τους είναι διδακτικότατα,
δεν προσφέρουν ιδιαίτερες πληροφορίες για την
εκπαίδευση. Είναι φανερό ότι σε µια κοινωνία πο-
λεµιστών, όπως αυτή που περιγράφει ο Όµηρος,
η θεωρητική εκπαίδευση δεν θεωρούταν σηµα-
ντική. Παραδόξως όµως, δεν έχουµε ουσιαστικές
πληροφορίες ούτε για τη στρατιωτική εκπαίδευση
των ανδρών. Απουσιάζει, επίσης, και η ιατρική εκ-
παίδευση. Οι δυο ιατροί των Αχαιών, οι Μαχάων
και Ποδαλείριος3, ήταν υιοί του Ασκληπιού (που
δεν είχε ακόµη συµπεριληφθεί µεταξύ των θεών),
ο οποίος Ασκληπιός αναφέρεται ως ο καλλίτερος
ιατρός που είχε υπάρξει4· εποµένως συµπεραί-
νουµε ότι ο ίδιος δίδαξε την ιατρική στα τέκνα
του. 

Το µόνο σχετικό µε την εκπαίδευση που ανα-
φέρει ο Όµηρος είναι ότι ο Αχιλλεύς έµαθε από
τον κένταυρο Χείρωνα πως να χρησιµοποιεί τα
φάρµακα, χωρίς όµως να παραθέτει περισσότε-

ρες πληροφορίες ή να αναφέρει ότι ο Αχιλλεύς
ήταν ιατρός5. Επίσης, όταν ο Αχιλλεύς αναχώ-
ρησε για την τρωική εκστρατεία, ο Πηλεύς
έστειλε µαζί του τον Φοίνικα για να τον συµβου-
λεύει και να τον βοηθάει6. Βλέπουµε λοιπόν ότι ο
Φοίνιξ ήταν περισσότερο σύµβουλος παρά δά-

σκαλος ή παιδαγωγός. 
Ο Όµηρος φαίνεται να αγνοεί τη γραφή αλλά

οι φιλόλογοι έχουν εντοπίσει δυο σηµεία στην
Ἰλιάδα όπου ίσως υπάρχει σχετική µνεία. Το
πρώτο είναι όταν ο Έκτωρ ζητά από τους Αχαιούς
να διαλέξουν κάποιον να µονοµαχήσει µαζί του.
Παρουσιάζονται εννέα Αχαιοί και έγινε κλήρωση
σε περικεφαλαία· γι’ αυτόν τον λόγο: «κλῆρον
ἐσηµήναντο ἔκαστος»7, ο καθένας σηµάδεψε τον
κλήρο του. Όταν κληρώθηκε ο Αίας ο κήρυκας
έδειχνε τον κλήρο στους διαγωνιζοµένους και τε-
λικώς έφθασε «ὅς µιν ἐπιγράψας κυνέῃ βάλε,
φαίδιµος Αἴας», σε αυτόν που τον είχε επιγράψει
και βάλει στην περικεφαλαία, στον ένδοξο Αία-
ντα. Ίσως λοιπόν να εννοεί ο Όµηρος ότι έγρα-
ψαν τα ονόµατά τους, όπως θα κάναµε και εµείς
σήµερα, αλλά εξ ίσου πιθανό ήταν να χάραξαν
κάποιο χαρακτηριστικό σηµάδι. Σε οιοδήποτε
άλλο σηµείο των οµηρικών επών απαντά η λέξη
«γράφειν» και τα παράγωγά της εννοείται απλώς
«ξύνω», «σηµαδεύω» κ.ο.κ. 

Το δεύτερο σχετικό σηµείο, στην εξιστόρηση
του µύθου του Βελλεροφόντη8, είναι και το πε-
ρισσότερο γνωστό αφ’ ου διχάζει επί χρόνια τους
φιλολόγους. Εν συντοµία, ο βασιλεύς του Άργους
Προίτος έστειλε τον Βελλεροφόντη στον πεθερό
του, τον βασιλέα της Λυκίας9, µε ένα γράµµα στο
οποίο ο Προίτος ζητούσε να τον εκτελέσει10. Η
αναφορά του Οµήρου, όµως, είναι τόσο ασαφής
που δεν µπορούµε να συµπεράνουµε αν ο Ποιη-
τής εννοεί τη γραφή όπως τη γνωρίζουµε σή-
µερα. 

Συγκεκριµένως, ο Όµηρος γράφει πως όταν ο
Προίτος αποφάσισε να µην σκοτώσει τον Βελλε-
ροφόντη ο ίδιος11: «πέµπε δέ µιν Λυκίηνδε,
πόρεν δ’ ὅ γε σήµατα λυγρά, / γράψας ἐν πίνακι
πτυκτῷ θυµοφθόρα πολλά, δεῖξαι δ’ ἠνώγειν δ’
ᾧ πενθερῷ, ὄφρ’ ἀπόλοιτο». Απόδοση: «Αλλά
τον έστειλε στη Λυκία δίνοντάς του θανατηφόρα
σήµατα, γράφοντας σε έναν σφραγισµένο [οι Κα-
ζαντζάκης-Κακριδής αποδίδουν ως «διπλωµένο»]
πίνακα σηµάδια πολλά και θανατηφόρα, και τον
διέταξε να τα δείξει στον πεθερό του, ώστε να

3. Β 732, Λ 833. 
4. ∆ 194, Λ 518. 
5. Λ 831-832. Ο Απολλόδωρος Γ΄, xiii, 6 αναφέρει ότι ο Χείρων µεγάλωσε τον Αχιλλέα ήταν, δηλαδή, ο παιδαγωγός και όχι ο
δάσκαλός του µε τη σηµερινή έννοια. 
6. Ι 442-443. 
7. Η 175. 
8. Ζ 152 κ.εξ. 
9. Ο Όµηρος παραλείπει το όνοµά του αλλά ο Απολλόδωρος Β΄, ii, 1-2 τον αποκαλεί Ιοβάτη. 
10. Στην αρχαιότητα υπήρχαν δυο σχετικές παροιµίες µε αυτό το απόσπασµα, που διασώζει το «Corpus Paroemiographorum Grae-
corum», τόµος Β΄: «γράµµατα Βελλεροφόντης διεκόµισεν» που λεγόταν «ἐπὶ τῶν προξενούντων ἑαυτοῖς τι κακόν» (σελ. 751-
752) και η «καθ’ ἑαυτοῦ Βελλεροφόντης: ἐπὶ τῶν καθ’ ἑαυτῶν τι ποιούντων» (σελ. 471). 
11. Ζ 168-170. 

Μονοµαχία Έκτορα - Αίαντα.
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θανατωθεί». 
Ο Όµηρος χρησιµοποιεί την λέξη «πτυκτός»,

η οποία σηµαίνει ότι το γράµµα ήταν κλειστό και
σφραγισµένο, πράγµα που µας αφήνει να αντι-
ληφθούµε ότι ο Βελλεροφόντης µπορούσε να κα-
ταλάβει τα σηµάδια. Τα σηµάδια αυτά δεν
φαίνεται να ήταν τα γράµµατα ενός αλφαβήτου
(αλλιώς ο Ποιητής θα ήταν περισσότερο σαφής),
µπορεί όµως να ήταν κάποιο είδος µυστικού κώ-
δικος επικοινωνίας τον οποίο γνώριζε ο Βελλερο-
φόντης καθώς ήταν σηµαντικός άνδρας από
σπουδαία γενιά. Μπορεί, επίσης, να αδυνατούσε
να κατανοήσει το νόηµα των σηµείων αλλά ο
Προίτος σφράγισε το µήνυµα ώστε να µην µπο-
ρεί να το διαβάσει κάποιος άλλος και αποκαλύψει
το περιεχόµενό του στον ήρωα. 

Επίσης, αν η λέξη «θυµοφθόρα» συσχετισθεί
µε τη φράση «θυµοφθόρα φάρµακα»12 που ση-

µαίνει «µαγικά φάρ-
µακα», µπορούµε να
υποθέσουµε ότι ίσως η
γραφή συσχετιζόταν µε
τη µαγεία, µια κοινή
αντίληψη για λαούς
που µόλις είχαν έρθει
σε επαφή µε τη γραφή.
Από την άλλη πλευρά
βέβαια, ο Προίτος µπο-
ρεί να επικαλείται τη
µαγεία ώστε να τον
βοηθήσει να επιτύχει
τον στόχο του, την
εξόντωση του Βελλε-

ροφόντη. 
Ο Ventris µάλλον πιστεύει ότι αυτό το από-

σπασµα δεν αναφέρεται σε πραγµατική γραφή,
καταλήγει όµως επισηµαίνοντας: «Αλλά, έστω και
αν οι Αγαµέµνων, Οδυσσεύς και Νέστωρ δεν
γνώριζαν να διαβάζουν ή να γράφουν, και αν τα
αρχαία παλάτια και οι πόλεις τους έχουν εδώ και
καιρό καταρρεύσει και µετατραπεί σε σκόνη,
στην αρχαιότητα ήταν ασυζητητί αποδεκτό ότι οι
οµηρικοί ήρωες ήταν Έλληνες στη γλώσσα, θρη-

σκεία και σε οιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό [χα-
ρακτηρίζει τους Έλληνες], ενώ από τους υπηκό-
ους τους κατάγονταν οι πρόγονοι των
περισσοτέρων, αν όχι όλων, των κατοίκων της
κλασσικής Ελλάδος»13. 

Η τελευταία αυτή επισήµανση του Ventris
είναι ιδιαιτέρως σηµαντική, καθώς ο Όµηρος
υπήρξε το κέντρο της αρχαίας ελληνικής παι-
δείας. ∆εν είναι υπερβολικό να υποστηρίξουµε ότι
θα ήταν αδύνατον να κατανοήσουµε τον αρχαίο
ελληνικό πολιτισµό αν είχαν χαθεί τα έργα του
Ποιητού. 

Οµηρικό ζήτηµα 
Στην Ελλάδα έχει επικρατήσει η άποψη ότι τα

οµηρικά έπη συντέθηκαν από τον Όµηρο περί το
µέσον του 8ου αιώνος π.Χ. Η άποψη αυτή είναι
µάλλον λανθασµένη αφ’ ου σε πάρα πολλά ση-
µεία των επών υπάρχουν σοβαρές ανακρίβειες,
π.χ. ο βασιλεύς Πυλαιµένης σκοτώνεται στην Ε
576 ενώ θρηνεί τον θάνατο του υιού του στη Ν
643-659! Οπωσδήποτε κάποιες από αυτές µπο-
ρούν να οφείλονται στην ποιητική αδεία, αλλά
είναι πολλές14. Ειδικώς στην «Ὀδύσσεια» υπάρ-
χουν αποσπάσµατα τα οποία αποτελούν σύ-
µπτυξη δύο ή περισσοτέρων παρόµοιων
ιστοριών15 ενώ στην «Ἰλιάδα» και δευτερευό-
ντως στην «Ὀδύσσεια», η συνοχή µεταξύ των
διάφορων επεισοδίων είναι εξαιρετικώς χαλαρή,
ασχέτως αν τα επεισόδια αυτά καθ’ αυτά παρα-
µένουν αριστουργηµατικά16. 

Καθώς ο Όµηρος θεωρείται ο κορυφαίος ποι-
ητής όλων των εποχών, αυτές οι παρατηρήσεις
φανερώνουν ότι υπήρχαν πολλοί σηµαντικοί ποι-
ητές (οι Έλληνες, λοιπόν, έχουν πολλούς Οµή-
ρους!), τα ονόµατα των οποίων χάθηκαν, που
συνέθεταν ποιήµατα σχετικώς µε τον τρωικό
κύκλο. Η ασύγκριτη τελειότητα στην οποία είχε
φθάσει η ποίηση εκείνην την εποχή φανερώνει,
φυσικά, την ύπαρξη και σχετικής εκπαιδεύσεως·
είναι αδύνατον να πιστέψουµε ότι ποιητές παρο-
µοίου επιπέδου ήταν αυτοδίδακτοι. 

Για τον τρόπο εκπαιδεύσεώς τους δεν γνωρί-

12. β 329. 
13. Michael Ventris και John Chadwick, «Documents in Mycenaean Greek» (2η έκδοση από τον Chadwick), Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 1973, σελ. 3-4 (αυτές τις σελίδες συνέταξε ο Ventris). 
14. Για µια ανάλυση των προβληµάτων της «Ὀδύσσειας» βλ. Denys Page, «Ἡ ὁµηρικὴ Ὀδύσσεια», Παπαδήµας, Αθήνα 1970. 
15. Να αναφέρουµε, π.χ., ότι ο Οδυσσεύς µόλις έφθασε στην Ιθάκη µεταµορφώθηκε από την Αθηνά σε γέρο ζητιάνο (ν 429-
438) αλλά, παρ’ όλη τη µεταµόρφωση, η Ευρύκλεια (πριν τον αναγνωρίσει από το σηµάδι στο πόδι, τ 471-475) παρατηρεί ότι
µοιάζει του Οδυσσέως (τ 379-381), δεν τον αναγνώρισε δηλαδή απλώς και µόνον επειδή είχαν περάσει είκοσι χρόνια, ενώ στη
µνηστηροφονία η Αθηνά δεν τον µεταµορφώνει ξανά. Η µοναδική εξήγηση είναι ότι υπήρχαν αρχικώς δυο παρόµοιες ιστορίες τις
οποίες ο εκδότης του τελικού κειµένου του έπους συγχώνευσε λίγο απρόσεκτα. Για παρόµοια προβλήµατα της «Ἰλιάδος» βλ. το
παράρτηµα του Denys Page στο «Ἡ Ἰλιὰς καὶ ἡ ἱστορία», Παπαδήµας, Αθήνα 1968. 
16. Page (1968), ό.π., σελ. 294-295. 

Michael Ventris
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ζουµε τίποτε. Η σύνθεση των επών είχε ξεκινήσει
πριν από ή κατά τον 14ο αιώνα αφ’ ου περιγρά-
φουν µε καταπληκτική ακρίβεια αντικείµενα που
χάθηκαν από το πρόσωπο της γης µετά το τέλος
των Μυκηνών και µας είναι σήµερα γνωστά
µόνον από αρχαιολογικά ευρήµατα17. Επίσης, οι
περιγραφές της Τροίας στην «Ἰλιάδα» επιβεβαι-
ώνονται από τις σηµερινές ανασκαφές18, πράγµα
που σηµαίνει ότι οι διάφοροι ποιητές είχαν ίσως
επισκεφθεί την περιοχή ενώ η εµµονή τους στις
πραγµατικές λεπτοµέρειες ίσως φανερώνει ότι οι
ακροατές τους τις γνώριζαν και οι ίδιοι. 

Εξ ίσου σαφές είναι ότι, παρά τα σηµαντικά
ίχνη του µυκηναϊκού πολιτισµού που επιζούν στα
έπη, τα σηµερινά κείµενα αποτελούν παραλλαγές
των µυκηναϊκών επών εξ αρχής ειπωµένες από
το ιωνικό πνεύµα του 9ου αιώνος π.Χ., δηλαδή η
τελική µορφή των κειµένων έχει δοθεί από Ίωνες
ποιητές οι οποίοι, όµως, σεβάσθηκαν αρκετά τη
δουλειά των Μυκηναΐων συναδέλφων τους19. Το
κατώτερο δυνατό όριο χρονολογήσεώς τους το-
ποθετείται µε ασφάλεια περί το 700 π.Χ. ενώ το
πρώτο γραπτό κείµενο των οµηρικών επών χρο-
νολογείται στον 6ο αιώνα π.Χ. χωρίς όµως να
γνωρίζουµε αν υπήρχε κάποιο παλαιότερο. 

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι τα έπη υπήρξαν προϊό-
ντα µιας µακράς και αδιάλειπτης εξελικτικής
διαδικασίας πολλών αιώνων καθώς το σηµαντι-
κότερο µέρος τους ήταν ασφαλώς προφορικό20.
Το εξαιρετικώς υψηλό επίπεδο που διατήρησε η
ποίηση όλους αυτούς τους αιώνες (ή έστω τους
τελευταίους αυτής της περιόδου) φανερώνει και
το εξαιρετικώς υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως των
ποιητών, ειδικώς όταν ένας ραψωδός έπρεπε συ-
νεχώς να αυτοσχεδιάζει. Επίσης, υποθέτουµε ότι
η πρόσβαση στην ποιητική εκπαίδευση ήταν
ελεύθερη σε όλους, πλουσίους και πτωχούς, αφ’
ου για έναν καλό ποιητή, πλην της εκπαιδεύσεως,
είναι απαραίτητο και το ταλέντο. Η άποψη αυτή
ενισχύεται από το γεγονός ότι ο Ησίοδος κατα-
γόταν από πτωχή οικογένεια21. 

Πρέπει να επισηµάνουµε επίσης ότι από πολ-
λούς θεωρείται βέβαιο ότι οι ποιητές της «Ἰλιά-
δος» έζησαν σε µια περιοχή αποµονωµένη από

αυτούς της «Ὀδύσσειας» καθώς (α) το λεξιλόγιό
τους διαφέρει αισθητά και θα ήταν παράλογο να
αποµνηµονεύει ένας ραψωδός δυο τεράστια δια-
φορετικά παραδοσιακά λεξιλόγια, (β) η «Ὀδύσ-
σεια», αν και προϋποθέτει την ύπαρξη της
«Ἰλιάδος», δεν αναφέρεται ούτε µια φορά σε κά-
ποιο επεισόδιό της (ούτε καν στην οργή του
Αχιλλέως). Όταν η «Ὀδύσσεια» αφηγείται κάποιο
περιστατικό της τρωικής εκστρατείας, αγνοεί επι-
δεικτικώς την «Ἰλιάδα»22. 

Φαίνεται λοιπόν, εφ’ όσον είναι λογικό να συ-
µπεράνουµε ότι τα δύο έπη συντέθηκαν σε δια-
φορετικές περιοχές ότι, αν όχι σε όλη την Ελλάδα
τουλάχιστον σε µέρος της, η επική ποίηση είχε
φθάσει σε ιδιαιτέρως υψηλό επίπεδο, εποµένως η
εκπαίδευση των ραψωδών ήταν διαδεδοµένη
(και µάλιστα ποιοτική) σε µεγάλο µέρος του ελ-
λαδικού χώρου. 

Εκ των ανωτέρω, αβίαστα συνάγεται ότι η εκ-
παίδευση µε τη σηµερινή έννοια ήταν άγνωστη
στους Μυκηναΐους. Είναι εύκολο, όµως, να υπο-
θέσουµε ότι: α) υπήρχε ένα είδος σχολείου για
τους γραφείς, έστω και αν η Γραµµική Β είναι
απλούστερη της αιγυπτιακής ή της σφηνοειδούς
γραφής, β) οι ραψωδοί µαθήτευαν κοντά σε ρα-
ψωδούς-δασκάλους, πιθανότατα επί µακρά σειρά
ετών. Τα συµπεράσµατα αυτά είναι ενδιαφέρο-
ντα, διότι η γραφή σε συνδυασµό µε τη µελέτη
των οµηρικών επών αποτελούν το βασικό µέρος
της εκπαιδεύσεως της κλασσικής περιόδου, απή-
χηση εποχής µακρινής, που δεν είχε όµως λη-
σµονηθεί. 

17. Page (1968), ό.π., σελ. 246-247. 
18. Manfred Korfmann, «Η Τροία του Οµήρου» στο «Ε-Ιστορικά», τ. 140, σελ. 18. Ο αείµνηστος καθηγητής Korfmann, υπήρξε
επί κεφαλής των ανασκαφικών εργασιών στην Τροία για δεκαπέντε περίπου χρόνια. 
19. Page (1968), ό.π., σελ. 250. 
20. Page (1970), ό.π., σελ. 126. 
21. Όπως ο ίδιος ο Ησίοδος αναφέρει, «Ἔργα καὶ ἡµέραι» 633 κ.εξ. 
22. Page (1970) ό.π., σελ. 192 κ.εξ. 

Μικρογλυπτική πρώϊµης 
µυκηναϊκής τέχνης.
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ΣΣυµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την γέννηση
του µεγάλου Έλληνα ζωγράφου και στοχαστή που

γεννήθηκε στον Πειραιά από µεγαλοαστική οικογένεια
και στιγµάτισε µε την παρουσία του τα πράγµατα στην
ελληνική Τέχνη διαγράφοντας την δική του λαµπρή
τροχιά µέσα στην καταξιωµένη γενιά του ’30.

∆εν θα αναφερθώ στην ζωή του που λίγο ως πολύ
είναι γνωστή σε όλους.

Θα προσπαθήσω να σταθώ για λίγο στην τέχνη του
και στο µήνυµα που αυτή µεταφέρει αποτίνοντας ελά-
χιστο φόρο τιµής στον άνθρωπο δηµιουργό.

Κεντρικό µήνυµα της τέχνης του είναι αυτό που ο
ίδιος µας αποκαλύπτει ως “ευλάβεια” απέναντι στην
ζωή και ως έκφραση αρµονίας και εµβάνθυνσης στο
µυστήριο της ζωής και του κόσµου.

Το έργο του ανθρωποκεντρικό κινείται στον άξονα
ψυχή και πνεύµα. Ακόµα και όταν ζωγραφίζει τοπία
οµολογεί ότι πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που κοι-
τάζει το τοπίο. Αυτόν τον αόρατο άνθρωπο λοιπόν ζω-
γραφίζει.

Οι επιδράσεις του ποικίλες. Από τον Ματίς, τις τοι-
χογραφίες της Ποµπηdας, την Βυζαντινή Τέχνη, ως και
την τέχνη των φαγιούµ, τον Θεόφιλο, το θέατρο σκιών,
τα παραδοσιακά ελληνικά και κοπτικά υφαντά, όλα
αυτά γίνονται η πρώτη ύλη στην ψυχή του Τσαρούχη
που µεταστοιχειώνονται σε δηµιουργίες υπερβατικές
και ταυτόχρονα ρεαλιστικές.

Μας διδάσκει να “βλέπουµε” και όχι µε την µατιά
του απλού παρατηρητή µιας εικόνας αλλά εφευρίσκει
τρόπους να µας εντάξει στον χώρο του και να οικειο-
ποιηθεί το κρυµµένο µας συναίσθηµα µέσα σ’ένα κλίµα
ποιητικότητας, ρεµβασµού  και πνευµατικότητας.

Ο Τσαρούχης έρχεται σ’επαφή µε το καινούριο στο
Παρίσι όπου ζει. τον µοντερνισµό της Ευρώπης του
1930 που αναζωογόνησε την ζωγραφική µε τις ελευθε-
ρίες που προσέφερε στο αντικείµενο.

Ελεύθεροι πλέον οι καλλιτέχνες από τις αυστηρές
ακαδηµα�κές επιταγές του παρελθόντος προσπαθούν
να δώσουν το αληθινό νόηµα στην τέχνη που είναι η
συγκίνηση.

Ο Τσαρούχης  ενθουσιάζεται από τη µατιά του
Σεζάν, του Ματίς και του Πικάσσο αλλά δεν µιµείται
έτοιµες συνταγές.

Η πνευµατικότητα και ο βαθύς στοχασµός τον οδη-
γούν σε δικούς του δρόµους εκφράσεως, ενώνοντας µε
πρωτόγνωρο τρόπο το ρεαλιστικό µε το µεταφυσικό
και το µοντέρνο µε την παράδοση.

Πολλοί αναφέρουν ότι τα έργα του αποπνέουν µια
έντονη “ελληνικότητα”.

Σκοπός του σαφώς δεν ήταν ν’αποθανατίσει στον
καµβά την έννοια αυτή.

Ο Τσαρούχης δεν διακατέχεται από µια στείρα πα-
τριδολαγνεία, το έργο του εκπορεύεται από τις βιωµα-
τικές αλήθειες του.

Είναι ένας εικονοπλάστης που ιερουργεί µε µυστι-
κισµό τη λειτουργία του έρωτα της δηµιουργίας, έχο-

100 χρόνια από την γέννησή του
της Κικής Π. Τσαγκαράκη

∆ικηγόρου ∆ΣΠ

Γιάννης Τσαρούχης    

Ναύτης µε χειµωνιάτικα σε ρόζ φόντο, 1955. 
Λάδι σε πανί, 100Χ71 εκ. (Ιδιωτική συλλογή).

Ο χορός στη ζωή και στο θέατρο, Αθήνα και Μontrouge, 1963-1968.
Λάδι σε πανί, 59Χ241 εκ. (Ίδρυµα Γιάννη Τσαρούχη, 1167)

- ∆ουλεύετε πολύ δάσκαλε;
- Όσο αντέχω και όσο είµαι ειλικρινής
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ντας για σηµαία του το ανυποχώρητο αίτηµα της ελευ-
θερίας στην έκφραση.

Η τέχνη για εκείνον “διαιωνίζει ακριβώς τις στιγ-
µές που ο άνθρωπος ενώνεται µε το έξω από αυτόν”.

Ο Τσαρούχης ερωτεύεται το αντικείµενο του και
κεντράρει µε απαράµιλλο σπαραγµό στο κάθε σηµείο
του θέµατος του.

Καταγράφει µε το πινέλο το συναίσθηµα που δεν
µπορεί να ειπωθεί µε λόγια αλλά µε βλέµµατα.    

Χρησιµοποιεί, a la maniera bizantina, ένα δισδιά-
στατο χώρο - σκηνικό (έχοντας κατά νου το Βυζάντιο ή
ακόµα και το σκηνικό του Καραγκιόζη που το θεωρεί
“πράγµα σεβάσµιο σαν την εκκλησία”). Μεσ’ απ’ αυτό
το τέµπλο της παρατακτικής ακινησίας των µορφών
αποκαθηλώνει µε ασκητική ευλάβεια τις µορφές των
ηρώων του για να τους µεταµορφώσει σε σύγχρονους
ανθρώπους των παθών, άλλοτε εµφανίζοντας τους να
ρεµβάζουν, άλλοτε να ερωτοτροπούν κι άλλοτε να χο-
ρεύουν φθάνοντας ως την ... άβυσσο της ψυχής τους.

Είναι η τολµηρή και ειλικρινής αναπαράσταση της
ζωής µε όλες τις αποχρώσεις της που δικαιωµατικά
αποσπά τον σεβασµό µας, γιατί πρόκειται για πραγ-
µατική έκφραση ελευθερίας ψυχής και όχι ελευθεριό-
τητας ήθους.

Ο “έρως”, βασικός πρωταγωνιστής στο έργο του,
αποτελεί µια “µορφή ευλάβειας απέναντι στα πράγ-
µατα”.

Η οµορφιά µε την κλασσική έννοια του όρου δεν
αποτελεί το ζητούµενο στο έργο του.

“∆εν µ’ενδιαφέρει η ύλη που φθείρεται αλλά το
θε�κό µέρος του ανθρώπου”.

Ζωγραφίζει µε τον τρόπο των ποιητών την οµορφιά
που δεν ανταποκρίνεται στην “ανατοµία του ανθρώπου
και στη φυσιολογία”. Η οµορφιά για εκείνον είναι
“ένας αιθέρας, ένα πράγµα που δεν πιάνεται”.

Το γυµνό κορµί του ανδρός που κυριαρχεί στο έργο
του Τσαρούχη αναπαριστά έναν Κούρο, όπως τον απο-
καλεί ο γνωστός ιστορικός τέχνης Μάνος Στεφανίδης,
που ζητά να πάρει σάρκα και οστά στο σήµερα.

Είναι ένας Κούρος βυθισµένος στην άµµο της προ-
σµονής, έτοιµος να βαδίσει µε το προτεταµένο ακίνητο
πόδι στον αµείλικτο άγνωστο αιώνα της ανάστασής
του.

Ας αφιερώσουµε ένα ποίηµα του κρητικού ποιητή
Χριστ. Λιοντάκη στον µεγάλο ζωγράφο, υµνητή της
οµορφιάς και του έρωτα.

Μαρτυρία
Από εκείνη την παλίντροπη κίνηση ανάµεσα  

στον έφορο και το άγονο τοπίο του έρωτα 
αποµένει ένα θαµπό κρύσταλλο µε ραγισµένη έπαρση 

ανθισµένες αγκαθιές και αρώµατα να πάλλονται 
στο αντίθετο της λύπης.

Η οµορφιά δεν είναι προνόµιο κανενός.

Πηγές πληροφοριών: 
«λίθον ὅν  ἀπεδοκίµασαν οἱ οἰκοδοµούντες»

Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1989
«Ἀγαθόν τό ἐξοµολογείσθαι» 

Αθήνα 1986

Γιάννης Τσαρούχης - Ζωγραφική. Ίδρυµα Τσαρούχη
Αθήνα 1990 

Το λιµάνι του Πειραιά από το σπίτι του Γκιώνη, 3.6.1955. Λάδι σε πανί, 34,5Χ 47,2 εκ. (Ιδιωτική συλλογή).
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΝΗΜΗ
(17.11.1973)

Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος
Στίχοι: Γιώργος Σκούρτης

Τραγούδι α’ εκτέλεση: 
Νίκος Ξυλούρης

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί,
τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί,

κι εµείς γελούσαµε στις γειτονιές
την πρώτη µέρα.

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί,
αδέρφια πήραν οι οχτροί,

κι εµείς κοιτούσαµε τις κοπελιές
την άλλη µέρα.

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί,
φωτιά µας ρίξαν οι οχτροί,

κι εµείς φωνάζαµε στα σκοτεινά
την τρίτη µέρα.

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί,
σπαθιά κρατούσαν οι οχτροί,

κι εµείς τα πήραµε για φυλαχτά
την άλλη µέρα.

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί,
µοιράσαν δώρα οι οχτροί,

κι εµείς γελούσαµε σαν τα παιδιά
την πέµπτη µέρα.

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί,
κρατούσαν δίκιο οι οχτροί,

κι εµείς φωνάζαµε ζήτω και γεια
σαν κάθε µέρα.

Ψήφισµα για το Πολυτεχνείο (17/11/2010)

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά τιµά την επέτειο του Πολυτεχνείου και όσους αγωνίστηκαν για την πτώση της δι-
κτατορίας και την προάσπιση της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

Τα µηνύµατα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου διατηρούν τη σηµασία και την επικαιρότητά τους τη σηµερινή εποχή,
ιδιαίτερα µάλιστα καθώς µε επίκληση της οικονοµικής κρίσης επιχειρείται ολοµέτωπη επίθεση σε κατακτήσεις δεκα-
ετιών και κατοχυρωµένα δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών.

Είναι χρέος µας να προστατεύσουµε τη συλλογική µνήµη από τη λήθη και τη διαστρέβλωση και να διατηρήσουµε
ζωντανό το µήνυµα του Πολυτεχνείου.

Είναι χρέος µας να παλέψουµε ενάντια στην καλλιεργούµενη απάθεια και τη µοιρολατρία και να δηµιουργήσουµε
µία γενιά ενεργών πολιτών, οι οποίοι θα συµµετέχουν σε συλλογικές και µαζικές διαδικασίες αγωνιζόµενοι ώστε να
µην µείνουν κενό γράµµα οι έννοιες της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της δηµοκρατίας στη χώρα µας.

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά µε οµόφωνη απόφασή του, τιµώντας του αγωνιστές του Πολυτεχνείου και τα
ιδανικά τους, κατέθεσε στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου. 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Στέλιος Μανουσάκης 

Ο Γεν. Γραµµατέας Γιώργος Σταµατογιάννης 
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ΌΌπως υποσχεθήκαµε από την προηγούµενη δι-

καστική χρονιά, συνεχίζουµε και φέτος τις πο-

λιτιστικές µας δραστηριότητες µε το ίδιο αµείωτο

µεράκι και συνέπεια στο χώρο της µουσικής, γεµίζο-

ντας το κτίριο και τις αίθουσες του Συλλόγου µας µε

µουσικές πρωτόγνωρες για τους δικηγόρους του Πει-

ραιά, αλλά και για την πόλη ολόκληρη, καθώς πλέον

ακόµη και οι διάδροµοι του κτιρίου του ∆ΣΠ γεµί-

ζουν µε κοινό που διψά για καλή µουσική!

Αυτό για µας σηµαίνει ότι ο σπόρος.. .έπεσε και

«έπιασε»!

Λαµβάνοντας έτσι «το µήνυµα», συµπυκνώσαµε

φέτος τις εκδηλώσεις µας κατά µουσικό αντικείµενο

και ενδιαφέρον και πα-

ρουσιάσαµε:

1) Στις 23 Οκτω-

βρίου 2010, σε µια υπέ-

ροχη Σαββατιάτικη

βραδιά, «Τα χρώµατα

του έρωτα». Μια µου-

σική βραδιά, την οποία

προλόγισε ο υπεύθυνος

των Πολιτιστικών του

Συλλόγου, κ. Μανώλης

Κοτσώνης, και παρουσιάσαµε το Κουαρτέτο Εγχόρ-

δων της Ορχήστρας των Χρωµάτων, Πιάνο και ∆ύο

Φωνές. Σολίστ ήταν: Α’. Βιολί ο Οδυσσέας Κορέλ-

λης, Βιόλα ο Ηλίας Σδούκος, Πιάνο η Βίκυ Στυλια-

νού (που πραγµατοποίησε και τις µεταγραφές των

έργων), Β’. Βιολί ο Franc Shestani και Βιολεντσέλο ο

Vangel Nina. Στο τραγούδι οι υπέροχες φωνές της

Μαρίας Κατσούρα (Soprano) και της Ελένης Γε-

ράκη (Mezzo Soprano). Παρουσιάστηκαν σε κατα-

πληκτικές ερµηνείες είκοσι (20) όµορφα επιλεγµένα

τραγούδια και διάσηµα έργα του κλασικού, του διε-

θνούς αλλά και του Ελληνικού ρεπερτορίου. Έργα

Μπραµς, Βέρντι, Μπιζέ, Σοπέν, Βαdλ, Γκαρντέλ,

Ρότα, Χατζηδάκη κλπ. 

2) Στις 20 Νοεµβρίου 2010, ξαναδώσαµε στον

κόσµο µας, στον πολύ περισσότερο κόσµο µας πια,

που κατάκλυσε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο, το «Latin

Passion». Τον κόσµο της κιθάρας! Τόσο της κλασι-

κής, όσο και του τάγκο, αλλά και του φλαµέγκο!

Προλόγισε ο Νίκος Χαραλαµπίδης, µέλος της

Επιτροπής Πολιτιστικών του Συλλόγου µας, δίνοντας

στο κοινό τη γλυκιά γεύση της ποιητικής πένας

του Χ.Μπόρχες µε το ποίηµά του «EL TANGO» και 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

«Πολιτιστικό Φθινόπωρο 2010»

Η Αθηνά Γεράκη (θυγ. της συναδ. Κικής Γεράκη) 

χορεύει Flamengo, υπό τους «φλεγόµενους» 

ήχους των κιθάρων 

των ∆ηµήτρη Σεµερτζίδη, Στέλιου Γκόλγκαρη 
και Βασίλη Μαστοράκη, υπό το βλέµµα του 

συναδέλφου Νίκ. Χαραλαµπίδη.

Η επιστηµολόγος / mezzo soprano -
µουσικός Ελένη Γεράκη (θυγατέρα
της συναδέλφου Κικής Γεράκη).

του Νίκου Χαραλαµπίδη,
∆ικηγόρου Πειραιά
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Αντί άρθρου για την 28η Οκτωβρίου 1940 
το ψήφισµα της Ακαδηµίας Αθηνών για το

«Μακεδονικό ζήτηµα»

Άποψη της κατάµεστης απο κόσµο αίθουσας 
εκδηλώσεων του ∆ΣΠ. ∆ιακρίνονται τα µέλη του ∆Σ 

κ. Εµµ. Κοτσώνης και Αργ. ∆ήµοβιτς. 
Ανάµεσά τους η καλή συνάδελφος Νίνα Σκαρούλη. 

Άποψη του εσωτερικού του καθεδρικού ναού 
της Αγ. Τριάδος Πειραιά.

θυµίζοντάς µας ότι:

«...Εκείνο το ξέσπασµα, το τάγκο, εκείνη η δια-

βολιά, της ζωής τα µεστά χρόνια προκαλεί.

Φτιαγµένος από σκόνη και χρόνο, ο άνθρωπος

διαρκεί λιγότερο και απ’του µεσηµεριού την αντη-

λιά».

Τη βραδιά ξεκίνησε ξεσηκωτικά µε τα φλαµέγκο

του ο βιρτουόζος κιθαρίστας ∆ηµήτρης Σεµερτζίδης

µε έργα Ερρέρο, Γρανάδος και Πάκο ντε Λουτσία.

Στη συνέχεια, το διεθνούς φήµης κιθαριστικό

ντουέτο «Στέλιος και Βασίλης» (Στέλιος Γκόλγκα-

ρης και Βασίλης Μαστοράκης) µάς µάγεψαν µε τις

κλασικές, πλην προωθηµένες, ερµηνείες τους σε

κλασικά και τάγκο κιθαριστικά έργα των Μανουέλ

ντε Φάλια και Άστορ Πιατσόλα.

Τέλος, µαζί οι τρεις σολίστες, σε µια απίστευτη

ακουστικά συνένωση κιθαριστικών ήχων και δεξιο-

τεχνιών, απέδωσαν το Λιµπερτάγκο του Πιατζόλα,

την Χουέλα του Πινιόνι, Αστούριας του Αλµπένιθ,

Λα βίδα µπρέβε του Ντέ Φάλια και την Ντάντσα

Κουµπάνα του Βίλλα-Λόµπος.

Τα «µπιζ» δεν σταµατούσαν και η βραδιά έκλεισε

πράγµατι εορταστικά.

3) Μένει πλέον η προγραµµατισµένη µουσική

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση -για το βράδυ της ∆ευ-

τέρας 20-12-2010 µέσα στον ιερό ναό της Αγ. Τριά-

δας στο κέντρο του Πειραιά.

Θα αποτελέσει µια θετική πρωτοβουλία εκτέλε-

σης µουσικής, θρησκευτικού περιεχοµένου, µε την

Υψηλή .

Υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς,

Χριστουγεννιάτικους Ύµνους από Ορχήστρα Εγ-

χόρδων, Πιάνο, Όµποε, Κοραγγλέ και ∆ύο Φωνές,

µε τη συµµετοχή της «Χορωδίας Πειραιώς 1960»,

υπό τη ∆ιεύθυνση του Κώστα ∆ρακάκη, µέσα σε Ορ-

θόδοξο Ελληνικό Ναό.

Πιστεύουµε στη βέβαιη επιτυχία και αυτής της

εκδήλωσης.

Εµείς, ακλόνητοι στο «µουσικό µας καθήκον», θα

συνεχίσουµε να εµπνεόµαστε και να σας προσκα-

λούµε...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ && ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των αρχαιρεσιών που έγιναν στις 26/11/2010 στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του ∆ΣΠ, στο ∆.Σ. του Συλλόγου Νέων και Ασκουµένων ∆ικηγόρων Πειραιά για τη πε-
ρίοδο 2010-2012 εκλέγονται οι: 1. ΤΥΡΑΣΚΗΣ Παναγιώτης, 2. ΤΣΑΛΛΟΣ Χρίστος, 3. ΤΣΙΤΣΑ
∆ήµητρα, 4. ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ∆ΟΥ Μαρία, 5. ΚΑΡ∆ΑΡΑΣ Λεωνίδας, 6. ΚΡΕΜΥ∆Α Χρυσάνθη, 7.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Μάνθος

Στη συνέχεια το νέο ∆Σ συνήλθε σε σώµα και εξέλεξε το προεδρείο του, το οποίο αποτελείται
από τους: Παναγιώτης Τυράσκης, Πρόεδρος, Μαρία Προδροµίδου, Αντιπρόεδρος, Χρίστος Τσάλ-
λος, Γεν. Γραµµατέας, ∆ήµητρα Τσίτσα, Ταµίας, Λεωνίδας Καρδαράς, Μέλος, Χρυσάνθη Κρε-
µύδα, Μέλος, Μάνθος Τριαντάφυλλος, Μέλος 
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«Η Ακαδηµία
Αθηνών, κρίνοντας, εν
επιγνώσει της επιστη-
µονικής αποστολής
της, ότι η οριστική
επίλυση του θέµατος
της ονοµασίας της
ΠΓ∆Μ είναι εφικτή

εφόσον και µόνον βασιστεί στην επακριβή στάθµιση των
πραγµατικών δεδοµένων, διατυπώνει τεκµηριωµένη, δηµό-
σια ήδη, την άποψή της. Θεωρεί, εξ άλλου, ότι αποτελεί ευτυ-
χές γεγονός ότι η ανάδειξη της επιστηµονικής αλήθειας, όχι
µόνο είναι συµβατή µε την πραγµατική κατάσταση, αλλά και
προσφέρεται για να συµβάλει στη διασφάλιση της σταθερό-
τητας και της ειρήνης σε µια περιοχή σκληρά δοκιµασµένη
κατά το απώτερο και το πρόσφατο παρελθόν.

Η Μακεδονία αποτελεί σήµερα γεωγραφική ζώνη, τα
όρια της οποίας εκτείνονται σε περισσότερα του ενός κράτη
της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το αρχαίο ελληνικό όνοµα
“Μακεδονία” φέρει µία συγκεκριµένη περιφέρεια της σύγ-
χρονης Ελλάδος. Υπό το όνοµα Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας (Σ∆Μ) λειτούργησε ένα από τα οµόσπονδα
κράτη που συναποτελούσαν την πρώην Γιουγκοσλαβία. Το
όνοµα όµως της Μακεδονίας έφερε, αρχικά, επί µακρούς αι-
ώνες κατά την αρχαιότητα, η περιοχή, η οποία ταυτίζεται -
κατά περίπου 90% - µε τη σηµερινή ελληνική επαρχία της
Μακεδονίας. Η τυχόν απόδοση του ονόµατος αυτού σε ένα
ανεξάρτητο κράτος, χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό που να
αντανακλά σαφώς τις γεωγραφικές και ιστορικές αυτές πραγ-
µατικότητες, συνεπάγεται τον κίνδυνο να διεκδικήσει το συ-
γκεκριµένο κράτος, και µάλιστα κατ’ αποκλειστικότητα, τη
χρήση του όρου “Μακεδονία” ή των παραγώγων του στην
ιστορία, τον πολιτισµό, τις εκδηλώσεις της καθηµερινής πο-
λιτικής και κοινωνικής ζωής κλπ.

Συγκεκριµένα, η κλασσική Μακεδονία του Φιλίππου και
του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκτεινόταν προς βορρά στα εδάφη
της σηµερινής ελληνικής Μακεδονίας, καθώς και σε ολίγα χι-
λιόµετρα εντός της ΠΓ∆Μ και της Βουλγαρίας. Μέσω κάθε
µορφής ιστορικών πηγών και αρχαιολογικών ευρηµάτων µαρ-
τυρείται ότι οι τότε Μακεδόνες συµπεριελάµβαναν την επι-
κράτειά τους µεταξύ των άλλων ελληνικών χωρών. 

Τα πρώτα σλαβικά φύλα, τα οποία, αυτονόητα, ουδεµία
είχαν σχέση µε τους παλαιότερους κατοίκους της περιοχής,
κατήλθαν στην Βαλκανική µετά δέκα αιώνες, κατά τον 7ο
µ.Χ. αιώνα. Η παραµονή τους έκτοτε στο νότιο τµήµα της
Χερσονήσου συνέβαλε στη βαθµιαία διαµόρφωση των σλαβι-
κών εθνών χωρίς να υπάρξει έως τη σύσταση, κατά τον 19ο
αιώνα, και την πρώτη ανάπτυξη των σλαβικών κρατών της
περιοχής - της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Βουλγα-
ρίας -, αναφορά σε ιδιαίτερο “Μακεδονικό” έθνος. Χαρα-
κτηριστικά, ακόµη και κατά την επαύριο του Α΄ Παγκόσµιου
Πολέµου, ούτε οι εκπρόσωποι των βαλκανικών κρατών, αλλά
ούτε και οι οικοδόµοι της ειρήνης - προεξάρχων ο Γούντροου
Ουίλσον -, οραµατιστές µιας διεθνούς κοινωνίας συγκείµενης

ακριβώς από κράτη - έθνη, έκαµαν την παραµικρή νύξη σε
έθνος “Μακεδόνων”. Η ύπαρξή του επιδιώχθηκε να τεκµη-
ριωθεί στο πλαίσιο της συγκρότησης από το στρατάρχη Τίτο
της νέας οµοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας κατά την επαύριο
του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου. Η επιτυχία, µάλιστα, του τολ-
µηρού εγχειρήµατος της εθνικής µετάλλαξης των Σλάβων κα-
τοίκων της συγκεκριµένης γεωγραφικής ζώνης θα ήταν άκρως
δυσχερής χωρίς την προπαγάνδα που επί ήµισυ, σχεδόν,
αιώνα ασκήθηκε υπό καθεστώς ολοκληρωτικό. 

Η “γεωγραφική” έννοια που έχει προσδοθεί στον όρο Μα-
κεδονία υπήρξε ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εθνολογική,
κρατική ή, έστω, και διοικητική διαίρεση στο χώρο της νότιας
Βαλκανικής. Κατά την µακραίωνη περίοδο της οθωµανικής
κυριαρχίας τη συγκεκριµένη περιφέρεια συνέθεταν τα βιλα-
έτια της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου και τµήµα του βι-
λαετίου του Κοσσόβου - όπου και εντασσόταν το σαντζάκιο
των Σκοπίων. Η επέκταση των γεωγραφικών ορίων της “ιστο-
ρικής” Μακεδονίας προς βορρά συνδέθηκε, µετά την Ανα-
γέννηση, µε την αποτύπωση της περιοχής από τους πρώτους
Ευρωπαίους χαρτογράφους βάσει της αντίληψης που είχε επι-
κρατήσει κατά τους ρωµαzκούς χρόνους. Ο χαρακτηρισµός
εν τούτοις των κατοίκων της περιοχής αυτής ως Μακεδόνων
δεν προσέλαβε εθνικό περιεχόµενο κατά τους νεώτερους χρό-
νους έως και τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η προβολή, κατά το
δεύτερο ήµισυ του 19ου αιώνα, των σερβικών και βουλγαρι-
κών διεκδικήσεων επί των εδαφών που κατοικούνταν κατά
πλειοψηφία από το σλαβικό στοιχείο συνάπτεται οπωσδήποτε
µε το γεγονός της πληθυσµικής υπεροχής στη συγκεκριµένη
γεωγραφική ζώνη. Είναι όµως αυτονόητη η εφαρµογή της
ίδιας αρχής και στα περισσότερο εκτεταµένα εδάφη της νό-
τιας Μακεδονίας που κατοικούνται από Έλληνες.

Τα διδάγµατα που θα ήταν νοητό να αντληθούν από την
έγκυρη αναφορά στο ιστορικό παρελθόν συµπίπτουν µε την
επιβεβληµένη συνηγορία υπέρ της επιβολής λύσης εξυπηρετι-
κής για τη σταθερότητα και την ειρήνη της περιοχής. Η ανα-
κίνηση παρωχηµένων επεκτατικών βλέψεων θα συνδυαζόταν
µοιραία µε τη τεχνητή κατασκευή µιας και µόνης Μακεδο-
νίας. Αντίθετα, η συστηµατική έρευνα καταδεικνύει ότι η θε-
ραπεία της αλήθειας, αλλά και η εξυπηρέτηση των σύγχρονων
αναγκών της συγκεκριµένης γεωγραφικής ζώνης, καθώς και
του ευρύτερου χώρου που την περιβάλλει, υπαγορεύει την
εξεύρεση σύνθετης ονοµασίας µε περιεχόµενο γεωγραφικό, η
οποία θα λαµβάνει υπόψη τη διαφοροποίηση µεταξύ της αρ-
χαίας Μακεδονίας και του κράτους της ΠΓ∆Μ. Σήµερα, το
ζωηρό ενδιαφέρον των Ελλήνων δεν υποδηλώνει την επιθυ-
µία να προσβάλουν δικαιώµατα, έστω και πρόσφατα κεκτη-
µένα, των βόρειων γειτόνων τους: επί του θέµατος αυτού,
σαφής είναι η στάση της υπεύθυνης κυβέρνησης και του συ-
ντριπτικά µείζονος τµήµατος του πολιτικού κόσµου της Ελ-
λάδος. Υποδηλώνει όµως την ανησυχία της κοινής γνώµης
ενώπιον µας ακραίας πρόκλησης από την πλευρά των Σκο-
πίων, τα οποία τείνουν - όπως αποδεικνύουν ακόµη και τα εν
ισχύι διδακτικά εγχειρίδια - όχι µόνο να οικειοποιηθούν, άλλα
και να µονοπωλήσουν την ιστορία, τα πολιτιστικά επιτεύγ-

Αντί άρθρου για την 28η Οκτωβρίου 1940 
το ψήφισµα της Ακαδηµίας Αθηνών για το

«Μακεδονικό ζήτηµα»

Συνεχ. στη σελ. 46
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Ευτύχησα να πάω δηµοτικό σχο-
λείο στη «Ράλλειο Παιδαγωγική

ακαδηµία» (δια κληρώσεως), όπου
στην  3η τάξη  είχαµε µάθει την
προπαίδεια και τις δασυνόµενες
λέξεις (!!), στη δε 5η τάξη λύναµε

ασκήσεις  από το περίφηµο εξωσχολικo βιβλίο:
«κλειδί της πρακτικής αριθµητικής»(!!), τα γό-
νατά µας ήταν καθηµερινά χτυπηµένα  από το τρέ-
ξιµο και την µπάλα στους δρόµους και τις αλάνες,
τρώγαµε ψωµί µε ζάχαρη, ήµασταν πετσί και κόκκαλο
και παρ’ όλα  αυτά δεν πάθαµε ψυχολογικά προβλή-
µατα. Σήµερα απ’ ότι διαπίστωσα (λόγω προσωπικής
εµπειρίας ), τα παιδιά  του δηµοτικού, δεν µαθαίνουν
τίποτα από αυτά, δεν θυµούνται την προπαίδεια, δεν
έχουν ιδέα τι ήταν τα πνεύµατα  στις λέξεις και ποιά
η προσωδιακή τους  σηµασία και δυστυχώς σχεδόν
συλλαβίζουν, ενώ  4 στα 10 εξ αυτών είναι παχύ-
σαρκα , δεν ξέρουν ορθογραφία, καλλιγραφία, ούτε
πατριδογνωσία. Τα περισσότερα δεν έχουν δεί καν
χάρτη  και δεν µπορούν να τοποθετήσουν τις βασικές
πόλεις και περιοχές της Ελλάδας  επάνω σ’ αυτόν, πα-
ρότι είναι «εξπέρ» στα ηλεκτρονικά και µε µεγαλύ-
τερο ίσως IQ από τις παλαιότερες γενιές, και παρ’ όλα
αυτά, δυστυχώς  έχουν ψυχολογικά προβλήµατα !!!
Τι φταίει; τι κάναµε/ ουµε στα  παιδιά µας; Ας ανα-
λογιστεί ο κάθε γονιός  τις ευθύνες του και κυρίως  οι

παιδαγωγοί και τα σχολεία που
φτιάξαµε.

Με αφορµή λοιπόν τις πα-
ραπάνω σκέψεις, είπα σ’ αυτό
το τεύχος και σ’ αυτή την
στήλη, να ξαναθυµηθώ και να
παρουσιάσω τις δασυνόµενες
λέξεις (ίσως µου ξέφυγαν µε-
ρικές ), για να θυµούνται οι
παλαιοί και µαθαίνουν οι νεώ-
τεροι. Πάντως τα παιδιά µου,
τις ζήτησαν, έτσι  από περιέρ-
γεια :

δασυνόµενες λέξεις ἀπὸ Α
Ἅδης ἅγιος ἁγνός
ἅµα ἅµαξα ἁπλός

αἷµα ἁµαρτία ἅρµα
ἅµιλα ἁφὴ καὶ ἅλµα
ἁπαλός ἁψύς ἁψίδα
ἁλυκὴ καὶ ἁλυσίδα

ἁρµόζω κι ἁρµυρίζω
ἁρπάζω κι ἁλωνίζω

ἀπὸ Ε
Ἕνα ἕξι ἑκατό

ἕδρα ἕλκος ἑρπετό
Ἕκτωρ Ἕλλη καὶ Ἑλλάς

Ἑλικών καὶ ἑβδοµάς

ἕλος εἵλωτας Ἑλένη
ἕνωση καὶ εἱµαρµένη
ἑορτή ἑστία Ἑρµῆς

ἑαυτός εὑρίσκω ἑξῆς
ἑπτά ἑσπέρα ἑρµηνεία
ἑταῖρος καὶ ἑταιρεία

῞Εβρος εὕρηµα ῾Εβραῖος
ἑποµένως καὶ τὸ ἕως

Η
Ἥλιος, ἥβη, ἡσυχία,

Ἥφαιστος, καὶ ἡλικία,
Ἥρα, ἥρωας, Ἡρακλῆς,
ἡγεµών, ἡµέρα, ἡµεῖς,

ἥπατα καὶ ἥµερος,
ἡδονή, ἡγούµενος. 

Ι
Ἵππος, ἵνα, ἱερός,

ἱδρώτας, καὶ ἱλαρός,
ἱστός, ἵδρυµα, ἱστορία,

ἱκανός, καὶ ἱκεσία. 
Ο 

Ὅµως, ὅποιος, ὁδηγός,
ὁρίζω, ὅρκος, ἡ ὁδός,
ὁµοῦ, ὅθεν, ὁµαλός, 

ὅταν, ὅλος, ὅσος, ὅπως,
ὅπου, ὁδηγῶ, ὁρµή, καὶ ὅλµος. 

Ω 
Ὥρα, ὥριµος, ὡραῖος,
ὥστε, ὣς καὶ ὡριαῖος. ∆Σ

µατα, τα σύµβολα - ακόµη και τα αρχαία -, τα µνηµεία και τα
πρόσωπα που έδρασαν κατά το παρελθόν στο µακεδονικό
χώρο. Είναι αυτονόητο ότι η εκδήλωση καλής θέλησης από
την πλευρά οποιασδήποτε ελληνικής κυβέρνησης δεν αρκεί
για να υπερκεράσει καθεαυτό το γεγονός ή τις επιπτώσεις
ενός ανάλογου εθνικιστικού παροξυσµού που έχει τεχνηέ-
ντως καλλιεργηθεί κατά την µεταπολεµική περίοδο.

Οι διαπιστώσεις αυτές υπαγορεύουν την υιοθέτηση λύσης
του επίµαχου προβλήµατος, η οποία δεν θα ήταν εύλογο να
θεωρηθεί µονοµερής. Η Ελλάδα εµµένει σταθερά σε µία θέση,
η οποία οδηγεί στην παγίωση της ειρηνικής συµβίωσης και
συνεργασίας µεταξύ των λαών της νότιας Βαλκανικής. Η επι-
λογή, αντ’ αυτής, της παράτασης του αδιεξόδου περί την ονο-
µασία της ΠΓ∆Μ, όχι µόνο εκτρέφει βλέψεις εξακολουθητικά
επεκτατικές, αλλά και διαιωνίζει ή και επιτείνει την γενικό-
τερη αστάθεια σε περιφερειακή κλίµακα, ειδικότερη ή ευρύ-
τερη. Η πρόταξη, κατά ταύτα, της τρέχουσας γεωγραφικής
πραγµατικότητας δεν είναι µεν πάντοτε συµβατή µε τα ιστο-
ρικά δρώµενα, ιδιαίτερα κατά τους αρχαίους χρόνους, αλλά
προσφέρεται για να οδηγήσει στην έντιµη, οριστική και εφε-
ξής αδιαφιλονίκητη ρύθµιση του προβλήµατος ».

«Μακεδονικό ζήτηµα»
Συνεχ. απο σελ. 45
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ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
((Iternet of ThingsIternet of Things)  )  

Στ@ ∆ίχτυ@ Στ@ ∆ίχτυ@ 
Του Π@γκόσµιου Του Π@γκόσµιου 
ΙστούΙστού

του Γιάννη Λυκούρη

Ηφράση «∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων» προαναγ-

γέλλει ένα όραµα για το µέλλον, όπου συνδεδε-

µένα θα είναι πλέον φυσικά πράγµατα, από

τραπεζογραµµάτια έως ποδήλατα, µέσω ενός δικτύου

που θα τους επιτρέπει να ανταλλάσουν πληροφορίες

όχι µόνο µε τον άνθρωπο αλλά και µεταξύ τους ή µε το

περιβάλλον τους. Επιστηµονική φαντασία ή πραγµατι-

κότητα; Όνειρο ή εφιάλτης;

Κάθε άνθρωπος είναι περιτριγυρισµένος από δε-

κάδες µηχανήµατα, τα οποία χρησιµοποιεί καθηµερι-

νώς. Παράλληλα έρχεται καθηµερινώς σε επαφή µε

εκατοντάδες πράγµατα, προς εξυπηρέτηση των σκο-

πών ή αναγκών του. Τόσο τα µηχανήµατα όσο και τα

πράγµατα αυτά όµως µέχρι σήµερα κατά κανόνα λει-

τουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Τι θα συνέ-

βαινε, αν υπήρχε η δυνατότητα αυτά τα φυσικά

πράγµατα να ενσωµατωθούν και να λειτουργήσουν σε

ένα ενιαίο δίκτυο, ανταλλάσοντας πληροφορίες µεταξύ

τους και µάλιστα κατά αυτόµατο τρόπο; 

Το ερώτηµα αυτό έχει καταστεί αντικείµενο προ-

βληµατισµού, δεδοµένου ότι η σχετική τεχνολογία ήδη

υπάρχει, ενώ παράλληλα αναφύονται πολλά επιµέρους

θέµατα ασφάλειας ή προστασίας του απορρήτου.

Η φράση «Ίντερνετ των πραγµάτων» καλύπτει τη

συνολική υποδοµή (υλικό, λογισµικό και υπηρεσίες)

ικανή να στηρίξει την δικτύωση των φυσικών αντικει-

µένων, που συµµετέχουν ενεργά  στις διαδικασίες

ανταλλαγής δεδοµένων, στα οποία συµπεριλαµβάνο-

νται η ταυτότητά τους, οι φυσικές τους ιδιότητες και

πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον τους.

Υπαρκτές τεχνολογίες σήµερα, όπως τα µικροτσιπ

RFID, επιτρέπουν σε κάθε αντικείµενο να έχει το δικό

του µοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο µπορεί να δια-

βαστεί από απόσταση (σε αντίθεση µε τους «παρωχη-

µένους» γραµµικούς κώδικες–barcode που προσδίδουν

ένα κοινό αναγνωριστικό σε ολόκληρη κατηγορία

προUόντων). Για όσους δεν το γνωρίζουν, τέτοια τε-

χνολογία ενσωµατώνουν πλέον όλα τα σύγχρονα ελ-

ληνικά διαβατήρια. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την

αυτόµατη, σε πραγµατικό χρόνο αναγνώριση και τον

εντοπισµό των µεµονωµένων αντικειµένων. Ασύρµα-

τες τεχνολογίες αισθητήρων δίνουν την δυνατότητα σε

αντικείµενα να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την

κατάστασή τους και το περιβάλλον τους, όπως για πα-

ράδειγµα ελαστικά αυτοκινήτων που θα µπορούσαν να

προειδοποιούν τον οδηγό αν η πίεση τους είναι πολύ

χαµηλή ή αν το οδόστρωµα είναι παγωµένο. 
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Οι τεχνολογίες αυτές δηµιουργούν µία σχεδόν αό-

ρατη υποδοµή, οργανωµένη σε παγκόσµιο επίπεδο µε

εκτεταµένες δυνατότητες και επιτρέπουν την δηµιουρ-

γία νέων εφαρµογών και υπηρεσιών σε τοµείς όπως οι

µεταφορές, το περιβάλλον, η ενεργειακή απόδοση και

η υγεία. Τεράστια οφέλη θα προέλθουν από την ταχύ-

τερη αύξηση της παραγωγικότητας, από την αύξηση

της αποδοτικότητας στο χειρισµό υλικών στην εφοδια-

στική, αποθήκευση και παρακολούθηση των προ�ό-

ντων, από την αποτελεσµατικότητα στην αξιοποίηση

των δεδοµένων, από την µείωση της παραγωγής και

του κόστους διαχείρισης, από την αντιµετώπιση της

κλοπής και της γρηγορότερης ανεύρεσης των κλεµµέ-

νων αντικειµένων, από την καταπολέµηση της παρα-

χάραξης, από την άµεση ανάκληση των ελαττωµατικών

προ�όντων, από την αποτελεσµατικότερη ανακύκλωση

και ενεργειακή απόδοση, από την ορθολογιστική πα-

ρακολούθηση ιατρικών συνταγών και χορηγήσεως

φαρµάκων. 

Ενδεικτικά παραδείγµατα τέτοιων εφαρµογών

υπάρχουν αµέτρητα. 

Στο λιανικό εµπόριο, προ�όντα, που βρίσκονται σε

προσφορά, θα εκπέµπουν αυτήν την πληροφορία

ασύρµατα, η οποία στην συνέχεια θα λαµβάνεται από

τα κινητά τηλέφωνα περαστικών που βρίσκονται σε

ορισµένη ακτίνα γύρω από το κατάστηµα. Κατά τον

τρόπο αυτόν, οι καταναλωτές ενηµερώνονται για τις

διαθέσιµες επιλογές, αυτόµατα, και σε περίπτωση που

ενδιαφέρονται αξιοποιούν την προσφορά, ενώ το κα-

τάστηµα εκποιεί το εµπόρευµά του σε πελάτες που

παραδοσιακά δεν θα είχε την δυνατότητα να προσελ-

κύσει.

Στον τοµέα της υγείας, ελαφρείς ευφυείς αισθητή-

ρες, ενσωµατωµένοι στα ρούχα κατά τρόπον που να

µην γίνονται σχεδόν καν αντιληπτοί από τους ίδιους

τους ασθενείς, θα επιτρέπουν την παρακολούθηση σε

πραγµατικό χρόνο των χτύπων της καρδιάς, του ρυθ-

µού της αναπνοής και της αρτηριακής πίεσης. Αυτό-

µατες προειδοποιήσεις µπορούν να αποστέλλονται

αµέσως στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο είναι σε θέση

να διαγνώσει και να αντιµετωπίσει άµεσα µία επιδεί-

νωση της κατάστασης των ασθενών.

Στον τοµέα της φαρµακευτικής αγωγής, η χρήση

«έξυπνων» ετικεττών στα φάρµακα µε ενσωµατωµέ-

νους αισθητήρες, θα µπορεί να προειδοποιεί τους

ασθενείς για την ώρα λήψης ενός χαπιού και να ενη-

µερώνει τους θεράποντες ιατρούς για την τακτική και

σωστή λήψη αυτών από τους ασθενείς.

Στον τοµέα της ενέργειας, η χρήση των δικτυωµέ-

νων αισθητήρων θερµοκρασίας και φωτισµού θα

καταστήσει δυνατή σε ευφυείς κατοικίες την αποτελε-

σµατική µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, χωρίς

να περιορίζεται η άνεση, µε την δυναµική προσαρµογή

κάθε δωµατίου σε διαφορετικές θερµοκρασίες και

συνθήκες φωτισµού. Αντίστοιχα, η δυνατότητα αποµα-

κρυσµένης παρακολούθησης της οικίας ή του γρα-

φείου, θα µειώσει ενεργά την κατανάλωση και θα

επιτρέψει τον καλύτερο σχεδιασµό των ενεργειακών

αναγκών.

Στον τοµέα του περιβάλλοντος, το Ίντερνετ των

πραγµάτων θα έχει σηµαντική επίδραση στην κυκλο-

φορία, καθώς τα οχήµατα θα ανταλλάσουν πληροφο-

ρίες µε σκοπό την αποφυγή τρακαρισµάτων και

κυκλοφοριακής συµφόρησης. Η επικοινωνία αυτή µπο-

ρεί να είναι είτε µεταξύ οχηµάτων είτε οχήµατος και

πλα�νού σταθµού βάσης, ενώ οι σηµατοδότες καταµε-

τρώντας την κίνηση θα αναπροσαρµόζουν αυτόµατα

τον χρόνο που παραµένουν πράσινοι ή κόκκινοι.

Το κυριότερο; Οι τεχνολογίες αυτές υπάρχουν ήδη!
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Η Ευρωπα�κή Ένωση έχει ήδη δώσει την υποστή-

ριξή της στην ανάπτυξη ενός «Ίντερνετ των πραγµά-

των», την τεχνολογία δηλαδή των πληροφοριών που

συνδυάζει τα ηλεκτρονικά τσιπ µε το διαδίκτυο.

Ωστόσο, πέρα από την τεχνολογική προσέγγιση τίθε-

ται θέµα ορθής εκτίµησης των ενδεχόµενων συνεπειών

όσον αφορά την υγεία, την προστασία της ιδιωτικής

ζωής και των προσωπικών δεδοµένων, αφού ένα

µικροτσίπ διαστάσεων µερικών µόνο χιλιοστών, επι-

κολληµένο σε κάθε προ�όν εκπέµπει συνεχώς πληρο-

φορίες ασύρµατα. Ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει

το δικαίωµα να επιλέγει ένα προ�όν που δεν είναι εξο-

πλισµένο µε τέτοιο µικροτσίπ ή που δεν είναι συνδε-

δεµένο σε ένα παγκόσµιο σύστηµα ανταλλαγής

πληροφοριών. Σε διαφορετική περίπτωση, από την

στιγµή που τρίτοι συλλέξουν τις ασύρµατα µεταδιδό-

µενες πληροφορίες µπορούν εύκολα να τον εκµεταλ-

λευτούν ή και εκβιάσουν. Η Ισπανίδα ευρωβουλευτής,

Maria Badia i Cutchet έχει δηλώσει: «Είναι µια κατα-

πληκτική εξέλιξη που θα µας χαρίσει αµέτρητες ευ-

καιρίες για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, για τη

µάχη κατά των κλιµατικών αλλαγών ή για τη βελτίωση

της διαχείρισης της ενέργειας και των µεταφορών.

Υπάρχει όµως ένα πρόβληµα: τα θεµελιώδη δικαιώ-

µατα. Εταιρίες και πολίτες που χρησιµοποιούν τσιπά-

κια RFID θα αποκτούν πρόσβαση στην ιδιωτική ζωή

των άλλων και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέ-

ξουµε πολύ. Πρέπει να δούµε πως θα προστατεύσουµε

τους πολίτες πριν όλες αυτές οι εφαρµογές γίνουν

πραγµατικότητα. Η Ευρωπα�κή Επιτροπή έχει δίκιο

όταν λέει ότι πρέπει να βρεθεί µια ισορροπία. Αν θέ-

λουµε η τεχνολογία αυτή να πετύχει πρέπει να είναι

αξιόπιστη, πρέπει να µην πέσει σε λάθος χέρια».

Προκειµένου το Ίντερνετ των πραγµάτων να κερ-

δίσει την εµπιστοσύνη των χρηστών, θα πρέπει να

δοθεί προσοχή σε σηµαντικές πτυχές της ασφάλειας: 

Έτσι, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µέσω

του ∆ιαδικτύου ή άλλων δικτύων θα πρέπει να

προστατεύονται από ανεπίτρεπτη πρόσβαση ή χειρα-

γώγηση, χρησιµοποιώντας ίσως συστήµατα κωδικο-

ποίησης ή εφαρµογές ψηφιακών υπογραφών. Θα

πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να αποφεύγεται η δυ-

νατότητα εντοπισµού, αναγνώρισης ή επεξεργασίας

της προσωπικότητας ενός ατόµου µέσω του συνυπολο-

γισµού ετερογενών δεδοµένων,  που ενδεχοµένως συλ-

λέγονται από διαφορετικές πηγές, όπως τα φάρµακα

που λαµβάνει,  τα προ�όντα που αγοράζει ή η διαδροµή

που ακολούθησε µία συγκεκριµένη ηµέρα. 

Θα πρέπει να εκτιµηθεί δεόντως η δυνατότητα «ει-

σβολής» στο διαδίκτυο των πραγµάτων από hackers,

που έχουν την δυνατότητα εισερχόµενοι παράνοµα στο

διαδίκτυο να αλλοιώσουν τα δεδοµένα και να εξαπα-

τήσουν τους χρήστες, µε καταστροφικές βέβαια συνέ-

πειες για τους τελευταίους. Είναι αναγκαία λοιπόν η

προηγούµενη δηµιουργία ισχυρών µηχανισµών ελέγ-

χουν που θα αποτρέψουν κατά το δυνατόν τέτοια φαι-

νόµενα.

Από την άποψη τέλος της δηµόσιας πολιτικής, θα

πρέπει να απαντηθούν ερωτήµατα όπως τι απαιτήσεις

θα έχουν οι δηµόσιες αρχές για την επαλήθευση των

χρηστών που έχουν πρόσβαση σε δεδοµένα, αλλά και

για την ταυτότητα αυτών που ενσωµατώνουν ή παρέ-

χουν τέτοιες υπηρεσίες ανταλλαγής δεδοµένων σε

εφαρµογές όπως µικροτσίπ RFID. Πόσο µπορούν να

ελεγχθούν ιδιωτικά συµφέροντα και σε τι βαθµό όταν

αυτά θα έρθουν ενδεχοµένως σε σύγκρουση µε το δη-

µόσιο συµφέρον;
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Φίλες και φίλοι
Στο βιογραφικό µου συνή-

θως δηλώνεται η ιδιότητά µου
ως ποιητή, δοκιµιογράφου και
νοµικού και όχι του φιλολόγου.
Πρώτον γιατί δε σπούδασα συ-
στηµατικά φιλολογία και δεύ-
τερον διότι ουδέποτε ζήτησα
(και ούτε µ’ ενδιαφέρει), µε
όποιες εργασίες µου, να
δρέψω δάφνες φιλολογικές τις
οποίες µε δικαιοσύνη απονέµω
στους σπουδαίους µας φιλολό-

γους, Έλληνες και ξένους. Περαιτέρω, οφείλω πολλά
στους δασκάλους µου, φιλολόγους τού Γυµνασίου Αρ-
ρένων Αγρινίου, ενός µικρού Πανεπιστηµίου τής δε-
καετίας τού Εξήντα, µε τους οποίους  διατηρώ, ως τα
σήµερα, ζεστή, εγκάρδια και ευγνώµονα σχέση. Μου
έµαθαν καλά, εκτός των άλλων, να σέβοµαι τη µακρό-
χρονη λογοτεχνική µας παράδοση, τη γλώσσα και, κυ-
ρίως, να αναζητώ και να αναδεικνύω το ήθος και το
νόηµα των κειµένων. ∆εν ξεχνώ ποτέ ότι οι πρώτες µου
απόπειρες να µεταφράσω αρχαίο κείµενο ήταν στο µά-
θηµα των Αρχαίων Ελληνικών για την «Αντιγόνη» τού
Σοφοκλή, µε βασικό φιλόλογο καθηγητή µου τον Γρη-
γόρη Κωσταρά, µετέπειτα καθηγητή στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών και συγγραφέα πολλών εξαίρετων συγγραµ-
µάτων. Πλάι του, δίδασκαν ο ∆ηµοσθένης Γεωργοβα-
σίλης (γνωστός φιλόλογος, εξέχων µεταφραστής τής
λατινικής Γραµµατείας και δοκιµιογράφος), ο Κώστας
Τριανταφυλλίδης (εκλεκτός δάσκαλος και γοητευτικός
χειριστής τής ελληνικής γλώσσας) και πολλοί άλλοι, λι-
γότερο γνωστοί όπως ο Βασίλης Σαλάκος, η Πανα-
γιώτα Βαλληνδρά, η Ουρανία Λανάρα και ο Κώστας
Νικολακόπουλος. Μ’ έµαθαν, ακόµα, ότι «το µεν
γράµµα αποκτείνει το δε πνεύµα ζωοποιεί» κατά τη
ρήση τού Παύλου.

Κατά συνέπεια, ως νοµικός, ποτέ δε θα επιθυµούσα
να µπω σε ξένα χωράφια τρώγοντας ψωµί που ανήκει
σε άλλους. Εντούτοις, καίτοι δεν είµαι φιλόλογος, ισχυ-

ρίζοµαι πως είµαι φίλος τού λόγου. Επιπλέον, η φιλο-
µάθεια και η αγάπη µου για τα κείµενα, µε ωθεί συχνά
στην επίσκεψη αρχέτυπων ποιητικών τοπίων και µε
υποχρεώνει να διατυπώνω απόψεις που, αναγκαίως,
άπτονται των φιλολογικών πραγµάτων. Βεβαίως, κά-
ποιος δάσκαλός µου µε την ευκαιρία έκδοσης του βι-
βλίου µου, είπε ότι µέσα µου «φωλιάζει ανικανοποίητος
όσο κι ασυµβίβαστος ένας φιλόλογος». Όλα αυτά,
όµως, δε σηµαίνουν σε καµιά περίπτωση ότι υπερτιµώ
τη γνωστική µου σκευή ούτε ότι υποτιµώ τους ειδικούς.
Αυτά, εν προοιµίω, για να σας καθησυχάσω.

Ανήκω συνεπώς στη «θύραθεν» φιλολογία. Όταν
κάνω διάλογο µε φιλολόγους, εννοώ τους πραγµατι-
κούς φιλολόγους, αναγκάζοµαι να τους υπενθυµίζω ότι
είµαι ποιητής όπως όταν απευθύνοµαι σε ποιητές, τους
τονίζω ότι θα πρέπει να γυµνάζονται κάπου-κάπου (δε
βλάπτει) και στη φιλολογία. Συχνά, υπογραµµίζω σε
συζητήσεις και στα δοκίµιά µου τα δικαιώµατα των φι-
λολόγων και όσα τους οφείλουµε. Θα ήθελα, εδώ, να

εκµεταλλευτώ την ευκαιρία και να διατυπώσω έναν
ποιητικό αφορισµό: εάν υπήρχε κάποιο θερµόµετρο
για τη µέτρηση της διαλεκτικής πνευµατικής θερµο-
κρασίας η ποίηση θα αναδεικνυόταν θερµότερη από τη

Σ τ ί ξ ε ι ς

ΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΚΥΙΑΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

του ∆ηµήτρη Πιστικού

Από αριστερά οι κ.κ : Έρη Σταυροπούλου-Αλεξίου,
Γιώργης Γιατροµανωλάκης, Νικόλαος Μπεζαντάκος, 

∆ηµήτρης Πιστικός, Παναγιώτης Κοντός 
και στο βήµα ο ∆ρ ∆ηµήτρης Σταθακόπουλος.
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φιλολογία όπως είναι φιλοσοφικότερη από την ιστορία
κατά τον Αριστοτέλη. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχω τη
χαρά να βρίσκοµαι απόψε ανάµεσα σε εκλεκτούς φι-
λολόγους µε τους οποίους έπρεπε να  συζητήσουµε,
ενώπιόν σας, για την οµηρική Νέκυια, όπως εγώ την
ένιωσα µεταφράζοντάς την στην οµιλούµενη γλώσσα
µας κι όπως αυτοί κατάλαβαν την προσέγγισή µου. Στη
συζήτηση αυτή θα κρινόταν, πρωτίστως, το µεταφρα-
στικό µου έργο και βεβαίως, κατ’ ανάγκη και το επίµε-
τρο που περιλαµβάνει µερικές από τις απόψεις µου για
τη Νέκυια και τα συναφή, πραγµατολογικά κυρίως,
οµηρικά ζητήµατα. ∆εν είµαι σίγουρος ότι τα καταφέ-
ραµε.

Και τώρα θα µου επιτρέψετε, αφού ευχαριστήσω
τους οµιλητές για τον κόπο τους, να αισιοδοξώ ότι µπο-
ρεί κάποτε να συνεννοηθούµε ουσιαστικά, εάν όλοι
αντιληφθούµε ότι ακόµα και η παρουσίαση ενός βι-
βλίου µπορεί να δώσει την αφορµή για έναν ουσια-
στικό διάλογο, πέρα από τις εντυπώσεις, τα παίγνια και
κάποτε τους κορδακισµούς των δηµοσίων εµφανίσεων.
Θα ήθελα, επίσης, να υπενθυµίσω ότι καλό είναι οι φι-
λόλογοι να διαλέγονται ενίοτε και µε τους ζώντες δη-
µιουργούς, αναλαµβάνοντας την ευθύνη ακόµα και
µιας αντιπαράθεσης και όχι (για λόγους ασφαλείας)
µόνον µε τους τεθνηκότες, οι οποίοι είναι ανίσχυροι να
υπερασπίσουν το έργο και τις απόψεις τους. 

Πολλά θα µπορούσε να πει κανείς σ’ ένα ελεύθερο
βήµα για ορισµένα θέµατα που έθιξαν οι διακεκριµέ-
νοι οµιλητές (και που η µνήµη συγκράτησε) τα οποία
έχουν ως αφετηρία την ενδογλωσσική µετάφραση. ∆εν
έχουµε, όµως, σήµερα απεριόριστο χρόνο ούτε το δι-
καίωµα να επεκταθούµε, κουράζοντας το φιλότιµο
ακροατή που εντός ολίγου θα καταστεί αναγνώστης.
Κατά συνέπεια, δεν θα εµπλακώ σε αδιέξοδες θεωρη-
τικές συζητήσεις περί «µεταφραστικών ιδεολογιών»,
επαγγελµατιών ή ερασιτεχνών µεταφραστών κ.λπ.
Είχα προετοιµαστεί για τα δύσκολα και ουσιώδη που
περιέργως δεν προέκυψαν. Τα όποια ερωτήµατα τέθη-
καν, έχουν ήδη τις απαντήσεις στο βιβλίο που παρου-
σίασαν ενώπιόν σας. Επιπροσθέτως, ως τιµώµενος και
κρινόµενος συγγραφέας, δυσκολεύοµαι να επαναδια-
τυπώσω απόψεις οι οποίες είναι ήδη διατυπωµένες µε
σαφήνεια και, καθώς νοµίζω, αποδεικτικό λόγο στον
πρόλογο και στο επίµετρο του βιβλίου µου. Τα υπό-
λοιπα θα τα αναλάβει η απλή λογική τού µέσου ανα-
γνώστη που ξέρει καλά τα ελληνικά και βεβαίως να τα
βγάζει πέρα ικανοποιητικά στις όποιες περιστάσεις.
Θέλω να πω εδώ ότι δεν είναι κακό, απεναντίας µάλι-
στα, είναι γόνιµο να έχουµε διαφορετικές απόψεις,
χωρίς όµως δογµατικές αγκυλώσεις και σύνορα. Μόνο
που θα πρέπει κάποτε να ξέρουµε ποιες είναι αυτές οι

απόψεις για να δούµε πού και γιατί διαφωνούµε, κρα-
τώντας µε συνέπεια σταθερές και ευκρινείς τις από-
ψεις µας. Αυτό γίνεται εφικτό, µε την προ�πόθεση ότι
έχουµε αντιληφθεί τη σκέψη τού συνοµιλητή µας. Και
για να γίνει αυτό χρειάζεται µελέτη των κειµένων και
πρωτίστως ειλικρίνεια και καλή πίστη. Ο διάλογος
εξάλλου έχει αξία εάν θέτει υπό εξέταση ουσιώδη και
ενδιαφέροντα ζητήµατα. ∆ιότι, το ζήτηµα εάν ο οµηρι-
κός «αναιδής λίθος» θα πρέπει να µεταφραστεί (όπως
πρότεινε ένας οµιλητής) ή να παραµείνει ως έχει όπως
εγώ προτίµησα στη µετάφρασή µου υπακούοντας στις
αρχές που διατυπώνω στο επίµετρο, είναι θέµα µάλλον
γούστου (αν όχι ιδιοτροπίας) και ήκιστα φιλολογικό.
Απαιτείται, επιπλέον, να καθιερώσουµε στη συζήτησή
µας µιαν αρχαία ελληνική αρχή, την ισηγορία, αφήνο-
ντας για τα αµφιθέατρα και τους φοιτητές την αίγλη,
την αυταρέσκεια και την υπεροψία τής καθέδρας. Αλ-
λιώς δηµιουργούµε στον πνευµατικό µας χάρτη µια
χώρα που ονοµάζεται «Βαβυλωνία».

Ελέχθη, (κατά κανόνα καλοπροαίρετα), µετά την
έκδοση του βιβλίου µου ότι θα είχε αρτιότερο χαρα-
κτήρα η προσπάθειά µου εάν δίπλα στο µεταφρασµένο
υπήρχε και το αρχαίο κείµενο. Ουδεµία αντίρρηση.
Όµως, για πολλούς λόγους, ακόµα και νοµικούς, ακο-
λούθησα τον άλλο δρόµο, όπως επαρκώς εξηγώ στο
επίµετρο. ∆εν είµαι φυσικά ο πρώτος ούτε θα είµαι,
θαρρώ και ο τελευταίος µεταφραστής τού είδους και
επικαλούµαι τα δικαιώµατα που απορρέουν από το
πραγµατικά µακρόχρονο δεδικασµένο. Τον ίδιο δρόµο
περπάτησαν κι άλλοι πριν από µένα στα Γράµµατά µας.
Θα σας θυµίσω εδώ, προχείρως, µερικούς: Ζήσιµος Σί-
δερης (Οδύσσεια), Άριστος Καµπάνης (Τραχίνιες),
Καζαντζάκης-Κακριδής (Οδύσσεια), Ιωάννης Γρυπά-
ρης (Τραγωδίες Αισχύλου), Θρασύβουλος Σταύρου
(Τραγωδίες τού Ευριπίδη), Σίµος Μενάρδος (Στέφα-
νος), Παναγής Λεκατσάς (Πίνδαρος), Άρης ∆ικταίος
(Παλατινή Ανθολογία), ∆ηµήτρης Μαρωνίτης (Οδύσ-
σεια) και πολλοί άλλοι. Προσωπικά, ήθελα να προ-
σφέρω στη ζωντανή µας γλώσσα ένα κοµµάτι τής
Οδύσσειας στο ελληνικό κοινό, απόγονο αυτού που κά-
ποτε τη δηµιούργησε, την απολάµβανε και τη διατή-
ρησε προφορικά λειαίνοντας τις προεξοχές της.

Καθόσο µε αφορά, ουδέποτε διεκδίκησα το αλά-
θητο. Αποπειράθηκα, µόνο, να προσεγγίσω ποιητικά,
όσο µου ήταν µπορετό, το οµηρικό κείµενο. Οι απόψεις
µου για τα οµηρικά και τη Νέκυια δεν υποχρεώνουν
κανέναν, όπως είναι άλλωστε αυτονόητο, στη δηµο-
κρατία των ιδεών την οποία υπηρετώ. Εξάλλου, γνω-
ρίζω καλά ότι τίποτε δεν είναι ακλόνητο µέσα στην
ηρακλείτεια ροή των πραγµάτων, και φυσικά ούτε και
ο επιστηµονικός λόγος των ειδικών. Απόδειξη οι αµεί-
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ΒΙΒΛΙΟ

λικτες διενέξεις και οι φιλολογικές έριδες αλλά και οι
ισχύουσες, κάποτε, απόψεις κραταιών φιλολόγων που
ανατράπηκαν στην επιστηµονική πορεία από άλλες νε-
ότερες και κραταιότερες. Τολµώ να πω ότι η «Οµηρο-
λογία» είναι µια µακρά σειρά ανατροπών, από τον
Ηράκλειτο τον Εφέσιο ως τις µέρες µας. Όλους µάς
κρίνει δίκαια ο αδυσώπητος χρόνος. Στην «Ηλιοπαι-
δεία» µου (σελ. 60), είχα γράψει: «Όλοι υπόκεινται
στην έσχατη ερµηνεία από αυτούς που θα ’ρθουν».
Όσον αφορά στον όρο «µετάφραση», [προτιµώ τον
καθιερωµένο αυτόν όρο από άλλους νεόκοπους και
υπερβολικά φιλόδοξους, παρά την φαινοµένη µετριο-
φροσύνη τους όπως «µεταγραφή» (Σεφέρης), «µορφή
στη Νέα Ελληνική» (Ελύτης) κ.λπ.], θεωρώ ότι είναι
παιδί που γεννιέται, τρέφεται και πεθαίνει µαζί µε την
εποχή του. Εννοώ το µεταφραστικό έργο ως κύριο και
ζωντανό σώµα και όχι ως επικουρικό, χρήσιµο πάντως,
µουσειακό γραµµατειακό είδος. Εάν τα παραπάνω
είναι ορθά τότε ο ευσυνείδητος µεταφραστής έχει ανά-
γκη από την επιείκεια του αναγνώστη, τις ευαισθησίες
τού οποίου θέτει ως στόχο να ανιχνεύσει, αγγίξει και
ανασύρει.

Τέλος, πολλά µπορεί να µου καταλογίσει οποιοσ-
δήποτε για τη µεταφραστική µου απόπειρα και θα µπο-
ρούσα µε υποµονή να τα κουβεντιάσω, αρκεί να είναι
διατυπωµένα µε καθαρότητα. Ένα µονάχα δε θα
ήθελα να µου αµφισβητήσει κανείς: την άδολη, διαρκή
και άσβεστη αγάπη µου για τα οµηρικά έπη. Θα ήθελα,
επίσης, να µου επιτρέψετε να σας εκµυστηρευτώ ότι
έχω πάντοτε εγκόλπιο τους λόγους τού άλλου Ηρα-
κλείτου τού Ποντικού ο οποίος στο έργο του «Οµηρικά
προβλήµατα» γράφει: «καί σχεδόν ἕν πέρας Ὁµήρῳ παρ’
ἀνθρώποις, ὁ καἰ τοῦ βίου» δηλαδή, «γενικά µπορούµε να
πούµε ότι µε τον Όµηρο τελειώνει κανείς, όταν τελει-
ώσει και µε τη ζωή του». Στο σηµείο αυτό θα ζητούσα
να ευχαριστήσω όλους όσοι είχαν την καλοσύνη να
υποδεχτούν µε καλά λόγια το βιβλίο µου κι ανάµεσά
τους, τους γνωστούς φιλολόγους, κριτικούς και στοχα-
στές, όπως οι: Στυλιανός Αλεξίου, Μιχάλης Μερακλής,
Σαράντος Καργάκος και Νίκος ∆ήµου καθώς και
τους φίλους, λογίους, συγγραφείς και ποιητές Νίκο
Αλιπράντη, Χρήστο Κορέλα, Γιώργο Μαρκόπουλο,
∆ιονύση Μπερερή, Γιώργο Πετρόπουλο, Τάκη Σκανά-
τοβιτς και άλλους.    

Ευχαριστώ θερµότατα την Αιτωλική Πολιτιστική
Εταιρεία και ειδικότερα το φίλτατο πρόεδρό της κα-
θηγητή Παναγιώτη Κοντό για τη διοργάνωση της τιµη-
τικής και τόσο επιτυχηµένης αυτής εκδήλωσης, για την
ευµενέστατη εισαγωγή και να τον συγχαρώ για τις γό-
νιµες παρεµβάσεις του στα πολιτιστικά και τα άλλα
φλέγοντα ζητήµατα του τόπου µας. Ευχαριστώ, και
πάλι, θερµά, τους εκλεκτούς οµιλητές που προσέγγι-

σαν καθένας µε το δικό του τρόπο το βιβλίο µου. Πρό-
κειται για τους κυρίους Γιώργη Γιατροµανωλάκη και
Νικόλαο Μπεζαντάκο, αµφοτέρους καθηγητές τής Αρ-
χαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήµιο Αθη-
νών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στη σπουδαία και
δυναµική καθηγήτρια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
κυρία Έρη Σταυροπούλου-Αλεξίου, η οποία κι άλλη
φορά έχει ασχοληθεί στοργικά µε το ποιητικό έργο µου
µε τίτλο «Τα Υφαντά τής Νύχτας» (βλ. «Τα Αιτωλικά»
τεύχ. 7, Ιούλιος-∆εκέµβριος 2006). Ευχαριστώ και
πάλι, από καρδιάς, τη φίλη Φρόσω Κλαµπανιστή, εξέ-
χουσα φιλόλογο και ποιήτρια που µε ενθάρρυνε στην
προσπάθειά µου, τη µουσικοσυνθέτρια Ελένη Γκα�τα-
τζή για την ποικιλότροπη και πολύτιµη βοήθειά της και
για τη σύνθεση της µονόπρακτης όπερας «Νέκυια»
επάνω στο κείµενο της µετάφρασής µου. Ξεχωριστές
ευχαριστίες υποχρεούµαι να αποδώσω στον επιστήθιο
φίλο µου Αντώνη Νικολάρα, παλιό συµφοιτητή στη Νο-
µική Σχολή και παντοτινό συµπαραστάτη µου στη δύ-
σκολη πνευµατική µου πορεία. Ευχαριστώ, ωσαύτως,
τον εξαίρετο φίλο και λόγιο ∆ηµήτρη Σταθακόπουλο
που µίλησε για µένα µε το ζεστό, χειµαρρώδη και,
όπως πάντοτε, ευγενικό τρόπο του. Ξεχωριστά ευχαρι-
στώ, επίσης, το φίλο µου Θανάση Μανιφάβα, εκλεκτό
φιλόλογο και ποιητή που ήρθε από το Αγρίνιο να µε τι-
µήσει διαβάζοντας τόσο αισθαντικά τις σχετικές µετα-
φραστικές περικοπές. Σας αποκαλύπτω πως ήταν από
τους πρώτους που άκουσαν αποσπάσµατα από τις πρώ-
ιµες απόπειρές µου να προσεγγίσω µεταφραστικά τη
Νέκυια. Τέλος, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ από καρ-
διάς, καθέναν από εσάς ξεχωριστά, που είχατε την κα-
λοσύνη να έρθετε (ακόµα και από τη µακρινή και
αγαπηµένη µου Κόνισκα) στη σηµερινή εκδήλωση (που
κατά ευτυχή συγκυρία συµπίπτει σήµερα µε τα γενέ-
θλιά µου) στηρίζοντας την όποια µου προσπάθεια,
γιατί χωρίς εσάς δε θα είχαν την αξία που προσπάθησα
να διακρίνω, όσα προσπάθησα να σας εκθέσω.

Σηµείωση:
Το παραπάνω κείµενο, όπως δηλώνει ο τίτλος του,

αποτελεί απάντηση, αντιφώνηση, ευχαριστία προς τους
οµιλητές, τους συντελεστές και το πολυπληθές κοινό τής
εκδήλωσης που διοργάνωσε η Αιτωλική Πολιτιστική Εται-
ρεία (Αι.Πο.Ε.) στη Στοά τού Βιβλίου την 20 Φλεβάρη 2009,
παρουσιάζοντας το βιβλίο µου «ΟΜΗΡΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ»
(Νέκυια, λ ραψωδία) (Εκδόσεις «∆ωδώνη»). Την εκδήλωση
παρακολούθησαν αρκετοί δικηγόροι και δικαστές. Για το
βιβλίο µίλησαν οι: Γιώργης Γιατροµανωλάκης και Νικόλαος
Μπεζαντάκος (καθηγητές αµφότεροι της Αρχαίας Ελληνι-
κής Φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών) και η Έρη
Σταυροπούλου-Αλεξίου καθηγήτρια της Νεοελληνικής Φι-
λολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αποσπάσµατα της
µετάφρασης διάβασε ο Θανάσης Μανιφάβας, φιλόλογος
και ποιητής. Ο ∆ηµήτρης Σταθακόπουλος, δόκτωρ της Κοι-
νωνιολογίας, λόγιος και συνάδελφος  απηύθυνε χαιρετισµό
εκ µέρους τού ∆.Σ.Π. Την εκδήλωση συντόνισε ο Πανα-
γιώτης Κοντός, καθηγητής τής Γλωσσολογίας και Γενικός
Γραµµατέας τού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
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παρο σιάσειςυΒΙΒΛΙΟ

Ο∆ΣΠ εξέδωσε σε καλαίσθητο βιβλίο τις ειση-
γήσεις του πρόσφατου  συνέδριου που έλαβε

χώρα  26-27 Ιουνίου 2009 στον ΟΛΠ για το περι-
βάλλον µε θέµα: Περιβαλλοντική Ευθύνη –θεωρητι-
κές εξελίξεις και ζητήµατα εφαρµογής

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουµε τα
εξής: Ένα από τα κρισιµότερα σύγχρονα προβλή-
µατα είναι η παγκόσµια περιβαλλοντική υποβάθ-
µιση, γεγονός που συνεπάγεται σοβαρούς
κινδύνους για την υγεία και ανάπτυξη του ανθρώ-
που και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η Οδη-
γία 2005/3 5/ΕΚ σηµατοδοτεί ένα σηµαντικό βήµα
της Κοινότητας προς την κατεύθυνση της πρόλη-
ψης και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζη-
µιών, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση
των στόχων και αρχών της κοινοτικής πολιτικής yia
το περιβάλλον. ∆ιαπλάθεται έτσι η θεµελιώδης
αρχή της «περιβαλλοντικής ευθύνης», σύµφωνα µε
την οποία ο φορέας εκµετάλλευση, η δραστηριό-
τητα του οποίου προκάλεσε την περιβαλλοντική
ζηµία ή τον άµεσο κίνδυνο αυτής, καθίσταται οικο-
νοµικά υπεύθυνος. Η περιβαλλοντική ευθύνη ανα-
λύεται σε ποινική, αστική και διοικητική και
διαπλάθεται νοµολογιακά καθιστώντας πάντα επί-
καιρη και σηµαντική την επιστηµονική συζήτηση
και θεµατική, όσον αφορά την εξέλιξη και εφαρ-
µογή της.

Στις σελίδες του φιλοξενούνται τα παρακάτω
άρθρα:

Ποινική Περιβαλλοντική Ευθύνη
Ποινική καταστολή της θαλάσσιας ρύπανσης: Η

µεταφορά της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ στο ελληνικό δί-
καιο της κ. Ελισάβετ Συµεωνίδου-Κασταν�δου Κα-
θηγήτριας Ποινικού ∆ικαίου στο ΑΠΘ.

Η προστασία του περιβάλλοντος µέσω του Ποι-
νικού ∆ικαίου στην Ευρώπη  και η επικείµενη προ-
σαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας του κ.
Πολυχρόνη Π. Τσιρίδη, ∆.Ν., ∆ικηγόρου Πειραιώς

Ευθύνη (διώξεις, συµβιβασµοί, αποζηµιώσεις) σε
υποθέσεις ρύπανσης από το Γραφείο του Γενικού
Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης της κ. Ελένης Κουλε-
τάκη LLM in Environmental Law, Pace Law School,
Nezv York, ∆ικηγόρου Αθηνών και Νέας Υόρκης
Άρθρο 5 της οδηγίας 2008/99: Η έννοια των κυρώ-
σεων και η διακριτική ευχέρεια των κρατών - µελών
της κ.Χριστίνας I. Βαθειά ∆ικηγόρου Πειραιώς
Αστική Περιβαλλοντική Ευθύνη Reflections on en-
vironmental liability schemes in the United States and
European Union:Limitations and prospects for im-
provement Nicholas Askounes Ashford Professor of
Technology and Policy Director MIT Technology and
Law Program Massachusetts Institute of Technology
Αστική Περιβαλλοντική ευθύνη Γενετικά Τροποποι-
ηµένοι Οργανισµοί (ΓΤΟ) και Αστική Ευθύνη της κ.
Ευγενίας ∆ακορώνια, Επίκουρης Καθηγήτριας
Αστικού ∆ικαίου Νοµικό Τµήµα Εθνικού και Καπο-

ΒΙΒΛΙΟ 

Περιβαλλοντική Ευθύνη –θεωρητικές εξελίξεις 
και ζητήµατα εφαρµογής

E      ?       ?  2010.qxp:Layout 1  12/20/10  1:05 PM         53



54 ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    107 / Οκτώβριος - Νοέµβριος - ∆εκέµβριος

Του Χρήστου Απορέλλη
LL.M. Πανεπιστηµίου Λονδίνου

∆ικηγόρου Πειραιώς – Solicitor (Αγγλία-Ουαλία)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. Ε. ΤΣΙΧΛΗΣ:

«ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ», 
ΝΟΒΟΛΙ 2010

διστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Ο Αστικός Κώδικας ως πεδίο περιβαλλοντικής

προστασίας του κ. Αλέξανδρου Γ.-Ε. Καλαβρού,
Α.Ν., ∆ικηγόρου Αθηνών, Ειδικού Επιστήµονα (Αστι-
κού ∆ικαίου) στη Νοµική Σχολή του ∆.Π.Θ.

Ο κίνδυνος per se: Προς µια διεύρυνση της αστι-
κής περιβαλλοντικής ευθύνης; Του κ. Γιώργου Μπά-
λια ∆.Ν. ∆ικηγόρου.

Η ευθύνη ανέλκυσης ναυαγίου κατά το Ελληνικό
και το ∆ιεθνές ∆ίκαιο.

Του κ. Νικόλαου θ. Κωνσταντινίδη, ∆ρ.Ν. ∆ικη-
γόρου - Νοµικού Σύµβουλου ΟΑ.Π. Α .Ε.

∆ιοικητική Περιβαλλοντική Ευθύνη La directive
2004/35/CE relative a la responsabilite environne-
mentale: avancee ou recul pour le droit de renviron-
nement des etats membres? Nicolas de Sadeleer
Professeur aux Facultes universitaires Saint-Louis. Pro-
fesseur invite α Γ UCL et a IVniversite Pantheon-Assas
Paris II.

Η Οδηγία 2004/35 του Ευρωπα|κού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την περιβαλ-

λοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας της κ. Ευ-
αγγελίας Κουτούπα-Ρεγκάκου Καθηγήτριας Νοµικής
Σχολής ΑΠΘ.

Το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2004/35  του κ.
Κώστα Κουσούλη Σύµβουλου ΣτΕ.

Η εισήγηση επιβολής προστίµων απο τους επι-
θεωρητές Περιβάλλοντος της κ. Αγγελικής Χαροκό-
που ∆ικηγόρου Αυθαίρετη ∆όµηση - ∆ιοικητικές
Κυρώσεις της κ. Ειρήνης Γιανναδάκη Προέδρου
Εφετών στο ∆. Εφετείο Πειραιά. Η νοµολογία του
ΣτΕ για τις περιοχές Natura του κ. Γεωργίου Ι. Πο-
λίτη ∆ικηγόρου, Μ.∆.Ε. στην Πολεοδοµία και Χωρο-
ταξία «Περιβαλλοντική ευθύνη»: Μια νέα νοµική
έννοια στο µεταίχµιο µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτι-
κού δικαίου του κ. Κωνσταντίνου Φ. Μενουδάκου
Αντιπροέδρου του ΣτΕ.

Το βιβλίο διατίθεται από τη γραµµατεία του
∆ΣΠ.

Στις αρχές του 1922 η µικρασιατική εκστρατεία βρι-
σκόταν σε αδιέξοδο: ο ελληνικός στρατός δεν είχε

τη δύναµη να προελάσει στο εσωτερικό της Τουρκίας
αλλά δεν µπορούσε και να εκκενώσει τη Μικρά Ασία
αφήνοντας τους χριστιανούς στο έλεος των Τούρκων.
Καθώς η εκστρατεία παρατεινόταν, το κρατικό ταµείο
άδειασε και δεν υπήρχαν πόροι για τη συντήρηση του
στρατού. Οι ξένοι σύµµαχοι, που φέρουν το µεγαλύ-
τερο µέρος της ευθύνης για την απόβαση του ελληνικού
στρατού στη Σµύρνη, είχαν διαχωρίσει τη θέση τους
και αρνούνταν να βοηθήσουν οικονοµικά την Ελλάδα.

Μια µόνη λύση φαινόταν στον ορίζοντα, η έκδοση
νέου ακάλυπτου χαρτονοµίσµατος, η οποία θα εκτό-
ξευε τον ήδη αυξηµένο πληθωρισµό και το συνάλλαγµα
– το οποίο ήταν πολύτιµο για τις στρατιωτικές προµή-
θειες.

Η κυβέρνηση Γούναρη και ο υπουργός Οικονοµικών
Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης όµως, προτίµησαν µια άλλη

λύση, την επιβολή ανα-
γκαστικού δανείου. Αν
και τα αναγκαστικά
δάνεια δεν ήταν σπά-
νια στην Ευρώπη µετά το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πο-
λέµου, ήταν σε γενικές γραµµές αναποτελεσµατικά και
καθυστερούσαν να συγκεντρώσουν τα απαιτούµενα
ποσά. Γι’ αυτούς τους λόγους, ο Πρωτοπαπαδάκης δεν
ζήτησε από τους πολίτες να περάσουν από το ∆ηµόσιο
Ταµείο για να καταβάλλουν το αναγκαστικό δάνειο
όπως στις υπόλοιπες χώρες, αλλά διχοτόµησε το χαρ-
τονόµισµα. 

Έστω ότι έχω ένα εκατοντάδραχµο: το αριστερό
τµήµα παραµένει κυκλοφορούν χαρτονόµισµα στο µισό
της αξίας του ακεραίου (ήτοι 50 δραχµές) και το έτερο
τµήµα µετατρέπεται σε οµολογία δανείου (ακυρώνεται,
δηλαδή, η αξία του ως τραπεζογραµµατίου) επίσης 50
δραχµών. Με αυτόν τον τρόπο, αµέσως, το κράτος δα-
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νείσθηκε από όλους τους πολίτες το µισό των χαρτο-
νοµισµάτων τους, χωρίς να χρειαστεί να κληθούν στο
∆ηµόσιο Ταµείο ή να υπάρξει οποιαδήποτε χρονοτριβή! 

Το δάνειο αυτό όµως, ήταν επωφελές για τους πο-
λίτες. Προσέφερε επιτόκιο 6,5% όταν οι τραπεζικές κα-
ταθέσεις δεν προσέφεραν περισσότερο από 4%, ήταν
λαχειοφόρο, αφορολόγητο και ακατάσχετο. Άλλωστε,
αντί οι Έλληνες φορολογούµενοι να πληρώνουν τοκο-
γλυφικούς τόκους στους ξένους επενδυτές, µε το ανα-
γκαστικό δάνειο τους καρπούνταν οι ίδιοι. 

Με αυτόν τον τρόπο, που θαυµάστηκε ακόµη και
από τους ξένους, η κυβέρνηση Γούναρη κατάφερε να
διατηρήσει τον ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία εξα-
κολουθώντας να αναζητά απεγνωσµένα διπλωµατική
λύση στο ζήτηµα, η οποία (φευ!) δεν βρέθηκε ποτέ… 

Βέβαια, το αναγκαστικό δάνειο είναι περισσότερο
περίπλοκο ζήτηµα απ’ ό,τι δείχνουν όσα σύντοµα ανα-
φέρουµε, αλλά αυτά τα προβλήµατα µελετώνται εξα-
ντλητικά στο έργο του κ. Τσίχλη και δεν έχουν θέση στο
σύντοµο σηµείωµά µας. 

Η εξιστόρηση µιας ιστορικής περιόδου που δεν έχει
ακόµη µελετηθεί αποτελεί, βέβαια, δύσκολο έργο. Η
προσπάθεια αυτή γίνεται ακόµη δυσχερέστερη όταν
πρέπει να εξετασθούν πολλές διαφορετικές παράµε-
τροι, οι οποίες εµπίπτουν σε διαφορετικά επιστηµο-
νικά πεδία. 

Κάθε δηµοσιονοµικό µέτρο (πόσο µάλλον ένα ανα-
γκαστικό δάνειο) διαθέτει οικονοµικές, νοµικές, πολιτι-
κές αλλά και κοινωνικές παραµέτρους. Συνήθως, οι
µελετητές ασχολούνται µε τα πολιτικά θέµατα, µε απο-
τέλεσµα να παραβλέπονται οι υπόλοιπες παράµετροι
και να µην µπορούν να κατανοηθούν τα ζητήµατα (και
συχνά σηµαντικά ζητήµατα) στο σύνολό τους. Απο-
κοµµένα, λοιπόν, από το γενικότερο πλαίσιο, είναι αδύ-
νατον όχι µόνον να κατανοηθούν αλλά και να
εκτιµηθούν (έστω και επιφανειακά) οι συνέπειες οποι-
ουδήποτε δηµοσιονοµικού µέτρου. 

Σε αυτό το σηµείο διαφοροποιείται η µελέτη του κ.
Τσίχλη ο οποίος επισηµαίνει, παρουσιάζει και αναλύει
εξαντλητικώς όλες τις ανωτέρω παραµέτρους, τις
οποίες καταφέρνει επί πλέον να συνδυάσει µε µεγάλη
άνεση. Το βάθος της ανάλυσης καταφαίνεται από το
γεγονός ότι ο συγγραφέας έχει ασχοληθεί µε κάθε δυ-
νατή πιθανότητα και επιλύει κάθε σχετική απορία. 

Καθώς οι δηµοσιονοµικές µελέτες είναι κατά κανόνα
κουραστικές και µονότονες, το αφηγηµατικό τάλαντο
κάθε συγγραφέα δοκιµάζεται αλλά ο κ. Τσίχλης απο-
δεικνύει ότι διαθέτει την ανάλογη ικανότητα. Τα γεγο-
νότα ξετυλίγονται το ένα µετά το άλλο, ηµέρα την
ηµέρα, δηµιουργώντας στον αναγνώστη την εντύπωση
ότι ζει την εποχή που περιγράφεται. Αυτό επιτυγχά-
νεται καθώς ο συγγραφέας, δίνοντας έµφαση στην κοι-
νωνική ζωή της εποχής, αποδελτιώνει και παρουσιάζει
πληροφορίες από διάφορες ελληνικές εφηµερίδες όλων

των πολιτικών τοποθετήσεων, από γαλλικά, βρετανικά
και αµερικανικά περιοδικά, εφηµερίδες και επιστηµονι-
κές επιθεωρήσεις, ενώ παρατίθενται λεπτοµερώς (σε
πίνακες ή διαγράµµατα) σχετικά στατιστικά στοιχεία
που δηµοσίευε η ελληνική κυβέρνηση καθώς και πολλά
αυτούσια κείµενα της εποχής. 

Η αφήγηση του συγγραφέα όµως, αποκτά µεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον διότι περιγράφει µια εποχή που φαί-
νεται ότι λίγο απέχει από τη δική µας. Π.χ., οι
εφηµερίδες γράφουν για την τότε κυβέρνηση: «Προχει-
ρότης σκέψεως και… πνεύµα εξοικονοµήσεως όπως-
όπως… “∆ος ηµίν σήµερον” και εντεύθεν και εκείθεν.
“Φέρε όσα έχεις” και επισήµως και ανεπισήµως. Φο-
ρολογούνται τα ακίνητα αρκετά. Αλλά σηκώνουν νερό
ακόµη… Τα ακίνητα ανήκουν εις την µεσαίαν τάξιν.
Αυτή θα πληρώση… Το ∆ηµόσιον θέλει χρήµατα. Και
διά να τα εύρη ρίπτει την µίαν κατηγορίαν του λαού
εναντίον της άλλης. Και ας βγάλουν τα µάτια των. Σας
απαντούν όµως: Εις την Αγγλίαν η φορολογία είνε τόση.
Εις την Γαλλίαν επεβλήθησαν οι εξής φόροι. Εις την Γερ-
µανίαν η λίρα έφθασε τα εννεακόσια µάρκα. Οι σοφοί
οικονοµολόγοι του κήπου του Κλαυθµώνος [του υπουρ-
γείου Οικονοµικών] δεν εκοπίασαν να µάθουν και τι οι-
κονοµίαι έγιναν εις την Αγγλίαν, και ποία ώθησις προς
την παραγωγήν εις την Γαλλίαν, και πως εις την Γερ-
µανίαν µε χίλια µάρκα την λίραν η ζωή είνε απείρως
καλλιτέρα από την Ελλάδα. Αυτό θέλει νουν και µελέ-
την. Και εδώ αυτά τα δύο πράγµατα είνε περιττά…»
(σελ. 247). Παρόµοιες οµοιότητες είναι διάσπαρτες στη
µελέτη. 

Να επισηµανθεί, επίσης, ότι η εργασία είναι πρω-
τότυπη καθώς δεν υπάρχει άλλη σχετική µελέτη για το
αναγκαστικό δάνειο του 1922, αλλά και γενικότερα για
την ιστορία των αναγκαστικών δανείων (στην ελληνική
ή σε άλλη γλώσσα). Και µόνη αυτή η παρατήρηση,
αρκεί για να καταδείξει την αξία (αλλά και τη δυσκολία)
της εργασίας. 

Το αναγκαστικό δάνειο του 1922 πρέπει σήµερα,
που η χώρα µας περνά ξανά µια ιδιαιτέρως δύσκολη οι-
κονοµική συγκυρία, να χρησιµοποιηθεί ως παράδειγµα
αποφασιστικότητας και διορατικότητας, ως παρά-
δειγµα του τι µπορεί να καταφέρει ένας λαός µόνος
του, όταν οι ξένοι προστάτες του τον εγκαταλείψουν. 

Ο Β. Τσίχλης είναι δικηγόρος µε µεταπτυχιακές σπου-
δές στο University College London και στη London School of
Economics, µελέτησε νεώτερη ελληνική ιστορία στο King’s
College London ενώ νοµικές µελέτες του δηµοσιεύθηκαν
σε αµερικανικές επιστηµονικές επιθεωρήσεις. Ασχολήθηκε
µε τη συγκριτική ιστορία του αρχαίου ελληνικού ∆ικαίου.
Γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στον Πειραιά. Έχει γράψει
επίσης: «Το κίνηµα του Γουδή και ο Ελευθέριος Βενιζέλος»
(Αθήνα 2007). 
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Στις 3 Νοεµβρίου 2010, ο ∆ΣΠ ανέβηκε στο Θέατρο
του Ελληνικού Κόσµου στην οδό Πειραιώς για να

παρακολουθήσει την παράσταση «Λυσιστράτη» του
Αριστοφάνη µε τον Βασίλη Χαραλαµπόπουλο στον κε-
ντρικό ρόλο. Στην είσοδο του Θεάτρου µε τα εισιτήρια
ανά χείρας περιµέναµε τους συναδέλφους που παρέες–
παρέες έρχονταν έστω και καθυστερηµένα, εγώ και ο
∆ηµήτρης Σταθακόπουλος. Έξοχα στηµένο από τον
σκηνοθέτη Κακλέα και πολύ καλός κωµικός ο Βασίλης
Χαραλαµπόπουλος.

Ο Γιάννης Κακλέας, ο σκηνοθέτης της παράστασης,
δοκίµασε τα όρια και την ανοχή των θεατών µε την
πρώτη σκηνή να σε πιάνει κυριολεκτικά στον ύπνο. Τη
φιλονικία ενός µοντέρνου ζευγαριού όπου τα σπρωξί-
µατα και τα χαστούκια ξεσηκώνουν τους θεατές  Έξυ-
πνη ιδέα το να παίζονται αποκλειστικά από άντρες οι
γυναικείοι ρόλοι-έτσι δεν γίνονταν άλλωστε και στην
αρχαιότητα;

Ο Βασίλης Χαραλαµπόπουλος απέδειξε για άλλη
µια φορά το ανεξάντλητο ταλέ-
ντο του όχι µόνο στην ηθοποιία
αλλά και στο χορό και στο τρα-
γούδι. 

Τον πλαισίωσαν ο ξεκαρδι-
στικός Γιώργος Χρυσοστόµου
που φαίνεται να έχει µελετήσει
καλά την γυναικεία ψυχοσύν-
θεση και ο Μ.Παπαδηµητρίου,
τον οποίο γνωρίσαµε µέσα από
τα ‘’Μαύρα Μεσάνυχτα’’ σε
έναν απολαυστικό διπλό ρόλο.

Μου έκανε εντύπωση το γε-
γονός ότι αν και διέθετε κάποιες
βωµολοχίες, η παράσταση δεν

στηρίζονταν αποκλειστικά σε αυτές. Υπάρχουν σηµεία
στην παράσταση όπου ο θεατής προβληµατίζεται και
συγκινείται χωρίς να γίνεται καµιά αναγωγή µε την
σύγχρονη εποχή, το ∆ΝΤ ή ό,τι άλλο θυµίζει την δεινή
οικονοµική µας κατάσταση όπως έκαναν άλλες παρα-
στάσεις σε κείµενα του Αριστοφάνη που παρουσιά-
στηκαν το καλοκαίρι. Σίγουρα, σε µερικά σηµεία
υπάρχουν στοιχεία του ‘’µοντέρνου κόσµου’’, άλλωστε
η σκηνοθεσία της παράστασης είναι µοντέρνα, αλλά η
υπόθεση παραµένει η ίδια και απαράλλαχτη.

Ίσως η πιο ευαίσθητη προσέγγιση της ‘’Λυσιστρά-
της’’ που έχω δει µέχρι στιγµής. 

Ο Βασίλης Χαραλαµπόπουλος, στους µονολόγους
του είναι σπαρακτικός ενώ όλη η θεατρική οµάδα φαί-
νεται να ‘’δένει’’ µεταξύ της τόσο καλά που δεν βαριέ-
σαι ούτε µια στιγµή κατά την διάρκεια της
παράστασης.

Η Λυσιστράτη, η πιο αγαπηµένη ηρωίδα του αρι-
στοφανικού θεάτρου, πραγµατεύεται το θέµα του πο-

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

ΤΟΥ 

Α Ρ Ι ΣΤΟΦΑΝΗ

Ο ∆ΣΠ πήγε θέατρο

E      ?       ?  2010.qxp:Layout 1  12/20/10  1:05 PM         56



∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   107 / Οκτώβριος - Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 57

λέµου συνδυάζοντας τον πολιτικό προβληµατισµό µε
τον έρωτα και τη σάτιρα.

Με το σκεπτικό πως η ολέθρια κατάσταση στην
οποία βρίσκεται η πόλη βαραίνει αποκλειστικά τους
άνδρες, ο Αριστοφάνης κάνει µια ακόµη προσπάθεια
να πείσει τους συµπολίτες του για την ανάγκη µιας συ-
νετής εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. 

Οι αποφάσεις της πόλης πρέπει να βασίζονται στη
λογική, την αµοιβαιότητα και την κατανόηση, τοµείς
όπου, κατά τον Αριστοφάνη, οι γυναίκες τα καταφέρ-
νουν καλύτερα.

Όταν το 411 π.Χ. παρουσιάζεται για πρώτη φορά η
Λυσιστράτη, η Αθήνα περνάει τη µεγαλύτερη κρίση
από την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέµου. Η τε-
ταµένη κατάσταση που επικρατούσε στην εξωτερική
πολιτική έχει επιδεινωθεί µετά την στρατιωτική ήττα
των Αθηναίων στη Σικελία και οι ολιγαρχικοί επωφε-
λούνται για να επιβάλουν µία συντηρητική µεταπολί-
τευση. 

Είκοσι χρόνια µετά την έναρξη του Πελοποννησια-
κού πολέµου, η εξωτερική και εσωτερική κατάσταση
της Αθήνας είναι τόσο δύσκολη που µια Αθηναία, η
Λυσιστράτη αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα
χέρια της. Το σχέδιό της είναι να αναγκάσει τους άν-
δρες σε πολιτική συνδιαλλαγή µέσω της σεξουαλικής
αποχής. Γι αυτό το σκοπό, οργανώνει µυστική συνά-

ντηση µε γυναίκες από την Αθήνα και τις άλλες εµπό-
λεµες πόλεις, και τις πείθει να αρνηθούν κάθε σεξου-
αλική επαφή µε τους συζύγους και τους εραστές τους.
Στη συνέχεια, η Λυσιστράτη µε τις άλλες Αθηναίες κα-
ταλαµβάνουν την Ακρόπολη - όπου βρίσκεται το θη-
σαυροφυλάκιο των δηµοσίων χρηµάτων - για να
στερήσουν από τους άνδρες τους απαραίτητους οικο-
νοµικούς πόρους για τη συνέχιση του πολέµου. Το σχέ-
διο των γυναικών δεν θα αργήσει να αποδώσει
καρπούς, όχι µόνο στην Αθήνα αλλά και στις εχθρικές
πόλεις. Απεσταλµένοι Σπαρτιάτες και Αθηναίοι κά-
νουν έκκληση στη Λυσιστράτη για συµβιβασµό. Η
ειρήνη εξασφαλίζεται µετά από αµοιβαίες παραχωρή-
σεις, µε τη βοήθεια µιας νεαρής όµορφης κοπέλας, της
∆ιαλλαγής.

Μετάφραση Κ. Χ. Μύρης
Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας
Σκηνικά Μανώλης Παντελιδάκης
Κοστούµια Ελένη Μανωλοπούλου
Μουσική Σταύρος Γασπαράτος
Χορογραφία Κυριάκος Κοσµίδης
Λυσιστράτη Βασίλης Χαραλαµπόπουλος
Κλεονίκη Γιώργος Χρυσοστόµου
Μυρρίνη - Κινησίας Μάκης Παπαδηµητρίου

Λαµπιτώ Λαέρτης Μαλκότσης
Πρόβουλος Χρήστος Χατζηπαναγιώτης
Πρύτανης Αθηναίος Θέµις Πάνου
Κήρυκας Λακεδαιµονίων Σταύρος
Μαυρίδης
Μυρρίνη Ελένη Κοκκίδου
Ανδρικός Χορός Μιχάλης Θεοφά-
νους, κλπ
Γυναικείος Χορός
Άννα Αθανασιάδη, 
Αλεξάνδρα Α�δίνη, 
Ιφιγένεια Αστεριάδη, 
Φαίη Κοκκινοπούλου, κλπ

Πέτρος Λακούτσης
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ΧΧαλεποί οι καιροί. Μελαγχολικοί
και προβληµατισµένοι όλοι. Αλ-

λαγές από ΄δω, αλλαγές από ΄κει, λή-
ψεις θανατηφόρων µέτρων. Κι΄όλα για το καλό µας,
µιας και είχαµε ξεχάσει τόσα χρόνια να πασχίζουµε
γι΄αυτό και βρέθηκαν απ΄το πουθενά ένιοι «έξυπνοι»,
ξενοτραφείς εντολοδόχοι αλλοδαπών συµφερόντων, µε
καθηµερινή προσπάθεια ανατροπής και καταργήσεως
οιουδήποτε στοιχείου του «αµαρτωλού» και… «διε-
φθαρµένου» (!!!) παρελθόντος µας,  λησµονούντες µια
βασική και πανανθρώπινη αρχή της κινεζικής φιλοσο-
φίας πως η ζωή του ανθρώπου µοιάζει µε δέντρο, που
οι ρίζες του είναι το παρελθόν , ο κορµός το παρόν και
τα κλαδιά το µέλλον του. Αν κόψης ή θελήσης ν΄ αλλά-
ξης κάτι, το δέντρο χάνει την ταυτότητά του (φαντα-
σθείτε ρίζες µουσµουλιάς σε έλατο και κλαδιά από
µπανανιά!) ή αποθνήσκει. Μπορείς να φροντίσης το
δέντρο, µε σύγχρονους ίσως τρόπους αλλά δεν δικαι-
ούσαι να το ρηµάξης. Αυτό υπήρχε πριν από σένα και
θα υπάρχη κι΄όταν εσύ ξεκουµπισθής απ΄αυτό τον
κόσµο, µ΄όση µανία κι΄αν το πολέµησες. Εν πάση περι-
πτώσει, µέσα στα πολλά κι΄όχι ευχάριστα, έσκασε µύτη
– ενεφανίσθη , επί το κόσµιον- εις το προσκήνιον και η
εκπαιδευτική «µεταρρύθµισις», που… όλοι… εναγω-
νίως αναµέναµε από τους σοφούς ιθύνοντες, για να
αναβιβάση εις το βάθρον της σοφίας τα ελλειπή – ως
προς τας γνώσεις- µυαλά των Ελληνόπουλων ! Προ-
σωπικώς έχω βαρεθή τόσα χρόνια ν΄ακούω κάθε τρεις
και λίγο για µεταρρυθµίσεις και να εισπράττω µ…κίες,
µου ήλθαν όµως στην µνήµη κάποια ευτράπελα από τα
γυµνασιακά χρόνια (δεν υφίστατο τότε λύκειον αλλά
µόνον εξαετές γυµνάσιον) κι΄είπα να σπάσω την κατή-
φειαν των καιρών.

Φοιτούσαµε τότε στην τρίτη ή την τετάρτη τάξι του
γυµνασίου. Τα χρόνια και οι καιροί περίεργοι λόγω
«επταετίας»(;!). Είχαµε και καλούς και ελλειπείς δα-
σκάλους, όπως και τώρα, αλλά το καλό για µας ήταν

πως όλη η τάξι ήταν ενωµένη, σαν µια γροθιά. Ανά-
µεσα σ΄αυτούς υπήρχε κι΄ένας µαθηµατικός, που κά-
ποιος θα τον χαρακτήριζε από βραδυφλεγή έως βλάκα.
Χαρακτηριστικώς, όταν κάποια µέρα ένας συµµαθη-
τής προσεπάθη να χαράξη κύκλον επί του πίνακος διά
του ευµεγέθους ξυλίνου διαβήτου και δεν τα κατά-
φερνε, ούτος οργισθείς ανεφώνησε: «Φύγε ρε βλάκα,
να ιδής πώς χαράσσεται ο κύκλος!...». ΄Ελαβε σθενα-
ρώς το όργανον, το εκάρφωσεν αποφασιστικώς επί του
πίνακος, εχάραξεν επιτυχώς τον κύκλον, πλην όµως
δεν ηδύνατο ν΄αποµακρύνη τον διαβήτην, διότι ούτος
είχε καρφωθή εντός αυτού. Μετά από πολλήν προ-
σπάθειαν τον απεµάκρυνε και εδαπάνησεν ώραν πολ-
λήν ατενίζων την οπήν που επέφερε ο ίλος επί της
επιφανείας, µαταίως προσπαθών να την επουλώση!

Η ωραιοτέρα όµως στιγµή, σκηνή απείρου κάλλους,
ήταν όταν εν ώρα µαθήµατος, ο «µπροστινός» µου,
φίλος καλός από τότε, ο ∆ηµήτρης Κ. εγερθείς του θρα-
νίου και λαβών το υπόδηµά του εκ της µύτης, ήρχισε να
κτυπά        το κάθισµα δια του τακουνιού, εν είδει σφυ-
ρίου! «Μπάπ…µπάπ…µπάπ…» ηκούσθη µέσα στην
απόλυτη ησυχία της τάξεως (µπορεί να µας είχε πάρει
κι’ ο ύπνος…). Ο δάσκαλος εξεµάνη, σαστίσας στιγµι-
αίως. «Τι κάνεις εκεί, ρε κτήνος; (ευγένεια). Τι χτυπάς
ρε βλάκα; (κοσµιότης). Πού νοµίζεις ότι βρίσκεσαι, ρε
χαµένε (ευπρέπεια);». Κι΄ο συµµαθητής, βαστάζων
πάντα εις την δεξιάν το υπόδηµα, απήντησεν ηρεµό-
τατα: «Χτυπάω την πρόκα, κύριε, που προεξέχει απ΄το
κάθισµα…». «Τώρα βρήκες να το κάνης, ρε ηλίθιε
(είπεν ο όνος τον αλέκτορα κεφάλαν);», απήντησεν ο
πεφωτισµένος διδάσκαλος. «Ε, τι να κάνω. Ν’ αφήσω
να µου σκίση το παντελόνι; Πώς θα πάρω άλλο;…»
(καθ’ όσον και τότε – ως και νυν- επεκράτει ένδοια).
Μην περιµένετε την απάντησιν…

Και µετά σου λένε για την «εκπαιδευτική µεταρ-
ρύθµιση»!!!

Περί 
µεταρρυθµίσεων 

και µνηµών
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Μήπως ήρθε η στιγµή;

ΑΑφορµή γι αυτό το σηµείωµα ήταν µια ραδιοφωνική
εκποµπή που παρακολούθησα πριν λίγη ώρα.

Άκουσα δύο (αντίθετες) απόψεις σχετικά µε το αν η
παρούσα οικονοµική ύφεση-κρίση στη χώρα µπορεί να
σταθεί αιτία η αφορµή για µια µεταβολή επί τα βελτίω
της οικονοµικής και πολιτικής κατάστασης της χώρας
µας στο µέλλον. Η µία υποστήριξε ότι παρόλα τα κακά
που συνέβησαν και συµβαίνουν στις µέρες µας και που
συντέλεσαν στην ύφεση-κρίση στη χώρα µας, δεν µπο-
ρεί παρά να προκύψουν και µερικά καλά για το µέλ-
λον. Τούτο, γιατί θα αντλήσουµε διδάγµατα και
εµπειρίες, χρήσιµα και ωφέλιµα για µια νέα, βελτιω-
µένη εικόνα της χώρας µας και της ζωής µας. Η άλλη
άποψη υποστήριξε ότι τίποτα τέτοιο δεν θα συµβεί
διότι το DNA µας από τη µία και τα µεγάλα και ύποπτα
συµφέροντα από την άλλη, συνυπάρχοντας και αποτε-
λώντας συνέχεια της πρόσφατης πολιτικής και οικονο-
µικής φυσιογνωµίας µας και που αποτελεί συνέχεια της
παλαιότερης δεν θα επιτρέψουν ν αλλάξει η κατά-
σταση. Να προσθέσω ότι η δεύτερη (απαισιόδοξη)
άποψη απαντώντας στην πρώτη, επισήµανε ότι η θέση
της αισιόδοξης αποτελούσε απλώς µια ευχή, κι έτσι τα
πράγµατα θα ακολουθήσουν τον προηγούµενο όπως
και σήµερα υπάρχει δρόµο. ∆ηλαδή όλη αυτή η «κο-
σµογονία» δεν θα κατέληγε έστω και σε µερικά, σε κά-
ποιο µέτρο, καλά και ευεργετικά αποτελέσµατα
µελλοντικά για τη χώρα.

Οι παραπάνω σκέψεις πιστεύω ότι είναι αντιπρο-
σωπευτικές εκείνων του ελληνικού λαού, που βέβαια
αντιλαµβάνεται τη σοβαρότητα της πολύ δύσκολης κα-
τάστασης της χώρας µας και αγωνιά όχι µόνον για το
σήµερα αλλά και για το αύριο που αφορά το µέλλον
των παιδιών του. Όµως ποιά µπορεί να είναι η
«σωστή» απάντηση στο σχετικό ερώτηµα, όπως έχει
τεθεί στην αρχή του παρόντος; ∆ύσκολο, πολύ δύ-
σκολο, ν’ αποφανθεί κανείς. Η λογική υπαγορεύει ότι
τα παθήµατα πρέπει να γίνονται µαθήµατα. Αυτή την
απλή αλήθεια θα την υιοθετήσει και κυρίως θα την υλο-
ποιήσει η ηγεσία, η εκάστοτε ηγεσία, ώστε επιτέλους
να οδηγηθεί αυτός ο λαός στο σωστό δρόµο, εκεί που
αξίζει να περπατήσει, αποφεύγοντας τους γκρεµούς
όπου κινδυνεύει να τσακιστεί, όπως υπάρχει ορατός ο
κίνδυνος να γίνει στις χαλεπές µέρες που περνάει; Θα
αλλάξει η µοίρα του;

Ένα αδυσώπητο ΠΡΕΠΕΙ µας κυνηγάει. Από το

οποίο δεν είναι δυνατόν να ξεφύγουµε. Αντίθετα, πρέ-
πει να συµπορευτούµε µε αυτό, εκµεταλλευόµενοι ό,τι
καλό και θετικό θα προκύψει από την τροµερή αυτή
δοκιµασία που περνάµε (γιατί θα προκύψουν και θε-
τικά και καλά) και να παλέψουµε και να νικήσουµε.
Ποιόν; µα τον κακό εαυτό µας. Τώρα είναι η ευκαιρία
και η µεγάλη στιγµή. Η ελπίδα του µεγαλύτερου, όπως
πιστεύω, µέρους του λαού µας ότι στο κοντινό η πιο µα-
κρινό µέλλον η Ελλάδα δεν θα είναι πια η ίδια αλλά
καλύτερη, δεν πρέπει να χαθεί. Κανείς βέβαια δεν
οραµατίζεται µια χώρα-παράδεισο, αυτό ίσως να µη
συµβεί ποτέ. Εκείνο όµως που σίγουρα δεν πρέπει να
συµβεί είναι να αποδειχτεί «άχρηστη» αυτή η επικίν-
δυνη περιπέτεια που περνάει η πατρίδα . Αυτό ας το
ακούσουν καλά πρώτοι απ όλους οι πολιτικοί µας. Για
όλα υπάρχει ένα όριο, για όλα υπάρχει µια στιγµή που
αλλάζει τη µοίρα ενός ανθρώπου η ενός έθνους.
Μήπως ήρθε τώρα η (µεγάλη) αυτή στιγµή; Για να χρη-
σιµοποιήσω µια προσφιλή φράση ενός (απόντος σή-
µερα) συναδέλφου, «η πορεία θα το δείξει».

Του Θεόφιλου Γ. Προκοπίδη 
επίτιµ.∆ικ.

∆ΑΦΝΙΝΗ ΜΑΣΚΑ∆ΑΦΝΙΝΗ ΜΑΣΚΑ

Της Ιατρού    Της Ιατρού    
Μαρίας Μπουκουβάλα Μαρίας Μπουκουβάλα 

Η δάφνινη µάσκα σου 
έσπασε τη σιωπή της συνοµωσίας

Σταχτοπράσινα κοµµατάκια
Πρασινοκίτρινα, πάνινα κουρελάκια
Τα πήρε ο αέρας
Κι από ψηλά
Έγιναν ίζηµα λήθης
Σε µατωµένου ωκεανού
Την άβυσσο...
Εκεί κείτεται....
Κι εσύ γυµνός
Πίσω απ της εξουσίας το πέταµα
Τα άδεια µάτια σου
Κρύβεις πίσω από κόκκινα
γυαλιά µε φλόγες
ενώ τα κόκκαλα που πατάς
γίνανε ατσαλένιες λεπίδες
ελπίδες που σε καταπίνουν ηδονικά
στη µηχανή της αντανάκλασης
στο απόλυτο κενό που πάντα ανήκες.
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ΗΗπαγκόσµια δηµοτικότητα που απολαµβάνει η πρωτο-
χρονιάτικη συναυλία της Φιλαρµονικής Ορχήστρας

της Βιέννης δίνει την λανθασµένη εντύπωση, ότι η αυτο-
νόητη συσχέτιση του µουσικού αυτού συνόλου µε το έργο
του Στράους υπήρξε αδιάκοπη από την αρχή µέχρι σή-
µερα. Ωστόσο, τα  ιστορικά γεγονότα δείχνουν µια τε-
λείως διαφορετική εικόνα: Αν και πολλοί από τους
µουσικούς της τότε Φιλαρµονικής είχαν ξεκινήσει την κα-
ριέρα τους στο µουσικό σύνολο του Γιόχαν Στράους, η
"Φιλαρµονική Εταιρεία Συναυλιών", όπως ήταν η επίσηµη
ονοµασία του συλλόγου, επέµενε να αγνοεί αυτή την
πλέον χαριτωµένη βιεννέζικη µουσική. 

Για τον χορό της Όπερας που έλαβε χώρα στην χρυ-

σοποίκιλτη αίθουσα του Μουζίκφεράιν στις 22 Απριλίου
του 1873 ο Στράους συνέθεσε το Βάλς "Βιεννέζικο αίµα"
op. 354, και το διηύθυνε µε το βιολί στο χέρι !! Το έργο
χρειάστηκε να επαναληφθεί, και η συνεύρεση του "Βασι-
λιά του Βάλς" µε την "σοβαρή" Φιλαρµονική έγινε δεκτή
ως µια ευχάριστη έκπληξη και  "η βραδυά έφτασε εκείνη
τη στιγµή στο ζενίθ της..."

Στις 4 Νοεµβρίου του 1873 ο Στράους διεύθυνε σε µία
συναυλία της Φιλαρµονικής που έγινε µε αφορµή την Πα-
γκόσµια Έκθεση της Βιέννης έργα του πατέρα του και του
Γιόζεφ Λάννερ (Joseph Lanner) καθώς και το δικό του
"Γαλάζιο ∆ούναβη". Οι επόµενες συναντήσεις έλαβαν
χώρα στα πλαίσια µιας αξιοµνηµόνευτης σειράς εκδηλώ-
σεων: Σε µία Soirée στην Αυλική Όπερα στις 11 ∆εκεµ-
βρίου του 1877 ο Στράους διεύθυνε σε παγκόσµια πρώτη
το έργου του "Αναµνήσεις από την παλιά και νέα Βιέννη",
ένα Πότπουρρί που σήµερα δυστυχώς έχει χαθεί, αναπα-
ριστούσε µέσα από θέµατα έργων δικών του και του πα-
τέρα του, "πώς χόρευε η Βιέννη τότε και πως αρέσκεται να
διασκεδάζει σήµερα." Το έργο σηµείωσε τέτοια επιτυχία,
που επαναλήφθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1878 ξανά
υπό την διεύθυνση του συνθέτη.

Παρά τις άριστες προσωπικές σχέσεις µεταξύ συνθέτη
και ορχήστρας δεν ακολούθησε καµµιά άλλη συνεργασία.
Στις 14 Οκτωβρίου του 1894 η ορχήστρα συµµετείχε σε
µια εορταστική συναυλία µε αφορµή τον εορτασµό των
πενήντα ετών δραστηριότητας του συνθέτη. Ο Στράους
παρακολούθησε την εκδήλωση δίπλα στο φίλο του Γιο-
χάννες Μπράµς και εξέφρασε τις ευχαριστίες του µ’ ένα
αναµνηστικό µετάλλιο και ένα τηλεγράφηµα . Η επόµενη
συνάντηση του Στράους µε την ορχήστρα είχε τραγικές
συνέπειες: Στις 22 Μαίου του 1899 ο συνθέτης διεύθυνε
για πρώτη και τελευταία φορά στην Αυλική Όπερα την
εισαγωγή σε µια πρεµιέρα της "Νυχτερίδας". Εκείνη τη
βραδυά φαίνεται πως κρυολόγησε. Το κρυολόγηµα αυτό
εξελίχθηκε στην πνευµονία που επέφερε τελικά τον θά-
νατο του Γιόχανν Στράους στις 3 Ιουνίου του 1899.

Ακόµη και µετά τον θάνατο του µαέστρου οι Φιλαρ-
µονικοί της Βιέννης δεν έγιναν αµέσως οι πιο θερµοί του
υποστηρικτές. Το 1902 βέβαια δόθηκε µια συναυλία, κατά
την οποία ο Γιόζεφ Χέλλµεσµπέργκερ υιός (Joseph
Hellmesberger) διήυθυνε τα βάλς "Φωνές της άνοιξης" op.
410, και "Κρασί, γυναίκα και τραγούδι" op. 333, καθώς και
τη µουσική µπαλέτου από τον "Ιππότη Πάζµαν", το γεγο-
νός αυτό ωστόσο αποτελούσε για πολλά χρόνια µεµονω-
µένη εξαίρεση. Μια αλλαγή φάνηκε να συµβαίνει το 1922:
Με αφορµή τα αποκαλυπτήρια του µνηµείου του συνθέτη
στο ∆ηµοτικό Πάρκο της Βιέννης, όπου  ο 'Αρθουρ Νίκις
(Arthur Nikisch) διεύθυνε τα βάλς "Ζωή του καλλιτέχνη"
op. 316, "Στον ωραίο γαλάζιο ∆ύναβη" op. 314, καθώς και
το "Κρασί, γυναίκα και τραγούδι".

Αποφασιστική στροφή σηµειώθηκε κατά τον εορτα-
σµό των εκατοστών γεννεθλίων του συνθέτη (25 Οκτω-
βρίου του 1925): Ο Φέλιξ φον Βάινγκάρτνερ (Felix von
Weingartner) διήυθυνε τον "Γαλάζιο ∆ούναβη", που έως
τότε παιζόταν συχνά αλλά µόνο ως ανκόρ κυρίως σε πε-
ριοδείες της ορχήστρας στο εξωτερικό, ως µέρος του κα-
νονικού προγράµµατος των Συνδροµητικών Συναυλιών
της Φιλαρµονικής στις 17
και 18 Οκτωβρίου του 1925,
ενώ στις 25 Οκτωβρίου του
ίδιου χρόνου δόθηκε για
πρώτη φορά µια συναυλία
αποκλειστικά µε έργα Στρά-
ους που διήθυνε επίσης ο
Βάινγκάρτνερ.

Την πραγµατική παρά-
δοση όµως που συνδέει το
έργο του Στράους µε την Φι-
λαρµονική της Βιέννης
εγκαθίδρυσε ο καλλιτέχνης
εκείνος, που έως και σήµερα

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ
Μια αξέχαστη εµπειρία ζωήςΜια αξέχαστη εµπειρία ζωής

E      ?       ?  2010.qxp:Layout 1  12/20/10  1:05 PM         60



∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   107 / Οκτώβριος - Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 61

εξακολουθεί να θεωρείται ο σηµαντικότερος εκπρόσω-
πος της µουσικής αυτής: ο Κλέµενς Κράους (Clemens
Krauss). Στις 11 Αυγούστου 1929 διεύθυνε στο Φεστιβάλ
του Ζάλτσµπουργκ ένα πρόγραµµα που αποτελείτο απο-
κλειστικά από έργα Στράους. Εξαιτίας της µεγάλης επι-
τυχίας συνέχισε να διευθύνει κάθε χρόνο µέχρι το 1933.
Σταδιακά προστέθηκαν βεβαίως και έργα των άλλων
µελών της δυναστείας των Στράους. Οι συναυλίες αυτές
αποτελούν τον πρόδροµο της µετέπειτα Πρωτοχρονιάτι-
κης Συναυλίας.

Ειδικότερα το ξεκίνηµα της παράδοσης της ανά τον
κόσµο διασηµότερης συναυλίας δεν ανταποκρίνεται στα
καθιερωµένα ροµαντικά κλισέ. Συνέπεσε αντιθέτως µε
την σκοτεινότερη περίοδο στην ιστορία της ορχήστρας, το
1939. Ακριβώς στη φάση εκείνη του συνεχούς αγώνα για
την ανεξαρτησία του Συλλόγου τους, οι Φιλαρµονικοί
πήραν µια πρωτοβουλία, η σηµασία της οποίας δεν ήταν
µόνο καλλιτεχνική: Με µια συναυλία αφιερωµένη απο-
κλειστικά στο έργο της δυναστείας των Στράους, εξέ-
φρασαν την πίστη τους σε µια Αυστρία, που δεν είχε θέση
στην κρατούσα αντίληψη εκείνης της εποχής. Η συναυλία
αυτή έλαβε χώρα στις 31 ∆εκεµβρίου του 1939 στην χρυ-
σοποίκιλτη αίθουσα του Συλλόγου των Φίλων της Μουσι-
κής υπό τη διεύθυνση του Κλέµενς Κράους, και έφερε την
απλή ονοµασία "Έκτακτη Συναυλία", που εµπλούτισε την
πολιτιστική ιστορία της Αυστρίας µε ένα ακόµη παρά-
δοξο: Η πρώτη πρωτοχρονιάτικη συναυλία στην ιστορία
της Φιλαρµονικής της Βιέννης δόθηκε την παραµονή της
Πρωτοχρονιάς !! Μια µέρα πριν άλλωστε είχε δοθεί και
µια προκαταρκτική συναυλία που χαρακτηρίστηκε ως "γε-
νική δοκιµή ανοικτή στο κοινό". Την πρώτη πραγµατική
Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία διεύθυνε ένα χρόνο και µια
µέρα αργότερα, την 1η Ιανουαρίου του 1941 ξανά ο Κλέ-
µενς Κράους, ο οποίος συνέχισε την παράδοση αυτή που
ονοµάστηκε τότε "Συναυλία Γιόχαν Στράους" ή "Φιλαρ-
µονική Ακαδηµία" µέχρι το τέλος του πολέµου. Ακόµα και
την ύστατη ώρα, τον Ιανουάριο του 1945, οι Φιλαρµονι-
κοί και ο Κράους παρέµειναν πιστοί σε αυτή τους την έκ-
φραση αγάπης στην Αυστρία και οργάνωσαν µάλιστα και
µια επανάληψη στις 2 Ιανουαρίου.

Το 1946 και το 1947 σηµειώθηκε µια αλλαγή στην καλ-
λιτεχνική διεύθυνση: Ο Γιόζεφ Κρίπς (Josef Krips) διεύ-
θυνε την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία στην θέση του
Κλέµενς Κράους, που την 1 Ιανουαρίου του 1946 έφερε
για πρώτη φορά και επισήµως αυτή την ονοµασία. Το
1948, µετά την άρση της διετούς απαγόρευσης εµφανί-
σεων που του είχαν επιβάλει οι σύµµαχοι, ο Κράους επέ-
στρεψε και διεύθυνε µέχρι τον θάνατό του το 1954 επτά
Πρωτοχρονιάτικες συναυλίες και δύο την παραµονή της
Πρωτοχρονιάς. Η παραδοσιακή πλέον προκαταρκτική
συναυλία δόθηκε για πρώτη φορά στις 31 ∆εκεµβρίου του

1952. Σε 13 συνολικά παραγωγές, ο Κλέµενς Κράους κα-
τέστησε την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία ένα εντελώς ξε-
χωριστό βιεννέζικο καλλιτεχνικό γεγονός. ∆εν του ήταν
γραφτό, να ζήσει το "άλµα", που σηµείωσε ο θεσµός αυτός
µέσω της τηλεόρασης αλλά η ερµηνεία του των έργων της
δυναστείας των Στράους, που είναι ευτυχώς επαρκώς κα-
ταγεγραµµένη, αποτελεί ακόµη και σήµερα µέτρο σύ-
γκρισης για όλους τους επερχόµενους.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Κλέµενς Κράους το 1954 δη-
µιούργησε στη Φιλαρµονική πολλά προβλήµατα σε σχέση
µε τη διαδοχή του. Χρειάστηκαν αλλεπάλληλες συνελεύ-
σεις, προτού αποφασίσουν να εµπιστευθούν την καλλιτε-
χνική διεύθυνση στο πρώτο βιολί Βίλλι Μποσκόφσκυ
(Willi Boskovsky). Η επιλογή αυτή, που στην αρχή αµφι-
σβητήθηκε πολύ, απεδείχθη εκ των υστέρων µια από τις
ευτυχέστερες αποφάσεις που έχουν να επιδείξουν τα
πρακτικά του συλλόγου: Εικοσιπέντε φορές, από το 1955
έως το 1979, διεύθυνε ο Μποσκόφσκυ αυτή την συναυλία
και τη σηµάδεψε τόσο καίρια, που η αποχώρησή του λόγω
ασθενείας σήµανε το τέλος µιας ολόκληρης εποχής. Εκ-
προσωπούσε την παλιά Αυστρία, που κατά τα άλλα δεν
επιβιώνει σήµερα παρά µόνο στις νοσταλγικές ονειροπο-
λήσεις και στη µαγεία της µουσικής του Στράους. Εκείνος
ήξερε να την επικαλείται όπως κανένας άλλος, όταν
έπαιρνε στο χέρι το βιολί και ξεχνούσε τον κόσµο γύρω
του. Στην εποχή Μποσκόφσκι καθιερώθηκε επίσης και
µια πρόσθετη προκαταρκτική συναυλία για τον Αυ-
στριακό στρατό, που γινόταν µέχρι και το 1998 στις 30 ∆ε-
κεµβρίου, και βέβαια η ζωντανή τηλεοπτική µετάδοση
από την Αυστριακή Τηλεόραση, πού πραγµατοποιήθηκε
για πρώτη φορά το 1959 και ανέδειξε τη συναυλία πα-
γκοσµίως σε πεµπτουσία της βιεννέζικης µουσικής κουλ-
τούρας.

Όταν ο Βίλλι Μποσκόφσκυ αναγκάστηκε να ακυρώ-
σει τη συνεργασία του το 1980, η διοίκηση της Φιλαρµο-
νικής βρέθηκε µπροστά σε µια κρίσιµη καµπή:  Ο Λορίν
Μααζέλ (Lorin Maazel) επελέγη  ως διεθνώς αναγνωρι-
σµένος µαέστρος, ο οποίος διεύθυνε και όλες τις συναυ-
λίες µέχρι και αυτήν της πρώτης Ιανουαρίου του 1986.
Έπειτα οι µουσικοί συµφώνησαν τη µετάκληση ενός δια-
φορετικού κάθε φορά διευθυντή. Την αρχή έκανε το 1987
ο Χέρµπερτ φον Κάραγιαν (Herbert von Karajan) µε µια
αξέχαστη συναυλία, και ακολούθησαν οι Κλαούντιο
Αµπάντο (Claudio Abbado) 1988 και 1991, Κάρλος Κλάι-
µπερ (Carlos Kleiber) 1989 και 1992, Τζούµπιν Μέτα
(Zubin Mehta) 1990, 1995 και 1998), Ρικκάρντο Μούτι
(Riccardo Muti) 1993, 1997, 2000 και 2004), ξανά ο Λορίν
Μααζέλ 1994, 1996, 1999 και 2005), ο Σεdζι Οζάουα (Seiji
Ozawa) 2002 καθώς και ο Νι-
κολάους Αρνονκούρ (Niko-
laus Harnoncourt) 2001 και
2003. Ενώ την πρωτοχρονιά-
τικη συναυλία του 2006 ( που
ευτύχησα ν’ ακούσω ζωντανά
), και που για πρώτη φορά και
κατ' εξαίρεσιν συµπεριλάµ-
βανε  και ένα έργο του Μό-
τσαρτ, διεύθυνε για πρώτη
φορά ο Λεττονός µαέστρος
Μάρις Γιάνσονς (Mariss Jan-
sons).                                                                                                                 

∆.Σ µουσικός

E      ?       ?  2010.qxp:Layout 1  12/20/10  1:05 PM         61



62 ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    107 / Οκτώβριος - Νοέµβριος - ∆εκέµβριος

Νέα αποκτήµατα Νέα αποκτήµατα 

του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιώςτου Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιώς

του Μιχάλη Βλάµου

Ένα λαµπρό Μουσείο σαν τοΑρχαιολογικό
Πειραιώς, είναι απ’ τα δέκα καλύτερα της

Ελλάδος, αντάξιο για Ευρωπα�κές πρωτεύουσες
που πολλές αλώστε θα το ζήλευαν.

Αντίστοιχα µε την ποιότητα του Μουσείου
είναι και τα εκάστοτε νέα του αποκτήµατα προ�-
όντα συστηµατικών ή τυχαίων ανασκαφών που
όµως τόσα σπουδαία έργα προσθέτουν εκά-
στοτε. 

Εγώ όµως δεν θα αναφερθώ σε τέτοια λα-
µπρά αποκτήµατα αλλά σε µια δωρεά προς το
Μουσείο εννέα, στην ουσία όµως είκοσι αρ-
χαίων αντικειµένων από µια ιδιωτική συλλογή.

Ένας Πειραιώτης ∆ικηγόρος, ήδη συνταξι-
ούχος, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Πο-
λιτισµού  Γεν. ∆ιευθ. Αρχαιοτήτων µεταβίβασε
τα ανωτέρω αντικείµενα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο
για τον εµπλουτισµό του Αρχαιολογικού Μου-
σείου Πειραιώς.

Τα δωρηθέντα χρονολογούνται από την
Υστεροελλαδική περίοδο, από τους κλασικούς
χρόνους και φθάνουν µέχρι τους ύστερους ρω-
µα�κούς χρόνους και συµπληρώνουν επί µέρους
συλλογές του Μουσείου. Είναι δε σε γενικές
γραµµές τα εξής:

50
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Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται δυστυ-
χώς δεν είναι αντίστοιχες µε την ποιότητα των
εµφανιζοµένων έργων, επιτρέπουν όµως να λά-

βουµε µια πρώτη Εικόνα των δωρηθέντων αντι-
κειµένων, τα οποία µετά την συντήρησή των και
παρουσίαση θα αναδείξουν την ωραιότερα τους. 

σηµ. της Σύνταξης:
Πληροφορηθήκαµε τα ανωτέρω και επειδή η δωρεά και το όνοµα του δωρητή δεν είναι

κρυφά, αλλά δηµόσια, -αφού πλέον των άλλων έχουν την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισµού
και του Μουσείου Πειραιώς-, µε χαρά σας ανακοινώνουµε πως ο δωρητής είναι ο επίτιµος ∆ι-
κηγόρος/Αρχαιολόγος, µόνιµο και  παραγωγικό µέλος του περιοδικού µας Μιχ. Βλάµος.

Συγχαρητήρια !!! 

67

149

47

47
47

47

90
93

47 47 47

Αρ. κατ. 47 (σειρά 12 πήλινων ανάγλυφων πλακιδίων, από αποσπασµατικά
σωζόµενο κέρνο (;) των κλασικών χρόνων).
Αρ. κατ. 50 (τµήµα επιτύµβιας στήλης των πρώιµων ελληνιστικών χρόνων).
Αρ. κατ. 67 (θραύσµα επιτύµβιας στήλης των κλασικών χρόνων).
Αρ. κατ. 78 (χάλκινο σείστρο της ύστερης αρχαιότητας).
Αρ. κατ. 81 (χάλκινος χαλινός της Υστεροελλαδικής III περιόδου).
Αρ. κατ. 90 (χάλκινο ρωµα�κό ειδώλιο παιδιού).
Αρ. κατ. 93 (χάλκινο ρωµα�κό ειδώλιο γυµνού νέου).
Αρ. κατ. 149 (θραύσµα από επιγραφή σε χάλκινο έλασµα των πρώιµων κλασικών χρόνων).
Αρ. κατ. 227 (οστέινο πλακίδιο µε ανάγλυφη παράσταση νέου των ύστερων
ρωµα�κών χρόνων).
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∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

Σε συνεργασία µε την Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών “ΝΟΜΟΣ”

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
1) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3875 ( ΦΕΚ Α   158/20-09-2010)
Κύρωσηκαι εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών κατά του ∆ιεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος
και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατά-
ξεις.
2) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3879 (ΦΕΚ Α   163/21-09-2010)
Ανάπτυξη της ∆ια βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.
3) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3883 (ΦΕΚ Α   167/24-09-2010)
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό-
πλων ∆υνάµεων – Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων ∆υ-
νάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.
4) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3884 (ΦΕΚ Α   168/24-09-2010)
Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2007/36/ΕΚ του Ευρωπα�κού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση
ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εται-
ρειών – Τροποποίηση και προσαρµογή του κωδικοποιη-
µένου νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών και του
ν.2396/1996.
5) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3885 (ΦΕΚ Α   171/29-09-2010)
Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των
«Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.» και τα προγράµµατα των
υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού.
6) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3886 (ΦΕΚ Α   173/30-09-2010)
∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβά-
σεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της  25ης Φεβρουαρίου  1992 (L 76), όπως τροποποιήθη-
καν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπα�κού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007  (L
335).
7) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3887 (ΦΕΚ Α 174/30-09-2010)
Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές.
8) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3888 (ΦΕΚ Α   175/30-09-2010)
Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση
ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική
τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

***
9) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 82  ( ΦΕΚ
145Α 01-09-2010 ) 
Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον
αφορά στην έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προ-
ερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική
ακτινοβολία ), σε συµµόρφωση µε την οδηγία
2006/25/ΕΚ.
10) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 96  ( ΦΕΚ
Α 170/28-09-2010 ) 
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας, καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και ανα-
κατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων.

***

11) Υπουργ. Απόφ. Αριθ. ΠΟΛ  1125/01-09-2010
(ΦΕΚ 1520Β 07-09-2010) του Υπουργού Οικονοµικών.
∆ιαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακι-
νήτων και Έκτακτης Εισφοράς φυσικών προσώπων,
έτους 2009.
12) Αποφάσεις (ΦΕΚ Β  1581/29-09-2010)
Λήψη απόφασης επί της από 29.10.2008 
(αριθ.πρωτ.7533) ανοικτής επιστολής – καταγγελίας του
Γεωργίου Κούτρου προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού
σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης των πεζοδροµίων και
των πλατειών από το ∆ήµο Αθηναίων προς επιχειρήσεις
αναψυχής και εστίασης, αναφορικά µε ενδεχόµενη πα-
ράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.703/77, όπως
ισχύει………

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
13) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3889 ( ΦΕΚ Α   182/14-10-2010)
Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο
Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

***
14) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100  (ΦΕΚ Α
177/06-10-2010 ) 
Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκατα-
στάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων  κλιµατισµού.
15) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 103  
(ΦΕΚ Α 180/12-10-2010 ) 
Κανονισµός Λειτουργίας της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αε-
ροναυτιλίας.

16) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104 (ΦΕΚ Α
181/12-10-2010) 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπα�κού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά µε τη δια-
λειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδροµικού συστήµα-
τος ( ΕΕ L 191/1 της 18.7.2008 ).

***
17) Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 1137/11-10-2010 (ΦΕΚ 1631Β 12-
10-2010) του Υπουργού Οικονοµικών. Περιεχόµενο του Εκ-
καθαριστικού Σηµειώµατος για την περαίωση των
ανέλεγκτων υποθέσεων.
18) Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 1138/11-10-2010 (ΦΕΚ 1631Β 12-
1α0-2010) του Υπουργού Οικονοµικών. Τρόπος, χρόνος  και
διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων του ν.3888/2010 περί
περαίωσης των εκκρεµών ελεγµένων φορολογικών υποθέ-
σεων.
19) Αποφάσεις (ΦΕΚ Β  1598/04-10-2010)
Κανονισµός Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην
Ελλάδα και το Εξωτερικό και για Μεταδιδακτορική
Έρευνα στην Ελλάδα.
20) Αποφάσεις (ΦΕΚ Β  1643/14-10-201)
Τιµολογιακή πολιτικής της Ο.Λ.Π. Α.Ε. από την 1-10-2010
Αναµόρφωση Κανονισµών.

21) Αποφάσεις (ΦΕΚ Β  1649/15-10-2010)
Αριθµ.∆ΟΛΚΕΠ/Φ.15/16/7731 
Τροποποίηση της µε αρ. ∆ΙΑ∆Π/Α1/10636                              
(ΦΕΚ 737/Β΄/14-06-2002) απόφασης του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέ-
ντρωσης και Εµπορικής Ναυτιλίας, όπως ισχύει,
για διοικητικές διαδικασίες αρµοδιότητας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (∆/νση Λι-
µενικής Αστυνοµίας), οι οποίες διεκπεραιώνο-
νται και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 
22) Αποφάσεις (ΦΕΚ Β  1651/15-10-2010)
Αριθµ. 578/29
Κώδικας ∆εοντολογίας για την Παροχή Υπηρε-
σιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης.
23) Αποφάσεις   (ΦΕΚ Β 1657/18-10-2010)
Αριθµ. 0.18805/Οικ. 3.3071
∆ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων και επι-
χειρήσεων εντός της οικονοµικής κρίσης.
24) Αποφάσεις   (ΦΕΚ Β  1697/27-10-2010)
Αριθµ. οικ. 12017/1245
Σύσταση ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου)
µε την επωνυµία « ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ ».
25) Αποφάσεις (ΦΕΚ Β  1699/29-10-2010)
Καθορισµός της ειδικής αποζηµίωσης και των
οδοιπορικών εξόδων των διοριζοµένων αντιπρο-
σώπων της δικαστικής αρχής κ.λ.π. για τη διενέρ-
γεια των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών
της 7ης Νοεµβρίου 2010 και των επαναληπτικών
της 14ης Νοεµβρίου 2010.
26) Αποφάσεις (ΦΕΚ Β  1700/29-10-2010)
Χορήγηση εκλογικού επιδόµατος στο προσωπικό
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την
έκτακτη απασχόληση τους σε εκλογικής φύσεως
εργασίες κατά την εκλογική περίοδο των Περι-
φερειακών και ∆ηµοτικών Εκλογών του Νοεµ-
βρίου 2010.
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