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ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΔΙΠ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΣΠ

8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
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Πολλές φορές στο παρελθόν είχαµε επισηµάνει
την ανάγκη δραστηριοποίησης των οργάνων

της πολιτείας για την αντιµετώπιση φαινοµένων,
όπως αυτό της χρυσής αυγής, ενός µορφώµατος,
που απροκάλυπτα έβαλλε κατά των θεµελιακών
αξιών του πολιτεύµατος.

Ατυχώς επιβεβαιώθηκαν οι εκτιµήσεις µας, ότι
κατ' ουσίαν δεν πρόκειται για πολιτικό φορέα, αλλά
για ένα εγχείρηµα νοµιµοποίησης µίας οµάδας µε
παραβατική δραστηριότητα και συνείδηση. Άτοµα
µε σωρεία καταδικών για κοινά αδικήµατα του ποι-
νικού δικαίου, χαρακτήρες που προέρχονταν από
το περιθώριο, παρεκκλίνουσες προσωπικότητες και
συµπεριφορές, όλοι αυτοί που κάθε άλλο παρά σω-
τήρες της ελληνικής κοινωνίας µπορούσαν να χα-
ρακτηριστούν, αφέθησαν ελεύθεροι να περιφέρουν
τα σύµβολα της βίας σ' όλους τους κοινωνικούς χώ-
ρους.

Η εκφορά του λόγου, ο τρόπος διάδοσης αρχών
και αντιλήψεων, όλα εµπεριείχαν την ιδεολογία της
βίας. Η βία ήταν ανέκαθεν το σήµα κατατεθέν της
νοοτροπίας της χρυσής αυγής και αυτή επεχείρησε
να εφαρµόσει όπου εµφανίστηκε. Τα γεγονότα στο
λιµάνι της Πάτρας, οι σπασµένοι πάγκοι στις λα�κές
αγορές, το τηλεοπτικό χαστούκι στην Λιάνα Κα-
νέλλη, οι επιθέσεις κατά του δηµάρχου Αθηναίων,
η ένοπλη εκστρατεία κατά των αλλοδαπών καταλη-
ψιών του παλαιού εφετείου Αθηνών, η ακύρωση της
θεατρικής παράστασης Corpus Christi, η απόπειρα
ανθρωποκτονίας των αιγυπτίων ψαράδων του Πε-
ράµατος, οι ναζιστικοί χαιρετισµοί εντός και εκτός
κοινοβουλίου, ο Παύλος Φύσσας, Ο ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣ-
ΣΑΣ. Ο εµβληµατικός νεκρός που έκανε την κοινω-
νία να αγανακτήσει και υποχρέωσε την πολιτεία να
δράσει.

Γιατί όµως να φθάσουµε ως εδώ; Γιατί στις
τόσες εκκλήσεις η πολιτεία κώφευσε; Πως επε-
τράπη η τόσο µεγάλη διάβρωση του κράτους; Οι
υποθέσεις ρατσιστικής βίας δεν έφθασαν ποτέ στα
ακροατήρια των δικαστηρίων. Από αστυνοµικά τµή-
µατα διέρρεαν πληροφορίες στις οργανώσεις της
χρυσής αυγής και γινόταν προπαγάνδα υπέρ της
δραστηριότητας της. Η αδιαφορία της πολιτείας
έφθασε στα όρια της αποδοχής, όταν από στελέχη
κοµµάτων ακούγαµε, ότι ένα τµήµα της χρυσής
αυγής, που θα δήλωνε πίστη στο πολίτευµα, θα
µπορούσε υπό προ�ποθέσεις να καταλάβει χώρο
ευθύνης και αποδοχής στο πολιτικό σκηνικό. Ήταν

οι ίδιοι πο-
λιτικοί που
ε φ η ύ ρ α ν
τη εξισορ-
ροπητ ι κή
θ ε ω ρ ε ί α
των άκρων,
ο ύ τ ω ς
ώστε κατά
το δοκούν
εκάστοτε
είτε να εντάσσουν στο δηµοκρατικό τόξο είτε να θέ-
τουν εκτός αυτού, ό,τι µπορούσε να επηρεάσει επι-
διωκόµενες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και
πιθανούς κυβερνητικούς συσχετισµούς. Όταν
όµως η διακυβέρνηση της χώρας ασκείται υπό το
καθεστώς ενοχών και η πολιτεία προσβάλει τον
εαυτό της, τότε είναι βέβαιον ότι θα δεχθεί προ-
σβολές και από τρίτους. Η περιστολή δηµοκρατικών
αξιών και κατακτήσεων δεκαετιών, η ανάδειξη της
διαπλοκής και της συγκάλυψης ως βασικά συστα-
τικά της δηµόσιας διοίκησης, ο υποταγή στον ξένο
παράγοντα και η ουσιαστική απώλεια της εθνικής
κυριαρχίας, κατέστησαν απόλυτη την αδυναµία συ-
σπείρωσης των ελλήνων σε ένα κοινό όραµα, σε µία
πορεία εξόδου από τη στενωπό των µνηµονίων, έθε-
σαν την ελληνική κοινωνία σε τροχιά διάσπασης, σε
κατάσταση αµφισβήτησης όλων εκείνων των στοι-
χείων που αποτέλεσαν ιστορικά κοινές παραδοχές
και διατηρούσαν την κοινωνική συνοχή και προετοί-
µασαν το έδαφος για να παρελαύνουν στις γειτο-
νιές της Ελλάδας στρατοί µε νοσταλγούς του
τρίτου ράιχ, µε σηµαίες σαν κι εκείνη που κατέβα-
σαν Γλέζος µε τον Σάντα από την Ακρόπολη.

Τώρα η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύ-
νης, αλλά δεν είναι υπόθεση της δικαιοσύνης να
επωµιστεί το βάρος της κάθαρσης του πολιτικού
σκηνικού. Το νέο κοινωνικό όραµα δεν µπορεί να
έχει την αφετηρία του σε διώξεις, έστω κι αν αυτές
είναι ορθές και αναγκαίες. Η δικαιοσύνη πρέπει να
περιοριστεί αποκλειστικά και µόνον στην αντιµετώ-
πιση των αξιόποινων πράξεων, αφού µόνο γι’ αυτές
νοείται καταδίκη ποινική. Η πολιτική καταδίκη είναι
έργο του λαού, που δεν θα ταυτίζει την λα�κή κυ-
ριαρχία µε το λα�κισµό, αλλά θα ελέγχει, λειτουργεί
και αποφασίζει µε το φρόνηµα του πολίτη.

Ο Πρόεδρος ∆ΣΠ
Στέλιος Μανουσάκης

σσηηµµεείίωωµµααέκδοσης
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Αγορά κτηρίου ΚΕ∆ΙΠ από το ∆ΣΠΑγορά κτηρίου ΚΕ∆ΙΠ από το ∆ΣΠ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, µε οµόφωνη απόφαση του κατά

τη συνεδρίαση του της 20/6/2013 αποφάσισε την αγορά ενός κτηρίου γραφείων, από τον Πει-
ρα�κό Σύνδεσµο, κειµένου επί της οδού Πραξιτέλους 184 αποτελούµενο από υπόγειο, ισόγειο, 1ο
όροφο και δώµα, συνολικής επιφανείας 590,45 µ2.

Η αγορά πραγµατοποιήθηκε στις 12/7/2013 και η συνολική δαπάνη του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Πειραιώς ανήλθε σε ποσόν 400.000 ευρώ.

Με την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς προέβη σε µία
πράξη διασφάλισης σηµαντικού µέρους εκ των αποθεµατικών του, που παράλληλα έχει και τον
χαρακτήρα επενδύσεως, καθώς το εν λόγω ακίνητο, που ήταν ήδη κατά την αγορά του µισθω-
µένο στο Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης Πειραιώς, θα αποφέρει στο ∆.Σ.Π. µηνιαία έσοδα ποσού 1.800
ευρώ, από το µίσθωµα.

ΝΝέέαα  εεκκππααιιδδεευυττιικκάά  
σσεεµµιιννάάρριιαα  
δδιιααµµεεσσοολλάάββηησσηηςς

Το Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης Πειραιώς
(ΚΕ.∆Ι.Π.) ανακοινώνει άλλα 2 νέα εκπαιδευτικά
σεµινάρια διαµεσολάβησης σε συνεργασία  µε
την εταιρεία «ΤΟΟLKIT COMPANY», στα Ελλη-
νικά (Training of Mediators), διάρκειας 40 ωρών
(5 µέρες εκπαίδευσης και 1 µέρα αξιολόγησης),
που οδηγούν στη λήψη του τίτλου του ∆ιαπι-
στευµένου ∆ιαµεσολαβητή (Accredited Media-
tor), τα οποία θα διεξαχθούν τις κάτωθι
ηµεροµηνίες:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
1. ∆ευτέρα 18 Νοεµβρίου 
έως και Σάββατο 23 Νοεµβρίου

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
2. ∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 
έως και Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου

Τα σεµινάρια θα γίνονται καθηµερινά κατά
τις άνω ηµεροµηνίες από 9.00 π.µ. έως 6.00 µ.µ.

Σηµ: Μέγιστος αριθµός εκπαιδευοµένων ανά
σεµινάριο,  18 (δέκα οκτώ) άτοµα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνή-
στε µε την Γραµµατεία του ΚΕ.∆Ι.Π. στο τηλέ-
φωνο: 210 4296022 
http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr

Το κτήριο του ΚΕ∆ΙΠ
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Γενική Συνέλευση του ∆.Σ.Π. (3/10/2013) 
για την µετεγκατάσταση των ∆ικαστηρίων Πειραιά 

στο κτήριο πρώην αποθηκών Κεράνη της Λ. Θηβών 

Στις 3 Οκτωβρίου 2013 διεξήχθη στην

αίθουσα του Πειρα�κού Συνδέσµου, συγ-

κληθείσα νοµίµως κατόπιν αποφάσεως

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η Γενική Συ-

νέλευση των µελών του ∆ικηγορικού Συλ-

λόγου Πειραιώς, µε την παρουσία

µεγάλου αριθµού δικηγόρων, σχεδόν του

20% των µελών του Συλλόγου. Οι δικηγό-

ροι µε απόφαση που συγκέντρωσε τη συν-

τριπτική πλειοψηφία των παρευρισκοµένων

δήλωσαν την αντίθεση τους στην απόφαση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης να µετεγκατα-

σταθούν τα ∆ικαστήρια του Πειραιά στο κτήριο των “αποθηκών Κεράνη” της οδού Θηβών,

εκφράζοντας παράλληλα την επιθυµία τους η µετεγκατάσταση των ∆ικαστηρίων, που ανα-

γνωρίστηκε ως αναγκαία, να πραγµατοποιηθεί σε κτήριο κείµενο στο κέντρο της πόλης

του Πειραιά.

Μετά την εξέλιξη αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου γνωστοποίησε την από-

φαση προς πάσα κατεύθυνση, κύρια δε προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ανέθεσε σε

επιτροπή υπό τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου κ. Ευάγγελο Τσουρούλη να εξετάσει την

καταλληλότητα κτηρίων που προτάθηκαν από φορείς της πόλης (∆ηµαρχείο, Ράλλειος,

Πύργος κλπ) ή να εξεύρει άλλα, προκειµένου να κατατεθεί προς τους αρµόδιους φορείς

µία κατάλληλη και εφικτή εναλλακτική πρόταση.

Το κτήριο της Λ. Θηβών

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά στη συνεδρίασή του στις
10/09/2013, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση
της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των
∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε την
αποχή των ∆ικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά
τους, στις 17 & 18 Σεπτεµβρίου 2013. 

∆ιεκδικώντας:
- να επανέλθει η υποχρεωτική παράσταση ∆ικη-

γόρου στα συµβόλαια,
- να επανακατοχυρωθεί το δικαίωµα σε ελάχιστη
αµοιβή για τους έµµισθους συναδέλφους του
ιδιωτικού τοµέα, όπως προβλέπεται για τους έµ-
µισθους ∆ικηγόρους του δηµοσίου τοµέα, και- να
διατηρηθεί το ισχύον σύστηµα ποσοστιαίου υπο-
λογισµού των κρατήσεων µέσω των γραµµατίων
προείσπραξης δικηγορικής αµοιβής.

Πανελλαδική αποχή των ∆ικηγόρων 
στις 17 & 18 Σεπτεµβρίου 2013 
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ολοµέλεια των Προέδρων των ∆ικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος  εξέδωσε το παρακάτω δελτίο
στις 14/10/2013: «Η Ολοµέλεια των Προέδρων των
∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος συνήλθε, υπό την
προεδρία του Προέδρου του ∆ΣΑ, Γιάννη ∆. Αδα-
µόπουλου,στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2013, στο
Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, παρουσία τουΥπουρ-
γού ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων, κ. Χαράλαµπου Αθανασίου και του τ.
Υφυπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Βουλευτή Αιτωλοακαρνα-
νίας, κ. Κώστα Καραγκούνη, προκειµένου να
συζητηθούν προ ηµερησίας διατάξεως:

1) Ο νέος Κώδικας ∆ικηγόρων (αρνητικά – θε-
τικά, θέµατα – προβληµατισµοί, προοπτική και
στόχοι της Ολοµέλειας).

2) Η καθυστέρηση στην απονοµή της ∆ικαιο-
σύνης σε συνδυασµό µε τις τροποποιήσεις των
Κωδίκων από την Πολιτεία και τις λοιπές νοµοθε-
τικές παρεµβάσεις.

3) Τα φορολογικά θέµατα των ∆ικηγόρων µετά
τις νέες φορολογικές διατάξεις σε συνδυασµό µε
τις διατάξεις του νέου Κώδικα ∆ικηγόρων.

4) Ο θεσµικός ρόλος του ∆ικηγόρου και η
δεοντολογία του δικηγορικού λειτουργήµατος –
επιστροφή στις αρχές και τις αξίες της ∆ικαιοσύ-
νης.Κατά τις σχετικές συζητήσεις, οι οποίες διε-
ξήχθησαν σε κλίµα ενότητας, αλληλεγγύης και
οµοψυχίας µεταξύ των εκπροσώπων του δικηγο-
ρικού σώµατος:

α) εκφράστηκε καταρχήν η ικανοποίηση του δι-
κηγορικού σώµατος για την τελική µορφή την
οποία έλαβε ο νέος Κώδικας ∆ικηγόρων, µε αρκε-
τές όµως επιφυλάξεις αλλά και µε επισηµάνσεις

για την ανάγκη βελτιωτικών τροποποιήσεων σε
επιµέρους διατάξεις του.

β) επιβεβαιώθηκε η διαχρονική εκτίµηση ότι το
πρόβληµα της καθυστέρησης στην απονοµή της
∆ικαιοσύνης είναι πρόβληµα συστηµικό, δοµικό,
έλλειψης υποδοµών και δικαστών, το οποίο όχι
µόνο δεν αντιµετωπίζεται µε πρόχειρες, διαρκείς
και αποσπασµατικές µεταρρυθµίσεις των Κωδίκων
∆ικονοµίας αλλά επιδεινώνεται ακόµα περισσό-
τερο.

γ) τέθηκαν τα ερµηνευτικά ζητήµατα που γεν-
νώνται στο πλαίσιο του νέου Κώδικα ∆ικηγόρων
σχετικά µε τη φορολόγηση των δικηγορικών υπη-
ρεσιών, ιδίως δε ανάλογα µε το αν η διαφορά είναι
αποτιµητή σε χρήµα ή όχι, και ειδικότερα ως προς
τη χρονοχρέωση όταν δεν υφίσταται έγγραφη
συµφωνία δικηγόρου – πελάτη.

δ) τονίστηκε ο θεσµικός ρόλος του ∆ικηγόρου
ως υπερασπιστή της ∆ηµοκρατίας, θεµατοφύλακα
της συνταγµατικής νοµιµότητας και, αντιστρόφως,
πολέµιου των εξωθεσµικών συµφερόντων και κάθε
µορφής αυταρχισµού.

H Ολοµέλεια των Προέδρων των ∆ικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος επιφυλάσσεται, εκτός από τις
τροπολογίες οι οποίες ήδη προτάθηκαν προς τον
Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων για την αντιµετώπιση επιµέρους
πρακτικών προβληµάτων που ανέκυψαν κατά την
έναρξη εφαρµογής του νέου Κώδικα ∆ικηγόρων,
να επεξεργαστεί και κάθε άλλη τροποποίηση εφό-
σον τούτο κριθεί αναγκαίο για τη βελτίωση του
νέου νοµοθετήµατος αλλά και για τη βέλτιστη δυ-
νατή εφαρµογή του στην πράξη.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ηµοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 208/2013) ο νέος Κώδικας
∆ικηγόρων.

Ο ∆ΣΠ εφιστά την προσοχή των συναδέλφων
για το άρθρο 61 παρ. 4 του νέου Κώδικα και τις
συνέπειες µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του
συλλόγου µας.
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"Μερικές φορές η ζωή µας παίζει παράξενα
παιχνίδια. Συµβαίνουν γεγονότα, - ευχάριστα ή
δυσάρεστα, δεν έχει σηµασία - τα οποία πέρα
από την όποια αντικειµενική τους σηµασία,
έχουν για µας µια ιδιαίτερη, συναισθηµατική
αξία. Tέτοιο γεγονός ήταν και η εκδήλωση που
διοργάνωσε ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς
για να τιµήσει τους συναδέλφους µου και εµένα
ενόψει της αποχωρήσεώς µας από την υπηρε-
σία. Κι αυτό γιατί τα πρώτα βήµατα της σταδιο-
δροµίας µου στο χώρο της νοµικής επιστήµης
τα είχα κάνει εδώ, ως νεαρός δικηγόρος,  ασχο-
λούµενος µε το ναυτικό δίκαιο και σήµερα βρί-
σκοµαι πάλι εδώ µε αφορµή την ολοκλήρωση
µιας πορείας  σαράντα και πλέον ετών. Όπως
λοιπόν ήταν φυσικό, µε το που έλαβα την πρό-
σκληση για την εκδήλωση, µου ήρθαν στο νου
πολλές αναµνήσεις από την εποχή εκείνη, κυ-
ρίως όµως θυµήθηκα την υπέροχη αίσθηση που
µου άφηνε τότε η πόλη του Πειραιά: ο αέρας,
τα κτίρια, το Τουρκολίµανο και η Καστέλα, το

στάδιο «Καρα�σκάκη», η θάλασσα, οι άνθρωποι
… Αναπολώ ακόµα τις επισκέψεις στα ναυτι-
λιακά γραφεία, τις έρευνες στα νηολόγια και τα
υποθηκοφυλακεία, πιο πολύ απ΄ όλα όµως την
επαφή µε τα πλοία και τις έρευνες για τα ναυά-
για που µε έφερνε κοντά µε την µεγάλη µου
αγάπη τη θάλασσα. Μπορώ να πω ότι η αίσθηση
αυτή έχει µείνει απαράλλαχτη µε τα χρόνια κι
αυτός είναι ο λόγος που κάθε επίσκεψη στην
όµορφη πόλη σας που όπως είχα πεί πέρυσι
στα «Ποσειδώνια» έχει όλες τις προ�ποθέσεις
και αξίζει να γίνει το πρώτο λιµάνι της Μεσο-
γείου, µε γεµίζει χαρά. 

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω µέσα από
την καρδιά µου το ∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά
και προσωπικά τον Πρόεδρό του, όχι µόνο για
την τιµή που µου έκανε να διοργανώσει τη ση-
µερινή εκδήλωση αλλά και για τις υπέροχες
αναµνήσεις που ανακάλεσα µε αφορµή την εκ-
δήλωση αυτή." 

Παναγιώτης Πικραµµένος

Ευχαριστήριες επιστολές των απερχοµένων τιµηθέντων Προέδρων
των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων της χώρας

κατά την τιµητική εκδήλωση από τον ∆ΣΠ την 4/7/2012 στο ΕΒΕΠ.

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και έλαβε χώρα την 4 Ιουλίου 2013
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΠ, ( αναφερθήκαµε στο προηγούµενο τεύχος µας) τιµήθηκαν οι
απερχόµενοι Πρόεδροι των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων της χώρας παρουσία πλήθους εκπροσώπων των
Ανωτάτων ∆ικαστηρίων, δικαστών και δικηγόρων. Τιµήθηκαν οι κ.κ.Παναγιώτης Πικραµµένος, τ.
Πρωθυπουργός, ετ. Πρόεδρος Σ.Τ.Ε.,Ρένα Ασηµακοπούλου, Πρόεδρος Αρείου Πάγου, Ιωάννης-
Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος Σ.Τ.Ε., Φω-
κίων Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος Ν.Σ.Κ. Οι παραπάνω τιµώµενοι απέστειλαν ευχαριστήριες
επιστολές προς τον Πρόεδρο ∆ΣΠ, δεδοµένου ότι λόγω της πληθώρας των οµιλιών δεν τους δόθηκε
η δυνατότητα να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς το ∆ΣΠ.

"Αισθάνοµαι ιδιαίτερη συγκίνηση που βρί-
σκοµαι απόψε εδώ µαζί σας, στο ∆ικηγορικό
Σύλλογο Πειραιά, µε τον οποίο, κατά τη διάρ-
κεια της θητείας µου στον Άρειο Πάγο συνερ-
γασθήκαµε, προσπαθώντας από κοινού για την
επίλυση των προβληµάτων των ∆ικαστηρίων
Πειραιά. Γνωρίζω καλά αυτά τα προβλήµατα και
έκανα ότι µπορούσα, στο πλαίσιο των αρµοδιο-
τήτων µου, για να επιλυθούν. Τις ίδιες προσπά-
θειες καταβάλατε και εσείς, ο ∆ικηγορικός
Σύλλογος και ο άξιος και ακούραστος Πρό-

εδρός σας. Εύχοµαι στο άµεσο µέλλον οι προ-
σπάθειες αυτές να ευοδωθούν. Το να υπηρετείς
τη δικαιοσύνη, από όποια θέση, είτε ως δικα-
στής είτε ως νοµικός συµπαραστάτης, δεν είναι,
όπως καλά γνωρίζετε, µικρή και εύκολη υπό-
θεση. Σήµερα, στο πέρας της δικαστικής µου
διαδροµής, καταφεύγω αναπόφευκτα, σε έναν,
αν µου επιτρέπετε, προσωπικό απολογισµό.
Αφιερώθηκα στη δικαιοσύνη και αξιώθηκα να
την υπηρετήσω, έχοντας πάντα στο νου τον σε-
βασµό που οφείλουµε απέναντι στον κάθε άν-



∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   118 / Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος 7

"Απόψε µας τιµά ο ∆ικηγορικός Σύλλογος της
ιστορικής πόλης του Πειραιά. Ένας Σύλλογος
που διακρίνεται για το υψηλό ήθος των µελών
του. Ο σεβασµός προς τη ∆ικαιοσύνη και τους
λειτουργούς της είναι στοιχείο των παραδόσεων
του Πειρα�κού ∆ικηγορικού Συλλόγου, τον σεβα-
σµό δε αυτόν, τον ανταποδίδουν εκθύµως οι δι-
καστικοί λειτουργοί όλων των ∆ικαστηρίων της
πόλης.

Όπως είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω και
πριν από λίγες ηµέρες, σε άλλη εκδήλωση του
ίδιου Συλλόγου, τα τελευταία τέσσερα χρόνια,
από τη θέση του Εισαγγελέα του Ανώτατου ∆ικα-
στηρίου, εβίωσα άµεσα τις ιδιαίτερα θερµές σχέ-
σεις αµοιβαίας εκτίµησης και αγάπης που έχουν
αναπτυχθεί µεταξύ του δικαστικού σώµατος αφε-
νός και του δικηγορικού σώµατος του Πειραιά
αφετέρου. 

Πρέπει δε να οµολογήσω ότι, κατά τα τελευ-
ταία χρόνια, οι σχέσεις αυτές εκφράζονται κατά
τον καλύτερο τρόπο εκ µέρους Πειραιωτών δικη-
γόρων, από τον φίλτατο και αγαπητό Πρόεδρο κ.
Στέλιο Μανουσάκη.

Η σηµερινή εκδήλωση µας τιµά βέβαια ως
πρόσωπα και µας δίνει µεγάλη προσωπική ικανο-
ποίηση. Κυρίως, όµως, αποτελεί απόδοση τιµής
προς το υψηλό δικαστικό αξίωµα το οποίο είχαµε
την τύχη να ασκήσουµε. Γι’ αυτό ευχαριστώ τον
∆ικηγορικό Σύλλογο τόσο προσωπικά, όσο και
υπό τη θεσµική ιδιότητα, την οποία αποχωρίζοµαι. 

Η σηµερινή είναι µια ηµέρα, ούτως ή άλλως,
φορτισµένη µε συγκίνηση. Αλλά τη συγκίνηση
αυτή την αισθάνοµαι ακόµα βαθύτερη µετά από
όσα µε θέρµη και συναίσθηµα είπε για το πρό-
σωπο και την πολιτεία µου ως Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου ο αγαπητός µου φίλος, συνάδελ-

φος και στενός µου συνεργάτης Νίκος Παντελής.
∆εν ξέρω, αν όλα όσα µε περίσσια γενναιοδωρία,
ψυχής και λόγου, απέδωσε σε εµέ, τα πέτυχα
κατά τη θητεία µου. Τουλάχιστον όµως ήταν αυτά
που φιλοδόξησα να κάνω και να δώσω, που επε-
δίωξα να καταφέρω, άσχετα µε το αποτέλεσµα. 

Τώρα που ήλθε η στιγµή της αποχώρησης, κοι-
τάζω πίσω µου και κάνω µια αποτίµηση της ζωής
και του έργου του δικαστικού λειτουργού. Η ζωή
του δεν είναι εύκολη, τουλάχιστον όµως δεν είναι
ανιαρή. Χαρακτηρίζεται από αγώνα για την τιθά-
σευση του διαρκώς µεταβαλλόµενου και εξελισ-
σόµενου θετικού δικαίου, που βρίσκεται σε µια
συνεχή και πολυεπίπεδη κίνηση. Αλλά και από
αγωνία για την ανεύρεση της αλήθειας. 

Ανταπόδοση για όλη αυτή την προσπάθεια του
δικαστικού λειτουργού είναι η υπερηφάνεια που
νιώθει από την άσκηση υψηλού λειτουργήµατος,
λειτουργήµατος που συγκεντρώνει µέσα του όλες
τις αρετές, όπως έλεγαν οι αρχαίοι έλληνες φιλό-
σοφοι. Επίσης, η βαθειά ικανοποίηση από τη ζη-
λευτή ανεξαρτησία µε την οποία τον έχει
προικίσει το Σύνταγµα και ο νόµος. Τέλος, το
αδιάπτωτο ενδιαφέρον για το έργο του που συν-
τηρείται από τη, σχεδόν πάντα, πρωτότυπη πνευ-
µατική εργασία που καταβάλλει για την άσκησή
του. 

Κυρίες και Κύριοι, φίλες και φίλοι,
Όλοι µας οι τιµώµενοι στην τελετή αυτή, απο-

χωριζόµαστε τις έδρες των δικαστηρίων µε κά-
ποια ίσως µελαγχολία, όπως είναι φυσικό, αλλά
πιστεύω µε ψυχική πληρότητα και ηρεµία : Αυτή
που µας προσφέρει η πεποίθηση ότι πράξαµε το
καθήκον µας. 

Ευχαριστώ
Ι. Τέντες 

θρωπο. Όλοι όσοι έχουµε ως έργο την απο-
νοµή της δικαιοσύνης έχουµε µεγάλη ευθύνη,
όχι µόνο για την ορθή εφαρµογή των κανόνων
δικαίου αλλά και για την εµπέδωση του περί δι-
καίου αισθήµατος. Μονάχα έτσι µπορούµε να
υπηρετήσουµε το κοινό µας µέληµα, που είναι
η διαφύλαξη του κύρους της δικαιοσύνης. Με
τις σκέψεις αυτές σας ευχαριστώ θερµά για τον
προσωπικό κόπο, που ο καθένας κατέβαλε και
καταβάλει, προστατεύοντας και σεβόµενος εν

τέλει την αξία του ανθρώπου. Είµαι βεβαία πως
αυτή η στάση δεν ανταµείβεται, ούτε µε αξιώ-
µατα, ούτε µε την απόκτηση προσωπικού κύ-
ρους ή µε υλικές απολαυές. Το αντίδωρο είναι
η ήσυχη συνείδηση και η υπαρξιακή ικανοποί-
ηση. Σας ευχαριστώ όλους θερµά εκ βάθους
καρδίας και σας εύχοµαι ολόψυχα χαρά, υγεία
και δύναµη στο δύσκολο έργο σας." 

Ρένα Ασηµακοπούλου
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"Με πολλές ευκαιρίες έχω εκφράσει στο πα-
ρελθόν την πεποίθησή µου ότι το έργο απονο-
µής της δικαιοσύνης δεν ανήκει µόνο στους
δικαστές, αλλά σε όλους τους συντελεστές
των δικαστικών διαδικασιών. Οι δικηγόροι ανή-
κουν στους βασικούς παράγοντες των ποινι-
κών, αστικών και διοικητικών δικών και
συµπράττουν στην απονοµή δικαιοσύνης, µε
την οποία διασφαλίζεται το  Κράτος δικαίου
και η κοινωνική συνοχή. Πιστεύω ότι για την
εύρυθµη λειτουργία των δικαστηρίων σηµαν-
τική είναι η συνεργασία µεταξύ δικαστών, δι-
καστικών υπαλλήλων και νοµικών παραστατών
των διαδίκων, µε την αυτονόητη προ�πόθεση
ότι δεν υπερβαίνει τα πλαίσια που επιβάλλον-
ται από τη δεοντολογία, καθώς και ο αµοιβαίος
σεβασµός και η αναγνώριση της σηµασίας του
λειτουργήµατος κάθε παράγοντα τη δίκης. Για
τους λόγους αυτούς θεωρώ ότι ουσιαστική
επιβράβευση του δικαστή κατά την αποχώ-
ρησή του από την ενεργή υπηρεσία αποτελεί η
εκτίµηση όχι µόνον από τους συναδέλφους
του, αλλά και από το δικηγορικό κόσµο. Αι-
σθάνοµαι, λοιπόν, εξαιρετικά τιµητική την από-
φαση του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά να
οργανώσει την εκδήλωση, η πραγµατοποίηση
της οποίας µου δίνει επιπλέον την ευχαρί-
στηση να βρίσκοµαι στην αίθουσα του ΕΒΕΠ
µε τον προκάτοχό µου Τάκη Πικραµµένο, και
τους, επίσης προσφάτως αφυπηρετήσαντες,
Πρόεδρο και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
και  Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους. Ευχαριστώ θερµώς για τα ευγενικά
και επαινετικά λόγια τους τον Πρόεδρο του ∆ι-
κηγορικού Συλλόγου Στέλιου Μανουσάκη και
το συνάδελφο Κώστα Κουσούλη τους, όσο και
αν τα θεωρώ υπερβολικά ως προς το πρό-
σωπό µου. Οµολογώ ότι οι οµιλίες τους δεν µε
άφησαν ασυγκίνητο. ∆εν τις παρακολούθησα
ως ουδέτερος ακροατής. Οδήγησαν τη σκέψη
µου σε µια αναδροµική περιδιάβαση σαράντα
ενός ετών, έως δηλαδή την ηµέρα, κατά την
οποία µε αµηχανία ανελάµβανα υπηρεσία στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, υπερήφανος που

είχα επιτύχει σε ένα δύσκολο διαγωνισµό,
αλλά χωρίς να είµαι βέβαιος ότι είχα επιλέξει
το σωστό, σύµφωνα µε τους κώδικες, τις σκέ-
ψεις και τα αισθήµατα της τότε ηλικίας µου,
επάγγελµα. Εκ των υστέρων, βέβαια, δεν
θεωρώ δικαιολογηµένες εκείνες τις επιφυλά-
ξεις µου. 

Μαζί µε τις ευχαριστίες µου, θέλω να εκ-
φράσω την ιδιαίτερη χαρά που αισθάνοµαι
στην εκδήλωση του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά και για το λόγο ότι µε τον πρόεδρο και
µε αρκετά µέλη του είχα την ευκαιρία να συ-
ναντηθώ και εκτός του πλαισίου άσκησης των
αντίστοιχων λειτουργηµάτων µας, σε επιστη-
µονικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλο-
γος, το ενδιαφέρον και οι δραστηριότητες του
οποίου δεν εξαντλούνται στα θέµατα που αφο-
ρούν ή επηρεάζουν την άσκηση του δικηγορι-
κού επαγγέλµατος, αλλά καλύπτουν και
ευρύτερα ζητήµατα, τα οποία απασχολούν το
νοµικό κόσµο και την κοινωνία γενικότερα. Από
τις συνεργασίες αυτές διατηρώ τις καλύτερες
αναµνήσεις. 

Πρέπει, τέλος, να επισηµάνω ότι τα αποτε-
λέσµατα της εργασίας των δικαστικών λει-
τουργών δεν οφείλονται µόνο στις δικές τους
προσπάθειες και ικανότητες. Η εργασία, η
συµπεριφορά και η εν γένει προσωπικότητα
κάθε δικαστή προσθέτει ψηφίδες, µικρές ή µε-
γαλύτερες, στο έργο του δικαστηρίου, το τε-
λικό αποτέλεσµα, όµως, αποτελεί την
κατάληξη συλλογικής προσπάθειας. Για το
λόγο αυτό θα ήθελα για µια ακόµη φορά να ευ-
χαριστήσω και τους συναδέλφους µου στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, όλων των βαθµών,
όπως και το προσωπικό της γραµµατείας του
∆ικαστηρίου µας για τη συνεργασία, ιδίως
κατά το τελευταίο δικαστικό έτος, κατά το
οποίο είχα την ευθύνη της διεύθυνσης του ∆ι-
καστηρίου, και κατά την προηγούµενη µακρά
περίοδο άσκησης των καθηκόντων µου ως
Πρόεδρος του Ε΄ Τµήµατος.’’

Κωνσταντίνος Μενουδάκος
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‘’Κυρίες και κύριοι, 
Αγαπητοί φίλοι      
Η αποψινή εκδήλωση, που σηµατοδοτεί το

τέλος της σταδιοδροµίας µου στο Νοµικό Συµ-
βούλιο του Κράτους, κατ'ευτυχή συγκυρία,
πραγµατοποιείται στον τόπο που γεννήθηκα
και µεγάλωσα, από τον επιστηµονικό και επαγ-
γελµατικό Σύλλογο στον οποίο ξεκίνησα τη θη-
τεία µου στην υπηρεσία του ∆ικαίου, ως
ασκούµενος και στη συνέχεια ως µέλος του. 

Ο Πειραιάς και ο κόσµος του µου έµαθε τη
σηµασία και την αξία που έχει για τον αδύναµο,
τον µη “προνοµιούχο” πολίτη η σωστή λει-
τουργία του δικαίου,η ευθυδικία και η ισονο-
µία.

Η σύντοµη αλλά ουσιαστική ένταξή µου στο
∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς και η άσκησή
µου αρχικά και η συνεργασία µου µετέπειτα µε
το δάσκαλό µου Νίκο Σκουλαριώτη, µου έδωσε
την γνώση και τα µέσα που θα επέτρεπαν την
επιδίωξη των στόχων αυτών. Εξ αλλου η
επαφή µου µε τον δικηγορικό κόσµο του Πει-
ραιά, παρότι σύντοµη, κατέδειξε τη σηµασία
των βασικών αρετών που τον χαρακτήριζαν:
εντιµότητα,καλόπιστη συνεργασία,πίστη στο

καθήκον, προσήλωση στις ηθικές αρχές και τη
δεοντολογία του δικηγορικού λειτουργήµατος.

Τέλος, η θάλασσα καθηµερινα µας υπενθυ-
µιζε ότι η πορεία  στη ζωή δεν είναι µια µονό-
τονη, ευθεία γραµµή.Οι φουρτούνες
συνυπάρχουν µε τις νηνεµίες και θα πρέπει κα-
νείς να είναι προετοιµασµένος να αντιµετωπί-
ζει κάθε κατάσταση µε ψυχραιµία, σύνεση και
γνώση, ώστε να ξεπερνά τις δυσκολίες της
ζωής αλώβητος.

Γι αυτό, αγαπητοί φίλοι, η όµορφη βαρ-
κούλα, που µε τόση  ευαισθησία επέλεξε ο ∆ι-
κηγορικός Σύλλογος να µας τιµήσει, αποκτά
ιδιαίτερο συµβολικό χαρακτήρα. Στις δύσκο-
λες εποχές που περνάµε, υπάρχει  ένα απλό
και παναρχαιο αλλά και αποτελεσµατικό µέσο
που θα µας βοηθήσει να τις ξεπεράσουµε και
να βρεθούµε σε ήσυχα και ασφαλή νερά. Η
βάρκα αυτή µέσο ελπίδας και σωτηρίας, ας
αποτελεί σύµβολο αισιοδοξίας για όλους µας.

Ευχαριστώ πολύ για την τιµή που µου επι-
φυλάξατε και την χαρά που µου δώσατε.’’

Φωκίων Γεωργακόπουλος  

Οι τιµηθέντες απερχόµενοι 
Πρόεδροι των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων της χώρας και 

οι οµιλητές της εκδήλωσης του ∆ΣΠ στις 4-7-2013

Οι τιµηθέντες απερχόµενοι 
Πρόεδροι των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων της χώρας µε 

τον Πρόεδρο του ∆ΣΠ Στέλιο Μανουσάκη



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και υπερηφάνεια για το

Σύλλογό µας, µοιράζοµαι µαζί σας τα δεδοµένα της

αδιαµφισβήτητης επιτυχίας του 8ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου

Ναυτικού ∆ικαίου που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις

του ΟΛΠ από 10 έως 12 Οκτωβρίου 2013, µε κεντρικό

θέµα «Η λειτουργία της ναυτιλιακής επιχείρησης σε πε-

ριόδους οικονοµικής αστάθειας: Χρηµατοδότηση – Εκµε-

τάλλευση του πλοίου- ναυτικές απαιτήσεις». 

Με 780 εγγεγραµµένους συνέδρους, µε τη συµµετοχή

πάνω από 50 ακαδηµα]κών και νοµικών εγνωσµένου κύ-

ρους στο πεδίο του ναυτικού δικαίου, µε επιστηµονική

«εκπροσώπηση» 10 και πλέον χωρών  καθώς της Ευρω-

πα]κής Επιτροπής, µε την ενεργή συµµετοχή και παρουσία

του δικαστικού σώµατος, µε τη δηµιουργία ειδικής ιστο-

σελίδας, θα µπορούσε ίσως κανείς να περιγράψει σε ένα

πρώτο τουλάχιστον επίπεδο τα δείγµατα επιτυχίας του Συ-

νεδρίου αυτού.

∆εν σταµατώ ωστόσο στα αριθµητικά δεδοµένα.  ∆ύο

άλλα στοιχεία είναι κατά την άποψη µου άξια µνείας και

προτεραιότητας: Πρώτον, το υψηλό επίπεδο των εισηγή-

σεων, αλλοδαπών και ελληνικών, οι οποίες αντιµετώπι-

σαν µε τρόπο τεκµηριωµένο και αναλυτικό ακανθώδη και

πρωτότυπα θέµατα και προκάλεσαν µε τη σειρά τους

εποικοδοµητική συζήτηση στο σώµα των Συνέδρων. Τα

πολύ θετικά, ενίοτε διθυραµβικά σχόλια, που λαµβάνει το

∆ιοικητικό Συµβούλιο, στο σηµείο αυτό είναι ενδεικτικά.

Το δεύτερο αφορά τη σύνθεση του σώµατος των Συνέ-

δρων.  Όπως προκύπτει από τους καταλόγους εγγραφών,

συνάδελφοι από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους,

ακόµη και συνάδελφοι που βρίσκονται µόνιµα ή προσω-

ρινά στο εξωτερικό, νέοι δικηγόροι, νέοι δικαστές, νέοι

σύµβουλοι εταιρειών και τραπεζών, έσπευσαν να λάβουν

µέρος στο συµπόσιο αυτό και συµµετείχαν ενεργά µέχρι

το τέλος. 

Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα ότι ο Σύλλογος έκανε το

χρέος του, µε την πολύτιµη βοήθεια των χορηγών, διατη-

ρώντας και αναβαθµίζοντας την επιστηµονική πρωτοπο-

ρία που ο θεσµός του ∆ιεθνούς Ναυτικού Συνεδρίου του

έχει εξασφαλίσει εδώ και 22 χρόνια, αποδίδοντας µε τον

τρόπο αυτό τη µέγιστη δυνατή τιµή στον εκλιπόντα καθη-

γητή Αντώνη Αντάπαση.  

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής 
του Συνεδρίου κ. Λία Ι. Αθανασίου
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Η Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής 
του Συνεδρίου κ. Λία Ι. Αθανασίου

ΕΝΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ – ΚΟΡΩΝΙ∆Α



Σε κλίµα συγκίνησης για την απώλεια του κα-
θηγητή και εµπνευστή του Ναυτικού Συνε-

δρίου Αντώνη Αντάπαση διεξήχθη το 8ο ∆ιεθνές
Συνέδριο Ναυτικού ∆ικαίου στην αίθουσα ΟΛΠ  στις
10-12 Οκτωβρίου 2013. Το Συνέδριο παρακολούθη-

σαν νοµικοί, Έλληνες και
ξένοι καθηγητές, δικαστές,
φοιτητές της Νοµικής
Σχολής Αθηνών, που κατέ-
κλυσαν την παραπάνω
αίθουσα. Χαιρετισµό απέ-
στειλε ο Υπουργός Παι-
δείας και Θρησκευµάτων
Κωνσταντίνος Αρβανιτό-
πουλος στο συνέδριο. Την
έναρξη των εργασιών του
συνεδρίου κωλυοµένου
του υπουργού ∆ικαιοσύ-
νης έκανε ο γενικός Γραµ-
µατέας του Υπουργείου

∆ικαιοσύνης ∆Α∆ κ. Νικόλας Κανελλόπουλος που
τόνισε τα εξής: «Είναι ιδιαίτερη τιµή να βρίσκοµαι
σήµερα εδώ, στον Πειραιά, ανάµεσα σε τόσους εκλε-
κτούς και διακεκριµένους νοµικούς, δικαστές και συ-
ναδέλφους δικηγόρους, µε αφορµή την έναρξη
εργασιών του 8ου διεθνούς συνεδρίου ναυτικού δι-
καίου. 

Επιτρέψτε µου δε και εκ µέρους του Υπουργού ∆ι-
καιοσύνης κ. Χαράλαµπου Αθανασίου, να χαιρετίσω
την έναρξη της σπουδαίας αυτής επιστηµονικής συ-
νάντησης. ∆υστυχώς, παρά τη θέλησή του, ο κ.
Υπουργός δεν µόρεσε να παραβρεθεί στη σηµερινή
εκδήλωση, καθώς έκτακτες νοµοθετικές υποχρεώ-
σεις καθιστούν επιβεβληµένη την παρουσία του στη
Βουλή.

Το φετινό συνέδριο, βεβαίως, διαθέτει έντονο
συγκινησιακό χαρακτήρα, καθώς είναι αφιερωµένο
στη µνήµη του Καθηγητή Αντώνη Αντάπαση, ενός µε-
γάλου «δασκάλου» της νοµικής επιστήµης µε διεθνή
ακτινοβολία που «έφυγε» πριν µερικούς µήνες από
κοντά µας. Το έργο που αφήνει πίσω του ο εκλιπών
του είναι πραγµατικά σπάνιο σε εύρος, εµβρίθεια και
επιστηµονικό βάθος σκέψης και ανάλυσης. 

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων  τα τελευταία χρόνια έχει
αναλάβει το µεγαλόπνοο έργο της ριζικής αναµόρ-
φωσης και του εκσυγχρονισµού του ελληνικού δικα-
στικού συστήµατος…

Μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το συνέδριο
που ανοίγει σήµερα τις εργασίες του, σήµερα, στο
«µεγάλο λιµάνι» του Πειραιά, φαντάζει εξαιρετικά
επίκαιρο. Το ναυτικό δίκαιο, ένα δίκαιο εξ ορισµού
εξωστρεφές, δυναµικό, ένα δίκαιο «χωρίς σύνορα»,
αποτελεί ένα γοητευτικό, προνοµιακό πεδίο προ-
αγωγής της νοµικής σκέψης. Συνιστά, παράλληλα,
ένα «συµβολικό» επιστηµονικό χώρο, που έχει τη δυ-
νατότητα να αντικατροπτρίζει ταυτοχρόνως δύο ση-
µαντικά στοιχεία:

Από τη µία πλευρά την υψηλή ποιοτική στάθµη
της ελληνικής νοµικής και δικαστικής παράδοσης και
από την άλλη, την εικόνα µίας σύγχρονης, δυναµικής
ελληνικής οικονοµίας, φιλικής προς τις επενδύσεις.
Μιας Χώρας που καλύπτει το χαµένο έδαφος, βγαί-
νει από την αδράνεια και περνά στις πράξεις.

Γιατί, όπως λέει και ο ποιητής, «δεν µπορείς να
διαβείς τη θάλασσα, αν στέκεις απλώς και την κοι-
τάς». Με αυτά τα σύντοµα αλλά ειλικρινή λόγια, επι-
τρέψτε µου, εκ µέρους και του Υπουργού κ.
Αθανασίου, να σας ευχαριστήσω θερµά για την τι-
µητική σας πρόσκληση, κηρύσσοντας µε αυτόν τον
τρόπο την έναρξη του συνεδρίου. Εύχοµαι ολόψυχα
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«Η λειτουργία της ναυτιλιακής επιχείρησης σε περιόδους οικονοµικής

αστάθειας: χρηµατοδότηση – εκµετάλλευση του πλοίου- ναυτικές απαιτήσεις»
Μνήµη καθηγητή  Αντωνίου Αντάπαση

Ο καθηγητής 
Αντώνης Αντάπασης

Ο πρ. Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραµένος µε τον
Γ. Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 

κ. Νικόλα Κανελλόπουλο
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η επιστηµονική αυτή συνάντηση να στεφθεί µε από-
λυτη επιτυχία και να συµβάλει σε αποφασιστικό
βαθµό στη µελέτη των σύγχρονων ζητηµάτων και
προκλήσεων του ναυτικού δικαίου».

Στη συνέχεια ο  πρόεδρος του ∆ΣΠ κ. Στέλιος
Μανουσάκης κατά την εναρκτήρια οµιλία του είπε
τα εξής 

«Αξιότιµοι κυρίες, κύριοι,
Σας καλωσορίζω στο 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ναυτι-

κού ∆ικαίου µε µεγάλη συγκίνηση, µεγαλύτερη από
κάθε άλλη φορά. Και αυτό για περισσότερους του
ενός λόγους: Με το Συνέδριο αυτό τιµούµε και απο-
χαιρετούµε µία ολόκληρη εποχή στο πρόσωπο ενός
ξεχωριστού ανθρώπου, του καθηγητού Α. Αντάπαση.
Οι περισσότεροι από εσάς που βρίσκεστε στην αί-
θουσα αυτή, γνωρίζετε ότι η ιδέα της διεθνούς επι-

στηµονικής παρουσίας του Συλλόγου µας ξεκίνησε
από µία µικρή οµάδα εδώ και δυόµιση δεκαετίες, και
πήρε σάρκα και οστά µε την προσπάθεια και επιµονή
τόσο του Καθηγητή όσο και των προηγούµενων προ-
έδρων και διοικητικών συµβουλίων αλλά και των δι-
κηγορικών γραφείων που έβαλαν και συνεχίζουν να
βάζουν πλάτη στο θεσµό αυτό. Γνωρίζετε επίσης ότι
η εξασφάλιση υψηλού επιστηµονικού λόγου ήταν
προσωπικό στοίχηµα του Καθηγητή τόσο για τον
εαυτό του όσο και για τους λοιπούς συµµετέχοντες.

Ταυτόχρονα όµως, ανοίγουµε µία καινούργια σε-
λίδα επενδύοντας στη συνέχεια της παράδοσης του
Πειραιά σε επιστηµονικό δυναµικό και αξιοποιούµε
τους καρπούς που έχουν ήδη αποφέρει οι µέχρι
τώρα προσπάθειες.

Φέτος, επιλέξαµε να πραγµατευτούµε ένα ιδιαι-
τέρως επίκαιρο και ακανθώδες θέµα, το πώς δηλαδή
η οικονοµική κρίση επηρεάζει τη λειτουργία της ναυ-

τιλιακής επιχείρησης, σε όλες τις εκφάνσεις της, από
τη χρηµατοδότηση έως την εκµετάλλευση του
πλοίου και την ικανοποίηση των ναυτικών δανειστών.
Η ποιότητα των οµιλητών αλλά και οι αναµενόµενες
συζητήσεις θα αναδείξουν µε βεβαιότητα το µεγάλο
θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον της προβληµα-
τικής αυτής.

Αισθάνοµαι την ανάγκη να σας πω ότι η προετοι-
µασία του Συνεδρίου αυτού έγινε σε ιδιαίτερα δυ-
σχερείς και ασταθείς συνθήκες για τη χώρα και το
Σύλλογό µας. Καταβάλαµε ωστόσο όλοι, Σύλλογος
και οργανωτική επιτροπή, κάθε ανθρωπίνως δυνατή
προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουµε το καλύτερο
δυνατό περιβάλλον εργασίας και φιλοξενίας. Ελπί-
ζουµε ότι ανταποκριθήκαµε στον ιστορικό συγκριτικό
πήχη και στις προσδοκίες.

Ευχαριστώ όλους τους συµµετέχοντες για την αν-
ταπόκριση και παρουσία τους. Ευχαριστώ θερµά
τους οµιλητές και προεδρεύοντες των Συνεδριών
όπως αυτοί αναγράφονται στο έντυπο και ηλεκτρο-
νικό πρόγραµµα και τους οποίους θα έχουµε τη
χαρά να απολαύσουµε στις δύο ηµέρες που ακο-
λουθούν.

Ευχαριστώ επίσης τους επίτιµους καλεσµένους
µας, φίλους από παλιά και υποστηρικτές του Συνε-
δρίου, που είναι σήµερα µαζί µας, και συγκεκριµένα:
Τον επίτιµο Πρόεδρο του ∆ιεθνούς Fund, ko Mans Ja-
cobsson,Τον καθηγητή και πρώην ∆ιευθυντή Ναυτι-
λιακών Μεταφορών της Ευρωπαqκής Επιτροπής
William Blonk,Τους καθηγητές Patrick Chaumette,
Francesco Munari, Bulent Sozer, To ναυτικό δίκαιο
της Νοµικής Θεσαλλονίκης, κα Παµπούκη και τον κο
Παµπούκη, και την και Γκολογκίνα, Το ∆ιευθυντή του
Ινστιτούτου Αιγαίου κο Σκούρτο. Άφησα στο τέλος
τους Εµπορικολόγους της Αθήνας, γιατί σε τελική
ανάλυση η σηµερινή µέρα είναι σε µεγάλο βαθµό και
δική τους γιορτή, όχι µόνο γιατί αρκετοί από αυτούς
είναι Πειραιώτες, αλλά διότι ο Καθηγητής (το ξέ-
ρουµε όλοι) ήταν στη ψυχή του πρώτα πανεπιστη-
µιακός και µετά δικηγόρος. Σας καλωσορίζω και
παραχωρώ το βήµα στον επίτιµο Πρόεδρο του Συµ-
βουλίου Επικρατείας κο Πικραµµένο για την έναρξη
της Συνεδρίας που αφιερώνεται στη µνήµη του Αν-
τώνη Αντάπαση.» 

Στην πρώτη πανηγυρική Συνεδρία (Πρόεδρος:
Παναγιώτης Πικραµµένος, πρ. Πρωθυπουργός, πρ.
Πρόεδρος του Συµβουλίου Επικρατείας) τιµήθηκε η
µνήµη του Οµότιµου Καθηγητή Α. Αντάπαση από
το ∆ΣΠ, µε αναφορά στο επιστηµονικό έργο και το
θεσµικό ρόλο του από εκπροσώπους του CMI και

Ο Πρόεδρος του ∆ΣΠ Στέλιος Μανουσάκης 
στο βήµα του Συνεδρίου



της ακαδηµα�κής κοινότητας ενώ από τους παρι-
σταµένους κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή). Στη
µνήµη και το  έργο του οποίου αναφέρθηκαν οι κ,κ,
Giorgio Berlingieri, ∆ικηγόρος, Πρόεδρος της Ιτα-
λικής Ένωσης Ναυτικού ∆ικαίου, Αντιπρόεδρος
CMI, Χρήστος Κανελλάκης, ∆ικηγόρος, Αντιπρό-
εδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Πρό-
εδρος Νοµικής Επιτροπής ΕΕΕ, Antoine Vialard,
Οµότιµος Καθηγητής Ναυτικού ∆ικαίου του Πανε-
πιστηµίου του Μπορντώ. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ∆ΣΠ Στέλιος Μα-
νουσάκης στην οµιλία του αναφέρθηκε στα εξής:

«Αξιότιµη κυρία Αντάπαση,
Αγαπητή µου Μαρία,
Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά επιθυµούσε να

έχεις εσύ και τα παιδιά σου κάτι που να σας θυµίζει
την σηµερινή αυτή εκδήλωση.Θα σε καλέσω σε λίγο

να παραλάβεις µια γλυπτική δηµιουργία που φιλοτέ-
χνησε η γλύπτρια και ζωγράφος κα Γκιώνη Ζησιµο-
πούλου, ειδικά για τον Καθηγητή. Το σχέδιο είναι
συµβολικό: όπως θα δεις απεικονίζει τα πανιά µιας
ρεγκάτας, εκ των οποίων ένα αποκόπτεται από την
οµάδα και ακολουθεί δικό του ανεπίστρεπτο πλου.
Εκείνο που θέλω να κρατήσεις όµως είναι το αισιό-
δοξο κοµµάτι της απεικόνισης, δηλ. ότι τα άλλα
πανιά (οι µαθητές και δικοί του άνθρωποι) συνεχί-
ζουν στο δρόµο των αξιών που χάραξε. 

Σου οµολογώ ότι η κα Γκιώνη Ζησιµοπούλου επέ-
µεινε να το φιλοτεχνήσει αφιλοκερδώς όταν έµαθε
ότι προορίζεται για τον Καθηγητή, δεδοµένης της
εκτίµησης που έτρεφε η οικογένειά της για το πρό-
σωπό του. Αυτό το λέω γιατί συχνά παραπονιόταν ότι
το αίµα του ήταν πικρό και αποµάκρυνε την συµπά-

θεια. Μένει να αποσαφηνίσω κάτι τελευταίο:∆εν το
παραλαµβάνεις µόνο ως κα Αντάπαση, στη µνήµη
του και για λογαριασµό της οικογένειάς του.Το πα-
ραλαµβάνεις και στο όνοµά σου, για τον κόπο, την
υποστήριξη και τη δύναµη µε την οποία τον περιέ-
βαλες κατά τη µακρά περίοδο της ασθένειάς του.
Είναι κοινότυπο να επαναλάβω ότι πίσω από κάθε
σπουδαίο άνθρωπο κρύβεται ένας ακόµη σπουδαι-
ότερος. Είναι γνωστό σε φίλους και µη ότι αφιέρω-
σες, σε βάρος ίσως της δικής σου επαγγελµατικής
ενασχόλησης και προσωπικής ευζωίας, όλο σου το
χρόνο και την δυναµικότητά σου στην οικογενειακή
µέριµνα, στην κάλυψη των κενών που η δική του πο-
λύµοχθη και πολύπλευρη δραστηριότητα αναγκα-
στικά προκαλούσε, αλλά και στην διαρκή και
αταλάντευτη στήριξη και φροντίδα του ίδιου του Κα-
θηγητή. Πιστεύω ότι η παρουσία τόσων φίλων σή-
µερα εδώ θα σε πείσει ότι όλος αυτός ο κόπος, όλη
αυτή η φροντίδα, έπιασε πράγµατι τόπο και έκανε
ρίζες…»

Εγινε τέλος η απονοµή Τιµητικής Πλακέτας
από τον κ. Στέλιο Μανουσάκη, Πρόεδρο του ∆ι-
κηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, στην κα Μαρία
Αντάπαση-Πιπιλή, ∆ικηγόρο, εις µνήµην του αεί-
µνηστου Καθηγητή Αντάπαση και µια  γλυπτική
δηµιουργία που φιλοτέχνησε η γλύπτρια και ζω-
γράφος κα Γκιώνη Ζησιµοπούλου, ειδικά για τον
Καθηγητή.

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Συνεδρίου και
την αναγγελία του στο site αναφέρονται τα εξής:
«Το Συνέδριο αυτό έχει µία διπλή ιδιαιτερότητα:
Αφενός διεξάγεται στη µνήµη του Προέδρου της
Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού ∆ικαίου, Οµ. Καθηγητή
Αντωνίου ΑΝΤΑΠΑΣΗ, που υπήρξε ο εµπνευστής
καθώς και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
των εν λόγω Συνεδρίων από τα πρώτα βήµατα του
θεσµού έως το προηγούµενο έτος, ως ελάχιστη
αναγνώριση της συµβολής του στην προαγωγή του
διεθνούς ναυτικού και εµπορικού δικαίου. Αφετέ-
ρου, φιλοδοξεί να πραγµατευτεί ένα άκρως επί-
καιρο θέµα µε πολλαπλές θεωρητικές και πρακτικές
προεκτάσεις.

Είναι πράγµατι αληθές ότι οι τρέχουσες αντίξοες
οικονοµικές συγκυρίες, όπως και κάθε κύκλος οικο-
νοµικής ύφεσης, επηρεάζουν βαθύτατα όλες τις
πτυχές λειτουργίας της ναυτιλιακής επιχείρησης,
από τις µορφές και τους όρους χρηµατοδότησης
µέχρι την εκµετάλλευση του πλοίου και την ικανο-
ποίηση των ναυτικών δανειστών. Αντίστοιχα δοκι-
µάζεται η αντοχή των βασικών θεσµών του ναυτικού
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Τα µέλη της οικογένειας του Καθηγητή Αντώνη Αντά-
παση, η σύζυγος του Μαρία Πιπιλή, ο γιος του, δικηγό-
ρος, Μιχαήλ και οι κόρες του Ελισάβετ και Αναστασία
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δικαίου (δηµοσίου και ιδιωτικού), οι οποίοι καλούν-
ται να προσαρµοστούν ώστε να οργανώσουν κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κρίσιµες έννοµες
σχέσεις. Το παράδειγµα της σύµβασης ναύλωσης
και των ζητηµάτων που ανακύπτουν ως προς την
πληµµελή εκπλήρωση ή την µη εκπλήρωση των
υποχρεώσεων των µερών, είναι από την άποψη
αυτή χαρακτηριστικό. Το ίδιο συµβαίνει µε τα προ-
σφάτως επαναλαµβανόµενα φαινόµενα αδυναµίας
εξόφλησης χρεών από ναυτιλιακές επιχειρήσεις και
της συνακόλουθης τριβής που αναπτύσσεται µε-
ταξύ των στόχων του ναυτικού δικαίου και των κοι-
νών συλλογικών διαδικασιών. Τα ενδεικτικά αυτά
παραδείγµατα αναδεικνύουν πιο έντονα από κάθε
άλλη φορά την ανάγκη αποτελεσµατικής έννοµης
προστασίας, δικαστικής και εξωδικαστικής, καθώς
και την ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών τρόπων
επίλυσης των ναυτικών διαφορών, όπως η οδός της
διαµεσολάβησης.

Υπό το πρίσµα αυτό, το Συνέδριο δοµείται σε
τέσσερις θεµατικές ενότητες. Στην πρώτη πανηγυ-
ρική Συνεδρία θα τιµηθεί η µνήµη του Οµότιµου Κα-
θηγητή Α. Αντάπαση από το ∆ΣΠ, µε αναφορά στο
επιστηµονικό έργο και το θεσµικό ρόλο του από εκ-
προσώπους του CMI και της ακαδηµα�κής κοινότη-
τας. Η δεύτερη θεµατική Ενότητα θα εστιάσει στη
χρηµατοδότηση του πλοίου και στον τρόπο µε τον
οποίο αυτή επηρεάζεται από την οικονοµική κρίση,
ως προς τις µορφές που λαµβάνει, τις παρεχόµενες
εξασφαλίσεις, τη διάρθρωση της δανειακής σύµβα-
σης και την καταγγελία αυτής. Στην τρίτη θεµατική
Ενότητα θα εξεταστεί η συστηµική λειτουργία της
ναυτιλιακής αγοράς και η χρησιµοποίηση του
πλοίου ως το πλαίσιο και το µέσο, αντίστοιχα, ανά-
πτυξης δραστηριότητας, µέσα όµως από την ίδια
οπτική γωνία της οικονοµικής αστάθειας. Ειδικό-
τερα, θα εξετασθεί η αποτελεσµατικότητα των µη-
χανισµών που έχουν εγκαθιδρυθεί σε διεθνές
επίπεδο για την εξασφάλιση συνθηκών θεµιτού αν-
ταγωνισµού και η καταλληλότητα των κυρώσεων µε
τους οποίους αυτοί εξοπλίζονται. Σε επίπεδο ιδιω-
τικού δικαίου, θα αναλυθούν οι επιπτώσεις της κρί-
σης στη λειτουργία της σύµβασης θαλάσσιας
µεταφοράς και ναύλωσης, η ενδεχόµενη τρώση της
ενδοσυµβατικής ισορροπίας, τα µέσα προστασίας
του αδύναµου µέρους και η επάρκεια του οικείου
νοµοθετικού πλαισίου. Η τέταρτη και τελευταία θε-
µατική ενότητα. Ζητούµενο εδώ δεν είναι η περι-
γραφή του ισχύοντος καθεστώτος αλλά η ανάδειξη
των αφιερώνεται στα µέσα προστασίας των ναυτι-

κών δανειστών από έποψη ουσιαστικού και δικονο-
µικού δικαίου αδυναµιών και ενδεχοµένως τριβών
που προκύπτουν από την εµπλοκή περισσοτέρων
δικαι�κών κανόνων (π.χ. ναυτικού δικαίου και πτω-
χευτικού δικαίου) και περισσοτέρων εννόµων τά-
ξεων. Με την έννοια αυτή, οι διαφοροποιήσεις που
προκύπτουν δεν είναι µόνο ποσοτικές αλλά και ποι-
οτικές. Εδώ θα µελετηθούν, µεταξύ άλλων, ζητή-
µατα που άπτονται των διασυνοριακών ναυτιλιακών
πτωχεύσεων, των αλλοδαπών διαδικασιών αναγκα-
στικής εκτέλεσης και της αναγνώρισης αυτών, των
δυσχερειών ικανοποίησης µέσω της δικαστικής δια-
δικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά και των
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων των εναλλα-
κτικών τρόπων επίλυσης των ναυτικών διαφορών
(διαιτησίας και διαµεσολάβησης)».

Κατά την ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ εις µνήµη του οµό-
τιµου καθηγητή Αντώνη Αντάπαση Πρόεδρος: Πα-
ναγιώτης Πικραµµένος, πρ. Πρωθυπουργός, πρ.
Πρόεδρος του Συµβουλίου Επικρατείας Κατά την
∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (πρωινή) Πρόεδρος: Αθανά-
σιος Κουτρουµάνος, Αντιπρόεδρος του Αρείου
Πάγου, εισηγητές Μανώλης Καβουσανός, Καθηγη-
τής Χρηµατοοικονοµικής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών «Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Ναυτιλιακή
Χρηµατοδότηση», Πολυχρόνης Τσιρίδης, ∆.Ν., ∆ικη-
γόρος «Κίνδυνοι από την ποινικοποίηση της ναυτι-
λιακής επιχειρηµατικότητας και του ναυτικού
επαγγέλµατος” Λία Ι. Αθανασίου, Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια της Νοµικής Σχολής Αθηνών, Αντιπρό-
εδρος της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού ∆ικαίου
«Η Ναυτιλιακή Χρηµατοδότηση στο µεταίχµιο Ναυτι-
κού και Πτωχευτικού ∆ικαίου» Χάρις Σαραµαντή,
Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρωτοδικείο Πειραιώς

Στιγµιότυπο από τους οµιλητές της δεύτερης 
συνεδρίας του Ναυτικού Συνεδρίου
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(Ναυτικό Τµήµα) «Υπεύθυνος δανεισµός και κατα-
χρηστική καταγγελία δανειακών συµβάσεων» Κατά
την ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (απογευµατινή) Συζήτηση
Πρόεδρος: Richard Lyal, ∆ιευθυντής, Νοµική Υπη-
ρεσία Ευρωπα�κής Επιτροπής, Eduard Somers, Κα-
θηγητής του Πανεπιστηµίου της Γάνδης (Βέλγιο),
∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Ναυτικού  και ∆ηµόσιου
∆ιεθνούς ∆ικαίου «Ο ρόλος των ναυτικών Πυλωρών
κατά την εφαρµογή των διεθνών κανόνων ασφα-
λείας» Michael Sturley, Καθηγητής του Πανεπιστη-
µίου του Τέξας (ΗΠΑ): «Πέραν των ζητηµάτων
ευθύνης: Η ευρύτερη επίδραση των Κανόνων του Ρό-
τερνταµ στην αποτελεσµατικότητα της ναυτιλίας»,
Simon Curtis, ∆ικηγόρος (Solicitor) «Οι επιπτώσεις
της οικονοµικής κρίσης στην εκτέλεση των συµβά-
σεων ναυπήγησης», Stefano Zunarelli, Καθηγητής
του Πανεπιστηµίου της Μπολόνια «Υποχρεωτική θα-
λάσσια ασφάλιση: προβλήµατα και προοπτικές», Κυ-
ριάκος Οικονόµου, Πρόεδρος Εφετών, Εφετείο
Αθηνών «Η προστασία των προµηθευτών της ναυτι-
λιακής επιχείρησης σε περιόδους κρίσης».

Επακολούθησε ∆εξίωση στο Αίθριο του Συνε-
δριακού Κέντρου του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (πρωινή) Παρασκευή, 11
Οκτωβρίου 2013 Πρόεδρος: Σπυρίδων Βρέλλης,
Οµ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής Αθηνών - ∆ιευθυν-
τής Ελληνικού Ινστιτούτου ∆ιεθνούς και Αλλοδαπού
∆ικαίου, Olivier Cachard, Καθηγητής και επίτιµος
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου του Νανσύ - ∆ιευθυν-
τής Ινστιτούτου «François Gény» του Πανεπιστηµίου
της Λοραίνης «Η εκτέλεση της σύµβασης ναύλωσης
και η µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών», Ignacio
Arroyo, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Βαρκε-
λώνης, Πρόεδρος της Ισπανικής Ένωσης Ναυτικού
∆ικαίου «Η προστασία του αδύναµου µέρους και η
ρήτρα διεθνούς δικαιοδοσίας στο Ναυτικό ∆ίκαιο»,

Baris Soyer, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Swan-
sea- ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Ναυτικού ∆ικαίου:
«Αποζηµίωση για παραβίαση της σύµβασης ναύλω-
σης», Μανώλης Κωνσταντινίδης, ∆ικηγόρος ∆.Ν. «Η
εκτέλεση του ναυλοσυµφώνου σε περίοδο οικονοµι-
κής κρίσης. Η περίπτωση των αξιώσεων λόγω µει-
ωµένης ταχύτητας ή υπερκατανάλωσης πετρελαίου
κίνησης», Stephen Ruttle, Q.C., ∆ιαιτητής και ∆ια-
µεσολαβητής «Η αντιµετώπιση περιπτώσεων πληµ-
µελούς εκπλήρωσης  ναυτιλιακών συµβάσεων: το
παράδειγµα της ∆ιαµεσολάβησης».

ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (απογευµατινή) Πρόεδρος:
Γρηγόρης Τιµαγένης, ∆ικηγόρος ∆.Ν., Πρόεδρος
της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού ∆ικαίου, Erik Ro-

saeg, Καθηγητής, Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Ναυτι-
κού ∆ικαίου - Πρόεδρος της Νορβηγικής Ένωσης
Ναυτικού ∆ικαίου «Ναυτιλιακές διασυνοριακές πτω-
χεύσεις και Κεφάλαια περιορισµού της ευθύνης»,
William Bennett, ∆ικηγόρος (ΗΠΑ) «Η ικανοποίηση
των ναυτικών προνοµίων σε υποθέσεις πτώχευσης
στις Ηνωµένες Πολιτείες», Γεώργιος Θεοχαρίδης, ∆ι-
κηγόρος ∆.Ν. «Σχέση «άγρας δικαστηρίου» και ση-
µαίας κατά την ικανοποίηση των εξασφαλιστικών
δικαιωµάτων επί πλοίου», Αleka Mandaraka-Shep-
pard, Πρόεδρος του “London Shipping Centre”, ∆ι-
αιτητής «Η άρση της αυτοτέλειας της νοµικής
προσωπικότητας ναυτιλιακών εταιριών».

ΕΚΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ (πρωινή) Σάββατο, 12 Οκτω-
βρίου 2013 Πρόεδρος: Giorgio Berlingieri, ∆ικηγό-
ρος, Πρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης Ναυτικού
∆ικαίου, Αντιπρόεδρος CMI, Χρύσα Τσούκα, Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών «Η επίδραση της οικονοµι-
κής κρίσης στην επιλογή του κανόνα συγκρούσεως
στις ναυτικές διαφορές», ∆ηµήτριος Τσικρικάς,Οι οµιλητές της έκτης συνεδρίας 

του Ναυτικού Συνεδρίου

Άποψη του Συνεδρίου µε µέλη του ∆Σ και του ∆ΣΠ
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Στις 25-9-2013 στη Λαµία πραγµατοποιήθηκε µε επι-

τυχία σε συνεργασία µε το Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης Πει-

ραιά  (ΚΕ.∆Ι.Π.)ηµερίδα µε θέµα «Η διαδικασία της

διαµεσολάβησης του Ν. 3898/2010 και ο ρόλος του Πα-

ραστάτη ∆ικηγόρου».

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του ∆ΣΛαµίας

κ. Π. Συγγούρης καθώς και ο Πρόεδρος του ∆Σ Πειραιά

κ. Στ. Μανουσάκης.

Συντονιστής της ηµερίδας ήταν ο Χρίστος Τσάλλος,

∆ικηγόρος Πειραιά, Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης

ΚΕ∆ΙΠ ,∆ιαπιστευµένος ∆ιαµεσολαβητής CIArb &

Υ∆∆Α∆, Πιστοποιηµένος Εκπαιδευτής ∆ιαµεσολαβητών

TOOLKIT Company & ΚΕ∆ΙΠ.

Στην προσοµοίωση της διαδικασίας διαµεσολάβησης

από οµάδα ∆ιαπιστευµένων και υπ. ∆ιαπιστευµένων ∆ια-

µεσολαβητών του ΚΕ.∆Ι.Π.έλαβαν µέρος:

∆ιαµεσολαβήτρια: ∆ανάη Καρκούλια, Mag. Jur.,

Μ∆Ε, ∆ικηγόρος Πειραιά,  ∆ιαπιστευµένη ∆ιαµεσολα-

βήτρια CEDR & Υ∆∆Α∆,∆ιαπιστευµένη Εκπαιδεύτρια

∆ιαµεσολαβητών Toolkit Company & ΚΕ.∆Ι.Π.

Εκµισθώτρια: Χαρά Παυλάκη, ∆ικηγόρος Πειραιά,

υπ. ∆ιαπιστευµένη ∆ιαµεσολαβήτρια Υ∆∆Α∆

Μισθωτής: Νίκος Ανέστης, ∆ικηγόρος Χαλκίδας, υπ.

∆ιαπιστευµένος ∆ιαµεσολαβητής Υ∆∆Α∆

∆ικηγόρος Εκµισθώτριας: Θεοδώρα Συρίου, ∆ικηγό-

ρος Πειραιά, υπ. ∆ιαπιστευµένη ∆ιαµεσολαβήτρια

Υ∆∆Α∆

∆ικηγόρος Μισθωτή: Ευγενία Λεωνιδοπούλου, ∆ικη-

γόρος Πειραιά, υπ. ∆ιαπιστευµένη ∆ιαµεσολαβήτρια

Υ∆∆Α∆

Εκδήλωση για τη ∆ιαµεσολάβηση (25/9/2013) στη Λαµία

Αναπληρωτής Καθηγητής της Νοµικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Αναγνώριση αλλοδαπών
διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης επί πλοίου – προ-
βλήµατα δικονοµικού και ιδιωτικού διεθνούς δι-
καίου», Michael Baker-Harber, ∆ιαιτητής «∆ιεξαγωγή
∆ιαιτησίας σε δυσχερείς για την αγορά συνθήκες», Γε-
ώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής της Νοµικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Αδυναµίες του νοµοθετι-
κού πλαισίου αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστη-
ριασµού πλοίου στην ελληνική έννοµη τάξη». Ο κ.
Ιωάννης Χαµηλοθώρης, Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος της
Εταιρίας ∆ικαστικών Μελετών, µίλησε για τα Πορί-
σµατα του Συνεδρίου.

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής του Συ-
νεδρίου κ. Λία Ι. Αθανασίου, άξια συνεχίστρια και
ψυχή του Ναυτικού Συνεδρίου, αφού ευχαρίστησε τα
µέλη της επιτροπής διοργάνωσης του συνεδρίου, τους
εισηγητάς και τους παριστάµενους κήρυξε τη λήξη
αυτού δίνοντας ραντεβού για το επόµενο συνέδριο
στον ίδιο χώρο, το 2016. 

Στο συνέδριο παραβρέθηκαν οι κ.κ. βουλευτές

Αναστάσιος Νεράτζης και Σιούφας. 
Οι κ.κ. Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του

Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαµάνη, Εισαγγελέας
του ΑΠ, Αθανάσιος Κουτροµάνος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ, Αντιεισαγγελέας του ΑΠ ∆ηµ. ∆ασούλας. Οι
κ.κ. Βιολέττα Κυττέα, Παναγιώτης Ρουµπής, Βασί-
λειος Λαµπρόπουλος, Βασίλειος Καπελούζος, Ιωάν-
νης Χαµηλοθώρης, Χρυσούλα Παρασκευά, Μαρία
Γαλάνη, Αρεοπαγίτες, Νταής, Αντιπρόεδρος Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους, Επίτιµοι καθηγητές,
Λάµπρος Κοτσίρης, Νικόλαος Κλαµαρής, Σπ. Βρέλ-
λης, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,Φοίβος
Χριστοδούλου, Φίλιππος ∆ωρής, Ευάγγελος Περ-
ράκης,Παπαδοπούλου-Κλαµαρή Καθηγ. Αστικού ∆ι-
καίου, Αναστασία ∆ηµητριάδου, Αντιεισαγγελέας
Εφετών Πειραιά, Κλεονίκη Θεοδωροπούλου, Πρό-
εδρος Εφετών, Προισταµένη Εφετείου Πειραιά Πα-
ρέσσα Τσαντεκίδου  Πρόεδρος Εφετών, Πλακίδας
Αντώνιος Πρόεδρος Εφετών και η κ.Ζαµπέτα
Στράτα, Εφέτης, Απόστολος Ζαβιτσάνος, Προιστά-
µενος του Πρωτοδικείου Πειραιά.
Τα µέλη της οργανωτικής επιτροπής  του συνεδρίου:
Λία Ι. Αθανασίου, Πρόεδρος
Αθανάσιος Αλυκάτορας

Μιχάλης Αντάπασης

Βασίλης Βερνίκος

Νίκος Γερασίµου

Γιώργος Θεοχαρίδης

Γ. Ιατρίδης-Ραµαντάνης

Πάρις Καραµήτσιος

Νίκος Κουντούρης

Αντώνης Κουτσοφιός

Μανώλης Κωνσταντινίδης

Νίκος Κωνσταντινίδης

Γιώργος Οικονόµου

Γιάννης Β. Σαραντίτης

Βασίλης Π. Σιούφας

Γιώργος Σκορίνης

Πασχαλιά Τιµαγένη

Πολυχρόνης Τσιρίδης

∆ηµήτρης Χριστοδούλου

O κ. Ιωάννης Χαµηλοθώρης, Αρεοπαγίτης, 
Πρόεδρος της Εταιρίας ∆ικαστικών Μελετών
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Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργά-

νωσε ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: «Η πρό-

σφατη τροποποίηση του Ν. 3869/10 (ρύθµιση

οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων)

µε το Ν. 4161/2013 – ∆ικονοµικά ζητήµατα» την

Πέµπτη, 18 Ιουλίου 2013, στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων του ∆.Σ.Π. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

Νικόλαος Κατηφόρης, Λέκτορας Πολιτικής ∆ικο-

νοµίας της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου

Αθηνών, ∆ικηγόρος

Η πρόσφατη τροποποίηση του Ν. 3869/10 
(ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων) 
µε το Ν. 4161/2013 – ∆ικονοµικά ζητήµατα (18/07/2013) 

Εκδήλωση ∆ΣΠ

Οι νέοι και οι αποχωρήσαντες - επίτιµοι ∆ικηγόροι

Ο Γ. Γραµµατέας ∆ΣΠ κ. Γ. Σταµατογιάννης και ο οµιλη-
τής της ενηµερωτικής εκδήλωσης κ. Νικόλαος Κατηφό-

ρης, Λέκτορας Πολιτικής ∆ικονοµίας της Νοµικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ικηγόρος.

Οι νέοι δικηγόροι... ...και οι αποχωρήσαντες µε τα µέλη του ∆Σ του ∆ΣΠ

Σε σύντοµη εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ΣΠ 10/7/2013 τιµήθηκαν οι
αποχωρήσαντες  ∆ικηγόροι και τους απονεµή-
θηκε ο τίτλος του επιτίµου δικηγόρου.
Θεοδόσιος Ανδρουλάκης του Γεωργίου, ∆ηµή-
τριος, Βακόπουλος του Αντωνίου, Παναγιώτης-
Λουκάς Γεννηµατάς του Νικολάου, Ιωάννης
Καρακουλάκης του Ηλία, Ανδρέας Κεκές του Νι-
κολάου, Νικόλαος Κορδής του Γεωργίου, Νικό-
λαος Κουτσός του Χαραλάµπους, Χρήστος
Κωνσταντινίδης του Χαραλάµπους, Πέτρος
Πλέσσας του ∆ιονυσίου, Βασίλειος Σαρδελάς
του Παναγιώτου, Γεράσιµος Τάντουλας του Πα-

ναγιώτου, Αλεξάνδρα Φριντζίλα του Γεωργίου,
Παναγιώτης Χίος του Χρήστου

Επίσης καλοσωρίστηκαν οι νεοεισαχθέντες
δικηγόροι µεταξύ των οποίων και οι 4 πρώτες επι-
τυχούσες στον διαγωνισµό υποψηφίων δικηγό-
ρων περιφερείας Εφετείου Πειραιώς Β΄
εξεταστικής περιόδου 2012 κατά σειρά επιτυ-
χίας:
1.   Φωτεινή Βλασακίδου
2.   Ειρηάννα Σκλαβουνάκη
3.   Αγνή Παζαρίδη 
4.   Ελένη Μιγαδάκη
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Με µεγάλη χαρά και συγκίνηση ακούστηκε
στους Αγίους Θεοδώρους της Ίµβρου τη ∆ευτέρα
16 Σεπτεµβρίου 2013, το πρώτο κουδούνι της σχο-
λικής χρονιάς µετά από 49 χρόνια σιγής. Οι τέσ-
σερις µαθητές του αντιπροσωπεύουν την ελπίδα
για ένα νέο ξεκίνηµα στην πολύπαθη γη της Ίµ-
βρου. Η επαναλειτουργία ενός ελληνικού σχο-
λείου, εκτός από την αναµφισβήτητη συµβολική
της σηµασία, αίρει ένα από τα πιο σηµαντικά εµ-
πόδια για την εκ νέου εγκατάσταση οικογενειών
µε παιδιά στο νησί.

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά απευθύνει
θερµά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές
του σηµαντικού αυτού επιτεύγµατος για τον απαν-
ταχού Ελληνισµό, στους οποίους συγκαταλέγεται
ο ∆ικηγόρος Πειραιά Πάρις Ασανάκης, Πρόεδρος
του Συλλόγου Ιµβρίων και πρωτεργάτης εδώ και
µια δεκαετία στους αγώνες των Ιµβρίων ενώπιον
των διεθνών οργάνων και των τουρκικών αρχών
για την αποκατάσταση των ατοµικών και µειονοτι-
κών τους δικαιωµάτων.   

Φωτο 1: Οι µικροί µαθητές χτυπούν το κουδούνι στο ελ-

ληνικό σχολείο των Αγ. Θεοδώρων Ίµβρου µαζί µε τη

διευθύντριά τους Παρασκευή Μπερµπέρη 

Φωτο 2: Αναµνηστική φωτογραφία των 4 πρώτων µα-

θητών του σχολείου µαζί µε τους γονείς, τους δασκά-

λους, την ιδρύτρια του σχολείου, τους εκπροσώπους

των ιµβριακών σωµατείων από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

και το Μητροπολίτη Ίµβρου & Τενέδου κ. Κύριλλο στην

είσοδο της Μητρόπολης στην Παναγία Ίµβρου

ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΙΙ ΜΜ ΒΒ ΡΡ ΟΟ

Ένα όνειρο µισού αιώνα έγινε πραγµατικότητα .

Έκθεση εικαστικών στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ΣΠ

Ο ∆ΣΠ και το τµήµα πολιτιστικών εκδηλώσεων προγραµµατί-

ζει έκθεση εικαστικών στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ΣΠ κατά

τον µήνα Νοέµβριο 2013.

Όσοι συνάδελφοι νοµικοί επιθυµούν να λάβουν µέρος στην

έκθεση παρακαλούνται να το δηλώσουν µέχρι το τέλος Οκτω-

βρίου 2013. 

Στα τηλέφωνα - 6942 012220 και 210 4124519 

κ. Κική Τσαγκαράκη - Μπα`ζου 

και 6945 738472 κ. Νίνα Σκαρούλη. 
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Ο ∆ΣΠ εξέδωσε δελτίο τύπου για τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα στις 18/9/2013 στο οποίο ανα-
φέρει :

«Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά συναισθανό-
µενος το ρόλο και την ευθύνη του, καταδικάζει απε-
ρίφραστα κάθε υποκινητή συµπεριφορών βίας και
κάθε πρεσβευτή αντιλήψεων είτε υφέρπουσας είτε
πανηγυρικώς εκδηλούµενης φασίζουσας νοοτρο-
πίας.

Το περιστατικό της Αµφιάλης είναι από µόνο του
τραγικό. Ο βίαιος θάνατος ενός ανθρώπου είναι γε-
γονός τραγικό. Τραγικότερο όµως είναι ότι ο θάνα-
τος του Παύλου Φύσσα δεν αποτελεί τυχαίο και
µεµονωµένο περιστατικό. Αντίθετα αποτελεί προ-
φανέστατη συνέχεια του περιστατικού, του Περά-
µατος, του Μελιγαλά, της επίθεσης κατά του
∆ηµάρχου Αθηναίων, της κακοποίησης µετανα-
στών. Ο φόνος στην Αµφιάλη είναι αποτέλεσµα της
κλιµάκωσης του σχεδίου των εχθρών της δηµοκρα-
τίας για την κατάλυση των θεσµών, για ισοπέδωση
του διαλόγου και της διαφωνίας, για τον εγκλωβι-
σµό σε συνθήκες φοβίας ολόκληρης της ελληνικής
κοινωνίας. Ο Παύλος Φύσσας δεν πέθανε τυχαία
από βασανιστήρια σε κάποιο υπόγειο της ΕΣΑ. Ο
τότε φασισµός προσπαθούσε να κρύβεται. Ο τωρι-
νός είναι θρασύς και απροκάλυπτος. Κρατάει λά-
βαρα και πανηγυρίζει, περιφέροντας άναρθρες
κραυγές και παραγγέλµατα στις εσχατιές της ελ-
ληνικής επικράτειας αναζητώντας ακόλουθους και
βαστάζους.  

Από πολύ νωρίς είχαµε επισηµάνει τον κίνδυνο
της εξάπλωσης της νοοτροπίας της βίας, ως µέσον
αντιµετώπισης της αντίθετης άποψης. Ανέκαθεν
διακηρύσσαµε, ότι πεµπτουσία της δηµοκρατίας
είναι η προσήλωση στους θεσµούς που συγκρο-
τούν και στηρίζουν την ενότητα του κοινωνικού
ιστού. Η δηµοκρατία δεν είναι αυτονόητη ούτε αυ-
θύπαρκτη. Η δηµοκρατία δεν είναι κενό γράµµα.
Είναι ένα σύνολο συµπεριφορών και αντιλήψεων. Ο
καταστατικός χάρτης της ελληνικής πολιτείας ως
έσχατο υπερασπιστή της δηµοκρατίας ορίζει τον

ίδιο τον πολίτη. Πριν από αυτόν όµως υπερασπι-
στής του πολιτεύµατος και των δοµών του είναι το
κράτος. Το κράτος και οι µηχανισµοί ελέγχου του
δεν έχουν το δικαίωµα να γυρίζουν το κεφάλι, όταν
προσβάλλονται οι θεσµοί. Σε οποιεσδήποτε περι-
πτώσεις εκδηλώσεως παράνοµης συµπεριφοράς, ο
παρευρισκόµενος αστυνοµικός παρεµβαίνει. Μάλι-
στα συχνά, µας έχει συνηθίσει να παρεµβαίνει δια-
κινδυνεύοντας τη σωµατική του ακεραιότητα. Ποιος
λοιπόν είναι ο λόγος που ο αστυνοµικός αρνείται ή
διστάζει να παρέµβει σε συγκεκριµένης µορφής πα-
ραβατικές συµπεριφορές, καλυµµένες από το µαν-
δύα της ίδιας πάντοτε φασίζουσας αντιλήψεως;
Είτε διστάζει είτε αρνείται ο αστυνοµικός, το πρό-
βληµα είναι σηµαντικό. Στη δεύτερη µάλιστα περί-
πτωση εύλογα δηµιουργείται το δίλληµα εάν ο
αστυνοµικός παραχωρεί τη δική του εξουσία σε αυ-
τόκλητους τιµωρούς είτε ακόµη χειρότερα, εάν
συµφωνεί µαζί τους. Γιατί η δικαιοσύνη αφήνεται
απροστάτευτη και διστάζει να παρεµβαίνει σε κάθε
περίπτωση κατάφορης παράβασης των νόµων;
Γιατί τα ΜΜΕ µας παρουσιάζουν τους δηλωµένους
εχθρούς της δηµοκρατίας, ως µία οµάδα γραφικών
ασήµαντων ταραξιών και δεν αναδεικνύουν το πα-
σιφανές σχέδιο άλωσης της δηµοκρατίας.

∆ιαφορετικό είναι η αντίληψη των πολλών να
αναγνωρίζει και να σέβεται την επιλογή των λίγων
και εντελώς διαφορετικό η αντίληψη των λίγων να
καταλύει απροκάλυπτα την απόφαση των πολλών.
Ποιος θα φέρει την ευθύνη µίας µελλοντικής βίαιας
ενδοκοινωνικής αντιπαράθεσης, που µετά βεβαι-
ότητος προδιαγράφεται.

Η δηµοκρατία δεν έχει άκρα, έχει όµως όρια.
Μετά τα όρια είναι το χάος. Και τα όρια είναι πλέον
περισσότερο από ορατά, όπως ορατοί είναι και οι
εχθροί της δηµοκρατίας, που νοµίζουν  ότι τους
περνάει. Ας δείξουµε λοιπόν, ότι δεν τους περνάει.
Ο φασισµός είναι µπροστά. Η υποστήριξη των θε-
σµών δεν είναι ευχή, είναι καθήκον και ειδικά εµείς
το καθήκον µας αυτό δεν θα το παραβλέψουµε.» 

Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν. Γραµµατέας

Στέλιος Μανουσάκης                                                                           Γιώργος Σταµατογιάννης

∆ελτίο Τύπου

για τη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα
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ΜΜ
ετά την επιτυχή διοργάνωση της Συνε-
δρίας της Ολοµέλειας του Συµβουλίου
των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης

(CCBE) και του ∆ιεθνούς Σεµιναρίου για τα ∆ι-
καιώµατα του Ανθρώπου στην Αθήνα (Καβούρι)
τον Μάιο 2013, η Ελλάδα φιλοξένησε και άλλες
δύο σηµαντικές εκδηλώσεις του διεθνούς δικη-
γορικού σώµατος: Στις 5-7 Ιουλίου 2013 έγινε η
ετήσια θερινή συνεδρίαση του Προεδρείου του
CCBE στις Σπέτσες, ενώ στις 12-14 Ιουλίου 2013
στη Βουλιαγµένη έγινε η ετήσια συνάντηση των
Προέδρων και εκπροσώπων των Εθνικών Συλλό-
γων Ιαπωνίας και Κίνας µε τους εκπροσώπους
του CCBE.  Τα κύρια θέµατα που απασχόλησαν
τους συνέδρους ήταν τα ανθρώπινα δικαιώµατα
και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των ∆ικη-
γορικών Συλλόγων, η απόπειρα της εξουσίας να
παραβιάσει το δικηγορικό απόρρητο µε βάση την
νοµοθεσία για το «ξέπλυµα χρήµατος», η υπο-
χρέωση των Κρατών και των ∆ικηγόρων για την
παροχή «νοµικής αρωγής» (legal aid) και το πρό-
γραµµα «βρες τον ∆ικηγόρο σου» (που τέθηκε
σε εφαρµογή και στην Ελλάδα).  Περιττό να λεχ-
θεί ότι οι ξένοι δικηγόροι έµειναν κατενθουσια-
σµένοι από τις οµορφιές και τον πολιτισµό της
Πατρίδας µας.

* * ** * *
Το Προεδρείο του CCBE συµµετείχε στην

ετήσια Συνεδρία των 4 µεγαλυτέρων ∆ικηγορι-
κών Οργανώσεων (CCBE, ∆ιεθνής ∆ικηγορικός
Σύλλογος, Αµερικανός ∆ικηγορικός Σύλλογος
και Παγκόσµιος Σύλλογος ∆ικηγόρων) που
έλαβε χώρα στο SAN FRANCISCO στις αρχές
Αυγούστου 2013.  Οι σύνεδροι ασχολήθηκαν µε
θέµατα που αφορούν το ∆ικηγορικό Σώµα σε
εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, µεταξύ των
οποίων, η παραβίαση του δικηγορικού απορρή-
του σαν αποτέλεσµα παράνοµων ενεργειών των
«υπηρεσιών ασφαλείας» Αµερικής, Ευρώπης και

Ρωσίας, που πρόσφατα απασχόλησαν τα διεθνή
µέσα ενηµέρωσης, η παράνοµη δίωξη του Προ-
έδρου και των Μελών του ∆.Σ. του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Κωνσταντινούπολης και άλλων Τούρ-
κων συναδέλφων, η νοµοθεσία για το «ξέπλυµα
χρήµατος» που επιβάλει στους ∆ικηγόρους των
υποχρέωση «αναφοράς» των δραστηριοτήτων
των πελατών τους σε ορισµένες περιπτώσεις (το
σχετικό νοµοθέτηµα του Καναδά κηρύχθηκε αν-
τισυνταγµατικό από τα αρµόδια δικαστήρια του
Καναδά), το µεταναστευτικό πρόβληµα και το
“trafficking” (µάλιστα η απερχόµενη Πρόεδρος
του ΑΒΑ αναφέρθηκε σε νέα περίοδο «δουλεµ-
πορίου» στην Αµερική του 21ου αιώνα).  Στη συ-
νέχεια το Προεδρείο του CCBE συµµετείχε στο
Ετήσιο Συνέδριο του Αµερικανικού ∆ικηγορικού
Συλλόγου (ABA) και ο Πρόεδρος του CCBE κ. Ε.
Τσουρούλης ήταν κύριος οµιλητής σε διάφορα
σεµινάρια και συνεδρίες «στρογγυλών τραπε-
ζών».

* * ** * *
Στις 17 Σεπτεµβρίου 2013 ο Πρόεδρος του

CCBE κ. Ε. Τσουρούλης, επικεφαλής αντιπρο-
σωπείας του ∆ικηγορικού Σώµατος της Ευρώπης
συναντήθηκε µε την Αντιπρόεδρο της Ε.Ε. και
Επίτροπο ∆ικαιοσύνης κα Vivian Reding και έθε-
σαν υπόψη της σοβαρά θέµατα που αφορούν
τον Ευρωπαίο πολίτη αλλά και τον ∆ικηγόρο ως
λειτουργό της ∆ικαιοσύνης και ελεύθερο επαγ-
γελµατία (ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης και των
∆ικηγορικών Συλλόγων, ∆ιαφάνεια, Legal Aid,
Παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου και των
προσωπικών επικοινωνιών του πολίτη, επίδραση
των απαιτήσεων της Τρόικα στην πρόσβαση στη
∆ικαιοσύνη, θέµατα µετανάστευσης και ασύλου
και καθιέρωση του θεσµού του Ευρωπαίου Ει-
σαγγελέα µε την ταυτόχρονη θέσπιση κοινών
ελαχίστων µέτρων προστασίας κατηγορουµένων
και υπόπτων προσώπων).

∆ιεθνή Νοµικά Θέµατα

Σύντοµες ειδήσεις από το CCBE
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1. Ο κατά Αριστοτέλη ορισµός της ∆ηµοκρατίας,
που ισχύει και σήµερα, όριζε ότι η δηµοκρατία είναι
το πολίτευµα όπου η εξουσία πηγάζει από τον λαό,
ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συµφέροντα
του λαού και αυτό γίνεται µε κανόνες (...έν γάρ τοις
νόµοις έστίν ή σωτηρία της πόλεως…) που το Σύν-
ταγµα επιβάλει.
Ο Montesquieu θεωρούσε ότι το καλύτερο πολί-
τευµα είναι εκείνο που υπάρχουν θεσµικά όρια στην
υπερβολική συγκέντρωση της εξουσίας και αυτό
συµβαίνει όταν η µία εξουσία αναχαιτεί την άλλη.

2. Η Ευρωπαmκή Σύµβαση των Ανθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων(ΕΣ∆Α) µετά των Πρωτοκόλλων-Πα-
ραρτηµάτων που την συνοδεύουν ( όπου κατόπιν
προσφυγών διαδίκων, οι διαφορές εξετάζονται από
το Ευρωπα�κό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµά-
των µε έδρα το  Στρασβούργο, αφού έχει εξαντλη-
θεί και τελεσιδικήσει η προσφυγή των διαδίκων στα
ένδικα µέσα κάθε Κράτους που έχει συνοµολογή-
σει την Σύµβαση), που παράλληλα µε τον επικυρω-
µένο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαmκής Ένωσης, πρέπει να είναι η βάση
κάθε κράτους που σέβεται τους πολίτες του.
Οι περιορισµοί στη  δικτατορία της εκτελεστικής
εξουσίας, πρέπει να θεσµοθετούνται από παγκό-
σµιας αξίας κανόνες, όπως οι ανωτέρω, αφού η ∆ι-
καιοσύνη που εξετάζει την συνταγµατικότητα και
νοµιµότητα των πράξεων της Εκτελεστικής εξου-
σίας, δεν είναι πλήρως ανεξάρτητη (λόγω της διο-
ρισµένης ανωτάτης ηγεσίας της από την εκάστοτε
πολιτική εξουσία), παρά την ρητή συνταγµατική επι-
ταγή επί του αντιθέτου.

3. Το Σύνταγµα του 1975, τυπικά τουλάχιστον κά-
λυψε το χάσµα των αντιθέσεων του εµφύλιου δι-
χασµού, αποδείχθηκε δε ένα αποτελεσµατικό µέσο
που προώθησε  την κοινωνική ισορροπία και την οι-
κονοµική ανάπτυξη του τόπου. Υπενθυµίζεται ότι
µετά την δηµοσίευση και ισχύ του, ο τότε πρωθυ-
πουργός Κ. Καραµανλής, υπέβαλε την αίτηση έν-
ταξης της Ελλάδος στην Ευρωπα�κή Κοινότητα,

διαδικασία που τελικά ενέταξε την χώρα στην Ευ-
ρωπα�κή οικογένεια.

4. Η σηµερινή κρίση επιβεβαίωσε ότι η υφιστά-
µενη συνταγµατική διάκριση των εξουσιών, ήταν
και είναι ακατάλληλη να προβλέψει και να επιση-
µάνει την επερχόµενη δηµοσιονοµική κρίση, τον
ανεξέλεγκτο εσωτερικό και εσωτερικό δανεισµό, αν
και µπορούσε, µέσω των σχετικών οργάνων του,
όπως στην περίπτωση της Στατιστικής Υπηρεσίας
Ελλάδος (δηµιουργική λογιστική που πλαστογρα-
φούσε τα δηµόσια λογιστικά της χώρας) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (που την τελευταία 5ετία
πριν την κρίση, υπογράµµιζε τους κινδύνους των
αλόγιστων δηµοσιονοµικών). Στα σηµερινά όργανα
και Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των «Ανεξαρτήτων Αρχών», λόγω της πολι-
τικής τους εποπτείας, συγκαλύπτεται η διαφάνεια
των αληθών πορισµάτων τους και συνεπώς της
πραγµατικής κατάστασης του Κράτους.
5. Η µη παραποµπή ουδενός, για παράβαση κα-
θήκοντος και κακουργηµατική απιστία σε βάρος
του ∆ηµοσίου, ούτε ύπαρξη, έστω µηνυτήριας αυ-
τεπάγγελτης αναφοράς από την πλευρά της ηγε-
σίας της ∆ικαιοσύνης, τουλάχιστο µας
προβληµατίζει…
6. Ας δούµε όµως το Κράτος στην πραγµατική του
µορφή, ως ένα φορέα που πλέον των επιχειρη-
µατικών, εισέτι, λειτουργιών του, ασκεί και κοι-
νωνική πολιτική. Στην σύγχρονη λοιπόν ελεγκτική
επιχειρήσεων ( και µιλάµε για πολυεθνικούς οµί-
λους µε ελάχιστο προnπολογισµό τον 10πλάσιο
της Ελλάδος!), η τεχνική των “four eyes
control”,δηλ. του δύο ξεχωριστών ελεγκτικών ορ-
γάνων, έχει δώσει, χειρουργικής ίασης, αποτελέ-
σµατα.
Ο θεσµός του µόνιµου Υφυπουργού που θα υπά-
γεται µόνο στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και
όχι στην εκτελεστική εξουσία (στον οποίον
πρέπει εκτός από αυτή την ελεγκτική του-της
εκτελεστικής εξουσίας-αρµοδιότητα, πρέπει να
επανέλθουν οι αρµοδιότητές του, του Συντάγµα-

Γράφει ο Ηλίας Μ. Σκαφιδάς
∆ικηγόρος LL.M - Οικονοµολόγος M.B.A,ΑΣΟΕΕ

Εµπειρογνώµονας του Συµβουλίου της Ευρώπης

Όχι στην περαιτέρω ταύτιση της 
νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας
Αναγκαία η Συνταγµατική ή Συντακτική Αναθεώρηση
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τος 1975), θα µπορούσε  αυτή η πρόσθετη αρµο-
διότητά του, να είναι η απάντηση στην σηµερινή
παντοκρατορία του Πρωθυπουργού.
Ο διάλογος για την αναθεώρηση του Συντάγµατος
πρέπει να επανέλθει αφού τα πριν από εξαµήνου
σχετικά δηµοσιεύµατα που ξεκίνησαν, περιέργως
µία  αψυχολόγητη «σιωπή ασυρµάτου» ακολούθησε
από τα ΜΜΕ.

7. Το Σύνταγµα του 1975, λειτούργησε ουσιαστικά,
οι συνεχείς όµως εκφυλιστικές αναθεωρήσεις του,
µείωσαν την αποτελεσµατικότητά του, δηµιούργη-
σαν απυρόβλητο στους φορείς της πολιτικής δια-
φθοράς που κυριάρχησαν στο πολιτικό πεδίο, και
έτσι η σηµερινή κρίση, εξελίχθηκε, µε συνέπεια την
ύφεση, την εξάρτηση της χώρας και  τον προβλε-
πόµενο έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών
της ενέργειας, που περιέργως συνέπεσε µε αυτή
την δηµοσιονοµική κρίση. 
Κρίση, που παρά τις αντιρρήσεις του γράφοντος,
για το ύψος των πραγµατικών οφειλών µας(όχι το
δανειστικό επιτόκιο), ήρθε ως αποτέλεσµα της πα-
ρακµής του πολιτικού πελατειακού συστήµατος,
αφού οι δικλείδες ασφαλείας του, όσο αφορά την
ευθύνη των στελεχών της εκτελεστικής εξουσίας
(ευθύνη υπουργών), είχαν οδηγήσει στην απόλυτη
αυθαιρεσία των φορέων της. Μόνο η επαναλαµβα-
νόµενη δηµοσιότητα συµβάντων προκλητικής δια-
σπάθισης, υποχρέωσε το σύστηµα, να οδηγήσει
στελέχη του στην ποινική δικαιοσύνη( περίπτωση
Τσοχατζόπουλου). 

8. Να υπενθυµίσουµε ότι µε την αναθεώρηση του
1986 αποδυναµώθηκε ο θεσµός του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας και η µεταβολή του πολιτεύµατος σε
«Πρωθυπουργοκεντρικό», η δε πρόσθετη επεκτα-
µένη Αναθεώρηση του 2001, δεν είχε τα αναµενό-
µενα αποτελέσµατα.
Επίσης η Αναθεώρηση του 6/2008, ουδέν προσέ-
φερε, συνεπώς µετά τον Ιούνιο (που παρήλθε) του
παρόντος έτους 2013, µπορούµε να προσπαθή-
σουµε να εξετάσουµε αν µία ουσιαστική αναθεώ-
ρηση θα µπορούσε να µας οδηγήσει σε σιδηρά
διαφανή διακυβέρνηση, χωρίς να αλωθούν τα ατο-
µικά δικαιώµατα, µε το πρόσχηµα της απαιτούµε-
νης δηµοσιονοµικής προσαρµογής.

9. Ας δούµε όµως ποιες θα µπορούσαν να είναι οι
προτάσεις για τις απαιτούµενες συνταγµατικές ή
συντακτικές µεταρρυθµίσεις:
α. Η προσεχής Βουλή, θα είναι Αναθεωρητική ή
Συντακτική; ∆ηλαδή  αν εξακολουθήσουµε να µι-
λάµε για Προεδρευόµενη ∆ηµοκρατία, µε εκλογή
του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας (Πτ∆) από την
Βουλή(άρθρο 32 παρ.1 του Συντ/τος) µε ενδυνά-
µωση των σηµερινών αρµοδιοτήτων του Πτ∆,δηλ.
Συνταγµατική Αναθεώρηση ή για Προεδρική ∆η-

µοκρατία, όπου ο Πτ∆ θα εκλέγεται άµεσα από τον
λαό (άρθρο 110 παρ.1 του Συντ/τος) δηλ. Συντα-
κτική Αναθεώρηση; Η Συντακτική Βουλή δεν φαί-
νεται να συγκεντρώνει υποστηρικτές της, ενώ
αντιθέτως η πλειοψηφία των εγκρίτων νοµικών µας,
υιοθετούν την προσεχή λειτουργία της Βουλής ως
Αναθεωρητικής. 
β. Ποιες όµως αρµοδιότητες του Πτ∆ θα µπορού-
σαν να θεσµοθετηθούν σε µία Αναθεωρητική
Βουλή; Εκτός από την παραπάνω πρότασή µας
για υπαγωγή των µονίµων Υφυπουργών στον Πτ∆,
η  επαναφορά των αρµοδιοτήτων των συγκεκρι-
µένων παρακάτω άρθρων του Συντάγµατος του
1975 ( που τα επεσήµανε και ο Αντώνης Π. Αργυ-
ρός τ.Υπουργός Επικρατείας, ∆ικηγόρος ΑΠ
σε πρόσφατο δηµοσίευµά του), θα ενίσχυε την
ενίσχυση των συνταγµατικών θεσµών, που τώρα
απαιτείται, και την δηµιουργία ισορροπίας Κυβερ-
νήσεως και Πτ∆, ήτοι:
-Άρθρο 35: αρµοδιότητες του Πτ∆  που δεν χρή-
ζουν υπουργικής υπογραφής.
-άρθρα 38παρ.3 και 39 παρ. 1:αρµοδιότητα του Πτ∆
για σύγκλιση του Υπουργικού Συµβουλίου και του
Συµβουλίου της ∆ηµοκρατίας.
-άρθρο 42: Κύρωση τω Νόµων
-άρθρο 48: Κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πο-
λιορκίας.
-άρθρο 37: ∆ιορισµός Πρωθυπουργού
-άρθρο 38: Παύση της Κυβερνήσεως.
Επίσης θα πρέπει να επανέλθουν οι αρµοδιότητες
του Πτ∆, πριν την αναθεώρηση του 1985, και να θε-
ραπευτεί η διάταξη του άρθρου 32 του Συν/τος,
που επιτάσσει, σε περίπτωση µη συγκέντρωσης των
συναινετικής ψηφοφορίας των 180 βουλευτών(
στην διαδικασία της εκλογής του Πτ∆), να οδηγού-
µαστε σε νέες κοινοβουλευτικές εκλογές.
Επίσης ο Πτ∆ να εκλέγεται για 6ετή θητεία, χωρίς
δικαίωµα επανεκλογής.

γ. Πραγµατική ανεξάρτητη ∆ικαιοσύνη. 
Η επιλογή της Ηγεσίας της, να προέρχεται από την
Ολοµέλεια των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων και όχι από
την πολιτική ηγεσία. Για αυτό τον σκοπό, από την
ολοµέλεια των ∆ικαστηρίων επιλέγονται οι Αντι-
πρόεδροι, και από τους τρείς αρχαιότερους, πάλι
από την Ολοµέλεια εκλέγεται ο Πρόεδρος του κάθε
Ανώτατου ∆ικαστηρίου.
δ. Μείωση του αριθµού των βουλευτών στους 200,
αν µάλιστα υιοθετεί η παρακάτω πρόταση των 51
βουλευτών Γερουσίας.
ε. Η κατάργηση κάθε µορφής ασυλίας και προνο-
µίου στους βουλευτές και Υπουργούς. Το άρθρο 86
του Συνταγ/τος, παρά τις πολλαπλές του µεταµορ-
φώσεις, εξακολουθεί να οδηγεί στο ακαταδίωκτο
τους, λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας
που απαιτείται.
στ. Ασυµβίβαστη η ιδιότητα του βουλευτή και του
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Υπουργού. Όποιος βουλευτής συναινεί στην
υπουργοποίησή του, αυτοµάτως χάνει την βουλευ-
τική του ιδιότητα και συνεπώς και την µισθοδοσία
του (µισθοδοτείται πλέον ως υπουργός), την δε
βουλευτική του θέση την καταλαµβάνει αναπληρω-
τής του, δεν επιστρέφει δε στην βουλευτική του
θέση, αν παυθεί ή παραιτηθεί. Οι θητείες των αιρε-
τών αξιωµατούχων, πλην των αρχηγών κοµµάτων,
δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις δύο. 

Ουσιαστική αναθεωρητική διαδικασία: ∆ιανοµή
των νοµοθετικών αρµοδιοτήτων.
Θεωρώ ότι «ο κόµπος δεν έχει φτάσει στο χτένι»

και δυστυχώς η πλειοψηφία των «εγκρίτων νοµικών
µας» είτε έχουν βολευτεί µε τις υψηλά εισοδήµατά
τους, είτε ήδη έχουν εµπλακεί στην πολιτική και δεν
επιθυµούν, από το πόστο πλέον το βουλευτικό-
υπουργικό, να απολέσουν τµήµα της πολιτικής τους
εξουσίας. Η Αναθεωρητική Βουλή που θα υπεισέλ-
θει στην διανοµή της νοµοθετικής εξουσίας, και
θα περιορίσει έτσι την σηµερινή ταύτιση νοµοθετι-
κής-εκτελεστικής εξουσίας, θα περιόριζε σηµαν-
τικά την πολιτική διαπλοκή.

Η καθιέρωση δεύτερου νοµοθετικού σώµατος,
αποτελούµενο από εκπροσώπους-βουλευτές 51
νοµών, οι οποίοι θάχουν αντικειµενικά κριτήρια για
την επιλογή τους από τα κόµµατα, όπως πλην των
πανεπιστηµιακών τους σπουδών και την πρότερη
επιτυχή επαγγελµατική τους καριέρα(όχι συνδικα-
λιστές –γλάστρες καναλιών), το δε Σώµα θα ασχο-
λείται  µε συγκεκριµένης υφής και  αντικτύπου
νοµοθετήµατα, Σώµα που µπορεί να λειτουργεί στα
πρότυπα του Αµερικάνικης Γερουσίας (η παλαιά
Ελληνική Γερουσία). 

Με το ανωτέρω πρότυπο, µε τροποποίηση λοιπόν
του Συντάγµατος µας, θα µπορούσε να επιτευχθεί
µία σοβαρότατη µεταρρύθµιση στην οποία θα κα-
τεγράφετο ότι « οι νοµοθετικές εξουσίες ασκούνται
από  δύο Σώµατα, από  την Γερουσία και την  Βουλή
των Αντιπροσώπων.” Η Βουλή και η Γερουσία είναι
ίσοι εταίροι στη νοµοθετική διαδικασία, η νοµοθε-
σία δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς τη συναί-
νεση αµφότερων των Σωµάτων». 
Όµως, το Σύνταγµα περαιτέρω, σε επόµενα άρθρα
του,  θάδινε, σε κάθε Σώµα µοναδικές εξουσίες. Θα
µπορούσε π.χ να περιγράφει ότι «η Γερουσία επι-
κυρώνει συνθήκες, µνηµόνια, πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου και εγκρίνει τους κορυφαίους προ-
εδρικούς διορισµούς ενώ η Βουλή εγκρίνει νοµο-
σχέδια αύξησης των εσόδων. Η Βουλή εγκρίνει
υποθέσεις παραποµπής προσώπων, ενώ η Γερου-
σία αποφασίζει τις υποθέσεις παραποµπής, µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων της, προτού ένα παρα-
πεµπόµενο πρόσωπο καταστεί δυνατόν να καθαιρε-
θεί αναγκαστικά από το αξίωµά του». 

11. Προεισαγωγικές διαδικασίες Αναθεώρησης
θα πρέπει πάντως να προηγηθούν, πριν να ξεκι-
νήσει η συζήτηση της επανεξέτασης του ισχύοντος
Συντάγµατος. Θα πρέπει πριν οι προτεινόµενες
Συνταγµατικές αναθεωρήσεις, ψηφισθούν  από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο και εξετασθούν την προ-
απαιτούµενη αρµοδία επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφά-
νειας, το υπουργικό Συµβούλιο θα  πρέπει να
ενισχυθεί από µια νεοσύστατη Επιστηµονική επι-
τροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος, που ενδεί-
κνυται να στελεχωθεί από προσωπικότητες
εγνωσµένου κύρους και γνώσεων, επί της εκτελε-
στότητας των στοχευµένων  Συνταγµατικών επιτα-
γών.

Το 1868, αυτή η επιτροπή αντιπροσώπων άσκησε δίωξη 
στον πρόεδρο Άντριου Τζόνσον στη δίκη παραποµπής
του, Χάρτης της Ελλάδας µε αριθµηµένους τους νο-
µούς αλλά η Γερουσία δεν τον καταδίκασε.

Χάρτης της Ελλάδας µε αριθµηµένους τους νοµούς
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ …
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Γράφει η Κική Τσαγκαράκη - ΜπαHζου
∆ικηγόρος Πειραιά

Πειραιάς Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου. Απόγευµα
στην προβλήτα Ε9 στο λιµάνι του Πειραιά. Ο κό-
σµος συρρέει απ’όλες τις ανοιχτές εισόδους για να
είναι συνεπής στο ραντεβού του µε την Εθνική Λυ-
ρική Σκηνή σ ΄ ένα πρόγραµµα ανοιχτής δοκιµής
που πραγµατοποίησε στις 18.00 το απόγευµα λίγο
πρίν την δύση του ηλίου στο λιµάνι. 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει γνωριµία µε άριες
γνωστών  έργων του κλασσικού ρεπερτορίου υπο
την µουσική διεύθυνση του µαέστρου Ζαν Κριστόφ
Σαρόν. Τις ερµηνείες των έργων εκτέλεσαν µε
άψογη εµφάνιση οι σολίστες Βασίλης Καβάγιας,
Βασιλική Καραγιάννη, Ειρήνη Καραγιάννη και Γιάν-
νης Χριστόπουλος.

Η προγραµµατισµένη δοκιµή ξεκινάει χωρίς κα-
θυστερήσεις κάτω από το εσπερινό φως του φθι-
νοπώρου, µπροστά από ένα κινούµενο σκηνικό
ουρανού,  θάλασσας και πλοίων που αναχωρούν
για άλλους προορισµούς αφήνοντας πίσω τους
πυκνό καπνό και το γνώριµο ήχο της… µπουρού
που αποχαιρετά.

Οι αισθήσεις του κοινού, το όµορφο τοπίο και οι
ήχοι της κλασσικής µουσικής βρίσκονται σε πλήρη
αρµονία και δηµιουργούν ένα εξαίσιο αισθητικό
αποτέλεσµα.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή µέσα από αυτή την αξιο-
θαύµαστη πρωτοβουλία (προηγήθηκει αφιέρωµα
στην Μαρία Κάλλας µε ένα µουσικό περίπατο σε
πέντε συναυλίες σε πέντε σηµεία στην πόλη της
Αθήνας µεταξύ των οποίων και στο προαύλιο του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου µε µεγάλη συµ-
µετοχή κοινού ) αποδεικνύει πως η τέχνη µπορεί και
πρέπει να διακονεί τους υψηλούς στόχους  της και
να υπερασπίζεται το δικαίωµα του πολίτη, ο οποίος
µέσα από τις πιο αντίξοες οικονοµικές συνθήκες,
µπορεί  τουλάχιστον να κοινωνεί και να  απολαµβά-
νει τα  πνευµατικά αγαθά σαν ένα απόλυτο και απα-

ράγραπτο οικουµενικό δικαίωµα που φέρει το εκ γε-
νετής χαρακτηριστικό της κοινοκτηµοσύνης.

Οι πνευµατικοί µας ταγοί, µε το τιµητικό αξίωµα
που τους έχει απονείµει, µε µια οιονεί «δεδηλω-
µένη» εµπιστοσύνη ο πολίτης και όχι η µισθοσυντή-
ρητη  «ειδυλλιακή» σχέση τους µε την εκάστοτε
εξουσία, φέρουν πλήρη την ευθύνη της  «υπογρα-
φής» τους στο κοινωνικό συµβόλαιο ανάµεσα στον
δηµιουργό και τον αποδέκτη σαν διαµεσολαβητές
και σαν αρτοφόριο που συνεισφέρει στην ιερή και
απρόσκοπτη διακίνηση  κάθε  πνευµατικού  αγαθού.

Καµία θεσµοθετηµένη ελεύθερη διακίνηση των
ιδεών δεν µπορεί να ανθίσει και να καρποφορήσει
αν όλοι δεν συναισθανθούµε ότι ο πολιτισµός είναι
το ιδεατό στήριγµα της δηµοκρατίας που απαλλά-
σει τον άνθρωπο από την  µέγγενη των ενστίκτων.

Αποτελεί όαση ελπίδας, σε µια εποχή οικονοµι-
κής ένδειας και απίσχνανσης των ιδεολογιών η εξω-
στρέφεια στην πολιτική των ναών της τέχνης που
δίδουν βάλσαµο
και ανάσα ζωής
σε ένα κόσµο
που δοκιµάζεται.

Ευχόµαστε
και σε άλλες πα-
ρόµοιες πρωτο-
βουλίες.
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ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ 
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Παιδική Χορωδία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά 

ξεκίνησε τις πρόβες της κάθε Παρασκευή στις 18:15µ.µ. – 20:00µ.µ. 

στην αίθουσα του ∆.Σ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 47 – Πειραιάς) 

και θα χαρούµε πολύ να υποδεχθούµε τους µικρούς  µας φίλους ! 

Με τραγούδια και θεατρικό παιχνίδι 

δηµιουργούµε µια ωραία παρέα για τα παιδιά σας ! 

Σας περιµένουµε !

Πληροφορίες: Κα Μαρίλη Τηλ. : 210.4220625 (εσωτ. 2)

Για την Ιστορία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προκειµένου να συγκεντρώσουµε ενδιαφέροντα στοιχεία 

για την Ιστορία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, 

απευθύνουµε παράκληση προς κάθε συνάδελφο, 

εν ενεργεία ή συνταξιούχο, εάν γνωρίζει 

ή έχει υπ΄ όψιν του σχετικά στοιχεία ή γνώσεις, 

να επικοινωνήσει µε τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ.Π. 

κ. Μανώλη ΚοτσώνηΜανώλη Κοτσώνη - Τηλ.: 210 4121 201

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι ΣΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ∆ Σ
Π

∆ Σ
Π
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Σε διάφορες συζητήσεις
τηλεοπτικές και µη, δια-

πιστώνω πόσο πολύ εντυ-
πωσιάστηκαν οι έλληνες
ανακαλύπτοντας την αξία
και την ισχύ του Νόµου.
Αυτό που για οποιαδήποτε
άλλη κοινωνία θα ήταν αυ-
τονόητο, δηλαδή η ενεργο-
ποίηση του κρατικού

µηχανισµού για τον εντοπισµό και την αποτροπή
όποιου εν εξελίξει είτε κυοφορούµενου εγχειρήµα-
τος ανατροπής ή αµφισβήτησης των θεµελιακών
αξιών, των συνταγµατικών δοµών και της φυσιο-
γνωµίας του πολιτεύµατος, στην Ελλάδα δηµιουρ-
γεί ψιθύρους και θεωρίες συνωµοσίας. Είναι
δεδοµένο, ότι η δηµοκρατία δε µπορεί να κινείται
εκτός των ορίων του νόµου, ακόµη και για την προ-
άσπιση της, αφού στην περίπτωση αυτή αυτοαναι-
ρείται και παύει να είναι δηµοκρατία, όµως
υπερασπιζόµενη το νόµο υπερασπίζεται τον ίδιο της
τον εαυτό. ∆ηµοκρατία είναι µία συγκεκριµένη
στάση ζωής, ένα πλαίσιο αξιών και συνειδητών επι-
λογών. Ας µην βάλλουµε λοιπόν κατά της δηµο-
κρατίας, όταν εφαρµόζεται ο νόµος, όχι γιατί
αόριστα πιστεύουµε στη δικαιοσύνη, αλλά γιατί
αξιώνουµε δικαιοσύνη και ελέγχουµε τον τρόπο που
αποδίδεται.

Κύριο χαρακτηριστικό του πρόσφατου βίου της
ελληνικής πολιτείας, που έµµεσα είχε την πλήρη
αποδοχή της πλειοψηφίας των ελλήνων, ήταν η ανο-
µία, που στην αρχή εκφράστηκε µε την αδιαφορία,
µετά µε την αποδοχή και τέλος, µέσα στις συνθή-
κες της κρίσης που τελικά δεν ήταν µόνο οικονο-
µική, εξέθρεψε το θηρίο που βάλει ευθέως κατά των
δηµοκρατικών αντιλήψεων, αξιών και κεκτηµένων,
επιχειρώντας να αναστήσει από τις στάχτες του
φοίνικα τα φαντάσµατα του παρελθόντος, στήνον-
τας για ακόµη µία φορά τη δηµοκρατία στο από-
σπασµα.

Χωρίς να γίνεται επίκληση της αφελέστατης
θεωρίας των άκρων, οι εµπνευστές της οποίας
έφθασαν να αναζητούν ψήγµατα συνταγµατικής
αφοσίωσης σε παρεκκλίνουσες αντιλήψεις, δεν
αποτελεί ταµπού για τη δηµοκρατία η αξίωση να κι-
νούνται εντός των ορίων και των αξιών που τίθενται
από το ίδιο το πολίτευµα, οι απόψεις που επιχειρούν
να κατευθύνουν τµήµατα της κοινωνίας σε συγκε-
κριµένες επιλογές και συµπεριφορές. Αυτονόητο
µάλιστα καθήκον της πολιτείας είναι να διατηρεί τη
συνοχή του κοινωνικού ιστού και να προφυλάσσει
τον πολιτικό της πολιτισµό και τις θεµελιακές της
αξίες απ’ όποιες επιβουλές. Εάν λοιπόν ένα συνον-
θύλευµα κριτικής, παρουσιαζόµενο µε το µανδύα
του πολιτικού φορέα, υπήρξε φενάκη για την
κάλυψη πρακτικών και απόψεων διάρρηξης του κοι-
νωνικού συµβολαίου και ανατροπής του δηµοκρα-
τικού κεκτηµένου, τότε καθήκον της πολιτείας είναι
αφενός να αναδείξει, ότι πρόκειται για κατ’ επίφαση
πολιτικό φορέα και  αφετέρου να αντιµετωπίσει
όποια διαπιστούµενη παραβατική συµπεριφορά, µε
τα µέσα που διαθέτει µία δηµοκρατία. Το λόγο και
το νόµο. Ατυχώς, αφύπνιση της πολιτείας υπήρξε,
µόνον µετά το τραγικό συµβάν της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα. Ενός ανθρώπου που θα µπορούσε
να είναι φίλος του γιού µας, γιός του φίλου µας.
Ενός νέου ανθρώπου που τραγουδούσε ενάντια στο
φασισµό. Και γι’ αυτό τον σκότωσαν. Ψυχρά, στο-
χευµένα. ∆εν ήταν µετανάστης, δεν “επιβάρυνε” µε
την ύπαρξη του την ελληνική οικονοµία, κανένας δε
µπορούσε να αµφισβητήσει τη νοµιµότητα της
παρουσίας του στη χώρα, ούτε το δικαίωµα του να
εκφράζει τις απόψεις του. Παρ’ όλ’ αυτά τον σκό-
τωσαν, ακριβώς για τις απόψεις του. Ξυπνήσαµε
λοιπόν έντροµοι από το λήθαργο µας, γιατί ο θάνα-
τος του µας αφορούσε. Θελήσαµε να αποβάλουµε
το “σύνδροµο του θεατή”, φοβούµενοι, ότι “όταν θα
έρθουν για ‘µας, δε θα έχει µείνει πλέον  κανείς για
να µιλήσει”. Ασφαλώς και δε γνωρίζουµε ακόµη, εάν
ο δράστης της δολοφονίας έδρασε αυτοβούλως ή

ΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  
ΑΑΠΠΟΟΣΣΠΠΑΑΣΣΜΜΑΑ

του Γ.Π. Καραµιζάρη, 
∆ικηγόρου - Συµβούλου του ∆.Σ.Π
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καθ’ υπόδειξη. Γνωρίζαµε όµως, εδώ και καιρό, ότι
το αυγό του φιδιού είχε ήδη  εκκολαφθεί. Προσπα-
θώντας να µαζέψουµε τα κοµµάτια µας από τη λαί-
λαπα των µνηµονιακών µέτρων
παρακολουθούσαµε, χωρίς να αντιδρούµε, τη δηµι-
ουργία µικρών στρατών, τη συγκρότηση και δρα-
στηριοποίηση οµάδων δράσης – ταγµάτων εφόδου,
µε χαρακτηριστικό τους τις οµογενοποιηµένες µορ-
φές, πεποιθήσεις και συµπεριφορές, την άρνηση
της ανθρώπινης µοναδικότητας, τη δηµιουργία
άβουλης µάζας και την υποταγή της στην αρχή του
ενός. Βλέπαµε το κράτος να υποκαθίσταται απ’
όποιον ανεξέλεγκτα αποφάσιζε να είναι ο ίδιος κρά-
τος. Βλέπαµε το λόγο να προαναγγέλλει την πράξη
της αµφισβήτησης του δηµοκρατικού πλαισίου συ-
νύπαρξης. Η αντιµνηµονιακή ρητορική της, έκανε
τους έλληνες να κλείσουν τα µάτια στο γεγονός, ότι
η χρυσή αυγή επεδίωκε την εκτροπή της ελληνικής

κοινωνίας από
τις δηµοκρατι-
κές κατακτήσεις
και πεποιθήσεις
ετών και σηµα-
τοδοτούσε την
πορεία της
προς το έρεβος
παραδοχών και πρακτικών, που στο παρελθόν έγρα-
ψαν τις µελανότερες σελίδες της ανθρώπινης ιστο-
ρίας. Τότε που οι άνθρωποι σκότωναν ανθρώπους
όχι για να πάρουν αυτά που είχαν, αλλά για να εξο-
λοθρεύσουν εκείνο που ήταν. 

Η δηµοκρατία δεν είναι κάτι αυτονόητο, που
υπάρχει ούτως ή άλλως, εάν οι πολίτες είναι  απόν-
τες. Ο πρώτος νεκρός, ας είναι ο µόνος νεκρός, όχι
γιατί οι άλλοι θα σταµατήσουν, αλλά γιατί εµείς
µπορούµε να τους σταµατήσουµε.

Σε δηµοσίευµα της «Monde» που αναφέρεται
στο ναυάγιο της Λαµπεντούζα – µε 130 νεκρούς και
200 αγνοούµενους, δυστυχισµένοι όλοι φυγάδες
απ΄ τη Σοµαλία και την Ερυθραία – υπογραµµίζεται
ότι πρόκειται για «θανάτους αθόρυβους», που επα-
ναλαµβάνονται σε τακτά διαστήµατα και που όµως
δεν ανακόπτουν την επιθυµία όσων αναζητούν στο
ρίσκο µια «λύση επιβίωσης»…

Στην Ιταλία, όπου διαπιστώθηκε ότι τρία αλιευ-
τικά πέρασαν (χωρίς να σταµατήσουν) δίπλα απ΄ το
σκάφος που βυθίστηκε καιγόµενο και όπου κηρύχ-
θηκε µέρα εθνικού πένθους, περισσεύει η οργή για
την αδιαφορία της ΕΕ. 

…∆εκάδες ανώνυµα κορµιά τυλιγµένα στο νάι-
λον ήταν η κατάληξη ενός ονείρου 300 ανθρώπων
που διέσχισαν την έρηµο της Λιβύης και αγόρασαν
µε χρυσάφι (1.100 ευρώ ήταν η ταρίφα) τη δυνατό-
τητα να ταξιδέψουν µε το σαπιοκάραβο στη Σικελία.
Στη Λαµπεντούζα τα χαράµατα της περασµένης
Πέµπτης έγινε ο θρήνος - «µη στέλνετε ασθενο-
φόρα, νεκροφόρες στείλτε» ήταν το πικρό µήνυµα

των γιατρών στις
δηµοτικές αρχές. 

Οι επιβάτες
του σαπιοκάρα-
βου, άντρες και
γυναίκες, νέοι άν-

θρωποι και παιδιά, «ο καθένας µε τη µοναδικότητά
του» βρήκαν στη φυγή τους, αυτό που θέλησαν να
αποφύγουν: Ένα κακό τέλος. 

«∆εν ήταν µετανάστες (αφού δεν έφτασαν ποτέ),
ούτε πρόσφυγες (αφού δεν πρόλαβαν να ζητήσουν
άσυλο), αλλά ούτε και λαθροµετανάστες (αφού δεν
ήταν καν µετανάστες)» λέει το δηµοσίευµα της
«Monde» και επικρίνει τις ευρωπα�κές κυβερνήσεις,
που δεν τιµωρούν παραδειγµατικά τους ασυνείδη-
τους και στυγνούς δουλέµπορους-βαρκάρηδες, και
δεν θέτουν αναχώµατα σε όσους πολιτικούς «βλέ-
πουν στους «ξένους» τους ενόχους της οικονοµικής
κρίσης, ή πάντως µια απειλή για το έθνος Πίσω στη
Λαµπεντούζα, ο Τέκλε πενθεί τους συµπατριώτες
του - «πέθαναν µερικές εκατοντάδες µέτρα απ΄ τις
ακτές, όπου θα ξεµπάρκαραν. ∆υο φορές θάνατος»
λέει και συνεχίζει «είχαν αποδράσει απ΄ την Ερυ-
θραία, είχαν διασχίσει το Σουδάν, πέρασαν µέσα απ΄
την έρηµο της Λιβύης και βγήκαν στις ακτές, ανε-
µοδάρθηκαν δυο µέρες κι έπειτα ήρθε ο θάνατος».
Ο δρόµος για την ελευθερία ήταν απατηλός.

Υποσηµείωση: Ο τίτλος του κειµένου ήταν (η ελευ-

θερία µε έστησε..). Εδώ δηµοσιεύονται αποσπάσµατα

από το κείµενο και όχι όλο. Πηγή: Χριστίνα Παυλίδου-

www.protagon.gr

ΘΘΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΙΙ  ΑΑΘΘΟΟΡΡΥΥΒΒΟΟΙΙ……ΞΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
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Παναγιώτης Εµµ. ∆έγλερης
∆ρ. ∆ικηγόρος – Σύµβουλος ∆.Σ.Π. - Καθηγητής (Adjunct Professor)

Τµήµα Νοµικής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου

«∆ηµοτικό θέατρο Πειραιά ... «∆ηµοτικό θέατρο Πειραιά ... 
η επόµενη µέρα»η επόµενη µέρα»**

Θεωρώ ως υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω και
εγώ µε την σειρά µου τον Πρόεδρο του ∆ικη-

γορικού Συλλόγου Πειραιά για την εξαιρετική αυτή
πρωτοβουλία της διοργάνωσης της σηµερινής εκ-
δήλωσης, όπως επίσης και όλους τους εκλεκτούς
εισηγητές, τον Υπουργό Παιδείας, τον ∆ήµαρχο
Πειραιά και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη
να είστε εδώ σήµερα.

Πίστευα ότι θα µιλήσω αργότερα – βλέποντας
την σειρά οµιλητών στην πρόσκληση, αλλά παρά
την όποια αλλαγή σας διαβεβαιώνω ότι δεν σκο-
πεύω να αναφερθώ σε όλα όσα έχω συµπεριλάβει
στο βιβλίο µου, το οποίο αποτελεί απλά µια µόνο
από τις πολλές νοµικές διαφορετικές προτάσεις,
που ήδη άρχισαν να διαφαίνονται και στη σηµερινή
εκδήλωση.

∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ

Επιτρέψτε µου να εντοπίσω κάποια ιδιαίτερα
σηµεία για την σχέση των νοµικών µε το ειδικό
αυτό επιστηµονικό θέµα, που είναι το αντικείµενο
της σηµερινής µας συνάντησης και την σηµαντική
δυσκολία που έχουµε να τοποθετηθούµε για ένα
τόσο κρίσιµο για την κοινωνία πεδίο, που προσ-
διορίζεται ανάµεσα στη σύγχρονη νοµική επι-
στήµη και στον πολιτισµό.

Το πεδίο αυτό οφείλουµε να το προσεγγίσουµε
σαν ∆ικηγορικός – Επιστηµονικός Σύλλογος – σαν
Έλληνες νοµικοί µε την ιδιαίτερη ευθύνη που απαι-
τεί η ιδιαίτερη αυτή – οικουµενική – διάσταση που
υπάρχει ανάµεσα στο δίκαιο, την τέχνη και τον
πολιτισµό, µιας και «οι όροι» διαµόρφωσης της
κάθε κοινωνίας, σε κάθε εποχή, «αντανακλώνται
και στους δύο αυτούς τοµείς1», για τους οποίους
η κοινωνία δίκαια αξιώνει τη δυνατότητα ή και υπο-
χρέωση διαλόγου και συνεννόησης. 

Αυτή είναι εξάλλου η διττή «έννοια της σύγ-

χρονης οικουµενικότητας, αφενός η ενότητα του
ανθρώπινου είδους και αφετέρου η ανάγκη για
παγκόσµια συνεννόηση2».

Ας προσδιορίσουµε όµως τι είναι – αυτή τη
στιγµή – το αντικείµενο της συνάντησής µας, µιας
και το ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά θα λέγαµε πολύ
απλά, το είπε ήδη και ο ∆ήµαρχος, είναι µια κλη-
ρονοµιά, για την ακρίβεια είναι ένα αστικό – δη-
µόσιο κτίριο – κληρονοµιά του 1880 περίπου και ο
όλος προβληµατισµός µας – οι νοµικές µας προ-
τάσεις – αφορούν τον θεσµικό τρόπο λειτουργίας
του – τη νέα αυτή περίοδο. 

Να θυµίσω ότι το έτος 1895 δόθηκε σε αυτό η

πρώτη θεατρική παράσταση και άρα το νοµικό
θέµα είναι, για εµάς δηλαδή πιο συγκεκριµένα για
τους νοµικούς, η διαχείριση αυτής της πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς.

Νοείται ότι για τους νοµικούς το θέµα αυτό
είναι εξαιρετικά δυσχερές, ενώ από όσα στοιχεία
συγκέντρωσα, µόνο στη Νοµική Σχολή του Πανε-
πιστηµίου της Αθήνας – στα πλαίσια του Συγκριτι-
κού ∆ικαίου – έχουν αρχίσει να ασχολούνται µε την
διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς3. 

1. Βλ. Ελίνα Ν. Μουστα`ρα «Σχέση ∆ικαίου και Τέχνης», Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 2006, σελ.40.
2. Βλ. ο.π. σελ. 41.
3. Βλ. Ελίνα Ν. Μουστα`ρα «Συγκριτικό ∆ίκαιο και Πολιτιστικά Αγαθά», Εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη 2012.

* Το παρόν κείµενο αποτελεί την οµιλία του στην εκδήλωση του ∆ΣΠ 10-6-2013
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ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Θα µπω όµως για καλύτερη κατανόηση στα «χω-
ράφια» των ιστορικών, και έχουµε εξαιρετικούς εκ-
προσώπους σήµερα εδώ, γιατί για να δώσουµε
νόηµα στην πολιτιστική κληρονοµιά πρέπει να
δούµε – να εντοπίσουµε τα συµφραζόµενα του
χρόνου και του τόπου, και θα επιχειρήσω µια συγ-
κεκριµένη οριοθέτηση – αντιπαράθεση: ποιά ήταν
τα συµφραζόµενα του χρόνου και του τόπου τότε
που φτιάχτηκε το ∆.Θ.Π., τι υπηρέτησε, τι έγινε στη
συνέχεια και ποια τα συµφραζόµενα του τόπου και
του χρόνου σήµερα;

Αυτό το επιχειρώ για να δείξω κάτι που οι ιστο-
ρικοί τονίζουν και αναγκαστικά στην ιστορία του δι-
καίου και στους θεσµούς χρησιµοποιούµε και οι
νοµικοί, δηλαδή το ότι «δεν διαβάζουµε το παρελ-
θόν µέσα από τα µνηµεία αλλά τα µνηµεία µέσα
από το παρελθόν»4.

Και εδώ χρησιµοποιώ δύο πρόσθετα επιστηµο-
νικά εργαλεία, α. το ένα είναι η «χαρτογράφηση»
του Foucault5, µε την έννοια ότι πρέπει να «δούµε»
αυτή την πόλη και να «χαρτογραφήσουµε» – να
αποτυπώσουµε τους θεσµούς της για να µπορέ-
σουµε να αξιολογήσουµε και την λειτουργία τους,
και β. ένα δεύτερο, να χρησιµοποιήσουµε την θεω-
ρία της «θεατότητας», αυτό δηλαδή που ο Magritte
έλεγε ότι µόνο γνώση βλέπει, γιατί πρέπει να κά-
νουµε κατανοητά τα µη ορατά, αλλάζοντας επίπεδα
ή και γωνίες θέασης ή και «φωτισµού» του υπό διε-
ρεύνηση αντικειµένου.

∆.Θ.Π. – ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ
∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΤΙΡΙΟ (1895)

Με βάση λοιπόν αυτά τα εργαλειακά δεδοµένα
το (∆.Θ.Π.) τότε – είναι ένα εξαιρετικό δηµόσιο κτί-
ριο. ∆εν χρειάζεται να πούµε την ιστορία του, την
ξέρουµε όλοι. Λέω την ερµηνεία, γιατί είναι ένα
εξαιρετικό δηµόσιο κτίριο και να τονίσω ότι από τον
Μεσαίωνα και µετά τα εξαιρετικά δηµόσια κτίρια

εκτός από τα παλάτια, ήταν για πάρα πολλούς αι-
ώνες µόνο οι εκκλησίες. Τον 19ο αι. και µετά, όταν
ξεκινάει η άνοδος της αστικής τάξης, την θέση τους
παίρνουν οι όπερες σε όλη την Ευρώπη, µεταφο-
ρικά είναι οι «νέοι» καθεδρικοί ναοί της αστικής
τάξης, και όσο και αν σας φανεί περίεργο οι σιδη-
ροδροµικοί σταθµοί, είναι οι «καθεδρικοί» ναοί της
νέας τότε τεχνολογικής προόδου6. Στη σηµερινή
εποχή σαν εξαιρετικά δηµόσια κτίρια έχουµε τα µε-
γάλα στάδια, τα µεγάλα ξενοδοχεία αλλά και τα µε-
γάλα σύγχρονα εµπορικά κέντρα – συγκροτήµατα
αλλά και τα σύγχρονα µουσεία7. 

Άρα εκείνη ακριβώς την περίοδο έχουµε ένα
εξαιρετικό δηµόσιο κτίριο (όπερα – θέατρο) γιατί
αποτελεί ακριβώς την αντανάκλαση µιας ιδιαίτερα
δυναµικής – εκείνη την εποχή – ανερχόµενης αστι-
κής τάξης στον Πειραιά µε κυρίαρχα – ξεχωριστά –
χαρακτηριστικά και αναφορές στο εµπόριο και στην
βιοµηχανία8. Ο Πειραιάς τότε ήταν ένα καινούριο,
πολύ δυναµικά ανερχόµενο – αυτόνοµο οικονοµικό
κέντρο, που ξεπερνάει τα «στενά» όρια της πόλης,
ανταγωνίζεται την Αθήνα και ταυτόχρονα είναι οι
καινούριοι αστοί που κάνουν µια προσπάθεια να
«ξεφύγουν από το ιστορικά άσηµο παρελθόν τους». 

Η «ΠΕΙΡΑQΚΟΤΗΤΑ»9

Τότε αναπτύσσεται αυτή η πρώτη έννοια της
συγκρότησης τοπικής συνείδησης και τοπικής συ-
νοχής ή και «αυτονοµίας», ο δε ιστορικός Γ. Γιαννι-
τσιώτης την αναφέρει σαν «πειρα�κότητα», εγώ θα
έλεγα είναι η πειρα�κή τότε «θέληση ανεξαρτησίας»
από το «κράτος των Αθηνών». Το επόµενο κρίσιµο
στοιχείο είναι ο ∆ήµος – η ∆ηµοτική δηλαδή Αρχή
της εποχής εκείνης που είναι η βασική και ισχυρή
τοπική εξουσία. Να θυµίσω ότι µέχρι το 186210 ο ∆ή-
µαρχος διορίζεται από τον θρόνο (Βασιλιά) µετά
από προηγούµενη πρόταση τριών υποψηφίων που
βγαίνουν από δηµαιρεσίες, ενώ οι άντρες – µόνο –
αρχίζουν να ψηφίζουν για ∆ήµαρχο από το 1862 και
µετά, ενώ στη συνέχεια έχουµε µια σειρά από εξαι-
ρετικούς ∆ηµάρχους όπως: Ράλλης, Μουτζόπου-

4. Βλ. Αντώνη Λιάκο «Πως το παρελθόν γίνεται ιστορία», Εκδόσεις Πόλις 2007, σελ. 263.
5. τοπογραφία
6. Βλ. Eric Hobsbawm “Fractured Times. Culture and society in the twentieth century”, 2013 Little, Brown, σελ. 28 /
«Θρυµµατισµένοι καιροί» Κουλτούρα και Κοινωνία στον 20ο αι., Εκδόσεις Θεµέλιο.
7. Εξαιρετικό παράδειγµα είναι η πόλη του Μπιλµπάο που κατάφερε να γίνει παγκόσµιο τουριστικό κέντρο χάρη στο
Μουσείο Γκούγκενχα�µ, έργο του Φρανκ Γκέρι.
8. Βλ. Βάσια Τσοκόπουλο «Πειραιάς, 1835 – 1870, Εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικού Μάντσεστερ», Εκδόσεις Κα-
στανιώτη 1984,
9. Βλ. Γ. Γιαννιτσιώτη 1860 – 1910 «Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά – Η συγκρότηση της αστικής τάξης», Εκδόσεις
ΝΕΦΕΛΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ 2006, σελ. 312.
10. Βλ. Γ. Σωτηρέλη «Σύνταγµα και Εκλογές στην Ελλάδα 1864 – 1909». Εκδόσεις Θεµέλιο1991.
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λος, Ρετσίνας, Π. Οµηρίδης και κυρίως µια γρήγορη
αστική ανάπτυξη δηλαδή: ύδρευση, δεντροφυτεύ-
σεις, οδοποιία, ντόπια βιοµηχανία κ.α.

Χαρακτηριστική είναι µια φράση της «Φωνής του
Πειραιά» το 1860 που λέει ότι «στο ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο παρακάθηνται οι πλείστοι των εργοστα-
σιαρχών του τόπου11». Άρα µιλάµε για το ισχυρό
«όπλο» του εµπορίου και της βιοµηχανίας της επο-
χής εκείνης, που έχει σαν ισχυρό θεσµό το ∆ήµο,
διότι διοικητικά / πολιτικά δεν έχει ανεξαρτητοποι-
ηθεί ακόµα ο Πειραιάς. Αυτό συµβαίνει λίγο αργό-
τερα, όταν η διοικητική του ανεξαρτητοποίηση
γίνεται το 1904 και ορίζεται πλέον ως αυτόνοµη
εκλογική περιφέρεια, διαχωρίζεται από την περιφέ-
ρεια της Αττικής και το 1905 εκλέγονται για πρώτη
φορά 3 Πειραιώτες Βουλευτές. Αυτή είναι η ανά-
λυση – χαρτογράφηση του τότε και θεωρώ ότι έχει
συγκεκριµένα όρια και σαφές «στίγµα». 

Ας δούµε όµως πολύ συνοπτικά, αλλά επιτρέψτε
µου, µε την δική µου µατιά και προσέγγιση την όχι
τόσο λαµπρή «συνέχεια», όπως οι προηγούµενοι
οµιλητές παρουσίασαν.

Η πρώτη περίοδος υπεροχής του Πειραιά και η
πολιτιστική αυτή ανάταση της πόλης συνθλίβεται
τελικά (και όχι µόνο) κάτω από το βάρος της πρω-
τεύουσας. Σύµφωνα µε τους ιστορικούς, οι ισχυροί
τοπικοί σύλλογοι, οι διαµάχες για τον «έλεγχο» του
λιµανιού µεταξύ Μανιατών και Κρητών είναι απλά
ένα µόνο «αγκάθι» στην τότε «πειρα�κότητα». 

Έχουµε λοιπόν από εκεί και πέρα, και αυτό φαί-
νεται πολύ έντονα στα µέσα του 1900, – µια νέα
πόλη µε ένα συνεχές πολιτιστικό έλλειµµα που ενι-
σχύεται µε τις διαδικασίες κοινωνικού µετασχηµα-
τισµού στον Πειραιά12. Ιδιαίτερα µετά το 1922 αλλά
και µέχρι το 1970, µιας και µετά και την εσωτερική
µετανάστευση και εγκατάσταση του νέου πληθυ-
σµού σε µια ενιαία πια περιοχή της πρωτεύουσας,
που εκτείνεται από τα βόρεια προάστια µέχρι το Πέ-
ραµα, είναι πολύ δύσκολο να µιλήσουµε για τον Πει-
ραιά, που δεν υφίσταται πλέον όπως αυτός σαν
ανεξάρτητη πόλη – λιµάνι και βιοµηχανικό κέντρο,
σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο δεύτερο µισό
του 19ου αιώνα13. 

Για όσους ζουν στον Πειραιά, όπως και εγώ –
θυµίζω ότι υπήρξαν σαν παραδείγµατα θεάτρου η
περίπτωση της «Αυλαίας» και η περίοδος που «µε-
σουρανούσε» ο Στάθης Ψάλτης. Παρά το ότι

υπήρξε µια σπάνια εξαιρετική διετία 1957 – 1959
του ∆. Ροντήρη µε το «Πειραmκό Θέατρο», πάρα
όλα τα «ιερά τέρατα» που ακούστηκαν, που όµως
πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η σπάνια – µοναδική –
περίπτωση του ∆. Ροντήρη, κυριολεκτικά «αποκε-
φαλίστηκε»14 από ένα εκλεγµένο ∆ήµαρχο, τον αεί-
µνηστο Παύλο Ντεντιδάκη, γιατί πολύ «ευγενικά» ο
τότε ∆ήµαρχος αρνήθηκε την συνέχιση της συνερ-
γασίας µε τον ∆. Ροντήρη. Χαρακτηριστικά τα δη-
µοσιεύµατα του τοπικού τύπου και ιδιαίτερα ο
«Χρονογράφος» – που φιλοξενούσε στις στήλες του
τον τότε πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Γρ. Θε-
οχάρη, ο οποίος έγραφε µε εξαλλοσύνη και εµέµ-
φετο τον ∆ήµαρχο «για τη µη συµµετοχή του στην
κατάρτιση του δραµατολογίου»!!!. Νοείται ότι µετά
το φωτεινό µικρό διάλειµµα της προσπάθειας του
«Πειρα�κού Θεάτρου» του ∆. Ροντήρη, που όπως
προανέφερα κυριολεκτικά «διώχτηκε» από τον Πει-
ραιά, το ∆.Θ.Π. επανήλθε στη συνήθη ανούσια µε-
τριότητα των διάφορων εµπορικών θιάσων15.
Τελειώνοντας την περίοδο του τότε λέω ότι πριν
τους καταστροφικούς σεισµούς το ∆.Θ.Π. είχε
γίνει πια οριστικά «ενοικιαζόµενη αίθουσα».

ΤΟ ∆.Θ.Π. ΣΗΜΕΡΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΕΝΑΣ 
ΝΕΟΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Να κάνω µια µικρή και σύντοµη αντίστοιχη ανά-
λυση για το τώρα και να προχωρήσω σε κάποιες
δικές µου παρατηρήσεις και προτάσεις. 

Τώρα έχουµε να διαχειριστούµε και να αναλύ-
σουµε το ανακαινισµένο πλέον ∆ηµοτικό Θέατρο
Πειραιά. Να δούµε και τώρα πια είναι τα συµφρα-
ζόµενα όπως κάναµε µε το τότε: του χρόνου και του
τόπου και να κάνουµε µια καινούργια «χαρτογρά-
φηση». 

Τώρα λοιπόν έχουµε µια πόλη – λιµάνι, όπως
πολύ σωστά είπε ο Υπουργός Παιδείας, που στο-
χεύει να γίνει η ελληνική πύλη του τουρισµού και
πολιτισµού. Αυτό σηµαίνει ή προ�ποθέτει το να αυ-
τοαναιρεθεί όµως µε κάποιο τρόπο – που θα συζη-
τήσουµε και αργότερα το πρώτο συνθετικό του, η
λέξη «∆ηµοτικό», πρέπει να φύγουµε και να πάµε
σε ένα καινούργιο υπερτοπικό χαρακτήρα. 

Το ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά βλέπει «θάλασσα»,
ανοίγεται στη Μεσόγειο όπως όλοι τόνισαν, αλλά
ταυτόχρονα έχουµε και µια αλλαγή στην κοινωνική

11. Βλ. Βάσια Τσοκόπουλο ο.π. σελ. 121.
12. Βλ. Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών  – «∆ιαδικασίες Κοινωνικού Μετασχηµατισµού στον Πειραιά Μετακι-
νήσεις – Οικογένεια – Εργασία)» – Συλλογική Μελέτη για τον Πειραιά, Αθήνα 1998.
13. Ο. Benoit – Guilbot / Α. Χατζηγιάννης σε συλλογική µελέτη ΕΚΚΕ /Αθήνα 1988, σελ. 23 επ.
14. Βλ. Νίκο Αξαρλή «∆ηµοτικό θέατρο Πειραιά, Θέατρο και πόλη», Εκδόσεις οδός Πανός 2001. 
15. Βλ. Νίκο Αξαρλή ο.π. σελ. 102 επ.
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– οικονοµική δοµή, µιας και γίνεται τόσος αγώνας
όπως τονίστηκε από όλους, για να γίνει home por-
ting πια το λιµάνι του Πειραιά. Είναι στόχος – στοί-
χηµα να έρχονται ακόµα και µια ή δύο ηµέρες
νωρίτερα στο λιµάνι αφετηρίας πια οι τουρίστες –
επισκέπτες στη χώρα µας και να έχουν έτσι την ευ-
καιρία – δυνατότητα να δουν πέρα από την συνήθη
επίσκεψη στην Ακρόπολη και εξαιρετικές παραστά-
σεις στο θέατρο του Πειραιά. 

Γιατί τα λέµε όµως αυτά; Γιατί τώρα ρωτάµε
διαφορετικά. Μάθαµε να ρωτάµε αλλιώς – διαφο-
ρετικά και τώρα παίρνουµε διαφορετικές απαντή-
σεις, µάθαµε να αφουγκραζόµαστε και πρέπει να
δούµε τους πολλούς και σύνθετους τρόπους λει-
τουργίας του ∆.Θ.Π. Ήδη τα πιο πολλά ακούστη-
καν. Πως µπορούµε λοιπόν µια κληρονοµιά
πολιτιστική, όπως είπα στην αρχή, να την διαχειρι-
στούµε τώρα και εδώ – για το σκοπό θα χρησιµο-
ποιήσω ένα παράδειγµα της ψυχιατρικής από τον
S. Freud για την α-χρονικότητα του ασυνείδητου16.

Έχει µείνει σαν χαρακτηριστικό («κλασσικό») πα-
ράδειγµα στη ιστορία και µεθοδολογία των επιστη-
µών  η επίσκεψη του Freud στη Ρώµη17 όπου έκανε
την εξής παρατήρηση: είδε στο ίδιο οικοδοµικό τε-
τράγωνο να συνυπάρχουν ρωµα�κά, µεσαιωνικά
αλλά και νεώτερα κτίσµατα, και αυτό το πράγµα να
συλλειτουργεί. Αυτό το χαρακτήρισε ότι είναι ακρι-
βώς σαν το ασυνείδητο που, όταν βγαίνει στην επι-
φάνεια, έρχεται ανεξάρτητα από τον κάθε –
διαφορετικό – χρόνο κατασκευής του συγκεκριµέ-
νου υποστρώµατος, δηλαδή όλο το παρελθόν πα-
ρουσιάζεται συγχρονικά. 

Αυτή η α-χρονικότητα λοιπόν µας δίνει την δυ-
νατότητα να µεταχειριστούµε το εξαιρετικό αυτό
Μέγαρο σαν πολύσπαστο – µε συγχρονικό τρόπο:

I. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ανακαι-
νισθείσα και επισκευασθείσα «ξύλινη σκηνή» για να
γίνεται – διδάσκεται θεατρική παιδεία – θεατρική
ιστορία. 

II. Μπορούµε σε αυτό να φέρουµε και να συνερ-
γαστούµε µε το Πανεπιστήµιο της Αθήνας και να δι-
δάξουµε φοιτητές. 

III. Μπορούµε να ενώσουµε τα ιστορικά και θεα-
τρικά αρχεία, µπορούµε δηλαδή να έχουµε δυνα-
τότητα ταυτόχρονης πολλαπλής αξιοποίησης πέρα
από τα κλασσικά: δηλαδή µουσική και θέατρο. 

IV. Μπορούµε να «συστήσουµε» δίκτυο ευρω-
πα�κών πόλεων (4 – 5) που διαθέτουν θέατρα µε πα-
ρόµοιες «µπαρόκ» σκηνές.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ενδεικτικά στο σηµείο αυτό να θυµίσω µόνο τα
βασικά στοιχεία της δικής µου πρότασης18 (που
στηρίζεται στο υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο της
χώρας µας):

Από όσα ήδη αναφέρθηκαν, καθίσταται σαφής
και αναγκαίος στόχος: α) η υπερτοπικότητα και β)
ο δηµόσιος – κοινωφελής χαρακτήρας του σκοπού
του θεσµού του ∆ηµοτικού Θεάτρου Πειραιά, για
τον οποίο, όπως σε όλους τους αντίστοιχους, προ-
κρίνεται κατ’ αρχήν η µορφή του Νοµικού Προσώ-
που Ιδιωτικού ∆ικαίου - κοινωφελούς χαρακτήρα,
µε ουσιαστική, οργανωτική και διοικητική αυτοτέ-
λεια.

Αυτός ο µικτός χαρακτήρας των Ν.Π.Ι.∆. κοινω-
φελούς σκοπού είναι συνήθης τα τελευταία 20 χρό-
νια. 

Είναι εποµένως αναγκαία κατ’ αρχήν η σύσταση
ενός ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης, ο οποίος,
λειτουργώντας χάριν του δηµοσίου συµφέροντος –
του «κοινού – γενικού καλού» – µε κοινωφελή χα-
ρακτήρα – µε χαρακτηριστικά ιδιωτικού δικαίου,
λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή εµπειρία αλλά και τις
ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του Πειραιά. 

Για το λόγο αυτό, και παράλληλα, για να απο-
φευχθεί η χρήση του ως ενοικιαζόµενης αίθουσας
για τέχνη του super market – ή ως κέντρο διερχο-
µένων θιάσων, είναι απαραίτητο να έχει ως Νοµικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, ίδια όργανα διοίκησης,
δηλαδή ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Καλλιτεχνικό ∆ι-
ευθυντή, που θα ορίζουν το πρόγραµµα και τις
άλλες οργανωτικές του λειτουργίες (αυτονοµία δη-
λαδή τόσο από την κεντρική όσο και τη τοπική δη-
µόσια διοίκηση).

Εξάλλου, το γεγονός ότι από το ∆ηµοτικό Θέα-
τρο Πειραιά αυτό που έχει µείνει σήµερα δεν είναι
ένας θίασος, όπως εξ αντιδιαστολής συνέβη µε το
Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλά-
δος, την Ορχήστρα των Χρωµάτων και την Εθνική
Λυρική Σκηνή, αλλά µόνο το κτίριο, ιδιοκτησίας του
∆ήµου Πειραιά, µας οδηγεί στην πρώτη διαπί-
στωση: Το ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά δεν µπορεί
δεδοµένης της πολυετούς αδράνειας λειτουργίας
του να αποκτήσει a posteriori θίασο. Είναι απαραί-
τητο να λειτουργήσει µόλις παραδοθεί αποκατε-
στηµένο, προκειµένου να µην εγκαταλειφθεί εκ
νέου, ενώ εξάλλου δεν είναι επιθυµητό να προστε-
θεί στη χώρα άλλο ένα ∆ΗΠΕΘΕ. Η ανάγκη µεί-

16. Βλ. Sigmund Freud, “Civilization and its Discontents”, New York Norton – «Ο πολιτισµός πηγή δυστυχίας», Εκδό-
σεις ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 1974.
17. Βλ. Αντώνη Λιάκο «Πως το παρελθόν γίνεται ιστορία;», Εκδόσεις Πόλις 2007, σελ. 264.
18. Βλ. Π. ∆έγλερης «∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά» Μια νοµική πρόταση για το θεσµικό πλαίσιο της νέας περιόδου λει-
τουργίας του, Εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη 2012, σελ. 49 επ.
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ωσης του κόστους συνηγορεί προς αυτό, ενώ πα-
ράλληλα κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται αυτόµατα την
ενοικίασή του ως «κελύφους» σε όποιον το ζητήσει. 

Με βάση τα πιο πάνω προαπαιτούµενα, το ∆η-
µοτικό Θέατρο Πειραιά θα έχει πλέον τις υποδοµές
να συντάσσει το πρόγραµµα των καλλιτεχνικών και
πολιτιστικών του εκδηλώσεων. Η κατάρτιση του πο-
λιτιστικού προγράµµατος θα πρέπει να συντάσσε-
ται µε τριετή τουλάχιστον προγραµµατισµό, µε
σαφή κριτήρια επιλογής και να περιλαµβάνει µετα-
κλήσεις ολοκληρωµένων παραγωγών αλλά και
µικτές παραγωγές και  συν των χρόνω ολοκληρω-
µένες πρωτότυπες παραγωγές παραστάσεων θεά-
τρου, παιδικού θεάτρου, µουσικού θεάτρου, χορού,
συµφωνικών συναυλιών, µουσικών εκδηλώσεων,
ρεσιτάλ, ακόµη και παραστάσεων µε ιδιαίτερες
σκηνικές απαιτήσεις, όπως είναι η όπερα. 

Προκειµένου να υπάρχει συνεχής λειτουργία
αυτού του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού Νοµι-
κού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου, είναι απαραίτητη
η θωράκισή του µε τα προνόµια και τις ατέλειες του
∆ηµοσίου, που δόθηκαν στα άλλα θέατρα και µου-
σικά σύνολα. 

∆εδοµένης της κυριότητας του ∆ήµου Πειραιά
επί του ακινήτου, είναι σκόπιµη η παραχώρηση της
χρήσης του ακινήτου στο νέο Ν.Π.Ι.∆., µε όρους
που να συνάδουν στη φύση και το εύρος του νέου
θεσµού, κατά αντιστοιχία µε τη σύµβαση παραχώ-
ρησης κατά χρήση των εκτάσεων του ∆ηµοσίου
στους Οργανισµούς Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Λόγω των σπουδαίων χαρακτηριστικών του κτι-
ρίου του, υπάρχει ανάγκη σύνδεσης αυτού µε το
Ιστορικό Αρχείο του ∆ήµου, καθώς απαιτείται και η
δηµιουργία του Ιστορικού Αρχείου του ίδιου του
Θεάτρου και η πιθανή στόχευση για την προαγωγή
της θεατρικής παιδείας (µε σύνδεση µε Θεατρικό
Τµήµα Πανεπιστηµίου Αθηνών ή και σύσταση και
λειτουργία ∆ραµατικής Σχολής). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Με βάση τα προηγούµενα βασικά στοιχεία της
ιστορικής αλλά και νοµικής ανάλυσης θεωρώ λάθος
την δηµιουργία  της πολιτιστικής Ακτής του Πει-
ραιά, µε διαφορετικό σχεδιασµό από την Ο.Λ.Π.
Α.Ε.  

Είναι αδύνατον να µιλάµε και να κάνουµε τον
Πειραιά πύλη του πολιτισµού όταν ο Ο.Λ.Π. έχει
άλλο «µπα�ράκι», χαράσσει άλλη πορεία. Αν θέ-
λουµε λοιπόν να εντοπίσουµε το νέο υπερτοπικό
χαρακτήρα πρέπει να επιµείνουµε στη συνέργεια ή
µάλλον στις συνέργειες.

Αυτός ο συνδυασµός – συνένωση δυνάµεων –
είναι που τελικά προτείνεται, ώστε να µπορέσει να
αποτελέσει η νέα περίοδος λειτουργίας του θεά-
τρου µία ευκαιρία πολιτιστικής αναγέννησης της
πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Πει-
ραιά. 

Και ίσως κάποιος αναρωτηθεί: Μα όλα αυτά που
εδώ προτείνονται µπορούν να γίνουν σε περίοδο
κρίσης;

Η απάντηση είναι αβίαστα απλή. Αρκεί οι ίδιοι οι
Πειραιώτες να δουν τι γίνεται στη «γειτονιά» αυτή
της Μεσογείου για να αντληθούν στοιχεία για τη δύ-
ναµη της συνένωσης πολιτισµού και τουρισµού.

Το ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά, όπως το οραµατί-
στηκαν οι θεµελιωτές του, δηµιούργησε στα τέλη
του 19ου αιώνα µια αφήγηση – αυτή της τοπικής
ιστορίας και της αναπτυσσόµενης την περίοδο
εκείνη αστικής τάξης. 

Η συνέχεια στον 20ο αιώνα είναι πλήρως γνωστή
και έχει να κάνει µόνο µε την εδραία πεποίθηση ότι
η κατανόηση των προηγούµενων λαθών είναι
µέρος της προτεινόµενης λύσης. 

Γι’ αυτό και για τη συγκρότηση – θεµελίωση της
δικής µου πρότασης αναζητήθηκαν οι «καλές πρα-
κτικές» που η εθνική νοµοθεσία έχει να µας δώσει
για ένα θεσµό σε όσµωση µε το ευρωπα�κό επί-
πεδο, σε ένα υπερτοπικό σχέδιο εξόδου από την
προηγούµενη «εµπειρία», µε  µια νέα υπεύθυνη
πρόταση ευρύτατης συναίνεσης και συνεργασίας.

Επειδή ακριβώς δεν θέλουµε – πιστεύω οι πε-
ρισσότεροι – να χάσουµε το ακριβό προνόµιο της
δηµοκρατίας – αν δεν επιθυµούµε απλά να παρι-
στάµεθα αδρανείς και αµέτοχοι, µπορούµε όλοι να
δώσουµε τη µάχη αυτή για την πνευµατική αναγέν-
νηση του Πειραιά. 

Γιατί ειδικά τώρα την περίοδο της κρίσης το πιο
επικίνδυνο πράγµα είναι η παραίτηση. 
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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν µια µηλιά ….. και
αγαπούσε ένα αγοράκι. 

Και κάθε µέρα το αγοράκι πήγαινε και µάζευε
τα φύλλα της και τα έπλεκε στεφάνι κι έπαιζε το
βασιλιά του δάσους. 

Σκαρφάλωνε στον κορµό της κι έκανε κούνια
στα κλαδιά της κι έτρωγε µήλα. Παίζανε και κρυ-
φτό. Κι όταν το αγόρι κουραζόταν, αποκοιµιόταν
στον ίσκιο της. Και το αγόρι αγαπούσε τη µηλιά
…. πάρα πολύ. Κι η µηλιά ήταν ευτυχισµένη. Μα
πέρασαν τα χρόνια. Και το αγόρι µεγάλωσε. Και
πολλές φορές η µηλιά έµενε µοναχή. 

Τότε µια µέρα το
αγόρι πήγε στη µηλιά κι
η µηλιά είπε : «Έλα,
Αγόρι, έλα να σκαρφα-
λώσεις στο κορµό µου
και να κάνεις κούνια στα
κλαδιά µου, να φας µήλα
και να παίξεις στον ίσκιο
µου αποκάτω και να ‘σαι
ευτυχισµένο».

«Είµαι µεγάλος πια
για να σκαρφαλώνω και

να παίζω», είπε το αγόρι. 
«Θέλω ν’ αγοράσω πράµατα και να καλοπε-

ράσω. Θέλω λεφτά. Μπορείς να µου δώσεις
λεφτά;» «Λυπάµαι», είπε η µηλιά, «µα εγώ δεν έχω
λεφτά. Έχω µονάχα φύλλα και µήλα. Πάρε τα
µήλα µου, Αγόρι, και πούλησέ τα στην πόλη. Έτσι
θα’χεις λεφτά και θα’σαι ευτυχισµένο».

Και τότε το αγόρι σκαρφάλωσε στη µηλιά, µά-
ζεψε τα µήλα της και τα πήρε µαζί του. Κι η µηλιά
ήταν ευτυχισµένη.

Μα το αγόρι έκανε πολύ καιρό να ξαναφανεί
…… και η µηλιά ήταν λυπηµένη. Ώσπου µια µέρα
το αγόρι ξαναγύρισε κι η µηλιά τρεµούλιασε απ’
τη χαρά της κι είπε : «Έλα, Αγόρι, να σκαρφαλώ-
σεις στον κορµό µου, να κάνεις κούνια στα κλαδιά
µου και να’ σαι ευτυχισµένο».

«∆εν έχω καιρό για να σκαρφαλώσω σε δέν-
τρα», είπε το αγόρι. «Θέλω ένα σπίτι που να µου
δίνει ζεστασιά», είπε. «Θέλω γυναίκα και παιδιά,

και γι’ αυτό χρειάζοµαι ένα σπίτι. Μπορείς να µου
δώσεις ένα σπίτι;» «Εγώ δεν έχω σπίτι», είπε η
µηλιά. «Σπίτι µου είναι το δάσος, µα µπορείς να
κόψεις τα κλαδιά µου και να χτίσεις ένα σπίτι. Τότε
θα’σαι ευτυχισµένο». 

Κι έτσι το αγόρι έκοψε τα κλαδιά της και τα
πήρε µαζί του για να χτίσει το σπίτι του.

Κι η µηλιά ήταν ευτυχισµένη. Μα το αγόρι
έκανε πολύ καιρό να ξαναφανεί. Κι όταν ξαναγύ-
ρισε, η µηλιά ήταν τόσο ευτυχισµένη που ούτε να
µιλήσει καλά – καλά δεν µπορούσε. «Έλα, Αγόρι»,
ψιθύρισε, «έλα να παίξεις».

«Είµαι πια πολύ γέρος και πολύ λυπηµένος για
να παίζω», είπε το αγόρι. 

«Θέλω µια βάρκα να µε πάρει µακριά. Μπορείς
να µου δώσεις µια βάρκα;».

«Κόψε τον κορµό µου και φτιάξε µια βάρκα»,
είπε η µηλιά. «Έτσι θα µπορέσεις να φύγεις µα-
κριά …. και να’σαι ευτυχισµένο». 

Και τότε το αγόρι έκοψε το κορµό της, έφτιαξε
µια βάρκα κι έφυγε µακριά. 

Κι η µηλιά ήταν ευτυχισµένη …. Μα όχι πραγ-
µατικά. Κι ύστερα από πολύ καιρό το αγόρι ξανα-
γύρισε. «Λυπάµαι, Αγόρι», είπε η µηλιά, «µα δε µου
απόµεινε τίποτα πια για να σου δώσω …. ∆εν έχω
µήλα». «Τα δόντια µου δεν είναι πια για µήλα», είπε
το αγόρι. «∆εν έχω κλαδιά», είπε η µηλιά.  «∆εν
µπορείς να κάνεις κούνια….». «Είµαι πολύ γέρος
πια για να κάνω κούνια», είπε το αγόρι. «∆εν έχω
κορµό», είπε η µηλιά. «∆εν µπορείς να σκαρφα-
λώσεις …..». «Είµαι πολύ κουρασµένος πια για να
σκαρφαλώσω», είπε το αγόρι. «Λυπάµαι», αναστέ-
ναξε η µηλιά. «Μακάρι να µπορούσα να σου δώσω
κάτι ….. µα δε µου απόµεινε τίποτα πια. ∆εν είµαι
παρά ένα γέρικο κούτσουρο. Λυπάµαι ….» «∆ε
θέλω και πολλά τώρα πια», είπε το αγόρι, «µονάχα
ένα ήσυχο µέρος να κάτσω και να ξαποστάσω.
Είµαι πολύ κουρασµένος». «Τότε», είπε η µηλιά, κι
ίσιωσε όσο µπορούσε τον κορµό της, «τότε, ένα
γέρικο κούτσουρο είναι ό,τι πρέπει για να κάτσεις
και να ξαποστάσεις. Έλα, Αγόρι, κάτσε. Κάτσε και
ξεκουράσου». Και το αγόρι έκατσε και ξεκουρά-
στηκε. Κι η µηλιά ήταν ευτυχισµένη.

Το ∆ένδρο που έδινεΤο ∆ένδρο που έδινε
Σελ Σιλβερστάιν 

Επιµέλεια: Μανώλης Κοτσώνης
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««ΟΟ  θθεεσσµµιικκόόςς  ρρόόλλοοςς  
ττοουυ  ∆∆ιικκαασσττήή  ωωςς  εεγγγγύύηησσηη  
γγιιαα  ττηηνν  οορρθθήή  ααπποοννοοµµήή  
ττηηςς  ∆∆ιικκααιιοοσσύύννηηςς»»11

Γράφει o ∆ηµήτριος Πολλάλης 
∆ικηγόρος Πειραιά, Μέλος ∆.Σ. του ∆.Σ.Π.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

- Πρόλογος – παρουσίαση των
ζητηµάτων της εισήγησης

- Ανάδειξη του λειτουργηµατικού
ρόλου του ∆ικηγόρου µε ειδικό-
τερη αναφορά στις ευθύνες και
στις υποχρεώσεις, αλλά και στα
δικαιώµατά που τον συνοδεύουν
στην άσκηση του επαγγέλµατός
του.

- Η ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης ως διακεκριµένη
λειτουργία του πολιτεύµατος. Σκέψεις και απόψεις
σχετικά µε τον κυρίαρχο και ανεξάρτητο ρόλο του
∆ικαστή στην απονοµή του ∆ικαίου.

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε ∆ιευθυντή Σπουδών της Εθνικής Σχολής ∆ι-
καστών,
Κυρίες και κύριοι,

Εύχοµαι σε όλους σας επιτυχία στο έργο σας
και ευχαριστώ θερµά για τη µεγάλη τιµή να µε συµ-
περιλάβετε στα πρόσωπα που θα προσπαθήσουν
να συµβάλλουν στην επιµόρφωση των σπουδαστών
της Σχολής.

Όπως ακούσατε, εργάζοµαι ως µαχόµενος ∆ι-
κηγόρος τρεις δεκαετίες τουλάχιστον και από την
πλευρά µου θα προσπαθήσω να συµβάλλω - ελπίζω
ουσιαστικά - µε τις όποιες εµπειρίες απέκτησα στην
καλύτερη κατανόηση του πλέγµατος των σχέσεων
∆ικαστών και ∆ικηγόρων αφ’ ενός και στην ανά-
δειξη της – όπως εγώ την αντιλαµβάνοµαι – έννοιας
της ανεξαρτησίας, που θα πρέπει να κοσµεί τον ∆ι-

καστή και ειδικότερα τον νέο, τον αυριανό ∆ικαστή,
εσάς που θα κληθείτε σύντοµα να απονείµετε δί-
καιο και µε την δικαι�κή σας κρίση και τις αποφά-
σεις σας θα καταξιωθείτε (ή όχι) στην κοινωνία,
αφού είναι αυτονόητο ότι η καταξίωση όλων µας,
άρα και του ∆ικαστή στην κοινωνία, είναι ζήτηµα
προσωπικό και συνδέεται µε την καλλιέργεια, µε
την αυτογνωσία και τον αυτοσεβασµό, µε την κοι-
νωνική του ευαισθησία και εγρήγορση, µε την
γνώση που κατέκτησε και καθηµερινά βελτιώνει και
εν τέλει µε το ήθος του και µε τη σοφία που σιγά
σιγά αποκτάει.

Μας απασχολεί σοβαρά, αλλά και το ∆.Σ. του
Συλλόγου µου (του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά,
για τον οποίο µόνο καλά λόγια ακούγονται) έχει
ασχοληθεί µε αφορµή κάποια ακραία φαινόµενα
που συνέβησαν, το ζήτηµα του πώς τελικά διαµορ-
φώνονται οι σχέσεις ∆ικαστή και ∆ικηγόρου και σε
επαγγελµατικό, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο.

Είναι πασίδηλο ότι οι σχέσεις µεταξύ των παρα-
γόντων της δίκης, δικαστών, εισαγγελέων και δικη-
γόρων, έχουν τελευταία αποκτήσει µία ένταση και
µια δυσαρµονία άγνωστη άλλοτε, τουλάχιστον στην
έκταση που εµφανίζεται σήµερα. Είναι ένα φαινό-
µενο δυσάρεστο που οι δυσµενείς επιπτώσεις του
στην κανονική λειτουργία της ∆ικαιοσύνης δεν είναι
ανάγκη να εκτεθούν.

Θα µπορούσαµε να επεκταθούµε σε µία κοινω-
νιολογική ανάλυση που θα µας οδηγούσε στην εξα-
κρίβωση και άλλων αιτιών τα οποία βαθύτερα από
τις επιφανειακές µάλλον διαπιστώσεις που παρα-
πάνω αναφέρθηκαν, µπορούν να δώσουν κάποιες
εξηγήσεις για το δυσάρεστο αυτό φαινόµενο του
εκνευρισµού και της έντασης και που σαν ερωτή-
µατα – νύξεις για µια αναλυτική συζήτηση θα µπο-
ρούσαν να διατυπωθούν. Είναι άραγε το χαµηλό

1. Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί την εισήγηση που παρουσιάστηκε στη Σχολή ∆ικαστών στη Θεσσαλονίκη στις
13-3-2013
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επίπεδο γενικής παιδείας που χαρακτηρίζει την κοι-
νωνία µας; Είναι η έκδηλη έλλειψη αγωγής και
καλών τρόπων που διέπει την συµπεριφορά µας σε
όλες τις εκδηλώσεις του κοινωνικού βίου; Είναι ο
δικηγορικός πληθωρισµός που θέτει σε δοκιµασία
δεινή τις παραδοσιακά καλές σχέσεις δικαστών, ει-
σαγγελέων και δικηγόρων είναι η αθρόα εισδοχή
νέων δικαστών και εισαγγελέων που χωρίς κατάλ-
ληλη εκπαιδευτική δοµή και επαγγελµατική προ-
ετοιµασία επωµίζονται το βαρύ δικαιοδοτικό έργο;
Είναι η οίηση της ψευδαίσθησης µίας εξουσίας που
απορρέει από τις δικαστικές έδρες; Είναι η κακό-
βουλη χρήση των δικονοµικών κανόνων που ευνοεί
τη στρεφοδικία µε αβάσιµες αιτήσεις εξαιρέσεως
δικαστών και εισαγγελέων, αστήρικτες αιτήσεις
αναβολών, προβολή παράλογων αιτηµάτων; Είναι ο
φόρτος εργασίας που κάµπτει και την πιο καλή θέ-
ληση για υποµονή και ανεκτικότητα; Είναι η διάθεση
προβολής και αυτοδιαφήµισης των παραγόντων
της δίκης που υποθάλπει µια ανεύθυνη µερίδα του
Τύπου; Ίσως η συζήτηση που θα ακολουθήσει µας
βοηθήσει να φτάσουµε σε κάποια ξεκάθαρα συµ-
περάσµατα. Αλλά θα είµαστε έξω από τα πράγµατα
αν παραβλέπαµε ότι η Πολιτεία, που τόσα απαιτεί
από εµάς, µας αναγκάζει να κάνουµε τη δουλειά
µας υπό συνθήκες επιεικώς χαρακτηριζόµενες δυ-
σµενείς. Ακατάλληλοι χώροι, υπερβολικός αριθµός
υποθέσεων, έλλειψη επαρκούς παιδείας και προ-
παρασκευής για το βαρύ έργο που η κοινωνία µας
έχει επιφορτίσει να εκτελέσουµε, δεν είναι όροι που
µπορούν να λειτουργήσουν ευνο�κά ώστε οι σχέ-
σεις των παραγόντων της δίκης να ανταποκριθούν
στις προδιαγραφές του νοµοθέτη.

Όλοι όσοι χαρακτηριζόµαστε παράγοντες της
δίκης έχουµε το µερίδιο της ευθύνης µας για την
κανονική ήρεµη και απρόσκοπτη διεξαγωγή της.
Όµως πρέπει να οµολογήσουµε ότι το µεγαλύτερο
µερίδιο πέφτει στους δικαστές και ιδιαίτερα σε
αυτόν που προεδρεύει , αφού σε αυτόν ο Νόµος
µας αναθέτει τη διεύθυνση της διαδικασίας, Είναι
ένα έργο δύσκολο, ίσως το πιο δύσκολο από τα
πολλά που έχει να επιτελέσει ο δικαστής. Εξετά-
ζοντας τις σχέσεις των παραγόντων της δίκης από
τη σκοπιά του δικαστή πρέπει να σταθούµε εδώ,
σαν αφετηριακό σηµείο των σκέψεών µας και να θέ-
σουµε το ερώτηµα. Η προπαρασκευή του δικαστή
για το έργο αυτό είναι η κατάλληλη; Τα προσόντα
που απαιτούνται για να εκτελεστεί το δύσκολο αυτό
έργο µπορεί εύκολα να τα απαριθµήσει κανείς: Ψυ-
χραιµία, σύνεση, υποµονή, ανεκτικότητα, λελογι-
σµένη αυστηρότητα, γνώση των κανόνων της
δικονοµίας, µελέτη σε βάθος της κάθε δικογρα-
φίας, ένας κατάλογος από προσόντα, ικανότητες
και αρετές που µπορεί να επιµηκυνθεί. Εύκολο να
διαπιστωθεί ότι όλα αυτά απαιτούνται  από το δικα-

στή, δύσκολο να προσδιοριστεί το πώς όλα αυτά
αποκτώνται. Επιβάλλεται µία καλύτερη προετοιµα-
σία του δικαστή για το δύσκολο έργο της διεύθυν-
σης της διαδικασίας και συνακόλουθα της
αρµονικής εξέλιξης των σχέσεων µεταξύ των πα-
ραγόντων της δίκης. Πρώτο βήµα της προετοιµα-
σίας του δικαστή είναι η γνώση των δικονοµικών
κανόνων που ρυθµίζουν τη διεξαγωγή της δίκης. Τα
άλλα προσόντα, που χρειάζεται ένας δικαστής για
να διευθύνει τη διαδικασία και να κρατήσει τις σχέ-
σεις των παραγόντων της δίκης στα πλαίσια που ο
νόµος επιβάλλει, απαιτούν µία µακροχρόνια,
σκληρή και επίµονη προσπάθεια. Το ζήτηµα συνδέ-
εται άρρηκτα µε το άλλο µεγάλο ζήτηµα: Τι προ-
σόντα πρέπει να συγκεντρώνει ο άνθρωπος για να
ασκήσει το δύσκολο επάγγελµα του δικαστή; 

Αντίστοιχα, ο δικηγόρος έχει και αυτός ένα έργο
δύσκολο να επιτελέσει, ας µη διστάσουµε να το πα-
ραδεχτούµε, πολύ συχνά δυσκολότερο από το έργο
του δικαστή. Η γνώση, η σύνεση, η υποµονή, η ανε-
κτικότητα, που απαιτούµε από το δικαστή είναι
όµως και δικό του χρέος. ∆εν µπορούµε να αξιώ-
νουµε από το δικαστή να συγκεντρώνει όλες τις
προαναφερόµενες αρετές και να συγχωρούµε στο
δικηγόρο, αναλογιζόµενοι τις δυσχέρειες του επαγ-
γέλµατός του, την αδιαφορία για τους δικονοµικούς
κανόνες, τον εκνευρισµό, την ανυποµονησία, την
εριστικότητα. Ας µην ξεχνάµε ότι χαρακτηριστικό
της λειτουργίας του πολιτεύµατος µιας χώρας απο-
τελεί και ο τρόπος µε τον οποίο απονέµεται η ∆ι-
καιοσύνη σ’ αυτήν και η καλύτερη απεικόνισή του
είναι ο τρόπος µε τον οποίο διεξάγεται µια δίκη. Η
παρακολούθηση µιας οποιασδήποτε συνεδρίασης
ελληνικού δικαστηρίου δεν νοµίζουµε ότι θα ήταν
κολακευτική για τη χώρα µας. Η παραδοχή των
κακώς κειµένων είναι το πρώτο βήµα για τη διόρ-
θωσή τους. Όλοι έχουµε τις ευθύνες µας. Σκοπός
µας δεν είναι µόνο να τις επισηµάνουµε, πρέπει να
σκεφτούµε τι πρέπει να κάνουµε. 
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Με δεδοµένο ότι ο ρόλος του καθενός είναι δια-
κριτός και ορίζεται επακριβώς και στο Σύνταγµα
της Χώρας, αλλά και σε σοβαρά Νοµοθετήµατα,
θεωρώ πως όλοι θα συµφωνήσουµε ότι ο ∆ικαστής
και ο ∆ικηγόρος δεν είναι σε καµία περίπτωση «αν-
τίπαλοι».

Στην πράξη διαχρονικά έχει καταδειχθεί ότι
ο δικηγόρος, επιτελώντας έργο δύσκολο, αλλά πο-
λύτιµο και αναγκαίο, συµβάλλει αποφασιστικά στην
ορθή απονοµή της ∆ικαιοσύνης και µε την γνώση,
τις προτάσεις, τις εισηγήσεις, µε την ευπρέπειά
του, τις παρεµβάσεις του και γενικά µε τα όσα ει-
σφέρει στην συνολική διαδικασία της ∆ίκης, µπορεί
να αναδειχθεί σε πολύτιµο βοηθό, συλλειτουργό και
συνεργάτη του ∆ικαστή.

∆εν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι ειδικά η
Ποινική ∆ίκη, αλλά και όσες ∆ίκες έχουν «ζωντανή»
διαδικασία, είναι µια «θεατρική» (µε την καλώς εν-
νοούµενη έννοια του όρου) παράσταση και στη δια-
δικασία αυτή ο καθένας έχει το ρόλο του. 

Ο ∆ικαστής και ο ∆ικηγόρος θα πρέπει να είναι
άριστα καταρτισµένοι επιστηµονικά, και παράλληλα
οφείλουν να σµιλεύσουν τον χαρακτήρα τους και
την συµπεριφορά τους και να εξοπλιστούν µε όλα
αυτά τα προσόντα για να µπορούν να συµβάλλουν
στην ορθή απονοµή του δικαίου. Οι αντιξοότητες
της ζωής, η πολυπλοκότητα του συναλλακτικού
βίου, η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια που δεν µας
αφήνει την πολυτέλεια να ονειρευθούµε µία κοινω-
νία χωρίς δικαστήρια και συνακόλουθα χωρίς δικα-
στές, εισαγγελείς και δικηγόρους. 

Είναι αλήθεια ότι από την µεριά της Πολιτείας
δεν παρέχονται οι απαιτούµενες συνθήκες αξιο-
πρεπούς διεξαγωγής της δίκης και καλούµαστε
εµείς – οι δικηγόροι - και εσείς – οι δικαστές – να
καλύπτουµε τις ελλείψεις αυτές µε την κατά το δυ-
νατόν καλύτερο τρόπο απονοµή του  δικαίου. 

Ο ∆ικαστής, λοιπόν, θα πρέπει να κατανοήσει
και να αποδεχθεί το ρόλο του ∆ικηγόρου (ο οποίος
ρόλος εξειδικεύεται µε υποχρεωτικές νοµοθετικές
διατάξεις, τις οποίες παραλείπω να αναφέρω, θεω-
ρώντας ότι το εξαιρετικό γνωστικό σας επίπεδο θα
το αδικούσαν τέτοιες τυπολατρικές προσεγγίσεις)
και από την άλλη πλευρά, ο ∆ικηγόρος µε πολλή
προσοχή, µε επιµέλεια, µε ευγένεια, αλλά ταυτό-
χρονα µε επιµονή και δυναµισµό να διατυπώνει τις
θέσεις του, αποφεύγοντας όµως µε την στάση του
να οδηγήσει τον ∆ικαστή σε άδικη απόφαση, χρη-
σιµοποιώντας αθέµιτα µέσα, όπως π.χ. ψευδείς νο-
µολογίες, ψευδή έγγραφα, κ.τ.λ. 

Πάντοτε πίστευα - και αυτή την κατάθεση της
ψυχής µου διατυπώνω - ότι ο ∆ικηγόρος οφείλει σε-
βασµό προς όλους τους παράγοντες της ∆ίκης,
προεχόντως στους ∆ικαστικούς και Εισαγγελικούς

Λειτουργούς, στους γραµµατείς, στους συναδέλ-
φους του, στους πελάτες, αλλά περισσότερο οφεί-
λει να σέβεται τον εαυτό του, γιατί, όπως προείπα,
µόνον µε την καθηµερινή και επίπονη προσπάθεια
και µε την προσωπική στάση του καθενός απ’ εµάς
κερδίζεται η καταξίωση. 

Θεωρώ ότι θα πρέπει να Σας αναφέρω πως κατά
την πολύχρονη και καθηµερινή παρουσία µου στις
αίθουσες των ∆ικαστηρίων, δυστυχώς σε κάποιες
περιπτώσεις έγινα µάρτυρας τριβών που παρου-
σιάσθηκαν µεταξύ των παραγόντων της ∆ίκης - ∆ι-
καστών και ∆ικηγόρων - άλλοτε γιατί εκδηλώθηκαν
απαράδεκτες συµπεριφορές (από την πλευρά των
∆ικαστών) προς την κατεύθυνση της κατάχρησης
εξουσίας ή και σε άλλες µορφές παθολογίας αυτών
των σχέσεων, όταν οι δικονοµικές θέσεις των πα-
ραγόντων της ∆ίκης βρίσκονταν σε δυσαρµονία µε
τα πραγµατικά µεγέθη κοινωνικής εξουσίας που αν-
τιπροσωπεύει ο καθένας τους (Ρήγος, Ελλ∆/νη 30,
σελ. 453).

Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων των εµπλεκοµέ-
νων στη διαδικασία απονοµής της ∆ικαιοσύνης ότι
ο ρόλος του ∆ικηγόρου ως θεσµικού λειτουργού -
και όχι µόνον επαγγελµατία - έχει κατοχυρωθεί στο
Συνταγµατικό πλαίσιο (αφού το ίδιο το Σύνταγµα
προβλέπει την συµµετοχή δικηγόρων, ως µελών
του Ειδικού ∆ικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας), αλλά
και σε πλήθος Νοµοθετηµάτων, όπως προανέφερα,
οι διατάξεις των οποίων εκφράζουν ή και διαµορ-
φώνουν τις σχέσεις των παραγόντων της ∆ίκης,
ορίζοντας µε σαφήνεια ότι ο ∆ικηγόρος απολαµβά-
νει πλήρους ελευθερίας και σεβασµού παρά των ∆ι-
καστηρίων και πάσης ∆ικαστικής ή άλλης Αρχής,
αλλά οφείλει να ασκεί το λειτούργηµά του ευόρ-
κως, να διαγάγει και να φαίνεται διάγων αξιοπρε-
πώς, να συµπεριφέρεται συµφώνως προς τας
παραδόσεις του ∆ικηγορικού Σώµατος και να απο-
νέµει τον προσήκοντα σεβασµόν προς τας ∆ικαστι-
κάς Αρχάς παρά των οποίων δικαιούται να
απολαύει του αυτού σεβασµού.

Επιπλέον στο ίδιο Νοµοθέτηµα (Κώδικας ∆ικη-
γόρων) και ιδιαίτερα στο σηµείο που προσδιορίζε-
ται ο ρόλος του ∆ικηγόρου ως άµισθου ∆ηµοσίου
λειτουργού, επιβεβαιώνεται η απαίτηση του Νόµου
ότι ο ∆ικηγόρος δικαιούται σεβασµού και τιµής
παρά των ∆ικαστηρίων και πάσης Αρχής, µε την
ταυτόχρονη, όµως, υποχρέωση των ∆ικηγόρων να
σέβονται τους λειτουργούς της ∆ικαιοσύνης.
Πρέπει να σηµειώσω ότι οι πιο πάνω αρχές που
εκ πρώτης όψεως εµφανίζονται αυτονόητες στην
εφαρµογή τους, αρκετές φορές δυστυχώς
παρουσιάζουν προβλήµατα, ιδιαίτερα εάν συντρέ-
ξει η περίπτωση της εκδηλώσεως αυταρχικής συµ-
περιφοράς ή, πολύ περισσότερο, κατάχρησης
εξουσίας, αφού από ∆ικονοµική άποψη οι «εξου-
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σίες» του ∆ικηγόρου εξαντλούνται σε ελεύθερη εκ-
φορά του υπερασπιστικού του λόγου, σε άσκηση
δικονοµικών δικαιωµάτων, σε πρωτοβουλίες, ευχέ-
ρειες ή εγγυήσεις, αλλά ακόµη και ο ικανότερος ή
επιµελέστερος ∆ικηγόρος ποτέ δεν είναι βέβαιος
ότι θα κερδίσει την ∆ίκη, αφού την τελική κρίση για
την υπόθεση έχουν άλλοι.

Μέχρι τώρα µιλήσαµε για τις σχέσεις ∆ικαστή –
∆ικηγόρου στο πλαίσιο της ∆ίκης. Συχνά µας απα-
σχολεί, ή εν πάσει περιπτώσει αρκετούς από εµάς
απασχολεί (γιατί κάποιοι έχουν λύσει το ζήτηµα,
επιµένοντας σε θέσεις ακραίες που οδηγούν σε κοι-
νωνικό αποµονωτισµό και στρεβλώσεις) οι σχέσεις
∆ικαστών και ∆ικηγόρων έξω από το ∆ικαστήριο.
Μπορεί, άραγε, ο ∆ικηγόρος να συνδέεται φιλικά
µε κάποιο ∆ικαστή ή όχι; Και τι θα συµβεί, όταν συν-
τρέξει αυτή η περίπτωση; Θα διαλύσουν φιλίες που
έρχονται είτε από τα παιδικά είτε από τα µαθητικά
ή τα φοιτητικά χρόνια ή από τον στρατό ή από την
συνύπαρξη στο ίδιο χωριό ή στην ίδια γειτονιά; Κά-
ποιοι ίσως θα πουν ναι, ίσως να συµβουλεύσουν τέ-
τοιες αποφάσεις και το φαινόµενο αυτό στο
πρόσφατο ή στο απώτερο παρελθόν υπήρξε - µην
γελιόµαστε. Μήπως, όµως, η καλύτερη απόφαση
είναι να διατηρηθεί η σχέση ή η φιλία, αφού προ-
ηγούµενα ορίσουν και οι δύο τα όρια; 

Η αναγκαία προσοχή και η διακριτικότητα πι-
στεύω ότι δεν πρέπει να οδηγήσουν σε ακραίες και
αλαζονικές συµπεριφορές, ιδιαίτερα µάλιστα γιατί
και οι δύο µε τις ιδιότητές τους θα συνεργασθούν
και θα συµµετέχουν είτε σε επιστηµονικά συνέδρια
είτε σε ηµερίδες, αλλά και σε πνευµατικές ή ευρύ-
τερες κοινωνικές και δηµόσιες εκδηλώσεις.

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι κάποτε παρατηρεί-
ται πράγµατι µία δυσαρµονία στις σχέσεις των πα-
ραγόντων της δίκης τα αίτια της οποίας είναι
αντικειµενικά και υποκειµενικά. Για τα αντικειµενικά
υπεύθυνη είναι η Πολιτεία, για τα υποκειµενικά η
ευθύνη βαρύνει εµάς. Είναι επιτακτική ανάγκη να
διασφαλισθεί η καλύτερη εκπαίδευση και των δικη-
γόρων και των δικαστών  – και σε αυτό συµβάλει
σηµαντικά η Σχολή των ∆ικαστών που επιτελεί αξιό-
λογο έργο – είναι ανάγκη να εξαλειφθεί η φιλοδικία
που µαστίζει την ελληνική κοινωνία και να περιστα-
λεί η πολυνοµία που δηµιουργεί διενέξεις σε κάθε
έκφανση του κοινωνικού βίου.

Κλείνοντας αυτή την θεµατική ενότητα τονίζω
ότι ο αµοιβαίος σεβασµός στο λειτουργικό ρόλο
του ενός από τον άλλο µεταξύ ∆ικαστών και ∆ικη-
γόρων αποτελεί µονόδροµο και την καλύτερη εγ-
γύηση για την παραγωγή ∆ικαίου και έκδοση ορθών
∆ικαστικών αποφάσεων. Έχω παρατηρήσει (και θυ-
µηθείτε το αυτό) ότι οι ∆ικαστές και οι ∆ικηγόροι
που υπηρέτησαν ευόρκως τα καθήκοντά τους, που
είχαν γνώσεις και πορεύθηκαν µε σεβασµό, µε

µέτρο, µε ευγένεια, και έχοντας κατακτήσει πνευ-
µατική καλλιέργεια και ήθος, τίµησαν το λειτούρ-
γηµά τους και είχαν «δίκαιο» µισθό και στην
επαγγελµατική και στην κοινωνική τους κατάσταση
και ταυτόχρονα βοήθησαν ουσιαστικά την κοινωνία
και τον λαό µας, κάτι, άλλωστε, που αποτελεί και το
ζητούµενο για όλους µας και τους ∆ικαστές και
τους ∆ικηγόρους.

Σας είπα στην αρχή ότι το υψηλό γνωστικό Σας
επίπεδο µε εµποδίζει να αναφερθώ σε γνωστά σε
Σας νοµοθετήµατα. Όµως, για την οικονοµία και την
προσέγγιση της εισήγησης είµαι υποχρεωµένος να
αναφερθώ στη διάκριση των εξουσιών, αποτέλεσµα
της οποίας είναι η θέσπιση Συνταγµατικής διάτα-
ξης, κατά την οποία η δικαιοσύνη απονέµεται από
δικαστήρια, συγκροτούµενα από Τακτικούς ∆ικα-
στές που απολαύουν λειτουργική και προσωπική
ανεξαρτησία. Κατά την άσκηση των καθηκόντων
σας υπόκεισθε µόνον στο Σύνταγµα και στους Νό-
µους και η ελευθερία της δικαστικής κρίσης είναι
συνταγµατικά κατοχυρωµένη από κάθε πολιτική ή
άλλη επιρροή, έτσι ώστε οι δικαστικές αποφάσεις
να είναι σύµφωνες µε τον Νόµο και τη συνείδηση
του δικαστή, για την κατοχύρωση µάλιστα αυτής
της ανεξαρτησίας το Ελληνικό Σύνταγµα προβλέ-
πει θεµελιώδεις εγγυήσεις γνωστές σε όλους µας
και ιδιαιτέρως σε Σας. 

Η διάκριση των εξουσιών σαν θεµελιώδης Αρχή
διακηρύχθηκε πρώτα στην Αρχαία Ελλάδα από τον
Αριστοτέλη, ο οποίος στα Πολιτικά του διαπιστώνει
: «Εστί δε τρία µόρια των πολιτειών πασών….. εν
µεν το Βουλευόµενον περί των κοινών, εν δε το περί
τας αρχάς, τρίτον δε τι το δικάζον». Αργότερα, στη
Βυζαντινή Αυτοκρατορία η ίδια αρχή εκφράσθηκε
στο Corpus iuris civili, στο µεσαίωνα ακολουθήθηκε
η ίδια αντίληψη, έχοντας πίσω του την αυθεντία του
Ιουνστινιανού, ενώ τη θεωρία του Μοντεσκιέ και του
Ρουσσώ αποδέχθηκε η Γαλλική Επανάσταση, ως
θεµελιώδες δόγµα της µε τα γνωστά µέχρι σήµερα
αποτελέσµατα.

Στην Ελλάδα η διάκριση των εξουσιών θεσπίζε-
ται πάγια σε όλα τα Ελληνικά Συντάγµατα και µε τις
διασταυρώσεις που επιτρέπει το Σύνταγµα αποτε-
λεί την κύρια µορφή της ανεξαρτησίας της δικαστι-
κής λειτουργίας απέναντι στις άλλες δύο. Με
δεδοµένη την αντίληψη ότι η εκτελεστική εξουσία
είναι παντοδύναµη και ποδηγετεί και ελέγχει τη νο-
µοθετική, η οποία δυστυχώς έχει γίνει εκτελεστική
της εκτελεστικής, τότε η δικαιοσύνη αποτελεί την
τελική εγγύηση της Ελευθερίας.

Είναι αλήθεια ό,τι διαχρονικά η λεγόµενη ανε-
ξαρτησία της ∆ικαιοσύνης δοκιµάσθηκε σκληρά. Ο
µεγάλος Έλληνας Νοµικός Ν. ∆ηµητρακόπουλος
σε οµιλία του στη Βουλή είπεν επί λέξει : «Είναι
ανάγκη τάχα να είπω ότι καίτοι ανεγράφη εις το Σύν-
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ταγµα (του 1864) ο θεσµός της ισοβιότητος, το δι-
καίωµα του διορισµού, το δικαίωµα της µεταθέσεως,
το δικαίωµα της προαγωγής, αφέθη εις την εκτελε-
στικήν εξουσίαν, την αχαλίνωτον; Είναι ανάγκη να
είπω τίνα σηµασίαν έχουν τα δικαιώµατα ταύτα εις
χείρας της εκτελεστικής εξουσίας και πόσον ολε-
θρίως επιδρώσιν εις τον δικαστήν µέχρις αναιρέ-
σεως, πολλάκις µέχρι καταλύσεως της ισοβιότητος
και της εκ ταύτης εγγυήσεως;…Η εκτελεστική εξου-
σία, πιεζόµενη υπό των κοµµάτων, ήτο αυτή η οποία
ηγωνίζετο και επρωτοστάτει όπως χρησιµοποιήση
τους δικαστάς ως µέσα, ως όργανα κοµµατικής ενι-
σχύσεως. Ο Ειρηνοδικειακός κλάδος παρεδόθη εις
τους εκασταχού δικολάβους. 

Εν τηλεγράφηµα αυτών ήρκει δια να µετατεθώσι,
δύο ίσως θα ήρκουν να επιβληθώσι τάχιστα από όρ-
γανα άλλα εξαρτώµενα και ταύτα εκ του κόµµατος
µία ή δύο πειθαρχικαί ποιναί και ν’ απολυθώσι. Και
τους εισαγγελείς του κράτους οµοίως µετεχειρίζετο
η εκτελεστική εξουσία ως όργανα πιέσεως και δια-
φθορά και αυτών ακόµη των δικαστών…Ουδαµού
εγκατελείφθει ο δικαστικός κλάδος, ως εγκατελεί-
φθη ο ηµέτερος».

Με απασχολεί το θέµα, γιατί ενώ η λειτουργική
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι κατοχυρωµένη
συνταγµατικά, η προσωπική ανεξαρτησία των δικα-
στών, χωρίς την οποία και η λειτουργική ανεξαρτη-
σία είναι µόνο θεωρητική, δεν κατοχυρώθηκε το
ίδιο εύκολα και ακόµα και σήµερα οι κάθε λογής
παρεµβάσεις δηµιουργούν προβλήµατα, αφού όταν
κλέβουν από την δικαστική λειτουργία τον ανεξάρ-
τητο δικαστή, η λειτουργία αυτή φθίνει και πεθαί-
νει. 

Ανεξαρτησία σηµαίνει να µην ανήκεις σε καµιά
εξωτερική ή εσωτερική εξουσία, να είσαι εξασφα-
λισµένος από κάθε πίεση, από οποιονδήποτε και αν
προέρχεται, για να µπορείς να δικάσεις µε κάθε
αµεροληψία. Αυτή η ανεξαρτησία απειλείται στη
σύγχρονη εποχή από τους νοµοθέτες που ψηφί-
ζουν νόµους για να ακυρώσουν τις νοµικές συνέ-
πειες αποφάσεων, οι οποίες έχουν αποκτήσει ισχύ
δεδικασµένου, από την εκτελεστική εξουσία που
προσπαθεί να υποτάξει τη δικαιοσύνη και όταν δεν
το πετυχαίνει, δείχνει απροθυµία να συµπράξει
στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, από την
κοινή γνώµη που ασκεί κάθε λογής πίεση στο δικα-
στή για την έκδοση αποφάσεων ορισµένου περιε-
χοµένου. Απειλείται ακόµα από τα λεγόµενα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης τα οποία διαµορφώνουν το
κλίµα και ο ∆ικαστής που θα κληθεί να δικάσει υπό-
θεση που έλαβε δηµοσιότητα, θα πρέπει ίσως να
υπερβεί ακόµα και τον εαυτό του και να αξιολογή-
σει αυστηρά µόνον τα στοιχεία της δικογραφίας και
τίποτα άλλο.

Οι παρεµβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας

πραγµατικά απαξιώνουν την συνταγµατικά κατοχυ-
ρωµένη «Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης». Με προ-
σοχή στην εκφορά και της αντίθετης άποψης η
οποία οµιλεί για δικαίωµα της πλειοψηφίας του Ελ-
ληνικού Λαού να επιλέγει την ηγεσία της ∆ικαιοσύ-
νης δεν µπορώ παρά να θυµηθώ ένα παλαιότερο
άρθρο του καθηγητή Γ. Κουµάντου, που δυστυχώς
δεν έτυχε της προσοχής που έπρεπε, µε τίτλο «∆ι-
καιοσύνη : ο µύθος και η πραγµατικότητα», µε ιδι-
αίτερη εκφραστικότητα, παραστατικότητα και
καυστικότητα είχε πει, µεταξύ άλλων, και τα ακό-
λουθα για την κατοχύρωση της Ανεξαρτησίας της
∆ικαιοσύνης : 

«Το µεγάλο, όµως, θυσιαστήριο της δικαστικής
ανεξαρτησίας είναι ακριβώς ο θεσµός που προορι-
ζόταν να είναι η υπέρτατη κατοχύρωσή της, το Ανώ-
τατο ∆ικαστικό Συµβούλιο. Εδώ συµβαίνει κάτι που
µόνο σαν τέχνασµα µπορεί να χαρακτηρισθεί : ο
Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου εκλέγονται από το Υπουργικό Συµ-
βούλιο, κατά τις προτιµήσεις του και συνάµα µετέ-
χουν από το Νόµο στο Ανώτατο ∆ικαστικό
Συµβούλιο. 

Αυτό σηµαίνει : πρώτον, ότι το προεδρείο οφεί-
λει το αξίωµά του στην κυβέρνηση και µπορεί να αι-
σθάνεται κάποια δεσµευτική ευγνωµοσύνη προς
αυτήν, δεύτερον, ότι οι αρεοπαγίτες που φιλοδοξούν
να φθάσουν στο προεδρείο – κι όλοι έχουν αυτή την
εύλογη φιλοδοξία – δεν πρέπει να γίνουν δυσάρε-
στοι στην κυβέρνηση, τρίτον, ότι οι κατώτεροι δικα-
στές δεν πρέπει και αυτοί να γίνονται δυσάρεστοι
στην κυβέρνηση, γιατί αυτό µπορεί να επηρεάσει την
κρίση τους από το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο,
δηλαδή από όσους τρέφουν ευγνωµοσύνη ή φιλο-
δοξία για το προεδρείο. Τι µένει, έτσι από τη δικα-
στική ανεξαρτησία; Η ισοβιότητα βέβαια! Αλλά και
αυτή τι σηµαίνει; Χωρίς προαγωγές, χωρίς ευνοqκές
µεταθέσεις (γιατί αυτά γίνονται ή δεν γίνονται από
το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο) η ισοβιότητα εξα-
σφαλίζει στον δικαστή ότι θα περάσει τη ζωή του
σαν πρωτοδίκης στα Γρεβενά (δηλαδή στο λιγότερο
σηµαντικό πρωτοδικείο της χώρας). 

Μετά την εικόνα αυτή της πραγµατικότητας, φαί-
νεται µαταιοπονία η απασχόληση µε τις µεγαλεπί-
βολες θεωρίες περί δικαστικής εξουσίας σαν τρίτης
εξουσίας ισοδύναµης µε τις άλλες κρατικές εξου-
σίες. 

Ο µύθος δεν άντεξε στην επαφή µε την πραγµα-
τικότητα κι οι θεωρητικές εκλογικεύσεις του δεν
έχουν σηµασία. Σηµασία όµως έχει κάτι άλλο : µετά
την διαπίστωση της πραγµατικότητας, η µεταβολή
της. Γιατί η δηµοκρατία, η ελευθερία, ο πολίτης, ο
άνθρωπος χρειάζονται το καταφύγιο που µπορεί να
προσφέρει µια δικαιοσύνη, έστω και σχετικά ανε-
ξάρτητη. Αντί για υποκριτικές εξυµνήσεις, µια σειρά
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από µέτρα θα µπορούσαν να βοηθήσουν στη χά-
ραξη των νοµικών πλαισίων της ανεξαρτησίας αυτής
: γενναία αύξηση των αποδοχών, αύξηση των οργα-
νικών θέσεων στους ανώτερους βαθµούς, µεταβο-
λές στη δικονοµία για την εξασφάλιση πραγµατικής
δηµοσιότητας, κατάργηση των εισαγγελικών παραι-
νέσεων προς τους τακτικούς δικαστές, διορισµός
του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Αρείου
Πάγου υποχρεωτικώς κατ’ αρχαιότητα. 

Σε όλους µας αποµένει να σκεφθούµε, αν η ανε-
πανάληπτη αυτή ευκαιρία που επισήµανε τότε ο Γ.
Κουµάντος είναι ακόµα και σήµερα επίκαιρη και αν
πήγε ή δεν πήγε χαµένη.

Αν δεχθούµε ως  ορθά τα παραπάνω, το πλαίσιο
που θα εργασθείτε ως δικαστές και η θέσπιση των
κατάλληλων νοµικών κανόνων που είναι θα το ορί-
σουν, δεδοµένη. Όµως οι θεσµοί χρειάζονται όχι
µόνον καλό σχεδιασµό αλλά και επάνδρωση και την
επάνδρωση των θεσµών που εξασφαλίζουν την ∆ι-
καστική Ανεξαρτησία εξασφαλίζουν οι ίδιοι οι ∆ικα-
στές, οι οποίοι πρέπει να καλλιεργούν και να
επιστρατεύουν καθηµερινά όλες τις πνευµατικές
τους δυνάµεις για να ασκούν έµπρακτα και να µε-
τουσιώνουν σε βίωµα την ανεξαρτησία τους, οργα-
νώνοντας στην ψυχή τους και στη σκέψη τους
συνεχώς εστίες αντιστάσεως. Ίσως η κατοχύρωση
δεν είναι το παν, αφού σε άλλες χώρες (π.χ. στην
Αγγλία) παρ’ όλη την έλλειψη ικανής κατοχύρωσης,
ο δείκτης ανεξαρτησίας των δικαστών βρίσκεται
ψηλά. ∆εν είναι υπερβολή να τονισθεί ότι η δόξα
των δικαστών είναι αυτοί που αντιστάθηκαν. Έχετε
παραδείγµατα προς µίµηση. 

Κρατήστε στην καρδιά σας λίγο από το ∆ικη-
γόρο της άρνησης να ενδίδετε σε πιέσεις, «γιατί
φρικτή είναι η µέρα που ενδίδεις, η µέρα που αφέ-
θηκες και ενδίδεις,» ώστε στο τέλος της καριέρας
σας να µην φοβηθείτε να κοιτάξετε πίσω σας και να
σκεφθείτε ότι κάποτε αφεθήκατε και ό,τι δεχθήκατε
µαθήµατα ελεύθερης ναυσιπλοίας από καραβο-
τσακισµένους και όπως είπε ο µεγάλος δάσκαλος,
ο καθηγητής µας Ι. Μανωλεδάκης σε ΓΝΩΜΗ που
διατύπωσε, όταν η Εθνική Σχολή ∆ικαστών ξεκίνησε
το ταξίδι της στην ιστορία για να επιτελέσει η ∆ι-
καιοσύνη τον θεµελιώδη λειτουργικό προορισµό
της, πρέπει να είναι ανεξάρτητη  και αµερόληπτη
µε άκαµπτη δύναµη αντίστασης σε πιέσεις και
υψηλό φρόνηµα που να εµπνέει εµπιστοσύνη. Αυτά
θα κληθείτε ως δικαστές να υλοποιήσετε στην κα-
θηµερινή σας πράξη. Για να το πετύχετε χρειάζε-
σθε άρτια νοµική κατάρτιση, αφού το δίκαιο
καλείσθε να υπερασπισθείτε και µέσω του δικαίου
να καταπολεµήσετε την οποιαδήποτε αυθαιρεσία.

Χρειάζεσθε όµως και γενικότερη µόρφωση,
καθώς το δίκαιο ως προ�όν κοινωνικών και πολιτι-
κών διεργασιών διαµορφώνεται και από εξωτερι-
κούς παράγοντες, κοινωνικούς, πολιτικούς,
ψυχολογικούς, η γνώση των οποίων είναι απολύτως
αναγκαία για την πλήρη θεωρητική του σύλληψη
και την ορθή εφαρµογή του στην πράξη. Χρειάζε-
σθε ακόµα καλλιέργεια ενός ανεξάρτητου φρονή-
µατος, που θα εµποδίζει την ανάπτυξη υπαλληλικής
νοοτροπίας, την οποία εύκολα µπορείτε να απο-
κτήσετε, εξαιτίας της επαγγελµατικής σας κατά-
στασης και της ιεραρχικής διάρθρωσης του
δικαστικού σώµατος. Προς την κατεύθυνση αυτή
πέρα από τη σκληρή προσπάθεια των δασκάλων
της Σχολής ∆ικαστών, απαιτείται και η συµπαρά-
σταση όλων αυτών που ειλικρινά πιστεύουν στο
ρόλο του δικαστή, όπως αυτός περιγράφεται πιο
πάνω. Και πρέπει να δοθούν κίνητρα ηθικά και υλικά
στους µέλλοντες δικαστές για να επιτύχουν σ’ αυτό
το ρόλο.

Σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η δικαιο-
σύνη αποτελεί τον κατεξοχήν εγγυητή – θεσµό για
τη δηµοκρατία και τις ελευθερίες. Γιατί όταν η εξου-
σία, σε οποιαδήποτε µορφή της, εκτρέπεται από τα
όρια της νοµιµότητας, στη δικαιοσύνη εναπόκειται
να επαναφέρει τη δικαιική τάξη. Και από τη δικαιο-
σύνη προσδοκά ο κάθε πολίτης τη δική του προ-
σωπική προστασία σε περίπτωση καταχρηστικής σε
βάρος του άσκησης της εξουσίας. Για να επιτελέσει
όµως αυτόν τον θεµελιώδη λειτουργικό προορισµό
της, η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη και
αµερόληπτη, µε άκαµπτη δύναµη αντίστασης στις
πιέσεις και υψηλό φρόνηµα που εµπνέει εµπιστο-
σύνη. Αυτά τα ιδεώδη θα κληθείτε ως δικαστές να
τα υλοποιήσετε στην καθηµερινή σας πράξη. 

Αν η Σχολή ∆ικαστών εκτραπεί από το δύσκολο
έργο της, που προσδιορίζεται στις παραπάνω
γραµµές, και οδηγήσει στη δηµιουργία µιας «ελιτί-
στικης» τάξης ειδικευµένων στελεχών για την εξυ-
πηρέτηση της εκάστοτε εξουσίας ή στην
καλλιέργεια µιας «σωµατειακής νοοτροπίας» που
θα αποµακρύνει τους δικαστές από τους λοιπούς
πολίτες και θα τους εκτρέψει σε µια υπεροπτική
αποστασιοποίηση από το λαό και τα προβλήµατά
του, θα έχει, βέβαια, οικτρά αποτύχει.

Αντίθετα, αν καταφέρει να δώσει στον τόπο λει-
τουργούς µε σοφία, πίστη στην αποστολή τους,
αγάπη για τον άνθρωπο, αγωνία αλλά και ελπίδα
για το µέλλον της κοινωνίας µας, θα έχει, ασφαλώς,
δικαιώσει τις προσδοκίες όσων πίστεψαν σ’ αυτήν.
Αυτό ελπίζουµε και ολόψυχα ευχόµαστε.
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ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ
ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΟΣΕΤ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΝΟΥΣ ∆ΙΚΑΣΤΕΣ

Μία πρωτοφανή συγγνώµη ζήτησε σε ανα-
κοίνωσή της η Ένωση ∆ικαστών της Χιλής µία
εβδοµάδα πριν από τη συµπλήρωση 40 χρόνων
από το πραξικόπηµα που έφερε στην εξουσία
τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοτσέτ. Μία συγ-
γνώµη για όσα έπραξαν τα µέλη της κατά τη
διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας, και πιο
συγκεκριµένα για όσα δεν έπραξαν - ως ώφει-

λαν - για να προστατεύσουν τα θύµατα της δι-
κτατορίας. Πινοτσέτ. «Πρέπει να πούµε και να
αναγνωρίσουµε µε σαφήνεια και αποφασιστι-
κότητα: η δικαστική Αρχή - και ειδικότερα το
Ανώτατο ∆ικαστήριο της εποχής - απέτυχε στο
καθήκον της να εγγυηθεί τα δικαιώµατα του αν-
θρώπου και να προστα-
τεύσει τα θύµατα ενάντια
στις καταχρήσεις του κρά-
τους», αναφέρεται στην
ανακοίνωση της Ένωσης
∆ικαστών.

Συνηθίζεται να λέµε ότι οι αριθµοί αποκαλύ-
πτουν πάντα, ή σχεδόν πάντα, την αλήθεια :

4% µείωση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης από το 2009
µέχρι σήµερα, ακόµη µεγαλύτερη µείωση του Ελ-
ληνικού ΑΕΠ σε ποσοστό 25% τα χρόνια της σο-
βούσας κρίσης. Αλλά και πέραν του Ατλαντικού :
από τις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας τα
ποσοστά του εισοδήµατος του πλουσιότερου
ενός πέµπτου του πληθυσµού των Η.Π.Α. έχουν
αυξηθεί κατά 80% περίπου, ενώ εκείνα του πλου-
σιότερου 1% έχουν οµοίως υπερδιπλασιαστεί .

Πολλοί, ειδικοί και µη, αναρωτιούνται πλέον
φωναχτά : φθάνουµε µήπως στο τέλος της Ευ-
ρωπα�κής Ενοποίησης ; 

Η χρηµατοπιστωτική κρίση και τα επακόλουθά
της αποκάλυψαν ότι το κύριο πρόβληµα της Ευ-
ρωπα�κής Ένωσης δεν ήταν τελικά οι ετερογε-
νείς δοµές παραγωγής της νοµισµατικής ζώνης,
αλλά κυρίως η έλλειψη θεσµών και µηχανισµών
που θα διασφάλιζαν επαρκώς επίπεδα ενεργού
ζήτησης στην ευρωπα�κή οικονοµική πολιτική συ-
νολικά. 

Η κρίση δηµιούργησε τον ευρωσκεπτικισµό.
Στο επίκεντρο της αµφισβήτησης είναι η περαι-
τέρω υποστήριξη του ευρωπα�κού εγχειρήµατος.
Ήδη, η διαδικασία που διαµόρφωσε την µεταπο-
λεµική Ευρώπη φαίνεται ότι σε αρκετές ευρω-
πα�κές χώρες θα αναστραφεί ή – το χειρότερο –
θα τερµατισθεί. Η Βρετανία έχει µάλιστα θέσει
ως βασικό στόχο της ευρωπα�κής της πολιτικής
τον «επαναπατρισµό εξουσιών» από τις Βρυξέλ-
λες στο Λονδίνο, διαµορφώνοντας µία νέα σχέση
(«new settlement») µε την Ε.Ε., η οποία µάλιστα

θα τεθεί σε δηµοψήφισµα το 2017. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν αναπτυχθεί

και κυοφορούνται τρία σενάρια για την ίδια την
ύπαρξη της Ε.Ε. . Το πρώτο σενάριο µένει πιστό
στις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις των περισσο-
τέρων ηγετών των κρατών – µελών της µέσω της
ασφυκτικής οικονοµικής λιτότητας. Το δεύτερο
σενάριο, προωθεί την µεταµόρφωση της Ε.Ε.
µέσω της εξόδου, έστω και προσωρινά, µελών
της που αποκλίνουν σε βασικούς τοµείς της δη-
µοσιονοµικής προσαρµογής τους, µε σκοπό να
πάρει η Ε.Ε. την µορφή µιας σοσιαλδηµοκρατι-
κής οµοσπονδίας. 

Τέλος, σύµφωνα µε το τρίτο σενάριο, η Ε.Ε.
οφείλει να αναπτύξει µία εντελώς νέα ταυτότητα
επαναδραστηριοποιώντας το υπάρχον δηµοκρα-
τικό δυναµικό της, µέσω κυρίως της ουσιαστικής
ενίσχυσης και ενδυνάµωσης των ίδιων των θε-
σµών της Ε.Ε. 

Εν κατακλείδι, χώρες – µέλη, θεσµοί και πολι-
τικές δυνάµεις πρέπει, όσο αυτό είναι εφικτό, να
αναζητήσουν πρακτικούς τρόπους, ώστε να γε-
φυρωθεί το χάσµα που για την ώρα χωρίζει την
Ε.Ε. από την ευρωπα�κή κοινωνία. Ακούγονται,
είναι αλήθεια, πολλά και µεγάλα λόγια. Όµως,
έχει καταστήσει σαφές µέσα σε αυτόν το ορυµα-
γδό ότι η ενοποίηση και η εξελεγκτική πορεία της
Ε.Ε. δεν µπορεί να γίνει ερήµην της κοινωνίας.
Απαιτείται ενεργή σύµπραξη των ευρωπαίων πο-
λιτών για µία Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο κοινωνική,
και όσο κι αν ακούγεται ροµαντικό ή ουτοπικό,
για µία Ευρώπη των Λαών.    

«Η Ευρωπα<κή Ένωση εν µέσω κρίσης: προβληµατισµοί
για το µέλλον της πολιτικής ενοποίησης»

Του Θεόδωρου Ν. Κουτσιλέου
∆ικηγόρου Πειραιώς

«Πάντων χρηµάτων µέτρον εστί άνθρωπος»
(Πρωταγόρας)

Επιµέλεια: Μανώλης Κοτσώνης
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Α.  Η ∆ιοίκηση έχει τόσο εκ των αναθεωρηµένων το
2001 διατάξεων 94 παρ. 4 και 95 παρ. 5 του Συντάγ-
µατος1 όσο και δυνάµει των εκτελεστικών τους νόµων,
που έκτοτε εκδόθηκαν, την υποχρέωση να συµµορ-
φώνεται προς τις αποφάσεις των διοικητικών, πολιτι-
κών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων

α) που παράγουν υποχρέωση συµµόρφωσης
β) που είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονοµι-

κές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσ-
σει.

Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση  του Ν.
3068/2002 ΄΄Συµµόρφωση της ∆ιοίκησης προς τις δι-
καστικές αποφάσεις […]΄΄.

΄΄Οι περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς τις δικα-
στικές αποφάσεις ή της µη εκτέλεσης των αποφάσεων
αυτών δεν είναι µεν συχνές, το φαινόµενο όµως αυτό
αντίκειται προς τη θεµελιώδη αρχή του κράτους δι-
καίου και συνιστά ευθεία παράβαση του συνταγµατι-
κού κανόνα της δικαστικής προστασίας (άρ. 20 παρ 1),
αναγκαίο στοιχείο της οποίας είναι η εκτέλεση των δι-
καστικών αποφάσεων΄΄.

Οι προαναφερόµενες συνταγµατικές διατάξεις πα-
ρέχουν στο νοµοθετικό όργανο ευρύ πεδίο ρυθµί-
σεων, ειδικότερα το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του
άρ. 94 Συντ. επιτρέπει την υπέρβαση της αυστηρής
διάκρισης των εξουσιών και την πρόβλεψη αρµοδιό-
τητας των δικαστηρίων και των δικαστικών οργάνων
να επεµβαίνουν στη λειτουργία της ∆ιοικήσεως για να
επιτευχθεί η συµµόρφωσή της προς τις δικαστικές
αποφάσεις και η εµπέδωση του κράτους δικαίου2. 

Στο νόµο γίνεται εύστοχη διάκριση µεταξύ συµ-
µόρφωσης προς δικαστική απόφαση και της εκτέλε-
σης αυτής. Πράγµατι ακριβολογεί ο νοµοθέτης διότι
η αποχή της ∆ιοίκησης από κάθε ενέργεια (πράξη ή
παράλειψη) αντιτιθέµενη στο περιεχόµενο της από-
φασης δε συνιστά εν στενή εννοία εκτέλεση, αλλά
συµµόρφωση προς τα εν γένει κριθέντα µε αυτήν, τα
οποία δυνατόν να προκύπτουν από τις αιτιολογικές

σκέψεις της απόφασης, από τα επιλυθέντα µε δύναµη
δεδικασµένου ζητήµατα, ενώ η πραγµατοποίηση των
διατασσοµένων από το διατακτικό ευθέως, εκτός από
συµµόρφωση συνιστά και εκτέλεση της απόφασης3.
Μέρος της εκτέλεσης αποτελεί η αναγκαστική εκτέ-
λεση κυρίως χρηµατικών απαιτήσεων κατά του ∆ηµο-
σίου, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, των Ανεξαρτήτων
Αρχών και Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, επί της ιδιωτικής περιου-
σίας των διοικητικών αυτών Αρχών4. Επί µη χρηµατι-
κών απαιτήσεων αλλά επί υποχρέωσης συµµόρφωσης
µε θετική διοικητική πράξη ή αποχή από διοικητική
ενέργεια ή υλική πράξη, δεν µπορεί να γίνεται λόγος
για εκτέλεση αφού η αρχή της διάκρισης των εξου-
σιών δεν επιτρέπει υποκατάσταση της αποκλειστικής
αρµοδιότητας της ∆ιοίκησης να εκδίδει ατοµικές ή κα-
νονιστικές εκτελεστές πράξεις περιβεβληµένες κα-
ταρχήν µε την ισχύ του τεκµηρίου της νοµιµότητας.

Ζήτηµα εκτέλεσης από τη ∆ιοίκηση υπάρχει κυρίως
ως προς τις αποφάσεις

α) των πολιτικών δικαστηρίων, που επιδικάζουν
στον ενάγοντα ορισµένο χρηµατικό ποσό ή διατάσ-
σουν την απόδοση σ΄ αυτόν ορισµένου πράγµατος ή
καταδικάζουν σε ορισµένη δήλωση βουλήσεως (και οι
αναγνωριστικές αποφάσεις)

β) των διοικητικών δικαστηρίων, που ακυρώνουν ή
τροποποιούν συγκεκριµένες διοικητικές πράξεις ή πα-
ραλείψεις ή επιδικάζουν στον προσφεύγοντα ή ενά-
γοντα συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό (και όσες
τάσσουν συµπληρωµατική απόδειξη)

γ) του Συµβουλίου της Επικρατείας, που ακυρώ-
νουν ή τροποποιούν συγκεκριµένες ατοµικές πράξεις
ή παραλείψεις

δ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που καθορίζουν τα
ακριβή ποσά συντάξεων ή επιδικάζουν ποσά συντά-
ξεων

ε) των ποινικών δικαστηρίων, για πολιτικές απαιτή-

ΜΜεερριικκέέςς  σσκκέέψψεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττηηςς
∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  νναα  σσυυµµµµοορρφφώώννεεττααιι  ππρροοςς  ττιιςς  
δδιικκαασσττιικκέέςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  κκααιι  δδηη  
ττωωνν  δδιιοοιικκηηττιικκώώνν  δδιικκαασσττηηρρίίωωνν

Γράφει o Π. Μπαλάσκας 
υποψ. ∆Ν, ∆ικηγόρος Πειραιώς

1. Βλ. Ε. Βενιζέλος  ΄΄Το αναθεωρητικό κεκτηµένο, 2002΄΄ σελ. 352, 353.

2. ΚΝοΒ 11/2002 σελ. 2282.

3. Βλ. Ν. Χατζητζανής ΄΄Η κατά το νόµο 3068/2002 συµµόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις΄΄ ∆ι∆ικ 2003 σελ. 563επ.

4. Βλ. άρ. 4 παρ. 1 ν. 3068/2002 [άρ. 4ε παρ. 3 ν. 3388/2005] σε Θ. Φορτσάκη – Χ. Χρυσανθάκη ΄΄∆ιοικητική νοµοθεσία, 2008 [2012]΄΄ σελ. 765 -769.

΄΄Μάλιστα δ΄ ως απλώς ειπείν, 
αρχάς λεκτέον ταύτας όσαις αποδέδοται 

βουλεύεσθαί τε περί τινων, καί κρίναι καί επιτάξαι΄΄
Αριστοτέλους Πολιτικά ∆, 1213
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σεις (των αδικαιολογήτως προφυλακισθέντων κλπ.)
Στην περίπτωση της προσωρινής δικαστικής προ-

στασίας, η εκτέλεση συνίσταται για µεν τις αποφάσεις
των πολιτικών δικαστηρίων στην καταβολή ορισµένου
ποσού ή την εφαρµογή της προσωρινής ρύθµισης που
διέταξε το δικαστήριο και στην περίπτωση των διοικη-
τικών δικαστηρίων, στην καταβολή ορισµένου ποσού
ή την αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης ή τη διε-
νέργεια ή παράλειψη ορισµένης πράξης (ασφαλιστικά
µέτρα)5.

∆εν εκτελούνται αναγκαστικά κατά του ∆ηµοσίου,
παρότι αναγνωρίζονται κατά τον ΚΠολ∆ ως εκτελεστοί
τίτλοι6

- τα πρακτικά ελληνικών δικαστηρίων που πε-
ριέχουν συµβιβασµό ή προσδιορισµό δικαστι-
κών εξόδων
- τα συµβολαιογραφικά έγγραφα
- οι διαταγές πληρωµής και απόδοσης της χρή-
σης µισθίου ακινήτου που εκδίδουν Έλληνες δι-
καστές και 
- οι διαταγές και πράξεις που αναγνωρίζονται
από το νόµο ως τίτλοι εκτελεστοί.

Αντιθέτως αναγνωρίζονται ως εκτελεστοί τίτλοι
- οι τελεσίδικες αποφάσεις καθώς και οι απο-
φάσεις κάθε ελληνικού δικαστηρίου που κηρύ-
χθηκαν προσωρινά εκτελεστές
- οι διαιτητικές αποφάσεις
- οι αλλοδαπές αποφάσεις που κηρύχθηκαν
εκτελεστές7.

Η υποχρέωση συµµόρφωσης εκπληρώνεται χωρίς
(υπαίτια) καθυστέρηση  και οι διοικητικές αρχές υπο-
χρεούνται να προβαίνουν σε όλες τις (θετικές) ενέρ-
γειες που επιβάλλονται, µόνον όµως όταν η
καθυστέρηση, παράλειψη ή άρνηση συµµόρφωσης ή η
πληµµελής συµµόρφωση προς δικαστική απόφαση
είναι αδικαιολόγητη8.

∆ικαιολογηµένη θα µπορούσε να είναι η µη συµ-
µόρφωση :

•Όταν η ∆ιοίκηση εισηγείται και το κοινοβούλιο
ψηφίζει νοµοθετική ρύθµιση που τέµνει προς
όφελος των νοµιµοποιούµενων σε δικαίωµα ή
παροχή τη διαφορά την οποία έκρινε η δικα-
στική απόφαση.
•Όταν συντρέχουν λόγοι υπέρτερου άµεσου
και δικαιολογηµένου δηµοσίου/εθνικού συµφέ-
ροντος. ή λόγοι κρατικής/εθνικής ασφάλειας. 
•Όταν συντρέχουν και αποδεικνύονται λόγοι
άφευκτης ανάγκης ή ανώτερης βίας που εµπο-

δίζουν τη ∆ιοίκηση να προβεί σε θετική ενέργεια
ή να απέχει από κάθε αντίθετη ενέργεια.

Το Ευρωπα�κό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Αν-
θρώπου µε µια αυθεντική και διαπλαστική ερµηνεία
του άρ. 6 παρ.1 της Σύµβασης [ΕΣ∆Α] διευρύνει αι-
σθητά το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, το οποίο αυτό κα-
θιερώνει. Στο πλαίσιο της Σύµβασης το δικαίωµα
προσλαµβάνει ένα περιεχόµενο διαφορετικό απ΄ αυτό
που του αποδίδεται στο πλαίσιο των εθνικών εννόµων
τάξεων πολλών κρατών – µελών, δεδοµένου ότι εµφα-
νίζεται να έχει τρεις πτυχές 

- το δικαίωµα πρόσβασης σε δικαστήριο
- το δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας η
οποία να πληροί ορισµένες θεσµικές και διαδι-
καστικές εγγυήσεις
- το δικαίωµα προς εκτέλεση της δικαστικής
απόφασης που θα εκδοθεί.

Σύµφωνα µε την άποψη που έχει επικρατήσει τα τε-
λευταία χρόνια στη θεωρία, αλλά και στη νοµολογία
του Ευρωπα�κού ∆ικαστηρίου των Ανθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων και των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων των κρατών
– µελών, το εγκαλούµενο κράτος – µέλος 

αφενός υποχρεούται να συµµορφωθεί στην ΄΄αυ-
θεντία του ουσιαστικού δεδικασµένου΄΄ (autorite de la
chose jugee), δηλαδή στα ουσιαστικού και δικονοµι-
κού χαρακτήρα ζητήµατα που κρίθηκαν µε τη συγκε-
κριµένη απόφαση

αφετέρου δεσµεύεται από την ΄΄αυθεντία του ερµη-
νευτικού δεδικασµένου΄΄ (autorite de la chose interpre-
tee), από την υποχρέωση δηλαδή εναρµόνισης της
εσωτερικής νοµοθεσίας και νοµολογίας µε την ερµη-
νεία που έδωσε το ευρωπα�κό δικαστήριο στις επιµέ-
ρους διατάξεις της Σύµβασης9.

Β. Στο χώρο της διοικητικής δίκης η δέσµευση της
∆ιοίκησης από το περιεχόµενο των δικαστικών απο-
φάσεων δεν είναι αυτονόητη. Η συζήτηση για τις συ-
νέπειες των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων
έχει δικαίως επικεντρωθεί στο ζήτηµα της συµµόρφω-
σης των διοικητικών αρχών προς το περιεχόµενό τους
και ειδικότερα στο πρόβληµα της αντίφασης µεταξύ
του καθήκοντος συµµόρφωσης και των προνοµίων της
∆ιοίκησης και δη της αρχής της ανεξαρτησίας των δι-
οικητικών αρχών από τον διοικητικό δικαστή. Ο διοι-
κητικός δικαστής δεν µπορεί να επιβάλει άµεσα την
απόφασή του στα όργανα της ∆ιοίκησης ούτε να της
απευθύνει ιεραρχικές εντολές και για τον λόγο αυτόν
είναι απαραίτητη η θετική ενέργεια της ∆ιοίκησης για
να υλοποιηθεί το περιεχόµενο των δικαστικών αποφά-

5. Βλ. Κ. Γιαννακόπουλος ΄΄Η συµµόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ΄΄ Τιµητικός Τόµος του ΣτΕ 2004, σελ. 525επ.

6. Βλ. άρ. 904 παρ. 2 εδ. α΄ - ζ΄ ΚΠολ∆ [άρ. 20 ν. 3301/2004].

7. Για τα θέµατα αναγκαστικής εκτέλεσης και εκτελεστότητας, που παρεµπιπτόντως µόνο εξετάζονται στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, βλ. αναλυτικά Π. Γέσιου – Φαλτσή ΄΄Το ∆ηµό-

σιο ως παθητικό υποκείµενο αναγκαστικής εκτελέσεως΄΄ ΝοΒ 2 / 2013 σελ. 22επ.

8.  Βλ. άρ. 3 παρ. 1 ν. 3068/2002.

9.  Βλ. Π. Μουζουράκη ΄΄Η απόφαση του Ε∆∆Α Hornsby c/Grece και οι συνέπειές της για το ελληνικό διοικητικό δίκαιο΄΄ ∆ι∆ικ 1999 σελ. 280, 281.

΄
΄

΄
΄
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σεων, ιδίως των ακυρωτικών10.
Θεµελιώδης εδώ αποβαίνει η διάκριση µεταξύ διοι-

κητικών διαφορών ακυρωτικού και ουσιαστικού χαρα-
κτήρα. Στις µεν πρώτες οι διοικητικές αρχές πρέπει να
συµµορφώνονται ανάλογα σε κάθε περίπτωση µε θε-
τική ενέργεια προς το περιεχόµενο της απόφασης επί
της αιτήσεως ακυρώσεως ή να απέχουν από κάθε
ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν µε
αυτήν11.  

Συνεπώς, όταν η ∆ιοίκηση συµµορφώνεται προς τις
ακυρωτικές αποφάσεις, έχει υποχρέωση όχι µόνο να
θεωρήσει ανίσχυρη και µη υφιστάµενη νοµικώς τη δι-
οικητική πράξη που ακυρώθηκε, αλλά και να προβεί σε
θετικές ενέργειες για την αναµόρφωση της νοµικής κα-
τάστασης που προέκυψε αµέσως ή εµµέσως από την
ακυρωθείσα πράξη, ανακαλώντας ή τροποποιώντας
τις σχετικές στο µεταξύ εκδοθείσες πράξεις ή εκδί-
δοντας άλλες µε αναδροµική ισχύ για να αποκαταστή-
σει τα πράγµατα στη θέση στην οποία θα βρίσκονταν
αν από την αρχή δεν είχε εκδοθεί η ακυρωθείσα
πράξη. Επί ανάκλησης παράνοµης διοικητικής πράξης
µε την έκδοση νόµιµης πράξης µε αναδροµική ισχύ ή
έκδοσης νέας νόµιµης πράξης µετά την ακύρωση της
αρχικής παράνοµης διοικητικής πράξης, παύει να υφί-
σταται πλέον παράνοµη διοικητική πράξη.

Κατά πάγια νοµολογία σε περίπτωση ακυρώσεως
από διοικητικό δικαστήριο ατοµικής εκτελεστής διοι-
κητικής πράξης ή παράλειψης, η ακύρωση ενεργεί
αναδροµικώς και η υποχρέωση της διοίκησης προς
συµµόρφωση στη δικαστική απόφαση, ανατρέχει στο
χρόνο έκδοσης της πράξης ή συντέλεσης της παρά-
λειψης κατά περίπτωση, και συνίσταται στην έκδοση
βάσει των ισχυουσών τότε διατάξεων των απαιτού-
µενων διοικητικών πράξεων για την αποκατάσταση της
νοµικής και πραγµατικής κατάστασης, η οποία θα
υπήρχε εάν δεν είχε χωρήσει η έκδοση της ακυρωθεί-
σας ατοµικής πράξης ή παράλειψης12.

Εξάλλου οι διοικητικές αρχές οφείλουν µε θετικές
ενέργειες ή µε αποχή από κάθε αντίθετη ενέργεια να
συµµορφώνονται προς το περιεχόµενο των αποφά-
σεων, οι οποίες εκδίδονται για διαφορές που άγονται
προς επίλυση µε άσκηση προσφυγής13.

Η διοικητική διαφορά έχει χαρακτήρα ουσίας, όταν
το δικαστήριο ελέγχοντας τη νοµιµότητα, εξετάζοντας
και εκτιµώντας τα πραγµατικά περιστατικά

- αναγνωρίζει την ύπαρξη ή την έλλειψη ενός
δηµοσίου δικαιώµατος ή τα όρια µιας δηµοσίου

δικαίου υποχρέωσης εκείνου που ζητεί δικα-
στική προστασία
- διαπιστώνει ότι το δικαίωµα αυτό είναι γεγεν-
νηµένο ή έχει υποστεί µία βλάβη ή ότι η υπο-
χρέωση έχει επιβληθεί µε παράνοµη ενέργεια
(νοµική ή υλική) ή παράλειψη των οργάνων του
δηµοσίου νοµικού προσώπου.
- προσδιορίζει την έκταση της βλάβης
- καθορίζει την αποκατάσταση της έννοµης κα-
τάστασης εκείνου που άσκησε το ένδικο βοή-
θηµα σύµφωνα µε τους κανόνες δικαίου που τη
διέπουν. Η αποκατάσταση µπορεί να συνίσταται
είτε στην ακύρωση ή τροποποίηση της διοικητι-
κής πράξης ή την ακύρωση της παράλειψης που
προκάλεσε τη διατάραξη της έννοµης κατάστα-
σης και εφόσον συντρέχει περίπτωση στην
καταψήφιση των οφειλόµενων ποσών ή αποζη-
µίωσης ή άλλης παροχής, καθώς και στην ανα-
γνώριση ή αποκατάσταση δικαιωµάτων ή
καταστάσεων που αναφέρονται στο δηµόσιο δί-
καιο, των οποίων το ουσιαστικό περιεχόµενο το
δικαστήριο έχει την εξουσία να διαµορφώσει14.

Παρότι η υποχρέωση συµµόρφωσης προκύπτει κα-
ταρχήν όχι από την ισχύ του δεδικασµένου, αλλά είναι
δέσµευση ΄΄εκ της αυθεντικής µεταβολής ή της δια-
πλάσεως της νέας εννόµου καταστάσεως΄΄, σχετίζεται
όµως άµεσα µε αυτό. 

- Από άποψη περιεχοµένου, καθώς και από τις
δύο έννοµες συνέπειες, προκύπτει δέσµευση
της ∆ιοίκησης ως προς το ουσιαστικό ή δικονο-
µικό διοικητικής φύσης ζήτηµα που µε αυτές
κρίθηκε, εφόσον τούτο τελεί σε άµεση και ανα-
γκαία συνάρτηση προς το συµπέρασµα που µε
τις ίδιες έγινε δεκτό, ακόµη και αν το ζήτηµα
κρίθηκε παρεµπιπτόντως και εφόσον η από-
φανσή του γι΄ αυτό ήταν αναγκαία προκειµένου
τούτο να αποφανθεί για το κύριο ζήτηµα.
- Από άποψη έκτασης ισχύος, καθόσον και οι
δύο έννοµες συνέπειες εκτός από τους αµέσως
νοµιµοποιούµενους εκτείνονται σε εκείνους από
τους οποίους σύµφωνα µε το νόµο µπορεί να
αξιωθεί η εκπλήρωση της κριθείσας διοικητικής
υποχρέωσης15.

Παράλληλα πέρα από τη στενή συνάφεια µεταξύ
δεδικασµένου και συµµόρφωσης υπάρχουν µεταξύ
τους διαφορές οι οποίες αφορούν κυρίως στις προ-
�ποθέσεις επέλευσης καθεµιάς από τις συνέπειες

10. Βλ. Ι. Συµεωνίδης ΄΄Η αντιµετώπιση του φαινοµένου της µη συµµορφώσεως της ∆ιοικήσεως στις αποφάσεις των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων. Νεώτερη νοµολογία και προοπτικές µετά

τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας και το αναθεωρηµένο Σύνταγµα΄΄, Ε∆∆∆∆ 2/2003 σελ. 254 επ.

11. Βλ. άρ. 50 παρ. 4 Π∆ 18/1989 (Κανονισµός ΣτΕ).

12. ∆ικΕφΘεσ. 720/2010 Αρµ. 2010 σελ. 1406 – 1408 και Τριµ∆ικΠρΘεσ. 2518/2010 Αρµ. 2011 σελ. 1034 – 1038 (µε παρατηρήσεις Ι. Μαθιουδάκη). 

13. Βλ. άρ. 198 παρ. 1 ν. 2717/1999 (Κ∆∆).

14. Βλ. Ε. Σπηλιωτόπουλος ΄΄Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου ΙΙ΄΄ 2001, σελ. 424.

15. Βλ. άρ. 197 παρ. 1 και 3 ν. 2717/1999 (Κ∆∆).
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αυτές των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.
Η υποχρέωση συµµόρφωσης επέρχεται και ισχύει
τόσο επί των αποφάσεων που εκδίδονται µετά από αί-
τηση ακυρώσεως όσο και επί των αποφάσεων που εκ-
δίδονται µετά από άσκηση προσφυγής ή αγωγής,
ακόµη και αν δεν είναι τελεσίδικες / ανέκκλητες, ακόµη
και αν πρόκειται για αποφάσεις που επιτάσσουν προ-
σωρινή δικαστική προστασία (αιτήσεις αναστολής) ή
προσωρινή εκτελεστότητα16.

Γ.  Τα µέσα κάµψης της άρνησης της ∆ιοίκησης να
συµµορφωθεί στις αποφάσεις των δικαστηρίων προ-
βλέπουν την αστική / αποζηµιωτική ευθύνη του δηµο-
σίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, καθώς
και την προσωπική αστική, ποινική και πειθαρχική ευ-
θύνη του υπαιτίου για τη µη συµµόρφωση υπαλλήλου.
Ο θεσµός της ευθύνης αποσκοπεί προεχόντως στον
εκ των υστέρων εξαναγκασµό των αρχών και των υπαι-
τίων της µη συµµόρφωσης να σεβαστούν τις υποχρε-
ώσεις που απορρέουν από τη δικαστική απόφαση και
ως εκ τούτου έχει κατασταλτικό χαρακτήρα, αποβλέ-
πει όµως εξίσου στη ρύθµιση της εν γένει σύννοµης
συµπεριφοράς των διοικητικών οργάνων και προσ-
λαµβάνει, έτσι, προληπτικό / αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Η βασική κύρωση που προβλέπει ο ν. 3068/2002
[άρ. 2 και 3] αφορά τη δυνατότητα Τριµελών ∆ικαστι-
κών Συµβουλίων αναλόγως του δικαστηρίου που εξέ-
δωσε την απόφαση στην οποία δεν συµµορφώνεται η
∆ιοίκηση, να εκδίδουν δικαιοδοτική αλλά διοικητικού
χαρακτήρα πράξη, µη υποκείµενη σε αίτηση ακυρώ-
σεως ή άλλα ένδικα µέσα17, χρηµατικής αποζηµίωσης
υπέρ του θιγόµενου από τη µη συµµόρφωση. 

Ο ιδιότυπος διοικητικός χαρακτήρας της δικαιοδο-
τικής αυτής κρίσης και απόφασης πιστοποιείται 

- Από την αναφορά του άρ. 94 παρ. 4 εδ. 1 Συντ.
σε ΄΄αρµοδιότητες διοικητικής φύσης΄΄
- Από την αναφορά του άρ. 2 παρ. 1 του ν.
3068/2002 σε µέτρα (διοικητικής φύσης) που λαµ-
βάνει το Τριµελές Συµβούλιο προς συµµόρφωση
της ∆ιοίκησης
- Από την αίτηση / αναφορά του ενδιαφεροµένου
ή θιγοµένου, κατά την ορολογία του νόµου18,
προς το Τριµελές Συµβούλιο και στην υποχρέωση
της ∆ιοίκησης να υποβάλει φάκελο µε τα στοιχεία
– απόψεις της εντός 30 ηµερών19

- Από την τελική µετά από έρευνα και στάθµιση
βεβαίωση µη συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης και
του προσδιορισµού χρηµατικού ποσού ως κύ-

ρωση / αποζηµίωση υπέρ του θιγοµένου (νοµιµο-
ποιούµενου).

Το ποσό καταλογίζεται στο αρµόδιο υπουργείο,
στους ΟΤΑ, στα ΝΠ∆∆ ή ακόµη και σε Ανεξάρτητη Αρχή
ή ΝΠΙ∆ του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

Η σωστή ερµηνεία της συνταγµατικής πρόβλεψης,
αλλά και των διατάξεων του εκτελεστικού νόµου, απο-
µακρύνει από την ΄΄υπέρβαση της αυστηρής διάκρισης
των εξουσιών΄΄ κατά τα διαλαµβανόµενα στην σχετική ει-
σηγητική έκθεση και σκοπεί µάλλον την αρµονική εξι-
σορρόπηση των αρµοδιοτήτων των δύο λειτουργιών,
καθόσον το Τριµελές ∆ικαστικό Συµβούλιο εκδίδει µεν
κυρωτική αποζηµιωτική πράξη αναγκαστικά εκτελεστή
κατά του ∆ηµοσίου, δε διαθέτει όµως τη δικαιοδοσία να
εκτελέσει αυτοδυνάµως τα αποφασισθέντα και κριθέντα
στην απόφαση προς την οποία δε συµµορφώνεται η ∆ι-
οίκηση ούτε να εξαναγκάσει εν στενή εννοία τη ∆ιοίκηση
στην εκτέλεση της εκάστοτε αποφάσεως.

Σε ό,τι αφορά την αστική ευθύνη του ∆ηµοσίου και
των οργάνων του σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους
προς δικαστική απόφαση λεκτέα τα εξής.

- Είναι αποζηµιωτική ευθύνη δηµοσίου δικαίου
(βλ. κατ΄ αντιδιαστολή άρ. 104 ΕισΝΑΚ) πειθαρχι-
κώς ελεγχθέντος υπαλλήλου και ∆ηµοσίου εις
ολόκληρον.
- Αποτελεί ευθύνη µόνο από παράνοµες πράξεις
ή παραλείψεις και όχι από ζηµιογόνες µη παρά-
νοµες πράξεις εκ της λειτουργίας και της δράσης
των δηµοσιών υπηρεσιών και οργάνων.
- ∆εν είναι ευθύνη αντικειµενική, αλλά ευθύνη
οφειλόµενη σε υπαιτιότητα ή πταίσµα δηµοσίου
οργάνου20.

Η ρύθµιση του άρ. 38 παρ.1 του ισχύοντος Υπαλλη-
λικού Κώδικα [Ν. 3528/2007] συνιστά παρέµβαση στο
πεδίο εφαρµογής του άρ. 105 ΕισΝΑΚ εντοπιζόµενη στα
εξής:

Α) Αποκλείει την ευχέρεια που έχουν οι ζηµιωθέντες
τρίτοι να στραφούν είτε κατά του ∆ηµοσίου είτε προσω-
πικώς κατά του υπαιτίου οργάνου για την ανόρθωση της
ζηµίας που προξένησε σ΄ αυτούς µε πράξη ή παράλειψή
του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
Καθιερώνει, δηλαδή, την ευθύνη του υπαλλήλου για τέ-
τοιες πράξεις ή παραλείψεις µόνον έναντι του ∆ηµοσίου
όχι όµως και έναντι των τρίτων.

Β) Καθιερώνει την έναντι του ∆ηµοσίου αστική ευ-
θύνη του δηµοσίου υπαλλήλου µόνο για δόλο και βαριά
αµέλεια, είτε πρόκειται για άµεση περιουσιακή βλάβη

16.  ∆. Κοντόγιωργα – Θεοχαροπούλου, Ε. Κουτούπα – Ρεγκάκου ΄΄Εµβάθυνση ∆ηµοσίου ∆ικαίου΄΄ 2002, σελ. 418 – 420.

17.  Είναι αµφίβολο εάν µπορεί όντως να ευσταθήσει απόλυτη απαγόρευση άσκησης ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου κατά της πράξης αυτής.

18.  Κατά την άποψη του γράφοντος η ορθή λέξη που θα έπρεπε να χρησιµοποιέι ο νοµοθέτης αντί του ΄΄ενδιαφέροµενος΄΄ ή ΄΄θιγόµενος΄΄ είναι ΄΄νοµιµοποιούµενος΄΄.

19. Βλ. κατ΄ αναλογία άρ. 129 ν. 2717/1999.(Κ∆∆)

20. Βλ. άρ. 5 παρ. 3 ν. 3068/2002 [άρ. 11 ν. 3242/2004] και Β. Καράκωστας ΄΄Εξελίξεις και ερµηνευτικές εντάσεις στην πολιτειακή αποζηµιωτική ευθύνη΄΄ σε ΄΄Θέµατα θεωρίας και πρά-

ξης του ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 2005΄΄ σελ. 270 επ.
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του ∆ηµοσίου, όταν δηλαδή ο υπάλληλος ασκώντας τα
καθήκοντά του προξένησε απευθείας ζηµία στην περι-
ουσία του ∆ηµοσίου είτε πρόκειται για έµµεση βλάβη,
όταν δηλαδή το ∆ηµόσιο υποχρεώνεται στην καταβολή
σε τρίτους αποζηµίωσης ένεκα παράνοµης συµπεριφο-
ράς του υπαλλήλου του.

Γ) Περιορίζει την ευθύνη του υπαλλήλου έναντι του
∆ηµοσίου µόνο για την επενεχθείσα στην περιουσία του
τελευταίου και των ζηµιωθέντων τρίτων θετική ζηµία21. 

Η πειθαρχική ευθύνη σαφώς δεν µπορεί να ζητηθεί
στην περίπτωση που είναι και η συνήθως συµβαίνουσα,
όπου η κωλυσιεργία δεν ανάγεται στη βούληση συγκε-
κριµένου αρµοδίου ή εντεταλµένου υπαλλήλου, αλλά
αποτελεί τακτική, οδηγία ή εντολή της ιεραρχικά προ-
�στάµενης υπηρεσίας (σύγκρουση καθηκόντων).

Ο νόµος καθιερώνει ένα ιδιώνυµο πειθαρχικό παρά-
πτωµα µε υπαλλακτικώς µικτή αντικειµενική υπόσταση22.

• Προτροπή του υπαλλήλου σε άλλον (υπάλληλο)
προς µη συµµόρφωση σε δικαστική απόφαση
• (Υπαίτια) µη συµµόρφωση υπαλλήλου προς δι-
καστική απόφαση23

• Μη συµµόρφωση µε σκοπό πορισµού προς
όφελος του υπαλλήλου ή άλλου παράνοµου (πε-
ριουσιακού / οικονοµικού) οφέλους.

Οι ανωτέρω πρόνοιες είναι απόλυτα συµβατές µε τις
διατάξεις του αρ. 107 Υπαλληλικού Κώδικα [Πειθαρχικό
∆ίκαιο δηµοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων ΝΠ∆∆] (εδ. β΄ γ΄ δ΄) και οδηγούν δογµατικά
αλλά και αξιολογικά στην κατάφαση ποινικής ευθύνης
κατά του µη συµµορφωθέντος υπαλλήλου µε την ενερ-
γοποίηση του άρθρου 259 ΠΚ για την παράβαση καθή-
κοντος. 

Κρίσιµο στοιχείο για την κατάφαση του αξιόποινου
χαρακτήρα της παράβασης καθήκοντος είναι η ύπαρξη
συγκεκριµένης υπηρεσιακής ενέργειας τελούµενης κατά
παράβαση των καθηκόντων του υπαλλήλου ή του δηµο-
σίου λειτουργού, από την οποία απειλούνται in concreto
κάποια συγκεκριµένα κρατικά ή ατοµικά έννοµα αγαθά
και συµφέροντα ή προκύπτει ο προσπορισµός παράνο-
µου οφέλους στον υπάλληλο ή σε άλλον. Η βλάβη του
κράτους ή κάποιου άλλου, την οποία επιδιώκει ο υπάλ-
ληλος µε την παράβαση των καθηκόντων της υπηρεσίας
του δύναται να είναι είτε υλική είτε και ηθική24. 

Σηµειωτέον παράβαση καθήκοντος υφίσταται όχι
µόνον όταν ο υπάλληλος παραβιάζει τα καθήκοντά του
ενεργώντας εντός του κύκλου της δικαιοδοσίας του,
αλλά και όταν η πράξη του συνιστά υπέρβαση των
ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας ή ακόµη

και καταχρηστική άσκηση της ευχέρειας αυτής.
Κατά πάγια νοµολογία εάν κατά την άσκηση των κα-

θηκόντων του υπαλλήλου υπάρχει πεδίο διακριτικής ευ-
χέρειας, η παράβαση µπορεί να συντελεστεί και µε την
κακή χρήση αυτής, την υπέρβαση δηλαδή των ακραίων
ορίων της διακριτικής ευχέρειας, τα οποία επιβάλλουν
οι αρχές της υπεροχής του δηµοσίου συµφέροντος, της
χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης, της αµεροληψίας
της διοίκησης, της ισότητας και της εξυπηρέτησης του
σκοπού του νόµου ή µε την κατάχρηση της εξουσίας η
οποία υπάρχει στην περίπτωση, που αν και δεν παρα-
βιάζεται απολύτως κάποια διάταξη νόµου, η πράξη
ασκείται για την εξυπηρέτηση σκοπού καταδήλως ξένου
προς το σκοπό στον οποίο απέβλεψε ο νόµος, όταν δη-
λαδή είναι απόρροια ελατηρίων και κινήτρων που κατα-
δήλως αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση σκοπού άλλου
από εκείνον του νόµου25.

Πρέπει να τονιστεί πως η αµετάκλητη απαλλαγή µε
βούλευµα ή απόφαση (ακόµη και κατόπιν παραγραφής)
του υπαλλήλου από το έγκληµα (όχι όµως την ποινή) της
παράβασης καθήκοντος δεν µπορεί να επιτρέπει στη ∆ι-
οίκηση να τιµωρήσει µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ή
να επιβάλει οποιονδήποτε καταλογισµό στον υπάλληλο,
τουλάχιστον επί υπόθεσης και πράξης που προ�ποθέτει
ταυτότητα αντικειµενικών στοιχείων. Το αντίθετο είναι
επιτρεπτό, καθώς το ποινικό δικαστήριο δεν δεσµεύεται
από την απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου. Η πα-
ραπάνω παραδοχή αποτελεί άλλη µία σύνδεση των αν-
τικειµενικών ορίων του δεδικασµένου και της
υποχρέωσης σεβασµού από τη ∆ιοίκηση των δικαστικών
αποφάσεων.      

Ανεξάρτητα, όµως, από τον τρόπο που λειτουργεί ο
θεσµός της ευθύνης των δηµοσίων υπαλλήλων και λει-
τουργών στην Ελλάδα για τις περιπτώσεις µη συµµόρ-
φωσης ή µη εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, ειδικά
για την αστική / αποζηµιωτική ευθύνη, όταν δεν συνο-
δεύεται από άλλου είδους κυρώσεις, δεν επιλύει το πρό-
βληµα της µη συµµόρφωσης και αυτό γιατί η κατάφασή
της προ�ποθέτει ότι ό πολίτης θα έχει την οικονοµική
άνεση και την επιµονή να ξεκινήσει νέους δικαστικούς
αγώνες, καθώς και την υποµονή να αναµείνει την έκβασή
τους. Εξάλλου η πράξη αποδεικνύει ότι η ∆ιοίκηση δεν
αποφασίζει πάντα να συµµορφωθεί, παρά την ύπαρξη
µίας ή και περισσότερων καταδικαστικών σε αποζηµίωση
αποφάσεων, θεωρώντας ότι η καταβολή της αποζηµίω-
σης αποκαθιστώντας ενδεχοµένως τη ζηµία του ιδιώτη,
της επιτρέπει να εµµένει στην παρανοµία.

21. Βλ. Φ. Κατσίγιαννης ΄΄Η συνευθύνη των οργάνων του ∆ηµοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ και η ανάγκη κατάργησης διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα που αί-

ρουν ή περιορίζουν τη θεµελίωσή της, ως παράγοντας βελτίωσης της διοικητικής δράσης΄΄ ∆ι∆ικ 2009 σελ. 819 επ. 

22. Βλ. άρ. 5 παρ. 1 ν. 3068/2002.

23. Σε δογµατική ακολουθία µε το άρ. 106 Ν. 4057/2012. 

24. Βλ. Ν Μπιτζιλέκης ΄΄Υπηρεσιακά εγκλήµατα΄΄, 2001 σελ. 38 επ. 

25. Βλ. Α. Χαραλαµπάκης ΄΄Ποινικός Κώδικας κατ΄ άρθρον ερµηνεία ΙΙ΄΄ σελ. 573 – 582.
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ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ 

«Τι θλιβερός που είσαι !»
μυκτήριζε η πουτάνα 
το στρατηγό – πελάτη της 
μετά το τέλος της εξομολόγησης.
«Φαντάσου να σε παίρνουν μάτι 
την ώρα ετούτη οι εχθροί μας!»

ΔΕ Θ’ ΑΓΟΡΑΣΩ 

Δε θ’ αγοράσω 
τάφο οικογενειακό 
Δε θ’ αγοράσω.
Έδωσα στους δικούς χαρές 
μα στεναχώριες πιότερες. 
Δε θα ‘θελα 
να τους καταλυπώ 
και μετά θάνατον. 

ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΧΕΔΙΟ 

Το μέγα σχέδιο 
της Συμπαντικής Νοημοσύνης 
ρέει στο χρόνο σταθερά 
και υλοποιείται απαρέγκλιτα 
σε πείσμα των ενδογενών 
αντιρρησιών συνείδησης. 

Ω Κ Ε Α Ν Ο Π Ο Ρ Ο Ι
Δεν αντικρύζουμε πια γρανίτες
στις αποχρώσεις του γαλάζιου
ούτε φευγαλέα περιγράμματα
της στεριάς.
Δεν μας ζεσταίνουν οι αναλαμπές 
των φάρων
ούτε μας χαϊδεύει στην πλάτη 
ένα φιλικό χέρι
η σκέψη των δικών μας.
Το λιμάνι της αναχώρησης 
Κατάντησε μέσα μας ξεθωριασμένη αφίσα Πώς να
φανταστούμε το καινούργιο;
Ο συνοδός άλμπατρος 
έπαψε να χαράζει γύρω μας προστατευτικούς 
κύκλους 
Τον παγίδεψε 
ο άκριτος λογισμός του καιρού. 
Ποιος θα ξιφομαχήσει 
τώρα με τον άνεμο 
που συνεπαίρνει τις φωνές μας 
ίσαμε τις άκρες του πλανήτη 
και τις μετατρέπει σε γρυλίσματα ; 

Ο Τάκης Πιερράκος γεννήθηκε στη ∆ροσοπηγή

Λακωνίας το 1958. Είναι πτυχιούχος της Νοµικής

Σχολής Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου

Μάστερ του Πανεπιστηµίου της Ουαλίας στο πεδίο

του Ναυτικού ∆ικαίου. 

Ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως δικηγόρος.

Είναι παντρεµένος µε την καθηγήτρια Αγγλικής Ιου-

λία Βουτσίνου και έχει µαζί της δύο παιδιά, τον

Πέτρο και την Κωνσταντίνα.

Ποιητικές Συλλογές που εξέδωσε: Απώλεια Βε-

βαιότητας 2010, Η σκιερή πλευρά των πραγµάτων

2012, εκδόσεις Οδός Πανός

Επιµέλεια: Μανώλης Κοτσώνης

Ποιητές
Τάκης Πιερράκος
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Σε πλέκω και σε ξηλώνω πατέρα 
όπως η μητέρα ξήλωνε τα παλιά
μά ινα γιλέκα σου και τα 
ξανάπλεκε πάνω στο κορμί μου
και οι εικόνες να τυλίγουν το κορμί 
μου, ματωμένοι επίδεσμοι.

«Τα λουτρά»
«Έντεκα σικελικοί εσπερινοί» 

Τάσος Χατζητάτσης Επιµέλεια Μανώλης Κοτσώνης
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Την επιστολή παρέδωσε ο ∆ικηγόρος Θεόδωρος Σαρρής






