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ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Ο καθένασ από μασ κάνει την ιδεολο‐
γικοπολιτική, οικονομική αλλά και κοινω‐
νική προσέγγιση στα δρώμενα και κατά
περίπτωση καταλογίζει ευθύνεσ, αποδίδει
αριστεία, άλλοτε κατακεραυνώνει και άλ‐
λοτε θεοποιεί και πορεύεται.
Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι δη‐
μιουργούνται νομικά και δικαιοπολιτικά
ζητήματα με τη διεξαγωγή του δημοψηφί‐
σματοσ. Είναι δημοσιονομικήσ ή εθνικήσ
φύσησ το δημοψήφισμα; Στηρίζεται σε
ανύπαρκτη προϋπόθεση, αφού έχει απο‐
συρθεί η πρόταση των θεσμών; Η σύν‐
τμηση των προθεσμιών, οι παντόσ είδουσ
εκπτώσεισ και περιορισμοί, οι συνακό‐
λουθεσ Πράξεισ Νομοθετικού Περιεχομέ‐
νου για την υλοποίηση εφαρμογήσ του
δημοψηφίσματοσ οδηγούν σε αμαύρωση
και πολιτική συκοφάντηση ενόσ υπέρτα‐
του θεσμού, η εγκυρότητα του οποίου
ελέγχεται και από το Συμβούλιο τησ Ευρώ‐

πησ, αφού ο πολίτησ δεν προσέρχεται ενη‐
μερωμένοσ για το τιθέμενο ερώτημα. Ο
τύποσ είναι και ουσία, τα δε εχέγγυα προ‐
στασίασ των θεσμών έχουν διαχρονική
αξία και προσδιορίζουν το κράτοσ δικαίου,
που όλοι σε κάθε ευκαιρία επικαλούνται
και κατά το δοκούν «τραυματίζουν»
Οι μεταπολιτευτικά μοναδικέσ σε οι‐
κονομικό επίπεδο μέρεσ που βιώνει η
χώρα μασ με κλειστέσ Τράπεζεσ, με περι‐
κοπέσ στισ συντάξεισ, οικονομική άγνοια
για το μέλλον και ταυτόχρονα σε κοινω‐
νικό επίπεδο με ανυπαρξία σκέψησ και
δημιουργίασ, με αυξημένη την ένταση
στισ διαπροσωπικέσ σχέσεισ, με παραλυ‐
μένεσ τισ ανθρώπινεσ αισθήσεισ δημιουρ‐
γούν ένα ιδιαίτερα θολό τοπίο.
Κλείνοντασ το κείμενο αυτό θέλω να
καταθέσω το αυτονόητο, ότι δηλαδή η
επόμενη μέρα του δημοψηφίσματοσ,
όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα πρέ‐
πει να μασ βρει ενωμένουσ και ευρωπαϊκά
προσανατολισμένουσ, αφού αυτό είναι
εντολή τησ μεγάλησ πλειονότητασ του ελ‐
ληνικού λαού και αυτό δεν έχει δεύτερη
ανάγνωση και ερμηνεία. Το χρωστάμε στισ
γενιέσ που έρχονται και τόσο έχουμε
«τραυματίσει»
Γιώργος Σταματογιάννης
Πρόεδροσ
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
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Με ιδιαίτερη αίσθηση ευθύνησ και
ανταποκρινόμενοσ στον θεσμικό του ρόλο
ο Δικηγορικόσ Σύλλογοσ Πειραιά με ψή‐
φισμά του κρίνει ότι δεν πρέπει να λάβει
θέση υπέρ συγκεκριμένησ άποψησ παρα‐
μονέσ δημοψηφίσματοσ, ασκώντασ πολι‐
τική επιρροή προσ τουσ πολίτεσ προσ τη
μία ή την άλλη κατεύθυνση και ότι ο θε‐
σμικόσ ρόλοσ του Δικηγορικού Συλλόγου
και των μελών του είναι η ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία‐ διεξαγωγή του
δημοψηφίσματοσ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Επίσκεψη Υπουργού Δικαιοσύνης
στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά

Σελ. 3

Ολομέλεια Προέδρων

Σελ. 6

Ψήφισμα για το Δημοψήφισμα
Ημέρες Θάλασσας
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Ο Υπουργόσ Δικαιοσύνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νικόλαοσ Παρασκευόπουλοσ
και ο Γεν. Γραμματέασ του Υπουργείου, κ. Κωνσταντίνοσ Κοσμάτοσ, επισκέφθηκαν σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου
2015 και ώρα 10:00 π.μ. το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, ύστερα και από πρόσκληση που απηύθυνε ο Δι‐
κηγορικόσ Σύλλογοσ Πειραιά.
Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά με τουσ Προϊσταμένουσ
των Δικαστηρίων και τησ Εισαγγελίασ Πειραιά, στην οποία συμμετείχαν η Πρόεδροσ και ο Αντιπρόεδροσ
τησ Ένωσησ Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Βασιλική Θάνου‐Χριστοφίλου και ο κ. Ευάγγελοσ Κασαλιάσ,
καθώσ και ο Πρόεδροσ τησ Ένωσησ Δικαστικών Υπαλλήλων, το φλέγον ζήτημα που τέθηκε από τον Πρό‐
εδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Γιώργο Σταματογιάννη ήταν φυσικά η μεταφορά των Δικα‐
στηρίων στο κτίριο τησ πρώην Ραλλείου Σχολήσ, στο κέντρο τησ πόλησ, δεδομένησ και τησ σύμφωνησ
γνώμησ και αρωγήσ του Δημάρχου Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη. Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα που αφο‐
ρούν την ορθή απονομή τησ Δικαιοσύνησ και τουσ Δικηγόρουσ Πειραιά.
Στη συνέχεια, ο κ. Υπουργόσ και ο κ. Γενικόσ Γραμματέασ, παρουσία και του Προέδρου τησ ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, έλεγξαν τισ εναλλακτικέσ επιλογέσ για την δημιουργία εξόδου κινδύνου στο κτίριο τησ
Σκουζέ.
Μετά από την επίσκεψη στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, ο κ. Γενικόσ Γραμματέασ του Υπουργείου,
συνοδευόμενοσ από την κ. Πρόεδρο και τον κ. Αντιπρόεδρο τησ Ένωσησ Δικαστών και Εισαγγελέων, επι‐
σκέφθηκαν τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά όπου συναντήθηκαν με το Διοικητικό Συμβούλιο και συζή‐
τησαν τα ευρύτερα προβλήματα του Κλάδου.
Ακολούθησε επίσκεψη στο κτίριο τησ πρώην Ραλλείου Σχολήσ Πειραιά, όπου και πραγματοποιήθηκε
αυτοψία, παρουσία του Δημάρχου Πειραιά, κ. Γιάννη Μώραλη και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου,
κ. Βασιλείου Ταταρόπουλου. Η συνάντηση έγινε σε άριστο κλίμα, διαπιστώθηκε ομοφωνία όλων των
συμμετεχόντων για την δημιουργία Δικαστικού Μεγάρου στη Ράλλειο και συζητήθηκαν οι βάσεισ για
την πραγματοποίηση του έργου, το οποίο θα σημάνει την οριστική επίλυση των κτιριακών προβλημάτων
απονομήσ τησ Δικαιοσύνησ και θα δώσει πνοή σε ολόκληρη την πόλη του Πειραιά.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κλπ., κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος, με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά, κ. Γιώργο Σταματογιάννη κατά την επίσκεψή του, στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά
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Επίσκεψη Υπουργού Δικαιοσύνης
στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά
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Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

Την 1/7/2015 ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά εξέδωσε το παρακάτω
ψήφισμα σχετικά με το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015:

ΨΗ ΦΙΣΜΑ
Ο Δικηγορικόσ Σύλλογοσ Πειραιά κρίνει ότι δεν πρέπει να λάβει θέση υπέρ συγκεκριμένησ άποψησ
παραμονέσ του δημοψηφίσματοσ και ενόψει αυτού.
Ο θεσμικόσ ρόλοσ των Δικηγορικών Συλλόγων και των μελών τουσ είναι η ομαλή και απρόσκοπτη διε‐
ξαγωγή του δημοψηφίσματοσ και όχι η άσκηση πο‐
λιτικήσ επιρροήσ στουσ πολίτεσ προσ τη μία ή την
άλλη κατεύθυνση.
Οι δικηγόροι, ωσ εκπρόσωποι τησ Δικαστικήσ
Αρχήσ, οφείλουν με κάθε τρόπο, κατά τη διεξαγωγή
του δημοψηφίσματοσ, να ασκήσουν τα καθήκοντά
τουσ με αμεροληψία, διασφαλίζοντασ την ελεύ‐
θερη έκφραση τησ άποψησ των πολιτών.
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Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδροσ
Γιώργος Σταματογιάννης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

«Κυριακή ‐ Δημοψήφισμα, Δευτέρα – Τι;»
Ο Δικηγορικόσ Σύλλογοσ Πειραιά, διοργάνωσε
ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη, 2 Ιουλίου
2015, στον Πειραϊκό Σύνδεσμο με θέμα:
«Κυριακή ‐ Δημοψήφισμα, Δευτέρα – Τι;»

‐ Κώστασ Κατσαφάδοσ, Βουλευτήσ ΝΔ
‐ Νίκοσ Ορφανόσ, Βουλευτήσ ΠΟΤΑΜΙ
‐ Ελπίδα Παντελάκη, Μέλοσ Κ.Ε. του ΚΚΕ
‐ Γιώργοσ Χριστοφορίδησ, Πολιτευτήσ ΑΝΕΛ
Δημήτρησ Λιντζέρησ, Μέλοσ Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι:
‐ Στάθησ Λεουτσάκοσ, Βουλευτήσ ΣΥΡΙΖΑ

Την εκδήλωση συντόνισε ο Πρόεδροσ του Δ.Σ.Π.,
Γιώργοσ Σταματογιάννησ

Στιγμιότυπα από την ενημερωτική εκδήλωση

Τη δυνατότητα πληρωμήσ εισφορών στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισησ Νομικών (πρώην Ταμείο Νομι‐
κών) και στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Επικουρικήσ Ασφάλισησ Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) με τη χρήση χρεωστικών και
πιστωτικών καρτών τόσο τησ Εθνικήσ Τράπεζασ όσο και των άλλων τραπεζών, προσφέρει η Εθνική Τρά‐
πεζα.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στουσ πλέον των 58.000 ασφαλισμένουσ του Ταμείου μέσω τησ ηλε‐
κτρονικήσ πύλησ πληρωμών i‐bank Simple Pay τησ Εθνικήσ Τράπεζασ (ιστότοποσ www.simplepay.gr).
Η εγγραφή στην υπηρεσία www.simplepay.gr είναι εύκολη, γρήγορη και δωρεάν. Πέρα από τα Ασφα‐
λιστικά Ταμεία, το i‐bank Simple Pay διαθέτει μεγάλο εύροσ διαθέσιμων πληρωμών σε φορείσ όπωσ
ΔΕΚΟ, Δημόσιεσ Υπηρεσίεσ, Ασφαλιστικέσ Εταιρείεσ, Εταιρείεσ Κινητήσ & Σταθερήσ Τηλεφωνίασ κ.ά.
Οι χρήστεσ τησ υπηρεσίασ i‐bank Simple Pay, απολαμβάνουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπωσ εξοι‐
κονόμηση χρόνου, καθώσ πραγματοποιούν τισ πληρωμέσ τουσ, οποιαδήποτε στιγμή, από το σπίτι ή το
γραφείο, με υψηλό επίπεδο ασφάλειασ και μηδενικέσ ή πολύ χαμηλέσ χρεώσεισ.
Στη διάθεση των ασφαλισμένων παραμένει η δυνατότητα πληρωμήσ των εισφορών τουσ στο Ε.Τ.Α.Α.
– Τομέα Ασφάλισησ Νομικών (πρώην Ταμείο Νομικών) και στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Επικουρικήσ Ασφάλισησ
Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) μέσω των Καταστημάτων τησ Εθνικήσ Τράπεζασ (με χρήση μετρητών ή χρέωση λο‐
γαριασμού), καθώσ και μέσω τησ εφαρμογήσ i‐bank Internet Banking (με χρέωση λογαριασμού και σύν‐
τομα με χρέωση χρεωστικήσ ή πιστωτικήσ κάρτασ τησ Εθνικήσ Τράπεζασ).
Για περισσότερεσ πληροφορίεσ: www.simplepay.gr, τηλ: 181818, e‐maill: customer.service@nbg.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! η διευθέτηση τησ πληρωμήσ μέσω καρτών αφορά τισ ετήσιεσ ασφαλιστικέσ εισφορέσ
και όχι τισ ρυθμίσεισ ληξιπρόθεσμων οφειλών προσ τα ασφαλιστικά Ταμεία που γίνονται με τον νόμο
4321/2015 καθώσ εκεί προβλέπεται ειδική διαδικασία εξόφλησησ.

Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
στο Πρωτοδικείο Αθηνών - Αλλαγές σε πινάκια - εκθέματα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Με την υπ΄ αριθμόν 1/2015 απόφαση τησ Ολο‐
μέλειασ των Δικαστών του Πρωτοδικείου Αθηνών
αποφασίσθηκε η τροποποίηση διατάξεων του Κα‐
νονισμού Εσωτερικήσ Υπηρεσίασ του Πρωτοδι‐
κείου. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η κατάργηση
πινακίων & εκθεμάτων, η ίδρυση από 16/9/2015,
14ου Πολιτικού Τμήματοσ (Ανακοπών κατά τησ
Αναγκαστικήσ Εκτελέσεωσ), μεταβολέσ συνεδριά‐
σεων του Ειδικού Τμήματοσ Εκδικάσεωσ Υποθέ‐
σεων Πνευματικήσ Ιδιοκτησίασ, Εθνικών Σημάτων
κ.λ.π., σύσταση από 16/9/2015 νέων πινακίων του
Μονομελούσ Πρωτοδικείου (Τμήμα Εμπορικού και
Ενοχικού Δικαίου), κατάργηση από 1/1/2016 του
ΙΑ΄ Τριμελούσ Πλημμελειοδικείου, κατάργηση τησ
Β΄ Συνθέσεωσ του Αυτοφώρου Τριμελούσ Πλημμε‐
λειοδικείου.
Προσ διευκόλυνση των μελών του Δ.Σ.Αθηνών
και του Δ.Σ.Πειραιώσ, επισημαίνεται στην από‐
φαση ότι οι ήδη προσδιορισθείσεσ μέχρι τέλοσ
Μαΐου 2015 υποθέσεισ στα καταργούμενα πινάκια

ΖΔ και Ν, καθώσ και τα εκθέματα ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠΚ1
και ΑΠΚ2, κατά τουσ μήνεσ Σεπτέμβριο, Οκτώβριο
και Νοέμβριο του 2015, θα εκδικασθούν κανονικά,
ενώ οι ήδη προσδιορισθείσεσ μέχρι το τέλοσ
Μαΐου 2015 υποθέσεισ τα καταργούμενα πινάκια
Γ3 & Γ4 Τακτικήσ Πολυμελούσ Εμπραγμάτου δικα‐
σίμων 22/9/2015 και 29/9/2015 θα δικαστούν κα‐
νονικά από τισ Συνθέσεισ του Τμήματοσ.
Τα νέα πινάκια Τακτικήσ Μονομελούσ Εμπορι‐
κού (ΣΤ7, ΧΣΤ7) και Ενοχικού (Η8, ΧΗ8) θα ενεργο‐
ποιηθούν από 1/12/2015, ενώ τα νέα πινάκια του
14ου Πολιτικού Τμήματοσ θα ενεργοποιηθούν από
16/9/2015 και 1/10/2015.
Το συγκεκριμένο έγγραφο του Πρωτοδικείου
Αθηνών για να δείτε αναλυτικά ολόκληρη την
απόφαση τησ Ολομέλειασ του Πρωτοδικείου θα το
βρείτε στο
h±p://www.dspeir.gr/images/files/tropopoi‐
hsh%20kanonismou.pdf
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Πληρωμή ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ
μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Λαμία, 5-7 Ιουνίου 2015

Δικηγορική Επικαιρότητα / ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων τησ χώρασ που συνεδρίασε στισ 5,6
και 7 Ιουνίου 2015 στη Λαμία, υπό την προεδρία
του Προέδρου τησ, Βασ. Αλεξανδρή, Προέδρου
του Δικηγορικού Συλλόγου τησ Αθήνασ, ασχολή‐
θηκε με όλα τα τρέχοντα, κρίσιμα θέματα που
αφορούν τουσ Δικηγόρουσ και την απονομή τησ Δι‐
καιοσύνησ.

Στην έναρξη των εργασιών τησ Ολομέλειασ πα‐
ρέστη και απάντησε επί δύο περίπου ώρεσ σε ερω‐
τήσεισ που του υποβλήθηκαν από το Σώμα, ο
Πρόεδροσ του Αρείου Πάγου κ. Αθαν. Κουτρομάνος. Στο σύντομο χαιρετισμό του και στισ απαντή‐
σεισ που έδωσε,
ζήτησε απ΄ όλουσ τουσ
παράγοντεσ τησ δίκησ να συμβάλλουν ώστε να
γίνει περισσότερο ελκυστική και αποτελεσματική
για τον πολίτη, η απονομή τησ δικαιοσύνησ στη
χώρα μασ.
Α. Τα μέλη τησ Ολομέλειασ ενημερώθηκαν
αρχικά από τουσ εισηγητέσ, ΝΙκ. Βαλεργάκη Πρό‐
εδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκησ και Αν.
Γιογλή Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαν‐
νίνων, που είναι μέλη τησ ειδικήσ νομοπαρασκευα‐
στικήσ επιτροπήσ για την αναμόρφωση του Κώδικα

Πολιτικήσ Δικονομίασ, σχετικά με τισ εργασίεσ τησ
εν λόγω επιτροπήσ και τισ αλλαγέσ διατάξεων που
συζητούνται. Εισηγητήσ στο ίδιο θέμα ήταν επίσησ
ο πρόεδροσ του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών
Ν. Παπάκος, μέλοσ τησ επιτροπήσ τησ Ολομέλειασ
για τον ΚΠολΔ.
Η Ολομέλεια, επανέλαβε την κατηγορηματική
αντίθεσή τησ σε διατάξεισ που επιχειρούν να πλή‐
ξουν τα δικαιώματα των ερ‐
γαζομένων, όπωσ είναι η
προωθούμενη ρύθμιση για
την αλλαγή των κριτηρίων
κατάταξησ των πιστωτών
στουσ
πλειστηριασμούσ,
αποκλειστικά προσ όφελοσ
των Τραπεζών.
Το Δικηγορικό σώμα
απέρριψε επίσησ κατηγορη‐
ματικά και άλλεσ επιχειρού‐
μενεσ τροποποιήσεισ στον
Κώδικα Πολιτικήσ Δικονο‐
μίασ, όπωσ η επιβολή των
πολλαπλών κατασχέσεων, η αύξηση των δικαστι‐
κών εξόδων για εγγραφή προσημείωσησ υποθή‐
κησ και η κατάσχεση τησ επιχείρησησ εν συνόλω,
η οποία δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση τουσ
εργαζόμενουσ καθώσ προβλέπει μαζικέσ καταγγε‐
λίεσ των συμβάσεων εργασίασ.
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων καταγγέλλει την κυβέρνηση για εμ‐
παιγμό των Δικηγόρων διότι παρά τισ δεσμεύσεισ
του Υπουργού Δικαιοσύνησ προσ την Συντονιστική
Επιτροπή τησ Ολομέλειασ ότι δεν θα προωθηθούν
οι ρυθμίσεισ του προηγούμενου νομοσχεδίου του
Κώδικα Πολιτικήσ Δικονομίασ(γνωστού ωσ σχεδίου
Χαμηλοθώρη), το οποίο είχε απορρίψει εν τω συ‐
νόλω το Δικηγορικό Σώμα, εν τούτοισ, στην έγ‐
γραφη πρόταση τησ κυβέρνησησ προσ τουσ

γίνουν, σε ειδική Ολομέλεια η οποία θα συγκληθεί
για τον σκοπό αυτό.
Γ. Ακόμη έγινε αναλυτική ενημέρωση των
μελών τησ Ολομέλειασ από τον σύμβουλο τησ επί
φορολογικών θεμάτων, δικηγόρο Σ. Μπακάλη, για
τισ εξελίξεισ γύρω από το θέμα τησ επιβολήσ ΦΠΑ
στισ δικηγορικέσ υπηρεσίεσ. Έγινε γνωστό, ότι η
κυβέρνηση αποφάσισε να μην ασκήσει τελικά
πρόσθετη παρέμβαση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δίκη που προκάλεσε το Βέλγιο
με αίτημα την κατάργηση του ΦΠΑ στις νομικές
υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι είχε ζητήσει και
είχε λάβει από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας αναλυτικά ενημερωτικά υπομνήματα με τις
θέσεις του και τα νομικά επιχειρήματα υπέρ της
μη επιβολής ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες.
Μετά τισ εξελίξεισ αυτέσ, η Ολομέλεια αποφάσισε ομόφωνα να προσβάλει στα Δικαστήρια την
επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες, με
πρωτοβουλία όλων των Προέδρων των Δικηγορι‐
κών Συλλόγων τησ χώρασ.
Δ. Στην Ολομέλεια τέθηκαν επίσησ τα ζητήματα
σχετικά με την ανάγκη να επιταχυνθούν με πρω‐
τοβουλία τησ Συντονιστικήσ Επιτροπήσ, οι άμεσεσ
και επείγουσεσ αλλαγέσ στον Κώδικα Δικηγόρων
που αφορούν προεχόντωσ την συγκρότηση των
πειθαρχικών συμβουλίων καθώσ και να κατατε‐
θούν προσ επεξεργασία, γραπτέσ προτάσεισ για
περαιτέρω αλλαγέσ του Κώδικα.
Ε. Όσον αφορά το θέμα των διακοπών των συ‐
νεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων, στο οποίο
εισηγητέσ ήταν ο πρόεδροσ του Δικηγορικού Συλ‐
λόγου Πειραιά Γ. Σταματογιάννης και ο πρόεδροσ
του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνησ Ευάγγ.
Μουνδριανάκης, το θέμα παραπέμφθηκε σε επό‐
μενη Ολομέλεια.
Μετά το πέρασ των εργασιών τησ Ολομέλειασ,
ο Πρόεδροσ και όλα τα μέλη τησ, ευχαρίστησαν
ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Λαμίασ κ. Αθ. Μακρυγιάννη, για την άψογη και
θερμή φιλοξενία που επεφύλαξε ο Δικηγορικός
Σύλλογος Λαμίας στουσ συμμετέχοντεσ συναδέλ‐
φουσ καθώσ και για την αρτιότητα στην οργάνωση
και υποστήριξη των εργασιών τησ Ολομέλειασ.
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θεσμούσ, επανέρχεται το θέμα τησ αναθεώρησησ
του Κώδικα πολιτικήσ Δικονομίασ, με βάση,(όπωσ
επί λέξει αναφέρεται στο κείμενο), το προηγού‐
μενο νομοσχέδιο Χαμηλοθώρη.
Μετά από πρόταση του Προέδρου τησ Βασ.
Αλεξανδρή, σε περίπτωση που υπάρξει αιφνιδια‐
σμόσ από την κυβέρνηση και προωθηθούν στη
Βουλή διατάξεισ του Κώδικα Πολιτικήσ Δικονομίασ
οι οποίεσ έρχονται σε αντίθεση με τισ θέσεισ των
Δικηγορικού Σώματοσ, όπωσ εκφράσθηκαν στην
Ολομέλεια των Καλαβρύτων και εγκρίθηκαν από
την συντριπτική πλειοψηφία του 93% των Δικηγό‐
ρων στο πανελλαδικό δημοψήφισμα του Δεκεμ‐
βρίου 2014, η Ολομέλεια κρίνει ότι πρέπει να
αρθεί άμεσα η αναστολή τησ πανελλαδικήσ απο‐
χήσ διαρκείασ που είχε αποφασισθεί από το Δικη‐
γορικό δημοψήφισμα για το προηγούμενο
νομοσχέδιο. Η αποχή είχε ανασταλεί στισ 31 Δε‐
κεμβρίου, μετά την προκήρυξη εθνικών εκλογών.
Στην ίδια περίπτωση, θα συγκληθούν παράλ‐
ληλα και άμεσα, η Συντονιστική Επιτροπή και η
Ολομέλεια των Προέδρων για να εκτιμήσουν την
κατάσταση και να αποφασίσουν τισ περαιτέρω αν‐
τιδράσεισ του Δικηγορικού κόσμου.
Β. Τα μέλη τησ Ολομέλειασ ενημερώθηκαν επί‐
σησ αναλυτικά από τον σύμβουλο του ΔΣΑ και
αναπληρωτή Πρόεδρο τησ Διοικούσασ Επιτροπήσ
του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ Δημ. Βερβεσό για την οικονομική
κατάσταση του ασφαλιστικού τουσ φορέα. Έγινε
επίσησ στα μέλη τησ Ολομέλειασ αναλυτική πα‐
ρουσίαση τησ αναλογιστικήσ μελέτησ που πραγμα‐
τοποιήθηκε ειδικά για το Ταμείο Επικουρικήσ
Ασφάλισησ Δικηγόρων(ΤΕΑΔ).
Επειδή τα δεδομένα και τα συμπεράσματα για
τη προοπτική και την βιωσιμότητα του ΤΕΑΔ είναι
ιδιαιτέρωσ απαισιόδοξα, αποφασίσθηκε, μετά
από πρόταση του Προέδρου τησ Ολομέλειασ Βασ.
Αλεξανδρή, λόγω τησ σοβαρότητασ και του επεί‐
γοντοσ του θέματοσ, να ανατεθεί στουσ εκπροσώ‐
πουσ μασ στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ
και το Δ.Σ του ΕΤΑΑ, κ.κ. Δ. Βερβεσό, Ν. Παπάκο,
και Γ. Σταματογιάννη, να μελετήσει ενδελεχώσ το
πρόβλημα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
να εισηγηθεί σχετικά με τισ κινήσεισ που πρέπει να
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έκθεση - αφιέρωμα
στον Πειραιά
από τα ΕΛΤΑ

που κοσμούν την αίθουσα συσκέψεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΛΠ.
Τα επίσημα εγκαίνια τησ έκθεσησ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ‐ ΘΑ‐
ΛΑΣΣΑ‐ΝΑΥΤΙΛΙΑ» έγιναν την Παρασκευή 29 Μαΐου
2015, παρουσία τησ Δημοτικήσ Αρχήσ του Δήμου Πει‐
ραιά και των Διοικήσεων του ΟΛΠ και των Ελληνικών
Ταχυδρομείων. Αξίζει να τονισθεί, επίσησ, ότι στη διάρ‐
κεια των εγκαινίων έγινε πρώτη προβολή ενόσ σπάνιου
κινηματογραφικού φιλμ που αποτελεί ιστορικό ντο‐
κουμέντο τησ ζωήσ του λιμανιού του Πειραιά τησ πε‐
ριόδου 1928 ‐1931.
Επίσησ, στη διάρκεια των εγκαινίων τα ΕΛΤΑ πα‐
ρουσιάσθηκε επίσημα η Αναμνηστική Σειρά Γραμμα‐
τοσήμων που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε στισ 20
Μαίου 2015, με αφορμή τον εορτασμό τησ «Ευρωπαϊ‐
κήσ Ημέρασ Θάλασσασ – Πειραιάσ 2015».
Τοποθεσία: Η Εκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική
Πινακοθήκη Πειραιά, ιστορικό κτίριο του παλαιού Τα‐
χυδρομείου Πειραιά από την Πέμπτη 28 έωσ και την
Κυριακή 31 Μαΐου 2015.

ΑΓΩΝΕΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ IΣΤΟΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΡΕΤΩΝ

Όμιλος Ερετών (Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας 2015 – Πειραιά)

Ο Όμιλος Ερετών με πρωτοβουλία του διοργάνωσε Αγώνεσ Κωπηλασίασ, στο πλαίσιο τησ «Ευρω‐
παϊκήσ Ημέρασ Θάλασσασ 2015 – Πειραιά», την Κυριακή 31 Μαΐου. Οι αγώνεσ διεξήχθησαν στο Φαληρικό όρμο, με ανοικτή συμμετοχή Σωματείων και Αθλητών. Η εκκίνηση έγινε στον όρμο του Λουβιάρη
ή «Σκαφάκι» και ο τερματισμόσ στη Μαρίνα Ζέας. Απονομή των μεταλλίων στισ εγκαταστάσεισ του
Ομίλου Ερετών έγιναν την ίδια ημέρα Στουσ αθλοθέτεσ μετείχε και ο Δικηγορικόσ Σύλλογοσ Πειραιά.
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Με μια έκθεση – αφιέρωμα στον Πειραιά, με σπά‐
νιο φιλοτελικό υλικό αλλά και ιστορικά ντοκουμέντα
που συνδιοργάνωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η
Φιλοτελική Εταιρία Πειραιά, συμμετείχαν στισ εκδηλώ‐
σεισ για τον εορτασμό τησ «Ευρωπαϊκήσ Ημέρασ Θά‐
λασσασ – Πειραιάσ 2015», από την Πέμπτη 28 Μαίου
ωσ και την Κυριακή στισ 31 Μαίου 2015, στη Δημοτική
Πινακοθήκη Πειραιά. Στη Φιλοτελική Έκθεση «Πει‐
ραιάσ – Θάλασσα – Ναυτιλία» εκτέθηκε σπάνιο φιλο‐
τελικό υλικό από επιστολικά δελτάρια εποχήσ, κάρτεσ,
φάκελοι, γραμματόσημα, ναυτιλιακέσ σφραγίδεσ
καθώσ επίσησ και η βραβευμένη συλλογή με τίτλο «Η
Ελλάδα των νησιών και των πέντε θαλασσών», αλλά
και ένα μέροσ τησ συλλογήσ του σπουδαίου συλλέκτη
Ιάκωβου Βαγιάκη.
Την έκθεση συμπληρώνουν σπάνιεσ φωτογραφίεσ
από το Ιστορικό Αρχείο του ΟΛΠ που καταγράφουν την
ιστορική εξέλιξη του λιμένα του Πειραιά από τον 19ο
αιώνα ωσ το 1985, μοναδικά έγγραφα ντοκουμέντα
από τισ δραστηριότητεσ του λιμανιού από το 1920 έωσ
και μετά τον πόλεμο, γκραβούρεσ και σπάνιο φωτο‐
γραφικό υλικό από το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Πει‐
ραιά που καταγράφουν με μοναδικό τρόπο την εξέλιξη
του Πειραιά σε πόλη Ναυτοσύνησ. Το κοινό είχε τη μο‐
ναδική ευκαιρία να θαυμάσει για πρώτη φορά τα
κάδρα με φωτογραφίεσ από την εξέλιξη του λιμανιού,
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Ομιλία τησ Αναπληρώτριασ Καθηγήτριασ τησ Νομικήσ Σχολήσ
Αθηνών Λίας Ι. Αθανασίου με θέμα «Η εξέλιξη του Ναυτικού
Δικαίου, ιδωμένη μέσα από τη βιβλιοθήκη Delwaide»
Το «Ίδρυμα Αικατερίνησ Λασκαρίδη» συμμε‐
τείχε στισ εκδηλώσεισ για τον εορτασμό τησ Ευρωπαϊ‐
κήσ Ημέρασ Θάλασσασ 2015 (European Maritime Day
2015) που το 2015 εορτάσθηκε στον Πειραιά. Οι εκ‐
δηλώσεισ συντονίστηκαν από τον Δήμο Πειραιά υπό
την αιγίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ.
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Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη 28 Μαΐου
και ώρα 19:30, έλαβε χώρα ομιλία τησ Αναπληρώ‐
τριασ Καθηγήτριασ τησ Νομικήσ Σχολήσ Αθηνών Λίας
Ι. Αθανασίου με θέμα «Η εξέλιξη του Ναυτικού Δικαίου, ιδωμένη μέσα από τη βιβλιοθήκη Delwaide».
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, επί των οδών
2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, στον
Πειραιά (Πασαλιμάνι). Την ομιλία τησ κ. Αθανασίου
μεταξύ άλλων προσκεκλημένων παρακολούθησαν ο
Πρόεδροσ του ΔΣΠ Γιώργοσ Σταματογιάννησ, και τα

μέλη του ΔΣ του ΔΣΠ Γιώργοσ Καραμιζάρησ και Ανα‐
γνώστου.
Η συλλογή του Καθηγητή Ναυτικού Δικαίου στο
Πανεπιστημίου τησ Αμβέρσασ, Δημάρχου και Πρό‐
εδρου του Οργανισμού Λιμένοσ τησ Αμβέρσασ, Βαρόνου Leo Delwaide, αποτελεί μια από τισ
σπουδαιότερεσ σε παγκόσμιο επίπεδο βιβλιοθήκεσ
του Διεθνούσ Ναυτικού Δικαίου. Ο κύριοσ όγκοσ τησ
συλλογήσ, η οποία συγκαταλέγεται στην Ιστορική Βι‐
βλιοθήκη του «Ιδρύματοσ Αικατερίνησ Λασκαρίδη»,
περιλαμβάνει βιβλία που αναφέρονται στο Ναυτικό
και Γενικό Δίκαιο. Σημαντικέσ είναι οι ενότητεσ που
αναφέρονται στην Ιστορία τησ Ναυτιλίασ και σε
λαούσ με Ναυτική Ιστορία, ενώ μέροσ τησ συλλογήσ
Delwaide αποτελείται από παλαίτυπεσ εκδόσεισ, οι
οποίεσ χρονολογούνται από το 1530 μέχρι τα τέλη
του 18ου αιώνα.

Εγκαίνια της έκθεσης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια τησ έκθεσησ με τίτλο «Πειραιάσ: το Λιμάνι
των Τριήρων», στο Ναυτικό Μουσείο τησ Ελλάδοσ,
στο πλαίσιο του εορτασμού τησ «Ευρωπαϊκήσ Ημέ‐
ρασ Θάλασσασ 2015». Με φωτογραφίεσ, σχέδια,
κείμενα και καλλιτεχνικέσ αναπαραστάσεισ «ζων‐
τανεύει» η ιστορία και λειτουργία των νεωρίων
του αρχαίου Πειραιά, τα οποία στέγαζαν το στόλο
των τριήρων την εποχή τησ ακμήσ τησ ναυτικήσ δύ‐
ναμησ τησ Αθηναϊκήσ Δημοκρατίασ.Η διοργάνωση
τησ έκθεσησ έγινε με τη συνεργασία του Ναυτικού
Μουσείου τησ Ελλάδοσ και Δανών αρχαιολόγων
που ερεύνησαν και στην ξηρά και στον υποθαλάσ‐
σιο χώρο την περιοχή των λιμανιών του Πειραιά,
υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου τησ Δανίασ στην
Αθήνα.
Ο Αναπληρωτήσ Υπουργόσ Οικονομίασ, Υπο‐
δομών, Ναυτιλίασ και Τουρισμού κ. Θοδωρήσ Δρί‐
τσασ δήλωσε: «Ο Πειραιάσ έχει ναυτική και
αρχαιολογική ταυτότητα, έχει σύγχρονη ταυτότητα
και δεν αποτελεί μια ξεχωριστή πόλη σε σχέση με
την Αθήνα και το Αθηναϊκό θαύμα ή την Αθηναϊκή
Δημοκρατία. Αποτελεί ένα ενιαίο ιστορικό σύνολο,
που σήμερα επίσησ καλείται να αναδειχθεί σε ένα
ενιαίο δημιουργικό και δραστήριο δίπολο για τη
νέα εποχή. Ο Πειραιάσ, οι νεώσοικοι, η μεγάλη
ναυτική παράδοση, απετέλεσαν τη βάση για να
υπάρξει η Αθηναϊκή Δημοκρατία, ο Αθηναϊκόσ πο‐
λιτισμόσ.
Ο Δήμαρχοσ Πειραιά κ. Γιάννησ Μώραλησ,
τόνισε:
«Είμαι ευτυχήσ σήμερα που εγκαινιάζουμε με
αφορμή τον εορτασμό τησ «Ευρωπαϊκήσ Ημέρασ
Θάλασσασ», μία από τισ σημαντικότερεσ εκθέσεισ
που έχουμε ποτέ υποδεχθεί ή έχουν παρουσιαστεί
στον Πειραιά. Η συγκεκριμένη είναι από τισ μεγα‐
λύτερεσ και τισ πιο σημαντικέσ στο σύνολο. Η έκ‐
θεση «Πειραιάσ: Το λιμάνι των Τριήρων», αφορά
στην μακραίωνη ναυτική ιστορία τησ πόλησ μασ

και ζωντανεύει τη λειτουργία των νεωρίων του
Πειραιά, τα οποία στέγαζαν τον περίφημο αθη‐
ναϊκό στόλο, την εποχή τησ ακμήσ τησ ναυτικήσ
δύναμησ τησ Αθηναϊκήσ Δημοκρατίασ.
Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του Ναυ‐
τικού Μουσείου Ελλάδοσ κα Αναστασία Παλούμπη
για την πραγματικά πολύ καλή συνεργασία που
είχε κυρίωσ με τον κ. Κόκκαλη, αλλά και με εμένα
στο βαθμό που μου αναλογούσε, τουσ ανθρώπουσ
και όλουσ τουσ φορείσ που βοήθησαν να γίνει
αυτή η έκθεση και μακάρι στον Πειραιά, στο μέλ‐
λον, να έχουμε παρόμοιεσ ενδιαφέρουσεσ εκθέ‐
σεισ και παρουσιάσεισ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
πολύ».
Διάρκεια έκθεσησ:
28 Μαΐου ‐ 30 Σεπτεμβρίου 2015
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«Πειραιάς: Το λιμάνι των τριήρων» στο Ναυτικό
Μουσείο της Ελλάδος
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Επιστολή του Δ.Σ.Π. στον Υπουργό Δικαιοσύνης
Πειραιάσ, 22 Μαΐου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 1000
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Αξιότιμο Κύριο Νικόλαο Παρασκευόπουλο
Υπουργό Δικαιοσύνησ, Διαφάνειασ & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων 96 Α θ ή ν α
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή μασ θέλουμε να σασ εκφράσουμε την απορία και την λύπη τόσο τησ
Διοίκησησ όσο και των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά εξαιτίασ τησ μέχρι σήμερα επιδει‐
κνυόμενησ στάσεώσ Σασ απέναντί μασ.
Συγκεκριμένα, εξακολουθείτε ν’ αγνοείτε την πρόσκληση που κατ’ επανάληψη Σασ έχουμε απευ‐
θύνει, προκειμένου να μασ επισκεφθείτε και να συζητήσετε μαζί μασ για θέματα τησ Δικαιοσύνησ,
όπωσ πράξατε με τουσ Δικηγορικούσ Συλλόγουσ Αθηνών και Θεσσαλονίκησ, ευθύσ αμέσωσ μετά την
ανάληψη των καθηκόντων Σασ. Αντιθέτωσ, για τα ζητήματα και προβλήματα τησ απονομήσ τησ Δι‐
καιοσύνησ στον Πειραιά, περιορισθήκατε σε μία εθιμοτυπική επίσκεψη στα Δικαστήρια.
Παράλληλα, για το ζήτημα τησ κατασκευήσ του νέου Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, στο κτήριο
τησ πρώην Ραλλείου Σχολήσ, για το οποίο ο ιδιοκτήτησ του – Δήμοσ Πειραιώσ‐ επανειλημμένωσ έχει
δεχθεί να το παραχωρήσει για τον ανωτέρω σκοπό, δεν προβαίνετε στισ απαιτούμενεσ ενέργειεσ προσ
το Δήμο, προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση παραχώρησησ.
Τέλοσ, προσφάτωσ, διορίσατε τουσ κατά Νόμον εκπροσώπουσ των Δικηγόρων στη διοίκηση του
ΤΑΧΔΙΚ, χωρίσ να μασ ζητήσετε να υποβάλουμε τη σχετική πρότασή μασ και χωρίσ καν να μασ γνω‐
στοποιήσετε οποιαδήποτε πρόθεση Σασ, όπωσ πράξατε απευθυνόμενοσ σε άλλουσ Δικηγορικούσ Συλ‐
λόγουσ, είτε εγγράφωσ είτε προφορικώσ, παρακάμπτοντασ την παγίωσ ακολουθούμενη πρακτική απ’
όλεσ ανεξαιρέτωσ τισ προηγούμενεσ ηγεσίεσ του Υπουργείου Δικαιοσύνησ.
Ωσ εκ των ανωτέρω και με τον πρέποντα σεβασμό προσ τη θεσμική Σασ θέση και ιδιότητα, δηλώ‐
νουμε δυσαρεστημένοι με τη στάση Σασ και αντίθετοι σε κάθε ηθελημένη ή ατυχή ενέργεια που έχει
ωσ αποτέλεσμα να απαξιώνεται ο τρίτοσ μεγαλύτεροσ Δικηγορικόσ Σύλλογοσ τησ χώρασ και να αγνο‐
είται η νόμιμα εκλεγμένη Διοίκησή του.

Ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του ΔΣΠ, με τον Γεν. Γραμ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο
Κοσμάτο και την Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ.κ. Βασιλική
Θάνου-Χριστοφίλου και Ευάγγελο Κασαλιά, κατά τη επίσκεψή τους στον ΔΣΠ.

1ο Ανώτερο Σεμινάριο Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου1
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Χρίστος Τσάλλος
Δικηγόρος, LLM
Μέλος ΔΣ ΔΣΠ, Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης ΚΕΔΙΠ

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Νομική Βι‐
βλιοθήκη σε συνεργασία με τέσσερα πανεπιστη‐
μιακά ιδρύματα και ειδικότερα, τη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο του
Swansea (UK), το Πανεπιστήμιο του Oslo (NO) και
το Ναυτικό Πανεπιστήμιο του Dalian (CN). Συνο‐
λικά μίλησαν δώδεκα καθηγητέσ πανεπιστημίου
και συμμετείχαν και δύο εκπρόσωποι τησ ναυτι‐
λιακήσ κοινότητασ.
Κατά την έναρξη του σεμιναρίου απηύθυναν
χαιρετισμούσ, η Κοσμήτορασ τησ Νομικήσ Σχολήσ
του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγήτρια κα Δ. Καλ‐
λινίκου καθώσ και η Αναπλ. Καθηγήτρια τησ Νομι‐
κήσ Σχολήσ του Πανεπιστημίου Αθηνών κα Λία
Αθανασίου.
Το σεμινάριο είχε οργανωθεί σε πέντε μεγάλεσ
θεματικέσ ενότητεσ, οι οποίεσ εξετάστηκαν υπό το
πρίσμα των πλέον πρόσφατων νομοθετικών και
νομολογιακών εξελίξεων. Κάθε μία από τισ ενότη‐
τεσ εξετάστηκε σε διαφορετική μέρα και από δια‐
φορετικό Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, οι πέντε
θεματικέσ ενότητεσ ήταν οι εξήσ:
Α) Ναυτικέσ απαιτήσεισ και Ενωσιακό Δίκαιο
Β) Απαιτήσεισ από φορτία και ειδικότερα όσεσ βα‐
σίζονται στισ σχετικέσ ρήτρεσ που περιέχονται στα
ναυλοσύμφωνα.

Γ) Απαιτήσεισ προερχόμενεσ από τουσ όρουσ των
ναυλοσυμφώνων
Δ) Απαιτήσεισ αναφορικά με τη θαλάσσια ασφά‐
λιση και την πτώχευση των ναυτιλιακών επιχειρή‐
σεων, και
Ε) Επισκόπηση του Κινεζικού Ναυτικού Δικαίου και
η αντιμετώπιση των απαιτήσεων σύμφωνα με το
δίκαιο αυτό.
Ασ δούμε τη θεματολογία κάθε μιασ από τισ πα‐
ραπάνω ενότητεσ:
Α. Ναυτικές απαιτήσεις και Ενωσιακό Δίκαιο
Η πρώτη μέρα του σεμιναρίου αφιερώθηκε
στην επισκόπηση του Δικαίου τησ Ευρωπαϊκήσ
Ένωσησ στον τομέα των ναυτικών απαιτήσεων.
Την ανάπτυξη τησ σχετικήσ θεματολογίασ ανέλα‐
βαν οι καθηγητέσ E. Rosaeg και H. Ringbom του
Πανεπιστημίου του Oslo.
Μετά από μια σύντομη γενική εισαγωγή για τισ
διατάξεισ του δικαίου τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ
αναφορικά με το ναυτικό δίκαιο, έγινε λόγοσ για
τισ διεθνείσ συμβάσεισ αλλά και τισ αντίστοιχεσ
προβλέψεισ των οδηγιών και κανονισμών τησ Ευ‐
ρωπαϊκήσ Ένωσησ για τον περιορισμό τησ ευθύνησ
γενικά για τισ ναυτικέσ απαιτήσεισ αλλά και ειδι‐
κότερα τον περιορισμό τησ ευθύνησ σε περιπτώ‐
σεισ θαλάσσιασ ρύπανσησ. Εξετάστηκε το θέμα
τησ δωσιδικίασ και τησ σύγκρουσησ των νόμων υπό
το πρίσμα τησ ευρωπαϊκήσ νομοθεσίασ (οδηγιών
και κανονισμών) και στη συνέχεια η προσοχή των
ομιλητών στράφηκε στα θέματα απαιτήσεων από
την μεταφορά επιβατών με βάση την γνωστή Σύμ‐

1. Το άρθρο αυτό αποτελεί μια σύντομη επισκόπηση του σεμιναρίου από τη σκοπιά ενόσ συμμετέχοντοσ.
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Την εβδομάδα 11‐15/5/2015 διεξήχθη στην
Αθήνα, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματοσ Ευγενίδη,
το 1ο Ανώτερο Σεμινάριο Διεθνούσ Ναυτικού Δι‐
καίου, το οποίο είχαμε τη χαρά να παρακολουθή‐
σουμε.
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βαση των Αθηνών 1974, όπωσ ισχύει, και τον Ευ‐
ρωπαϊκό Κανονισμό 392/2009 σχετικά με την ευ‐
θύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιεσ
μεταφορέσ επιβατών σε περίπτωση ατυχήματοσ.
Β. Απαιτήσεις από φορτία και ειδικότερα όσες
βασίζονται στις σχετικές ρήτρες που περιέχονται
στα ναυλοσύμφωνα
Τη σκυτάλη κατά τη δεύτερη μέρα του σεμινα‐
ρίου παρέλαβαν οι καθηγητέσ από το Πανεπιστή‐
μιο του Swansea (UK) και το Ινστιτούτο Διεθνούσ
Ναυτικού και Εμπορικού Δικαίου2 του ιδίου Πανε‐
πιστημίου.
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Στο ξεκίνημα τησ ημέρασ, ο καθ. A. Tettenborn
ανέλυσε την λειτουργία τησ μη μεταβιβάσιμησ
φορτωτικήσ (Sea Waybill) και στη συνέχεια ο καθ.
S. Baughen ανέλυσε τη λειτουργία τησ ενσωμάτω‐
σησ των όρων του ναυλοσυμφώνου στισ φορτωτι‐
κέσ, με σαφή αναφορά στην μέχρι τώρα νομολογία
των δικαστηρίων χωρών που διέπονται από το Αγ‐
γλοσαξονικό Δίκαιο.
Στη συνέχεια, η αναπλ. καθηγήτρια Θ. Νικάκη
παρουσίασε τισ κυριότερεσ αλλαγέσ που φέρνουν
οι Κανόνεσ του Ρότερνταμ (Rotterdam Rules3), οι
οποίοι ωσ γνωστόν καθιερώνουν ένα λιγότερο
ευνοϊκό καθεστώσ ευθύνησ για τον θαλάσσιο με‐
ταφορέα και παράλληλα φιλοδοξούν να αντικατα‐
στήσουν τουσ έωσ τώρα ισχύοντεσ Κανόνεσ των
Βρυξελλών (Χάγησ/Βίσμπυ/Λονδίνου). Ακολού‐
θωσ, η κα Νικάκη επικέντρωσε την προσοχή των
συμμετεχόντων στισ επιπτώσεισ που θα έχουν οι
Κανόνεσ του Ρότερνταμ στην ευθύνη του πλοι‐
οκτήτη ωσ θαλάσσιου μεταφορέα.
Ακολούθησε ο συνάδελφοσ Πειραιά Δρ Μανώ‐
λησ Κωνσταντινίδησ, ο οποίοσ ωσ προϊστάμενοσ
τησ νομικήσ υπηρεσίασ μεγάλησ ναυτιλιακήσ
εταιρείασ, μασ ανέλυσε από την πλευρά του δικη‐
γόρου τησ πράξησ πωσ ερμηνεύονται και εφαρμό‐

ζονται στην καθημερινή πρακτική τησ ναυτιλίασ
βασικοί όροι των ναυλοσυμφώνων όπωσ η ρήτρα
εκτόσ ναύλωσησ (Off‐hire clause), η ρήτρα αποζη‐
μίωσησ (indemnity clause), οι σταλίεσ και οι επι‐
σταλίεσ (laytime – demurrage‐detention). Επίσησ,
αναφέρθηκε αναλυτικά σε μια πρόσφατη πραγμα‐
τική υπόθεση που κατέληξε σε διαιτησία και ανέ‐
πτυξε το σκεπτικό τησ απόφασησ του διαιτητικού
δικαστηρίου αναφορικά με τη λειτουργία των
ανωτέρω ρητρών.
Γ. Απαιτήσεις προερχόμενες από τους όρους των
ναυλοσυμφώνων
Στην ενότητα αυτή ο καθ. S. Baughen εξέτασε
τισ λύσεισ που έχει ο πλοιοκτήτησ στην περίπτωση
που ο ναυλωτήσ δεν καταβάλει τον ναύλο και επι‐
λέξει (ο πλοιοκτήτησ) να αποσύρει το πλοίο από
τη ναύλωση αυτή.
Ακολούθωσ, ο καθ. R. Williams ανέλυσε τη λει‐
τουργία τησ Επιστολήσ Αποζημίωσησ (Letter of In‐
demnity, LOI) στην περίπτωση που το φορτίο
παραδοθεί στον παραλήπτη από τον πλοίαρχο του
πλοίου, χωρίσ την παρουσίαση/ προσκόμιση των
φορτωτικών.
Ο καθ. B. Soyer, Διευθυντήσ του Ινστιτούτου
Διεθνούσ Ναυτικού και Εμπορικού Δικαίου, ανέ‐
λυσε στη συνέχεια με παραδείγματα από την προ‐
σφατη νομολογία των Αγγλικών Δικαστηρίων το
ζήτημα τησ αποζημίωσησ στην περίπτωση παρα‐
βίασησ των όρων του ναυλοσυμφώνου.
Το θέμα των ρητρών μεγάλησ σπουδαιότητασ
(Paramount Clauses) με τισ οποίεσ ενσωματώνον‐
ται οι Κανόνεσ Χάγησ/Χάγησ‐Βίσμπυ, εν προκει‐
μένω, στο ναυλοσύμφωνο ανέλυσε ο καθ. R.
Williams δίνοντασ παράλληλα παραδείγματα από
τη νομολογία των περιπτώσεων που αυτέσ οι ρή‐
τρεσ έχουν κριθεί ανίσχυρεσ και πρότεινε τρόπουσ
με τουσ οποίουσ θα πρέπει να συντάσσονται ώστε

2. Institute of International Shipping and Trade Law (http://www.swansea.ac.uk/law/istl/)
3. Διεθνήσ Συνθήκη UNCITRAL 2009 (United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods
Wholly or Partly by Sea, New York, 11 December 2008). Η συνθήκη έχει υπογραφεί από την Ελλάδα στισ 23/9/2009
αλλά θα ισχύσει μετά την επικύρωσή τησ από είκοσι (20) κράτη. Μέχρι στιγμήσ έχει επικυρωθεί από τρία (3) κράτη
(Ισπανία, Κονγκό και Τόγκο) (https:// treaties.un.org/ Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI‐D‐8&ch‐
apter=11&lang=en)

Στη συνέχεια, ο καθ. A. Tettenborn παρουσίασε
την προβληματική που υπάρχει γύρω από το θέμα
τησ καταβολήσ του ναύλου στον πλοιοκτήτη
σύμφωνα με τισ φορτωτικέσ καθώσ και με την
εκχώρηση του ναύλου σε περιπτώσεισ υποναύλω‐
σησ ή/και διαδοχικών (υπο)ναυλώσεων (subchar‐
ters/back to back charters) όπωσ και στισ
περιπτώσεισ πτώχευσησ του υποναυλωτή/υπομε‐
ταφορέα.
Η καθ. Θ. Νικάκη, ακολούθωσ, παρουσίασε ένα
πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα αναφορικά με
τη χρηματοδότηση νέων ναυπηγήσεων πλοίων και
τη λειτουργία του ναυλοσυμφώνου ναύλωσησ γυ‐
μνού πλοίου (BARECON 20014) όταν αυτό εμπλέ‐
κεται στην όλη διαδικασία τησ ναυπήγησησ
καταλήγοντασ ότι η χρησιμοποίηση του συγκεκρι‐
μένου ναυλοσυμφώνου δεν αποτελεί την πλέον
συμφέρουσα επιλογή για τουσ πλοιοκτήτεσ.
Δ. Απαιτήσεις αναφορικά με τη θαλάσσια ασφάλιση και την πτώχευση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Την θεματική τησ τέταρτησ μέρασ του σεμινα‐
ρίου άνοιξε ο καθ. B. Soyer, ο οποίοσ αναφέρθηκε
στο θέμα των δόλιων απαιτήσεων που αντιμετω‐
πίζει ο ασφαλιστήσ των θαλασσίων κινδύνων και
πωσ αυτέσ έχουν αντιμετωπιστεί από την Αγγλική
νομολογία.

Στη συνέχεια ο επικ. καθ. τησ Νομικήσ Σχολήσ
του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνάδελφοσ Πει‐
ραιά κ. Δημ. Χριστοδούλου ανέλυσε την υποχρέ‐
ωση κοινοποίησησ στον ασφαλιστή από τον
ασφαλισμένο κάθε πραγματικήσ πληροφορίασ
αναγκαίασ για τον ασφαλιστή ώστε να προχωρή‐
σει στην ασφάλιση του κινδύνου που εμπεριέχεται
στη θαλάσσια μεταφορά. Αναλύθηκαν οι σχετικέσ
προβλέψεισ του Ν. 2496/1997 καθώσ και οι σχετι‐
κέσ τροποποιήσεισ που επιφέρει στον Αγγλικό
νόμο για τη Θαλάσσια Ασφάλιση του 19065 ο νέοσ
Ασφαλιστικόσ Νόμοσ στην Αγγλία6.
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Ο δεύτεροσ ομιλητήσ προερχόμενοσ από την
ναυτιλιακή αγορά ήταν η κα Ελίνα Σούλη, Δικηγό‐
ροσ‐Solicitor, Αντιπρόεδροσ Απαιτήσεων στο γρα‐
φείο του Πειραιά του αλληλοασφαλιστικού
οργανισμού (P&I Club) Skuld. Η κα Σούλη ανέπτυξε
το θεσμό τησ ασφαλιστικήσ κάλυψησ από τουσ αλ‐
ληλοασφαλιστικούσ οργανισμούσ με ιδιαίτερη έμ‐
φαση στην εκτίμηση των κινδύνων και στον
χειρισμό των απαιτήσεων από γεγονότα που προ‐
καλούν αξιώσεισ από την κάλυψη αυτή.
Η αναπλ. καθ. τησ Νομικήσ Σχολήσ του Πανεπι‐
στημίου Αθηνών και συνάδελφοσ Πειραιά κα Λία
Αθανασίου στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρου‐
σίασή τησ αναφέρθηκε αφενόσ στην έναρξη
των διαδικασιών πτώχευσησ των ναυτιλιακών
εταιρειών καθώσ και στη θέση του εμπραγμάτωσ
εξασφαλισμένου πιστωτή στισ περιπτώσεισ διασυ‐
νοριακών πτωχεύσεων με ιδιαίτερη αναφορά στισ
ναυτιλιακέσ εταιρείεσ και τισ επιπτώσεισ που η
πτώχευση αυτών των εταιρειών επιφέρει στουσ πι‐
στωτέσ τουσ. Αναλύθηκε το διεθνέσ, ευρωπαϊκό
αλλά και εγχώριο νομικό πλαίσιο, η κύρια διαδι‐
κασία έναρξησ μιασ τέτοιασ πτώχευσησ καθώσ και
οι κίνδυνοι που ενέχονται στη διαδικασία αυτή για
την πλευρά των πιστωτών.7

4. BIMCO Standard Bareboat Charter, Code Name BARECON 2001 (www.bimco.org/en/Chartering/ Clauses_and_Do‐
cuments/Documents/Bareboat_Chartering/BARECON2001.aspx)
5. Marine Insurance Act 1906
6. Insurance Act 2015, ο νόμοσ αυτόσ δεν εφαρμόζεται στισ περιπτώσεισ ασφαλιστικών συμβάσεων καταναλωτών,
όπωσ αυτέσ ορίζονται στο άρθρο 1 του Αγγλικού Νόμου για την Ασφάλιση των Καταναλωτών (Consumer Insurance
(Disclosure and Representations) Act 2012)
7 βλ. σχετ. Λ. Αθανασίου, Η διασυνοριακή πτώχευση της ναυτιλιακής επιχείρησης - Σύγκρουση κανόνων ναυτικού
δικαίου και δικαίου της αφερεγγυότητας, Νομική Βιβλιοθήκη, 2015
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να μην ακυρωθούν από τα Δικαστήρια. Επίσησ,
αναφέρθηκε και στο χρόνο παραγραφήσ για τισ
αξιώσεισ σύμφωνα με τουσ Κανόνεσ Χάγησ/Χάγησ‐
Βίσμπυ και στα θέματα που εγείρονται από τον πε‐
ριορισμό τησ ευθύνησ του μεταφορέα ανά πακέτο
σύμφωνα με τουσ Κανόνεσ, όπου, φυσικά, αυτόσ
ο περιορισμόσ μπορεί να εφαρμοστεί.
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`Ε. Επισκόπηση του Κινεζικού Ναυτικού
Δικαίου και η αντιμετώπιση των απαιτήσεων
σύμφωνα με το δίκαιο αυτό
Η πέμπτη και τελευταία μέρα του σεμιναρίου
μασ επιφύλασσε μια εξίσου ενδιαφέρουσα θεμα‐
τική όπωσ και οι προηγούμενεσ, αυτή τησ γνωρι‐
μίασ μασ με το Κινεζικό Δίκαιο και ιδίωσ το ναυτικό
δίκαιο μιασ χώρασ που έχει μεγάλο και σημαντικό
ρόλο στο διεθνέσ εμπόριο και στη ναυτιλία.
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Ο καθ. B. Chu και ο αναπλ. καθ. Y. Jiang ανέλα‐
βαν να εξηγήσουν στουσ συμμετέχοντεσ τα κύρια
σημεία του Κινεζικού Δικαίου και ιδίωσ του Κινεζι‐
κού ναυτικού δικαίου, τα θέματα που εγείρονται
κατά τη διαδικασία επιδίωξησ των ναυτιλιακών
απαιτήσεων στην Κίνα και ανέπτυξαν τον ρόλο τησ
Κίνασ στο διεθνέσ ναυτιλιακό προσκήνιο αναδει‐
κνύοντασ τη σημαντική θέση τησ χώρασ όχι μόνο
στη μεταφορά εμπορευμάτων από και προσ τα λι‐
μάνια τησ αλλά και στον τομέα των ναυπηγήσεων
νέων πλοίων στα ναυπηγεία τησ.
Η τελευταία διάλεξη του σεμιναρίου έγινε από
τον καθ. Δρ. O. Cachard από το Γαλλικό Πανεπιστη‐
μίο τησ Nancy, ο οποίοσ αναφέρθηκε σε μερικά
πρακτικά θέματα αλλά και εμπόδια που αντιμετω‐
πίζονται στα πλαίσια τησ ναυτικήσ διαιτησίασ με
κυριότερο αυτό τησ εκτέλεσησ των διαιτητικών
αποφάσεων όταν οι αντίδικοι προέρχονται από
διαφορετικέσ έννομεσ τάξεισ.
Το σεμινάριο έκλεισε με την προσομοίωση δι‐
αιτησίασ σε ένα θέμα Διεθνούσ Ναυτικού Δικαίου,
από τρεισ ομάδεσ που αποτελούνταν από φοιτητέσ
και απόφοιτουσ τησ Νομικήσ Σχολήσ του Πανεπι‐
στημίου Αθηνών και μεταπτυχιακούσ φοιτητέσ του
Τομέα Εμπορικού Δικαίου.
Το διαιτητικό δικαστήριο αποτελούνταν από
τον Δικηγόρο κ. Π. Αβραμέα, επίτιμο πρόεδρο τησ
Ελληνικήσ Ένωσησ Ναυτιλιακών Δικηγόρων και
Διαιτητή, ωσ πρόεδρο του δικαστηρίου και μέλη
αυτού ήταν οι καθ. A. Tettenborn και Dr. O. Cach‐
ard.
Την προετοιμασία των ομάδων είχαν αναλάβει
ο Δρ. Α. Τσαβδαρίδησ από τη Δικηγορική Εταιρεία
Ι.Κ. Ρόκασ και Συνεργάτεσ και ο συνάδελφοσ Πει‐
ραιά κ. Μιχ. Αντάπασσησ από τη Δικηγορική Εται‐
ρεία Αντάπασησ‐Αλμπούρασ‐Ασανάκησ.

Συμπερασματικά, θα θέλαμε να συγχαρούμε
όλουσ τουσ διοργανωτέσ και συντελεστέσ εν γένει
του σεμιναρίου αυτού για την πολύ καλή οργά‐
νωση και εξαιρετική επιλογή των ομιλητών και τησ
θεματολογίασ. Σεμινάρια αυτού του τύπου, τα
οποία παρέχουν ολοκληρωμένη γνώση σε θέματα
τα οποία απασχολούν τον νομικό κόσμο και ιδίωσ
σε έναν τομέα όπωσ είναι το ναυτικό δίκαιο, το
οποίο εξελίσσεται συνέχεια, είναι απαραίτητα να
υπάρχουν.
Το χαμηλό κόστοσ συμμετοχήσ σε συνδυασμό
με τουσ ομιλητέσ υψηλού επιπέδου και την επί‐
καιρη θεματολογία αποτελεί τη συνταγή επιτυχίασ
ενόσ τέτοιου σεμιναρίου. Το γεγονόσ αυτό φάνηκε
από την αθρόα συμμετοχή νέων, ιδίωσ, συναδέλ‐
φων αλλά και παλαιότερων, οι οποίοι αναζητού‐
σαν μια επικαιροποίηση των όσων είχαν διδαχθεί
στα πανεπιστημιακά έδρανα ή ήθελαν να γνωρί‐
σουν το Διεθνέσ Ναυτικό Δίκαιο.
Τελειώνουμε την μικρή αυτή ανασκόπηση με
μια προτροπή και μία πρόταση:
α) Προτρέπουμε τουσ εμπνευστέσ του σεμιναρίου
αυτού να εργαστούν ώστε το σεμινάριο αυτό να
καθιερωθεί ωσ θεσμόσ τησ νομικήσ εκπαίδευσησ
στο χώρο του ναυτικού δικαίου και είμαστε βέ‐
βαιοι πωσ και ο Δικηγορικόσ Σύλλογοσ Πειραιά,
ωσ ο Δικηγορικόσ Σύλλογοσ του μεγαλύτερου
λιμανιού τησ χώρασ αλλά και τησ ανατολικήσ Με‐
σογείου θα σταθεί αρωγόσ σε μια τέτοια προσπά‐
θεια.
β) Μέσα στην τόσο μεγάλη θεματική που υπάρχει
στο χώρο του ναυτικού δικαίου αναμένουμε την
επόμενη χρονιά να δούμε και σχετική θεματική
αναφορικά με τη ναυτική διαμεσολάβηση, η οποία
συμπληρωματικά με τη ναυτική διαιτησία, αποτε‐
λεί πλέον μία από τισ πιο ενδεδειγμένεσ διαδικα‐
σίεσ εξωδικαστικήσ επίλυσησ των διαφορών που
ανακύπτουν στη ναυτιλία. Είναι σίγουρο πωσ το
Κέντρο Διαμεσολάβησησ Πειραιώσ (ΚΕ.ΔΙ.Π) θα
μπορέσει να βοηθήσει στην ανάδειξη τησ ναυτικήσ
διαμεσολάβησησ μέσα από ένα τέτοιο σεμινάριο,
ώστε να γνωρίσουν οι συνάδελφοι τα οφέλη αλλά
και τισ ευκαιρίεσ που παρουσιάζονται από τη χρη‐
σιμοποίηση του θεσμού αυτού στην καθημερινή
τουσ πρακτική.
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Δικηγόροι και παροχή ιδιωτικών
υπηρεσιών υγείας
(μια πολύ επικίνδυνη κίνηση)

1.‐ Στισ 3.3.2015 ο Δικηγορικόσ Σύλλογοσ Πειραιά
(ΔΣΠ), με δικαιολογητική βάση την ανεπάρκεια
των δημόσιων υπηρεσιών παροχήσ υγείασ αποφά‐
σισε να γνωστοποιήσει στα μέλη του ιδιωτικέσ επι‐
χειρήσεισ οι οποίεσ μπορούν να παράσχουν σ’
αυτά υπηρεσίεσ υγείασ1 .
Στισ 24.3.2015 ο Δικηγορικόσ Σύλλογοσ Αθηνών
(ΔΣΑ) αποφάσισε να συγκροτήσει επιτροπή που
“θα προσδιορίσει τις βάσεις ενός ομαδικού συμβολαίου ασφάλισης μέσω διαδικασίας ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού” που θα καλύπτει τουσ Δι‐
κηγόρουσ Αθηνών και τισ οικογένειέσ τουσ για
υγειονομική περίθαλψη2 και απώλεια εισοδήμα‐
τοσ. Η δικαιολογητική βάση στην περίπτωση του
ΔΣΑ3 είναι η οικονομική κρίση που πλήττει κυρίωσ
τουσ νέουσ Δικηγόρουσ, η μείωση του αριθμού
των ενεργών Δικηγόρων και επομένωσ των εσόδων
και διαθεσίμων των Ταμείων και η ανάγκη δια‐
πραγμάτευσησ για λογαριασμό των μελών του ΔΣΑ
ενόσ ομαδικού συμβολαίου ασφάλισησ χαμηλού
κόστουσ που θα καλύπτει τουσ Δικηγόρουσ Αθη‐
νών.
Iδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά ωστόσο και μια
ακόμα απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ στην ίδια συνε‐
δρίαση, να καλύψει δωρεάν επί μία διετία ο
Λογαριασμόσ Αλληλεγγύησ το ποσόν των ασφαλί‐
στρων ομαδικήσ σύμβασησ ασφάλισησ για κάλυψη
ιατροφαρμακευτικήσ και νοσοκομειακήσ φροντί‐
δασ τόσων Δικηγόρων με χαμηλό ετήσιο εισό‐
δημα4, όσων αντιστοιχούν στο πηλίκον τησ
διαίρεσησ του μισού αποθεματικού δια του κατά
κεφαλή ασφαλίστρου που θα συμφωνηθεί.

Με αφορμή την έντονη κινητικότητα που παρατη‐
ρείται σχετικά με το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα τησ
ασφάλιση υγείασ των Δικηγόρων σε ιδιωτικούσ
φορείσ, έχουμε υποχρέωση να διατυπώσουμε ορι‐
σμένεσ σκέψεισ, έτσι ώστε να προχωρήσει το δι‐
κηγορικό σώμα σε μιά πιo αναλυτική αλλά και
λυσιτελή προσέγγισή του. Kαι αυτό χωρίσ να ασχο‐
ληθούμε κάν με το εάν και κατά πόσο νομιμοποι‐
ούνται οι Σύλλογοι σε μιά παρόμοια “υπόδειξη” ή
“διαμεσολάβηση” ή “διαπραγμάτευση”.
2.‐ Eίναι γνωστό σε όλουσ ότι επί σειρά δεκαετιών
η ασφάλιση των Δικηγόρων κατά του κινδύνου
υγείασ καλυπτόταν από νομικά πρόσωπα δημο‐
σίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τα λεγόμενα τότε Tαμεία
Πρόνοιασ των Aθηνών, Πειραιώσ, Θεσσαλονίκησ
και Eπαρχιών, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν
Tαμεία Yγείασ (κυρίωσ) και Πρόνοιασ, αφού διέθε‐
ταν και κλάδο που παρείχε εφ’ άπαξ βοήθημα.
Mάλιστα οι λοιποί Δικηγορικοί Σύλλογοι είχαν συ‐
στήσει παραλλήλωσ και νομικά πρόσωπα ιδιωτι‐
κού δικαίου (ν.π.ι.δ.) που παρείχαν πρόσθετεσ
παροχέσ προνοιακού χαρακτήρα. Στον κλάδο
υγείασ υπάγονταν όχι μόνο οι εν ενεργεία αλλά και
οι συνταξιούχοι Δικηγόροι και τα προστατευόμενα
μέλη των οικογενειών τουσ. Tα Tαμεία αυτά επο‐
πτεύονταν μεν από το αντίστοιχο Yπουργείο Kοι‐
νωνικήσ Aσφάλισησ, αλλά είχαν διοικητική,
οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, αλλά και
διαφορετικότητα μεταξύ τουσ στο σύστημα των
παροχών προσ τουσ ασφαλισμένουσ, ανάλογη των
δυνατοτήτων και των περιθωρίων των προυπολο‐
γισμών τουσ.

1. Μάλιστα, υπήρξαν δύο ήδη προσφερόμενεσ, μία ιδιωτική κλινική στην Αγιά Σοφιά και μιά “κάρτα υγείασ”, τισ
οποίεσ και ανακοίνωσε ο ΔΣΠ
2. Πρωτοβάθμια εξωνοσοκομειακή ή δευτεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη, διαγνωστικέσ εξετάσεισ κλπ
3. Οπωσ τουλάχιστον δημοσιεύθηκε στο dsa.gr/αποφάσεισ ΔΣ
4. Με βάση το συνολικό εισόδημα που αναφέρεται στην φορολογική τουσ δήλωση κατά τα τρία προηγούμενα
χρόνια
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του Παναγ. Παπαθεοδωρόπουλου
Δικηγόρου ε.τ.
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H κοινοτική πίεση που εκδηλώθηκε αποφασιστικά
στισ αρχέσ τησ δεκαετίασ του 90 με στόχο την ενο‐
ποίηση των φορέων ασφάλισησ γενικώσ και δια‐
τηρείται ακόμα στισ μέρεσ μασ, επέφερε τη
σταδιακή μετάλλαξη και των φορέων αυτών. Kα‐
ταργήθηκαν τα ν.π.ι.δ. των Συλλόγων των επαρ‐
χιών. Mε αναλογιστική μέθοδο διαχωρίσθηκαν οι
κλάδοι υγείασ από τουσ κλάδουσ πρόνοιασ. Eπιχει‐
αυτο‐
ρήθηκε βίαιη επέμβαση στη διοικητική
τέλεια και ανεξαρτησία τουσ με την επαναφορά
και συμμετοχή στα συμβούλια του επί δεκαετίεσ
ανενεργού θεσμού του “επιτρόπου”. Δημιουργή‐
θηκε το Eνιαίο Tαμείο Aσφάλισησ Aυτοαπασχο‐
λούμενων (E.T.A.A.) που υπήγαγε στουσ κόλπουσ
του τουσ φορείσ ασφάλισησ σύνταξησ, υγείασ και
πρόνοιασ όχι μόνο των Δικηγόρων, αλλά και των
μηχανικών, γιατρών κλπ αυτοαπασχολούμενων.
Eτσι, φθάσαμε στην ουσία, του επιδιωκόμενου
στόχου δηλαδή στη βαθμιαία υποβάθμιση των
ασφαλιστικών παροχών υγείασ με το πρόσχημα
τησ ενοποίησήσ τουσ, τη συγκεντροποίηση των πα‐
ροχών δια του νέου φορέα, του E.O.Π.Y.Y. που συ‐
στάθηκε για τον σκοπό αυτό. όσο και στην
ισοπέδωσή τουσ κάτω από τον μέσο όρο και την
αύξηση τησ ποσοστιαίασ συμμετοχήσ των ασφαλι‐
σμένων στο κόστοσ των παροχών σε χρήμα και
είδοσ και ιδιαιτέρωσ στα φάρμακα.
Θα δώσουμε το στίγμα τησ διαφορετικότητασ με
ένα παράδειγμα: Tο Tαμείο Πρόνοιασ Δικηγόρων
Πειραιώσ είχε διοίκηση που εκλεγόταν με καθο‐
λική ψηφοφορία από τουσ εν ενεργεία Δικηγό‐
ρουσ, το λειτουργικό κόστοσ του (μισθοδοσία
υπαλλήλων, ασφαλιστικέσ εισφορέσ κλπ) ήταν
απολύτωσ συγκρατημένο, διέθετε κανονισμό πα‐
ροχών υγείασ και πρόνοιασ υψηλού επιπέδου, δεν
γνώριζε κάν την ύπαρξη του φαινόμενου τησ
εισφοροδιαφυγήσ ή εισφοροαποφυγήσ5, κάθε
χρόνο εξασφάλιζε πλεονασματικό απολογισμό και
δημιουργούσε υγιή αποθεματικά που αξιοποι‐
ούσε με ασφάλεια, δεν επιβάρυνε τον κρατικό
προυπολογισμό στο ελάχιστο, ενώ και τα ίδια τα
μέλη του είχαν αναπτύξει ασφαλιστική συνείδηση
που προστάτευε το Tαμείο. Mετά τον διαχωρισμό
των κλάδων, το Tαμείο παρέμεινε με τον κλάδο
υγείασ6, που εντάχθηκε στο E.T.A.A. και ακολού‐
θησε τη μοιραία πορεία στην υποβάθμιση, έτσι
ώστε δικαίωσ ο ΔΣΠ έκανε λόγο για ανεπάρκεια
των δημόσιων υπηρεσιών παροχήσ υγείασ.

3.‐ Θα πρέπει να συνομολογήσουμε ότι στην αρ‐
χική περίοδο τησ απόπειρασ ενοποίησησ των Tα‐
μείων, το δικηγορικό σώμα αντέδρασε επαρκώσ
και προστάτευσε την αυτοτέλειά τουσ. Ωστόσο, με
την πάροδο του χρόνου, η αντίδραση αυτή στα‐
διακά εκφυλίσθηκε, με αποτέλεσμα και η υπα‐
γωγή στο E.T.A.A. και η εφαρμογή του
υποβαθμισθένου κανονισμού παροχών του
E.O.Π.Y.Y. να περάσουν ανεμπόδιστα.
4.‐ Πράγματι, είναι ορθό το επιχείρημα του ΔΣA ότι
η κρίση πλήττει σοβαρά τουσ νέουσ Δικηγόρουσ,
αλλά ορθότερο μάλλον είναι ότι η κρίση πλήττει
τη συντριπτική πλειοψηφία του δικηγορικού σώ‐
ματοσ και εκδηλώνεται με πολλέσ μορφέσ, όπωσ
ενδεικτικά η συρρίκνωση τησ δικηγορικήσ ύλησ, η
σταδιακή συγκέντρωσή τησ στα χέρια μικρού σχε‐
τικώσ αριθμού μεγάλων οργανωμένων γραφείων
και εγκατεστημένων παραρτημάτων κοινοτικών δι‐
κηγορικών εταιρειών, η διαρκώσ αυξανόμενη επι‐
δίωξη εξαρτημένησ σχέσησ “συνεργασίασ” ιδίωσ
από νέουσ Δικηγόρουσ, η υποαπασχόληση, η ετε‐
ροαπασχόληση κλπ. Αναφέρθηκε με επίσημεσ
ανακοινώσεισ τον περασμένο Αύγουστο από τον
ΔΣΑ7 ότι 8.672 Δικηγόροι σε σύνολο 22.172 στην
Αθήνα ήταν ανασφάλιστοι από το Ε.Τ.Α.Α. / Τομέασ
Υγείασ Δικηγόρων Αθηνών, ενώ δεν είχαν εκπλη‐
ρώσει τισ υποχρεώσεισ τουσ έναντι του Ε.Τ.Α.Α. /
Τομέασ Ασφάλισησ Νομικών 17.380, από τουσ
οποίουσ 8.582 στην Αθήνα, επί συνόλου 43.580
ασφαλισμένων, σε όλη την Ελλάδα.
Oρθό είναι επίσησ και το επιχείρημα ότι παρατη‐
ρήθηκε μείωση του αριθμού των ενεργών Δικηγό‐
ρων, αν και από μόνο του απολύτωσ ανεπαρκέσ
για τα εξηγήσει το πρόβλημα και να δικαιολογήσει
την αναγκαιότητα προσφυγήσ στην ιδιωτική ασφά‐
λιση.
5.‐ Ωστόσο, ασφαλώσ και δεν διαφεύγουν τησ προ‐
σοχήσ των μελών των διοικήσεων των Συλλόγων
αυτών δύο παράμετροι.
Η πρώτη είναι η συνταγματική πρόνοια8 ωσ προσ
την υποχρέωση του Κράτουσ να μεριμνά για την
υγεία των πολιτών, εξασφαλίζοντασ τισ αναγκαίεσ
υποδομέσ και τη λειτουργικότητά τουσ, ενώ πα‐
ραλλήλωσ συμμετέχει και στισ δαπάνεσ για την
εξασφάλιση του αγαθού τησ υγείασ.
Η δεύτερη είναι η θεσμοθετημένη ‐από τη σύ‐
σταση των φορέων τησ κοινωνικήσ ασφάλισησ‐

5.κυριολεκτικώσ αδιανόητα
6. ο κλάδοσ πρόνοιασ μετεξελίχθηκε σεανεξάρτητο και αυτοτελέσ ν.π.ι.δ.
7. “Nαυτεμπορική” 13.8.2014
8. άρθρο 21 § 3 του Συντάγματοσ

μπορέσει να ανταποκριθεί ένασ Δικηγόροσ στην
αυξημένη αυτή πρόσθετη δαπάνη, ενώ δεν μπό‐
ρεσε να ανταποκριθεί στην δαπάνη καταβολήσ
των υποχρεωτικών εισφορών στον οικείο κλάδο
υγείασ του E.T.A.A.
Για τον λόγο αυτό οι επίμαχεσ πρωτοβουλίεσ των
εν λόγω Συλλόγων είναι άνευ αντικειμένου και
αλυσιτελείσ. Οι Σύλλογοι έχουν καθήκον προστα‐
σίασ του συστήματοσ παροχήσ δημόσιασ υγείασ
και οφείλουν να επικεντρώσουν τισ προσπάθειέσ
τουσ στην αναβάθμισή του, στη βελτίωση του συ‐
στήματοσ παροχών, τη μείωση του κόστουσ συμ‐
μετοχήσ των ασφαλισμένων στισ παροχέσ, στη
μείωση των εισφορών, επεξεργαζόμενοι ουσιώ‐
δεισ βελτιωτικέσ προτάσεισ. Πράγματι, είναι αδια‐
νόητο και παράλογο να επιβαρύνεται με το ίδιο
ποσόν εισφορών ‐για παράδειγμα‐ ένασ Δικηγόροσ
6 ετών με έναν Δικηγόρο 25 ‐ 30 ετών (φαντα‐
σθείτε μάλιστα την συνήθη περίπτωση ο πρώτοσ
να συνδέεται με σχέση εξαρτημένησ “συνεργα‐
σίασ” με τον δεύτερο ή, πολύ περισσότερο, ο δεύ‐
τεροσ να μη συμμετέχει, ωσ συνήθωσ συμβαίνει,
στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κατά
την αναλογία των 2/3), όπωσ το ίδιο παράλογο
είναι, ο ίδιοσ νέοσ Δικηγόροσ των 6 ετών να επιβα‐
ρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφο‐
ρών, ενώ ένασ άλλοσ έμμισθοσ Δικηγόροσ όχι
μόνον να λαμβάνει –και δικαίωσ‐ την πάγια αντι‐
μισθία, όχι μόνο να καταβάλει –και δικαίωσ‐ μόνον
το 1/3 των ίδιων ασφαλιστικών εισφορών, αλλά
να έχει τη δυνατότητα διατήρησησ και δικηγορικού
γραφείου στο οποίο να απασχολείται ο πρώτοσ.
6.‐ Πάντωσ, στην πράξη, οι παρεμβάσεισ αυτέσ των
Συλλόγων ελάχιστη αξία έχουν πλέον, αφού σύμ‐
φωνα με το άρθρο 30 § 7 του νόμου 4320/201511
“ασφαλισμένοι του τομέα ασφάλισησ Nομικών και
του τομέα σύνταξησ και ασφάλισησ Yγειονομικών
του E.T.A.A., οι οποίοι έχουν απωλέσει την ασφα‐
λιστική τουσ ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφα‐
λιστικό τουσ δορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα
προστατευόμενα μέλη τουσ, παροχέσ ασθένειασ
σε είδοσ από 1.3.2015 έωσ 29.2.2016 με τισ ίδιεσ
προυποθέσεισ που ορίζονται στην περίπτωση B’
τησ υποπαραγράφου A.3. τησ παραγράφου A του
πρώτου άρθρου του ν. 4254/201412.

9. σε αντίθεση μάλιστα προσ από άλλουσ ασφαλισμένουσ, όπωσ πχ οι μισθωτοί
10. Στο σημείο αυτό ούτε κάν αναφερόμαστε στισ λοιπέσ ασφαλιστικέσ κλάσεισ που όντωσ τύποισ υπάρχουν,
αλλά ποτέ δεν εφαρμόσθηκαν
11. ΦEK A 29, “ρυθμίσεισ για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση τησ ανθρωπιστικήσ κρίσησ κλπ”
12. (οι οφειλέσ να αφορούν τα τρία προηγούμενα έτη ασφάλισησ και ο μέσοσ όροσ του συνολικού οικογενει‐
ακού εισοδήματόσ τουσ να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ) ΦEK A 85, που αφορούσε τον προηγούμενο χρόνο
και τουσ ασφαλισμένουσ του τομέα Mηχανικών … του E.T.A.A.
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υποχρεωτικότητα διαρκούσ και αδιάκοπησ υπαγω‐
γήσ στην κοινωνική ασφάλιση, ειδικά δε για τουσ
Δικηγόρουσ στην ασφάλιση κατά κινδύνου υγείασ
στον ΕΤΑΑ / τομέασ υγείασ Δικηγόρων (Αθηνών,
Πειραιώσ, Θεσ/κησ, Επαρχιών κλπ).
Στο σύστημα κοινωνικήσ ασφάλισησ που επέλεξε
η Eλλάδα, η υποχρεωτικότητα τησ υπαγωγήσ
αυτήσ συνεπάγεται την αναγκαστική υποχρέωση
διαρκούσ καταβολήσ των αντίστοιχων ασφαλιστι‐
κών εισφορών σε ετήσια βάση, από και δια τησ
συμμετοχήσ στα μητρώα Δικηγόρων του οικείου
Συλλόγου, ανεξαρτήτωσ αντίθετησ έκφρασησ βού‐
λησησ του εν δυνάμει ασφαλισμένου ή οποιασ‐
δήποτε αντιπαροχήσ, η δε ασφαλιστική εισφορά
είναι ενιαία για όλουσ και ανεξάρτητη εισοδημα‐
τικών κριτηρίων9, ακόμα και σε περιπτώσεισ όπωσ
Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία όταν η τελευταία
είμαι υπέρτερη του μέσου κατά κεφαλή εισοδή‐
ματοσ που λαμβάνεται υπόψη ωσ προσδιοριστικόσ
παράγοντασ υπολογισμού των ασφαλιστικών ει‐
σφορών 10.
Eπομένωσ, ο Δικηγόροσ μέλοσ του οικείου Δικηγο‐
ρικού Συλλόγου, ανεξαρτήτωσ εάν είναι ενεργόσ ή
μη, αν έχει ή όχι εισόδημα και πόσο από την
άσκηση δικηγορίασ, αν επιθυμεί ή όχι να είναι
ασφαλισμένοσ εκεί ή αν κάνει χρήση των ασφαλι‐
στικών παροχών υγείασ, θα συνεχίζει να οφείλει
στο Tαμείο τισ εισφορέσ, προσαυξανόμενεσ σε πε‐
ρίπτωση καθυστέρησησ σημαντικά και προστα‐
τευόμενεσ ωσ προσ την εισπραξιμότητα από ένα
εξαιρετικώσ αυστηρό πλέγμα ποινικών και αστι‐
κών κυρώσεων. Mάλιστα, αυτέσ οι δυνατότητεσ
που έχει ο φορέασ κοινωνικήσ ασφάλισησ αδρανο‐
ποιούν ή καθιστούν άνευ αντικειμένου το δι‐
καίωμά του να διακόψει την πραγματική παροχή
υπηρεσιών υγείασ στον οφείλοντα ασφαλιστικέσ
εισφορέσ.
Kατά συνέπεια, δεδομένου ότι κανένασ δεν χρει‐
άζεται διπλέσ παροχέσ υγείασ, το μόνο βέβαιο
αποτέλεσμα στην περίπτωση τησ προσφυγήσ ενόσ
Δικηγόρου στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών
υγείασ οποιασδήποτε μορφήσ, θα είναι η διπλή
δαπάνη ή σε κάθε περίπτωση η σημαντική επαύ‐
ξηση του κόστουσ ασφάλισησ αυτού και των προ‐
στατευόμενων μελών τησ οικογένειάσ του κατά
κινδύνου υγείασ.
Kαι βεβαίωσ τίθεται το ερώτημα, πώσ άραγε θα
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O Σύγχρονος Άνθρωπος
Homo sapiens ή … Ηomo Criminalis

τησ Κικής Τσαγκαράκη-Μπαΐζου
Δικηγόρου ΔΣΠ

«Κλέφτης , σταματήστε τον! Είναι αλλοδαπός, μετανάστης.
Ενώ εγώ είμαι Γερμανός, Δανός, Νορβηγός!»
Κόφτο, Ανθρωπάκο. Είσαι και θα είσαι αιώνια ο μετανάστης.
Τυχαία βρέθηκες σ΄αυτό τον κόσμο και σιωπηλά θα τον αφήσεις.
Κραυγάζεις επειδή φοβάσαι.
Αισθάνεσαι το σώμα σου να παγώνει και φωνάζεις την αστυνομία σου.
Αλλά ούτε και η αστυνομία έχει καμιά εξουσία πάνω στην αλήθεια μου».
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(απόσπασμα από το βιβλίο του Βίλχελμ Ράιχ
«Άκου, Ανθρωπάκο» σε μετάφραση Δημ. Παπαδημητρίου)
Έχουν περάσει εκατό
και πλέον χρόνια (1876)
από την διατύπωση τησ
θεωρίασ
του
Ιταλού
ιατρού εγκληματολόγου
και ανθρωπολόγου Cesare
Lombroso, με την οποία συ‐
νέθεσε τον ανατομικό τύπο
και χαρτογράφησε τα ψυ‐
έργο του Γ. Κορμπάκη:
χολογικά χαρακτηριστικά
''Η Ψυχή''
του εκ γενετήσ εγκληματία
(Uomo deliquente: Eγκλη‐
ματίασ άνθρωποσ). Σύμφωνα με τα συμπερά‐
σματά τα οποία προκύπτουν, ύστερα από την
καταγραφή και εκτίμηση μακροχρόνιων ανθρωπο‐
μετρικών ερευνών, ο εγκληματικόσ αυτόσ τύποσ
που φέρει εκ γενετήσ κάποια χαρακτηριστικά, θα
μπορούσε να χαρακτηρισθεί περισσότερο ασθε‐
νήσ παρά ένοχοσ.
Έκτοτε η εγκληματολογική ανθρωπολογία αμ‐
φισβητήθηκε και αντικαταστάθηκε από την επι‐
στήμη τησ εγκληματολογίασ που αποσκοπεί στην
διερεύνηση του εγκληματικού φαινομένου, ωσ
κοινωνικού φαινομένου και στην αντιμετώπισή
του.
H διαμόρφωση θεωριών που αφορούν στην
περιγραφή μιασ πράξησ ωσ εγκληματικήσ, αφορά
τουσ νομομαθείσ και τουσ επιστήμονεσ που ασχο‐
λούνται με παραβατικέσ συμπεριφορέσ (νομικούσ,
εγκληματολόγουσ, κοινωνιολόγουσ, ψυχολόγουσ,
ανθρωπολόγουσ κ. ά).
Συνήθωσ, ο μέσοσ πολίτησ, θεωρεί πωσ η προ‐

στασία και περιφρούρηση των αναγνωρισμένων
έννομων αγαθών του, αποτελεί και μοναδική υπο‐
χρέωση τησ πολιτείασ. Πιθανώσ να αγνοεί ότι πρώ‐
τιστη υποχρέωση κάθε πολιτισμένου κράτουσ
είναι η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων
του ανθρώπου που η νομική τουσ φύση ωσ οιονεί
«εμφύτων» στον άνθρωπο , δημιουργεί μια ιδιαί‐
τερη υποχρέωση κοινήσ συμπεριφοράσ των
πολιτών. Συμπεριφορά η οποία πρέπει να εναρμο‐
νίζεται με την ιδεολογική αντίληψη που θέλει ισό‐
τιμη αντιμετώπιση των ανθρώπων, ωσ φορέων
κοινών χαρακτηριστικών του ανθρώπινου είδουσ
(ψυχήσ και σώματοσ). Δικαιώματα που τυγχάνουν
ειδικήσ προστασίασ από Συνταγματικέσ επιταγέσ
και Διεθνείσ κανόνεσ.
Βέβαια, ο μέσοσ πολίτησ, αντιλαμβάνεται ωσ
παραβατική, την συμπεριφορά εκείνη που γίνεται
αντιληπτή όταν προσβάλλεται το κοινό περί δι‐
καίου αίσθημα ή όταν αυτή προσβάλλει ευθέωσ
το γράμμα του νόμου που λίγο ωσ πολύ είναι γνω‐
στόσ.
Πιθανώσ να αγνοούν κάποιοι ότι τα ανθρώπινα
δικαιώματα αποτελούν την κοινή ηθική γλώσσα
στην διεθνή κοινότητα, αφορούν όλουσ και δε‐
σμεύουν την ηθική ενσυνείδητη δράση του αν‐
θρώπου.
Δυστυχώσ η οικονομική, κοινωνική και πολιτική
κρίση που πλήττει τα τελευταία έτη την Ευρώπη
έχουν γίνει αιτία μιασ βαθύτερησ ανθρωπιστικήσ
κρίσησ.
Και δεν αναφερόμαστε μόνο στισ ακραίεσ
ρατσιστικέσ συμπεριφορέσ κάποιων πολιτών,

Αν και κάποιοι θέλουν να αποδίδουν την
ευθύνη για εξεύρεση σταθερών λύσεων σε κυβερ‐
νήσεισ, θεσμούσ και οργανώσεισ πρέπει να αντι‐
ληφθούμε πωσ η ουμανιστική στάση απέναντι στο
πρόβλημα και την οδύνη του συνανθρώπου, τα αι‐
σθήματα αλληλεγγύησ προσ τουσ αναξιοπαθούν‐
τεσ αποτελούν δείγμα πολιτισμού, δημοκρατι
κού ήθουσ και ευαισθησίασ καθενόσ ξεχωριστά.
Επειδή όπωσ διακηρύσσει στο προοίμιό τησ και
η Οικουμενική Διακήρυξη για Τα Ανθρώπινα Δι‐
καιώματα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια… αποτελεί
το θεμέλιο τησ Ελευθερίασ, τησ Δικαιοσύνησ και
τησ Ειρήνησ στον κόσμο.

ποινικά κολάσιμεσ, καταλογιστέσ κι εύκολα ανα‐
γνωρίσιμεσ αλλά και στην εγκληματική σιγή του
«πολιτισμένου» κόσμου που μέσω τησ αδράνειασ
τόσων ετών, τησ ανοχήσ ή και των παραλείψεών
του, συνδράμει στην τέλεση ενόσ συλλογικού
διαρκούσ εγκλήματοσ παραλείψεωσ κατά τησ αν‐
θρωπότητασ. Εγκλήματοσ που ενέχει στοιχεία
ενέργειασ καθώσ η αέναη ανανέωση του κινδύνου
προσδίδει στην μη άρση του και τον χαρακτήρα
τησ μη αποτροπήσ του.
Είναι συνεχείσ οι εκκλήσεισ και οι παρατηρή‐
σεισ διεθνών οργανισμών (Διεθνήσ Αμνηστία,
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, Παρατηρητήριο Αν‐
θρωπίνων Δικαιωμάτων, Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιω‐
μάτων του Ανθρώπου) για σεβασμό των ανθρωπί‐
νων δικαιωμάτων ιδιαιτέρωσ των προσφύγων που
κατακλύζουν τα τελευταία χρόνια τον Ευρωπαϊκό
χώρο αναζητώντασ προστασία και καλύτερεσ συν‐
θήκεσ διαβίωσησ. Οι συνεχείσ συστάσεισ τουσ
προσ τισ χώρεσ εισδοχήσ και οι καταγγελίεσ από
τουσ ίδιουσ τουσ πρόσφυγεσ, αποδεικνύουν το μέ‐
γεθοσ του προβλήματοσ.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία τουλάχιστον
61.474 πρόσφυγεσ έφτασαν στα ελληνικά νησιά
μεταξύ τησ 1ησ Ιανουαρίου και 22ασ Ιουνίου 2015
– έναντι 43.500 το 2014.
Η πλειοψηφία των προσφύγων διέρχεται μέσω
θαλάσσησ στον ελληνικό χώρο εξαιτίασ τησ αυξη‐
μένησ επιτήρησησ των συνόρων, τησ κατασκευήσ
ενόσ φράχτη στα χερσαία σύνορα και τησ πρακτι‐
κήσ των απωθήσεων. Πρακτική την οποία έχει
καταγγείλει ωσ παράνομη η μη Κυβερνητική οργά‐
νωση η οποία έχει συλλέξει μαρτυρίεσ βίαιων πε‐
ριστατικών.

Το παρακάτω ποίημά μου είναι αφιερωμένο
στους πρόσφυγες και στην ημέρα των προσφύγων
που εορτάζεται στις 20 Ιουνίου.

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Άνθρωπε της μοναξιάς
θολωμένος νύχτες.
Μέσα σε τόση συννεφιά τι να κοιτάς
που σουρουπώνει.

Με το αλφάβητο της λήθης
έμαθες να χαράσσεις
της ζωής σου τα επιγράμματα.
Συλλαβή συλλαβή το δάκρυ,
γράφει την μοίρα στο βαθύ σου χέρι.

Σε κοιτώ
με μάτια λύκου που πεθαίνει.
Ψάχνω να βρω την θέση μου στην εκκλησιά
της νέας λέξης να γεννηθεί ο ήχος.
Αρχέγονη αίσθηση από Θεό,
από αγγέλους που γελάνε
και χαμηλά πετούν να μας αγγίζουν.
Μα εσύ εχάθηκες μ΄ αυτούς.
Κι εγώ , απόμεινα μονάχη να κοιτώ
πώς στάθηκε πυρακτωμένη η ώρα
μέσα σε τόση νύχτα αναμμένη!
Τώρα , κάποιοι πετούνε στα σκυλιά
τα ιμάτια ενός αθώου
…κι ύστερα γονατίζουν.
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έργο Β. Πέρρου: ''Πρόσφυγας από τη Σμύρνη''
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Απονομή τίτλων «Επιτίμου Δικηγόρου του ΔΣΠ»
της 20/5/2015 και «Έπαινοι νέων Δικηγόρων»
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ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΤΙΜΟΙ

Παύλος Κουντουράκος
του Στυλιανού
Μιλτιάδης Καραγιάννης
του Παναγιώτου
Κωνσταντίνος Μάναλης
του Δημητρίου
Φίλιππος Κοτέας
του Δημητρίου
Ζωγραφιώ Πλατυμέση
του Γερασίμου
Γεώργιος Βασιλόπουλος
του Κωνσταντίνου
Γιαννούλα Ζηλάκου
του Ηλία
Ελένη Στρατάκου
του Αναργύρου
Ελένη Συμιγιάννη
του Νικολάου
Ευάγγελος Ψηλός
του Γεωργίου
Δημήτριος Ασήμος
του Παναγιώτου
Φωτεινή Πατρού
του Παναγιώτου
Θεόδωρος Λιακόπουλος
του Ιωάννου

ΕΠΑΙΝΟΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Μαριαλένα Χονδροκούκη
του Παναγιώτου
Μαρίνα Φεντίστινα
του Πέτρου
Αντιγόνη Χατζηδάκη
του Ανδρέα
Ιωάννης Μανουσάκης
του Στυλιανού

Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελλάδα
του Γαλλικού Ινστιτούτου Ανωτέρων Μελετών
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΤΗΝ 19 ΜΑΪΟΥ 2015
Γαλλικές Αρχές κατά το Ελληνικό νομικό σύστημα.
Από τον Νόμο στην πραγματικότητα», από τον
κ. Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟ, Εισαγγελέα Εφετών
Aθηνών, με θέμα «Το Ελληνικό ανακριτικό σύστημα» και από τον κ. Νικόλαο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Δρ.Ν. Δικηγόρο Πειραιά στον Άρειο Πάγο, με
θέμα «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
στον τομέα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα».
Ο Υπουργόσ Δικαιοσύνησ κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος άνοιξε, πρώτοσ, την εκδήλωση με
προσφώνησή του. Στη συνέχεια, ο Πρόεδροσ του
Αρείου του Πάγου κ. Αθανάσιος Κουτρομάνος
στην προσφώνησή του, είπε τα εξήσ: «Κύριε
Υπουργέ της Δικαιοσύνης, Κυρία Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου,Monsieur le Chargé d’ Affaires (de
l’ Ambassade de France). Με πολλή χαρά υποδεχόμαστε και καλωσορίζουμε τους διακεκριμένους
επισκέπτες μας, εκπροσώπους του Γαλλικού Κράτους, της Γαλλικής Κοινωνίας και της Επιστήμης.
Τους ευχαριστούμε θερμώς για την απόφασή τους
να έλθουν στην Ελλάδα και για την τιμή που
μας κάνουν να μοιράζονται μαζί μας ένα μαγιάτικο
αθηναϊκό πρωινό σε μια ανήλιαγη αίθουσα.

Λέγεται ότι οι πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις της Γαλλίας και της Ελλάδας είναι
άριστες, αυτό δε είναι ορθό. Αλλά
ακόμα και αν οι σχέσεις αυτές δεν
ήταν τόσο καλές, πιστεύω ότι καθόλου δεν θα επηρεαζόταν ο ενθουσιασμός μας για την παρουσία σας εδώ.
Διότι οι πνευματικοί και πολιτιστικοί
δεσμοί του Γαλλικού και του Ελληνικού λαού είναι διαχρονικοί και
Ο εισαγγελέας Εφετών Αθηνών κ. Σταμάτης Δασκαλόπουλος,
ακατάλυτοι. Και τούτο γιατί στηρίζονο Δ.Ν. δικηγόρος Πειραιώς κ. Νικόλαος Κωνσταντινίδης,
ται σε σταθερές κοινές αξίες και εμο πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Αθανάσιος Κουτρομάνος
και ο εισαγγελέας Εφετών Αθηνών κ. Ιωάννης Αγγελής.
πνέονται από την κοινή μας πίστη στη
δημοκρατία, στην δικαιοσύνη, στην
ελευθερία και στις ελευθερίες, όλες
Μετά τουσ χαιρετισμούσ των κ.κ. Νικόλαου τις ελευθερίες, η προστασία των οποίων αποτελεί
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, Υπουργού Δικαιοσύνησ και αντικείμενο του θεσμικού σας ενδιαφέροντος.
Αθανάσιου ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ, Προέδρου του Αρείου Σας ευχαριστούμε, σας καλωσορίζουμε και σας
Πάγου, ακολούθησαν παρουσιάσεισ, από τον κ. ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας».
Ιωάννη ΑΓΓΕΛΗ, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με
θέμα « Διεθνής Δικαστική-Ποινική Συνεργασία με
Ο Εισαγγελέασ Εφετών Αθηνών κ. Ιωάννης Αγ-
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Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ανωτέρων Μελετών Ασφαλείας και Δικαιοσύνης (INHESJ) ιδρύ‐
θηκε το 1989, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, υπάγεται στον Πρωθυπουργό τησ Γαλ‐
λίασ και εδρεύει στο Παρίσι (στην École mili‐
taire). Σκοπόσ του είναι, αφ’ ενόσ μεν, να ερευνά,
να προβαίνει σε στρατηγικέσ αναλύσεισ και να
παράγει μελέτεσ για την Ασφάλεια (εν ευρεία
εννοία, εσωτερική ασφάλεια, υγεία, περιβάλλον,
οικονομία) και την Δικαιοσύνη, αφ’ ετέρου δε, να
οργανώνει ετήσιεσ εκπαιδεύσεισ που απευθύ‐
νονται σε υψηλά και έμπειρα στελέχη του Κρά‐
τουσ ή του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο, αυτό,
το Γαλλικό Ινστιτούτο Ανωτέρων Μελετών Ασφα‐
λείασ και Δικαιοσύνησ (INHESJ) πραγματοποίησε
(για δεύτερη φορά από το 2005) εκπαιδευτικό
ταξίδι στην Ελλάδα από 17‐5‐2015 έωσ και 21‐5‐
2015, επισκεπτόμενο μεταξύ άλλων, το Υπουρ‐
γείο Δικαιοσύνησ και τον Άρειο Πάγο. Την
19-5-2015, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο
Άρειος Πάγος, υποδέχθηκαν την αντιπροσωπεία
του INHESJ (135 άτομα) στην αίθουσα τελετών
του Εφετείου Αθηνών, με την παρουσία, πολ‐
λών ανώτατων δικαστών, δικηγόρων και άλλων
επισήμων.
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γελής παρουσίασε, με προβολή διαφανειών
(power point), το θέμα: «Διεθνής Δικαστική-Ποινική Συνεργασία με Γαλλικές Αρχές κατά το Ελληνικό νομικό σύστημα - Από τον Νόμο στην
πραγματικότητα». Αναφέρθηκε στα επιμέρουσ θέ‐
ματα τησ δικαστικήσ συνεργασίασ σε ευρωπαϊκό
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Το μέλος Δ.Σ./Δ.Σ.Π. κ. Ηλίας Κλάππας, ο Δ.Ν. δικηγόρος
κ. Νικόλαος Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου
κ. Αθανάσιος Κουτρομάνος και ο πρόεδρος του Δ.Σ.Π.
κ. Γεώργιος Σταματογιάννης.

προσωπικήσ γνωριμίασ, κατά την επικοινωνία με‐
ταξύ των προσώπων, που υλοποιούν αυτήν την
δικαστική συνεργασία. Το στοιχείο τησ εμπιστοσύ‐
νησ, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυ‐
χία τησ συνεργασίασ αυτήσ. Για την γρήγορη και
αποτελεσματική Διεθνή Δικαστική συνεργασία
(σε ποινικά θέματα) απαιτείται η ύπαρξη κοινών
κανόνων δικαίου. Απαιτείται κοινή εκπαίδευση, ει‐
λικρινήσ και αμοιβαία εμπιστοσύνη, καθώσ και
συντονισμόσ. Πάνω απ’ όλα όμωσ απαιτείται θέ‐
ληση και προθυμία για δικαστική συνεργασία.

Ο Εισαγγελέασ Εφετών Αθηνών, κ. Σταμάτης
Δασκαλόπουλος, παρουσίασε το θέμα: « Το Ελληνικό ανακριτικό σύστημα ». Ο ομιλητήσ ανέ‐
φερε ότι η ανάκριση με την ευρεία έννοια του
όρου και οι ανακριτικέσ πράξεισ και έρευνεσ κατ’
αυτήν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του στα‐
δίου εκείνου τησ ποινικήσ διαδικασίασ, το οποίο
προηγείται τησ δικαστικήσ κρίσησ για παραπομπή
ή μη του κατηγορουμένου σε δίκη και τησ μετέ‐
πειτα κύριασ διαδικασίασ στο ακροατήριο του αρ‐
μοδίου ποινικού δικαστηρίου που θα κληθεί να
δικάσει μία ποινική υπόθεση. Ο ομιλητήσ τόνισε,
επίσησ, ότι, για την ορθή κατανόηση του Ελληνι‐
κού συστήματοσ τησ ποινικήσ δίκησ και τησ ποινι‐
κήσ απόδειξησ κατά την ανάκριση με την ευρεία
έννοια πρέπει να διευκρινισθούν α) ποία τα στά‐
δια τησ ποινικήσ διαδικασίασ πριν η υπόθεση
καταλήξει στο ακροατήριο του ποινικού δικα‐
στηρίου για να γίνει η δίκη και β) ποιοσ ο θεσμι‐
κόσ ρόλοσ του Έλληνα εισαγγελέα και κατόπιν των
ανακριτών και λοιπών ανακριτικών υπαλλήλων

επίπεδο, για τη δικαστική συνεργασία κατά την ελ‐
ληνική έννομη τάξη (ανάλυση νομικήσ και πραγ‐
ματικήσ κατάστασησ), για τη δικαστική συνεργασία
μετά τη συνθήκη τησ Λισσαβόνασ, για τουσ γενι‐
κούσ κανόνεσ και τισ γενικέσ αρχέσ, που ισχύουν
κατά τη δικαστική συνεργασία στον ενιαίο ευρω‐
παϊκό χώρο απονομήσ ποινικήσ δικαιοσύνησ, για
το ρόλο του Υπουργείου Δικαιοσύνησ και του
Υπουργείου Εξωτερικών κατά την παροχή τησ δι‐
καστικήσ συνδρομήσ. Επίσησ αναφέρ‐
θηκε
σε
γενικότερα
θέματα
δικαστικήσ συνεργασίασ με την Γαλ‐
λία, για την ουσία και την φύση των
νομικών υποθέσεων που απασχολούν
τισ δυο χώρεσ, για την πρακτική τησ
συνεργασίασ μεταξύ των δυο χωρών
και για τισ κοινέσ εκπαιδεύσεισ δικα‐
στών και εισαγγελέων στα πλαίσια
τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ και ειδικό‐
τερα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δι‐
καστικού Εκπαιδευτικού Δικτύου
(European Judicial Training Network ‐
Ο διευθυντής του INHEJS κ. Cyrille Schott
ΕJTN), του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δι‐
κτύου (European Judicial Network ‐
EJN) και τησ EUROJUST.
που συλλέγουν τισ αποδείξεισ.
Το γενικό συμπέρασμα τησ εισήγησησ συνί‐
στατο στο ότι: Η Διεθνήσ συνεργασία, είτε ωσ δι‐
Στη συνέχεια τησ εισήγησησ του ο εισηγητήσ
καστική, είτε ωσ αστυνομική, είτε ακόμα και ωσ ανέπτυξε τισ τρεισ φάσεισ ‐ στάδια τησ ανακριτικήσ
διοικητική, δεν μπορεί να είναι επιτυχήσ, όσο τέ‐ διερεύνησησ για συγκέντρωση των αποδείξεων σε
λειοι και εάν είναι οι σχετικοί Διεθνείσ νόμοι, που υποθέσεισ ποινικού δικαίου, δηλαδή την προκα‐
την διέπουν. Για την επιτυχία τησ (Διεθνούσ Δικα‐ ταρκτική εξέταση ωσ μια σημαντική ανακριτική
στικήσ συνεργασίασ) απαιτείται και το στοιχείο τησ λειτουργία πριν τη δικαιοδοτική κρίση του εισαγ‐
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γελέα σχετικά με την άσκηση ή μη ποινικήσ δίωξησ, σιών, αλλά και διατάξεων Γαλλικού δικαίου, όπωσ
την προανάκριση (τακτική και αστυνομική) και την και αποφάσεων του Δ.Ε.Κ.
κυρία ανάκριση. Παρουσίασε δε και τη συνταγμα‐
τικά κατοχυρωμένη λειτουργική αρ‐
μοδιότητα του εισαγγελέα ωσ
δικαστικού λειτουργού και το θεσμικό
του ρόλο που διαδραματίζει στο Ελ‐
ληνικό ποινικό σύστημα. Ανέπτυξε δε
όλο το φάσμα των ανακριτικών πρά‐
ξεων που διενεργούνται από τισ αρ‐
μόδιεσ ανακριτικέσ αρχέσ κατά τα
παραπάνω στάδια ανακριτικήσ διε‐
ρεύνησησ μιασ υπόθεσησ αλλά και
κατά τη διαδικασία τησ δικαστικήσ
συνδρομήσ. Ο ομιλητήσ, κατέληξε,
ότι όλοι οι θεσμικά ασκούντεσ ανα‐
κριτικά καθήκοντα μεριμνούν για ένα
ισόρροπο συνδυασμό τησ άσκησησ
Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Αθανάσιος Κουτρομάνος
των ανακριτικών λειτουργιών με την
εγγυητική θέση τουσ στην προστα‐
σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στο δεύτερο μέροσ τησ εισήγησησ, ο εισηγη‐
τήσ, αναφέρθηκε στην κοινή πορεία Ελλάδασ και
Το θέμα που ανέπτυξε ο κ. Νικόλαος Κων- Γαλλίασ στον Πολιτισμό και την Ιστορία, με πα‐
σταντινίδης, Δρ.Ν. Δικηγόροσ Πειραιά, νομικόσ ραδείγματα από κοινούσ και παράλληλουσ αγώ‐
σύμβουλοσ στον Ο.Λ.Π. Α.Ε., στα Γαλλικά, με δια‐ νεσ, για την Ελευθερία, τη Δημοκρατία και την
φάνειεσ (power point), ήταν : « Η οικονομική Δικαιοσύνη. Στο τμήμα, αυτό, υπήρξαν, σύντομεσ,
κρίση και οι επιπτώσεις της στη Δικαιοσύνη συγκριτικέσ αναφορέσ στην Λογοτεχνία και την
στην Ελλάδα ».
Τέχνη που συνδέουν, αναμφισβήτητα, τουσ δύο
λαούσ, και αναδεικνύουν τον κυρίαρχο ρόλο
Μετά από μία σύντομη αναφορά στο ρόλο τησ Δικαιοσύνησ, στα πλαίσια μίασ κοινωνικοοι‐
του Αρείου Πάγου κατά την αρχαιότητα, αλλά κονομικήσ κρίσησ στην υπεράσπιση τησ Ελευθε‐
και σήμερα, ο ομιλητήσ αναφέρθηκε, κατ’ αρχήν, ρίασ και τησ Δημοκρατίασ και στισ δύο Χώρεσ.
συνοπτικά στην νομοθεσία κατά την περίοδο Επίσησ, στο ίδιο πνεύμα, έγιναν αναφορέσ, τόσο,
των δύο μνημονίων και στη συνέχεια στη στη Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
διαμόρφωση τησ νομολογίασ μέσα από δύο του Ανθρώπου, όσο και στα Συντάγματα Ελλά‐
οπτικέσ γωνίεσ. Αρχικά, στον κανόνα του περιο‐ δασ και Γαλλίασ (αρχή τησ ελευθερίασ, τησ ισό‐
ρισμού των δικαιωμάτων στο όνομα του δημο‐ τητασ και τησ αδελφότητασ), αλλά και στο
σίου συμφέροντοσ, με παράθεση των κυριότερων Κανονισμό δεοντολογίασ του Δ.Σ.Π. Επιπροσθέ‐
αποφάσεων του Συμβουλίου τησ Επικρατείασ, τωσ, έγινε αναφορά, με συγκριτικά παραδείγ‐
με παραπομπέσ στισ αντίστοιχεσ συνταγματικέσ ματα από την Ιστορία, στην ανεξάρτητη
διατάξεισ και με αναφορέσ στο φορολογικό / ποι‐ Δικαιοσύνη, αλλά και στην ανάγκη να υπάρξει
νικό δίκαιο, όπωσ και του Ευρωπαϊκού Δικαστη‐ κοινωνική Δικαιοσύνη. Τέλοσ, έγινε αναφορά
ρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (αρχή στο πνεύμα Ελευθερίασ που διαχρονικά συμ‐
προστασίασ τησ ανθρώπινησ αξιοπρέπειασ). Στη βολίζει η Ελλάδα. Όπωσ, έχει γράψει ο Βίκτωρ
συνέχεια, στην εξαίρεση τησ προστασίασ των θε‐ Ουγκώ « Ιl faut que le Droit entre la Loi » (Πρέμελιωδών δικαιωμάτων στο όνομα του Κράτουσ πει το Δίκαιο να γίνει Νόμος).
Δικαίου, με παράθεση των τελευταίων αποφά‐
σεων του Συμβουλίου τησ Επικρατείασ, τησ προ‐
Τέλοσ, το λόγο έλαβε ο Διευθυντήσ του Γαλ‐
στασίασ τησ πολιτιστικήσ κληρονομιάσ και του λικού Ινστιτούτου Ανωτέρων Μελετών Ασφα‐
φυσικού περιβάλλοντοσ. Επίσησ, έγινε αναλυτι‐ λείασ και Δικαιοσύνησ (INHESJ), κ. Cyrille SHCOTT,
κότερη μνεία, στα πλαίσια τησ προστασίασ τησ ο οποίοσ αφού ευχαρίστησε τουσ διοργανωτέσ
δημόσιασ περιουσίασ στο ρόλο δημοσίου χαρα‐ για την θερμή υποδοχή και διοργάνωση τησ εκ‐
κτήρα του πρώτου Λιμένα τησ Χώρασ, του δήλωσησ, αναφέρθηκε στο κοινό ιστορικό και
Ο.Λ.Π. Α.Ε. , με συνοπτική παράθεση, τόσο, τησ πολιτιστικό υπόβαθρο, Γαλλίασ και Ελλάδασ, με
νομολογίασ του Συμβουλίου τησ Επικρατείασ, ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο.
όσο, τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ, του σχεδίου
Κανονισμού για την παροχή λιμενικών υπηρε‐
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Η μελέτη της Αν. Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής Αθηνών
(και μέλους του Συλλόγου μας) κας Λ.Ι.Αθανασίου με θέμα τη

«διασυνοριακή πτώχευση της ναυτιλιακής επιχείρησης:
σύγκρουση κανόνων ναυτικού δικαίου και δικαίου
της αφερεγγυότητας» (Νομική Βιβλιοθήκη 2015).
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Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η μελέτη τησ Αν. Καθηγή‐
τριασ τησ Νομικήσ Σχολήσ Αθηνών (και μέλουσ του Συλ‐
λόγου μασ) κασ Λ.Ι.Αθανασίου
με θέμα τη
«διασυνοριακή πτώχευση της ναυτιλιακής επιχείρησης:
σύγκρουση κανόνων ναυτικού δικαίου και δικαίου της
αφερεγγυότητας» (Νομική Βιβλιοθήκη 2015). Με τη μο‐
νογραφία αυτή εγκαινιάζεται και η νέα επιστημονική
σειρά «Μελέτεσ Ναυτικού Δικαίου – Maritime Law Stu‐
dies», η οποία φιλοδοξεί, με την ανάδειξη πρωτότυπων
εργασιών, να θέσει την πλούσια νομική τεχνογνωσία τησ
χώρασ μασ στην υπηρεσία τησ ναυτιλιακήσ κοινότητασ.
Το θέμα που πραγματεύεται η παραπάνω μονογρα‐
φία είναι άκρωσ επίκαιρο και με μεγάλο πρακτικό ενδια‐
φέρον για τουσ ναυτιλιακέσ επιχειρήσεισ και τουσ
χρηματοδότεσ τουσ, αν σκεφθεί κανείσ τον αυξανόμενο
αριθμό υποθέσεων υπαγωγήσ ναυτιλιακών εταιρειών
σε διασυνοριακέσ διαδικασίεσ αφερεγγυότητασ. Αυτό
συμβαίνει είτε με πρωτοβουλία των πιστωτών, είτε ωσ
στρατηγική των ίδιων των οφειλετών έναντι επιθετικών
δανειστών, για να ενταχθούν στισ προστατευτικέσ ρυθ‐
μίσεισ ορισμένων πτωχευτικών νομοθεσιών, όπωσ του
αμερικανικού Chapter 11. Η αύξηση αυτή, που διευκο‐
λύνεται από τη διεθνοποίηση του πτωχευτικού δικαίου,
γεννά όμωσ πληθώρα συγκρούσεων με τουσ μηχανι‐
σμούσ του ναυτικού δικαίου: έτσι λόγου χάρη, ο δικα‐
στήσ που διατάσσει την συντηρητική κατάσχεση ενόσ
πλοίου σε λιμένα ενόσ κράτουσ, ενδέχεται να πρέπει να
λάβει άμεσα υπόψη του τισ συνέπειεσ πτώχευσησ του
οφειλέτη που έχει κηρυχθεί σε ένα τρίτο κράτοσ. Ο
εφαρμοστήσ του δικαίου καλείται λοιπόν να προβλέψει
και να επιλύσει πληθώρα ζητημάτων: ποιο είναι το
εφαρμοστέο στην κάθε περίπτωση καθεστώσ διασυνο‐
ριακήσ πτώχευσησ, ποιο δικαστήριο έχει διεθνή πτωχευ‐
τική δικαιοδοσία, υπό ποιεσ προϋποθέσεισ η
διασυνοριακή διαδικασία αφερεγγυότητασ παράγει
εξωεδαφικέσ συνέπειεσ σε άλλεσ έννομεσ τάξεισ, πώσ
επηρεάζονται τα δικαιώματα των χρηματοδοτών και
λοιπών ναυτικών δανειστών, ιδίωσ των εμπραγμάτων,
πώσ επιλέγεται το εφαρμοστέο δίκαιο, πώσ αποφεύγε‐
ται ή ενισχύεται το forum shopping κλπ..
Η μελέτη ξεκινά με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφά‐
λαιο αφιερωμένο στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, ώστε
να καταστεί κατανοητό το χρηματοοικονομικό πλαίσιο
λειτουργίασ τησ ναυτιλιακήσ εκμετάλλευσησ. Στη συνέ‐
χεια εξετάζονται τα δύο υφιστάμενα σήμερα ρυθμιστικά
πλαίσια διασυνοριακών πτωχεύσεων, αφενόσ ο Πρότυ‐

ποσ Νόμοσ τησ Uncitral ( ο οποίοσ ενσωματώθηκε στην
Ελλάδα με το Ν. 3858/2010 και στισ ΗΠΑ με το γνωστό
πλέον Chapter 15), αφετέρου ο ενωσιακόσ κανονισμόσ
1346/2000. Όταν καλείται σε εφαρμογή το ένα ή το
άλλο από αυτά, δοκιμάζεται επί των συγκεκριμένων
ρυθμίσεών του, η συμβατότητα με τουσ κανόνεσ του
ναυτικού δικαίου, ιδίωσ των διεθνών ναυτικών συμβά‐
σεων. Αν και οι συνδυασμοί που μπορεί να προκύψουν
από τισ νομοθετικέσ διασταυρώσεισ είναι πολυάριθμοι,
η μελέτη επιχειρεί και κατορθώνει τη διατύπωση κατευ‐
θυντήριων γραμμών για την άρση ή μείωση των συγ‐
κρούσεων, κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται επαρκώσ
υπόψη η ενότητα και στεγανότητα των διεθνώσ ομοι‐
όμορφων κανόνων του ναυτικού δικαίου. Με λίγα λόγια
θα μπορούσε να πει κανείσ ότι, ενώ αναγνωρίζεται κα‐
ταρχήν η πρωτοκαθεδρία τησ διαδικασίασ αφερεγγυό‐
τητασ, λαμβάνεται μέριμνα για τη συστημική προστασία
τησ ναυτικήσ πίστησ. Επί τη βάσει των κατευθύνσεων
αυτών, αντιμετωπίζονται στη συνέχεια μεγάλοσ αριθμόσ
ειδικών θεμάτων, από τον εντοπισμό του κέντρου των
κυρίων συμφερόντων τησ ναυτιλιακήσ επιχείρησησ
μέχρι τισ εξουσίεσ του προτιμώμενου και του προνομι‐
ούχου ναυτικού δανειστή, την τύχη τησ συντηρητικήσ
κατάσχεσησ πλοίου, τησ αγγλοσαξονικήσ action in rem
και των κεφαλαίων περιορισμού. Το γεγονόσ ότι τα θέ‐
ματα αυτά εξετάζονται συγκριτικά, τόσο στο δίκαιο των
κρατών μελών τησ ΕΕ, όσο και στο αμερικανικό δίκαιο,
καθιστά το βιβλίο αυτό ένα πολύτιμο εργαλείο όχι μόνο
για τουσ ερευνητέσ του ναυτικού δικαίου αλλά κυρίωσ
για τουσ νομικούσ τησ πράξησ.

Πώς θα αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια
τα παιδιά των μεταναστών
Ιθαγένεια θα μπορούν να αποκτήσουν και όσα
παιδιά έχουν παρακολουθήσει εννιά χρόνια ελλη‐
νικό σχολείο ή έξι χρόνια δευτεροβάθμια εκπαί‐
δευση. Πέντε χρόνια, τουλάχιστον, νόμιμησ
διαμονήσ ενόσ εκ των δύο γονέων στην Ελλάδα
όταν γεννηθεί το παιδί (σ.σ. γέννηση στην Ελλάδα)
και εγγραφή σε ελληνικό σχολείο είναι οι όροι που
προβλέπει το νομοσχέδιο για την απόκτηση ιθα‐
γένειασ για τα παιδιά τησ δεύτερησ γενιάσ μετανα‐
στών.
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βρίσκονται σε μικρή ηλικία, οπότε και διαμορφώ‐
νεται η εθνική τουσ συνείδηση.
• Δεύτερον, την πρόθεση τησ κυβέρνησησ το
σχέδιο νόμου να σέβεται απολύτωσ την απόφαση
του Συμβουλίου τησ Επικρατείασ, που κατέστησε
τισ σχετικέσ διατάξεισ του νόμου 3838 αντισυνταγ‐
ματικέσ.

Σε περίπτωση που ένα παιδί μετα‐
ναστών έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και
εγγραφεί στην πρώτη δημοτικού αλλά
οι γονείσ του δεν έχουν ακόμη συμπλη‐
ρώσει έντεκα χρόνια νόμιμησ παραμο‐
νήσ στη χώρα, τότε, όπωσ προβλέπει το
σχέδιο νόμου, θεμελιώνει δικαίωμα
κτήσησ ελληνικήσ ιθαγένειασ μόλισ εγ‐
γραφεί στο σχολείο, το οποίο όμωσ μετακυλίεται
για το μέλλον και θα μπορέσει να το αξιοποιήσει
αυτόματα όταν περάσει το αναγκαίο χρονικό διά‐
στημα.
Ιθαγένεια θα μπορούν, σύμφωνα με το σχέδιο
νόμου πάντα, να αποκτήσουν και όσα παιδιά δεύ‐
τερησ γενιάσ μεταναστών έχουν παρακολουθήσει
εννιά χρόνια ελληνικό σχολείο ή έξι χρόνια δευτε‐
ροβάθμια εκπαίδευση.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θεωρείται από
την κυβέρνηση ότι επιλύει την εκκρεμότητα τησ
απόκτησησ ιθαγένειασ από τα παιδιά μεταναστών
που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν φοιτήσει
σε ελληνικό σχολείο, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν δύο
σημαντικά στοιχεία:
• Πρώτον, την πολιτική βούληση η ιθαγένεια
να αποδίδεται με βάση τυπική διοικητική διαδικα‐
σία χωρίσ διακρίσεισ και, κυρίωσ, να αποκτούν ιθα‐
γένεια τα παιδιά δεύτερησ γενιάσ όσο ακόμη

Τέλοσ, οι ενήλικοι που έχουν φοιτήσει σε ελλη‐
νικό σχολείο και έχουν εισαχθεί σε ελληνικό πανε‐
πιστήμιο, το οποίο έχουν ολοκληρώσει με
επιτυχία, επίσησ θα μπορούν να αποκτήσουν την
ελληνική ιθαγένεια. (ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)
Τέλοσ με 172 «ναι» υπερψηφίστηκε το νομο‐
σχέδιο για την ιθαγένεια, όπωσ ανακοίνωσε η Πρό‐
εδροσ τησ Βουλήσ, κ.Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην
ονομαστική ψηφοφορία επί τησ αρχήσ του νομο‐
σχεδίου για την ιθαγένεια, μετά από αίτημα που
κατέθεσε η ΝΔ, που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή
ψήφισαν 267 βουλευτέσ.

ΝΑΙ ψήφισαν 172 βουλευτέσ, ΟΧΙ 91
και ΠΑΡΩΝ ψήφισαν 4. Το νομοσχέδιο υπερψήφι‐
σαν οι βουλευτέσ του ΣΥΡΙΖΑ, του Ποταμιού και
του ΠΑΣΟΚ, καθώσ και ο βουλευτήσ των Ανεξάρτη‐
των Ελλήνων, Κώστασ Ζουράρισ. Οι Ανεξάρτητοι
Έλληνεσ, μαζί με τη ΝΔ και τη Χρυσή Αυγή, το κα‐
ταψήφισαν, ενώ το ΚΚΕ δήλωσε «παρών».

Δικηγορική Επικαιρότητα / ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Σύμφωνα με πληροφορίεσ, προβλέ‐
πει ότι ο γονέασ που θα παρέχει στο
παιδί τισ προϋποθέσεισ βάσει των
οποίων το τέκνο θα μπορέσει να απο‐
κτήσει ελληνική ιθαγένεια, θα πρέπει
συνολικά να βρίσκεται τουλάχιστον 11
χρόνια στη χώρα και να διαθέτει γι’
αυτό το χρονικό διάστημα «βαριά»
άδεια διαμονήσ (επί μακρόν διαμένον‐
τοσ ή αορίστου χρόνου ή πρόσφυγασ).
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Ημερίδα στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του
Εφετείου Αθηνών για την
Ημέρα της Διαμεσολάβησης

Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εφετείου Αθη‐
νών, το Υπουργείο Δικαιοσύνησ, Διαφάνειασ και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τίμησε, 20 Μαρτίου,
την Ημέρα τησ Διαμεσολάβησησ διοργανώνοντασ
ημερίδα με θέμα «Διαμεσολάβηση: Μία συνεχήσ
πρόκληση».
Ο Γ.Γ. Δικαιοσύνησ Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Κώστασ Κοσμάτοσ απηύθυνε χαιρε‐
τισμό.
Επίσησ, χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδροσ του
Αρείου Πάγου κ. Θανάσησ Κουτρουμάνοσ, ο Πρό‐
εδροσ του Δ.Σ.Α. κ. Βασίλησ Αλεξανδρήσ, η Αντι‐
πρόεδροσ Αρείου Πάγου – Πρόεδροσ Ένωσησ
Δικαστών και εισαγγελέων κα Βασιλική Θάνου και
ο Ομότιμοσ Καθηγητήσ Α.Π.Θ. – Πρόεδροσ τησ Επι‐
τροπήσ Πιστοποίησησ Διαμεσολαβητών κ. Λάμ‐
προσ Κοτσίρησ.
Ομιλητέσ τησ Ημερίδασ ήταν οι:
‐ Χαράλαμποσ Μαχαίρασ, Αρεοπαγίτησ‐ Διαπι‐
στευμένοσ Διαμεσολαβητήσ CEDR
‐ Γιώργοσ Ορφανίδησ, Καθηγητήσ Πολιτικήσ Δικο‐
νομίασ Νομικήσ Σχολήσ Αθηνών
‐ Κέλλυ Ευαγγέλου, Δικηγόροσ – Διαπιστευμένη
Διαμεσολαβήτρια – Υποψ. Διδάκτωρ Πολιτικήσ Δι‐
κονομίασ
‐ Ζωή Γιαννοπούλου, Δικηγόροσ – ΔΝ – Διαπιστευ‐
μένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών – ADRg,
Ι.Κ.Δ.Θ.
‐ Στέλιοσ Μανουσάκησ, Δικηγόροσ – Διαπιστευμέ‐
νοσ Διαμεσολαβητήσ
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τουσ οι:
‐ H εισαγγελέασ Αρείου Πάγου Κα. Ευτέρπη Κου‐
τζαμάνη

‐ Ο Πρόεδροσ Δ.Σ.Θ. κ. Νικόλαοσ Βαλεργάκησ
‐ Ο Πρόεδροσ Δ.Σ.Π. κ. Γιώργοσ Σταματογιάννησ
‐ Ο Πρόεδροσ Δ.Σ. Λάρισασ κ .Δημήτριοσ Κατσαρόσ
‐ Ελευθέριοσ Ζαγορίτησ – π. Βουλευτήσ – Συνήγο‐
ροσ του Καταναλωτή
‐ τ. Γ.Γ. Υπουργείου Δικαιοσύνησ Δ.Α.Δ. κ. Νικόλαοσ
Κανελλόπουλοσ
‐ Τέντεσ Ιωάννησ – Επίτιμοσ Εισαγγελέασ του ΑΠ
‐ Δημήτριοσ Μόκκασ – Πρόεδροσ Εφετών Προϊστά‐
μενοσ του Εφετείου Αθηνών
‐ Μαρία Παπασωτηρίου – Πρόεδροσ Εφετών
‐ Ζωή Δημοπούλου – Πρόεδροσ Εφετών
‐ Φωτεινή Αθανασίου – Πρόεδροσ Εφετών
‐ Γεώργιοσ Μιχολιάσ – Πρόεδροσ Εφετών
‐ Γεώργιοσ Παπανδρέου – Πρόεδροσ Εφετών
‐ Ζαμπέτα Στράτα – Πρόεδροσ Εφετών
‐ Γεώργιοσ Χριστοδούλου – Πρόεδροσ Εφετών
‐ Βενιζέλοσ Μουράτογλου – Πρόεδροσ Εφετών
‐ Νικόλαοσ Μακρήσ – Πρόεδροσ Αναθεωρητικού
‐ Χρυσούλα Φλώρου – Εφέτησ
‐ Δημήτριοσ Τράγκασ – Εφέτησ
‐ Κώστασ Γκανιάτσοσ – Εφέτησ
‐ Σταυρούλα Κουσουλού – Εφέτησ
‐ Δέσποινα Κουμάνια – Εφέτησ
‐ Ευτύχησ Νικόπουλοσ – Εφέτησ
‐ Καλλιόπη Πανά – Εφέτησ
‐ Σπυριδούλα Λιάτη – Εφέτησ
‐ Χρήστοσ Κουμπήσ – Εισαγγελέασ Εφετών
‐ Περικλήσ Δράκοσ ‐ Εισαγγελέασ Εφετών
‐ Νικόλαοσ Ποιμενίδησ – Αντεισαγγελέασ Εφετών
‐ Βασιλική Ανδρουλάκη – Πρόεδροσ Πρωτοδικών
Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Πειραιώσ
‐ Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου – Εισαγγελέασ
Πρωτοδικών
‐ Χρυσούλα Αρβανίτη – Εισαγγελέασ Πρωτοδικών
‐ τ. Γ.Διευθύντρια του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. κα Διαμάντω
Ζάβρα
‐ Μιχάλησ Καλαντζόπουλοσ – Πρόεδροσ Α.Κ.Κ.Ε.Δ.
Προμηθειών
‐ Βασίλησ Παπαστεργίου – Το Μέλοσ Δ.Σ. του Δ.Σ.Α.
‐ Γεώργιοσ Γεωργακάσ – Διαπιστευμένοσ Διαμεσο‐
λαβητήσ
‐ Ευάγγελοσ Αναγνώστου – Αναπληρωτήσ Πρό‐
εδροσ Κ.Ε.Δ.Ι.Π., Μέλοσ Δ.Σ. του Δ.Σ.Π.
‐ Νατάσσα Βερυκοκκίδου – Αντιπρόεδροσ του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώσ
‐ Γεώργιοσ Κωνσταντόπουλοσ – Αντιπρόεδροσ Βιο‐
τεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώσ
‐ Γιάννησ Παρασκευάκοσ – Μέλοσ του Δ.Σ. του
Ε.Β.Ε.Π.

Ημέρα της Διαμεσολάβησης

Σας παραθέτουμε ολόκληρη την ομιλία του κ.
Στέλιου Μανουσάκη, τ. Προέδρου ΔΣΠ, Δικηγόρου – Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή:
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Αξιότιμοι...

αναζητά την κίνηση που θα διασταυρώσει τουσ
στόχουσ των δύο μερών.
Στο κοινό μασ απόψε περιλαμβάνονται δικα‐
στέσ, καθηγητέσ Πανεπιστημίου, νομικοί και δια‐
πιστευμένοι δικηγόροι – διαμεσολαβητέσ, όλοι
πρεσβευτέσ τησ εναλλακτικήσ επίλυσησ των διαφο‐
ρών. Οι προκλήσεισ είναι πολλέσ και διαφορετικέσ,
μπορούν όμωσ να αντιμετωπιστούν από κοινού με
στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών που να ενι‐
σχύουν την ελευθερία και τη δημιουργικότητα των
ανθρώπων, να προάγουν την επικοινωνία και την
εμπιστοσύνη μεταξύ τουσ, να διασφαλίζουν την
αξιοπρέπεια και τελικά, να προάγουν τον κοινω‐
νικό πολιτισμό μασ.
Κυρίεσ και κύριοι,
Μετά τισ τόσο κατατοπιστικέσ ομιλίεσ των προ‐
ηγηθέντων ομιλητών, οι οποίοι κάλυψαν με με‐
γάλη σαφήνεια τα συγκεκριμένα θέματα, θα
πρέπει να γίνει και ένασ γενικόσ απολογισμόσ των
όσων έχουν γίνει τόσο από την πλευρά τησ πολι‐
τείασ και ιδιαίτερα του Υπουργείου Δικαιοσύνησ,
Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τησ
Επιτροπήσ Πιστοποίησησ Διαμεσολαβητών και των
φορέων κατάρτισησ για τη Διαμεσολάβηση και εν
γένει τουσ εναλλακτικούσ τρόπουσ επίλυσησ των
διαφορών .
Ο σχεδιασμόσ, η υιοθέτηση και η πρακτική
αξιοποίηση των μεθόδων εναλλακτικήσ επίλυσησ
διαφορών στην Ελλάδα αποτέλεσαν για την Πολι‐
τεία από το 2011 έωσ και σήμερα πρωταρχική επι‐
λογή. Πράγματι, η διαμεσολάβηση και οι λοιπέσ
μορφέσ εναλλακτικήσ επίλυσησ των διαφορών τέ‐
θηκαν από πολύ νωρίσ στην κορυφή των μεταρ‐
ρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Με μεθοδικότητα
και επιμονή έγινε δυνατό να αντιστραφεί το αρχι‐
κώσ αρνητικό κλίμα και να δημιουργηθεί το πρώτο
έδαφοσ για την ανάπτυξη του νέου θεσμού. Όχι
μόνο σε επίπεδο καθαρά νομοθετικό (με την ολο‐
κλήρωση του απαραίτητου κανονιστικού πλαισίου)
αλλά και στο πλαίσιο τησ προώθησησ, προβολήσ
και εμπέδωσησ των νέων θεσμών, με την αγαστή
συνεργασία τησ Επιτροπήσ Πιστοποίησησ Διαμεσο‐
λαβητών, των φορέων κατάρτισησ, των Δικηγορι‐
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Η χαρά και η τιμή που αισθάνομαι από την πρό‐
σκληση να σασ απευθύνω λίγεσ λέξεισ απόψε είναι
μεγάλεσ όσο είναι και προφανείσ.
Η ημέρα τησ Διαμεσολάβησησ, πέραν τησ ετή‐
σιασ υπενθύμισησ και επιβεβαίωσησ των ωφε‐
λειών του νέου θεσμού για την ελληνική
Δικαιοσύνη και Κοινωνία, αποτελεί μία σημαντική
αφορμή για όλουσ μασ να εντείνουμε τισ προσπά‐
θειεσ εμπέδωσησ των αρχών τησ συνεννόησησ και
τησ διαπραγμάτευσησ, όχι μόνο ωσ αποτελεσμα‐
τικό μέσο αποφυγήσ τησ αντιδικίασ αλλά ωσ γενικό
πρότυπο συμπεριφοράσ και στοιχείο του σύγχρο‐
νου πολιτισμού και τησ παιδείασ μασ.
Η διαμεσολάβηση αποτελεί τη μόνη επιλογή
απέναντι σε ένα σύστημα απονομήσ δικαιοσύνησ
που παραμένει δύσβατο. Ένα σύστημα που χαρα‐
κτηρίζεται από μεγάλο αριθμό νόμων, συχνά διφο‐
ρούμενων και αλληλοαναιρούμενων, από
πολλαπλέσ επικαλύψεισ και από υψηλό βαθμό
ασάφειασ και πολυπλοκότητασ με συνέπειεσ που
γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε δικαστικέσ
διαδικασίεσ επίλυσησ διαφορών: καθυστερήσεισ,
αβεβαιότητα και υψηλό οικονομικό κόστοσ.
Πέρα από τα προφανή πλεονεκτήματα του θε‐
σμού έναντι τησ δικαστικήσ οδού, που είναι η τα‐
χύτητα, το χαμηλό κόστοσ, η εμπιστευτικότητα και
η ευελιξία τησ διαδικασίασ, μέσω τησ διαμεσολά‐
βησησ διασφαλίζονται οι σχέσεισ των εμπλεκόμε‐
νων μερών σε όλα τα στάδια.
Αν και κάθε ιστορία είναι διαφορετική και επο‐
μένωσ και κάθε διαμεσολάβηση είναι διαφορετική,
υπάρχουν κοινά στοιχεία.
Η διαδικασία βασίζεται στον σεβασμό του ενόσ
προσ τον άλλο, στην προσπάθεια κατανόησησ των
θέσεων, των αναγκών και των υποκείμενων συμ‐
φερόντων μέσω του διαλόγου και των διαπραγ‐
ματεύσεων των εκπροσώπων των μερών και των
νομικών παραστατών τουσ.
Βασίζεται στα ίδια τα μέρη τα οποία διαδρα‐
ματίζουν ιδιαιτέρωσ ενεργό ρόλο στην αναζήτηση
τησ πλέον αποδοτικήσ λύσησ. Οι συμφωνίεσ προ‐
κύπτουν μετά από την ανάδειξη και τη συνεκτί‐
μηση όλων των στοιχείων, νομικών και μη, οι
περισσότερεσ στην καλύτερη περίπτωση σε διάρ‐
κεια μίασ ημέρασ.
Βασίζεται στον ίδιο τον διαμεσολαβητή, ο
οποίοσ σε ένα είδοσ διανοητικήσ παρτίδασ σκάκι
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κών Συλλόγων, των Επιμελητηρίων και άλλων πα‐
ραγόντων.
Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμόσ και η ανάπτυξη
ενόσ αποτελεσματικού μοντέλου εναλλακτικήσ επί‐
λυσησ διαφορών αποτελεί σπουδαία πρόοδο και
αναγκαία προϋπόθεση για την αποσυμφόρηση
των δικαστηρίων από την αθρόα εισαγωγή υποθέ‐
σεων, για την καλλιέργεια ενόσ νέου κοινωνικού
και νομικού πολιτισμού διαπραγμάτευσησ και συ‐
νεννόησησ, καθώσ και για την ομαλή μετάβαση τησ
Ελλάδασ από το περιβάλλον τησ οικονομικήσ κρί‐

σησ στον «προθάλαμο» τησ ανάπτυξησ.
Σήμερα μπορούμε πια να κάνουμε λόγο για ένα
σύνθετο και ενεργό σύστημα εναλλακτικήσ επίλυ‐
σησ των ιδιωτικών διαφορών στη Χώρα μασ. Η δια‐
μεσολάβηση και η δικαστική μεσολάβηση
αποτελούν τουσ δύο σύστοιχουσ θεσμούσ ‐ προμε‐
τωπίδεσ τησ εθνικήσ στρατηγικήσ για την ενίσχυση
των εξωδικαστικών μηχανισμών επίλυσησ.
Και ασ δούμε ειδικότερα τη Διαμεσολάβηση:
Ο ν. 3898/2010 (Α΄ 211) εισήγαγε για πρώτη
φορά στην ελληνική έννομη τάξη την έννοια τησ
διαμεσολάβησησ στην Ελλάδα, έχοντασ δύο σκο‐
πούσ: αφ’ ενόσ να θεσμοθετήσει εθνικέσ διαδικα‐
σίεσ διαμεσολάβησησ και αφ’ ετέρου να μεταφέρει
στο εθνικό μασ δίκαιο την Οδηγία 2008/52/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ
21ησ Μαΐου 2008 για τη διαμεσολάβηση σε αστικέσ
και εμπορικέσ υποθέσεισ διασυνοριακών διαφο‐
ρών.
Σε ακολουθία του ωσ άνω βασικού νομοθετικού
πλαισίου, κατά το διάστημα 2011‐2012 έγιναν όλεσ
οι απαραίτητεσ κανονιστικέσ ενέργειεσ για την ου‐
σιαστική ενεργοποίηση τησ διαμεσολάβησησ στην
Ελλάδα. Ειδικότερα:
• Εκδόθηκε το π.δ. 123/2011 (Α΄ 255) για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας φορέων κατάρτισης
διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Πρόκειται για τη νομοθετική βάση τησ εκ‐
παίδευσησ διαμεσολαβητών και τησ λειτουργίασ
νόμιμων φορέων κατάρτισησ (αστικών μη κερδο‐
σκοπικών εταιρειών με εταίρουσ δικηγορικούσ
συλλόγουσ και επιμελητήρια).

Κατ’ εφαρμογή του ωσ άνω π.δ. 123/2011 και
του ν. 3898/2010, έχουν ιδρυθεί, αδειοδοτηθεί και
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα πέντε (5) φορείσ
εκπαίδευσησ και κατάρτισησ διαμεσολαβητών:
‐ Το Κέντρο Διαμεσολάβησησ Πειραιώσ (ΚΕ.ΔΙ.Π.),
με εταίρουσ τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώσ, το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώσ, το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώσ και το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώσ, το οποίο
αδειοδοτήθηκε με την ΥΑ 894/2013 ΥπΔΔΑΔ (Β΄
43/15.01.2013).
‐ Το Ινστιτούτο Κατάρτισησ Διαμεσολαβητών Θεσ‐
σαλονίκησ (Ι.Κ.Δ.Θ.). με εταίρουσ τον Δικηγορικό
Σύλλογο Θεσσαλονίκησ, το Εμπορικό και Βιομηχα‐
νικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκησ, το Επαγγελμα‐
τικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκησ και το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκησ, το οποίο αδειοδοτή‐
θηκε με την ΥΑ 28583/2013 ΥπΔΔΑΔ (Β΄
752/02.04.2013).
‐ Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισησ και Εκπαίδευσησ
Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) «Προμηθέασ», με
εταίρουσ τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, το οποίο αδει‐
οδοτήθηκε με την ΥΑ 33245/2013 ΥπΔΔΑΔ (Β΄
1262/24.05.2013).
‐ Το Ινστιτούτο Κατάρτισησ Διαμεσολαβητών Λάρι‐
σασ (ΙΝ.ΚΑ.ΔΙ.Λ.), με εταίρουσ τον Δικηγορικό Σύλ‐
λογο Λάρισασ και το Επιμελητήριο Λάρισασ, το
οποίο αδειοδοτήθηκε με την ΥΑ 95153/2013 ΥπΔ‐
ΔΑΔ (Β΄ 3278/23.12.2013).
‐ Το Ινστιτούτο Κατάρτισησ Διαμεσολαβητών Αλε‐
ξανδρούπολησ (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.) «Νίκη», με εταίρουσ
τον Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολησ και το
Επιμελητήριο Έβρου, το οποίο αδειοδοτήθηκε με
την ΥΑ 75794/2014 ΥπΔΔΑΔ (Β΄ 3095/18.11.2014).
Ήδη σήμερα, με την εφαρμογή του προγράμ‐
ματοσ εκπαίδευσησ που περιγράφεται στο Παράρ‐
τημα του ωσ άνω π.δ. 123/2011, έχουν
εκπαιδευθεί από τουσ ωσ άνω φορείσ εκατοντάδεσ
διαμεσολαβητέσ. Από αυτούσ η πολύ μεγάλη πλει‐
οψηφία συμμετείχε επιτυχώσ στισ γραπτέσ και
προφορικέσ εξετάσεισ διαπίστευσησ του Υπουρ‐
γείου Δικαιοσύνησ. Τα ονόματα των 1020 διαπι‐
στευμένων διαμεσολαβητών είναι κατά Νόμο
αναρτημένα στον δημόσιο κατάλογο του Υπουρ‐
γείου που μπορεί να ανευρεθεί στισ οικείεσ δημό‐
σιεσ ιστοσελίδεσ (ministryofjustice.gr και
diamesolavisi.gov.gr).
• Θεσμοθετήθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας
Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών (ΥΑ 109088/
12.12.2011 ΥπΔΔΑΔ, Β΄ 2824), εναρμονίζοντασ το
εθνικό δίκαιο με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολο‐
γίασ. Ο Κώδικασ καθιερώνει δεσμευτικέσ υποχρε‐
ώσεισ και δεοντολογικούσ κανόνεσ συμπεριφοράσ
και εκτέλεσησ καθηκόντων για τουσ διαμεσολαβη‐
τέσ, καθώσ και συγκεκριμένεσ κυρώσεισ για τισ πε‐

• Κατά την πρώτη φάση γνωριμίασ με τουσ νέουσ
θεσμούσ, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια (work‐
shops) παρουσίασησ του θεσμού τησ διαμεσολά‐
βησησ και των υπολοίπων εναλλακτικών μεθόδων
επίλυσησ διαφορών στισ μεγαλύτερεσ περιφερει‐
ακέσ πόλεισ τησ Ελλάδασ (Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Ηράκλειο), ενώ στισ 20‐03‐2013, πραγματοποι‐
ήθηκε μεγάλη εκδήλωση για τησ διαμεσολάβηση
στο Μουσείο Ακροπόλεωσ, σε συνεργασία με την
Ομάδα Δράσησ τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ για την
Ελλάδα και ευρεία συμμετοχή τησ νομικήσ και επι‐
χειρηματικήσ κοινότητασ.
• Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση τησ Ευρωπαϊ‐
κήσ Επιτροπήσ για την παραγωγή τριών video προσομοίωσης διαμεσολάβησης σε ισάριθμεσ
κατηγορίεσ υποθέσεων (μισθωτική, εμπορική και
οικογενειακή διαφορά). Η παραγωγή έγινε υπό τον
συντονισμό μασ και με την καταλυτική συμβολή
των φορέων κατάρτισησ Αθηνών, Θεσσαλονίκησ
και Πειραιά. Το τελικό οπτικοακουστικό υλικό, μέσα
από το οποίο παρέχεται μια παραστατική και αν‐
τιπροσωπευτική εικόνα για τη διαμεσολάβηση και
την πρακτική λειτουργία τησ βρίσκεται αναρτημένο
στην ιστοσελίδα τησ διαμεσολάβησησ καθώσ και
σε δημοφιλή μέσα κοινωνικήσ δικτύωσησ.

• Με την ΥΑ 38248/17‐05‐2013 ΥπΔΔΑΔ (ΑΔΑ:
ΒΕΧΒΩ‐ΠΡΖ) ανακηρύχθηκε η 20η Μαρτίου ωσ
Εθνική Ημέρα Διαμεσολάβησης, ενώ κλήθηκαν οι
αρμόδιοι θεσμικοί φορείσ να πραγματοποιήσουν
εορταστικέσ εκδηλώσεισ για την προώθηση του θε‐
σμού σε όλη την Ελλάδα. Ο πρώτοσ πανηγυρικόσ
εορτασμόσ τησ Ημέρασ Διαμεσολάβησησ έλαβε
χώρα στο Μουσείο Ακροπόλεωσ, στισ 20‐03‐2014,
με πολύ μεγάλη συμμετοχή του κοινού.
• Στον ίδιο χώρο, εννέα μήνεσ αργότερα, στισ 15‐
12‐2014, διοργανώθηκε με επιτυχία υπό την αιγίδα
και τον συντονισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνησ
το 1ο Κοινό Forum των φορέων κατάρτισησ και εκ‐
παίδευσησ διαμεσολαβητών, με τη συμμετοχή δια‐
κεκριμένων εκπροσώπων τησ διεθνούσ και
ελληνικήσ διαμεσολαβητικήσ κοινότητασ.
• Ένα από τα πιο καινοτόμα και φιλόδοξα εγχειρή‐
ματα για την έμπρακτη διάδοση τησ διαμεσολάβη‐
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ριπτώσεισ παράβασησ αυτών.
• Με την ΥΑ 109087/2011 ΥπΔΔΑΔ (ΥΟΔΔ 436),
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του ν. 3898/2010, υπό την Προεδρία
του Ομ. Καθηγητή ΑΠΘ κ. Λάμπρου Κοτσίρη. Ήδη
μετά τη λήξη τησ θητείασ τησ πρώτησ Επιτροπήσ
(2011‐2014), η τελευταία συγκροτήθηκε εκ νέου
με την ΥΑ 98243/2014 ΥπΔΔΑΔ (ΥΟΔΔ 813).
• Καταρτίστηκαν οι αναγκαίοι Κανονισμοί Λειτουργίας της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του ν. 3898/2010 (ΥΑ 34801/26‐04‐2012
ΥπΔΔΑΔ, Β΄ 1363) και της Επιτροπής Εξετάσεων
υποψηφίων διαμεσολαβητών (ΥΑ 34802/26‐04‐
2012, Β΄ 1363).
• Ήδη δε από τισ 20‐01‐2015, έχει παραδοθεί στο
Υπουργείο πόρισμα και σχετικέσ προτεινόμενεσ
διατάξεισ από νομοπαρασκευαστική επιτροπή υπό
την Προεδρία του Αρεοπαγίτη κ. Χαράλαμπου Μα‐
χαίρα, με αντικείμενο την τροποποίηση του ν.
3898/2010, την ενδεχόμενη συμπλήρωση των δια‐
τάξεών του και την προσαρμογή τουσ στισ σημερι‐
νέσ συνθήκεσ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η
πρόταση τησ επιτροπήσ για υιοθέτηση υποχρεωτι‐
κήσ διαμεσολάβησησ σε κατηγορίεσ υποθέσεων
(προσβολήσ προσωπικότητασ, διατροφήσ τέκνων ή
συζύγων, οροφοκτησίασ, εργατικέσ κ.α.), η καθιέ‐
ρωση τησ δυνατότητασ του δικαστή να καλεί τα
μέρη τησ διαφοράσ να προσφύγουν σε διαμεσολά‐
βηση, η αδειοδότηση παραρτημάτων των φορέων
εκπαίδευσησ διαμεσολαβητών, η δημιουργία Μη‐
τρώου Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών και η
απαλλαγή του συμφωνητικού διαμεσολάβησησ
από τέλοσ απογράφου.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνησ δεν αρκεστήκε μόνο
στη δημιουργία του αναγκαίου κανονιστικού πλαι‐
σίου για την υιοθέτηση τησ διαμεσολάβησησ στην
Ελλάδα αλλά έλαβε κάθε δυνατή μέριμνα για τη
διαρκή προώθηση του νέου θεσμού στην ελληνική
νομική κοινότητα αλλά και την ίδια την Κοινωνία.
Είναι άλλωστε πανθομολογούμενο ότι οι δράσεισ
δημοσιότητασ αποτελούν απαραίτητη συνθήκη για
την επιτυχία και την εμπέδωση κάθε καινοτομίασ.
Η στοχοθετημένη και διαρκήσ προσπάθεια για
την προώθηση τησ διαμεσολάβησησ περιλαμβάνει
δέσμη ενεργειών και στρατηγικών επιλογών, οι κυ‐
ριότερεσ εκ των οποίων αναλύονται αμέσωσ παρα‐
κάτω:
• Ττο Υπουργείο Δικαιοσύνησ, με τη συνεργασία
τησ Επιτροπήσ Πιστοποίησησ Διαμεσολαβητών,
των φορέων διαμεσολάβησησ, των κατά τόπουσ
επιμελητηρίων και δικηγορικών συλλόγων, οργά‐
νωσε ένα ευρύ πλέγμα εκδηλώσεων δημοσιότητας, ημερίδων, διημερίδων, σεμιναρίων και
επιστημονικών συνεδρίων, με αντικείμενο τισ
εναλλακτικέσ μεθόδουσ επίλυσησ διαφορών (δια‐
μεσολάβηση και δικαστική μεσολάβηση).
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σησ και των πλεονεκτημάτων τησ στο κοινωνικό σύ‐
νολο αποτελούν οι «Ανοικτές Πύλες Διαμεσολάβησης». Πρόκειται για πειραματική εφαρμογή η
οποία προβλέπει τη διαρρύθμιση και λειτουργία
ενόσ χώρου, μιασ «ανοικτήσ πύλησ τησ διαμεσολά‐
βησησ» εντόσ των Δικαστικών Μεγάρων, ο οποίοσ
θα στελεχώνεται από διαπιστευμένουσ διαμεσο‐
λαβητέσ, και στον οποίο, αφ’ ενόσ μεν θα ενημε‐
ρώνονται οι πολίτεσ σχετικά με τον θεσμό τησ
διαμεσολάβησησ ή άλλων εναλλακτικών τρόπων
απονομήσ δικαιοσύνησ, αφ’ ετέρου δε θα είναι
εφικτή η διενέργεια διαμεσολαβήσεων.
Η ανάπτυξη ενόσ δικτύου «Ανοικτών Πυλών τησ
Διαμεσολάβησησ» σε όλη την Ελλάδα θα βοη‐
θούσε σημαντικά και καθοριστικά στην διάχυση
και εμπέδωση του νεοπαγούσ αυτού θεσμού σε
όλο το φάσμα τησ κοινωνικήσ ζωήσ και, συνακό‐
λουθα, στην αποσυμφόρηση των δικαστικών πινα‐
κίων, την αποκατάσταση τησ εύρυθμησ λειτουργίασ
τησ καθημερινήσ δικαστηριακήσ πραγματικότητασ
αλλά και στην πολυπόθητη επιτάχυνση τησ απονο‐
μήσ Δικαιοσύνησ.
Το εγχείρημα γνωστοποιήθηκε στα πρωτοδι‐
κεία και τουσ δικηγορικούσ συλλόγουσ όλησ τησ
Χώρασ με επιστολή του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Δικαιοσύνησ, μαζί με πρόσκληση για
ενεργό συμμετοχή στην υλοποίησή του. Η πρώτη
«Ανοικτή Πύλη τησ Διαμεσολάβησησ» εγκαινιά‐
σθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθησ, στισ 28‐11‐2014,
ενώ εγγράφωσ έχουν εκφράσει ανάλογο ενδιαφέ‐
ρον τα Πρωτοδικεία Τρικάλων, Θηβών και Χανίων.
• Σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλήθηκαν οι φο‐
ρείσ κατάρτισησ, οι δικηγορικοί σύλλογοι, τα επι‐
μελητήρια και οι λοιποί αρμόδιοι φορείσ να
εντείνουν τισ προσπάθειέσ τουσ για την επικοινω‐
νιακή προβολή αλλά και την πρακτική αξιοποίηση
τησ διαμεσολάβησησ και τησ δικαστικήσ μεσολάβη‐
σησ (ίδρυση γραφείων διαμεσολάβησησ στουσ δι‐
κηγορικούσ συλλόγουσ, ενημέρωση για τα
ονόματα των ορισθέντων δικαστών μεσολαβητών,
ανάρτηση στοιχείων διαμεσολαβητών σε ιστοσε‐
λίδεσ κ.α.).
• Τέλοσ, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 εντά‐
θηκαν οι προσπάθειεσ για τη δημιουργία κοινωνικών συμμαχιών με φορείσ τησ Κοινωνίασ, των
πολιτών και τησ αγοράσ και πλατφόρμεσ εθελοντι‐
κήσ δράσησ για την προώθηση τησ διαμεσολάβη‐
σησ ωσ κοινωνικού θεσμού, ωσ έκφανσησ ενόσ
νέου κοινωνικού πολιτισμού. Μέσα από τισ εν
λόγω σκοπούμενεσ κοινωνικέσ συνέργειεσ εκτιμά‐
ται ότι θα καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση ενόσ
ευρύτερου σχεδίου δημοσιότητας. Το σχέδιο αυτό
περιλαμβάνει τη διάχυση τησ πληροφορίασ για τη
διαμεσολάβηση μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων και εκπομπών, τη φιλοξενία
δημοσιεύσεων και άρθρων σε ευρείασ κυκλοφο‐

ρίασ έντυπα ή ηλε‐
κτρονικά ΜΜΕ, σε
εταιρικέσ εκδόσεισ του
δημοσίου και ιδιωτι‐
κού τομέα, την παρα‐
γωγή και διάδοση
διαδικτυακού υλικού
προβολήσ, και προ‐
βολή οπτικοακουστι‐
κού υλικού σε χώρουσ
υψηλήσ επισκεψιμότη‐
τασ (λ.χ. αεροδρόμια,
σταθμοί μετρό, τράπε‐
ζεσ κ.α.), την αποστολή
φυλλαδίων
μέσα
στουσ φακέλουσ λογα‐
ριασμών (λ.χ. ηλεκτρι‐
κού ρεύματοσ).
Είναι αδιαμφισβή‐
τητο, λοιπόν, πωσ έχει
καταστεί σαφήσ η
ανάγκη για την κατάστρωση και τη σταδιακή εφαρ‐
μογή ενόσ Εθνικού Σχεδίου Δράσησ για τη Διαμε‐
σολάβηση στην Ελλάδα. Ενόσ απαραίτητου
«οδικού χάρτη», σταθερού και μόνιμου πλαισίου
αναφοράσ ενεργειών. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσησ για
τη Διαμεσολάβηση θα πρέπει να ενσωματώνει μια
σταθερή εθνική πολιτική για τον συντονισμό όλων
των εμπλεκομένων φορέων, ανεξαρτήτωσ των εκά‐
στοτε πολιτικών συνθηκών.
Στόχοσ του Σχεδίου Δράσησ θα πρέπει να είναι
η εμπέδωση των ιδανικών τησ διαπραγμάτευσησ
και η εφαρμογή των εργαλείων τησ Διαμεσολάβη‐
σησ σε όλο το φάσμα τησ Κοινωνίασ, σε κάθε
μορφή κοινωνικήσ συμβίωσησ, σε κάθε πεδίο οικο‐
νομικήσ δραστηριότητασ, εκεί δηλαδή όπου η δι‐
ευθέτηση των διαφορών αποκτά αξία και
ξεχωριστή σημασία για κάθε άνθρωπο και για κάθε
επιχείρηση. Με αυτό το περιεχόμενο το Σχέδιο
Δράσησ θα συστηματοποιεί την προσπάθεια για
την εμπέδωση τησ κουλτούρασ του διαλόγου ωσ
βασικήσ οδού για την επίλυση των διαφορών.
H διαπραγμάτευση και η συνδιαλλαγή βρί‐
σκουν γόνιμο έδαφοσ εφαρμογήσ όπου υπάρχουν
συμφέροντα που δεν συγκλίνουν. Ο διάλογοσ και
η διαπραγμάτευση αποτελούν πρότυπα κοινωνι‐
κήσ συμπεριφοράσ, ορίζουν το πώσ μια Κοινωνία
προσεγγίζει τη διευθέτηση των διενέξεων μεταξύ
των πολιτών και των επιχειρήσεών τησ. Η Διαμεσο‐
λάβηση έχει επομένωσ εφαρμογή και αξία, σε πολ‐
λούσ κι εντελώσ διαφορετικούσ βιοτικούσ κύκλουσ.
Στη Δικαιοσύνη, αλλά και πολύ έξω ή πριν από την
προσφυγή σε αυτήν: στο σχολείο, στην οικογένεια,
στον χώρο εργασίασ, στον αθλητισμό.
Στο υπό επεξεργασία Εθνικό Σχέδιο Δράσησ πε‐
ριλαμβάνονται ‐ωσ άμεσα μέτρα‐ η υιοθέτηση ει‐

Περνώντασ τώρα σε ένα άλλο είδοσ διαμεσολά‐
βησησ και συγκεκριμένα τη σχολική διαμεσολά-

βηση, η οποία ωσ μέθοδοσ και πρακτική ειρηνικήσ
επίλυσησ των συγκρούσεων, περιλαμβάνεται στο
πλαίσιο των στρατηγικών αντι‐βίασ που μπορούν
να αναπτυχθούν στο σχολείο και τη σχολική κοι‐
νότητα. Διεθνώσ, η λεγόμενη «διαμεσολάβηση συ‐
νομηλίκων» (peer mediation) προβάλλεται ωσ ένασ
εξαιρετικά αποτελεσματικόσ τρόποσ αντιμετώπι‐
σησ τησ σχολικήσ βίασ και του εκφοβισμού ενώ, συ‐
νάμα, μεταβάλλει την ίδια τη νοοτροπία των
μαθητών ‐ μελλοντικών πολιτών στον τρόπο δια‐
χείρισησ και διευθέτησησ των διαφορών τουσ.
Ενόψη των πρόσφατων τραγικών γεγονότων
στα Ιωάννινα, η εισαγωγή τησ σχολικήσ διαμεσο‐
λάβησησ στα ελληνικά σχολεία μοιάζει να είναι
απαραίτητη και θα μπορούσε να λάβει τη μορφή
τησ εκπαίδευσησ μαθητών ωσ σχολικών διαμεσο‐
λαβητών, τησ πραγματοποίησησ σεμιναρίων επι‐
μόρφωσησ του διδακτικού προσωπικού, καθώσ τησ
διδασκαλίασ των τεχνικών τησ διαπραγμάτευσησ
στο πρόγραμμα μαθημάτων τησ δευτεροβάθμιασ
εκπαίδευσησ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογεσ πειραματικέσ
εφαρμογέσ σχολικήσ διαμεσολάβησησ, που οργα‐
νώθηκαν με φροντίδα του Συνηγόρου του Παιδιού
σε πλήθοσ σχολείων από διαφορετικέσ περιοχέσ
τησ Επικράτειασ, είχαν να επιδείξουν εξαιρετικά
επιτυχή αποτελέσματα. Επίσησ, είναι ενθαρρυν‐
τικό πωσ και οι ίδιοι οι φορείσ κατάρτισησ διαμε‐
σολαβητών έχουν εντάξει στα προγράμματά τουσ
την επιμόρφωση των διαμεσολαβητών, αλλά και
άλλων ενδιαφερομένων, πάνω στη σχολική διαμε‐
σολάβηση.
Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε πωσ υπάρχει
ήδη επικοινωνία μεταξύ των συναρμόδιων υπουρ‐
γείων Δικαιοσύνησ και Παιδείασ αναφορικά με την
οργάνωση δομών σχολικήσ διαμεσολάβησησ στην
Ελλάδα .
Μαζί με όλα τα ανωτέρω που αναφέρθηκαν
είναι γεγονόσ πωσ για την αποτελεσματική διά‐
δοση και εμπέδωση τησ διαμεσολάβησησ στην ελ‐
ληνική νομική κοινότητα κρίνεται απολύτωσ
αναγκαία η ενεργόσ εμπλοκή των Νομικών Σχολών.
Η διδασκαλία των τεχνικών τησ διαπραγμάτευσησ
στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και η δημι‐
ουργία αυτοτελών μεταπτυχιακών προγραμμάτων
εξειδίκευσησ στισ μεθόδουσ εναλλακτικήσ επίλυ‐
σησ διαφορών παρουσιάζει ιδιαίτερη κρισιμότητα
για τη διαμόρφωση τησ νοοτροπίασ των νομικών
του μέλλοντοσ.
Και οι Δικαστέσ όμωσ έχουν και μπορούν να
διαδραματίσουν σοβαρό ρόλο στην εμπέδωση τησ
Διαμεσολάβησησ στο μυαλό των πολιτών και των
συνηγόρων τουσ ωσ έναν τρόπο επίλυσησ των ιδιω‐
τικών διαφορών που αξίζει να ακολουθήσουν. Για
να γίνει αυτό, όμωσ, η διαμεσολάβηση ωσ εναλλα‐
κτικόσ τρόποσ επίλυσησ διαφορών, πρέπει να τύχει
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δικών μορφών υποχρεωτικήσ διαμεσολάβησησ σε
κατηγορίεσ υποθέσεων που εμφανίζουν περιεχό‐
μενο και αντικείμενο πρόσφορο για διαπραγμά‐
τευση και συνδιαλλαγή. Ειδικότερα:
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση: Η υιοθέτηση
σταδίου υποχρεωτικήσ απόπειρασ επίλυσησ των
οικογενειακών διαφορών (πλην βεβαίωσ διαζυγίων
και άλλων περιπτώσεων όπου απουσιάζει η εξου‐
σία διάθεσησ από τα μέρη) συνδέεται άμεσα με τη
σχεδιαζόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση τησ δημιουρ‐
γίασ αυτοτελούσ Οικογενειακού Δικαστηρίου στην
Ελλάδα. Με τη βοήθεια κατάλληλα καταρτισμένων
διαμεσολαβητών παρέχει στουσ γονείσ την πολύ‐
τιμη ευκαιρία να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, να κά‐
νουν διάλογο και εν τέλει να καταλήξουν σε μια
κοινά αποδεκτή λύση για το συμφέρον των ιδίων
και των παιδιών τουσ.
Με αυτή την αποστολή, το διεθνώσ επιτυχη‐
μένο μοντέλο τησ Οικογενειακήσ Διαμεσολάβησησ
θα τελεί σε αρμονική σχέση προσ το νέο Οικογενει‐
ακό Δικαστήριο, το οποίο με τη σειρά του θα στε‐
λεχώνεται από εξειδικευμένουσ οικογενειακούσ
δικαστέσ και κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό
(παιδοψυχολόγοι, ψυχολόγοι, επιμελητέσ ανηλί‐
κων, οικογενειακοί σύμβουλοι κ.α.) λειτουργώντασ
ωσ πρότυπο κέντρο υποστήριξησ και ενημέρωσησ
για τουσ γονείσ και τισ οικογένειεσ.
Τα οφέλη τησ μεταρρύθμισησ είναι πρόδηλα:
‐ Διασφαλίζει την οικογενειακή γαλήνη με την τα‐
χεία διευθέτηση των οικογενειακών διενέξεων και
‐Προασπίζει αποτελεσματικά το συμφέρον των τέ‐
κνων, καθώσ τα προστατεύει από την υπερβολική
έκθεση σε ψυχοφθόρεσ δικαστικέσ διαδικασίεσ.
Διαμεσολάβηση στις καταναλωτικές διαφορές: Η διαμεσολάβηση διεθνώσ αναμένεται να δια‐
δραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στο πεδίο των
καταναλωτικών διαφορών και των διαφορών από
το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σχετικώσ έχουν εκδοθεί η
Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση
καταναλωτικών διαφορών και ο Κανονισμόσ
524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλω‐
τικών διαφορών (συμπεριλαμβανομένων των δια‐
δικτυακών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσησ). Ήδη
από τη ΓΓ Εμπορίου και Προστασίασ του Κατανα‐
λωτή του Υπουργείου Ανάπτυξησ και Ανταγωνιστι‐
κότητασ (Απόφαση 72917/17‐12‐2014) έχει
συγκροτηθεί ομάδα εργασίασ για την ενσωμάτωση
στην εθνική έννομη τάξη τησ ωσ άνω Οδηγίασ και
για τη λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων
εφαρμογήσ του ανωτέρω Κανονισμού. Στην ομάδα
εργασίασ συμμετέχουν εκπρόσωποι τόσο του
Υπουργείου Δικαιοσύνησ όσο και τησ Επιτροπήσ Πι‐
στοποίησησ Διαμεσολαβητών.
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αντιμετώπισησ, με θεσμοθέτηση αυτήσ στο ίδιο το
σώμα του νέου Κώδικα Πολιτικήσ Δικονομίασ. Η ει‐
σαγωγή των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσησ στην
ίδια τη λειτουργία τησ Πολιτικήσ Δίκησ και η άμεση
εμπλοκή του δικαστή στην αξιοποίηση των νέων
θεσμών θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Το
κύροσ και η αμεροληψία του δικαστή τον καθιστά
το πλέον κατάλληλο πρόσωπο να υποδείξει στα
μέρη μιασ διαφοράσ την οδό τησ εναλλακτικήσ επί‐
λυσησ έξω από τισ δικαστικέσ αίθουσεσ.
Αναγνωρίζοντασ τον ιδιαίτερο αυτό ρόλο του
δικαστή, η προαναφερθείσα επιτροπή για την τρο‐
ποποίηση του δικαίου τησ διαμεσολάβησησ κατέ‐
θεσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνησ πρόταση για νέο
άρθρο 214Γ ΚΠολΔ. Στην προτεινόμενη διάταξη
προβλέπεται ότι το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί
η υπόθεση δύναται και πριν από κάθε συζήτηση
στο ακροατήριο και σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίασ,
λαμβάνοντασ υπόψη όλεσ τισ περιστάσεισ τησ υπό‐
θεσησ, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν σε διαμε‐
σολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά,
διακόπτοντασ την πρόοδο τησ δίκησ επί ενενήντα
(90) ημέρεσ. Αν η διαμεσολάβηση (ή δικαστική με‐
σολάβηση) αποτύχει, τη δίκη αναλαμβάνει να συ‐
νεχίσει ο ίδιοσ δικαστήσ, ενώ επί επιτυχούσ
επίλυσησ τησ διαφοράσ και με κατάθεση στη γραμ‐
ματεία του δικαστηρίου του πρακτικού επίλυσησ,
η δίκη καταργείται.
Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται πρόδηλη η
ανάγκη για εισαγωγή τησ διαμεσολάβησησ και των
λοιπών μεθόδων εναλλακτικήσ επίλυσησ διαφο‐
ρών (ιδίωσ τησ δικαστικήσ μεσολάβησησ) στο πρό‐
γραμμα σπουδών τησ Εθνικήσ Σχολήσ Δικαστικών
Λειτουργών. Η κατάρτιση των μελλοντικών δικα‐
στών στη λειτουργία τησ διαμεσολάβησησ, στα
οφέλη τησ για όλεσ τισ πλευρέσ και στον συσχετι‐
σμό τησ προσ τη δικαστική διαδικασία αποτελούν
αναγκαίεσ συνθήκεσ για την ουσιαστική εμπλοκή
των δικαστών στην υπόθεση τησ πρακτικήσ αξιο‐
ποίησησ των εξωδικαστικών μηχανισμών επίλυσησ.
Με πρωτοβουλία του Υπουργείου και σχετική πρό‐
ταση προσ τη Διοίκηση τησ Εθνικήσ Σχολήσ Δικαστι‐
κών Λειτουργών, η οποία έγινε άμεσα και ασμένωσ
αποδεκτή, ήδη κατά το έτοσ 2014 πραγματοποι‐
ήθηκαν τα πρώτα σεμινάρια εντόσ του πλαισίου
τησ σχολήσ σχετικά με τη δικαστική μεσολάβηση
και τισ λοιπέσ μεθόδουσ εναλλακτικήσ επίλυσησ
διαφορών.
Αναφορικά με τουσ υπόλοιπουσ ενναλακτικούσ
τρόπουσ επίλυσησ των ιδιωτικών διαφορών η προ‐
ώθηση και εμπέδωση τουσ πρέπει να αποτελέσει
βασική πολιτική στόχευση. Αυτή η στόχευση είναι
διπλή: αφ’ ενόσ ενθαρρύνεται η σταδιακή αλλά
οριστική εγκαθίδρυση ενόσ νέου νομικού πολιτι‐

σμού διαπραγμάτευσησ και αφ’ ετέρου επιχειρεί‐
ται η αισθητή αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Οι
θεσμοί τησ διαμεσολάβησησ και τησ δικαστικήσ με‐
σολάβησησ για την επίλυση των αστικών και των
εμπορικών διαφορών βρίσκονται ήδη σε λειτουρ‐
γία (από το 2012) παράγοντασ τα πρώτα θετικά
αποτελέσματά τουσ (με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστό
επιτυχίασ, παρά το μικρό ακόμη πλήθοσ των περι‐
πτώσεων εφαρμογήσ).
Συμπερασματικά, όπωσ αναφέρθηκε και ανω‐
τέρω, κρίνεται επιβεβλημένοσ ο σχεδιασμόσ και η
σταδιακή εφαρμογή ενόσ ολοκληρωμένου Εθνικού
Σχεδίου Δράσησ για τη Διαμεσολάβηση. Το Σχέδιο
Δράσησ θα αποσκοπεί στον συντονισμό όλων των
εμπλεκομένων και στη δέσμευσή τουσ για την επι‐
τυχή εφαρμογή του Σχεδίου, ανεξαρτήτωσ των εκά‐
στοτε πολιτικών συνθηκών και θα αποτελέσει ένα
απαραίτητο «οδικό χάρτη» που θα επέχει θέση
σταθερού και μόνιμου πλαισίου αναφοράσ ενερ‐
γειών. Αντικειμενικόσ στόχοσ του Σχεδίου Δράσησ
θα πρέπει να είναι η εμπέδωση των ιδανικών τησ
διαπραγμάτευσησ και η εφαρμογή των εργαλείων
τησ Διαμεσολάβησησ όχι μόνο εντόσ των κόλπων
τησ Ελληνικήσ Δικαιοσύνησ αλλά και σε όλο το
φάσμα τησ Κοινωνίασ, σε κάθε μορφή κοινωνικήσ
συμβίωσησ (λ.χ. οικογένεια, σχολείο, εργασιακοί
χώροι, αθλητισμόσ) και σε κάθε πεδίο οικονομικήσ
δραστηριότητασ (εμπόριο, συναλλαγέσ, αντιμετώ‐
πιση αφερεγγυότητασ κ.α.).
Περαιτέρω, ο σχεδιασμόσ τησ Πολιτείασ θα πρέ‐
πει να περιλάβει την υιοθέτηση υποχρεωτικών
μορφών διαμεσολάβησησ σε διαφορετικέσ κατη‐
γορίεσ υποθέσεων. Χαρακτηριστικό είναι το παρά‐
δειγμα τησ πρότασησ για την υιοθέτηση τησ
οικογενειακήσ διαμεσολάβησησ ωσ υποχρεωτικό
προστάδιο πριν την προσφυγή στο νέο Οικογενει‐
ακό Δικαστήριo.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι προτεινό‐
μενεσ διατάξεισ για την τροποποίηση του ν.
3898/2010, καθώσ και το προτεινόμενο νέο άρθρο
214Γ του Κώδικα Πολιτικήσ Δικονομίασ όπου η δια‐
μεσολάβηση προτείνεται να καθιερωθεί ωσ υπο‐
χρεωτική διαδικασία σε ορισμένεσ διαφορέσ, οι
οποίεσ μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν ωσ
παραδείγματα επιτυχούσ λειτουργίασ τησ διαμεσο‐
λάβησησ στην επίλυση των διαφορών αυτών.
Γιατί για όλουσ εμάσ, που πιστεύουμε στο
θεσμό αυτό, η διαμεσολάβηση δεν αποτελεί μόνο
τη λύση για την αποσυμφόρηση των πινακίων των
δικαστηρίων αλλά πρωτίστωσ μια λύση για την
ανυπαρξία διαλόγου στην επίλυση των διαφορών
μασ, μια λύση πολιτισμού.
Σασ ευχαριστώ για την προσοχή σασ!!!!!

Επίσκεψη του επιθεωρητή δικαστών
και δικαστηρίων Αρεοπαγίτη
κ. Δημητρίου Κράνη στον ΔΣΠ
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Στισ 25/6/2015 επισκέφτηκε το δικαστικό μέγαρο Πειραιά και
τον δικηγορικό σύλλογο Πειραιά ο επιθεωρητήσ δικαστών (και δι‐
καστηρίων) Αρεοπαγίτης κ. Δημήτριος Κράνης. Ο κ. Κράνησ αν‐
τάλλαξε απόψεισ με τα μέλη του ΔΣ και τον Πρόεδρο του ΔΣΠ στην
απονομή τησ δικαιοσύνησ και ειδικότερα και με την ιδιότητα του
ωσ Προέδρου τησ Νομοπαρασκευαστικήσ Επιτροπήσ του Κ. Πολ.
Δ. και επίσησ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για το νέο δικαστικό
μέγαρο Πειραιά και τισ εξελίξεισ όσον αφορά την δημιουργία του
και την αποπεράτωση του.

Ο κ. Γιάννης Μώραλης δήμαρχοσ Πειραιά κατά την συνέντευξη του στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ τησ 7
Ιουνίου 2015 μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσασ σε ερώτηση
δημοσιογράφου: «Περιμένετε εξελίξεις στο θέμα της μετατροπής της πρώην Ραλλείου Σχολής σε νέο Δικαστικό
Μέγαρο;» δήλωσε «Όπως και για το ζήτημα του λιμανιού, η θέση μας είχε διατυπωθεί έγκαιρα και με σαφήνεια. Η θέση των δικαστηρίων είναι στο κέντρο της
πόλης, πουθενά αλλού. Σε αυτό συμφωνούν όλοι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς και η συντριπτική πλειοψηφία
των Πειραιωτών. Το ζήτημα τόσο από πλευράς υλοποίησης όσο και χρηματοδότησης βρίσκεται πλέον στα
χέρια της κυβέρνησης, η οποία έχει αποδεχθεί τις προτάσεις μας και ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις»
Ίδωμεν…

International Law Conference
(Μουσείο Ακρόπολης)

Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκόπιου Παυλόπουλου
Ο Πρόεδρος του ΔΣΠ κ. Γιώργος Σταματογιάννης και η Αντιπρόεδρος κ. Μαίρη Φλωροπούλου -

Μακρή παραβρέθηκαν μετά από πρόσκληση τησ Προεδρίασ τησ Δημοκρατίασ στην Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκόπιου Παυλόπουλου κατά το επίσημο δείπνο στο πλαίσιο του Inter‐

naøonal Law Conference που διοργανώθηκε από το Ελληνο‐Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και
το American Bar Associaøon στο Μουσείο τησ Ακρόπολησ στισ 17 Ιουνίου 2015 .Το θέμα τησ ομιλίασ
«η βαρειά σκιά τησ οικονομικήσ κρίσησ πάνω στο κράτοσ δικαίου πάνω και την αρχή τησ νομιμότη‐
τασ.
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Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά
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Εκδήλωση για τα παιδιά των ειδικών
σχολείων της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά
Ο Πρόεδροσ του ΔΣΠ Γιώργοσ Σταματογιάννησ , παραβρέθηκε σε
εκδήλωση για τα παιδιά των ειδικών σχολείων τησ Περιφερειακήσ
Ενότητασ Πειραιά, που πραγματοποιήθηκε στισ 3/6/2015στον Πολυ‐
χώρο «Μάνοσ Λοίζοσ» στη Νίκαια. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δι‐
κηγορικόσ Σύλλογοσ Πειραιά, η Περιφέρεια Αττικήσ και η
Αντιπεριφέρεια Πειραιά, ο Ο.Λ.Π., ο Δήμοσ Νίκαιασ‐ Αγ. Ι. Ρέντη.
Το πρόγραμμα τησ εκδήλωσησ παρουσίασε ο γνωστόσ ηθοποιόσ Γιώργοσ Καπουτζίδησ και περιελάμβανε, τρα‐
γούδι, χορό, αλλά και μουσικό πρόγραμμα από τουσ μαθητέσ του Μουσικού Γυμνασίου Πειραιά.

Ψήφισμα ΔΣΠ για το θάνατο του πρώην Προέδρου του ΔΣΠ
Παναγιώτη Παπανικολάου στις 29/5/2015
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Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώσ, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Φ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, διατελέσαντοσ Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώσ, κατά τη συνεδρίασή του
τησ 29ησ Μαΐου 2015, κατά την οποία τονίστηκε η μακροχρόνια και μεγάλη προσφορά του εκλιπόντοσ,
τόσο στη νομική επιστήμη, όσο και στην προώθηση των στόχων και σκοπών του Δικηγορικού Συλλόγου
Πειραιώσ, του οποίου υπήρξε επί σειρά ετών μέλοσ του Δ.Σ., αλλά και Επίτιμοσ Πρόεδροσ αυτού, αποφάσισε
ομόφωνα:
α) Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντοσ.
β) Να καταθέσει στεφάνι στη σορό του.
γ) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα σε εφημερίδεσ.

Καλοκαιρινή γιορτή του «Καλού Ποιμένα»
Ο Πρόεδροσ του ΔΣΠ Γιώργοσ Σταματογιάννησ παραβρέ‐
θηκε στην καλοκαιρινή γιορτή τησ Εταιρείασ Προστασίασ
Ανηλίκων «Ο Καλόσ Ποιμήν», που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 στα Καμίνια. Τα παιδιά παρουσία‐
σαν θεατρική παράσταση, τραγούδησαν, ενώ έκαναν γυ‐
μναστικέσ επιδείξεισ. Στον αύλιο χώρο του «Καλού Ποιμένα» λειτουργούσε bazaar, όπου ο κόσμοσ
είχε τη δυνατότητα να συμβάλλει στην Εταιρεία Προστασίασ Ανηλίκων που εδρεύει στην πόλη μασ. Η
Διευθύντρια τησ Εταιρείασ Προστασίασ Ανηλίκων «Καλόσ Ποιμένασ» Αγγελική Κουζούμη, στον χαιρε‐
τισμό τησ τόνισε: « Η σημερινή γιορτή είναι η τελευταία τησ σχολικήσ μασ χρονιάσ, τα παιδιά μασ πη‐
γαίνουν στην επόμενη τάξη και θέλουμε να μοιραστούμε αυτό το γεγονόσ με όλο τον κόσμο. Η
προσφορά από τον κόσμο είναι πολύ σημαντική, από την μικρομεσαία τάξη, από τουσ ανθρώπουσ
τησ πόλησ, από τον Δήμαρχο, την Εκκλησία. Μασ αγαπούν και αγαπούν πολύ τα παιδιά». Παρευρί‐
σκετο και ο Δήμαρχοσ Πειραιά Γιάννησ Μώραλησ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Ελληνική Ένωση Ναυτικού Δικαίου διοργάνωσε την Τρίτη 19.05.2 015 σε συνεργασία
με την Ελληνική Ένωση Ναυτιλιακών Δικηγόρων εκδήλωση με θέμα: Ζητήματα σχετικά με
την Συντηρητική Κατάσχεση Πλοίων στο Ξενοδοχείο Metropolitan. Στην εκδήλωση ανα‐
πτύχθηκε το θέμα με σύντομεσ εισηγήσεισ και ακολούθησε συζήτηση την οποία συνόψισε
ο Αρεοπαγίτησ ε.τ. κ. Ιωάννησ Χαμηλοθώρησ. Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά παρα‐
βρέθηκαν η Αντιπρόεδροσ κ. Μαίρη Φλωροπούλου‐Μακρή και τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΠ κ.
Αργύρησ Δήμοβιτσ, Ιωάννησ Βρέλλοσ και Χρήστοσ Τσάλλοσ.

Όαση σε δύσκολους
τόπους και χρόνους!
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Πράγματι διανύουμε δύσκολουσ καιρούσ (Τρόικα‐ΔΝΤ) και ζούμε σε εξίσου δύσκολουσ τόπουσ (Πει‐
ραιάσ‐έργα Μετρό‐κυκλοφοριακέσ ρυθμίσεισ κλπ).Στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΔΣΠ
όπου άνοιξε μια όαση την Παρασκευή το βράδυ τησ 26 Ιουνίου 2015 ακούστηκαν παιδικέσ χαρούμενεσ
φωνέσ και μουσικέσ σε μεγάλων ανθρώπων έργα (ΣΙΝΕΜΑ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ). Τα παιδιά κατάφεραν να
μασ κερδίσουν και να μασ χαρίσουν μια ξεχωριστή βραδυά. Εδώ έχει βάλει όλη τη μαεστρία τησ η δα‐
σκάλα τουσ η κα Κική Σβίγγου η οποία έχει κάνει με τα παιδιά εξαιρετική δουλειά. Επίσησ και η αμέριστη
συμπαράσταση του ΔΣΠ και του Προέδρου του συνέπραξαν στο να έχει μεγάλη επιτυχία τελικά η μου‐
σική εκδήλωση τησ παιδικήσ χορωδίασ του ΔΣΠ. Παρουσίασαν ένα Αφιέρωμα στα τραγούδια του Ελ‐
ληνικού και Ξένου Κινηματογράφου. Μονωδίεσ, δίφωνα και τρίφωνα όλα ταιριαστά (τα παιδιά τα
βρίσκουν καλύτερα μεταξύ τουσ), τσαχπινιέσ, λευκά φορεματάκια, σκερτσάκια,(τ’ αγόρια σοβαρά) απέ‐
δωσαν σωστά τα τραγούδια ενώ συγχρόνωσ προβάλλονταν από μηχάνημα προβολήσ (projector) φω‐
τογραφίεσ μεγάλων στιγμών του Ελληνικού και ξένου κινηματογράφου. Το ρεπερτόριο τησ χορωδίασ
περιελάμβανε τραγούδια από τον Ξένο κινηματογράφο όπωσ When you wich upon a star, someday my
prince will come, γλυκειά ζωή, it’sa small world aúer all, Que sera sera) και από τον Ελληνικό κινηματο‐
γράφο όπωσ ο μικρόσ δικτάτωρ, αγάπη που ‘γινεσ δίκοπο μαχαίρι, Αν θυμηθείσ το όνειρό μου, Πεσ μου
μια λέξη, Σαγαπώ, Τα νειάτα, ,Χτυποκάρδια, Τα’ αγόρι μου .κ.α Τη μουσική εκδήλωση παρακολούθησαν
ο Πρόεδροσ του ΔΣΠ Γιώργοσ Σταματογιάννησ, τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΠ Αργύρησ Δήμοβιτσ και Ευάγγελοσ
Αναγνώστου καθώσ αρκετοί φίλοι, γονείσ και μέλη του ΔΣΠ
Ένα μεγάλο μπράβο στουσ παρακάτω :
Στη δασκάλα τουσ κα. Κική Σβίγγου
Στα μέλη τησ παιδικήσ χορω‐
δίασ του ΔΣΠ που την αποτε‐
λούν κατά αλφαβητική σειρά
Αναγνώστου Μαρίνα, Αποστό‐
λου Μελίνα, Γεωργακαράκοσ
Γιώργοσ, Γεωργοπάλησ Νικόλασ,
Γλύκα Μάντη, Κωνσταντινίδη Ει‐
ρήνη, Ξυλαρδιστού Γιώτα, Πα‐
παδοπούλου Μαρία, Περιστέρη
Μαρία, Συρογιαννούλη Βάσια,
Τζαρέλασ Γρηγόρησ, Υδραίοσ Αν‐
δρέασ.
Και τον δικηγορικό σύλλογο
και Πρόεδρο του για την συμπα‐
ράστασή του.
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Δ.Σ.Π.
CINEMA IL PARADISO-ΣΙΝΕΜΑ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
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Δεσμεύσεις
του Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης
για το Ασφαλιστικό
των Δικηγόρων
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To Δικηγορικό Σώμα εκφράζει την ικανοποίησή
του για την ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουρ‐
γού Εργασίασ και Κοινωνικήσ Ασφάλισησ Δημ.
Στρατούλη, στην οποία δηλώνει ότι θα καταθέσει
στη Βουλή διατάξεισ που υλοποιούν ορισμένα από
τα πάγια και δίκαια αιτήματά του.

Όπωσ αναφέρεται σε Δελτίου
Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του
υπουργού(16‐6‐2015), οι διατάξεισ
αυτέσ, οι οποίεσ περιλαμβάνονται σε
σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη
Βουλή, αποτελούν ένα πρώτο βήμα
για την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτωνκαι αφο‐
ρούν :
α. την δυνατότητα των ασφαλισμένων μετά
την 1-1-1993 να επιλέξουν χαμηλότερεσ ασφα‐
λιστικέσ κλάσεισ από 1-1-2015 μέχρι 31-122016

β. την επιστροφή των ασφαλισμένων πριν
την 1-1-1993, στισ ασφαλιστικέσ εισφορέσ που
είχαν πριν την δραστική αύξηση τουσ το 2011.
Με άλλεσ ρυθμίσεισ, αυξάνεται το όριο οφει‐
λών προσ το ΕΤΑΑ, των εγκλωβισμένων πριν την
συνταξιοδότηση ασφαλισμένων, από 15.000 σε
25.000 ευρώ ενώ δίνεται με μεταβατική διάταξη,
η δυνατότητα για ένα τρίμηνο να ρυθμίζουν τισ
οφειλέσ τουσ με συμψηφισμό των συντάξεων
τουσ και οι εγκλωβισμένοι πριν τη σύνταξή τουσ,
οι οποίοι οφείλουν από 25‐50.000 ευρώ. Τέλοσ
ολοκληρώνεται η διαδικασία αποποινικοποίησησ
των οφειλών των αυτοαπασχολούμενων ασφαλι‐
σμένων του ΕΤΑΑ προσ αυτά, για δικέσ τουσ ει‐
σφορέσ και συνεπώσ η κατάργηση αναγκαστικών
νομοθετικών
διατάξεων
τησ
χούντασ.
Προσ αποφυγή πάσησ παρανοήσεωσ, τα αιτήματα
που ικανοποιούνται αποτελούν μέροσ του
συνόλου των παγίων θέσεων του Δικηγορι‐
κού Σώματοσ, οι οποίεσ έχουν αποτυπωθεί
στα πρακτικά των αποφάσεων‐προτάσεων
τησ Διοικούσασ Επιτροπήσ Νομικών και του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ προσ τον
αναπληρωτή υπουργό, στισ 30 Απριλίου
2015. Περιλαμβάνονται επίσησ και στο ανα‐
λυτικό υπόμνημα που του παραδόθηκε στο
τέλοσ Μαΐου 2015 κατά την συνάντηση που
είχαν μαζί του οι τρείσ
πρόεδροι των Διοικου‐
σών Επιτροπών των
τριών κλάδων του ΕΤΑΑ.
Για την πληρέστερη
ενημέρωσή σασ, επισυ‐
νάπτουμε το Δελτίο
Τύπου με την ανακοί‐
νωση του κ. Στρατούλη,
την ανακοίνωση με τισ
προτάσεισ του Δ.Σ του
ΕΤΑΑ προσ τον υπουργό
καθώσ και το υπόμνημα που του επιδόθηκε στισ
26 Μαΐου 2015.
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Βασίλειος Ε. Αλεξανδρής

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ
ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
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«Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό;»

Πολιτιστικό Κέντρο Ψυχικού:
ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Επίσησ η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά εμφανίστηκε την Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015
στο πολιτιστικό κέντρο Ψυχικού, υπό την επιμέλεια και διεύθυνση του μαέστρου τησ και συναδέλφου
Αθηνών, κου Μάριου Καζά, όπου τραγούδησε με επιτυχία έργα C.Orff – Fortune plango vulnera, από
τα Carmina burana, Ανωνύμου (16οσ αι.) – Tourdion, έκδ. Pierre A±aingnant, 1530, J.Dowland – Flow
my Tears, σόλο πιάνο, διασκευή Μ. Καζάσ,Η. Ανδριόπουλο , Μ.Θεοδωράκη, Μ.Χατζιδάκη),Μ.Καζά,
Μ.Βαμβακάρη, Παραδοσιακό αμερικανικό σπιρίτσουαλ κλπ‐ Η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά επισκέφτηκε για πρώτη φορά το Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου του Δήμου Φιλοθέησ‐ Ψυ‐
χικού με ένα πρόγραμμα που ξεκινάει από το Μεσαίωνα και φτάνει ωσ τισ ημέρεσ μασ.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΚΛΠ
Δεύτερη Συνάντηση φορέων και υπηρεσιών για
την ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό των
δράσεων σχετικά με την παροχή κοινωφελούσ ερ‐
γασίασ και την κοινωνική ένταξη νεαρών παραβα‐

τών πραγματοποιήθηκε την 25 Μαϊου 2015 στην
Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Πειραιά (Φίλωνοσ
και Βενιζέλου‐Πειραιά).Πρόεδροσ του ΔΣ του ΝΔΙΠ
«ΕΠΑΝΟΔΟΣ» ο καθηγητήσ κ. Γεώργιοσ Νικολό‐
πουλοσ και Διευθύντρια η Δρ. Φωτεινή Μηλιώνη.
Θέματα που συζητήθηκαν όπωσ ζητήματα που
αφορούν ανηλίκουσ μετά το ν. 4322/2015, κοινω‐
νική έρευνα ανηλίκων (διαδικασία, προϋποθέσεισ
κλπ), προσδιορισμόσ πλαισίου παροχήσ κοινωφε‐
λούσ εργασίασ σε Δήμουσ, Ζητήματα σχετικά με τη
δωρεάν δικαστική υποστήριξη ανηλίκων. Τη συζή‐
τηση συντόνισε η Αντεισαγγελέασ του Αρείου
Πάγου , υπεύθυνη για τουσ ανηλίκουσ κ. Ξένη Δη‐
μητρίου – Βασιλοπούλου. Στην εκδήλωση παρα‐
βρέθηκε ο Πρόεδροσ του ΔΣΠ κ. Γιώργοσ
Σταματογιάννησ, ο οποίοσ έκανε παρέμβαση.
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Η πρόσκληση τησ χορωδίασ μασ προσ Πειραιώτεσ και μη,
να έλθουν στο όμορφο Δημοτικό μασ Θέατρο για να την πα‐
ρακολουθήσουν με το σύνθημα «Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημο‐
τικό;» τράβηξε αρκετούσ φίλουσ στον Πειραιά. Η χορωδία
του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά συμμετείχε στισ εκδηλώ‐
σεισ «Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό;» και παρουσίασε τρα‐
γούδια
των
Χατζηδάκη, Λοίζου
Θεοδωράκη κλπ. στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, την Τρίτη,
16 Ιουνίου 2015 . Τη μουσική διεύθυνση είχε ο κ. Μάριοσ
Καζάσ , ο οποίοσ συνόδευσε την χορωδία στο πιάνο. Την εκ‐
δήλωση παρακολούθησαν ο Πρόεδροσ του ΔΣΠ Γιώργοσ
Σταματογιάννησ, η Αντιπρόεδροσ κα Μαίρη Φλωροπούλου‐
Μακρή, τα μέλη του ΔΣ.

ΣΤΙΞΕΙΣ
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Ο δοκιμιογράφος Βασίλης Βασιλικός
«Περί Λογοτεχνίας και άλλων δαιμονίων»
εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα 2014
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Δημήτρης Πιστικός

Πρόκειται για έναν χορταστικό τόμο 363 ευα‐
νάγνωστων και καλοτυπωμένων σελίδων, του εκ‐
δοτικού οίκου Gutenberg που ολοκληρώθηκε το
Νοέμβριο του 2014 και περιλαμβάνει κείμενα του
μεγάλου Έλληνα συγγραφέα, Βασίλη Βασιλικού, τα
οποία γράφτηκαν στη διάρκεια εξήντα χρόνων
(1952‐2012) και δημοσιεύτηκαν, κατά καιρούσ, σε
διάφορα έντυπα. Πρόκειται για μια καρποφόρα
συναγωγή απρόσιτων και άγνωστων, στουσ πολ‐
λούσ, κειμένων. Η ανθολόγηση, η επιμέλεια και η
εισαγωγή οφείλεται στην αγάπη στο μόχθο και
στη γνώση τού Θανάση Αγάθου και του Αριστο‐
τέλη Σαΐνη. Η επιλογή μαθαίνουμε ότι έγινε «με τη
συνεργασία» τού συγγραφέα. Το όλον εγχείρημα
κρίνεται, εντέλει, εντυπωσιακό σε ποσότητα και
ποιότητα. Είναι ένα βιβλίο ‐ κιβωτόσ όπου τοπο‐
θετήθηκαν, όσα έπρεπε, κατά την κρίση των συν‐
τελεστών, να διασωθούν από τον κατακλυσμό των
καιρών, τη διασπορά σε δυσεύρετεσ εκδόσεισ, τη
λαίλαπα τησ αχρείαστησ πληροφορίασ και την κα‐
ταστρεπτική δράση τήσ λήθησ. Η παρομοίωση με
την κιβωτό, επομένωσ, καλύπτει ένα μονάχα μέροσ
τήσ αλήθειασ, αφού δεν έχουν διασωθεί όλα τα
αστέγαστα και (ίσωσ, για μερικούσ αναγνώστεσ,
εξίσου ενδιαφέροντα) κείμενα του πληθωρικού
συγγραφέα. Πρόκειται για ένα «μεγαλούτσικο» βι‐
βλίο που διαβάζοντάσ το θέλεισ να προχωρήσεισ
παρακάτω και δεν καταλαβαίνεισ πότε έφτασεσ
στο τέλοσ του, επιθυμώντασ να ήταν ακόμα μεγα‐
λύτερο, να είχε κι άλλα κείμενα, να κρατήσει πε‐
ρισσότερο η αναγνωστική υπερένταση.
Καθώσ προχωρούσε η ανάγνωση, είχα την αί‐
σθηση μιασ εξομολογητικήσ και αυτοκριτικήσ διά‐
θεσησ και πωσ παρακολουθούσα, εκτόσ των
άλλων, την εν προόδω αυτοβιογράφηση του δοκι‐
μιογράφου μέσα από συνεντεύξεισ, από κείμενα
ιστορικήσ αναδρομήσ, από εντυπώσεισ και μελέτεσ
έργων άλλων δημιουργών και φυσικά από προσω‐
πικέσ του μαρτυρίεσ και εξομολογήσεισ.
Ο Βασιλικόσ είναι μία πολυσχιδήσ και συνάμα

συμπαγήσ και διαδραστική συγγραφική φυσιο‐
γνωμία. Πρόκειται για έναν «μανιακό» εργάτη τού
λόγου τήσ γραφήσ. Γράφει σα να διαβάζει ή μάλ‐
λον σα να ομιλεί και κάποτε σα να ονειρεύεται. Ο
ίδιοσ, άλλωστε, μιλώντασ για τη γραφή, εκμυστη‐
ρεύτηκε ότι αντιπροσωπεύει «Την τελική δικαιολογία τής υπάρξεώς του» (σελ. 65). Γράφοντασ
ασταμάτητα, πετυχαίνει μαζί με το «επιούσιο» κεί‐
μενο και το «επιούσιο ξάφνιασμα», που σημαίνει
μια νέα, κάθε φορά, επαναπροσδιοριστική ματιά
τών πραγμάτων. Με βάση αυτά τα νομιμοποιητικά
προλεγόμενα θα μπορούσα να κάνω λόγο για τη
«βασιλική» προφορικότητα χωρίσ ο όροσ να ση‐
μαίνει κανενόσ είδουσ προχειρότητα ή βιασύνη. Σ’
αυτήν οδηγούμαστε από πολλούσ δρόμουσ για να
επισημάνουμε τα πολλαπλά ενδιαφέροντα, τη
φαινομενική ευκολογραφία, την επικαιρική κά‐
ποτε οπτική (που ουσιαστικά είναι μια σοφή έν‐
ταξη τησ ιστορικήσ στιγμήσ στο διαχρονικό) και την
ποιοτική και γόνιμη παραγωγή.
Διαβάζοντασ μπαίνει ο αναγνώστησ στο ιστο‐
ρικό κλίμα το οποίο διαμόρφωσε καθοριστικά την
ανήσυχη προσωπικότητα του συγγραφέα. Η Κα‐
τοχή, ο Εμφύλιοσ, η Δικτατορία των συνταγματαρ‐
χών και η μεταπολίτευση, όπωσ επικράτησε να
ονομάζουμε τη μεταδικτατορική εποχή, είναι ο πυ‐
ρήνασ. Στισ σελίδεσ τού βιβλίου θα βρει κείμενα
προσωπικήσ εξομολόγησησ, συνεντεύξεισ, θα συ‐
ναντηθεί με τον Αντρέ Ζιντ, τον Λόρκα, τον Γιώργο
Θεοτοκά και πολλούσ άλλουσ και θα ακούσει το
βραχνό, παρανοϊκό και μεθυσμένο τραγούδι των
μπήτνικσ τησ Αμερικήσ. Θα διαπιστώσει πώσ αξιο‐
ποιεί την πραμάτεια του και πώσ ξεδιπλώνει την
ποιητική του ήτοι την θεωρία του περί λογοτεχνίασ
και άλλων δαιμονίων. Με μια συλλογιστική μέ‐
θοδο απλή και κατανοητή. Και είναι αλήθεια ότι
κάποιεσ στιγμέσ κρατάσ απορίεσ, επιφυλάξεισ, δια‐
φωνίεσ, ενστάσεισ αλλά ακόμα και τότε η επικοι‐
νωνία γίνεται ωφέλιμη είτε επειδή ισχυροποιείσ
τη δική σου άποψη, είτε επειδή τη συνδυάζεισ εμ‐

πραγματικό Οδυσσέα τήσ γραφήσ που τον διαπο‐
τίζει ο νόστοσ, δηλαδή ο πόθοσ τήσ επιστροφήσ
στην Ιθάκη του, που δεν είναι παρά ο τόποσ που
ονειρεύεται ο κάθε τίμιοσ και ολοκληρωμένοσ ερ‐
γάτησ του πνεύματοσ και σε τελική ανάλυση η επι‐
στροφή στο Νόημα, η χρησιμοποίηση των
παλαιών κωδίκων και η επαφή με το χαμένο επι‐
κοινωνιακό παράδεισό μασ.
Ο Βασιλικόσ είναι στο έπακρον κοινωνικόσ και
θα έλεγα κοινοτικόσ κι ασ είπε κάποτε ότι «αυτό
που λέμε κοινωνία, που είναι στο τέλος – αυτό όλοι
το ξέρουν αλλά λίγοι τ’ ομολογούν – ένα καρναβάλι» (σελ. 66). Αυτόσ που μιλά για «κτηνώδη βαναυσότητα της κοινωνίας» (σελ. 67) και αγωνίζεται
να γκρεμίσει το «κοινωνικό περιβάλλον» αποθεώ‐
νει την ιδανική και ελεύθερη κοινωνία αφού στη
θέση όποιου γκρεμίζεται υψώνεται κάτι καινούρ‐
γιο, στόχοσ όλων των αληθινών οραματιστών τού
κόσμου ετούτου. Επομένωσ η αντίθεση του Βασι‐
λικού στην «οργανωμένη ηλιθιότητα» δεν είναι έκ‐
φραση αντικοινωνική αλλά συνιστά μιαν εξόχωσ
φιλοκοινωνική και παγκοίνωσ αποδεκτή ηθική
στάση. Ο ίδιοσ αισθάνεται μονίμωσ αγωνιστήσ και
διαρκώσ δισυπόστατοσ, αυτόχθων και ετερόχθων,
αφού παλεύει για έναν κόσμο καλύτερο και η
αέναη μετανάστευσή του γίνεται προσ τισ χώρεσ
που χαρτογραφεί στα βιβλία και στα ποικίλα κεί‐
μενά του. Κάποτε, γίνεται αφοπλιστικόσ: «Εγώ
γράφω βιβλία. Δηλαδή μεταναστεύω σε δικές μου
χώρες» (σελ. 68)
Η σχέση τού Βασιλικού με τη μυθολογούσα συ‐
νείδηση είναι απλή και διαυγήσ: η μυθοποίηση τησ
ιστορίασ («μικρήσ» ή «μεγάλησ», δεν έχει σημα‐
σία) σημαίνει μυθοποίηση τησ προσωπικήσ και
σωματικήσ εμπειρίασ. Αυτή η βιωματική στάση
που κράτησε τον συγγραφέα έξω από «σχολέσ»
(έστω κι αν κάποτε θεώρησε ότι αποφοίτησε από
τη Λογοτεχνική Σχολή τήσ Θεσσαλονίκησ και μάλι‐
στα «όχι με άριστα» όπωσ με χιούμορ γράφει στη
σελίδα 69), κινήματα, στρατόπεδα και κυκλώματα,
τον οδήγησε σίγουρα προσ τη συλλογική συνεί‐
δηση.
Τολμηρόσ στισ απόψεισ του και γενναίοσ, ειλι‐
κρινήσ και μάλλον εμφορούμενοσ από μια βαθιά
έμφυτη και συνάμα καλλιεργημένη aeqvita (με
όλεσ τισ σημασίεσ τησ) σημείο χαρακτηριστικό ενόσ
πνεύματοσ με βαθιά καλλιέργεια και ενισχυμένου
με αίσθημα ασφάλειασ. Έκφανση τησ αρχήσ αυτήσ
σε συνδυασμό με την ευγνωμοσύνη και τη γενναι‐
οδωρία του είναι η αγνόηση «σκοτεινών» πλευ‐
ρών προσώπων τήσ λογοτεχνίασ μασ όπωσ ο
Γιώργοσ Θεοτοκάσ για τον οποίο έχει γράψει τρία
κείμενα και τον οποίο κατατάσσει στον κεντρώο
χώρο με «στροφή προς τα αριστερά» (σελ. 336).
Δεν συνυπολογίζεται π.χ. η έκδοση μαζί με τον
Σπύρο Μελά αντικομουνιστικού περιοδικού με
τίτλο η «Ιδέα» (1933‐1934), σε μια εποχή η οποία
επωάζει και προοιωνίζεται τη μεταξική δικτατορία
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πλουτίζοντάσ την με τισ απόψεισ τού συγγραφέα
είτε δημιουργείσ μια καινούργια. Αυτό συμβαίνει
διότι οι απόψεισ τού Βασιλικού δεν είναι δογματι‐
κέσ και δεσποτικέσ αλλά κατεβαίνουν φιλικά στην
αγορά των ιδεών με δημοκρατικούσ όρουσ και δια‐
δικασίεσ διαλεκτικήσ.
Σαρκαστικόσ ενίοτε και μυστηριώδησ ταραξίασ
τραβάει την κουρτίνα για να μασ αποκαλύψει πρό‐
σωπα και πράγματα και συνάμα να μάσ αποκαλυ‐
φθεί. Ο τρόποσ του υπερβαίνει τη θεωρία τήσ
συμβατικήσ λογοτεχνικήσ γραφήσ και συναντά κά‐
ποτε τούσ τρόπουσ τήσ θεατρικήσ ή κινηματογρα‐
φικήσ γραφήσ (χωρίσ ποτέ να υποτάσσεται σε
κανόνεσ) και βασίζεται σε αντικειμενικά και υπο‐
κειμενικά ντοκουμέντα. Η άποψή μου στηρίζεται
στισ πραγματικέσ συνεντεύξεισ που παραχώρησε
κατά καιρούσ αλλά και στισ «Έξι φανταστικέσ συ‐
νεντεύξεισ» του με πρόσωπα τησ νεοελληνικήσ λο‐
γοτεχνίασ (Ρήγασ, Κάλβοσ, Βιζυηνόσ, Παλαμάσ,
Καβάφησ, Καρυωτάκησ, σελ. 256‐294). Κάθε του
κείμενο αποτελεί μια, ακόμα, πινελιά στο προσχέ‐
διο μιασ φιλοτεχνούμενησ προσωπογραφίασ, μια
σκηνή για τα δοκιμαστικά ενόσ εντελεχειακού σε‐
ναρίου. Διατηρώ την εντύπωση ότι ο Βασιλικόσ και
στισ πιο εξομολογητικέσ στιγμέσ του γράφει για λο‐
γαριασμό όλων μασ. Η ιδεολογική του άποψη είναι
πανταχού παρούσα. Η μέθοδόσ του ακολουθεί την
εξήσ τροχιά: αγορά, σύλληψη, επεξεργασία στον
εσωτερικό μοναχικό κόσμο και ξανά επιστροφή
στην αγορά. Κάθε του κείμενο είναι και μια σαφήσ
πολιτική στάση, που εξελίσσεται σε μόνιμη στρά‐
τευση σε διαχρονικέσ και διατοπικέσ αρχέσ και όχι
σε ξεπερασμένεσ δογματικέσ αγκυλώσεισ και κου‐
ραστικέσ ιδεαλγίεσ. Αυτό σημαίνει μια στάση
πνευματικήσ ελευθερίασ. Όπωσ όλοι οι μεγάλοι
συγγραφείσ ονειρεύεται τη σύγκλιση τησ ατομικήσ
επιθυμίασ με τη συλλογική ευδαιμονία με στόχο
την έλλογη και δίκαιη κοινωνία που περιθάλπει
ό,τι αληθινό και ατομικό.
Ο λόγοσ τού Βασιλικού είναι λόγοσ στιλπνόσ,
καίριοσ και θα έλεγα, νεολογίζοντασ, «μακεδονι‐
κόσ» απαλλαγμένοσ από τισ συνήθεισ παλαιοελλα‐
δίτικεσ σαγήνεσ ή τισ σύγχρονεσ μεταμοντέρνεσ και
ψευτοκουλτουριάρικεσ ομίχλεσ. Επικυρώνει τα
πρωτογενή και αδιαμόρφωτα υλικά που συναπαρ‐
τίζουν τη μικρή και τη μεγάλη ιστορία τήσ λογοτε‐
χνίασ. Για την επιτυχία τήσ προσπάθειάσ του
χρησιμοποιεί μια «συσσωρευτική μέθοδο» επιχει‐
ρημάτων με βάση την αριστοτελική, αναλυτική,
λογική, διακριτική, εξαντλητική και αντιδημαγω‐
γική ρητορική. Κατανοεί, εν πολλοίσ, τα πρόσωπα
καθώσ παρακολουθεί τη λογοτεχνική τουσ περιπέ‐
τεια χωρίσ να παραβλέπει τισ αντιφάσεισ τουσ, τισ
ελλείψεισ και τα αμαρτημένα τουσ. Μέσα σ’ έναν
κόσμο λωτοφάγων και κυκλώπων διατηρεί την πο‐
λύτιμη μνήμη και την ακριβή κοινωνικότητα ωσ φι‐
λέταιροσ συνοδοιπόροσ και περνώντασ από το
παλάτι τήσ Κίρκησ αντιστέκεται στισ ποικίλεσ με‐
ταμορφώσεισ. Πρόκειται κυριολεκτικά για έναν
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κ.λπ.
Το αυτό συμβαίνει και με τον Ανδρέα Καραν‐
τώνη (περίπτωση Γιάννη Ρίτσου) για τον οποίο θα
ήθελα να επιμείνω περισσότερο. Γράφει ο Βασιλι‐
κόσ αναγνωρίζοντασ, και πολύ ορθά, τον Καραν‐
τώνη ωσ «επίσημο κριτικό τού σεφερικο-ελυτικού
κυκλώματος» πωσ «έριχνε μια γέφυρα προς την
άλλη πλευρά, διαπιστώνοντας κι εκεί, στο άλλο δίδυμο, Βρεττάκου-Ρίτσου, το ίδιο, αν όχι μεγαλύτερο ποσοστό ταλέντου» (σελ. 186). Αυτή η γενική
επιείκεια που πέφτει σαν δίχτυ μεταθανάτιασ προ‐
στασίασ, παρά την προφανή υπερβολή τησ, τελικά
δε σημαίνει ασυλία γιατί όταν χρειάζεται μετατρέ‐
πεται σε ακριβοδίκαιη κρισιολογία. Οπωσδήποτε
έρχεται σε αντίθεση με το σολωμικό «το έθνος
πρέπει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό». Διότι
δεν πρέπει να ξεχνάμε τη λυσσασμένη, πράγματι,
και διαχρονική επίθεση του Καραντώνη εναντίον
τού Ρίτσου από τα «Τρακτέρ», ακόμα: «παρουσία
και ενέργεια του ποιητή... προβληματική...ακολουθεί τυφλά και μακάρια την ολέθρια αισθητική...
του Καρυωτάκη...μεταβαίνει στον κομμουνισμό...
από την απελπισία τών παραλυτικών που καταφεύγουν στις θαυματουργές εικόνες...μπορεί να
κατατρύχεται διαδοχικά από ποιητική αλαζονεία
και από διάθεση αυτοκτονίας» (1935). Για το
«Πρωινό άστρο» γράφει ότι αποτελεί «αναγκαστική συνεισφορά που πληρώνει ο στρατευμένος
ποιητής στην ιδεολογική του παράταξη» (1955),
λεσ και ο Καραντώνησ δεν ήταν στρατευμένοσ και
μάλιστα εκπαιδευμένοσ «κομμάντοσ» στην απέ‐
ναντι όχθη. Την ίδια στάση τηρεί και με τη «Σονάτα
τού σεληνόφωτοσ»: «Μα κι άλλα κίνητρα κράτησαν τον Ρίτσο έξω από το αργαστήρι τού ποιητή
και του τεχνίτη... στάθηκε από τους πρώτους
‘‘εκλαϊκευτές’’ τής μοντέρνας ποίησης...κι αυτό το
μακρύ ποίημα δεν είναι απαλλαγμένο από τη βασική αδυναμία του ‘‘πλατυαστικού πληθωρισμού
τής αναλυτικής έκφρασης’’... ξαναγίνεται δημοσιογράφος τής αριστεράς... συλλογίζεται κανείς τον
ποιητή Ρίτσο, ψυχολογικά ταυτισμένο με μια βαριεστημένη γεροντοκόρη...» (1956). Για τισ «Μαρ‐
τυρίεσ» γράφει: «Πολλές φορές, ο Ρίτσος δίνει τη
εντύπωση ‘‘εκείνου που τα ξέρει όλα’’ αλλά δε μας
λέει για τίποτε κάτι το δραστικό και το ουσιαστικό...διακρίνουμε μια ασέλγεια, κάτι σαν πάθος
ιδιωτικό, που σκοτώνει την ποίηση...» (1967). Και
τέλοσ, για να μη μακρηγορώ για τα «Χάρτινα» γρά‐
φει: «η ποίησή του είναι συνυφασμένη με μια καθολική ασχήμια...αδικαιολόγητη σχοινοτένεια των
εκφράσεων του Ρίτσου, από τις ατέρμονες επαναλήψεις του, από τον ανένδοτο πλατυασμό, από τον
ακοσκίνιστο ρεαλισμό...από τον πλαδαρό τόνο
τής φωνής αυτής...σέρνεται στο ίδιο πάντα επίπεδο,και μήτε ποτέ ανεβαίνει, μήτε ποτέ κατεβαίνει, μα κυλάει, κυλάει, μ’ ένα μούρμουρο
ραπτομηχανής Σίγγερ...μια Ρωμιοσύνη κατσουφιασμένη, ατημέλητα και μίζερα λαϊκή...Μέσα απ’
αυτή τη στιχοβολή μαντεύουμε μάλλον έναν κου-

ρασμένον ή νωχελή άνθρωπο παρά έναν ρωμαλέο
μαστιγωτή και αναθεματιστή τού κεφαλαιοκρατικού κόσμου ή έναν οργισμένο επανατάτη τύπου
Νερούντα. Δεν είναι ένας τραχύς βάρδος σαν τον
Χιλιανό ποιητή, αλλά ένας τρυφερός και ευγενικός
ελεγειακός με ψυχολογία αξιοπρεπούς μικροαστού - τον είπανε και κόμη τής Μονεμβασιάς – ξεστρατισμένος στον μαρξισμό για λόγους που μόνο
μια εμπεριστατωμένη ψυχανάλυση θα μπορούσε
να ξεδιαλύνει...τη φειδώ τού Σεφέρη, ο Ρίτσος την
έκαμε πλατυασμό και σπατάλη...» (1975). (Τα απο‐
σπάσματα των κριτικών τού Καραντώνη αντλήθη‐
καν από το αφιέρωμα τησ «Νέασ Εστίασ» στον
Γιάννη Ρίτσο, τα Χριστούγεννα του 1991, τεύχ.
1547, σελ. 212 επ.).
Αριστοτελικά αναλυτικόσ και αρκούντωσ συν‐
θετικόσ με ειρμό και ευδιάκριτα αρχή, μέση και
τέλοσ. Θα προσέθετα εδώ ότι κάποτε ο Βασιλικόσ
διατυπώνει πρωτότυπεσ και σχεδόν αιρετικέσ από‐
ψεισ με φράσεισ και ιδέεσ‐αφοριστικέσ που έρχον‐
ται σε αντίθεση με τον καθιερωμένο από τη
σωκρατική και δυτική λογική, κανόνα. Π.χ. «Η
τέχνη γίνεται από τις αμαρτίες μας· ποτέ απ’ τις
καλές μας πράξεις.» (Ψηφίδεσ, σελ. 46). Πλήθοσ οι
σοφέσ τοποθετήσεισ του σε δύσκολα πνευματικά,
ιστορικά και πολιτικά ζητήματα και οι εύστοχοι χα‐
ρακτηρισμοί για πρόσωπα και καταστάσεισ. Τα
σκίτσα του για τουσ ανθρώπουσ που γνώρισε γί‐
νονται, συνήθωσ, αληθινά πορτρέτα. Σκιτσάροντασ
τον Γιώργο Ιωάννου, γράφει: «Πρόσφυγας, κυνηγημένος, κατατρεγμένος από μάστιγες τύπου Χριστιανόπουλου...» (σελ. 343). Στα 1988 γράφει ότι
η γενιά του «αριθμεί, συγκριτικά με άλλες γενιές
πεζογράφων, αρκετούς ομοφυλόφιλους...πριν περάσει η πεζογραφία,... στα χέρια των γυναικών,
που αποκαλύπτονται στους νεότερους οι αξιότεροι
συνεχιστές της» (σελ. 193). Και οι συσχετίσεισ λο‐
γοτεχνικών γεγονότων αναδεικνύουν την οξυδέρ‐
κειά του: «Μετά τους Γάλλους υπαρξιστές και τους
οργισμένους νέους τής Αγγλίας, εμφανίζονται, σαν
μια παραφυάδα τους, στην Αμερική οι ΄΄μπήτνικς΄΄» (σελ. 59). Αναφερόμενοσ στο «Κιβώτιο»
του Άρη Αλεξάνδρου, θα γράψει: «Μερικές φορές
μάλιστα το βιβλίο παίρνει τόνους καθαρά αντικομουνιστικούς στο γράψιμο περισσότερο παρά στην
πρόθεση...Σαν γραφή, είναι γυμνή από επίθετα.
Καθαρή, νέτη, ρυθμική. Ίσως όχι μεγάλου συγγραφέα...του λείπει , π.χ. όλη η τραγικότητα του Λόντον...λείπει από το βιβλίο ...η ζεστασιά εκείνης τής
εποχής τού αντάρτικου...» για να συμπεράνει πωσ
«Είναι ένα βιβλίο υγιεινό. Κάνει καλό. Σαν το καθάρσιο.» (σελ.98 επ.)
Διορατικόσ επιτυγχάνει μια ακτινογραφία στα
πρόσωπα και στα πράγματα του νεοελληνικού
βίου και δημιουργεί με επιδέξιεσ πινελιέσ την τοι‐
χογραφία τήσ εποχήσ μασ. Αναδεικνύεται έτσι ωσ
ένασ χαρισματικόσ και οξυδερκήσ χρονικογράφοσ.
Μέσα από την πολιτική και σκηνοθετική του ματιά
δε διστάζει να οριοθετεί με ειλικρίνεια την ένταξή

ρητική του. Διότι και η αντιρρητική αποτελεί μέροσ
τήσ μεθόδου υπεράσπισησ μιασ άλλησ βαλλόμενησ
κατάστασησ πραγμάτων που ο συγγραφέασ μασ
υπερασπίζεται. Η υπερασπιστική του στάση σε
συνδυασμό με την επιείκεια που ανέφερα δεν εμ‐
ποδίζει την ευθυβολία του κι αυτή δεν εξαφανίζει
τισ λοξέσ ματιέσ στα πρόσωπα, όταν ξεσκεπάζει
ιδιάζουσεσ πτυχέσ τήσ οντότητάσ τουσ, π.χ. η «φιλομοφυλία» τού Αντρέ Ζιντ (σελ. 48 και επ.), οι
αναφορέσ στον Ταχτσή (σελ. 190 επ.) κ.λπ.
Θα έκανα λόγο για μια πλούσια «ποικίλη ιστο‐
ρία» που φιλοτέχνησε ο συγγραφέασ συνδυάζον‐
τασ το έμφυτο τάλαντο τησ γραφήσ με την
κοινωνική ευαισθησία και την κτηθείσα λογιο‐
σύνη. Εννοώ το συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό με το
στέρεο ελληνικό κέντρο, όπου ιδανικά, ιδέεσ, βε‐
βαιότητεσ και αμφιβολίεσ συμπλέκονται και δια‐
λέγονται με το σύγχρονο αναγνώστη. Αυτό δε
σημαίνει κανενόσ είδουσ απομόνωση ούτε παρα‐
πέμπει σε άγονουσ και ανόητουσ ελληνοκεντρι‐
σμούσ γιατί ο Βασιλικόσ είναι ταυτόχρονα και
Ευρωπαίοσ και οικουμενικόσ που θα πει παναν‐
θρώπινοσ. Περαιτέρω, εννοώ την αναμφισβήτητη
ελληνική του ιθαγένεια που τον διακρίνει ανάμεσα
στουσ μεγάλουσ ξένουσ συγγραφείσ και διανοητέσ.
Αυτή (το άλλο δαιμόνιο) που τον ωθεί να γράψει
το 1977 ένα μεστό και ανοιχτό γράμμα στον Αλ‐
βανό συγγραφέα Ισμαήλ Κανταρέ: «...συμπεραίνω
πως δεν μας συμπαθείς πολύ εμάς τους Έλληνες...Όλα τα αρχαία σας όμως είναι ελληνικά...»
και τον καλεί να έρθει στην Ελλάδα «Έλα σαν τουρίστας. Να συμπληρώσεις τη γνώση σου από τα
αρχαία ερείπια που αφήσαμε εκεί στην πατρίδα
σου...» (σελ. 117 επ.)
Θαυμαστή είναι η αντοχή των κειμένων στο
χρόνο αφού και σήμερα διατηρούν τη φρεσκάδα
και τη διαχρονία τουσ. Η νομική του «προπαιδεία»
που ευτυχώσ δεν τον έκανε έναν «στανικό δικηγόρο που μπορεί να έφτανε και παρ’ Αρείω Πάγω»
κατά την εύστοχη και ειρωνική παρατήρηση του Δ.
Ραυτόπουλου, τον όπλισε με τον αποδεικτικό λόγο
που σημαίνει επιχειρήματα άρα δίκαιο, διαυγή και
επαγωγικό λόγο. Η γόνιμη περιέργειά του και η
σπάνια κουλτούρα του τον αναδεικνύουν σε
πειστικό διανοητή και δεινό χειριστή των πιο δυσ‐
νόητων θεωρητικών κατασκευών. Όλα αυτά προ‐
ϋποθέτουν πραγματική και σε βάθοσ κατάκτηση
και σφαιρική γνώση των παντοδαπών θεμάτων
του. Με θαυμαστή άνεση και με τη φρεσκάδα ενόσ
σοφού παιδιού ο Βασιλικόσ μπαινοβγαίνει στα δώ‐
ματα τησ γνώσησ, εισχωρεί στην ψυχολογία των
προσώπων και στα έργα τουσ χωρίσ να τα αποξε‐
νώνει από τα γενικότερα και καυτά προβλήματα
τησ εποχήσ μασ.
Κοιτάζοντασ στο ευρετήριο του τόμου τον κα‐
τάλογο των ονομάτων είχα ωσ πρώτη εικόνα έναν
ουρανό με τουσ πιο ενδιαφέροντεσ αστερισμούσ
του και κατόπιν ένα μεγάλο κοιμητήριο απόντων
και παρόντων. Όταν όμωσ άνοιγα τισ αντίστοιχεσ
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του σε κινήματα και πολιτικούσ οργανισμούσ χωρίσ
ποτέ να αφομοιώνεται και να κομματικοποιείται.
Συνάμα αποκαλύπτει άγνωστεσ πλευρέσ ανθρώ‐
πων που δέσποσαν στα πνευματικά ζητήματα τον
περασμένο αιώνα. Π.χ. στη σελίδα 298 περιγράφει
την επιφυλακτική αν όχι αρνητική στάση τού
Οδυσσέα Ελύτη απέναντι στην κίνηση διανοουμέ‐
νων προκειμένου να υπογραφεί δήλωση για τη δο‐
λοφονία τού Γρηγόρη Λαμπράκη: «Πιάνει το
στυλογράφο. Το χέρι του σα να τρέμει. Η φράση
δεν βγαίνει.»
Η κριτική σκέψη τού Βασιλικού αποκλείει τισ
θολούρεσ, τουσ περίτεχνουσ γρίφουσ και την απο‐
πνικτική εσωστρέφεια, κατασταλάζοντασ πάντοτε
σε λογικά και διαυγή συμπεράσματα. Η ιδιοσυγ‐
κρασία του αποστρέφεται την αποτύπωση υδατο‐
γραφημάτων που υποχρεώνουν τον αναγνώστη να
καταφεύγει στο φωσ για να τα διακρίνει και απο‐
φεύγει επιμελώσ και άλλα, παρομοίου είδουσ, δια‐
νοητικά τεχνάσματα. Αυτό προϋποθέτει τη
συνομολόγηση μιασ άτυπησ συνθήκησ τιμιότητασ
ανάμεσα στο συγγραφέα και τον αναγνώστη. Ση‐
μαίνει, επίσησ, ότι ο Βασιλικόσ κρατάει ανοιχτή την
πόρτα ή σε κάθε περίπτωση μάσ εμπιστεύεται αν‐
τικλείδια για να μπούμε στουσ χώρουσ που κινεί‐
ται η σκέψη του. Η στεγνή αντικειμενικότητα
κάμπτεται βέβαια καμιά φορά μπροστά στη συ‐
ναισθηματική φόρτιση εντέλει όμωσ λειτουργεί
επί το πλείστον θετικά και συνοδοιπορεί αρμονικά
με μια ιδιάζουσα ευπροσηγορία.
Τα κείμενα του τόμου καταδεικνύουν έναν συν‐
τάκτη φιλοδίκαιο και τολμηρό. Έτσι, δε διστάζει να
γράψει για τον κεκοιμημένο φίλο μου Ν. Γ. Πεν‐
τζίκη ότι ήταν «προβοκατόρικος, ερεθιστικός, εριστικός, ένας άνθρωπος που έπασχε» σε αντίθεση
με την αδερφή του ποιήτρια Ζωή Καρέλλη η οποία
«είχε έναν φιλοσοφικό τρόπο σκέψης και μια συμπεριφορά ευγενική και στοχαστική» (σελ. 223).
Αναφερόμενοσ στον Ντίνο Χριστιανόπουλο γράφει
ότι «έπασχε από εγγενή κακία...είχε έναν ιδιαίτερο
τρόπο να πληγώνει» (σελ. 226) .Το βιβλίο περιέχει
κείμενα που ενώ στρέφονται ανήσυχα προσ όλα
τα σημεία τού πνευματικού μασ ορίζοντα τελικά
στέκονται σταθερά όπωσ η μαγνητική πυξίδα δεί‐
χνοντασ ένα σταθερό σημείο, ένα γόνιμο κέντρο.
Η ανήσυχη και πρωτεϊκή φύση τού Βασίλη Βασιλι‐
κού, αντικρίζει τα πράγματα κάτω από ένα ισχυρό
κάτοπτρο όπου τα επισημαίνει, τα αναλύει και τα
ανασυνθέτει. Ποίηση, πεζογραφία, ονόματα, επι‐
καιρότητα, πολιτική, συνεντεύξεισ, Έλληνεσ και
ξένοι πεζογράφοι, ποιητέσ και κριτικοί, λόγιοι και
διανοούμενοι, λογοτεχνικά ρεύματα, μπήτνικσ,
Γάλλοι υπαρξιστέσ, διανοούμενοι τησ Αριστεράσ
κ.λπ αναλύονται, κρίνονται και χωρογραφούνται.
Ο Βασίλησ Βασιλικόσ ακολουθεί, κατ’ αρχήν,
μια σαφή υπερασπιστική γραμμή απέναντι στα
πρόσωπα και στα πράγματα τησ λογοτεχνίασ. Η
οποία δεν κάμπτεται ούτε κι όταν ακόμα προβάλ‐
λεται η μετά λόγου γνώσησ ή πεποίθησησ αντιρ‐
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σελίδεσ ένιωθα ότι ο συγγραφέασ, τουσ έδινε φιλί
ζωήσ και τα έμπαζε, με τρόπο αριστοτεχνικό,
άφθαρτα στη συλλογική μνήμη. Κάποιοι του συ‐
ναφιού μπορεί να λένε πωσ ο Βασιλικόσ γράφει
πολύ. Το ορθότερο θα ήταν να λένε ότι σκέφτεται
πολύ και γράφει εξίσου πολύ. Πιστεύω πωσ οι πε‐
ρισσότεροι από αυτούσ γράφουν λίγο αλλά δε
φαίνεται να σκέφτονται πολύ.
Δεν είμαι σε θέση να ξέρω τι θα βρουν στα κεί‐
μενα του Βασιλικού οι λογήσ γραμματικοί, οι
θύραθεν κριτικολογούντεσ αλλά και οι καλοπροαί‐
ρετοι μελετητέσ. Θα ακούσουμε (και γιατί όχι;) για
τον οικουμενισμό, τον κοσμοπολιτισμό, τον ευρω‐
παϊσμό και την ελληνικότητά του. Εκείνο που εγώ
μπορώ να υποστηρίξω είναι πωσ όσο διάβαζα,
κάτω από τον πέπλο των περσόνων του, ανακάλυ‐
πτα πάντοτε στο τέλοσ τον Ποιητή. Με κεφαλαίο
Π παρακαλώ. Ίσωσ γι’ αυτό τα κείμενά του ποτέ δε
με κούρασαν. Ακόμα κι όταν έμπαινα στον πειρα‐
σμό να του αντιμιλήσω. Γιατί η όλη πνευματική
στάση του αποτελεί ένα ζωηρό νεύμα, ένα φιλικό
σινιάλο, ένα πικρό χαμόγελο. Γι’ αυτό αφήνει να
εκδηλωθεί κι ένα, πέρα για πέρα θεμιτό, παρά‐
πονό του: «Στον τόπο μου είμαι άγνωστος σαν ποιητής. Δεν ξέρω γιατί, αλλά οι αναγνώστες δεν
θέλουν να τους μπερδεύεις. Θέλουν, αφού απ’ την
αρχή τής καριέρας μου εκδηλώθηκα σαν πεζογράφος, να παραμείνω τέτοιος. Κι ωστόσο πολλά από
τα ποιήματά μου μεταφράστηκαν σε πολλές
χώρες...» (σελ. 196). Ο ίδιοσ, επίσησ, σε ραδιοφω‐
νική συνομιλία του με τον Μάνο Χατζιδάκι το 1984
αφού αναφέρει ότι του αρέσει ο Παπαδιαμάντησ
αλλά ότι στη γλώσσα τον επηρέασε ο Μυριβήλησ
θα συνεχίσει: «Πάντα το μοντέλο μου, όμως, στάθηκε η ποίηση για τη γλώσσα. Περισσότερα είχα
να πάρω από ένα ποιητή και λιγότερα από έναν
πεζογράφο» (σελ. 148). Οι πλείστεσ αναφορέσ του
σε ποιητικά έργα και ποιητέσ ενισχύουν την
άποψή μου που διατυπώθηκε για πρώτη φορά σ’
ένα δοκίμιό μου με τίτλο «Για τον Βασίλη Βασιλικό,
το ΄Ζ΄ και την ποιητική του, ολίγα» («Δικηγορική
Επικαιρότητα» τεύχ. 83, Μάρτιοσ – Απρίλιοσ 2006
και στον τόμο δοκιμίων μου με τίτλο «Εκ του Συ‐
στάδην», εκδόσεισ «Δωδώνη» 2007 σελ. 214 επ.).
Η ποιητική φύση τού Βασιλικού δεν προκύ‐
πτει μονάχα από τα σημαντικά ποιητικά του επι‐
τεύγματα, τα οποία παραμένουν αθέατα από την
«κρατούσα» και θύραθεν κριτική, αλλά και από τισ
διάσπαρτεσ συμπάθειεσ και ομολογίεσ στα κεί‐
μενά του: «Μικρός έγραφα ποιήματα και πρόζες,
μα κυρίως ποιήματα» ή «...σε ζορισμένες καταστάσεις, η ποίηση μπορεί να εκφράσει πιο άμεσα απ’
το πεζό το συμπυκνωμένο αίσθημα» (σελ. 194), ο
αυθορμητισμόσ, και ο ουμανισμόσ του αφήνουν
ευρυχωρία στον υποκειμενισμό τήσ ποιητικήσ γρα‐
φήσ. Όλα αυτά που αναφέρθηκαν καθιστούν την
ανάγνωση περισσότερο θελκτική. Και για να ολο‐
κληρώσω αυτή την παρατήρηση θα προσθέσω ότι
δεν έτυχε μέχρι σήμερα να διαβάσω πιο βαθυστό‐

χαστη και πιο παραστατική άποψη για την συγκρι‐
τική παραλληλία πεζογραφίασ και ποίησησ: «Αν οι
πεζογράφοι είναι οι φαρδείς δρόμοι, οι ποιητές
είναι οι δείκτες που σημαδεύουν τα χιλιόμετρα. Οι
πινακίδες που σηματοδοτούν στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους την έξοδο που πρέπει να πάρεις
για να μη χαθείς.» (σελ. 197).
Είχα επίσησ την αίσθηση ότι όλα τον ενδιαφέ‐
ρουν καθώσ τα κοιτάζει από ψηλά σαν δορυφόροσ.
Επόμενο είναι έτσι, συχνά, να επικεντρώνεται όχι
μόνο στα ουσιώδη και σχετικά αλλά και στα επου‐
σιώδη και άσχετα, ποικιλοτρόπωσ όμωσ ενδιαφέ‐
ροντα. Π.χ. γράφοντασ για τον Γιώργο Ιωάννου και
για τη «λάθος διάγνωση» βρίσκει την ευκαιρία να
μασ μιλήσει και για την περίπτωση του Αντώνη
Τρίτση (σελ. 344). Διαλεκτικόσ από τη φύση του
καταλήγει πάντοτε στην κατάφαση αποφεύγοντασ
τα επικίνδυνα συστήματα των δυσνόητων συλλο‐
γιστικών και εξοστρακίζοντασ την ανόητη και εμ‐
παθή εναντιολογία. Γιατί ακόμα και οι αντιρρήσεισ
του τείνουν προσ τη δημιουργία θετικών πορισμά‐
των. Πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο συνέ‐
δριο όπου ο Βασιλικόσ προσκαλείται ωσ εισηγητήσ
σε βασικά και θεμελιώδη ζητήματα, επιμελούμε‐
νοσ εντέλει ο ίδιοσ τα πρακτικά του. Η στάση του
είναι συνεπήσ προσ τισ διαχρονικέσ σκοπεύσεισ
του. Θα έλεγα πωσ τη συναντούμε και στον πλα‐
τωνικό Πρωταγόρα: «πας γαρ ο βίος τού ανθρώπου ευρυθμίας και ευαρμοστίας δείται». Γιατί η
σκέψη τού Βασιλικού είναι σκέψη μουσική με τισ
ελάσσονεσ και μείζονεσ κλίμακεσ. Μουσική,
επειδή το όλο υπόβαθρο, το κινούν αίτιο, δεν είναι
τόσο ο χαρισματικόσ πεζογράφοσ όσο ο πανταχού
παρών και τα πάντα πληρών, γεννημένοσ Ποιητήσ.
Είμαι πεπεισμένοσ ότι έχουμε να κάνουμε με
ένα τίμιο βιβλίο που κυκλοφορεί σε μια περίοδο
γενικήσ δοκιμιογραφικήσ πληθωρικότητασ και με‐
ταμοντέρνασ ασυναρτησίασ. Ένα βιβλίο που απο‐
θεώνει το παρόν, εκτιμά όπωσ πρέπει το παρελθόν
και εμπιστεύεται το μέλλον. Βιβλίο με γνήσια και
φυσική (που θα πει τυπογραφική και καλλιτεχνική)
ομορφιά αν συνυπολογίσω τα σκουλαρίκια και τισ
πούδρεσ τού μισού κι ανέσωστου (έτσι κι αλλιώσ)
και παραγεγραμμένου ήδη από τον εθνικό μασ
ποιητή, πολυτονικού (βλ. το «Διάλογο» με το σο‐
φολογιότατο του Διονυσίου Σολωμού). Θυμήθηκα
κι έναν άλλο πιο κοντινό μασ ποιητή, τον Νίκο Κα‐
ρούζο, που είχε χαρακτηρίσει το πολυτονικό «ανυπόφορο μπαρόκ» («Τα Νέα», 10 Φεβρουαρίου
1985). Συμπερασματικά θα μπορούσα να ισχυρι‐
στώ ότι το βιβλίο αποτελεί πραγματικό θησαυρό
μικρών και μεγαλύτερων κειμένων που συναπαρ‐
τίζουν ικανό μέροσ τήσ πνευματικήσ «πατριδογνω‐
σίασ» ενόσ σπουδαίου συγγραφέα και ανήσυχου
διανοητή, χωρίσ πόζεσ και σαγηνεύματα και το συ‐
νιστώ ανεπιφύλακτα σε όσουσ θέλουν να έχουν
μια σοβαρή εποπτεία στα σύγχρονα λογοτεχνικά
και πνευματικά ζητήματα.

45
του Μιχαήλ Γ. Βλάμου
Συγγραφέα
Eπιτίμου Δικηγόρου Πειραιά

Πειραιάς και Ιππόδαμος
(Η διεθνής πρωτιά της πόλης μας)

τουργιών, ιερών κ.λπ., πράγμα που επιβεβαι‐
ώθηκε και ανασκαφικώσ.

Οι σωστικέσ ανασκαφέσ στην πόλη μασ απεκά‐
λυψαν αρχαίουσ δρόμουσ σε αριθμούσ που βοη‐
θούν στην αποκατάσταση σε γενικέσ γραμμέσ του
συνολικού σχεδίου πόλεωσ, ενώ μια δεκάδα απο‐
καλυφθεισών κατοικιών μασ βοηθάει στην αναπα‐
ράσταση τησ Ιπποδάμειασ κατοικίασ. Από τα ιερά
τησ πόλεωσ έχει εντοπιστεί επακριβώσ το τέμενοσ
τησ Μουνιχίασ Αρτέμιδοσ στο λοφίσκο του Ναυτι‐
κού Ομίλου τησ Καστέλλασ με ίχνη πανάρχαιασ λα‐
τρείασ. Δυστυχώσ στο άλλο άκρο τησ πόλεωσ στον
κεντρικό λιμένα δεν έχει εντοπισθεί το επίσημο
Ιερό Αθηνάσ και Διόσ Σωτήροσ που πρέπει να κεί‐
ται κάπου κοντά στον Άγιο Σπυρίδωνα και στον Τι‐
νάνειο κήπο.
Η πόλη απετελείτο από πλέγμα παραλλήλων
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Τισ πρώτεσ ενδείξεισ πολεοδομικού σχεδια‐
σμού, δηλαδή τησ εκ των προτέρων καταρτίσεωσ
πολεοδομικού σχεδίου
ανιχνεύουμε ανασκαφι‐
κώσ στισ ιδρυθείσεσ κατά
την αρχαϊκή περίοδο (7οσ‐
6οσ π.χ. αιών) ελληνικέσ
αποικίεσ. Πράγμα που
ευνόησε η εξ υπαρχήσ
ίδρυση πόλεωσ και όχι
η επέκταση που υποχρε‐
ώνει σε προσαρμογή
στουσ προϋπάρχοντεσ
πολεοδομικούσ ιστούσ.
Η επιλογή του χώρου
τησ υπό ίδρυσιν πόλεωσ,
όχι μόνο γεωγραφικώσ
δηλαδή σε συγκοινωνια‐
κούσ κόμβουσ, σε ασφα‐
λείσ λιμένεσ ή θέσεισ
οχυρέσ με προσβάσεισ
κ.λπ. αλλά η επιλογή τησ
εκτάσεωσ,ο καθορισμόσ των διαστάσεων τησ πό‐
λεωσ, τησ τοποθετήσεωσ των δημοσίων και ιερών
χώρων και των χώρων κατοικίασ συνιστούν πολε‐
οδομικέσ δραστηριότητεσ που είναι ανασκαφικά
τεκμηριωμένεσ αλλά περιέχονται και σε έμμεσεσ
ιστορικέσ μαρτυρίεσ.
Από την αρχή τησ κλασσικήσ εποχήσ, στισ πρώ‐
τεσ δεκαετίεσ του 5ου π.χ. αιώνοσ έχουμε ανασκα‐
φικά δεδομένα πολεοδομικού σχεδιασμού στην
Μίλητο, την πατρίδα του Ιπποδάμου. Όμωσ η μόνη
πόλη που είναι ιστορικά μαρτυρημένο ότι πρώτη
ανεγέρθηκε βάσει σαφώσ οργανωμένου επιστη‐
μονικώσ πολεοδομικού σχεδιασμού είναι ο Πει‐
ραιάσ. Πόλη που εξ αρχήσ σχεδιάστηκε με σαφείσ
διακεκριμένουσ χώρουσ κατοικίασ, δημοσίων λει‐
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οριζοντίωσ και καθέτωσ τεμνομένων οδών που δη‐
μιουργούσαν μακρόστενα παραλληλόγραμμα οι‐
κοδομικά τετράγωνα. Κάθε οικοδομικό τετράγωνο
αποτελείτο από οκτώ ομοιόμορφεσ προσ νότον
στραμμένεσ οικίεσ 250 τ.μ. εκάστη κατά το σύ‐
στημα των σημερινών «κατοικιών εν σειρά». Κάθε
σπίτι είχε κεντρική αυλή στα νότια τησ οποίασ
υπήρχαν δυο δωμάτια και στα βόρεια δυο μεγάλεσ
αίθουσεσ με προθαλάμουσ. Η μία με δίρριχτη
στέγη ήταν ο ανδρών που περιείχε επτά ανάκλιν‐
τρα για συμπόσια. Η άλλη που θα ήταν διώροφη
αποτελούσε τον οίκο με υπνοδωμάτιο (θάλαμοσ)
στον όροφο.
Η ύπαρξη ομοιομόρφων κατοικιών εκφράζει
την ισονομία των πολιτών ασχέτωσ κοινωνικήσ ή
οικονομικήσ των θέσεων.
Από τα δημόσια κτίρια έχουν εντοπιστεί τα δύο
θέατρα νεώσοικοι στουσ λιμενίσκουσ Ζέασ και
Μουνίχιασ και το μεγαλύτερο κτίριο τησ πόλεωσ η
σκευοθήκη του Φίλωνοσ για τισ εξαρτίσεισ των
τριήρεων κειμένων μεταξύ 2ασ Μεραρχίασ και
Μπουμπουλίνασ δυτικώσ τησ οδού Υψηλάντου.
Η πόλη διέθετε τρεισ πλατειέσ λεωφόρουσ. Μια
εξ αυτών συνέδεε σε ευθεία γραμμή το τέμενοσ
Μουνιχίασ Αρτέμιδοσ με τον κεντρικό λιμένα, κάτι
σαν τη σημερινή Λεωφόρο Γεωργίου Α΄ αλλά νο‐
τιώτερα και ομαλότερα ώστε να συνδέει Μουνι‐
χία, Ζέα και Κάνθαρο.
Ο Ιππόδαμοσ ο Μιλήσιοσ, Φιλόσοφοσ του 5ου
π.Χ αιώνα και κατ’ Αριστοτέλη μετεωρολόγοσ
υπήρξε ο πατέρασ τησ Πολεοδομίασ ωσ επιστήμησ
με τη σύλληψη και εφαρμογή του από αυτόν απο‐
κληθέντοσ Ιπποδαμείου συστήματοσ που αποτέ‐
λεσε, με την πρώτη επιστημονική σχεδίαση
πόλεωσ, την πρωταρχική ελληνική προσφορά στην
πολεοδομία και προσέφερε την ανθρωπότητα το
επίτευγμα και υπόδειγμα για την περαιτέρω σχε‐
δίαση των πόλεων από την ελληνική και Ρωμαϊκή
εποχή μέχρι και το σχεδιασμό των συγχρόνων Αμε‐
ρικανικών μεγαλουπόλεων. Έζησε δυο γενεέσ πριν
τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.
Ο Ιππόδαμοσ στον Πειραιά, την πόλη που θε‐
μελίωσε ο Θεμιστοκλήσ και ολοκλήρωσε ο Περι‐
κλήσ, με το σχεδιασμό του εδημιούργησε την
πόλη, την κατάλληλη για ελεύθερουσ και ισόνο‐
μουσ ενεργούσ πολίτεσ. Οι Αθηναίοι ωσ ανταμοιβή
του απένειμαν το δικαίωμα του πολίτου και του
χάρισαν σπίτι στον Πειραιά. Έτσι ο Μιλήσιοσ Ιππό‐
δαμοσ έγινε Πειραιώτησ κατοικώντασ στο πρότυπο

σπίτι και στην υποδειγματική πόλη που προσέ‐
φερε στην ανθρωπότητα.

Νεώτερος Πειραιάς

Αλλά και ο νεώτεροσ Πειραιάσ ευτύχησε το
σχέδιο του να εκπονηθεί από τουσ δυο πρωτεργά‐
τεσ τησ Πολεοδομίασ στην νέα Ελλάδα, τουσ Κλε‐
άνθη και Σάουμπερτ. Οι δυο μηχανικοί που το
1831‐33 εξεπόνησαν ωσ γνωστόν και το πρώτο
σχέδιο των Αθηνών, ανέλαβαν την κατάρτιση του
σχεδίου και του επινείου τησ πρωτευούσησ τησ Ελ‐
λάδοσ. Και όπωσ στην Αθήνα έτσι και στον Πειραιά
κατήρτισαν ένα θαυμάσιο και μεγαλόπνοο σχέδιο
με ευρείεσ λεωφόρουσ, μεγάλεσ πλατείεσ και χώ‐
ρουσ για δημοσιά κτίρια.
Μάλιστα ο Πειραιάσ υπερείχε. Έτσι για την
Αθήνα προβλέφθηκαν πλατείεσ συνολικήσ εκτά‐
σεωσ 80.000 τμ ενώ για τον Πειραιά 139.000 τμ.
Κατά παράξενη λοιπόν συγκυρία ο Πειραιάσ
στην μεν κλασσική εποχή υπήρξε το πρώτον αυ‐
θεντικόν υπόδειγμα κλασσικήσ επιστημονικήσ πο‐
λεοδομίασ, στην δε νεώτερη εποχή διέσωσε τα
αυθεντικώτερα στοιχεία του σχεδιασμού των πρώ‐
των δύο πολεοδόμων τησ Νέασ Ελλάδοσ, Κλεάνθη
και Σάουμπερτ.

Το παλαιό ταχυδρομείο Πειραιώς

Πράγματι το παλαιό ταχυδρομείο μαζί με το
Δημοτικό Θέατρο αποτελούν τα μνημειακώτερα
κτίρια του Πειραιώσ. Θεμελιώθηκε στισ 7 Μαρτίου
1899 σε σχέδια του μηχανικού Δημ.Παπακωνσταν‐
τίνου με πρότυπο το ταχυδρομικό Μέγαρο Γε‐
νεύησ. Ανεγέρθηκε από τον εργολάβο Απαλόδημο
με δαπάνη 242.450 δρχ και εγκαινιάστηκε την 1η
Σεπτεμβρίου 1901. Οικοδομήθηκε ειδικά για την
εξυπηρέτηση των Τ.Τ.Τ. Μαζί με το Μέγαρο Μελά
στην Αθήνα αποτελούσαν τα ωραιότερα Ταχυδρο‐
μικά Μέγαρα τησ Ελλάδοσ.

Ο ΠΟΡΘΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ
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Είναι κοινό μυστικό πως ανάμεσα στους πολιορκητές βρισκόντουσαν περισσότεροι χριστιανοί (καθώς
και εξισλαμισμένοι και γενίτσαροι) απ΄ όσους υπερασπιστές βρισκόντουσαν μέσα στα τείχη της Πόλης, άν
και μαζί με τους υπερασπιστές υπήρχε και ο οθωμανός
εκδιωγμένος πρίγκηπας Ορχάν με μερικούς Τούρκους
πιστούς του σταρτιώτες.
Επίσης γνωστό είναι ότι η σχέση του πορθητή
(Fatih Sultan Mehmet) με τον ελληνισμό ήταν πολύ
δυνατή. Εκείνο όμως που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό
στην Ελλάδα είναι το άνοιγμα του τάφου του πορθητή
επί σουλτάνου Abdülhamid II, (ناث ديمحلا دبع
`Abdü’l-Ḥamīd-i sânî, İkinci Abdülhamit, 1842 –
1918), σύμφωνα με το περιοδικό Ακτουέλ
(19.12.1991) με τίτλο, μήπως ο Φατίχ/Πορθητής ήταν
χριστιανός;
Στο δημοσίευμα σημειώνεται πως το τέμενος του
Πορθητή χτίστηκε επάνω στο ναό των 12 Αποστόλων
στα θεμέλια του οποίου ενταφιάζονταν οι βυζαντινοί
αυτοκράτορες. Όταν ανοίχτηκε ο μαρμάρινος τάφος,
βρέθηκε ταριχευμένο το σώμα του Μεχμέτ (πέθανε
από δηλητηρίαση, μάλλον από τον εβραίο γιατρό του
Γιακούμπ Πασά) τοποθετημένο ως βυζαντινός αυτοκράτορας (ίσως και με σταυρό !!), ενώ σύμφωνα με το
περιοδικό Τέμπο (21.04.1993), το αίτημα του Elif
Naci το 1965 να ξανανοίξει ο τάφος απορρίφθηκε (βλ.
Λ. Μυστακίδου: οι γυναίκες στην αυλή των οθωμανών,

σελ. 53-54).
Μητέρα του φέρεται η Β΄ σύζυγος του Murad II Huma Hatun,
μάλλον γαλλίδα με το όνομα
Στέλλα ή Εστέρ Nache de la Bazory, ενώ κατ’ άλλους η Δ΄ σύζυγός του Mara – Despina, κόρη του
Σέρβου ηγεμόνα Γ. Μπράνκοβιτς
και προγονή της Ειρ. Κατακουζηνού, δισέγγονη του αυτοκράτορα
Ιωαν. Καντακουζηνού, η οποία σε
κάθε περίπτωση τον μεγάλωσε ως
μητριά, τον έμαθε και ελληνικά
και το «πάτερ ημών». Εξάλλου η
Δ΄ σύζυγος του Πορθητή Cicek
Hatun που γέννησε τον Cem,
ίσως ήταν Ελληνίδα, ενώ η Ε’ σύζυγός του Ελένη, ήταν κόρη του
Δεσπότη του Μοριά Δημήτριου !!!
Δάσκαλό του είχε τον Molla
Gurani που τον δίδασκε το Iskendername του Ahmedi, δηλ. την ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου !! Τέλος, στο αρχείο του Βατικανού υπάρχει
επιστολή του Πάπα Πίου Β΄ προς τον Πορθητή που
τον καλεί να ασπαστεί τον καθολικισμό, προκειμένου
να ανακηρυχθεί αυτοκράτορας όλης της Ανατολής και
της Ρωμανίας (βλ. ΕΙΕ, Δημ. Αποστολόπουλος, Καθημερινή 22.01.2006, με ισχυρισμό πως η επιστολή αυτή
δεν επιδόθηκε στον πορθητή).
Περαιτέρω, όσο και αν φανεί περίεργο, οι οθωμανικές πηγές για την Άλωση είναι ελάχιστες και δυστυχώς δεν μας δίνουν καμία επιπλέον πληροφορία από
τις ήδη γνωστές των Βυζαντινών, δυτικών και
μερικών βαλκανικών και Ρωσικών, αντιθέτως αγνοούν, δηλ. δεν εστιάζουν σε σημαντικά γεγονότα αναλισκόμενες σε Αραβοπερσικού τύπου ποιητικές επικές
περιγραφές και πολυχρονέματα στον Πορθητή, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον άπιστο Βασιλέα
και τους υπερασπιστές της Πόλης, καταγγέλλουν τους
ενδιάμεσους ειρηνοποιούς Οθωμανούς, που μετά βρήκαν ατιμωτικό θάνατο από τον Σουλτάνο, θεωρούν δίκαια την επί 3ήμερο λεηλασία, ενώ κατ’ αυτούς ο
Κων/νος Παλαιολόγος (άπιστος Βασιλιάς), αποκεφαλίστηκε από έναν μισοπεθαμένο οθωμανό στρατιώτη
λίγο πριν ξεψυχήσει ηρωικά. Κάπου αναφέρεται και
ο γιγαντόσωμος σ(ι)παχής Ulubatlı Hasan που κατόρθωσε ν’ανέβει σ΄έναν πύργο του τείχους και να σηκώσει οθωμανικό μπαϊράκι πριν ξεψυχήσει από τις
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Του Δημ. Σταθακόπουλου
Δρα Κοινωνιολογίας της ιστορίας οθωμανικής περιόδου
Δικηγόρου – Μουσικολόγου
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πέτρες και τα βέλη των αμυνομένων.
Ο μόνος εκ των νεοτέρων ελλήνων που ασχολήθηκαν σοβαρά με τις οθωμανικές πηγές, δεδομένου
ότι γνώριζε την αραβική/ οθωμανική γραφή, ήταν ο
Νικηφόρος Μοσχόπουλος, ο οποίος μας έχει αφήσει
τόσο μεταφράσεις των οθωμανικών πηγών της εποχής
της Αλωσης, όσο και της περιόδου του 1821 με βασική πηγή τον Ahmed Cevdet Pasha.
Παρακάτω θα δούμε επιγραμματικά τους σύγχρονους της Αλώσεως Οθωμανούς χρονικογράφους:
Πρώτος εκ των σημαντικών φέρεται ο
Aşıkpaşazade, ή Ahmad Yahya Salman Ashik-Πασά
(1400-1484). Σύμφωνα με τον σύγχρονο τούρκο ιστορικό Halil Inalcik, *(«Πώς να διαβάσετε την «Ιστορία
του Ashik Πασά-Zade, στο: Δοκίμια οθωμανικής ιστορίας (Κωνσταντινούπολη: Eren, 1998), σελ. 139 –
156), στα έργα του Aşıkpaşazade υπάρχει σαφώς διαστρεβλωμένη ερμηνεία των πραγματικών γεγονότων
για να ταιριάζουν τα γραφόμενά του με τις προκαταλήψεις του. Ήταν σύνηθες και χαρακτηριστικό γι’
αυτόν η συγχώνευση δύο διαφορετικών ιστοριών για
να «σφυρηλατήσει» μια νέα περιγραφή.
Ο Enveri (1512;) Ήταν ιστορικός του 15ου αιώνα.
Έγραψε το Dustur-name που αποτελείται από 3730
στίχους και βασίζεται σε τρία μέρη, το πρώτο είναι
μια παγκόσμια ισλαμική ιστορία, το δεύτερο για τους
Aydinids και το τρίτο (842 στίχοι) για τους Οθωμανούς. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για την προσωπική ζωή του και ομοίως οι πληροφορίες για την
Άλωση είναι πενιχρές.
Ο Ibn Κemal, επίσης γνωστός ως
Kemalpaşazâde, (1468-1536), υπήρξε Sheikh ulIslam, λόγιος, ιστορικός και ποιητής, καταγόμενος
από μεγάλη γενιά της Αδριανούπολης. Ως νέος υπηρέτησε στο στρατό και αργότερα σπούδασε σε διάφορα ισλαμικά ιεροδιδασκαλεία μέχρι που έγινε
καδής/ δικαστής της Αδριανούπολης το 1515. Ο Βαγιαζίτ Β΄, του ανέθεσε τη συγγραφή της οθωμανικής
ιστορίας (Tevarih- i Al-i Osman, “Τα Χρονικά του
οίκου των Οσμάν”) στην οποία δεν έχει επιπλέον πληροφορίες για την Άλωση.
Ο Neşri (- 1520) υπήρξε εξέχων εκπρόσωπος της
πρώιμης οθωμανικής ιστοριογραφίας. Βίωσε το θάνατο του Μωάμεθ Β το 1481 και τις ταραχές των
γενιτσάρων. Σε ορισμένα σημεία η ιστορία του, βασίζεται στο έργο του Ashik Pasha-Zade. Ειδικές πληροφορίες για την Άλωση δεν έχει.
Ο Şükrullah (1388-1488), υπήρξε ιστορικός του
15ου αιώνα και Οθωμανός διπλωμάτης. Έγραψε το
διάσημο έργο για την παγκόσμια ιστορία (το 1460)
στην περσική γλώσσα, ονόματι Bahjat al-tawari’kh [Η
χαρά των Ιστοριών] που το παρουσίασε στον εξισλαμισμένο Μαχμούτ Πασά Angelovič. Το έργο αυτό
χρησιμοποιήθηκε ιδιαιτέρως από τους μεταγενέστερους Οθωμανούς ιστορικούς, αλλά για την Άλωση δεν
έχει ειδικές πληροφορίες.

Ο Tursun Beg (πιθανότατα γεννήθηκε στα μέσα
του 1420 στην Προύσα). Ήταν Οθωμανός γραφειοκράτης και ιστορικός που έγραψε ένα χρονικό αφιερωμένο στον Βαγιαζίτ το Β΄. Στο έργο του tarih-i
Ebülfeth («– حتفلا وبا خيراتΗ Ιστορία του Πορθητή» (Halil Inalcik και Rhoads Murphey trans. Μιννεάπολις: Bibliotheca Islamica, 1978 και Woodhead,
Christine. “Tursun Beg.” Εγκυκλοπαίδεια του Ισλάμ.
2nd Edition), αναλώνεται σε σουλτανικά πολυχρονέματα ή σε πληροφορίες γνωστές και από άλλες πηγές
αναφορικά με την Άλωση.
Ο Hoca Sadeddin (ή Sa’düddin) Efendi (1536 ή
1537 - 1599 ). Αν και μεταγενέστερος της Αλώσεως,
μας δίνει αρκετές πληροφορίες για την Άλωση, συχνά
απαξιωτικές για τους απίστους, ενώ διασώζει τη φήμη
του αποκεφαλισμού του Παλαιολόγου από έναν μισοπεθαμένο Οθωμανό στρατιώτη, γι’ αυτό και ο Νικ.
Μοσχόπουλος του κάνει ιδιαίτερη αναφορά. Υπήρξε
λόγιος και ιστορικός, δάσκαλος του Σουλτάνου Μουράτ Γ (όταν ο Μουράτ ήταν πρίγκιπας). Αν και κάποια
στιγμή είχε περιπέσει σε δυσμένεια, αργότερα διορίστηκε Sheikh ul-Islam.
Ο Οθωμανός σ(ι)παχής Ulubatlı Hasan (1428 29 Μαΐου 1453), μια ιστορικό-μυθική προσωπικότητα,
θεωρείται ο πρώτος Οθωμανός μάρτυρας της Άλωσης
και η ζωή και η θυσία του είναι καθαγιασμένες στην
ιστορία των Τούρκων. Σύμφωνα με την παράδοση,
γεννήθηκε σ’ ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Ulubat
στην επαρχία της Προύσας (κοντά στο Karacabey).
Πρέπει να ήταν πολύς ψηλός, σχεδόν γίγαντας όπως
αναφέρει ο σκωτσέζος Λόρδος Kinross.
Στην ηλικία των 25, βρέθηκε ως ιππότης/ ιππέας/
σ(ι)παχής στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης (6,
Απρ. 1453 - 29 Μαϊου, 1453). Το πρωί της Τρίτης 29
Μαΐου 1453, ο Ulubatlı Hasan, πεζός, με κάποιο
τρόπο κατόρθωσε ν’ αναρριχηθεί σ’ έναν πύργο των
τειχών της Κωνσταντινούπολης, ακολουθούμενος από
τριάντα συμπαραστάτες του. Έφερε μόνο ένα γιαταγάνι, μια μικρή ασπίδα και τη σημαία/ μπαϊράκι των
Οθωμανών. Όταν έγινε αντιληπτός, δέχθηκε καταιγισμό από πέτρες βέλη και λόγχες των αμυνομένων, εν
τούτοις έφτασε στην κορυφή και έβαλε την οθωμανική σημαία, την οποία υπερασπίστηκε έως ότου κατέρρευσε νεκρός με πολλά βέλη στο σώμα του.
Σύμφωνα με την παράδοση βλέποντας οι επιτιθέμενοι την οθωμανική σημαία στον πύργο, αναθάρρησαν και έτσι τελικά κατέκτησαν την Πόλη.
Επίμετρο:
Οι απόγονοι των Οθωμανών, των εξισλαμισμένων, των γενιτσάρων και λοιπών λαών της ανατολής,
ήρθαν για να μείνουν και έμειναν. Οι παρηκμασμένοι
και όσο δεν στεκόμαστε στα πόδια μας και στην «αυτάρκεια», απλώς τους παρακολουθούμε χωρίς να
έχουμε να πούμε κάτι. Για την ακρίβεια δεν έχουμε να
πούμε κάτι (όχι υποχρεωτικά αντίθετο, αλλά ούτε καν
κατανόησης ή συνεργασίας, οπότε τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχει η άλλη πλευρά).

