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Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι 
Αγαπητοί συνάδελφοι

Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για το Δικηγο-
ρικό Σύλλογο Πειραιά, αφού για πρώτη φορά ενώπιον
όλων και κυρίως των συναδέλφων εκτίθεται ο Πρό-
εδρος του ΔΣΠ, ως αυτοτελές  όργανο της Διοίκησης
κατά τον  Κώδικα Δικηγόρων,  για τα πεπραγμένα της
θητείας του,  για να εκτιμηθεί αν ήταν άξιος της επι-
λογής τους. Είναι μια πρωτόγνωρη, πρωτοποριακή
αλλά και ρηξικέλευθη παρουσίαση. Υπηρετεί την
άποψη,  σωστός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πο-
λίτης και από τον τελευταίο έχουμε αξιώσεις να κρίνει
με αντικειμενικά κατά το δυνατόν κριτήρια.   

Η πρόσκληση στους φορείς της πόλης είναι απόρ-
ροια της εξωστρέφειας του Συλλόγου μας  αλλά και
της κοινής πορείας μας σε μεγάλα και μικρά ζητή-
ματα, που αφορούν την πόλη, ενδυναμώνουν την
άποψη του πρώτου επιστημονικού Συλλόγου της πό-
λης, η δε πρόσκληση των μέσων μαζικής ενημέρωσης
αφορά τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα σε πρά-
ξεις ή και παραλείψεις. 

Η  χώρα μας είναι σε ένα σταυροδρόμι προόδου
και στασιμότητας. Τα χρόνια δοκιμασίας είναι πολλά
και συνεχόμενα. Η κοινωνική ανασύνθεση ζητούμενη
και οι αντοχές των πολιτών όλο και λιγοστεύουν. 

Η  πόλη μας, ο Πειραιάς, προσπαθεί να βρει ένα
σύγχρονο πρόσωπο που να υπηρετεί τον «πολίτη»
της και να γίνει αντάξια του πρώτου λιμανιού της χώ-
ρας. 

Το δικηγορικό σώμα στοχευμένο από τις μνημο-
νιακές και όχι μόνο υποχρεώσεις, αρχής γενομένης

από την επιβολή Φ.Π.Α. το 2010 και με κορύφωση
τον ασφαλιστικό νόμο, βάλλεται και οι συνάδελφοι
«αναμετρώνται» με αριθμούς και τα ποσοστά, και
με την οικονομική δυσπραγία που είναι διάχυτη. 

Μέσα σε αυτό το τοπίο ως Πρόεδρος του Δ.Σ.Π.,
ώς αυτοτελές όργανο Διοίκησης κατά τον Κώδικα Δι-
κηγόρων έδωσα αποφασιστικές μάχες  σε καθημερινή
σχεδόν βάση με ένταση και αξιοπρέπεια  και ειδικό-
τερα:  

Είχα ενεργή, συνεχή και αποφασιστική συμμε-
τοχή. 

1) Στις 22 Ολομέλειες Προέδρων Δικηγορικών
Συλλόγων, στις 44 Συντονιστικές (μία εκ των οποίων
τον Μάρτιο του 2016 στον Πειραιά), όπου σφυρηλα-
τήθηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης, ομοθυμίας και κοινής
αγωνιστικής δράσης σε μείζονα θέματα που επηρέ-
αζαν την καθημερινότητα του Δικηγόρου (ασφαλι-
στικό, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, POS) με απο-
τέλεσμα οι κατευθυντήριες Αρχές αυτών των
πανελλαδικών οργάνων να γίνονται σεβαστές από το
σύνολο σχεδόν των Δικηγορικών Συλλόγων

2) Στην υλοποίηση του Δικηγορικού Δημοψηφί-
σματος του Νοεμβρίου του 2014 για τις διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, (για τη διαγνωστική
δίκη και την εκτέλεση), που μεταξύ άλλων ήταν απόρ-
ροια προηγούμενου προβληματισμού σε συνάντηση
της  παράταξης μας των Ανεξάρτητων Δικηγόρων Πει-
ραιά. 

Αναδείχτηκε αυτή η ανώτατη μορφή συλλογικής
εκπροσώπησης των δικηγόρων πανελλαδικά, όπου
καταγράφηκε η βούληση των συναδέλφων πέρα από
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τα συνηθισμένα (Γ.Σ., Δ.Σ.), είναι δε βέβαιο ότι υπήρξε
πρωτοποριακό για τα δεδομένα των συλλογικών ορ-
γάνων Διοίκησης της χώρας μας, αν και  αντιμετωπί-
στηκε αρχικά με καχυποψία αλλά στη συνέχεα έτυχε
σχεδόν καθολικής αποδοχής.   

3) Στις 16 Επιτροπές Αξιολόγησης πτυχίων Νομικής
Ευρωπαϊκής  Ένωσης και τις συνακόλουθες Επιτροπές
Δοκιμασίας Επάρκειας, όπου κρίνονταν τα επαγγελ-
ματικά προσόντα χιλιάδων πτυχιούχων των Νομικών
Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των υπο-
λοίπων χωρών με την ξεχωριστή ιδιαιτερότητα καθε-
νός, προκειμένου να εγγραφούν ως ασκούμενοι
στους οικείους Συλλόγους. Παράλληλα θα πρέπει να
σημειωθεί ότι εκεί αντιμετωπίσαμε τη μήνι και την
ύβρι ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης με απί-
στευτες αθλιότητες, οι οποίες έχουν πάρει το δρόμο
της Δικαιοσύνης.  

4) Ως τακτικό μέλος επί τριήμερο κάθε εξάμηνο
στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των
ασκούμενων, όπου υπέβαλα θέματα προς εξέταση,
ανάλογα με τη θεματική ενότητα που αναλάμβανα.   

5) Ως τακτικό  μέλος στις δεκάδες συνεδριάσεις
του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών για την αντιμετώ-
πιση τρεχόντων ασφαλιστικών ζητημάτων των δικη-
γόρων (επιστροφή παραβόλων προαγωγής, επίδομα
μητρότητας, εξέταση θεμάτων που αφορούσαν
ασφαλισμένους νομικούς σε όλη την ελληνική επι-
κράτεια, ένταξη των ασφαλισμένων σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία με το ν. 4321/2015, πρόταση
στο ΕΤΑΑ για παράταση προθεσμίας καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών χωρίς προσαυξήσεις, κ.λ.π).  

6) Παραστάθηκα ως μέλος του Προεδρείου της
Συντονιστικής σε  αλλεπάλληλες συναντήσεις στο
Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον Υπουργό,
με Γενικούς Γραμματείς και άλλους υπηρεσιακούς
κυβερνητικούς παράγοντες, παρέστην σε συναντήσεις
με τους λοιπούς επιστημονικούς φορείς, προκειμένου
αφενός να καταδείξουμε τον απρόσφορο και άδικο
χαρακτήρα του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, και αφε-
τέρου σε συνδυασμό με τα επιβαλλόμενα φορολο-
γικά βάρη (φόρος εισοδήματος, εισφορά αλληλεγ-
γύης, τέλος επιτηδεύματος, προκαταβολή φόρου και
ΕΝΦΙΑ) καθιστούν προβληματική της επαγγελματική

εξέλιξη, παρά τις όποιες τροποποιήσεις επί τα βελτίω
που έλαβαν χώρα (συμψηφισμός του παρακρατού-
μενου 20% υπέρ ΕΦΚΑ στο γραμμάτιο προκαταβολής
εισφορών με την ατομική ασφαλιστική υποχρέωση,
εκπτώσεις στην ασφαλιστική υποχρέωση ανάλογα
με το εισόδημα από 7000 ευρώ το χρόνο και μετα-
βατικές διατάξεις σε βάθος τετραετίας).

Μετά την ψήφιση του ν. 4387/2016 συγκάλεσα
την Επιστημονική Επιτροπή του Συλλόγου για τη δι-
καστική αντιμετώπιση του ασφαλιστικού νόμου και
των υπουργικών του αποφάσεων, πλην όμως η Επι-
τροπή αυτή δεν προχώρησε, γιατί απορροφήθηκε
από την   αντίστοιχη της Ολομέλειας.    

7) σε τοπικό επίπεδο  συγκάλεσα 105 Διοικητικά
Συμβούλια, 14  Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου,
ενώ στις λοιπές απόπειρες  Γενικών Συνελεύσεων
έλαβαν χώρα αντίστοιχες ενημερώσεις για τα προ-
βλήματα του κλάδου δίνοντας διαστάσεις άμεσης δη-
μοκρατίας στη λειτουργία του Συλλόγου. 

8) Τα έξοδα του Προέδρου παρέμειναν σε χαμηλά
επίπεδα, παρά τις αυξημένες και συνεχείς δράσεις
και μετακινήσεις μου κύρια στην Αθήνα, τη σύγκληση
της Συντονιστικής στον Πειραιά και όλως περιστα-
σιακά στην επαρχία (Συντονιστική στο Αγρίνιο, Συνέ-
δρια της Ένωσης Ποινικολόγων,  Δικονομολόγων) ενώ
παράλληλα προέβην στην  ορθολογικότερη κατανομή
του υπαλληλικού  προσωπικού του ΔΣΠ, χωρίς να αν-
τικατασταθεί η αποχωρήσασα υπάλληλος και παράλ-
ληλα εκ των ενόντων να  καλυφτεί η αντίστοιχη λει-
τουργία  του ΚΕΔΙΠ, παράμετροι που συνέβαλαν
μεταξύ άλλων στο θετικό πρόσημο στα οικονομικά
του Συλλόγου, παρά την μείωση των εσόδων λόγω
της μακρόχρονης αποχής . 

9) Παρενέβην πρωτοποριακά στο προσφυγικό της
πόλης μας με την πρότασή μου, που ομόφωνα στη-
ρίχτηκε στο Δ.Σ., αφενός με την συνεργασία και των
Δικαστών και Γραμματέων για την αγορά κατάλληλου
υλικού για τους πρόσφυγες (σκηνές, υπνόσακοι κ.λ.π)
και αφετέρου με τη δημιουργία συμβουλευτικής δο-
μής, που αγκαλιάστηκε από συναδέλφους, καθημε-
ρινά επί  τρίμηνο περίπου με τη σχεδόν καθημερινή
παρουσία μου στη δομή αυτή. Για το ίδιο ζήτημα
συμμετείχα στην Ολομέλεια της Ένωσης των Ευρω-
παϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) μεταξύ άλλων
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4

στη Λυών της Γαλλίας, όπου με ομιλία μου τον Μάιο
του 2016 ανέδειξα  στους ευρωπαίους συνάδελφους
το πρόβλημα της μετανάστευσης στη χώρα, ειδικό-
τερα στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και τις δράσεις
που έχουμε αναλάβει, στη συνέχεια  δε ακολούθησαν
δράσεις των Ευρωπαίων δικηγόρων στα νησιά του
Βορειοανατολικού Αιγαίου.    

10) Με τις  προσωπικές επισκέψεις μου στην πο-
λιτική ηγεσία της εκάστοτε κυβέρνησης (Υπουργοί Δι-
καιοσύνης Αθανασίου, Παρασκευόπουλος και Κον-
τονής και στους Γενικούς Γραμματείς Κοσμάτο και
Σάρλη), αλλά και με την προσωπική μου παρέμβαση
στη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλό-
γων της Ελλάδας, που το 2014 έλαβε σχετική από-
φαση, συνέβαλα στην οριστικοποίηση της μεταστέ-
γασης των Δικαστηρίων στο κέντρο της πόλης μας,
με την ομόφωνη στήριξη και συνδρομή της Επιτροπής
Κτιρίου που απαρτίζεται από τους εκπροσώπους
όλων των παρατάξεων στο Δ.Σ. Δυστυχώς υπήρξε ένα
μακρύ χρονικό διάστημα απραξίας με αποκλειστική
και αδικαιολόγητη ευθύνη του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, ενώ παραμένει θολή η χρηματοδότηση του
έργου. Τον τελευταίο χρόνο είναι σε εξέλιξη ένας μα-
ραθώνιος συναντήσεων με αρμόδιους φορείς για την
υλοποίηση του έργου αυτού, όπου εκπροσωπώ τον
ΔΣΠ. Αποκορύφωμα αποτελεί η υπογραφή  πέντε
συμβάσεων του ΔΣΠ με το Ε.Μ.Π., προκειμένου να
διαπιστωθεί η στατική επάρκεια του κτιρίου και το
κόστος ανακατασκευής  αυτού. Προβλέπεται ότι σε
ένα μήνα περίπου θα υπάρχει η απάντηση στα κρί-
σιμα αυτά ερωτήματα που θα οδηγήσουν το Κράτος
στην αποδοχή της παραχώρησης χρήσης από το Δήμο
Πειραιά και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση με
τους όρους της. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω την
πλήρη και αμέριστη συμπαράσταση του Δημάρχου
στην κατεύθυνση αυτή. 

11) Με την αδιάλειπτη συμμετοχή μου στην Ορ-
γανωτική Επιτροπή  του  9ο Διεθνούς Ναυτικού Συ-
νεδρίου, το οποίο  για πρώτη φορά τίμησε με την
παρουσία και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  μέχρι τα
οργανωμένα σεμινάρια για νέους και ασκούμενους
δικηγόρους, στα οποία επανειλημμένα δίδαξα  το
μάθημα Κώδικα Δικηγόρων και Δεοντολογίας Δικη-
γορικού Λειτουργήματος,  αναδεικνύοντας μια ιδιαί-
τερα σημαντική και συνάμα άγνωστη πτυχή στη κα-

θημερινότητα του Δικηγόρου.   

12) Έλαβαν χώρα δεκάδες εκδηλώσεις κάθε χρόνο
στο Σύλλογο στις οποίες ήμουν αδιάλειπτα παρών,
με την εμφανή απουσία των περισσοτέρων συμβού-
λων, αρκετές από αυτές συντόνισα, τιμώντας τον
κάθε προσκεκλημένο ξεχωριστά, (ενδεικτικά εμπορι-
κές μισθώσεις, υπερχρεωμένα νοικοκυρά, διαζύγιο,
τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας, Αθλητικό Συνέδριο του ΔΣΠ με
τη Ένωση Εισαγγελέων, μετανάστευση, παρουσίαση
νομικών και εν γένει βιβλίων δικηγόρων Πειραιά,
ημερίδες και με μη νομικό περιεχόμενο, (π.χ. γενο-
κτονίες). 

13) Επόπτευσα ουσιαστικά, ως κατά Νόμο υπεύ-
θυνος, πάντα σε συνεργασία με τους αρμόδιους, την
έκδοση επιστημονικού μας περιοδικού «Πειραϊκή Νο-
μολογία» και της εφημερίδας μας «Δικηγορική Επι-
καιρότητα», σε κάθε τεύχος της οποίας κατέθετα την
άποψή μου για τα κλαδικά και όχι μόνο δρώμενα.    

14) Πιστεύοντας στο θεσμό της διαμεσολάβησης
συνέβαλα αποφασιστικά τόσο σε οικονομικό (μείωση
του μισθώματος του κτηρίου-περιστολή δαπανών)
όσο και σε λειτουργικό επίπεδο του Κέντρου Διαμε-
σολάβησης Πειραιά, (μείωση προσωπικού)  παρά τις
αδιάφορες έως και αντίθετες περί του θέματος από-
ψεις των περισσοτέρων συμβούλων, προσβλέποντας
στη βιωσιμότητα του Κέντρου με γνώμονα την ώθηση
στο θεσμό αυτό που αποτελεί βήμα πολιτισμού για
την κοινωνία μας ως εναλλακτικό τρόπο επίλυσης
των ιδιωτικών διαφορών. 

15) Παράλληλα ήμουν σε πλήρη συνεργασία με
τα  Πειθαρχικά Συμβούλια, αλλά και την πρωτοπο-
ριακά σε πανελλαδικό, πιστεύω, επίπεδο λειτουρ-
γούσα Ολομέλεια Πειθαρχικών Συμβουλίων, αφού
ήμουν υπεύθυνος για την άσκηση ή μη της πειθαρχι-
κής δίωξης.  

16) Είχα προσωπικές παρεμβάσεις στη λειτουργία
του θεσμού της Νομικής Βοήθειας και των αυτεπαγ-
γέλτως οριζομένων δικηγόρων τόσο στα ακροατήρια,
όσο και στα επιμέρους προβλήματα δυσλειτουργίας
τουθεσμού, έτσι ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν
ισότιμη και δίκαιη κατανομή των υποθέσεων που
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αναλάμβαναν οι συνάδελφοι.  

17) Προήδρευσα στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
Διακανονισμού για τις εμπορικές μισθώσεις της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Ατ-
τικής σύμφωνα με το ν. 4013/2011, ως εξωδικαστικό
όργανο επίλυσης διαφορών που αφορούν την ανα-
προσαρμογή του μισθώματος.   

18) Μερίμνησα για την κατασκευή και τοποθέτηση
πινακιδίων  για τα πινάκια πολιτικών συνεδριάσεων
(Μονομελούς και Πολυμελούς, τακτικής και εκούσιας
δικαιοδοσίας) έξω από τις αίθουσες των δικαστηρίων
στο Πρωτοδικείο Πειραιά για εξυπηρέτηση των δι-
κηγόρων και των πολιτών 

19) Σε συνεργασία με την Ολομέλεια του Εφετείου
Πειραιά διαμορφώσαμε τη συνεδρίαση της πολυμε-
λούς σύνθεσης στις 09:30 π.μ. και της μονομελούς
στις 11:00 π.μ.. Σε συνεργασία με τους Προϊσταμέ-
νους του Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου Πειραιά
προβήκαμε στην ορθολογικότερη κατανομή των χώ-
ρων του Ειρηνοδικείου και αρχείου του Πρωτοδικείου
Πειραιά, λόγω συσσωρευμένου όγκου των υποθέ-
σεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ενώ παράλ-
ληλα στα τέλη του 2015, όταν εξέπνεε η προθεσμία
ισχύος του ν.3869/2010 και είχε δημιουργηθεί ασφυ-
κτική κατάσταση στους χώρους του Ειρηνοδικείου
Πειραιά, παρενέβην προσωπικά προκειμένου να εξυ-
πηρετηθούν κατά το δυνατόν περισσότεροι δικηγόροι
και με αξιοπρέπεια.  

20) Εκπροσώπησα την Ελλάδα σε επιδοτούμενο
πρόγραμμα από την  Ευρωπαϊκή Ένωση για την προ-
ώθηση του κράτους δικαίου στη Δημοκρατία της Κιρ-
γιζίας, την οποία και επισκέφθηκα επί  πενθήμερο
και παράλληλα υπέγραψα μνημόνιο συνεργασίας με
το δικηγορικό Σύλλογο του Ος (συμπρωτεύουσα της
Κιργιζίας), ανοίγοντας δρόμους για επαγγελματική
προοπτική σε ρωσόφωνους δικηγόρους Πειραιά.

Στην ίδια κατεύθυνση, επαγγελματικού ανοίγμα-
τος πέρα από τα εθνικά όρια, ήταν και το Ελληνορω-
σικό Συνέδριο (Δικηγόροι χωρίς σύνορα) που έγινε
αρχές Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα. 

21) Ενίσχυσα με την παρουσία μου την προσπά-
θεια των ομάδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ σχεδόν

σε όλες τις τελικές διοργανώσεις της θητείας αυτής
(Πειραιάς, Χαλκίδα, Αγρίνιο, Χανιά).

Διατηρώντας με όλες τις παραπάνω δράσεις το
Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά ως ένα ζωντανό οργα-
νισμό συνδεδεμένο με τη καθημερινότητα του Δικη-
γόρου και όχι αποστεωμένο διεκπεραιωτικό γραφει-
οκρατικό όργανο.

Παράλληλα στα δικαστηριακά δρώμενα της πόλης
μας με την σχεδόν καθημερινή παρουσία μου στα Δι-
καστήρια, είχα ουσιαστική παρέμβαση στην ύπαρξη
κατά κανόνα ισότιμων σχέσεων με τους Δικαστές,
πλην μεμονωμένων περιπτώσεων που αντιμετωπί-
στηκαν υπεύθυνα, και συνεργασίας με τους γραμμα-
τείς και επιμελητές, ενώ συνδιαμόρφωσα σε πανελ-
λαδικό επίπεδο αποφάσεις για την απομείωση των
κυβερνητικών επιταγών για να είναι αξιοπρεπής η
κάθε μέρα του δικηγόρου. 

Ο αναστοχασμός του λειτουργήματός μας είναι
απαραίτητος και αναγκαίος από ποτέ άλλοτε.

Αντικειμενικά ήταν η πιο δύσκολη θητεία τόσο
από άποψη κρατουσών κοινωνικοοικονομικών συν-
θηκών όσο και αυξημένων και το πρώτον δοκιμαζό-
μενων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του Προ-
έδρου του Δ.Σ. (Αξιολόγηση, Επάρκεια, πανελλαδικές
Εξετάσεις ασκουμένων κλπ) τις οποίες πιστεύω ότι
ανταπεξήλθα δυναμικά και με αξιοπρέπεια.  

Το δημοκρατικό ήθος, η ανάδειξη των συλλογικών
διαδικασιών, ένας Σύλλογος ανοιχτός σε όλους, συμ-
πολιτευόμενους και αντιπολιτευόμενους, που παρά
τη μη αντιπροσωπευτικότητα συγκρότησης του Προ-
εδρείου, μπόρεσα και τον ένωσα με πνεύμα αλλη-
λεγγύης, αφού άλλωστε τα προβλήματα ήταν κοινά
και μεγάλα, η ενεργή και αποφασιστική συμμετοχή
στα πανελλαδικά δρώμενα του κλάδου, η καίρια και
ανελλιπής παρουσία στα Δικαστήρια του Πειραιά σε
συνδυασμό με την ακεραιότητα και την υπεύθυνη
στάση που εκδηλώνεται με έργα και όχι με «χτύπημα
στην πλάτη» ή με τη «στήριξη» απελθόντων, και έχον-
τας ως μοναδική στήριξη τον μαχόμενο Δικηγόρο,
όντας ένας από αυτούς, ένας από σας, μου  έδωσαν
τη δύναμη, τη γνώση αλλά κύρια τη θέληση να ολο-
κληρώσω την παρούσα θητεία στο Σύλλογο, με πε-
ρίσσεια δύναμη, πίστη και γνώση προσβλέποντας
στο μέλλον. 

30 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρόεδρος ΔΣΠ

Γιώργος Σταματογιάννης 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικη-
γόρων», όπως ισχύει, ανακηρύχθηκαν, κατά σειρά υποβολής των
σχετικών δηλώσεων-αιτήσεων, ως υποψήφιοι για την ανάδειξη
Προέδρου και Συμβούλων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά για
το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 μέχρι 31/12/2021 οι εξής
Δικηγόροι, μέλη του:

Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Υποψήφιος Πρόεδρος:
Σταματογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτη

Υποψήφιοι Σύμβουλοι:
1) Αθανασοπούλου Βικτωρϊα του Κωνσταντίνου
2) Δρακουλόγκωνας Δρακούλης του Βασιλείου
3) Ζάκκας Κίμωνας του Αριστοτέλη
4) Καλογριδάκης Ιωάννης του Στυλιανού
5) Καμίνης Φώτιος του Κωνσταντίνου
6) Καραμιζάρης Γεώργιος του Παναγιώτη
7) Κρητικός Παναγιώτης του Αλεξάνδρου
8) Κρητικού Ραχήλ του Εμμανουήλ
9) Μαριόλης Δημήτριος του Παναγιώτη
10) Μπαλάσκας Αριστομένης του Παναγιώτη
11) Μπανταβάνης Κωνσταντίνος του Χρήστου
12) Μπιλίρης Νικόλαος του Θεοδώρου
13) Μπουρλετίδου Παναγιώτα του Ανδρέα
14) Σιβίλιας Δημήτριος του Μιχαήλ
15) Σταματογιάννη Μαρία του Παναγιώτη
16) Σταυρουλάκη Ευδοκία του Νικολάου
17) Τζιτζικάκης Ηλίας του Εμμανουήλ
18) Χατζηϊωάννου Αικατερίνη του Παναγιώτη

Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
«ΔΙΚΗΓΟΡΕΙΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Υποψήφιος Πρόεδρος:
Τσάλλος Χρίστος του Αγγέλου

Υποψήφιοι Σύμβουλοι:
1) Καραβίδογλου Σοφία του Παναγιώτη
2) Κατσάμπουλας Αντώνιος του Κανέλλου
3) Κωνσταντοπούλου Μαρία του Μιχαήλ
4) Μανιάτης Νεκτάριος του Γεωργίου
5) Νικολάου Σπυρίδων του Δημητρίου
6) Πανόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου
7) Πουλακάκης Ιωάννης του Βασιλείου
8) Ράτσα Εντίτα (Μαριαλένα) του Εντίπ
9) Σίμος Ιωάννης του Παναγιώτη
10) Χριστοδούλου Άρτεμις του Γεωργίου

Γ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Υποψήφιος Πρόεδρος: 
Λιαπάκης Νικόλαος του Αντωνίου

Υποψήφιοι Σύμβουλοι:
1) Ανδριομένου Κυριακή (Κορίνα) του Εμμανουήλ
2) Αργυρόπουλος Θεόδωρος του Ηλία

3) Βαλλιάνος Γεράσιμος του Θεοδώρου
4) Δερμιτζάκη Στέλλα του Ιωάννη
5) Ζόγκαρη Αγγελική - Έλλη του Μιχαήλ
6) Καπελλάκου Ευαγγελία του Ελευθερίου
7) Καρδαράς Λεωνίδας του Εμμανουήλ
8) Καρυδάς Κυριάκος του Ελευθερίου
9) Κόντος Απόστολος του Γεωργίου
10) Κριτσιώπης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
11) Κωνσταντέλου Βασιλική (Αλίκη) του Παναγιώτη
12) Μπουρδάκου Αικατερίνη (Μιράντα) του Παναγιώτη
13) Παπαοικονόμου Στυλιανή του Ιωάννου
14) Σαπουντζάκης Γεώργιος του Παναγιώτη
15) Τσιούνης Πέτρος του Στεφάνου
16) Χασανάκος Δίκαιος του Ιωάννου

Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ»

Υποψήφιος Πρόεδρος: 
Βρέλλος Iωάννης του Ευαγγέλου

Υποψήφιοι Σύμβουλοι:
1) Αυτιά-Κατσιμπρή Παγώνα του Δημητρίου
2) Βανδώρου Αφροδίτη του Χαραλάμπους
3) Γιαννούλου Ανθούλα του Ιωάννη
4) Ευαγγελοπούλου Ελένη του Παναγιώτη
5) Καρδαράς Ιωάννης του Λεωνίδα
6) Κουντούρη Κυριακή του Ευαγγέλου
7) Κουτσός Χαράλαμπος του Νικολάου
8) Κυλάκου Αικατερίνη του Κυριακούλη
9) Μαγκλή Αναστασία του Χαραλάμπους
10) Μελά Σταυρούλα του Κωνσταντίνου
11) Μελίδης Δημήτριος του Θεοδώρου
12) Παππάς Παναγιώτης του Γρηγορίου
13) Πατρινός Γεώργιος του Σπυρίδωνος
14) Πισσάκη Ελισάβετ του Παντελεήμονος
15) Πλάκα Βασιλική του Κωνσταντίνου
16) Σαξώνη-Λιβιδιώτου Μαρία του Ευαγγέλου
17) Τσίλικα Βασιλική του Γεωργίου
18) Φαζάκης Στυλιανός του Κωνσταντίνου

Ανακηρύσσονται ως υποψήφιοι Πρόεδροι οι Πετρόπουλος Πανα-
γιώτης του Παντελή και Κλάππας Ηλίας του Ιωάννη.

Δεν ανακηρύσσονται, κατ' άρθρο 112 ν.4194/2013, κατά σειρά
υποβολής των σχετικών δηλώσεων-αιτήσεων, ως υποψήφιοι για
την ανάδειξη Συμβούλων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά οι
συνδυασμοί:

Α) Ο συνδυασμός «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ», επειδή ο
υποψήφιος του συνδυασμού Κίμων Γκιουλιστάνης, κατά το άρθρο
112 παρ. 1 εδ. β'του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), δεν συγ-
κεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις, διότι έχει διατελέσει μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΠ τις τρεις τελευταίες συνεχό-
μενες θητείες (2008, 2011 και 2014) και κωλύεται, σύμφωνα με
το άρθρο 97 παρ. 5 του ν. 4194/2013.

Β) Ο συνδυασμός «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», επειδή ο υποψή-
φιος του συνδυασμού Ιωάννης Βούτας, κατά το άρθρο 112 παρ.
1 εδ. β'του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), δεν συγκεντρώνει

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 26 & 27/11/2017
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τις νόμιμες προϋποθέσεις, διότι έχει διατελέσει μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΔΣΠ τις τρεις τελευταίες συνεχόμενες θη-
τείες (2008, 2011 και 2014) και κωλύεται, σύμφωνα με το άρθρο
97 παρ. 5 του ν. 4194/2013.

Ειδικότερα:
1) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 166§3 του Ν.4194/2013
(ΦΕΚ:Α' 208/27.9.2013), η ισχύς του άρχεται από την επομένη της
δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τη ρητή
επιφύλαξη του άρθρου 165, στην 7η παράγραφο του οποίου ανα-
φέρεται, ότι οι διατάξεις που θέτουν ανώτατο όριο στη θητεία
των Προέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των
οικείων Δικηγορικών Συλλόγων δεν εφαρμόζονται στις επόμενες
αρχαιρεσίες, οι οποίες ήταν εκείνες της 23ης Φεβρουαρίου 2014.
Εξ αντιδιαστολής λοιπόν είναι αδιαμφισβήτητο, ότι εφαρμόζονται
οι εν λόγω διατάξεις στις επερχόμενες εκλογές της 26ης & 27ης
Νοεμβρίου 2017.
2) Περαιτέρω, επειδή ο Κώδικας Δικηγόρων περιέχει περισσότερα
κωλύματα εκλογιμότητας (πχ. άρθρα 97§4 και 5, 103§2, 104§1 εξ
αντιδιαστολής, 105), είναι προφανές, ότι η ανωτέρω μεταβατική
διάταξη αναφέρεται αποκλειστικά στα κωλύματα του άρθρου 97.
3) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 παρ. 1 του Κώδικα Δι-
κηγόρων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορι-
κού Συλλόγου την 1η Νοεμβρίου του έτους διεξαγωγής των
εκλογών ανακηρύσσει, τους υποψηφίους προέδρους και συμβού-
λους και αιτιολογεί τυχόν μη ανακήρυξη αιτησαμένων υποψη-
φίων ή συνδυασμών.
4) Ωσαύτως, σε περίπτωση που κάποιος εξελέγη Πρόεδρος ή Σύμ-
βουλος και απώλεσε την ιδιότητα του αυτή ή παραιτήθηκε από
το αξίωμα του (Ν.4194/2013 αρ. 122,123&126), αντικατασταθείς,
το κώλυμα εκλογιμότητος (Ν. 4194/2013 αρ.97§5 σε συνδ. με αρ.
165§7) ισχύει τόσο για κείνον που δεν ολοκλήρωσε τη θητεία του,
όσο και για κείνον που τον αντικατέστησε, καθώς στο άρθρο 123
του Κώδικα ορίζεται ως εκλογή του αναπληρωματικού συμβούλου
η αντικατάσταση του εκλεγέντος, που δεν αποδέχεται την εκλογή
του, όπως και η κατάληψη κενής, από οποιαδήποτε αιτία, θέσεως
συμβούλου. Επομένως και στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα κω-
λύματα επανεκλογής που τίθενται από τη διάταξη του άρθρου
97§5 του Κώδικα, όπου δεν γίνεται λόγος για τη διάρκεια της θη-
τείας του αρχικώς εκλεγέντος και του εν συνεχεία αντικαταστάτη
του, ούτε ορίζεται ως θητεία η πλήρης θητεία ή η μερική, διαχω-
ρισμός ο οποίος θα ανεφέρετο, εάν αυτή ήταν η βούληση του νο-
μοθέτη.
5) Για τον υπολογισμό των δύο συνεχόμενων θητειών των Προ-
έδρων και των τριών θητειών των μελών του ΔΣ, προσμετρώνται
πέραν της τελευταίας θητείας τους, (από 1.3.2014 έως
31.12.2017), και οι προγενέστερες.
6) Οι θητείες κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 97 &
165 Κωδ Δικ δεν νοούνται μόνον οι πλήρεις θητείες.
7) Συνακόλουθη με την παραπάνω κρίση είναι και η συνημμένη
από 1/10/2017 εκδοθείσα κατ' απόλυτη πλειοψηφία κατευθυν-
τήρια αρχή-απόφαση της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας πράξης.
Μετά ταύτα καλούνται οι ως άνω συνδυασμοί που δεν ανακηρύχ-
θηκαν να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες κατ' άρθρο 112
παρ. 2 του ν. 4194/2013, αντικαθιστώντας τον κωλυόμενο υπο-
ψήφιο ή αφαιρώντας αυτόν.

Πειραιάς, 1η Νοεμβρίου 2017 
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παν. Σταματογιάννης

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Σ.Π. σήμερα 1.11.2017 και
ώρα 17.45 μ.μ. από την υπάλληλο του Συλλόγου Βασιλική Δημη-
τρακοπούλου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔYΑΣΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 26 & 27. 11. 2017

Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 2017
Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως
ισχύει, και αφού - μετά τη μη ανακήρυξη των αρχικώς δηλωθέν-
των συνδυασμών (αρ. πρωτ. 2761/31-10-2017 και αρ. πρωτ.
2763/31.10.2017)- υπεβλήθησαν νέες πλήρεις δηλώσεις των
συνδυασμών: α) «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ» με αριθ.
πρωτ. 2789/2.11.2017 και β) «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» με
αριθ. πρωτ. 2800/3.11.2017, μετά των αντιστοιχούντων νομί-
μων παραβόλων, και αφού με τη νέα δήλωση προκύπτει ότι οι
συνδυασμοί και οι υποψήφιοι σύμβουλοι ουδέν κώλυμα έχουν
Ανακηρύσσονται
σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 2 του Ν. 4194/2013, οι συνδυα-
σμοί και οι παρακάτω Δικηγόροι - μέλη του Δικηγορικού Συλλό-
γου Πειραιά ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Συμβούλου στις
αρχαιρεσίες της 26 και 27/11/2017 που τηρούν τις προϋποθέ-
σεις του Κώδικα Δικηγόρων:

Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ»

(με Υποψήφιο Πρόεδρο τον από 01/11/2017 ανακηρυχθέντα
Πετρόπουλο Παναγιώτη του Παντελή)

Υποψήφιοι Σύμβουλοι:
1) Βαθειά Χριστίνα του Ιωάννη
2) Γιατράκος Λάζαρος του Ιωάννη
3) Ζώρζου Ισμήνη του Αντωνίου
4) Καρατζάς Γεώργιος του Μιχαήλ
5) Κατσαλήρα Μαρία-Νικολέττα (Μαρινίκη) του Ανδρέα
6) Μέξης Ιωάννης του Εμμανουήλ-Αλέξανδρου
7) Μιχαηλίδης Γεώργιος του Ιωάννη
8) Μπλαβέρης Γρηγόριος του Σπυρίδωνος
9) Περιβολάρης Πολύχρονης του Γεωργίου
10) Πλέσσας Διονύσιος του Πέτρου
11) Σαββίδου Όλγα του Κωνσταντίνου
12) Σταθακόπουλος Κωνσταντίνος του Φιλίππου
13) Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος του Ανδρέα
14) Τσιλικιώτη Ευφημία του Βασιλείου
15) Υδραίος Μιχαήλ του Νικολάου
16) Φραγκιαδάκης Γεώργιος του Αριστείδη
17) Χαμαριάς Ηλίας του Σωκράτη

Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
(με Υποψήφιο Πρόεδρο τον από 01/11/2017 
ανακηρυχθέντα Κλάππα Ηλία του Ιωάννη)

Υποψήφιοι Σύμβουλοι:
1) Αλειφεροπούλου Μαρίνα του Νικολάου
2) Ανδρουλή Μαργαρίτα του Θεοδώρου
3) Γεωργιάδου Μαρία-Παρθένα του Φωτίου
4) Δαμαλίδου Ελένη του Γεωργίου
5) Ηλιάδης Χρήστος του Πλούταρχου
6) Ιωάννου Ηλίας του Δημητρίου
7) Καλτσάς Γεώργιος του Λεωνίδα
8) Καρκούλια Δανάη του Ιωάννη
9) Κασιμάτης Αντώνιος του Νικήτα
10) Κοντοδήμος Δήμος του Γεωργίου
11) Κουμουνδούρου Μαρία του Εμμανουήλ
12) Λαυρεντιάδου Μελίνα του Πέτρου
13) Μαυρομάτης Σταύρος του Γεωργίου
14) Πετρίδη Ελισσάβετ του Ελευθερίου
15) Πολλάλης Ηλίας του Δημητρίου
16) Σταμελάκη Αθηνά του Γεωργίου
17) Τριαντάφυλλος Ματθαίος του Νικολάου
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Θέματα – Ερωτήσεις 
κοινές προς τους Υποψήφιους Προέδρους 

του Δ.Σ.Π.
1.Μέγαρο
Ερώτηση:  
Η κατασκευή νέου δικαστικού μεγάρου υπήρξε αί-
τημα του δικηγορικού κόσμου της πόλης του Πειραιά
για δεκαετίες. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι εξε-
λίξεις για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και για
την έναρξη των εργασιών στο κτίριο της πρώην Ραλ-
λείου Σχολής, ποιες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι
αμέσως επόμενες δράσεις και ενέργειες;

2.Φορολογικό
Ερώτηση: 
Οι δικηγόροι ως ελεύθεροι επαγγελματίες υπήρξαν
βάναυσα και άδικα θιγόμενοι  από τις μνημονιακές
πολιτικές. Με την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, την
υποχρεωτική εγκατάσταση POS, την προκαταβολή
φόρου 100% και άλλα, το εισόδημα των δικηγόρων
έχει συρρικνωθεί σε βαθμό δραματικό. Ποιοι πρέπει
να είναι οι στόχοι διεκδίκησης του δικηγορικού σώ-
ματος;

3.Ασφαλιστικό
Ερώτηση: 
Η ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 προ-
κάλεσε μια πρωτοφανή συνδικαλιστική αντίδραση
από την πλευρά των δικηγόρων. Από το 2018 αναμέ-
νεται η ασφαλιστική επιβάρυνση να αυξηθεί ραγδαία.
Ποιο πιστεύετε ότι πρέπει να είναι το διεκδικητικό
πλαίσιο και ποιος ο χαρακτήρας της ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης και ασφάλισης;

4.Μέσα συνδικαλιστικών διεκδικήσεων
Ερώτηση: 
Μετά την πολύμηνη αποχή μας, προκλήθηκε έντονη
συζήτηση αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των

παραδοσιακών μέσων συνδικαλιστικής διεκδίκησης.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν άλλα αποτελεσματικότερα;

5.Αφαίρεση δικηγορικής ύλης
Ερώτηση: 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια συνεχόμενη
μείωση της δικηγορικής ύλης. Ποιές είναι οι προτά-
σεις σας για την προστασία και  αύξηση της; 

6. Δικηγορική καθημερινότητα  
Ερώτηση: 
Ποια είναι η θέση σας για την διευκόλυνση της δικη-
γορικής καθημερινότητας; Ποια η θέση σας για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τους εναλλακτικούς
τρόπους επίλυσης διαφορών; Νέα Πρωτοδικεία στην
Αττική, ποια η θέση σας; Προτείνετε συγκεκριμένες
θεσμικές παρεμβάσεις για την καλύτερη λειτουργία
της δικαιοσύνης.

7. Η παρούσα και τα υποερωτήματα της, τίθενται
εκ μέρους του Συλλόγου Νέων Δικηγόρων και
Ασκουμένων Πειραιά στους υποψήφιους Προ-
έδρους. 
Υποερωτήματα:
7α-Πως μπορούν  να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς
αμοιβές για τους νέους και ασκούμενους δικηγόρους;
7β-Ποια είναι η θέση σας για τη μείωση του κόστους
των ετήσιων ταυτοτήτων για τους νέους δικηγόρους;
7γ-Ποια η θέση σας για τη μείωση του κόστους πα-
ρακολούθησης του ΚΕΔΙΠ για τους νέους δικηγόρους
και ασκούμενους του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά;

8. Προσωπικό μήνυμα: Γιατί να σας εμπιστευτούν
οι συνάδελφοι μας;

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Συντακτική επιτροπή του περιοδικού μας και κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ του ΔΣΠ έθεσε προς τους

υποψηφίους του ΔΣΠ τα παρακάτω κοινά θέματα-ερωτήσεις και ζήτησε τις απαντήσεις των υποψηφίων
Προέδρων, οι oποίες φιλοξενούνται στο παρόν τεύχος αρ. 134 της Δικηγορικής Επικαιρότητας.

Εκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού του ΔΣΠ «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» 
Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία

“ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 2017”



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
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Γιώργος Σταματογιάννης
Υποψήφιος Πρόεδρος

1. Μέγαρο
Αδιαπραγμάτευτος στόχος μου είναι η δημιουργία

Δικαστικού Μεγάρου στο κτίριο της Ραλλείου Σχολής,
ώστε ν’ αποκτήσει ο Πειραιάς ένα χώρο κατάλληλο για
την αποστολή του και αντάξιο του πρώτου λιμανιού της
χώρας. Πλέον, μετά τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα της
μελέτης στατικής επάρκειας του Ε.Μ.Π, δεν υπάρχει κα-
νένα πρόσκομμα προκειμένου ρητά και ξεκάθαρα να δε-
σμευθεί το ΤΑΧΔΙΚ για την χρηματοδότηση του έργου, τη
λειτουργική επάρκεια και ορθολογική χωροθέτηση του
ανακαινισμένου κτιρίου, σε συνεργασία με τους εμπλε-
κόμενους φορείς (Υπουργείο, Δ.Σ.Π., Δικαστές, Υπάλλη-
λοι), καθώς και η Πολιτεία, για την άμεση υπογραφή της
αποδοχής της παραχώρησης χρήσης του κτιρίου. Επομέ-
νως, άμεση δράση μου, δεν μπορεί παρά ν’ αποτελεί η
άσκηση πίεσης στα εμπλεκόμενα μέρη, για την ολοκλή-
ρωση των ως άνω διαδικασιών και παράλληλα, η επανα-
δραστηριοποίηση των φορέων της πόλης και της Πειραϊ-
κής κοινωνίας, για  το Δικαστικό Μέγαρο.  

2. Φορολογικό
Πάγια θέση είναι η μη υπαγωγή των δικηγορικών

υπηρεσιών στο καθεστώς Φ.Π.Α. και άμεση διεκδίκηση,
η απαλλαγή από το Φ.Π.Α του εισοδήματος, όλων των
Δικηγόρων, για τα πρώτα 25.000€, ενώ για το επιπλέον
εισόδημα, υπαγωγή στο συντελεστή Φ.Π.Α της κατώτατης
κλίμακας. Επίσης, επαναφορά του αφορολόγητου, κατ΄
ισονομία με τα ισχύοντα στους υπόλοιπους εργαζομέ-
νους. Κατάργηση του τέλους  επιτηδεύματος και της προ-
καταβολής φόρου. Προαιρετική εγκατάσταση  POS, όπως
ισχύει για τους  δικηγόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με
παράλληλη νομοθετική παρέμβαση για συμμόρφωση
των τραπεζών με τον  Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προμηθειών
2015/751.

3. Ασφαλιστικό
- Σύσταση ανεξάρτητου Ταμείου υποχρεωτικής Επικου-
ρικής Ασφάλισης Δικηγόρων, υπό την εποπτεία  της Ολο-
μέλειας.

- Σύνταξη αναλογιστικής μελέτης για την εκ νέου παρα-
μετροποίηση  του ασφαλιστικού συστήματος, με πρό-
ταση, στο σύνολο της η ασφαλιστική - φορολογική επι-
βάρυνση να μην υπερβαίνει το 40% του εισοδήματος,
ώστε να μη πλήττεται η επαγγελματική μας βιωσιμότητα.
- Διασφάλιση της ανταποδοτικότητας των ασφαλιστικών
εισφορών
- Δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Αλληλεγγύης
- Τροποποίηση,  ώστε   οι   μειωμένες    εισφορές    που
ισχύουν για τους Δικηγόρους έως 5ετίας, να μην επιστρέ-
φονται και  να αποτελούν πραγματική ελάφρυνση.

4. Μέσα συνδικαλιστικών διεκδικήσεων
Η αποχή διαχρονικά υπήρξε ένα μέσο διεκδίκησης

των αιτημάτων του δικηγορικού κόσμου, ισχυρό και δυ-
ναμικό. Κάθε φορά όμως πρέπει να σταθμίζονται τα προ-
σβαλλόμενα αγαθά και να επιλέγονται κατάλληλες και
ανάλογες κλιμακωτές ή συνδυαστικές δράσεις που θα
φέρουν το δυνατό επιθυμητό αποτέλεσμα. Προκειμένου
δε, οι αποφάσεις σχετικά με τις επιλεγόμενες μορφές
δράσης να είναι όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες,
προτείνω την καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις
γενικές  συνελεύσεις,  κατόπιν προηγούμενης διαβού-
λευσης στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

5. Αφαίρεση δικηγορικής ύλης
Καθιέρωση υποχρεωτικής συμμετοχής δικηγόρων :

α) Στο Κτηματολόγιο, β) Σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
για ευάλωτες κατηγορίες πολιτών (πρόσφυγες, κακοποι-
ημένες γυναίκες, ανήλικοι, χρόνια πάσχοντες), γ) Στην
εφαρμογή του νόμου για τον εξωδικαστικό  Μηχανισμό
Ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, δ) Στο Μητρώο Στελε-
χών Δημόσιας Διοίκησης, ε) Στην διαδικασία Σημάτων.

Άρτια στελέχωση του ΤΑΧΔΙΚ για την άμεση ενταλμα-
τοποίηση των αμοιβών των δικηγόρων που δραστηριο-
ποιούνται στο θεσμό της Νομικής Βοήθειας ή  των αυτε-
παγγέλτως διοριζομένων.

Αντιμετώπιση του φαινομένου των πολυεπαγγελμα-
τικών εταιρειών με αυστηρή εφαρμογή  των διατάξεων
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του Κώδικα Δικηγόρων και παραπομπή στη Δικαιοσύνη
όσων αντιποιούνται  το δικηγορικό επάγγελμα, με μέρι-
μνα του Δικηγορικού Συλλόγου.

6. Δικηγορική καθημερινότητα
Η καθημερινότητα του Δικηγόρου είναι μια συνεχής

προσπάθεια  επίτευξης του έργου του σε δικαστικό και
εξωδικαστικό επίπεδο. Η αλληλεπίδραση του με δικαστές,
συναδέλφους, εντολείς, αντιδίκους, υπαλλήλους, απαιτεί
ιδιαίτερες ικανότητες εξισορρόπησης διαφορετικών κα-
ταστάσεων και συμφερόντων και συχνά παράγει συγ-
κρούσεις. Προς το σκοπό αυτό, η συνεχής και αδιάλειπτη
παρουσία μου στους εργασιακούς  μας χώρους αποτέ-
λεσε την συμβολή μου στην διευκόλυνση του  καθημερι-
νού έργου των συναδέλφων.

Πέραν όμως αυτού, για τη βελτίωση της καθημερινό-
τητας του δικηγόρου απαιτείται :
- Διεύρυνση του θεσμού της ασφαλούς διαδικτυακής επι-
κοινωνίας μεταξύ των πιστοποιημένων χρηστών και όλων
των δικαστικών και λοιπών υπηρεσιών, προκειμένου να
καθίσταται εφικτή κάθε διεκπεραιωτική δραστηριότητα
(ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, προτάσεων, λήψη
αποφάσεων, πρακτικών δίκης, πιστοποιητικών κλπ) για
την οποία σήμερα απαιτείται φυσική παρουσία.
- Επιτάχυνση και  βελτιστοποίηση της λειτουργίας των
υπηρεσιών των Δικαστηρίων και ένταξη στην νέα ψη-
φιακή πλατφόρμα όλων των Ειρηνοδικείων και των περι-
φερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
- Ενεργοποίηση της δυνατότητας παρακολούθησης των
δικών μέσω e-εφαρμογών, σε πραγματικό χρόνο.
- Ενδυνάμωση και προώθηση του θεσμού της διαμεσο-
λάβησης (ν. 3898/2010) ως εναλλακτικού τρόπου επίλυ-
σης των ιδιωτικών διαφορών.
- Συμμετοχή των Δικηγορικών Συλλόγων διά των κατ’ αν-
τικείμενο εξειδικευμένων συναδέλφων, στην εκπόνηση
νομοσχεδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης, δεν εί-
ναι ζήτημα χωροταξικό, που επιλύεται με τη δημιουργία
νέων κατά τόπους  Πρωτοδικείων, αν δεν υπάρξει πρω-
τίστως μέριμνα για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υπο-
δομής τους καθώς και τη στελέχωση των Δικαστικών Υπη-
ρεσιών με επαρκές ανθρώπινο δυναμικό.

7. Υποερωτήματα:
Νέων Δικηγόρων και Ασκουμένων Πειραιά 
7α. Οι αμοιβές των νέων και ασκουμένων δικηγόρων

πρέπει να συμβαδίζουν με την πραγματική και επιστη-
μονική προσφορά τους και να μην αντιστρατεύονται στην
πίστη και το όραμα τους για την καλύτερη δυνατή επαγ-
γελματική τους εξέλιξη. Το καθεστώς απασχόλησης των
ασκουμένων και νέων συναδέλφων και η παροχή νόμιμης
και αξιοπρεπούς αμοιβής τους πρέπει να τελεί υπό τον
έλεγχο, την εγγύηση και τη διασφάλιση του Δικηγορικού

Συλλόγου, υποχρεούμενου σε άμεση παρέμβαση, σε κάθε
περίπτωση αρνητικής διαπίστωσης. 

Επίσης, σκόπιμη είναι η ορθή επανενεργοποίηση του
θεσμού της ουσιαστικής άσκησης σε δικαστήρια, δημό-
σιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και ανεξάρτητες αρχές.

7β. Σημαντικό μέρος της οικονομικής βιωσιμότητας
του Δ.Σ.Π. συνδέεται  με την καταβολή της ετήσιας συν-
δρομής των μελών του. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
παραμέτρους και έχοντας ήδη προβεί ως διοίκηση σε
μείωση της ετήσιας εισφοράς, προτείνω την κατάργηση
της υφιστάμενης  κατηγοριοποίησης των εισφορών και
την αντικατάστασή της με κλιμακούμενες εισφορές ανά
πενταετία, έως την συμπλήρωση 20 ετών δικηγορίας και
κατόπιν, η εισφορά να παραμένει σταθερή. 

7γ. Το κόστος παρακολούθησης του ΚΕΔΙΠ έχει ήδη
μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, σε σχέση με τα πρώτα έτη
λειτουργίας. Η ποιότητα και το επίπεδο της παρεχόμενης
εκπαίδευσης εξακολουθούν να είναι άριστα και άρτια.
Στο πλαίσιο παροχής κινήτρων προς νέους και ασκούμε-
νους δικηγόρους για να εκπαιδευτούν, προτείνω την θε-
σμοθέτηση μέσω του Δ.Σ.Π. υποτροφιών και ένταξη σε
προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσω ΕΣΠΑ ή άλλου φορέα.

8. Προσωπικό μήνυμα
- Αναδεικνύοντας το Δ.Σ.Π. ως έναν δραστήριο και καινο-
τόμο φορέα της πόλης, που θα αποτελεί αφενός  επι-
στημονικό φωτοδότη στην κατάρτιση των δικηγόρων και
αφετέρου θεματοφύλακα αξιών και υπερασπιστή δικαιω-
μάτων.
- Προασπίζοντας την ισοτιμία στη σχέση Δικαστών-Δικη-
γόρων, καταδεικνύοντας και αντιμετωπίζοντας άμεσα
όποιες αντίθετες συμπεριφορές. 
- Διατηρώντας μια διαδραστική σχέση με τους συναδέλ-
φους, που μετουσιώνεται στην καθημερινή παρουσία
μου στα Δικαστήρια, λειτουργώντας ως ασπίδα προστα-
σίας από αυθαίρετες συμπεριφορές.
- Έχοντας ως οδηγό το διάλογο και την ισονομία και την
ενότητα  του κλάδου σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο,
ως πυξίδα για την διεκδίκηση των αιτημάτων των Δικη-
γόρων.
- Επενδύοντας σ’ ένα Σύλλογο ανοιχτό σε όλους, χωρίς
διακρίσεις και πελατειακές σχέσεις.
- Πιστεύοντας, ότι τόσον εγώ όσο και οι υποψήφιοι σύμ-
βουλοι του συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ» είμαστε, όπως εσείς, καθημερινοί μαχητές της δι-
κηγορίας, με σημείο αναφοράς μας το δικόγραφο, στόχο
μας την ποιότητα και αδιαπραγμάτευτα χαρακτηριστικά
μας την το ήθος, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια.
- Μετουσιώνοντας σε δύναμη μου, τη δύναμη που
παίρνω από σας, από τον καθένα χωριστά κι απ’ όλους
μαζί, 

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ - ΔΙΕΚΔΙΚΩ - ΠΡΟΧΩΡΑΩ.
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Παναγιώτης Πετρόπουλος
Υποψήφιος Πρόεδρος

1. Μέγαρο
Μετά από κοινή προσπάθεια  αποφύγαμε την, ερή-
μην μας,  μετεγκατάσταση στις αποθήκες Κεράνη στη
Θηβών. Πλέον συμμετέχουμε ενεργά στην κοινή προ-
σπάθεια για την δημιουργία δικαστικού μεγάρου στο
κτίριο της πρώην Ραλλείου Σχολής. Ο τρόπος χρημα-
τοδότησης του έργου που επελέγη σε κεντρικό επί-
πεδο εκ των πραγμάτων γέννησε καθυστερήσεις. Με
την ολοκλήρωση της μελέτης στατικής επάρκειας, η
διαδικασία της χρηματοδότησης ελπίζουμε ότι θα κι-
νηθεί με ταχύτερους ρυθμούς. Σε κάθε περίπτωση,
θα εξαντλήσουμε τα περιθώριά μας για κατασκευή
Δικαστικού Μεγάρου στη Ράλλειο. Ελπίζω να υπάρξει
αντίστοιχη δέσμευση από όλους τους συνυποψηφί-
ους μου, ιδιαίτερα από εκείνους που είχαν κατά το
παρελθόν υποστηρίξει την λύση της Θηβών, την
οποία στη συνέχεια εγκατέλειψαν με εντυπωσιακή
ευκολία. 

2. Φορολογικό
Το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο είναι από πολλές
απόψεις ασφυκτικό. Ο αγώνας για την εξάλειψη ή
τις διορθωτικές έστω παρεμβάσεις στο θέμα του ΦΠΑ
πρέπει να συνεχιστεί (πχ μεταφορά στο χαμηλότερο
συντελεστή, απαλλαγή για τα χαμηλότερα εισοδή-
ματα). Πρέπει επίσης να αναζητηθούν φοροαπαλλα-
γές καθώς και φορολογικά κίνητρα, κυρίως για τη δη-
μιουργία εταιριών μεταξύ Δικηγόρων. Ο κλάδος μας
δεν μπορεί να προσδιορίσει ή πολύ περισσότερο να
αλλάξει την κυβερνητική πολιτική, η οποία ωστόσο
πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζει τους Δικη-
γόρους, όπως και άλλες ομάδες ελεύθερων επαγγελ-
ματιών,  ως εχθρούς. Μόνο υπό αυτούς τους όρους
θα επιτύχουμε τις φορολογικές ελαφρύνσεις που επι-
ζητούμε. 

3. Ασφαλιστικό
Το σύστημα ΕΦΚΑ δεν είναι βιώσιμο, ούτε από πλευ-
ράς εισφορών ούτε και από πλευράς ανταποδοτικό-

τητας,  και τούτο θα φανεί στο άμεσο μέλλον. Αν και
η θέση μας παραμένει  κατά του ΕΦΚΑ, με το πρό-
γραμμά μας προτείνουμε συγκεκριμένες παρεμβά-
σεις, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
κατά ποσοστό 60% ώστε να καταστούν πραγματικά
ανταποδοτικές, η θέσπιση πλαφόν 40% στη συνολική
επιβάρυνση του εισοδήματος που προκύπτει από το
συνδυασμό φόρων και εισφορών, η κατάργηση της
νομοθετικής πρόβλεψης που προσαυξάνει τις εισφο-
ρές μέσω του συνυπολογισμού τους στο φορολογη-
τέο εισόδημα, η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών
σε μηνιαίες δόσεις μετά την εκκαθάριση της φορο-
λογικής δήλωσης επί της οποίας υπολογίζονται αυτές.
Με προαπαιτούμενο την θετική προδιάθεση της Κυ-
βέρνησης έναντι των ελεύθερων επαγγελματιών, οι
προτάσεις αυτές είναι υλοποιήσιμες. 
Από πλευράς μας έχουμε ήδη προτείνει την σύναψη
ομαδικού προγράμματος περίθαλψης με ασφαλι-
στική εταιρία, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κατάργηση
του υποχρεωτικού και δημόσιου χαρακτήρα της κοι-
νωνικής ασφάλισης. Φοβάμαι, πάντως, ότι η συζή-
τηση αυτή εκ των πραγμάτων θα ανοίξει σύντομα,
διότι οι ίδιες οι συνέπειες που θα προκαλέσει η εφαρ-
μογή του Νόμου 4387/2016 θα θέσουν  την κοινω-
νική ασφάλιση σε κίνδυνο. 

4. Μέσα συνδικαλιστικών διεκδικήσεων
Η τελευταία πολύμηνη αποχή για τον ΕΦΚΑ ανέδειξε
τα πραγματικά προβλήματα της αποχής ως μέσου
διεκδίκησης:  αναποτελεσματικό έναντι της κεντρικής
εξουσίας, προς την οποία θεωρητικά στοχεύει, το
μέσο αυτό ουσιαστικά μας φέρνει σε πλήρη ρήξη με
τους εντολείς μας και με τις δυνάμεις της κοινωνίας
που επιθυμούν ομαλή λειτουργία της δικαστικής
εξουσίας. Είμαι εξαιρετικά φειδωλός έως και αρνητι-
κός στην αποχή λόγω της αναποτελεσματικότητάς
της. Αντιθέτως, ενδεδειγμένες είναι οι κοινές δράσεις
με τους κοινωνικούς μας εταίρους (λοιπούς ελεύθεροι
επαγγελματίες – επιστήμονες). Μια ημέρα γενικής
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αποχής όλων των ελεύθερων επαγγελματιών από τα
καθήκοντά τους θα έστελνε ηχηρότερο μήνυμα στην
εκάστοτε Κυβέρνηση από μια συνεχή αλλά αναποτε-
λεσματική αποχή των Δικηγόρων. 
5.Αφαίρεση δικηγορικής ύλης
Υπό τις παρούσες συνθήκες προτάσεις περί αύξησης
της δικηγορικής ύλης δια της νομοθετικής οδού είναι
μη ρεαλιστικές. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε
κρίση, και το επάγγελμά μας εξ ορισμού ακολουθεί
την κοινωνική εξέλιξη. Προφανέστατα, η ανάκαμψη
της οικονομίας θα είχε ως αποτέλεσμα την πραγμα-
τική διεύρυνση της λειτουργικής βάσης του επαγγέλ-
ματος.  

6. Δικηγορική καθημερινότητα
Μια απόλυτα χρηστική και φιλική στο χρήστη ιστο-
σελίδα, η οποία θα παρέχει εφαρμογές που θα την
καταστήσουν ουσιαστικό καθημερινό εργαλείο δου-
λειάς, αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της
νέας Διοίκησης.  
Ο στόχος της ένταξης των εναλλακτικών τρόπων επί-
λυσης διαφορών στην ελληνική νοοτροπία δεν συνε-
πάγεται και υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης.
Η στέγαση του  ΚΕΔΙΠ σε ιδιόκτητο κτίριο  μπορεί να
αποτελέσει το κύριο όχημα όχι μόνο για την ανάπτυξη
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, με έμ-
φαση στον τομέα του ναυτικού δικαίου, αλλά και για
τη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση των Δικηγόρων.
Σε αυτό τον κοινό στόχο πρέπει να προσανατολιστεί
η νέα Διοίκηση του Συλλόγου.  
Η παράλληλη ύπαρξη τεσσάρων Δικαστηρίων στην
ίδια κατά βάση Περιφέρεια θα δυσχεράνει την ήδη
επιβαρυμένη καθημερινότητά μας, χωρίς να εγγυάται
ταχύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης. Είναι ορ-
θότερο η συζήτηση αυτή να ανοίξει σε άλλη βάση,
με πρότερη κάλυψη των υφιστάμενων κενών στις θέ-
σεις Δικαστών και διοικητικού προσωπικού των Δι-
καστηρίων. 
Η εισαγωγή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
δεν οδηγεί σε ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης, η
οποία, πάντως, δε μπορεί να αποβαίνει σε βάρος της
ποιότητας της δικαιοδοτικής κρίσης. Με τον ίδιο
τρόπο, η επιτάχυνση της ποινικής και της διοικητικής
Δίκης δε μπορεί να εξαντλείται στην θέσπιση μεγα-
λύτερων παραβόλων και εξόδων  με μοναδικό στόχο
την αποφυγή πρόσβασης στη Δικαιοσύνη.  

7. Υποερωτήματα: 
Νέων Δικηγόρων και Ασκουμένων Πειραιά
Οι νέοι συνάδελφοι αποτελούν εν τοις πράγμασι το
μέλλον της Δικηγορίας διαθέτοντας εξαιρετικά υψηλή
επιστημονική κατάρτιση φέροντας νέες ιδέες και προ-
οπτικές για το επάγγελμα μας πλην όμως εισέρχονται

σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον κλάδο. Οι συν-
θήκες εργασίας των νέων συναδέλφων είναι γνωστές,
δεν επιτρέπουν όμως κορώνες λαϊκισμού. Υπό αυτά
τα προλεγόμενα: 

(α) Το μέσο δικηγορικό γραφείο πλέον αδυνατεί να
καταβάλει υψηλές αμοιβές με αποτέλεσμα ο φυσικός
χώρος άσκησης να περιορίζεται τόσο σε αριθμό θέ-
σεων όσο και αμοιβών. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει
οι ασκούμενοι να αμείβονται αλλά σε επίπεδα που
θα επιτρέπουν την βιωσιμότητα του δικηγορικού γρα-
φείου ενώ η θεσμοθετημένη εκ του Κώδικα εποπτεία
θα πρέπει ίσως να περιλαμβάνει και την αμοιβή. 

(β) Η μείωση του κόστους δικηγορίας για τους νέους
Δικηγόρους πρέπει να αντιμετωπιστεί θετικά, εντός
του πλαισίου των οικονομικών δυνατοτήτων του Συλ-
λόγου. Οι επιτρεπτές  διορθωτικές παρεμβάσεις για
τους νέους συναδέλφους μπορούν να αφορούν την
ετήσια δήλωση ή το κόστος της ετήσιας συνδρομής
στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.

(γ) Αντιστοίχως θετικά αντιμετωπίζω και τον καθορι-
σμό μειωμένων διδάκτρων για την εκπαίδευση στη
Διαμεσολάβηση. Μια τέτοια λύση εντάσσεται σε έναν
ευρύτερο ανασχεδιασμό της 
λειτουργίας του ΚΕΔΙΠ.  

8. Προσωπικό μήνυμα
Μέσα σε έναν απαιτητικό και διαρκώς εξελισσόμενο
κόσμο, ο δικηγορικός συνδικαλισμός παρέμεινε στά-
σιμος διότι, προσκολλημένος σε σχήματα και ιδέες
του παρελθόντος, δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να αν-
τιληφθεί  την κοινωνική πραγματικότητα. 
Παρά την παρουσία των νοσταλγών του, αυτός ο
συνδικαλιστικός κύκλος έκλεισε οριστικά. Οι νέες συν-
θήκες απαιτούν ορθολογισμό, έμφαση στον επιστη-
μονικό χαρακτήρα του Συλλόγου και εξωστρέφεια,
που θα επαναπροσδιορίσει την ελλειμματική, σή-
μερα, σχέση του Δικηγόρου με την κοινωνία. Η ανα-
γκαία αυτή προσπάθεια πρέπει να αναληφθεί από
συναδέλφους που δεν αντιλαμβάνονται την ενασχό-
ληση με το Σύλλογο ως κίνητρο προσωπικής      ανέ-
λιξης, που χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις αποδέχονται
την Δικηγορία ως το κατ’ εξοχήν ελεύθερο επάγγελμα
και επιδιώκουν την πρόοδο πέρα από κρατικά, ιδιω-
τικά ή ακόμα και συνδικαλιστικά εμπόδια.  
Ασκώντας το επάγγελμα του Δικηγόρου στην πόλη
μας ανελλιπώς για πάνω από είκοσι έτη μέχρι και σή-
μερα, αισθάνομαι ότι μπορώ, με τη βοήθεια όλων
σας, να γίνω εκφραστής αυτού του πνεύματος ανα-
νέωσης. 
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Ιωάννης Βρέλλος
Υποψήφιος Πρόεδρος

1. Μέγαρο
Σύμφωνα με την Μελέτη Στατικής Επάρκειας του Πο-
λυτεχνείου, το κτίριο της πρώην Ραλλείου χρήζει ενι-
σχύσεων, της τάξεως των 4.800.000 ευρώ. Το ποσό
αυτό είναι συμβατό με τον πρόχειρο προϋπολογισμό
ολοκλήρωσης  του έργου με χρηματοδότηση  του
ΤΑΧΔΙΚ, που ανέρχεται στα 25.000.000 ευρώ. 
Με σκοπό την έναρξη των εργασιών, απαιτείται άμε-
σος συντονισμός όλων των φορέων της πόλης του
Πειραιά με προεξάρχοντα τον ΔΣΠ ώστε να επιτευχ-
θεί: α) η υπογραφή σύμβασης παραχώρησης του κτι-
ρίου από τον Δήμο προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης
και β) η άμεση ανάθεση του έργου στην ΚΤΥΠ με ταυ-
τόχρονη προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Η
χρηματοδότηση του έργου θα εξασφαλισθεί με την
τακτική πίστωση, κάθε χρόνο, των απαιτουμένων κον-
δυλίων στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολο-
γισμού του ΤΑΧΔΙΚ. Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω
θα πρέπει οι αρμόδιοι υπουργοί και παράγοντες: 1)
να δεσμευτούν άμεσα και δημόσια απέναντι στον
ΔΣΠ και σε όλους τους φορείς της πόλης και 2) να εκ-
δώσουν ταυτόχρονα τις σχετικές υπουργικές αποφά-
σεις και τα συναφή διοικητικά έγγραφα. 

2. Φορολογικό
α. Θέσπιση σε πρώτη φάση αφορολόγητου ορίου για
εισοδήματα από την δικηγορία ίσου με εκείνου των
μισθωτών, με προοπτική αύξησης του στα 12.000
ΕΥΡΩ.
β. Κατάργηση του ΦΠΑ όσον αφορά τις δικηγορικές
αμοιβές. Οι δικηγορικές υπηρεσίες δεν αποτελούν
εμπόρευμα ή διαμεσολάβηση στην παροχή υπηρε-
σιών. Συνεπώς, δεν πρέπει να επιβαρύνονται με ΦΠΑ,
όπως συμβαίνει και με τις καθαρά ιατρικές υπηρεσίες.
Πρώτο στάδιο θα πρέπει να είναι η κατάργηση του
ΦΠΑ για εισοδήματα από την δικηγορία μέχρι 25.000
ΕΥΡΩ.
γ. Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, αλλά
για όσους ασκούν δικηγορία μέχρι οκτώ έτη  στο 25%.

δ. Η χρήση του POS πρέπει να είναι προαιρετική διότι
εξυπηρετεί μεν την είσπραξη προμηθειών εκ μέρους
των τραπεζών και την επέμβασή τους στα οικονομικά
των δικηγόρων, αλλά δεν αποκλείει την φοροδια-
φυγή.

3. Ασφαλιστικό
α.- Διατήρηση των ευνοϊκών διατάξεων για τους οι-
κονομικά ασθενέστερους και ενσωμάτωση των ση-
μερινών εκπτώσεων ως παγίων ρυθμίσεων.
σ.- Εξορθολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών των
μεσαίων εισοδημάτων, θέσπιση ανταποδοτικότητας
και ταυτόχρονη δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής
κλάσης. 
- Τα παραπάνω εκφράζουν το πνεύμα του σχεδίου
για το ασφαλιστικό που πρότεινα και πίστευα ότι
έπρεπε να θέσουμε υπό διαπραγμάτευση όταν δί-
ναμε τον αγώνα μας για το «ασφαλιστικό». 
γ.- Ο χαρακτήρας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης και ασφάλισης πρέπει να είναι δημόσιος και
υποχρεωτικός με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά. 
- Θα πρέπει να διεκδικήσουμε την χωρίς προϋποθέ-
σεις υπαγωγή των οφειλών των δικηγόρων, είτε για
φόρους είτε για ασφαλιστικές εισφορές, στις εκατό
είκοσι (120) δόσεις με ταυτόχρονη αναστολή των τυ-
χόν εκτελέσεων που επισπεύδονται εναντίον των συ-
ναδέλφων.

4. Μέσα συνδικαλιστικών διεκδικήσεων
Καθορίζονται από τους στόχους και τους κοινωνικούς,
οικονομικούς και πολιτικούς συσχετισμούς. Σημαντι-
κοί παράγοντες είναι η μαζική συμμετοχή και η συ-
νειδητότητα στη λήψη των αποφάσεων για το διεκ-
δικητικό πλαίσιο και τα μέσα πάλης. 
Ειδικά η πολυήμερη αποχή πρέπει να αποφασίζεται
από γενική συνέλευση (και από το ΔΣ μόνο όταν δεν
επιτευχθεί απαρτία στη σύγκληση της συνέλευσης),
να έχει σαφές πλαίσιο, να μην αυτοαναιρείται και να
είναι πρόσφορη υπό τις περιστάσεις για την επίτευξη
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του συγκεκριμένου στόχου. 
Υπάρχουν και άλλα δραστικά μέσα πλην αυτού της
αποχής, όπως: α) μέτρα που θίγουν την ομαλή ροή
των εισπράξεων του δημοσίου, β) αποχή μόνο σε
υποθέσεις από τις οποίες το δημόσιο προσδοκά την
είσπραξη χρημάτων, γ) δημιουργία κοινωνικών συμ-
μαχιών, δ) διαμόρφωση ευνοϊκών απόψεων στην
κοινή γνώμη για τα αιτήματα του κλάδου μας με αρ-
θρογραφία και εμφάνιση στα ΜΜΕ.

5. Αφαίρεση δικηγορικής ύλης
-Επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης του δι-
κηγόρου στα συμβόλαια, όταν πρόκειται για συναλ-
λαγή εξ επαχθούς αιτίας, και θέσπισή της για τα κάθε
είδους καταστατικά (διότι στις περιπτώσεις αυτές
υπάρχει ανάγκη προστασίας των συμφερόντων των
δικαιοπρακτούντων), παροχή χωρίς προϋποθέσεις
νομικής βοήθειας σε όποιον την ζητάει, αφού, κατά
την κοινή λογική, θα την έχει άμεση ανάγκη. Το μέτρο
αυτό θα πρέπει να συνδυασθεί με υποχρεωτική προ-
καταβολή εκ μέρους του δημοσίου του ποσού ανα-
φοράς και των σχετικών εξόδων, με άμεση απαλλαγή
από το ΦΠΑ (διότι εδώ πρόκειται για παροχή υπηρε-
σίας του δημοσίου προς το κοινό).
-Οι δικηγορικές υπηρεσίες προσφέρονται αποκλει-
στικά από δικηγόρους ή αμιγώς δικηγορικές εται-
ρείες. 
Πρέπει να απαγορευθεί ρητώς η επ’ αμοιβή διοχέ-
τευση πελατείας από οποιασδήποτε μορφής επιχει-
ρηματικό σχήμα σε δικηγόρους ή δικηγορικές εται-
ρείες. 
-Οι υποθέσεις που δίδονται από τον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα σε εξωτερικά γραφεία να μην υπερβαίνουν
(ανά γραφείο) ορισμένο ποσοστό του συνολικού
αριθμού τους, καθώς και ορισμένο ποσοστό του συ-
νόλου των καταβαλλομένων αμοιβών. 
Τα νέα Πρωτοδικεία είναι ευπρόσδεκτα υπό τον απα-
ράβατο όρο ότι θα εξασφαλισθεί η ταχύτερη εκδί-
καση των υποθέσεων και η αμεσότερη εξυπηρέτηση
των δικηγόρων, διαφορετικά θα αυξηθεί η ταλαιπω-
ρία συναδέλφων και κοινού. 
Οι δύο νέοι δικηγορικοί σύλλογοι που αναμένεται να
ιδρυθούν μπορεί να ανανεώσουν τον συνδικαλισμό
μας, ενώ ο ΔΣΑ θα γίνει πιο λειτουργικός.
Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας Πρωτοδικείου Πει-
ραιά σε παραλιακούς Δήμους. 

6. Δικηγορική καθημερινότητα
-Άμεσος εξοπλισμός των Δικαστηρίων με όλα τα στοι-
χειώδη για την λειτουργία τους (π.χ. λειτουργική αί-
θουσα δικηγόρων, κλιματισμός, τουαλέτες). 
-Προώθηση της μηχανοργάνωσης των δικαστηρίων
και των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

ώστε να γίνει καθημερινότητα η ηλεκτρονική κατά-
θεση δικογράφων, σχετικών, αιτήσεων, η λήψη αντι-
γράφων κλπ. 
-Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων δικαστών και
γραμματέων.
-Ο νεότερος τρόπος επίλυσης διαφορών είναι εκείνος
της διαμεσολάβησης. Θα μπορούσε να προσφέρει
αρκεί προηγουμένως να καταξιωθεί κοινωνικά και να
μην επιβληθεί υποχρεωτικά και μάλιστα με καταβολή
χρηματικού ποσού.
-Για την εισαγωγή στη σχολή δικαστών ο ενδιαφερό-
μενος να έχει επτά έτη πραγματικής δικηγορίας. 
-Νομοθέτηση λειτουργίας μόνιμου μεικτού παρατη-
ρητηρίου στα Δικαστήρια για την καταγραφή και απο-
τροπή μη αρμοζουσών συμπεριφορών από δικαστές
και δικηγόρους και επίλυση θεμάτων καθημερινότη-
τας. 
-Διασφάλιση του ότι στους ηλεκτρονικούς πλειστη-
ριασμούς τον έλεγχο θα έχει πράγματι ο συμβολαι-
ογράφος.
-Προσφορά από τον ΔΣΠ επιλογών ασφάλισης αστι-
κής επαγγελματικής ευθύνης. 

7. Υποερωτήματα: 
Νέων Δικηγόρων και Ασκουμένων Πειραιά
1. - Θέσπιση κατωτάτων ορίων αμοιβών από τον ΔΣΠ,
ύστερα από γνώμη του Συλλόγου Ασκουμένων και
Νέων Δικηγόρων. Υποχρεωτική σύναψη και θεώρηση
από τον σύλλογο γραπτών συμβάσεων. Η μη συναψη
τέτοιων συμβάσεων αυτή θα συνιστά πειθαρχικό πα-
ράπτωμα του απασχολούντα, αυτεπάγγελτα διωκό-
μενο. Την αγωγή για τις αμοιβές να μπορεί να τις
ασκεί και ο ΔΣΠ.
2. - Μπορεί να υπάρξει μείωση της ετήσιας συνδρο-
μής για τους νέους δικηγόρους μέχρι 50%.
3. - Η μείωση του κόστους παρακολούθησης του ΚΕ-
ΔΙΠ είναι θετική. Ειδικά για νέους δικηγόρους και
ασκούμενους θα μπορούσε να είναι δωρεάν, εφόσον
τα συνολικά εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν τις
12.000 ευρώ.

8. Προσωπικό μήνυμα
Ζητώ την ψήφο των συναδέλφων διότι ανήκω σε μία
παράταξη η οποία  από τότε που ιδρύθηκε στάθηκε
συνεπής στις θέσεις της, επέδειξε ακομμάτιστη συμ-
περιφορά, παρουσιάζοντας έργο που στηρίζει τον
συνάδελφο και άλλαξε τη λειτουργία του συλλόγου,
(δικαστικό μέγαρο, διάσωση ταμείου αλληλοβοη-
θείας, υπεύθυνη στάση στο «ασφαλιστικό» με προ-
τάσεις, συμψηφισμός των παρακρατήσεων της προ-
είσπραξης στις εισφορές, όχι κατάχρηση του ύστατου
όπλου της αποχής, τακτική ενημέρωση των συναδέλ-
φων, σύνδεση του ΔΣΠ με την πόλη του Πειραιά.
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Ηλίας Κλάππας 
Υποψήφιος Πρόεδρος

1. Μέγαρο
Προκειμένου να ικανοποιηθεί το διαχρονικό αίτημα του
δικηγορικού κόσμου για ένα σύγχρονο και ασφαλές Δι-
καστικό Μέγαρο στον Πειραιά, ο Σύλλογος θα πρέπει
να κινηθεί συντονισμένα σε τρεις άξονες: 
- να ζητήσει την άμεση υπογραφή της σύμβασης παρα-
χώρησης του κτιρίου της πρώην Ραλλείου Σχολής από
τον Δήμο προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης
- να συντονίσει τις ενέργειες για την ολοκλήρωση των
κτιριοδομικών μελετών που διενεργεί το Πολυτεχνείο,
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και επίβλεψη της Πολε-
οδομίας Πειραιά και της Κατασκευαστικής Εταιρίας του
Δημοσίου (ΚΤΥΠ ΑΕ), ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία
τελικής έγκρισης αυτών 
- να διεκδικήσει την χρηματοδότηση του έργου από το
ΤΑΧΔΙΚ 

2. Φορολογικό
Οι διεκδικήσεις μας αναφορικά με το φορολογικό πρέπει
να περιλαμβάνουν: 
-κατάργηση του ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες και,
ως ενδιάμεσο μέτρο, αύξηση στις 25.000 ΕΥΡΩ του ορίου
απαλλαγής από το ΦΠΑ. 
-επαναφορά του αφορολόγητου στο ποσό των 12.000
ΕΥΡΩ και, σε κάθε περίπτωση, για λόγους φορολογικής
ισότητας, στο ποσό που προβλέπεται για άλλες κοινω-
νικές ομάδες (μισθωτούς) και, ως ενδιάμεσο μέτρο, νο-
μοθέτηση πολύ χαμηλού συντελεστή φορολογίας για
το αντίστοιχο φορολογικό κλιμάκιο. 
-κατάργηση του «τέλους» επιτηδεύματος, το οποίο, πα-
ρότι κατά τρόπο ψευδεπίγραφο αναφέρεται ως «τέλος»,
δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα, και ως ενδιάμεσο μέ-
τρο, επέκταση της απαλλαγής από αυτό στους νέους
συναδέλφους που έχουν χρόνο δικηγορίας ως δέκα έτη.
-κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης POS. Έκπτωση
από τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος όλων των επι-
βαρύνσεων από τη χρήση POS (δαπάνη αγοράς, συντή-
ρησης, τραπεζική προμήθεια)

3. Ασφαλιστικό
Όσον αφορά στο ασφαλιστικό διεκδικούμε:
-Ανατροπή των εξοντωτικών ρυθμίσεων του νόμου Κα-
τρούγκαλου. Πλήρη αναθεώρηση του ασφαλιστικού και
φορολογικού συστήματος, καθώς το σωρευτικό αποτέ-
λεσμα των σχετικών επιβαρύνσεων οδηγεί σήμερα σε
ευθεία δήμευση του δικηγορικού εισοδήματος.
-Αλλαγή της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών ει-
σφορών ώστε να αφαιρούνται οι καταβληθείσες εισφο-
ρές του προηγούμενου έτους. Απαλλαγή των δικηγόρων
χωρίς εισόδημα από την υποχρέωση καταβολής ασφα-
λίστρων. 
Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλιση απο-
τελούν κατοχυρωμένο συνταγματικά δικαίωμα το οποίο
θέλουμε να προασπίσουμε απαιτώντας βελτίωση του
δημόσιου συστήματος υγείας και των ασφαλιστικών πα-
ροχών. Συμπληρωματικά, ο Σύλλογος πρέπει να διερευ-
νήσει τη δυνατότητα για ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης
υγείας σε προαιρετική βάση για τα μέλη του. 

4. Μέσα συνδικαλιστικών διεκδικήσεων
Δεν υποτιμάμε την αποχή ως μέσο διεκδίκησης, βλέ-
πουμε όμως ότι η κυβερνητική εξουσία αδιαφορεί
ακόμη και μπροστά στις πιο δραστικές μορφές διεκδί-
κησης. Ο Σύλλογος θα πρέπει να αξιοποιήσει το σπου-
δαίο επιστημονικό δυναμικό των μελών του ώστε να
μπορεί να παρεμβαίνει συνεχώς και εγκαίρως  στα θε-
σμικά όργανα με συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες
προτάσεις και να μην αρκείται σε εκδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας.
Θα πρέπει να εξαντλήσουμε τις δικονομικές δυνατότητες
προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια και σε κάθε αρμό-
διο ευρωπαϊκό και διεθνή οργανισμό. Θα πρέπει να πε-
τύχουμε κοινωνικές συμμαχίες ξεκινώντας από το χώρο
της Δικαιοσύνης ώστε οι διεκδικήσεις μας να είναι πιο
αποτελεσματικές και, βεβαίως, θα πρέπει να αντιστρέ-
ψουμε την πλανημένη αντίληψη που υπάρχει στην κοι-
νωνία ότι οι δικηγόροι είναι μια προνομιούχος ελίτ και
άρα είναι αποδεκτά τα συνεχή μέτρα σε βάρος της. 
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5.Αφαίρεση δικηγορικής ύλης
Προάσπιση της δικηγορικής ύλης με: 
-Αντιμετώπιση των φαινομένων παραδικηγορίας από
φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και «σωματεία» (όπως ει-
σπρακτικές εταιρείες, παραδικηγορικές εταιρείες) που
αντιποιούνται την δικηγορική ιδιότητα, παραπλανώντας
τους πολίτες και ευτελίζοντας την Δικαιοσύνη. 
-Άμεση αντιμετώπιση κάθε απόπειρας απόσπασης της
δικηγορικής ύλης με αντιπρόταση που να περιλαμβάνει
τους δικηγόρους με αναβαθμισμένο ρόλο (π.χ. έκδοση
συναινετικού διαζυγίου με διαδικασία ανάλογη της δια-
ταγής πληρωμής)
-Εντοπισμός διαδικασιών όπου η πολιτεία καθυστερεί
και δυσλειτουργεί και διεκδίκηση συμμετοχής των δι-
κηγόρων ως διεκπεραιωτών των διαδικασιών αυτών,
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη επιτροπών. 

6. Δικηγορική καθημερινότητα
α. Είναι πολύ σημαντική η διαρκής παρέμβαση του Συλ-
λόγου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των συνα-
δέλφων κατά την άσκηση της εργασίας τους, ώστε να
αντιμετωπιστεί η ταλαιπωρία, οι ουρές και η καθυστέ-
ρηση κατά τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων, ο συ-
νωστισμός στις δικαστικές αίθουσες κλπ. 
Προς το σκοπό αυτό θα συνέβαλε (ι) η επέκταση των
ηλεκτρονικών εφαρμογών σε κάθε στάδιο της λειτουρ-
γίας των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών (Κτη-
ματολογικά Γραφεία, υπηρεσίες έκδοσης κάθε είδους
πιστοποιητικών) ώστε οι σχετικές εργασίες να διεκπε-
ραιώνονται διαδικτυακά χωρίς τις χρονοβόρες μετακι-
νήσεις και αναμονές και (ιι) η διεύρυνση του χρόνου
εξυπηρέτησης των δικηγόρων καθόλη τη διάρκεια του
εργάσιμου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών και δι-
καστηρίων. 

β. Είναι αλήθεια ότι ο υδροκεφαλισμός του Πρωτοδι-
κείου Αθηνών δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε δι-
κηγόρους και πολίτες. Η αντιμετώπιση του προβλήματος
έγκειται στην αύξηση των οργανικών θέσεων Δικαστών
και υπαλλήλων και στην αντιμετώπιση όλων των προ-
βλημάτων υποδομών (π.χ. δικαστικές αίθουσες). 
Η αύξηση των Πρωτοδικείων στην Αττική είναι μία από
τις πιθανές λύσεις, όπως επίσης λύση θα μπορούσε να
είναι η διεύρυνση της τοπικής αρμοδιότητας του Πρω-
τοδικείου Πειραιά με παράλληλη, ασφαλώς, αύξηση
των οργανικών θέσεων Δικαστών και υπαλλήλων στο
Πρωτοδικείο Πειραιά. Η ίδρυση σύγχρονου Δικαστικού
Μεγάρου Πειραιά στην πρώην Ράλλειο Σχολή μπορεί
να υποστηρίξει τη λύση αυτή από την άποψη των κτι-
ριακών υποδομών. 

7. Υποερωτήματα: 
Νέων Δικηγόρων και Ασκουμένων Πειραιά
α. Ο Σύλλογος οφείλει να δώσει προσοχή στους ασκού-

μενους και νέους συναδέλφους που εισέρχονται στην
δικηγορία μετά από τόση προσπάθεια και με τόσα
όνειρα και συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με μία απο-
γοητευτική πραγματικότητα. 
Μερικά από τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν είναι:
Καθιέρωση κατώτατου ορίου αμοιβής, δημιουργία ει-
δικής γραμματείας στο Σύλλογο για την αντιμετώπιση
προβλημάτων των νέων και ασκουμένων δικηγόρων,
υποστήριξη των σεμιναρίων για τους ασκούμενους, μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους δικη-
γόρους κάτω της πενταετίας χωρίς υποχρέωση μεταγε-
νέστερης καταβολής της διαφοράς, φορολογικές
ελαφρύνσεις και κίνητρα για τη δημιουργία συνεργατι-
κών σχημάτων νέων δικηγόρων.

β. Ο Σύλλογος με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, μεσούσης
της πολύμηνης αποχής του 2016, αποφάσισε μείωση
για όλους τους δικηγόρους κατά 20% της ετήσιας συν-
δρομής, η οποία ορθώς διατηρήθηκε και για το έτος
2017. Χωρίς να ενδίδω στον πειρασμό για προεκλογικές
υποσχέσεις, ο Σύλλογος πρέπει να εξετάσει, ως μέτρο
υποστήριξης των νέων συναδέλφων κάτω της πενταε-
τίας, τη δυνατότητα περαιτέρω για αυτούς μειωμένης
συνδρομής. 

γ. Τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, μειώθηκε δραστικά το
κόστος παρακολούθησης μαθημάτων διαμεσολάβησης
στο ΚΕΔΙΠ. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί η δυνατότητα
ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ της χρηματοδότησης της
σχετικής εκπαίδευσης των νέων (και όχι μόνο) δικηγό-
ρων ώστε να μειωθεί περαιτέρω το σχετικό κόστος. Η
διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο
στα χέρια των δικηγόρων στα πλαίσια εξωδικαστικής
επίλυσης διαφορών ή ως προστάδιο στη δικαστική διε-
ρεύνηση υποθέσεων, χωρίς, ωστόσο, να εμποδίζεται το
δικαίωμα των διαδίκων να προσφύγουν στον φυσικό
δικαστή για επίλυση της διαφοράς τους. 

8. Προσωπικό μήνυμα
Δεν υποτιμώ τα όσα έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί.
Πιστεύω, όμως, ότι ήρθε η ώρα για μία νέα αρχή, μία
επανεκκίνηση του Συλλόγου, με ενότητα και συμμετοχή
όλων των συναδέλφων. Ως επικεφαλής ενός συνδυα-
σμού που απαρτίζεται από άξιες και άξιους συναδέλ-
φους με ικανότητες, ήθος και διάθεση για προσφορά
στα κοινά, απευθύνομαι σε όλες και όλους εσάς τους
συναδέλφους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς και
χωρίς παρωπίδες.
Με γνώση των προβλημάτων, αίσθημα ευθύνης και επί-
γνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζει το
δικηγορικό σώμα, σας καλώ να αγωνιστούμε μαζί για
να δυναμώσουμε το Σύλλογο και να προασπίσουμε την
αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των δικηγόρων.
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Νικόλαος Λιαπάκης 
Υποψήφιος Πρόεδρος

1. Μέγαρο
Το ζήτημα του δικαστικού μεγάρου Πειραιά αποτελεί
μία από τις πιο οξυμένες πλευρές των προβλημάτων
υποχρηματοδότησης της Δικαιοσύνης και θα πρέπει να
αποτελέσει σημείο αιχμής των αγώνων ιδιαίτερα των
δικηγόρων του Πειραιά, χωρίς νέες «κολοτούμπες». Δεν
πρέπει να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από την
πλήρη ανάληψη της ευθύνης του κράτους για τη στέ-
γαση του δικαστικού μεγάρου σε κτίριο (αυτό της «Ραλ-
λείου») κατάλληλο, ασφαλές και προσιτό στους πολίτες
μέσω των Μ.Μ.Μ. και προς την κατεύθυνση αυτή πρέ-
πει να πιέσουμε άμεσα τους αρμόδιους φορείς. Τα
έσοδα του ΤΑΧΔΙΚ είναι υπεραρκετά για την πλήρη χρη-
ματοδότηση του έργου. 

2. Φορολογικό
Το αίτημα που πρέπει να είναι στην προμετωπίδα των
αγώνων μας, είναι: Κατάργηση των εξοντωτικών τεκ-
μηρίων διαβίωσης. Φορολόγηση αποκλειστικά     με
βάση τα έσοδα-έξοδα των βιβλίων και στοιχείων. Κα-
τάργηση του ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες (που «κά-
ποιοι», θυμίζουμε ότι, επικροτούσαν κατά την έναρξη
επιβολής του) και του «τέλους επιτηδεύματος». Να κα-
ταργηθεί η υποχρέωση λήψης μηχανήματος POS. Αύ-
ξηση του ατομικού και οικογενειακού αφορολόγητου
για όλους.  

3. Ασφαλιστικό
Δυστυχώς, στις πιο κρίσιμες περιόδους του κλάδου μας
είχαμε τις πιο ανεπαρκείς συνδικαλιστικές ηγεσίες, που
υποστηριζόμενες από διάφορους άλλους «προθύ-
μους»: 
Eκφύλισαν στο περιεχόμενο και τη μορφή την πολύμηνη
κινητοποίησή μας για το ασφαλιστικό, προχωρώντας
σε ένα άθλιο παζάρι με την κυβέρνηση και τους θε-
σμούς, διαπραγματευόμενοι ουσιαστικά, στο παρασκή-
νιο, το ύψος της εισφοροληστείας. 
Δεν αμφισβήτησαν ποτέ την ουσία και τις κατευθύνσεις
των αλλεπάλληλων αντιασφαλιστικών μεταρρυθμί-
σεων. Αποδέχονται τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της

ασφάλισης και τη διάλυση του κοινωνικού της χαρα-
κτήρα.
Προωθούν την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφά-
λισης, της Πρόνοιας και της ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης, είτε με ομαδικά ασφαλιστήρια ιδιωτικής ασφά-
λισης, είτε με στήριξη της ίδρυσης επαγγελματικών
ταμείων, που είναι αίτημα του Συνδέσμου Δικηγορικών
Εταιρειών.
Η δική μας αντίληψη: 
*Αποκλειστικά δημόσια και καθολική ασφάλιση, δω-
ρεάν και αποκλειστικά δημόσια περίθαλψη. Κατάργηση
των εισφορών στον κλάδο υγείας και της συμμετοχής
στη φαρμακευτική δαπάνη. 
* Πάγωμα χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία, όσο διαρκεί
η κρίση, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα. 
* Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Καμία κατάσχεση πρώτης κα-
τοικίας – επαγγελματικής στέγης. 
*Μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Κάλυψη με κρατική
χρηματοδότηση του συνόλου των απωλειών των απο-
θεματικών των ασφαλιστικών ταμείων από τη διαχρο-
νική καταλήστευσή τους και τις επιπτώσεις του PSI.
* Πλήρης σύνταξη στο ύψος των σύγχρονων αναγκών
μετά από 30 χρόνια εργασίας ή στην ηλικία των 60 ετών
για τους άνδρες και 55 για τις γυναίκες.
* Επαναφορά 13ης και 14ης κύριας και επικουρικής
σύνταξης. 

4. Μέσα συνδικαλιστικών διεκδικήσεων
Εδώ και χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι, δυστυχώς, τα
πραγματικά μας συμφέροντα δεν εκφράζονται από τις
ηγετικές ομάδες του Δ.Σ.Π. ή της Ολομέλειας. Υπάρχει
επομένως ανάγκη να καλύψουμε το κενό και να οργα-
νώσουμε τον αγώνα μας επιλέγοντας εκπροσώπους
μας στην Διοίκηση, που θέλουν και μπορούν να διεκδι-
κήσουν μαχητικά τα δικαιώματά μας και να δώσουν
τον συνδικαλιστικό – διεκδικητικό του χαρακτήρα στον
σύλλογο, που έχει μετατραπεί σε «κέντρο διεκπεραί-
ωσης». Η αποχή είναι μέσο πάλης, αρκεί να γίνεται
ελεγχόμενα, με φειδώ, με στόχο και συγκεκριμένα αι-
τήματα. Προφανώς υπάρχουν και άλλα μέσα διεκδίκη-
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σης (έγγραφες διαμαρτυρίες, παραστάσεις σε φορείς,
καταλήψεις, προσφυγές σε δικαστικό επίπεδο κ.λπ.),
που μπορούν να εφαρμόζονται παράλληλα ή σταδιακά.
Δυστυχώς για μας, όμως, η πείρα έχει δείξει ότι κάθε
άλλο παρά αποτελεσματικότερα είναι.

5. Αφαίρεση δικηγορικής ύλης
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι τα μέτρα για τη λεγό-

μενη «απελευθέρωση» του επαγγέλματος (άρση γεω-
γραφικών περιορισμών, κατάργηση ελάχιστων αμοιβών,
ενίσχυση των πολυεπαγγελματικών εταιρειών, απελευ-
θέρωση διαφήμισης κ.λπ.), αποσκοπούν στην κατοχύ-
ρωση ενός κερδοφόρου μοντέλου, αυτού της μεγάλης
δικηγορικής εταιρείας, που θα μπορεί να έχει κεφα-
λαιουχικό χαρακτήρα και να παρέχει είτε μόνο νομικές
υπηρεσίες, είτε ευρύτερες νομικοοικονομικές υπηρε-
σίες. Το μοντέλο αυτό θα οδηγήσει στην ένταση της εκ-
μετάλλευσης των υπαλλήλων – «συνεργατών» δικηγό-
ρων και θα επιταχύνει τον εξοβελισμό από το
επάγγελμα αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, που δεν
θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Πρό-
τασή μας: Ανατροπή της πολιτικής των κυβερνήσεων
για τη λεγόμενη «απελευθέρωση» των νομικών υπη-
ρεσιών, την εγκατάσταση κεφαλαιουχικών δικηγορικών
εταιριών, την κατάργηση των ελαχίστων ορίων αμοιβής
και της τοπικής αρμοδιότητας των δικηγορικών συλλό-
γων, την διαφήμιση. 

6. Δικηγορική καθημερινότητα
Ενδεικτικά, την καθημερινότητά μας θα διευκόλυνε: 
α) Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων. 
β) Η ηλεκτρονική σύνδεση με το Κτηματολόγιο και η
λήψη σχετικών εγγράφων – πιστοποιητικών, με ηλε-
κτρονική πληρωμή των τελών.
γ) Η εκ νέου τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ. και δη των άρ-
θρων που μας υποχρεώνουν στην αγχώδη τήρηση αλ-
λεπάλληλων προθεσμιών, αλλά και των σχετικών με
τους πλειστηριασμούς. 
Θυμίζω ότι τα προαναφερόμενα απετέλεσαν αντικεί-
μενο συζητήσεων και αποφάσεων στον ΔΣΠ, όμως η
αντίδρασή μας στην ψήφιση του νέου ΚΠολΔ υποχώ-
ρησε (τυχαία;) λόγω της επέλασης του αντιασφαλιστι-
κού νόμου Κατρούγκαλου.
Νέα πρωτοδικεία: Το ζήτημα είναι να εξασφαλιστεί η
επαρκής στελέχωση των δικαστηρίων με προσλήψεις
δικαστών και υπαλλήλων, καθώς και η αναγκαία υλικο-
τεχνική υποδομή τους, όχι να αποδυναμωθεί το πρω-
τοδικείο της Αθήνας και να ιδρυθούν νέα πρωτοδικεία,
που θα υπολειτουργούν. Πρέπει να επισημανθεί και η
σημαντική επιβάρυνση των μαχόμενων δικηγόρων (και)
του Πειραιά λόγω της αύξησης των μετακινήσεών τους.

7. Υποερωτήματα: 
Νέων Δικηγόρων και Ασκουμένων Πειραιά

α. Στο θέμα των αμοιβών, ασφαλιστικών εισφορών,
ωραρίου εργασίας και λοιπών δικαιωμάτων των νέων
και ασκούμενων δικηγόρων (που οι εργοδότες τους
αποκαλούν «συνεργάτες») η κατάσταση είναι τραγική. 
Πρότασή μας: Κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιω-
μάτων των μισθωτών δικηγόρων σε δικηγορικές εται-
ρείες. Καθορισμός ελάχιστου μηνιαίου μισθού που να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, χορήγηση επι-
δομάτων και δώρων, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο. Αποζη-
μίωση απόλυσης. Υποχρεωτική κάλυψη των 2/3 της
ασφαλιστικής εισφοράς του μισθωτού δικηγόρου και
του συνόλου της εισφοράς του ασκούμενου από τον
εργοδότη και το κράτος. Κατάργηση της άσκησης, έν-
ταξή της σε αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών.
Μόνη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος
να είναι το πτυχίο. Μέχρι την κατάργησή της να κατο-
χυρωθεί ελάχιστος μισθός για τους ασκούμενους, που
να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες.

β. Δραστικές μειώσεις για όλους και ειδικότερα για τους
νέους δικηγόρους. Η για τον λόγο αυτό μείωση των
εσόδων του ΔΣΠ, μπορεί, κάλλιστα, να αναπληρωθεί
από μια πιο συνετή οικονομική διαχείριση και περικοπή
εξόδων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο ύψος των δαπανών
για τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

γ. Κατ’ αρχήν είμαστε γενικά αντίθετοι στο θεσμό της
διαμεσολάβησης, που συνιστά ουσιαστικά μορφή ιδιω-
τικοποίησης της δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση, το
κόστος στα Κέντρα Διαμεσολάβησης είναι εξωπραγμα-
τικό και πρέπει να μειωθεί δραστικά ιδιαίτερα για τους
νέους και ασκούμενους δικηγόρους. 
Το ΚΕΔΙΠ εκτιμώ ότι εξελίχθηκε σε πρόβλημα για τον
ΔΣΠ, διά των συνεχών μειώσεων του μηνιαίου μισθώ-
ματος (από 1.800€ αρχικά είναι σήμερα 600€!), που
καταβάλλει, διά του οποίου (σύμφωνα με τις διαβε-
βαιώσεις της τότε, αλλά και μετέπειτα ηγεσίας του ΔΣΠ)
θα γινόταν γρήγορη απόσβεση του τιμήματος αγοράς
του κτιρίου!!!

8. Προσωπικό μήνυμα
Οι συνάδελφοι πρέπει να με εμπιστευτούν για την (σε
αντίθεση με άλλους συνυποψηφίους μου και μακριά
από κάθε είδους παραγοντισμό, που αποτελεί το «σα-
ράκι» στο δικηγορικό συνδικαλισμό) διαχρονική συνέ-
πεια λόγων και έργων μου, την όποια αναγνωρίζουν
όλοι, ανεξάρτητα από παρατάξεις και πολιτικές τοπο-
θετήσεις, αλλά και γιατί η παράταξη, της οποίας είμαι
επικεφαλής, είναι βέβαιο ότι, όπως μέχρι σήμερα έτσι
και στο μέλλον θα είναι πάντοτε μπροστά στις αγωνι-
στικές κινητοποιήσεις του κλάδου, χωρίς ανακολουθίες
και καιροσκοπικά πισωγυρίσματα, με σταθερότητα, εν-
τιμότητα και ανιδιοτέλεια.
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Χρίστος Τσάλλος
Υποψήφιος Πρόεδρος

1. Μέγαρο
Το έργο του δικαστικού μεγάρου είναι επιβεβλημένο
να προχωρήσει με γρηγορότερους ρυθμούς, ούτως
ώστε να μην παραμείνει ένα απλό όνειρο του δικη-
γορικού κόσμου του Πειραιά. Θα πρέπει να υπάρξει
πιο έντονη και συντονισμένη συνεργασία με όλους
τους φορείς της πόλης, καθώς τους αφορά όλους η
στέγαση των Δικαστηρίων του Πειραιά στο κτήριο
της πρώην Ραλλείου. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να
υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των σχετικών
ενεργειών, κυρίως από το Δήμο Πειραιά, στο οποίο
θα πρέπει να συμβάλουν όλοι οι φορείς της πόλης.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να δημοσιευθούν διαφανείς
όροι και διαδικασίες και κυρίως να προσδιοριστεί το
κόστος στο οποίο θα κληθεί να συνεισφέρει και ο
ΔΣΠ.

2. Φορολογικό
Είναι σαφές πως η αδυναμία της υπάρχουσας συνδι-
καλιστικής ηγεσίας μας έχει οδηγήσει, ως κλάδο, στη
συρρίκνωση και στην καταστροφική τριετία 2014-
2017, για την οποία προφανώς και υπάρχουν ευθύ-
νες. Το δικηγορικό σώμα θα πρέπει με προτάσεις να
προσπαθήσει να αντιπαρέλθει ή να μειώσει την επί-
δραση των ανωτέρω στο εισόδημά του μέσω, ενδει-
κτικά: (1) της διεκδίκησης αφορολογήτου, (2) της απο-
φορολόγησης των εξόδων των δικηγόρων, (3) της
αύξησης του ορίου του τζίρου απαλλαγής από την
υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ και (4)
στην μείωση των τραπεζικών εξόδων για την συντή-
ρηση και λειτουργία των POS στα γραφεία μας.

3. Ασφαλιστικό
Μέχρι στιγμής η αντίδραση του σώματος επέφερε
τα αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα,
καθώς μας έλειπαν οι ρεαλιστικές προτάσεις και η
αξιόπιστη και στιβαρή διεκδίκηση των θέσεων μας

ως κλάδος. Οι κινήσεις μας θα πρέπει να είναι προς
την κατεύθυνση του εξορθολογισμού του υφιστάμε-
νου ασφαλιστικού πλαισίου, της εξομοίωσης των δι-
κηγόρων με τους δημοσίους υπαλλήλους και τους
άλλους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, αναφορικά με
τις παροχές όλων των ειδών. Παράλληλα, θα πρέπει
στον ΔΣΠ να κινηθούμε ώστε να εξασφαλίσουμε στα
μέλη μας ένα αξιόπιστο ιδιωτικό ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα προέλθει
μέσα από δημόσιο και διαφανή διαγωνισμό.

4. Μέσα συνδικαλιστικών διεκδικήσεων
Η πολύμηνη αποχή ως μέσο συνδικαλιστικής διεκδί-
κησης ξεπεράστηκε από τις εξελίξεις καθώς α) κρίθηκε
αντισυνταγματική από το ΣτΕ και β) υπερχρησιμο-
ποιήθηκε με αποτέλεσμα να χάσει τη σημασία της.
Λόγω του ότι ο «εργοδότης» του δικηγόρου είναι ο
εντολέας του που σχεδόν ποτέ δεν φταίει για τα όσα
το κράτος μας επιβάλλει και τα οποία θίγουν τον
κλάδο μας (φορολογία, ασφαλιστικό, κλπ) θα πρέπει
α) να μάθουμε πρώτα να διεκδικούμε αποτελεσμα-
τικά χωρίς να καταφεύγουμε το πρώτον σε αγωνιστι-
κές κινητοποιήσεις και β) να βρούμε τρόπους πάλης
και διεκδίκησης από τους οποίους θα θίγεται περισ-
σότερο το κράτος και λιγότερο ο εντολέας μας.

5. Αφαίρεση δικηγορικής ύλης
Είναι γεγονός πως όλο το προηγούμενο διάστημα
έχουμε αφήσει διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες
να επιτελούν εργασίες που παραδοσιακά ανήκαν στην
σφαίρα της δικηγορικής ύλης (βλ. π.χ., λογιστές). Θα
πρέπει να κατοχυρώσουμε την ήδη υπάρχουσα ύλη
μας κάνοντας πιο ανταγωνιστικές της υπηρεσίες μας
προς τους πολίτες, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύ-
γουν σε άλλους κλάδους. Επιπρόσθετα, θα πρέπει
να αναζητηθούν και να καταπολεμηθούν, με νομικά
μέσα, όσοι αντιποιούνται το δικηγορικό λειτούργημα
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και παραπλανούν τους πολίτες προσφέροντας τους
αμφιβόλου ποιότητας δικηγορικές υπηρεσίες (βλ.
εταιρείες ελάφρυνσης δανειοληπτών, κλπ). Επίσης
θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τους εναλλακτικούς τρό-
πους επίλυσης των διαφορών (διαιτησία, διαμεσο-
λάβηση) και να καταστήσουμε σαφές και στους συ-
ναδέλφους αλλά και στους πολίτες, το κέρδος που
θα υπάρχει από την προσφυγή σε αυτούς.

6. Δικηγορική καθημερινότητα
Η καθημερινότητα του δικηγόρου είναι ιδιαιτέρως
επιβαρυμένη από την στιγμή που θα πρέπει να περι-
μένει ώρες ατελείωτες σε ουρές, κυρίως στα δικα-
στήρια των Αθηνών και στις διάφορες δημόσιες υπη-
ρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ευρεία χρήση των
ηλεκτρονικών και ψηφιακών υπηρεσιών που έχουμε
στη διάθεσή μας. Δυστυχώς, αν και την τελευταία
δεκαετία ο ΔΣΠ έχει ξοδέψει σχεδόν 300.000 ευρώ
σε ψηφιακές τεχνολογίες, αυτή τη στιγμή έχουμε μια
χείριστη και μη λειτουργική ιστοσελίδα, είμαστε ου-
ραγοί, ως σύλλογος, στις εξελίξεις που δρομολογούν-
ται στα δικαστήρια όλης της χώρας και πάνω από
όλα έχουμε χάσει την αυτονομία μας στα θέματα
αυτά. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με γρήγορα βή-
ματα προς την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών
προς τα μέλη μας διασφαλίζοντας πρωτίστως την ψη-
φιακή αυτονομία του Συλλόγου. Αναφορικά με τους
εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών,
όπως τονίσαμε και ανωτέρω, θα πρέπει να ενισχυ-
θούν καθώς αποτελούν μια σίγουρη μορφή αύξησης
της δικηγορικής ύλης και θα πρέπει να χρησιμοποι-
ηθεί το ΚΕΔΙΠ ως μέσο προώθησης των υπηρεσιών
διαιτησίας και διαμεσολάβησης για το καλό όλων των
μελών του Συλλόγου. Η πρόταση για τη δημιουργία
νέων Πρωτοδικείων στην Αττική δεν μας βρίσκει αρ-
χικά αρνητικούς φτάνει να διασφαλιστεί η σωστή
τους οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία, η οποία
θα μπορέσει μόνο να εξυπηρετηθεί από την πλήρη
ψηφιοποίηση των λειτουργιών τους και την ηλεκτρο-
νική διασύνδεση τους με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς. Ο ΔΣΠ θα πρέπει να δει την ίδρυση των νέων
αυτών Πρωτοδικείων ως ευκαιρία να αυξήσει την το-
πική του αρμοδιότητα, με ότι αυτό μπορεί να συνε-
πάγεται για τα έσοδα του συλλόγου. Στις θεσμικές
παρεμβάσεις θα πρέπει να συγκαταλέγεται η ευρεία
θεσμοθέτηση και λειτουργία της ηλεκτρονικής δι-
καιοσύνης, η οποία μπορεί να επιφέρει την επιτά-
χυνση της απονομής δικαιοσύνης η στελέχωση με
υπαλλήλους των δικαστηρίων, η επαναφορά της εκ-
δίκασης των εφέσεων από το Ειρηνοδικείο σε πολυ-

μελή σύνθεση του Πρωτοδικείου, η κατάργηση των
μονομελών συνθέσεων του Εφετείου, η δημιουργία
εξειδικευμένων δικαστηρίων οικογενειακών και ερ-
γατικών διαφορών, η κωδικοποίηση της εμπορικής
και εργατικής νομοθεσίας, η τροποποίηση του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας ως προς την Τακτική διαδικασία
και η βελτίωση των όσων δυσλειτουργιών έχουν πα-
ρατηρηθεί, η ενίσχυση της κοινωφελούς εργασίας ως
ποινή στα ελαφρύτερα αδικήματα, η ενίσχυση της
εισαγγελίας ανηλίκων με εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό, η μετατροπή των φυλακών ανηλίκων σε
ιδρύματα που θα έχουν ως κύριο σκοπό την επανέν-
ταξη των ανήλικων παραβατών στην κοινωνία, κλπ.

7. Υποερωτήματα: 
Νέων Δικηγόρων και Ασκουμένων Πειραιά
α- Με την καθιέρωση ελάχιστης αμοιβής κατόπιν ωρί-
μου διαλόγου και λαμβανομένης υπόψη της οικονο-
μικής πραγματικότητας που ζούμε αλλά και τον πει-
θαρχικό έλεγχο όσων δεν ανταποκρίνονται.

β- Είμαστε από τους μόνους που λόγω της 6αμηνης
αποχής το 2016 είχαμε προτείνει την μείωση της ετή-
σιας εισφοράς στον Σύλλογο για όλους τους δικηγό-
ρους αλλά ιδίως για τους νέους. Θα πρέπει να υπάρ-
ξει εξορθολογισμός της ετήσιας εισφοράς βασισμένη
στις οικονομικές δυνατότητες των νέων συναδέλφων,
σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και
συνδρομές.

γ- Το ΚΕΔΙΠ θα πρέπει να αλλάξει τρόπο λειτουργίας
αλλά κυρίως να παρέχει κίνητρα για την περαιτέρω
μετεκπαίδευση των νέων συναδέλφων με γενναίες
εκπτώσεις για αυτούς.

8. Προσωπικό μήνυμα
Γιατί να σας εμπιστευτούν οι συνάδελφοι μας;
Ο συνδυασμός μας «#Δικηγορείν στον Πειραιά» απο-
τελείται από επιστήμονες, δικηγόρους της πράξης,
ανθρώπους που αντιλαμβάνονται και βιώνουν τα
προβλήματα της καθημερινής πρακτικής μέσα από
τις ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες απόδοσης και
απονομής της Δικαιοσύνης, χωρίς εξαρτήσεις και αγ-
κυλώσεις του παρελθόντος, μακριά από διαδοχές και
επετηρίδες, με μακροπρόθεσμους στόχους και συ-
νεχή αναζήτηση οριζόντων ικανών να αναβαθμίσουν
το λειτούργημα μας και τη θέση του δικηγόρου στην
Πειραϊκή κοινωνία. Για έναν ΔΣΠ αυτόνομο, που θα
λειτουργεί με διαφάνεια και θα ανακτήσει το τρωθέν
κύρος του.
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Στις 4-9-2017 ο καθηγητής του ΕΜΠ Κωνσταντίνος
Σπυράκος, που έχει αναλάβει την εκπόνηση  με-

λέτης για την στατική επάρκεια του κτιρίου της
πρώην «Ραλλείου»  Σχολής  και του κόστους ανακα-
τασκευής  του, με την  υπογραφή πέντε (5) σχετικών
συμβάσεων με το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, επι-
σκέφθηκε τα γραφεία του Δ.Σ.Π., όπου εξέθεσε τα
μέχρι σήμερα πορίσματα, έχοντας ολοκληρώσει τα
τρία (3) από τα πέντε (5) στάδια.

Ειδικότερα έχει καταγραφεί η υφιστάμενη κατά-
σταση του κτιρίου, η δυνατότητα ανακατασκευής του
με τις ισχύουσες κτιριοδομικές και  αντισεισμικές
προδιαγραφές και σε  σύντομο χρονικό διάστημα, μέ-
γιστο δύο (2) μηνών, με τη βοήθεια και συνεργασία
των συναρμόδιων φορέων (Πολεοδομία Πειραιά,
Κτιριακές Υποδομές και Τεχνικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Δικαιοσύνης) θα είναι δυνατή η εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων για την καταλληλότητα
του  Δικαστικού Μεγάρου.

Στις 6-9-2017  για το παραπάνω θέμα έγινε στο
Δήμο Πειραιά ευρεία συνάντηση στην οποία τον
Δήμο Πειραιά εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Γιάννης
Μώραλης και παρόντες ήταν  οι Αντιδήμαρχοι Α. Χαρ-
βαλάκου και Κ. Σιγαλάκος, ο Γενικός  Γραμματέας
Βασ. Ταταρόπουλος και ο Προϊστάμενος της Πολεο-
δομίας  κ. Αναστασιάδης
• την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε ο Αντιπερι-
φερειάρχης  Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης
• τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά εκπροσώπησε ο
Πρόεδρος Γιώργος Σταματογιάννης, παρουσία και
του Γενικού Γραμματέα Παναγιώτη Πετρόπουλου
καθώς και του Τεχνικού Συμβούλου Αν. Καραογλάνη
• τις Κτιριακές Υποδομές εκπροσώπησε ο Διευθύνων
Σύμβουλος Κωνσταντίνος Καραγιάννης
• το ΤΑΧΔΙΚ (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτι-
ρίων) εκπροσώπησε ο Ιωάννης Καρδαράς, μέλος του
Δ.Σ. του Δ.Σ.Π.
• ο Κωνσταντίνος Σπυράκος, καθηγητής Αντισεισμι-
κής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. , ως μελετητής του κτι-
ρίου.
• Η κ. Πατσαδέλη, ως εκπρόσωπος των Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Όλοι οι παρευρεθέντες κατά τον τομέα ευθύνης του
ο καθένας για την  προώθηση  του έργου και ειδικό-
τερα :
• ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε την  βούληση για την πα-
ραχώρηση του κτιρίου και ζήτησε επιτάχυνση των
διαδικασιών, οι δε αρμόδιες υπηρεσίες του – Πολεο-
δομία- να συμβάλλουν άμεσα για την θεώρηση των
υποβληθησομένων μελετών (στατικών, αρχιτεκτονι-
κών, μηχανολογικών)

• οι  Κτιριακές Υποδομές στην υλοποίηση των αρχι-
τεκτονικών και μηχανολογικών μελετών, 
• το Υπουργείο Δικαιοσύνης (τεχνικές υπηρεσίες) να
συμβάλει με την χωροθέτηση του έργου και την τε-
χνογνωσία του, 
• το ΤΑΧΔΙΚ να υλοποιήσει την δέσμευση του για την
εκταμίευση του απαιτούμενου ποσού με την υπο-
βολή ολοκληρωμένης και θεωρημένης της ως άνω
μελέτης και την αποδοχή της παραχώρησης χρήσης
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την έναρξη υλο-
ποίησης του έργου. 
• ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά να συντονίσει όλο
το παραπάνω έργο των συναρμόδιων φορέων, προ-
κειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.
• η Περιφέρεια με τις αρμοδιότητες της να εντάξει το
έργο στην ανάπλαση του Πειραιά.
• το ΕΜΠ να αναλάβει να καταστήσει άμεσα κοινω-
νούς τους λοιπούς τεχνικούς φορείς (Κτιριακές Υπο-
δομές, Πολεοδομία, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο
Δικαιοσύνης)  για την υφιστάμενη κατάσταση του κτι-
ρίου, έτσι ώστε από κοινού  να καταλήξουν σε
ασφαλή  αποτελέσματα κατά τους κανόνες της επι-
στήμης και της τέχνης και να μην υπάρξουν ανασχε-
τικά εμπόδια  στην υλοποίηση του έργου.

Στην κατεύθυνση αυτή, όλοι οι εμπλεκόμενοι τε-
χνικοί φορείς θα έχουν συνάντηση την επόμενη
εβδομάδα.

Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τις συγκε-
κριμένες τεκμηριωμένες μελέτες που θα αποτελέ-
σουν το  έναυσμα της  ανακατασκευής του κτιρίου,
γιαυτό που τόσο έχει ανάγκη  η πόλη μας,  σε συν-
δυασμό δε με  την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση
(Ο.Χ.Ε.) των 80.000.000 ευρώ που έχουν ήδη πιστω-
θεί στο Δήμο,  θα δώσουν  πνοή δημιουργίας στην
πόλη μας.

Πειραιάς 10 - 9 - 2017

Ο Πρόεδρος
του  Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

Γιώργος Σταματογιάννης

Ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  
για το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ  Δ. Σ. Π.

Σχετικά με την μη συμμετοχή του Δ.Σ.Π.
στην 48ωρη πανελλαδική αποχή των δικηγόρων

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι η δύναμη ενός  κλάδου έγκειται στην ενότητα, από την αρχή της θητείας μου
(Μάρτιος 2014) μέχρι σήμερα, γνώμονάς μου ήταν η υιοθέτηση των κατευθυντήριων θέσεων της Συντονι-
στικής και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, τις οποίες αταλάντευτα  και
όχι κατά περίπτωση εισηγούμαι και υποστηρίζω.

Το ίδιο ακριβώς  έπραξα και στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 13-10-2017, δηλαδή εισηγήθηκα την συμμετοχή
του Δ.Σ.Π. στην 48ωρη πανελλαδική αποχή σε ένδειξη πένθους για την δολοφονία του συναδέλφου μας. Η
εισήγηση αυτή ήταν ταυτόσημη με αυτή του Προεδρείου της Ολομέλειας (Δ.Σ.Α., Δ.Σ.Θ., Δ.Σ.Π.). που ουσια-
στικά αναδιαμόρφωσε την απόφαση του Δ.Σ. του  Δ.Σ.Α.  

Πλην όμως το Δ.Σ. του Δ.Σ.Π. στα πλαίσια της δημοκρατικής και ελεύθερης βούλησης των μελών του κατά
πλειοψηφία αποφάσισε ενάντια στην πανελλαδική αποχή, αν και στο παρελθόν ομόφωνα υιοθετούσε τις
θέσεις των πανελλαδικών οργάνων.

Η απόφαση αυτή ουδεμία άλλη ερμηνεία και δη πολιτική επιδέχεται.         

Πειραιάς  15 Οκτωβρίου 2017
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΠ

Βράβευση μαθητών των ΕΠΑΛ Π.Ε. 
Πειραιά για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά σε συνέχεια των πρωτοβουλιών του  με στόχο την ανάδειξη και
αναβάθμιση της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τη σύνδεση της με την παραγωγή,    διοργά-
νωσε εκδήλωση για να βραβεύσει  τους μαθητές και μαθήτριες των  ΕΠΑΛ της Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιά για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2017 στο κινηματοθέατρο ΣΙΝΕΑΚ 

Ο Πρόεδρος του ΔΣΠ κ. Γ. Σταματογιάννης απένειμε βραβείο σε μαθητή των ΕΠΑΛ ΠΕΠ
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Eπιστημονική Eκδήλωση

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργάνωσε την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Δ.Σ.Π. επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές στο πεδίο του
Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου» 

Εισηγητές ήταν οι κ.κ.
Χρύσα Τσούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 
Κίμων Ζάκκας, Δικηγόρος Πειραιά, Δ.Ν., Μέλος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής προσφυγών ασύλου.

Επιστημονικές & Ενημερωτικές εκδηλώσεις του ΔΣΠ

«Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 
οφειλών επιχειρήσεων - Ν. 4469/2017»

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργάνωσε στις 19 Οκτωβρίου 2017 στην στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Δ.Σ.Π. (Ενημερωτική εκδήλωση του ΔΣΠ με θέμα«Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επι-
χειρήσεων - Ν. 4469/2017»

Ομιλητές ήσαν οι κ.κ. Παναγιώτα Α. Μπουρλετίδου, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, Μέλος του Δ.Σ. του
Δ.Σ.Π. με θέμα: «Συνοπτική κατ΄ άρθρον ενημέρωση-Ανάλυση του ν. 4469/2017»

Δημήτριος Ίσαρης, Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Συλλόγου Οικονομολόγων - Λογιστών Πειραιά
(Σ.Ο.Λ.Π.) «Μελέτη Βιωσιμότητας» και Αθανάσιος Παπαθανασίου, Οικονομολόγος, Γεν. Γραμματέας του Συλ-
λόγου Οικονομολόγων - Λογιστών Πειραιά (Σ.Ο.Λ.Π.) «Τρόπος υποβολής αίτησης στην Ηλεκτρονική Πλατ-
φόρμα»

Την εκδήλωση συντόνισε ο δικηγόρος Ιωάννης Βούτας, Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Π.

Φωτό από την εκδήλωση

Φωτό από την εκδήλωση
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Ητεράστια οικολογική καταστροφή στο Σαρωνικό
Κόλπο μετά τη βύθιση του πλοίου Αγία Ζώνη II

εγείρει πλήθος καίριων και καταλυτικών ερωτημά-
των, που άπτονται τόσο των οικολογικών και οικονο-
μικών επιπτώσεων, όσο και των πραγματικών αιτίων
του σοβαροτάτου αυτού ναυτικού ατυχήματος. 

Βέβαια, στο στάδιο αυτό που βρισκόμαστε, είναι
πολύ πρώιμο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα
και πορίσματα και φυσικά δεν θα προσπαθήσουμε
να το πράξουμε. Όμως, μπορούμε να προβούμε σε
μερικές βασικές επισημάνσεις σχετικά με την πρωτο-
φανή αυτή ρύπανση που καθημερινά ταλανίζει τη
δημόσια εικόνα της Ελλάδας. 

Η πρώτη επισήμανση αφορά τα αίτια του ναυα-
γίου, τα οποία μέχρι σήμερα, παρά την παρέλευση
10 ημερών, δεν έχουν εντοπιστεί. Στην πραγματικό-
τητα γεννώνται τεράστια ερωτηματικά πως ένα αγ-
κυροβολημένο πλοίο, χωρίς να έχει προσαράξει σε
κάποια αβαθή, σε κατάσταση σχεδόν νηνεμίας, να
πάρει κλίση και να βουλιάξει σε ένα τέταρτο της
ώρας. Ακόμα, μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε την
ακριβή ποσότητα και το είδος καυσίμου που διέρ-
ρευσε στη θάλασσα, καθώς και τους ακριβείς τόπους
όπου αυτό έχει εξαπλωθεί. Σε αυτά θα προσθέσουμε
και τη μεταγενέστερη παραφιλολογία ότι η ρύπανση
μπορεί να οφείλεται και να προέρχεται όχι μόνο από
το πλοίο Αγία ΖώνηIIαλλά και από το BlueStarPat-
mosI, το οποίο κατέπλευσε τις ημέρες εκείνες στο Πέ-
ραμα ρυμουλκούμενο. Και αυτό το στοιχείο δεν έχει
αποσαφηνιστεί μέχρι σήμερα που γράφουμε αυτές
τις σκέψεις. 

Μια δεύτερη επισήμανση που εξάγεται εκ του

αποτελέσματος είναι το γεγονός  ότι δεν υπήρχε απο-
τελεσματικός συντονισμός των αρμοδίων αρχών, κυ-
ρίως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που
σαφώς υποτίμησε το γεγονός με εντελώς αργά και
καθηλωμένα αντανακλαστικά. Γενικά δεν αρκεί κα-
νείς να παρέμβει άμεσα, οφείλει να παρέμβει απο-
τελεσματικά, πράγμα που δεν έγινε. Η διεθνής
εμπειρία σε τέτοια ζητήματα επιβάλει να υπάρχει μια
διαρκής εγρήγορση και ένας άρτιος και αποτελεσμα-
τικός μηχανισμός αντιμετώπισης της ρύπανσης, ιδι-
αίτερα μάλιστα όταν αυτή δεν προκαλείται στην
ανοικτή θάλασσα, αλλά σε μια κλειστή θάλασσα
όπως η Σαλαμίνα. Στις περιπτώσεις αυτές η αντιμε-
τώπιση πρέπει να είναι τάχιστη, δηλαδή να γίνεται
σε ώρες και όχι σε ημέρες διότι αν το πετρέλαιο δια-
σκορπιστεί με τα οποιαδήποτε θαλάσσια ρεύματα η
κατάσταση μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη. Και πάλι,
από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται ότι ο αρμό-
διος Υπουργός έλλειπε σε ταξίδι στο Λονδίνο, ο δε
Υφυπουργός παρακολουθούσε τις εορταστικές εκδη-
λώσεις της «Αρμάτα» στις Σπέτσες χωρίς καμία αντί-
δραση. Τραγελαφικά δηλαδή πράγματα! Όμως, τα
αργά ή ανύπαρκτα αντανακλαστικά της πολιτείας,
δηλαδή η εγκληματική και αναποτελεσματική ολιγω-
ρία των αρμοδίων, μέσα σε ελάχιστες ώρες οδήγησε
σε απώλεια πολύτιμου χρόνου στην επέκταση και
εξάπλωση της ρύπανσης. Γιατί στην πραγματικότητα
η ρύπανση δεν ήταν μια μεγάλη ρύπανση, μόλις 300
έως 400 τόνοι διέρρευσαν στη θάλασσα που αντικει-
μενικά θεωρείται μία μικρής κλίμακας ρύπανση, που
δεν είχε καμία σχέση με άλλες οικολογικές καταστρο-
φές στα Ελληνικά χωρικά ύδατα, όπως για παρά-

Η πετρελαιοκηλίδα της συμφοράς

Νίκου Γ. Γερασίμου
Ναυτιλιακού Δικηγόρου 
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δειγμα του πλοίου Eurobulkerπου συνέβη στη Χαλ-
κίδα το 2000 και του πλοίου IrenesSerenade που συ-
νέβη στην Πύλο το 1980, που ήταν και το μεγαλύτερο
ναυάγιο στη Μεσόγειο. Σε όλα τα παραπάνω οφεί-
λουμε να προσθέσουμε την κινητοποίηση του πλοίου
Ακταίον μετά από 4 ημέρες από την πρόκληση της
ρύπανσης. Πράγματι, το ΥΕΝ κινητοποίησε τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας
(EMSA) μόλις την περασμένη Τετάρτη, ενώ θα μπο-
ρούσε χωρίς υποτίμηση του συμβάντος να τον ενερ-
γοποιήσει από την πρώτη στιγμή, ιδιαίτερα μάλιστα
όταν η ρύπανση άρχισε να διαφαίνεται αμέσως στην
κλειστή θάλασσα της Σαλαμίνας. Ο οργανισμός αυτός
δημιουργήθηκε από τα κοινοτικά όργανα το 2002 δυ-
νάμει της υπ’ αριθμ. 724/2004/ΕΣΥ Κοινοτικής Οδη-
γίας μετά την πρόκληση των 2 μεγάλων ναυτικών
ατυχημάτων στα Ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα, δη-
λαδή των πλοίων Prestigeκαι Erika. Το Ακταίον είναι
ένα ειδικά κατασκευασμένο πλοίο με βραχίονες που
σαρώνουν την επιφάνεια του νερού, που μπορεί
άμεσα να κινητοποιηθεί και έχει αποθηκευτική ικα-
νότητα 3.000 τόνων, ενώ όπως εξήγησε ο κ. Jovanini,
Αξιωματικός του EMSA, το πλοίο μπορεί να συλλέξει
παραπάνω ποσότητα σε διάστημα μερικών ωρών.
Απ’ όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι η άμεση και έγ-
καιρη κινητοποίηση του πλοίου αυτού, αν όχι από-
λυτα όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα είχε
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ανεξέλεγκτη εξά-
πλωση της ρύπανσης. 

Μία τρίτη επισήμανση αποτελεί και η αχαρακτή-
ριστη απόφαση του Πρωθυπουργού, όπως εμφανί-
σθηκε στα μέσα να αναστείλει την ισχύ των
πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, τόσο του πλοίου Αγία
ΖώνηIIόσο και όλων των άλλων παρεμφερών Ελληνι-
κών πλοίων που πλέουν στα Ελληνικά χωρικά ύδατα
σε καθεστώς παρατάσεων της ισχύος τους. Η από-
φαση αυτή αποτελεί νομικό ακροβατισμό γιατί δεν
είναι δυνατόν, κατά νομική ακριβολογία να αναστέλ-
λεται αναδρομικά η ισχύς πιστοποιητικών που έχουν
νόμιμα εκδοθεί από Ελληνική Αρχή. Η πολιτεία οφεί-
λει μέσω του αρμόδιου φορέα να ρυθμίσει το ζήτημα
της αναστολής της ισχύος των παρατάσεων με ξεχω-
ριστό νομοθέτημα θέτοντας ένα εύλογο χρονικό διά-
στημα στους πλοιοκτήτες των παρεμφερών πλοίων
να εκδώσουν τα νέα πιστοποιητικά τους και με την
αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα λήξει η διάρκεια

ισχύος τους, διαφορετικά κινδυνεύει να προσβληθεί
ο προγραμματισμός των πλοιοκτητών και η σημερινή
πραγματική κατάσταση αυτών, πράγμα απαράδεκτο
και ανεπιεικές για τους υπόλοιπους πλοιοκτήτες. Τα
βήματα πρέπει να είναι οργανωμένα και συγκροτη-
μένα, όχι σπασμωδικά και ανεπιεική λόγω ενός ναυ-
τικού ατυχήματος ρύπανσης για την εξάπλωση της
οποίας το ΥΕΝ φαίνεται ότι έχει βαριές ευθύνες. 

Μία τέταρτη επισήμανση αφορά στο γεγονός ότι
κατά το χρόνο βύθισης του πλοίου σε αυτό επέβαι-
ναν μόνο 2 μέλη του πληρώματος, ενώ η κανονική
του σύνθεση προέβλεπε 11 άτομα. Κατά ναυτιλιακή
νομική ακριβολογία, το πραγματικό αυτό γεγονός κα-
θιστά το πλοίο αναξιόπλοο αφού κατά την στιγμή του
συμβάντος δεν φέρει τη νόμιμη σύνθεση, με αποτέ-
λεσμα η ασφαλιστική εταιρεία κάλυψης της αστικής
ευθύνης του έναντι τρίτων (και κατά συνέπεια της ευ-
θύνης από ρύπανση) να δικαιούται να αρνηθεί την
καταβολή της οποιασδήποτε ασφαλιστικής αποζη-
μίωσης εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος. Άλλωστε,
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιλαμβάνουν σχεδόν
πάντα τέτοιες ρήτρες προς αποφυγή των ευθυνών
των ασφαλιστικών εταιρειών. Παραμένει όμως εκ-
κρεμές το ζήτημα αυτό και όλοι αναμένουμε την
στάση της ασφαλιστικής εταιρείας ως προς την κά-
λυψη των ζημιών από τη γενόμενη ρύπανση. 

Βέβαια, όλα τα παραπάνω θα πάρουν αρκετό
χρονικό διάστημα για να καταλήξουν σε ασφαλή και
δομημένα πορίσματα μετά τη συγκέντρωση του απο-
δεικτικού υλικού, των καταθέσεων των μαρτύρων και
κυρίως των εκθέσεων των εμπειρογνωμόνων που θα
οδηγήσουν στη διερεύνηση της πλήρους διάστασης
του προβλήματος. Αυτό όμως που είναι βέβαιο και
σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι η πίσα που έχει
φτάσει στις ακτές του Σαρωνικού και έχει επικαθίσει
στον πυθμένα της θάλασσας θα παραμείνει εκεί για
πολλά χρόνια και όχι για λίγες εβδομάδες ή μερικούς
μήνες, όπως ανεξέλεγκτα και αβάσιμα έχουν προβλη-
θεί από μεγάλο κύκλο αναρμόδιων προσώπων. Οι
διαδικασίες καθαρισμού είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες
και δαπανηρές, αυτό το γνωρίζουν όλοι που ασχο-
λούνται με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση,
όμως, στο παρόν στάδιο επιβάλλεται ψυχραιμία, αυ-
τοσυγκράτηση  και άμεσες ενέργειες και όχι ακραίες
φωνές χωρίς γνώση ή ιδεοληπτικές κρίσεις.
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“Κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους
στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των
ελευθεριών του πολίτη, το Δικηγορικό Σώμα της
Αθήνας έχει και μάρτυρες και θύματα. Στη
μνήμη τους το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικη-
γορικού Συλλόγου της Πρωτεύουσας αφιερώνει
τον κώδικα αυτόν, ο οποίος περιέχει τους δεον-
τολογικούς κανόνες που πρέπει να τηρούν τα
μέλη του κατά την άσκηση του Δικηγορικού Λει-
τουργήματος.”

Μ΄ αυτά τα πάντα επίκαιρα λόγια κατέληγε
το προοίμιο του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικη-
γορικού Λειτουργήματος, που εγκρίθηκε από το
ΔΣ του ΔΣΑ στη συνεδρίαση της 4/1/1980 και
περιλήφθηκε ως παράρτημα τόσο στο προηγού-
μενο Ν.Δ. 3026/2954 “Περί Κώδικος Δικηγόρων”,
όσο και στον Ν. 4194/2013 που μετά των ανα-
θεωρήσεών του αποτέλεσε το νέο Κώδικα Δικη-
γόρων. Η όλη κοινωνική παράσταση του Δικη-
γόρου στηρίζεται κατά τον ως άνω κώδικα στην
τήρηση κανόνων καταρχήν στον ιδιωτικό βίο
τους. Στο άρθρο 39 αναφέρεται ότι ο Δικηγόρος
πρέπει όχι μόνο κατά την άσκηση του λειτουρ-
γήματός του, αλλά και στον ιδιωτικό του βίο να

έχει αξιοπρέπεια ώστε να μην προκαλούνται
σχόλια και δυσφήμιση σε βάρος του Δικηγορικού
Σώματος. Να έχει συνέπεια σε όλες τις συναλ-
λαγές του και οι δηλώσεις του προς τους αντι-
συμβαλλόμενους ή οποιουσδήποτε τρίτους να
είναι σοβαρές και αληθινές. Στους τόπους της
κατοικίας του και της εργασίας του, στα σωμα-
τεία και τις διάφορες οργανώσεις όπου συμμε-
τέχει, στους πολυσύχναστους χώρους, στα δη-
μόσια μέσα συγκοινωνίας, σε συγκεντρώσεις του
κοινού πρέπει να επιδεικνύει συμπεριφορά υπο-
δειγματική για τους άλλους. 

Όμως όπως αναφέρει ο Κώδικας Δεοντολο-
γίας Ευρωπαίων Δικηγόρων (Code of Conduct
for European Lawers, 2.1.1): ΄΄Τα πολλαπλά κα-
θήκοντα στα οποία υπόκειται, απαιτούν την από-
λυτη ανεξαρτησία του Δικηγόρου, πέρα από
κάθε άλλη επιρροή. Η ανεξαρτησία αυτή είναι
τόσο απαραίτητη για την ύπαρξη εμπιστοσύνης
κατά την απονομή της δικαιοσύνης όσο και η
αμεροληψία του Δικαστή. Επομένως ο Δικηγόρος
πρέπει να αποφεύγει κάθε εξασθένιση της ανε-
ξαρτησίας του και να φροντίζει να μη συμβιβά-
ζεται ως προς τα επαγγελματικά του κριτήρια

MAÎTRES EN MARCHE
(ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ)

Αριστομένης Μπαλάσκας, 
Δικηγόρος Πειραιώς

“Αudaces fortuna juvat, Βιργίλιος”
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προκειμένου να ικανοποιήσει τον εντολέα του,
το Δικαστήριο ή τρίτους.΄΄

Ο Δικηγόρος αγωνίζεται για την ύπαρξη, δια-
τήρηση και κατοχύρωση όλων των προϋποθέ-
σεων της λειτουργίας του κράτους δικαίου και
ειδικότερα:

Α) Είναι υπέρμαχος της ελευθερίας, της δη-
μοκρατίας, της ειρήνης και της κοινωνικής δι-
καιοσύνης.

Β) Υπερασπίζεται με θάρρος και αυταπάρ-
νηση το Σύνταγμα και τους δημοκρατικούς θε-
σμούς, τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δι-
καιώματα των πολιτών.

Γ) Αγωνίζεται εναντίον οποιασδήποτε μορφής
τυραννίας, αυταρχικής εξουσίας, παραβιάσεως
των συνταγματικών ελευθεριών και παρανομίας.

Δ) Υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της δικαιο-
σύνης εναντίον οποιασδήποτε μορφής επεμβά-
σεως της εκτελεστικής εξουσίας και οποιουδή-
ποτε άλλου παράγοντα, μέσα και έξω από τη
δικαστική λειτουργία.

Ε) Είναι ο φυσικός υπερασπιστής των αδι-
κούμενων και καταπιεζομένων.  

Ο Δικηγόρος δεν περιορίζεται μόνο στα στενά
επαγγελματικά του συμφέροντα, ενδιαφέρεται
εξίσου για τα γενικότερα προβλήματα της χώρας,
προσφέρει τις γνώσεις του και τις υπηρεσίες του
για την πρόοδό της και ασκεί το λειτούργημά
του κατά τρόπον ώστε να είναι χρήσιμος και στα
άτομα και στο κοινωνικό σύνολο. Κατά την εκτέ-
λεση των καθηκόντων του, ο Δικηγόρος έχει από
το νόμο πλήρη ελευθερία και τα Δικαστήρια και
οι διάφορες Αρχές του οφείλουν απόλυτο σε-
βασμό. Έχει ελεύθερη είσοδο στα Υπουργεία
και σε όλα τα Δημόσια Καταστήματα επιδει-
κνύοντας το δελτίο της δικηγορικής του ταυτό-

τητας, όλες τις εργάσιμες ημέρες και σε ώρες
που δεν επιτρέπεται η είσοδος στο κοινό, για
την έρευνα ή παρακολούθηση των υποθέσεων
των εντολέων του. Αποτελεί όντως αλγεινή ει-
κόνα να αναφέρεται σε πίνακες ωραρίων ενίων
γραμματειών ή ταμείων δημοσίων υπηρεσιών,
ακόμα και δικαστηρίων, η λέξη ΄΄κοινό΄΄ χωρίς
ειδικότερη πρόνοια για το ωράριο εξυπηρέτησης
των Δικηγόρων όπως νόμος ή εσωτερικός κανο-
νισμός προβλέπει. Ας σημειωθεί εδώ ως παρά-
δειγμα εφαρμογής από τη Διοίκηση αυτονόητης
υποχρέωσης, η Α΄-Β΄ ΔΟΥ Πειραιώς, η οποία έχει
προνοήσει με ειδική ανάρτησή της στην είσοδο
για την εξυπηρέτηση των Δικηγόρων σε ώρες
διακριτές από το λοιπό κοινό και πέραν του προ-
βλεπομένου ωραρίου. 

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του ελληνικού Κρά-
τους ως οργανισμοί ταυτόχρονα επιστημονικοί
και επαγγελματικοί βαρύνονται με καθήκοντα
και υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των οποίων απο-
τελεί νομικό και ηθικό χρέος.

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτές,
όπως εξειδικεύονται σε επιμέρους διατάξεις,
προσδιορίζουν την ιδιαίτερη φύση και υπόσταση
των Δικηγορικών Συλλόγων και τους προσδίδουν
το ιδιαίτερο εκείνο κύρος και τη λειτουργική τους
αυθεντία που παρακολουθείται με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον από το νομικό κόσμο και τον ελληνικό
λαό. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
των Δικηγορικών Συλλόγων είναι, σύμφωνα με
το νόμο, έφοροι και φρουροί των κανόνων του
Δικηγορικού Κώδικα και των φιλελεύθερων πα-
ραδόσεων του Δικηγορικού Σώματος και του Δι-
κηγορικού Λειτουργήματος. Δέκτες των αντιδρά-
σεων και αντιλήψεων του   νομικού δημοσίου
χώρου, οφείλουν να υπερασπίζονται ό,τι είναι
προς το συμφέρον του Ελληνικού Λαού και της
Δικαιοσύνης και να αγωνίζονται για την εύρυθμη
λειτουργία της και την ορθή απονομή του Δι-
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καίου. Γιατί εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης
σημαίνει και ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας
και του ΄΄Κράτους Δικαίου΄΄. Χωρίς ορθή λει-
τουργία και απονομή την Δικαιοσύνης δεν μπο-
ρεί να υπάρξει και να ευδοκιμήσει Δικηγορία και
να προαχθεί το Δικηγορικό Λειτούργημα.

Ο Δικηγόρος, έχει πάντοτε την υποχρέωση,
όταν καλείται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό
Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων, να με-
τέχει και να προσφέρει της υπηρεσίες του στις
Επιτροπές που μελετούν θέματα σχετικά με τα
Ατομικά Δικαιώματα και τις Ελευθερίες των πο-
λιτών, τη Νομοθεσία, τη Νομολογία και τα επαγ-
γελματικά προβλήματα και να παρέχει με κάθε
τρόπο τη συνδρομή του.

Ως προς το ζήτημα της τελευταία παρατη-
ρούμενης από ελάχιστους ευτυχώς Δικαστικούς
Λειτουργούς αυταρχικής συμπεριφοράς προς Δι-
κηγόρους, λαμβάνεται σαφώς υπόψη η δικαιο-
λογία ότι υφίστανται αφόρητες πιέσεις στην
άσκηση της Δικαστικής Λειτουργίας λόγω της
εκρηκτικής κατάστασης τόσο ως προς την ακραία
επιδείνωση των οικονομικών σχέσεων και στα-
θερών του παρελθόντος όσο ως προς την έκρηξη
της βαριάς και οργανωμένης εγκληματικότητας
στο χώρο της απονομής της ποινικής    δικαιο-
σύνης και αφετέρου ως προς τις ενδεχόμενες
πιέσεις εκ μέρους κύκλων φερομένων ως εκφρα-
στών των ευρωπαϊκών επιταγών, ώστε να επι-
κρατήσει ως απόλυτο δόγμα και απόλυτο κριτή-
ριο απόφασης στη γενικότερη απονομή της
δικαιοσύνης η επιτάχυνση αυτής. Ας μη λησμο-
νείται όμως ότι δεν είναι χαρακτηριστικό προ-
ηγμένων δημοκρατιών η απονομή της δικαιοσύ-
νης να γίνεται τάχιστα, ειδικά δε στο χώρο του
ποινικού δικαίου αυτό συνιστά ευθεία παρα-
βίαση δικονομικών και ουσιαστικών δικαιωμά-
των του κατηγορουμένου, συναρτάται δε ευθέως
με την εκ πλαγίου παραβίαση της υποχρέωσης

της πολιτείας ως κατηγορούσας αρχής να συλ-
λέξει, κωδικοποιήσει και εκτιμήσει προσεκτικά
και ΄΄εν καιρώ΄΄, όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοι-
χεία και τις μαρτυρίες που μπορούν να ενοχο-
ποιήσουν κάποιον ή δύνανται να τον απαλλά-
ξουν. Άλλωστε το ά. 6 της ΕΣΔΑ αναφέρει: ΄΄Κάθε
κατηγορούμενος έχει δικαίωμα όπως διαθέτει
τον χρόνο και τις αναγκαίες ευκολίες προς προ-
ετοιμασία της υπεράσπισής του.΄΄

Αλλά και στο χώρο της αστικής ή διοικητικής
δίκης το απόλυτο δόγμα της επιτάχυνσης, ούτε
συνεισφέρει στη σωστή συλλογή αποδεικτικών
μέσων ούτε τροφοδοτεί την απαραίτητη προ-
ϋπόθεση της εύλογης και δίκαιης δίκης, που εί-
ναι η ωρίμανση του δικανικού συλλογισμού περί
τα πράγματα και περί την ενδεχόμενη ερμηνεία
και εφαρμογή ουσιαστικών ή δικονομικών δια-
τάξεων. Το αμέθοδο πρόσφατο νομοθέτημα του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν. 4335/2015),
ούτε την θρυλούμενη επιτάχυνση της τακτικής
αστικής δίκης πέτυχε με το ΄΄εφεύρημα΄΄ της κα-
τάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών, τείνει
δε ουσιαστικά να καταργήσει την κατ΄αντιμωλία
δίκη των μερών, θεσμό ακρογωνιαίο λίθο της
πολιτικής δικονομίας και αμφισβητεί ευθέως το
δικαίωμα του δικολογείν, αποκλειστική προνο-
μία του πληρεξούσιου Δικηγόρου, δοσμένη από
το νομοθέτη όχι προς χάριν του ίδιου του Δικη-
γόρου, αλλά για την έγκυρη, έγκαιρη και κατά
κανόνα αποτελεσματική προάσπιση των αστικών
δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Επομένως
η στοχευμένη σπουδή περί αδήριτης ανάγκης
επιτάχυνσης δεν πέτυχε φυσικά αυτήν, μα κα-
τάφερε παρά τη δίκαιη και εύλογη αντίδραση
των Δικηγόρων και των Δικαστικών Ενώσεων, να
παρεισαγάγει άρθρα στο corpus του Κ.Πολ.Δ. τα
οποία είναι ουσιαστικά contra legem διατάξεις,
αφού αναιρούν θεμελιακές διατάξεις αυτού {ά.
94-ά. 106}.
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Τα τελευταία οδυνηρά γεγονότα, που συν-
δέθηκαν με τον αδόκητο χαμό του αλησμόνητου
συναδέλφου μας Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, ίσως
θα μπορούσαν να είναι αφορμή να διεκδικηθούν
αυτονόητοι όροι ασφαλούς άσκησης του Δικη-
γορικού Λειτουργήματος:

Α) Να προβλεφθούν κατάλληλα χρηματοδο-
τικά προγράμματα είτε κοινοτικά είτε κρατικά,
τα οποία μπορούν να διατεθούν είτε από κρατι-
κούς φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ) ή από ιδιωτικά χρημα-
τοοικονομικά ιδρύματα (Συστημικές Τράπεζες)
με σκοπό να εξοπλιστούν όλα τα δικηγορικά γρα-
φεία με σύγχρονο σύστημα όχι μόνο καμερών
παρακολούθησης, αλλά και καταγραφικού μη-
χανήματος.

Β) Να δημιουργηθεί ειδική γραμμή τηλεφώ-
νου συνδεδεμένη με το τηλεφωνικό κέντρο της
Αστυνομίας, ώστε να μπορούν οι Δικηγόροι να
καταγγείλουν άμεσα οποιαδήποτε πράξη βίας ή
απειλής, εξύβρισης κλπ στον επαγγελματικό τους
χώρο.

Γ) Να δημιουργηθεί ειδικό τμήμα Διεύθυνσης
ή Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, η οποία θα έχει
σκοπό την έρευνα και την εξιχνίαση εγκλημάτων
κατά των Δικηγόρων στην άσκηση των καθηκόν-
των τους.

Η ομαλή λειτουργική, διοικητική και παρα-
γωγική διεύθυνση του ελληνικού Κράτους, αλλά
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προοδευτικού
διακρατικού θεσμού, συναρτάται πάντοτε στην
καθημερινότητα προς μια απλή, σύνθετη, προ-
βεβλημένη ή αφανή πράξη ενός Δικηγόρου, έμ-
μισθου ή άμισθου, στον ιδιωτικό ή δημόσιο το-
μέα, από τη μαχόμενη Δικηγορία ως το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους, από τους νομικούς συμ-
βούλους στους Δήμους και τις Περιφέρειες ως
τους συναδέλφους που ως μετακλητοί υπάλλη-
λοι ή σύμβουλοι στελεχώνουν επάξια και άρτια

τη Δημόσια Διοίκηση. Οι Δικηγόροι στο σύνολό
τους, ως επιστήμονες και πολίτες, είναι βέβαιο
πως όχι μόνο δε θα υποκύψουν σε λογικές βίαιης
περιθωριοποίησης και προλεταριοποίησης, αλλά
θα αναστρέψουν με την ποιότητα και τη δυνα-
μική τους κάθε κοινωνικό αυτοματισμό και πο-
λιτικό τέχνασμα που στρέφεται πρωτίστως όχι
τόσο κατά του Δικηγορικού Σώματος που απο-
λαμβάνει διαχρονικά από την πλειοψηφία του
ελληνικού λαού σεβασμό και κύρος, αλλά εναν-
τίων των συνταγματικών ελευθεριών και των
αστικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών.
Εμείς δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτε
άλλο παρά μόνο πως θα είμαστε πάντοτε στο
πλάι τους, όταν και όπου μας χρειάζονται.

Η Δικηγορία δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι
απασχόληση, δεν είναι δραστηριότητα. Είναι επι-
στήμη, είναι λειτουργία, είναι μυσταγωγία. Μα
πάνω απ΄όλα είναι - και αυτό ίσως συνιστά τη
σπουδαία διαχρονικότητα και επικαιρότητα που
έχει πάντοτε ως η κατεξοχήν θεραπαινίδα κάθε
αληθινής κοινωνικής και πολιτικής επιστήμης –
ο ποθούμενος από κάθε ελεύθερο και   χρηστό
άνθρωπο καθημερινός και επαναλαμβανόμενος
θρίαμβος του σώφρονα λογισμού και της νηφά-
λιας διάνοιας επί της ανθρώπινης αδικίας, δυ-
σαρμονίας και παραλογισμού. Η στάση και η
γνώση όλων μας, κάθε Δικηγόρου στην Ελλάδα,
την Ευρώπη και διεθνώς, ας είναι οι αφορμές
που θα θεραπεύσουν τις πληγές και τις ατέλειες
του σύγχρονου κόσμου, οι επερχόμενες δε εκλο-
γές στον αγαπημένο μας Δικηγορικό Σύλλογο
Πειραιώς ας γίνουν η ευκαιρία αφού επιλέξουμε
και εκλέξουμε τους καλύτερους και πλέον δρα-
στήριους μεταξύ μας, να τους περιβάλλουμε
έπειτα με την αναγκαία στήριξη ώστε εμείς ως
θεματοφύλακες και εγγυητές να εξασφαλίσουμε
πως θα πετύχουν στα όποια έργα τους υπέρ των
Δικηγόρων Πειραιά και προς το συμφέρον όλης
της Πειραϊκής κοινωνίας.
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1. Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Πρώτη φορά την είδα
σε μία καλλιτεχνική
αφίσα/σύνθεση  στην
Μεταπολίτευση  προς
τιμήν  της  ηρωικής  εξέ-
γερσης  των  φοιτητών
στο  Πολυτεχνείο  το  1973
κατά  της  δικτατορίας
των  συνταγματαρχών.    

Οι  φοιτητές  αντιστε-
κόντουσαν, κρατώντας  με
τα  χέρια, μάταια, την  σι-
δερένια  Πύλη  με  την  Ελ-
ληνική  σημαία, ενώ  το
τανκ  των  συνταγματαρ-
χών  την  είχε  σχεδόν ρίξει

και  πάταγε  πάνω  της, συνθλίβοντας  τα  πάντα  στο
πέρασμά  του. Στο  βάθος  ο περίβολος  του  Πολυτε-
χνείου, όπου  διακρίνονταν  αδρά  η  μορφή  της
Νίκης  της  Σαμοθράκης.  Δίπλα,  οι  στίχοι  από  το
ποίημα, «Θερμοπύλες»,  του  Καβάφη  :  

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των
ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες•…..
Και περισσότερη  τιμή τους πρέπει
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,
κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.
Από  τότε  και  με  διάφορες  ευκαιρίες   την  «συ-

ναντούσα»  με  αποτέλεσμα  να  αποσπά, πάντα, τον
ανυπόκριτο  θαυμασμό  μου. Επεδίωξα  να  την βρω,
επανειλημμένα,  στο  Μουσείο  του  Λούβρου  στο
Παρίσι, όπου  αποτελεί  ένα  μοναδικό,  μνημειώδες
αριστούργημα  της  αρχαίας  ελληνικής  τέχνης,  παγ-

κόσμιας  ακτινοβολίας.  
Η  Νίκη  της  Σαμοθράκης  είναι  επιβλητική  στην

κορυφή  της  σκάλας  Daru  και  σε  συνεπαίρνει  με
τον  αγέρωχο  δυναμισμό  της, την  διακριτική  κομ-
ψότητα, τον  αγέρα  της  Νίκης  που  αναρριπίζει  τα
ιμάτιά  της,  την  κίνηση  προς  τα  μπρος, έτοιμη  να
πετάξει  ξανά  με  τα  μεγάλα, ανοιγμένα  διάπλατα,
φτερά  της  και  τον  διαχρονικό  συμβολισμό  της.

Η  φτερωτή  θεά  εμφανίζεται  μεγαλόπρεπα  την
ώρα  που  «προσγειώνεται»  πατώντας  φευγαλέα
στην  πλώρη  ενός  πλοίου  ελληνιστικής  περιόδου,
κόντρα  στον  δυνατό  άνεμο  που κάνει  τα  ιμάτιά
της  να κυματίζουν  και  ταυτόχρονα να  κρατιούνται
πάνω  της. Ο πτυχωτός  χιτώνας κολλά  πάνω  στο
σώμα  της σαν να είναι βρεγμένος, την ίδια  στιγμή
που  ένα  άλλο  ιμάτιο γλιστρά  από  τους  ώμους της,
κυματίζει πίσω της και τυλίγε-
ται γύρω από τα πόδια της. Το
μνημείο  παρά  τους αιώνες
που έχουν περάσει  διατηρεί
ακόμη και σήμερα  μια  αξιο-
θαύμαστη  αναπαραστατική
ακρίβεια. Το  άγαλμα  είναι
από  λευκό  παριανό  μάρμαρο
και  το  τμήμα  του  πλοίο  από
γκρι  μπλε ροδίτικο. Πιστεύεται
ότι  ήταν σχεδιασμένο για να το
βλέπουν  από τα αριστερά,
κατά τα ¾ του προφίλ, επειδή
η  μία  πλευρά  του είναι  πιο
καλοδουλεμένη. 

Η τοποθέτηση του αγάλμα-
τος της Νίκης σε ένα ακρό-
πλωρο αποτελούσε, πιθανότατα, πράξη απόδοσης
φόρου τιμής στις θεότητες του  Ιερού  των Μεγάλων
Θεών  του  νησιού, για τη βοήθεια που  προσέφεραν
στους νικητές  για  την  νίκη, είτε του Δημήτριου του

Η  ΜΑΓΕΙΑ  ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ…

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Θ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ     
Δρ.Ν.  Δικηγόρου  Πειραιώς
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Πολιορκητή  κατά  του  στόλου  του Πτολεμαίου στα
ανοιχτά της Κύπρου  γύρω  στο  290 π.Χ., είτε  των
Ροδίων  κατά  του Αντίοχου Γ΄ της Συρίας, σε ναυμα-
χία στα ανοιχτά της Σίδης, μετά το 191 π.Χ. 

Στη  σύγχρονη  Γαλλία, τώρα, αιώνες  μετά, η  επι-
στροφή  της  Νίκης, από  τον  Πύργο του  Valençay,
όπου  την  είχαν  φυγαδεύσει  κατά  την  διάρκεια  της
ναζιστικής  κατοχής, τον  Ιούνιο  του  1945, έλαβε
διαστάσεις  θριαμβευτικές  και  συμβολικές  για   την
επιστροφή  στην  Ελευθερία.

Αυτή  η  απερίγραπτη  ομορφιά,  ήταν  το  κίνητρο
για  να  γνωρίσω, επιτέλους,  την  κρυφή  γοητεία  του
νησιού, όπου  ήρθε, ξανά, στο  φως, το  1863   η  Νίκη,
από  τον   Γάλλο  πρόξενο  Charles  Champoiseau, ενώ
η  περιοχή  τελούσε, ακόμη, υπό  οθωμανική  κατοχή.

2. Η  ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 
ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σύμφωνα  με  το  έντυπο  του  αρχαιολογικού
χώρου της Παλαιόπολης Σαμοθράκης: «Μόνο η
ορεινή πυραμίδα του Άθω μπορεί να συναγωνιστεί
την επιβλητικότητα του ορεινού όγκου της Σαμοθρά-
κης στο Θρακικό πέλαγος, κι είναι αξιοσημείωτο ότι
και τα δυο έχουν την ίδια σημασία στην ιστορία: η
Σαμοθράκη στην αρχαιότητα ήταν το νησί της μυστη-
ριακής λατρείας των Μεγάλων Θεών, οι τελετές μύη-
σης των οποίων υπόσχονταν προστασία στη
θάλασσα και την ευκαιρία «γίνεσθαι και εύσεβεστέ-
ρους και δικαιοτέρους και κατά πάν βελτίονας έαυ-
τών τούς των μυστηρίων κοινωνήσαντας»• ο Άθως
στα νεότερα χρόνια ως το Άγιο Όρος της Ορθοδοξίας.

Σύμφωνα  με τη μυθολογία, στη Σαμοθράκη ενώ-
θηκε ο Δίας με την Πλειάδα 'Ηλέκτρα και από την
ένωσή τους γεννήθηκαν τα μυθικά αδέλφια Δάρδα-
νος, 'Ιασίων και Αρμονία. Αργότερα, ο Κάδμος, σε

αναζήτηση της αδελφής του Ευρώπης, ταξίδεψε από
τη Φοινίκη στη Σαμοθράκη, όπου βρήκε την Άρμο-
νίαν, την οποία παντρεύτηκε. Στα ιστορικά χρόνια,
εδώ γνωρίστηκαν οι γονείς του Μεγάλου Αλεξάνδρου
κι εδώ κατέφυγε ο τελευταίος Μακεδόνας βασιλιάς
Περσέας κυνηγημένος από τους Ρωμαίους. Το περιε-
χόμενο των τελετών μύησης ήταν απόρρητο. Όμως,
η δύναμή τους προβάλλει σήμερα στα πρωτοπο-
ριακά κτίρια που κάποτε πλαισίωναν τις τελετές μέσα
στο ιερό τοπίο μεταβάλλοντάς το σε μια από τις πιο
σημαντικές εκφράσεις του ελληνιστικού ιερού χώρου
στην αρχαία Μεσόγειο. 

Η ταυτότητα και η φύση των θεών της Σαμοθρά-
κης παραμένει αινιγματική. Οι αρχαίοι συγγραφείς
τούς ανέφεραν συχνά με το όνομα Κάβειροι, αλλά
στη Σαμοθράκη ονομάζονται απλά θεοί ή Μεγάλοι
Θεοί. Ένας Αλεξανδρινός συγγραφέας, ο Μνασέας,
μας παραδίδει τα ονόματά τους: Άξίερος, Άξιόκερσα,
Άξιόκερσος, τους οποίους ταυτίζει με την Ελευσι-
νιακή τριάδα, τη Δήμητρα, την Περσεφόνην και τον
Αδην, ενώ ονομάζει Κάσμιλον έναν τέταρτο που προ-
στίθεται και τον συσχετίζει με τον Έρμήν. Η παρα-
λαβή της μύησης γινόταν σ' όλη τη διάρκεια της
εποχής των θαλασσινών ταξιδιών (Απρίλιος-Νοέμ-
βριος). Στη Σαμοθράκη, όπως στην Ελευσίνα, υπήρ-
χαν τρία στάδια μύησης: η εισαγωγική μύησις, η
τελετή και η εποπτεία. Πριν την ολοκλήρωση της ανα-
σκαφής του Κτιρίου του Τελετουργικού Χορού, πι-
στευόταν ότι, ύστερα από την προετοιμασία του
υποψήφιου μύστη στην Ιερή Οικία, η μύησις γινόταν
στην κεντρική αίθουσα του «Ανακτόρου», μετά την
οποία ακολουθούσε η τελετή στο εσωτερικό άδυτον,
στο βόρειο τμήμα του
κτιρίου- αφού ολοκλη-
ρωνόταν η τελευταία, οι
μύσται μπορούσαν να
προχωρήσουν προς το
Ιερόν, όπου τελούνταν η
εποπτεία. …..».

Ως  προς  τον  χώρο
που  βρέθηκε  η  Νίκη,
αξιοσημείωτη  είναι, επί-
σης, η  αρχαιολογική  θε-
ωρία  (μη  κρατούσα,
πάντως)  ότι  υπήρχε κα-
νάλι  νερού, το οποίο
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τροφοδοτούσε μια  μικρή  τεχνητή  λίμνη, μέσα στην
οποία  το πλοίο έμοιαζε να πλέει. 

Όμως  Σαμοθράκη  δεν  είναι  μόνο  ο  αρχαιολο-
γικός  χώρος, αλλά  είναι  πολλά  περισσότερα.

Είναι  ένα  σπάνιο  νησί,  ως  προς  τις  φυσικές
ομορφιές, όχι  μόνο   για  το  Αιγαίο, αλλά  τουλάχι-
στον, για   τον  Ελλαδικό  χώρο. 

Πρόκειται  για  τους  πολυάριθμους (περίπου
600!),  μικρούς  και  μεγάλους, απόκρημνους  καταρ-
ράκτες, για  τα  φαράγγια  με  την  άγρια  ομορφιά,
για  τις  γαλαζοπράσινες  βάθρες  με  τα  κρυστάλλινα
νερά, για  την  οργιώδη, τροπικού  τύπου, βλάστηση,
για  την   φωτεινή  διαύγεια  και  για  τον  καλλιτε-
χνικό, πολύχρωμο, χαρακτήρα   των   τοπίων  του  νη-
σιού.

3. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Ως  προς  την  ιστορική  πλευρά  του  νησιού, πρέ-
πει  να  σημειωθεί  ότι, οι  πάντα  λιγοστοί, αλλά
εκλεκτοί,  κάτοικοι  της  Σαμοθράκης, έχουν να επι-
δείξουν  σκληρούς, αιματηρούς  αγώνες  για  την  ανε-
ξαρτησία  τους  από  την   Τουρκία.  

Δυστυχώς, όμως, σήμερα  αντιμετωπίζουν  αρ-
κετά  βιοτικά προβλήματα, πρωτίστως, υποδομών

υγείας, τα  οποία  επιτάθηκαν  μετά  τις  πρόσφατες
κατακλυσμιαίες  πλημμύρες. Από  την  άλλη  πλευρά,
ισχυρά  επιχειρηματικά  συμφέροντα  απεργάζονται
σχέδια  «αξιοποίησης», πολλές  φορές χωρίς  επιστη-
μονική  τεκμηρίωση, με  καταστροφικές  συνέπειες
για  το  σπάνιο  υδάτινο  δυναμικό  του  νησιού.  

Είναι  κρίμα  και  το  Ελληνικό  Κράτος  έχει  υπο-
χρέωση  να   δείξει, επιτέλους, την  έμπρακτη  συμ-
παράσταση  και  συνδρομή  στο  λαό  του νησιού  που
φυλάσσει  και  αυτός  «Θερμοπύλες».

Είναι  ανάγκη  να  δοθούν  πόροι  για  την  διατή-
ρηση της φυσικής ομορφιάς και βιοποικιλότητας του
νησιού, αλλά  και  για  την  προσέλκυση επιστημονι-
κής έρευνας στη Σαμοθράκη. Η αυτοδυναμία της πε-
ριοχής και  η ενίσχυση των δυνατοτήτων της τοπικής
κοινωνίας, μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τη
νέα γενιά στο νησί, διατηρώντας παράλληλα τη φυ-
σική  και  πολιτιστική  κληρονομιά του τόπου.

Το  νησί  της  Σαμοθράκης, από  το  οποίο  προέρ-
χεται  ο  πολιτιστικός  θησαυρός  της  Νίκης  και  το
οποίο  έχει  να  επιδείξει  ένα  μοναδικό  οικολογικό
περιβάλλον, αξίζει  να  στηριχθεί  από την  Ελληνική
Πολιτεία  ώστε  να  ανακηρυχθεί από  την  UNESCO
ως  μνημείο  παγκόσμιας  πολιτιστικής  και  φυσικής
κληρονομιάς. 

Είναι  πιστεύω, μία  ελάχιστη  οφειλόμενη  τιμή
(ηθική, περισσότερο) προς  το νησί  και  τους  κατοί-
κους  του. Είναι  ένα  ελάχιστο  χρέος  της  Ελλάδας
προς  την  Ιστορία, το παρόν και  πρωτίστως, το  μέλ-
λον  της.
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της Μαίρης Φλωροπούλου- Μακρή
Αντιπροέδρου ΔΣΠ

Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας CCBE

Προσφυγικό: Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο

Σε πρόσφατη συνεδρία του Συμβουλίου των Δι-
κηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE), ο Πρό-

εδρος της Επιτροπής CCBE για το Προσφυγικό, κ.
David Conlah Smyth, έκανε λεπτομερή απολογισμό
του πολύτιμου έργου και των υπηρεσιών που εθε-
λοντικά προσέφεραν οι Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέ-
σβο (υποδοχή, υπηρεσία ασύλου κλπ.).  Το πρώτο
στάδιο αυτού του έργου που στήριξε οικονομικά ο
Δικηγορικός Σύλλογος Γερμανίας έφτασε σε αίσιο τέ-
λος και ο κ. D.C. Smyth ευχαρίστησε τις Ελληνικές Αρ-
χές, τους Έλληνες και άλλους Ευρωπαίους Δικηγόρους
και βεβαίως το Γερμανικό Σύλλογο για τις πολύτιμες
υπηρεσίες και ευγενή προσφορά τους.  Έκανε δε ιδι-
αίτερη μνεία στον Παν.Περάκη, Αρχηγό της Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στο CCBE, τονίζοντας ότι χωρίς την
δική του συνδρομή το έργο αυτό δεν θα μπορούσε
να επιτευχθεί. Το πρόγραμμα «Ευρωπαίοι Δικηγόροι
στη Λέσβο» εισέρχεται τώρα στο δεύτερο στάδιο με
την γεναιόδωρη στήριξη του διεθνούς φιλανθρωπι-
κού οργανισμού OXFAM.

Μιχάλης Ζαφειρόπουλος
Στην τελευταία συνεδρία της Διαρκούς Επιτροπής

του CCBE, ο Πρόεδρος Ruthven Gemmell αναφέρθηκε
στην τραγική απώλεια του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου,
τ. Αντιπροέδορυ του Δ.Σ.Α., και εξέφρασε τα συλλη-
πητήρια όλου του Δικηγορικού Σώματος της Ευρώπης
προς την οικογένειά του και στους Έλληνες Δικηγό-
ρους.

Δικαίωμα του Δικηγόρου στην ελεύθερη έκφραση
Στο Plovdiv (Φιλιππούπολη) από 13 ως 15 Οκτω-

βρίου 2017, το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Βουλγαρίας διοργάνωσε διεθνές συνέδριο

με θέμα «Δικηγορία και τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που» με τη συμμετοχή Δικαστών του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου και μεγάλου αριθμού πα-
νεπιστημιακών και δικηγόρων.  Κύριος ομιλητής ήταν
ο τ. Πρόεδρος του CCBE, κ. Ευαγγ. Τσουρούλης, ο
οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Δικαίωμα του Δικηγόρου
στην Ελεύθερη Έκφραση».

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διαπιστώθηκε
ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ρουμανίας, Βουλγαρίας
και πολλών άλλων χωρών έχουν συστήσει ανεξάρτητα
Κέντρα Εκπαιδεύσεως, τα οποία είναι υπεύθυνα για
την διαρκή εκπαίδευση των Δικηγόρων, την παρακο-
λούθηση της άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων
και για τις εξετάσεις των ασκουμένων σε εθνικό επί-
πεδο.  Μήπως ο θεσμός των ανεξαρτήτων εκπαιδευ-
τικών κέντρων θα πρέπει να εξετασθεί και από την
Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος;;

Εθνικό Συνέδριο Γάλλων Δικηγόρων
Από τις 18 έως 21 Οκτωβρίου 2017 στο Bordeaux

της Γαλλίας έλαβε χώρα το Εθνικό Συνέδριο των Γάλ-
λων Δικηγόρων που διοργάνωσε το Κεντρικό Συμ-
βούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων Γαλλίας με τη συ-
νεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου του Bordeaux.
Συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 Γάλλοι Δικηγό-
ροι, καθώς και δικηγόροι από όλη την υφήλιο, οι
οποίοι παρακολούθησαν διαλέξεις και σεμινάρια σε
όλα τα πεδία του Δικαίου και με κύριο άξονα τις Και-
νοτόμες Στρατηγικές για τους Δικηγόρους.  Ο Κώδικας
των Ελλήνων Δικηγόρων προβλέπει την διοργάνωση
παρόμοιων συνεδρίων σε εθνικό επίπεδο, αλλά δυ-
στυχώς μία τέτοια διοργάνωση φαίνεται να είναι
άπιαστο όνειρο!
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συνάντηση εκπροσώπων των Δικηγόρων με την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας για όλα τα εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  27/7/2017

Συνάντηση με πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας για τα εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα

Μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Ολο-
μέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, κ. Βα-
σίλειου Αλεξανδρή, πραγματοποιήθηκε σήμερα συ-
νάντηση, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Εργασίας (Υφυπουργός κ. Α. Πετρόπουλος και Γ.Γ. κ.
Σ. Βρακά).

Το δικηγορικό σώμα εκπροσωπήθηκε από τον
Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Α. Μα-
κρυγιάννη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΦΚΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δ.Σ.Α. κ. Δ. Βερβεσό, τον καθηγητή, κ. Κ. Κρεμαλή και
τον ασφαλιστικό σύμβουλο της Ολομέλειας κ. Δ. Ρίζο.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα εκκρεμή
ασφαλιστικά θέματα.

Ιδίως, συζητήθηκε το ζήτημα της απόσχισης του
κλάδου επικουρικής ασφάλισης δικηγόρων από το
ΕΤΕΑΠ, με αντίστοιχη κατάργηση των εισφορών επι-
κούρησης (7%), και η δημιουργία Ταμείου Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ.)

Το ζήτημα τέθηκε στο πλαίσιο της υποχρέωσης
συμμόρφωσης προς την νέα Οδηγία 2016/2341 Ε.Ε.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εκφράστηκε
θετικά επί της αρχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει στο
προσεχές διάστημα το ζήτημα αυτό.

Περαιτέρω, τέθηκαν υπόψη του Υπουργείου,
ιδίως τα εξής:

α) το θέμα της επιβεβλημένης κατά νόμο μείωσης
κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλι-
σμένων που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα,

β) των πιστωτικών υπολοίπων (υπερβάλλοντα
ποσά) από την προκαταβολή 20% επί των γραμμα-
τίων,      

γ) της επιβεβλημένης έκδοσης Υπουργικής από-
φασης για την χορήγηση βοηθήματος (ν. 3986/2011)
από τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας ΟΑΕΔ (υπέρ του
οποίου καταβάλλεται εισφορά 120,00 ευρώ ετησίως)

δ) της διόρθωσης των λανθασμένων εγγραφών
ασφαλισμένων ΕΦΚΑ και των λαθών στα ειδοποιητή-
ρια, καθώς και

ε) τα θέματα των εμμίσθων δικηγόρων.
Επί των ζητημάτων αυτών η πλευρά του Υπουρ-

γείου διευκρίνισε τα εξής:
1) Το τυχόν προκύπτον πιστωτικό υπόλοιπο (υπερ-

βάλλον ποσό) από το 20% των γραμματίων ή από κα-
ταβληθείσες εν γένει εισφορές είτε θα επιστρέφεται
είτε θα συμψηφίζεται με τις αμέσως προσεχείς ει-
σφορές. Για το θέμα θα εκδοθεί εγκύκλιος.

2) Αμεσα θα εκδοθεί εγκύκλιος για τις μειωμένες
εισφορές όσων έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα και σε κάθε περίπτωση θα γίνει συμψηφισμός
των επιπλέον ήδη καταβληθεισών ασφαλιστικών ει-
σφορών.  

3) Σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα προγραμματι-
σμό, προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα
έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός των ασφαλι-
στικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016
και

4) Το Υπουργείο δεσμεύθηκε να εκδώσει και για
τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, την Υπουργική
Απόφαση για την χορήγηση βοηθήματος του άρθρου
44 ν. 3986/2011.



Δι
κη

γο
ρι

κή
Επ

ικ
αι

ρό
τη

τα
 /

ΙΟ
ΥΛ

ΙΟ
Σ 

- Α
ΥΓ

ΟΥ
ΣΤ

ΟΣ
 - 

ΣΕ
Π

ΤΕ
Μ

Β
ΡΙ

ΟΣ
20

17

35

Στα πλαίσια γενικότερης διερεύνησης απόψεων
από αρμόδιους φορείς την Πέμπτη 21/9/2017 στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση του Ει-
δικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Φώτη Κουρμούση, έλαβε χώρα συνάντηση μεταξύ
εκπροσώπων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Δι-
κηγορικού Συλλόγου Πειραιά και αρμοδίων παραγόν-
των  του Υπουργείου Ανάπτυξης εκπροσώπου του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να συζητηθούν εν-
δεχόμενες Τροποποιήσεις του ν. 3869/2010 περί
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.Π. Γιώργος Σταματογιάννης
και το μέλος του Δ.Σ.Π. Παναγιώτα Μπουρλετίδου

εξέφρασαν τις απόψεις τους για την περαιτέρω δυ-
νατότητα προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών
και τρόπους αποκλεισμού των στρατηγικών κακοπλη-
ρωτών. Ο Δ.Σ.Π. επιφυλάχθηκε να καταθέσει άμεσα
τις προτάσεις του.

Επίσης αντηλλάγησαν απόψεις για το πρώτο στά-
διο εφαρμογής του ν. 4469/2016 (περί εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών εμπόρων) που έχει
πλέον εφαρμοσθεί αλλά και τις δυνατότητες περαι-
τέρω βελτίωσης και μεταξύ άλλων και την ένταξη των
ελεύθερων επαγγελματιών σ’ αυτόν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Π.
Γιώργος Σταματογιάννη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Απόφαση Σ.Ε Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για πα-
νελλαδική αποχή των Δικηγόρων στις 16 και 17 Οκτωβρίου
2017, για την αποτρόπαιη δολοφονία του συναδέλφου
Μιχ. Ζαφειρόπουλου

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ως ελάχιστη ένδειξη πέν-
θους για την αποτρόπαιη δολοφονία του συναδέλφου-δικηγόρου, Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, αποφάσισε την
πανελλαδική  αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, την προσεχή Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017  και
Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017.

Δελτίο τύπου του ΔΣΠ 
για τη δολοφονία 

του συναδέλφου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κατά την έκτακτη συνεδρίασή του

της 12/10/2017 αποφάσισε την αποχή των  Δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους την Παρα-
σκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 εκδηλώνοντας τον αποτροπιασμό του για τη στυγνή δολοφονία του συ-
ναδέλφου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.

Συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ.Π 
Γιώργου Σταματογιάννη με τον Ειδικό Γραμματέα 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση
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Συζητήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου
2017, στην μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας η αίτηση ακυρώσεως που άσκησαν οι Δι-
κηγορικοί Σύλλογοι τη χώρας, κατά των κανονιστικών
πράξεων που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή του νέου
ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016).

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι εκπροσωπήθηκαν από
τους Δικηγόρους και Καθηγητές Δημοσίου Δικαίου,
Φίλιππο Σπυρόπουλο και Γεώργιο Γεραπετρίτη καθώς
και τον Δικηγόρο Ιωαννίνων, Σωτήριο Αθανασίου.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ανέδειξαν τον απροκά-
λυπτα φορολογικό χαρακτήρα των ασφαλιστικών ει-
σφορών, κατά το νέο σύστημα, καθώς και το
δημευτικό αποτέλεσμα της σωρευτικής φορολογικής
και εισφοροδοτικής επιβάρυνσης για τους Δικηγό-
ρους.  Ειδικότερα, προβλήθηκαν –συνοπτικά- οι εξής
αιτιάσεις:
1. Το δημευτικό αποτέλεσμα της εισφοροδοτικής επι-
βάρυνσης των δικηγόρων, κατά παράβαση των άρ-
θρων 4 παρ 1 και 5, 17, 25 παρ. 1 του Συντάγματος
και των άρθρων 14 και 1 του 1ου ΠΠ της ΕΣΔΑ. Ιδιαι-
τέρως επισημαίνεται η  επίταση του δημευτικού απο-
τελέσματος με το νεοπαγές άρθρο 58 ν. 4472/2017,
που διευρύνει αδικαιολόγητα την εισοδηματική βάση
υπολογισμού των εισφορών, και καταλήγει σε σημαν-
τικότατη πρόσθετη επιβάρυνση σε σχέση με το προ-
ηγούμενο καθεστώς.
2. Ο αόριστος και ασαφής καθορισμός της έννοιας
του «καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος», που
αποτελεί τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών ει-
σφορών των δικηγόρων, κατά παράβαση της συνταγ-
ματικής και υπερνομοθετικής αρχής της βεβαιότητας
και προβλεψιμότητας του φόρου και της αρχής της
ασφάλειας και βεβαιότητας δικαίου καθώς και της
προβλεψιμότητας του νόμου, που απορρέουν από το
άρθρο 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και το άρθρο
1 του Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
3. Ο καθορισμός της βάσης υπολογισμού των εισφο-
ρών  -που έχουν αποκτήσει φορολογικό χαρακτήρα-
με κανονιστική απόφαση της διοικήσεως κατά παρά-
βαση του άρθρου 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος.

4. Η επιβολή φορολογικού ή οικονομικού βάρους επί
πλασματικής βάσεως, με αδικαιολόγητα προνόμια
υπέρ του ΕΦΚΑ και ανισότητα σε βάρος των δικηγό-
ρων, κατά παράβαση των άρθρων 78 παρ. 1 και 2, 43
παρ. 2 και 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 του Συντάγματος και 14
της ΕΣΔΑ και του άρθρου 1 του 1ου ΠΠ αυτής.
5. Ο πλασματικός προσδιορισμός του ελάχιστου
ύψους του φορολογητέου εισοδήματος με βάση το
οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά
παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 20 παρ. 1, 25
παρ. 1 του Συντάγματος και των άρθρων 6 παρ. 1,13
της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρωτο-
κόλλου 1 αυτής και του άρθρου 14 παρ. 1 του ΔΣΑΠΔ
του ΟΗΕ .
6. Ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ασφαλιστικών και
των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της δικηγο-
ρικής αμοιβής - σε συνδυασμό με τα λοιπά δικαστικά
δαπανήματα- σε ό,τι αφορά το δικαίωμα πρόσβασης
σε δικαστήριο και σε δίκαιη δίκη των εντολέων των
δικηγόρων, κατά παράβαση των άρθρων 20 παρ. 1,
25 παρ 1 του Συντάγματος, των άρθρων 6 παρ. 1 και
13 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 14 παρ. 1 του ΔΣΑΠΔ του
ΟΗΕ.
7. Η έλλειψη της αναγκαίας επιστημονικής –αναλο-
γιστικής και οικονομικής- τεκμηρίωσης του ν.
4387/2016.
8. Η έλλειψη της απαιτούμενης, εύλογης αναλογίας
– ανταποδοτικότητας μεταξύ εισφορών και παροχών.
9. Η παραβίαση, έναντι των δικηγορών, των υποχρε-
ώσεων σεβασμού της περιουσίας, του αξιοπρεπούς
επιπέδου διαβιώσεως, της αρχής της ισότητας και της
αρχής της αναλογικότητας, όπως κατοχυρώνονται
στο ενωσιακό δίκαιο.
10. Η προσβολή των θεμελιωδών ενωσιακών ελευθε-
ριών, ιδίως του δικαιώματος εγκατάστασης, κατά
τρόπο αμφίδρομο: τόσο για τους δικηγόρους άλλων
κρατών μελών που επιθυμούν να εγκατασταθούν
στην Ελλάδα αλλά αποτρέπονται λόγω της δυσανά-
λογης ασφαλιστικής επιβάρυνσης, όσο και των Ελλή-
νων δικηγόρων που οδηγούνται σε φυγή λόγω των
ασφαλιστικών (και φορολογικών) βαρών.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησαν 
οι Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά του ασφαλιστικού νόμου, 

στην Ολομέλεια του ΣτΕ
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή 
σε Σεμινάριο με θέμα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

Ρύθμιση για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες
ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελ-
ματιών και αυτοαπασχολουμένων

Στο άρθρο 16 του νομοσχεδίου του Υπουργείου
Εργασίας «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προ-
στασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε και
συζητείται στην Βουλή, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

«Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον
ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστε-
ρούμενες οφειλές ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων
προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους
οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές. Αν δεν
υπάρχουν οφειλές ή αν ύστερα από τον συμψηφισμό
προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα
στους δικαιούχους ως εξής: (...)

β) Στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών
και αυτοαπασχολουμένων η επιστροφή γίνεται μετά
την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστι-
κών εισφορών, σύμφωνα με τις 61501/3398/3012-
2016(Β' 4330) και 61502.3399/30-12-2016(Β' 4330)
υπουργικές αποφάσεις. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν,
με αίτησή τους, να ζητήσουν το υπερβάλλον ποσό

να παραμείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο,
συμψηφιζόμενο με τις επόμενες εισφορές».

Για το ζήτημα αυτό η Ολομέλεια των Προέδρων
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας είχε αναγκαστεί
να αποστείλει εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και
δήλωση μετ' επιφυλάξεως δικαιωμάτων ήδη από τις
23 Μαΐου 2017, καθώς οι προηγούμενες επιστολές
προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας
και τον ΕΦΚΑ παρέμεναν αναπάντητες.

Πρόκειται για μείζον θέμα στην περίπτωση των
δικηγόρων καθ' όσον ήταν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστο
τι θα συμβεί με τα τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν
καταβληθεί στον ΕΦΚΑ μέσω της παρακράτησης του
20% επί των γραμματίων προείσπραξης στην περί-
πτωση που υπερβαίνουν την οφειλόμενη εισφορά.

Το ζήτημα επιλύεται νομοθετικά στην ορθή κα-
τεύθυνση της επιστροφής των αχρεωστήτως κατα-
βληθέντων ποσών ή του συμψηφισμού με μελλοντι-
κές εισφορές (κατ' επιλογή του ασφαλισμένου).

Υπενθυμίζεται ότι κατά το προγενέστερο καθε-
στώς το ποσοστό 9% επί των γραμματίων προείσπρα-
ξης (υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων) δεν συμψη-
φιζόταν με την οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/8/2017

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), ως εταίρος δικτύου ερευνητικών
κέντρων και υπό τον συντονισμό της Ακαδημίας Ευ-
ρωπαϊκού Δικαίουπου εδρεύει στην Τρίερ της Γερμα-
νίας, ανέλαβε την υλοποίηση μέρους Ευρωπαϊκού
Προγράμματος CivilJustice, ύστερα από αξιολόγηση
πρότασης που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί στις 15 και
16 Δεκεμβρίου 2017 εκπαιδευτικό Σεμινάριο στις εγ-
καταστάσεις του, με αντικείμενο την «Εφαρμογή των
Κανονισμών της ΕΕ για το οικογενειακό δίκαιο και το
δίκαιο της κληρονομικής διαδοχής».

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η διερεύνηση των
σχετικών Κανονισμών της ΕΕ και Διεθνών Συμβάσεων
με τρόπο κατάλληλο για συμμετέχοντες που δεν
έχουν καθόλου ή έχουν ελάχιστη προηγούμενη εμ-
πειρία με το Ευρωπαϊκό οικογενειακό και κληρονο-
μικό δίκαιο. 

Τα βασικά θέματα του Σεμιναρίου είναι α) «Δια-

συνοριακό διαζύγιο και διατροφή», β) «Γονική μέρι-
μνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα» και
γ)«Διασυνοριακή κληρονομική διαδοχή».Η γλώσσα
εργασίας είναι η Ελληνική.

Στο σεμινάριο αυτό μπορούν να συμμετάσχουν
30 δικαστές και δικηγόροι από όλη την Ελλάδα. Για
10 συμμετέχοντες προερχόμενους εκτός Θεσσαλο-
νίκης έχει προϋπολογιστεί ένα ποσό για την κάλυψη
των εξόδων μετακίνησης και διαμονής τους. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακα-
λούνται να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση
kdeod@cieel.gr, αναγράφοντας: α) Όνομα και επώ-
νυμο, β) αριθμό ταυτότητας, γ) ιδιότητα, δ) τηλέφωνο
επικοινωνίας και e-mail και ε) τόπο διαμονής,το αρ-
γότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017. Θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε
να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310486943 και
στοemail: programs@cieel.gr, kdeod@cieel.gr
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αθηνών Αλεξανδρής Βασίλειος,
Αγρινίου Υφαντής Λεωνίδας, Αιγίου Μπέσκος Γε-
ώργιος, Αλεξ/λης (Έβρου) Ζαμπούκης Ιωάννης,
Αμαλιάδος Κυπρούλης Νικόλαος, Αμφισσας Δελ-
μούζος Γεώργιος, Άρτας Τσίρκας Δημήτριος, Βέ-
ροιας (Εκπροσωπείται), Βόλου Γαϊτάνης Λάζα-
ρος, Δράμας Πούλιος Αναστάσιος, Ευρυτανίας
Γκαρίλας Βασίλειος, Ηλείας Δημητρουλότιουλος
Δημήτριος, Ηρακλείου Ροζάκης Άρης, Θεσπρω-
τίας (Ηγουμενίτσα) Σιντόρης Κωνσταντίνος, Θεσ-
σαλονίκης Βαλεργάκης Νικόλαος, Θηβών Ζέρβας
Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων Γιογλή Αναστασία, Κα-
βάλας Αθανασίου Αθανάσιος, Καλαβρύτων Οι-
κονόμου Ανδρέας, Καλαμάτας Μαργέλης Κων-
σταντίνος, Καρδίτσας Τέγα Ολυμπία, Καστοριάς

Μπαλιάκας Γεώργιος, Κατερίνης (Εκπροσωπεί-
ται), Κεφαλληνίας Καππάτος Παναγής, Κιλκίς Αρ-
τόγλου Ευρώπη, ΚοζάνηςΤσιώτσιας Βασίλειος,
Κορίνθου Νικολόπουλος Παναγιώτης, Κυπαρισ-
σίας Σεκλός Αιμιλιανός, Κω (Εκπροσωπείται), Λα-
μίας Μακρυγιάννης Αθανάσιος, Λαρίσης Κατσα-
ρός Δημήτριος, Λασιθίου Παπαδάκης Νικόλαος,
Λεβαδείας Δαλαμάγκας Βασίλειος, Νάξου Μάρ-
κου Μαρία, Ναυπλίου Ορφανός Δημήτριος, Ξάν-
θης Κιούση-Σιούτη Κυριακή, Ορεστιάδας Καπε-
τανίδης Χρήστος, Πατρών Παπάκος Νικόλαος,
Πειραιώς Σταματογιάννης Γεώργιος, Πρεβέζης
Γεωργίου Θωμάς, Ρεθύμνης Μουνδριανάκης
Ευάγγελος, Ροδόπης (Κομοτηνή) Κυμπαρίδης Γε-
ώργιος, Ρόδου Σαρρής Κωνσταντίνος, Σερρών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΗΣ 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΗΣ
κ. ΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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Καρίπογλου Παναγιώτης, Σύρου Παγίδας Νικό-
λαος, Τρικάλων Κοντογιάννης Δημήτριος, Τριπό-
λεως Κωστόγιαννης Δημήτριος, Φλωρίνης Στε-
φανίδης Δημήτριος, Χαλκίδας Γκάνης Λάμπρος,
Χαλκιδικής Ζήσης Παντελής, Χανίων Δασκαλάκης
Ιωάννης, Χίου Ζαννάρα Ανθίππη, Μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Γιαννιτσών Ξυνίδης Αθανάσιος,
Γρεβενών Παπαϊωάννου Χρήστος, Γυθείου Μη-
τσάκος Γεώργιος, Εδέσσης Γαϊσίδου Λεμονιά,Ζα-
κύνθου Καλογερίας Σπυρίδωνας, Κερκύρας Βρα-
δής Ιωάννης, Λευκάδας Γαντζίας Γεράσιμος,
Σάμου Κολλάρος Γεώργιος, Σπάρτης Κομνηνός
Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Κώδικα Δικηγόρων στις
επικείμενες αρχαιρεσίες

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας,
αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Μετά από διεξοδική συζήτηση, η Ολομέλεια
Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων έκανε δεκτή
κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Προέδρου
της:«Ο περιορισμός των θητειών των Προέδρων
και συμβούλων κατ* άρθρο 97 παρ. 4 & 5 Κωδ-
Δικ καταλαμβάνει τους υποψηφίους των επερ-
χόμενων δικηγορικών αρχαιρεσιών (Νοεμβρίου
2017), καθώς οι επικείμενες αρχαιρεσίες είναι
οι μεθεπόμενες από την έναρξη ισχύος του νέου
Κώδικα Δικηγόρων (και όχι επόμενες) και για το
λόγο αυτό εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις του
άρθρου 97 παρ. 5.

Για τον υπολογισμό των δύο συνεχόμενων
θητειών των Προέδρων και των τριών θητειών
των μελών του ΔΣ, προσμετρώνται πέραν της
τελευταίας θητείας τους, (από 1.3.2014 έως
31.12.2017), και οι προγενέστερες. Οι θητείες
κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 97
& 165 ΚωδΔικ δεν νοούνται μόνον οι πλήρεις
θητείες, αλλά και εκείνες που δεν ολοκληρώ-

θηκαν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. παραίτηση),
διότι άλλως θα υπήρχε προφανής κίνδυνος κα-
ταστρατηγήσεων.

Κωλύεται η εκλογή ως συμβούλου του επι-
κεφαλής συνδυασμού, ο οποίος συμμετείχε
στις εκλογές ως υποψήφιος Πρόεδρος και
έλαβε ποσοστό ψήφων άνω του 6% (άρθρο 118
παρ. 2 ΚωδΔικ), πλην όμως έχει ήδη συμπλη-
ρώσει τον ανώτατο αριθμό συνεχών θητειών
ως σύμβουλος κατά το άρθρο 97 ΚωδΔικ.

Η αρχή της νομιμότητας επιβάλλει κατ' αρχήν
την εφαρμογή του νόμου από εκείνους στους
οποίους απευθύνεται.

Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων
επαφίεται στα δικαστήρια στα οποία μπορεί να
προσφύγει κάθε θιγόμενος.

Σε περιπτώσεις πρόδηλης, δηλαδή εξόφθαλ-
μης, αντισυνταγματικότητας, η υποχρέωση τή-
ρησης του νόμου υποχωρεί και το αρμόδιο όρ-
γανο οφείλει να μην εφαρμόσει την υφιστάμενη
νομοθετική διάταξη, υπακούοντας στην επικρα-
τούσα συνταγματική επιταγή. Σε όλες τις υπό-
λοιπες περιπτώσεις, όπου η συνταγματικότητα
αμφισβητείται (όπως εν προκειμένω), επικρατεί
το τεκμήριο συνταγματικότητας του νόμου.
Τούτο σημαίνει ότι ο νόμος κατ' αρχήν εφαρμό-
ζεται μέχρις ότου η αντισυνταγματικότητά του
διαγνωστεί δικαστικά. Το τεκμήριο είναι δηλαδή
μαχητό, η ανατροπή του όμως προϋποθέτει δι-
καστική κρίση». (Μειοψήφησαν οι Πρόεδροι Δι-
κηγορικών Συλλόγων Ιωαννίνων Αναστασία Γιο-
γλή, Ρεθύμνης Ευάγγελος Μουνδριανάκης,
Αμφισσας Γεώργιος Δελμούζος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΙΓΚΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
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Στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά ολοκληρώθηκε
με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο της Βασικής Εκπαίδευ-
σης στη Διαμεσολάβηση από 19 έως 24 Ιουνίου 2017,
σε συνεργασία με το Κέντρο Διαμεσολάβησης IMC Κα-
ναδά και τη βασική εκπαιδεύτρια Μαρία Δαμιανάκη
καθώς και τους συνεκπαιδευτές, Βικτωρία Λιούτα και
Απόστολο Συμιακό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για
τις δραστηριότητες του ΚΕ.ΔΙ.Π. και τα νέα προγράμ-
ματα εκπαιδεύσεων στην ιστοσελίδα του Κέντρου.

Στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά ολοκληρώθηκε
το σεμινάριο της Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσο-
λάβηση από 3 έως 8 Ιουλίου 2017, σε συνεργασία με
το Κέντρο Διαμεσολάβησης IMC Καναδά.

Το ιδιαίτερου ενδιαφέροντος νέο πρόγραμμα,  που
περιλαμβάνει θεωρία και παιχνίδια ρόλων από «πραγ-
ματικές» υποθέσεις διαμεσολάβησης, έδωσε στους εκ-
παιδευόμενους την εμπειρία της διαδικασίας της δια-
μεσολάβησης σε όλα τα στάδια.

Το ΚΕ.ΔΙ.Π. συνεχίζοντας με πίστη στο θεσμό,προ-
τάσσει το υψηλό επίπεδο των εκπαιδεύσεων και τη
διαρκή αναβάθμισή τους.

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, έχει ήδη ανακοι-
νωθεί για  τους ενδιαφερόμενους η εκπαίδευση στην
τραπεζική διαμεσολάβηση που θα πραγματοποιηθεί
στις 18 και 19 Ιουλίου 2017.  

Στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά ολοκληρώθηκε
το σεμινάριο της Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσο-
λάβηση από 2 έως 7 Οκτωβρίου 2017, σε συνεργασία
με το Κέντρο Διαμεσολάβησης IMC Καναδά.

Το ιδιαίτερου ενδιαφέροντος νέο πρόγραμμα,  που
περιλαμβάνει θεωρία και παιχνίδια ρόλων από «πραγ-
ματικές» υποθέσεις διαμεσολάβησης, έδωσε στους εκ-
παιδευόμενους την εμπειρία της διαδικασίας της δια-
μεσολάβησης σε όλα τα στάδια.

Το ΚΕ.ΔΙ.Π. συνεχίζοντας με πίστη στο θεσμό, προ-
τάσσει το υψηλό επίπεδο των εκπαιδεύσεων και τη
διαρκή αναβάθμισή τους.

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, έχει ήδη ανακοι-
νωθεί για  τους ενδιαφερόμενους το επόμενο σεμινάριο
Βασικής Εκπαίδευσης το οποίο θα πραγματοποιηθεί
από 16 έως 21 Οκτωβρίου 2017καθώς και η εκπαί-
δευση στην τραπεζική διαμεσολάβηση που θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2017. 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
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Στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά ολοκληρώθηκε
το σεμινάριο της Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσο-
λάβηση από 16 έως 21 Οκτωβρίου 2017, σε συνεργασία
με το Κέντρο Διαμεσολάβησης IMC Καναδά.

Το ιδιαίτερου ενδιαφέροντος νέο πρόγραμμα,  που
περιλαμβάνει θεωρία και παιχνίδια ρόλων από «πραγ-
ματικές» υποθέσεις διαμεσολάβησης, έδωσε στους εκ-
παιδευόμενους την εμπειρία της διαδικασίας της δια-
μεσολάβησης σε όλα τα στάδια.

Το ΚΕ.ΔΙ.Π. συνεχίζοντας με πίστη στο θεσμό, προ-
τάσσει το υψηλό επίπεδο των εκπαιδεύσεων και τη
διαρκή αναβάθμισή τους.

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, έχει ήδη ανακοι-
νωθεί για  τους ενδιαφερόμενους η εκπαίδευση στην
τραπεζική διαμεσολάβηση που θα πραγματοποιηθεί
στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2017.  

Ο Κ. Μαρξ πίστευε πως «η επιστήμη δε θα χρειαζόταν,
αν η φαινομενική μορφή των πραγμάτων ταυτιζόταν με
την ουσία τους».

Η άποψη αυτή μεταφερόμενη σε φιλοσοφικό επίπεδο
ως και σ' αυτό της συνέπειας βγάζει εκτός «γηπέδου» τον
G.Lucaks που, αρνούμενος το έργο του, «ιστορία και ταξική
συνείδηση» συντάσσεται με το Σταλινισμό.

Ειδικότερα ο Σταλινισμός του τον υποχρεώνει στην άρ-
νηση του πιο πάνω έργου του όπως και στην απαγόρευση
έκδοσης, ακόμα και στην απλή αναφορά του, (βλ. σχόλια
στο έργο του L.COLDMANN «Εισαγωγή στους G. Lucaks και
Heideccer- εκδόσεις ΕΡΑΣΜΟΣ»

Για τον ανανήψαντα G.L. η αποποίηση του έργου του,
επέτρεψε σ' αυτόν να ζήσει και να κινηθεί άνετα στους
κόλπους της Γ' Διεθνούς.

Απ' την άλλη μεριά ο Heideccer, αρνούμενος κάθε ιδε-
αλισμό ταυτίζεται με τον Χίτλερ θεμελιώνοντας ευθέως τη
θεωρία του για το «αυθεντικό» σ' αυτόν, «Ο Φύρερ ο ίδιος
και μόνον αυτός αποτελεί την παρούσα ως και την μέλ-
λουσα πραγματικότητα», είπε. Πως όμως δικαιολογούνται
αυτοί οι δύο διανοητές μετά την κατάρευση των πιστεύω
τους;

Ο μεν Heideccer θ' αποδοκιμάσει ως μεγάλο σφάλμα
τον αφανισμό των Εβραίων, ο δε Lucaks θα ισχυριστεί ότι
ο Σταλινισμός αποτέλεσε την αναγκαία άμυνα απέναντι σε
όσους αντιδρούσαν με σκοπό την ανατροπή της επανά-
στασης!!!

Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει και το ερώτημα που
τίθεται είναι, με πόση εμπιστοσύνη μπορεί κανείς να περι-
βάλλει φιλοσόφους και απόψεις που ταυτίζονται με την
πολιτική και τις εκείθεν σκοπιμότητες και όταν, κατά τον
άλλο μεγάλο Γερμανό φιλόσοφο K.Jaspers η -φιλοσοφία
είναι αυτή που πρέπει εκτός των άλλων απαντάει σε υπαρ-
ξιακά προβλήματα και είναι γνωστό πως στην πολιτική «λέ-
γονται πράγματα που δεν γίνονται και γίνονται πράγματα
που δεν λέγονται» ιδίως αυτό.

Οι αναγωγές δικές σας, όταν για πολλούς, φιλοσόφους
και μη, η μπέσα βρίσκεται στη φτέρνα για να την πατούν
και ν' αναδειχθεί έτσι η "μεταμοντέρνα" άποψη σ' όλη της
την αποθέωση.......

ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΛΙΟΣ 
Γιάννενα - Άυγουστος 2017

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
Λόγος περί συνέπειας
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Δημήτρης Πιστικός 

ΣΤΙΞΕΙΣ

Ελληνισμός και χριστιανισμός 
- Απόπειρα προσέγγισης

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Ένα μεγάλο θέμα που απασχόλησε, απασχολεί και θα
απασχολεί και στο μέλλον τούς Έλληνες στοχαστές και

διανοουμένους αλλά και όσους ενδιαφέρονται για την πο-
ρεία τού δυτικού πολιτισμού, είναι η ιστορική συνάντηση
και η πορεία δύο ρευμάτων, του Ελληνισμού και του Χρι-
στιανισμού. Το θέμα προκαλεί νηφάλιες τοποθετήσεις
αλλά και οξείες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Ας θεωρη-
θεί το σημείωμα αυτό ως ελάχιστη συμβολή μου στην συ-
νεχιζόμενη ζωηρή συζήτηση.

Θα έλεγα εκ προοιμίου ότι στην ιστορία τίποτε δεν
είναι εντελώς καθαρό: ο λόγος έχει και τον αντίλογό του,
το επιχείρημα έχει απέναντι το αντεπιχείρημα. Ο χριστια-
νισμός οφείλει πολλά στον ελληνικό κόσμο, τον οποίο για
διαφόρους λόγους πολέμησε τις κρίσιμες στιγμές τής επι-
βίωσής του, στάση που διατηρήθηκε επί αιώνες. Θέλω
όμως να τονίσω ότι το θέμα δεν προσφέρεται για επιπό-
λαιες προσεγγίσεις και ιδεολογικές προκαταλήψεις ούτε
για νεοφανατισμούς, που αναβιώνουν την αρχική πολεμική
ατμόσφαιρα. Η ήρεμη διαλεκτική θα πρέπει πάντοτε να
πρυτανεύει σε παρόμοιες συζητήσεις, ώστε να αποφεύγον-
ται οι παροξυντικές εντάσεις, οι πολεμικές αντιπαραθέσεις
και οι αδιέξοδες ακρότητες.

Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι Έλληνες χριστιανοί ήταν, επί
το πλείστον, όσοι κυνήγησαν τους Έλληνες εθνικούς και
κατ’ επέκταση αυτό που ονομάζουμε αρχαίο ελληνικό
πνεύμα. Η νέα θρησκεία χρειαζόταν ικανά στελέχη για να
καθιερωθεί και τα βρήκε σε προσωπικότητες καλλιεργημέ-
νες με την καθιερωμένη ανά τους αιώνες ελληνική παιδεία.
Οι Έλληνες αυτοί δεν ικανοποιούνταν πια με το «πάτριον
πνεύμα», παρασύρονταν από την περιέργεια και τη γοητεία
του καινοφανούς ή απλά ακολουθούσαν το ρεύμα των και-
ρών. Έτσι, η διάδοση των Ευαγγελίων, το κήρυγμα του Παύ-
λου, η Αποκάλυψη και άλλα καταστατικά κείμενα του
χριστιανισμού, οφείλουν πολλά στην ελληνική σκέψη και
φιλοσοφία.

Έχω την πεποίθηση ότι ο χριστιανισμός οφείλει την
επιβίωση, διάδοση και καθιέρωσή του στην ελληνική
γλώσσα η οποία είχε καταστεί διεθνής και την καταλάβαι-
ναν οι λαοί τής Μεσογείου. Παράλληλα, έστρωσαν το
δρόμο του οι μυστικές και φανερές ηθικές δοξασίες των νε-
οπυθαγορείων που κυκλοφορούσαν συγχρόνως με άλλες
μαζί με το χριστιανισμό, στον οποίο τελικά ορισμένες εμ-

φυτεύτηκαν. Δεν είναι παράξενο ότι σε τέτοιες εποχές,
όπου απουσιάζει το δόγμα, οι αλληλεπιδράσεις ήταν σύ-
νηθες φαινόμενο. Ο Απολλώνιος Τυανεύς μπορούσε να
συμβαδίσει ή να ταυτιστεί με τον Ιησού ή ο Ηλιόδωρος ο
Εμεσηνός (3ος αιώνας μ.Χ.) από τον παγανισμό (λατρεία τού
Ήλιου-Απόλλωνα) να περάσει στο χριστιανισμό και να γίνει
επίσκοπος Τρίκκης. Γεγονός είναι πάντως ότι τα δύο ρεύ-
ματα αντιπαρατέθηκαν βίαια, συγκρούστηκαν με σφοδρό-
τητα και πολλές φορές έφτασαν ως την αιματοχυσία. Ο
χριστιανισμός από διωκόμενος, κάποια στιγμή, ως μη
όφειλε, κατέστη διώκτης. Το αποδεικνύουν πλείστα γεγο-
νότα αλλά και η νομοθεσία που ακολουθεί τις κρατούσες
εκάστοτε αντιλήψεις και πολιτικές.

Η πρώτη δικαίωση του χριστιανισμού ήταν το διά-
ταγμα των Μεδιολάνων το 312 οπότε έπαψε να διώκεται.
Ωστόσο, ώσπου να παγιωθεί, κινδύνευε, ακόμα, όχι από
την κορυφή (με μια εξαίρεση, του Ιουλιανού) αλλά από τη
βάση και φυσικά από τις εσωτερικές αντιθέσεις του. Θεο-
λογικές έριδες τον τάραξαν, αντικαθιστώντας την πολιτική
με τη θεολογία και την φιλοσοφία με το δόγμα, τον κλόνι-
σαν αιρέσεις, σχίσματα, προσωπικές φιλοδοξίες και άλλα
γεγονότα, όπως η εικονομαχία (8ος αιώνας). Έπρεπε να κα-
τακτήσει πνευματικά τούς λαούς, να ξεφύγει από τον πρω-
τογονισμό του και να διαμορφώσει συμπαγές θρησκευτικό
σύστημα. Έγινε φανερή η σύγκρουση της Ανατολής (συρια-
κές, αιγυπτιακές και ιουδαϊκές παραδόσεις) και Δύσης (ελ-
ληνορωμαϊκή παράδοση).

Μετά από πολλούς αιώνες, ο χριστιανισμός αισθάν-
θηκε ασφαλής. Τότε φαίνεται ότι τα δύο ρεύματα, όπως
εξελίχτηκαν, συμφιλιώθηκαν και συμπορεύτηκαν χωρίς,
όμως, ποτέ να συγχωνευθούν. Γεγονός είναι ότι ο αρχέγο-
νος χριστιανικός λόγος επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε από
την ελληνική σκέψη, εμπλουτισμένος και ενδυναμωμένος
από ορατά προσωκρατικά, πλατωνικά και στωικά στοιχεία
αλλά και προσαρμοσμένος σε τυπικά και τελετές τού προ-
γενέστερου θρησκευτικού καθεστώτος [θυσίες, βωμοί,
γιορτές (η γιορτή των αρχαίων Σωτηρίων έγινε γιορτή τού
Σωτήρος) κλπ]. Τα αγύριστα δάνεια πολλά.

Στην Αλεξάνδρεια το 190-202 μ.Χ. επιχειρήθηκαν τα
πρώτα δειλά βήματα της χριστιανικής επιστημονικής διδα-
σκαλίας και οι μπροστάρηδές της συμβάδισαν και συνδια-
λέχτηκαν με τους νεοπλατωνικούς. Διευθυντής τής εκεί
φιλοσοφικής Σχολής ένας Έλληνας, ο Τ. Φλάβιος Κλήμης,
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προσπάθησε να συνταιριάξει ελληνισμό και χριστιανισμό.
Ακολούθησε ο μαθητής του θεολόγος και φιλόλογος Ωρι-
γένης (185-254) ο οποίος συνδύαζε γόνιμα και δημιουργικά
πλατωνικές και στωικές απόψεις. Όπως ήταν επόμενο, σε
εποχές σκοτεινής ανασφάλειας, η Εκκλησία δεν τον ανα-
γνώρισε και τον κήρυξε αιρετικό. Εκπρόσωποι του αρχαίου
ελληνικού κόσμου δίδαξαν τους νέους εκκλησιαστικούς άρ-
χοντες. Π.χ. ο Λιβάνιος (314-393) ήταν δάσκαλος του Με-
γάλου Βασιλείου, του Ιωάννη Χρυσοστόμου και του
Γρηγορίου Ναζιανζηνού οι οποίοι σπούδασαν και στην
Αθήνα, όπου λειτουργούσαν, ακόμα, οι σπουδαίες σχολές
της. Στον ποιητικό λόγο ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός (330-390)
σπουδαίος ποιητής υπήρξε μαθητής και τού σοφιστή Ιμέ-
ριου και μεταχειρίστηκε στα ποιητικά του έργα την αττική
γλώσσα και τα αρχαία μέτρα, που έγιναν αιτία να μην πε-
ριληφθεί στην υμνολογία. Η Εκκλησία συμβαδίζοντας με
την κρατική (αυτοκρατορική) εξουσία υποδέχτηκε με εν-
θουσιασμό τη δημοτική γλώσσα τού Ρωμανού τού Μελω-
δού και την κρατούσα δογματική του ενώ ταυτόχρονα
προσυπέγραψε την καταδίκη τού Ομήρου και των ελληνι-
ζόντων! Σήμερα, ακόμα, πολλοί εκκλησιαστικοί άρχοντες
παθαίνουν αλλεργία με τη δημοτική γλώσσα αλλά ποιος
σοβαρός εκκλησιαστικός άρχοντας θα συμφωνούσε με την
καταδίκη των Ελλήνων, του Ομήρου και του Πλάτωνα;

Μια σπουδαία μορφή τού πρώιμου χριστιανισμού ο
επίσκοπος Κυρήνης Συνέσιος, υπήρξε μαθητής τής περίφη-
μης Ελληνίδας φιλοσόφου και μαθηματικού Υπατίας (την
οποία σκότωσαν φανατικοί και μισαλλόδοξοι χριστιανοί,
οπαδοί τού πατριάρχη Αλεξανδρείας Κύριλλου, το 415). Ο
Συνέσιος στο έργο του «Δίων ή Περί τής καθ’ εαυτόν δια-
γωγής», γραμμένο το έτος 404, επέκρινε τους φιλοσόφους
που φορούσαν λευκούς χιτώνες αλλά δεν ασχολούνταν σο-
βαρά με την φιλοσοφία σύμφωνα με την ελληνική παρά-
δοση κι από την άλλη επέκρινε τους ανθρώπους με τους
μαύρους χιτώνες (δηλαδή τούς μοναχούς) τους οποίους θε-
ωρούσε βαρβάρους, φανατικούς, αμαθείς, που μισούν τον
ελληνισμό και χρειάζονται καλλιέργεια. Είναι προφανές ότι
ο Συνέσιος είναι «κατά βάση πολιτιστικός και όχι θρησκευ-
τικός ελληνιστής» (Maria Dzielska, «Υπατία» η Αλεξαν-
δρινή», «Ενάλιος», 1997, σελ. 123).

Επομένως, τους πρώτους σκοτεινούς και αδιαμόρφω-
τους αιώνες παρατηρούνται δύο κύρια ρεύματα: αφενός
των μορφωμένων Ελλήνων χριστιανών, που αναγνώριζαν
την μεγάλη αξία τής ελληνικής παιδείας και αφετέρου των
αμαθών Ελλήνων και φανατικών χριστιανών, που εκπρο-
σωπούν το σκοταδισμό και τοποθετούνταν εχθρικά προς
αυτήν. Ανάμεσά τους, κινούνταν φωτισμένες προσωπικό-
τητες με πνευματική ανεξαρτησία, (όπως η αλεξανδρινή
Υπατία), οι οποίες δεν ένιωθαν κοντά στον ελληνικό πολυ-
θεϊσμό και τις τοπικές λατρείες. Παράλληλα, πολλοί χρι-
στιανοί, όπως ο Ισίδωρος Πηλουσιώτης (360-434), ενώ
ανατρέφονται χριστιανοί μετέχουν τής κλασικής παιδείας.

Μιλάμε συνήθως, και δεν είναι ψέμα, για ακρότητες
των φανατικών χριστιανών. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε
και τις επιθέσεις των ειδωλολατρών κατά των χριστιανών
με την σύλληψη, τα βασανιστήρια και τη σταύρωσή τους!
Για παράδειγμα, επικεφαλής των αμυνομένων ειδωλολα-
τρών στο Σεραπείο, στην Αλεξάνδρεια ήταν ο νεοπλατωνι-

κός φιλόσοφος Ολύμπιος. Μεταξύ των θυμάτων ο γνωστός
ρήτορας Γέσιος. Τα ιερατεία υποκινούσαν τις ταραχές πα-
ρασύροντας και εξεγείροντας τους φανατισμένους. Τα γε-
γονότα συνέβησαν το 391 ή 392 και πάντως μετά το
διάταγμα του Θεοδοσίου τού Α΄ το οποίο απαγόρευσε τις
παγανιστικές λατρείες και οδήγησε εν συνεχεία στην κατα-
στροφή των ειδωλολατρικών ναών. Ο Αμμώνιος ήταν ιε-
ρέας τού τού (Ερμή) και ο Ελλάδιος του Άμωνα (Δία). «Στην
Κωνσταντινούπολη όπου κατέφυγαν μετά τις ταραχές του
391-392, αναπολούσαν και οι δύο με θλίψη τα γεγονότα
τής Αλεξανδρείας και θρηνούσαν για την ήττα τής ελληνικής
θρησκείας» (Maria Dzielska, ό.π. σελ. 154). Ο Ελλάδιος πε-
ρηφανευόταν ότι είχε σκοτώσει εννέα χριστιανούς στις
συγκρούσεις. Πολλοί ποιητές, όπως ο επικός Νόννος ο Πα-
νοπολίτης, (δεύτερο μισό τού 5ου μ.Χ. αιώνα) έζησαν σε δύο
φάσεις τη ζωή τους: την εθνική (ειδωλολατρική) και τη χρι-
στιανική. Από τη μία έγραψε σε δακτυλικό εξάμετρο το τε-
ράστιο επικό του ποίημα «Διονυσιακά», 25.000 στίχοι
(ιστορία τού Διόνυσου από τη γέννηση ως τη θεοποίησή
του) κι από την άλλη «Παράφραση του κατά Ιωάννην Ευαγ-
γελίου (Μεταβολή)» πάλι σε δακτυλικούς εξάμετρους!

Παλιότερα ο Ιωάννης Χρυσόστομος (344-407) βαθύς
γνώστης τής αρχαίας ελληνικής ρητορικής και έχοντας εξαι-
ρετική ελληνική παιδεία πολέμησε με τον ελληνικό τρόπο
τούς Εβραίους και τους αιρετικούς και παράλληλα τον (δά-
σκαλό του) Λιβάνιο και τον Ιουλιανό. Το ιδεολογικό, κοινω-
νικό και θρησκευτικό υπέδαφος είναι ρευστό και
αδιαμόρφωτο. Επί Ιουστινιανού (527-565) ο χριστιανισμός
επιβλήθηκε σε όλη τη βυζαντινή επικράτεια και ο αρχαίος
παγανιστικός κόσμος, τουλάχιστον επίσημα, έσβησε. Έκλει-
σαν και οι έσχατες ρητορικές και φιλοσοφικές σχολές. Ο ελ-
ληνισμός, εντούτοις, άντεξε στις διώξεις και στο χρόνο
κρατώντας τα πιο ανθεκτικά στοιχεία του: τη γλώσσα και
τα ανεπανάληπτα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγρα-
φέων. Η ελληνική γλώσσα κατίσχυσε της λατινικής. Επί
Ηρακλείου (610-641) έγινε γλώσσα τής διοίκησης και της
αυλής. Μια νέα εποχή άρχισε ως σύνθεση του παλιού ελ-
ληνορωμαϊκού κόσμου και της Ανατολής όπου κυριαρ-
χούσε ο χριστιανισμός. 

Πολύ αργότερα και μόλις ο χριστιανισμός αισθάνθηκε
περισσότερο σίγουρος για την τύχη του, ανώτατοι κληρικοί
όπως ο πατριάρχης Φώτιος (820-897), ο μαθητής του Αρέ-
θας (επίσκοπος Καισαρείας) και αργότερα ο Ευστάθιος ερ-
γάστηκαν με ζήλο για την διάσωση αρχαίων ελληνικών
χειρογράφων θησαυρών. Πολλά φωτεινά μυαλά τής Εκκλη-
σίας, προστάτεψαν έργα τής αρχαιότητας τα οποία διασώ-
θηκαν από τους καταποντισμούς των δύσκολων καιρών και
κινδύνευαν να καταστραφούν από τους αμαθείς και φανα-
τισμένους τής νέας τάξης. Σημειώνω τα παραδείγματα για
να δείξω την αντίθεση με άλλους, που εξακολούθησαν να
τρέφουν εχθρικά αισθήματα και να καταστρέφουν πολύ-
τιμα κείμενα, ανεκτίμητη κληρονομιά ολόκληρης τής αν-
θρωπότητας. Σκέφτηκε όμως κανείς και τι ζημιά προκάλεσε
ο αθηναϊκός πολιτιστικός ιμπεριαλισμός και οι αθηναιολά-
γνοι κάθε εποχής σε μύθους, συγγραφείς και έργα τού «πε-
ριφερειακού» ελληνικού κόσμου;

(Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)
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Ε Π Ι Κ Η Δ Ε Ι Ο Σ

Πολυαγαπημένε μου συμπα-
τριώτη και συνάδερφε.

Σήμερα, για κάθε γνήσιο Μα-
νιάτη δεν είναι ημέρα χαμού, αλλά
ημέρα ανείπωτης ευτυχίας, αφού
κάθε μόριο του σώματος του ενώ-

νεται για πάντα με τη Μανιάτικη Γη, δηλαδή με τη μεγαλύ-
τερη Αγάπη της ζωής του!!!

Όμως για εμάς που μένουμε πίσω είναι ημέρα μεγάλης
οδύνης! Οδύνης, για το χαμό ενός αυθεντικού Μανιάτη,
από αυτούς που τιμούν τον τόπο μας σε όλα τα μήκη και
τα πλάτη της γης! Ενός εξαιρετικού επιστήμονα, αλλά και
επαγγελματία! Ενός μεγάλου και σπάνιου Ανθρώπου με
(Α) κεφαλαίο , που σε όλη του την ζωή τον διέκρινε το ξε-
χωριστό Ήθος, η Αξιοπρέπεια, η Εντιμότητα, η Περηφάνεια,
η Ευαισθησία, ο υπέρμετρος Συναισθηματισμός, η Καλο-
σύνη, η Ανθρωπιά!

Για εμένα προσωπικά που είμαι συντετριμμένη, ο χαμός
σου σηματοδοτεί το τέλος. Το τέλος μιας γενιάς (και της
γενιάς του πατέρα μου, αφού είσασταν σύγχρονοι) των
αυθεντικών Μανιατών. Αυτών που ανέδειξαν μόνον θετικά
την καταγωγή τους και την τίμησαν με μοναδικό τρόπο ως
το τέλος τους.

Γι' αυτό, ο πόνος είναι δυσβάσταχτος!!!

Με αυτόν το λιτό επικήδειο θέλω να σε αποχαιρετήσω,
και γιατί μου είναι τόσο, μα τόσο, δύσκολο να συνεχίσω
άλλο, αλλά και γιατί είναι τόσα, μα τόσα πολλά, αυτά που
θα μπορούσε κάποιος να πει για σένα που θα έπρεπε να
μιλά για ώρες , και πάλι δεν θα ήταν αρκετό.

Θα κλείσω με μία σκέψη μου που είχα γράφει στο πα-
ρελθόν σε ανύποπτο χρόνο , ενώ θωρούσα τη Βάθεια. Τη
Βάθεια μας : « Φίλοι μου-αγαπημένοι μου. Μην κλαίτε και
μη θρηνείτε για το χαμό μου. Ο θάνατος μοιάζει ασήμαντος
σαν σε σκεπάζει το χώμα της Μάνης. Επιτέλους, είμαι ευ-
τυχισμένος!!! Είμαι σίγουρη, πως αν μπορούσες να μιλήσεις
αυτή τη στιγμή θα με επιβεβαίωνες απόλυτα!!!

Από σήμερα και για πάντα θα είσαι εδώ, στο χωριό
σου, στους Άνω Μπουλαριούς. Στη Γη που γεννήθηκες, που
περπάτησες ξυπόλητος στα παιδικά σου χρόνια , στη Γη
που λάτρεψες, στη Γη μας!

Εύχομαι ειλικρινά μέσα από την ψυχή μου, Καλή Αντά-
μωση! Θα σε θυμόμαστε πάντοτε με Θαυμασμό, Σεβασμό
και Αγάπη! Καλό σου ταξίδι!

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘ. ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ

Υποσημείωση του επιμελητή
Ο Νικόλαος Ψαλιδάκος υπήρξε αρθρογράφος στο Περιοδικό μας
με θέματα ποικίλης ύλης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΙΔΑΚΟΣ του Παύλου 

Σταύρος Λαγκαδιανός
(1954-2017) Δικηγόρος - Συγγραφέας

Ο Σταύρος Λαγκαδιανός γεννήθηκε (1954) και μεγάλωσε (και έζησε όλα τα χρόνια) στον Πειραιά.
Σπούδασε νομικά και ασκούσε τη δικηγορία, το πάθος του, όμως, ήταν η συγγραφή βιβλίων. Ευ-
τύχησε να απολαύσει τη στενή φιλία του Γιάννη Ρίτσου, του Μιχάλη Κατσαρού, να γνωρίσει τον
Οδυσσέα Ελύτη, την Κωστούλα Μητροπούλου και άλλους σπουδαίους λογοτέχνες. Το πρώτο του
μυθιστόρημα «Εν-δυο, κάτω», εκδόσεις Εστία, είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, είχε κάνει τρεις ή
τέσσερις εκδόσεις• από τις ίδιες εκδόσεις και το δεύτερο «Από το Ενα έως το 31».Ακολούθησαν:
«Μόνο με τον άνεμο», εκδόσεις Λιβάνη και το «Τσαλακωμένο φουστάνι», εκδόσεις Ικαρος. Το 2010
κυκλοφόρησε ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Πέρασαν πάνω μου», μια προσπάθεια παντρέματος λόγου
και εικόνας. Αγάπησε  εκτός από τη λογοτεχνία, την καλλιτεχνική φωτογραφία, ασπρόμαυρη πάντα.
Με το ίδιο πάθος μαθήτευσε στον σπουδαίο Ελληνα φωτογράφο Πλάτωνα Ριβέλλη.Υπήρξε συνερ-
γάτης του περιοδικού μας κι δημοσίευε λογοτεχνικά άρθρα




