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ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

λογοσ tot αποχωροτντοσ προεδρου
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Συμπληρώνοντας τή θητεία μου στή θέση του Προέδρου έχω την υπο-
χρέωση —σύμφωνα μέ τον 'Οργανισμό του Ιδρύματος— να προβώ σέ άπο-
λογισμο του έργου τών ερευνητικών Κέντρων και Γραφείων καθώς και του
Ιδρύματος Ίατροβιολογικών 'Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Πρέπει άπο
την άρχή να έπισημάνω δτι το συντελεσθέν άπο αύτά έργο είναι μεγάλο και
πολύ σημαντικό. Επιτελεία ολόκληρα επιστημόνων και ερευνητών, ύπο την
εποπτεία και την καθοδήγηση τών αρμοδίων άκαδημαϊκών, έργάζονται και
συνεργάζονται άδιακόπως γιά την επίτευξη τών σκοπών πού επιδιώκει το
άνώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας μας. Είναι προφανές δτι το έργο
αύτο δεν είναι δυνατό να έκτεθεΐ λεπτομερώς στον λίγο χρόνο πού έχω στή
διάθεσή μου. Γι1 αύτο θα περιορισθώ κατ' άνάγκη στα πιο σημαντικά άπο
τα επιστημονικά επιτεύγματα ενός εκάστου άπο τα Κέντρα και τά Γραφεία,
παραπέμποντας για περισσότερα στήν ίστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών.

Προηγουμένως δμο^ς, είμαι στήν εύχάριστη θέση νά άνακοινώσω τή
δημοσίευση τών Προεδρικών Διαταγμάτων περί κυρώσεως της εκλογής
του ομότιμου καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
κ. Μιχαήλ-Κωνσταντίνου Σταθόπουλου στήν εδρα τακτικού μέλους τής Ακα-
δημίας στον κλάδο του Αστικού Δικαίου, τοϋ καθηγητή του Τμήματος Φι-
λολογίας τοΰ ΑΠ Θ κ. Αντωνίου Ρεγκάκου στήν εδρα τακτικού μέλους τής
Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και τοΰ ομότιμου καθηγητή τοϋ Πανεπι-

* Δημοσία Συνεδρία τής 12ης 'Ιανουαρίου 2012.
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στημίου Στρασβούργου κ. Νικήτα Άλιπράντη στή θέση αντεπιστέλλοντος
μέλους στήν εδρα «Κοινο^νιολογία και Δίκαιο)). Καλώ τούς νέους άκαδημα-
ϊκούς να καταλάβουν τή θέση τους.

"Ερχομαι τώρα στήν έ'κθεση του έ'ργου τών Κέντρων αρχίζοντας άπό:

Το Κέντρον Έρεννης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμά-
των, το όποιο συνέχισε τή σύνταξη τής σειράς τών λημμάτων πού περιλαμ-
βάνει ό ύπο προετοιμασίαν 6ος τόμος τοΰ Λεξικού. 'Ολοκλήρωσε και σύντο-
μα Οά εκδώσει τον 26ο τόμο τοΰ Λεξικογραφικού Δελτίου, ό όποιος περι-
λαμβάνει τον νέο Κανονισμό Συντάξεως τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού. Εξέδωσε
τον 6ο τόμο τής σειράς Νεοελληνική Διάλεκτο λογία, ό όποιος περιέχει δια-
λεκτολογικές μελέτες τών ερευνητών τοΰ Κέντρου και άλλων γλωσσολόγων,
και προετοιμάζει τήν έκδοση Συμπληρώματος τών ήδη τυπωμένων τόμων
τοΰ Λεξικού μέ νέο ύλικό πού έχει προστεθεί στο άρχεΐο.

Το άρχειο τοΰ Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ συλλογές διαλεκτικού ύλικοΰ,
οί όποιες προέρχονται άπό τις τελευταίες γλωσσικές άποστολές πού πραγμα-
τοποίησαν οί έρευνητές τοΰ Κέντρου και άπό τον γλωσσικό διαγωνισμό πού
προκηρύσσει κατ' έτος ή Ακαδημία Αθηνών. 'Εντάχθηκαν στήν ηλεκτρονική
βάση δεδομένων τοΰ άρχείου τών έλληνικών τοπωνυμίων 38.000 νέες κατα-
χωρήσεις, ενώ ή βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου εμπλουτίσθηκε μέ τήν προμήθεια
πολλών νέων βιβλίων και συγκροτήθηκαν βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων.

Τό Κέντρον Έρεννης τής Ελληνικής Λαογραφίας έμπλούτισε τις
συλλογές του μέ άντικείμενα και άρχειακό ύλικό και τεκμηρίωσε ψηφιοποι-
ημένο ύλικό στή βάση δεδομένων του.

'Ολοκλήρωσε τις εκδόσεις: 1. Πρακτικά Ημερίδας μέ θέμα ((Κωστής
Παλαμάς», Ακαδημία Αθηνών, Δεκέμβριος 2009, 2. Εύάγγελος Θ. Καρα-
μανές, 'Οργάνωση τοϋ χώρου, τεχνικές και τοπική ταυτότητα στα Κοπα-
τσαροχώρια τών Γρεβενών, 3. Λαογραφικά σύμμεικτα τής Κορώνης Μεσ-
σηνίας από τις συλλογές (1938-1939) τής Γεωργίας Ταρσούλη, μέ χρη-
ματοδότηση τοΰ Μανιατακείου 'Ιδρύματος, και 4. Πρακτικά Ημερίδας για
τον Κωνσταντίνο Ψάχο, μέ χρηματοδότηση Ελένης Ντάλλα. Επίσης, συμ-
μετείχε μέ τήν έπιστημονική επιμέλεια τής Διευθύντριάς του στήν έκδοση
άπό τήν Ελληνοαμερικανική "Ενωση δύο νέων τόμων τής σειράς έλληνικών
ένδυμασιών τοΰ ζωγράφου Γήση Παπαγεωργίου (Θεσσαλία, "Ηπειρος).

'Οργάνωσε εκθέσεις και ήμερίδες γύρω άπό θέματα λαογραφίας σέ συ-
νεργασία μέ τον Πολιτιστικό 'Οργανισμό τοΰ Δήμου Αθηναίων, τον Δημο-



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

11

τικό 'Οργανισμό Θήβας, τον Σύλλογο Μικρασιατών Πεύκης-Λυκόβρυσης
Αττικής και συνεργάσθηκε μέ το Δίκτυο Μουσείων και Πολιτιστικών Φο-
ρέων Ιστορικού Κέντρου Αθηνών και τό Musée National des Civilisations
de l'Europe et de la Méditerranée της Μασσαλίας για την τεκμηρίωση τών
άντικειμένων του έν λόγω Μουσείου πού προέρχονται άπό την Ελλάδα.

Τέλος, συμμετείχε σέ εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέ τή διδασκα-
λία μαθημάτων άπό το προσωπικό του σέ άλλους φορείς, την ύποδοχή φοι-
τητών για πρακτική άσκηση στο Κέντρο, έπισκέψεις σχολείων και συλλό-
γων καθώς και μέ τήν ύποδοχή έρευνητών και καθηγητών πού εργάστηκαν
στή Βιβλιοθήκη και το Αρχείο του Κέντρου.

Το Κέντρον Ερεύνης τον Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού συ-
νέχισε τήν εκπόνηση τών έξης ερευνητικών προγραμμάτων: «Αρχεία της
Πρέβεζας», «Έλληνορωσικές Σχέσεις», «Αλληλογραφία του Αναστασίου
Γορδίου», «Ή κοινωνία της Κρήτης κατά τήν ύστερη Βενετοκρατία», «Δι-
πλωματία και έμπόριο στήν Ανατολική Μεσόγειο» και «Οί πόλεις στο Βυ-
ζάντιο». Άπό τα προγράμματα αύτά προέκυψαν μονογραφίες για τή σειρά
αύτοτελών δημοσιευμάτων του Κέντρου, μελέτες γιά τήν περιοδική έκδο-
ση του Κέντρου ύπό τον τίτλο Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά και για άλλα
έλληνικά και ξένα περιοδικά καθώς και άνακοινώσεις σέ τοπικά και διεθνή
έπιστημονικά συνέδρια.

Στο εκδοτικά έ'ργο του Κέντρου περιλαμβάνονται οί έξης τόμοι: 1. Σο-
φία Ν. Λαΐ'ου, Τα οθωμανικά έγγραφα της Μονής Βαρ?ιαάμ Μετεώρων,
16ος-19ος αι., 2. Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Ή άνέκδοτη φαναριώτικη ποι-
ητική συλλογή τοϋ κώδικα 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου (ΙΗ' αιώνας),
στιχουργήματα άρ.1-175, 3. Αναστάσιος Γόρδιος (1675-1728), Αλληλο-
γραφία. "Εκδοση Χαρίτων Καρανάσιος - 'Ιωάννα Κόλια, και 4. Δημήτριος
Ζ. Σοφιανός και Λάζαρος Δεριζιώτης, Ή Ιερά Μονή της Υπαπαντής τών
Μετεώρων, Δεύτερο μισό τοϋ 14ου αιώνα. Προσκυνητάριο - Ιστορία και
Τέχνη.

Τό Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου έξέδωσε
τά ακόλουθα τρία εργα: 1. Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, 'Ηλίας Άρναούτο-
γλου και 'Ιωάννης Χατζάκης, Περίγραμμα Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δι-
καίου. Τά 'Ελληνικά Κείμενα. Πρόκειται γιά τή συστηματική περισυλλογή, κα-
τάταξη και παρουσίαση του έντυπωσιακού δγκου τών ελληνόγλωσσων μεταβυ-
ζαντινών νομικών πηγών πού έκδόθηκαν μεταξύ 1978 και 2007, 2. Δέσποινα-
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Ειρήνη Τσούρκα-Παπαστάθη, Ί1 Νομολογία τον Κριτηρίον τής 'Ελληνικής
«Κομπανίας» τοϋ Σιμπίον Τρανσνλβανίας ( 17ος-18ος αι.). Στήν έκδοση
αύτή δημοσιεύονται αύτούσιες οί δικαστικές άποφάσεις τής άνΟούσας «Κομ-
πανίας», δηλαδή τοΰ σωματείου τών έλλήνων έμπόρων-πραγματευτών τής
Τρανσυλβανίας, όπως αύτές διασώθηκαν στούς αρχειακούς κώδικες τής Βι-
βλιοθήκης τής Ρουμανικής Ακαδημίας Επιστημών, 3. Mark Sundahl, David
Mirhady, Ilias Arnaoutoglou, A New Working Bibliography of Ancient
Greek Law. Ή έκδοση αποτελεί συλλογή και θεματική κατάταξη τών επι-
στημονικών συνεισφορών στήν κατανόηση τών θεσμών τοΰ άρχαίου έλληνι-
κοΰ δικαίου, δπως αύτοί άναπτύχθηκαν άπο τον 7ο έως και τον 4ο αι. π.Χ.

Στις λοιπές δραστηριότητες τοΰ Κέντρου περιλαμβάνονται ή συμμε-
τοχή τοΰ προσωπικού μέ επιστημονικές άνακοινώσεις σέ διεθνή συνέδρια
στήν Ελλάδα και στο εξωτερικό, ή δημοσίευση άρθρων σέ πρακτικά διεθνών
συνεδρίων και τιμητικούς τόμους καθώς και ή παρουσίαση τών πορισμάτων
τών ερευνών τους σέ σεμινάρια πού διοργάνωσε ό Τομέας Ιστορίας τοΰ Δι-
καίου τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Κέντρον Έρεννης τής Ιστορίας τοϋ Νεωτέρον Ελληνισμού εξέ-
δωσε τή μονογραφία Νεοελ?*.ηνικό Νόμισμα, Κράτος και Ιδεολογία άπό τήν
Επανάσταση εως τό Μεσοπόλεμο. 'Ολοκλήρωσε τή σύνταξη τοΰ πρώτου
τόμου τοΰ Περιγραφικού καταλόγον τοϋ Άρχείον τοϋ Άλεξάνδρον Λνκονρ-
γον, Άρχιεπισκόπον Σνρον και Τήνον (1827-1875). 'Επίσης όλοκλήρο^σε
τή σύνταξη τής μονογραφίας Το Γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών (OSS)
στήν κατεχόμενη Ελλάδα, 1942-1944 και τοΰ πρώτου τόμου τοΰ Χρονολο-
γίον γεγονότων πον άφοροϋν τήν Ελλάδα, 1940-1944, Καταγραφή άπό τά
έγγραφα τής βρετανικής Αιενθννσης Ειδικών Επιχειρήσεων (SOE). Ύπό
έκδοση είναι ό Γ' τόμος τοΰ περιοδικού τοΰ Κέντρου Νεοελληνικά Ιστορικά
και ό συλλογικός τόμος μέ τίτλο Agricultural cooperatives in South and
Central Europe, 19th-20th century: a comparative approach.

Τέλος, ολοκληρώθηκαν τό έργο «Δημιουργία Δικτύου Υποδομών γιά
τήν "Ερευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΔΥΑΣ)» και τό εύρωπαϊκό
έργο ((Preparing DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts
and Humanities)».

To Κέντρον Έρεννης τής Ελληνικής και Λατινικής Γραμματεί-
ας δημοσίευσε κριτικές έκδόσεις τών έργων: Γαληνού, "Οτι ταις τοϋ σώμα-
τος κράσεσιν αί τής ψνχής δννάμεις έπονται στή σειρά (('Ελληνική Βιβλι-
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οθήκη» άπό τήν Αθηνά Μπάζου και Ιστορία του Μιχαήλ του Άτταλειάτη
στή Series Atheniensis του Corpus Fontium Historiae Byzantinae άπο τον
Ευδοξο Τσολάκη.

Οί έρευνητές του Κέντρου δημοσίευσαν εργασίες τους σέ διεθνή περιο-
δικά, συλλογικούς τόμους και συμμετείχαν σέ διεθνές συνέδριο και σέ ήμε-
ρίδα.

Το Κέντρον Έρεννών Αστρονομίας και Έφηρμοσμένων Μαθημα-
τικών διεξήγαγε έ'ρευνες στους τομείς της Γαλαξιακής Δυναμικής, τής Μή-
Γραμμικής Δυναμικής και του Χάους, τής Ηλιακής Φυσικής, τής Μαγνη-
τοϋδροδυναμικής και τής Κοσμολογίας και Βαρύτητας.

"Εγιναν δεκτές προς δημοσίευση 39 έργασίες ερευνητών του Κέντρου
σέ διεθνή έπιστημονικά περιοδικά μέ κριτές, και 13 έργασίες σέ πρακτικά
διεθνών συνεδρίων ή σέ άλλα περιοδικά.

Συνδιοργάνο^σε δύο διεθνή συνέδρια και οί έρευνητές του συμμετείχαν
σέ 26 διεθνή συνέδρια μέ άντίστοιχο άριθμο ομιλιών, σέ ορισμένα μάλιστα
άπό τά συνέδρια αύτά συμμετείχαν στις έπιστημονικές οργανωτικές επιτρο-
πές.

Τέλος, συνέχισε τή διοργάνωση τών σεμιναρίων του σέ εβδομαδιαία
βάση μέ τή συμμετοχή διακεκριμένων έπιστημόνο^ν, και τή διδασκαλία τοϋ
μαθήματος «Μή-γραμμική δυναμική» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τό Κέντρον Έρεννης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας έξέδωσε τά άκό-
λουθα έ'ργα: 1. Ε. Moutsopoulos, Le problème de l'imaginaire chez Florin,
2. Ordre et Liberté: L'univers cosmique et humain, Actes du XIXe Congrès
uCosmos et philosophie», Athènes, 5-7 Octobre 2010, 3. Φιλοσοφία, Έπε-
τηρίς του Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας τής Ακαδημίας
Αθηνών, τόμος 41, 4. Δημητρίου Κυδώνη, Θωμά Άκνινάτου: Σονμμα. Θε-
ολογική. Έξελληνισθεΐσα, τόμος 19ος, 5. Ή έννοια τον πολίτη στην ελλη-
νική φιλοσοφία - Πρακτικά του Β' Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Αλεξάν-
δρεια, 4-6 Μαρτίου 2010, και 6. Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Στά ίχνη
τών Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων.

Στις λοιπές δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνονται: α) τό τα-
κτικό Σεμινάριο του, στο όποιο δίδονται διαλέξεις άπό διακεκριμένους "Ελ-
ληνες και ξένους προσκεκλημένους ομιλητές, β) ή όργάνο^ση και πραγμα-
τοποίηση τοϋ Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας μέ θέμα «Πλάτων, Ποι-
ητής και Φιλόσοφος - Πλατωνικοί Διάλογοι», εις μνήμην τοϋ άκαδημαϊκοΰ
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'Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου, επί τή συμπληρώσει 30ετίας άπό τον θάνα-
το του, γ) ή έναρξη τής συνεργασίας τοϋ Κέντρου μέ το Τμήμα Έλληνικών
Σπουδών τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Harvard και ή συνέχιση τής συνεργασίας
μέ τή Βρετανική Σχολή Αθηνών.

Το Κέντρον Έρεννης Επιστημονικών "Ορων και Νεολογισμών εξέδω-
σε τον 11ο τόμο τοΰ Δελτίου Επιστημονικής 'Ορολογίας και Νεολογισμών,
στον όποιο δημοσιεύονται στο μέν πρώτο μέρος έλληνογενεΐς άθησαύριστοι
νεολογισμοί και ξενόγλωσσοι νεολογισμοί πού εισέρχονται στο λεξιλόγιο
μας, γιά τους όποιους προτείνεται ή έλληνική άπόδοση, στο δέ δεύτερο μέ-
ρος τό σύνολο τής 'Ενεργειακής 'Ορολογίας μέ προτάσεις γιά τήν έλληνική
άπόδοση τών δρων, σέ συνεργασία μέ μηχανολόγους τοΰ Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, 'Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στο πλαίσιο τής διμερούς συμφωνίας μεταξύ τής Αύστριακής Ακα-
δημίας 'Επιστημών και τής Ακαδημίας Αθηνών συνεχίζεται ή συνεργασία
σέ θέματα κυρίως θεωρίας τής Μορφολογίας και 'Ορολογίας καθώς και ή
εκπόνηση κοινών γλωσσολογικών μελετών, πολλές άπό τις όποιες έχουν ήδη
δημοσιευθεί.

'Επίσης τό Κέντρο συνεχίζει τή συλλογή και τήν ταξινόμηση νεολο-
γισμών τής 'Ελληνικής και σύντομα θά τεθεί γιά πρώτη φορά σέ λειτουργία
ήλεκτρονικό πρόγραμμα έντοπισμοΰ και κατάταξης νεολογισμών μέ πολλές
περαιτέρω έρευνητικές δυνατότητες.

Τό Κέντρον Έρεύνης Φνσικής τής Ατμοσφαίρας και Κλιματολογί-
ας συμμετείχε σέ 13 ερευνητικά προγράμματα πού έχουν ως στόχο τή μελέ-
τη τής σύστασης και τών φυσικοχημικών παραμέτρων τής άτμόσφαιρας, τή
βελτίωση τών προβλέψεων τών ευρωπαϊκών κλιματικών προτύπων, τή με-
λέτη τής επίδρασης τών νεφών στήν κλιματική άλλαγή και τή μελέτη τών
επιπτώσεων τής άτμοσφαιρικής ρύπανσης στήν ύγεία.

'Επιπλέον, συμμετείχε στήν προετοιμασία και τή δημοσίευση 21 μελε-
τών σέ διεθνή έπιστημονικά περιοδικά, 11 παρουσιάσεων σέ διεθνή έπιστη-
μονικά συνέδρια και 9 παρουσιάσεων σέ εθνικά έπιστημονικά συνέδρια και
ημερίδες. Πραγματοποιήθηκαν πολλές άποστολές συνεργασίας σέ έρευνη-
τικά ιδρύματα τοΰ έξο^τερικοΰ. 'Ερευνητές τοΰ Κέντρου —σέ συνεργασία μέ
τό Πανεπιστήμιο τής Στοκχόλμης και τήν TEMES— δημιούργησαν τό Πα-
ρατηρητήριο Περιβάλλοντος στο Costa Navarino (ΝΕΟ), πού άποτελεΐ διε-
θνές έστιακό σημείο παρακολούθησης τής παγκόσμιας κλιματικής άλλαγής.
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Το Κέντρον Έρεννης τής Αρχαιότητος συνέχισε μέ εντατικούς ρυθ-
μούς τήν έρευνητική έργασία σέ θέματα Προϊστορικής και Κλασικής Αρχαι-
ολογίας: "Ερευνες στον προϊστορικό οικισμό Κουκονήσι Λήμνου, εκπόνη-
ση μελετών γιά τήν αρχαία ελληνική κεραμική, μελέτη τών έλληνιστικών
γλυπτών τοϋ Μουσείου Ρόδου. Ώς προς τό τελευταίο, έκδόθηκε ύπό μορφήν
επιστημονικού καταλόγου —στή σειρά μονογραφιών τοΰ Κέντρου— ο πρώτος
τόμος πού περιλαμβάνει 127 γλυπτά, τά περισσότερα άπό τά όποια ήταν ώς
τώρα άδημοσίευτα και άγνωστα στήν ερευνά. Συγγραφέας είναι ή έρευνή-
τρια τοΰ Κέντρου κα Βασιλική Μαχαίρα.

Ώς προς τά διεθνή προγράμματα τής Ακαδημίας Αθηνών τά όποια
τελούν ύπό τήν έποπτεία του Κέντρου, έκδόθηκε στή σειρά τής Sylloge
Nummorum Graecorum τόμος μέ άρχαΐα ελληνικά νομίσματα τής πολύ ση-
μαντικής νομισματικής συλλογής τής Alpha Bank.

Τό Κέντρον Έρεννης τής 'Ελληνικής Κοινωνίας διεξήγαγε κατά τό
παρελθόν έτος επτά έρευνες μέ τά άκόλουθα θέματα: 1. «(Φτώχεια και κοι-
νωνική περιθωριοποίηση στήν έλληνική κοινωνία. Μορφές και μηχανισμοί
κοινωνικής άποδιάρθρωσης στον άστικό και άγροτικό χώρο», 2. ((Αγρο-
τική Κρίση και Κοινωνική Παθολογία. Ή περίπτωση του νομού Αιτωλο-
ακαρνανίας», 3. ((Οί παραδοσιακές μορφές 'ίασης, δπως καταγράφονται στον
νομό Αιτωλοακαρνανίας», 4. ((Οί άκηδεμόνευτοι ανήλικοι μετανάστες στήν
Ελλάδα», 5. «Οί κοινωνικοπολιτισμικοί και γλωσσικοί παράγοντες πού
έπηρεάζουν τήν οίκόλεκτο τών μεταναστών: Ή περίπτωση τής πολωνικής»,
6. «'Εμπορία άνθρώπων: Ποινική καταστολή και προστασία τών δικαιωμά-
των τών θυμάτων», και 7. ((Ή γη και οί άνθρωποι στή Λευκάδα».

Οί νέες εκδόσεις τοϋ Κέντρου περιλαμβάνουν τά έργα: α) Πληθυσμια-
κές τάσεις και προοπτικές: 'Ελλάδα και Ευρωπαϊκή ".Ένιοση, και β) Μετα-
νάστευση και γαμήλια αγορά. Μεικτοί γάμοι Ελλήνων άγροτών με γυναί-
κες άπο τήν Αλβανία. Μία εμπειρική ερευνά στον Νομό Αίτωλιοακαρνανίας
γιά τήν περίοδο 1990-2005.

Τά άποτελέσματα και διάφορα δεδομένα άπό τις έρευνες τοΰ Κέντρου
άποτέλεσαν θέματα γιά άνακοινώσεις σέ διεθνή και έλληνικά συνέδρια, πα-
νεπιστημιακή διδασκαλία και σεμινάρια καθώς και άρθογραφία σέ έγκριτα
ξένα περιοδικά άπό τή Διευθύνουσα και τούς έρευνητές τοΰ Κέντρου.

Τό Κέντρον Ερεύνης τής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης
προήγαγε τό κύριο έρευνητικό πρόγραμμά του πού τελεί ύπό τήν αιγίδα τής
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Διεθνούς Ενώσεως Ακαδημιών και άφορα στή σύνταξη του Εύρετηρίου Βυ-
ζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος. Στο πλαίσιο τοΰ ιδίου προγράμματος ψη-
φιοποιήθηκε το 'Επαγγελματικό Φωτογραφικό Αρχείο τοΰ Εύρετηρίου Βυ-
ζαντινών Τοιχογραφιών Κυθήρων μέ τήν εύγενική χορηγία τής Τραπέζης
τής Ελλάδος.

Συνέταξε και εξέδωσε το δίγλωσσο έργο Βιβλιογραφία τής Βυζαντινής
και Μεταβυζαντινής Τέχνης - Ή ελληνική συμβολή 2006-2010.

Στις λοιπές δραστηριότητες τοΰ Κέντρου συγκαταλέγεται ή προαγωγή
τοΰ προγράμματος «Μνημεία τής χριστιανικής λατρείας στήν Αλβανία», ή
οργάνωση τής καθιερωμένης ετήσιας διάλεξης άφιερωμένης στή μνήμη τοΰ
ιδρυτή του, άκαδημαϊκοΰ Μανόλη Χατζηδάκη, ή συνέχιση τής καταγραφής
και έπεξεργασίας τής δο^ρεάς τοΰ Φωτογραφικοΰ και Σχεδιαστικού Αρχεί-
ου Αγίου Όρους τοΰ έκλιπόντος άκαδημαϊκοΰ Παύλου Μυλωνά καθώς και
ή συμμετοχή τοΰ προσωπικού σέ έπιστημονικά συνέδρια μέ άνακοινώσεις.

Τό Κέντρον Ερευνών Θεωρητικών και Έφηρμοσ μένων Μαθημα-
τικών έξακολούθησε τή μελέτη τής ειδικής κατηγορίας τών μαθηματικών
προβλημάτων, τών επονομαζομένων Αντίστροφων Προβλημάτων, μέ στό-
χο τή βελτίωση έξαιρετικά χρήσιμων ιατρικών άπεικονιστικών τεχνικών,
όπως τοΰ Τομογράφου 'Εκπομπής Μονήρους Φωτονίου (SPECT) και τοΰ
Τομογράφου'Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET). Προκαταρκτικά άποτελέσμα-
τα υποδηλώνουν δτι οί άλγόριθμοι πού άναπτύσσονται στο Κέντρο παρουσι-
άζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σέ σχέση μέ τούς άλγόριθμους πού χρησι-
μοποιούνται άπό έμπορικά διαθέσιμα άπεικονιστικά συστήματα.

'Εξίσου σημαντική ήταν κατά τό παρελθόν έτος ή δραστηριότητα τών
Γραφείων τής Ακαδημίας. Ειδικότερα:

Τό Γραφεϊον Θεωρητικής και Έφηρμοσμένης Μηχανικής συνέχι-
σε το χρηματοδοτούμενο άπό τήν Ακαδημία Αθηνών έρευνητικό πρόγραμ-
μα ((Τοιχώματα άπό οπλισμένο σκυρόδεμα. Ανάγκη γιά κανονιστικές βελ-
τιώσεις», μέ σκοπό τήν ολοκληρωμένη διερεύνηση τοΰ άντικείμενου αύτοΰ,
καθώς και τήν έρευνα επί τής δυναμικής συμπεριφοράς συστήματος στερεών
σπονδύλων λόγω κινήσεως τοΰ εδάφους. Συμμετείχε σέ διεθνή συμπόσια και
δημοσίευσε μεγάλο άριθμό έπιστημονικών άρθρων.

Τό Γραφεϊον Έρεύνης τής Επιστήμης τής Πληροφορικής και Ηλε-
κτρονικής, μέ τή συνεργασία διακεκριμένων ιατρών και επιστημόνων τής
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πληροφορικής, έπεξέτεινε τήν ερευνά επί τής υπολογιστικά υποβοηθούμε-
νης διάγνωσης τοΰ καρκίνου τοΰ μαστού και προέβη σέ σχετικό έπιστημο-
νικό δημοσίευμα. Το «e-Πρόληψη» αποσκοπεί στήν ανάπτυξη ενός ολοκλη-
ρωμένου συστήματος τηλε-διάγνωσης τών καρκινικών ευρημάτων τοΰ μα-
στοΰ μέ χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και στή διασύνδεση ένός μεγάλου
άριθμοΰ νοσοκομειακών και άλλων φορέων υγείας.

Το Γραψεΐον Πειραματικής Φυσικής συνέχισε τις έργασίες του στήν
προαγωγή τής έπιστήμης και τής τεχνολογίας τής ένέργειας στήν Ελλάδα
και τήν εις βάθος μελέτη τών ενεργειακών άναγκών τής χώρας. Εξέδωσε τά
βιβλία: 1. Ηλεκτροπαραγωγή στήν Ελλάδα: 'Ορυκτά Καύσιμα, Ανανεώ-
σιμες Πήγες Ενεργείας και Προοπτική Ενεργειακού Εφοδιασμού τής Επι-
τροπής Ενέργειας τής Ακαδημίας Αθηνών και 2. Energy and Civilization.
Διοργάνωσε τρία συνέδρια στήν Ελλάδα και στο έξωτερικο σέ συνεργασία
μέ άλλες ακαδημίες και διεθνείς οργανισμούς.

Το Γραψεΐον Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων συμμετείχε
σέ ήμερίδες και συνέδρια 'Ινστιτούτων Στρατηγικών Μελετών και δραστη-
ριοποιήθηκε μέ ομιλίες και άρθρογραφία σέ έφημερίδες και έπιστημονικά
περιοδικά. Τέλος συνέβαλε στήν προώθηση μιας εκδόσεως ή οποία θά άφορα
τό θέμα τής «Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας».

Τό Γραψεΐον Διαστημικής ".Έρευνας και Τεχνολογίας δημοσίευ-
σε 14 έργασίες σέ έγκριτα έπιστημονικά περιοδικά, μεταξύ τών οποίων τά
Nature και Science.

Τό Γραψεΐον Τεχνικής Σεισμολογίας δημοσίευσε δύο επιστημονικές
έργασίες μέ θέματα «Σεισμική εύστάθεια φυσικών φραγμάτων» και «Δια-
φθορά και ό ρόλος πού παίζει στις άπώλειες άπό σεισμούς», ένώ μία τρίτη
εργασία μέ τίτλο ((Νέα μέθοδος εκτίμησης τής σεισμικής τρωτότητας σπον-
δυλο^τών κιόνων» είναι ύπό δημοσίευση.

Τό Γραψεΐον Επιδημιολογικών Ερευνών συνέβαλε μέ 17 επιστη-
μονικές έργασίες σέ διακεκριμένα ξενόγλωσσα περιοδικά. 'Επίσης, τό επι-
στημονικό προσο^πικό τοΰ Γραφείου πραγματοποίησε σειρά ομιλιών σέ Δι-
εθνή Συμβούλια και 'Ινστιτούτα.

Τό Γραψεΐον Έρεννης τής Νεοελληνικής Τέχνης έξέδωσε τό βιβλίο
τοΰ άκαδημαϊκοΰ κ. Χρύσανθου Χρήστου Τζιορτζιόνε. Αφετηρία τής νεό-
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τερης τέχνης. Πεντακόσια χρόνια άπό τον θάνατο τον. Έπί πλέον, συνέχι-
σε το ερευνητικό πρόγραμμα πού ενισχύεται οικονομικά άπό τήν 'Επιτροπή
'Ερευνών τής Ακαδημίας και άφορα στήν κατάρτιση εύρετηρίου έργων ύπαί-
θριας γλυπτικής σέ δημόσιους χώρους τής Ελλάδας, μέ τή μελέτη άρχεί-
ων, τον εντοπισμό, τήν καταγραφή και τή φωτογραφική άποτύπωση μνη-
μείου στή Θράκη.

Το Γραφεϊον Ερευνών τής Αρχιτεκτονικής συμμετείχε στήν επιτροπή
μελέτης γιά τον προσδιορισμό τής χρήσης του κτηρίου πού θα άνεγερθεϊ στο
οικόπεδο έπί τών όδών Σίνα και Βησσαρίωνος και παρακολουθεί στενά τις
προετοιμασίες κατασκευής τοΰ έργου. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τήν ερευνά,
τή συγκέντρωση τοΰ ύλικοΰ και τή συγγραφή τών κειμένων τής μονογρα-
φίας τοΰ έκλιπόντος άκαδημαϊκοΰ και εύεργέτη τής Ακαδημίας Βασιλείου
Κουρεμένου και προετοιμάζει τήν έ'κδοση τοΰ βιβλίου. "Εχει επίσης ολοκλη-
ρώσει τή συγκέντρωση ύλικοΰ γιά τον σχεδιασμό τής ίστοσελίδας τοΰ Γρα-
φείου, στήν όποία θά προβάλλονται βιογραφικά πορτρέτα και έργογραφία
τών άρχιτεκτόνων άκαδημαϊκών άπό τής ιδρύσεως τής Ακαδημίας. Τέλος,
οί επιστημονικοί συνεργάτες τοΰ Γραφείου έκαναν εισηγήσεις και δημοσιεύ-
σεις σέ συνέδρια και συμπόσια.

Τό Γραφεϊον Διεθνών και Σννταγματικών Θεσμών συνέχισε τήν έρευ-
να στα θέματα τών κυριαρχικών δικαιωμάτο^ν τής Ελλάδος, τοΰ έργου τών
Ελλήνων διεθνολόγοι κατά τον 19ο και 20ό αιώνα και άρχισε τή διεξοδική
άνάλυση τής σύγχρονης θεωρίας τοΰ Διεθνούς Δικαίου.

Τό Γραφεϊον Οικονομικών Μελετών όλοκλήρο^σε τις έξής έρευνητικές
εργασίες: 1. ((Προώθηση τών μεταρρυθμίσεων στήν έλληνική οικονομία»
άπό τούς Καθηγητές τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Μέργο και Α. Μακρυ-
δημήτρη, 2. ((Ρόλος και πολιτική ενίσχυσης τών Κεφαλαίοι Αντιστάθμισης
Κινδύνου» άπό τόν Καθηγητή τοΰ Παντείου Πανεπιστημίου Θ. Παλάσκα.
Παράλληλα συνεχίσθηκε ή έρευνητική έργασία μέ τίτλο «Μέτρηση τής άπο-
τελεσματικότητας και άποδοτικότητας τής Δημόσιας Διοίκησης: Ή περί-
πτωση τών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» άπό τόν Καθηγητή
τοΰ Παντείου Πανεπιστημίου Θ. Παλάσκα.

Τό "Ίδρνμα Τατροβιολογικών Ερευνών συνέχισε και κατά τό τρέχον
έτος τήν άνοδική του πορεία σέ 'όλους τούς τομείς τής δραστηριότητάς του
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και ειδικότερα στή βασική, κλινική και χειρουργική ερευνά, στήν παροχή
άπολύτως εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών καθώς και στήν προστασία
του περιβάλλοντος.

Παρά τή δραστική μείωση τών επιχορηγήσεων, άπο τήν οποία κάλυ-
πτε τή μισθοδοσία και δλα τά άνελαστικά έξοδα, μέ τά χρήματα πού συγκεν-
τρώνει άπό τήν παροχή έξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας και ιδιαίτερα άπό
τά πολλά άνταγωνιστικά έρευνητικά προγράμματα Εύρώπης, Αμερικής και
Ελλάδος κατορθώνει νά συνεχίζει άνεπηρέαστα τή λειτουργία του.

Εκπαιδεύει 25 φοιτητές ύποψήφιους γιά τήν άπόκτηση πτυχίου master,
85 ύποψήφιους γιά τήν άπόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών και 47 με-
ταδιδάκτορες. Τά έρευνητικά έξοδα και ή μισθοδοσία δλων αύτών δέν βαρύ-
νουν τον κρατικό προϋπολογισμό άλλά καλύπτονται έξ ιδίων πόρων.

Στά προηγούμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) προσετέθησαν
τά παρακάτω:

• Ανάπτυξη νέας μεθόδου άνίχνευσης πολύ μικρών ποσοτήτων πρωτεϊ-
νών στο αίμα, ή οποία οδηγεί σέ νέους διαγνωστικούς δείκτες τοΰ καρκίνου
του προστάτη.

• Ανίχνευση στο φλεβικό αίμα πρωτείνης πού συνδέεται μέ τή διάγνω-
ση προεκλαμψίας.

• Ανάπτυξη θεραπευτικών μεθόδων άντιμετώπισης τής σήψης και τοΰ
συνδρόμου οξείας άναπνευστικής δυσπραγίας.

Στις 537 ήδη δημοσιευμένες έργασίες προσετέθησαν άλλες 120 γιά τό
τρέχον έτος, έκ τών οποίων 77 κλινικής έρευνας (60 πρωτότυπες πειραμα-
τικές έργασίες και 17 άρθρα άνασκοπήσεως) και 43 βασικής έρευνας (36
πρωτότυπες έργασίες και 7 άρθρα άνασκοπήσεως), οί όποιες έχουν δημοσι-
ευθεί σέ περιοδικά ύψηλοΰ δείκτου άπηχήσεως.

Στο "Ιδρυμα λειτουργούν έπίσης έξι μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
σέ συνεργασία μέ Πανεπιστήμια και Έρευνητικά Κέντρα τής χώρας.

Κύριοι Συνάδελφοι,

Ανέλαβα τή θέση τοΰ Προέδρου σέ μία ιδιαίτερα δύσκολη έποχή γιά
τήν Ακαδημία άλλά και γιά τή χ<ύρα μας, ή οποία διανύει περίοδο μεγάλης
οικονομικής και πολιτικής κρίσης. Παρά ταΰτα προσπάθησα μέ δλες μου τις
δυνάμεις νά συμβάλω στήν έξασφάλιση τής άπρόσκοπτης λειτουργίας τοΰ
Ιδρύματος και οφείλω νά έκφράσω τήν εύαρέσκειά μου γιά τή μέχρι σήμε-
ρα πορεία του. Απευθύνω θερμές εύχαριστίες σέ δσους βοήθησαν στήν επί-
τευξη αύτοΰ τοΰ άποτελέσματος.
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Εύχαριστώ δλα τά μέλη τής Ακαδημίας πού μέ συνέδραμαν στο έργο
μου και ιδιαίτερα τα μέλη τής Συγκλήτου και τον Γενικό Γραμματέα κ. Βα-
σίλειο Πετράκο, μέ τον όποιον ή συνεργασία μας ύπήρξε άψογη. Εύχαριστώ
άκόμη δλους τούς διευθυντές τών Κέντρων και τό έρευνητικό προσο^πικό
τοΰ Ιδρύματος, διότι μέ ύψιστο αίσθημα εύθύνης άνταποκρίθηκαν στήν άπο-
στολή τους και βοήθησαν στήν έπίτευξη τών επιστημονικών μας στόχων.
Εύχομαι και έλπίζω δτι ή Πολιτεία θά μεριμνήσει, ώστε ή κρίση χρέους πού
μαστίζει αύτή τήν έποχή τή χώρα μας νά μήν πλήξει και τήν έρευνα, τήν
όποία πρέπει νά προστατεύσουμε ώς κόρην οφθαλμού, γιατί αύτή μάς δια-
κρίνει άπό τούς ύπανάπτυκτους λαούς. Τέλος, εύχαριστίες θέλω νά άπευθύ-
νω στο διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό τής Ακαδημίας γιά
τήν άφοσίίοση μέ τήν όποία επιτελούν τό έργο τους.

Εύχομαι έκ μέσης καρδίας στον νέο Πρόεδρο, κ. Γεώργιο Κοντόπουλο,
διαπρεπή Καθηγητή άστρονομίας, καλή έπιτυχία στό έργο πού άναλαμβά-
νει, και τόν καλώ νά προσέλθει γιά νά τόν περιβάλ(Λ> μέ τό μεγάλο διάσημο
τής Ακαδημίας και νά καταλάβει τή θέση του στό Προεδρείο. Καλώ έπίσης
τόν κ. Σπύρο Εύαγγελάτο, διακεκριμένο σκηνοθέτη, φιλόλογο και θεατρο-
λόγο, νά καταλάβει τή θέση τοΰ Αντιπροέδρου. Εύχομαι σέ δλους ολόψυχα
ύγεία, δύναμη και κάθε έπιτυχία. Σάς εύχαριστώ θερμά!
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κοντόπουλος άναγγέλλει τον θάνατο τοΰ άντε-
πιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών Κο^νσταντίνου Βαβούσκου.

Μετά τον Πρόεδρο λαμβάνει τον λόγο ό Ακαδημαϊκός κ. Απόστολος Σ.
Γεωργιάδης και λέγει γιά τον Κωνσταντίνο Βαβοΰσκο τά έξής:

«Ό Κωνσταντίνος Βαβοΰσκος γεννήθηκε τό 1921 στή Δράμα άπό γο-
νείς καταγομένους άπό τό Κρούσοβο τοΰ Μοναστηρίου, σημαντικής πόλης
τής βορειοδυτικής Μακεδονίας πού παλαιότερα έσφυζε άπό ελληνισμό.

Αποφοίτησε άπό τή Νομική Σχολή τοΰ ΑΠΘ μέ τον βαθμό «άριστα»
και ώς ύπότροφος τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνέχισε τις σπου-
δές του στή Γαλλία (Παρίσι) και τήν τότε Δυτική Γερμανία (Freiburg).

Τό 1952 άνακηρύχθηκε διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου τών Παρισίων
(Doctorat d'état) βάσει τής διατριβής του «L'influance du droit Français sur
le code civil Hellénique de 1946» και τό 1957 υφηγητής τοΰ Αστικού Δι-
καίου στή Νομική Σχολή τής Μακεδονικής πρωτεύουσας μέ τήν επί ύφηγε-
σία διατριβή του ((Ή παράλειψις ώς ζημιογόνον γεγονός εις τά άδικήματα
τοΰ Αστικού Δικαίου», 1954.

Τό 1964 έξελέγη έκτακτος και τό 1969 τακτικός καθηγητής στήν Γ'
έδρα Αστικού Δικαίου, τό οποίο δίδαξε έπί πολλά έτη μέχρι τής άποχωρή-
σεώς του τό 1988, οπότε και καταλήφθηκε άπό τό δριο ήλικίας. 'Εκτός άπό
τό Αστικό Δίκαιο δίδαξε και άλλους δικαιικούς κλάδους, δπως Ιστορία τοΰ
Ελληνικού και τοΰ Ρο^μα'ικοΰ Δικαίου, 'Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Γεωργικό
και Δασικό Δίκαιο, Μεταλλευτικό Δίκαιο.
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'Υπήρξε κάλος και επαγωγός δάσκαλος, γι' αύτο και οί παραδόσεις
του (όχι μόνο στή Νομική Σχολή τής aima mater άλλά και στό Πανεπιστή-
μιο Θράκης, στή Γεωπονοδασολογική Σχολή κ.λπ.) προσήλκυαν μεγάλους
άριθμούς φοιτητών.

Τό συγγραφικό του έργο ύπήρξε πλούσιο, άποτελούμενο —έκτος άπό
τις μνημονευθείσες ήδη διατριβές— και άπό τά εξής έργα: Εμπράγματο Δί-
καιο, 1972, 6η έκδ. 1986, Εγχειρίδια Αστικού Δικαίου, Εκκλησιαστικού
Δικαίου, Γεωργικού και Δασικού Δικαίου, Παραδόσεις 'Ιστορίας Ελληνικού
και Ρωμαϊκού Δικαίου, διάφορες μελέτες σέ νομικά περιοδικά και τιμητι-
κούς τόμους έπί θεμάτων Αστικού και 'Εκκλησιαστικού Δικαίου καθώς και
Ιστορίας τοΰ Δικαίου.

'Εξίσου έντονη και πλούσια ύπήρξε ή εθνική, πολιτιστική και κοινω-
νική δράση τοΰ έκλιπόντος συναδέλφου. "Ηδη άπό φοιτητής δραστηριοποι-
ήθηκε ως ειδικός γραμματεύς τής Μεγάλης Επιτροπής Αλυτρώτων Βορεί-
ου 'Ελλάδος (1945), ή όποία τελοΰσε ύπό τόν άείμνηστον Βορειοηπειρώτη
καθηγητή Περικλή Βιζουκίδη. Αργότερα έξελέγη πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. τής
'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τοΰ 'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου
τοΰ Αϊμου και άλλων πνευματικών και κοινωφελών ιδρυμάτων τής συμπρω-
τεύουσας. Γιά τις ύπηρεσίες του αύτές είχε τιμηθεί μέ πλήθος διακρίσεων.

Τόν Δεκέμβριο τοΰ 1983 ή Ακαδημία Αθηνών, μετά άπό εισήγηση τοΰ
δασκάλου του, καθηγητή τοΰ Άστικοΰ Δικαίου και Άκαδημαϊκοΰ Γεωργί-
ου Μιχαηλίδη-Νουάρου, εξέλεξε τόν Κωνσταντίνο Βαβοΰσκο άντεπιστέλ-
λον μέλος της.

Ό Κίονσταντΐνος Βαβοΰσκος άπεβίωσε τήν Παρασκευή 10 Φεβρουαρί-
ου 2012 και ή κηδεία του, τήν επομένη, ύπήρξε πάνδημος. "Ολοι δέ οί ομι-
λητές και ό τύπος τής Θεσσαλονίκης έξήραν τήν έπί μισόν αιώνα έπιστημονι-
κή, πολιτιστική, κοινωνική και έθνική δράση τοΰ μεταστάντος συναδέλφου».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τοΰ έκλιπόντος.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 13ησ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΥΠΟΔΟΧΗ
TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΝΙΚΗΤΑ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ

προσφωνηση απο τον προεδρο
χ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΤΛΟ

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα μέ ιδιαίτερη ικανοποίηση ώς
αντεπιστέλλον μέλος της τον διαπρεπή νομικό κ. Νικήτα Άλιπράντη, καθη-
γητή τών Πανεπιστημίων Στρασβούργου και. Θράκης, ό όποιος μέ τό έργο
του και τή διδακτική δραστηριότητά του προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες
στήν Ελληνική Ανώτατη Παιδεία και τίμησε τό ονομα τής πατρίδος μας
στον διεθνή έπιστημονικά στίβο.

Ό κ. Άλιπράντης γεννήθηκε το 1941 στή Σπάρτη. Μετά τις σπου-
δές του στο Πειραματικό Σχολείο τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, φοίτησε στο
Τμήμα Νομικής και έν συνεχεία στο Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών
'Επιστημών τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, άπό τό όποιο έλαβε πτυχία μέ τον
βαθμό «άριστα».

Το 1966, μετά τήν όλοκλήροοση τής στρατιωτικής του θητείας, έφυγε
γιά μεταπτυχιακές σπουδές στή Γαλλία και τή Γερμανία. Φοίτησε άρχικά
στο 'Ινστιτούτο Ανωτέρων Εύρωπαϊκών Σπουδών τοΰ Στρασβούργου και
στή συνέχεια στά γερμανικά πανεπιστήμια τής Κολωνίας και τής Τυβίγγης,
δπου και έξειδικεύθηκε στο έργασιακό-κοινωνικό δίκαιο και στή θεωρία και
τήν κοινωνιολογία τοΰ δικαίου.

Ό κ. Άλιπράντης εξελέγη τό 1982 καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης, στο όποιο δίδαξε εργασιακό δίκαιο (έλληνικό και διε-
θνές), δίκαιο κοινοτικής άσφάλειας και κοινωνιολογία τοΰ δικαίου και άπό
τό όποιο άφυπηρέτησε το 2008.



24

ΠΡΑΚΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Παράλληλα ό κ. Άλιπράντης συνέχισε τις δραστηριότητές του στο Πα-
νεπιστήμιο τοΰ Στρασβούργου, το όποιο τό 1988 τόν έξέλεξε τακτικό καθη-
γητή και στό όποιο δίδαξε μέχρι τό 2000, όπότε και τοΰ άπονεμήθηκε ό τί-
τλος τοΰ ομότιμου καθηγητή.

Ό κ. Άλιπράντης έκτος άπό πανεπιστημιακός δάσκαλος και συγγραφέ-
ας νομικών βιβλίο^ν και μελετών, διετέλεσε άντιπρόεδρος τής Εύρωπα'ικής
'Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιοομάτων τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης. Μέ
τήν ιδιότητα αύτή έλαβε μέρος σέ διάφορες άποστολές, οί όποιες ώς σκοπό
είχαν τήν έπίλυση ζητημάτων συνδεομένων μέ τήν έφαρμογή άπό τα Εύρω-
παϊκά κράτη διατάξεων τοΰ Εύρωπαϊκοΰ Κοινωνικού Χάρτη.

Κατόπιν άποφάσεως τής Συγκλήτου, ό συνάδελφος άκαδημαϊκός
κ. Απόστολος Γεωργιάδης θά παρουσιάσει τις δραστηριότητες και τό έργο
τοΰ κ. Άλιπράντη.

παρουσιαση απο τον ακαδημαϊκο
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Νικήτα Άλιπράντη,

Μέ πολλή χαρά έκπληρώνω τήν έντολή τής Συγκλήτου νά σέ προσφω-
νήσω κατά τήν άποψινή έπίσημη υποδοχή σου, ώς άντεπιστέλλοντος μέλους
τής Ακαδημίας Αθηνών, και νά παρουσιάσω τό επιστημονικό έργο σου.

Μέ τήν ομόθυμη έκλογή σου, ή ολομέλεια τής Ακαδημίας Αθηνών θέ-
λησε νά τιμήσει στό πρόσωπο σου τόν διαπρεπή νομικό και στοχαστή, ό
όποιος μέ τήν έπιστημονική δράση και παρουσία του στήν Ελλάδα και τό
έξωτερικό έτυχε διεθνούς άναγνώρισης και τίμησε τό ονομα τής πατρίδας
μας οχι μόνον στή Γαλλία, ή όποία σοΰ άπένειμε τό παράσημο τής Γαλλικής
Δημοκρατίας, άλλά και σέ ολόκληρη τήν Εύρώπη.

Ή σταδιοδρομία σου και ή προσφορά σου στήν επιστήμη και τήν Άνώ-
τατη Παιδεία είναι γενικότερα γνωστές σ' έμάς τούς νομικούς. Άς μοΰ έπι-
τραπεΐ ωστόσο νά άναφέρω συνοπτικά μερικά βασικά στοιχεία αύτοΰ τοΰ
πολύ σημαντικού έργου, ώστε νά γίνει και γενικότερα γνο^στό.

'Ενωρίς, κατά τή διάρκεια τών νομικών σπουδών τοΰ Νικήτα Άλι-
πράντη στήν Αθήνα, άναπτύχθηκε σέ αύτόν ό προβληματισμός γύρω άπό
τήν άνθρώπινη έργασία και αύτο συνέβαλε στή συμπλήρωση τής έπιστημο-
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νικής του κατάρτισης μέ τις σπουδές τών Πολιτικών και Οικονομικών Επι-
στημών. Στή συνέχεια, κατά τή διάρκεια τών σπουδών του στή Γερμανία,
έκτος άπο τήν ένασχόλησή του μέ το έργατικό δίκαιο — ό ΐδιος προκρίνει ώς
ορθότερο τον δρο ((εργασιακό δίκαιο»—, έπεξέτεινε τις μελέτες του προς δύο
κατευθύνσεις: άφενός τήν κοινωνιολογία —γιά τήν οποία το ένδιαφέρον του
προήλθε άπο τή συνειδητοποίηση δτι ή κοινωνιολογική έρευνα τών ζητη-
μάτων τής έργασίας είναι άναγκαία γιά τήν ένδελεχέστερη καλλιέργεια του
εργασιακού δικαίου— και άφετέρου τή γενική θεωρία του δικαίου· στο πλαί-
σιο δέ αύτό γνώρισε τήν κραταιά σκέψη τοΰ αύστριακοΰ συνταγματολόγου,
διεθνολόγου και φιλοσόφου τοΰ δικαίου Hans Kelsen (1881-1973).

1. Τό ένδιαφέρον του γιά τήν κοινωνιολογία γενικεύθηκε συν τω χρόνω
τόσο προς τή θεωρητική οσο και προς τήν πρακτική της διάσταση. Καρπός
αύτής τής ειδίκευσης ύπήρξαν δύο εμπειρικές έρευνες πού κατέληξαν σέ μο-
νογραφίες. Ή μία έγινε μέ άνάθεση άπό τό γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης και είχε ώς άντικείμενο τή στάση τών γαλλικών έργοδοτικών οργανώ-
σεων έναντι τής Δικαιοσύνης στά κοινωνικά θέματα (μελέτη γιά τήν οποία
διατύπωσαν εξαιρετικά επαινετικές κρίσεις άφενός ό μεγάλος γάλλος άστι-
κολόγος και κοινωνιολόγος τοΰ δικαίου Jean Carbonnier και άφετέρου ό
καθηγητής Gérard Lyon-Caen στον πρόλογο του). Ή δεύτερη έρευνα-με-
λέτη άνατέθηκε στον Νικήτα Άλιπράντη άπό τό Συμβούλιο τής Εύρώπης
και άφοροΰσε τήν εξέλιξη τών συλλογικών διαπραγματεύσεων στις χώρες
τής τότε δυτικής Εύρώπης. Έκτος αύτών τών δύο μελετών, ή συστηματική
καλλιέργεια τής κοινωνιολογίας συνεχίσθηκε άπό τον Άλιπράντη μέ άνακοι-
νώσεις του σέ γερμανικά και ίταλικά συνέδρια και τις άντίστοιχες δημοσι-
εύσεις, μία άπό τις όποιες άφοροΰσε τή γένεση τής γενικής κοινωνιολογί-
ας καί, ειδικότερα, τής κοινωνιολογίας τοΰ δικαίου στήν Ελλάδα. Στο πεδίο
τής θεωρίας τοΰ δικαίου ή έπιστημονική δραστηριότητα τοΰ Νικήτα Άλι-
πράντη έχει εκδηλωθεί μέ δημοσιεύσεις, κυρίους στή γερμανική γλώσσα, καί
μέ άνακοινώσεις σέ δύο Παγκόσμια Συνέδρια Φιλοσοφίας τοΰ Δικαίου καί
Κοινωνικής Φιλοσοφίας. Οί άνακοινώσεις αύτές άφοροΰσαν άφενός τήν κρι-
τική προσέγγιση μερικών σημείων τής κελσιανής θεο^ρίας (κυρίους ώς προς
τά στοιχεία τοΰ ορισμού τής δικαιικής τάξης) καί άφετέρου τή νομική έννοια
τής έλευθερίας. Άς σημειωθεί δτι στή διδακτορική του διατριβή στο Πανε-
πιστήμιο τοΰ Στρασβούργου (La place de la convention collective dans la
hiérarchie des normes, Paris 1980) έπιχειρεΐται ή ένταξη τών συλλογικών
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συμβάσεων εργασίας στήν κελσιανή θεο^ρία τής κλιμακωτής δομής τοΰ δι-
καίου, άποτελεϊ δηλαδή αύτή μιά άξιοποίηση τής γενικής θεωρίας τοΰ δι-
καίου στο εργασιακό δίκαιο, δπως τονίζει στον πρόλογο της ή καθηγήτρια
Hélène Sinay, άλλά και στή σχετική βιβλιοκρισία του ό Jean Carbonnier.

2. Όλα αύτά τά ένδιαφέροντα συνυπήρχαν και συνυπάρχουν στον Νι-
κήτα Άλιπράντη παράλληλα μέ τήν καλλιέργεια τοΰ έργασιακοΰ και εύρύ-
τερα τοΰ κοινωνικού δικαίου σέ δλες τις διαστάσεις του: έθνική, συγκρι-
τική, εύρωπαϊκή, διεθνή. Στον κλάδο αύτο κατεξοχήν άφιέρωσε τή διδα-
σκαλία του ό νέος άκαδημαϊκός, τόσο στό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο τής
Θράκης δσο και στό Πανεπιστήμιο τοΰ Στρασβούργου. Στό πλαίσιο μάλι-
στα τών διδακτικών του καθηκόντο^ν στό δεύτερο πανεπιστήμιο διηύθυνε
(1989-1992) τό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών τοΰ κοινωνικού δι-
καίου, ενώ στό ειδικό πτυχίο γαλλογερμανικών σπουδών (Magistère) δίδαξε
γερμανικό άστικό δίκαιο (ειδικό ένοχικό). Μέχρι σήμερα έ'χει διευθύνει πο-
λυάριθμες διδακτορικές διατριβές, κυρίως συγκριτικού δικαίου, και συνεχί-
ζει ώς ομότιμος καθηγητής τή διεύθυνση διατριβών στό Πανεπιστήμιο τοΰ
Στρασβούργου.

Στό πρώτο Πανεπιστήμιο, τό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ό
Άλιπράντης ειχε τήν πρωτοβουλία 'ίδρυσης τοΰ 'Εργαστηρίου συγκριτικού
και εύρωπαϊκοΰ έργασιακοΰ δικαίου, μέσω τοΰ όποιου οργάνωσε μέχρι τήν
άφυπηρέτησή του έπτά εύρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια στήν Κομοτηνή και
στήν Αθήνα μέ καίρια θέματα κοινωνιολογικού και νομικού προβληματι-
σμού γύρο:» άπό τις σύγχρονες κοινωνικές έξελίξεις («φυγή άπό τό έργατικό
δίκαιο», ((ό φόβος τών εργαζομένων», «άνταγωνιστικότητα και κοινωνικό
δίκαιο», «ή κριτική λειτουργία τοΰ έργατικοΰ δικαίου», «γιά μιά εύρύτερη
προστασία τών κοινωνικών δικαιωμάτων», ((υπερεθνικές ρυθμίσεις κοινω-
νικών δικαιωμάτων και προβλήματα άποτελεσματικότητάς τους», «έκβια-
στική μεταβολή τών δρων έργασίας»).

3. Δείγματα άπό δλα τά πεδία τών έρευνών του ό Νικήτας Άλιπράντης
έχει δοόσει μέ εισηγήσεις σέ μεγάλο άριθμό συνεδρίων, σεμιναρίων, έπιστη-
μονικών άποστολών και μέ διαλέξεις σέ δλες σχεδόν τις χώρες τής Εύρώπης
άλλά και πέραν αύτής σέ χώρες τής Αφρικής (Μαρόκο, Κονγκό, Μπενίν,
Καμερούν) και τής Ασίας (Χόνγκ-Κόνγκ, Κίνα). Ειδικά στό πλαίσιο τοΰ
έργου τής εύρωπαι'κής 'Επιτροπής κοινωνικών δικαιο^μάτο^ν τοΰ Συμβουλί-
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ου τής Εύρώπης, έχει μετάσχει ώς μέλος της σέ πολλές άποστολές σέ χώρες
πού άντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά μέ τήν έφαρμογή τοΰ Εύρωπα-
ϊκοΰ Κοινωνικού Χάρτη, προκειμένου νά διερευνηθούν κοινωνιολογικά τά
αίτιά τους καί οί δυνατότητες έπίλυσής τους (Ρουμανία, Βουλγαρία, Αρμε-
νία, Σουηδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ανδόρα κ.ά.).

Πολυάριθμες είναι οί έπιστημονικές έταιρεΐες στις όποιες ό νέος άκα-
δημαϊκός είναι μέλος: έλληνικές, γαλλικές, γερμανικές, ιταλικές, διεθνείς,
εύρωπαϊκές, πού έχουν ώς έρευνητικά άντικείμενο εϊτε τή γενική κοινωνιο-
λογία είτε ειδικότερα τήν κοινωνιολογία καί τή θεο^ρία τοΰ δικαίου, τό συγ-
κριτικό δίκαιο, τό δίκαιο τής έργασίας καί τής κοινωνικής άσφάλειας, τό δι-
εθνές δίκαιο καί τις διεθνείς σχέσεις.

Αγαπητέ συνάδελφε καί φίλε,

Άπό τή σύντομη παρουσίαση τοΰ πλούσιου διδακτικού, κοινωνικού καί
συγγραφικού έργου σου προκύπτει δτι αύτό εστιάζεται σέ τρεις κυρίως άξο-
νες:

α) Ό χρονολογικά πρώτος άφορά τις μελέτες σου πού βασίζονται στήν
κανονολογική θεωρία τοΰ Kelsen περί κλιμακωτής δομής τοΰ δικαίου καί μέ
τις όποιες επιχειρείς τήν περαιτέρω έπεξεργασία τής θεωρίας αύτής, προσ-
διορίζοντας τή θέση τών συλλογικών συμβάσεων στήν ιεραρχία τών κανό-
νων τοΰ έργασιακοΰ δικαίου.

β) Ό δεύτερος άξονας τοΰ έργου σου περιλαμβάνει τις μελέτες σου μέ
άντικείμενα τή διεξαγωγή έμπειρικών κοινωνιολογικών έρευνών, τήν κοι-
νωνιολογική έξέταση τών έξελίξεων στον χώρο τών συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων στις (δυτικο)εύρο^παϊκές χώρες, τήν έμπειρική έρευνα τοΰ φαι-
νομένου τής κατ' οίκον έργασίας καί τοΰ βαθμού προστασίας αύτής καί γε-
νικότερα τή θεωρητική κοινωνιολογία καί τή θεωρία τοΰ δικαίου.

γ) Ό τρίτος άξονας τών ένδιαφερόντων σου αναφέρεται στή συστημα-
τική άπό δεκαετιών ένασχόλησή σου μέ τή δογματική τοΰ έργασιακοΰ-κοι-
νο^νικοΰ δικαίου καί περιλαμβάνει πλήθος μελετών μέ άντικείμενο τις άτο-
μικές καί συλλογικές σχέσεις έργασίας καθώς καί τά εύρύτερα κοινωνικά δι-
καιώματα.

'Εν συμπεράσματι, ή έπιστημονική παρουσία σου στο εξωτερικό καί
τήν Ελλάδα διδακτικά μέν έχει έστιασθεΐ κυρίως στο έργατικό καί τό κοι-
νωνικό δίκαιο, έρευνητικά δμως ή σημαντικότερη διάσταση τοΰ έργου σου
άφορά στήν κοινωνιολογία καί στή θεωρία τοΰ δικαίου.
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Αγαπητέ συνάδελφε,

Τήν επίσημη αύτή ώρα σέ υποδέχομαι στό Ανώτατο Πνευματικό
"Ιδρυμα τής χώρας και σοΰ εύχομαι ύγεία και πνευματική εύρωστία, ώστε
νά συνεχίσεις τό επιστημονικώς ένδιαφέρον και δημιουργικό εργο σου, τώρα
πλέον —■ύπό τή νέα σου 'ιδιότητα— και στό πλαίσιο τής Ακαδημίας Αθηνών.
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HANS KELSEN: ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΠΟΛΤΣΧΙΔΕΣ ΕΡΓΟ TOT
ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

εισιτηριοσ λογοσ του αντεπιστελλοντοσ μελουσ
κ. ΝΙΚΗΤΑ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ

Είναι υψίστη ή τιμή πού μου άποδίδει τό άνώτατο πνευματικό ίδρυμα
τής χώρας και αισθάνομαι τό χρέος νά φανώ άντάξιος αύτής, οσον χρόνον οί
πνευματικές μου δυνάμεις θα μοΰ έπιτρέπουν νά συνεχίζω τήν έρευνητική
μου έργασία. Προς τήν 'Ολομέλεια τής Ακαδημίας καθώς και προς τά μέλη
τής τάξεως τών Ηθικών και Πολιτικών 'Επιστημών έκφράζω τις βαθύτα-
τες εύχαριστίες μου γιά τήν άναγνώριση τοΰ έργου μου.

Σεβαστέ και άγαπητέ καθηγητά, κύριε Απόστολε Γεωργιάδη, σάς
εύχαριστώ θερμά γιά τήν παρουσίαση τοΰ επιστημονικού μου έργου. Είμαι
βέβαιος δτι οί εύμενεϊς σας κρίσεις άντανακλοΰν αισθήματα άγάπης και φι-
λίας προς εμένα.

Ή σκέψη μου στρέφεται τώρα άναπότρεπτα στούς δασκάλους έκείνους
πού κατ' έξοχήν μέ βοήθησαν στήν έπιστημονική μου πορεία. Εύτύχησα νά
έχω έξαιρετικές προσωπικότητες πού συνέβαλαν σέ αύτό, προ^τίστως τόν
άλησμόνητο σοφό καθηγητή μου Γεώργιο Μιχαηλίδη Νουάρο, ό όποιος μέ
πατρικό ένδιαφέρον μέ παρακολούθησε και μέ ένεθάρρυνε στά έπιστημονι-
κά μου βήματα στό εξωτερικό και ό όποιος, μέ τά έργα του και ιδίως μέ τά
«Μαθήματα Γενικής Κοινωνιολογίας», ήταν μεταξύ αύτών πού μοΰ άνοιξαν
τόν ορίζοντα τής κοινο^νιολογίας, και οχι μόνο τοΰ δικαίου.

Ή σκέψη μου στρέφεται κατόπιν στούς δύο γάλλους καθηγητές μου
πού έμνημόνευσε προηγουμένως ό καθηγητής κύριος Γεωργιάδης· έν πρώ-
τοις, στήν άείμνηστη καθηγήτριά μου στό Πανεπιστήμιο τοΰ Στρασβούρ-
γου Hélène Sinay, πού έξετίμησε τις προσπάθειές μου και μέ έτίμησε μέ
τήν έμπιστοσύνη της καθ' δλα τά έτη πού ήμουν συνεργάτης της, εντεταλ-
μένος διδασκαλίας τοΰ έργασιακοΰ-κοινωνικοΰ δικαίου· κατόπιν, στον Jean
Carbonnier, τόν όποιο έγνώρισα δταν βρισκόμουν στό Παρίσι διεξάγοντας
τήν κοινωνιολογική έρευνα γιά τις γαλλικές έργοδοτικές οργανώσεις. Οί
συχνές έπαφές πού είχα μαζί του υπήρξαν σημαντικός σταθμός στήν ωρί-
μανση και διεύρυνση τοΰ κοινωνιολογικού προβληματισμού μου πέραν τοΰ
δικαίου.

*



30

ΠΡΑΚΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ί. Κάθε αιώνας παρουσιάζει εξέχοντα πνεύματα πού σφραγίζουν μέ το
έργο τους τήν άνθρώπινη γνώση καί σκέψη. Αν τον 20ο αιώνα σημάδεψαν
στήν Φυσική ό Max Planck καί δ Albert Einstein, στήν έπιστημολογία τών
φυσικών έπιστημών ό Karl Popper, στήν φιλοσοφία ό Ludwig Wittgenstein,
ό Hans Kelsen έχει ονομασθεί ((ό νομικός τοΰ 20ού αιώνα» καί άπό αύτόν
τον πρύτανη τών άμερικανών νομικών Roscoe Pound.

Εννοείται δτι ή συμβολή στήν έπιστήμη καί στήν φιλοσοφία τών ιδι-
οφυών πνευμάτων δέν σημαίνει δτι το έργο τους δέν είναι δεκτικό κριτικής
καί άμφισβήτησης, άφοΰ τό κριτήριο τής έπιστημονικότητας στις μέν φυ-
σικές έπιστήμες θεωρείται ή διαψευσιμότητα, στις δέ κοινωνικές καί ειδικά
στις κανονιστικές έπιστήμες ή άναιρεσιμότητα, δηλαδή τό γεγονός δτι οί
προτάσεις τους είναι δεκτικές άνασκευής. Αύτο πού έχει σημασία είναι
δτι τό έργο τους είναι άπροσπέραστο, δέν μπορεί δηλαδή νά προσπερασθεϊ
χωρίς νά γίνει άναμέτρηση μαζί του. Τέτοιο είναι τό έργο τοΰ Hans Kelsen.
Απ' αύτήν τήν άποψη, ή πρόσφατη έκτενής άναφορά τοΰ Πάπα στον Kelsen
στον λόγο του ένώπιον τής γερμανικής Βουλής τον Σεπτέμβριο τοΰ 2011
είναι χαρακτηριστική1. 'Εξάλλου ό χαρακτηρισμός του ώς νομικού τοΰ 20οΰ
αιώνα δέν άναδεικνύει τό τεράστιο εύρος τοΰ έργου του πού έκτείνεται στήν
πολιτειολογία (στήν νομική θεωρία τοΰ Κράτους είναι άφιερωμένη ή πρω-
τοποριακή ύφηγεσία του)", στήν θεωρία τοΰ διεθνούς δικαίου (1920)3, στο
συνταγματικό δίκαιο, στήν πολιτική έπιστήμη, στήν φιλοσοφία, στήν κρι-
τική τών ιδεολογιών καί βέβαια στήν γενική θεωρία τοΰ δικαίου, πού άπο-
τελεϊ τό κεντρικό συνθετικό του έργο καί τήν όποία χαρακτήρισε ώς καθα-
ρή, γιά νά έπισημάνει δτι άποκλειστικός του σκοπός είναι νά άνατάμει γνω-
στικά τήν δομή τοΰ δικαίου πέραν άπό κάθε άξιολόγησή του. Γι' αύτήν θά
γίνει ειδικότερα λόγος έν συνεχεία. Εκείνο πού πρέπει νά τονισθεί—καί πού
δέν είναι γενικά γνωστό, ουτε έχει διεθνώς προσεχθεί— είναι ή συμβολή τοΰ
Kelsen στήν κοινωνιολογία, στήν όποία ή άναφορά θά άκολουθήσει ώς δεύ-
τερο μέρος τής ομιλίας.

1. «Die Papst-Rede im Bundestag», Der Tagesspiegel, 29/9/2011, Presseamt des hei-
ligen Stuhls. Βλ. καί κατωτέρω ύποσημ. 22.

2. Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz,
Tübingen 1910.

3. Βλ. κατωτέρω ύποσημ. 42.
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2. Ό Kelsen γεννήθηκε το 1881 και τον Απρίλιο τοΰ 2013 θά συμπλη-
ρωθούν 40 χρόνια άπό τοΰ θανάτου του. Σημασία έχει νά επισημανθεί έξ
άρχής δτι ό Kelsen άφιέρωσε μέν τήν ζωή του στήν έπιστημονική έρευ-
να, άλλά δεν περιορίσθηκε μόνο σ' αύτήν. Ασχολήθηκε και μέ τά πολιτικά
προβλήματα τής έποχής του, έγραψε γι' αύτά και πρώτ' άπ' δλα στρατεύ-
θηκε γιά τήν δημοκρατία και μάλιστα σέ μία έποχή πού δέν ήταν καθό-
λου αύτονόητη ή ύπεράσπισή της. Λίγο πριν έκκολαφθεϊ τό αύγό τοΰ φιδι-
ού στήν Γερμανία, δημοσίευσε δύο κλασικά δοκίμια, στήν όποία διαφαίνεται
και ή άγωνία του γιά τήν τύχη τής δημοκρατίας4. Γενικότερα, σημαντικές
είναι και οί συμβολές του στήν θεωρία τής δημοκρατίας και στόν μεσοπό-
λεμο (ήδη τό 1920)3 και μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (τό 1955)ι>,
ευρισκόμενος στις ΗΠΑ δπου ειχε τελικά αύτοεξορισθέΐ και εγκατασταθεί
άπό τό 1940. Στό τέλος τοΰ πολέμου (τό 1944) ό Kelsen στρατεύθηκε πο-
λύπλευρα στήν κατοχύρωση τής διεθνοΰς ειρήνης, δημοσιεύοντας τήν μονο-
γραφία Ειρήνη διά μέσω τον δικαίου', στήν όποία έπρότεινε ή μελλοντική
διεθνής οργάνωση τών κρατών νά έχει ώς κύριο όργανο ένα δικαστήριο, ύπο-
χρεωτικά έπιφορτισμένο νά τέμνει τις διαφορές πού αποτελούν άπειλή γιά
τήν διεθνή ειρήνη, και ένα έκτελεστικό οργανο πού θά έξηρτάτο άπό τό δικα-
στήριο. Όταν ό OHE οργανώθηκε, άντίθετα, μέ άποκλειστικό έπίκεντρο τό
Συμβούλιο Ασφαλείας, ό Kelsen έπισήμανε τό 1950 τήν τριπλή άσυναρτη-
σία τής ρύθμισης αύτής8. Στό πολυσχιδές έργο του περιλαμβάνονται λοιπόν
πολυάριθμες δημοσιεύσεις του γιά σημαντικά πρακτικά πολιτικά και νο-
μικά ζητήματα.

Τά άπαντα τοΰ Kelsen, πού άνέρχονται σέ περισσότερους άπό 30 τό-
μους, βρίσκονται ύπό σταδιακή έκδοση στήν Γερμανία (έχουν έκδοθεϊ μέχρι
σήμερα 5 τόμοι πού φθάνουν χρονικά μέχρι τό 1920). Άπό τήν πλευρά του
τό 'Ινστιτούτο Hans Kelsen τής Βιέννης έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 33 τό-

4. «Verteitigung der Demokratie» (1932) και «Staatsreform und Weltanschauung»
(1933), έπαναδημοσιευμένα στον τόμο Hans Kelsen, Demokratie und Sozialismus.
Ausgewählte Aufsätze, Darmstadt 1967, αντίστοιχα σ. 60 έπ., σ. 40 έπ.

5. Worn Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen 1920 (2η έκδοση έπαυξημένη
1929).

6. «Foundations of Democracy», ETHICS, i. LXVI, 1955, No 1, Part II, σ. 1-101.

7. Peace through Law, University of North Carolina Press, 1944.

8. The Law of the United Nations. A Critical Analysis of its Fundamental Problems,
London/New York 1950.
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μους αφιερωμένους σέ κριτικές συμβολές στο έργο του και στήν έπίδραση
που άσκησε καί άσκεί αύτο άνά τον κόσμο.

Στήν Ελλάδα τό έργο τοϋ Kelsen είναι πολύ λίγο γνωστό, αν έξαιρέ-
σουμε τήν κριτική άποδοχή του άπό τον Κ. Τσάτσο9 καί οπωσδήποτε καί
άπό τον καθηγητή Δεσποτόπουλο10, καθώς καί άπό μερικούς εκπροσώπους
τοΰ δημοσίου δικαίου (Κακούρη11, Παπαλάμπρου, Δένδια, Μπουρόπουλο,
Τσοΰτσο12), λιγότερο τον Στασινόπουλο καί τον καθηγητή Σπηλιωτόπου-
λο. Στούς θεωρητικούς νομικούς θά προσθέσω τον Κώστα Σταμάτη με τήν
άπό' μαρξιστικής πλευράς κριτική μελέτη του13. Αύτό πού κυρίως δμως λεί-
πει στήν Ελλάδα είναι ή μετάφραση έργων τοΰ Kelsen. Όσο γνωρίζω, μό-
νον τρεις μελέτες του δημοσιεύθηκαν προπολεμικά στο Αρχείο Φιλοσοφίας
καί Θεωρίας τών Επιστημών14.

3. Πριν άναφερθώ στο επιστημονικό έργο του, θεωρώ άναγκαίο νά συμ-
πληρώσω τήν εικόνα τοΰ άνθρώπου Kelsen, μίας προσωπικότητας σπανίου
έπιστημονικοΰ καί άνθρώπινου ήθους, άκεραιότητας καί εύθύτητας. 'Ηταν,
οπο^ς έτόνισε ό Ernst Topitsch, φιλόσοφος οχι μόνο ώς διανοούμενος, άλλά
καί μέ τήν έννοια τής άρχαιότητας, δηλαδή πρότυπο τής ήθικής καί διανοη-

9. Βλ. τά δύο βασικά εργα τοϋ Κ. τσατσου, Το πρόβλημα τών πηγών τον δικαίου,
1931, ανατύπωση μέ πρόλογο Γ. Μητσόπουλου, Άθήνα-Κομοτηνή 1993' Το πρόβλημα
τής ερμηνείας τον δικαίου, β' έκδ. μέ πρόλογο Κ. Δεσποτόπουλου, Αθήναι 1978.

10. Βλ. Κ. δεσποτοπουλου, Φιλοσοφία τοϋ Δικαίου, τ. Α', Άθηναι 1977.

11. κ. κακουρη, «Έπί τών ορίων τής νομικής έπιστήμης», Αφιέρωμα εις μνήμην
Άλ. Γκιάλα (Γ. Βερίτη), Αθήναι 1958.

12. Βλ., άντί παντός άλλου, τήν αναλυτική άναφορά στις έπί μέρους θέσεις Α.
Tsoutsos, «Der Einfluß der Reinen Rechtslehre in Griechenland», στον τόμο Der
Einfluß der Reinen Rechtslehre auf die Rechtstheorie in verschiedenen Ländern, Bd. 2
der Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Wien 1978, σ. 137 έπ.

13. Κ. Σταματη, Κριτική τής καθαρής θεωρίας τον δικαίου στο παράδειγμα τοϋ
θεμελιώδους κανόνα, Θεσσαλονίκη 1986.

14. «Στοιχεία Γενικής Θεωρίας τής Πολιτείας», 1929, σ. 261-297, 441-497' «La
justice platonicienne», 1933, σ. 227 έπ" «Ή κομματική δικτατορία. Συμβολή εϊς τήν
κριτικήν άνάλυσιν πολιτικών ιδεών», 1934, σ. 322 έπ.
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τικής στάσης τοϋ πνευματικού άνθρωπου έναντι τών εξουσιών και τών έξου-
σιαστών15.

Ό Kelsen με τις θέσεις τής αύστηρής θετικιστικής του θεώρησης, πού
στόχευαν άποκλειστικά στήν γνώση και άπέκλειαν κάθε άξιολογικό, βουλη-
τικό, πολιτικό στοιχείο, ένωρίς προκάλεσε άντιρρήσεις πού συνήθως άπη-
χούσαν παραδοσιακές άντιλήψεις ή οφείλονταν σέ παρανόηση τών θέσεων
του. 'Εδέχθη, δμως, και επιθέσεις και πλήγματα άπό τούς έχθρούς τής έλευ-
θερίας, σέ μιά Βιέννη όπου ήταν διάχυτος ένας ύφέρπων ή και άνοικτός
άντισημιτισμός. Αύτός, ό συντάκτης τοΰ αύστριακοΰ Συντάγματος και
έμπνευστής τοΰ πρώτου Συνταγματικού Δικαστηρίου σέ εύρωπαϊκή χώ-
ρα, άπομακρύνθηκε άπό τό Δικαστήριο, όταν, άργότερα, τό κυβερνών χρι-
στιανοδημοκρατικό κόμμα μέ νόμο έδημιούργησε τεχνητά τις προϋποθέσεις
άπομακρύνσεώς του, και τό 1930 παραιτήθηκε άπό τό Πανεπιστήμιο τής
Βιέννης λόγω τής πολεμικής πού τοΰ γινόταν. Άπό τό Πανεπιστήμιο τής
Κολωνίας, όπου έγινε δεκτός, άπομακρύνθηκε μόλις κατέλαβε τήν έξουσία
ή ρατσιστική ναζιστική βαρβαρότητα τό 1933, πού τόν έστέρησε μάλιστα
και κάθε δικαιώματος συντάξεως16. Παρά τις ποικίλες ταλαιπωρίες ό ΐδιος
έμεινε πιστός στις θέσεις του και τό 1934 άπό τήν Γενεύη έδημοσίευσε τήν
α' έκδοση τής καθαρής θεωρίας τοΰ δικαίου και στον πρόλογο έγραψε: «Έάν
παρ' δλα αυτά τολμώ αυτόν τόν καιρό νά συνοψίσω τά αποτελέσματα τής
μέχρι τοϋδε εργασίας στό πρόβλημα τοϋ δικαίου, αυτό γίνεται μέ τήν ελπίδα
ότι ό αριθμός αυτών πού άποδίδουν υπέρτερη άξια στό πνεύμα απ'δ,τι στήν
έξουσία εΐναι μεγαλύτερος άπ' αυτόν πού σήμερα πιθανώς νά φαίνεται»".

Ό Kelsen ήταν σέ ολη του τήν ζωή στόν υπέρτατο βαθμό ύπερασπιστής
τής έλευθερίας τής εκφράσεως και δή τής έπιστημονικής. Ά ς μοΰ έπιτρα-

15. Ernst Topitsch, «Hans Kelsen - Demokrat und Philosoph», στο εργο Ideolo-
giekritik und Demokratietheorie bei Hans Kelsen, hrsg v. W. Krawietz/E. Topitsch/P.
Koller, Rechtstheorie, Beiheft 4, Berlin 1982, σ. 11.

16. Χαρακτηριστικά τοϋ πρωτογονισμού πού επικρατούσε τότε είναι οτι ό συνά-
δελφος του πολιτειολόγος στο 'ίδιο Πανεπιστήμιο, Carl Schmitt, τοΰ οποίου τήν υπο-
ψηφιότητα είχε υποστηρίξει, σέ συγκέντρωση πολιτικών φίλων του μίλησε άπαξιο^τικά
γιά τήν «Σχολή τής Βιέννης τοϋ έβραίου Kelsen». (R. Α. Metall, Hans Kelsen. Leben
und Werk, Wien 1969, σ. 61.)

17. Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, Wien
1934, Vorwort.
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πει νά άναφέρω μόνο δύο χαρακτηριστικά δείγματα αύτής τής άρετής του.
Έν πρώτοις, ένώ ιδεολογικά συμπαθούσε τό αύστριακό σοσιαλδημοκρατικό
κόμμα, δεν θέλησε ποτέ νά γίνει μέλος τοΰ κόμματος καί τό έξηγεϊ αύτό ώς
εξής στήν αύτοβιογραφία του: «Ισχυρότερη άπο αύτήν τήν συμπάθεια ήταν
καί εΐναι ή άνάγκη μου γιά κομματική άνεξαρτησία στο επάγγελμα μου.
Αύτό πού δεν εγκρίνω στο Κράτος, τό δικαίωμα νά περιορίζει τήν ελευθερία
τής ερευνάς και τής έκφρασης γνώμης, δεν μπορώ νά τό αποδεχθώ ούτε σε
ενα πολιτικό κόμμα μέ εκούσια υποταγή στήν πειθαρχία του))18. "Ενα δεύ-
τερο δείγμα άναφέρει μία πρώην μαΟήτριά του στο Πανεπιστήμιο τής Κα-
λιφόρνιας, ή όποία, παρακολουθώντας τις παραδόσεις του, έξέφρασε ορι-
σμένες άντιρρήσεις γιά τήν καθαρή θεωρία τοΰ δικαίου. Ό Kelsen τήν προ-
έτρεψε νά τις δημοσιεύσει19.

Ή πνευματική του εντιμότητα συμβάδιζε μέ τήν άπουσία κάθε δογ-
ματισμού. Στον πρόλογο τής β' έκδοσης, τό 1960, τής Καθαρής Θεοιρίας
τοϋ Δικαίου έπισημαίνει «δτι καί αύτή ή έκδοση τοΰ έργου δέν θέλει νά θε-
ωρηθεί ώς έκθεση τελικών αποτελεσμάτων, άλλ' ώς επιχείρηση πού χρειά-
ζεται περαιτέρω άναπτύξεις μέ προσθήκες καί άλλες βελτιώσεις. Τον σκοπό
της θά τον έχει επιτύχει έάν θεωρηθεί άξια τέτοιας συνέχισης — άπό άλλους
έκτός άπό τόν ήδη στο τέλος τής ζωής του βρισκόμενο συγγραφέα»20. (Ό
Kelsen ήταν τότε σχεδόν 80 ετών!).

4. Αύτή ή δεύτερη —διευρυμένη— έκδοση τής καθαρής θεωρίας τοΰ δι-
καίου άποτελεΐ μία συνοπτική σύνθεση δλου τοΰ νομικού έργου τοΰ Kelsen
— καί δχι μόνο. Έν συντομία θά άναφερθοΰν τά βασικά στοιχεία τής νομικής
κελσιανής θεωρίας, τά περισσότερα τών οποίων είναι εύρύτερα γνωστά.

α) Ή κελσιανή θεωρία βλέπει δχι μόνο τά δένδρα, άλλά και δλο τό δά-
σος21. Αύτό σημαίνει δτι έν άντιθέσει προς τήν παραδοσιακή θεωρία πού είχε

18. R. Α. Métall, Hans Kelsen. Leben und Werk, δ.π. (ύποσημ. 16), σ. 33.

19. Helen Silving, «The Lasting Value of Kelsenism», στο εργο Law, State and
International Legal Order, Essays in Honour of Hans Kelsen, edited by S. Engel with
the cooperation of R.A. Métall, The University of Tennessee Press, Knoxville 1964, σ.
297 έπ., 298.

20. Reine Rechtslehre, Vorwort zur zweiten Auflage, Wien 1960, σ. VII.

21. Αύτήν τήν —πρώτη— εικόνα δανείζομαι άπό τόν Ν. Bobbio, Dalla struttura alla
funzione, Milano 1977, σ. 202.
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εστιάσει, τήν προσοχή της στήν έννοια τοϋ κανόνα δικαίου, ό Kelsen θέτει
στό κέντρο τής θεωρίας του τό σύνολο τών κανόνων, δηλαδή τό σύστημα τοΰ
δικαίου πού είναι ή δικαιική τάξη. Εννοείται ότι ξεκινά μέ τόν εννοιολογικό
προσδιορισμό τοΰ κανόνα δικαίου, τόν όποιο ορίζει ώς τό νόημα μιάς πράξε-
οος βουλήσεως πού άπευθύνεται σκόπιμα στήν συμπεριφορά άλλων. Ή πρά-
ξη βουλήσεως, τής οποίας τό νόημα είναι ό κανών, άνήκει στό είναι, είναι
ένα πραγματικό γεγονός, ένώ ό κανών είναι ένα δέον. Ή διάκριση αύτή είναι
γιά τόν Kelsen —και όχι μόνο!— θεμελιώδης22 και έχει καθαρά γνωσιολογικό-
λογικό χαρακτήρα: άπό τό είναι δέν μπορεί νά συναχθεί ένα δέον, ούτε άντί-
στροφα. Αύτο δέν σημαίνει βέβαια, όπως τονίζει και ό ΐδιος, ότι τό είναι και
τό δέον δέν βρίσκονται σέ άμοιβάίες σχέσεις μεταξύ τους23.

Ό Kelsen διηύρυνε στήν πορεία του τήν έννοια τοΰ δέοντος και περιέ-
λαβε σ' αύτήν όχι μόνο τό έπιτάσσειν, άλλά και τό έπιτρέπειν (νά τελεί κα-
νείς υλικές πράξεις), τό έξουσιοδοτεΐν (νά παρέχει νομική εξουσία) και τε-
λικά προσέθεσε και τό καταργεΐν24. Επομένως ένας κανόνας μπορεί όχι μό-
νο νά υποχρεώνει ή νά άπαγορεύει, άλλά και νά επιτρέπει, κυρίως νά εξου-
σιοδοτεί (τό ((κυρίως» προσθέτει ό ίδιος ό Kelsen και θά διευκρινισθεί στήν
συνέχεια) και, τέλος, νά καταργεί ισχύοντες κανόνες.

"Ενας κανόνας είναι κανόνας δικαίου, έφόσον άνήκει σέ μία δικαιική τά-
ξη· και άνήκει σέ μία δικαιική τάξη, έάν ή ισχύς του βασίζεται έν τελευταία
άναλύσει στον πρωταρχικό (θεμελώδη) κανόνα αύτής τής τάξης. Μία τάξη
ορίζεται ώς ένα σύστημα κανόνων, τών όποιων ή ένότητα οικοδομείται στό
ότι όλοι έχουν τελικά τόν ϊδιον λόγο ισχύος πού είναι άκριβώς ό πρωταρ-

22. Είναι θέση τοϋ νεοκαντιανισμοΰ άλλά πέραν αύτοΰ εχει ανυπέρβλητο στήριγμα
στήν τυπική λογική. Ό Kelsen ύπεραμύνθηκε διά βίου τής διάκρισης αύτής (βλ. και
το μετά θάνατον έκδοθέν εργο του Allgemeine Theorie der Normen, Wien 1980, σ.
44 έπ., 48 έπ.). Με αύτό τό δεδομένο προκαλεί εντύπωση ό άντίθετος — έσφαλμένος—
ισχυρισμός τοΰ Πάπα οτι ό Kelsen στήν ήλικία τών 84 ετών —τό 1965— εγκατέλειψε
τον δυϊσμό αυτόν γράφοντας δτι κανόνες μόνο άπό τήν θέληση μποροΰν νά (προ)ελθουν
(δ.π., ύποσημ. 1). Άλλ' δτι οί κανόνες προέρχονται άπό πράξεις βουλήσεο^ς (Willensak-
te) είναι αύτονόητο γεγονός, αύτό δμως έπ' ούδενί λόγω σημαίνει άρνηση τής διάκρισης
ειναι-δέοντος.

23. Reine Rechtslehre, 2η εκδ., ο.π., σ. 6.

24. Reine Rechtslehre, 2η εκδ., δ.π., σ. 4-5· «Derogation», Essays in Jurisprudence
in Honor of Roscoe Pound, Indianapolis /New Tork 1962, σ. 339-361, και άναλυτικά
στό εργο Allgemeine Theorie der Normen, δ.π. (ύποσημ. 22), σ. 76-87 έπ.
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χικός κανόνας. Ειδικά ή δικαιική τάξη έχει τό ειδικότερο χαρακτηριστικό
δτι είναι τάξη εξαναγκασμού μέ τήν έννοια δτι γιά ορισμένες ανθρώπινες
συμπεριφορές ή άκόμη καί γιά ορισμένες πραγματικές καταστάσεις ή ιδιό-
τητες προβλέπεται μία πράξη έξαναγκασμοΰ, δηλαδή ενα κακό πού οφείλει
(δέον) νά επιβληθεί. Κατά τά λοιπά ή δικαιική τάξη μπορεί νά άποτελεΐται
άπό κανόνες οποιουδήποτε περιεχομένου25.

β) Τό δάσος μόνο άπο δένδρα άποτελεΐται. Αύτό σημαίνει δτι σύμφω-
να μέ τήν θεο^ρία αύτή, δλα τά στοιχεία τής δικαιικής τάξης άνάγονται στήν
έννοια τοΰ κανόνος δικαίου, γι' αύτό καί ονομάζεται κανονολογική θεωρία
τοΰ δικαίου (normlogische Lehre, théorie normativiste). Όλες οί πράξεις δι-
καίου (δηλαδή οί πράξεις τών οποίων τό άντικειμενικό νόημα είναι κανόνες)
παράγουν κανόνες. Δέν δικαιολογείται νά ορθώνονται τείχη μεταξύ νόμου
καί σύμβασης (γενικώτερα, δικαιοπραξίας), μεταξύ νόμου καί δικαστικής
άπόφασης. Ούτε ή έτερονομία, ούτε τό γενικό καί άφηρημένο τής ρύθμισης
είναι εννοιολογικά στοιχεία τοΰ κανόνα δικαίου. Καί ή σύμβαση θέτει κα-
νόνες δικαίου, δπως ύπάρχουν καί άτομικοί κανόνες δικαίου26, δπως είναι
αύτοί πού περιέχονται στις δικαστικές άποφάσεις, ή καί σέ άτομικές διοι-
κητικές πράξεις, δπως άκόμη σέ άτομικές εντολές τοΰ έργοδότη προς έναν
έργαζόμενο, στά νόμιμα πλαίσια τής διευθυντικής του έξουσίας.

γ) "Ολα τά δένδρα τοϋ δάσους είναι αυτοφυή, δηλαδή τό δίκαιο παρου-
σιάζει τήν έξαιρετική πρωτοτυπία νά ρυθμίζει τό ίδιο τήν παραγωγή του, σέ
μία διαρκώς άνανεο^νόμενη διαδικασία παραγωγής κανόνων (δυναμική θε-
ώρηση τοΰ δικαίου)27. Αύτή έν σπέρματι ύπάρχει σέ άρθρο τοΰ Kelsen ήδη
τό 1913 καί άναπτύσσεται ώς κεντρική θέση στο συνθετικό έργο τοΰ 1925,
Γενική Θεωρία τοϋ Κράτους26. Οί κανόνες παραγωγής άλλων κανόνων είναι
έξουσιοδοτικοί (Erzeugungs- ή Ermächtigungsnormen) καί ιεραρχούνται
λογικά, δηλαδή δομούνται κλιμακο^τά, ώστε οί άνο'ιτεροι κανόνες κάθε βαθ-
μίδας νά άποτελοΰν τόν λόγο ισχύος τών άμέσως κατωτέρων. Αύτή ή άμοι-
βαία συνάρτηση τών εξουσιοδοτικών κανόνων είναι τό πρωταρχικό γνώρι-
σμα τής δικαιικής τάξης καί ή συνυφασμένη μ' αύτήν αύτοπαραγωγή τοΰ

25. Γιά τά στοιχεία τής δικαιικής τάξης, βλ. Reine Rechtslehre, 2η εκδ., δ.π., σ.

31 έπ., 201.

26. Βλ. συνοπτικά Allgemeine Theorie der Normen, δ.π. (ύποσημ. 22), σ. 6-7, καί
γενικο'ιτερα Reine Rechtslehre, 2η εκδ., σ. 20, 236, 242, 261 έπ.

27. Ό.π., σ. 72-73, 196 έπ., 283.

28. Allgemeine Staatslehre, Berlin 1925.
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δικαίου είναι επίτευγμα τής νομικής σκέψης. Το σύνολο αύτών τών κανό-
νων κορυφώνεται, όπως ελέχθη, σέ έναν λογικά πρώτον κανόνα στον όποιο
θεμελιώνεται ή εξουσία παραγωγής κανόνων και επομένως ή δικαιική τάξη
(πρωταρχικός κανόνας, Grundnorm, έννοια πού εμφανίζεται ήδη σέ άρθρο
του του 1914). Αύτή είναι ή κλιμακωτή θεωρία τοΰ δικαίου29. Ή κλιμά-
κωση τών κανόνων έχει κατά τόν Kelsen ώς κριτήριο τήν λογική εξάρτη-
ση (Bedingtheit) τών κατωτέρων άπό τούς άμέσως άνωτέρους. Ό μαθητής
του R. Walter συμπλήρωσε τήν θεωρία δείχνοντας ότι ή ιεράρχηση τών κα-
νόνων βασίζεται και σέ ένα δεύτερο κριτήριο πού είναι ή νομική τους δύνα-
μη (Rechtskraft)30. Παράδειγμα: οί νόμοι είναι ο λόγος ισχύος τών διαταγ-
μάτων, άλλά αύτό πού έπίσης τούς χαρακτηρίζει είναι ή νομική τους δύνα-
μη μέ τήν έννοια ότι ή διοίκηση δέν έχει τήν έξουσία νά τούς καταργήσει ή
τροποποιήσει.

Πάντως είναι βασικό δεδομένο ότι οί εξουσιοδοτικοί κανόνες προσδι-
ορίζουν τήν δομή τής δικαιικής τάξης και έπομένως ό χαρακτηρισμός τους
άπό τόν Kelsen ώς έξηρτημένο^ν (unselbstständig) —γιά τόν λόγο ότι ύπάρ-
χουν μόνο σέ συνδυασμό μέ τούς κανόνες συμπεριφοράς πού ορίζουν όρους
εξαναγκασμού31— δέν φαίνεται δόκιμος. Αύτό συνδέεται μέ τό ότι ή δικαι-
ική τάξη ορίζεται άπό τόν Kelsen μόνο ώς τάξη εξαναγκασμού, δηλαδή μέ
άποκλειστική άναφορά στούς κανόνες συμπεριφοράς. 'Ορθότερο φαίνεται νά
ορισθεί ή δικαιική τάξη ώς τό σύστημα διαρκοΰς παραγωγής κανόνων, τοΰ
οποίου ή ενότητα βασίζεται στό ότι οί κλιμακωτά διαρθρωμένοι εξουσιοδο-
τικοί κανόνες άνάγονται σέ ένα πρωταρχικό κανόνα και τό όποιο (σύστημα)

29. Der Stufenbau des Rechts, θεωρία τήν όποία έθεμελίωσε ή λεγόμενη Σχολή
τής Βιέννης, άρχικά ό Α. Merkl και στήν συνέχεια ό Η. Kelsen, ό όποιος και τήν
επεξεργάσθηκε περαιτέρω.

30. R. Walter, Der Aufbau der Rechtsordnung. Eine rechtstheoretische Unter-
suchung auf Grundlage der Reinen Rechtslehre, Graz 1964, σ. 55 έπ. "Άς σημειωθεί
δτι ή διάκριση τών δύο κριτηρίων ιεράρχησης είχε έπισημανθεϊ «έν σπέρματι» άπό
τον Carré de Malberg, στό εργο του Confrontation de la théorie de la formation du
droit par degrés avec les idées consacrées par le droit positif français relativement à sa
formation, Paris 1933, ιδίως σ. 4, σ. 152. 'Άς επιτραπεί νά αναφέρω δτι ή σημασία του
διπλοϋ κριτηρίου κλιμάκωσης και τελικά διαβάθμισης τών κανόνο^ν τονίσθηκε στήν
μονογραφία μου: La place de la convention collective dans la hiérarchie des normes,
Paris 1980, σ. 39 έπ.

31. Reine Rechtslehre, δ.π., σ. 58-59.
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συνιστά εξαναγκαστική τάξη τής άνθρώπινης συμπεριφοράς32. Όσον άφορά
τόν πρωταρχικό κανόνα, αύτός, κατά τόν Kelsen, δέν τίθεται, άλλά προϋ-
ποτίθεται· είναι ή άναγκαία λογική προϋπόθεση τής ισχύος καί τής ένότη-
τας τοΰ συστήματος δικαίου. Άπό τόν κανόνα αύτόν δέν μπορεί νά συνα-
χθεί τό περιεχόμενο είδικοτέρων κανόνων, άλλά μόνον ό λόγος ισχύος τους.
Μέ αύτήν τήν έννοια μπορεί νά χαρακτηρισθεί ώς Σύνταγμα ύπό λογική
έννοια33.

Έξαλλου, τό γεγονός δτι τό δίκαιο αύτοπαράγεται καθιστά περιττή τήν
έννοια τών πηγών τοΰ δικαίου, διότι ή πηγή ώς εικόνα παραπέμπει σέ κάτι
πού βρίσκεται έξω άπό τό δίκαιο καί άπό τό όποιο αύτό «πηγάζει». 'Ορθά
λοιπόν ό Kelsen άπορρίπτει τήν έννοια αύτή άπό τήν νομική επιστήμη34. Θά
προσθέσω δτι ή θέση της άνήκει στήν κοινωνιολογία τοΰ δικαίου, πού έξε-
τάζει το δίκαιο «έκ τών έξω», ερευνά δηλαδή τούς κοινωνικούς παράγοντες
γένεσης, κατάργησης καί άποτελεσματικότητας τών κανόνων τοΰ δικαίου35.

5. Ό Kelsen δέν περιορίσθηκε νά άναλύσει τήν κρατική δικαιική τάξη,
περιέλαβε στήν δλη θεωρία του καί τήν διεθνή δικαιική τάξη. Μέ ιδιαίτερη
όξύνοια συνάγει τήν δομή της καί τήν άναλύει συνθετικά στήν β' έκδοση τής
Καθαρής θεωρίας τον δικαίου36. Βεβαίως τονίζει δτι βρίσκεται άκόμη σέ ένα

32. Βλ. Ν. αλιπραντη, «Η. Kelsen, Κ. Τσάτσος καί διορθωτική συμπλήρωση τής
κλιμακωτής δομής τοϋ δικαίου», στο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Φιλόσοφος, συγγραφέας,
πολιτικός, Πρακτικά Διεθνοΰς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου
2009, σ. 171 έπ.· επίσης Ν. Αλιπράντη, Σύμμεικτα, τ. 1, Κοινωνιολογία και θεωρία
τον δικαίου, Αθήνα 2011, σ. 395. Πρβλ. Ν. Aliprantis, «In der Nachfolge Kelsens:
Ermächtigungsnormen, Verhaltensnormen und die Struktur der Rechtsordnung», 9e
Congrès mondial de l'Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie
(Basel 1979), Actes, Part 4, Wiesbaden 1983, σ. 195 έπ.

33. Reine Rechtslehre, 6.π., σ. 47, 202.

34. Ό.π., σ. 238-239.

35. Πρβλ. τήν παραπλήσια διάκριση τοΰ Η. L. Α. Hart μεταξύ τής εσωτερικής
καί εξωτερικής θεώρησης τοΰ δικαίου στο εργο του The Concept of Law, Oxford 1961
(στήν γερμανική μετάφραση Der Begriff des Rechts, Frankfurt 1973, σ. 140-141). Για
τήν έξωτερική («εκ τών εξω») θεώρηση τοΰ δικαίου ώς έργο τοΰ κοινωνιολόγου βλ.,
μεταξύ άλλων, M. Husson στον τόμο Méthode sociologique et droit, s./dir. H. Batiffol,
N. Bobbio κ.ά., Paris 1958, σ. 88' R. Treves, Introduzione alla sociologie del diritto,
Torino 1977, σ. 136-137.

36. Reine Rechtslehre, 2η εκδ., ο.π., σ. 321 έπ.
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στάδιο άποκέντρωσης, άφοΰ δέν διαθέτει διακεκριμένα όργανα γιά τήν πα-
ραγωγή και εφαρμογή τών κανόνων και μάλιστα κανόνων πού νά ύποχρεώ-
νουν όλα τά Κράτη. Τέτοιοι κανόνες πράγματι υπάρχουν, παράγονται μέσω
εθίμου και άποτελοΰν τό γενικό διεθνές δίκαιο. Μεταξύ αύτών ιδιαίτερη ση-
μασία έχει ό κανών πού εξουσιοδοτεί τά Κράτη νά ρυθμίζουν τήν άμοιβαία
συμπεριφορά τους μέ συμβάσεις. Οί συμβάσεις αύτές άποτελοΰν τό μερικής
ισχύος διεθνές δίκαιο, άφοΰ οί συμβατικοί κανόνες δέν ισχύουν γιά ολα τά
Κράτη και είναι ιεραρχικά ύποδεέστεροι σέ σχέση μέ τό γενικό εθιμικό δι-
εθνές δίκαιο, πού βρίσκεται στήν πρώτη βαθμίδα. Και τό διεθνές λοιπόν δί-
καιο έχει κλιμακωτή δομή, ή όποία περιλαμβάνει και τρίτη κλίμακα στήν
όποία βρίσκονται τά δικαιοδοτικά ή άλλα διεθνή όργανα πού ιδρύονται μέ δι-
εθνείς συμβάσεις, δηλαδή κανόνες πού άνήκουν στήν δεύτερη κλίμακα.

Οί γενικοί εθιμικοί κανόνες, ώς κανόνες πού θεμελιώνουν τούς υπό-
λοιπους, είναι δυνατόν νά θεο^ρηθούν ώς δεσμευτικοί κανόνες δικαίου, διό-
τι λογικά προϋποτίθεται ένας πρωταρχικός κανόνας, ό όποιος θέτει τό έθιμο
τών Κρατών ώς δικαιοπαραγωγικό γεγονός. Ό πρωταρχικός αύτός κανόνας
είναι ό εξής: Τά Κράτη, δηλαδή οί κυβερνήσεις τους, οφείλουν στις άμοι-
βαΐες σχέσεις τους νά συμπεριφέρονται μέ τόν τρόπο πού άνταποκρίνεται σέ
ένα δεδομένο έθιμο, ή, κατ' άλλη διατύπωση, εξαναγκασμός άπό Κράτος
έναντίον Κράτους οφείλει νά άσκηθεΐ ύπό τις προϋποθέσεις και μέ τόν τρόπο
πού άνταποκρίνεται σέ ένα δεδομένο έθιμο. Αύτό είναι τό ύπό λογική έννοια
Σύνταγμα τοϋ διεθνοΰς δικαίου37. Κατ' αύτόν τόν τρόπο ό Kelsen συλλαμ-
βάνει γνωσιολογικά τό διεθνές δίκαιο και τις έπιμέρους κρατικές δικαιικές
τάξεις ώς ένότητα, ώς ενιαίο σύστημα κανόνων.

Ή ένότητα αύτή διεθνοΰς και κρατικού δικαίου μπορεί νά εννοηθεί μέ
δύο τρόπους: εΐτε θεωρώντας τό διεθνές δίκαιο ώς δικαιική τάξη παραχθεΐσα
μέ έξουσιοδότηση άπό τήν κρατική δικαιική τάξη —και έπομένο^ς ύποδεέ-
στερη τής τελευταίας—, είτε θεωρώντας το ώς δικαιική τάξη πού παρέχει
έξουσιοδότηση στις κρατικές τάξεις, δηλαδή ώς τάξη ύπέρτερη αύτών, τις
όποιες και ένσωματώνει ώς μερικές. Στήν πρώτη έκδοχή δίδεται τό πρωτείο
στις έπί μέρους κρατικές δικαιικές τάξεις, ενώ στήν δεύτερη τό πρωτείο δί-
δεται στήν διεθνή τάξη. Ή διαφορά μεταξύ τών δύο άφορά μόνον τόν λόγο
ισχύος τοΰ διεθνοΰς δικαίου, όχι τό περιεχόμενο του38, ούτε τό περιεχόμενο

37. Ό.π., σ. 222.

38. Ό.π., σ. 339.
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τών κρατικών δικαιικών τάξεων39. Ή επιλογή τής μίας ή τής άλλης δεν άνή-
κει στήν νομική έπιστήμη, άλλά σέ πολιτικούς παράγοντες. Ό Kelsen θεω-
ρεί δτι πρόκειται απλώς γιά δύο διαφορετικά συστήματα άναφοράς πού είναι
καί τά δύο έξ ίσου ορθά καί δικαιολογημένα40. Κατά συνέπεια ή καθαρή θε-
ωρία δέν δίδει τήν προτίμηση στή μία ή στήν άλλη άποψη, άφήνοντας έλεύ-
Οερο τον δρόμο τής πολιτικής επιλογής. Καί εδώ εκδηλώνεται ή συνεπής
διαφύλαξη τής θεωρίας τοΰ δικαίου μακριά άπό κάθε πολιτικό, βουλητικό
στοιχείο, παρά τήν δεδομένη ειρηνιστική ιδεολογία τοΰ Kelsen πού θά συμ-
βάδιζε μέ τήν άναγνώριση τοΰ πρωτείου στο διεθνές δίκαιο41.

Συμπερασματικά, τό νομικό εργο τοΰ Kelsen άποτελέί μία ιδιοφυή ένι-
αία συνθετική σύλληψη τής δομής δλου τοΰ δικαίου. Καί αύτό, άποφεύγον-
τας κάθε μεθοδολογικό συγκρητισμό, δηλαδή μέ άποκλειστική στόχευση
στήν γνώση τοΰ δικαίου ώς δέοντος. Ή συνεπής θετικιστική νομική θεώρη-
σή του, ή όποία διήκει δι' δλου τοΰ έργου του, είναι άναπόσπαστα συνδεδε-
μένη μέ τήν μεθοδολογική καθαρότητα (χαρακτηριστικά, ήδη τό 1920 ή μο-
νογραφία του γιά τήν θεο^ρία τοΰ διεθνοΰς δικαίου φέρει ώς υπότιτλο ((συμ-
βολή σέ μία καθαρή θεωρία τοΰ δικαίου»)42.

6. Οί επιστημολογικές αύτές θέσεις τόν οδήγησαν καί στήν κριτική
τών ιδεολογιών4'" στις όποιες περιλαμβάνεται ή κριτική τών φιλοσοφικών
άντιλήψεων τής δικαιοσύνης (μεταξύ άλλων, τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Άρι-

39. Ό.π., σ. 344.

40. Ό.π., σ. 344-345.

41. Ή απόλυτη αύτή θέση τοϋ Kelsen επικρίθηκε καί άπο «κελσιανούς» διεθνολόγους.
Βλ. μεταξύ άλλων, Stephan Verosta, «Rechtsgeschichte und Reine Rechtslehre. Zu-
gleich ein Beitrag zum Problem der Beziehungen zwischen Faktizität und Normativi-
tät», στο Law, State and International Legal Order, Essays in Honour of Hans Kelsen
δ.π. (ύποσημ. 19), σ. 347 έπ., 362-364.

42. Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer
reinen Rechtslehre, Tübingen 1920.

43. Hans Kelsen, Aufsätze zur Ideologiekritik, hrsg v. R Topitsch, Neuwied/
Darmstadt 1964. Βλ. καί Ideologiekritik und Demokratietheorie bei Hans Kelsen, δ.π.
(ύποσημ. 15)' Cl. Jabloner, «Ideologiekritik bei Kelsen», στον τόμο Schwerpunkte
der Reinen Rechtslehre, hrsg. v. R. Walter, Bd. 18, Schriftenreihe des Hans Kelsen-
Instituts, Wien 1992, σ. 97 έπ.
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στοτέλη44), καθώς και ή παραδοσιακή διάκριση Κράτους και δικαίου. Ή τε-
λευταία, κατά τόν Kelsen, άναγνωρίζοντας στό Κράτος υπόσταση άνεξάρ-
τητη άπό τό δίκαιο, κατατείνει οχι στήν καλλίτερη κατανόηση τοΰ Κρά-
τους, άλλά στήν αύξηση τοΰ κύρους του και επομένως έχει άρνητικό ιδεολο-
γικό χαρακτήρα. Κατ' αύτόν, Κράτος και δίκαιο ταυτίζονται, μέ τήν έννοια
ότι τό Κράτος εϊναι μία (οργανωμένη) δικαιική τάξη και μάλιστα σχετικά
συγκεντρωτική (σέ άντίθεση μέ τις προ-κρατικές και ύπερ-κρατικές δικαι-
ικές τάξεις, πού είναι άποκεντρωμένες)43. Ή θέση αύτή έχει, εκτός άλλων,
ώς συνέπεια νά άποδυναμώνει τήν θεωρία τοΰ φυσικού δικαίου, στήν όποία ό
Kelsen άσκησε άπό πολύ ένωρίς πολύπλευρη κριτική46. "Ηδη τό γεγονός ότι
τό δίκαιο έχει ώς χαρακτηριστικό νά αύτοπαράγεται άφαιρεΐ άπό τήν θεω-
ρία τοΰ φυσικού δικαίου τήν βάση της, άφοΰ καθίσταται άνευ άντικειμένου ή
άναφορά σέ στοιχεία ξένα προς τήν αύτοπαραγωγή.

Πέραν αύτοΰ ό Kelsen άνέλυσε τις ποικίλες άντιλήψεις γιά τό φυσικό
δίκαιο σέ συνδυασμό βέβαια μέ τήν άναζήτηση τής δικαιοσύνης πού άποτε-
λεΐ τό κοινό υπόβαθρο τους. Έν πρώτοις διαπιστοονει ότι άπό τούς υποστη-
ρικτές τοΰ φυσικού δικαίου συνάγονται άκρως άντιφατικές άπόψεις γιά τήν
δικαιοσύνη και επομένως ότι ή θεωρία αύτή δέν είναι σέ θέση νά διατυπώσει
γενικούς και άμετάβλητους τοπικά και χρονικά κανόνες φυσικοΰ δικαίου και
ή ύποτιθέμενη ύποκατάστατη θεο^ρία τοΰ μεταβλητού φυσικοΰ δικαίου δέν
άφίσταται κατ' ούσίαν τής προηγούμενης47. Έν συνεχεία διερευνά ίστορι-
κο-κοινωνιολογικά τήν πραγματική λειτουργία τών διαφόρων θεωριών φυ-
σικού δικαίου και συμπεραίνει οτι αύτές κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνταν
γιά νά δικαιολογηθούν οί υπάρχουσες δικαιικές τάξεις ώς σύμφωνες μέ τό

44. Συνολική κριτική άνάπτυξη, βλ. στό έργο Reine Rechtslehre, 2η έκδ., δ.π., σ.
357-401, και στήν άγγλική γλώσσα What is Justice? Justice, Law and Politics in the
Mirror of Science, Collected Essays, Berkeley/Los Angeles 1957.

45. Reine Rechtslehre, 2η έκδ., δ.π., σ. 288 έπ.

46. Ήδη σέ μελέτες τοϋ 1927-1928 και τών αμέσως μετέπειτα έτών και έκ νέου
στήν μεταπολεμική περίοδο άπό τό έτος 1949, όποτε έδημοσίευσε τήν μελέτη του «The
Natural Law Doctrine before the Tribunal of Science», πού περιλαμβάνεται στόν τόμο
What is Justice?, δ.π. (ύποσημ. 44), σ. 137-173, 384-388. Συνθετική άνάπτυξη βλ.
στό έργο Reine Rechtslehre, δ.π., σ. 402-444.

47. Reine Rechtslehre, 2η έκδ., δ.π., σ. 429-434.
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φυσικό δίκαιο, είχαν δηλαδή κατ' εξοχήν συντηρητικό χαρακτήρα καί μόνον
σέ εξαιρετικές περιπτώσεις άσκησαν μεταρρυθμιστική ή έπαναστατική λει-
τουργία. Αύτό προκύπτει, κατά τόν Kelsen, άπό τήν στάση πού τηρούσαν
οί κλασικοί εκπρόσωποι τοΰ φυσικοΰ δικαίου ώς προς τήν σχέση του μέ
τό θετικό δίκαιο (στωικοί φιλόσοφοι, ρωμαιοκαθολικοί καί διαμαρτυρόμε-
νοι θεολόγοι, καθώς καί νεώτεροι φιλόσοφοι καί νομικοί, δπως οί Hobbes,
Pufendorf, κ.ά.). Καταλήγοντας δτι μία άπόλυτη δικαιοσύνη γιά τήν ορθο-
λογική γνώση δέν ύπάρχει, ό Kelsen τονίζει δτι αύτό δέν σημαίνει δτι ό θε-
τικισμός ώς σχετικιστική άξιολογική θεωρία δέν διαθέτει κριτήρια γιά τήν
άξιολόγηση τοΰ θετικού δικαίου. Απλώς σημαίνει δτι ή επιλογή τοΰ κριτη-
ρίου τής δικαιοσύνης εξαρτάται άπό τήν υποκειμενική κρίση τοΰ καθενός καί
δχι άπό οποιαδήποτε άντικειμενική θεο^ρία φυσικοΰ δικαίου48.

Στήν μεταπολεμική Γερμανία σημειώθηκε κατ' άρχάς μία κίνηση επι-
στροφής στήν θεωρία τοΰ φυσικοΰ δικαίου λόγω τής αύταπάτης δτι ό νο-
μικός θετικισμός εύνόησε τόν έθνικοσοσιαλισμό49. Σύν τω χρόνω κατανο-
ήθηκε δτι επρόκειτο γιά μία πρόχειρη καί επιφανειακή άντίληψη καί άπο-
καταστάθηκε ή νηφάλια συζήτηση καί έρευνα γύρω άπό τά θέματα αύτά50.
"Ετσι άνανεώθηκε καί διευρύνθηκε τό ένδιαφέρον γιά τό έργο τοΰ Kelsen, μέ
πλήθος δημοσιεύσεων'11. Έκτος τής Γερμανίας, ή άκτινοβολία του άπό τήν
Λατινική Αμερική μέχρι τήν Άπω Ανατολή είναι τεράστια. Γενικότερα συ-
νειδητοποιείται δλο καί περισσότερο τό γεγονός οτι ή κελσιανή θεωρία είναι
κατ' άρχήν άνοικτή καί προς διάφορες δογματικές νομικές άντιλήψεις καί
προς μετανομικές κριτικές θεωρήσεις τοΰ θετικού δικαίου, άκόμη καί πρός
τις διάφορες εκδοχές τοΰ μαρξισμού, στον όποιο είχε άφιερώσει ήδη στον

48. Ό.π., σ. 441-442.

49. Χαρακτηριστική ήταν ή προγραμματική μελέτη τοϋ Gustav Radbuch, ((Die
Erneuerung des Rechts», Die Wandlung. Eine Monatschrift, 2. Jg. 1947, σ. 8 έπ.

50. Βλ. τόν συλλογικό τόμο Naturrecht oder Rechtspositivismus, hrsg. v. Werner
Maihofer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1966.

51. Άπό τις πρόσφατες συλλογικές μελέτες ιδιαίτερα σημαντική είναι: Hans Kelsen.
Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts, hrsg. v. St. Paulson/
Molleis, Tübingen 2005 (μέ πολυπληθείς παραπομπές καί στήν μή γερμανική βιβλι-
ογραφία).
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μεσοπόλεμο ιδιαίτερη προσοχή32. Πάντως στήν νομική άκαδημαϊκή κοινό-
τητα τών ΗΠΑ ό Kelsen συνάντησε κατηγορηματική άρνηση άποδοχής. Ό
άγγλοσαξονικός πραγματισμός, μέ προεξάρχουσα τήν λεγόμενη νομική ρεα-
λιστική σχολή, έπικεντρωνόμενος στον επαγγελματισμό, δέν εύνοεϊ τήν σο-
βαρή θεωρητική νομική σκέψη και άντιπαράθεση. Έπί πλέον, τελείως άστή-
ρικτες αιτιάσεις, κυρίως άπό τήν πλευρά τής αυτοαποκαλούμενης κριτικής
σχολής, οφείλονται στήν άγνοια μελετών τοΰ Kelsen, πού άπλώς δέν έχουν
μεταφρασθεί στά άγγλικά, όπως ή υφηγεσία του03.

7. Έν όψει τής άναφοράς στό κοινωνιολογικό έργο τοΰ Kelsen, έρωτάται
πώς συνδυάζεται ό αύστηρός νομικός θετικισμός του μέ τή συμβολή του
στήν κοινωνιολογία. Τό ενδιαφέρον του γι' αυτήν και ειδικά γιά τήν κοι-
νωνιολογία τοΰ δικαίου έκδηλώθηκε πολύ ενωρίς, άρχικά μέ ομιλία του τό
1911 στήν κοινωνιολογική έταιρεία στήν Βιέννη, τό επόμενο έτος μέ δημο-
σίευση μελέτης και τό 1915-1916 μέ τήν άντιπαράθεσή του μέ τόν «ιδρυτή»
τής κοινωνιολογίας τοΰ δικαίου Eugen Ehrlich μετά τήν δημοσίευση, τό
1913, τοΰ έργου Θεμελίωση τής κοινωνιολογίας τοϋ δικαίου54. Ώς πολιτει-
ολόγος έδημοσίευσε άφενός μονογραφία γιά τήν κοινο^νιολογική και τήν νο-
μική έννοια τοϋ Κράτους05 και άφετέρου μελέτη γιά τήν έννοια τοΰ Κράτους

52. Βλ. μεταξύ άλλο^ν «Allgemeine Rechtslehre im Lichte materialistischer Ge-
schichtsauffassung» (1931), «Marx oder Lassalle. Wandlungen in der politischen The-
orie des Marxismus» (1924), μελέτες αναδημοσιευμένες στον τόμο Demokratie und
Sozialismus, ο.π. (ύποσημ. 4), σ. 69-136, σ. 137-169, αντίστοιχα.

53. Βλ. ύποσημ. 2. Μέ δεδομένη τήν περιθωριοποίηση τοϋ Kelsen παρέλκει κάθε
συγκριτικό σχόλιο σέ σχέση μέ το αύξανόμενο έντονο αμερικανικό ένδιαφέρον γιά
τον εύδοκιμήσαντα έπί ναζισμοΰ θεωρητικό νομικό Carl Schmitt, μέ πρωτοστάτη
τόν «πολύν» Richard Posner. Κριτική ανάλυση τής άμερικανικής στάσης έναντι τοϋ
Kelsen, βλ. κυρίους στήν μελέτη τοΰ D. Α. Jeremt Telman, «The Reception of Hans
Kelsen's Legal Theory in the United States: A Sociological Model», L'Observateur des
Nations Unies, vol. 24, 2008, Valparaiso University Legal Studies, Research Paper no
08-03.

54. Eugen Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, München/Leipzig
1913. Ή άντιπαράθεση άπό τήν πλευρά τοϋ Kelsen εγινε μέ τρεις δημοσιεύσεις στό
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (1915-1916).

55. Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchungen
des Verhältnisses zwischen Staat und Recht, Tübingen 1922.
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άπό τήν σκοπιά τής κοινωνικής ψυχολογίας μέ ειδική άναφορά στήν Οεο^ρία
του Freud γιά τήν ψυχολογία τής μάζας56.

Αύτό που ενδιέφερε κατ' εξοχήν τόν Kelsen —καί αύτό άποτελεΐ τήν
άπάντηση στό ερώτημα— ήταν ή διάκριση μεταξύ νομικής καί κοινωνιο-
λογικής μεθόδου καί γενικότερα ή διάκριση τών δύο επιστημών, τής πρώ-
της ώς κανονιστικής καί τής δεύτερης ώς έξηγητικής, δηλαδή στοχεύουσας
στήν διαπίστωση αιτιώδους σχέσης μεταξύ δεδομένων τής πραγματικότη-
τας. Κατά τά λοιπά, δπως τονίζει ό ΐδιος, μεταξύ τής κοινωνιολογίας τοΰ
δικαίου καί τής έπιστήμης τοΰ δικαίου δέν υπάρχει άντίθεση, ώς εάν μόνο ή
μία ή ή άλλη δικαιολογείται άπό τήν άποψη τής γενικής έπιστημονικής γνώ-
σης· άντιθέτως υπάρχει στενή σχέση μεταξύ τοΰ άντικειμένου τής μιάς καί
τής άλλης, άπλώς είναι άνάγκη νά άποφευχθεΐ ό συγκρητισμός τών μεθό-
δων τους57. 'Ιδίως σήμερα πού προωθείται ή διεπιστημονική προσέγγιση καί
συνεργασία, τήν όποία ό Kelsen ένθέρμως υποστήριζε58, ή κελσιανή αύτή
άπαίτηση είναι άκρως επίκαιρη, διότι συμβάλλει στό νά άποφευχθοΰν έπι-
στημονικά άμαλγάματα καί συγχύσεις καί νά διατηρηθεί ή αύτονομία τών
μεθόδων έρευνας στις επιστήμες59.

Μέ αύτό τό έπιστημονικό υπόβαθρο καί μέ πολύπλευρο καί πλουσι-
ότατο ύλικό πού είχε έν πολλοίς συγκεντρώσει άπό τά χρόνια τής Βιέννης
(στοιχεία έθνολογίας, ιστορίας θρησκειών, άρχαιογνωσίας, φιλοσοφίας καί
φυσικής) ό Kelsen συνέγραψε κατά τά χρόνια τής αύτοεξορίας του στήν Γε-
νεύη (1934-1940) τό εκπληκτικά πρωτότυπο έργο του μέ τίτλο Άνταπόδο-

56. ((Der Begriff des Staates und die Sozial psychologie. Mit besonderer Berücksichti-
gung von Freuds Theorie der Masse», Imago, 1922, σ. 97 έπ.

57. "Ηδη στήν μελέτη του-βιβλιοκρισία τοϋ έργου τοΰ Eugen Ehrlich μέ τίτλο
((Eine Grundlegung der Rechtssoziologie», Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial-
politik, 1915, σ. 839 έπ., 840. Τήν ί'δια θέση μέ αύτή τοϋ Kelsen υιοθετούν οχι μόνο
σύγχρονοι του «κλασικοί» συγγραφείς (Karl Renner, Max Weber), άλλα καί σημερινοί
γνωστοί έρευνητές (μεταξύ άλλων, Η. Rottleuthner, Rechtstheorie und Rechtssozio-
logie, Freiburg/München 1981, σ. 18 έπ.).

58. Βλ. τόν πρόλογο τοϋ έργου του Vergeltung und Kausalität (βλ. ύποσημ. 60).

59. Βλ. Ralf Dreier, Recht-Moral-Ideologie, Studien zur Rechtstheorie, Frank-
furt 1981, σ. 232.
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ση και Αιτιότητα. Μία κοινωνιολογική ερευνά60. Άπό τις 514 σελίδες του οί
231 περιλαμβάνουν παραπομπές και εκτενείς παρεκβάσεις, πού άποτελοΰν
κατ' ούσίαν άκρως εύσυνείδητη έπεξεργασία και άξιολόγηση τών πηγών
και τής δλης βιβλιογραφίας. Τυπώθηκε στήν 'Ολλανδία το 1940, άλλά λόγω
τών πολιτικών συνθηκών κυκλοφόρησε 6 έτη άργότερα, τό 1946, ενώ προη-
γουμένως εϊχε μεταφρασθεί στά άγγλικά μέ τίτλο Κοινωνία και φύση. Μία
κοινωνιολογική ερευνά. Όπως έγραψε ό ίδιος στον πρόλογο τοΰ 1940, «ή
προσπάθεια νά διατυπωθούν συνθετικά τά άποτελέσματα διαφορετικών επι-
στημών άπό μία ενιαία, άλλά ξένη προς αύτές τις επιστήμες, κοινωνιολο-
γική σκοπιά, πρέπει νά άναμένει μία αύστηρή κριτική άπό τήν πλευρά τών
επιστημών αύτών. Μία τέτοια κριτική είναι τόσο περισσότερο εύπρόσδε-
κτη όσο αύτή καθιστά δυνατή εκείνη τήν συνεργασία μέ τήν όποία και μό-
νο ό έδώ επιδιωκόμενος σκοπός μπορεί νά επιτευχθεί»61. Λόγω τής έμβέ-
λειάς του, τό έργο θά μποροΰσε νά ορισθεί ώς ή ιστορική κοινωνιολογία τών
άνθρωπίνων κοσμοθεωριών άπό τά πρώιμα στάδια τής έξέλιξης μέχρι τήν
σύγχρονη έποχή. Σκοπός του ήταν, ειδικότερα, νά δειχθεί μέ ποιο τρόπο ή
δικαιοσύνη, ώς βασική ιδέα κάθε κοινωνικής ζωής, άναπτύχθηκε στις πιο
διαφορετικές εποχές και στούς πιο διαφορετικούς λαούς, δηλαδή ποιά ήταν
ή πραγματική λειτουργία της στήν κοινωνία. Κεντρική ιδέα τής όλης πραγ-
ματείας είναι ότι ή κυρίαρχη άνά τούς αιώνες και τούς λαούς άντίληψη τής
δικαιοσύνης ταυτίζεται μέ τήν άνταπόδοση. Τά συμπεράσματα τοΰ έργου
μπορούν νά άποδοθοΰν συνοπτικότατα μέ τρεις διαπιστώσεις πού άντιστοι-
χοΰν στά τρία μέρη του.

α) Ή πρώτη διαπίστωση άφορά τόν τρόπο μέ τόν όποιο καταλάβαινε
τήν φύση ό προ^τόγονος άνθρωπος (der Primitive, κατά τήν τότε κρατού-
σα ορολογία). Βασική θέση τοΰ Kelsen είναι δτι ό πρωτόγονος έρμηνεύει τά
στοιχεία και περιστατικά τής φύσεως —είτε πρόκειται γιά ζώα, φυτά, γιά
τόν καιρό, είτε πρόκειται γιά καταστάσεις ή γεγονότα άνθρώπινα— μέ βάση
τήν άρχή τής άνταπόδοσης. Συχνά ή άνταπόδοση άποδίδεται σέ ένα φυσικό
ένστικτο εκδίκησης, τό όποιο μάλιστα δέν διακρίνεται επαρκώς άπό τήν κα-
θαρά ζωώδη άμυντική άντίδραση πού πηγάζει άπό τό ένστικτο τής αύτο-

60. Vergeltung und Kausalität. Eine soziologische Untersuchung, den Haag 1940.
To έργο επανεκδόθηκε στά γερμανικά τό 1982, άλλα έκτοτε έχει έξαντληθει.

61. Vergeltung und Kausalität, ό.π., Vorwort, σ. XXXVI.
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συντήρησης. Άπο τό αντανακλαστικό αύτό πρέπει νά διακριθεί ή εκδίκη-
ση, ή όποία προϋποθέτει δτι ή αντίδραση δέν συνίσταται άπλώς στήν άμυνα
κατά τοϋ «κάκου», άλλά στήν συνειδητή πρόθεση νά προκαλέσει ενα κακό
στόν αίτιο τοΰ κακοΰ, στον οποιονδήποτε ή οτιδήποτε (άκόμη καί άψυχα,
μή έμβια άντικείμενα) θεωρηθεί ώς αύτουργός του62. Αύτό σημαίνει δτι τό
άρχικό ένστικτο ύπέστη μία τροποποίηση πού μόνο μέ τήν κοινωνική συνύ-
παρξη κατέστη δυνατή. Γιά τούς λόγους αύτούς πρέπει νά άντιμετο^πίζονται
μέ πολλή περίσκεψη οί λεγόμενες περιπτώσεις εκδίκησης ζώων καί ή ύπο-
τιθέμενη άναλογία μέ τήν άνθρώπινη συμπεριφορά63. Ό Kelsen άποστασι-
οποιέϊται άπό τήν καθαρά εξελικτική άντίληψη καί τοΰ Darwin καί άκόμη
περισσότερο αύτών πού κάνουν λόγο γιά ήθική τών ζώων (animal ethics)64
ή τείνουν πρός αύτήν τήν υπόθεση60. Ή έκδίκηση ζώων μπορεί ίσως νά γίνει
δεκτή μόνο στις περιπτώσεις ζώων πού βιώνουν κοινωνικά66, εφόσον αύτό
τό τελευταίο μπορεί νά επαληθευθεί.

Ή φύση γιά τόν πρωτόγονο δέν έχει αύθυπαρξία, λειτουργεί ώς μέ-
ρος τής κοινωνίας. 'Ιδιαίτερη σημασία έχει γιά τήν έρμηνεία τής φύσης ή
πίστη στις ψυχές άνθρώπων καί ζώων, ζώντων ή μή, διότι αύτές επενερ-
γούν ώς παράγοντες τής άνταπόδοσης, συνηθέστερα άρνητικής, άλλά καί θε-
τικής. Ή σχέση τοΰ άρχαϊκοΰ άνθρωπου πρός τά ζώα είναι ή ίδια καί πρός
τά φυτά, τουλάχιστον αύτά πού είναι γι' αύτόν σημαντικά, καί προσδιορί-
ζεται άπό τήν άρχή τής άνταπόδοσης. "Ετσι, μετά τήν θανάτωση ζώου στό
κυνήγι ή μετά τήν κοπή δένδρου πρέπει νά άναμένεται άνταπόδοση, γιά τήν
άποφυγή τής όποιας γίνονται τελετουργίες. Ό άνιμισμός συνίσταται σέ μία
ειδική κοινωνική έρμηνεία τής φύσης καί χαρακτηρίζεται άπό τό δτι ο πρω-
τόγονος έρμηνεύει προσωπικά (περσοναλιστικά) τό σύνολο τών γεγονότο^ν
πού τόν ενδιαφέρουν, δηλαδή σύμφωνα μέ άρχές πού προσδιορίζουν τις κοι-
νοτικές του σχέσεις καί πρωτίστως σύμφο^να μέ τήν άρχή τής άνταπόδο-

62. Vergeltung und Kausalität, δ.π., σ. 50, 54-55.

63. "Ο.π., σ. 52-53.

64. Herbert Spencer, Justice (Part IV of the Principles of Ethics), 1891, σ. 3 έπ.,
8 έπ. (δπως παραπέμπεται άπό τόν Kelsen, σ. 366, ύποσημ. 7).

65. Edward Westermarck, Ursprung und Entwicklung der Moralbegriffe, I. Bd.,
1907, σ. 31 (δπως παραπέμπεται αύτόθι άπο τόν Kelsen, ύποσημ. 6). Βλ. καί S. R.
Steimetz, αύτόθι, ύποσημ. 8.

66. Vergeltung und Kausalität, δ.π., σ. 52.
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σης. Συνήθως όταν συμβεί κάτι δυσάρεστο ή ζημιογόνο, θά άποδοθεΐ στήν
κακή συμπεριφορά ή πράξη κάποιου άνθρώπου, ό όποιος και θά πρέπει νά
εντοπισθεί γιά νά τιμωρηθεί, ή άκόμη μπορεί νά θεωρηθεί ώς τιμωρητική
πράξη συγκεκριμένου πνεύματος γιά τήν κακή πράξη. Σέ άντίθεση μέ τόν
Dürkheim, κατά τόν όποιον στις άπαρχές τής πνευματικής του εξέλιξης ό
άνθρωπος άποδίδει τά φυσικά γεγονότα, ζημιογόνα ή ωφέλιμα, σέ άπρόσο^-
πες δυνάμεις, ό Kelsen θεωρεί ότι ή έννοια τής άπρόσωπης δύναμης άποτε-
λεΐ άφαίρεση και είναι χαρακτηριστική τοΰ αιτιώδους σκέπτεσθαι, πού προ-
ϋποθέτει ένα άνώτερο στάδιο έξέλιξης.

Ό πρωτόγονος, προκειμένου νά εξηγήσει κάτι, δέν ερωτά πώς συνέβη
αύτό, άλλά ποιός τό έκανε. Αύτό άκριβώς σημαίνει ότι ερμηνεύει τήν φύση
κανονιστικά, δηλαδή μέ βάση τόν κανόνα τής άνταπόδοσης και όχι μέ τήν
άρχή τής αιτιότητας. Ή νοοτροπία αύτή τοΰ άρχαϊκοΰ άνθρώπου εκφρά-
ζει τήν άντίληψή του οχι μόνο γιά τήν φύση, άλλά και γιά τήν δικαιοσύνη
πού τήν συνδέει άναπόσπαστα μέ τήν άνταπόδοση. Αύτό σημαίνει ότι ερμη-
νεύει τήν φύση κανονιστικά, ένώ ή άρχή τής αιτιότητας τοΰ είναι άγνωστη.
Είναι σημαντικό ότι τά συμπεράσματα έρευνητών τοΰ επιπέδου π.χ. τοΰ
Lucien Lévy-Bruhl, συμπίπτουν έν πολλοίς67 μέ τά τοΰ Kelsen, στό ότι δη-
λαδή οί άρχαϊκοί λαοί έχουν «προ-λογική» νοοτροπία, άφοΰ κατ' αύτούς ή
φύση δέν διέπεται άπό αιτιότητα, άλλά, κατά τόν Lévy-Bruhl, άπό μυστικι-
στικές συνδέσεις και «συμμετοχές» (participations). Επισημαίνεται μάλι-
στα άπό νεώτερους ερευνητές68 ότι ή άναφορά τοΰ Kelsen στήν κανονιστική
άρχή άποδίδει σαφέστερα τήν νοοτροπία τους άπό τούς όρους ((προλογικός»
και «μυστικιστικός».

67. Άλλά όχι σέ ολα τά σημεία. Μεταξύ άλλων ό Kelsen διαφωνεί μέ τόν Lévï-
Bruhl (L'âme primitive, σ. 113 έπ., 282 έπ., οπο^ς παραπέμπεται άπό τόν Kelsen),
ό όποιος βλέπει στήν έκδίκηση, ιδίως τήν αιματηρή, εναν μυστικιστικό συλλογικό
άντιστάθμισμα τής ομάδας πού άνταποκρίνεται στήν άνάγκη της γιά εξισορρόπηση.
Και αύτό τό άντιτάσσει στήν άνταπόδοση. Κατά τόν Kelsen, αύτό άπηχεΐ τήν άντίληψη
τής συλλογικότητας όχι τοϋ πρωτογόνου, άλλα τοΰ συγχρόνου άνθρώπου ( Vergeltung
und Kausalität, ο.π., σ. 373-375).

68. Cl. Jabloner, «Bemerkungen zu Hans Kelsens "Vergeltung und Kausalität", be-
sonders zur Naturdeutung der Primitiven», στο έργο Ideologiekritik und Demokratie-
theorie bei Hans Kelsen, 6.π. (ύποσημ. 15), σ. 47 έπ., 56.
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β) Τήν άνταπόδοση ώς τήν κατ' εξοχήν έκφραση τής ιδέας τής δικαι-
οσύνης εντοπίζει ό Kelsen καί στήν αρχαιοελληνική θρησκεία καί φιλοσο-
φία, στις όποιες άναφέρεται τό δεύτερο μέρος τής πραγματείας του. Ξεκι-
νώντας άπό τόν Όμηρο έρευνα διαδοχικά τόν ρόλο τής ιδέας τής άνταπόδο-
σης στούς τραγικούς, στούς ορφικούς καί στούς πυθαγορείους, στον Πίνδα-
ρο καί, τελικά, καί στον Πλάτο^να, στον όποιο άποδίδει στενότατο συσχε-
τισμό τής άθανασίας τής ψυχής μέ τήν ιδέα τής άνταποδοτικής δικαιοσύ-
νης, ιδίως στούς τρεις διάλογους Γοργία, Φαίδωνα καί Πολιτεία69. 'Ιδιαί-
τερα τονίζει ότι ή «αιτία» ώς έννοια άκόμη στον Πίνδαρο καί στον Αισχύλο
σημαίνει ενοχή, εύθύνη, καί επισημαίνει δτι άκόμη καί στήν σημερινή γερ-
μανική γλώσσα υπάρχει ό σύνδεσμος αύτός: ή αιτία (Ursache) είναι ύπεύθυ-
νη (verschuldet) γιά κάποιο άποτέλεσμα'0.

Κατά τόν Kelsen, είναι πιθανότατο ή άρχή τής αιτιότητας νά προήλθε
άπό τήν μεταλλαγή τής άρχής τής άνταπόδοσης (ή του καταλογισμού, κατά
νεώτερη ορολογία). Ή μεταλλαγή αύτή πραγματοποιείται δταν ό άνθρω-
πος συνειδητοποιήσει δτι οί σχέσεις μεταξύ τών πραγμάτων —σέ άντίθε-
ση μέ τις σχέσεις μεταξύ τών άνθρώπων— προσδιορίζονται άνεξάρτητα άπό
μία άνθρώπινη ή ύπερανθρώπινη βούληση ή —πράγμα πού είναι τό ι'διο— δέν
προσδιορίζονται άπό κανόνες. Κατά τόν Kelsen πάντοτε, οί έλληνες φιλό-
σοφοι τής φύσεως (Θαλής, Αναξίμανδρος, κ.ά.) καί σέ μεγαλύτερο βαθμό
οί άτομιστές φιλόσοφοι (Λεύκιππος, Δημόκριτος) καί οί σοφιστές κατέβα-
λαν τήν μεγαλειώδη προσπάθεια νά συλλάβουν έπιστημονικά τήν πραγμα-
τικότητα καί νά άναδείξουν τήν άρχή τής αιτιότητας, άνεξάρτητα άπό τις
μυθολογικές άπαρχές της. 'Ιδίως μέ τους άτομιστές φιλοσόφους καί τόν συ-
νεπή άποκλεισμό κάθε τελεολογικού στοιχείου άπό τήν άντίληψη τής φύσε-
ως άναφαίνεται ούσιαστικά ή σύγχρονη έννοια τής αιτιότητας. Πάντως, γε-
νικά, καί ή άρχαία ελληνική σκέψη δέν άπέβαλε τήν άντίληψη τής άνάγκης
(άναγκαιότητας) μέ τήν όποία ή Δίκη, ή θεά τής άνταπόδοσης, τιμωρεί τούς
κακούς, πράγμα πού συνέβαλε στήν δημιουργία τής άντίληψης τοϋ φυσικοΰ
νόμου ώς αιτιώδους σχέσης άπόλυτης άναγκαιότητας71.

69. Vergeltung und Kausalität, δ.π., σ. 232-233.

70. Ό.π., σ. 256.

71. Ό.π., σ. 277-278.
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γ) Στο τρίτο μέρος τοϋ έργου του ό Kelsen ασχολείται μέ τις επιπτώ-
σεις τής νεώτερης επιστήμης στήν ανθρώπινη κοσμοθεωρία και μέ τήν σύγ-
χρονη σχέση φύσεως και κοινωνίας. Κατ' άρχάς διαπιστώνει δτι μέ τήν νε-
ώτερη φυσική έπιστήμη ή άρχή τής αιτιότητας άποσυνδέθηκε τελείως άπό
τήν άρχή τής άνταπόδοσης (και τοΰ καταλογισμού). Περαιτέρω επισημαί-
νει δτι σήμερα διαψεύσθηκε άπό τήν σύγχρονη φυσική ή άντίληψη τής άπο-
λύτως άναγκαίας σχέσης αιτίας και άποτελέσματος, δηλαδή «σχετικοποιή-
θηκε» ή άρχή τής αιτιότητας και άντικαταστάθηκε άπό τό στοιχείο τής πι-
θανότητας. Πάντως, άφότου έγινε κτήμα τής άνθρώπινης σκέψης ή άρχή
τής αιτιότητας, συνειδητοποιήθηκε δτι έφαρμόζεται και στήν άνθρώπινη
συμπεριφορά. Ή ψυχολογία, ή έθνολογία, ή ιστορία, ή κοινωνιολογία έχουν
ώς άντικείμενο τήν άνθρώπινη συμπεριφορά στό μέτρο πού προσδιορίζεται
άπό τήν άρχή τής αιτιότητας και έρευνάται στό πλαίσιο αύτό. Οί επιστήμες
αύτές είναι κοινωνικές (διότι άσχολοΰνται μέ τήν άνθρώπινη συμπεριφορά),
άλλά δέν διακρίνονται ούσιωδώς, άπό μεθοδολογική άποψη, άπό τις φυσικές
επιστήμες. Αντιθέτως, ούσιώδης είναι ή μεθοδολογική διαφορά τους άπό τις
κανονιστικές επιστήμες, οί όποιες δέν περιγράφουν πώς εκδηλώνεται ή αίτι-
ωδώς προσδιορίσιμη άνθρώπινη συμπεριφορά στό πλαίσιο τής πραγματικό-
τητας, άλλά πώς δέον νά έκδΐ]λωθεΐ, προσδιορισμένη άπό θετικούς κανό-
νες. Μέ άπλή διατύπωση μπορεί νά λεχθεί δτι ή κοινωνία είναι άντικείμενο
δύο διαφορετικών επιστημονικών συνόλων: τών κοινωνικών επιστημών τής
αιτιότητας και τών κοινωνικών κανονιστικών επιστημών. Οί κανονιστικές
έπιστήμες προσεγγίζουν τήν άμοιβαία άνθρώπινη συμπεριφορά άπό τήν
άποψη όχι τής άρχής τής αιτιότητας, άλλά τής άρχής του καταλογισμού.

Ή ερμηνεία άπό ίστορικοθεωρητικής κοινωνιολογικής άπόψεως τής
κελσιανής πραγματείας, τής όποιας οί όξύνοες και λεπτές έπισημάνσεις
συχνά δέν έχουν πλήρως κατανοηθεί ούτε άπό διακεκριμένους κοινωνιολό-
γους δπως ό Τ. Parsons72, συνίσταται στό δτι άπό τήν κανονιστική άρχή τής
άνταποδόσεως έκπήγασε άργότερα ή άντίληψη τοΰ νόμου τής αιτιότητας.
Μέ τήν άνάδειξη τής άρχής τής αιτιότητας και τήν άποσύνδεσή της άπό τήν

72. Βλ. τήν βιβλιοκρισία του της άγγλικής έκδοσης τοϋ έργου στό Harvard Law Re-
view, τ. 58 (1944), σ. 140 έπ., και τήν κριτική έπισήμανση τοΰ Ε. Topitsch γιά τήν
παραθεο'^ρηση κεντρικής θέσης τοΰ Kelsen (Vergeltung und Kausalität, δ.π., Einleitung,
σ. XXVII-XXVIII και ύποσημ. 34).
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άρχή τής άνταπόδοσης διαχωρίζονται οί έννοιες τής φύσεως καί τής κοι-
νωνίας, καί ή διάκριση δμως αύτή δέν είναι ή τελευταία λέξη τής γνώσης.
Ώς τμήματα τής πραγματικότητας τά κοινωνικά γεγονότα καί φαινόμενα
έμφανίζονται νά μπορούν νά συλληφθούν κατά τούς ίδιους νόμους δπως τά
φυσικά. Καί τά μεν καί τά δέ δέν ύπείκουν σέ άπόλυτους νόμους, άλλά κα-
θιστούν δυνατή τήν διατύπωση στατιστικών πιθανολογήσεων. Καί ό Kelsen
τελειώνει τήν ερευνά του μέ τήν εντυπωσιακά περιεκτική φράση πού συμπυ-
κνώνει τήν άπελευθέρωση τοΰ άνθρώπου άπό τή δεισιδαιμονία: «Άν στήν
άρχή τής ανθρώπινης άντίληψης ή φύση ήταν ένα τμήμα τής κοινωνίας, τώ-
ρα —μετά τήν πλήρη χειραφέτηση τής αιτιότητας άπο τήν άνταπόδοση— ή
κοινωνία είναι ενα τμήμα τής φύσης».

Όπως τονίζει ό Ε. Topitsch στήν εισαγωγή τής έκδοσης τοΰ 1982, ορι-
σμένα συμπεράσματα τοΰ Kelsen συμπληρώθηκαν καί άλλα επιβεβαιώθη-
καν άπό τις μετέπειτα έρευνες73. Μιά σημαντική επιβεβαίωση συνιστούν τά
άποτελέσματα τής έρευνας τοΰ Edgar Zilsel γιά τις κοινωνικές προελεύσεις
τής έπιστήμης'4, ένώ μιά σημαντική (διορθωτική;) συμπλήρωση άποτελεΐή
διαπίστωση τής γενετικά προσδιορισμένης συνεργιστικής κοινωνικής συμ-
περιφοράς άνώτερων ζώων πού έξυπηρετει τήν έπιβίωσή τους75.

Αύτή άκριβώς ήταν καί ή ρεαλιστική έπιθυμία τοΰ Kelsen, πού τήν εξέ-
φρασε στον πρόλογο τής έκδοσης τοΰ 1940. 'Άσχετα άπό τις έκτοτε εξελί-
ξεις τών ερευνών, γεγονός είναι δτι λίγα άντίστοιχου βεληνεκούς έργα έχουν
γραφεί μέχρι σήμερα πάνω στήν έξαιρετικά σημαντική αύτή θεματική. Άς
σημειωθεί δτι, δπως έχω πληροφορηθεί, ύπάρχουν 2.000 περίπου χειρόγρα-
φες σελίδες πού άναφέρονται στήν περαιτέρω διερεύνηση τοΰ ιδίου θέματος,
τής κοινωνιολογικής άνάλυσης καί έξέλιξης τών κοσμοθεωριών, καί άναμέ-
νουν τήν συστηματική κατάταξη καί έκδοσή τους'11.

73. Ε. Topitsch, Einleitung, σ. XXIX.

74. Ε. Zilsel, Die sozialen Ursprünge der Wissenschaft, Frankfurt 1976.

75. Erhard Oeser, «Kelsens Ideologiekritik und die Evolutionstheorie des Rechts»,
στο Logischer Empirismus und Reine Rechtslehre, Cl. Jabloner/Fr. Stadler (hrsg.), Ver-
öffentlichungen des Instituts Wiener Kreis, σ. 275 έπ., 282.

76. Τήν πληροφορία εχω άπό τόν καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου τοΰ Freiburg I.
Br. Matthias Jestaedt, ό όποιος εχει άναλάβει, σέ συνεργασία μέ το Ινστιτούτο Hans
Kelsen τής Βιέννης, τήν έκδοση τών Απάντων.
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Ό αυστριακός φιλόσοφος τοϋ δικαίου Ota Weinberger εκανε τό 1972
μία έπιλογή δοκιμίων τοϋ Kelsen αναφερομένων στήν νομική και ήθική φι-
λοσοφία και τά δημοσίευσε τό 1973. Ό Kelsen ό ίδιος δέν πρόλαβε νά δει
τόν τόμο. Τόν πρόλαβε ό θάνατος και ό Weinberger κάτω άπό τόν πρόλο-
γο του σημείωσε: «Ό Hans Kelsen πέθανε στις 19 Απριλίου τοΰ 1973. Μό-
νο τό έ'ργο του τώρα ζει γιά νά εμπνέει μελλοντικές γενεές νομικών και φι-
λοσόφων»7'.

77. Hans Kelsen, Essays in Legal and Moral Philosophy, Selected and introduced
by Ota Weinberger, translated by P. Heath, D. Reidel, Dordrecht/Boston 1973, σ. VII.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 10ΗΣ ΜΑΪΟΤ 2012

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΤΝΟΤ
ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΩΝ χ.κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟΦΟΡΟΥ*
ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ

Κατόπιν αιτήσεως μου (άπό 15/3/2010), ή Τάξη τών Ηθικών και Πο-
λιτικών Επιστημών πρότεινε και ή Σύγκλητος τής Ακαδημίας Αθηνών ενέ-
κρινε τήν έκτέλεση τής παρουσιαζόμενης έρευνας χρηματοδοτούμενης άπό
τήν 'Επιτροπή Ερευνών τής Ακαδημίας Αθηνών. Ή διεξαγωγή τής έρευ-
νας, πού διήρκεσε ένα έτος, άνετέθη στούς Καθηγητή κ. Θεοδόσιο Παλά-
σκα και 'Επίκουρο Καθηγητή κ. Χρυσόστομο Στοφόρο, ύπό τήν επιστημο-
νική εύθύνη μου. Σημειωτέον ότι ή μελέτη εκτυπώθηκε και φέρει τόν άριθμό
11 στήν ειδική σειρά τοΰ Γραφείου Οικονομικών Μελετών τής Ακαδημίας
Αθηνών.

Ή παγκόσμια χρηματοπιστοοτική κρίση, πού άρχισε στά μέσα τοΰ
2007, όπως και ή κρίση χρέους τής έλληνικής οικονομίας άνέδειξαν σέ διε-
θνές και εγχώριο επίπεδο άντίστοιχα μιά σειρά άπό σοβαρά προβλήματα
στό παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Ταυτόχρονα, προέβαλαν τις
ισχυρές άλληλεξαρτήσεις πού υφίστανται μεταξύ τών παραγόντων τών χρη-
ματοοικονομικών άγορών και έπεσήμαναν τήν ταχύτητα μέ τήν όποία οί
κίνδυνοι πού έμφανίζονται σέ έναν τομέα τής οικονομίας μποροΰν νά μετα-

* Τ. Palaskas, C. Stoforos, The role of hedge funds in economic crises.
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δοθούν σέ ολόκληρο το οικονομικό σύστημα, μέ σοβαρές συνέπειες για τήν
ανάπτυξη τών επιμέρους οικονομιών.

Ή άναγκαιότητα διαχείρισης τών κινδύνων αύτών έγινε εμφανέστερη
καί έντονότερη λόγω τής παγκοσμιοποίησης καί τής αύξανόμενης μεταβλη-
τότητας τών χρηματοοικονομικών αγορών. Παράλληλα, ή ταχύτατη άνά-
πτυξη καθώς καί ή γεωγραφική έπέκταση τών Κεφαλαίων Αντιστάθμισης
Κινδύνου (ΚΑΚ) τά τελευταία είκοσι χρόνια έχουν οδηγήσει στήν ενίσχυση
τών κινδύνων, μέ άποτέλεσμα ή διαχείρισή τους νά καθίσταται άκόμη πιο
άναγκαία, ώστε νά ύπάρξει σταθερότητα στις χρηματοοικονομικές άγορές
καί στις οικονομίες γενικότερα.

Τά ΚΑΚ έχουν καταγράψει άλματώδη διεθνή άνάπτυξη τήν περίοδο
1985-2009. Συγκεκριμένα, ό άριθμός τους αύξήθηκε μέ μέσο έτήσιο ρυθμό
118,8%. Ανάλογος (126,3%) ήταν καί ό μέσος ετήσιος ρυθμός τών ύπό δια-
χείριση κεφαλαίων. Ειδικότερα, τά παγκόσμια ύπό διαχείριση κεφάλαια
τών ΚΑΚ άνήλθαν, τήν περίοδο τής μέγιστης άκμής τους, σέ 2 τρισ. δολ.
τό 2007, ένώ ύποχώρησαν σέ 1,7 τρισ. δολ. τό 2009. Σύμφωνα μέ τό Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο, ή μέση μόχλευση τών ΚΑΚ είναι 1,4-1,7 φορές
τό κεφάλαιο, άν καί τό έπίπεδο τής μόχλευσης έξαρτάται άπό τήν επενδυ-
τική τους στρατηγική.

Ή ταχύτατη άνάπτυξη τών ΚΑΚ στις χρηματοοικονομικές άγορές καί
τό χρηματοπιστωτικό σύστημα διεθνώς, σέ συνδυασμό μέ τήν αύξηση τής
συχνότητας τών οικονομικών κρίσεων τά τελευταία εικοσιπέντε χρόνια, τά
έφερε στό επίκεντρο τών πολιτικών καί οικονομικών συζητήσεων, οί όποιες
συνοψίζονται στό ούσιαστικό ερώτημα: ((Ποιος είναι ό ρόλος τής δραστηρι-
οποίησης τών ΚΑΚ στις οικονομίες καί σέ ποιο βαθμό μπορεί ό ρόλος αύτός
νά έπηρεάζει τις οικονομικές κρίσεις στή γέννησή τους, στήν οξυνσή τους
ή άκόμη καί στή γεωγραφική τους έπέκταση;» Ή άπάντηση στό συγκεκρι-
μένο έρώτημα άποτελεϊ τόν βασικό στόχο τής παρουσιαζόμενης μελέτης.

Ειδικότερα, ή μελέτη αύτή στοχεύει: Πρώτον, στή διερεύνηση, κατα-
γραφή καί άνάλυση του ρόλου τών ΚΑΚ στις οικονομίες, ιδιαίτερα σέ περιό-
δους οικονομικών κρίσεων, μέ ειδική άναφορά στήν έλληνική οικονομία καί,
Δεύτερον, στή διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σχετικά μέ τις άλλαγές
πού είναι άναγκαΐο νά υιοθετηθούν, δεδομένης καί τής διεθνούς εμπειρίας,
άπό τό έλληνικό θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου νά προστατευτούν οί έγχώ-
ριοι επενδυτές καί νά άναπτυχθεϊ ό κλάδος τών ΚΑΚ πρός οφελος τής έλλη-
νικής οικονομίας.
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Ή ύλη αναπτύσσεται σέ έπτά κεφάλαια πού άναφέρονται στή χρημα-
τοπιστωτική κρίση τής περιόδου 2007-2009, στήν κρίση χρέους τής Ελλά-
δας, στον ορισμό, τήν ιστορική διαδρομή καί τά βασικά χαρακτηριστικά τών
ΚΑΚ, στον ρόλο τών ΚΑΚ στήν οικονομία καί τό χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα καθώς καί στό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τής χρηματοπιστωτικής
άγοράς τών ΚΑΚ στήν Ελλάδα καί διεθνώς.

Τό πρώτο κεφάλαιο άποτελεΐ τήν εισαγωγή τής μελέτης, στήν όποία
ό στόχος τής ερευνητικής προσπάθειας άναλύεται στά έπιμέρους συνθετικά
του μέρη.

Στό δεύτερο κεφάλαιο διερευνάται ή διεθνής οικονομική κρίση τής πε-
ριόδου 2007-2009, ή όποία άποτελεΐ τό άποκορύφωμα τής χρηματοπιστω-
τικής άνισορροπίας, πού άρχισε τό 2006 άπό τήν άγορά άκινήτων στις Η ΠΑ
καί σηματοδοτεί τό τέλος ενός ύποδείγματος πού κυριάρχησε τήν προηγού-
μενη εικοσιπενταετία καί είχε ώς άρχή τήν ελευθερία τών άγορών. Μετά τήν
σέ βάθος παρουσίαση τών αιτιών τής χρηματοπιστωτικής κρίσης έπισημαί-
νονται οί λόγοι τής έπέκτασής της, μέ ιδιαίτερη άναφορά στις άδυναμίες λει-
τουργίας τοΰ παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος καί στά διορθω-
τικά μέτρα πού άπαιτοΰνται γιά τήν άποτελεσματική άντιμετώπιση παρό-
μοιων κρίσεων, άλλά καί γιά τόν περιορισμό τής ήδη υπάρχουσας.

Στό τρίτο κεφάλαιο έξετάζεται καί άποτιμάται ή κρίση χρέους τής
ελληνικής οικονομίας καθώς καί ό ρόλος τών ΚΑΚ. Ειδικότερα, γίνεται
άναφορά στό ιστορικό τής κρίσης, στά αίτιά της καθώς καί στή διεθνή της
διάσταση, άφού αύτή συνετέλεσε στή δημιουργία μιάς άλληλουχίας εγχώ-
ριων κρίσεων σέ ολόκληρη σχεδόν τή Νότια Εύρωζώνη (Πορτογαλία, Ισπα-
νία καί Ιταλία).

Στό τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται καί άναλύεται ή άγορά τών
ΚΑΚ. Τό κεφάλαιο αύτό δίδει έναν περιεκτικό ορισμό τών ΚΑΚ, καταγρά-
φει τά γενικά χαρακτηριστικά, τις επενδυτικές στρατηγικές καί τή διαχρο-
νική άνάπτυξη τών συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων, ώστε ό άναγνώ-
στης νά είναι σέ θέση νά κατανοήσει τόν ρόλο τους καί τό μερίδιο εύθύνης
πού ή δραστηριοποίησή τους μπορεί νά φέρει στήν περίπτωση τών οικονο-
μικών κρίσεων, όπο^ς καί στήν ύπό εξέλιξη εγχώρια κρίση.

Στό πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται καταγραφή του ρόλου πού διαδρα-
ματίζουν τά ΚΑΚ στήν οικονομία καί στό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στό
πλαίσιο αύτό, εκτίθενται τά πλεονεκτήματα πού παρουσιάζουν τά ΚΑΚ σέ
σχέση μέ τή λειτουργία τών χρηματοπιστο^τικών άγορών καί τών οίκονο-
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μιών γενικότερα και άναλύεται ό ρόλος τους πριν και κατά τή διάρκεια τών
οικονομικών κρίσεων τής τελευταίας εικοσιπενταετίας, μέ έμφαση στήν
πρόσφατη κρίση τής περιόδου 2007-2009 και στήν κρίση χρέους τής ελλη-
νικής οικονομίας.

Στό έκτο κεφάλαιο έξετάζεται τό ερώτημα άν και σέ ποιο βαθμό τό
ξέσπασμα τής τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης οφείλεται, πέραν και
ταυτόχρονα μέ τήν έντονη παρουσία τών ΚΑΚ, σέ άδυναμίες και κενά θε-
σμικών παραγόντων. Ή άπάντηση στό έρ<ύτημα αύτό συνιστά και ένα ούσι-
αστικό σκέλος τοΰ σκοπού τής μελέτης, άφοΰ, μαζί μέ τήν άπάντηση στό
ερώτημα άν και σέ ποιο βαθμό ή δραστηριότητα τών ΚΑΚ δημιουργεί ή
έπηρεάζει τις οικονομικές κρίσεις, συμπληρώνει τήν επίτευξη τοΰ κεντρικοΰ
στόχου της. Ειδικότερα, μελετάται τό θεσμικό πλαίσιο τών χρηματαγορών
και ό ρόλος του στήν κρίση τής περιόδου 2007-2009. Τέλος, παρουσιάζεται
τό θεσμικό πλαίσιο τών ΚΑΚ στήν Ευρωπαϊκή 'Ένωση και στις ΗΠΑ, και
καταγράφεται τό θεσμικό πλαίσιο τών χρηματοπιστωτικών προϊόντο^ν, μέ
έμφαση στά ΚΑΚ, στήν Ελλάδα.

Ή μελέτη ολοκληρώνεται μέ τήν κωδικοποίηση τών συμπερασμάτων
και τών προτάσεο^ν πολιτικής σχετικά μέ τις άλλαγές πού είναι άναγκαΐο νά
υιοθετηθούν στό διεθνές, εύρωπα'ικό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, προκει-
μένου νά διαμορφωθούν οί συνθήκες ένίσχυσης τών θετικών επιδράσεων και
άμβλυνσης τών άρνητικών επιπτώσεων τών ΚΑΚ διεθνώς και στήν εγχώ-
ρια οικονομία. Σημειωτέον ότι ή μελέτη πλαισιώνεται άπό 7 πίνακες, 21
διαγράμματα καθώς και άπό εκτενή έλληνική και ξενόγλο^σση βιβλιογρα-
φία. "Οπως προκύπτει άπό τήν περιγραφή τής δομής τής μελέτης, επιχειρή-
θηκε ή διερεύνηση τοΰ ρόλου τών ΚΑΚ στις οικονομικές κρίσεις, μέ ειδική
άναφορά στήν έλληνική οικονομία, και ή διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής
σχετικά μέ τις άλλαγές πού πρέπει νά υιοθετηθούν στό διεθνές και εγχώριο
θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου νά προστατευτούν οί έγχώριοι επενδυτές και
νά άναπτυχθοΰν τά ΚΑΚ πρός όφελος τής έγχώριας οικονομίας.

Τά προϊόντα τών ΚΑΚ άνήκουν κατεξοχήν στήν κατηγορία τών επο-
νομαζόμενοι εναλλακτικών επενδύσεων. Ή ίδιαιτερότητά τους έναντι τών
παραδοσιακών προϊόντοον έγκειται τόσο στήν επενδυτική τους στρατηγική
όσο και στά χρησιμοποιούμενα επενδυτικά μέσα, μέ έμφαση στήν υιοθέτηση
τεχνικών μόχλευσης. Ό εναλλακτικός χαρακτήρας τών ΚΑΚ συνδέεται οχι
μόνο μέ τήν επενδυτική τους πολιτική άλλά και μέ τις ιδιαίτερες όργανούτι-
κές τους δομές. Αναφοράς χρήζουν τά υψηλά έλάχιστα όρια εισόδου τών με-
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ριδιούχων, ό σημαντικός περιορισμός τής άρχής τοΰ άνοικτοΰ κύκλου, ή πε-
ριουσιακή συμμετοχή τοΰ διαχειριστή, καθώς και το σύστημα άνταμοιβής
τοΰ τελευταίου, ή όποία συνδέεται μέ τήν άπόδοση τοΰ ΚΑΚ (συνήθους είναι
ίση μέ 20% έπί τών κερδών τών ΚΑΚ).

Διαφοροποιητικά στοιχεία τών ΚΑΚ έναντι τών παραδοσιακών χρη-
ματοπιστο^τικών προϊόντων εντοπίζονται στό επίπεδο κατάθεσης τοΰ ενερ-
γητικού, όπου ένα άπό τά στοιχεία άποτελεΐ ό θεματοφύλακας κεφαλαίων.
Σέ άντίθεση, γιά παράδειγμα, μέ τά άμοιβαΐα κεφάλαια τά όποια καταθέ-
τουν έκ τοΰ νόμου τήν περιουσία τους σέ πιστωτικά ιδρύματα, στά ΚΑΚ
λειτουργούν ώς θεματοφύλακες κεφαλαίων εξειδικευμένοι και οργανωτικά
αύτόνομοι παροχεΐς χρηματοοικονομικών ύπηρεσιών, οί όποιοι άναλαμβά-
νουν γιά λογαριασμό τών ΚΑΚ ενα εύρύ φάσμα άρμοδιοτήτων πέραν τής θε-
ματοφύλαξης, όπως τή διαχείριση χαρτοφυλακίου, τήν έρευνα άγοράς, κ.ά.
Ώς ιδιαίτερο γνώρισμα τής άγοράς τών ΚΑΚ πρέπει νά άναφερθεΐή μεγάλη
σημασία τών ύπεράκτιων οικονομικών κέντρων, τά όποια προτιμώνται κα-
τεξοχήν ώς έδρα εναλλακτικών επενδυτικών προϊόντος, λόγω τοΰ εύνοϊκοΰ
φορολογικού και έποπτικοΰ τους πλαισίου.

Ή ταχύτατη άνάπτυξη τών ΚΑΚ, τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λει-
τουργίας τους και ό βασικός ρόλος τους στις χρηματοοικονομικές άγορές
και τό χρηματοπιστωτικό σύστημα διεθνώς, σέ συνδυασμό μέ τήν αύξηση
τής συχνότητας τών οικονομικών κρίσεων τά τελευταία εικοσιπέντε χρό-
νια, τά έφερε στό έπίκεντρο τών πολιτικών και οικονομικών συζητήσεων.
Ή μία πλευρά τής συγκεκριμένης συζήτησης άναδεικνύει τόν θετικό ρόλο
τών ΚΑΚ στή λειτουργία τών χρηματοπιστωτικών άγορών και στήν οικο-
νομία γενικότερα. Στό 'ίδιο πλαίσιο, τά ΚΑΚ, λόγω τής έπενδυτικής τους
φύσης, εισέρχονται σέ νέες άγορές γιά τις όποιες άποτελοΰν τις βασικές
πηγές άντλησης κεφαλαίων και κατά συνέπεια ρευστότητας. Επιπλέον,
πολλά ΚΑΚ έπιδιώκοντας νά έπιτύχουν άποδόσεις στοχοποιοΰν τις άναπο-
τελεσματικότητες τής άγοράς, γεγονός πού οδηγεί σέ μείωση τής διαφοράς
άπόδοσης μεταξύ τιμής άγοράς και τιμής πούλησης και έτσι πιο άποτελε-
σματικες τιμές γιά τά χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ένας άλλος άξονας
τής θετικής επίδρασης τών ΚΑΚ στις άγορές είναι ή καλύτερη κατανομή
τοΰ κινδύνου καθώς τά ΚΑΚ άποτελοΰν βασικούς συναλλασσόμενους στις
άγορές παραγώγων. Άπό τήν άλλη πλευρά, κατά τή συζήτηση άσκεΐται δρι-
μεία κριτική στά ΚΑΚ, τά όποια κατηγοροΰνται ότι είναι οί βασικοί ύπαί-
τιοι τών χρηματοπιστωτικών κρίσεων τής τελευταίας εικοσαετίας.
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Ή ανάλυση τών συγκεκριμένων κρίσεων καί ή δραστηριοποίηση τών
ΚΑΚ δείχνει δτι αύτά δέν προκάλεσαν ούτε τήν ασιατική κρίση οΰτε τις άλ-
λες μεγάλες κρίσεις πού ξέσπασαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 'Οπωσδή-
ποτε σήμερα, λόγω τής παγκοσμιοποίησης, οί άγορές άντιδροΰν άμεσα καί
ταυτόχρονα στήν οποιαδήποτε πληροφορία. "Ετσι, δταν οί έπιχειρήσεις ή
τά κράτη άποτυγχάνουν στούς έπιδιωκόμενους στόχους, τά κεφάλαια άντι-
δροΰν άμεσα στά νέα αύτά δεδομένα, μέ συνέπεια τήν πτώση τών τιμών τών
μετοχών ή/καί τών ομολόγων (δ,τι συμβαίνει τώρα καί στήν περίπτωση τοΰ
Εύρώπαϊκοΰ Νότου).

Όσον άφορά στή σύνδεση τών ΚΑΚ μέ τήν οικονομική κρίση τοΰ 2007,
ή μελέτη καταλήγει στό συμπέρασμα δτι τά ΚΑΚ, παρότι τήν τελευταία
περίοδο δέχθηκαν επιθέσεις καί κατηγορίες σχετικά μέ τήν επίδραση πού
άσκεΐ ή δράση τους στις παγκόσμιες οικονομίες καί στις έπιχειρηματικές
στρατηγικές, ή συμβολή τους στήν πρόκληση τής κρίσης δέν ύπήρξε καθορι-
στική. Ή κρίση ήταν τό άποτέλεσμα έκτενοΰς δανειοδότησης τών χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων, κυρίως στις Η ΠΑ, σέ συνδυασμό μέ τή δημιουργία
σύνθετων προϊόντων καί τή διαχείρισή τους άπό τούς έπενδυτές καθώς καί
τής έλλειψης συντονισμού καί εναρμόνισης τών έποπτικών άρχών σέ άπο-
κλίνοντα πλαίσια ρύθμισης καί έποπτείας άκόμη καί έντός ενιαίων οικονο-
μικών περιοχών, δπως οί ΗΠΑ καί ή Ε.Ε.

Ή άνάλυση δείχνει δτι τά ΚΑΚ άποτέλεσαν καί τά ί'δια θύματα μίας
κρίσης πού δημιουργήθηκε άπό τή λανθασμένη έκτίμηση τοΰ κινδύνου καί
τή διαχείριση τών διαδικασιών πιστώσεων άπό φορείς καί οργανισμούς πού
ύπάγονται σέ αύστηρό θεσμικό πλαίσιο. Ή πτώχευση ενός άριθμοΰ ΚΑΚ,
τά όποια είχαν επενδύσει στά σύνθετα δομημένα προϊόντα πού προκάλεσαν
τήν παρούσα κρίση, οφείλεται έν μέρει στήν άποτυχία τής έπενδυτικής τους
στρατηγικής, άλλά καί στή λανθασμένη έκτίμηση τής σχέσης μεταξύ τής
ρευστότητας τών έπενδυτικών προϊόντων καί αύτής πού προσέφεραν στούς
πελάτες τους. 'Επιπρόσθετα, πολλά ΚΑΚ άναγκάστηκαν, γιά νά ικανοποιή-
σουν τό κύμα άποχώρησης τών πελατών τους, πού προκλήθηκε άπό τόν πα-
νικό μέ άφορμή τήν κρίση, νά ρευστοποιήσουν στοιχεία τοΰ χαρτοφυλακίου
τους, γεγονός πού έπηρέασε άρνητικά τήν τιμή αύτών τών στοιχείων. Ύπό
το πρίσμα αύτό, ορθότερο φαίνεται νά δεχθεί κανείς δτι τά ΚΑΚ δέν προ-
κάλεσαν τήν κρίση, άλλά δτι ή συμπεριφορά τους κατά τήν περίοδο τής κρί-
σης, ή όποία υπαγορεύτηκε καί άπό πρωτοβουλίες καί άδυναμίες άλλων πα-
ραγόντων, ενίσχυε τό πεδίο άναταράξεο^ν τών άγορών.
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Τά ΚΑΚ κατηγορήθηκαν και γιά υποκίνηση τής ύπό εξέλιξη κρίσης
χρέους στήν έλληνική οικονομία. Όμως, δπως έδειξε ή ανάλυση τής μελέ-
της, ή κρίση ήταν κυρίως τό άποτέλεσμα τών διαρθρωτικών προβλημάτων
τής έλληνικής οικονομίας, ένώ τό χρονικό σημείο στό όποιο έντοπίζεται ή
έναρξη τής κρίσης συνδέεται μέ τήν άνακοίνωση τόν 'Οκτώβριο τοϋ 2009
γιά τόν διπλασιασμό τοϋ χρέους, ή όποία έστρεψε τό ενδιαφέρον τών διε-
θνών επενδυτών, δπως και τών ΚΑΚ, στήν Ελλάδα. 'Οπωσδήποτε, λαμβά-
νοντας υπόψη τόν σκοπό και τόν ρόλο τών ΚΑΚ, ή προσπάθειά τους νά επι-
τύχουν άπόλυτες άποδόσεις σέ σχέση μέ τήν άγορά είναι πιθανό νά έστρεψε
τό ένδιαφέρον τους στήν έλληνική άγορά και συγκεκριμένα στό νά τοποθε-
τήσουν κεφάλαια σέ CDS τών έλληνικών ομολόγων επενδύοντας σέ πιθανή
πτώχευση τής χώρας.

Παράλληλα, ή διεύρυνση τών άποδόσεων τών έλληνικών ομολόγων σέ
σχέση μέ τά άντίστοιχα γερμανικά μπορεί νά οδήγησε πολλά ΚΑΚ νά έπεν-
δύσουν στήν έλληνική άγορά προσβλέποντας στό γεγονός ότι τά άλλα κράτη
μέλη τής εύρωζώνης δέν θά άφηναν μία χώρα τοΰ συμφώνου σταθερότητας
νά οδηγηθεί σέ πτώχευση, καθώς αύτό θά δημιουργοΰσε σοβαρά προβλή-
ματα στό εύρώ. Όμως, γίνεται φανερό δτι ό ρόλος τών ΚΑΚ, δσον άφορά
τις κρίσεις, έντοπίζεται κυρίως στήν ένταση και στήν ταχύτητα έμφάνισής
τους και οχι στή γέννησή τους. Μέ άλλα λόγια, ή προαναφερθείσα άνακοί-
νωση τόν 'Οκτώβριο τοΰ 2009 έστρεψε τήν προσοχή τών ΚΑΚ στό χρέος
τής Ελλάδας και διαμόρφωσε τό ούσιαστικό έρο'ίτημα σχετικά μέ τή δυνα-
τότητα τής χώρας νά τό άποπληρώσει χωρίς νά χρειαστεί νά οδηγηθεί σέ
όλική ή μερική πτώχευση.

Ή συζήτηση πού άναπτύχθηκε τήν τελευταία δεκαετία γύρω άπό τόν
ρόλο τών ΚΑΚ άσκησε πίεση στις κυβερνήσεις και στούς θεσμικούς παρά-
γοντες τής άγοράς νά θέσουν τά ΚΑΚ ύπό στενή παρακολούθηση. Στό πλαί-
σιο αύτό, ή Ε.Ε. προέβη σέ άναλύσεις γιά τούς κινδύνους πού προέρχονται
άπό τά ΚΑΚ στό εύρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα άπό τή χρήση
σύνθετο^ν χρηματοοικονομικών προϊόντων, άλλά και πιστωτικών παραγώ-
γων, και έχει συστήσει δτι όλοι οί σημαντικοί κίνδυνοι πρέπει νά άντιμετω-
πισθοΰν μέ μέτρα εύρωπαϊκοΰ έπιπέδου, έθνικών νομοθεσιών και πρωτο-
κόλλων αύτορρύθμισης.

Όσον άφορά στήν 'Ελλάδα, οί περιορισμοί πού θέτει τό θεσμικό πλαί-
σιο στήν 'ίδρυση και λειτουργία ΚΑΚ έχουν στήν ούσία άποκλείσει τά συγ-
κεκριμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα άπό τούς εγχώριους έπενδυτές,
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άνάγχη ή όποία καλύπτεται, μέ τή μεταφορά κεφαλαίων σέ άλλοδαπά ΚΑΚ
εντός καί έκτος τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης. Ή συζήτηση για τήν άναμόρ-
φωση τοΰ θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τών ΚΑΚ έντός τής Εύρωπαϊκής
"Ενωσης άποτελεΐ" μία καλή εύκαιρία, ώστε νά σχεδιαστεί καί νά προσαρ-
μοστεί τό έγχώριο θεσμικό πλαίσιο στις επιταγές τής άγοράς. Ή κατάλ-
ληλη άξιοποίηση αύτής τής εύκαιρίας έκτιμάται οτι θά επιφέρει σημαντικά
οφέλη τόσο στήν έγχώρια χρηματοπιστωτική άγορά όσο καί στήν οικονομία
γενικότερα.

Συγκεκριμένα, ή λειτουργία τών ΚΑΚ στήν Ελλάδα έκτιμάται δτι Οά
οδηγήσει στήν εισροή έπενδυτικών κεφαλαίων, στήν αύξηση τής άπασχόλη-
σης γιά έξειδικευμένα στελέχη (τά όποια πρός τό παρόν άναζητούν έργασία
στό έξωτερικό), καθώς καί στήν ένίσχυση τών παραγωγικών έπενδύσεων.
Οί τυχόν άνησυχίες γιά τήν προστασία τών επενδυτών καί γιά τόν κερ-
δοσκοπικό ρόλο τών ΚΑΚ μπορούν νά άντιμετωπιστοΰν σέ μεγάλο βαθμό
μέ τή θέσπιση ενός αύστηροΰ, άλλά εύέλικτου, κανονιστικού πλαισίου. Τό
πρότυπο λειτουργίας τών ΚΑΚ στήν Ελλάδα μπορεί, έκτος τών βασικών
άρχών πού θά ύπαγορεύονται άπό τό εύρωπαϊκό δίκαιο, νά βασιστεί καί
στον τρόπο λειτουργίας τής άγοράς τών ΚΑΚ στις Η ΠΑ, δπου τά κεφάλαια
διακρίνονται σέ έγχώρια καί ύπεράκτια μέ δ,τι αύτό συνεπάγεται γιά τή φο-
ρολόγηση τών νομικών καί φυσικών προσώπων.

Σήμερα, σημαντικά κεφάλαια Ελλήνων έπενδυτών, ιδιαίτερα τής έφο-
πλιστικής κοινότητας, έπενδύονται σέ ΚΑΚ σέ δλο τόν κόσμο. Μέ τήν άπε-
λευθέρωση τής έγχώριας άγοράς άπό τις άγκυλώσεις καί τις φοβίες τοΰ πα-
ρελθόντος, τά κεφάλαια αύτά μποροΰν νά έπιστρέψουν σέ "Ελληνες διαχει-
ριστές καί σέ ΚΑΚ έλληνικών συμφερόντων πού θά λειτουργούν καί πρός
οφελος τής εθνικής οικονομίας.

SUMMARY

The Role of Hedge Funds in Economic Crisis

Over the last two decades, hedge funds have gained a great deal of eco-
nomic and political prominence. The size of hedge funds has grown fifty-
fold globally in terms of assets under management since 1990 and reached
approximately $2 trillion in 2007. Moreover, hedge funds have become
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crucial providers of liquidity and drivers of price formation in global fi-
nancial markets. Politically, the activity of hedge funds has come into the
spotlight due to the role they played in the Asian financial crisis in 1997
and after the failure of the Long Term Capital Management in the U.S. in
1998. The two episodes highlighted, respectively, the potential systemic re-
percussions ensuing from the herding behaviour of hedge funds and from
the failure of large hedge funds. In this context, the discussion of the im-
pact of hedge funds on economic crises is a recurring feature of every fi-
nancial crisis. Even though the course of events in previous crises may have
been very different, the criticism of hedge funds tends to be the same.

The aim of this study is to discuss and analyse the impact of hedge
funds on financial crises -in their birth, aggravation or even geographic
expansion- first from a historical perspective and then in relation to the
2007-today crisis with a special emphasis in the current Greek debt crisis.

The book, apart from introduction and conclusions, unfolds in five
chapters. The second chapter investigates the 2007-2009 global economic
crisis, which is the pinnacle of financial imbalances that started in 2006
by the U.S. property market. After a thorough presentation of the origins
of the financial crisis the reasons for its expansion are highlighted, with a
particular reference to the weak functioning of the global financial insti-
tutional framework.

The third chapter examines and evaluates the debt crisis of the Greek
economy and the role of hedge funds. In particular, reference is made to the
history of the debt crisis, the causes and its international dimension, since
it was the beginning for a sequence of domestic crises in almost all South
Eurozone countries (Portugal, Spain and Italy).

The fourth chapter presents and analyses the market of hedge funds.
It gives a comprehensive definition of hedge funds, captures their general
characteristics, their investment strategies and their geographical develop-
ment, so that the reader will be able to understand their role and their im-
pact on financial crises as well as on the Greek debt crisis.

Fifth chapter investigates the role of hedge funds in the economy and
in the financial markets. In this context, the advantages of the hedge funds
are presented and discussed in relation to the functioning of financial mar-
kets and economies in general. In addition, the role of hedge funds before
and during the economic crisis of the last quarter century is analysed, with
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emphasis on the recent 2007-2009 crisis and the debt crisis of the Greek
economy.

The last chapter, before the conclusions, examines the question «whether
and to what extent the strong presence of hedge funds and/or the weak-
nesses and gaps in the institutional framework consist the driving force be-
hind the outbreak of the current financial crisis». In particular, the chapter
investigates the institutional framework of financial markets and its role in
the 2007-2009 crisis and presents the institutional framework of the hedge
fund industry in the European Union, U.S. and Greece.

We still have much to learn about hedge funds role in economic cy-
cles and economic crises in particular. We have yet to fully understand the
risks that hedge funds pose to financial institutions and to financial mar-
kets, though we know that hedge funds can make markets more efficient.
Indeed, the hedge fund industry may have played more of a role in creating
liquidity and making markets efficient than the mutual fund industry. The
hedge fund industry could do so because it was generally not regulated, so
that funds were free to take whatever positions they wanted and to make
full use of financial innovations. As the hedge fund industry grows, regula-
tion becomes more likely, and large hedge funds are likely to become more
similar to financial institutions. However, regulation should leave alone fi-
nancial innovators who dream of new strategies and find savvy and well-
funded investors to bet on them. Without such financial innovators, capi-
tal markets will be less efficient.
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Σκοπος τής μελέτης

Σκοπός τής μελέτης είναι ή διερεύνηση τής πορείας τών μεταρρυθμί-
σεων στήν ελληνική οικονομία. Ή χώρα μας εύρίσκεται σήμερα σέ εξαι-
ρετικά δύσκολη καμπή. "Εχει πρόβλημα δανεισμού, άλλα ταυτόχρονα έχει
ύψηλό δημόσιο χρέος, σοβαρό έλλειμμα άνταγωνιστικότητας, μή βιώσιμο
άσφαλιστικό σύστημα, ιδιαίτερα κακή δημόσια διοίκηση καί μεγάλο σπά-
ταλο κράτος. Επομένως, άκόμη καί αν λυθεί τό πρόβλημα δανεισμού, ή λύ-
ση τών λοιπών προβλημάτων είναι έπείγουσα καί πιεστική. Ή έξοδος τής
οικονομίας άπό τήν κρίση δέν διασφαλίζει σταθερή καί βιώσιμη άνάπτυξη,
άν δέν συνοδεύεται άπό μεταρρυθμίσεις. Ή παρούσα συγκυρία παρέχει, πα-
ραδόξως, τήν καταλληλότερη εύκαιρία γιά διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Συγχρόνως, ή προώθηση τών μεταρρυθμίσεων θά διευκολύνει τήν άντιμε-
τώπιση του προβλήματος δανεισμού καί θά οδηγήσει σέ ταχύτερη άνάκαμ-
ψη τής οικονομίας.

Δ ιάρθρωση τον κειμένου

Ή άνάλυση τής προσπάθειας γιά μεταρρυθμίσεις στήν έλληνική οικο-
νομία καί τοΰ μεταρρυθμιστικού έλλείμματος είναι ό πρώτος στόχος τής με-
λέτης, μέ έμφαση κυρίως στήν περίοδο 2000-2010 καί εκτενή χρήση τών
στοιχείων μέτρησης τής Στρατηγικής τής Λισαβόνας. Ό δεύτερος στόχος
είναι ή άνάλυση τών παραγόντων πού επηρεάζουν τήν έπιτυχία τών μεταρ-
ρυθμίσεων, άντλώντας συμπεράσματα άπό τήν έλληνική άλλά καί άπό τή δι-
εθνή εμπειρία, μέ στόχο τή διατύπωση προτάσεων γιά έπιτάχυνση τής με-
ταρρυθμιστικής προσπάθειας καί τήν άνάκαμψη τής οικονομίας.

Έκτος άπό τό εισαγωγικό κεφάλαιο καί έκεΐνο τών συμπερασμάτων,
ή μελέτη άποτελεΐται άπό οκτώ κεφάλαια διαρθρωμένα σέ δύο μέρη. Στό
πρώτο μέρος, πού άποτελεΐται άπό τέσσερα κεφάλαια, γίνεται άνάλυση τών
τεσσάρων διαστάσεων τοΰ μείζονος μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος, ήτοι
τών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, τής άνταγωνιστικότητας τής οικονο-
μίας, τών άλλαγών στήν άγορά έργασίας καί τών διοικητικών μεταρρυθμί-
σεων. Τό δεύτερο μέρος περιλαμβάνει έπίσης τέσσερα κεφάλαια πού πραγ-
ματεύονται τή μεθοδολογία τών μεταρρυθμίσεων, τή μεταρρύθμιση τής δη-
μόσιας διοίκησης, τήν έμπειρία άλλων χωρών στήν προώθηση τών μεταρ-
ρυθμίσεων καί τή μεταρρυθμιστική στρατηγική τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης.
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Ή αδυναμία προώθησης τών οικονομικών μεταρρυθμίσεων

Γιά πολλά χρόνια ή χώρα μας δεχόταν αυστηρή κριτική άπό τήν Εύρω-
παϊκή Επιτροπή και τούς διεθνείς οργανισμούς γιά μεταρρυθμιστική αδρά-
νεια προσδιορίζοντας τις έξής περιοχές: τήν έλλειψη μακροχρόνιας βιωσι-
μότητας τών δημοσίων οικονομικών, τό έλλειμμα άνταγο^νιστικότητας τής
οικονομίας, τις άγκυλώσεις στήν άγορά εργασίας, τή μεταρρύθμιση τοΰ
κράτους και τής δημόσιας διοίκησης. Οί τέσσερις αύτοί άξονες μεταρρυθμί-
σεων άποτελοΰν τις βασικές κατευθύνσεις δράσης γιά ενδυνάμωση τής μα-
κροχρόνιας άνάπτυξης τής χώρας.

Ή χώρα παρουσιάζει πρόβλημα μακροχρόνιας βιωσιμότητας τών δη-
μοσίων οικονομικών. Ή εμπειρία τήν τελευταία διετία έκανε οδυνηρά φα-
νερό ότι ή άδυναμία προώθησης τών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεο^ν έχει
εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες γιά τό σύνολο τής οικονομίας και τής κοινω-
νίας. Δημοσιονομικές και άσφαλιστικές μεταρρυθμίσεις πού έφαρμόσθηκαν
έπιτυχώς σέ άλλες χώρες πριν άπό δεκαετίες συνάντησαν άπίστευτη άντί-
δραση στή χώρα μας.

Πολύ πριν άπό τήν εκδήλωση τής κρίσης, ή Ελλάδα άντιμετώπιζε σο-
βαρό πρόβλημα μακροχρόνιας βιωσιμότητας τών δημοσίων οικονομικών.
'Εκτός άπό τό αυξημένο έλλειμμα και τό ΰψος τοΰ συσσο^ρευμένου δημόσι-
ου χρέους, εμφάνιζε σταθερά μία άπό τις πλέον άνησυχητικές εικόνες στήν
Εύρώπη ώς πρός τή διαγραφόμενη εξέλιξη τοΰ άσφαλιστικοΰ συστήματος.
Παράλληλα, βρισκόταν άντιμέτωπη μέ υψηλό και διογκούμενο έλλειμμα
τρεχουσών συναλλαγών και έπεδείκνυε διαχρονική, σχεδόν συστημική, άδυ-
ναμία νά άντιστρέψει άποτελεσματικά τήν έπιδείνωση σέ οποιοδήποτε άπό
τά παραπάνω μεγέθη. Σέ συνδυασμό μέ τις επανειλημμένες και σημαντικές
άναθεοορήσεις βασικών στατιστικών δεδομένων, οί έξελίξεις αύτές έπέφε-
ραν σημαντικό πλήγμα στή διεθνή άξιοπιστία τής χώρας και δημιούργησαν
άρνητική εικόνα γιά τήν έξέλιξη τής δημοσιονομικής κατάστασης.

Ή άδικαιολόγητη διστακτικότητα τών έλληνικών κυβερνήσεων νά πα-
ρέμβουν άποφασιστικά στήν ύλοποίηση μεταρρυθμίσεων γιά τήν άντιμετώ-
πιση τοΰ δημοσιονομικού προβλήματος συνιστά σέ μεγάλο βαθμό άποτέλε-
σμα τής άδυναμίας διαμόρφωσης πολιτικών και κοινωνικών συναινέσεων. Ή
άπουσία συναίνεσης και ή διαχρονική άρνηση μεγάλου μέρους τοΰ πολιτι-
κού κόσμου νά συναινέσει στήν ύλοποίηση κρίσιμο^ν και άπόλυτα άναγκαί-
ων μεταρρυθμίσεων εγείρει, μεταξύ άλλων, μείζον πολιτικό ζήτημα. Σήμε-
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ρα, ή άποκατάσταση τής δημοσιονομικής καί μακροοικονομικής σταθερό-
τητας πρέπει νά γίνει ύπό συνθήκες οικονομικής κρίσης. Παρά τούς δυσμε-
νείς ορούς, ή δημοσιονομική εξυγίανση άποτελεΐ μονόδρομο, πού περνά μέ-
σα άπό τήν ύλοποίηση δύσκολων πολιτικών άποφάσεο^ν καί ιστορικής κλί-
μακας διαρθρωτικών άλλαγών σέ δλα τά πεδία.

Ή έλληνική οικονομία χαρακτηρίζεται επίσης άπό σημαντικό 'έλλειμ-
μα άνταγωνιστικότητας στήν πραγματική οικονομία. Είναι γεγονός δτι
στή δεκαετία 2000-2009 ή έλληνική οικονομία άναπτύχθηκε μέ εντυπω-
σιακούς ρυθμούς γιά τά δεδομένα τής Εύρωζώνης, Όμως, ό διαφαινόμενος
δυναμισμός στηρίχθηκε σέ ένα εσωστρεφές υπόδειγμα, μέ κινητήριο μοχλό
τήν έγχώρια κατανάλωση, άρχικά μέ τις δαπάνες γιά τούς 'Ολυμπιακούς
Αγώνες καί στή συνέχεια μέ τή νεοαποκτηθείσα νομισματική σταθερότητα
τοΰ Εύρώ, πού δημιούργησε τις προϋποθέσεις πιστωτικής επέκτασης. Σέ
συνδυασμό μέ μιά χαλαρή δημοσιονομική πολιτική, τά νοικοκυριά είδαν νά
αύξάνεται τό διαθέσιμο είσόδημά τους, τό όποιο καί διέθεσαν σέ καταναλω-
τικά άγαθά καί μή παραγωγικές έπενδύσεις, δπως οί κατοικίες.

Παράλληλα, ύπήρξε άπογοητευτική καθυστέρηση στήν άντιμετώπιση
χρόνιων' άγκυλώσεων στήν πλευρά τής προσφοράς. Αύτό ύπονόμευσε δχι
μόνο τή διαρθρωτική άνταγωνιστικότητα τών ελληνικών εξαγωγών, άλλά
καί τήν άνταγωνιστικότητα κόστους-τιμών, καθώς συνέβαλε στή διατή-
ρηση πληθωριστικών πιέσεων. Οί διαρθρωτικές άδυναμίες στή λειτουργία
τών άγορών προϊόντων καί έργασίας καί ή γενικότερα προβληματική άλλη-
λεπίδραση μέ τήν αποτελεσματική δημόσια διοίκηση συνιστοΰν διαχρονι-
κούς παράγοντες άποθάρρυνσης τών ξένο^ν έπενδυτών, περιορίζοντας, με-
ταξύ άλλο^ν, τις δυνατότητες διάχυσης τεχνογνωσίας καί ενίσχυσης τοϋ δυ-
νητικού ρυθμού άνάπτυξης.

Τό διαχρονικά ύψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τής Ελλάδας
άποτελεΐ σύμπτωμα παρατεταμένης διάβρωσης τής έλληνικής άνταγωνι-
στικότητας. Αλλά τό πρόβλημα άνταγωνιστικότητας δέν μπορεί νά λυθεί μέ
άποσπασματικές ένέργειες προώθησης τών ελληνικών έξαγωγών ή καμπά-
νιες προβολής τοΰ έλληνικοΰ τουριστικού προϊόντος ή υποκαθιστώντας τις
δυνάμεις τής άγοράς καί τήν ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία. Μιά
μακροπρόθεσμα βιώσιμη άντιμετώπιση τοΰ προβλήματος προϋποθέτει τή
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλό-
μενες οικονομικές συνθήκες· εύελιξία στις άγορές προϊόντων γιά τήν ταχύ-
τερη διοχέτευση παραγωγικών πόρων σέ τομείς συγκριτικού μας πλεονε-
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κτήματος, περιλαμβανομένης και τής ((πράσινης» οικονομίας- εύελιξία στήν
άγορά έργασίας γιά διαμόρφωση άμοιβών που θά άντανακλοΰν τις έπιμέρους
έξελίξεις τής παραγωγικότητας άνά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Καθοριστικός παράγοντας γιά τήν έπίτευξη τής άπαιτούμενης εύελι-
ξίας στούς παραπάνω τομείς είναι ή δραστική άναδιάρθρωση του πλαισί-
ου άλληλεπίδρασης του δημοσίου μέ τόν ιδιωτικό τομέα συνολικά και ό πε-
ριορισμός τής γραφειοκρατίας, ώς προϋπόθεση γιά ουσιαστική προσέλκυ-
ση άμεσων ξένων επενδύσεων. Τέλος, ή έμπειρία τών πολιτικών τών τε-
λευταίων χρόνων καταδεικνύει τήν άνάγκη αύτοπεριορισμοΰ τής εκτελε-
στικής έξουσίας, μέ τήν κατάρτιση πολυετών προϋπολογισμών και τή θέ-
σπιση άριθμητικών δημοσιονομικών κανόνων.

Είναι εύρέως γνωστό οτι οί μεταρρυθμίσεις στήν άγορά εργασίας
είναι άπό τούς βασικότερους παράγοντες ένδυνάμωσης τόσο τής ανάπτυ-
ξης όσο και τής άπασχόλησης, ή δέ άνεργία σέ ορισμένες εύαίσθητες ομά-
δες τοΰ πληθυσμού είναι μεγαλύτερη, όταν καθυστερούν οί μεταρρυθμίσεις.
Ή άγορά έργασίας παρουσιάζει σοβαρές διαρθρωτικές άδυναμίες, πού έ'χουν
διατηρηθεί σχεδόν άνέπαφες γιά τριάντα χρόνια. Ταυτόχρονα, οί άδυναμί-
ες τοΰ έκπαιδευτικοΰ και τοΰ συστήματος κατάρτισης και διά βίου μάθησης
διατηρούν χαμηλό τό επίπεδο τοΰ άνθρώπινου κεφαλαίου, έξασθενίζουν τόν
ρυθμό άνάπτυξης και όδηγοΰν σέ χαμηλά ποσοστά άπασχόλησης.

Οί σχετικά βραδεΐς ρυθμοί άποκλιμάκωσης τής άνεργίας σέ συνθήκες
οικονομικής άνάπτυξης είναι ένδεικτικοί δυσκαμψιών πού σχετίζονται άμε-
σα μέ τήν έργασιακή νομοθεσία, τό πλαίσιο διαμόρφωσης άποδοχών, τά κί-
νητρα τοΰ συστήματος κοινοτικής πρόνοιας, άλλά και μέ τις άδυναμίες τών
ένεργών πολιτικών άπασχόλησης. Ή έλληνική άγορά έργασίας χαρακτηρί-
ζεται άπό άγκυλώσεις πού περιορίζουν τόσο τήν προσαρμοστικότητα τών
άποδοχών, όσο και τήν κινητικότητα τής έργασίας μεταξύ έπιχειρήσεο^ν,
κλάδων και έπαγγελμάτων. Σημαντικές ύστερήσεις έντοπίζονται και στήν
επένδυση σέ άνθρώπινο κεφάλαιο. Οί έπιδόσεις παραμένουν χαμηλές σέ όλες
τις βαθμίδες εκπαίδευσης, λόγω έλλιποΰς έμφασης στήν προσχολική εκπαί-
δευση, τής χαμηλής χρηματοδότησης τής δευτεροβάθμιας έκπαίδευσης και
τής άπουσίας κινήτρων και ούσιαστικής άξιολόγησης στή δευτεροβάθμια
και τριτοβάθμια έκπαίδευση. Παράλληλα, παραμένει χαμηλή ή χρηματοδό-
τηση και ή συμμετοχή σέ προγράμματα κατάρτισης και διά βίου μάθησης.

Οί άγκυλώσεις στήν άγορά έργασίας και στό άνθρώπινο κεφάλαιο
έχουν οδηγήσει διαχρονικά σέ ύψηλά ποσοστά άνεργίας, χαμηλά ποσοστά
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απασχόλησης, αποθάρρυνση τής πρόσληψης νέων εργαζομένων, ενώ παρα-
κωλύουν τήν άνταπόκριση τής ελληνικής οικονομίας στις άπαιτήσεις τής νο-
μισματικής ένωσης καί τής παγκοσμιοποίησης. Ή διστακτικότητα μέ τήν
όποία έχουν άντιμετωπιστεΐ οί διαρθρωτικές άδυναμίες μέχρι σήμερα έχει
υπονομεύσει τήν άνταγωνιστικότητα καί τις άναπτυξιακές προοπτικές τής
οικονομίας.

Πρέπει νά άξιοποιηθεΐή εύρωπαϊκή έμπειρία καί νά προχωρήσει ή τα-
χεία ύλοποίηση τών άκόλουθων καίριων μεταρρυθμίσεων στήν άγορά έργα-
σίας, ήτοι μεγαλύτερη εύελιξία στή διαμόρφωση κατώτερων άποδοχών προ-
κειμένου νά διευκολυνθεί ή είσοδος τών νέων έργαζομένων, έκσυγχρονισμός
τής έργασιακής νομοθεσίας μέ έμφαση στις εύέλικτες μορφές άπασχόλησης,
άρση τών κινήτρων πρόωρης συνταξιοδότησης καί θέσπιση κινήτρων γιά
παράταση τοϋ έργασιακού βίου. Χρειάζονται, έπίσης, άποτελεσματικότερη
διασύνδεση τοΰ έκπαιδευτικοΰ συστήματος μέ τήν άγορά έργασίας, επένδυ-
ση σέ κατάρτιση καί διά βίου μάθηση καί έξάρτηση τής χορήγησης τών έπι-
δομάτων άπό ύποχρεωτική συμμετοχή σέ προγράμματα ενίσχυσης άνθρώ-
πινου κεφαλαίου, άξιοποίηση ενεργών πολιτικών άπασχόλησης στις ειδικές
κατηγορίες έργαζομένων (γυναίκες, νέους, μεγαλύτερης ήλικίας) μέ στό-
χο κυρίως τή διευκόλυνση τής συνεχιζόμενης παραμονής τους στήν άγορά
έργασίας καί όχι τήν τεχνητή συντήρηση έπιχορηγούμενων θέσεων άπασχό-
λησης, παράλληλη προώθηση μεταρρυθμίσεων στό δημόσιο καί στις άγορές
προϊόντων, ώς προϋπόθεση γιά τήν επιτυχία τών παρεμβάσεων στήν άγορά
έργασίας.

Ή διόγκωση τοϋ κράτονς και ή κακή δημόσια διοίκηση τροφοδοτοΰν
καί διογκώνουν τόσο τό δημοσιονομικό έλλειμμα, δσο καί τό έλλειμμα τρε-
χουσών συναλλαγών καί άποτελοΰν τή γενεσιουργό αιτία γιά τήν εμφάνιση
τής οξύτατης οικονομικής κρίσης στή χώρα μας. "Εστω καί άν τό εύρος τοϋ
πεδίου καί ό ογκος τών δαπανών τοΰ δημοσίου, ώς ποσοστό τοΰ ΑΕΠ, είναι
συγκρίσιμο μέ τόν εύρωπαϊκό μέσο όρο, τό κρίσιμο ζήτημα γιά τήν Ελλά-
δα είναι οτι ή ποσότητα καί ή ποιότητα τών παρεχόμενων ύπηρεσιών υπο-
λείπονται σέ σύγκριση μέ τις άλλες εύρωπαϊκές χώρες.

Είναι γνωστό δτι ή κατάσταση στό κράτος καί τή δημόσια διοίκηση
—ίσως καί στό πολιτικό σύστημα, γενικότερα— δέν είναι καλή. Σέ κάποιες
περιπτώσεις μάλιστα είναι πολύ κακή. Ή δημόσια διοίκηση τής χώρας ύπο-
φέρει άπό άπουσία δεξιοτήτων καί κινήτρων γιά άποδοτικότητα, θεσμικές
άγκυλώσεις, άνεπαρκή συντονισμό, νομικιστική παράδοση καί πνεΰμα πα-



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 10ης ΜΑΪΟΥ 2012

69

θητικότητας, υπερβολικά συγκεντρωτισμό, έλλειψη πειθαρχίας και άπο-
στροφή προς τις άνταγωνιστικές άγορές. Αντίθετα, οί πελατειακές σχέσεις
και τό πνεύμα τής συντεχνίας έπιτυγχάνουν και λειτουργούν παραλυτικά.
Ώς συνέπεια, ή διοίκηση δέν λειτουργεί σωστά και τά άναμενόμενα άποτε-
λέσματα δέν παράγονται στον κατάλληλο χρόνο και μέ τήν επιθυμητή ποι-
ότητα.

Οί άδυναμίες αύτές τής δημόσιας διοίκησης και ή διόγκωση τοΰ κρά-
τους έπιδεινώνουν τις συνέπειες τής κρίσης, έπιβαρύνουν τό κόστος δανει-
σμού και άνακόπτουν τήν προσπάθεια άνάκαμψης. Επομένως, πρωταρχικής
σημασίας γιά τήν άντιμετώπιση τής κρίσης και τή διασφάλιση σταθερής
και βιώσιμης άνάπτυξης είναι ό έξορθολογισμός τοΰ κράτους, ή μείο^ση τής
σπατάλης, ή βελτίωση τής άποτελεσματικότητας τοΰ δημοσίου έν γένει και,
γιά τόν λόγο αύτό, στή μεταρρυθμιστική προσπάθεια πρέπει νά προταχθούν
οί άλλαγές στό κράτος και τή δημόσια διοίκηση.

Παράγοντες επιτάχυνσης και επιτυχίας τών μεταρρυθμίσεων

Τόσο τό εύρος όσο και τό βάθος τών διαρθρωτικών άλλαγών πού άπαι-
τοΰνται γιά τήν άντιστροφή τής φθίνουσας πορείας τής ελληνικής άνταγω-
νιστικότητας άντιμετωπίζουν, άκόμη και σήμερα, άντιστάσεις πού συχνά
φαίνονται άνυπέρβλητες. Όμως, ή δυνατότητα ομαλής μετάβασης, μέ ήπια
προσαρμογή, σέ ένα νέο άναπτυξιακό πρότυπο ύπό συνθήκες οικονομικής
άνάπτυξης έχει πλέον παρέλθει. Ή άναγκαιότητα τών μεταρρυθμίσεων στήν
κατεύθυνση αύτή είναι σήμερα πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Παρά τούς δυσμενέ-
στατους όρους μέ τούς οποίους πρέπει νά ύλοποιηθοΰν οί μεταρρυθμίσεις, ή
άναδόμηση τής διεθνοΰς άνταγο^νιστικότητας τής οικονομίας άποτελεΐ μο-
νόδρομο, πού περνά μέσα άπό τήν ύλοποίηση σέ πολύ σύντομο χρόνο ιστο-
ρικής κλίμακας διαρθρωτικών άλλαγών σέ όλα τά πεδία, συχνά μέ οδυνηρές
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Γιά νά άπαντηθεϊ τό κεντρικό έρώτημα πώς θά προωθηθούν οί μεταρ-
ρυθμίσεις, είναι άναγκαΐο νά άπαντηθοΰν έρωτήματα όπως γιατί άποτυγχά-
νουν οί μεταρρυθμίσεις, τί είδους έμπειρίες μπορούν νά άντληθοΰν άπό τή
μεταρρυθμιστική προσπάθεια άλλων χωρών, ποιά ήταν ή μεταρρυθμιστική
προσπάθεια στή Στρατηγική τής Λισαβόνας, πού μετεξελίχθηκε σέ «Εύρώ-
πη 2020», άλλά έπίσης πώς πρέπει νά προωθηθεί ή μεταρρύθμιση στή δη-
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μόσια διοίκηση που είναι κεντρικής σημασίας για τήν προώθηση τών οικο-
νομικών μεταρρυθμίσεων.

"Ενα καίριο ερώτημα, δχι μόνο για τήν Ελλάδα, είναι γιατί άποτυγχά-
νουν οί μεταρρυθμίσεις. Αύτό πού εκπλήσσει είναι δτι άκόμη καί έκει πού
ύπάρχει άπόλυτη ταύτιση άπόψεο^ν, συχνά παρατηρείται άδυναμία ύλοποί-
ησης. Στον διεθνή χώρο υπάρχει πλούσια εμπειρία τόσο μέ επιτυχίες δσο
καί άποτυχίες στήν προώθηση μεταρρυθμίσεων. Άπό τή διεθνή έμπειρία
φαίνεται δτι γιά τήν έπιτυχία τών μεταρρυθμίσεων άπαιτεΐται ή ικανοποί-
ηση δύο προϋποθέσεων: (α) ή ύπαρξη μιας γενικής αίσθησης άνάγκης γιά
άλλαγή, συχνά ώς άποτέλεσμα μιάς κρίσης, καί (β) ή άνάδειξη μιάς πολι-
τικής ήγεσίας πού θά μετατρέψει αύτό τό αίσθημα άλλαγής σέ ένα συγκε-
κριμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων καί θά ήγηθει τής καθολικής εφαρ-
μογής του. Πρωταρχικό καί καθοριστικό ρόλο στό δραμα, τή δομή καί τήν
εφαρμογή ενός τέτοιου μεταρρυθμιστικού προγράμματος έχει ή πολιτική
ήγεσία. Όμως, συχνά ή υποστήριξη τοΰ πολιτικοΰ κόσμου στις μεταρρυθ-
μίσεις είναι μόνο λεκτική, λόγω τών περιορισμών πού συνεπάγονται στον
τρόπο άσκησης τής εξουσίας.

Ή διεθνής έμπειρία έχει πολλά παραδείγματα επιτυχημένων καί άπο-
τυχημένων μεταρρυθμίσεων. Υπάρχει μάλιστα συσσωρευμένη έμπειρία γιά
τούς παράγοντες πού επηρεάζουν τήν έπιτυχία τών μεταρρυθμίσεο^ν καί με-
γάλο μέρος αύτής τής εμπειρίας είναι διαθέσιμο σέ διεθνείς οργανισμούς. Ή
ύπαρξη κρίσης δπως στις Σκανδιναβικές χώρες τό 1990, στή Νέα Ζηλανδία
πριν άπό τό 1980, στήν 'Ολλανδία στά μέσα τοΰ 1980 ή στό Ήνο^μένο Βα-
σίλειο έπί Θάτσερ έπέδρασε θετικά στήν άποδοχή τών μεταρρυθμίσεων. Σέ
καλές περιόδους, είτε σέ περιόδους εύφορίας, σπάνια προχωροΰν μεταρρυθ-
μίσεις, ούτε ψηφίζονται κυβερνήσεις γιά νά πάρουν σκληρά μέτρα.

Άπό τή διεθνή έμπειρία προκύπτει δτι ή έπιτυχία τής ύλοποίησης ένός
μεταρρυθμιστικού έγχειρήματος έξαρτάται άπό μιά σειρά παραγόντων πού
ευρίσκονται στήν τομή επιστημονικών πεδίο^ν καί δέν έχουν ικανοποιητικά
άναλυθεΐ θεο^ρητικά. Τέτοια ερωτήματα είναι, γιά παράδειγμα, ό κατάλ-
ληλος χρόνος καί ό κατάλληλος διοικητικός μηχανισμός ύλοποίησης ένός
μεταρρυθμιστικού προγράμματος, τό σημείο εκκίνησης γιά τήν υλοποίη-
ση μιάς μεταρρυθμιστικής στρατηγικής, ή κατάλληλη οργανωτική δομή γιά
τήν έπιτυχία ένός μεταρρυθμιστικού έγχειρήματος, ή άντιμετώπιση τών
άντιδράσεων, άλλά καί άπαντήσεις σέ έρωτήματα δπως ποιές οί κοινωνικές
καί περί δικαίου προεκτάσεις τής μεταρρύθμισης.
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Τό κυριότερο ερώτημα είναι ΐσως ό χρόνος τών μεταρρυθμίσεων, όπου
συγκρούονται δύο προσεγγίσεις, ή σταδιακή ή ήπια προσαρμογή και ή συ-
νολική ή ριζοσπαστική μεταρρύθμιση. Στήν άποδοχή τών μεταρρυθμίσεων
συμβάλλει ενα αίσθημα άνάγκης άλλαγής και ή βούληση τής πολιτικής ήγε-
σίας. Μέ αύτές τις προϋποθέσεις, αν ενα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων δομη-
θεί μεθοδικά και ή ύλοποίησή του προχωρήσει σταδιακά, ή προσαρμογή θά
είναι όμαλή και ή έπιτυχία διασφαλισμένη. Αντίθετα, άν υπάρξει άδράνεια,
άν υπάρξουν άντιστάσεις, άν ή πολιτική ήγεσία οπισθοχωρήσει, τότε ή κα-
τάσταση οδηγείται σέ οξύτατη κρίση, οπότε δέν υπάρχει χρόνος γιά στα-
διακή προσαρμογή και οί μεταρρυθμίσεις γίνονται ταχύτατα μέ οδυνηρές
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Άπό τήν εμπειρία άλλων χωρών προκύπτει ότι ένα πρόγραμμα μεταρ-
ρυθμίσεων έπιτυγχάνει όταν: (α) έχει συγκεκριμένη στόχευση και συγκε-
κριμένο χρονικό ορίζοντα ύλοποίησης, (β) έχει μετρήσιμους στόχους μέ τήν
πρόοδο νά παρακολουθείται συνεχώς και πρόβλεψη διορθωτικών κινήσεων
στήν πορεία, (γ) έχει εσωτερική συνοχή και είναι δομημένο σέ επίπεδα άντί-
στοιχα τής διοικητικής δομής μέ συγκεκριμένες εύθύνες σέ κάθε έπίπεδο,
(δ) έχει τήν άποδοχή τής κοινωνίας, άλλά κυρίους τήν έμπρακτη στήριξη τής
πολιτικής ήγεσίας.

Χωρίς νά παραγνωρίζεται ή μεγάλη σημασία κάποιων θεσμικών άλλα-
γών, ορισμένες έκ τών οποίων είναι μεγάλης έμβέλειας, οί οικονομικές με-
ταρρυθμίσεις είναι πολύ πεζές και έχουν νά κάνουν μέ άριθμούς. Είναι σκό-
πιμο νά τονισθεί ή σημασία τής μέτρησης, τής άνάγκης γιά δείκτες προό-
δου και τής παρακολούθησης τής πορείας προς τούς μετρήσιμους στόχους.
Ή μέτρηση και ή ύπαρξη ένός συστήματος έπιβράβευσης και τιμο^ρίας, δη-
λαδή ή ύπαρξη ένός συστήματος κινήτρων, είναι άναγκαία προϋπόθεση γιά
τήν έπιτυχία ένός μεταρρυθμιστικού προγράμματος. 'Ένα πρόγραμμα γε-
νικά διατυπωμένο, χωρίς συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους, χωρίς πα-
ρακολούθηση, χωρίς επιβράβευση και τιμωρία, είναι, σύμφοονα μέ τή διεθνή
εμπειρία, καταδικασμένο σέ άποτυχία.

Ή «Στρατηγική τής Αισαβόνας» άποτελεΐ τήν πρώτη μακροπρόθεσμη
μεταρρυθμιστική στρατηγική τής Ε.Ε. Κεντρικός της στόχος ήταν ή προώ-
θηση μεταρρυθμίσεων γιά αύξηση τής άνταγωνιστικότητας τών οικονομιών
τής Εύρώπης. Τό 2005 άποφασίσθηκε ή ένίσχυση τής προσπάθειας και κα-
θιερώθηκαν (('Ολοκληρωμένες Κατευθύνσεις Πολιτικής», καθώς και έτήσια
ύποβολή (('Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων» γιά άξιολόγηση τής
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προόδου. Τέλος, τό 2010, ώς συνέχεια τής «Στρατηγικής τής Λισαβόνας»,
υιοθετήθηκε μιά νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική μεταρρυθμίσεων για τήν
περίοδο 2010-2020, ή «Ευρώπη 2020».

Ας σημειωθεί ότι ή στρατηγική τών μεταρρυθμίσεων τής Ε.Ε. δέν έχει
νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Ή έφαρμογή τής στρατηγικής τών μεταρ-
ρυθμίσεων στηρίζεται στήν «άνοικτή μέθοδο συντονισμού» τοΰ Εύρωπαϊ-
κοΰ Κοινοβουλίου γιά πολιτικές που άποτελοΰν εύθύνη τών κρατών-μελών,
γνωστή καί ώς «κοινοτική μέθοδος». Στή μέθοδο αύτή ή πρόοδος πρός τήν
επίτευξη τών στόχο)ν μετράται μέ μιά σειρά άπό ποσοτικούς δείκτες στούς
όποιους βασίζονται συγκρίσεις καί άξιολογήσεις καί τεκμηριώνονται προ-
τάσεις γιά προώθηση τών μεταρρυθμίσεων.

Ή σημερινή κρίση χρέους στήν Εύρωζώνη έκανε άμεσότερη τή διαπί-
στωση τής άνεπάρκειας τής κοινοτικής μεθόδου συντονισμού τών μεταρ-
ρυθμίσεων. Αν καί ύπήρχαν μετρήσιμοι στόχοι, κοινά άποδεκτή μεθοδολο-
γία παρακολούθησης καί άξιολόγησης τής πορείας τών μεταρρυθμιστικών
προγραμμάτο^ν τών χωρών καί δημοσιοποίηση τών άποτελεσμάτων, δέν
ύπήρχε σύστημα έπιβράβευσης καί τιμωρίας πέρα άπό τή δημοσιοποίηση,
μέ άποτέλεσμα πολλές χώρες νά μήν ύλοποιήσουν τό πρόγραμμα γιά τό
όποιο είχαν δεσμευθεί.

Ή διαπίστο^ση ώθησε σέ έναρξη διαδικασιών γιά ριζική άναθεώρηση
τής οικονομικής διακυβέρνησης τής Ε.Ε. γιά τήν περίοδο 2010-2020. Δια-
φαίνεται ότι προετοιμάζεται σημαντική μεταρρύθμιση τοΰ δημοσιονομικού
πλαισίου, τόσο σέ έθνικό όσο καί σέ εύρωπαϊκό έπίπεδο, μέ τή δημιουργία
μόνιμου εύρωπαϊκοΰ μηχανισμού επίλυσης κρίσεων. Προβλέπεται έπίσης νά
ένσωματωθούν σέ αύτό ζητήματα δπως ή μακροοικονομική επιτήρηση καί
το σύστημα έπιβολής κυρώσεων.

Ή προώθηση τής μεταρρνθ μιστικής προσπάθειας στήν Ελλάδα

Παρά τό γεγονός δτι ό βέλτιστος τρόπος προώθησης τών μεταρρυθμί-
σεων έξακολουθεΐ έν πολλοίς νά άποτελεΐ άντικείμενο έπιστημονικής άνα-
ζήτησης καί διαφωνίας, έν τούτοις ή συσσωρευμένη διεθνής έμπειρία δέν
άφήνει περιθο'ίρια άμφισβήτησης γιά τούς τομείς στούς οποίους έπιβάλλε-
ται νά δοθεί έμφαση στήν Ελλάδα. Αύτοί είναι ή διασφάλιση μακροοικονο-
μικής σταθερότητας καί βιωσιμότητας, ή βελτίωση τής άνταγωνιστικότη-
τας τής οικονομίας, ή προά)θηση άλλαγών στήν άγορά έργασίας καί ή προ-
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ώθηση τών διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Όμως, ή προώθηση τών μεταρ-
ρυθμίσεων είναι δυσχερής λόγω τής ύφεσης τής έλληνικής οικονομίας, τής
φυσιολογικής μεταρρυθμιστικής κόπωσης τοϋ πληθυσμοΰ και τής παγίδας
χρέους στήν όποία ευρίσκεται ή χώρα.

Τό γεγονός ότι ύπήρξε άδυναμία προώθησης τών μεταρρυθμίσεων,
όταν άκόμη οί συνθήκες ήταν εύνοϊκές, σημαίνει άδυναμία τοΰ πολιτικού
συστήματος νά ενημερώσει και νά πείσει τόν λαό γιά τήν άνάγκη μεταρ-
ρυθμίσεων, νά διαμορφώσει ενα συγκροτημένο, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και νά ήγηθει τής εφαρμογής του. Άκόμη και
σήμερα, τό πολιτικό σύστημα παρουσιάζεται άδύναμο νά συμφωνήσει και
νά προχωρήσει τις άναγκαϊες μεταρρυθμίσεις, παρά τήν ύπαρξη τής οικο-
νομικής κρίσης.

Ή άδράνεια τήν όποία έπέδειξε ή χώρα στήν προώθηση τών οικονο-
μικών μεταρρυθμίσεων μπορεί νά μήν άποτέλεσε τό έναυσμα τής κρίσης, έν
τούτοις έχει οξύνει τις έπιπτώσεις της και υπονομεύει τις δυνατότητες εξό-
δου άπό αύτήν. Ή άδυναμία τοΰ παρελθόντος έχει καταστήσει σήμερα επι-
τακτική άνάγκη νά ύλοποιηθεΐ ταχύτατα και σέ πολύ μικρό χρονικό διά-
στημα ένα οδυνηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. 'Επιπρόσθετα, ή άνάγκη
άρσης τών διαρθρωτικών άγκυλώσεων τής έλληνικής οικονομίας έπιτείνε-
ται τόσο άπό τήν ταχύτητα μέ τήν όποία προωθείται ή δημοσιονομική προ-
σαρμογή, όσο και άπό τά λάθη στό έφαρμοζόμενο μείγμα πολιτικής πού δί-
νει δυσανάλογα μεγάλη έμφαση στήν αύξηση τών εσόδων. Οί έπιπτώσεις
τής κρίσης θά μπορούσαν νά είναι κατά πολύ ήπιότερες, άν είχαν προωθηθεί
εγκαίρους αύτές οί μεταρρυθμίσεις.

Ώς προς τόν χρόνο τών μεταρρυθμίσεων, στή σημερινή συγκυρία, τό
δίλημμα «σταδιακή ή συνολική» προσέγγιση στον χρονισμό τών μεταρρυθ-
μίσεων έχει ήδη άπαντηθέί άπό τήν κρίση. Δυστυχώς, δέν υπάρχει πλέ-
ον ή πολυτέλεια τής σταδιακής ή ήπιας προσαρμογής. Αύτή ή δυνατότητα
ύπήρχε όταν οί συνθήκες ήταν εύνοϊκές, ενώ τώρα αύτό δέν είναι εφικτό και
οί μεταρρυθμίσεις θά είναι ριζοσπαστικές μέ ταχύτατη και οδυνηρή ύλοποί-
ηση. Άν οί μεταρρυθμίσεις εϊχαν γίνει σέ εύθετο χρόνο μέ στρατηγική, στή
σωστή σειρά και άλληλουχία, θά άποφεύγονταν οί κοινωνικοί κραδασμοί, τό
δέ οικονομικό και κοινωνικό κόστος θά ήταν πολύ μικρότερο. Ή άδράνεια
στήν ύλοποίηση τών μεταρρυθμίσεων οδήγησε νομοτελειακά σέ οξεία κρί-
ση, ή όποία άναγκαστικά όδηγεΐ σέ βίαιη και οδυνηρή έφαρμογή τών έπι-
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τακτικών άλλαγών σέ μικρό χρόνο και μέ μεγάλο οικονομικό και κοινωνικο
κόστος.

Το ζήτημα είναι το ((πώς» επιτυγχάνεται ή προώθηση του προγράμ-
ματος μεταρρυθμίσεων σέ περίοδο οικονομικής κρίσης. Ή παρούσα συγκυ-
ρία παρέχει, παραδόξως, για τη χο^ρα την καταλληλότερη εύκαιρία για δο-
μικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις: (α) την κατανόηση άπό τον λαό της άμε-
σης ανάγκης για άλλαγή καί, επομένως, την εφαρμογή ένος προγράμματος
μεταρρυθμίσεων χωρίς μεγάλες άντιστάσεις καί (β) τήν υποχρέωση της πο-
λιτικής ηγεσίας νά ήγηθεΐ του προγράμματος μεταρρυθμίσεων πού θα θέ-
σει τήν οικονομία σέ άναπτυξιακή τροχιά και θά τήν άπελευθεριύσει άπό τήν
παγίδα χρέους.

Κεντρικός στόχος τής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας πρέπει νά είναι
ή άναμόρφωση του κράτους καί τής δημόσιας διοίκησης, δχι μόνο λόγω τών
δημοσιονομικών επιπτώσεων, άλλά κυρίως λόγω μείωσης τής άνταγωνιστι-
κότητας άπό το μεγάλο διοικητικό βάρος πού έπιβάλλει στον ιδιωτικό το-
μέα, καθώς καί λόγω τών άδυναμιών του ρυθμιστικού πλαισίου τής οικονο-
μίας. Ή διεθνής έμπειρία αποδεικνύει δτι προϋπόθεση επιτυχίας τών οικο-
νομικών μεταρρυθμίσεων είναι ή ύπαρξη αποτελεσματικής δημόσιας διοί-
κησης καί άποτελεσματικοΰ ρυθμιστικού πλαισίου.

Χωρίς άποτελεσματική δημόσια διοίκηση δέν υπάρχουν οί συνθήκες δι-
ασφάλισης τής μακροχρόνιας έπιτυχίας τών οικονομικών μεταρρυθμίσεων.
Ακόμη, μιά έπιτυχημένη δημοσιονομική προσαρμογή δέν είναι μακροχρόνια
βιώσιμη αν δέν προηγηθεί ή μεταρρύθμιση τοΰ κράτους. Προϋπόθεση έπι-
τυχίας τών οικονομικών μεταρρυθμίσεων είναι ή ύπαρξη αποτελεσματικής
δημόσιας διοίκησης, κράτους δικαίου καί κοινωνίας εύνομίας. Επομένως, οί
οικονομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει νά προωθηθούν ταυτόχρονα καί παράλ-
ληλα μέ τή μεταρρύθμιση τοΰ κράτους καί τής δημόσιας διοίκησης.

Ή έπιτυχία ένός προγράμματος μεταρρυθμίσείύν προϋποθέτει, επίσης,
δραμα, συγκεκριμένη στόχευση καί συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα υλοποί-
ησης. Τό πρόγραμμα, για νά έχει πιθανότητες έπιτυχίας, πρέπει νά έχει με-
τρήσιμους στόχους μέ τήν πρόοδο νά παρακολουθείται συνεχώς καί πρόβλε-
ψη διορθωτικών κινήσεων στήν πορεία. Ταυτόχρονα, τό πρόγραμμα πρέπει
νά έχει έσωτερική συνοχή καί νά είναι δομημένο σέ επίπεδα άντίστοιχα τής
διοικητικής δομής μέ συγκεκριμένες εύθύνες σέ κάθε έπίπεδο. Το πρόγραμ-
μα οικονομικών μεταρρυθμίσεων πού ζητείται άπό τή χώρα μας έχει ολα τα
χαρακτηριστικά.
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Είναι, σκόπιμο νά τονισθεί ή σημασία της μέτρησης, της ανάγκης για
δείκτες προόδου και της παρακολούθησης της πορείας προς τους μετρήσι-
μους στόχους. Ή μέτρηση και ή ύπαρξη συστήματος επιβράβευσης και τι-
μωρίας, δηλαδή ή ύπαρξη συστήματος κινήτρων, είναι άναγκαία προϋπό-
θεση για την έπιτυχία ενός μεταρρυθμιστικού προγράμματος. Πρόγραμμα
γενικά διατυπωμένο, χωρίς συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους, χωρίς
παρακολούθηση, χωρίς έπιβράβευση και τιμωρία, είναι, σύμφωνα μέ τή δι-
εθνή εμπειρία, καταδικασμένο σέ άποτυχία.

Τέλος, ή έπιτυχία ενός προγράμματος μεταρρυθμίσεων άπαιτεΐ αύστη-
ρή παρακολούθηση και συντονισμό άπό ανώτατο πολιτικό οργανο, γιά τήν
υψηλότερη δυνατή πολιτική νομιμοποίηση και πολιτική δέσμευση. Ή διά-
χυση άρμοδιοτήτο^ν μεταξύ Υπουργείων δεν εχει τό άπαραίτητο πολιτικό
βάρος για ύλοποίηση στόχων και απόδοση εύθυνών. Οί αρμοδιότητες του
οργάνου αύτοΰ πρέπει νά είναι εύρύτατες μέ κεντρικό στόχο τήν ύλοποίη-
ση συγκεκριμένου κεντρικού οράματος, αύστηρή εφαρμογή των μεταρρυθ-
μίσεων και εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης και άπόδοσης εύσήμων και
εύθυνών.

SUMMARY

Advancing Economic Reforms in Greece:
Recent Developments and Prospects

The global financial crisis has unveiled the accumulating structural
problems in Greece, forcing the Greek economy into a painful, yet, and un-
avoidable structural adjustment. Looking back, at the previous decade, re-
veals deeply rooted structural issues, which were allowed to pile up, creat-
ing an increasingly unsustainable economic environment.

The fiscal effort on the road to EMU accession accumulated both po-
litical and social fatigue, reducing society's willingness and successive gov-
ernments' resolve to push forward with long-overdue structural reforms.
Combined with the de facto failure of the Stability and Growth Pact to en-
sure fiscal discipline, the Greek primary balance was allowed to deteriorate
between 2000 and 2009. Along with rapidly increasing credit growth in
the private sector, the fiscal slippage created an unprecedented stimulus on
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the demand side. In view of particularly rigid supply-side conditions, this
led to a sizeable and persistent inflationary gap vis à vis the eurozone, re-
sulting in escalating losses in competitiveness.

Chapter 2 investigates the structural origins of the demand-side stim-
ulus, focusing predominantly on fiscal policy. Several weaknesses are iden-
tified regarding both revenue and spending. Key structural issues include:
a particularly weak fiscal framework, resulting in recurrent slippages and
persistently high stock-flow adjustments; inefficient allocation of spend-
ing, with increasing shares of public expenditure channeled to ineffective
social transfers and a soaring wage bill; extensive revenue shortages linked
to a sizeable informal economy and inefficient tax collection; and mount-
ing pressures on the social security system, as long-overdue pension reforms
kept being postponed.

Chapter 3 focuses on the main structural issues associated with Greece's
eroding international competitiveness. Severe bottlenecks are identified in
the functioning of markets, leading to high price and wage rigidities, un-
dermining cost-price competitiveness. Non-price factors are dominated by
a particularly hostile business environment, with cumbersome bureaucrat-
ic procedures that act as a deterrent to foreign direct investment. Efforts to
address these issues have been sporadic, resulting in comparatively low pro-
ductivity levels and a low degree of exposure to international competition.

Chapter 4 takes a closer look at the functioning of the labour market
and the role of human capital. Strong employment protection of insiders,
combined with comparatively high minimum wages and high non-wages
costs, have resulted in a deeply fragmented labour market, sustaining com-
paratively high levels of unemployment. Combined with a highly central-
ized wage-setting mechanism, wages have generally failed to reflect pro-
ductivity developments, thus, undermining competitiveness. Education ap-
pears to do little in improving employment opportunities for new entrants,
while training schemes and active labour market policies in general, appear
to have, so far, had a negligible impact in moving people back into employ-
ment.

Chapters 5, 6 and 7 are devoted to one of the crucial factors delaying
reforms in economy and society in Greece, which is the poor condition of
Public Administration. The administrative system of the country exhibits
a number of negative aspects and features which are conducive to remark-
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able weaknesses of performance and rather limited capacity of achieving
results.

The poor quality of Public Administration in Greece has been iden-
tified over the years by numerous experts' reports and pieces of academic
analysis as well as by public opinion. The main explaining factor for the
quality deficit of the Greek administrative system has not only to do with
the overall size of public intervention in economy and society, which is ex-
cessive by any means and standards of comparison and evaluation, but al-
so with the tradition of legalism, rigidity and formalism of administrative
behavior almost at any level and aspect of state action, as well as the infil-
tration of political or rather party-political considerations and concerns in
running the business of state agencies and organization at the center and
the periphery of the administrative machinery of the country. Excessive
size, political dependence, legalistic culture and lack of professionalism in
administration, if combined, as they actually do, are factors which explain
a lot of the present predicament of Public Administration in Greece.

The fact that the administrative system, in its present shape and con-
dition, presents itself as an obstacle, rather than as a tool and helpful in-
strument for advancing and serving reforms in economy and society, needs
hardly to be emphasized. Indeed, it is increasingly being realized that un-
less and until administrative reform and modernization is rapidly and ef-
fectively advanced, economy and society will be left helpless in the desert
of backwardness and dependence.

Reforming the state, in particular the administrative sector within it,
is an urgent necessity of wider significance. The steps to be taken have been
identified and the requisite methodology has also been exhibited taking ad-
vantage of relative experience and results elsewhere.

The present study aims to provide a concise guide as to what needs to
be done and what should be avoided in the way to promote reforms and ad-
justment of Public Administration in the country in the months and the
years lying ahead. In that regard, it may be hoped that it provides posi-
tive stimulus at the intellectual and practical level for a sustainable exodus
from the crisis surrounding the country at present.

Chapter 8 reviews the international experience in promoting struc-
tural reforms, drawing lessons from both successful and failed reform ep-
isodes, within the EU and beyond. Key political economy considerations
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are identified and are used to highlight the merits and costs of different ap-
proaches for designing and implementing reform packages. The need for
quantification of targets and outcomes emerges as fundamental prerequisite.

Chapter 9 focuses on the promotion of structural reforms in the EU
within the Lisbon Strategy for Growth and Jobs and its successor, Europe
2020. Particular attention is paid to the established common methodolo-
gy for assessing and evaluating progress, with an illustrative application to
the case of Greece.

Chapter 10 concludes.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κοντόπουλος αναγγέλλει τόν θάνατο τοΰ άντε-
πιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών Αναστασίου Ζούμπου.

Μετά τόν Πρόεδρο λαμβάνει τόν λόγο ό Ακαδημαϊκός κ. Κωνσταντίνος
Δεσποτόπουλος και λέγει γιά τόν Αναστάσιο Ζοΰμπο τά εξής:

«Είναι προσφάτη και ή άπώλεια τοΰ άντεπιστέλλοντος μέλους τής
Ακαδημίας Αθηνών Αναστασίου Ν. Ζούμπου.

Γεννημένος στή Σμύρνη, τήν «καλλίστη πασών» κατά Στράβο^να, τόν
Δεκέμβριο 1921, ύπέστη, ώς βρέφος ήδη, τις συνέπειες τής Καταστροφής
της, ό μέλλων «οτρηρός» διάκονος τής φιλοσοφίας. Παρά τήν άνευμάρεια
πόρων τής οικογενείας του σέ καταστάση προσφυγιάς, είχε κατορθώσει νά
σπουδάσει μέ άκρα επιμέλεια και νά γίνει έγκαιρα πτυχιούχος τής Φιλοσο-
φικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, και ύστερα διδάκτωρ φιλοσοφίας
τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Μονάχου.

Τό 1967 (πριν τήν 21η Απριλίου) εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής
Φιλοσοφίας στό Πανεπιστήμιο Πατρών. Στή θέση αύτή αφοσιώθηκε ώς
διδάσκαλος φιλοσοφίας, άλλά επιφορτισμένος και μέ καθήκοντα διοικη-
τικά ώς Κοσμήτο^ρ και ώς Πρύτανης. "Ιδρυσε και διηύθυνε τό Φιλοσοφικό
Σπουδαστήριο, προσαρτημένο στήν έδρα τής Φιλοσοφίας, άλλά και τό Πει-
ραματικό Σχολείο τοΰ Πανεπιστημίου Πατρών. Έκτος αύτών, είχε στήν
πόλη τών Πατρών διατελέσει Πρόεδρος Κοινωφελών Ιδρυμάτων και είχε
ώς έφεδρος άξιωματικός Πεζικού, τραυματίας, τιμηθεί πολλαπλά.
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Προπάντων όμως δ άείμνηστος Αναστάσιος Ζοΰμπος υπήρξε άοκνος
διάκονος τής φιλοσοφίας, βοηθημένος στο έργο του καί άπό τή φιλολογικο-
ιστορική περί τή φιλοσοφία έμβρίθειά του, άπότοκη τών εξαίρετων σπουδών
του. Έξ άλλου, στή συγκρότηση τής πνευματικής του προσωπικότητας
συνέβαλαν καί οί σπουδές του, πέραν τής φιλοσοφίας, στή θεολογία καί στή
μουσική.

Τδ επιστημονικό έργο του άειμνήστου καθηγητή, πέραν τής άπό καθέ-
δρας διδασκαλίας του, είναι πολύ εκτεταμένο καί συντελέσθηκε υπό μορφή
μονογραφιών προπάντων, καί είναι διάσπαρτο σέ Πρακτικά Συνεδρίων, σέ
περιοδικά έπιστημονικά ή καί σέ Λεξικά έγκυκλοπαιδικά. Χαρακτηρίζονται
άπό σαφήνεια καί άκριβολογία καί είναι πάντοτε λίαν έμπεριστατωμένα τα
δποια του δημοσιεύματα για ειδικού συνήθους ενδιαφέροντος θέματα φιλο-
σοφίας. Καί είναι ύπερπεντακόσια τά σέ Λεξικά έγκυκλοπαιδικά άρθρα του,
ένώ πλησιάζουν τά τριακόσια τά άλλα του δημοσιεύματα.

Πολλά τών δημοσιευμάτοον αύτών, γραμμένα σέ ξένη γλώσσα, προσπό-
ρισαν στον "Ελληνα καθηγητή διεθνή άναγνώριση τής έπιστημοσύνης του.

Γιά εμάς τούς "Ελληνες παραμένει δ Αναστάσιος Ζοΰμπος συγκινητικό
παράδειγμα πνευματικής προσο^πικότητας μέ σπανία ταύτιση ζωής καί άδι-
άλειπτης έργασίας υπηρετικής τής φιλοσοφίας. Άπό τήν άποψιν αύτή καί
άξίζει νά θεωρηθεί ώς μοναδικός ΐσως. Αύτδ καί θά θεωρηθεί ώς ή έτυμηγο-
ρία τής Ιστορίας γιά τήν προσωπικότητα καί τό έργο του».

Ακολούθως λαμβάνει τόν λόγο δ Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κοντόπουλος
καί άναγιγνώσκει τή νεκρολογία του Ακαδημαϊκού κ. Ευαγγέλου Μουτσο-
πούλου γιά τόν έκλιπόντα Αναστάσιο Ζοΰμπο:

«Βαθύτατα λυπούμαι άναγγέλλων τόν θάνατον του άντεπιστέλλοντος
μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών Αναστασίου Ν. Ζούμπου. Ό έκλιπών έγεν-
νήθη έν Σμύρνη τό έτος 1921. Έσπούδασε στά Πανεπιστήμια Αθηνών καί
Μονάχου, άποκτήσας έκεΐτό διδακτορικόν του δίπλωμα εις ήλικίαν 26 έτών.
Τόν έγνώρισα άρχικώς άπό τά έργα του, δταν διατελούσα καθηγητής τοΰ
Πανεπιστημίου Αΐξ Μασσαλίας καί προσωπικώς έν Αθήναις έπ' εύκαιρία
τοΰ Δ' Διεθνοΰς Συνεδρίου Αισθητικής, έκτοτε δέ συνεδέθημεν διά στενής
φιλίας. Το 1967 έξελέγη πρώτος τακτικός καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου
Πατρών έπί τής συντόμου πρωθυπουργίας τοΰ Ακαδημαϊκού Παναγιώτη
Κανελλοπούλου, δ όποιος μόλις έπρόλαβε νά τόν έγκαταστήσει δ ΐδιος εις
τήν έδραν του, προ τοΰ θλιβερού άπριλιανοΰ πραξικοπήματος. Έξελέγη
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πρώτος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών καί, δύο δεκαετίες αργό-
τερα, άντεπιστέλλον μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών. 'Υπήρξε λαμπρός ιστο-
ρικός τής φιλοσοφίας καί άκάματος έρευνητής της, έχο^ν δημοσιεύσει ύπερ-
χίλιες έργασίες έλληνιστί καί γερμανιστί. Χάρις εις τις τελευταίες αύτές
έξετιμάτο διεθνώς. Έδημοσίευσε μέχρι τής τελευταίας του πνοής. Ή προσ-
ωπική μας συνεργασία υπήρξε άκρως καρποφόρος. Άπό του 'Ιανουαρίου
2008 διατελοΰσεν Αντιπρόεδρος του 'Ιδρύματος Έρεύνης καί Εκδόσεων
Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, του όποιου τό ιδρυτικό διάταγμα φέρει τήν ύπο-
γραφήν τοΰ Ακαδημαϊκού Μιχαήλ Στασινοπούλου, τότε Προέδρου τής Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας. Εύχομαι ή Ακαδημία νά δεχθή, δπως οί σύντομες,
ελληνιστί συντεταγμένες, μονογραφίες τοΰ εκλιπόντος, πού καλύπτουν θε-
ματικώς όλόκληρον τό φάσμα τής άρχαίας έλληνικής φιλοσοφίας άπό τις
άπαρχές της μέχρι τούς ύστέρους χρόνους, έκδοθοΰν εις τόμον.

Εύχαριστώ».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτοΰ σιγή εις μνήμην τοΰ έκλιπόντος.
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TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΤ

προσφωνηση απο τον προεδρο
κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΤΛΟ

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται, σήμερα μέ ιδιαίτερη χαρά ώς τα-
κτικό μέλος της τόν διαπρεπή νομικό κ. Μιχαήλ-Κωνσταντΐνο Σταθόπου-
λο, τόν όποιον ή 'Ολομέλεια έξέλεξε κατά τό παρελθόν έτος στήν προκηρυ-
χθεΐσα έδρα του Αστικού Δικαίου.

Ό νέος άκαδημαϊκός γεννήθηκε στήν Αθήνα. Τελείίοσε τή ((Βαρβά-
κειο Σχολή» και τή Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όλοκλή-
ροοσε τις σπουδές του στο Μόναχο της Δυτικής Γερμανίας ώς υπότροφος
του Ελληνικού Κράτους και του Γερμανικού 'Ιδρύματος Alexander von
Humboldt, και αναγορεύθηκε αριστούχος διδάκτωρ του Δικαίου. Στή συνέ-
χεια έπανήλθε στήν Ελλάδα και έργάσθηκε ώς δικηγόρος μέχρι τόν 'Ιούνιο
του 1972, όπότε έξελέγη άπό τή Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
υφηγητής του Αστικού Δικαίου. Στή συνέχεια άνήλθε δλες τις βαθμίδες της
πανεπιστημιακής 'ιεραρχίας μέχρι της άφυπηρετήσεώς του, όπότε τιμήθηκε
μέ τόν τίτλο του έπιτίμου καθηγητού.

Το έ'ργο τού κ. Σταθόπουλου, πού άναφέρεται στο Αστικό Δίκαιο μέ
ιδιαίτερη έμφαση στο Ενοχικό Δίκαιο, θά παρουσιασθεί άπό τόν ακαδημα-
ϊκό κ. Απόστολο Γεωργιάδη.

Ώς πρόεδρος τής Ακαδημίας έχω τή χαρά, κύριε συνάδελφε, νά σας
υποδεχθώ έκ μέρους τής 'Ολομελείας και νά σας περιβάλω μέ το μεγάλο δι-
άσημο τής Ακαδημίας.
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Καί τώρα παρακαλώ τον άκαδημαϊκό κ. Απόστολο Γεωργιάδη νά πα-
ρουσιάσει τό έργο καί τήν προσωπικότητα τοϋ νέου άκαδημαϊκοΰ.

παρουσιαση απο τον ακαδημαϊκο
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Αγαπητέ συνάδελφε καί φίλε,

Μέ ιδιαίτερη χαρά άνέλαβα, κατ' έντολή τής Τάξεως, νά παρουσιάσω
τό επιστημονικό έργο σου, κατά τήν έπίσημη αύτή ύποδοχή σου στό άνώτα-
το πνευματικό ίδρυμα τής χώρας.

Αισθάνομαι ιδιαιτέρως εύτυχής άνακαλώντας στή μνήμη μου ότι ή ση-
μερινή ήμέρα δέν είναι ή πρώτη κατά τήν όποία σέ ύποδέχομαι. Σέ ύποδέ-
χθηκα γιά πρώτη φορά στό Μόναχο τής Γερμανίας τό φθινόπωρο τοϋ 1963
—κατόπιν συστάσεως τοΰ κοινοΰ μας Δασκάλου στή Νομική Σχολή τοΰ Πα-
νεπιστημίου Αθηνών αειμνήστου 'Ιωάννη Σόντη— όταν ήλθες έκει ώς υπό-
τροφος τοΰ Ελληνικού Δημοσίου γιά μεταπτυχιακές σπουδές, τις όποιες
καί ολοκλήρωσες μέ τή λαμπρή διδακτορική σου διατριβή. Σέ υποδέχθη-
κα στή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών τό 1976, όταν τακτικός
καθηγητής εγώ σέ έψήφισα μετά τών άλλων συναδέλφων ώς έκτακτο κα-
θηγητή έπί τριετεΐ θητεία -όπως συνηθιζόταν τότε— στήν Ε' έδρα Άστικοΰ
Δικαίου ώς διάδοχο τοΰ Ανδρέα Γαζή. Λίγους μήνες άργότερα σέ ύποδέ-
χθηκα στή συντακτική ομάδα πού έπιμελήθηκε καί συνέγραψε τή δεκάτο-
μη κατ' άρθρον έρμηνεία τοΰ Αστικοΰ μας Κώδικα, τήν πρώτη ολοκληρω-
μένη σχετική προσπάθεια στή χώρα μας, πού κατέστη ό άχώριστος σύντρο-
φος κάθε "Ελληνα νομικοΰ καί καθιερα)θηκε στή νομική θεωρία καί πράξη
ώς ((Αστικός Κώδικας Γεωργιάδη/Σταθόπουλου».

Απόψε σέ ύποδέχομαι καί πάλι, αύτή τή φορά στήν έπιβλητική καί
ιστορική αίθουσα τής Ακαδημίας Αθηνών, ώς τακτικό μέλος αύτής, χωρίς
νά μπορώ νά άποκρύψω τή συγκίνησή μου, διότι συ προσέρχεσαι μέ πάλλευ-
κη πλέον τήν κώμη καί έγώ καλούμαι νά παρουσιάσω τό έπιστημονικά έργο
σου μέ έμφανή τά ίχνη τής πεντηκονταετίας πού διέδραμε άπό τήν πρώτη
μας νεανική συνάντηση στό Μόναχο.
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Κυρίες και Κύριοι,

Ό νέος ακαδημαϊκός γεννήθηκε στήν Αθήνα το 1938. Το 1956 άποφοί-
τησε άπο τή ((Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή» και τό 1961 έλαβε τό πτυχίο τής
Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, και τις δύο φορές μέ «άρι-
στα». Κατόπιν διαγωνισμού έλαβε ύποτροφία άπό τό "Ιδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών γιά συνέχιση τών σπουδών του στό Μόναχο τής τότε Δυτικής
Γερμανίας, τις όποιες και διεξήγαγε άπό τό 1963 έως τό 1967 ύπό τήν επί-
βλεψη τοΰ διάσημου τήν εποχή έκείνη άστικολόγου και φιλοσόφου τοΰ Δι-
καίου Karl Larenz. Καρπός τών σπουδών του στή Γερμανία ύπήρξε ή έκπό-
νηση τής διδακτορικής του διατριβής μέ θέμα τήν (('Εξουσιοδότηση πρός
είσπραξη» (γερμανικά ((Die Einziehungsermächtigung»), ή όποία, δημο-
σιευθείσα τό 1968 ώς βιβλίο, έτυχε εύμενοΰς ύποδοχής και επαινέθηκε γιά
τήν πρωτοτυπία τής σκέψης και τήν πειστικότητα τών έπιχειρημάτων της.

Τόν Μάρτιο τοΰ 1965 διορίσθηκε κατόπιν έξετάσεων δικηγόρος στό
Πρωτοδικείο Αθηνών προαχθείς έν συνεχεία σέ δικηγόρο παρ' Έφέταις και
τελικά παρ' Άρείω Πάγω. Ύπό τήν έπαγγελματική αύτή ιδιότητα υπηρέ-
τησε άπό τό 1971 έως τό 1975 δικηγόρος στήν 'Εθνική Τράπεζα και άπό τό
1975 έως το 2000 μέλος τοΰ Νομικού της Συμβουλίου. Άσκησε δικηγορία,
ιδίοις γνωμοδοτική, μετέσχε σέ Διαιτητικά Δικαστήρια (διεθνή και ήμε-
δαπά) και έξακολουθεΐ νά είναι μέλος τοΰ Νομικού Συμβουλίου τής "Ενω-
σης Έλληνικών Τραπεζών.

Ή πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία άρχισε τόν Ιούνιο τοΰ 1972 μέ
τήν εκλογή του άπό τή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών ώς ύφη-
γητοΰ τοΰ Αστικού Δικαίου υστέρα άπό έγκριση τής έπί ύφηγεσία διατριβής
του μέ θέμα «Άξίωσις άδικαιολογήτου πλουτισμού — Θεμελιώδεις άρχαί,
προϋποθέσεις, εφαρμογή», είσηγουμένου τοΰ καθηγητή και άκαδημαϊκοΰ
Παν. Ζέπου. Τό 1975 ή ΐδια Σχολή τόν εξέλεξε έκτακτο και τό 1979 τα-
κτικό καθηγητή στήν Ε' έδρα Άστικοΰ Δικαίου, άπ' όπου και δίδαξε τό γνω-
στικό άντικείμενο τοΰ Αστικού Δικαίου μέχρι τόν Αύγουστο τοΰ 2005 οπό-
τε και άπεχώρησε άπό τήν ένεργό ύπηρεσία.

Άπό τις άλλες δραστηριότητες πού άσκησε κατά καιρούς ό νέος άκαδη-
μαϊκός πρέπει νά μνημονευθούν αύτές τοΰ Γενικού Γραμματέα τοΰ Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης (1974), τοΰ Υφυπουργού Τύπου (1985), τοΰ Πρύτανη
τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών (1983-1991), τοΰ Προέδρου τοΰ 'Οργανισμού
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Πνευματικής Ιδιοκτησίας (1995-1999) καί τοΰ Ώνασείου Καρδιοχειρουρ-
γικού Κέντρου (1996-1999), τοΰ Υπουργού Δικαιοσύνης (2000-2001).

Ώς πανεπιστημιακός δάσκαλος δ Μιχάλης Σταθόπουλος τίμησε τήν
ιδιότητα αυτή μέ τήν ένεργό παρουσία του στις αίθουσες καί τά άμφιθέατρα
τής Νομικής Σχολής καί μέ μεγάλη άπήχηση στούς φοιτητές καί τις φοι-
τήτριες. Προσηνής καί αγαπητός ώς δάσκαλος, έπέβλεψε πολλές διδακτο-
ρικές διατριβές καί διπλωματικές εργασίες καί πρόλαβε νά εισηγηθεί μία
επί υφηγεσία διατριβή πριν ό θεσμός τής υφηγεσίας καταργηθεί δυστυχώς
μέ τόν ν. 1268/1982.

Τό συγγραφικό έργο του είναι πλούσιο καί ύψηλου έπιπέδου, άποτε-
λούμενο άπό μονογραφίες, μελέτες, εγχειρίδια, γνίομοδοτήσεις καί συμ-
βολές στήν ερμηνεία θεσμών καί διατάξεων τοΰ Άστικοΰ Δικαίου. Κοινό
χαρακτηριστικό δλων αύτών τών εργασιών είναι ή όξύνοια καί ή διεισδυτι-
κότητα, μέ τις όποιες έγκύπτει σέ θεμελιώδη προβλήματα τής θεωρίας καί
τής δογματικής τοΰ Αστικού Δικαίου. Ώς κορυφαίο επιστημονικό του επί-
τευγμα πρέπει νά άναφερθεΐ τό Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, ένας τόμος 1.543
σελίδων πού κυκλοφορεί ήδη (2004) σέ τέταρτη έκδοση. Πρόκειται γιά τό
έκτενέστερο αύτοτελές έργο έπί τοΰ άντικειμένου αύτοΰ, δπου γίνεται άπό
τόν συγγραφέα συστηματική πραγμάτευση τοΰ συνόλου τών προβλημάτων
τοΰ Γενικού Ενοχικού Δικαίου, δπως τούτο ρυθμίζεται στον ΑΚ.

Κυρίες καί Κύριοι,

Ή τριμελής έξ άκαδημαϊκών έπιτροπή στήν είσήγησή της προς τήν
οικεία Τάξη καί πρός τήν 'Ολομέλεια τής Ακαδημίας γιά τήν εκλογή τοΰ
Μιχάλη Σταθόπουλου κατέληγε ώς έξής: ((Ό Μιχαήλ-Κωνσταντίνος Στα-
θόπουλος είναι έκπρόσο^πος μιάς γενιάς Ελλήνων νομικών, οί όποιοι μετά
τις βασικές σπουδές τους στήν ημεδαπή συνέχισαν μεταπτυχιακές σπουδές
—οί περισσότεροι μάλιστα μέ υποτροφία τοΰ Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο-
φιών- σέ γνο^στά πανεπιστήμια τής Εύρώπης, δπου καί διακρίθηκαν, έγιναν
εύφήμως γνωστοί μέ τις λαμπρές μελέτες τους καί γενικά τίμησαν το ελλη-
νικό δνομα στήν ξένη. Έπιστρέψαντες δέ στήν πατρίδα, στελέχωσαν πολλοί
έξ αύτών τά έλληνικά Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, δπου καί προσέ-
φεραν πολύ σημαντικό έργο, διδακτικό, ερευνητικό, συγγραφικό καί διοικη-
τικό. Στήν 'Ελλάδα δ ύποψήφιος άναδείχθηκε μέ τό συγγραφικό του έργο,
τήν πανεπιστημιακή διδασκαλία του, τήν κοινωνική καί πολιτική προσφο-
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ρά του σέ έξέχον μέλος τής επιστημονικής κοινότητας και σέ κορυφαίο επι-
στήμονα, νομικό άστικολόγο, ό όποιος πληροί δλες τις προϋποθέσεις για τήν
κατάληψη τής προκηρυχθείσας έδρας Αστικού Δικαίου».

'Εδώ όμως πρέπει νά σταματήσω, γιατί ή άποψινή βραδιά άνήκει στον
νέο άκαδημαϊκό και αύτοΰ τήν ομιλία θα άδημονεΐτε άσφαλώς νά άκούσετε.
Έγώ περιορίζομαι νά τόν καλωσορίσω και νά του εύχηθώ, δπως ή θητεία
του στήν Ακαδημία Αθηνών είναι μακρά, γόνιμη και εύτυχής.
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ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΠΕΡΘΕΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ*

εισιτηριοσ λογοσ τοΐ ακαδημαϊκου
Χ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΤΛΟΤ

Θά ήθελα καί άπο το βήμα αύτό, δημοσία, νά εκφράσω τις θερμότατες
εύχαριστίες μου πρός τά τακτικά μέλη τής Ακαδημίας Αθηνών γιά τή μεγά-
λη τιμή πού μοΰ έκαναν νά μέ συγκαταλέξουν στό σώμα τών Ακαδημαϊκών.

Θερμές εύχαριστίες θά ήθελα νά εκφράσω καί πρός τόν Πρόεδρο τής
Ακαδημίας γιά τούς πρόφρονες λόγους πού είχε γιά μένα στήν προσφώνησή
του. 'Ιδιαίτερα θερμές εύχαριστίες όφείλω βέβαια στον άγαπητό φίλο Από-
στολο Γεωργιάδη, μέ τόν όποιο μάς συνδέει πράγματι φιλία μισού περίπου
αιώνα, φιλία στήν όποία προφανώς οφείλονται τά τόσο γενναιόδο^ρα λόγια
πού είπε γιά το έργο μου. Άπό τις ύποδοχές πού, όπως είπε, μοΰ έχει επι-
φυλάξει ή σημαντικότερη γιά μένα είναι άσφαλώς ή άποψινή, στήν πραγ-
ματοποίηση τής όποιας είχε άλλωστε, κατά τή διαδικασία τής εκλογής μου,
ούσιώδη συμβολή. Θά ήθελα νά πώ περισσότερα γιά τά αίσθήματά μου αύτή
τή στιγμή, άλλά ή κλεψύδρα άρχισε νά άδειάζει, καλώντας με νά εισέλθω
άμέσως στό θέμα τής ομιλίας μου.

I. Νομικοί καί φιλόσοφοι προβληματίζονται, όταν βρίσκονται άντιμέ-
τωποι μέ άδικους νόμους, καί διερωτώνται αν υπάρχουν όρια στή νομοθε-
τική εξουσία τής Πολιτείας. Πρέπει νά γίνουν δεκτές άρχές ύπερκείμενες
τοΰ θεσπισμένου δικαίου, τοΰ λεγόμενου Θετικού δικαίου, άρχές πού δεσμεύ-
ουν τόν νομοθέτη; 'Τπάρχουν κανόνες πριν καί πάνω άπό τό θετικό δίκαιο
πού ύπερισχύουν σέ περίπτωση σύγκρουσης μαζί του; Όχι, άπαντά δ νο-
μικός θετικισμός· ναί, ό νομικός ιδεαλισμός καί γενικότερα ό άντιθετικισμός.

* Γιά περαιτέρω άνάπτυξη τοϋ θέματος τής ομιλίας μέ βιβλιογραφική τεκμηρίωση
βλ. το δημοσίευμα ύπό τον τίτλο «Νομικός Θετικισμός καί 'Ιδεαλισμός στή σοφιστική
διδασκαλία καί τόν πλατωνισμό. Ή σημερινή θετικοποίηση τοΰ ίδεαλισμοΰ», έκδοση
τής Ακαδημίας.
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Ή διαμάχη μεταξύ τών δύο αύτών τρόπων σύλληψης και κατανόησης
τοΰ δικαίου συνεχίζεται αιώνες το^ρα και εξακολουθεί νά είναι επίκαιρη και
σήμερα. Οί θετικιστές άρνοΰνται κάθε άλλη πηγή κανόνων δικαίου πέρα άπό
τή νομοθετική εξουσία τής Πολιτείας ή άπό άλλες έξουσίες πού διαμορφώ-
νονται στήν κοινωνία, παράγοντας π.χ. έθιμικό δίκαιο. Ό δικαστής δέν μπο-
ρεί νά άρνηθεΐτήν έφαρμογή ένός νόμου, επικαλούμενος άντίθεση τοΰ νόμου
αύτοΰ προς υπερκείμενες άρχές. Γιά τήν άξία και τήν ποιότητα τοΰ θετικού
δικαίου θά κρίνει όχι ό δικαστής, άλλά ή ιστορία.

Αντίθετα, ό νομικός άντιθετικισμός θείορεΐ ότι τά βαθύτερα θεμέλια
τοΰ δικαίου βρίσκονται έπέκεινα τής κρατικής έξουσίας, ότι προϋφίστανται
αύτής σέ ένα επίπεδο άνώτερο τοΰ νομοθέτη. Οί ύπερκείμενοι τοΰ θετικού
δικαίου κανόνες περιέχουν άρχές ισχύουσες a priori ώς άξιώματα, γιατί πρό-
κειται γιά πανανθρώπινες ιδέες και άξίες, πού δέν εξαρτούν τήν ισχύ τους
άπό τήν οποιαδήποτε θέσπισή τους άπό κρατική ή άλλη κοινωνική έξουσία.
Σ' αύτές τις άρχές, πού άνήκουν στό λεγόμενο φυσικό δίκαιο (κατ' άντιδια-
στολή προς τό θετικό), άναφερόταν ό Σοφοκλής, όταν μιλούσε, στήν πασί-
γνωστη περικοπή τής Αντιγόνης, γιά τά ααγραπτα κάσφαλή θεών νόμιμα»,
τά όποια, προσθέτει ό ποιητής, «.αεί ποτέ ζή [...] κούδείς οΐδεν εξ ότου 'φά-
νψ). Στή νεότερη εποχή και ιδίως σήμερα γίνεται άπό τούς άντιθετικιστές
λιγότερο λόγος γιά φυσικό δίκαιο και περισσότερο γιά άρχές τής δικαιοσύ-
νης πού πάντως δεσμεύουν τόν νομοθέτη.

II. 1. Οί άπαρχές τής διαμάχης νομικού ιδεαλισμού και νομικού θετι-
κισμού στήν ιστορία τοΰ εύρίυπαϊκοΰ πνεύματος άνάγονται στό δεύτερο μισό
τοΰ 5ου π.Χ. αιώνα, όταν οί σοφιστές, πού έρχονταν άπό άλλες πόλεις και
δίδασκαν στήν Αθήνα, μέ τήν άνατρεπτική γιά τις ώς τότε άντιλήψεις διδα-
σκαλία τους τάραξαν τά νερά, ξεκινώντας μιά καινούργια πνευματική κίνη-
ση, ή όποία προκάλεσε τόν ισχυρό άντίλογο τοΰ Σωκράτη και στή συνέχεια
τοΰ Πλάτίονα.

2. Όταν γίνεται λόγος γιά τή διδασκαλία τών σοφιστών, συχνά σκέ-
φτεται κανείς τήν άρνητική της πλευρά, π.χ. τά σοφίσματα μέ τή γνο^στή
μειωτική έννοια. Τοΰτο όμως, δέν πρέπει νά μάς εμποδίζει νά βλέπουμε ορι-
σμένα καίρια χαρακτηριστικά τοΰ σοφιστικού πνεύματος, τά όποια δικαιο-
λογούν μιά διαφορετική άξιολόγηση τής διδασκαλίας τους. "Ετσι:

α) Πρώτον, οί σοφιστές ήταν εκείνοι πού έστρεψαν τήν προσοχή
τους (πριν άπό τόν Σο^κράτη) στον άνθρωπο και στά προβλήματά του ώς
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μέλους τής κοινωνίας. Ώς τότε τους μεγάλους "Ιωνες φιλοσόφους τους απα-
σχολούσε κυρίως ή κατανόηση του κόσμου, ή άναζήτηση τής πρωταρχικής
ούσίας του, ένώ τους σοφιστές τους ένδιέφερε ό άνθρωπος. «Πάντων χρημά-
των μέτρον άνθρωπος», είπε ό πρώτος τών σοφιστών Πρωταγόρας. 'Άνοιξε
έτσι ό δρόμος πού οδηγούσε άπό τήν κοσμολογία και τόν μακρόκοσμο του
σύμπαντος στον άνθρωπο και τή σχέση του μέ τήν ηθική, τήν πολιτική, τήν
άλήθεια και τό δίκαιο.

β) Δεύτερο βασικό γνώρισμα τών σοφιστών, πού —αύτό κυρίους—
είχε καίρια έπίπτωση στο Δίκαιο και τή Δικαιοσύνη, είναι ή κριτική και ή
άμφισβήτησή τους για τα πάντα. Οί σοφιστές άμφισβήτησαν ιδίως μεταφυ-
σικές και υπερβατικές παραδοχές, πού ώς τότε θεωρούνταν αύτονόητες. Και
άκόμη: Ή πλήρης άμφισβήτηση οδηγούσε στον σχετικισμό ή, τουλάχιστον,
στον σκεπτικισμό. Στή διδασκαλία τών μεγάλων σοφιστών οφείλεται ή άνά-
πτυξη μιας πρώτης μορφής διαλεκτικής μεθόδου. Ό Πρωταγόρας ύποστή-
ριζε οτι γιά κάθε έπιχείρημα υπάρχει άντίθετο επιχείρημα.

Μέ τήν άντιπαράθεση έπιχειρημάτων έχει σχέση ή πρωταγόρεια προ-
τροπή «τόν ήττω λόγον κρείττω ποιεΐν», δηλαδή νά καθιστούμε τό άσθενέ-
στερο έπιχείρημα ισχυρότερο. Ή έκφραση αύτή, πού συχνά παρεξηγείται,
ύποδηλώνει τή σχετικότητα τών προβαλλόμενων έπιχειρημάτων και τή συ-
νεχή δυνατότητα βελτίωσης και έκλέπτυνσής τους ή άνεύρευσης καλλίτερου
επιχειρήματος, έτσι ώστε μέ τήν παρουσίαση του ένός άλλα και τοΰ άλλου
λόγου νά αναπτύσσεται ή κριτική σκέψη και νά μπορεί ό ένδιαφερόμενος νά
έπιλέξει τελικά τόν πιο πειστικό λόγο. Οί σοφιστές άνέπτυξαν κατ' έξοχήν
τήν τέχνη τής πειθούς, τή ρητορική τέχνη. Μέ τή σημερινή ορολογία, θα λέ-
γαμε, τή δικηγορική τέχνη. "Ετσι μπορεί νά άντιληφθεϊ κανείς και σήμε-
ρα τήν (έπίσης παρεξηγημένη και ομο^ς ούσιώδη) συμβολή τών δικηγόρων
στήν άπονομή τής δικαιοσύνης. Κάθε πλευρά υποστηρίζει τις δικές της άπό-
ψεις, άντίθετες προς έκεΤνες τής άλλης πλευράς, και μ' αύτόν τόν τρόπο οί
δύο πλευρές διευρύνουν τόν ορίζοντα τοΰ δικαστή προς τά άκρα και τόν δι-
ευκολύνουν νά επιλέξει, μέσα στά έτσι διευρυμένα όρια τής σκέψης του, τήν
ορθή κατά τήν κρίση του λύση. Ό δικηγόρος, ώς λειτουργός τής δικαιοσύ-
νης, πρέπει νά νοείται πάντοτε μέ παρόντα και άντεπιχειρηματολογουντα
τόν άντίδικο δικηγόρο, όπως και στους σοφιστές ό κάθε λόγος συσχετίζεται
μέ έναν άντίλογο.

3. Αύτά τά δύο χαρακτηριστικά τής διδασκαλίας τών σοφιστών
οδηγούν εύθέως στον νομικό θετικισμό. Τόν δρόμο προετοίμασε ή προανα-
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φερθεϊσα πρωταγόρεια άρχή «πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος,
τών μεν όντων ως εστίν, τών δε ουκ όντων ώς ουκ εστίν». Τούτο σημαί-
νει ότι οί νόμοι καί τά ήθη πού ρυθμίζουν τις άνθρώπινες σχέσεις πρέπει νά
έχουν προέλευση άπό τον ίδιο τόν άνθρωπο καί οχι άπό δεδομένες μεταφυ-
σικές θέσεις. Σημαίνει δμως άκόμη ότι ή λύση γιά τά κοινωνικά ζητήματα
άφήνεται στήν υποκειμενική κρίση τοΰ άνθρωπου. Ή πίστη σε αντικειμε-
νικές αλήθειες παραχωρεί τή θέση της στον υποκειμενισμό. Οί σοφιστές δέν
δέχονται μία μόνο εκδοχή τοΰ άγαθοΰ, μία μόνο έκδοχή τοΰ δικαίου. Ποιά
έκδοχή τελικά θά ισχύσει, θά τό πεΐό νομοθέτης. "Ετσι ό Πρωταγόρας υπο-
στηρίζει ότι αύτά τά όποια θεσπίζει κάθε πόλη πιστεύοντάς τα ώς νόμιμα,
εΐτε είναι δίκαια ε'ίτε άδικα, αύτά είναι πράγματι γι' αύτήν τά νόμιμα καί σ'
αύτά τά ζητήματα δέν μπορεί νά θεοαρηθεΐ ούτε ένας ιδιώτης σοφότερος άπό
άλλον ιδιώτη ούτε μία πόλη σοφότερη άπό άλλη πόλη («ουδέν σοφώτερον
οϋτε ιδιώτην ίδιώτου οϋτε πάλιν πάλεως»). Τά ϊδια υποστηρίζουν ό Γοργί-
ας καί ό Αντιφών, κατά τούς όποιους τό δίκαιο δέν καθορίζεται άπό τή φύ-
ση ή άπό τούς θεούς ή άπό κάποια αναγκαιότητα, άλλά είναι δημιούργημα
τών άνθρώπων, είναι συνθήκη μεταξύ τους (μιά πρώτη διατύποοση θεωρίας
κοινωνικού συμβολαίου).

Ειδική άναφορά πρέπει νά γίνει στή θετικιστική θέση τοΰ θρασύμα-
χου, ό όποιος είχε πει: «7ο δίκαιον ουκ αλλο τι η τό τοΰ κρείττονος ξυμφέ-
ρον». "Εχει υποστηριχθεί δτι μέ τό συμφέρον τού «κρείττονος» δ θρασύ-
μαχος εννοεί τό δίκαιο τοΰ ίσχυροτέρου. Πειστικά δμως, νομίζω, έχει άντι-
κρουσθεϊ ή ερμηνεία αύτή, μεταξύ άλλων καί σ' αύτήν τήν αίθουσα άπό τόν
Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο, πού υποστήριξε (δπως καί πολλοί άλλοι άλλο-
δαποί σχολιαστές τοΰ Θρασύμαχου) δτι δ σοφιστής αύτδς μέ τό έν λόγω
άπόφθεγμα έκθέτει, κατά τρόπο πρωτοποριακό γιά τήν έποχή του, τή ρεα-
λιστική κοινωνιολογική άποψη. (Ό Νίτσε έχει πει δτι οί σοφιστές δέν ήταν
τίποτε άλλο παρά ρεαλιστές). Συγχρόνως δέ μέ τή φράση αύτή ό Θρασύμα-
χος έκφράζει τήν άρχή τοΰ κρατικοΰ θετικισμού, δ όποιος, έννοεΐ ό Θρασύ-
μαχος, άπλώς έκδηλώνεται σύμφωνα μέ τις άπόψεις καί τά συμφέροντα τής
κρατούσας στήν κοινωνία έξουσίας. Ό νομοθέτης είναι πού άποφαίνεται γιά
τό δίκαιο, αύτός είναι πού τό δημιουργεί. Ό Θρασύμαχος προφανώς διαπι-
στώνει τήν κοινίονική πραγματικότητα τής έποχής του, χωρίς αύτό νά ση-
μαίνει άναγκαίως δτι τήν έγκρίνει.

4. Καί δμως οί σοφιστές δέν άρνοΰνται τήν ύπαρξη αύτοΰ πού αργό-
τερα άποκλήθηκε φυσικό δίκαιο. Δέν χρησιμοποιούν τόν δρο φυσικό δίκαιο,
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άφοΰ ώς δίκαιο δέχονται μόνο τό θετικό, άλλά μιλούν γιά ((τά τής φύσεως».
Αύτά τά θεωρούν εύρισκόμενα εκτός δικαίου. Ό Αντιφών, άφοΰ ορίζει τή δι-
καιοσύνη ώς «τα τής πόλεως νόμιμα», προσθέτει ότι υπάρχουν καί ((τά τής
φύσεως», ή «ξνμφυτα». Τό κυριότερο παράδειγμα ξυμφύτων τό δίνει σέ ένα
άλλο άπόσπασμά του: «Φύσει πάντα πάντ<ες> ομοίως πεφνκ<α>μεν και
βάρβαροι καί, Έλλην<ες> είναι [...] οϋτε β<άρβα>ρος άφώρισ<ται> ημών
ο<ύδεις> οντε Έλλην<·> άναπνέομέν τε γαρ εις τόν άέρ<α> άπαντες κατά
τό στόμ<α κ>αι κατ<ά> τάς ρίνας κ<αι έσθίομε>ν χ<ερσιν άπαντες...>».
Έτσι, γιά πρώτη φορά διατυπώνεται τόσο άπλά καί εύγλωττα ή μεγάλη
άλήθεια ότι όλοι οί άνθρωποι γεννιούνται ίσοι. Κάτι άνάλογο έπαναλαμβά-
νει καί ό σοφιστής καί μαθητής τοΰ Γοργία Άλκιδάμας, ό όποιος διακήρυτ-
τε, κατά τή μαρτυρία τοΰ Αριστοτέλη, ότι «ελευθερους άφήκε πάντας θεός,
ούδένα δοϋλον ή φύσις πεποίηκεν», κάτι πού δέν τό βρίσκουμε ούτε στον ΐδιο
τόν Αριστοτέλη ούτε στον Πλάτωνα.

Κριτική στούς ισχύοντες νόμους μέ επίκληση τής φύσης άσκοΰν καί
άλλοι σοφιστές. Ό Ιππίας έχει πει ότι ((ό νόμος, τύραννος ά>ν τών άνΟρώ-
πων, πολλά παρά τήν φύσιν βιάζεται». Ό δέ Θρασύμαχος, πού μίλησε γιά
((τό τοϋ κρείττονος συμφέρον», σέ άλλο σωζόμενο άπόσπασμα υποστήρι-
ξε ότι οί θεοί δέν προσέχουν τά άνθρώπινα, γιατί άλλιώς δέν θά παρέβλεπαν
τό μέγιστο άγαθό τών άνθρώπων, τή δικαιοσύνη, τήν όποία οί άνθρωποι δέν
έφαρμόζουν (δείγμα ότι ό Θρασύμαχος πράγματι δέν ένέκρινε τή νομοθε-
τική πραγματικότητα μέ τό ((τοΰ κρείττονος ξυμφέρον»).

5. Ενόψει όλων αύτών (καί ιδίως ένόψει τής χειραφέτησης τοΰ σο-
φιστικού πνεύματος άπό τό ύπερβατικό καί τό άλογο) δέν είναι τυχαίο ότι ή
κίνηση τών σοφιστών ονομάσθηκε διαφωτισμός (καί μάλιστα ό πρώτος δια-
φο^τισμός). "Ετσι κι άλλιώς, γεγονός είναι οτι σ' εκείνη τή μεγάλη πνευμα-
τική άνθηση τοΰ ταραγμένου καί γεμάτου ιδεολογικές, πολιτικές καί κοινω-
νικές άντιθέσεις καί συγκρούσεις δεύτερου μισοΰ τοΰ δου π.Χ. αιώνα οί σο-
φιστές άνοιξαν νέους δρόμους καί προκάλεσαν τή δημιουργία άντίθετου στο-
χασμού, ιδίως τή γέννηση τοΰ σωκρατικού καί τοΰ πλατωνικού ιδεαλισμού.

ΙΙΕ1. Πράγματι, ή σοφιστική καί μαζί της ό νομικός θετικισμός είχε
μεγάλες άντιδράσεις σχεδόν άπό τήν άρχή τής έμφάνισής της. Ό Σωκράτης
ήταν πού πρώτος έδωσε τήν άπάντηση, άσκώντας κριτική στή σοφιστική δι-
δασκαλία. Είχε πολλά κοινά μέ τούς σοφιστές. Στράφηκε, όπως καί έκεΐνοι,
άπό τόν κόσμο στον άνθρωπο (έφερε τή φιλοσοφία, δπως γράφει ό Κικέρων,
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άπό τόν ούρανό στή γή) και χρησιμοποίησε κατά βάση τήν ίδια μέθοδο, τής
διαλεκτικής. Είχε δμως διαφορετικούς στόχους. Αντικρούοντας τόν ύποκει-
μενισμό και σχετικισμό τών σοφιστών δίδασκε δτι ό άνθρωπος, άνατρέχον-
τας στή συνείδησή του, έχει τή δυνατότητα νά συλλαμβάνει σταθερές άντι-
κειμενικές άλήθειες γιά τό τί είναι αγαθό, τί είναι άρενή, τί εΐναι δίκαιο, τί
άδικο' άναζητούσε καθολικό (γενικής ισχύος) ορισμό γιά τις ηθικές άρετές.
Και δμως ό Σωκράτης έμεινε στήν ιστορία περισσότερο μέ τήν ύστατη πρά-
ξη τής ζωής του. Ό φιλόσοφος πού σ' δλη του τή ζωή δίδασκε τήν άρετή και
τό άγαθό ώς τελικό σκοπό πάνω άπό τούς νόμους τοΰ άνθρώπου ήταν αύτός
πού μετά τήν άδικη καταδίκη του σέ θάνατο, άρνούμενος προτάσεις φυγής
και προτιμώντας νά συμμορφωθεί" μέ τό δίκαιο τής πόλης του και νά πιει
τό κώνειο, έδωσε μάθημα νομικού θετικισμού, μάθημα υποταγής στούς νό-
μους τής πόλης και τις δικαστικές άποφάσεις της, δσο άδικες και αν είναι.
"Ισως δμως ό Σίοκράτης πήρε αύτή τή θέση, επειδή άδικούμενος ήταν ό 'ίδι-
ος και δχι τρίτοι. Όπως έλεγε, προτιμούσε νά άδικεΐται παρά νά άδικεΐ («ε«'
δ' άναγκαΐον εϊ'η άδικεΐν ή άδικεϊσθαι, έλοίμ/ην αν μάλλον άδικεΐσθαι ή άδι-
κεΐν»). Κανείς δέν μπορεί νά γνο^ρίζει ποιά στάση θά τηρούσε ό φιλόσοφος
πού μέ ταπεινοφροσύνη κήρυττε γιά τόν έαυτό του τό «έν οίδα δτι ούδέν
οίδα», αν ήταν άλλος αύτός πού καταδικαζόταν τόσο άδικα σέ θάνατο.

2. Ή ίδεοκρατία δμως φθάνει στο άποκορύφωμά της μέ τόν Πλά-
τωνα, ό όποιος, συνεχίζοντας τή σωκρατική κριτική στον σχετικισμό τών
σοφιστών, άναζητει τήν άντικειμενική, υπερβατική άλήθεια και τή βρίσκει
σέ μια μεταφυσική πηγή, στις ιδέες πού προϋπάρχουν κάθε αισθητής ύπαρ-
ξης, προϋπάρχουν κάθε νόμου και είναι αιώνιες και άμετάβλητες. "Ετσι γεν-
νήθηκε στήν ιστορία τοΰ πνεύματος ή «ιδέα» ώς άξία, ώς άρχή, ώς οντότη-
τα και μάλιστα σέ μιά άπόλυτη έκφρασή της· ή ιδέα πού στή συνέχεια και
στήν πορεία τών αιώνων τροφοδότησε (καί, βέβαια, δχι μόνο γλωσσικά) δι-
άφορες μορφές ίδεαλισμοΰ.

Γιά τήν κρίση τί είναι δίκαιο, τί άδικο ό Πλάτων προσφεύγει πάλι σέ
μιά ιδέα, τήν ιδέα τής δικαιοσύνης, τήν οποία θεωρεί ώς άγαθό καθεαυτό
πού δέν άντλεΐ τήν άξία του άπό κάτι άλλο (δικαιοσύνη «αυτή δι' αυτήν»).
Σημειωτέον δτι στο τελευταίο έργο του, τούς Νόμους, ό Πλάτων φαίνεται
νά άπολυτοποιει άκόμη περισσότερο τή μεταφυσική του, άνατρέχοντας στή
θεία βούληση, δταν άντιτάσσει στο πρωταγόρειο «πάντων χρημάτων μέ-
τρον άνθρωπος» τό δικό του άξίωμα «θεός ήμΐν πάντων χρημάτων μέτρον».
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3. Αργότερα ό Αριστοτέλης ανέλυσε ρεαλιστικότερα τήν έννοια τής
δικαιοσύνης, περιορίζοντας τήν άπολυτότητα τοΰ δασκάλου του, άνέπτυ-
ξε, πρώτος μέ πληρότητα, τή διάκριση μεταξύ φυσικοΰ δικαίου και θετι-
κού (((ιδίου» δικαίου, όπως τό έλεγε) και άνέδειξε τήν άρχή τής επιείκειας,
ώς τρόπο άντιμετώπισης άπό τόν δικαστή τών άδικων νόμων. Αύτό πού ό
Πλάτων τό έλυνε μέ τις δίκαιες άποφάσεις τοΰ σοφοΰ νομοθέτη (νομοθέτες
δέ έπρεπε νά είναι οί άριστοι τών πολιτών), ό Αριστοτέλης τό άντιμετώπι-
ζε μέ τήν έκ μέρους τοΰ δικαστή χρήση τής επιείκειας. Μεταξύ δικαίου και
επιεικούς «κρέϊττον τό επιεικές» έλεγε.

4. 'Επιστρέφω όμως στον 5ο π.Χ. αιώνα πού γέννησε τήν άντιπα-
ράθεση θετικισμού και ιδεαλισμού, γιά νά πώ συμπερασματικά ότι είναι γε-
γονός πώς ή άντιπαράθεση αύτή, οποία θέση και άν παίρνει κανείς, έφθασε
σέ πνευματικές κορυφές τότε στήν Αθήνα και ύπήρξε εξαιρετικά γόνιμη γιά
τήν παγκόσμια ιστορία τοΰ πνεύματος. Εύγλωττα όσα γράφει ή Jacqueline
de Romilly στό έργο της Οί μεγάλοι σοφιστές στήν ΆΟήνα τοϋ Περικλή,
έστω ύπερτονίζοντας κάπο^ς τήν άντίθεση: «"Ετσι», γράφει, «παρακολου-
θούμε τό θαϋμα, στήν ίδια πόλη και τά ίδια χρόνια νά γεννιούνται δύο άντί-
θετες μορφές σκέψης: στή μία τά πάντα υπάγονται στον άνθρωπο, στήν
άλλη τά πάντα είναι υπερβατικά· στή μία κυριαρχεί ή πρακτική σκοπιμό-
τητα, στήν αλλη δ Ιδεαλισμός». Γιά τούς νομικούς τότε γεννήθηκε ή φιλο-
σοφία τοΰ δικαίου, τότε ξεκινά τό μεγάλο δίλημμα και ή δυσκολία τής επι-
λογής: Ναι ή οχι στή συμμόρφωση στό, οποιουδήποτε περιεχομένου, θετικό
δίκαιο, ναι ή όχι στον θετικισμό;

IV. Δέν είναι πρόθεση τής ομιλίας μου ή παρακολούθηση τής έκτοτε
πορείας τής έν λόγω άντιπαράθεσης και ή έκθεση τών άνά τούς αιώνες ποι-
κίλων σχετικών θεωριών. 'Ενδιαφέρον έχει νά λεχθεί ποιά είναι ή σημερινή
εικόνα στό πρόβλημα. Μέ δυο λόγια μόνο θά πώ ότι έως και τον 18ο μ.Χ.
αιώνα άναπτύχθηκαν πολλές σχολές φυσικού δικαίου, μεταξύ τών οποίων,
βέβαια, δέν υπήρχε όμοφο^νία ώς προς τόν προσδιορισμό τής πηγής τών
ύπερθετικών κανόνουν. Ή πηγή αύτή έχει ύποστηριχθεΐ ότι είναι άλλοτε ή
θεϊκή βούληση άλλοτε άργότερα ό όρθός λόγος ή ό ήθικός κανόνας ή ή φύ-
ση τοΰ άνθρώπου ή τό νόημα τής ύπαρξης τοΰ άνθρώπου στον κόσμο κ.λπ.

Άπό τόν 19ο μ.Χ. αιώνα, παράλληλα μέ τήν άλματώδη άνάπτυξη τών
θετικών επιστημών ή και ύπό τήν επήρεια τής άνάπτυξης αύτής, επικράτη-
σε γενικότερα θετικιστικό πνεύμα και στον χώρο τοΰ δικαίου.
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Άπό τις διάφορες θετικιστικές θεωρίες θά αναφερθώ ένδεικτικά, γιά
νά δειχθεί το πνεύμα τοΰ σύγχρονου θετικισμού, μόνο στήν άγγλοσαξονικής
προέλευσης αναλυτική θεωρία τοΰ δικαίου, κύριος έκπρόσωπος τής οποί-
ας υπήρξε ό Άγγλος Herbert Lionel Α. Hart. Ή θεωρία αύτή διαχωρίζει
αύστηρά άπό τήν ηθική (καί τή μεταφυσική) τό δίκαιο, θεωρώντας το ηθικά
ούδέτερο. Γιά τό δίκαιο σημασία έχει ή περιγραφή καί άναλυτική επεξεργα-
σία τών κανόνων του χωρίς αξιολογικές κρίσεις. Ό Hart θεωρεί δτι οί κρί-
σεις αύτές έχουν άναγκαστικά υποκειμενικό καί συχνά ιδεολογικό χαρακτή-
ρα καί θέλει νά προφυλάξει τή νομική επιστήμη άπό τόν κίνδυνο νά τήν άλώ-
σουν προσωπικές άπόψεις, ιδεολογίες, πολιτικές επιδιώξεις. Μέ τήν προ-
σέγγιση αύτή ό άναλυτικός θετικισμός υπόσχεται διαύγεια καί προφάνεια.

Άπομακρυνόμενος δμίος δ Hart άπό προγενέστερους υποστηρικτές τοΰ
άναλυτικοΰ θετικισμού, πού θεο^ροΰν δτι τό θετικό δίκαιο έκπηγάζει πάν-
τοτε άπό κάποια νομοθετική έξουσία, καί θέλοντας νά θέσει δρια μπροστά
στον κίνδυνο αύθαιρεσίας τής εξουσίας αύτής, άπαιτεΐτήν ύπαρξη ενός ((κα-
νόνα άναγνώρισης», κατά τόν όποιο πρέπει νά γίνεται δεκτό στήν πράξη,
ώς κοινό άγαθό, δτι είμαστε υποχρεωμένοι νά άναγνωρίζουμε πώς πρέπει
νά συμμορφωνόμαστε μέ τις ύποδείξεις τοΰ νόμου, άνεξάρτητα άπό τό πε-
ριεχόμενο τους.

Ή διδασκαλία τοΰ Hart δμως έγινε άντικείμενο κριτικής καί εύλόγως.
Ή ούδετερότητα τής νομικής γλώσσας καί ή κάθαρσή της άπό άξιολογή-
σεις άποκόπτει τούς κανόνες δικαίου άπό τόν κοινοτικό καί οικονομικό σκο-
πό τους, πού δέν μπορεί παρά νά είναι άξιολογικά χρο^ματισμένος. Κυρίως
δμως μένει άλυτο τό σχετικό μέ τήν άποδοχή τοΰ κανόνα άναγνώρισης έρώ-
τημα πώς (καί άπό ποιόν) οριοθετείται ή άποδοχή αύτή άπό τήν κοινωνία
καί πώς ελέγχεται ή ύπαρξη τέτοιας άποδοχής καί μάλιστα άνεπηρέαστης,
παρά τις κρατούσες γνωστές έπικοινωνιακές συνθήκες κατευθυνόμενης πλη-
ροφόρησης. Μήπως άρκεΐ άποδοχή καί άναγνίόριση κατά τις έπικρατοΰσες
στήν κοινωνία άπόψεις; Καί πώς προστατεύονται τότε οί μειονότητες καί τά
άνθρώπινα δικαιώματα δλων τών άτόμων; Ό άναλυτικός θετικισμός δυσκο-
λεύεται νά λύσει, μέ συνέπεια πρός τις βασικές θέσεις του, τό πρόβλημα τής
προστασίας τών άτομικών δικαιωμάτων.

V. Ιδίοις μετά τόν β' παγκόσμιο πόλεμο δμως σημειώθηκε διεθνώς
στροφή πρός τόν άντιθετικισμό, μάλιστα καί ύπό τήν έπήρεια τής τραυμα-
τικής έμπειρίας άπό τά έγκλήματα τοΰ ναζισμού- μια ιδεαλιστική στροφή
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που χαρακτηρίσθηκε ώς «αναγέννηση τοϋ φυσικοΰ δικαίου», τώρα δμως σέ
ηπιότερη μορφή, μέ άναφορά σέ υπερθετικές άρχές περισσότερο παρά σέ σύ-
στημα κανόνων φυσικού δικαίου, άρχές πάντως πού δεσμεύουν τόν νομοθέ-
τη. Ό κανόνας τοΰ θετικού δικαίου, πού βρίσκεται σέ άντίθεση μέ τις άρχές
αύτές, χάνει τήν ισχύ του. Τά δικαστήρια πρέπει νά άρνηθοΰν νά τόν έφαρ-
μόσουν. Ό Γερμανός φιλόσοφος τοΰ δικαίου Gustav Radbruch έγραφε τό
1932, έξαίροντας τήν πίστη τοΰ δικαστή στον νόμο: «Γιά τον δικαστή συ-
νιστά επαγγελματικό καθήκον νά πραγματώνει τή βούληση τοϋ νόμου για
ισχύ, νά θυσιάζει τό προσωπικό του αίσθημα δικαίου στήν εξουσιαστική
επιταγή τοϋ νόμου καί νά ερωτά μόνο τί είναι νόμιμο καί ποτέ αν αύτό είναι
καί δίκαιο». Ό ίδιος όμως ό Radbruch μετά τόν β' παγκόσμιο πόλεμο ήταν
άπό αύτούς πού συνέβαλαν στή στροφή πρός τόν ιδεαλισμό καί παραδέχθη-
κε ότι όφειλε νά άναθεωρήσει κάποιες άπό τις άπόψεις του. "Ετσι έγραψε,
μεταξύ άλλων: «71ν νόμοι διαψεύδουν ενσυνείδητα τή βούληση γιά δικαιο-
σύνη, π.χ. αύθαίρετα άπονέμουν ή καταργούν ανθρώπινα δικαιώματα, τότε
εξαφανίζεται ή ισχύς αυτών τών νόμων, τότε 6 λαός δεν τούς οφείλιει υπα-
κοή, τότε καί οί νομικοί οφείλουν νά βροϋν τό θάρρος νά τούς αρνηθούν τόν
χαρακτήρα δικαιικού κανόνα».

Στον άγγλοσαξονικό χώρο ύπήρξε έπίσης άντίδραση στις θετικιστικές
άπόψεις τοΰ Hart, μέ κυριότερο έκπρόσωπο τής άντιθετικιστικής αύτής τά-
σης τόν Αμερικανό Ronald Dworkin. Τό δίκαιο, υποστηρίζει ό Dworkin,
δέν έξαντλειται στούς κανόνες πού θεσπίζουν τά νομοθετικά όργανα, άλλά
βασικό μέρος του είναι οί ήθικοΰ χαρακτήρα άρχές τοϋ δικαίου. Γιά τήν
άναγνώριση τής ισχύος τών άρχών αύτών δέν χρειάζεται νά άναζητήσου-
με, ύποστηρίζει ό Dworkin, τήν πηγή προέλευσής τους, τό αν άνήκουν στό
θετικό δίκαιο ή έχουν ύπερθετικό χαρακτήρα. Άρκεΐ ότι χρειάζονται γιά τή
θεμελίωση τών πάσης φύσεως νομικών άποφάνσεων. "Ετσι, όμως, ή γνώ-
μη αύτή μάλλον παρακάμπτει ένα υπαρκτό πρόβλημα. Γιατί τό ζήτημα τοΰ
(άσφαλοΰς καί γενικά άποδεκτοΰ) καθορισμοΰ τής πηγής προέλευσης τών
άρχών δικαίου κάθε άλλο παρά στερείται σημασίας γιά τό περιεχόμενο τους.

Στήν Ελλάδα καί στήν έποχή μας ό άντιθετικισμος (καί μέ τή μορφή
τοΰ νομικοΰ ιδεαλισμού) είναι ή κρατούσα θέση μεταξύ τών θεωρητικών τοΰ
δικαίου, μέ κύριους εκπροσώπους τόν Κωνσταντίνο Τσάτσο, τόν Γεώργιο
ΜητσόπουλΜ καί τόν Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλε, ένώ κύριος έκπρόσωπος
τοΰ νομικοΰ θετικισμού ύπήρξε ό Αριστόβουλος Μάνεσης.
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VI. Μιά σύγκριση τώρα τών δύο άπόψεων πριν άπο τήν έκφραση τής
ιδίας τοΰ ομιλούντος γνώμης:

Το κοινό γνώρισμα δλων τών εκδοχών τοΰ νομικού άντιθετικισμοΰ
εϊναι ή πίστη στήν ιδέα τής δικαιοσύνης και στις ηθικές άρχές και άξιες, πού
πρέπει νά γίνονται δεκτές άνεξάρτητα άπο οποιαδήποτε θέσπιση τους. Αύτή
είναι ή μεγάλη ήθική δύναμη τοΰ ιδεαλισμού πού τοΰ δίνει κύρος και αϊγλη.
Κανένας σχετικισμός, κανένας ψυχολογισμός ή υποκειμενισμός ή κοινω-
νιολογισμός, κανένας ίστορισμός ή θετικισμός δέν μπορεί νά έκτοπίσει τό
αίσθημα τοΰ δικαίου, τήν άναφορά στήν ιδέα τής δικαιοσύνης.

Άδυναμία όμως τοΰ άντιθετικισμοΰ συνιστά ή δυσχέρεια έξειδίκευσης
τής ιδέας αύτής και τών άρχών της και προσδιορισμού τοΰ περιεχομένου
τους και κυρίως ή άβεβαιότητα ώς προς τήν πηγή άπό όπου άντλοΰνται οί
ύπερθετικοί κανόνες. Περαιτέρω, ερωτάται ποιος θά διαπιστώσει, σέ περί-
πτωση διχογνωμίας, τό περιεχόμενο τών ύπερθετικών άρχών. Εφόσον μά-
λιστα αύτές ισχύουν αύτοδικαίως, άνεξάρτητα άπό θέσπισή τους, και θέτουν
έκποδών τούς τυχόν άντίθετους κανόνες τοΰ θετικού δικαίου, μήπως πρέπει
νά δεχθούμε ότι ή άντίθεση αύτή, άνεξάρτητα άπό δικαστική διαπίστωσή
της, δίνει τό δικαίωμα στον πολίτη νά άρνηθεΐ τήν τήρηση τοΰ νόμου, άρα
δικαίωμα άνυπακοής ή και ένεργητικής άντίστασης; Δικαίοομα πού γενικευ-
όμενο μπορεί νά οδηγήσει στήν άναρχία.

Ή δυσκολία άντιμετώπισης αύτών τών έρωτημάτων δείχνει ποιό
είναι το πλεονέκτημα τοϋ θετικισμού: Ή ασφάλεια δικαίου. Σύμφωνα μέ
τό πνεύμα τοΰ θετικισμού είναι προτιμότερο νά άνεχθούμε έναν κακό νόμο
παρά νά υπάρχει κοινωνία χωρίς νόμους. Οί θετικιστές παραδέχονται ότι τό
θετικό δίκαιο είναι άτελές ώς άνθρώπινο έργο, άλλά τό θεωροΰν τό μόνο βέ-
βαιο γιά τούς πολίτες, τό μόνο πού έχει άσφαλή προέλευση.

Αδυνατεί όμως, φυσικά, ό θετικισμός νά άντιμετωπίσει τό πρόβλη-
μα τών καταφανώς άδικων νόμων. Μέ τή θέση ότι ό νόμος είναι νόμος και
πρέπει νά τηρείται άπό δλους άνοίγει ή πόρτα γιά αύθαιρεσίες τής κρατικής
έξουσίας και γιά πολιτική χειραγώγηση τής κοινωνίας άπό τις εκάστοτε κυ-
ρίαρχες κοινωνικές δυνάμεις. Ή παντοδυναμία τοΰ νομοθέτη, έστω και μέ
τήν προσθήκη τής προϋπόθεσης τής άποδοχής άπό τις δυνάμεις πού έπικρα-
τοΰν στήν κοινωνία, είναι τό κατ' έξοχήν ((προπατορικό άμάρτημα» τοΰ νο-
μικοΰ θετικισμοΰ.
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Παραμένει λοιπόν μια σχέση έντασης άνάμεσα στον θετικισμό καί τόν
άντιθετικισμό, τελικά άνάμεσα στά δύο άγαθά, τήν ασφάλεια δικαίου και
τήν ιδέα τής δικαιοσύνης. Όταν συγκρούονται, ποιό άγαθό θά υπερισχύσει;

VII. 1. Μιά πρώτη παραδοχή είναι δτι ένα έλλογο καί προικισμένο μέ
συνείδηση άτομο, πού άποδέχεται τή συμβίωσή του στήν κοινωνία, συλ-
λαμβάνει καί άποδέχεται, είτε μέ τή διαίσθηση του είτε μέ τον λόγο, άρχές,
έστω γενικότατες, πού τις θεωρεί ισχύουσες a priori, άνεξάρτητα δηλαδή
άπό δποιαδήποτε θέσπιση τους. Συγκεκριμένα:

Μέ τή διαίσθησή του τό προικισμένο μέ λογική καί συνείδηση άτο-
μο άποκτά άμεση γνώση, χωρίς προσφυγή σέ συλλογισμούς καί χωρίς δι-
απιστώσεις εμπειρικών καταστάσεων. Πρόκειται γιά μιά σύλληψη πού δέν
περνά άπό λογική έπεξεργασία, γιά έναν «έσωτερικό φωτισμό», μιά ένόρα-
ση. Σ' αύτόν τόν τρόπο σύλληψης άρχών τής δικαιοσύνης άναφερόμαστε,
δταν μιλάμε γιά «αίσθημα τοΰ δικαίου» ή γιά τήν «περί δικαίου συνείδηση».
Ακόμη καί ό πι δ ορθολογικός νοΰς έχει ένοράσεις, έχει π.χ. έξεγέρσεις τής
συνείδησής του μπροστά στό καταφανώς άδικο καί πριν τυχόν άναζητήσει
κάποια λογική τεκμηρίωση.

Αλλά παράλληλα έχουμε τήν ικανότητα νά συλλαμβάνουμε άρχές τής
δικαιοσύνης μέ τόν διαλογικό χαρακτήρα τής λογικής σκέψης, μέ χρήση δη-
λαδή τοΰ λόγου ώς μέσου γιά νά πείσουμε δχι μόνο τόν έαυτό μας άλλά καί
τούς άλλους δτι οί άρχές πού δεχόμαστε ισχύουν καί γι' αύτούς, είναι δε-
κτικές γενίκευσης. Καί οί τυχόν πρώτες λογικές συλλήψεις ύποβάλλονται
σέ λογική διεργασία, σέ συλλογισμούς, σέ έπιχειρηματολογία, σέ έλλογη
τεκμηρίωση τής δυνατότητας γενίκευσής τους, ή δποία μπορεί νά είναι πει-
στική γιά δλους.

Ή διαισθητική καί ή ορθολογική σύλληψη τών άρχών τής δικαιοσύ-
νης δέν άλληλοαποκλείονται. Αντίθετα άλληλοσυμπληρώνονται καί άλληλο-
ενισχύονται. Διαισθητικά τις συλλαμβάνουμε άμέσως ώς πρόδηλες ήθικές
άλήθειες. Επειδή δμως οί άλήθειες αύτές είναι πρόδηλες, είναι συγχρόνως
καί ορθολογικά γενικεύσιμες. Τό πρόδηλο είναι καί πασίδηλο. Γιά τό ποιές
είναι αύτές οί a priori άρχές θά μιλήσω σέ λίγο. 'Εδώ άρκεΐ ή έπισήμανση
δτι κακώς τις άμφισβητεϊ δ άκραϊος θετικισμός. Τό έρώτημα δμως είναι άν
αύτές οί a priori άρχές τής δικαιοσύνης είναι ώς τέτοιες δεσμευτικές γιά τόν
νομοθέτη. Αύτό άκριβώς τό έρώτημα διχάζει τούς μετριοπαθείς θετικιστές
καί τούς άντιθετικιστές.
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2. Ή άπάντηση, νομίζω, πρέπει νά είναι δτι το έρώτημα αύτο χάνει
τή σημασία του, αν και άπό τή στιγμή πού οί προδικαιικές άρχές εισέρχον-
ται στο θετικό δίκαιο. Οί άρχές γίνονται τότε κανόνες δικαίου. Γιατί άπο-
κτοΰν μέ τή θετικοποίησή τους, ούτως ή άλλως, νομική ισχύ και δεσμευτι-
κότητα. Το νά πούμε δτι υπάρχει διπλός λόγος γιά νά ισχύουν, πρώτον ώς
a priori κανόνες και δεύτερον ώς άναγνωρισθέντες άπό τό θετικό δίκαιο, δέν
μεταβάλλει, δέν ((διπλασιάζει» τήν ισχύ τους. Αύτή παραμένει ή 'ίδια.

Τό ζήτημα είναι ποιά λύση προσήκει γιά ηθικές άξιες και άρχές πού
δέν έχουν θετικοποιηθεϊ. 'Υπάρχουν δμως, και ειδικά μάλιστα στήν έλληνική
έννομη τάξη, μή θετικοποιημένες άξίες τής δικαιοσύνης; 'Άν άναζητήσει κα-
νείς ποιές είναι οί άρχές και άξίες πού άπορρέουν άπό τήν ιδέα τής δικαιοσύ-
νης, εΐτε διαισθητικά είτε ορθολογικά είτε και μέ τά δύο, θά διαπιστώσει δτι
αύτές είναι άκριβώς οί κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα μας ως μή άναθεωρή-
σιμες. Πράγματι, ό συντακτικός νομοθέτης έκρινε δτι ορισμένες διατάξεις
τοΰ Συντάγματος, λίγες άλλά οί πλέον θεμελιώδεις, σέ άντίθεση μέ τις άλλες,
πρέπει νά εξαιρεθούν άπό τήν άναθεώρηση. Τις κατέστησε έτσι άναλλοίωτα
και άκατάλυτα ισχύουσες δικαιικές άρχές. Ποιές είναι; Είναι άφενός ή κατο-
χύρωση τής άξιας τοϋ άνθρωπου, τών βασικότερων ελευθεριών του και τής
ισότητας ενώπιον τοϋ νόμου και άφετέρου ή κατοχύρωση τής ?ΜΪκής κυριαρχί-
ας. Είναι οί άρχές πού άποτελούν τήν πεμπτουσία τής δικαιοσύνης και ενέχουν
άξίες φυσικοδικαιικής προέλευσης" είναι οί a priori άρχές, γιά τις όποιες μί-
λησα προηγουμένως.

Αφού, επομένως, οί άρχές αύτές έχουν υιοθετηθεί σήμερα άπό τό Σύν-
ταγμά μας (δπως άλλωστε και άπό τά περισσότερα Συντάγματα τών προ-
ηγμένίον χωρών, καθώς και άπό διεθνείς συμβάσεις), άρκεΐ νά άναφερόμα-
στε στο Σύνταγμα, προς το όποιο, βέβαια, πρέπει νά συμφωνεί κάθε τυπικά
ύποδεέστερος κανόνας δικαίου. Επίκληση ύπερθετικών άρχών είναι είτε πε-
ριττή είτε, άν οδηγεί σέ άλλοίο^ση τοΰ θετικού δικαίου, έπικίνδυνη. Γιατί θά
μπορούσε νά νοθεύσει τίς, κατά τά λεχθέντα, ενσωμάτουμένες στό θετικό δί-
καιο άρχές τής δικαιοσύνης.

Αύτές οί μή άναθεωρήσιμες συνταγματικές διατάξεις δεσμεύουν έξ ορι-
σμού και τόν μελλοντικό νομοθέτη (και έκεΐνον πού τυχόν θά αύτοανακηρυσ-
σόταν συντακτικός νομοθέτης), σε οσοδήποτε μεγάλη πλειοψηφία τοϋ λα-
οϋ και αν αύτός στηρίζεται. Διότι ή άρχή τής λαϊκής κυριαρχίας, πού πραγ-
ματώνεται, βεβαίως, μέ εφαρμογή τής άρχής τής πλειοψηφίας, είναι ισότι-
μη μέ τίς άλλες μή άναθεωρήσιμες συνταγματικές διατάξεις πού άφοροΰν τά
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θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα καί βρίσκει τά δριά της σ' αύτές. Αύτά
δέν μπορούν νά παραμερισθούν άπο καμιά πλειοψηφία, άπό κανένα δημοψή-
φισμα, γιατί άφορούν άκριβώς τήν προστασία τοΰ άτομου, τοΰ κάθε μεμο-
νωμένου άτομου, προστασία καί έναντι τής πλειοψηφίας.

Τυχόν παραβίαση τών άρχών αύτών ή —πολύ περισσότερο— τυχόν βί-
αιη κατάλυσή τους δέν θά έχει ώς άποτέλεσμα τήν κατάργησή τους, άφοΰ
πρόκειται, όπως εξηγήσαμε, γιά άκατάλυτες άρχές, έσαεί ισχύουσες, έστω
καί άν ή παραβίασή τους είναι διαρκής. Προσφυγή σέ υπερθετικούς κανόνες
γιά τήν προστασία τους είναι καί πάλι περιττή. Σέ τέτοια παράνομη πράξη
δέν είναι ύποχρεωμένοι οί πολίτες νά υπακούουν" άντίθετα οφείλουν νά άντι-
σταθοΰν.

Ή διάκριση τών μή άναθεωρήσιμων άπό τις άναθεοορήσιμες διατά-
ξεις τοΰ έλληνικοΰ Συντάγματος έχει περαιτέρω πρακτική σημασία: Άπό τή
σκοπιά τής έλληνικής έννομης τάξης θά πρέπει νά θεωρηθεί, άκόμη καί άπό
έκείνους πού δέχονται κατ' άρχήν τήν υπεροχή τοΰ Κοινοτικού Δικαίου καί
έναντι τοΰ Συντάγματος μας, δτι τουλάχιστον οί μή άναθεο^ρήσιμες συνταγ-
ματικές διατάξεις είναι και έναντι τοϋ κοινοτικού νομοθέτη άκατάλυτες.

3. Ή εισδοχή τών άρχών τής δικαιοσύνης στό θετικό δίκαιο με-
ταφέρει βέβαια κατά ένα μέρος τήν άβεβαιότητα τοΰ άντιθετικισμοΰ (πού
είναι, δπως είδαμε, ή άχίλλειος πτέρνα του) στον χώρο τής έρμηνείας τοΰ
θετικού δικαίου. Γιατί, βεβαίως, δέν μποροΰμε πλέον νά έπιστρέψουμε σέ
μορφές φορμαλιστικού θετικισμού τοΰ παρελθόντος. Ή κρίση γιά τό άν ένας
νόμος προσκρούει στις θεσπισμένες στό Σύνταγμα άρχές τής δικαιοσύνης
είναι συχνά εξαιρετικά δύσκολη καί άπαιτεΐ άξιολογήσεις, μερικές φορές
άλληλοσυγκρουόμενες.

Δέν θά είναι όμως θέμα τοΰ κάθε πολίτη, τοΰ κάθε έρμηνευτή νά θέσει
έκτος ισχύος έναν νόμο καί νά μή δεχθεί τήν εφαρμογή του, έπειδή ό ίδιος
τόν θεωρεί άντίθετο πρός τις κατοχυρωμένες στό Σύνταγμα άρχές. Σέ μιά
οργανωμένη κοινωνία υπάρχουν άρμόδια όργανα γι' αύτό. Στήν έλληνική
έννομη τάξη τήν άρμοδιότητα καί τήν εύθύνη αύτή τήν έχουν τά δικαστή-
ρια, στά όποια βέβαια μπορεί νά προσφύγει κάθε ενδιαφερόμενος καί θιγό-
μενος πολίτης. Αύτονόητο ότι τοΰτο προϋποθέτει εμπιστοσύνη τοΰ πολίτη
στή δικαιοσύνη. Ή δημιουργία αύτής τής έμπιστοσύνης έξαρτάται κυρίους
άπό τούς ίδιους τούς δικαστές. Αύτό είναι τό πρώτιστο χρέος τους. Μεταξύ
άλλο^ν, πρέπει νά δίνουν πρώτοι τό παράδειγμα συμμόρφωσης πρός τούς νό-
μους, έστω καί άν νομίζουν ότι αύτοί τούς άδικοΰν.
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Ή άβεβαιότητα ώς προς τό ποιο 0ά είναι τό έρμηνευτικό πόρισμα σέ
δυσχερή ζητήματα οπού άνακύπτουν έντονες διχογνωμίες είναι πάντως ση-
μαντικά μικρότερη άπό τήν άβεβαιότητα πού είναι συνυφασμένη μέ τις
ύπερθετικές άρχές. Ή μεταφορά τοΰ προβλήματος στό πεδίο τής ερμηνείας
τοΰ θετικού δικαίου (και τής συμπληρωτικής έρμηνείας προς κάλυψη κενών)
συνιστά, πράγματι, πρόοδο γιά τήν άσφάλεια τοΰ δικαίου. Συγκεκριμένα:
Μέ τή μεταφορά αύτή ύπάρχει άσφάλεια ώς προς τήν πηγή τον δεσμεντι-
κοϋ κανόνα, ή όποία είναι άκριβώς τό θεσπισμένο δίκαιο. Δέν χρειάζεται νά
ρωτάμε, όπως συμβαίνει μέ τόν ύπερθετικό κανόνα, ποιά είναι ή πηγή προ-
έλευσης τοΰ έφαρμοζόμενου κανόνα, δέν χρειάζεται νά συμφωνήσουμε στήν
πηγή. Γνωρίζονμε άκόμη σε τί δεσμεύεται δ δικαστής. Δεσμεύεται νά στη-
ρίξει τήν άπόφασή του στο θετικό δίκαιο και στις άρχές πού τό διαπνέουν.
Δέν μπορεί νά επικαλεσθεί άρχές πού δέν τις θεμελιώνει στό Σύνταγμα ή
τούς νόμους. Και τέλος, ύπάρχει ασφάλεια κατά τό δτι κανόνας πού δεν άνά-
γεται στις άκατάλντες, μή άναθεωρήσιμες διατάξεις τοϋ Σνντάγματος άνή-
κει στήν άποκ?^ειστική άρμοδιότητα τοϋ νομοθέτη (ή τής παράγονσας έθι-
μα κοινωνίας). Τελικά αύτό πού ισχύει είναι τό θετικά δίκαιο, αύτό πού θέ-
σπισε ό "Ελληνας νομοθέτης ή πού παράγει ή κοινωνία μέσω εθιμικού δικαί-
ου. Ή δικαιοσύνη, πού πραγματο^νεται στή δημοκρατική άρχή μέ τούς δύο
πυλώνες της (λαϊκή κυριαρχία και θεμελιώδη άνθρώπινα δικαιώματα), είναι
πλέον μέγεθος τής θετικής μας νομοθεσίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Οί σκέψεις πού είχα τήν τιμή νά σάς εκθέσω άφοροΰν τό δίκαιο, τό
όποιο περιέχει προτάσεις κανονιστικού χαρακτήρα, δηλαδή προτάσεις δεον-
τολογικές. Μεταξύ τοϋ δέοντος όμως και του είναι (τοΰ όντος) πολλές φορές
ύπάρχει διάσταση, καμιά φορά και χάσμα. Ή κοινωνική πραγματικότητα
δέν συμβαδίζει ή δέν συμβαδίζει πλήρους προς τή δικαιική ρύθμιση. Συχνά
ή πράξη άδιαφορεΐ γιά τήν έφαρμογή τοΰ Οετικοΰ δικαίου ή και σκόπιμα
άρνεΐται τήν έφαρμογή. Αύτό όμως δέν σημαίνει ότι τήν καταργεί. Τό θε-
τικό δίκαιο έξακολουθεΐ νά ισχύει· άπλώς παραβιάζεται. Στήν άνομία μάλι-
στα αύτή καμιά φορά συμμετέχουν και εκείνοι πού είναι ταγμένοι νά είναι
φρουροί τοΰ νόμου.

Άλλά, γιά νά έπανέλθουμε στό δέον (σ' αύτό είναι άφιερωμένη ή ομιλία
μου), μποροΰμε τώρα νά συναγάγουμε τό τελικό σνμπέρασμά μας: Ό ίδε-
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αλισμός μέ τή θετικοποίηση τών άξιών του καί έν γένει οί προϋφιστάμενες
τών νόμων άρχές τής δικαιοσύνης κατέκτησαν τό θετικό δίκαιο ή, άντιστρό-
φως, ό θετικισμός πέτυχε, μέ τήν ένσωμάτωση έντός τοΰ Οετικοΰ δικαίου
προϋφιστάμενων άξιών καί άρχών, νά άποδυναμώσει τήν άντιπαράθεση, μήν
άφήνοντας περιθώρια γιά υπερθετικούς κανόνες. Οί άρχές αύτές, πού πολλές
φορές πράγματι κακοποιήθηκαν άπό το θετικό δίκαιο, επιζούν καί σήμερα,
άλλά έντός τοΰ θετικού δικαίου, όχι έκτος αύτοΰ. Επομένως ή μή συμμόρ-
φωση στο θετικό δίκαιο, ή χαλάρωση τής νομιμοφροσύνης μέ οποιεσδήπο-
τε υπερθετικές άναφορές δέν συγχωρείται- δέν ύπάρχει γι' αύτήν καμιά δη-
μοκρατική δικαιολόγηση.

Ή διαμάχη στήν ιστορία τοΰ πνεύματος καί στή φιλοσοφία τοΰ δικαί-
ου, πού ξεκίνησε τό δεύτερο μισό τοΰ 5ου π.Χ. αιώνα στήν Αθήνα καί δίχασε
τά μεγάλα πνεύματα τής έποχής, κατέληξε σήμερα, τουλάχιστον στή χώρα
οπού γεννήθηκε, στή σύζευξη θετικού δικαίου καί φυσικοδικαιικών άρχών.
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ TOT ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ Η ΣΤΓΧΡΟΝΗ ΕΞΕΑΙΞΗ TOT ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

ομιλια tot αντεπιστελλοντοσ μελοτσ
κ. ΝΙΚΗΤΑ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

'Υπάρχουν πράγματα μέ τά όποια είμαστε άμεσα έξοικειωμένοι στήν
καθημερινή μας ζωή και τών όποιων ό ρόλος φαίνεται αύτονόητος, χωρίς νά
υποπτευόμαστε τήν πολυπλοκότητα, τίς άμφισημίες και τίς δυσχέρειες τοΰ
όρισμοΰ τους. Τό χρήμα άνήκει κατ' εξοχήν σ' αύτήν τήν κατηγορία άντι-
κειμένων. Κατ' αρχήν φαίνεται δτι ή άνάλυσή του είναι υπόθεση τής οικονο-
μικής έπιστήμης και θά μπορούσε νά διερο^τηθεΐ κάποιος τί νόημα έχει ή άνα-
φορά στήν κοινωνιολογία τοΰ χρήματος. Έν τούτοις εγγύτερη προσέγγιση
άποκαλύπτει δτι ή οικονομική θεωρία μοιραία μόνο τήν οικονομική του διά-
σταση αντιμετωπίζει, θεωρώντας το κατά βάση ώς μέσον άνταλλαγής, προ-
σθέτοντας ίσως δτι είναι και μονάδα μέτρησης και άποταμίευσης. Και αύτός
ό Μάρξ, παρά τίς οξυδερκείς παρατηρήσεις του γιά τήν ούσία και τήν κρι-
τική τοΰ χρήματος ώς περιεκτικής έννοιας πού περικλείει τήν άλλοτρίωση τοΰ
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άνθρωπου άπό τον άνθρωπο1, δέν προχώρησε σέ μία δομική θεώρησή του
άνεξάρτητη άπο τίς παραγωγικές σχέσεις2. Είναι χαρακτηριστικό δτι, ένώ
μέ έξαιρετική οξυδέρκεια διέγνο^σε τήν ύπαρξη καί σημασία τοΰ πλασματι-
κού κεφαλαίου, είδε τό χρήμα άποκλειστικά ώς μέσον πληρωμής στή σχέση
μεταξύ παραγωγών καί έμπόρο^ν τών έμπορευμάτων3, στά πλαίσια δηλαδή
παραγωγικών σχέσεων.

Ή εύρύτερη διερεύνηση τοΰ χρήματος —άσχετα αν καί ή ίδια ή οικο-
νομική έπιστήμη δέν διατυπώνει μιά ένιαία άντίληψη γι' αύτό— ύπερβαίνει
κατά πολύ τήν οικονομική του θεώρηση καί άπαιτεΐτήν προσφυγή στήν κοι-
νωνιολογία. Αύτό δέν ενέχει βέβαια κριτική τής οικονομικής έπιστήμης δτι
λόγω τής οπτικής της γωνίας παρεμπόδισε τήν άνάλυση τών κοινωνικών καί
συμβολικών παραμέτρων τοΰ χρήματος, δπο^ς ύποστήριξε δ άγγλος κοινο:»-
νιολόγος G. Ingham σέ μακρά άντιπαράθεσή του μέ τούς οικονομολόγους4.
'Εμπόδιο σ' αύτήν τήν διευρυμένη προσέγγιση ύπήρξε ό άπό τών άρχών τοΰ
20οΰ αιώνος αύστηρός άκαδημαϊκός διαχωρισμός οικονομικών καί κοινω-
νικών επιστημών. Γι' αύτό καί μέχρι πρότινος ή κοινωνιολογία τής οικο-
νομίας περιοριζόταν σέ διατυπώσεις πού κατ' ούσίαν βασίζονταν στις οικο-
νομικές θεωρήσεις του χρήματος. Μόλις άπό περίπου 15ετίας έχει σημειω-
θεί στά πλαίσια τής οικονομικής κοινωνιολογίας μία κίνηση πού έπιχειρεΐ
νά συλλάβει εύρύτερα τήν λειτουργία τοΰ χρήματος καί συγχρόνως νά συν-

1. 'Άς σημειωθεί παρενθετικά δτι ή έννοια τής άλλοτρίο:>σης διήλθε διάφορες φάσεις
στο εργο τοϋ Μάρξ- ένώ είναι «πανταχού παρούσα» στά Οίκονομικο-φιλοσοφικά χει-
ρόγραφα τοΰ 1844, δπου καί ορίζεται ώς «ή πλήρης κυριαρχία έπί τοϋ άνθρώπου τοϋ
πράγματος καταστάντος ξένου πρός αυτόν» (ή μεταφράση είναι δική μου), εξαφανί-
ζεται τελείους άπο τήν Γερμανική ίδεο/ιογία (1846), γιά νά επανεμφανισθεί σέ ώρι-
μη άντίληψη στο Κεφάλαιο. Το νά θεωρηθεί πάντο^ς δτι το χρήμα είναι γιά τόν Μαρξ
«ή συγκεκριμένη καί άπτή έκδήλωση τής άλλοτρίοίσης» άποτελεΐ γενικευτική ύπερα-
πλούστευση (ετσι δμως οί D. de Blic, J. Lazarus, Sociologie de l'argent, Paris 2007,
σ. 40- έλληνική μετάφραση, Ή κοινωνιολογία τον χρήματος, Αθήνα 2008).

2. 'Ορθά το έπισημαίνει ό Alex Paul στο έργο Die Gesellschaft des Geldes. Entwurf
einer monetären Theorie der Moderne, Wiesbaden 2004, σ. 30.

3. Karl Marx, Das Kapital, Bd. III, Fünfter Abschnitt, 25. Kapitel, Dietz Verlag,
Berlin/DDR 1983, σ. 413.

4. G. Ingham, The Nature of Money, Cambridge 2004.
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θέσει τις οικονομικές και τις κοινωνιολογικές του πλευρές . Ή κίνηση αύτή
έχει ώς κοινή άφετηρία τήν κριτική τής νεοκλασικής οικονομικής άντίλη-
ψης. Ή ειδική κοινωνιολογία τοΰ χρήματος υπογραμμίζει τήν φυσική κοι-
νωνική ύπόσταση τοΰ χρήματος, ή όποία βεβαίως συνυπάρχει μέ τις άτο-
μικοΰ χαρακτήρα διαστάσεις καί μορφές του, χωρίς νά έρχεται σέ αντίφα-
ση μέ αύτές6.

Δέν ύπάρχει ομοφωνία άντιλήψεων γιά τήν κοινωνική ύπόσταση τοΰ
χρήματος άλλ' έκεϊνο πού πρέπει νά τονισθεί είναι ή διάκριση μεταξύ χρή-
ματος (Geld, argent) καί νομίσματος (Währung, monnaie), διάκριση τής
όποιας άκριβής άντιστοιχία δέν ύπάρχει μέν στήν άγγλική γλώσσα —διότι ό
όρος currency είναι στενότερος τοΰ όρου νόμισμα, δπως ό τελευταίος εννο-
είται στις εύρωπαϊκές ήπειρωτικές γλώσσες— άλλ' ή άνάγκη ταυτόσημης δι-
άκρισης τοΰ περιεχομένου τονίζεται καί άπό άγγλοσάξονες συγγραφείς7. Τό
μέν χρήμα είναι άφηρημένο μέσο καί συγχρόνως έχει μία «ολική» διάσταση
(πέραν τόπου), ενώ τά νομίσματα είναι θεσμοποιημένες μορφές χρήματος
στό έπίπεδο τών έπί μέρους εθνικών κρατών ή άκόμη σέ τοπικό ή καί ιδιω-
τικό (δημιουργία χρήματος άπό τράπεζες) δχι ομως σέ ύπερεθνικό έπίπεδο,
γι' αύτό καί τό εύρώ άποτελεΐ μεμονωμένη περίπτωση8.

I. Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ TOT ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Είναι χαρακτηριστικό δτι ή σύγχρονη κοινοονιολογική τάση διευρυμέ-
νης προσέγγισης τοΰ ρόλου τοΰ χρήματος οδήγησε τούς έρευνητές νά άνα-
τρέξουν σέ συγγραφείς πού προϋπήρξαν τοΰ στεγανοΰ διαχωρισμού τών
επιστημών καί έρευνοΰσαν καθολικά τά φαινόμενα, δηλαδή άγνοοΰσαν καί

5. Chr. Deutschmann, «Geld und kapitalistische Dynamik», στο S. Nissen und
G. Vobzuba (Hg.), Die Ökonomie der Gesellschaft. Festschrift für Heiner Ganzmann,
Wiesbaden 2000, σ. 57.

6. Άπο τήν ειδική βιβλιογραφία θά προστεθούν εδώ οί μελέτες τών Α. Paul, ο.π.
(ύποσημ. 2), σ. 13 έπ· Η. Heinemann, «Soziologie des Geldes», στό Η. Heinemann
(Hg.), Soziologie wirtschaftlichen Handelns, Sonderheft 28/1987 der Kölner Zeit-
schrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Opladen, σ. 322-338.

7. Βλ., μεταξύ άλλων, Ν. Dodd, The Sociology of Money. Economics, Reason and
Contemporary Society, Cambridge 1994.

8. Chr. Deutschmann, δ.π. (ύποσημ. 5), σ. 58.
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αυτήν τήν σημερινή διεπιστημονικότητα. Ένα τέτοιο έξαιρετικά διεισδυτικό
πνεύμα καθολικών διαστάσεων ήταν ό Γερμανός Georg Simmel, ό όποιος
συνέγραψε τό πρώτο θεμελιώδες έργο γιά τό χρήμα και τοϋ οποίου τήν ση-
μασία «άνεκάλυψαν» πρόσφατα σύγχρονοι κοινωνιολόγοι9. Τό έργο έκδό-
θηκε τό 1900 μέ τίτλο Φιλοσοφία τον χρήματος10. Μέ τόν τίτλο ύποδηλώ-
νεται ή καθολικότητα τής προσέγγισης τοΰ θέματος μέ προεξάρχουσα τήν
κοινωνιολογική του θεώρηση πού περικλείει όμως εκτενείς κοινωνικοψυχο-
λογικές και φιλοσοφικές παρατηρήσεις, οξυδερκείς και εξαιρετικά λεπτές
άλλά συχνά και περίπλοκες. Μέ τις άναπτύξεις αύτές ό Simmel άναδεικνύει
τήν πολυπλοκότητα τοΰ φαινομένου, τήν άμφισημία του και τήν μεταβλη-
τότητα και αύτής τής ύπόστασής του. Κεντρική θέση του είναι ότι το χρήμα
δέν είναι άπλώς μέσο γιά νά διευκολύνει τήν επίτευξη σκοπών άλλά στούς
νεότερους χρόνους έγινε τό άπόλυτο μέσο, δηλαδή αύτοσκοπός, άφοΰ άπο-
τελει τό κλειδί γιά τήν ύλοποίηση όλων τών επιλογών τοΰ άτομου11. Κατά
τοΰτο ό Simmel όχι μόνο ξεπερνά τήν λειτουργική άντίληψη τοΰ χρήματος,
άλλά και άποδυναμώνει τήν συγγενή ποσοτική και ούδέτερη άντίληψή του,
άποδεικνύοντας ότι τό ιδεατά καθ' εαυτό στερούμενο άξιας χρήμα αποκτά
πάλι άξια και μάλιστα συχνότατα τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερη έχει τό
ίδιο καθ' εαυτό. Συναφώς θεωρεί εσφαλμένη τήν άντιπαράθεση στήν έποχή
του μεταξύ τών οπαδών τοΰ μεταλλικού και αύτών τοΰ χάρτινου χρήματος,
διότι, δπως τονίζει, άκριβώς ή έξέλιξη τοΰ χρήματος χαρακτηρίζεται άπό
τήν αυξανόμενη άποουσιαστικοποίησή του (Entsubstantialisierung), τήν
άπώλεια ουσιαστικής ύπόστασης1_!. 'Εδώ ό Simmel προαγγελτικά έμφανίζε-

9. Βλ., μεταξύ άλλων, κυρίως τά συλλογικά έργα W. Gessner und R. Kramme
(Hg.), Aspekte der Geldkultur. Neue Beiträge zu Georg Simmeis Philosophie des Geldes,
Berlin 2000· J.-Y. Grenier, A. Guert, M. Grinherg, J.-M. Baldner, Ph. Simonnot,
M. Gorin, L. Scialom, Br. Theret, L. Gillard, A propos de ((Philosophie de l'argent»
de Georg Simmel, Paris 1993. Εύσύνοπτη προσεγμένη ανάλυση γενικά τής κοινωνιο-
λογίας, άλλα και ειδικά αύτής τοΰ χρήματος στον Simmel, κάνει ό Fr. Vandenberghe,
La sociologie de Georg Simmel, Paris 2009, σ. 69-89. Βλ. επίσης M. Cuillerai,
Spéculation, éthique, confiance. Essai sur le capitalisme «vertueux», Paris 2009.

10. G. Simmel, Philosophie des Geldes, 6. Auflage, Frankfurt 1989.

11. G. Simmel, ό.π., σ. 298.

12. G. Simmel, ό.π., σ. 156-171.
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ται νά προϊδεάζεται τίς σύγχρονες μορφές τοΰ ηλεκτρονικού, τοΰ άυλου και
άόρατου χρήματος .

Γενικότερα ό Simmel έπισημαίνει δτι τό χρήμα έπιτρέπει νά άποσφρα-
γίζεται ή σύνολη κοινωνία, γιατί συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, άπό τήν έξα-
τομίκευση κοινωνικών σχέσεων, τήν άπομόνωση τών άτόμων και συγχρό-
νως τήν άποβολή τοΰ προσωπικού χαρακτήρα σχέσεων και εξαρτήσεων πού
γίνονται άνώνυμες, ((εναλλακτικές», λειτουργικές14. Κατά τόν ίδιο τρόπο
δλες οί άξίες ισοπεδώνονται και τελικά αύτοαναιροΰνται, οί ποιοτικές δια-
φοροποιήσεις τών πραγμάτο^ν γίνονται άπλώς ποσοτικές. Αύτός ό κοινω-
νικοοικονομικός ορθολογισμός άντιστρατεύεται τήν ατομικότητα και τίς
άξιολογήσεις της15. Έπί πλέον τό χρήμα συνδέεται μέ τήν τάση επιτάχυν-
σης κοινωνικών διαδικασιών, «τοΰ χρόνου ζωής», κατ' εξοχήν δέ τοΰ χρό-
νου στά χρηματιστήρια16. Όπως λέγει ό ΐδιος στον πρόλογο τοΰ έργου του,
εξετάζει άκόμη τίς έπιδράσεις τοΰ χρήματος ((στον έσωτερικό κόσμο: στήν
άντίληψη ζο^ής τών άτόμων, στήν άλληλεξάρτηση τών τυχών τους, στόν
γενικό πνευματικό πολιτισμό»1'. Ό πολύς —τήν έποχή έκείνη— καθηγητής
Gustav Schmoller συνόψισε, νομίζω, κατά τόν καλλίτερο τρόπο τό περιε-
χόμενο και τήν σημασία τής Φιλοσοφίας τον χρήματος τοΰ Simmel, γρά-
φοντας: ((Τά βασικά ζητήματα τής άξιας, τοΰ καταμερισμού τής εργασί-
ας, τής πίστωσης, διαπερνούν ολη τήν έρευνα και έμπλουτίζονται μέσω τής
ψυχολογικής και φιλοσοφικής πραγμάτευσης μέ- νέα στοιχεία. Ό πραγμα-
τικός δμως σκοπός τοΰ βιβλίου είναι νά διαπιστώνει ποιές έπιπτώσεις είχε
ή οικονομία τοΰ χρήματος, ιδιαίτερα αύτή τοΰ 19ου αιώνα, στή διαμόρφωση
τών άνθρώπων και τής κοινωνίας, στις σχέσεις τους και στούς θεσμούς. Το

13. Βλ. Α. Paul, Die Gesellschaft des Geldes, 3.π., σ. 101 έπ. («Simmel, ökono-
misch»), σ. 106. Γιά τήν σημερινή κατάσταση βλ. D. de Blic, J. Lazarus, δ.π. (ύπο-
σημ. 1), σ. 56, 64, και υποσημείωση 36 της παρούσης μελέτης.

14. G. Simmel, ο.π., σ. 396.

15. 'Ορθά επισημαίνει ό καθηγητής Βασίλης Φίλιας δτι πολλές παρατηρήσεις τοϋ
Simmel έχουν στοιχεία καταβολών στήν σκέψη τοϋ Μάρξ (Β. ΦίΛΙΑ, Κοινωνιολογία
τον πολιτισμού, δεύτερος τόμος, Αθήνα 2001, σ. 191-193). Πρβλ. Fr. Pohlmann,
Individualität, Geld und Rationalität — Georg Simmel zwischen Karl Marx und Max
Weber, Stuttgart 1987.

16. G. Simmel, ο.π., σ. 706-708.

17. G. Simmel, δ.π., Vorrede, σ. 10.
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χρήμα εμφανίζεται ώς το κέντρο, ώς τό κλειδί, ώς ή πεμπτουσία τής μον-
τέρνας οικονομικής ζωής καί δραστηριότητος»18. Άς σημειωθεί έδώ έν πα-
ρόδω ότι ό Gustav Schmoller συνέβαλε να έκλεγεΐ ό Simmel πανεπιστημι-
ακός καθηγητής μόλις στα τέλη τής ζωής του, άφοΰ ό διάχυτος αντισημι-
τισμός τόν είχε έμποδίσει επί δεκαετίες19.

Πέραν αύτών, ή χρηματιστηριακή κερδοσκοπία άναγνωρίσθηκε άπό
τόν Simmel —καί τονίσθηκε άργότερα καί άπό τόν Keynes— όχι ώς δευτε-
ρεύον, συμπτωματικό στοιχείο, άλλ' ώς τό καίριο οίκονομικοχρηματιστικό
χαρακτηριστικό20. Ό 'ίδιος διέκρινε μέ μεγάλη όξύνοια ότι «τά στοιχήμα-
τα τοΰ κερδοσκόπου γιά τήν μελλοντική χρηματική πορεία ένός χρεωγρά-
φου έχουν σημαντική επιρροή στήν 'ίδια τήν πορεία του...»21. Μέ άλλα λόγια,
ό κερδοσκόπος δέν επωφελείται άπλώς άπό τις διακυμάνσεις τών χρηματι-
στικών τιμών, τις προκαλεί ό 'ίδιος.

Σημαντική είναι επίσης —καί γιά τις σύγχρονες έξελίξεις— ή διαπίστω-
ση τοΰ Simmel ότι, έν άντιθέσει π.χ. πρός τούς κερδοσκόπους τών σιτηρών
πού υπολογίζουν τήν προοπτική πρός τις δύο κατευθύνσεις (καλή καί κακή)
στο πλαίσιο κάποιων όρίων, στήν καθαρή κερδοσκοπία χρήματος είναι πρό-
σφορη ή κατεύθυνση πού θεο^ρητικά φθάνει στο άπεριόριστο22. Τό ΐδιο έπι-
σημαίνει καί γιά τήν πρόσοδο: έάν μεν λαμβάνεται ύπ' όψη ώς χρηστική
άξία, ή άνοδος της έχει λογικά όρια, ένώ εάν άντιμετωπίζεται προκαταβο-
λικά ώς δυνατότητα τής χρηματικής άξιας, φθάνει στο άπειρο. Αύτή ή δια-
πίστωση δίνει τήν άφορμή στον Simmel νά άναλύσει στήν συνέχεια κυρίως
τά φαινόμενα τοΰ κυνισμού καί τοΰ κορεσμού (Blasiertheit), πού φωτίζουν
τήν ούσία τοΰ χρήματος μέσω τών ψυχολογικών άντανακλαστικών23.

18. G. Schmoller, «Simmeis Philosophie des Geldes», στο Jahrbuch für Gesetzge-
bung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, 1901, σ. 799 έπ., σ. 800.

19. Καίαύτο συνέβη τό 1914, τέσσερα χρόνια προ τοϋ θανάτου του, στο Στρασβοΰργο,
τοϋ οποίου ή τύχη ώς γερμανικοΰ εδάφους, αρχομένου τοΰ Α' Παγκοσμίου Πολέμου,
δέν ήταν εξασφαλισμένη!

20. G. Simmel, δ.π., σ. 109.

21. G. Simmel, δ.π., σ. 438.

22. G. Simmel, δ.π., σ. 325.

23. G. Simmel, δ.π., σ. 332-337.
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«Αύτή ή τάση προς το άμετρο πού βρίσκεται στο μόνο χρηματικό συμ-
φέρον ώς τέτοιο»24 άπολυτοποιήθηκε στό σημερινό χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα, όπως έπίσης έπαληθεύθηκε καί το θεώρημα του Simmel γιά τήν
εγγενή ύπεροχή τού χρήματος έναντι όλων τών σταθερών μορφών περιουσί-
ας, τό ύπ' αύτού ονομαζόμενο «ύπερπρόσθετο τοΰ πλούτου» (Superadditum
des Reichtums) . Πράγματι ό άνά τόν κόσμο δραστηριοποιούμενος χρημα-
τοπιστωτικός επενδυτής υπερέχει συντριπτικά έναντι τοΰ τοπικού παραγω-
γικού επιχειρηματία καί τών μισθωτών πού αύτός άπασχολεΐ26.

Τέλος, ό Simmel διέκρινε στό χρήμα μία έκφανση τής γενικής άμφιση-
μίας τών νεοτέρων χρόνων, οί όποιοι εμφανίζονται άφενός ώς κίνηση άπε-
λευθέρωσης τοΰ άτομου καί άφετέρου ώς «έμπραγμάτωση», δηλαδή άντιμε-
τώπιση τών κοινωνικών σχέσεων ώς πραγμάτων καί όχι ώς σχέσεων προ-
σώπων (Verdinglichung). Έπί πλέον —καί αύτό έχει σημασία γιά το σή-
μερα— έπεσήμανε ώς μία ειδική άμφισημία τοΰ χρήματος, πού σηματοδο-
τεί άνάλογες δυνατότητες έναλλακτικής εξέλιξης, αύτό πού ονομάζει πρός
τό τέλος τής μελέτης του «κεντρομόλο δύναμη τής χρηματιστικής οικονο-
μίας» (Zentripetalkraft der Finanz)2'. Αύτό σημαίνει ότι τό χρήμα έχει τήν
δύναμη νά συνθέτει άξίες ριζικά διαφορετικές, είναι δηλαδή ικανό καί γιά τά
πιο εντυπωσιακά κατορθώματα καί γιά τις πιο στείρες, μή παραγωγικές,
διαστροφές28. Ακριβώς αύτή ή δεύτερη έναλλακτική δυνατότητα, δηλαδή ή
στείρα μή παραγωγική διαστροφή, άπό άπλή δυνατότητα έχει γίνει μόνιμη
πράξη τοΰ σημερινού καπιταλισμού, πράγμα πού θά άποτελέσει τό δεύτερο
μέρος τής ομιλίας μου.

24. G. Simmel, δ.π., σ. 325.

25. G. Simmel, δ.π., σ. 274. Βλ. καί τήν καλή μετάφραση στά έλληνικά ένος τμή-
ματος τοϋ κεφαλαίου γιά «τό χρήμα στήν ακολουθία τών σκοπών» στήν συλλογή άπο-
σπασμάτο^ν άπό τό συνολικό εργο τοΰ Simmel μέ τίτλο Περιπλάνηση στή νεωτερικό-
τητα. Κοινωνιολογικά, φιλοσοφικά και αισθητικά κείμενα, Αθήνα 2004, σ. 203-250.

26. Chr. Deutschmann, «Geld als "absolutes Mittel": zur Aktualität von Simmeis
Geldtheorie», Berliner Journal für Soziologie, 2000, σ. 301 έπ., σ. 311-312.

27. G. Simmel, δ.π., σ. 705.

28. Alain Deneault, Georg Simmel. L'argent dans la culture moderne, Introduc-
tion, Les Presses de l'Université Laval, 2006, σ. 7.
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II. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ'

Ή τάση προς κερδοσκοπία έξ άρχής ήταν, ώς γνωστόν, συχνό παρακο-
λούθημα του καπιταλιστικού συστήματος. Αύτό πάντως πού χαρακτήριζε
τόν καπιταλισμό τοΰ 19ου αιώνα ήταν βασικά ή παραγωγική του διάσταση,
τό γεγονός ότι ήταν κατά κύριο λόγο ενα σύστημα παραγωγής μέ δ,τι αύτό
συνεπάγεται, δηλαδή τήν κοινωνική διανομή και κατανάλο^ση άγαθών. Βε-
βαίως μέ τήν διάσταση αύτή συνδεόταν ή χρηματιστηριακή κερδοσκοπική
τάση, ή όποία άπό καιρού εις καιρόν, συγκυριακά, είχε ώς άποτέλεσμα τήν
δημιουργία αύτών πού ό Μάρξ ονόμασε «οικονομικές κρίσεις», παρατηρών-
τας τις άνώμαλες εξελίξεις τοΰ χρηματιστηρίου στό City τοΰ Λονδίνου τά
έτη 1857, 1866 και 1873. Ό χαρακτηρισμός τους ώς κρίσεων ήταν στις τό-
τε συνθήκες άπόλυτα ορθός, γιατί ό δρος παρέπεμπε στήν διατάραξη τής
ομαλής λειτουργίας ένός συστήματος, ή όποία είχε παροδικό άλλά και κυ-
κλικό χαρακτήρα29.

Α. Μεταλλαγή του συστήματος και ο χι οικονομική κρίση

Ή σημερινή παγκόσμια οικονομική κατάσταση δέν σχετίζεται, κατά
τήν πεποίθησή μου, μέ τις λεγόμενες κρίσεις τοΰ καπιταλισμού και επομέ-
νως ό χαρακτηρισμός «οικονομική κρίση» δέν άποτελεϊ ορθή άπόδοση τής
πραγματικότητας. Κι αύτό, γιά δύο έξαιρετικά ουσιαστικούς λόγους πού
άφοροΰν τόν σημερινό χαρακτήρα τής κερδοσκοπίας. Ό πρώτος έγκειται
στό δτι ή κερδοσκοπία σήμερα είναι ενδημική, έχει καταστεί μόνιμο ενδο-
γενές συστατικό τοΰ καπιταλιστικού συστήματος, έχει χάσει δηλαδή τόν πε-
ριστασιακό χαρακτήρα της πού άποτελεϊ και τήν προϋπόθεση τοΰ κυκλικού

29. Ό Η. Lefebvre θεο:>ρεϊ οτι ό Μάρξ, έκτος άπό τήν επισήμανση τών κυκλικών
κρίσεων τοϋ καπιταλισμού, συνέλαβε και μίαν βαθύτερη θεωρία, αύτήν τής γενικής
κρίσης τοΰ συστήματος, ή όποία τό οδηγεί στόν θάνατο μέ βάση τόν γενικό νόμο τής
διαλεκτικής τοϋ γίγνεσθαι (Η. Lefebvre, Karl Marx, 2e ed., Paris 1985, σ. 187, 245,
250). Πρόκειται για μία έκδοχή ίστορικοΰ ντετερμινισμοΰ βασισμένη στό σχήμα
τής έγελιανής διαλεκτικής λογικής, τήν όποία άντιλαμβάνεται ώς υπάρχουσα στήν
άντικειμενική πραγματικότητα και μέσω τών άντιφάσεών της κινείται ή ιστορία,
πράγμα πού άποτελεϊ, κατά τήν γνώμη μου, ένα άπό τά άσθενή σημεία τής επιδράσεως
τοϋ Έγέλου στόν Μάρξ, αν υποτεθεί οτι ό Μαρξ δέν άπαγκιστρώθηκε σύν τω χρόνω
άπό αύτά.
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χαρακτήρα τών κρίσεων. Ό δεύτερος λόγος άφορα τό άντικείμενο τής κερ-
δοσκοπίας. Ένώ στον καπιταλισμό τοΰ 19ου αιώνα ή κερδοσκοπία άναφερό-
ταν ούσιωδώς στήν παραγωγή καί τήν διανομή άγαθών, σήμερα ή θεμελιώ-
δης ένασχόλησή της είναι τό εμπόριο χρηματιστικών μέσων (χρήματος, αξι-
ώσεων, κινδύνων καί χρεών) καί συχνότατα είναι κερδοσκοπία έπί τής κερ-
δοσκοπίας. Μ' αύτήν τήν έννοια οί σύγχρονες χρηματοπιστωτικές άγορές
είναι κατά βάση, όπως ονομάσθηκαν, «άγορές έμπόρο^ν» (Händlermärkte),
σέ άντίθεση μέ τις «άγορές παραγωγών» (Produzentenmärkte)30.

Τά δύο άναφερθέντα στοιχεία τής κερδοσκοπίας συνιστούν καίρια χα-
ρακτηριστικά τής σημερινής έξέλιξης, πού άποτελεΐ, κατά κυριολεξία, συ-
στημική μεταλλαγή τοΰ καπιταλισμού, άν όχι διαστροφή του, οπως θά έκτε-
θεϊ στήν συνέχεια. Πρός τό παρόν άς σημειωθεί, άπό τήν άποψη τής ορολο-
γίας, ότι ή έκφραση «(οικονομική κρίση», παρ' όλους τούς ιστορικούς τίτλους
πού άνάγονται στον Μάρξ, φαίνεται άδόκιμη σέ σχέση μέ τά σημερινά δεδο-
μένα31. Τά σύγχρονα συμβάντα, πού χαρακτηρίζονται «κρίσεις», έχουν συμ-
πτωματικό καί όχι κυκλικό χαρακτήρα καί οφείλονται στά πρόσφατα έπινο-
ηθέντα καί άνανεούμενα χρηματοπιστωτικά ((προϊόντα», πού συνιστούν τήν
παράκρουση τής κερδοσκοπίας.

Β. Παράγοντες διαμόρφωσης τής μεταλλαγής του συστήματος

Δύο παράγοντες συνετέλεσαν στήν μεταλλαγή τοΰ καπιταλιστικού συ-
στήματος πού άρχισε τήν δεκαετία τοΰ 1980 καί συνεχίζεται διαρκώς έντει-
νόμενη μέχρι σήμερα. Ό πρώτος ήταν ή υιοθέτηση άπό τις διάφορες κυβερ-
νήσεις τής άκραίας οίκονομίστικης ιδεολογίας τής περιβόητης σχολής τοΰ
Σικάγου (Μ. Friedman, Fr. Α. Hayek), ή όποία οδήγησε στήν άποδυνάμο:»-
ση τών περισσοτέρων ισχυόντων ρυθμιστικών κανόνων τών σχετικών εΐτε

30. Karin Knort Cetina/Urs Brugger, «Globale Mikrostrukturen der Weltge-
sellschaft. Die virtuellen Gesellschaften von Finanzmärkten)), στο Paul Windorf (Hg.),
Finanzmarkt-Kapitalismus, Wiesbaden 2005, σ. 145 έπ., σ. 147-148.

31. 'Ορθά το διεϊδε ή Viviane Forrester στο εργο της L'horreur économique (Paris
1999), διερωτωμένη: «Πότε θά συνειδητοποιήσουμε δτι δεν υπάρχει κρίση, άλλα
μετάλλαξη;» (άναφέρεται άπό τήν M. Cuillerai, δ.π. (ύποσημ. 9), σ. 178, ΰποσημ.
1). Πάντως, ή κρατούσα καί στήν ελληνική βιβλιογραφία άποψη χρησιμοποιεί τόν δρο
«κρίση». Βλ. Μ. Νεγρεγιοντη-Δεληβανη, Ή φονική κρίση και η ελληνική τραγούδια,
Αθήνα 2010.
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μέ τον έλεγχο τών επιτοκίων και τής δανειοδότησης, εί'τε μέ άλλους χρη-
ματοπιστωτικούς περιορισμούς. 'Επακολούθησε ή κατάργηση ή ή περιθω-
ριοποίηση τών μηχανισμών έποπτείας τών συναλλαγών. Οί εξελίξεις αύτές
είχαν τό τριπλό άποτέλεσμα, πρώτον, ότι λόγω τής προτεραιότητος πού δό-
θηκε στον έλεγχο του πληθωρισμού, παραδόθηκαν τά δημόσια χρέη στο έλε-
ος τών χρηματοπιστωτικών άγορών, ύπό μορφή κρατικών ομολόγων, πράγ-
μα πού δέν είναι άσχετο μέ τήν σημερινή ύπερχρέωση τών κρατών32· δεύτε-
ρον, δτι άλλαξε ριζικά ό τρόπος λειτουργίας διαχείρισης τών έπιχειρήσεων
πού εστιάσθηκε άποκλειστικά στά συμφέροντα τών μετόχων, δηλαδή στήν
προσδοκώμενη άξία τών μετοχών (sharehold value), περιθωριοποιώντας
και κακοποιώντας τόν παράγοντα έργασία33· τρίτον, δτι μεταβλήθηκαν σέ
θεσμικούς, δηλαδή χρηματιστηριακούς έπενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία
και άποταμιευτικοί οργανισμοί ή τράπεζες, μέ συνέπεια νά διακινδυνεύονται
οί εισφορές και οί συντάξεις τών έργαζομένων καθώς και ή άποταμίευση
τών νοικοκυριών (έξαιρουμένων πάντως τών άμοιβαίων κεφαλαίων [mutual
funds] πού άφοροΰν ευκατάστατα στρώματα). Ένσωματωθέντα στο χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα, τά έπονομασθέντα «συστήματα συνταξιοδότησης μέ
κεφαλαιοποίηση» και τά ταμιευτήρια εξελίχθηκαν μοιραία σέ σημαντικούς
φορείς τής παγκόσμιας χρηματιστικής οικονομίας. Κατόπιν αύτοΰ φυσική
και δικαιολογημένη είναι ή έκφραση του Stiglitz περί συνταξιοδοτικού κιν-
δύνου34 και άκόμη και ή ονομασία τους ώς «παγίδας τών συντάξεων))35. Ώς
δεύτερος παράγοντας στήν δομική άλλαγή τοΰ συστήματος έλειτούργησε ή

32. V. J. Holbecq/Ph. Derruder, La dette publique, une affaire rentable. A qui
profite le système?, Paris 2009.

33. Γιά τούς δύο πρώτους άναφερθέντες παράγοντες βλ. αναλυτικότερα στις σ. 120
έπ., 123 έπ. της παρούσης ομιλίας.

34. J. Stiglitz, The Roaring Nineties, New fork 2003 (γαλλική μεταφράση Quand
le capitalisme perd la tête, Paris 2003, σ. 331 έπ.)

35. Ή βιβλιογραφία εΐναι πλούσια. Βλ. F. Lordon, Fonds de pension, piège à cons?
Mirage de la démocratie managériale, Paris 2000· M. Aglietta/A. Rebérioux, Dérives
du capitalisme financier, Paris 2004, σ. 18-20· C. Sauviat, «Les fonds de pension et
les fonds mutuels: acteurs majeurs de la mondialisation financière et du nouveau pou-
voir actionnariel», στο F. Chesnais (dir.), La finance mondialisée, racines sociales et
politiques, configuration, conséquences, Paris 2004· F. Chesnais, Les dettes illégitimes.
Quand les banques font main basse sur les politiques, Paris 2011, σ. 36-38· M. Cuille-
rai, δ.π. (ύποσημ. 9), σ. 155-157.
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διαρθρωτική μεταβολή τής οικονομίας άπό βιομηχανική σέ τεχνολογική-
πληροφορική. Τό χρήμα έγινε άόρατο, κινείται μέ τή μορφή ήλεκτρονικών
μέσων άπείρως εύκινήτο^ν καί πανταχού παρόντων, τών όποιων ή χρήση
τείνει νά γενικευθεί36. Ή πλαστική κάρτα άπλώς άντιπροσωπεύει αύτήν τήν
νέα νομισματική τάξη πού δέν έχει πιά ύλική ύπόσταση. Ή μεταμόρφω-
ση αύτή τής οικονομίας άνοιξε τό δρόμο σέ μία ολιγάριθμη τάξη πρωταγω-
νιστών νά χρησιμοποιούν τις πληροφορίες πού λαμβάνουν μέσω τών νέο^ν
τεχνολογιών, νά δημιουργούν εικονικές έταιρεΐες πού άντιστρατεύονται καί
ύπονομεύουν τις ύπαρκτές έταιρεΐες καί νά κερδοσκοπούν σέ πλήρη άδιαφά-
νεια συσσωρεύοντας τεράστιο πλούτο εις βάρος του μέγιστου τμήματος τών
πληθυσμών τής γης, άκόμη καί τών κρατών, χωρίς νά περνούν άπό τήν δια-
δικασία τής παραγωγής. Πρόκειται γι' αύτό πού ό Chomsky άποκαλεΐ «κέρ-
δος πάνο^ άπό τούς άνθρώπους» (profit over people)37. ((Ή κοιλάδα τής σιλι-
κόνης» (Silicon Valley) εΐναι ό τύπος καί τόπος, οχι μόνο συμβολικός άλλά
καί πραγματικός, τής πηγής τοΰ αισχροκερδούς παιχνιδιού, πού παίζεται μέ
τόν χρόνο, άπό μικρή ομάδα παικτών πού εκμεταλλεύονται τήν άβεβαιότητα
τοΰ μέλλοντος ώς πρός τις έξελίξεις τοΰ παιχνιδιού38.

Είναι άνάγκη έδώ νά άναφερθοΰν μερικές κεντρικές εκδηλώσεις τοΰ
οικονομικού αύτοΰ μετασχηματισμού.

Γ. Εκδηλώσεις τοΰ μεταλλαγμένου καπιταλισμού

1. Τα λεγόμενα ((παράγωγα προϊόντα»

Τά παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (derivatives), πού επινο-
ήθηκαν άρχικά, δπως διατείνονται οί δημιουργοί τους, γιά νά προλαβαί-

36. Βλ. Ε. Leverkus, Freier Tausch und fauler Zauber.Vom Geld und seiner
Geschichte, Bad Bentheim 1990 (μέ πρόλογο τοϋ Helmut Schmidt)· A. Haesler, Socio-
logie de l'argent et postmodernité. Recherche sur les conséquences sociales et culturelles
de Γélectronisation des flux monétaires, Genève - Paris 1995· A. Haesler, ((Irreflexive
Moderne. Die Folgen der Dematerialisierung des Geldes aus der Sicht einer tauschthe-
oretischen Soziologie», στό Chr. Deutschmann (Hg.), Die Gesellschaftliche Macht des
Geldes, Wiesbaden 2002, σ. 177 έπ.· D. Cohen, La prospérité du vice. Une introduc-
tion (inquiète) à l'économie, Paris 2009, σ. 289 έπ.

37. Ν. Chomsky, Profit Over People, New York 1998.

38. M. Cuiller ai, δ.π., σ. 179.
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νουν τους κινδύνους και νά είναι παράγοντες σταθεροποίησης, κατέληξαν
νά συμβάλλουν στήν άποσταθεροποίηση, άφοΰ πέρασαν στά χέρια τών κερ-
δοσκόπων, τών τραπεζών περιλαμβανομένων. Έν τώ μεταξύ πολλαπλασι-
άσθηκαν σέ άριθμό και σέ πολυπλοκότητα χρησιμοποιώντας τήν δυνατότη-
τα νά άποφεύγουν ρυθμιστικούς κανόνες και τελικά έγιναν προϊόντα οχι τής
πραγματικής άλλά τής δυνητικής (πιθανολογούμενης) οικονομίας (économie
virtuelle) και επομένως παράγοντες διευρύνσεως τών κινδύνων. Το παρά-
δειγμα τών hedge funds (πού ή ονομασία τους παραπέμπει στήν κάλυψη
κινδύνου) είναι άποκαλυπτικό, διότι κερδοσκοπούν έπί τών κινδύνο^ν και μά-
λιστα πολλαπλών έπιπέδων, ώφελούμενα άπό αύτούς, ενώ ισχυρίζονται ότι,
χρησιμοποιώντας ύπερμοντέρνα προγράμματα πληροφορικής, άναγνωρί-
ζουν όλες τις μεταβλητές και εκμηδενίζουν τούς κινδύνους39. Πρόκειται βέ-
βαια γιά ψευδή ισχυρισμό, μέ άποδέκτες τούς ύποψήφιους πελάτες. Έν τού-
τοις, έπινοητικοί έπενδυτές μποροΰν πράγματι νά εκμηδενίσουν τόν κίνδυ-
νο πλουτίζοντας.

Οί μάνατζερ διέπονται γενικά, όπως άποδείχθηκε άπό πρόσφατη έρευ-
να40, άπό μία κενόδοξη άντίληψη πού έχει άντιπαραγωγικό χαρακτήρα και
βασίζεται μόνο στήν χρηματοπιστωτική άπόδοση και τά σχετικά κίνητρα.
Όπως γράφει ό Michael Lewis, «ό κίνδυνος μπορεί νά μπει σέ κονσέρβα
δπως οί τομάτες. Διάφοροι έπενδυτές είναι έτοιμοι νά άναλάβουν διαφορε-
τικά έπίπεδα κινδύνου. Ή τράπεζα μπορεί λοιπόν νά άγοράσει τόν κίνδυ-
νο σέ καλή τιμή και νά μεταπωλήσει άκριβότερα χωρίς νά άναλάβει ή ίδια
κανένα κίνδυνο»41. Ό έκ τών προ:>ταγωνιστών τής διεθνοΰς κερδοσκοπίας
Georges Soros, ό όποιος στά διαδοχικά βιβλία του δέν διστάζει μέ κυνισμό
νά γράφει γιά τό χρήμα ώς πρόκληση, γιά τήν κρίση τοΰ παγκόσμιου καπι-

39. Το πόσο παραπλανητικά είναι αύτά τά συνθήματα πού χρησιμοποιούνται προς
άγραν πελατών, και μέ πλείστα εξωραϊστικά ονόματα εδειξε ό Β. Maris, ήδη τό 1990.
Βλ. Β. Maris, Des économies au-dessus de tout soupçon ou la grande mascarade des
prédictions, Paris 1990.

40. M. Beauvallet, Les stratégies absurdes, Paris 2009.

41. M. Lewis, Liar's Poker: Rising through the Wreckage on Wall Street, New I'ork
1989, σ. 187.
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ταλισμοΰ καί, πολύ πρόσφατα, γιά τό χάος του42, ομολογεί στό πρώτο έργο
του ότι «ύπάρχει κάτι αισχρό στό γεγονός ότι μπορεί κανείς, δπως εγώ, νά
κερδίζει τόσο χρήμα μέ χρήμα». Αύτό δέν τόν εμπόδισε πάντως νά κερδο-
σκοπήσει λίγο άργότερα (τό 1992) εις βάρος τής άγγλικής λίρας, πλουτίζον-
τας άστρονομικά.

2. Τά ασφάλιστρα κινδύνου

Τό καπιταλιστικό σύστημα έχει μεταβληθεί σέ ένα πυρετώδες, άνά τόν
κόσμο διεξαγόμενο, κερδοσκοπικό («άθλημα», άλλοτε μυστικό καί «έχέμυ-
θο» καί άλλοτε αύθαιρέτως κοινολογούμενο, πού βασίζεται στήν εκμετάλ-
λευση ή τήν τεχνητή διόγκο^ση οικονομικών κινδύνων καί στήν δημιουργία
δλο καί μεγαλύτερων χρεών.

Ένα χαρακτηριστικό δείγμα —άπό τά κεντρικά στοιχεία τοΰ συστή-
ματος— είναι τά μή ρυθμισμένα άσφάλιστρα κινδύνου (CDS = credit default
swaps), πού άγοράζονται καί πωλούνται άνεξέλεγκτα άπό ιδρύματα (τράπε-
ζες, άσφαλιστικές έταιρεΐες, έταιρεΐες ύπαρκτές ή εικονικές). Πρόκειται γιά
ένα άόρατο, τεραστίων διαστάσεων, δίκτυο δεσμών (καί χρεών) τών φορέ-
03V αύτών, πού συναλλάσσονται σχεδόν πάντοτε έκτος χρηματιστηριακών
άγορών. Οί μυστικές καί μή καταγραφόμενες σέ επίσημο δελτίο συναλλαγές
τους, δηλαδή τά συμβόλαια άσφάλισης κινδύνου, συνάπτονται έναντι ομο-
λόγων καί στήν περίπτωση άδυναμίας πληρωμής ό πωλητής τοΰ συμβολαί-
ου CDS ύποχρεοΰται νά καταβάλει στον άγοραστή (άσφαλιζόμενο) τήν άξια
τών ομολόγων.

Οί συνέπειες τοΰ ριψοκίνδυνου καί άνεξέλεγκτου αύτοΰ παιχνιδιού
μπορεί νά είναι τεράστιες, δπως ήταν ή παρ' ολίγον κατάρρευση τό 2008
τοΰ άσφαλιστικοΰ κολοσσοΰ AIG (American International Group), έξ αιτί-
ας τών άστρονομικών ποσών πού έπρεπε νά πληρώσει στά πλαίσια τεραστί-
ου άριθμοΰ συμβολαίων CDS, όπότε ή Κυβέρνηση τών ΗΠΑ παρενέβη γιά
νά άποτρέψει τήν πτώχευση. Στις πρακτικές αύτές άνήκει καί ή κερδοσκο-
πική εκμετάλλευση τοΰ κινδύνου εις βάρος τοΰ πραγματικά ή τεχνητά κιν-
δυνεύοντος: Πρόσφατο σχετικό —καί βέβαια οχι μεμονωμένο— γεγονός είναι

42. G. Soros, Le défi de l'argent, Paris 1990- The Alchemy of Finance. Reading the
Mind of the Market, New York 1994· La Crise du capitalisme mondial, Paris 1998· Le
Chaos financier mondial, Paris 2012.
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τά στοιχήματα τών hedge funds κατά του εύρώ πού αυξήθηκαν κατακόρυ-
φα καί είχαν ώς στόχο τό κέρδος άπό μία πτώση του, πού θά οφειλόταν σέ
άρνητικές οικονομικές έξελίξεις στήν Ισπανία καί τήν Ελλάδα.

3. Τά σκανδαλώδη δάνεια subprimes

"Ενα άλλο σύγχρονο μέσο έκμετάλλευσης τοΰ κινδύνου —έπινόηση τής
Wall Street— εϊναι τά περιβόητα subprimes (υποδεέστερης τάξης δάνεια)43,
τών οποίων θύματα είναι τά υποβαθμισμένα καί λιγότερο φερέγγυα στρώ-
ματα τοΰ πληθυσμού. Μέ έντυπο^σιακό κυνισμό τά στρώματα αύτά χαρα-
κτηρίζονται ώς NINJNA (No Income, No Job, No Asset = όχι εισόδη-
μα, όχι έργασία, όχι ένεργητικό). Τά δάνεια χορηγούνται μέ όρους —υπο-
τίθεται— έλκυστικούς, έστω καί άν, λόγω τοΰ αύξημένου κινδύνου γιά τούς
δανειστές, ή άπόδοση γι' αύτούς είναι μεγαλύτερη. Οί τίτλοι τών δανείων
μεταπωλούνται άμέσως στις χρηματιστικές άγορές μέ τεχνητά άναβαθμι-
σμένη εικόνα τής φερεγγυότητας τών δανειζομένων καί έτσι κυκλοφοροΰν
ψευδή χρηματιστικά νομίσματα τών οποίων ή άξία δέν έχει έπιβεβαιωθεΐ.
Τελικά τά θύματα είναι τά δανειζόμενα νοικοκυριά, όταν άποκαλύπτεται
ότι τό ύψος τοΰ χρέους είναι μεγαλύτερο άπό τήν άξία τών άποκτηθέντων
άγαθών (negative equity) καί αύτά άδυνατοΰν νά τό άποπληρώσουν, μέ άπο-
τέλεσμα τήν άπόλυτη οικονομική έξαθλίωσή τους.

4. Οί συναλλάκτες τών χρηματοπιστωτικών άγορών (traders)

Σ' αύτές τις συνθήκες τοΰ αισχροκερδούς παιχνιδιού καί τής έκμετάλ-
λευσης τών πραγματικών, τεχνητών ή διογκουμένων κινδύνων δραστηριο-
ποιούνται άφενός οί λεγόμενοι οίκοι άξιολόγησης (περί τών όποιων θά γί-
νει λόγος άμέσως κατωτέρω) καί άφετέρου άτομα, οί λεγόμενοι traders, οί
συναλλάκτες τών χρηματοπιστωτικών άγορών πού άγοράζουν καί πωλούν
πάσης φύσεως τίτλους, μετοχές, ομόλογα καί παράγωγα προϊόντα γιά τήν
τράπεζα πού τούς άπασχολεΐή καί γιά λογαριασμό τους. Σχεδόν άναπόφευ-
κτα —καί πάντως συχνά— στο γενικευμένο κερδοσκοπικό περιβάλλον δπου
ζοΰν αύτοί οί «παίκτες», μπορούν νά πέσουν στον πειρασμό νά «άξιοποιή-

43. Ή ευθύνη τής —δύσκολης— μεταφράσης είναι δική μου. Γι' αύτά τά «προϊόντα»
βλ. μεταξύ άλλων, D. Cohen, La prospérité du vice, δ.π. (ύποσημ. 36), σ. 275 έπ.
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σουν» προς ΐδιον οφελος τήν κερδοσκοπία. Το πρώτο εντυπωσιακό σκάνδα-
λο ήταν, τήν δεκαετία τοΰ '90, ή πτώχευση τής άρχαιότερης άγγλικής έπεν-
δυτικής τράπεζας Barings Bank έξαιτίας τής άποτυχούσης κερδοσκοπικής
δραστηριότητας τοΰ trader Nick Leeson. Σκάνδαλα παράνομου άστρονομι-
κοΰ πλουτισμοΰ, μέ διακινδύνευση τεραστίων τραπεζών, είναι γνωστά άπό
τά ονόματα πρόσφατα δικασθέντων ή δικαζομένων traders: M. Adoboli, πού
παρ' ολίγο νά προκαλέσει τήν πτώχευση τής κολοσσιαίας έλβετικής τράπε-
ζας UBS· J. Kerviel, πού προκάλεσε ζημίες σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων στήν
τράπεζα Société Générale.

5. Ol λεγόμενοι οίκοι αξιολόγησης

Οί οίκοι άξιολόγησης είναι κι αύτοί ένα παράγωγο τοΰ χρηματοπιστω-
τικού καπιταλισμού πού άνδρώθηκαν στις σημερινές συνθήκες τής κερδο-
σκοπικής έξαχρείωσης τοΰ συστήματος. Οί οίκοι αύτοί αύτοαναγορεύθη-
καν σύν τω χρόνω σέ χρηματοπιστωτικούς ελεγκτές τής υφηλίου και ειδικά
τής πιστοληπτικής ικανότητας κρατών, ύπερκρατικών οργανισμών (π.χ.
EE), ύποκρατικών περιφερειών, τραπεζών, έπιχειρήσεων κ.λπ. Χωρίς νά
έχουν καμμία κρατική έξουσιοδότηση και λειτουργώντας ώς ιδιωτικές εται-
ρείες, μέ πελάτες θεσμικούς επενδυτές και κυρίως τράπεζες, δέν περιορίζον-
ται στήν άνακοίνωση τών όποιων διαπιστ<ύσεών τους στους πελάτες τους·
κοινολογούν αύθαιρέτως τίς έν πολλοίς άμφιβόλου όρθότητος ή και άνακρι-
βεΐς εκτιμήσεις τους ή και τίς «άνησυχίες» τους άνά τόν κόσμο συμπεριφέ-
ρονται δηλαδή ώς δημόσιες άρχές ίδιοποιούμενες έξουσία πού δέν τούς άνή-
κει. Το χειρότερο είναι δτι, βαθμολογώντας τούς τίτλους του χρέους άπό
τήν άποψη τοΰ κινδύνου πού ένέχουν γιά τούς κατόχους, αύξάνουν τήν άπό-
δοσή τους (έπιτόκια, έπασφάλιστρα) σέ συνάρτηση μέ τήν αύξηση τοΰ κιν-
δύνου· έξ άλλου μέ τίς «αύτοπραγματοποιούμενες προφητείες»44 τροφοδο-
τούν άλυσιδωτές άρνητικές έπιπτώσεις, δηλαδή προκαλούν τεράστιες ζημίες
στούς άξιολογουμένους, συμβάλλοντας στο κερδοσκοπικό παιχνίδι. Κι δλα
αύτά, χο^ρίς κανένα ούσιαστικό και αποτελεσματικό μέτρο κρατικής ή ύπερ-
κρατικής παρεμπόδισης τών πρακτικών αύτών και χωρίς νομικές κυρώσεις.
Ελάχιστες είναι οί περιπτ(ί>σεις στις όποιες δικαστικές άρχές έχουν έπιλη-

44. Ή έκφραση άνήκει στον Ν. Gaillard, Agences de notation, Paris 2010.
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φθεΐ υποθέσεων άμφισβητουμένων ή βεβαιωμένων εσφαλμένων έκτιμήσεων
και προβλέψεων τών οί'κων αύτών43.

Το συμπέρασμα είναι δτι σέ δλα αύτά τά δημιουργήματα του συγχρό-
νου καπιταλισμού δχι μόνο γίνεται έκμετάλλευση του οικονομικού κινδύνου
άλλα και έν πολλοίς ό κίνδυνος παράγεται άπό τήν έκμετάλλευση τοΰ κινδύ-
νου. Πρόκειται, κατ' ούσίαν, άντικειμενικά μέν γιά διαστροφή τής οικονο-
μικής ζωής, υποκειμενικά δέ γιά έκχυδαϊσμό της.

6. Υπερχρέωση Κρατών

Στις άναφερθεΐσες εξελίξεις σημαντικό, άν οχι καίριο, ρόλο έπαιξε
και παίζει ή λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, πού συνδέθηκε μέ τήν κατάργη-
ση προληπτικών ή κατασταλτικών έλέγχων άπό τά κράτη και μέ τήν άδι-
αφάνεια τών άνά τόν κόσμο συναλλαγών μέσω τών νέων τεχνολογιών46. Τό
γεγονός αύτό έπέτεινε τήν άλληλεξάρτηση τών οικονομιών και τήν έξάρτη-
ση τών κρατών άπό τις χρηματοπιστωτικές άγορές. Όλος ό πλανήτης έχει
μεταβληθεί σ' αύτό πού ονομάσθηκε «άπόλυτη άγορά» (marché total)47 ή
«αύτοοργανωνόμενη οικονομία», κατά τήν ορολογία τοΰ P. Krugman48. Τό
άποτέλεσμα ήταν αύτή ή πέραν τών συνόρων πρωτοφανής και γενικευμένη
κερδοσκοπική δραστηριότητα νά δημιουργήσει ή νά αύξήσει τήν υπερχρέω-
ση ειδικά τών προηγμένων κρατών, ή όποία μάλιστα έχει σήμερα άποκτή-
σει μοιραία μεταδοτικό χαρακτήρα49.

Ή ύπερχρέωση τών κρατών είναι ένα σύνθετο —και οχι άθώο— φαινό-
μενο, πού μέ κίνδυνο ύπεραπλούστευσης θά επιχειρηθεί ή μερική τουλάχι-

45. Βλ. μήνυση άσκηθεΐσα άπό δύο ιταλικούς συλλόγους καταναλωτών και εισαγ-
γελική κατ' οίκον ερευνά και άνακρίσεις γιά χειραγώγηση άγορών (Le Monde, 21-01-
2012), καθώς και πρόσφατη καταδικαστική απόφαση άμερικανικοϋ δικαστηρίου πού
επέβαλε υψηλή άποζημίο^ση στήν Standard & Poors.

46. Ό P. Krugman εχει ονομάσει τήν έξέλιξη αύτή στό ομώνυμο εργο του Pop
Internationalism (MIT Press, 1996), έκφραση αμετάφραστη στά ελληνικά (διεθνισμός
τής άπότομης έκρηξης;).

47. Α. Supiot, L'esprit de Philadelphie, Paris 2010· Ν. Luhman, «Der Markt als
innere Umwelt des Wirtschafssystems», στό Ν. Luhman, Die Wirtschaft der Gesell-
schaft, Frankfurt 1994 σ. 91 έπ.· A. Lebaube, Social, par ici la sortie!, Paris 1993.

48. P. Krugman, The Self Organising Economy, Cambridge 1996.

49. Βλ. L. Gill, La crise financière et monétaire mondiale. Endettement, spéculation,
austérité, Montréal 2012· Fr. Chesnais, Les dettes illégitimes, ό.π. (ύποσημ. 35).
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στον έξήγησή του. Έκτος άπό τόν ήδη άναφερθέντα παράγοντα, ένα μή άμε-
σα διακριτό άλλά σημαντικό αίτιο είναι τό γεγονός δτι τά σύγχρονα κράτη
δέν έχουν τό άποκλειστικό προνόμιο νά δημιουργούν νόμισμα μέ τήν εύρεία
έννοια τοΰ άξιόπιστου συναλλακτικού καί πιστωτικού μέσου. Σήμερα υπάρ-
χει καί κυκλοφορεί ιδιωτικό νόμισμα, εκδιδόμενο άπό τις τράπεζες, πράγ-
μα πού, ενώ είναι εύρέως διαδεδομένο, δέν γίνεται εύκολα άντιληπτό. «Ή
διαδικασία μέ τήν όποία οί τράπεζες δημιουργούν χρήμα είναι τόσο άπλή
—γράφει ό J. Κ. Galbraith— ώστε τό άνθρώπινο μυαλό μένει άμήχανο»'0.
Συγκεκριμένα οί τράπεζες δέν έχουν επαρκή ίδια κεφάλαια γιά νά ικανοποι-
ήσουν τό σύνολο τών πιστωτικών άναγκών καί, προκειμένου νά δανείσουν,
εκδίδουν νόμισμα πού όμως δέν εχει πραγματικό άντίκρυσμα, είναι δυνητικό
(monnaie virtuelle) '1. Μέ βάση αύτό τό νόμισμα (τό ύπό τοΰ Pareto ονομα-
ζόμενο ((ψευδές νόμισμα»), οί τράπεζες επιδίδονται σέ κερδοσκοπικό εμπό-
ριο καί χορηγούν πιστα)σεις πού δέν βασίζονται σέ τίποτε άλλο έκτος άπό
τόν έαυτό τους, δηλαδή σέ μία έλπιζόμενη ύψηλή πραγματική άπόδοση'12.

Τά κράτη, ναι μέν μπορούν ούτως ή άλλως νά δανείζονται άπό τόν ιδι-
ωτικό τομέα έκδίδοντας κυρίως ομόλογα, άλλά, άφοΰ υπάρχει τό εύκολο ιδι-
ωτικό αύτό χρήμα, διευκολύνονται —ίσως καί παρασύρονται— νά δανείζον-
ται άπό ιδιωτικούς οργανισμούς. Τό συμπέρασμα είναι δτι αύτοί, δανείζον-
τας τά κράτη μέ αύτές τις συνθήκες, αύξάνουν τήν άποδοτικότητα τών κε-
φαλαίων πού προκύπτει άπό τόν δανεισμό (τό λεγόμενο «άνυψωτικό άποτέ-
λεσμα μοχλού» effet de levier). Όταν τά επίπεδα τής άποδοτικότητάς τους
άνέβουν σέ σημαντικό βαθμό —καί άνεβαίνουν τόσο περισσότερο δσο αύξά-
νουν οί έκ τοΰ χρέους συστημικοί κίνδυνοι—, τότε θεμιτά τίθεται έν άμφι-
βόλω ή ίδια ή φύση τοΰ «δανείου» (πρόκειται γιά δάνειο ή γιά κερδοσκο-
πική επένδυση;) καί άναιρεΐται ή νομιμοποίηση τοΰ (ολοένα αύξανομένου)
χρέους53.

50. J. Κ. Galbraith, L'argent, Paris 1975· (γαλλική μεταφράση τοΰ έργου Mon-
ey, Whence it came, where it went). Τήν φράση παραθέτει ή M. L. Duboin, Mais où va
l'argent?, Paris 2007, σ. 37.

51. H. Sadoc, «Le système monétaire et financier, contribution hétérodoxe à l'étude
de la répartition des richesses» (μελέτη μή δημοσιευμένη).

52. M. L. Duboin, δ.π. (ύποσημ. 50), σ. 101.

53. F. Chesnais, Les dettes illégitimes, δ.π. (ύποσημ. 35), σ. 103 (έξ ού καί ό τίτλος
τοΰ έργου «Τά άνομιμοποίητα [μή νόμιμα] χρέη»).
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7. Εξευτελισμός τής εργασίας καί τών κοιναυνικών κατακτήσεων

Το γεγονός τής υπερχρέωσης τών κρατών σχετίζεται άμεσα, χωρίς νά
είναι ή μόνη αιτία, μέ τήν κατεδάφιση τών κοινωνικών κατακτήσεων πού
κυρίως ή Εύρώπη προοδευτικά έθέσπισε τόν 20ό αία>να μετά δύο Παγκο-
σμίους Πολέμους54. Οί κοινωνικές έπιπτώσεις τής σύγχρονης μεταλλαγής
τοΰ καπιταλιστικού συστήματος είναι δραματικές καί πολλαπλές. "Ενα γε-
νικότερο σύμπτοομα τής κατάστασης είναι τό γεγονός ότι ή επιδιωκόμε-
νη αύξητική μετοχική άξία (sharehold value), δηλαδή ή άποκλειστική άξία
πού δίδεται στις τιμές τών μετοχών τών έταιρειών, έχει έπισκιάσει τελείως
τήν άντίληψη τής έπιχείρησης ώς συνόλου παραγωγικού πού βασίζεται στήν
έργασία καί συνεργασία τών άπασχολουμένων σ' αύτήν.

Οί σημαντικότερες επί μέρους κοινωνικές συνέπειες τοΰ συγχρόνου κα-
πιταλισμού άφοροΰν κατ' άρχάς τήν υποβάθμιση καί μάλιστα τόν έξευτε-
λισμό τής άνθρώπινης έργασίας. Τά συμπτώματα τοΰ φαινομένου είναι πολ-
λαπλά καί έν πολλοίς γνωστά. Πρώτο καί καίριο σύμπτωμα είναι ό κατα-
κερματισμός τής έργασίας, ό όποιος συνοψίζεται στον παραπλανητικό ορο
«εύελιξία τών ορών έργασίας»50. Αύτή περιλαμβάνει, ώς γνωστόν, μερική ή
ευκαιριακή άπασχόληση, κατάργηση τής υπερωριακής άμοιβής μέ τόν ετή-
σιο υπολογισμό τοΰ μέσου χρόνου έργασίας, άκανόνιστα, διακεκομμένα καί
άνώμαλα ώράρια άνάλογα μέ τις άνάγκες τής έπιχείρησης, συμβάσεις έργα-
σίας ορισμένου χρόνου, συχνά μικρής διάρκειας καί άνανεούμενες έπ' άόρι-
στον, έκ περιτροπής έργασία, κλήση άπό τηλεφώνου -on call— γιά άπασχό-
ληση, ώς έπί τό πλείστον έντός έλάχιστης προθεσμίας, άκόμη καί τό σαβ-
βατοκύριακο κ.λπ. Πρόκειται γιά οπισθοδρόμηση, ή όποία, συγκρινόμενη
μέ τόν 1 9ο αιώνα είναι ή άντιστροφή του ώς πρός τή διαμόρφωση τής συμ-
βάσεως έργασίας: τότε κυριαρχούσε, στά πλαίσια βέβαια έξαντλητικών συ-
νεχών ώραρίων έργασίας, ή πλήρης άπασχόληση, καί όχι ή κατακερματι-
σμένη έργασία πού είναι άπλώς μία άλλη μορφή έξαθλίωσής της. Τό χειρό-
τερο είναι ότι γιά όλα αύτά ένοχοποιεΐται τό έργατικό δίκαιο δτι προκαλεί

54. Πρβλ., άντί πολλών, Κ. Βεργοποτλος, Ή ανάρμοστη σχέση. Έλ/.άδα-Ευρώπη,
Αθήνα 2012, σ. 171 έπ. («τό χρέος, τό νέο κοινωνικό ζήτημα»).

55. Ό επινοηθείς, έπίσης παραπλανητικός, όρος τής flexicurity θέλει δήθεν νά
άντισταθμίσει, άλλα κατ' ούσίαν νά συγκαλύψει τά μή συγκαλυπτόμενα άρνητικά
στοιχεία τής εύελιξίας.
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διεστραμμένες συνέπειες (effets pervers) μέ τήν έννοια δτι μέ τήν υποτιθέ-
μενη δυσκαμψία του, δηλαδή μέ τούς περιορισμούς στήν άπόλυση ή άλλες
υποχρεώσεις πού έπιβάλλει στον εργοδότη, δημιουργεί άνεργία έμποδίζον-
τας τήν πρόσληψη έργαζομένων, έξ ού και τό παραπλανητικό σύνθημα τής
άπελευθέρωσης τής άγοράς έργασίας56. Ό μεταλλαγμένος καπιταλισμός δη-
μιουργεί, αύτός, διεστραμμένες συνέπειες στήν έργασία και κατηγορεί τήν
στοιχειώδη προστασία της δτι αύτή τίς προκαλεί. 'Ιδού ή ιδεολογική άντι-
στροφή τών πραγμάτων: «φωνάζει ό κλέφτης νά φοβηθεί ό νοικοκύρης», λέ-
ει ή λαϊκή παροιμία.

Δεύτερο σύμπτωμα: ή υπονόμευση και ό παραμερισμός τής έλευθερί-
ας τών συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων έργασί-
ας και ή προωθούμενη έπάνοδος στήν άτομική σύμβαση έργασίας, δηλαδή
κατ' ούσίαν στήν μονομερή βούληση τοΰ έργοδότη.

Τρίτον και έξωφρενικό σύμπτωμα —άμερικανικής έμπνεύσεως— συνί-
σταται στήν ιδέα τής τεχνητής κατάργησης τής μισθωτής, τής εξαρτημένης
έργασίας και τήν δήθεν διαμόρφωση τών μισθωτών ώς άνεξαρτήτων έργα-
ζομένων πού ώς τέτοιοι είναι υπεύθυνοι γιά τήν άπόδοση τής έργασίας τους
και επομένως φέρουν και τόν σχετικό κίνδυνο. Ή έπιχείρηση δέν είναι παρά
μία δομή πού στρέφεται γύρω άπό έναν ορισμένο άριθμό έργασιών πού πρέ-
πει νά πραγματοποιηθούν άπό ανεξαρτήτους εργαζομένους και έπομένως ή
μορφή τής μισθωτής έργασίας είναι ξεπερασμένη και ώς τέτοια δέν έχει λό-
γο υπάρξεως57.

Τέταρτο σύμπτωμα —πού δέν φθάνει στήν τερατώδη αύτή κατασκευή,
άλλά πάντως τήν προϊδεάζει— είναι ή διάχυτη ήδη άντίληψη και στρατηγική
πού προωθεί τήν ιδέα τοΰ άνταγωνισμοΰ μεταξύ τών έργαζομένων εΐτε στήν
'ίδια τήν έπιχείρηση, εΐτε στά πλαίσια πολυεθνικών έταιρειών μεταξύ τών

56. Το σύνθημα εχει κυκλοφορήσει άπό τήν δεκαετία τοΰ '70 και εκτοτε έπανα-
λαμβάνεται εντεινόμενο άπό τούς διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς και τήν EE. Βλ.,
μεταξύ πολλών, L. Willemetz, Le droit du travail en danger, Bellecombe-en-Bauges
2006, σ. 51 έπ.

57. W. Bridgen, La conquête du travail. Au delà des transitions, Paris 1995 (γαλ-
λική μεταφράση τοϋ άμερικανικοΰ πρωτοτύπου μέ τίτλο Job Shift, 1994). "Ηδη ό
τίτλος της γαλλικής έκδοσης τοΰ βιβλίου αποκαλύπτει τήν διεστραμμένη άπόπειρα νά
παρουσιασθοΰν οί θέσεις τοΰ συγγραφέα ώς «κατάκτηση τής εργασίας»!
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διαφόρων παραρτημάτων τους1'8. "Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα ή προ
ολίγων έτών άντιπαράθεση μεταξύ τών εργαζομένων στήν κεντρική μονά-
δα τής σουηδικής έπιχείρησης Electrolux και αύτών στό ιταλικό παράρτη-
μα της59.

Έπί πλέον, τό σύγχρονο μάνατζμεντ έχει εισαγάγει στις έπιχειρήσεις
τήν διαρκή άξιολόγηση τών εργαζομένων στήν εκτέλεση τών ύποχρεώσε-
ών τους, πράγμα πού δημιουργεί μόνιμα ένα κλίμα δυσπιστίας έναντι τών
προϊσταμένων60, άγχους και άγωνίας γιά τήν επίτευξη του εκάστοτε προσ-
διορισμένου στόχου''1. Σχετικό είναι τό γεγονός ότι στά πλαίσια τής ιδε-
ολογίας τοΰ άκραίου σημερινού καπιταλισμού ή άνταγωνιστικότητα άνα-
φέρεται έξατομικευμένα στό έπίπεδο κάθε έπιχείρησης, μέ άποτέλεσμα νά
συνθλίβει τούς μισθούς τών έργαζομένων, ένώ τό κλασικό συλλογικό εργα-
τικό δίκαιο έστόχευε στήν ισότητα άνταγωνισμοΰ μεταξύ τών έπιχειρήσεων
μέσω τών συλλογικών συμβάσεων, ώστε νά άποκλείεται ό βρώμικος άντα-
γωνισμός (Schmutz-Konkurrenz) άπό άνοργάνωτους εργοδότες. Σέ άντί-
Οεση μέ όλους τούς άλλους έργαζομένους, οί μάνατζερ λαμβάνουν σήμε-
ρα εξωφρενικά ύψηλές άμοιβές, μετά τήν έξισορρόπηση τής άντιπαράθεσης
πού είχαν μέ τούς μετόχους τών έταιρειών. Αύτό σημαίνει, όπως γράφει ό
D. Krugman, μία «έπανασυγκέντρωση τοΰ πλούτου στά χέρια μίας μικρής

58. Cl. Pottier, Les multinationales et la mise en concurrence des salariés, Paris
2003. Γιά μία γενικότερη θεώρηση βλ. M. Rigaux, Droit du travail ou droit de la
concurrence sociale? Essai sur un droit de la dignité de l'homme au travail (re)mis en
cause, Bruxelles 2009.

59. Βλ. Ν. Aliprantis, «La notion de compétitivité sauvage et la globalisation».
Rapport au Congrès international «Globalizzazione, integrazione regionale e diritto
del lavoro», Roma e America. Diritto romano comune (revue), 2003, σ. 27 έπ.

60. Βλ. L. Boltanski/Eve Chapelle, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris 1999.

61. Αξιόλογη και πάντοτε έπίκαιρη είναι ή σχετική μελέτη —πού βασίζεται και σέ
εμπειρική έρευνα— τοϋ Christophe Dejours, Souffrance en France. La banalisation
de l'injustice sociale, Paris 1998. Γιά τις πρόσφατες προσπάθειες άμβλύνσεως τοΰ
αύταρχικοΰ μάνατζμεντ βλ. τό συλλογικό έργο Comment la crise transforme l'entreprise,
Paris 2012.
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τάξης»62 και αύτό δέν είναι, παράδοξο, γιατί αύτή είναι εγγεγραμμένη στο
βάθος τών δομών τοΰ νέου καπιταλισμού63.

Όλα αύτά σημαίνουν πλήρη παραγνώριση τής έργασίας ώς δημιουργού
τοΰ πλούτου τής άνθρωπότητας64, άφοΰ άλλο^στε σήμερα το χρήμα άποκτάται
μέ τό χρήμα και μάλιστα μέ τήν κερδοσκοπία επί τής κερδοσκοπίας65.

Τέλος, last but not least, πέραν τής έργασίας, έχει έπινοηθεΐ και δια-
δοθεί ή σκόπιμη ιδεολογία πού επικαλείται τήν υπευθυνότητα τοΰ άτομου
και χρησιμοποιείται ώς πρόσχημα γιά τήν κατάργηση κοινωνικών δικαιοί-
μάτων και τήν «ίδιο:>τικοποίηση» τής τύχης τών πολιτών. Ό άνθρωπος άφή-
νεται νά ζήσει «έπί ίδίω κινδύνω», πράγμα πού σημαίνει τήν άπεμπόληση
κρατικών ρυθμίσεων κοινωνικής άλληλεγγύης (κοινωνικής άσφάλισης, δη-
μόσιας προστασίας τής υγείας, δημόσιας έκπαίδευσης, κ.λπ.)66. Ό,τι κατέ-
κτησε στον κοινωνικό τομέα ό 20ός αιώνας άφήνεται νά υπονομευθεί ή νά
καταργηθεί μέσω τής άπόλυτης άγοράς. Πρακτικά οί έξελίξεις αύτές έχουν,
ήδη άπό τήν δεκαετία τοΰ 1980, άρχίσει σταδιακά άλλά σταθερά νά δημι-
ουργούν συνθήκες φτώχειας και τελικά έξαθλίωσης τοϋ μεγίστου μέρους
τών πληθυσμών τοΰ πλανήτη, κατάργηση στοιχειωδών άνθρωπίνων δικαι-
ωμάτο^ν πού θίγουν τήν άξιοπρεπή διαβίωση ή άπλώς επιτρέπουν, άν επι-
τρέπουν, τήν έπιβίοοση.

8. ΊI συμπαράταξη τών διεθνών οικονομικών οργανισμών και

τής EE με τόν σημερινό καπιταλισμό

'Εδώ πρέπει νά τονισθεί ότι οί διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί —ή
Παγκόσμια Τράπεζα, τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ό 'Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)— όχι μόνο δέν άποτε-
λοΰν πρόχωμα εναντίον τών έξελίξεων αύτών άλλά τίς εύνοοϋν, παρά τίς

62. Τήν φράση άναφέρουν οί M. Aglietta/A. RebÉRIOUX, Dérives du capitalisme
financier, Paris 2004, σ. 21.

63. M. Aguetta/A. Rebérioux, δ.π.

64. Βλ. D. Méda, Le travail. Une valeur en voie de disparition, Paris 1995.

65. Πρβλ. J. Arthuis, στο «Les débats du monde», Le Monde, 18 octobre 2011, σ. 6.

66. Ξ. Κοντιαδης, Μεταμορφώσεις τον κοινωνικού Κράτους στήν εποχή της
παγκοσμιοποίησης, Αθήνα 2001· λ. λίαροποταοσ, Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικο
Κράτος. Ευρώπη και 'Αμερική, Αθήνα 2006.
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περί τοϋ άντιθέτου διακηρύξεις τους. Μερικές έπισημάνσεις είναι αναπόφευ-
κτο νά γίνουν στό πλαίσιο τής ομιλίας αύτής.

Έν προότοις, ή Παγκόσμια Τράπεζα έχει μέν ώς επίσημο διακηρυγμέ-
νο σκοπό τήν μείωση καί μάλιστα τήν έξάλειψη τής φτώχειας67, άλλ' ή πρα-
κτική της μάλλον είναι ένας παράγων αύξητικός τής φτώχειας. Οί άνομο-
λόγητοι σκοποί της είναι, όπως ύποστηρίζεται μέ λεπτομερή στοιχεία, νά
ύποτάξει τις δημόσιες ή ιδιωτικές δομές στις άπαιτήσεις τοΰ άκραίου καπι-
ταλισμού68. 'Άλλωστε, άπό τό 2004 δημοσιεύει ετήσιες έκθέσεις πού άξιο-
λογοΰν συγκριτικά τούς νομικούς κανόνες τών 178 χωρών τής ύφηλίου άπό
τήν άποψη τής οικονομικής άποτελεσματικότητάς τους, δηλαδή τής διευ-
κόλυνσης τών επενδυτών νά έπιλέξουν τις χώρες πού τούς είναι πιο συμ-
φέρουσες. Πρόκειται γιά μία διεθνή (καί εύρωπαϊκή) μειοδοτική πρακτική
πού μετατρέπει τά έθνικά δίκαια σέ ένα είδος έμπορευμάτων στά πλαίσια

α ~ .. ! rq \ \ / \ 5 v

μιας «αγορας νομοθετικών προιοντων» και τα κράτη σε «ανταγωνιστικα
κράτη» («Wettbewerbsstaaten»)7". Ή άντιστροφή καί άνατροπή τοΰ έργου
καί τών σκοπών τής Διεθνοΰς 'Οργάνωσης Έργασίας, πού συνίστανται στήν
κατά τό δυνατόν, μέσω τών διεθνών συμβάσεων έργασίας, έξίσωση τών
όρων έργασίας καί κοινωνικής άσφάλισης καί επομένως στήν άμβλυνση τοΰ
άνταγωνισμοΰ τών κρατών, είναι εμφανής.

Όσο γιά τό ΔΧΤ, αύτό, άπό τό 1994, τονίζει ότι γιά τήν καταπολέ-
μηση τής άνεργίας άπαιτέϊται «ή έλαστικοποίηση τών άγορών έργασίας, ή
όποία περνά άπό τήν έκ βάθρων άναμόρφωση τής άσφάλισης άνεργίας, τοΰ
έλάχιστου νόμιμου μισθοΰ καί τών διατάξεων πού προστατεύουν τήν άπα-
σχόληση»'1. Τέλος ό ΟΟΣΑ θεωρεί ότι «μία άνεπαρκής ικανότητα προσαρ-

67. Βλ έκθεση της Διεθνοΰς 'Ομοσπονδίας δικαιωμάτων τοΰ ανθρώπου (Fidh),
«Les politiques sociales de la Banque Mondiale à l'épreuve des droits humains», Rap-
port, no 354, janvier 2003, σ. 2.

68. Βλ. Ε. Toussaint, Banque mondiale. Le coup d'Etat permanent, Paris 2006.

69. Ή ονομασία οφείλεται στόν Α. Supiot, δ.π. (ύποσημ. 47), σ. 66-67, δπου καί
ευρύτερη άνάπτυξη τής πρακτικής αύτής.

70. U. Teusch, Was ist Globalsierung? Ein Überblick, Darmstadt 2004, σ. 125.

71. Δελτίο τοΰ IMF, 23 Μαίου 1994. Ή ϊδια πολιτική συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Βλ. M. L. Duboin, Mais où va l'argent?, δ.π. (ύποσημ. 50), σ. 82 έπ., 93 έπ.
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μογήζ στήν άλλαγή είναι ή θεμελιώδης αιτία τών δυσκολιών στις όποιες
προσκόπτουν οί χώρες τοΰ ΟΟΣΑ στο πεδίο τής απασχόλησης»'2.

Ή ιδεολογία καί πρακτική αύτή έχει ήδη έπικρατήσει άπό τή δεκα-
ετία τοΰ 1990 καί στή σημερινή EE καί πρώτα άπ' όλα στήν Εύρωπαϊκή
'Επιτροπή μετά τήν υιοθέτηση τής Συνθήκης τοΰ Maastricht καί πιο πρό-
σφατα στο Δικαστήριο τής EE73. Πρόκειται γιά τήν συγκριτική έξίσωση
«πρός τά κάτω» τών νομοθεσιών, ιδίως στο κοινωνικό πεδίο. Χαρακτη-
ριστικά στο Livre blanc τής Εύρωπαϊκής 'Επιτροπής τοΰ 1993 τονιζόταν
ήδη: «Ή άκαμψία τοΰ κανονιστικού πλαισίου είναι ένας σημαντικός παρά-
γων άνεργίας. Οί άγορές έργασίας δέν προσφέρουν μία έπαρκή εύελιξία γιά
νά έξασφαλίσουν τήν καλλίτερη χρησιμοποίηση τών άνθρώπινων πόρων»74.

Ή πραγματικότητα τών τελευταίων 15-20 έτών έχει διαψεύσει παν-
τελώς τις θέσεις αύτές καί αύτό έχει διαπιστωθεί καί άναλυθεΐ άπό έπιφα-
νεΐς καί γνωστούς συγγραφείς.'5 Όπως τονίζει ό J. Stiglitz, μέ τήν πολυ-
ετή πείρα του στήν Παγκόσμια Τράπεζα, οί άγορές, έκτος άλλων σοβαρών
άρνητικών συμπτωμάτων τους (π.χ. πρόκληση άτμοσφαιρικής ρύπανσης,

72. L'étude de l'OCDE sur l'emploi, Paris 1994.

73. Γιά τήν πρόσφατη νομολογία τοϋ Δικαστηρίου τής EE βλ. τήν βιβλιογραφία πού
παραθέτει ό Γ. Κατρουγκαλος στο πρόσφατο έργο τον Ή κρίση και η διέξοδος, Αθήνα
2012, ύποσημ. 601 (σ. 376). Πρόσθες: Ν. Αλιπραντη, «Για νά άμβλυνθοΰν οί αυτα-
πάτες καί το κοινωνικό τέλμα στήν Ευρωπαϊκή "Ενωση», Τιμητικός τόμος καθηγητού
'Ιωάννη Βούλγαρη, Άθήνα-Κομοτηνή 2010, σ. 3 έπ· tot Ιδιοτ, «Ό επεκτατισμός τοΰ
ΔΕΚ σέ βάρος τών κοινωνικών δικαιώματος μέσα άπό δύο άποφάσεις (Michaeler &
Subito καί 'Επιτροπή κατά Λουξεμβούργου))), στό Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά
δικαιώματα καί ή άπαγόρενση διακρίσεων στό δίκαιο τής EE, 10ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο τής ΕΔΕΚΑ, Αθήνα 2010, σ. 77 έπ.· Ν. Aliprantis, «What Remedies for Social
Derivatives and Expansionism of the Court of Justice of the European Union?», Volume
dedicated to the Memory of Brian Bercusson and Tota Kravaritou, London-New York
2011, σ. 16 έπ.

74. Livre blanc, Commission des Communautés européennes, Croissance, compétiti-
vité, emploi: les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle, Ιούνιος 1993, σ. 133.

75. Βλ. κυρίως, έκτος τών ήδη άναφερθέντων, Η. Ganzmann, Geld und Arbeit.
Wirtschaftssoziologische Grundlagen einer Theorie der modernen Gesellschaft, Frank-
furt-New Tork 1996- D. Cohen, Richesses du monde. Pauvreté des nations, Paris 1997·
J. Stiglitz, La grande désillusion, Paris 2002· M. Roche, Capitalisme hors la loi, Paris
2011· J. K. Galbraith (et autres), ((L'art l'ignorer les pauvres. Les liens qui libèrent»,
Le Monde diplomatique, 2011.
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ανεπαρκείς επενδύσεις στήν παιδεία και τήν ύγεία), δέν είναι έπίσης ικανές
νά αύτορρυθμισθοΰν'1'. Τό θεώρημα τοΰ Adam Smith γιά τό άόρατο χέρι πού
οδηγεί τήν άγορά στήν οικονομική άποτελεσματικότητα άνήκει στήν σφαί-
ρα περισσότερο τής πίστης παρά τής έπιστήμης. Και ό Stiglitz καταλήγει
λέγοντας οτι «οί έρευνες τοΰ τελευταίου τετάρτου τοΰ 20οΰ αιώνα έδειξαν
δτι μία άπό τις αιτίες γιά τις όποιες τό άόρατο χέρι είναι άόρατο είναι 'ίσως
διότι δέν ύπάρχει»". Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ή διαπίστωσή του δτι τά μα-
ζικά κύματα τής άνεργίας ... δέν είναι παρά τό όρατό τμήμα ένός παγόβου-
νου τελείως άλλης τάξεως: τής άποτυχίας τής άγοράς'8. Και πράγματι, «ού
χρείαν έχομεν μαρτύρων»: ή εύελιξία στήν άγορά και στούς δρους έργασί-
ας πού έθεωρεΐτο και θεσμοθετήθηκε ώς τό κατ' εξοχήν μέσο θεραπείας τής
άνεργίας, δέν έθεράπευσε τήν άσθένεια, άφοΰ σήμερα ή άνεργία οχι μόνο δέν
μειώνεται, άλλά και αύξάνει'9. Ό έξαχρειωμένος λοιπόν σημερινός καπιτα-
λισμός μέ τήν άπαξίωση τής έργασίας έπιχειρεΐ νά μετακυλήσει, δσο μπο-
ρεί, τόν οικονομικό κίνδυνο στούς εργαζομένους.

9. Πολιτικός εκπεσμός: Υποκατάσταση τής δημοκρατίας

άπό καινοφανή οικονομική τάξη;

Ό κοινωνιολόγος Ulrich Beck διατυπώνει τό συμπέρασμα μέ μία έντυ-
πωσιακή άποστροφή: ((Ό καπιταλισμός καταργεί τήν εργασία ... ό παγκό-
σμιος καπιταλισμός, πού άρνεΐται τήν εύθύνη γιά τήν άπασχόληση και τήν
δημοκρατία, υποσκάπτει έτσι τήν ίδια του τήν νομιμοποίηση»80. Μέ αύτό τό
δεδομένο ό γάλλος φιλόσοφος Henri Pena-Ruiz ύποστηρίζει πρόσφατα δτι
ό Μάρξ μέ τήν διορατικότητά του διέκρινε ώς τρίτη ήλικία τοΰ καπιταλι-
σμού τήν σημερινή μεταλλαγή του, αύτήν στήν όποία οί χρηματαγορές έπι-
βάλλουν τούς θανατηφόρους άντικατοπτρισμούς τους και τις προκλητικές

76. J. Stiglitz, Quand le capitalisme perd la tête, ό.π. (ύποσημ. 34), σ. 60.

77. J. Stiglitz, ό.π., σ. 62.

78. Ό.π.

79. U. Beck, Was ist Globalisierung?, 'ό.π., σ. 108. Βλ. και M. L. Duboin, ό.π.
(ύποσημ. 50), σ. 94: «όλα αύτά τά μέτρα είναι καταστρεπτικά γιά τούς πληθυσμούς,
συνεπάγονται μοιραία τήν επιδείνωση τής άνεργίας, καθηλώνουν τήν οικονομία ...».

80. U. Beck, ο.π., σ. 107. Βλ. και U. Beck, Freiheit oder Kapitalismus, Frankfurt
2000 (έλληνική μετάφραση, Ελευθερία η Καπιταλισμός, Αθήνα 2005).
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περιουσίες τους, συνδυασμένες μέ νέες μορφές δυστυχίας81. Αμφιβάλλω άν ό
Μάρξ διεΐδε ώς πιθανό αύτόν τόν μετασχηματισμό, αύτό όμως πού έχει ση-
μασία εϊναι ή παρατήρηση τοΰ U. Beck γιά τήν εύθύνη τοΰ σημερινού καπι-
ταλισμού σέ σχέση μέ τήν δημοκρατία.

Οί πολιτικές έπιπτώσεις τοΰ καπιταλιστικού μετασχηματισμού είναι
άμεσες, άν καί οχι πάντοτε άμεσα εμφανείς. Ή άγνόηση όλων τών κανόνων,
έθνικών καί διεθνών, πού άφοροΰν άνθρώπινα καί ειδικά κοινωνικά δικαι-
ώματα στοχεύοντας στήν διασφάλιση τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας, είναι
άδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, παρά μερικές άπρόσφορες άπόπειρες
συγκάλυψής της. Ό Chomsky ονομάζει αύτή τήν συγκάλυψη, ειδικά γιά
τις ΗΠΑ, «ομπρέλα» ύποδηλώνοντας τήν άπόπειρα αύτοπροστασίας τοΰ
καθεστώτος έναντι τών παραβιάσεων τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων82. Ή
παραγνώριση τοΰ ρόλου Κυβερνήσεοον, Κοινοβουλίων καί Διεθνών 'Οργα-
νισμών (Διεθνοΰς 'Οργάνωσης Έργασίας καί OHE) θέτει μέ οξύ τρόπο τό
ζήτημα τής ούσιαστικής λειτουργίας ή καί επιβιώσεως τών δημοκρατικών
πολιτευμάτίον καί διαδικασιών8'-'. Είναι προφανές οτι ό σύγχρονος μεταλ-
λαγμένος καπιταλισμός, προσκολλημένος στούς σκοπούς καί τις μεθόδους
του, οχι μόνο άδιαφορέϊ γιά τήν δημοκρατία άλλά καί οί θεσμοί της άποτε-
λοΰν γι' αύτόν ένοχλητικό πρόσκομμα στήν άπρόσκοπτη άσκηση τών πρα-
κτικών του, οί όποιες εύδοκιμοΰν σέ καθεστώς άνυπαρξίας οιονδήποτε ρυθ-
μιστικών κανόνων καί διαδικασιών. Μέ αύτή τήν έννοια πρέπει νά άντιμε-
τωπισθεΐ ώς κίνδυνος τής δημοκρατίας καί τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων,
διότι τείνει νά αύτοανακηρυχθεΐ σέ μία καινοφανή δικαιική τάξη πού προκα-
λεί καί άψηφά τά κλασικά δημοκρατικά πολιτεύματα καί οικειοποιείται τόν
παγκόσμιο πλούτο.

81. Η. Pena-Ruiz, Entretiens avec Karl Marx, Paris 2012.

82. N. Chomskt, The Umbrella of US Power: The Universal Declaration of Human
Rights and the Contradictions of US Policy, New I'ork 1999.

83. Βλ. τό πρόσφατο συλλογικό έργο ïves Charles Zarka (dir.), La Démocratie,
état critique, Paris 2012. Τό ζήτημα επισημαίνουν διαφόρων κατευθύνσεων συγγραφείς·
βλ. μεταξύ άλλων, Ph. Cernt, The Changing Architecture of Politics. Structure, Agen-
cy and the Future of the State, London 1990· U. Teusch, δ.π. (ύποσημ. 70), σ. 124
έπ.· S. Strange, «The Erosion of the State», Current History, vol. 96, 1997, σ. 184
έπ. (πού έπισημαίνει τόν κίνδυνο νά εκφυλισθεί ή δημοκρατία σέ μία απλώς συμβολική
πράξη, σ. 197).
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Τό τραγικό στοιχείο τής σημερινής πορείας τής ανθρωπότητας είναι ό
έκβαρβαρισμός και εκχυδαϊσμός τής οικονομικής και κοινωνικής ζωής, και
τελικά ή κατάπτωση τοϋ πολιτισμού. Μία άβεβαιότητα έχει καταστεί ό κα-
ταπιεστικός παράγων τής άνθρώπινης ιστορίας84. 'Εδώ ισχύει ή αινιγματική
και άνησυχητική φράση τοΰ Σαίξπηρ, πού ήχεΐ μάλλον σάν άπειλή: «Ό χρό-
νος έχει άποδιαρθρωθεΐ»83.

84. Πρβλ. D. Cohen, La prospérité du vice, ο.π. (ύποσημ. 36), σ. 309.

85. «Άμλετ», τρίτη σκηνή τής πρώτης πράξης («The time is out of joint»).
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κατά το διαρρεύσαν έτος 2012 τό Κέντρον Ερεννης τής 'Ιστορίας τον
Ελληνικού Δικαίου δημοσίευσε τό δεύτερο μέρος τών άποτελεσμάτων του
έρευνητικοΰ προγράμματος τοΰ Κέντρου ύπό τόν τίτλο «Περίγραμμα Ιστο-
ρίας Μεταβυζαντινού Δικαίου τοΰ λατινοκρατούμενου ελληνισμού. Τά λατι-
νικά, ιταλικά καί γαλλικά κείμενα» στον 65ο τόμο τής σειράς τών Πραγμα-
τειών τής Ακαδημίας Αθηνών (σσ. 1-471). Τό δημοσιευθέν έργο, προϊόν τε-
τραετούς έπιστημονικής έργασίας τοΰ έρευνητοΰ Β' Βαθμίδος τοΰ ΚΕΙΕΔ
κ. 'Κυάννη Χατζάκη, άποτελεΐ συστηματική περισυλλογή, κατάταξη καί
παρουσίαση τοΰ εντυπωσιακού όγκου τών λατινικών, ιταλικών καί γαλ-
λικών μεταβυζαντινών νομικών πηγών, οί όποιες έκδόθηκαν άπό τις άρχές
τοΰ 19ου αί. έως τό έτος 2007 καί άφοροΰν στον νομικό, οικονομικό καί κοι-
νωνικό βίο τών έλληνόφωνων πληθυσμών ύπό λατινική κυριαρχία. Τοΰ σώ-
ματος τών πηγών προηγείται Εισαγωγή, ή οποία συνοδεύεται καί άπό τή
μετάφρασή της στή γαλλική, δπου γίνεται διεξοδική άναφορά στις δικαιικές
συνθήκες πού έπικράτησαν στά έδάφη τής βυζαντινής αύτοκρατορίας μετά
τήν άλωση τοΰ 1204 καί τή διανομή της, στις ιδιαιτερότητες τών σταυρο-
φορικών κρατών πού διαδέχτηκαν τή βυζαντινή έννομη τάξη καί τέλος στή
μεθοδολογία πού τηρήθηκε κατά τήν κατάρτιση τοΰ έργου. Τό έργο συνο-
δεύεται άπό: Μετάφραση τής Εισαγωγής σέ γαλλική γλώσσα, Βιβλιογρα-
φία-συντομογραφίες τών περιλαμβανομένων στό Corpus πηγών, δύο εκτε-
ταμένα ευρετήρια (νομικών δρων καί τόπων) καί Χρονολογώ τών σημαν-
τικών ιστορικών καί άλλων γεγονότων (ιστορικά γεγονότα, έκδόσεις μετα-
βυζαντινών νομικών κειμένων, ψήφιση βασικών συνταγματικών κειμένων,
διεθνείς συνθήκες κ.ά.) τής μεταβυζαντινής περιόδου τοΰ λατινοκρατούμε-
νου έλληνισμοΰ.

Ύπό έξέλιξη εύρίσκεται τό συλλογικό έρευνητικό πρόγραμμα τοΰ
ΚΕΙΕΔ μέ τίτλο: «Ελληνόφωνοι πληθυσμοί εκτός τής βυζαντινής αύτο-
κρατορίας. Περίγραμμα τής Ιστορίας τών δικαιικών θεσμών)). Στό πλαίσιο
τοΰ προγράμματος έχει ήδη ολοκληρωθεί άπό τή συνεργάτιδα τοΰ Κέντρου
παλαιογράφο κ α Δόμνα Ίορδανίδου ή μεταγραφή τών βυζαντινών έγγρά-
φων, σέ έλληνική καί λατινική γλώσσα, τής έλληνορθόδοξης μονής τής Νέ-
ας Όδηγητρίας τοΰ Πατρός (S. Maria de Patiro), ή όποία έδρασε ώς πολι-
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τιστικό κέντρο της περιοχής της Καλαβρίας (Rossano) άπό τις άρχές τοΰ
12ου εως τις άρχές του 16ου αί. 'Επίσης, ή κα Δόμνα Ίορδανίδου εχει ήδη
ολοκληρώσει τή συγγραφή των ιστορικών προλεγομένων του τόμου, τή με-
ταγραφή τών κειμένων (ή οποία συνοδεύεται άπό περιλήψεις τών έγγρα-
φων και σχόλια) και τήν κατάρτιση της βιβλιογραφίας και δύο ευρετηρί-
ων του (ονομάτων και τόπων). 'Υπό έκπόνηση τελεί ό νομικός σχολιασμός
τών εγγράφων, ό όποιος προετοιμάζεται άπό τή Διευθύνουσα του ΚΕΙΕΔ-
έρευνήτρια Α' Βαθμίδος κα Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη σέ συνεργασία μέ
τον έρευνητή Β' Βαθμίδος του Κέντρου κ. 'Ιωάννη Χατζάκη.

"Εγινε δεκτή δωρεά άπό τον άείμνηστο Καθηγητή της Νομικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χαράλαμπο Παπαστάθη,
ένός σημαντικοτάτου άρχείου δικαιοπρακτικών εγγράφουν και δικαστικών
άποφάσεων τών περιοχών Κερκύρας και Πελοποννήσου τοΰ 18ου-19ου αί.

'Επίσης, κατά το διαρρεύσαν έτος 2012, στο πλαίσιο τών εργασιών τοΰ
συλλογικοΰ έρευνητικοΰ προγράμματος τοΰ ΚΕΙΕΔ μέ τίτλο: «Ελληνόφω-
νοι πληθυσμοί έκτος τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. Περίγραμμα τής Ιστο-
ρίας τών δικαιικών θεσμών», ή κα Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη άσχολή-
θηκε έπισταμένως μέ τή συγκέντρωση τών πηγών και τής σχετικής βιβλι-
ογραφίας προκειμένου, σέ συνεργασία μέ τον έρευνητή τοΰ Κέντρου κ. 'Ιω-
άννη Χατζάκη, νά καταρτισθεί ό νομικός σχολιασμός τών έβδομήντα πέν-
τε (75) βυζαντινών έγγράφων πού περιλαμβάνονται στον υπό έκδοση τό-
μο Δόμνα Ίορδανίδου, Τ à έγγραφα τής Ιεράς Μονής Νέας Όδηγητρίας τοΰ
Πατρός (Rossano Καλαβρίας, Κάτω Ιταλία) τών ετών 1111-1510 [Παράρ-
τημα τής 44ης Επετηρίδας τοΰ ΚΕΙΕΔ μέ άριθ. 13 (2013-2014), σσ. 300
περίπου].

Ή κα Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη έπιμελήθηκε τής οργάνωσης
τής Βιβλιοθήκης τοΰ Κέντρου στο πλαίσιο τής οποίας ολοκληρώθηκε, μέ
τή συνεργασία τοΰ άποσπασμένου στήν Ακαδημία Αθηνών έκπαιδευτικοΰ
κ. Άκη Τεγόπουλου, ή καταγραφή τών βιβλίων πού άπετέλεσαν άντικεί-
μενο τής δωρεάς Αγγελίδη προς το ΚΕΙΕΔ, ή ένταξη στή Βιβλιοθήκη τοΰ
ΚΕΙΕΔ περίπου 300 νέων βιβλίων, άνατύπων μελετών και περιοδικών, τά
όποια προέρχονται άπό άγορές τής Ακαδημίας Αθηνών, δωρεές συγγραφέ-
ων και άνταλλαγές μέ άλλα έπιστημονικά ιδρύματα. Τέλος, ύπό τήν έπιμέ-
λειά της, καταρτίσθηκε και στάλθηκε στήν Κεντρική Βιβλιοθήκη τής Ακα-
δημίας Αθηνών κατάλογος τών βιβλίων και περιοδικών τοΰ ΚΕΙΕΔ πού
προέρχονται άπό δίορεές ή έπιστημονικές άνταλλαγές τοΰ έν λόγω Κέντρου
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μέ άλλους δημόσιους φορείς καί ιδρύματα, τά όποια δέν περιλαμβάνονται
στήν ήλεκτρονική βάση δεδομένων τής Κεντρικής Βιβλιοθήκης τής Ακαδη-
μίας Αθηνών. Στό πλαίσιο τοΰ προγράμματος ψηφιοποίησης τοΰ έργου τών
Ερευνητικών Κέντρων τής Ακαδημίας Αθηνών εκπόνησε εισήγηση γιά τις
νομικές συλλογές τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τοΰ Ελληνικού Δι-
καίου πού θά πρέπει νά ενταχθούν στό έργο τής ψηφιοποίησης τών έκδόσε-
ων καί συλλογών τής Ακαδημίας Αθηνών (Ίανουάριος-Φεβρουάριος 2012).

Κατά τή διάρκεια τοΰ 2012 ό ερευνητής Β' Βαθμίδος τοΰ ΚΕΙΕΔ
κ. Ηλίας Άρναούτογλου δημοσίευσε άρθρο μέ τίτλο: ((Cultural transfer and
law in hellenistic Lycia: the case of Symmasis foundation», στον τόμο
τοΰ Β. Legras (ed.), Transferts culturels et droits dans le monde grec et
hellénistique, Paris 2012, σσ. 205-224. To άρθρο έστιάζεται στον σχολι-
ασμό μίας πρόσφατα δημοσιευμένης επιγραφής ή όποία προέρχεται άπό τήν
έλληνιστική Λυκία τής Μικράς Ασίας (2ος αί. π.Χ.). Παρά τόν άποσπασμα-
τικό της χαρακτήρα, ή έπιγραφή διατηρεί τις διατάξεις πού διέπουν τή δια-
χείριση μίας δωρεάς ύπό τρόπον.

Τέλος, κατά τό διαρρεύσαν έτος 2012, ό ίδιος ώς άνω ερευνητής ένημέ-
ρωσε μέ νέες βιβλιογραφικές άναφορές τόν άφιερωμένο στήν ιστορία τοΰ με-
ταβυζαντινού δικαίου (δικαιικές πηγές, θεσμοί καί μελέτες) δικτυακό τόπο,
http://sites.google.com/site/postbyz. Ανανέωσε τό περιεχόμενο τοΰ άφιε-
ρωμένου στά άρχαΐα έλληνικά δίκαια μέχρι καί τόν 4ο αιώνα π.Χ., δικτυα-
κού τόπου, ΝΟΜΟΙ www.sfu.ca/nomoi. 'Επιμελήθηκε τό έπιστημονικά πε-
ριεχόμενο τοΰ δικτυακού τόπου τής 'Ελληνικής 'Εταιρείας 'Ιστορίας τοΰ Δι-
καίου, www.greeklegalhistory.com.

Κατά τό παρελθόν έτος 2012, ό έρευνητής Β' Βαθμίδος τοΰ ΚΕΙΕΔ
κ. 'Ιωάννης Χατζάκης προέβη στή δημοσίευση τής μονογραφίας ύπό τόν
τίτλο: Περίγραμμα Ιστορίας τοϋ μεταβυζαντινού δικαίου τοϋ λατινοκρα-
τούμενου ελληνισμού. Τ à λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα, Πραγμα-
τεΐαι τής Ακαδημίας Αθηνών 65, Αθήναι 2012, σσ. 1-471. Ή μεθοδολογία
καί τά πορίσματα τοΰ έργου του αύτοΰ παρουσιάσθηκαν στό Μεταπτυχιακό
Σεμινάριο ((Νομικός Πολιτισμός» τοΰ Παντείου Πανεπιστημίου.

[Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOT ΚΕΕΦ

1. Διαλέξεις Φιλοσοφίας, Έπιμ. Ε. Μουτσόπουλος και Μ. Πρωτοπα-
πά-Μαρνέλη, Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής
Φιλοσοφίας, 2012, σσ. 211, ISBN 978-960-404-223-4

Το βιβλίο αύτό περιλαμβάνει τά κείμενα φιλοσοφικών διαλέξεων γιά
θέματα φιλοσοφίας τών μηνιαίων ερευνητικών Σεμιναρίων, τά όποια πραγ-
ματοποιήθηκαν τή διετία 2009-2011, ύπό τήν αιγίδα τοΰ Κέντρου Έρεύνης
τής Έλληνικής Φιλοσοφίας στή Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη «"Ελλη Λαμπρίδη».

2. Ε. Moutsopoulos, Valences de l'action, Athènes, Centre de Re-
cherche sur la Philosophie Grecque, Académie d'Athènes, 2012, σσ. 319,
ISBN 978-960-404-240-1

Πρόκειται γιά τό πιο πρόσφατο έργο τοΰ Έπόπτου τοΰ Κέντρου Φιλο-
σοφίας Ε. Μουτσοπούλου, πού άποτελεϊ, τρόπον τινά, τήν «εφαρμογή» τοΰ
φιλοσοφικού του συστήματος τής καιρικότητος, σχετικώς προς τήν ένέργεια
και τό σθένος τών πράξεων.

3. Λ. Κοτλοτμπαριτςιις, Ή Φυσική τοϋ Αριστοτέλους, Αθήναι, Ακα-
δημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Φιλοσοφίας, 2012, σσ.
412, ISBN 978-960-404-224-1

Τό βιβλίο άποτελεϊ νέα, τροποποιημένη, εμπλουτισμένη και μεταφρα-
σμένη στήν έλληνική γλώσσα, έκδοση τής πρωτότυπης μελέτης τοΰ συγ-
γραφέως, U avènement de la science physique: essai sur la Physique d'Aris-
tote, τοΰ 1980.

4. Λ. Μπενάκης, Ίαμβλίχον, Προτρεπτικός επι Φιλοσοφίαν, Είσαγ.
-άρχ. κείμ.-νεοελλ. μτφρ.-έρμηνευτ. σημ., Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον
Έρεύνης τής Έλληνικής Φιλοσοφίας, 2012, σσ. 256, ISBN 978-960-404-247-0

Ή παρούσα έκδοση άποτελεϊ προϊόν συστηματικής μελέτης τών πηγών
και τής ειδικής έπί τοΰ θέματος βιβλιογραφίας· πρόκειται γιά τή σχολια-
σμένη νεοελληνική μετάφραση τοΰ Προτρεπτικού επί Φιλοσοφίαν.

5. Τη. Α. Szlezäk, Τί οφείλει ή Ευρώπη στούς 'Έλληνες. Ή θεμελίωση
τοϋ πολιτισμού τής Ευρώπης στήν ελληνική άρχαιότητα, Αθήναι, Άκαδη-
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μία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας, 2012, σσ. 417,
ISBN 978-960-404-227-2

Πρόκειται για τήν ελληνική μετάφραση τοΰ ομώνυμου γερμανικοΰ
πρωτότυπου έργου, τοΰ Όμ. Καθηγ. Thomas Alexander Szlezâk, τήν οποία
έξεπόνησε ομάδα συνεργατών τής Φιλοσοφικής Βιβλιοθήκης «Έλλη Λαμ-
πρίδη», ύπο τή γενική επιμέλεια τών Λ. Μπενάκη - Κ. Γαρίτση.

6. Φιλοσοφία, Έπετηρίς τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσο-
φίας τής Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 42, 2012, σσ. 397, ISSN 1105-21-20

Ό τόμος 42 τής Επετηρίδας Φιλοσοφία περιλαμβάνει τρεις εύρύτερες
θεματικές ένότητες. Ή πρώτη ενότητα, υπό τον γενικό τίτλο Γενική φιλοσο-
φία, καλύπτει ζητήματα τής συστηματικής φιλοσοφίας. Ή δεύτερη, ύπό τον
τίτλο 'Ιστορία τής φιλοσοφίας, περιλαμβάνει δεκαεννέα άρθρα πού εστιά-
ζονται σέ ζητήματα ιστορίας τής φιλοσοφίας, ένώ ή τρίτη ενότητα, μέ τον
τίτλο Ανακοινώσεις, φιλοξενεί εξι άνακοινώσεις φιλοσοφικού περιεχομένου
και τον ένημερωμένο κατάλογο τών έκδόσεων τοΰ Corpus Philosophorum
Mediiaevi. Ό τόμος ολοκληρώνεται μέ μία νεκρολογία για τό Αντεπιστέλ-
λον Μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγ. Lucien Jerphagnon και δύο κρι-
τικές μελέτες βιβλίων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ TOT ΚΕΕΦ

1. Τό τακτικό Σεμινάριο τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλο-
σοφίας πραγματοποιήθηκε και τό 2012, κατά κανόνα μέ μία διάλεξη κάθε
μήνα, ήμέρα Τετάρτη και κατά τήν περίοδο άπό 'Οκτώβριο εως 'Ιούνιο. Στο
Σεμινάριο τής περιόδου Ίανουαρίου-Ίουνίου 2012 και τής περιόδου Όκτω-
βρίου-Δεκεμβρίου 2012 εδόθησαν εννέα τακτικές διαλέξεις άπό οκτώ διακε-
κριμένους "Ελληνες και ξένους προσκεκλημένους ομιλητές. Τό άναλυτικό
πρόγραμμα τοΰ Σεμιναρίου είναι άνηρτημένο στον διαδικτυακό τόπο τοΰ
ΚΕΕΦ, στήν ίστοσελίδα τής Ακαδημίας Αθηνών.

2. Ή Βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας τό
2012 έμπλουτίσθηκε μέ 140 νέους τίτλους βιβλίων, βοηθώντας σημαντικά
μέ βιβλιογραφική στήριξη τά έρευνητικά προγράμματα και τις φιλοσοφικές
έκδηλώσεις τοΰ Κέντρου. Συνεχίζει μέ τή χρησιμότητα και τήν ένημέρωσή
της νά άποτελεΐ σημαντικό πόλο έλξης γιά τήν έπιστημονική έρευνα άναφο-
ρικώς προς τή φιλοσοφία.
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3. Συνεχίσθη ή συνεργασία σέ επιστημονικά έρευνητικά έπίπεδο μέ τή
Βρετανική Σχολή Αθηνών ενώ καί ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου
τής Σχολής καί Πρόεδρος τών Κλασικών Σπουδών τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ
Cambridge, Malcom Schofield, συμμετέχει συστηματικώς στή διεξαγωγή
τών Σεμιναρίων τοΰ ΚΕΕΦ μέ σειρά φιλοσοφικών διαλέξεοον. Παράλληλα,
καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ή συνεργασία τής Βρετανικής Σχολής
καί τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας νά διευρυνθεί σέ κάθε
δυνατό έπίπεδο.

4. Βαίνει πρός όλοκλήρωσιν τό ερευνητικό πρόγραμμα μέ θέμα «Ή
πρόσληψη τών άρχαίων Ελλήνων φιλοσοφούν άπό τούς νεο'ιτερους σχολια-
στές τους μέχρι καί τόν 17ο αιώνα». Τά πορίσματά του, μετά τις άπαραίτη-
τες διαδικασίες, θά άποτελέσουν μία άπό τις έκδόσεις τοΰ Κέντρου.

5. Βαίνει προς όλοκλήρωσιν τό πρόγραμμα συγγραφής τοΰ Λεξικού
τοϋ Πρόκλου καθώς ήδη έχει έτοιμασθεΐ ό πρώτος τόμος (Γνήσια έργα) ενώ
είναι σχεδόν έτοιμος καί ό δεύτερος τόμος (Αμφισβητούμενα έργα), οί όποιοι
άναμένονται νά έκδοθοΰν εντός τοΰ 2013, σέ συνεργασία μέ τις εκδόσεις τοΰ
Université Cattolica di Milano «Sacro Cuore». Τό πρόγραμμα έποπτεύει ό
Άκαδ. Ε. Μουτσόπουλος, Επόπτης τοΰ ΚΕΕΦ.

6. Ένάρχεται τό νέον ερευνητικό πρόγραμμα τοΰ Κέντρου μέ θεματική
«Ή ύποδοχή τής φιλοσοφίας τοΰ 'Εμπεδοκλέους άπό τούς μεταγενέστερους
φιλοσόφους έως καί τόν 20ό αιώνα». ("Εναρξη τοΰ προγράμματος: Δεκέμ-
βριος 2012. Πιθανή λήξη: Δεκέμβριος 2014).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΑΡΝΕΛΗ, Ερευνήτρια Α', Διευθύντρια

Έρεννητικες Δραστηριότητες

1. Συμμετοχή στό πλαίσιο τοΰ έρευνητικοΰ προγράμματος τοΰ Κέν-
τρου ((Ή πρόσληψη τών άρχαίο^ν Ελλήνων Φιλοσόφων άπό τούς νεώτερους
σχολιαστές τους μέχρι καί τόν 17ο aicova», μέ θέμα: γαληνου, Περί Δογ-
μάτων Πλάτωνος καί Ιπποκράτους. (Ή μελέτη θά ενταχθεί στον συλλογικό
τόμο πού πρόκειται νά έκδοθεΐ άπό τις έκδόσεις τοΰ Κέντρου Φιλοσοφίας).

2. Συμμετοχή, κατά τό έαρινό άκαδημαϊκό έξάμηνο 2011-2012 στό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, στό πρόγραμμα ((Αρχείο τής Αρχαίας Κυπρι-
ακής Γραμματείας», στήν ύπό εκπόνηση κριτική έκδοση Clearchi Solensis
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Peripatetici, Testimonia et Fragmenta, προκειμένου νά έκδοθοΰν οί σωζόμε-
νες μαρτυρίες καί τά αποσπάσματα τοΰ Περιπατητικού φιλοσόφου, μαθητού
του Αριστοτέλους, Κλεάρχου, άπό τούς Σόλους τής Κύπρου.

3. Συμμετοχή στό πρόγραμμα τοΰ Κέντρου «Ή υποδοχή τής φιλοσο-
φίας τοΰ Εμπεδοκλέους άπό τούς μεταγενέστερους φιλοσόφους έως καί τόν
20ό αιώνα» μέ μελέτη ύπό τόν τίτλο «Φιλότης καί Νεΐκος: Ή έμπεδόκλεια
άπήχηση στή στωική έκπύρωση».

'Άρθρα α ε Σ ν λ λογικούς Τόμους και Περιοδικά

1. Mary-Anne Zagdoun, L'esthétique d'Aristote, Etude critique,
Revue Histara, 2012, Ηλεκτρονικός Δεσμός: http://histara.sorbonne.fr/
cr.php?cr=1600

2. L'actualité de la République platonicienne, Κοινωνική θεωρία 2,
Αθήνα, Παπαζήσης, 2012, σσ. 137-149.

3. De la diversité des langues (grec et latin) à la diversité de significa-
tion: des Stoïciens à Cicéron, Terminologie II, (J.-J. Briu éd.), Paris, Peter
Lang, 2012, σσ. 103-114.

4. L'influence de la philosophie stoïcienne sur l'œuvre d'Adamantios
Coray, Diotima, 40, 2012, σσ. 176-192.

5. Quelques considérations sur la constitution platonicienne, Collatio,
10, 2012, σσ. 7-12.

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Ή ιδέα τοΰ θανάτου στό έργο τοΰ Montaigne καί τοΰ Rousseau, J.-J.
Rousseau, 300 χρόνια άπό τήν γέννησή τον, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
1-11 Νοεμβρίου 2012.

Σεμινάρια Φιλοσοφίας

Διοργάνουση τοΰ μηνιαίου Σεμιναρίου τοΰ Κέντρου Φιλοσοφίας, τό
όποιο διεξάγεται στή Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη «Έλλη Ααμπρίδη» άνελ-
λιπώς άπό τό 2009.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Ερευνητής Β'

Έρεννητικές Δραστηριότητες

Συμμετοχή στό πλαίσιο τοΰ έρευνητικοΰ προγράμματος τοΰ Κέντρου
Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας τής Ακαδημίας Αθηνών «Ή πρόσληψη
τών άρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων άπό τούς νεώτερους σχολιαστές τους μέ-
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χρι και τόν 17ο αιώνα» μέ μελέτη ύπό τόν τίτλο «Iconologie byzantine et la
culture du commentaire».

Διδασκαλία

«Ηθική και Θρησκεία))

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Εκδόσεις —Επιμέλεια Εκδόσεων

Δημοσίευσε τήν αύτοτελή μελέτη Βυζαντινή φιλοσοφία και εικονολο-
γία, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2012.

ΔΟΥΚΑΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, Ερευνητής Β'

Έρευνητικές Δραστηριότητες

Συμμετοχή στό έρευνητικό πρόγραμμα τοΰ Κέντρου «Ή πρόσλη-
ψη τών άρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων άπό τους νεώτερους σχολιαστές
τους μέχρι και τόν 17ο αιώνα» μέ έργασία ύπό τόν τίτλο «Το Be without a
Complement; Existential vs. Copulative Uses of the Verb ΕΙΝΑΙ».

Ανακοινώσεις σέ Συνέδρια

1. Formal Intuitionistic Semantics for Fitch's Paradox (προς δημο-
σίευση στά Πρακτικά —μετά άπό διπλή τυφλή κρίση, 8ος 2012— τοΰ 11ου
Συνεδρίου τής European Philosophy of Science Association, 5-8.10.2011,
Αθήνα, Synthese Library).

2. Είναι προβληματική ή άναλογία μεταξύ ψυχής και πόλεως στήν Πο-
λιτεία του Πλάτωνα; (προς δημοσίευση στά Πρακτικά τοΰ Συνεδρίου τοΰ
Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας τοΰ Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, Κρατική Εξουσία και Δικαιοσύνη, 24.11.2011, Λευκωσία).

3. On the notion of «...Proving its Own Consistency» (προς δημο-
σίευση στά Πρακτικά τοΰ Συνεδρίου Weak Arithmetics Days 33, Σάμος,
Stanford University Press, 30.5-1.6.2012).

4. Σχετικά μέ τήν αύτοαναφορικότητα τής φόρμουλας Gödel, συμμε-
τοχή στό 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας τής Επιστήμης, 1.12.2012,
Αθήνα.

Σεμινάρια Φιλοσοφίας

Συμμετοχή στά μηνιαία Σεμινάρια τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Έλλη-
νικής Φιλοσοφίας πού διεξάγονται στή Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη «Έλλη
Λαμπρίδη».
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΒΕΛΑΣ, 'Ερευνητής Δ'

Έρευνητικες Δραστηριότητ ες

Στο πλαίσιο τοΰ ερευνητικού προγράμματος τοΰ Κέντρου «Ή πρόσλη-
ψη τών άρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων άπό τους νεώτερους σχολιαστές τους
μέχρι και τον 17ο αιώνα», άσχολήθηκε μέ τήν έκδοση και τον σχολιασμό
τοΰ έργου Περί ερμηνείας τοΰ Γεωργίου Κορεσσίου (1570-1659/60).

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Ή κριτική τοΰ Μιχαήλ Περδικάρη στον Ρήγα Βελεστινλή. Ιστορική
και φιλοσοφική διερεύνηση, (κοινή άνακοίνωση μέ τον Λέκτορα 'Ιστορίας
τοΰ ΠΤΔΕ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Α. Σμυρναίο), Στ' Διεθνές
Συνέδριο Φερα ι - Βελεστίνο - Ρήγας, Βελεστίνο, 4-7 'Οκτωβρίου 2012.

Δ ιδασκαλία

Διδασκαλία τοΰ μαθήματος Φιλοσοφία τής Παιδείας κατά τή διάρ-
κεια τοΰ Β' έξαμήνου σπουδών στούς φοιτητές τοΰ Παιδαγωγικού Τμήμα-
τος Ειδικής Άγο^γής, τοΰ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης, τοΰ Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και τοΰ Οικονομικού Τμήματος
τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σεμινάρια Φιλοσοφίας

Συμμετοχή στα μηνιαία Σεμινάρια τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελ-
ληνικής Φιλοσοφίας πού διεξάγονται στή Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη «Έλλη
Λαμπρίδη».

ΕΙΡΗΝΗ ΣΒΙΤΖΟΤ

Άπεσπασμένη στα ΚΕΕΦ άπό τή Μέση 'Εκπαίδευση, Υποψήφια Δρ Φιλοσοφίας

ί. Συμμετοχή στο έρευνητικό πρόγραμμα τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής
Ελληνικής Φιλοσοφίας «Ή ύποδοχή τής φιλοσοφίας τοΰ Εμπεδο-
κλέους άπό τούς μεταγενέστερους φιλοσόφους έως και τον 20ό αιώ-
να» μέ συγγραφή μελέτης ύπό τον τίτλο «Ή έπίδραση τής έμπεδό-
κλειας κοσμολογίας στήν πλατωνική κοσμολογία και ήθική».

ii. Συμμετοχή στά μηνιαία Σεμινάρια τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελ-
ληνικής Φιλοσοφίας πού διεξάγονται στή Φιλοσοφική Βιβλιοθή-
κη «Έλλη Λαμπρίδη».

iii. Επιμέλεια έκδοσης τοΰ βιβλίου τοΰ Καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου
τών Βρυξελλών, Μέλους τής Βασιλικής Ακαδημίας τοΰ Βελγίου
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καί Αντεπιστέλλοντος Μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών, Λάμπρου
Κουλουμπαρίτση, μέ τίτλο Ή Φυσική τοϋ Αριστοτέλους, Αθήνα,
Ακαδημία Αθηνών, 2012. (Σέ συνεργασία μέ τή Διευθύντρια τοΰ
Κέντρου Μ. Προ^τοπαπά-Μαρνέλη).

ΑΝΝΑ ΤΑΤΣΗ

Άπεσπασμένη στό ΚΕΕΦ άπό τή Μέση Εκπαίδευση, Δρ Κλασικής Φιλολογίας

ϊ. Συμμετοχή στό έρευνητικό πρόγραμμα τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής
Ελληνικής Φιλοσοφίας «Ή υποδοχή τής φιλοσοφίας τοΰ 'Εμπεδο-
κλέους άπό τούς μεταγενέστερους φιλοσόφους έως καί τόν 20ό αιώ-
να» μέ συγγραφή μελέτης ύπό τόν τίτλο: «Έμπεδόκλειες άπηχή-
σεις στήν πινδαρική ποίηση. Διερεύνηση τής έπίδρασης τής έμπε-
δόκλειας φιλοσοφίας στούς κύκλους τής Σικελικής άριστοκρατίας».
ίί. 'Επιμέλεια τής επιστημονικής 'Επετηρίδας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, τοΰ Κέν-
τρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας, τόμος 42, 2012. Υπεύ-
θυνη γιά τήν όργάνο^ση τής ύλης, τήν έπικοινο^νία μέ τούς "Ελληνες
καί ξένους συγγραφείς, τών άρθρο^ν τοΰ τόμου καθώς καί τήν τυπο-
γραφική έπιμέλεια τοΰ τόμου,
iii. Υπεύθυνη επικοινωνίας μέ τούς προσκεκλημένους ξένους καί "Ελ-
ληνες ομιλητές τών μηνιαίων Σεμιναρίου Φιλοσοφίας τοΰ Κέντρου
Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας πού διεγάξονται στή Φιλο-
σοφική Βιβλιοθήκη «Έλλη Λαμπρίδη» καί υπεύθυνη ένημέρωσης
τών συμμετεχόντων στή διοργάνωση.

[Μαρία Πρ ωτοπαπά-Μαρνέλη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

I. ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOT ΚΕΝΤΡΟΥ

Στο Κέντρον Έρεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας έξεδόθησαν κατά τό
2012 στή σειρά τών ((Δημοσιευμάτων τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής
Κοινωνίας» δύο μελέτες (ή έπιμέλεια τής εκδόσεως έγινε άπό τήν Διευθύ-
νουσα τό Κέντρο):

Μέ αύξοντα άριθμό 15 δημοσιεύτηκε ή μελέτη τοΰ Προέδρου τής 'Εφο-
ρευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου Άκαδημαϊκοΰ κ. Κωνσταντίνου Δεσποτο-
πούλου μέ τίτλο: Πολιτειολογία καί Πολιτική. Τό βιβλίο συγκροτείται άπό
κείμενα γιά θέματα πολιτειολογίας είτε πολιτικής στήν εύρεία έννοιά της.
Στόχος νά συμβάλει στήν αύτογνωσία τής νεότερης γενεάς τών Ελλήνων ώς
ύπευθύνων πολιτών.

Μέ αύξοντα άριθμό 16 δημοσιεύτηκε ή μελέτη τοΰ άντεπιστέλλοντος
μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών κ. Φαίδωνος-Άλεξάνδρου Λαγοπούλου μέ
τίτλο: Ό συμβολισμός τοϋ χώρου τής Αρχαίας Ελλάδος. Αντικείμενο τής
μελέτης άποτελεΐ ό ιδεολογικός χώρος καί τό νόημά του στήν Αρχαία Ελλά-
δα —άπό τή μυκηναϊκή περίοδο καί έστιάζοντας στό τέλος τής άρχαϊκής
καί στήν κλασική περίοδο— εισάγοντας μία καινοτόμο οπτική πού συνδυά-
ζει τή συμβολική άνθρωπολογία, τή σημειωτική θεωρία καί τήν ιστορία τής
πολεοδομίας.

II. ΕΡΕΥΝΕΣ

'Εκπονούνται δύο μεγάλες έρευνες, κοινωνιολογικής καί άνθρωπολο-
γικής κατεύθυνσης (ή διεύθυνση καί έπιμέλεια τών όποιων γίνεται άπό τήν
Διευθύνουσα τό Κέντρο):

1. ((Φτώχεια καί κοινωνική περιθωριοποίηση στήν έλληνική
κοινωνία. Μορφές καί μηχανισμοί κοινωνικής άποδιάρθρωσης
στον άστικό καί αγροτικό χώρο». Στό πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οί
έρευνητές (μόνιμοι καί άποσπασμένοι) τοΰ Κέντρου. Ξεκίνησε τόν Σεπτέμ-
βριο τοΰ 2010.

Ια. Ή Αλίκη Βαξεβάνογλου μελετά τό θέμα ((Οι φτωχοί καί τό κοινω-
νικό ζήτημα: μιά σύντομη περιΐ]γηση στήν ιστορία». Πρόκειται γιά μία συ-
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νοπτική έγκάρσια άνάγνωση τής ιστορίας μέ στόχο νά έντοπιστοΰν τά ποι-
κίλα δεδομένα πού συσχετίζονται μέ τή φτώχεια: οικονομικά, κοινωνικά,
πολιτιστικά, πολιτικά.

1β. Ό Νίκος Καμπέρης (έρευνητής Β' Βαθμίδος τοϋ Κέντρου), σέ συνά-
φεια μέ τήν έρευνα τής «άγροτικής κρίσης και τής κοινωνικής παθολογίας»,
έπεξέτεινε τή συλλογή στοιχείων γιά τή φτοόχεια και τήν κοινωνική περι-
θωριοποίηση τών άγροτών στόν νομό Αιτωλοακαρνανίας, στόν όποιο μελε-
τάει τις ((μορφές και τους μηχανισμούς τής φτώχειας και τής κοινωνικής
περιθωριοποίησης, τόσο στόν αστικό δσο και στόν αγροτικό χώρο τοϋ νο-
μοϋ Αιτω?Μακαρνανίας».

1γ. Ή Αγγελική Αθανασοπούλου (Δρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
άποσπασμένη στό Κέντρο), σέ συνάφεια μέ τό ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμ-
μα τοΰ Κέντρου γιά τή δεύτερη γενιά μεταναστών στό σχολείο και τήν εργα-
σία, μελετάει τήν ((οικονομική κρίση, φτώχεια και εκπαίδευση: προσδοκίες,
δισταγμοί και δυνατότητες πρόσβασης στήν ιδιωτική εκπαίδευση».

Ιδ. Ή Μαρία Ντοροπούλου (Δρ Επιστημών τής Αγωγής, άποσπασμέ-
νη στό .Κέντρο) μελετάει τό θέμα ((Σημερινή σχολική πραγματικότητα και
φτώχεια. Περιθωριοποίηση και αποκλεισμός», πού εξετάζει τούς λόγους
γιά τούς οποίους ή φτώχεια διώχνει τά παιδιά άπό τό σχολείο στήν Ελλά-
δα σήμερα.

1ε. Ανατέθηκε στήν Κατερίνα Βασιλικού (ύπάλληλο ΙΔΑΧ Διοικητι-
κοΰ-Οίκονομικοΰ, ή όποία εργάζεται άπό 11-1-2012 στό Κέντρο, Δρ Κοι-
νο^νιολογίας), νά μελετήσει τό θέμα ((Οικογένεια, ανεργία και επιπτώσεις
τής φτώχειας στήν υγεία στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες».

2. ((Αγροτική Κρίση και Κοινωνική Παθολογία. Ή περί-
πτωση τοϋ νομού Αιτωλοακαρνανίας». Επιστημονικός ύπεύθυνος
τής έρευνας είναι ό 'Επόπτης τοΰ Κέντρου Ακαδημαϊκός κ. Κοινσταντίνος
Δρακάτος και κύριος έρευνητής ό κ. Νίκος Καμπέρης (έρευνητής Β' Βαθ-
μίδος τοΰ Κέντρου) ό όποιος συνέχισε τήν έρευνά του στόν νομό Αιτωλο-
ακαρνανίας. (Ή έρευνα χρηματοδοτείται άπό τήν 'Επιτροπή Ερευνών τής
Ακαδημίας Αθηνών). Γιά τήν περίοδο 2005-2012, μέ βάση τά στοιχεία τής
'Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών (στήν όποία άνήκει και ό νομός Αιτω-
λοακαρνανίας), διενήργησε και συνεντεύξεις μέ τούς συγγενείς ή τούς οικεί-
ους τών αύτόχειρων, μέ σκοπό νά έντοπίσει τις σχέσεις τής «αύτοκτονικής
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πορείας» τών άγροτών μέ τήν περιβάλλουσα οικονομική καί κοινωνική κρί-
ση του άγροτικοΰ χώρου τοϋ νομού.

III. 0Λ0ΚΛΗΡΩΘΕ1ΣΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2012

1. ((Εμπορία Ανθρώπων : Ποινική καταστολή καί προστασία
τών δικαιωμάτων τών θυμάτων». Το πρόγραμμα αύτό είχε έπιστημο-
νικό υπεύθυνο τόν Ακαδημαϊκό Γεώργιο Μητσόπουλο, κύριο έρευνητή τόν
άναπληρωτή Καθηγητή κ. Κο^νσταντΐνο Μαγκλιβέρα καί χρηματοδοτήθηκε
άπό τήν 'Επιτροπή 'Ερευνών τής Ακαδημίας Αθηνών. Αντικείμενο του έρευ-
νητικοΰ έργου ήταν ή διερεύνηση καί ή άνάλυση τοΰ εγκλήματος τής έμπο-
ρίας άνθρώπων τόσο άπό τή σκοπιά τής ποινικής καταστολής καί τής κατα-
δίκης τών υπευθύνων οσο καί άπό τή σκοπιά τής άνθρωπιστικής καί ηθικής
άντιμετωπίσεως τών θυμάτων τής έμπορίας άνθρώπων, ένός έγκλήματος
πού χαρακτηρίζεται άπό υπερεθνική διάσταση.

2. ((Μετανάστευση και Δίκαιο: Θαλάσσιοι δρόμοι τής παρά-
νομης εισόδου και εξόδου τών μεταναστών χωρίς έγγραφα». Τό
έρευνητικό αύτό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε άπό τήν 'Επιτροπή 'Ερευνών
τής Ακαδημίας Αθηνών, μέ έπιστημονικό υπεύθυνο τόν Ακαδημαϊκό Γεώρ-
γιο Μητσόπουλο καί κύρια ερευνήτρια τήν Δρ Γιούτα Λάουτ-Μπάκα.

3. ((Ή γη και άνθρωποι στή Λευκάδα». Τό έρευνητικό αύτό
πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε άπό τήν 'Επιτροπή Ερευνών τής Ακαδημί-
ας Αθηνών, μέ έπιστημονικό υπεύθυνο τόν Ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Δε-
σποτόπουλο, κύρια έρευνήτρια τήν κα Είρήνη-Λίντα Παπαγαλάνη, καί άντι-
κείμενο τή σύνθεση καί παρουσίαση τών άνθρωπολογικών, κοινωνιολογικών
καί δημογραφικών στοιχείων πού άφοροΰν τό βενετικό cadastro γιά τήν πε-
ριοχή τοΰ Αγίου Πέτρου στή Λευκάδα.

4. ((Νέα Δίκαια, νέοι θεσμοί, νέες μορφές οικογένειας»
μέ Διευθύντρια έρευνας τήν κα Μ-Γ Λίλυ Στυλιανούδη καί ομάδα μελέτης
(study group) άποτελουμένη άπό τούς δικηγόρους καί υποψηφίους διδάκτο-
ρες κ. Σπυρίδωνα Κουλοχέρη, κ. Παντελή Ραβδά, κα 'Άννα-Μαρία Πισκο-
πάνη, κα Μαρούσα Βαθουλή καί τήν δικηγόρο κα Μέλια Παρή. Ή μελέτη
πραγματεύεται τις καινοτομίες καί άλλαγές πού εισήγαγε ό Αστικός Κώ-
δικας καθώς καί τις συνεπακόλουθες νέες νοηματοδοτήσεις τοΰ θεσμού τής
((Οικογένειας», όπως αύτές άνιχνεύονται σέ άποφάσεις δικαστηρίων, τόσο
έγχώριων όσο καί διεθνών.
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5. «Οί ακηδεμόνευτοι ανήλικοι μετανάστες στήν Ελλάδα» με
κύρια ερευνήτρια τήν κα Αλίκη Βαξεβάνογλου. Ή ερευνά ολοκληρώθηκε και
είχε στόχο τή μελέτη και συγκέντρωση αναλυτικών στατιστικών στοιχεί-
ων για τήν ομάδα τών άκηδεμόνευτίον άνήλικων μεταναστών στήν Ελλάδα.

6. ((Αγροτική κρίση και κοινωνική παθολογία: οι αυτοκτονί-
ες τών άγροτών στον νομό Αιτωλοακαρνανίας τήν περίοδο 1994-
2008», μέ κύριο έρευνητή τον κ. Νίκο Καμπέρη. Συγκεκριμένα, ολοκληρώ-
θηκε ή συλλογή και έπεξεργασία τών στατιστικών στοιχείούν γιά τις αύτο-
κτονίες τών άγροτών στον νομό Αιτωλοακαρνανίας τήν περίοδο 1994-2008.

IV. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΐ ΚΕΝΤΡΟΥ

Τά άποτελέσματα και διάφορα δεδομένα άπό τις έρευνες τοΰ Κέντρου
άποτέλεσαν θέματα γιά άνακοινώσεις σέ διεθνή και έλληνικά συνέδρια,
καθώς και άρθογραφία σέ ξένα έγκριτα περιοδικά.

1. Ή Διευθύνουσα τό Κέντρο κα Μ-Γ Λίλυ Στυλιανούδη: α) συνέγρα-
ψε τήν Εισαγωγή μέ τίτλο «Τό άνθρωπολογικό πλαίσιο τής "ίερής" πολε-
οδομίας τής Αρχαίας Ελλάδος» στήν έκδοθεΐσα μέ αύξοντα άριθμό 16 τών
Δημοσιευμάτων τοΰ ΚΕΕΚ μελέτη τοΰ άντεπιστέλλοντος μέλους τής Ακα-
δημίας Αθηνών κ. Φαίδωνος-Άλεξάνδρου Λαγοπούλου μέ τίτλο: Ό συμ-
βολισμός τον χώρου τής Αρχαίας 'Ελλάδος (Αθήνα, 2012), και β) δημοσί-
ευσε τό κεφάλαιο μέ τίτλο <(Les assizes de Romanle et leurs traces dans le
droit coutumier hellénique» στον τιμητικό Τόμο γιά τον άποβιώσαντα κα-
θηγητή τής Ιστορίας τοΰ Δικαίου Jacques Phytilis, μέ τίτλο Vertiges du
droit. Mélanges franco-helléniques à la mémoire de Jacques Phytilis και
επιμέλεια Andréas Helmis, Nathalie Kalnoky, Soazick Kerneis. Paris: Col-
lection Droits et Cultures & L'Harmattan.

2. Ή άποσπασμένη έκπαιδευτικός Δρ Επιστημών τής Αγωγής κα Μα-
ρία Ντοροπούλου παρουσίασε μέρος άπό τή σχετική έρευνα τοΰ ΚΕΕΚ μέ
τίτλο ((Σημερινή σχολική πραγματικότητα: φτώχεια και περιθωριοποίηση»
στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο τοΰ Ελληνικού 'Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης
Παιδαγωγικής και 'Εκπαίδευσης.

[Μ-Γ Λίλυ Στυλιανούδη]
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ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Το Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών συνεχίζει τή με-
λέτη τοΰ καθεστώτος τών ναυτικών, σέ συνεργασία μέ αρμόδιους ελληνικούς
φορείς καί τό Διεθνές Γραφείο Έργασίας. Τά κυριαρχικά δικαιώματα τής
Ελλάδος άποτελοΰν άλλη, εύρύτερη, έρευνητική ενασχόληση τοΰ Γραφείου.
Τέλος, τό πρόγραμμα περί τής συμβολής τής έλληνικής έπιστήμης στή θε-
ωρία καί τήν πρακτική τοΰ διεθνοΰς δικαίου συνεχίζεται. Δημοσιεύσεις άπό
στελέχη τοΰ Γραφείου τό 2012 περιλαμβάνουν τις πολιτικές καί εδαφικές
συνέπειες τών βαλκανικών πολέμων, τό διεθνές καθεστώς προστασίας ξένων
επενδύσεων καί τόν έξωεδαφικό έλεγχο τής μεταναστεύσεως.

[Εμμανουήλ Ρούκουνας]
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ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τά έργα και οί δραστηριότητες τοϋ έν λόγω Γραφείου κατά τό απερχό-
μενο έτος έχουν ώς έξης:

1. 'Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε ή έρευνητική έργασία μέ τίτλο
«Προώθηση τών μεταρρυθμίσεων στήν έλληνική οικονομία» άπό τούς Κα-
θηγητές τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Μέργο και Άντ. Μακρυδημήτρη (μέ
βοηθούς τούς Δ. Παπαοικονόμου, Μ. Πραβίτα και Π. Πρόντζα).

2. 'Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε ή έρευνητική έργασία μέ τίτλο
«Ό ρόλος τών Κεφαλαίων Αντιστάθμισης Κινδύνου (ΚΑΚ) στις Οικονο-
μικές Κρίσεις» άπό τόν Καθηγητή τοΰ Παντείου Πανεπιστημίου Θ. Παλά-
σκα (μέ βοηθό τόν Χ. Στοφόρο).

3. Συνεχίσθηκε ή έρευνητική έργασία μέ τίτλο «Μέτρηση τής άποτε-
λεσματικότητας και άποδοτικότητας τής Δημόσιας Διοίκησης: Ή περίπτω-
ση τών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» άπό τόν Καθηγητή τοΰ
Παντείου Πανεπιστημίου Θ. Παλάσκα (μέ βοηθούς τόν Χ. Στοφόρο και τόν
Π. Ζερβόπουλο).

[Κωνσταντίνος Δρακάτος]
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