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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΛΟΓΟΣ TOT ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ανερχόμενος στο βήμα ώς ο 86ος Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
αισθάνομαι, την άνάγκη να εύχαριστήσω θερμά τους και τις συναδέλφους
ακαδημαϊκούς, που μου έμπιστεύθηκαν τό τιμητικό αύτό άξίωμα.

Διαδέχομαι στήν προεδρία διακεκριμένον επιστήμονα και αγαπητό
φίλο, τον κ. Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, πού διέθεσε ολόψυχα τις δυνάμεις
και τον χρόνο του για τήν επιτυχία του έργου τής Ακαδημίας Αθηνών.

"Εχοντας επίγνωση τής σοβαρότητας του έργου και τής εύθύνης πού
άναλαμβάνω προσβλέπω με εμπιστοσύνη, κατά τή διάρκεια τής ένιαύσιας
θητείας μου, στη συμπαράσταση και τή βοήθεια διαπρεπών συναδέλφων
και αγαπητών φίλων, οπο^ς ό Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, ό
Γενικός Γραμματέας κ. Βασίλειος Πετράκος, οί επί τών Δημοσιευμάτων
και τών Πρακτικών Γραμματείς κ.κ. Παναγιώτης Βοκοτόπουλος και
Κωνσταντίνος Κριμπας, και οί Πρόεδροι τών Τάξεο^ν κ.κ. Πάνος Λιγο-
μενίδης, Σπύρος Ίακωβίδης. Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος.

Μέ πολλήν εμπιστοσύνη υπολογίζω επίσης στή στενή συνεργασία
δλων τών συναδέλφων άκαδημα'ικών καθώς και του επιστημονικού, διοι-
κητικού και βοηθητικού προσωπικού τής Ακαδημίας έπ' άγαθώ του κοι-
νού σκοπού μας, πού δεν είναι άλλος παρά ή προαγωγή τοΰ έργου του
άνωτάτου πνευματικού ιδρύματος τής χώρας.

* Δημοσία Συνεδρία τής 13ης 'Ιανουαρίου 2011.
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Μέ αύτές τις σκέψεις θά μου επιτρέψετε να προχωρήσω στήν ανά-
πτυξη τοΰ επιλεγέντος θέματος, σέ εκπλήρωση καθήκοντος πού απορρέει
άπο πάγια παράδοση τής Ακαδημίας.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή εποχή πού διανύουμε χαρακτηρίζεται άπο ραγδαίες εξελίξεις στον
εύρύτερο κλάδο τών φυσικών επιστημών, οί όποιες έχουν νά επιδείξουν
σχεδόν καθημερινά νέες επιτυχίες. Συνεχώς δημοσιεύονται νέα άποτε-
λέσματα έρευνών και ανακαλύψεις στους τομείς τής γεωφυσικής, τής
αστροφυσικής, τής βιοφυσικής και βιοχημείας, τής βιολογίας κ.λπ. Οί
ανακαλύψεις αύτές προσφέρουν άμεσα άξιοποιήσιμες γνώσεις πού συμ-
βάλλουν στή συνεχή εξέλιξη τής τεχνολογίας, σέ νέες μεθόδους θεραπεί-
ας, παραγωγής, αξιοποίησης φυσικών πόρων, επικοινωνίας και μετα-
φορών· παράγουν δηλαδή άμέσως άντιληπτά άποτελέσματα για τήν κα-
θημερινότητα του πολίτη.

Αντίθετα, οί πνευματικές επιστήμες δεν έχουν νά επιδείξουν ένα τέ-
τοιο θετικό ισοζύγιο συγκεκριμένων και άμεσα άξιοποιήσιμων άποτε-
λεσμάτων, τά όποια νά παράγουν εύθέως όφελος για τον άνθρωπο, μέ
συνέπεια οί έπιστήμες αύτές νά ωθούνται, στήν άντίληψη τής σύγχρονης
κοινωνίας, δλο και περισσότερο στο περιθώριο.

Τήν 'ίδια τύχη συμμερίζεται και ή νομική έπιστήμη, παρά τό γεγονός
ότι ό πολίτης ερχεται σέ έπαφή μέ τό αντικείμενο της, το δίκαιο, σέ κα-
θημερινή βάση. Αυτή ή αδυναμία τής Νομικής νά συσχετιστεί μέ τή σύγ-
χρονη πραγματικότητα τοΰ άνθρώπου εχει οδηγήσει κατά καιρούς σέ τά-
σεις άπαξίωσής της, άκόμη και στήν άμφισβήτηση τής άναγκαιότητας τής
ύπαρξής της αύτής καθεαυτήν.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

1. Οί άρχές τής νομικής επιστήμης

Το δίκαιο υπήρξε άντικείμενο εξέτασης και σπουδής ήδη άπό τήν εποχή
τής Αρχαιότητας. Πρώτοι οί αρχαίοι "Ελληνες άσχολήθηκαν μέ τή γνώση
τοΰ δικαίου. Τά κείμενα και οί λόγοι τών φιλοσόφων και τών ρητόρων πε-
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ρ (.έχουν νομικές αναπτύξεις και αποδεικνύουν τήν ένασχόληση μέ τό αντι-
κείμενο. Για παράδειγμα, οί Νόμοι τού Πλάτο^νος, τά Ήθικά Νικομάχεια,
ή Ρητορική και τά Μετά τά φυσικά τού Αριστοτέλους είναι έργα τά όποια
περιέχουν άφθονο νομικό υλικό . Ή ένασχόληση όμως αύτή δέν είχε φτάσει
σέ τέτοιο σημείο, ώστε νά μπορεί νά θεωρηθεί επιστήμη2.

Χαρακτηριστικά μίας επιστημονικής έπεξεργασίας τοΰ δικαίου, ή
οποία νά μήν άποτελεΐ άπλή γνώση άλλά νά χαρακτηρίζεται άπο συστη-
ματική και εννοιολογική ερευνά, συναντάμε γιά πρώτη φορά στούς Ρω-
μαίους νομοδιδασκάλους . Ή διαχρονική άξία τοΰ έργου τους, πού ήταν
καθοριστικής σημασίας γιά τή διαμόρφωση τοΰ σύγχρονου δικαίου, δι-
αφαίνεται άκόμη και σήμερα. Στό δίκαιο τών κλασικών χρόνων, όπως
τό διαμόρφωσαν, τό επεξεργάσθηκαν και τό συστηματοποίησαν οί νομι-
κοί τών διάφορουν εποχών, βασίζονται τά ιδιωτικά δίκαια τοΰ εύρύτερου
εύρωπαϊκου χώρου. Ή συστηματική τού Ρωμαϊκού Δικαίου έξακολουθεΐ-
νά διέπει και νά επηρεάζει άμεσα, μέσω τής έπεξεργασίας του άπο τούς
Πανδεκτιστές, τό σύγχρονο άστικό δίκαιο πολλών κρατών, όπως και τό
δικό μας1. Στούς Ρο^μαίους νομικούς οφείλεται όχι μόνον ή πρώτη συ-
στηματοποίηση και ή εννοιολογική έρευνα τοΰ δικαίου άλλά και ένας
πρώτος ορισμός τής ((νομικής επιστήμης»: ((Juris prudentia est divinarum
atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia»0.

1. Γιά τά στοιχεία τοΰ δικαίου στά εργα τοϋ Πλάτωνος βλ. τις πρόσφατες εργα-
σίες τοΰ Γεωργίου Μ. Σχινα, Ιστορία τής ελληνικής φιλοσοφίας τοϋ δικαίου, τόμ.
Β", 2008, σ. 69 έπ. και Η. [1. νίκολοτδη, Πλάτωνος Νόμοι, Εισαγωγή - Κείμενο -
Μετάφραση, 2 τόμοι, 2008-2009.

2. Emm. Μιχελακης, Εισαγωγή εις το δίκαιον και εις τήν επιστήμην τοϋ δικαίου,
1968, σ. 15.

3. γΐαννησ Κορδάτος, Εισαγωγή εις τήν νομικήν επιστήμη, 1939 (άνατύπωση 1977),
σ. 10.

4. Γιά τήν επιρροή τοΰ Ρωμαϊκού Δικαίου στήν εξέλιξη τοΰ ιδιωτικού δικαίου
τής Ευρώπης βλ. Paul Koschaker, Europa und das Römische Recht, 4η εκδ. 1966·
Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2η εκδ. 1967· Hans Schlosser,
Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte, 8η εκδ. 1996.

5. 'Ήτοι ((τών θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων διάγνώσις, τοΰ-δικαίου και τοΰ
άδικου έπίγνωσις» (D. 1,1,10 § 2: Ούλπιανός). Πρβλ. έπίσης Βασ. 2,1, 10: «Σοφία
δέ τοΰ νόμου το είδέναι τά θεία και τά άνθρώπινα πράγματα, και τό δίκαιον και ,τό
άδικον». Όπως επισημαίνει ό Karl Englisch, Εισαγωγή στή νομική σκέψΐ] (μτφρ.



12

11ΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ωστόσο, σέ επιστήμη μέ τή σημερινή έννοια άρχισε ή Νομική νά εξε-
λίσσεται μόλις τον 17ο αιώνα και γνώρισε τήν εποχή τής μεγάλης άκμής
της τον 19ο αιώνα, όταν επιχειρήθηκε ή άποτύπωση του δικαίου σέ Ινα
όλοκληρίομένο σύστημα εννοιών και ορισμών άπο τούς μεγάλους νομοδι-
δασκάλους τής κεντρικής Εύρα>πης6.

2. Ή Σχολή τον φυσικού δικαίου

Ή θεουρηση τής εποχής τού Διαφωτισμού ότι άντικείμενο τής έπιστή-
μης είναι ό φυσικομαθηματικά νοητός κόσμος και όλα τά άλλα τέχνη,
οδήγησε σέ έναν αύστηρό διαχωρισμό μεταξύ επιστήμης και τέχνης. Ό
Διαφωτισμός άντιλαμβάνεται ώς κόσμο έκεινον πού διέπεται άπο νόμους
καθολικής ισχύος, τούς όποιους υπαγορεύει ό νοΰς και πού εκφράζουν
τά μαθηματικά, δηλαδή άπο νόμους πού στηρίζονται οχι στήν αυθεντία
ενός διανοητή άλλά σέ εμπειρικές, συστηματοποιημένες παρατηρήσεις.
Στό πνεύμα αύτό, οί υποστηρικτές τής Σχολής τού φυσικού δικαίου άντι-
λαμβάνονται πλέον τή Νομική στό σύνολο της ώς επιστήμη πού έχει για
προορισμό τή διατύπωση καθολικής ισχύος κανόνων κοινωνικής ηθικής,
οί όποιοι συνάγονται άπο εμπειρικές παρατηρήσεις τής φύσης τού άνθρώ-
που, ώς έ'λλογου κοινωνικού οντος, και τής φύσης τής κοινωνίας πού έχει
ώς μονάδα της τον άνθρωπο'. Δέχονται δηλαδή τήν ύπαρξη κανόνων οί
όποιοι είναι άναλλοίωτοι και αιώνιοι, και άποτελοΰν τό αντικείμενο τής
κοινωνικής ηθικής ώς επιστημονικά θεμελιωμένης σέ εμπειρικές παρατη-
ρήσεις τής άνθρώπινης φύσης. Έκτος άπο τήν καθοριστική επίδραση τής
Σχολής τού φυσικού δικαίου στή σύνταξη τού γαλλικού ΑΚ τοΰ 1804,
το ρεΰμα αύτό συνέβαλε και στή διάπλαση συγκεκριμένων πολιτειακών

Διον. Σπινέλλη), 1981, σ. 19: «Έπί αιώνες οί νομικοί άντλοϋσαν άπο τή σοφία τών
κλασικών ρωμαίων νομικών ή τών ιταλών μεταγλωσσογράφων (μετά τό 1250)».

6. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τοϋ Friedrich Carl von Savignt (1779-
1864), τοϋ ιδρυτή τής λεγόμενης Ιστορικής Σχολής τοϋ Δικαίου, ό όποιος μέ τό
όκτάτομο εργο του ύπό τον τίτλο Σύστημα τοϋ σύγχρονοι> Ρωμαϊκού Δικαίου (Sy-
stem des heutigen Römischen Rechts, 1840-1848) εθεσε τις βάσεις τής σύγχρονης
επιστήμης τοΰ δικαίου.

7. Γιά τις απόψεις τής Σχολής τοϋ φυσικοϋ δικαίου βλ. άντί πολλών Ιωανν. Αρα-
ΒΑΝΤΙΝΟ, Εισαγωγή στην επιστήμη τον δικαίου, 1983, σ. 178 έπ.· Π. Σοτρλα, Justi
atque injusti scientia - Μια εισαγωγή στήν επιστήμη τον δικαίου, 1995, σ. 67 έπ.
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θεσμών που έρείδονται στον σεβασμό της άνθρώπινης προσωπικότητας
και οδηγούν στήν αναγνώριση τών άνθρο^πινων δικαιωμάτων6.

III. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Το δίκαιο, κατά εναν άπό τους πολλούς ορισμούς πού προτείνονται,
αποτελεί σύστημα έτερόνομων και επιτακτικών κανόνων οργάνωσης της
κοινωνίας και ρύθμισης τών σημαντικών σχέσεων σέ όρισμένον χώρο και
χρόνο μέ τρόπο άσφαλή και δίκαιο1'. Βέβαια, ό ορισμός αύτος αποδίδει
μόνο κατά προσέγγιση τήν έννοια του δικαίου, γιατί ό ακριβής προσδι-
ορισμός της δέν είναι τόσον εύχερής. Όπως ή έννοια τοΰ «άριθμοΰ» στα
Μαθηματικά, ή έννοια του «κυττάρου» στή Βιολογία, ή έννοια τοΰ «άτο-
μου)) στη Φυσική, έτσι και ή έννοια τοΰ «δικαίου» στή Νομική αποτελεί
τον άξονα γύρω άπό τον όποιο στρέφεται ολόκληρη ή έπιστημονική προ-
σπάθεια για τή σύλληψη της ούσίας και της ισχύος του δικαίου. Μέ τήν
προσπάθεια αύτή καταγίνονται επί αιώνες ή φιλοσοφία τοΰ δικαίου και ή
γενική θεωρία τοΰ δικαίου, χωρίς ωστόσο να μπορούμε άκόμη νά ποΰμε
δτι κατέληξαν σέ συμπεράσματα καθολικώς άποδεκτά. Ό γερμανός φι-
λόσοφος Κάντ έλεγε στο τέλος τοΰ 18ου αιώνα δτι «άκόμη άναζητοΰν
οί νομικοί εναν ορισμό της δικής τους έ'ννοιας τοΰ δικαίου»1" και ή δι-
απίστοοση αύτή εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Από τήν άλλη μεριά
όμως, ή άγωνιώδης αύτή άναζήτηση άπό τον άνθρωπο τών άξιων πού
κυριαρχούν στή διαμόρφωση τοΰ δικαίου και τών λόγων πού δικαιολο-
γούν τήν ισχύ του είναι αύτό πού χαρακτηρίζει τή Νομική ώς έπιστήμη
και τή διαφοροποιεί άπό τήν άπλή τέχνη.

Μέ τήν έρευνα τοΰ δικαίου καταγίνονται διάφοροι επιστημονικοί κλά-
δοι, όπως της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας τοΰ δικαίου,

8. Για τή δεύτερη αύτή περίοδο της Σχολής τοϋ φυσικοΰ δικαίου βλ. άντί
πολλών Μιχελακη, δ.π., σ. 78 έπ.· αραβλντινο, ο.π., σ. 184 έπ.

9. "Ετσι ό ορισμός τοϋ Φ. Δωρη, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Α' Τεύχος,
1991, σ. 50. Για άλλους ορισμούς τής έννοιας τοϋ δικαίου βλ. Απ. Γεωργιαδη, Γε-
νικές Αρχές Άστικον Δικαίου, 3η εκδ. 2002, § 1 άρ. 1· Αλ. Λιτζεροπουλο, Ειση-
γήσεις ρωμαϊκού δίκαιον, 1943 (άνατύπωση 2000), σ. 10, κ.α.

10. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1795.
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της πολιτικής επιστήμης και της πολιτειολογίας. Οί κλάδοι αύτοί, αν και
προσφέρουν χρήσιμες γνώσεις στον νομικό για τήν κατανόηση τοΰ άντικει-
μένου της Νομικής, δέν άνήκουν ωστόσο στήν καθαυτό νομική επιστήμη".
"Οπως άντιλαμβανόμαστε σήμερα τή νομική επιστήμη, αύτή αποτελείται
άπό τή νομική δογματική ή δογματική τοΰ δικαίου, της οποίας άντικείμενο
είναι τό θετικό δίκαιο μίας έννομης τάξης. Ή δογματική τοΰ δικαίου —ορός
πού χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά στή Γερμανία τό 1857— συνιστά τή
βάσει συγκεκριμένης μεθόδου σύλληψη και επεξεργασία τοΰ θετικοΰ δικαί-
ου, δηλαδή τήν κατά τρόπο συστηματικό ενασχόληση μέ τα ερωτήματα:
ποιές υποχρεώσεις και ποιά δικαιώματα, ποιές έξούσίες και ποιες εύχέρειες
άπορρέουν σέ κάθε τομέα έ'ννομων σχέσεων γιά τά πρόσο^πα πού μετέχουν
σέ αύτές12.

IV. ΤΟ «ΠΡΟΒΛΗΜΑ» ΤΗΣ ΕΠ1ΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΠΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

1. Ή κριτική τοϋ von Kirchmann

Ένώ ή επιστημονικότατα άλλων κλάδων της Νομικής ύπό εύρεία
έννοια, όπως της ιστορίας τοΰ δικαίου, της φιλοσοφίας και της κοινωνι-
ολογίας τοΰ δικαίου, θεωρείται αύτονόητη, μέ τή Νομική ύπό τή στενή
έννοια, δηλαδή τή νομική δογματική, δέν συμβαίνει τό ίδιο. Ή πιο έντονη
κριτική ώς προς τό ζήτημα αύτό προήλθε άπό τό έσωτερικό τών νομικών
κύκλων της εποχής τοΰ 19ου αιώνα, μέ διασημότερη έκείνη τοΰ II ρώσου
νομικοΰ και πολιτικοΰ Julius von Kirchmann (1802-1884), ή όποία άπο-

11. Γιά τή σχέση μεταξύ τών κλάδων αυτών βλ. Κων. δεσποτοπουλο, Φιλο-
σοφία τοϋ Δικαίου και Γενική Θεωρία τοϋ Δικαίου, ΕΕΝ 1965, σ. 105 έπ.· Κ. L.
Kunz - Μ. Mona, Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtssoziologie, 2006- Norbert
Horn, Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie, 1996, σ. 33 έπ.

12. Γιά τήν έννοια και τήν άποστολή της νομικής δογματικής βλ. Κων. ΔΕ-
σποτοπουλο, Μελετήματα φι?,οσοφίας τοϋ δικαίου, 2η έκδ. 2004, σ. 16 έπ.· Θαν.
Παπαχριςτοτ, Κοινωνιολογία τον δικαίου, 1999, σ. 65 έπ.· Π. σοτρλα, Θεμελιώδη
ζητήματα της μέθοδο/λογίας τον δικαίου, 1986, σ. 35· ιωανν. γΐαννιδη, Επιστήμη,
επιστήμη τοΰ δικαίου και νομική δογματική, ΝοΒ 1981, σ. 255- Karl Larenz, Me-
thodenlehre der Rechtswissenschaft, 6η εκδ. 1991, σ. 189 έπ., 234 έπ.· Theo Mater-
Malï. Rechtswissenschaft, 1981, σ. 7.
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τελεί σταθερό σημείο αναφοράς γιά δλες τις κριτικές πού διατυπώθηκαν
έκτοτε και διατυπώνονται κατά καιρούς ώς προς τή νομική επιστήμη1''.

Ή κριτική πού άσκησε ό von Kirchmann μέ τήν ιστορική πλέον ομιλία
του το 1847 ενώπιον τής Νομικής Εταιρείας τοΰ Βερολίνου, ένος επι-
στημονικού σωματείου πού εξακολουθεί και σήμερα υφιστάμενο, ώς προς
τον επιστημονικά χαρακτήρα τής Νομικής, στηρίζεται κυρίως σέ δύο
έπιχειρήματα: Στο μεταβλητό τού άντικειμένου της και στο γεγονός δτι
οί περί θετικού δικαίου κρίσεις δέν μπορούν νά θεο^ρηθούν απόλυτα άλη-
θεϊς. Σύμφο^να μέ τον ισχυρισμό τοΰ von Kirchmann, δέν είναι δυνατό νά
θεωρηθεί έπιστήμη ή Νομική, διότι τό άντικείμενό της, τό θετικό δίκαιο,
μεταβάλλεται και παραλλάσσει κατά χρόνο και κατά τόπο. Ή έννοια τοΰ
νόμου καθώς και οί άπόψεις και οί κρίσεις περί αύτοΰ, όπως και οί άντι-
λήψεις γιά τις παρεχόμενες κάθε φορά λύσεις, μεταβάλλονται συνεχώς,
μέ άποτέλεσμα οί περί θετικού δικαίου γνώσεις νά έχουν σχετική μόνον
άξία και νά μήν πληρούν τό κλασικό κριτήριο τής αληθείας. Στήν αδυ-
ναμία αύτή τής Νομικής άναφέρεται και ή γνωστή παρατήρηση τού von
Kirchmann ότι «τρεις διορθωτικές λέξεις τοΰ νομοθέτη και ολόκληρες βι-
βλιοθήκες μετατρέπονται σέ χαρτοπολτό»14.

2. 'Αξιολόγηση τής κριτικής

Ή διάσημη πλέον κριτική τοΰ Πρώσου νομικού, ό όποιος τήν έποχή
μάλιστα τής ομιλίας του ύπηρετοΰσε ώς εισαγγελέας, προκάλεσε έντο-
νο προβληματισμό στον νομικό κόσμο τής έποχής. Ή δημοσίευση τής
διάλεξής του έπέσυρε πλήθος άπολογιών15 άλλά και πολλές σύμφωνες

13. Julius von Kirchmann, Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, Ein
Vortrag gehalten in der Juristischen Gesellschaft zu Berlin, 1848 (ανατύπωση 1956).
Ό τίτλος τής ομιλίας αποδόθηκε στήν ελληνική ώς «Ή άπαξία τής νομικής ώς έπι-
στήμη ς».

14. von Kirchmann, δ.π., σ. 24: «drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und
ganze Bibliotheken werden zu Makulator».

15. ΓΐΑΝΝΙΔΗΣ, δ.π., σ. 255 έπ.· ΑΝΔΡΕΑΣ Γαζης, Νομική σκέψις και μέθοδος
αύτής, ΕΕΝ 1965, σ. 381 έπ.· ΣοΤΡΑΑΣ, Justi atque injusti scientia, δ.π., σ. 106 έπ.·
Κ. τσατσοσ, Ή νομική ώς τεχνική και επιστήμη, Μελεται Φιλοσοφίας τον Δικαίου,
τόμ. I, 1960 (άνατύπωση 2008), σ. 201 έπ.· Karl Larenz, Über die Unentbehrlichkeit
der Jurisprudenz als Wissenshcaft, 1966.



16

11ΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

γνώμες16. Ό λόγος γιά τον όποιο οί σκέψεις του έξακολουθοΰν νά συζη-
τούνται άκόμη και σήμερα, 163 χρόνια μετά τή διατύπο^σή τους, είναι
ότι έφερε στό προσκήνιο τό γενικότερο ζήτημα τής προσφοράς τής νο-
μικής επιστήμης.

Βέβαια ή κριτική τοΰ von Kirchmann διατυπώθηκε σέ μιά εποχή πού
ήταν έντονα έπηρεασμένη άπο τό ρεύμα τού θετικισμού και τής ιστορικής
σχολής τού δικαίου. Ή θετικιστική θεώρηση τής έπιστήμης γενικότερα και
ή έντονη τυποκρατία πού επικρατούσε στή νομική επιστήμη τής εποχής
εκείνης έμφανίζουν πολλά σημεία τής άσκηθείσας κριτικής ώς έν πολλοίς δι-
καιολογημένα. Ή άμφισβήτηση τοΰ επιστημονικού χαρακτήρα τής Νομικής
διατυπώθηκε σέ μιά έποχή κατά τήν οποία οί πνευματικές έπιστήμες γε-
νικά βρίσκονταν σέ άμυντική θέση έναντι τών φυσικών επιστημών και έπι-
χειροΰσαν τον έπαναπροσδιορισμό τής ταυτότητάς τους17. Επίσης, ή τυπο-
κρατική προσέγγιση τού δικαίου και τό γεγονός ότι τό τότε ισχύον θετικό
δίκαιο βασιζόταν στό Ρωμαϊκό Δίκαιο, όπως αύτό είχε διαμορφωθεί άπο
τούς νομοδιδασκάλους τής έποχής, είχε συμβάλει στήν άποξένωση τοΰ δικαί-
ου άπο τήν κοινωνική πραγματικότητα. Είχε γίνει άντικείμενο θεωρητικής
έπεξεργασίας άπο μιά μικρή ομάδα ειδικών και άποτελοΰσε ούσιαστικά ξένο
δίκαιο, μέ συνέπεια νά έκφεύγει άπο τή σφαίρα αντίληψης τοΰ άπλοΰ πολίτη.
Κατ' άκολουθίαν, ή έντονη άντίδραση τοΰ von Kirchmann κατά τοΰ έργου
τών νομικών τής έποχής εκείνης έμφανίζεται κατά βάση δικαιολογημένη.

Σήμερα, παρότι ή έπιστημονικότητα τής Νομικής δέν άμφισβητεϊται
παρά άπο ελάχιστους συγγραφείς, κάποια σημεία τής κριτικής εκείνης

16. Η. Marx, Der Wissenschaftscharakter der Jurisprudenz, 1919· M. Salomon, Grund-
legung zur Rechtsphilosophie, 1925, σ. 25· Α. V. Lundstedt, Die Unwissenschaftlichkeit
der Rechtswissenschaft, 2 τόμοι, 1932-1936· Ralf Dreier, Zum Selbstverständnis der Juris-
prudenz als Wissenschaft, Rechtstheorie, 2, 1971, σ. 37 έπ.· Κ. Kettembeil, Zum Charak-
ter der Jurisprudenz als Wissenschaft, 1975· Arthur Kaufmann, Einige Bemerkungen zur
Frage der Wissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft, Festschrift für Bockelmann, 1979,
σ. 67 έπ.

17. Ή γνωστή άπο παλιά άντιπαράθεση μεταξύ φυσικών και πνευματικών επι-
στημών στηρίζεται στή μεθοδολογική αντιδιαστολή μεταξύ εξήγησης και κατανό-
ησης, μέ συνέπεια οί φυσικές έπιστήμες νά χαρακτηρίζονται και ώς «έμπειρικές-
άναλυτικές», ενώ οί πνευματικές ώς «ερμηνευτικές έπιστήμες» (πρβλ. J. Habermas,
Erkenntnis und Interesse, 1979). Ή έξέλιξη αύτη έπηρέασε φυσικά και τήν ανάπτυξη
τής νομικής έπιστήμης.
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παραμένουν ωστόσο επίκαιρα. Τον τελευταίο αιώνα μάλιστα παρατη-
ρούνται διάφορες τάσεις απαξίωσης της νομικής επιστήμης, ώς προς τήν
προσφορά της σέ θεωρητικό επίπεδο, άλλα και ώς προς τήν άξία της γιά
τό κοινωνικό σύνολο στήν πράξη18.

"Ενα άπό τά κύρια σημεία της κριτικής τοϋ von Kirchmann ήταν ή
άποξένωση τοΰ δικαίου άπό τήν κοινωνική πραγματικότητα19. Είναι γε-
γονός όμως ότι πολλά έχουν άλλάξει άπό τήν εποχή εκείνη. Τά κράτη
της κεντρικής Εύρώπης έχουν δημιουργήσει πλέον ενα δικό τους δίκαιο,
άπαλλαγμένο άπό τούς θεσμούς τοΰ κλασικοΰ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου, οί όποιοι
δημιουργούσαν στρεβλώσεις τοΰ δικαιικοΰ συστήματος, επειδή δέν ήταν
εύχερής ή προσαρμογή τους στήν τότε πραγματικότητα και δέν μπορούσαν
νά έξυπηρετήσουν τις άνάγκες τών σύγχρονων συναλλαγών. 'Επίσης, σήμε-
ρα εχει εκλείψει ενα άλλο μείζον πρόβλημα, τό ζήτημα της γλο'ισσας. Στήν
έποχή πού διατυπώθηκε ή κριτική τό δίκαιο ήταν άκόμα σέ μεγάλο βαθμό
διατυπωμένο σέ μιά άλλη γλώσσα, τή λατινική, μέ συνέπεια νά είναι έκ
τών πραγμάτων προσβάσιμο μόνο σέ εναν στενό κύκλο διανοουμένων.

Παρά ταΰτα ή κατηγορία ότι τό δίκαιο είναι ενα απόμακρο θεωρητικό
άντικείμενο πού βρίσκεται εξω άπό τή σφαίρα κατανόησης τοΰ άπλοΰ πο-
λίτη, ό όποιος είναι άναγκασμένος νά προσφύγει στή βοήθεια τών ειδικών

18. Βλ. παράθεση τών διάφορων επιφυλάξεων και ενδοιασμών ώς προς τή χρησι-
μότητα της νομικής επιστήμης στους Ε. Wolf, Fragwürdigkeit und Notwendigkeit der
Rechtswissenschaft, 1965- Johann Braun, Einführung in die Rechtswissenschaft, 2η εκδ.
2001, σ. 34· Maier-Malt, δ.π.· Ottmar Ballweg, Rechtswissenschaft und Jurisprudenz,
1970 και άπό τήν ελληνική βιβλιογραφία Γαζη, δ.π., σ. 381-389· ΛIάΙίΛΝΊΊΜ), δ.π.,
σ. 176- ΓίΛΝΝΙΛΗ, δ.π., σ. 255· Τσάτσο, δ.π., σ. 201 έπ.

19. Πράγματι, ή νεώτερη τάση τής Ιστορικής Σχολής, ή οποία συνδέεται με
τον Bernhard Windscheid (1817-1892), χαρακτηρίζεται περισσότερο άπο τήν τυπο-
κρατία, τήν έννοιοκρατία και τον θετικισμό. Μοναδική άποστολή τών νομικών κατά
τον Windscheid είναι ή λογική επεξεργασία τών νομικών έννοιών και ή σύμφωνα
μέ αύτή συστηματοποίηση τοϋ ισχύοντος δικαίου, μέ συνέπεια νά θεωρεί τή νομική
επιστήμη ώς αποσυνδεμένη άπό τήν πολιτική και τήν κοινωνική πραγματικότητα.
Υποστηρίζει δτι αντικείμενο της αποτελεί αποκλειστικά ή επίτευξη τής πληρότη-
τας τοΰ ισχύοντος δικαίου μέ βάση έννοιοκρατούμενες κατασκευές και τονίζει δτι
εργο τής Νομικής δεν είναι ή θέσπιση δικαίου, καθήκον πού ανήκει στον νομοθέτη,
ό όποιος βασίζεται πολλές φορές σέ ηθικές, πολιτικές και οικονομικές εκτιμήσεις
(Windscheid, Gesammelte Reden und Abhandlungen, 1904, σ. 112).
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κάθε φορά που έρχεται ηθελημένα ή άθελά του σέ έπαφή μέ αύτό, παρα-
μένει. Συχνά εμείς οί νομικοί έρχόμαστε αντιμέτωποι μέ τό παράπονο τοΰ
απλού άνθρώπου ότι ό νόμος ή μιά δικαστική άπόφαση είναι «άδικη». Τό
θετικό δίκαιο έξακολουθει σέ πολλές περιπτώσεις νά παρουσιάζει άδυνα-
μία στό νά εκφράσει τό αίσθημα δικαίου τοΰ μή νομικού. Ή πολυνομία
και ή περιπλοκότητα πού παρουσιάζει τό σύγχρονο θετικό δίκαιο, άντί νά
αύξήσουν τό αίσθημα άσφάλειας τοΰ πολίτη, τοΰ δημιουργούν συχνά πε-
ρισσότερη σύγχυση και τον οδηγούν στήν άντίληψη ότι τό δίκαιο άποτελέί
ένα άντικείμενο ξένο προς τά ένδιαφέροντά του, τό όποιο δέν είναι σέ θέση
αύτός νά κατανοήσει χωρίς ειδικές γνώσεις20.

Αύτό ισχύει άκόμη περισσότερο ώς προς τή στάση τοΰ άπλοΰ πολί-
τη άπέναντι στή νομική έπιστήμη. 'Επανειλημμένως έχει επισημανθεί ή
άδιαφορία μέ τήν όποια άντιμετωπίζει ή κοινωνία σέ θεωρητικό επίπεδο
τή νομική έπιστήμη, ή όποια άδυνατεΐ νά κάνει τήν προσφορά της και
τήν άξία της αντιληπτές άπο τό κοινωνικό σύνολο. Στό πλαίσιο αύτό έχει
υποστηριχθεί ότι ή νομική έπιστήμη δέν έχει ούσιαστικό λόγο ύπαρξης,
καθώς είναι νοητό νά υφίσταται δίκαιο και νά έφαρμόζεται αύτό σέ μία
κοινωνία, χωρίς νά ύπάρχει νομική έπιστήμη, όπως δείχνει έξάλλου τό
παράδειγμα τών άρχαίων Ελλήνων. "Ενα βήμα παραπέρα προχωρεί ή
άποψη ότι ή νομική έπιστήμη όχι μόνο δέν προσφέρει τίποτα άλλά έχει
και άρνητική έπίδραση στήν έξέλιξη τοΰ δικαίου, έπειδή προσπαθεί νά
«στριμώξει» σύγχρονες δημιουργίες σέ ένα γνωστό μέν, πεπαλαιωμένο
και ξεπερασμένο όμως σύστημα κατηγοριών. Συναφής είναι και ή κρι-
τική ότι τό άντικείμενο τής νομικής έπιστήμης, δηλαδή τό θετικό δίκαιο,
μεταβάλλεται συνεχώς, μέ συνέπεια νά είναι άσκοπη και μάταιη ή ένα-
σχόληση μέ αύτό σέ έπιστημονικό έπίπεδο21.

Κάποια άπο αύτά τά σημεία κριτικής άξίζουν μιά προσεκτικότερη
ματιά, καθώς ή ενασχόληση μαζί τους άφενός θα μας βοηθήσει νά άντλή-
σουμε χρήσιμα στοιχεία γιά τήν κατάσταση στήν όποια βρίσκεται σήμε-
ρα ή νομική έπιστήμη και άφετέρου θά μας άναγκάσει νά άσχοληθοΰμε
μέ τό ερώτημα: σέ τί έγκειται ή προσφορά πού ζητάμε άπο τή νομική
έπιστήμη και ποια θέλουμε νά είναι ή μελλοντική πορεία της.

20. Mai'ER-Malit, δ.π., σ. 1 έπ.

21. Mai'ER-Malï, δ.π.· Braun, Einführung in die Rechtswissenschaft, σ. 318 έπ.
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V. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Έν πρώτοις πρέπει νά έπισημάνουμε δτι εκείνο που διαφοροποιεί τή
νομική έπιστήμη ύπό στενή έννοια, δηλαδή τή νομική δογματική, άπό
άλλες ειδικότερες έπιστήμες του δικαίου (όπως ή ιστορία, ή φιλοσοφία,
ή κοινωνιολογία τοΰ δικαίου κ.λπ.) είναι ό σκοπός της και ό τρόπος μέ
τον όποιο αύτή άσχολεϊται μέ τούς κανόνες δικαίου. Ή νομική δογμα-
τική, έχοντας ώς άφετηρία ενα δεδομένο θετικό δίκαιο, καταγράφει τις
πηγές του, εκθέτει τούς ισχύοντες νόμους και άναπτύσσει τό περιεχόμε-
νο τους. Γιά νά εύοδωθεΐ όμως ένα τέτοιο εγχείρημα είναι αναγκαία ή
άναδρομή στις βασικές άρχές και τις άξιολογήσεις πού κρύβονται πίσοο
άπό κάθε ειδική ρύθμιση άλλά και στις άρχές πού διατρέχουν ολόκληρη
τήν έννομη τάξη. Επίσης είναι άναγκαΐες ή διερεύνηση τών σχέσεων και
τών έντάσεων πού τυχόν ύπάρχουν μεταξύ τών έπιμέρους ρυθμίσεων, ή
συσχέτιση τών ειδικών ρυθμίσεων προς τις θεμελιώδεις άρχές, και τέ-
λος ή έναρμόνιση τών έν λόγω ρυθμίσεο_>ν προς τό συνολικό άξιολογικό
περιεχόμενο τοΰ θετικού δικαίου'2. Ή άποστολή τής νομικής επιστήμης
είναι ούσιαστικά τριπλή: Συνίσταται στήν έρμηνεία, στήν περαιτέρω διά-
πλαση ή μετάπλαση και στή συστηματοποίηση τοΰ δικαίου. Ή έρμηνεία
και ή περαιτέρω διάπλαση τοΰ δικαίου συνιστούν ταυτόχρονα και έργο
τής έφαρμογής τών νόμων άπό τά δικαστήρια, δηλαδή τής νομολογίας.
Μόνον ή τρίτη δραστηριότητα άποτελεΐ άποκλειστικά έργο τής νομικής
έπιστήμης"·\

1. Ή ερμηνεία

Ή έρμηνεία τοΰ κανόνα δικαίου έπιτυγχάνεται μέ βάση τούς γνω-
στούς τρόπους ερμηνείας πού έχει άναπτύξει ή μεθοδολογία τοΰ δικαί-
ου γιά τήν εξακρίβωση και τήν άποκάλυψη τοΰ νοήματος τοΰ κανόνα, οί
όποιες άποτελοΰν και τήν προϋπόθεση γιά τήν έφαρμογή του. Βέβαια, ή
Νομική δέν είναι ή μόνη έπιστήμη πού χρησιμοποιεί τήν έρμηνεία γιά νά
διαγνώσει τό άντικείμενό της, δηλαδή τό νόημα τοΰ έφαρμοστέου κανόνα

22. Γεωργιαδης, 8.π., § 1. άρ. 36.

23. Larenz, Über die Unentbehrlichkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, σ. 12· Gustav
Radbruch, Εισαγωγή εις τήν επιστήμη τοΰ δίκαιον (μτφρ. Ταζεδάκη), 1962, σ. 242.
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δικαίου. Και άλλες έπιστήμες ή τέχνες, δπως ή ιστορία, ή κοινωνιολογία,
ή θεολογία, ή ποίηση και γενικότερα ή λογοτεχνία, άκολουθοΰν τήν 'ίδια
μέθοδο γιά τήν κατανόηση τοΰ αντικειμένου τους, τήν ανεύρεση δηλαδή
τοΰ νοήματος του. Εκείνο όμο^ς πού χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως τήν έρμη-
νεία τών κανόνων δικαίου είναι ότι εξυπηρετεί ορισμένο σκοπό, δηλαδή
τήν πρακτική έφαρμογή τους και τήν κανονιστική ρύθμιση τών βιοτικών
σχέσεων. Αύτό σημαίνει ότι ή έρμηνεία τών κανόνο^ν δικαίου είναι κανο-
νιστική. Ή χρησιμοποιούμενη άπο τή νομική έπιστήμη μέθοδος ερμηνεί-
ας είναι κατά κύριο λόγο παραγωγική, πού σημαίνει ότι άπο τούς γενι-
κούς και άφηρημένους κανόνες συνάγονται ειδικότεροι κανόνες, έτσι ώστε
νά καταστεί δυνατή ή ρύθμιση τής υπό κρίση περίπτωσης2'1.

2. Ή μετάπλαση τον δίκαιον

Ή δεύτερη άποστολή τής Νομικής είναι ή περαιτέρω διάπλαση ή με-
τάπλαση τοΰ δικαίου, όχι μέ τήν έννοια τής θέσπισης νέων κανόνων, τό
όποιο συνιστά άποκλειστικό έργο τοΰ νομοθέτη, άλλά μέσω τής εύρεσης
τοΰ δικαίου μέ βάση τά άξιολογικά κριτήρια τής έννομης τάξης και πάν-
τα μέσα στό πλαίσιο τών δυνατοτήτο^ν πού αύτή παρέχει. Ή έργασία
αύτή, βαίνουσα πέραν τής έρμηνείας τοΰ νόμου, περιλαμβάνει τήν πλή-
ρίυση τών τυχόν κενών τής νομοθεσίας μέ τή βοήθεια τής άναλογίας, τής
τελολογικής συστολής και μέ τή χρησιμοποίηση άξιολογικών και τελολο-
γικών σκέψεο^ν2'. Σέ όλες τις παραπάνο:» περιπτώσεις πρόκειται γιά μιά
διαδικασία πού επιχειρεί νά διακριβώσει τις σκέψεις στις όποιες στηρίζε-
ται ένας νόμος ή και τις πάγιες αρχές τής έννομης τάξης, προκειμένου νά
βρεθεί λύση γιά μία συγκεκριμένη περίπτωση. Τοΰτο άπαιτει τόσο τήν
άκριβή σύλληψη τής κατάστασης, ή όποία έχει άνάγκη ρύθμισης, όσο και

24. Γαζης, 6.π., σ. 385 έπ.· Παν. Παπανικολαοτ, Μεθοδολογία τοϋ ιδιωτικού
δικαίου και ερμηνεία τών δικαιοπραξιών, 2000, σ. 141 έπ.

25. Ινατά τον Josef Esser (Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des
Privatrechts, 3η εκδ. 1974, σ. 259) ή έρμηνεία και ή περαιτέρω διάπλαση τοϋ δικαίου
βασίζονται στήν 'ίδια μέθοδο. Γιά τήν περαιτέρω διάπλαση (Rechtsfortbildung) βλ. ιδίως
Κ. Larenz - C.-W. Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3η έκδ. 1995, σ. 187
έπ.· ε bfdlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2η εκδ. 1991, σ. 473 έπ.·
Reinhold Zippelius, Juristische Methodenlehre, 9η έκδ. 2005, σ. 83 έπ.· Π.λπανικολαοτ,
δ.π., σ. 230 έπ., κ.ά.
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τή λήψη ύπόψη τών ρυθμιστικών δυνατοτήτων και τών άξιολογικών κρί-
σεων τής έννομης τάξης μας26.

■3. Ή συστηματοποίηση

Ή τρίτη δραστηριότητα τής νομικής έπιστήμης συνίσταται στή συστη-
ματοποίηση του δικαίου. Μέσω τής διαδικασίας αύτής ή νομική έπιστήμη
άποτυπώνει άλλά και διαμορφώνει τό θεωρητικό υπόβαθρο του δικαιικού
συστήματος. Αποκαλύπτει τις πάγιες αρχές και τις αξιολογήσεις πού κρύ-
βονται πίσω άπό τήν κάθε ειδική ρύθμιση, άλλά και αύτές πού διέπουν
τήν εύρύτερη έννομη τάξη. Προς τούτο χρησιμοποιείται ή μέθοδος τής
έπαγωγής, δηλαδή άπό τούς έπιμέρους νομοθετικούς κανόνες συνάγονται
γενικότερες άρχές, σύμφωνα μέ τις όποιες ταξινομούνται συστηματικά οί
σχετικές διατάξεις. Στο πλαίσιο αύτό ή Νομική διαμορφώνει ύποσυστή-
ματα, κατατάσσει τήν υλη σέ αύτά και άξιολογεϊ τούς έπιμέρους κανόνες
τού εύρύτερου θετικού δικαίου. Ή γενίκευση ορισμένων ειδικευμένων πε-
ριπτώσεο^ν και ή έντόπιση τών κοινών τους σημείων γιά τήν άνεύρεση τού
υπέρτερου συστήματος, τό όποιο περικλείει όλες τις περιπτώσεις πού δύ-
ναται νά προκύψουν, άποτελεΐ τό ούσιαστικό έργο τής νομικής έπιστήμης.
Οί διαδικασίες τής ερμηνείας και τής περαιτέρω διάπλασης τού δικαίου θά
ήταν άνευ άξίας, αν δέν ήταν δυνατή ή ένταξη τών άποτελεσμάτων τους σέ
ένα σύστημα γενικότερης ισχύος, πού νά έγγυάται τις πάγιες άρχές και τις
άξιολογήσεις στις όποιες στηρίζεται ή έννομη τάξη μας2'.

VI. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άπό τά εκτεθέντα προκύπτει ότι ή κριτική πού έχει άσκηθεΐ κατά
καιρούς στή Νομική, αν και έν μέρει δικαιολογημένη, δέν κατορθώνει
νά άμφισβητήσει πειστικώς τον έπιστημονικό χαρακτήρα της και νά τήν
ύποβιβάσει σέ τέχνη, δηλαδή σέ έπιτηδειότητα πού άσχολεϊται μέ τή

26. Βλ. σχετικώς Κ. Τσάτσο, Το πρόβλημα τής ερμηνείας τοϋ δικαίου, 2η εκδ.
1978, σ. 208.

27. Γαζης, 6.π., σ. 381-389· Larenz, Über die Unentbehrlichkeit der Jurispru-
denz als Wissenschaft. σ. 19.
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λύση νομικών ζητημάτων βάσει τών συμβατικών ορών, πρακτικών κα-
V0V6JV ή άκόμη και τεχνασμάτων. 'Εκείνο πού κυρίως διαφοροποιεί τή
Νομική άπο τήν τέχνη είναι ή εφαρμογή άπο τήν πρώτη επιστημονικής
μεθόδου σκέψης. Ή γνώση περί τό δίκαιο και ή άπόφανση ώς προς τό
ποιο πρέπει νά είναι τό δίκαιο κατακτώνται μέ τή μεθοδολογία πού περι-
γράψαμε και συνεπώς έχουν έπιστημονική άξία. Πέραν όμως τής έπιστη-
μονικότητας, έκεΐνο πού πρέπει μέ έμφαση νά έξαρθει είναι ή ιδιαίτερη
σημασία και ή μεγάλη άξία τής νομικής έπιστήμης, τόσο σέ θεωρητικό
όσο και σέ πρακτικό έπίπεδο, γιά τό κοινωνικό σύνολο. Οί συνέπειες και
τά άποτελέσματα τοΰ έργου της, άν και δέν γίνονται πάντα άμέσως άντι-
ληπτά στον μέσο πολίτη, έπηρεάζουν άποφασιστικά κάθε πτυχή τής ιδι-
ωτικής και τής δημόσιας δράσης του.

1. Ή σημασία τής Νομικής για τήν εφαρμογή τοϋ δικαίου

"Ενας άπο τούς σημαντικότερους τομείς στον όποιον ό πολίτης έρχε-
ται σέ άμεση επαφή μέ τό δίκαιο είναι ή απονομή τής δικαιοσύνης. Στό
πλαίσιο αύτό ο δικαστής, στήν περίπτωση πού έχει άμφιβολίες σχετικά μέ
τήν εφαρμογή ενός κανόνα δικαίου, καλείται νά λύσει αύτή τήν άμφιβολία
μέσω τής ερμηνείας τοΰ κανόνα, προκειμένου νά τον εφαρμόσει στή συγκε-
κριμένη υπό κρίση περίπτωση. Δεδομένου ότι οί σύγχρονες βιοτικές σχέ-
σεις και οί συναλλαγές είναι περίπλοκες, ενώ άπο τήν άλλη μεριά ύφίστα-
ται πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων άπο τις όποιες καθεμιά ρυθμίζει ένα
συγκεκριμένο μόνο τμήμα τής κρινόμενης σχέσης, ή διαδικασία αύτή, στό
τέλος τής οποίας άναμένεται ένα «δίκαιο» άποτέλεσμα, κάθε άλλο παρά
άπλή είναι. Γιά νά επιτύχει ό δικαστής μιά τέτοια δίκαιη λύση, πρέπει
προηγουμένως νά έλέγξει επιμελώς τήν κρινόμενη κατάσταση, τον σκοπό
τοΰ νομοθέτη και τις πάγιες άξιολογήσεις τοΰ γενικότερου συστήματος, μέ
βάση τις μεθόδους πού έχει διαμορφώσει ή νομική έπιστήμη και ιδίως τις
θεωρίες τής στάθμισης τών συμφερόντων και τής άξιολόγησης28. Οί θεωρί-
ες αύτές συνέβαλαν καθοριστικά στή διαπίστωση τής άναγκαιότητας μιας

28. Γιά τις —γερμανικής προελεύσεως— θεωρίες αύτές βλ. αντί πολλών πλπανικο-
λαοτ, δ.π., σ. 82 έπ.· Παπαχριςτοτ, δ.π., σ. 72 έπ.· Κων. Μποτραντα, Έξάκρίβωσις
και εφαρμογή τών κανόνων τοΰ δικαίου, 2002, σ. 188 έπ.· Larenz, Methodenlehre der
Rechtswissenschaft, 2η έκδ. 1969, σ. 50 έπ.
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εμπεριστατωμένης άνάλυσης τών άντικειμενικών δεδομένων, που έπιδρούν
σέ έναν κανόνα δικαίου, και τής αξιολόγησης τών συμφερόντων βάσει τών
αξιολογικών κριτηρίων πού περιέχονται στον νόμο ή και στήν εύρύτερη
έννομη τάξη. Είναι συνεπώς προφανές ότι τό έργο τής νομικής δογματικής
δέν είναι περιορισμένο σέ ένα καθαρά θεωρητικό έπίπεδο άλλά επιδρά στήν
πράξη, συγκεκριμένα στήν άπονομή τής δικαιοσύνης, προσφέροντας σέ
αύτή χρήσιμα κριτήρια, μέ τή βοήθεια τών όποίο^ν μπορεί νά οδηγηθεί ό
δικαστής στή λήψη τής όρθής άπόφασης29.

2. Το μεταβλητό τον δίκαιον ώς πρόκληση γιά τή νομική επιστήμη

Θα πρέπει βεβαίως νά παραδεχθούμε δτι τά έπιτεύγματα αυτά δέν
πληρούν τό κλασικό κριτήριο τής άληθείας, μέ τήν έννοια ότι παράγουν
μαθηματικώς απόλυτα ορθά άποτελέσματα. Στο τέλος τής διαδικασίας
τού έλέγχου και τής στάθμισης θά βρίσκεται πάντα ή άξιολόγηση. Έτσι
ή νομική σκέψη στο μέτρο αύτό συνιστά άξιολογική σκέψη. Ή συνέπεια
τής άξιολόγησης δέν μπορεί νά είναι δμως ποτέ ένα άπολύτως βέβαιο
στοιχείο. Γι' αύτό και τά άποτελέσματα στή Νομική θά παραμένουν πάν-
τοτε κατά μεγάλο μέρος σχετικά, όπως δείχνουν ή συχνή έκδοση άντίθε-
των άποφάσεων άπό τά δικαστήρια και τό μεταβλητό πολλές φορές τών
πάγιων άποφάσεων τού ϊδιου δικαστηρίου. Τό γεγονός δτι οί μέθοδοι τής
νομικής έπιστήμης δέν δύναται νά οδηγήσουν σέ μαθηματικώς βέβαια
άποτελέσματα έγκειται στήν ιδιαίτερη φύση τού άντικειμένου της, τού
δικαίου, τό όποιο θέτει έκ τών πραγμάτων όρια στις δυνατότητες τής έπι-
στήμης αύτής. Σέ ζητήματα πού άφοροΰν τό δίκαιο δέν ύφίστανται μαθη-
ματικές άκρίβειες, επειδή δέν έχουμε μαθηματικά δεδομένα άλλά ζητή-
ματα και βιώματα πού άφοροΰν τον άνθρωπο και τήν κοινωνία, συγκρου-
όμενα συμφέροντα και διαφορετικές άντιλήψεις περί ((δικαίου» άλλά και
ώς προς τά άξιολογικά κριτήρια. Αύτό δμως δέν κάνει τά άποτελέσματα
τής Νομικής λιγότερο έπιστημονικά. 'Εξάλλου, ή σχετικότητα χαρακτη-
ρίζει δλες τις πνευματικές επιστήμες. Ποιας έξ αυτών τά άποτελέσματα

29. Γιά τή σημασία και τήν προσφορά τής νομικής δογματικής στήν έρμηνεία και
τήν εφαρμογή τοϋ δικαίου βλ. κυρίως Esser, Möglichkeiten und Grenzen des dogmati-
schen Denkens im modernen Zivilrecht. AcP, 1972, σ. 97 έπ., 103· έπίσης Jan Schapp,
Hauptprobleme der juristischen Methodenlehre, 1983, σ. 98 έπ.



24

11ΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

—ας πάρουμε τήν ιστορία, τή φιλολογία, τήν αισθητική ή τήν ήθική—
μπορούν νά θεωρηθούν απολύτως άληθή ή άντικειμενικώς ορθά; Ώς προς
τά άποτελέσματα ποιάς έξ αυτών έπικρατέί ομοφωνία;30

Επίσης, το μεταβλητό τοΰ νοήματος ενός κανόνα δικαίου άλλά και γε-
νικώς τό μεταβλητό τοΰ δικαίου, πού εδο^σε άφορμή γιά τήν άσκηση έντο-
νης κριτικής στή νομική έπιστήμη, είναι κάτι τό όποιο έγκειται στή φύση
τής έπιστήμης αύτής. Είναι στή φύση γενικά τών έργων τού πνεύματος νά
μεταβάλλεται τό νόημά τους μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου. Τό ΐδιο ισχύει και
γιά τον νόμο, ό όποιος είναι πάντα έργο τοΰ παρελθόντος και στηρίζεται
σέ δεδομένα, άξιολογήσεις και σταθμίσεις τής έποχής πού θεσπίσθηκε. Μέ
τήν πάροδο τοΰ χρόνου έπέρχονται 'όμως άλλαγές: ιδεολογικές, πολιτικές,
κοινωνικές και οικονομικές31. 'Έτσι ό νόμος, γιά νά διατηρήσει τήν ισχύ
του, μεταβάλλει τό νόημά του ώστε νά είναι δυνατή ή προσαρμογή του στήν
έκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα. Σέ άλλες περιπτώσεις παύει νά ισχύ-
ει και στή θέση του θεσπίζεται άλλος νόμος. Ή εύρεση τού μεταβαλλόμενου
νοήματος τοΰ κανόνα δικαίου είναι έργο τής νομικής έπιστήμης, ενώ ή θέ-
σπιση νέου νόμου είναι έργο τοΰ νομοθέτη, ό όποιος οφείλει —ε'ίτε θεσπίζει
νέους κανόνες ε'ίτε ερμηνεύει αύθεντικώς ισχύοντα κανόνα— νά άποβλέπει
στή θέση ορθού και άποτελεσματικοΰ δικαίου και στήν εύλογη και δίκαιη
ρύθμιση ζητημάτων πού έμφανίζονται στήν πρακτική ζωή32. Ή θέσπιση
νέου νόμου είναι έργο τοΰ νομοθέτη, ένώ ή άνεύρεση τού (μεταβαλλόμενου)
νοήματος τοΰ κανόνα δικαίου είναι έργο τής νομικής έπιστήμης.

Πρέπει άκόμη νά τονισθεί δτι δέν μεταβάλλονται δλα τά στοιχεία τοΰ
δικαίου στον ΐδιο βαθμό. Οί πάγιες άρχές και οί άξιολογήσεις, δποος και ή
συστηματοποίηση τοΰ δίκαιου, μένουν σταθερές γιά πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα, μέ συνέπεια νά άποτελοΰν ένα σταθερό ύπόβαθρο στο όποιο δύ-
ναται νά ένταχθοΰν μέ ομαλό τρόπο οί άναγκαΐες μεταβολές. Τό εύρύτερο
δικαιικό σύστημα άποτελεΐ δικλείδα έλέγχου τόσον ώς προς τό νέο δίκαιο
πού θεσπίζεται δσο και ώς προς τήν άνεύρεση τοΰ όρθοΰ νοήματος ένός
υφιστάμενου κανόνα δικαίου.

30. Γιά τή νομική ώς πνευματική έπιστήμη βλ. Σοτρλα, Θεμελιώδη ζητήματα
μεθοδολογίας τον δικαίου, ο.π., σ. 39.

31. Γαζης, δ.π., σ. 381-389.

32. Βλ. σχετικά Γ. μιχαηλιδη-νοταρο, Ζωντανό δίκαιο και φυσικό δίκαιο,
1982, σ. 103 έπ., 425 έπ.
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VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αντίθετα προς τις φυσικές έπιστήμες, ή Νομική δέν έχει νά προσφέρει
άμεσα αντιληπτά άποτελέσματα γιά τήν κοινωνική πραγματικότητα· μιά δι-
απίστωση πού ισχύει όμως γιά τις περισσότερες έπιστήμες τού πνεύματος.
'Εξάλλου, πρέπει νά τονισθεί ότι τό έργο τής έπιστήμης δέν είναι ή κατά-
κτηση άπαρασαλεύτως αληθών γνώσεο^ν, διότι κάτι τέτοιο θά σήμαινε και
τό τέλος τοΰ λόγου ύπαρξης τής έπιστήμης. Ό Max Weber παρατηρεί ότι ή
έπιστήμη θέλει νά ξεπερνιέται και νά γηράσκει, γιατί έτσι άνανεώνεται33. Ή
Νομική άνήκει στήν εύρύτερη κατηγορία τών πνευματικών επιστημών, πού
έχουν ώς άντικείμενο τή γνώση τού νοητοΰ κόσμου, σέ άντιδιαστολή προς τις
φυσιοκρατικές έπιστήμες, πού έχουν ώς άντικείμενο τή γνώση τού αίσθητοΰ
κόσμου, τον όποιο άντιλαμβανόμαστε μέ τις αισθήσεις μας, όπως ή Φυσική,
ή Χημεία, ή Βιολογία κ.λπ.

Ή Νομική άνήκει επίσης στις δεοντολογικές έπιστήμες, διότι άπο-
σκοπεΐ στή δεοντολογική γνώση τής πράξης ώς φορέα δικαιικής άξιας.
Όπως έπισημαίνει ό Γεώργιος Μητσόπουλος, «ή δεοντολογική γνώση
συνιστά άναφορά σέ άξιολογικό σύστημα κανόνων δικαίου μέ τούς όποι-
ους ορίζεται —κατά τήν ώραίαν έκφραση τοΰ Βασ. Οίκονομίδη— "τό γι-
γνόμενον πώς δει γίγνεσθαι και τό γεγόμενον ώς δει είναι"»34.

Ή Νομική χαρακτηρίζεται, όπως ήδη έπισημάνθηκε, και ώς δογμα-
τική έπιστήμη, πού υποδηλώνει τή δέσμευση τοΰ νομικού στό «δόγμα»
τοΰ ισχύοντος δικαίου, μέ τήν έννοια ότι ό νομικός άσχολεΐται μέ τήν
έρμηνεία και τή συστηματοποίηση τού εκάστοτε ισχύοντος δικαίου. Ό
χαρακτηρισμός αύτός δέν πρέπει όμως νά μάς παρασύρει στήν άντίλη-
ψη ότι οί κανόνες τού δικαίου συγκροτούν σύστημα τό όποιο έπιβάλλεται
στον νομικό σάν πραγματικό δόγμα, όπως ακριβώς τά θεολογικά δόγ-
ματα πού δεσμεύουν τον θεολόγο. Μιά τέτοια θεώρηση θά άπηχοΰσε τις
θέσεις τοΰ νομικού φορμαλισμού και ένός άκραίου νομικού θετικισμού,
ότι ή νομική έπιστήμη άσχολεΐται δήθεν άποκλειστικά μέ το δίκαιο στήν

33. Max Weber, Wissenschaft als Beruf, 3η εκδ. 1930, σ. 15.

34. Γ. Μητςοπουαος, Θέματα γενικής θεωρίας και λογικής τον δικαίου, 2005,
σ. 36. Επίσης τσατσοσ, Ή νομική ώς τεχνική και ώς έπιστήμη, δ.π., σ. 206 έπ.·
Μαριανος Καραςης, Τό πρόβλημα τής προόδου στις κοινωνικές έπιστήμες και ιδίως
στή νομική έπιστήμη, Τιμητικός Τόμος Μιχ. Π. Σταθοπονλον /, 2010, σ. 925 έπ.
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κανονιστική του διάσταση και δτι το δίκαιο δέν είναι τίποτα άλλο παρά
ένα «κλειστά» σύστημα νομικών κανόνων, πού τό άληθινό νόημά τους
συνάγεται άποκλειστικά μέ λογική διαδικασία3'.

Οί θέσεις αύτές άπό τήν εποχή τής «νομικής έννοιοκρατίας» (Begriffs-
jürisprudenz) είναι προ πολλού ξεπερασμένες. Τό δτι ή λεγόμενη ((νομική
δογματική» έχει ώς άντικείμενό της τήν έρμηνεία και τή συστηματοποί-
ηση τών κανόνων δικαίου δέν σημαίνει δτι ή άποστολή της εξαντλείται
σ' αύτό. Σκοπός τής Νομικής δέν είναι ή δημιουργία συστήματος κα-
νόνων πού νά παράγονται και νά θεμελκύνονται άξιωματικά ό ένας άπό
τον άλλον, άλλά ή έρμηνεία και ή έφαρμογή κανόνων γιά τή ρύθμιση
τής άνθρώπινης συμπεριφοράς. Ή έρμηνεία τού νόμου είναι κατ' άνάγκη
διαδικασία δημιουργική, κατά τήν οποία ή άναζήτηση τού σκοπού τής
έρμηνευόμενης διάταξης οδηγεί και σέ κοινωνικές άξιολογήσεις. Ό ερμη-
νευτής και ό έφαρμοστής τών νόμων δέν είναι έρημίτες ή ήσυχαστές,
άποκομμένοι άπό τήν κοινωνική πραγματικότητα, άλλά ζοΰν και κι-
νούνται μέσα σέ όρισμένον κοινωνικό περίγυρο, βιώνουν μέ τον δικό τους
τρόπο τις καθημερινές κοινωνικές συγκρούσεις και έχουν τις προσωπικές
κοινωνικές εύαισθησίες τους36.

Ή θείόρηση του δικαίου άπό τον νομικό πρέπει νά είναι κριτική, ρεα-
λιστική και διαλεκτική, χωρίς δμως νά διολισθαίνει σέ προσπάθεια προ-
βολής προσωπικών άπόψεων ή πολιτικών πεποιθήσεο^ν. Ό νομικός δέν
δικαιούται, μέ τό περίβλημα και τήν αύθεντία τής νομικής έπιστήμης, νά
((κάνει πολιτική» και μάλιστα έξυπηρετική τής οποιασδήποτε έξουσίας.
Ή κριτική θεώρηση τοΰ δικαίου πρέπει νά είναι σοβαρή, έντιμη και νη-
φάλια προσπάθεια άφενός νά έρμηνεύσουμε τό ισχύον δίκαιο και άφετέ-
ρου νά τό έναρμονίσουμε προς τήν κοινωνική πρόοδο .

Ή παρατήρηση αύτή ισχύει κατ' έξοχήν και γιά τήν «άπονομή τής
δικαιοσύνης», ή όποία, ώς ιδιαιτέρως συνυφασμένη μέ τή νομιμότητα.

35. Γιά τόν νομικό θετικισμό (νομική τυποκρατία) και τήν ιδεολογική του επικά-
λυψη βλ. ΠαπαχριςτΟΥ, δ.π., σ. 66 έπ.· κωστα Σταματη, Ή θεμελίωση τών νομικών
κρίσεων - Εισαγωγή στή μεθοδολογία τοΰ δικαίου, 4η εκδ. 1999, σ. 42 έπ.

36. Γιαννιλης, δ.π., σ. 265· Γαζης, δ.π., σ. 381 έπ.· Δωρης, δ.π., σ. 182· Παπανι-
κολαοτ, δ.π., σ. 107, 327.

37. Παπαχριςτοτ, Κοινωνιολογία τοΰ δικαίου, 1999, σ. 65· Ο ΙλϊΟΣ, Νομική
έπιστήμη και πολιτική, Εφημ. «ΤΑ ΝΕΑ», 5 Απριλίου 1986.
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—ρέπει νά είναι απαλλαγμένη άπο πολιτικές σκοπιμότητες. Ό δικαστής
οφείλει νά άσκεΐ το δικαιοδοτικό έργο του μέ κάθε δυνατή άντικειμενι-
κότητα, άνεπηρέαστος άπο τις πολιτικές θέσεις ή προτιμήσεις του, βα-
σιζόμενος στις Γενικές Αρχές πού διατρέχουν τό δίκαιο και υποκείμενος
κατά τήν άσκηση τών καθηκόντων του «στό Σύνταγμα και τούς νόμους»
(αρθρ. 87 § 2 τοΰ Σ).

Κυρίες και κύριοι,

Διανύουμε μιά έποχή, κατά τήν οποία ή χώρα μας διέρχεται βαθειά
κρίση: πολιτική, οικονομική και κοινωνική- κρίση θεσμών, ήθικών και πο-
λιτιστικών άξιών. Παρόμοια κρίση βιώνουν και άλλες χώρες τής Εύρωπα-
ϊκής "Ενωσης, γεγονός πού προβληματίζει έντονα ιδίως όσους ονειρεύτηκαν
τήν οικονομική και πολιτική ένωση τής Εύρώπης, ένα όραμα πού ξεπή-
δησε άπο τά έρείπια τοΰ Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στό πλαίσιο αύτών
τών δυσμενών συγκυριών γιά τήν Ελλάδα άλλά και τήν Εύρώπη, ό ρό-
λος τής νομικής έπιστήμης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Σέ μία έποχή πού
χαρακτηρίζεται άπο ραγδαίες έξελίξεις, οί όποιες άπαιτοΰν ολοένα και πε-
ρισσότερες ρυθμίσεις προκειμένου νά άντιμετωπιστοΰν κρίσιμα ζητήματα
πού άπασχολοΰν τήν κοινωνία και τήν οικονομία τής χοόρας μας, και σέ
μιά έποχή πού ή προώθηση τής κοινής άγοράς έπιβάλλει τήν έναρμόνιση
τών εθνικών δικαίο^ν μέ έντονους ρυθμούς, ή νομική έπιστήμη μπορεί και
πρέπει νά έπιτελέσει τήν άποστολή της λειτουργώντας ώς έξισορροπητικός
παράγων. Θά μπορούσε σέ έθνικό μέν έπίπεδο νά έξασφαλίσει οτι οί δια-
δικασίες αύτές θά γίνουν σέ έναρμόνιση μέ το εύρύτερο δικαιικό σύστημα
μας, σέ έπίπεδο δέ εύρωπαϊκής ένοποίησης νά συμβάλει ούσιαστικά στή
διαμόρφωση μιας υπερεθνικής έννομης τάξης.

Γιά τήν έπίτευξη τοΰ σκοποΰ αύτοΰ ή νομική έπιστήμη πρέπει νά
εστιάσει όχι μόνο σέ δραστηριότητες θεωρητικού επιπέδου, όπως ή έρευ-
να, ή συγγραφή μελετών και βιβλίων, ή έκθεση και ή άνταλλαγή άπόψε-
ων, ή οργάνωση συνεδρίων, άλλά και σέ μία άλλη πολύ σημαντική άπο-
στολή της, γιά τήν όποια προσωπικά προσέφερα περίπου σαράντα χρόνια
άπο τή ζωή μου, και έννοώ τή διδασκαλία. Είναι έργο τής διδασκαλίας
νά οπλίσει τις νέες γενιές νομικών μέ τήν απαραίτητη νομική παιδεία και
μέ έμπεριστατωμένες γνώσεις τής νομικής μεθοδολογίας· νά τούς έφο-
διάσει μέ τήν άπαραίτητη επιστημονική σκέψη, ώστε οί νέες γενιές τών
νομικών νά είναι σέ θέση νά άντεπεξέλθουν στις άνάγκες και τις προκλή-
σεις ενός μελλοντικού δικαίου.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα μέ ιδιαίτερη χαρά και τιμή
ώς τακτικό μέλος της τήν κ. Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, ομότιμη καθηγή-
τρια τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Πρόε-
δρο τής Βουλής τών Ελλήνων, τήν όποία ή 'Ολομέλεια εξέλεξε κατά τό
παρελθόν ετος στήν έδρα τοϋ Ποινικού Δικαίου.

Ή νέα άκαδημαϊκός, μετά άπο λαμπρές σπουδές στα Πανεπιστήμια
Αθηνών και Βόννης και έρευνητική έργασία στό 'Ινστιτούτο Max Planck
Διεθνοΰς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου στό Freiburg τής Γερμανίας,
άνήλθε όλες τις βαθμίδες τής πανεπιστημιακής Ιεραρχίας στή Νομική
Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών και δίδαξε επί σειρά έτών και μέ με-
γάλη επιτυχία Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.

Τό έτος 1981 μέ τήν παρότρυνση τοΰ άειμνήστου Γεωργίου Ράλλη
εισήλθε στήν πολιτική, άρχικά ώς βουλευτής Επικρατείας και στή συ-
νέχεια ώς βουλευτής τής Α' περιφέρειας Αθηνών τοΰ κόμματος τής Νέας
Δημοκρατίας, έκλεγόμενη συνεχώς έως τον Σεπτέμβριο τοΰ 2009. Διε-
τέλεσε Άναπληρο^τής 'Υπουργός Παιδείας (1989), 'Υπουργός Πολιτισμού
(1990-1992), 'Υπουργός Δικαιοσύνης (1992-1993) και Πρόεδρος τής
Βουλής τών Ελλήνων (2004-2007).

'Υπήρξε εισηγήτρια σημαντικών νομοσχεδίων και είχε ένεργό συμμε-
τοχή στις άναθεωρήσεις τοΰ Συντάγματος κατά τά έτη 1986 και 2001.
Ώς πολιτικός άπήλαυε τοΰ γενικού σεβασμού γιά τό ήθος και τή μέτριο-
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πάθειά της, προέβαλε δέ τήν Ελληνική Δημοκρατία διεθνώς και ειδικό-
τερα στον εύρωπαϊκό χώρο.

'Εξ όλο^ν αύτών καθίσταται προφανές ότι ή κ. Μπενάκη εισέρχεται
στήν Ακαδημία φέρουσα μαζί της όχι μόνο τον βαρύν οπλισμό τοΰ έρευ-
νητή τοΰ Δικαίου άλλά και το κύρος τοΰ άνθρώπου τής δράσης, τής πο-
λιτικής έμπειρίας και τής κοινωνικής προσφοράς.

Κυρία συνάδελφε και άγαπητή φίλη, ή Ακαδημία Αθηνών είναι
εύτυχής πού σάς καλωσορίζει και σας άπευθύνει τις καλύτερες εύχές γιά
μακρότητα ήμερών έν ύγεία και συνέχιση τής έπιστημονικής και κοινω-
νικής προσφοράς Σας —τώρα πλέον στο πλαίσιο τής Ακαδημίας.

Σάς καλώ νά σάς περιβάλω μέ τό μεγάλο διάσημο τοΰ 'Ιδρύματος.

Και τώρα παρακαλώ τόν Ακαδημαϊκό κ. 'Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπου-
λο νά άνέλθει στο βήμα και —σύμφωνα μέ σχετική άπόφαση τής Συγ-
κλήτου— νά παρουσιάσει τό έργο και τή δράση τής νέας άκαδημαϊκοΰ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΑΟ

Αγαπητή συνάδελφε και φίλη,

Ή Σύγκλητος τής Ακαδημίας μοΰ έκανε τήν τιμή νά μού άναθέσει τήν
παρουσίαση τής σταδιοδρομίας, τοΰ έπιστημονικοΰ έργου και τής έν γένει
προσφοράς σας στήν κοινωνία.

Γεννηθήκατε στήν Αθήνα, όπου και τελειούσατε τούς κύκλους τής
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας έκπαίδευσης, και φοιτήσατε στή Νο-
μική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, άπό τήν όποία λάβατε τό πτυ-
χίο σας τό 1957. Τήν ΐδια χρονιά ή Γερμανική 'Υπηρεσία Ανταλλαγών
σάς έπέλεξε γιά τή χορήγηση ύποτροφίας γιά μεταπτυχιακές σπουδές
στή Γερμανία στο Πανεπιστήμιο τής Βόννης, όπου κάνατε προδιδακτο-
ρικές έρευνες ύπό τή διεύθυνση τοΰ διάσημου Καθηγητή τοΰ Ποινικού
Δικαίου και Φιλοσοφίας Hans Welzel, κορυφαίου έκπροσώπου τής ποι-
νικής θεωρίας, τήν όποία άνατάραξε μέ τή διδασκαλία του γιά τήν πράξη
ώς σκόπιμη δράση.

Καρπός τής ερευνητικής έργασίας σας ήταν ή διδακτορική διατριβή
σας μέ θέμα Αυτουργία και Συμμετοχή στο έγκλημα κατά το γερμανικό
και ελληνικό δίκαιο, ή όποία δημοσιεύθηκε τό 1961 στή διεθνώς γνωστή
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σειρά μελετών Συγκριτικού Δικαίου τοΰ 'Ινστιτούτου Max-Planck Διεθνοΰς
και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου τού Freiburg. Αξιοσημείωτο είναι δτι τή
διατριβή προλογίζει ό ίδιος ό Welzel. Στή διατριβή αύτή εφαρμόσατε, και
μέ τά έν συνεχεία δημοσιεύματα σας εισαγάγατε στήν Ελλάδα, τήν έπανα-
στατική τότε διδασκαλία τοΰ Welzel, ή όποια άποτέλεσε και τή βάση τής
κρατούσας σήμερα διδασκαλίας περί τοΰ «προσωπικού» άδικου.

Ή μονογραφία αύτή έτυχε προσοχής διεθνώς, όπως προκύπτει άπο τις βι-
βλιοκρισίες πού δημοσιεύθηκαν στή Γερμανία, Αύστρία, Ελβετία και Ισπανία.

Μέ τήν επιστροφή σας στήν Ελλάδα προσληφθήκατε τό 1961 ώς βο-
ηθός τού Καθηγητή Ν. Χωραφά στή Β' έδρα τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου τής
Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. Στήν έδρα αύτή διανύσατε
όλα τά στάδια τής πανεπιστημιακής ιεραρχίας (βοηθός, επιμελήτρια, ύφη-
γήτρια, έκτακτη καθηγήτρια, τακτική καθηγήτρια στή Β' έδρα τοΰ Ποινι-
κού Δικαίου) και άσκήσατε λίαν έπιτυχώς πλήρες διδακτικό έργο (άσκή-
σεις, φροντιστήρια, διδασκαλία) στή Νομική Σχολή άπο τον διορισμό σας
(1962) έως και τό 1981, τόσο στό Ποινικό Δίκαιο όσο και στήν Ποινική
Δικονομία. 'Ιδιαιτέρως ύποστηρίξατε εδώ και στή Γερμανία τις σπουδές και
έπιβλέψατε διατριβές πολλών σημερινών καθηγητών τής Νομικής Σχολής.

Τό 1971 ανακηρυχθήκατε Ύφηγήτρια μέ τή διατριβή Τα αξιολογικά
στοιχεία τής άντικειμενικής υποστάσεως τον εγκλήματος, πού πραγματεύ-
εται ένα άπο τά κεντρικά και ιδιαιτέρως δυσχερή θέματα τής θεωρίας τοΰ
Ποινικού Δικαίου. Γιά τήν προετοιμασία τής διατριβής αύτής έργασθήκα-
τε έκτος άπο τήν Ελλάδα και στό 'Ινστιτούτο Max-Planck τοΰ Freiburg,
μέ ύποτροφία τού γερμανικοΰ ιδρύματος Alexander von Humbold, κατόπιν
θερμής συστάσεως τών Καθηγητών Welzel, Jescheck και Χωραφά.

Παράλληλα μεταφράσατε και κυκλοφορήσατε στά ελληνικά τό κλασικό
έργο τού Hans Welzel 7/ νέα είκών τον ποινικού συστήματος (1963), έργο
στό όποιο συμπυκνώνεται ή θεωρία τοΰ Welzel γιά τήν πράξη ώς σκόπιμη
δράση.

Επίσης εμπλουτίσατε τή θεωρία τής Ποινικής Δικονομίας —ή όποία,
όπως είναι γενικά παραδεκτό και γνο^στό, άποτελεΐ μέρος τοΰ Ποινικού
Δικαίου— μέ τή μονογραφία Ή πολιτική άγωγή στήν Ποινική Δίκη
(1982), πού λόγω και τής πρακτικής χρησιμότητας της έτυχε εύμενοΰς
υποδοχής άπο τή δικαστηριακή πρακτική και εξακολουθεί νά άποτελεΐ
τό έγκυρότερο βοήθημα δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων γιά τήν
επίλυση τών δυσχερέστατων προβλημάτων τής πολιτικής άγωγής, όπως
άποδεικνύουν οί συνεχείς παραπομπές σέ αύτήν.
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Παράλληλα λάβατε μέρος σέ διαγωνισμό τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών μέ τήν πραγματεία Ή ποινική ευθύνη εκ τών κυκλοφοριακών
παραβάσεων (1965) και λάβατε τό βραβείο Στυλιανοί Τεγοπούλου. Ή
μονογραφία σας αύτή εισήγαγε τό πρώτον στήν Ελλάδα τις ύπό διαμόρ-
φωση τότε άρχές ένός κυκλοφοριακού Ποινικού Δικαίου.

Συνδεθήκατε μέ τό έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Ποινικά Χρονικά"
άρχικά τό 1962 ώς συνεργάτις τού 'Αγγέλου Μπουρούπουλου, Εισαγγε-
λέα τού Αρείου Πάγου, στή συνέχεια ώς επιμελήτρια ύλης και άκολού-
θως, άπό τό 1974 έως σήμερα, ώς Διευθύντρια. Ή προσφορά σας αύτή
είναι, κατά γενική ομολογία, τεράστια.

Ή θεωρητική συγκρότησή σας ήταν τό πολύτιμο έφόδιο γιά τή γόνι-
μη ένασχόλησή σας επί δεκαετίες μέ τήν ποινική νομολογία, έτσι ώστε
ή συνεισφορά σας στή σύγκλιση θεωρίας και πράξης νά είναι ούσιαστική
και ευρύτερα άναγνωρισμένη.

Άπό τήν άρχή τής συνεργασίας σας μέ τά Ποινικά Χρονικά είχατε
ώς στόχο, μέ άρθρα, νομικά ζητήματα και σχόλια, νά έμπλουτίσετε τήν
έλληνική έπιστήμη και νομολογία μέ νεότερες έφαρμογές σέ ούσιώδη θέ-
ματα τοΰ ποινικού κλάδου, όπως είχαν διαμορφωθεί σέ συγγενείς έννομες
τάξεις, κατά κύριο λόγο στή γερμανική έννομη τάξη. Έπεξεργαζόμενη
ολόκληρη τή νομολογία τού Αρείου Πάγου και έπιλεκτικά τών δικαστη-
ρίων τής ούσίας, έπισημαίνετε λύσεις και θέσεις τής νομολογίας στο πε-
δίο τοΰ Ποινικού Δικαίου και στο πεδίο τής Ποινικής Δικονομίας. "Ετσι,
δίνετε συχνά και έναυσμα σέ νομολογιακή μεταστροφή.

Ή σθεναρή υποστήριξη τών θέσεών σας δοκιμάσθηκε σέ διάφορες, δύ-
σκολες περιόδους. 'Έτσι γιά παράδειγμα, τό 1973, έν καιρώ δικτατορίας,
σχολιάσατε μέ καυστικότητα δικαστική άπόφαση, κατά τήν όποία είναι
άποδεικτικά δεκτή ομολογία τοΰ κατηγορουμένου άποσπασθεΐσα διά βίας,
έφόσον διασταυρώνεται μέ άλλα στοιχεία ώς άληθής.

Τά σχόλια, μέ τή γνωστή ύπογραφή σας, έγιναν άξιολογικό μέτρο γιά
τήν ποιότητα τών δικαστικών άποφάσεων και άποτελοΰν ένα είδος πυξί-
δας γιά τόν έφαρμοστή σέ δύσκολα θέματα. Προετοίμασαν δέ έξελίξεις
στή νομολογία τοΰ Αρείου Πάγου και τών δικαστηρίων τής ούσίας. Σχε-
τικές δημοσιεύσεις σας περιλαμβάνονται στο προσφάτως έκδοθέν συλλε-
κτικό έργο σας Θεωρία και Πράξη τοϋ Ποινικού Δικαίου.

Επισημαίνω, έπίσης, ότι ή άτμόσφαιρα έπιστημονικοΰ διαλόγου μεταξύ
θεωρίας και πράξης, πού καλλιεργείτε έντατικά μέσω τών Ποινικών Χρο-
νικών, είχε ώς ευεργετικό άποτέλεσμα νά ζωογονηθεί τό ένδιαφέρον τού
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δικαστικού κόσμου γιά τό Ποινικό Δίκαιο ώς έπιστήμη, ώστε νά στραφούν
διακεκριμένοι εισαγγελείς και δικαστές προς τήν καλλιέργεια τών ποινικών
έπιστημών, αύτοτελώς ή εντός τής πανεπιστημιακής οικογένειας.

Εξίσου σημαντική υπήρξε ή παρουσία και συμβολή σας και έκτος
πανεπιστημιακού χώρου. Άπο τό 1962 είσθε Δικηγόρος Αθηνών, έχετε
μετάσχει σέ σειρά νομοπαρασκευαστικών έπιτροπών τών Υπουργεί-
ων Δικαιοσύνης, Παιδείας, 'Υγείας (Κοινωνικών Υπηρεσιών) και έχετε
έκπροσωπήσει τή χώρα μας επανειλημμένα σέ διεθνείς συναντήσεις, στό
Συμβούλιο τής Εύρώπης, σέ έπιστημονικά συνέδρια.

Τό 1982, κατόπιν αναζητήσεως άπο τον Γεώργιο Ράλλη προσο'ιπων
ικανών γιά συμμετοχή τους στή διακυβέρνηση τής χώρας και ύστερα άπο
έντονες πιέσεις συναδέλφων σας πού γνώριζαν τήν άξία σας, δεχθήκατε
νά περιληφθείτε στό ψηφοδέλτιο Επικρατείας τής Νέας Δημοκρατίας και
έκλεχθήκατε βουλευτής. "Εκτοτε έκλεγόσασταν συνεχώς βουλευτής τής Α'
Περιφέρειας Αθηνών ζως τό 2009, όποτε, μετά άπο 28 χρόνια κοινοβου-
λευτικής θητείας, άποφασίσατε νά άποχωρήσετε άπο τήν πολιτική. Δια-
τελέσατε Αναπληρωτής 'Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
'Υπουργός Πολιτισμού και 'Υπουργός Δικαιοσύνης. Άπο τό 2004 έο^ς τό
2007 ύπήρξατε πρώτη γυναίκα Πρόεδρος τής Βουλής τών 'Ελλήνων.

Συμβάλατε ένεργά στις άναθεο^ρήσεις τού Συντάγματος, τό 1986 ώς ειση-
γήτρια τής άξιωματικής άντιπολίτευσης και τό 2006 ώς Πρόεδρος τής Ανα-
θεωρητικής Επιτροπής.

'Ιδιαίτερα σημαντική ήταν ή συμβολή σας στό έργο τής «Συνέλευσης»
πού συνέταξε τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τής Εύρωπαϊκής "Ενω-
σης —στήν οποία μετείχατε ώς εκπρόσωπος τοΰ 'Ελληνικού Κοινοβουλίου—
όπως έχουν άναγνωρίσει διεθνούς κύρους προσωπικότητες-μέλη τής Συνέ-
λευσης αύτής. 'Επίσης, άξιοσημείωτη είναι ή συμμετοχή σας κατά τά έτη
2007-2009 στήν Κοινοβουλευτική Συνέλευση τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης
μέ ιδιαίτερη ένασχόληση μέ τήν προστασία τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων
κατά τήν καταπολέμηση τής εγκληματικότητας, και ιδίως τής τρομοκρατίας.

Αγαπητή συνάδελφε και φίλη,

Μέ τό πλούσιο και πολλαπλό έπιστημονικό έργο σας καθώς και τή
λαμπρή κοινωνικοπολιτική δράση σας, έχετε καταστεί εξαίρετη ελληνική
και εύρωπαϊκή πνευματική προσωπικότητα, ή όποια θά συμβάλει στήν
πραγματοποίηση τών σκοπών τής Ακαδημίας, πού σας ύποδέχεται επι-
σήμους σήμερα.

Σας εύχομαι συνέχιση τών έπιτυχιών σας.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΤΑΡΟΥΔΑ

Επιθυμώ τή στιγμή αύτή νά εκφράσω προς τήν Ακαδημία Αθηνών
τή βαθιά μου εύγνωμοσύνη γιά τήν τιμητική εκλογή μου ώς τακτικού
μέλους της. Τήν ένταξή μου στο έκλεκτό σώμα τών Ακαδημαϊκών, το
υψηλότερο τής άκαδημαϊκής ιεραρχίας, αισθάνομαι ώς έπιστέγασμα τής
άκαδημαϊκής καθώς και τής γενικότερης πορείας μου στον δημόσιο βίο,
άλλά και ώς άνταμοιβή τής άφοσίωσής μου στήν καλλιέργεια τής έπι-
στήμης τοΰ Ποινικού Δικαίου, στήν έκπαίδευση τής σπουδάζουσας νεο-
λαίας και στήν ενεργό συμμετοχή μου στά κοινά.

Ταυτόχρονα, ή εΐσοδός μου στήν Ακαδημία Αθηνών είναι μια ισχυρή
πρόκληση για νά συμβάλω άπό τή νέα θέση μέ όλες μου τις δυνάμεις στήν
ένίσχυση τοΰ έργου και τής παρουσίας τής Ακαδημίας στήν έλληνική κοι-
νωνία και στήν έπίτευξη τών πνευματικών και έθνικών στόχων της. 'Υπό-
σχομαι νά έπιστρατεύσω όλες μου τις δυνάμεις στήν άποστολή αύτή.

Άκόμη θέλω νά εύχαριστήσω θερμά τόν Πρόεδρο τής Ακαδημίας
Αθηνών γιά τή φιλόφρονα προσφώνησή του και άπό βάθους καρδίας τόν
Ακαδημαϊκό κ. 'Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλο γιά τή γενναιόδωρη πα-
ρουσίαση τού έργου και τοΰ προσώπου μου, καθώς και έσάς, κυρία και
κύριοι Ακαδημαϊκοί, γιά τήν τιμητική ύποδοχή μου.

Τήν ιδιαίτερη αύτή γιά έμένα στιγμή ή σκέψη μου άνατρέχει μέ
εύγνωμοσύνη στούς γονείς μου, πού μέ βοήθησαν μέ όλες τους τις δυνά-
μεις νά άνταποκριθώ στούς στόχους μου, και στον σύζυγο μου, σταθερό
συμπαραστάτη στή ζωή και στήν έπιστήμη.

Όμως ιδιαίτερη εύγνωμοσύνη και τιμή αισθάνομαι γιά τούς μεγάλους
δασκάλους μου, αύτούς πού ενέπνευσαν και διαμόρφωσαν τήν επιστημονική
μου πορεία: τόν Καθηγητή Νικό?·.αο Χωραφά, πού θεμελίωσε τό σύγχρονο
σύστημα Ποινικού Δικαίου, Δικονομίας και έπιστήμης τού Ποινικοΰ Δι-
καίου στήν Ελλάδα και δίδαξε γενεές νομικών, πού έφάρμοσαν τούς νέους
Ποινικούς Κώδικες, καθώς και τόν διεθνούς κύρους Γερμανό Καθηγητή
μου Hans Welzel, πού άνοιξε νέους δρόμους στή διδασκαλία τού Ποινικοΰ
Δικαίου και άναδιαμόρφωσε τή συστηματική τοΰ εγκλήματος.
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Τέλος μέ τίμα το γεγονός ότι καλύπτω τό Ποινικό Δίκαιο στήν Ακα-
δημία Αθηνών έπειτα άπο πολλά χρόνια άπουσίας του και έπειτα άπο τήν
πολύ σύντομη θητεία δύο διακεκριμένων ποινικολόγων: τού Τιμολέοντος
Ηλιοπούλου (1929-1932) και τού Ιωάννου Γεωργάκη (1989-1993).

'Επέλεξα νά άσχοληθώ στή σημερινή μου ομιλία μέ τό Ποινικό Δίκαιο
σέ συσχετισμό μέ τήν ευρωπαϊκή ένοποίηση1. Σκοπός μου είναι νά άνα-
δειχθούν οί ένδεχόμενες μεταλλάξεις και άναπροσανατολισμοί του Ποινι-
κού Δικαίου, άλλά και οί έπιπτώσεις στήν έπιστήμη τού Ποινικού Δικαί-
ου άπό τή διείσδυση και στό δίκαιο αύτό τής σταδιακά, άλλά σταθερά,
σχηματιζόμενης εύρωπαϊκής έννομης τάξης. Τό Ποινικό Δίκαιο είναι
μάλλον τό τελευταίο δίκαιο πού «έναρμονίζεται» εύρωπαϊκά —κατά τήν
καθιερωμένη πιά εύρωπαϊκή ορολογία— μέ εξαίρεση ίσως τις οικογενει-
ακές σχέσεις.

Ή άνθεκτικότητα τών έθνικών Ποινικών Δικαίων άπέναντι στήν ιδέα
τής όμογενοποίησης έχει τις ρίζες της σέ ορισμένες βασικές παραδοχές,
όπως στή στενή σύνδεση τού Ποινικού Δικαίου μέ τήν εθνική κυριαρχία
ή μέ τις άξιολογικές ή πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας2.

Ή άνάγκη ώστόσο τής πολιτικής, πέραν τής οικονομικής, ένωσης τής
Εύρώπης οδήγησε στήν ύπέρβαση αύτών τών επιφυλάξεων μέσω καινοτο-
μιών άλλά και συμβιβασμών, οί όποιοι κατέληξαν, μετά τις γνωστές άλλε-
πάλληλες περιπέτειες, στή λεγόμενη Συνθήκη τής Λισσαβώνας (ΣΕΕ). Ή
συνθήκη αύτή εκφράζει τή σημερινή καταστατική μορφή τής Εύρωπαϊκής
"Ενωσης (Ε.Ε.) και άνοίγει «εύρωπαϊκούς» δρόμους και στήν περιοχή τοΰ
Ποινικού Δικαίου. Μέ αύτήν τά κράτη-μέλη, περιορίζοντας άκόμη περισσό-
τερο τά κυριαρχικά τους δικαιώματα, παραχώρησαν ύπό προϋποθέσεις στήν
Ε.Ε. τήν άρμοδιότητα νά θέτει κανόνες Ποινικού Δικαίου, μέ τούς όποιους

1. Ή ανάπτυξη πού άκολουθεΐ εχει ώς βάση τήν τελική καταστατική Συνθήκη
γιά τήν Ε.Ε., τή λεγόμενη Συνθήκη τής Λισσαβώνας, πού έτέθη σέ ισχύ άπο 1ης
Δεκεμβρίου 2009. Ή ίδια προβληματική μέ άπασχόλησε και παλαιότερα μέ βάση
τό προηγηθέν Σχέδιο Συνθήκης γιά τή θέσπιση Συντάγματος τής Εύρώπης στή μελετη
μου «Προς ενα Εύροτπαϊκό Ποινικό Δίκαιο;», Ποινικά Χρονικά, NF', 2003, σ. 961 έπ.,
όπου και ή εως τότε βιβλιογραφία. Στις υποσημειώσεις πού άκολουθουν παρατίθεται
μόνον ενδεικτική βιβλιογραφία.

2. Βλ. μεταξύ πολλών Satzger, Die Europäisierung des Strafrechts, 2001, σ. 157
έπ., Rosenau, Zur Europäisierung im Strafrecht, Zeitschrift für Internationale Straf-
rechtsdogmatik (ZIS), 1, 2008, σ. 19.
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ή "Ενωση παρεμβαίνει στις εθνικές ποινικές νομοθεσίες και προκαλεί δια
της κοινοβουλευτικής όδου τήν «έναρμόνισή» τους προς τις άποφασιζόμενες
άπό τά κεντρικά ευρωπαϊκά όργανα έπιταγές.

Ή Συνθήκη τής Λισσαβώνας, στο θέμα πού μας άπασχολεΐ, προχωρεί
πάντως μέχρι στιγμής μέ φειδώ στήν έπιλογή τών περιοχών δπου ή Ε.Ε.
μπορεί νά ζητεί έναρμόνισή τών έθνικών ποινικών νομοθεσιών, άκολουθών-
τας σαφώς άποσπασματική τακτική'3. "Ετσι σέ πρώτη φάση επιλέγει προς
ρύθμιση μόνο περιπτώσεις βαριάς εγκληματικότητας διασυνοριακού χαρα-
κτήρα. Απαριθμούνται ένδεικτικά ή τρομοκρατία, ή έμπορία άνθρώποον,
ή σεξουαλική έκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, τό παράνομο έμπόριο
ναρκωτικών ή όπλων, τό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ή διαφθορά, ή νό-
θευση μέσων πληρωμής, ή έγκληματικότητα μέ υπολογιστές, τό οργανω-
μένο έγκλημα. Πρόκειται δηλαδή γιά έγκληματικές δραστηριότητες συνυ-
φασμένες μέ τό ρεύμα τής παγκοσμιοποίησης, οί όποιες βρίσκονται έκτος
τού βεληνεκούς άλλά και έκτος τών δυνατοτήτων άντιμετώπισής τους με-
μονωμένα άπό τά κράτη-μέλη και τις νομοθεσίες τους.

Ή θύρα είναι άνοικτή πάντως και γιά άλλες παρεμβάσεις σέ περιπτώ-
σεις ((ιδιαιτέρως βαριάς έγκληματικότητας», κατόπιν συμφωνίας Συμβου-
λίου και Εύρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέ άνοικτό βέβαια τό ερώτημα πώς
προσδιορίζεται αύτή ή ((ιδιαιτέρως βαριά» έγκληματικότητα.

Δείγματα ποινικής νομοθεσίας έχουν τήν τελευταία δεκαετία έκπο-
ρευθεΐ άρκετά άπό τήν Ε.Ε., πού έχουν ήδη οδηγήσει ή άναμένεται νά
οδηγήσουν σέ έναρμόνισή τών έθνικών ποινικών νομοθεσιών. Δέν είναι
τά καλύτερα άπό νομοτεχνική άποψη, έκεΐνο όμως πού κυρίως ένδιαφέρει
είναι τί εκφράζουν και πού οδηγούν. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή ένδιαφέ-
ρει τό κατά πόσον αύτά τά δείγματα συμβιβάζονται μέ τις παραδεδομέ-
νες άρχές τοΰ Ποινικού Δικαίου και τής Ποινικής Δικονομίας ή άν ή νέα
πραγματικότητα προκαλεί άναπροσανατολισμό και έπιβάλλει προσαρ-
μογές τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου και τής έπιστήμης πού τό ύπηρετεΐ.

Άπό τή μνεία τών έγκλημάτων πού μόλις άναφέραμε προκύπτει ότι τά
ποινικά εύρωπαϊκά νομοθετήματα προσπαθούν νά καλύψουν τό πανευρο:»-
παϊκό αίτημα προστασίας τών πολιτών τής Εύρώπης άπό τούς σοβαρούς
και καινοφανείς κινδύνους πού φαίνεται νά άπειλοΰν άνά πάσα στιγμή τήν

3. 'Άρθρ. 83 Συνθήκης γιά τή Λειτουργία τής Ε.Ε. (ΣΛΕΕ).
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υπαρξή τους. Διότι είναι πράγματι πανθομολογούμενο ότι ό εφιάλτης τών
διδύμων πύργων όχι μόνο δέν ύπεχώρησε, άλλά συνεχώς τροφοδοτείται
άπο νέες τρομοκρατικές άπειλές, ένώ ή οικονομική κρίση άνοιξε πλατεις
δρόμους στό οργανωμένο έγκλημα, τό όποιο κινείται πιά διασυνοριακά
άπο τό χρηματοπιστωτικό σύστημα έως τήν έμπορία άνθρώπων, ναρκω-
τικών, όπλων, τή σεξουαλική έκμετάλλευση κ.ο.κ. Μέσα σέ αύτή τή γε-
νικευμένη άτμόσφαιρα κινδύνου καλείται τό Ποινικό Δίκαιο νά άπλώσει
τήν προστατευτική άσπίδα του και μοιραίο είναι νά ύφίσταται τις επι-
δράσεις τής συγκυρίας.

Μιά πρώτη και εύδιάκριτη επίπτωση παρατηρείται στή φύση και στον
χαρακτήρα τοϋ Ποινικού Δικαίου.

Τό Ποινικό Δίκαιο, κατά τήν κλασική άντίληψη πού έχει παγιω-
θεί στις δημοκρατικές έννομες τάξεις, είναι τό Δίκαιο πού διασφαλίζει
τή σφαίρα ελευθερίας και αυτονομίας τοϋ πολίτη. Τήν διασφαλίζει άπο
έγκληματικές προσβολές έναντίον του, άλλά και άπο τήν ίδια τήν κρα-
τική έξουσία, μέσω τών έγγυήσεων πού του παρέχει. Τώρα, όμως, μιά
άλλη άξία, πέραν τής έλευθερίας, άναδύεται άπο τή σύγχρονη πραγμα-
τικότητα, πού άποτυπώνεται, όπως θά δούμε, στά δείγματα εύρωπαϊκής
νομοθεσίας. Είναι ή προστασία τής προσωπικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, κατά τό άρθρο 3 τής Συνθήκης γιά τήν Ε.Ε. «ή "Ενωση
προσφέρει στούς πολίτες της ένα χώρο έλευθερίας, ασφάλειας και δικαιο-
σύνης», ένώ άκόμη πιο χαρακτηριστικά τό άρθρο 6 τού Χάρτη Θεμελι-
ωδών Δικαιωμάτων ορίζει οτι «κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στήν έλευ-
θερία και τήν ασφάλεια». Μπορεί, λοιπόν, οί συνταγματολόγοι νά έρίζουν
γιά τό κατά πόσον ή προσωπική άσφάλεια είναι ή οχι αύτοτελές άτομικό
δικαίωμα, ή Συνθήκη τής Λισσαβώνας σαφώς πάντως τήν άνάγει σέ
αύτοτελώς προστατευόμενο δικαίωμα τοΰ εύρωπαίου πολίτη, μέ συνέπεια
ώς δικαίωμα πού είναι πλέον νά γεννά άντίστοιχο αύτοτελές καθήκον
προστασίας του4.

4. Γιά τον προβληματισμό σχετικά με τήν άναβάθμιση τής προσωπικής ασφά-
λειας σέ άτομικό δικαίωμα στό πλαίσιο τοΰ Εύρωπαϊκου Δικαίου βλ. μεταξύ
πολλών Dannecker, Die Dynamik des materiellen Strafrechts unter dem Einfluss euro-
päischer und internationaler Entwicklungen, ZStW, 117, 2005, σ. 742 έπ. To θέμα
άπασχόλησε έντονα και τήν 'ίδια τή Συνέλευση, πού συνέταξε τή Συνθήκη, πλήν
όμως ή «άσφάλεια» παρέμεινε τελικά στό κείμενο γιά λόγους ισορροπιών.



38

11ΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Όπως θά δούμε στή συνέχεια, γιά νά έκπληρώσει τό καθήκον αύτό
προστασίας τοΰ ευρωπαίου πολίτη άπό τήν έγκληματικότητα πού προα-
ναφέραμε, ή Ε.Ε. προχωρεί άναγκαστικά σέ περιορισμούς τής ατομικής
έλευθερίας. Παρά δηλαδή τό γεγονός ότι ή Ε.Ε. μέ τήν προσχώρησή της
στήν ΕΣΔΑ3 υιοθετεί τό σύνολο τών γνωστών άτομικών δικαιωμάτων, στή
στάθμιση μεταξύ έλευθερίας και άσφάλειας, άντίθετα μέ δ,τι συμβαίνει στο
παραδοσιακό Ποινικό Δίκαιο, φαίνεται στή συγκυρία αύτή νά κλίνει ύπέρ
τής άσφάλειας6. Τήν τάση αύτή ενισχύει και τό γενικότερο κλίμα άνασφά-
λειας πού έπικρατεΐ, τό όποιο διαμορφώνει κοινή γνώμη άνεκτική, αν οχι
και έπιδοκιμαστική, τών παραπάνω τάσεων. Ή έξέλιξη αύτή δημιουργεί,
δπως είναι φυσικό, άναταράξεις.

Ώς πιό σοβαρή διαταραχή θεωρώ αύτήν πού παρατηρείται σέ σχέση μέ
τό εύρος τού πεδίου τής άνθρώπινης δραστηριότητας πού άναγορεύεται ώς
άξιόποινη. Ένώ δηλαδή παραδοσιακά τό Ποινικό Δίκαιο, λειτουργώντας
ώς ultima ratio (δηλαδή ώς έσχατη λύση), περιορίζεται στήν τιμωρία κάθε
συμπεριφοράς πού προκαλεί σοβαρή βλάβη εννόμων άγαθών τοΰ προσώπου
(άνθρωποκτονία, σωματική βλάβη, φθορά κ.λπ.) ή έστο:> συγκεκριμένη δια-
κινδύνευση τους (έμπρησμός, πλημμύρα, διατάραξη της άσφάλειας τών συγ-
κοινωνιών κ.λπ.), και μάλιστα στον βαθμό τοΰ τετελεσμένου εγκλήματος
ή τό πολύ τής απόπειρας, ήδη τό εύρο^παϊκής προέλευσης Ποινικό Δίκαιο
τείνει νά έκτινάξει τά όρια αύτά προς κάθε κατεύθυνση.

Τιμωρεί καταρχήν ώς πλήρη έγκλήματα πολλές άπλώς προπαρασκευ-
αστικές πράξεις. Προκειμένου όμως νά συλλάβει τον κίνδυνο νά πραγμα-
τωθούν τά έγκλήματα πού ένδιαφέρουν τήν Ε.Ε., προμεταθέτει τό πε-
δίο τοΰ άξιοποίνου τόσο πολύ, ώστε νά καθίσταται άξιόποινη και μόνη
ή υποψία κινδύνου προσβολής έννομων άγαθών'. Αναγορεύονται έτσι ώς

5. Άρθρ. 6. § 2 ΣΕΕ.

6. Βλέπε χαρακτηριστικά γιά τή διελκυστίνδα μεταξύ άσφάλειας και έλευθερίας
τήν ιδιαίτερα έντονη κριτική τών Albrecht, Die vergessene Freiheit, 2η εκδ. 2006,
Hassemer, Strafrecht in einem europäischen Verfassungsvertrag, ZStW, 116, 2004,
σ. 310 έπ.

7. Σχετικά μέ τή διεύρυνση τοϋ πεδίου τοΰ άξιοποίνου έπικρατεΐ έντονος
προβληματισμός. Βλ., π.χ., Satzger, Das Strafrecht als Gegenstand europäischer Gesetz-
gebungstätigkeit, Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft,
KritV, 2008, σ. 34 έπ., Hefendehi., Europäisches Strafrecht; bis wohin und nicht weiter?,
ZIS, 6, 2006, σ. 232.
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άξιόποινες συμπεριφορές πού αύτές καθ' έαυτές δέν παρουσιάζουν κατά
κανόνα έμφανή πραγματικό ή σχετικά μετρήσιμο κίνδυνο προσβολής
έννόμο^ν άγαθών, πλήν ομο^ς υποδηλώνουν μιά πιθανή ένδιάθετη τάση νά
καταλήξουν στήν τέλεση έγκλημάτων, άπο αύτά πού βρίσκονται σήμερα
—και δικαιολογημένα— στό στόχαστρο τής εύρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τό προνομιακό πεδίο άνάπτυξης αύτής τής τάσης (πού άπαντάται βέ-
βαια, άλλά σέ πολύ περιορισμένη κλίμακα, και στά εγκλήματα άφηρη-
μένης διακινδύνευσης τού κοινού Ποινικού Δικαίου) είναι κατεξοχήν τό
πεδίο τού οργανωμένου εγκλήματος και τής τρομοκρατίας, όπου έπικεν-
τρώνουμε και τό ένδιαφέρον μας ώς τό πλέον χαρακτηριστικό.

Στή σχετική νομοθεσία χαρακτηριστική είναι, γιά παράδειγμα, ή πορεία
πού άκολουθεΐ ή ποινικοποίηση, ή όποια ξεκινά κλιμακωτά άπο τήν τιμώ-
ρηση τής συγκρότησης ή συμμετοχής σέ έγκληματική οργάνωση (άξιόποι-
νη πράξη γενικά άναγνωριζόμενη ώς τέτοια), προχωρεί κατόπιν στήν τι-
μώρηση τής προετοιμασίας τής έγκληματικής οργάνωσης ή τής πρόκλησης
και προσφοράς γιά αύτή τή δραστηριότητα (έγκλημα επίσης παγιωμένο
πια στις νομοθεσίες), φθάνει όμως τώρα στήν τελευταία άπόφαση-πλαίσιο
τού 2008 νά ποινικοποιέϊ, μεταξύ άλλων, τήν «μέ οποιοδήποτε τρόπο δι-
άθεση ενός μηνύματος προς τό κοινό (υπονοείται βασικά τό διαδίκτυο) μέ
πρόθεση τήν ύποκίνηση σέ τέλεση ένος άπό τά προβλεπόμενα έκεΐ σοβαρά
εγκλήματα, όταν, είτε υποστηρίζει, άμεσα είτε και δχι τά έγκλήματα αύτά,
προκαλεί κίνδυνο τέλεσης ένός ή περισσοτέρων τέτοιων εγκλημάτων». Ή
εμφανής προμετάθεση τού άξιοποίνου μέχρι τού πεδίου τής υποψίας (άδιό-
ρατης έν προκειμένω) δείχνει νά φθάνει, όπως χαρακτηριστικά έχει έπιση-
μανθεΓ, σχεδόν εως τήν ποινικοποίηση τοΰ φρονήματος.

Δύσκολα, ώστόσο, διανοείται κανείς νά άμφισβητήσει τή ρεαλιστική
βάση αύτής τής άπόφασης, μάλλον και τήν άναγκαιότητά της. Όταν πρό-
σφατα, ένεκα πληροφοριών άπό το διαδίκτυο και μετά διασταύρωση τηλε-
πικοινωνιακών στοιχείων, οί μαζικοί χώροι μεγάλων εύρωπαϊκών πρωτευ-
ουσών (άεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, χριστουγεννιάτικες άγορές)
τέθηκαν άναγκαστικά ύπό άσφυκτική άστυνομική φύλαξη και μάλιστα

8. Πολύ εύστοχα Καιαφα-ΓκμπαΝΤΙ, Ή πρόληψη τής τρομοκρατίας και τό Ποινικό
Δίκαιο τής προληπτικής καταστολής, Ποινικά Χρονικά, ΝΘ , 2009, σ. 385 έπ., όπου
και εύρεία βιβλιογραφία, Krhss, Das Strafrecht in der Europäischen Union vor der Heraus-
forderung durch organisierte Kriminalität und Terrorismus, JA, 2005, σ. 220 έπ.
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έκλεισε επί ημέρες γιά το κοινό άκόμη και τό γερμανικό Κοινοβούλιο λόγω
φόβου τρομοκρατικού κτυπήματος, και όταν καθημερινά εντοπίζονται κα-
ταστάσεις ετοιμότητας γιά χτυπήματα μεγάλου ή μικρού βεληνεκούς (πα-
κέτα βόμβες, κ.λπ.), άντιλαμβάνεται κανείς τό είδος τών καινοφανών κιν-
δύνων, πού άπειλοΰν τόν εύρωπάίο πολίτη, και τήν άπαίτηση άπό τό Ποι-
νικό Δίκαιο νά ενεργοποιήσει τόν προστατευτικό του ρόλο.

Ανάλογα φαινόμενα άοριστίας και σύγχυσης παρατηρούνται και σέ άλλα
νομοθετήματα εύρωπαϊκής προέλευσης, στά όποια δέν μπορούμε τώρα νά
εισέλθουμε. Άπό τά δείγματα αύτά γίνεται φανερό ότι τό Ποινικό Δίκαιο
υπερβαίνει πλέον τον κλασικό ρόλο του, ώς δικαίου άποτροπής υπαρκτών,
μετρήσιμων και περιγράψιμων προσβολών τών έννομων άγαθών τοΰ πολίτη,
και αύτοαναγορεύεται, πέραν τών άλλων, και σε δίκαιο Αποτροπής πιθανών
κινδύνων9, κινδύνων πού γίνονται αισθητοί κυρίως σέ εύρωπαϊκό, άλλά δυ-
στυχώς πιά και σέ έθνικό έπίπεδο.

Ό νέος αύτός προσανατολισμός τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου οδηγεί μοιραία
τήν εύρωπαΐκή και κατ' έπέκταση και τις έναρμονιζόμενες εθνικές νομο-
θεσίες σέ έξαρση τής ποινικοποίησης, πού έκδηλώνεται κατά πρώτο λόγο
στήν επιλογή και περιγραφή τών εγκλημάτων. Οί εύρεΐες άντικειμενικές
ύποστάσεις και οί άόριστες έννοιες πού χρησιμοποιούνται καθιστούν, όπως
είδαμε, δυσδιάκριτα τά όρια μεταξύ άξιόποινης και μή άξιόποινης συμπε-
ριφοράς και δημιουργούν άβεβαιότητα ώς προς τό ποιοι τελικά έμπίπτουν
και ποιοι δέν έμπίπτουν στό άξιόποινο. Ή λειτουργία τοΰ θεμελιώδους κα-
νόνα «ούδέν έγκλημα, ούδεμία ποινή άνευ νόμου» φαίνεται έτσι προβλημα-
τική.

Άλλά και σέ σχέση μέ τό άλλο θεμελιώδες σκέλος τοΰ Ποινικού Δι-
καίου, δηλαδή τήν πρόβλεψη τών ποινών, παρατηρείται ή ΐδια σκλήρυνση
τής εύρωπαϊκής νομοθεσίας. Ώς έπί τό πλείστον έπιβάλλεται στις έθνικές
νομοθεσίες νά θεσμοθετούν άσυνήθως υψηλά όρια ποινών, νά προτιμάται
ή ποινή κατά τής έλευθερίας άντί τής χρηματικής, νά δυσχεραίνεται ή νά
άποκλείεται ή παροχή άναστολής ή μετατροπής τής ποινής κ.ο.κ. "Ετσι
δημιουργείται τό ερώτημα, αν και πώς έπιδρά τό νέο κλίμα ειδικότερα
στούς σκοπούς τής ποινής, δηλαδή έρωτάται ποιους σκοπούς δείχνει νά

9. Hassemer, Sicherheit durch Strafrecht, HRRS, 2006, σ. 129 έπ., και Strafrecht,
Prävention. Vergeltung, ZIS, 7, 2006, σ. 266 έπ.
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έξυπηρετεΐ πλέον ή ποινή και πώς αύτή διαμορφώνεται στο εύρωπαϊκής
προέλευσης Ποινικό Δίκαιο.

Στις κλασικές θεωρίες περί ποινής, γνωστές και σέ μή νομικούς, δη-
λαδή τις θεωρίες τής ανταπόδοσης, τής γενικής πρόληψης και τής ειδικής
πρόληψης, δέν χρειάζεται νά αναφερθώ. Ή εκτεταμένη και έντονη έπιστη-
μονική άντιπαράθεση στό παρελθόν μεταξύ τών θεωριών αύτών συγκροτεί
μιά συναρπαστική ιστορία ιδεών και έμπειριών στό πεδίο του Ποινικού
Δικαίου και όχι μόνο. Σήμερα έχει καταλήξει σέ ορισμένες παραδοχές,
άπό τις όποιες οφείλουμε νά έκκινήσουμε γιά νά έκτιμήσουμε τή νέα,
εύρωπαϊκή πλέον, πραγματικότητα.

Παγιωμένη θεωρείται πλέον σήμερα στις περισσότερες εύρωπαϊκές
έννομες τάξεις ή λεγόμενη άρχή τού πταίσματος ή «άρχή τής ενοχής», ή
όποια έκκινεΓ άπό τήν άντίληψη ότι ή ποινή είναι άπάντηση τής πολιτεί-
ας στό έγκλημα άνά/ιογη μέ τή σοβαρότητα τής προκαλούμενης άπό τήν
πράξη διατάραξης τής κοινωνικής συμβίωσης. Ή διατάραξη αύτή έκφρά-
ζεται στήν Αντικειμενική βαρύτητα τής πράξης σε συνδυασμό όμως με τήν
προσωπική ενοχή (τό πταίσμα) τον δράστη. Τά στοιχεία αύτά καθορίζουν
τή φύση, τό είδος και τό νομοθετικό πλαίσιο τής ποινής, μέσα στό όποιο
έκπληρώνονται συνδυαστικά οί σκοποί τής ποινής. "Ετσι κινείται τό ((σύνη-
θες» Ποινικό Δίκαιο, ένα δίκαιο πού τείνει περισσότερο, σύμφωνα μέ τούς
γενικά άποδεκτούς άνθρωπιστικούς κανόνες, προς τήν έπιείκεια πάρα προς
τήν αύστηρότητα.

Κινούνται άραγε μέσα στό πλαίσιο αύτό τά δείγματα εύρωπαϊκής νο-
μοθεσίας πού μας άπασχολοΰν; Ή παρατήρηση άλλά και οί προεργασίες
δείχνουν ότι πρώτιστα, ιδίως στήν προαναφερθείσα διασυνοριακή έγκλη-
ματικότητα, κυρίαρχο στοιχείο πού προσδιορίζει όχι μόνο τον τρόπο συγ-
κρότησης τών εγκλημάτων άλλά και τήν πρόβλεψη τών ποινών είναι τό
επικίνδυνο πρότυπο πού ενσαρκώνει ό δράστης αύτών τών έγκλημάτων,
τό όποιο και σφραγίζει τή φυσιογνωμία τής πράξης. Μέσω τής εύρωπα-
ΐκής νομοθεσίας εισέρχεται δηλαδή στις έθνικές νομοθεσίες, ώς προέχον
στοιχείο προσα.νατολισμοΰ τού Ποινικού Δικαίου, όχι τόσο ή άπάντηση
στό έγκλημα μέ τήν πρόβλεψη και επιβολή ποινών άνάλογων προς τή
βαρύτητα τής πράξης και τον βαθμό ενοχής τού δράστη, άλλά εισέρχεται
ώς στοιχείο προσανατολισμού ή μέσω τής ποινής άντιμετώπιση τής ιδι-
αίτερης επικινδυνότητας ορισμένων δραστών έπικινδυνότητας, ή όποία
τεκμαίρεται ότι προκύπτει άπό τις συγκροτούμενες στό εύρωπαϊκό πλαί-
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σιο εγκληματικές πράξεις. Έν προκειμένω είναι έμφανής ή μετατόπιση
τοΰ ένδιαφέροντος άπό τήν πράξη στον δράστη'0.

Χαρακτηριστική τοΰ προσανατολισμού αύτοΰ είναι ή άπάντηση πού δί-
δεται έπανειλημμένα άπό τά ΐδια τά εύρωπαϊκά κείμενα. Ή ποινή πρέπει
νά είναι, κατά επαναλαμβανόμενη εύρωπαϊκή φρασεολογία, πρώτιστα άπο-
τελεσματική και εκφοβιστική, παράλληλα βέβαια και κατάλληλη και ανα-
λογική. Το εκφοβιστικό αρα στοιχείο ώς σκοπός τής ποινής, δηλαδή ή διά
τού έκφοβισμοΰ άποτροπή τών πολλών και ιδίως τών επιδόξων δραστών
παρόμοιων έγκλημάτων, είναι προεξάρχον μέλημα, τόσο πού νά διερωτάται
κανείς αν άναβίωσε διά τής εύρωπαϊκής όδοΰ μία ξεχασμένη άπό παλιά θε-
ωρία, ή λεγόμενη θεωρία τοΰ ψυχολογικού καταναγκασμού. Σύμφωνα μέ
αύτήν, πού τήνδιατύπωσε ό μεγάλος Βαυαρός ποινικολόγος τών άρχών τού
19ου αιώνα Feuerbach, μόνο μέ τήν πρόβλεψη και κατάγνωση έξοντωτικών
ποινών άποτρέπονται οί έπίδοξοι δράστες άπό τήν τέλεση έγκλημάτων.

Ή άκραία αύτή έκδοχή είναι γνωστό ότι γρήγορα παραμερίσθηκε, καθώς
κυριάρχησε στο Ποινικό Δίκαιο ή θεμελιώδης καντιανή κλασική ρήση —πού
είναι και ή πεμπτουσία τής σύγχρονης συνταγματικής και ύπερσυνταγμα-
τικής άρχής τού σεβασμοΰ τής άξιας τοΰ άνθρώπου— ότι ή έπιβαλλόμενη
στον συγκεκριμένο δράστη ποινή και μέσω αύτής ό άνθρωπος-δράστης δέν
μπορεί ποτέ νά νομιμοποιηθεί ώς μέσο έκφοβισμοΰ άλλων.

Τά λίγα λοιπόν άλλά χαρακτηριστικά δείγματα εύρωπα'ικής ποινικής
νομοθεσίας, πού μάς άπασχόλησαν, δείχνουν νά προκαλούν (μάλλον άνε-
πιγνώτως) άπόκλιση άπό δύο θεμελιώδεις άρχές τοΰ σύγχρονου Ποινικοΰ
Δικαίου: α) άπό τήν άρχή τής Ατομικής ευθύνης, πού είναι ή πεμπτουσία
τής έννοιας τής ένοχης στό παραδεδομένο Ποινικό Δίκαιο και β) άπό τήν
άρχή ότι τό Ποινικό Δίκαιο στή σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία είναι
και πρέπει νά είναι δίκαιο τής πράξης (δηλαδή προσανατολισμένο πρώ-
τιστα προς τήν πράξη) και όχι, ή μόνο κατ' έξαίρεση, ποινικό δίκαιο τοΰ
δράστη και καθόλου ποινικό δίκαιο τοΰ φρονήματος.

Γιά τήν ολοκλήρωση τής εικόνας δύο λόγια μόνο και γιά τό άναγκαΐο
συμπλήρωμα τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου, τήν Ποινική Δικονομία, όπου παρα-
τηρείται ομοίως σκλήρυνση ιδίως στις μεθόδους έξιχνίασης και δίοοξης
τών έγκλημάτων εύρωπαϊκοΰ ένδιαφέροντος.

10. Frisch, Konzepte der Strafe und Entwicklungen des Strafrechts in Europa, GA,
2009, σ. 385 έπ.
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Τά άτομικά δικαιώματα πού δοκιμάζονται ιδιαιτέρως είναι το δικαίω-
μα. σεβασμού τής ιδιωτικής ζωής και σεβασμού τών προσωπικών δεδο-
μένωνπού και τά δύο είναι έκδηλώσεις τής ατομικής ελευθερίας.

Ειδικές ανακριτικές πράξεις, όπως ή δια τεχνολογικών μέσο^ν οπτική
και άκουστική παρακολούθηση ύποπτων, πού σημειωτέον μπορεί να γίνει
και στο άσυλο τής κατοικίας ή σέ επαγγελματικούς χώρους, ή ήλεκτρονική
επιτήρηση, ή παρακολούθηση τών πάσης φύσεως επικοινωνιών, ή ήλεκτρο-
νική διασταύρωση προσωπικών δεδομένων, ή φύλαξη έπί μακρόν τών τηλε-
πικοινωνιακών δεδομένων μέ σκοπό τήν άξιοποίησή τους, άν προκύψει υπο-
ψία τέλεσης έγκληματικών πράξεων, ή άστυνομική διείσδυση μέ συγκεκα-
λυμμένους πράκτορες γιά νά συλληφθούν δράστες έπ' αύτοφόρω, όλες αύτές
οί άνακριτικές πράξεις έχουν ήδη εισαχθεί στις έθνικές νομοθεσίες, άλλού σέ
άκραία μορφή, άλλου συγκρατημένα και μέ δικαστικούς περιορισμούς, όπως
στή δική μας. Οί άρνητικές πάντως έξελίξεις στό οργανωμένο έγκλημα
και τήν τρομοκρατία, δπως π.χ. οί τελευταίες άπειλές μέ πακέτα-βόμβες,
οί έπιθέσεις αύτοκτονίας κ.λπ., δέν άφήνουν περιθώρια υποχώρησης, άλλά
άντίθετα δημιουργούν νέα έρεθίσματα γιά κλιμάκωση.

Τήν άποφασιστική πάντως διεμβόλιση και τής Ποινικής Δικονομίας
άπό τήν εύρωπαϊκή νομοθεσία ολοκλήρωσε ή Συνθήκη τής Λισσαβώνας
μέ τήν καταστατική πλέον υιοθέτηση τής λεγόμενης αρχής τής αμοιβαί-
ας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και άλλων πράξεων ποινικού χα-
ρακτήρα μεταξύ τών κρατών-μελών τής Ε.Ε. Στήν άνάλυση τής άρχής
αύτής και ιδίως στις έπιπτοισεις της στα δικαιώματα τού κατηγορουμέ-
νου δέν μπορούμε νά άναφερθούμε εδώ11.

Ή άνάπτυξη πού προηγήθηκε κατέδειξε, έλπίζω, ότι οί νομοθετικές
πρωτοβουλίες τής Ε.Ε., πού ύπαγορεύονται κατ' άνάγκην άπό συγκυρι-

11. Βλ. ενδεικτικά Schonemann, Ein Kampf ums europäische Strafrecht. Rück-
blick und Hinblick, Festschrift fur Andrej Szwarc, 2009, σ. 119 έπ., ΜΤΑΩΝΌΠΟΤ-
ΛΟΣ, Κοινοτικό II οινικό Δίκαιο και Γενικές Αρχές τοϋ Κοινοτικού Δικαίου, Ποινικά
Χρονικά, Ξ', 2010, σ. 161 έπ. Ένόσο^ δέν έχει άκόμη έπιτευχθεΐ έναρμόνιση τών
εθνικών νομοθεσιών τόσο στό ουσιαστικό όσο και στό δικονομικό πεδίο, ή άρχή τής
άμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων προκαλεί σοβαρούς περιορισμούς
τών δικαιωμάτων υπεράσπισης, κυρίως λόγω τής άδυναμίας έπίκλησης τοΰ διπλού
αξιοποίνου. Γι' αύτό και φαίνεται ότι έπισπεύδεται ή έκδοση δύο εύρωπαϊκών οδη-
γιών, αφενός για τήν ενοποίηση τοϋ δικαίου τών άποδείξεο:>ν και αφετέρου γιά τήν
κατάστρωση τών δικαιωμάτων υπεράσπισης τοΰ κατηγορουμένου.
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ακές άνάγκες, συντελούνται, χωρίς κατά βάθος επιστημονική έπεξεργασία"
επιτυγχάνονται δηλαδή ερήμην ή στο περιθώριο μόνο βασικών άρχών του
Ποινικού Δικαίου, άρχών πού καθιερώθηκαν έπειτα άπό μακρές ζυμώσεις
και έπίπονες επιστημονικές άντιπαραθέσεις διάρκειας δύο και πλέον αιώνων.

'Άμεσο, λοιπόν, είναι τό ερώτημα πού άνακύπτει: Ή επιστήμη τού Ποινι-
κού Δικαίου πώς άντιδρά;

Μιά πραγματικά άκραία άντίδραση μέρους τής έπιστήμης, μέ άφορμή
τή σύγχρονη εξτρεμιστική έγκληματικότητα, είναι ό διαχοορισμός τού
Ποινικού Δικαίου σέ δίκαιο τοϋ Πολίτη, δηλαδή τό συνταγματικά όρι-
οθετημένο κλασικό Ποινικό Δίκαιο, και σέ δίκαιο, όπως λέγεται, τοϋ
Έχθροϋ, δηλαδή ενα έπιθετικο πολεμικό Ποινικό Δίκαιο πού δέν υπόκει-
ται σέ περιορισμούς. Εύνόητο είναι οτι μιά τόσο ρηξικέλευθη θέση, πού
θυμίζει τόν Μεγαλέξανδρο και τόν Γόρδιο δεσμό, δέν είναι δυνατό νά
άντιμετωπισθεΐ έδώ12.

Τό έρώτημά μας τίθεται, λοιπόν, στήν παραδεδομένη έπιστήμη τού Ποι-
νικού Δικαίου.

Οί άρχικές άντιδράσεις, ιδίως άπό τόν γερμανικό έπιστημονικό κόσμο
τού Ποινικού Δικαίου, ύπήρξαν έντονα έπικριτικές, σχεδόν εχθρικές και έν
μέρει άπαξιωτικές1'. Δέν προκάλεσαν ώστόσο καμία άνάσχεση. Ή οριστι-
κοποίηση μάλιστα τής Συνθήκης τής Λισσαβώνας, άκόμη πιο χαρακτηρι-
στικά ή άπόφαση-όρόσημο τού γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου έπί
προσφυγής κατά της συνταγματικότητας τής Συνθήκης τής Άισσαβώνας,
τό όποιο μέ κάποιες υποδείξεις άνοιξε τόν δρόμο γιά τήν εύρωπαϊκή πορεία
και τοΰ Ποινικού Δικαίου, όλες αύτές οί έξελίξεις οδήγησαν σέ άλλαγή σκη-
νικού και στον έπιστημονικό χώρο. "Εγινε δηλαδή άντιληπτό ότι τή θέση
τής άρνητικής κριτικής πρέπει νά καταλάβει ή έποικοδομητική συμβολή.

12. Βλ. συγκεντρωτικά τήν πρόσφατη μονογραφία Βαθιωτη, Τραγικά διλήμματα
στήν εποχή τον «πολέμον κατά τής τρομοκρατίας», Άπο τήν σανίδα τοΰ Καρνεάδη
στο «Ποινικά Δίκαιο τοΰ Έχθρον», 2010.

13. Κατεξοχήν Schünemann, Europas verschwitzte Usurpierung einer furchtbaren
Gewalt, ZIS, 14, 2007, σ. 535 έπ., Europäischer Sicherheitsstaat = europäischer Polizei-
staat?, ZIS, 14, 2007, σ. 528 έπ., Ewigkeitsgarantien im europäischen Strafrecht. Ein Ap-
pell an die deutsche Volksvertretung, KritV, 2008, σ. 7 έπ. Βλ. έπίσης άπό τήν έλληνική
πλευρά ΠαϊΛΟΥ, Τό Ποινικό Δίκαιο και οί ((Αποφάσεις-Πλαίσιο» της Ε.Ε., Ποινικά
Χρονικά, ΝΔ', 2004, σ. 961 έπ.
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Εύθύς άμέσως προέκυψαν ωστόσο νέες δυσκολίες, διότι, όπως τό Ποινικό
Δίκαιο είναι κατεξοχήν έθνικό δίκαιο, έτσι και ή έπιστήμη τοϋ Ποινικού Δι-
καίου είναι έπιστήμη στενά συνδεδεμένη μέ τήν έννομη τάξη, άπό τήν όποια
άντλεΐ τά έρεθίσματα και διαμορφώνει τή θεωρία και μεθοδολογία της. Μέ
τή μεθοδολογία και συστηματική ποιάς έπιστήμης τοϋ Ποινικού Δικαίου
μπορεί νά διαμορφωθεί ένα σύστημα άρχών, μεθόδων και ελάχιστων κανό-
νων, πού θά μπορούσε νά χρησιμεύσει ώς κατευθυντήρια πυξίδα κατά τή
διαμόρφωση τών εύρωπαϊκών κανόνων Ποινικού Δικαίου; Και τούτο διότι
φαίνεται έξαιρετικά δύσκολο νά υπάρξει προσέγγιση μεταξύ τών κυρίαρχων
στήν Εύρώπη έπιστημονικών κατευθύνσεων του Ποινικού Δικαίου. Οί άπο-
κλίσεις μεταξύ τους φαίνονται έκ πρώτης όψεως άγεφύρωτες1'.

Κυρίαρχη θέση κρατά ή γερμανική επιστήμη τού Ποινικού Δικαίου μέ
τή λεγόμενη δογματική τού Ποινικού Δικαίου. Στηρίζεται στό κωδικο-
ποιημένο γερμανικό Ποινικό Δίκαιο —μείγμα τής ρωμαϊκής και γερμα-
νικής παράδοσης. Μέ τήν προτεραιότητα πού δίδει ή γερμανική έπιστή-
μη στήν τελολογική έρμηνεία, αυτονομείται τρόπον τινά σέ σχέση μέ το
στενό γράμμα τού νόμου. Αποτέλεσμα είναι ένα μεγαλειώδες έννοιολο-
γικό και συστηματικό οικοδόμημα σχετικά μέ τήν έννοια τού έγκλήματος
και τής ποινής, πού δίνει λύσεις στά έκάστοτε προβλήματα μέ λογική
συνέπεια και άκρίβεια.

Τόσο τή νομοθετική βάση όσο και τή γερμανική ποινική δογματική
άκολουθούν πιστά πολλές χώρες, κατεξοχήν ή Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία,
Πορτογαλία, Αύστρία και χώρες τής Ασίας και Νοτίου Αμερικής.

Στον άντίποδα κινείται τό περιπτωσιολογικό αγγλοσαξονικό δίκαιο
μέ κύρια νομοθετική βάση τό κοινό δίκαιο (common law) και δευτερεύ-
ουσα τό κωδικοποιημένο. Ανάλογη είναι ή έπίπτωση και στήν έπιστήμη,
καθώς, σέ άντίθεση μέ τή συστηματική προσέγγιση τής ύλης στις ήπει-
ρωτικές έννομες τάξεις, στήν άγγλοσαξονική κυριαρχεί ή δικαιοπλαστική
δύναμη τής δικαστηριακής πρακτικής και ή άξιοποίηση τής νομολογίας.

Κάπου στό ένδιάμεσο κινείται ή γαλλική ποινική έπιστήμη, ή όποία
έχει ώς βάση τό ναπολεόντειας προέλευσης κωδικοποιημένο δίκαιο. Ή
μέ ύπερηφάνεια προσήλωση στό κείμενο τοΰ νόμου δίδει προτεραιότη-

14. Βλ. σχετικά Kühne, Europäische Methodenvielfalt und nationale Umsetzung von
Entscheidungen Europäischer Gerichte, GA, 2005, σ. 202 έπ., Dannecker, Das materielle
Strafrecht im Spannungsfeld des Rechts der EU (Teil II), JURA, 2006, σ. 173 έπ.
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τα στήν ιστορική έρμηνεία, δηλαδή κατεξοχήν στο γράμμα τοΰ νόμου.
Κατ' έπέκταση ή γαλλική νομολογία έξελίσσεται σέ πλούσια έρμηνευτική
πηγή, πού δέν διακρίνεται πάντως γιά τή συστηματικότητά της.

Τό χάσμα συνεπώς φαίνεται άγεφύρωτο. "Εννοιες-κλειδιά τής δεσπόζουσας
στο ήπειρωτικό δίκαιο γερμανικής ποινικής θεωρίας, όπο^ς π.χ. ή έννοια τοΰ
εννόμου άγαθοΰ ή τοΰ προστατευτικού σκοπού τοΰ νόμου, δέν άποτελοΰν κα-
τάλληλα έργαλέϊα διαβούλευσης μέ τήν άγγλοσαξονική ή τή γαλλική θεωρία.

Ωστόσο, ή μή άναστρέψιμη πορεία προς τήν εύρωπαϊκή ολοκλήρωση
δέν αφήνουν περιθώρια γιά δισταγμούς. "Εχει ήδη καταστεί άντιληπτό
—κατά αξιοσημείωτο μάλιστα τρόπο στούς κόλπους τής ιδιαίτερα άνθε-
κτικής γερμανικής έπιστήμης— ότι ή έπιστήμη τού Ποινικοΰ Δικαίου, αν
θέλει νά διατηρήσει τή φύση τού Ποινικοΰ Δικαίου ώς δικαίου προστα-
σίας τοΰ πολίτη άπό τό έγκλημα άλλά και άπό τήν αύθαιρεσία τής κρα-
τικής έξουσίας, οφείλει νά κατευθύνει οχι μόνο τις έθνικές, άλλά πρώτι-
στα πλέον τις εύρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Ή άναγκαιότητα αύτή ξαναφέρνει στο προσκήνιο τήν παλιά σοφή δια-
πίστωση τοΰ μεγάλου Franz ν. Liszt, ήδη άπό το 1894'°, ότι ή έπιστήμη
τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου, ώς ή έπιστήμη πού διασαφηνίζει τά γενικά χαρα-
κτηριστικά τής έννοιας τοΰ έγκλήματος, είναι κατ' άνάγκην διεθνής. Μέ
άλλα λόγια μπορεί και πρέπει νά είναι ή έπιστήμη τής οποίας τό οπτικό
πεδίο ύπερβαίνει τά στενά όρια τών έκάστοτε έθνικών ρυθμίσεων και
άναζητεϊ διαπιστώσεις γενικής ισχύος.

Ή ύπέρβαση αύτή συντελείται, άν άφετηρία τής ποινικής έπιστήμης γίνε-
ται όχι άποκλειστικά ό τεθειμένος κανόνας δικαίου, άλλά οί πραγματικές κα-
ταστάσεις, πού άποτελοΰν τή βάση τών ρυθμίσεο^ν τοΰ κανόνα' πραγματικές
καταστάσεις πού άπαντώνται κατά τρόπο σχεδόν ομοιόμορφο σέ κοινωνίες
μέ παραπλήσια οργανωτική δομή, όπως οί εύρωπαϊκές. Ό δόλος, ή άμέλεια,
ή άμυνα, ή κατάσταση άνάγκης, οί τρόποι σύμπραξης στο έγκλημα, ή πλά-
νη, ή ικανότητα γιά καταλογισμό, ή άπόπειρα έχουν κοινή υλική βάση, έστω
και άν τά έκάστοτε θετικά δίκαια και ή άντίστοιχη έπιστήμη τις επενδύουν
σέ έννοιες και τις έντάσσουν σέ συστήματα δύσκολα συμβιβάσιμα μεταξύ
τους.

15. Von Liszt (Hrsg.). Das Strafrecht der Staaten Europas, 1894, σ. XXIV, όπως
παραπέμπεται στή σχετική βιβλιογραφία.
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Ή κοινή εύρωπα'ική πορεία οδηγεί, λοιπόν, σέ μια ρεαλιστική προσέγ-
γιση τών προβλημάτων, ή οποία αναζητεί τις ενδεδειγμένες λύσεις εκκι-
νώντας άπο τά πράγματα και οχι άπό τά δόγματα ή τό σύστημα.

Τή στροφή τής ποινικής έπιστήμης άπό τον άκρατο θετικισμό προς τήν
οντολογική πραγματικότητα, έμπλουτισμένη μέ τήν παρατήρηση τών κοι-
νωνικών φαινομένων, είχαν ήδη πραγματοποιήσει άπό τά μέσα τού προη-
γούμενου αιώνα και έφεξής καταρχήν οί μεγάλοι Γερμανοί δογματικοί τοΰ
Ποινικού Δικαίου Hans Welzel και Klaus Roxin. Οί νεώτερες όμως εύρωπα-
ϊκές έξελίξεις καθιστούν τή θεώρηση αύτή ιδιαιτέρους αξιοποιήσιμη, καθώς
διευκολύνεται μέ αύτήν ή επιστημονική συνεννόηση μέ βάση τά πραγματικά
δεδομένα πού συγκροτούν τήν εγκληματική συμπεριφορά, έστω και αν αύτά
τά δεδομένα στις έθνικές εύρωπαϊκές έννομες τάξεις εκφέρονται έννοιολο-
γικά και συστηματικά μέ διαφορετικό τρόπο. Σημασία έχει ή άναζήτηση
κοινών τόπο^ν και ή σύμπτωση έπί άρχών γενικής ισχύος. Μέ τον τρόπο
αύτό ή ποινική έπιστήμη άποκτά καθολικότητα. Καί, στό εύρωπαϊκό πλαί-
σιο πού εδώ μάς ένδιαφέρει, ή θεώρηση αύτή ανοίγει τον δρόμο γιά μιά
πραγματικά ευρωπαϊκή ποινική επιστήμη, πού θά συγκεντρώνει τό άπό-
σταγμα τών κυρίαρχων στήν Εύρώπη επιστημονικών κατευθύνσεων16.

Ή έπιστημονική έπεξεργασία καί συστηματοποίηση βασικών άρχών,
κοινών μέ τον ένα ή μέ τον άλλο τρόπο σέ όλα τά εύρωπαϊκά συστήματα
Ποινικού Δικαίου —όπως π.χ. ή άρχή τής νομιμότητας (δηλαδή ό κανόνας
n.c.n.p.s.l. καί οί έφαρμογές του), ή άρχή τής ένοχής, ή άρχή τής άναλογίας, τό
τεκμήριο άθωότητας κ.ο.κ.— μπορούν νά άποτελέσουν άφετηρία γιά τή συγ-
κρότηση μιάς ευρωπαϊκής πλέον επιστημονικά θεμελιωμένης πολιτικής κατά
τοϋ εγκλήματος, ικανής νά καθοδηγεί τά εύρωπαϊκά νομοθετικά σώματα1'.

16. "Ετσι Hirsch, Internationalisierung des Strafrechts und Strafrechtswissenschaft.
ZStW, 116, 2004, σ. 835 έπ.

17. Στο πνεύμα αύτό εντάσσεται ή ιδιαίτερα ένδιαφέρουσα πρωτοβουλία δέκα
διακεκριμένων ευρωπαίων Καθηγητών τοϋ Ποινικού Δικαίου, μεταξύ τών οποίων
καί Καθηγητές άπό το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ν. Μπιτζιλέκης, Μ. Καϊάφα-
Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου), άπό τήν οποία προέκυψε ή διατύπωση μιας
«Διακήρυξης Άρχών γιά μία Εύρωπαϊκή Άντεγκληματική Πολιτική» (European
Criminal Policy Initiative). Σέ αύτήν έπισημαίνονται καί άναλύονται οί άπαράβατες
άρχές τοΰ Ποινικού Δικαίου —κοινό κτήμα τής εύρωπαϊκής παράδοσης— τις όποιες
οφείλει νά σέβεται καί να έφαρμόζει ή άντεγκληματική πολιτική τής Ευρωπαϊκής
"Ενωσης, http://www.crimpol.eu καί ZIS, 12, 2009, σ. 691 έπ.).
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Κάποιοι βέβαια άνησυχοϋν γιά το δτι οί έξελίξεις αύτές μπορεί νά
σημαίνουν τδ τέλος τής κυρίαρχης θέσης τής δογματικής τοΰ Ποινικοΰ
Δικαίου γερμανικού τύπου, και συνδέουν μέ τον φόβο αύτόν τήν πιθανή
άποδυνάμωση τών άρχών τού κράτους-δικαίου κατά τήν άσκηση τής ποι-
νικής καταστολής18. Αναζητούν μάλιστα και νέες νομιμοποιητικές βάσεις
τής ποινικής δογματικής, ικανές νά συνδυασθούν μέ τήν πολιτική ασφά-
λειας τής Ε.Ε. Παραγνωρίζουν, ώστόσο, ότι και ή δογματική διδασκαλία
τού Ποινικοΰ Δικαίου είναι άπλώς μιά μέθοδος εργασίας, ή όποία ώς τέ-
τοια και προσαρμόσιμη είναι στις νέες υπερεθνικές άνάγκες άλλά και τή
θέση της μπορεί νά παραχωρήσει σέ άλλες μεθόδους εργασίας.

Τό κλειδί γιά τή νέα εύρο^παϊκή προοπτική είναι σαφώς στά χέρια
τής νέας γενιάς. Ή εκκόλαψη μιάς ευρωπαϊκής θεωρίας και διδασκαλίας
τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου πού θά συνδυάζει τό πλούσιο και ποικίλο έπιστη-
μονικό παρελθόν μέ τή νέα νομοθετική πραγματικότητα είναι έργο τής
έκπαίδευσης τών νέων νομικών, άπαιτει δηλαδή μία ριζική άναμόρφο:»-
ση τών νομικών σπουδών στά Πανεπιστήμια. Γιατί, σύμφωνα και μέ τή
σοφή σκέψη τοΰ μεγάλου Γερμανού νομομαθούς Esser, δέν είναι τόσο τό
πνεύμα τοΰ νόμου πού προσδιορίζει τό τεθειμένο δίκαιο, όσο οί παραδό-
σεις, ή διδασκαλία και ή μέθοδος μέ τις όποιες έχει γαλουχηθεί ή ((τάξη
τών νομικών» (der Juristenstand)19.

Μόνο έτσι ή ύπό διαμόρφωση Εύρό)πη, πού κατά τή Συνθήκη γιά
τήν Ε.Ε. είναι ή πρέπει νά είναι ((χώρος έλευθερίας, άσφάλειας και δι-
καιοσύνης», θά έπιτύχει τήν άναγκαία ισορροπία, ώστε ή ασφάλεια, πού
αύτή τή στιγμή άναγκαστικά μονοπωλεί τό ένδιαφέρον, ή άσφάλεια νά
παραμείνει και πραγματικά όριοθετημένη μεταξύ τής ελευθερίας και τού
δικαίου.

18. Mtlonopoulos, Internationalisierung des Strafrechts und Strafrechtsdogmatik. Legi-
timationsdefizit und Anarchie als Hauptcharakteristika der Strafrechtsnormen mit interna-
tionalem Einschlag, ZStW, 121, 2009, σ. 68 έπ., ΜΤΛΩΝΟΙΙΟΤΛΟΣ, Ποινικό δόγμα και
διεθνοποίηση τής ποινικής δικαιοσύνης. Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση;, Ποινικά Χρονι-
κά,, ΝΔ", 2004, σ. 865 έπ., ΓΐΑΝΝΙΔΗΣ, Ή νέα νομιμοποίηση τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου
και το τέλος τής κλασικής δογματικής, Ποινικές 'Επιστήμες, θεωρία και πράξη. Προ-
σφορά τιμής στήν 'Άννα Μπενάκη-Ψαρονδα, 2008, σ. 121 έπ.

19. Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 1956.
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Διεθνές συνέδριο, Σεπτέμβριος 2010. Οικονομολόγος προβάλλει διαφά-
νεια μέ άνάπτυξη όλης τής οικουμένης σέ ομοιόμορφο χρώμα, όμως πάνο.»
στή χώρα μας έχει σχηματίσει έντονο κόκκινο κύκλο καί στό κέντρο του
καρφωμένο ένα κόκκινο βέλος.

I. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Οικονομικές κρίσεις έχουν συμβεί ύπό ποικίλα νομισματικά καθεστώτα.
Πρόκειται γιά παρατεινόμενες άνωμαλίες τής άγοράς1.

Άπό τό 1970 οί βιομηχανοποιημένες χώρες έμφανίζουν μόνιμους ελλειμ-
ματικούς προϋπολογισμούς, άσύνηθες φαινόμενο γιά έποχές ειρήνης. Οί
έλλειμματικοί προϋπολογισμοί έπαναδιανέμουν τον πλούτο καί τήν εύη-
μερία ((άπό τό μέλλον στις τωρινές γενεές». Στατιστικές μελέτες έδειξαν ότι
στό μοντέλο αύτό τής ύπερπήδησης τών γενεών προστίθεται ή εικασία ότι

1. Βλ. γιά τή σχέση οικονομικής κρίσης καί οικονομικού πανικού, M. Bordo -
Anna Schwartz, Measuring Real Economic Effects of Bailouts: Historical Perspectives
on How Countries in Financial Distress Have Fared With and Without Bailouts, Carne
gie Rochester Conference Series on Public Policy, 53, 2000, σ. 81-167, σ. 84.
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οί δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις άντιμετωπίζουν τον πειρασμό νά
ωφελούν τις τρέχουσες ζώσες γενεές (εύημερία) σέ βάρος τών μελλοντικών.
Επιπρόσθετα ή εύρωπαϊκή ολοκλήρωση είχε ώς αποτέλεσμα οί κυβερνήσεις
νά δανείζονται μέ πολύ χαμηλότερο επιτόκιο άπό δ,τι θά δανείζονταν σέ
περίπτωση αύτάρκειας. Βέβαια κάθε κυβέρνηση γνωρίζει οτι τό κίνητρο αύτό
είναι κοινό γιά όλα τά κράτη μέλη καί ότι τό κοινό επιτόκιο στή Νομισματική
"Ενωση καθορίζεται άπό τό συνδυασμό τής οικονομικής πολιτικής όλων τών
κρατών μελών. Ή λύση Nash σημαίνει μιά ((ισορροπία» όλων, στήν όποία
οί προσδοκίες κάθε κυβέρνησης σχετικά μέ τήν οικονομική πολιτική πού
θά άκολουθήσουν οί άλλες έπαληθεύονται καί, κατά συνέπεια, βάσει αύτών
τών προσδοκιών, δέν απαιτείται άπόκλιση άπό τήν έπιλεγέίσα οικονομική
στάση. To Nash παιχνίδι ισορροπίας δείχνει ότι ή Νομισματική "Ενωση επι-
τείνει τήν πρόκληση νά διατηρηθούν οί έθνικές οικονομικές πολιτικές. Χωρίς
όμως πρόσθετους μηχανισμούς πού νά έπιβάλλουν οικονομική πειθαρχία, τά
επιτόκια θά γίνονται υψηλότερα, τά χρέη καί τά έλλείμματα μεγαλύτερα καί
οί μεταγενέστερες γενιές θά είναι βαθιά χαμένες σέ σχέση μέ τις προηγούμε-
νες κρίσεις.

Ή δομή τής σύγχρονης κρίσης έχει τέσσερα όμοια χαρακτηριστικά,
κοινά μέ τις προγενέστερες. Πρώτον, τά στοιχεία ενεργητικού αύξήθηκαν
ραγδαία σέ πολλές χώρες πριν άπό τήν κρίση. Δεύτερον, πολλές κρίσι-
μες οικονομίες πέτυχαν αύξήσεις τών πιστώσεων πριν άπό τήν κρίση.
Τρίτον, υπήρξε τεράστια έπέκταση ποικίλων δανείων κυρίως στήν άγορά
τών ύποθηκών στις άναπτυγμένες οικονομίες μέ ταυτόχρονη αύξηση τού
συστημικοΰ κινδύνου. Τέταρτον, ή νομοθεσία καί ή έποπτεία γιά τά χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα άπέτυχε νά συγχρονιστεί μέ τις έξελίξεις2.

Ή κρίση όμως ήταν καί διαφορετική γιά τούς έξής λόγους. Πρώτον,
διότι ύπήρχε διευρυμένη χρήση περίπλοκων καί άδιαφανών χρηματοοι-
κονομικών εργαλείων. Δεύτερον, ή διασύνδεση τών χρηματοοικονομικών
άγορών σέ έπίπεδο έθνικό καί διεθνές, μέ έπίκεντρο τις Η ΠΑ, μεγεθύνθη-
κε σέ πολύ μικρή χρονική περίοδο. Τρίτον, ό βαθμός μόχλευσης τών Χρη-
ματοπιστωτικών Ιδρυμάτων έπιταχύνθηκε κατά τρόπο οξύ. Τέταρτον, ή
οικονομία του νοικοκυριού έπαιξε κεντρικό ρόλο. Αύτά τά νέα στοιχεία

2. S. Claessens, Μ. Äthan Kose, M. Terrones, The global financial crisis: How simi-
lar? How different? How costly?, Journal of Asian Economics, 21, 2010, σ. 247-264,
σ. 248.
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συνδυάστηκαν έτσι ώστε νά δημιουργήσουν χο^ρίς προηγούμενο πωλήσεις
μηδενισμού, πού κατέληξαν στήν παγκόσμια οικονομική κρίση '.

Ή κρίση είχε κερδισμένους, όπως χώρες πού είχαν τηρήσει τά θεμε-
λιώδη οικονομικά, χαμένους άλλά και θύματα.

Ώς προς τήν οικονομική κρίση ή Εύρώπη δέν ήταν τό έπίκεντρο. Αύτή
ομως τρώθηκε μέσω τής διαύλου τής οικονομίας τοΰ διεθνούς έμπορίου.
Συγχρόνως έπέδρασε ή υποβάθμιση τών κινδύνο^ν πού συνδέονται μέ τις
υπερβολές σέ κερδοσκοπία και δανεισμό στά χρόνια πριν άπό τήν έκρηξη.
Τά συμπτώματα ήταν άκραία παραμέληση γιά τιθάσευση τών κινδύνων
σέ χρηματοπιστωτικές άγορές, ή μεγάλη άνοδος τών περιουσιακών άξιών
σέ συνδυασμό μέ τήν έπέκταση τής ύπερχρέωσης τών νοικοκυριών και
έντονη άνισορροπία μεταξύ τών ελλειμματικών ισολογισμών ορισμένων
κρατών και τών πλεονασματικών άλλων. Ώς αϊτια αύτής τής υπερβολής
πολύ άπλά θεωρήθηκαν οί άπατηλοί εύνοϊκοί μακροοικονομικοί όροι και
ή έπέκταση τών λεγόμενων καινοτόμων χρηματοοικονομικών προϊόντων
μεταφοράς τοΰ πιστωτικού κινδύνου. "Ετσι έπιβεβαιώθηκαν οί άρχές τών
παλαιών οικονομολόγων Franz Böhm και Walter Eucken ότι οί άγορές
άπαιτοΰν άποτελεσματικούς, καθοδηγητικούς κανόνες προκειμένου νά
λειτουργοΰν σταθερά και άποτελεσματικά. (('Εμείς οί Εύρωπαΐοι πρέπει
νά σκεπτόμαστε μέ βάση τούς δικούς μας κανόνες οικονομικής πολιτικής
και οχι σέ κάθε περίπτωση μέ τις άγγλοαμερικανικές άντιλήψεις, όταν
άπαιτοΰν πλαίσιο τάξης γιά τήν παγκόσμια οικονομία».

Προβάλλεται ότι ή άπάντηση τής Εύρώπης στήν κρίση άργησε και δέν
ήταν πάντα σωστά συντονισμένη. Ό συστημικός κίνδυνος στις άπαρχές
τοΰ 2008 υποτιμήθηκε. Ή περιοδική μείωση ρευστότητας στή διατραπε-
ζική άγορά θεωρήθηκε παροδικό μεταδοτικό άποτέλεσμα άπό τις ΗΓΙΑ.
Τό κύριο ένδιαφέρον έπικεντρώθηκε στήν ύπερτίμηση τοΰ εύρώ άπό τήν
ύποτίμηση τού δολλαρίου, στήν έξασθένηση τής ζήτησης άπό τις Η ΠΑ
γιά εξαγωγές άπό τήν Εύρώπη, και στή συνεχή πληθωριστική πίεση και
ύφεση στήν άγορά άκινήτων σέ ορισμένες εύρωπαϊκές χώρες. Ή πτώση
τής Lehmans Brothers τό Σεπτέμβριο 2008 έ'δειξε ότι ή έπιδημία πλέον έξα-
πλωνόταν και συγχρόνως άνεδείκνυε τις συστημικές άδυναμίες τών εύρωπα-
ϊκών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Άπό τή φύση τής δομής της και τις

3. S. Claessens, Μ. Αγηαν Kose, Μ. Tf.rrones, ό.π., σ. 252.
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εξουσίες πού έχει ή Εύρώπη έπρεπε νά συντονίσει τις πολιτικές άντίστα-
σης τών κρατών μελών στήν κρίση. Αύτό κατέληξε, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται σέ άποφάσεις τών κρατών μελών, «beggar-thy-neighbor», «έλέη-
σε τον γείτονά σου», καί άκόμα χειρότερα σέ αναφαινόμενο ((οικονομικό
εθνικισμό». "Εστω καί αν ό πολιτικός ρεαλισμός δέν επιτρέπει σκέψεις για
παγκόσμια οικονομική κυβέρνηση, παγκόσμιο νόμισμα καί παγκόσμια κεν-
τρική τράπεζα, έγινε άντιληπτό ότι τό εφικτό είναι ό διάλογος καί ό συντο-
νισμός ένεργειών σέ παγκόσμιο έπίπεδο. Ώς μάθημα γιά τήν Εύρώπη άπό
τήν κρίση θεωρήθηκε ή άνάγκη νά διαθέτει 'ίδιο οικονομικό δυναμικό γιά
ενίσχυση πιστωτικών ιδρυμάτων ή κρατών μελών σέ κρίση καί γενικότερα
ή σύσταση ένός θεσμικού πλαισίου γιά προαγωγή τών δομών οικονομικής
σταθερότητας προκειμένου νά έμποδίζει τις διακυμάνσεις τιμών καί προ-
ϊόντων πού μπορεί νά προκαλέσουν οικονομικές κρίσεις4.

Σέ μελέτη τής Εύρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ('Ιούνιος 2010) προ-
βλήθηκαν τά κύρια χαρακτηριστικά, οί ((τρεις πυλώνες», γιά μεταρρύθμι-
ση τοΰ πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης στήν Εύρωπαϊκή "Ενωση:
α) ενισχυμένη έποπτεία τής πολιτικής τοΰ προϋπολογισμού καί λήψη πιο
άποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων, β) βελτιωμένη έποπτεία στις
εξελίξεις άνταγωνιστικότητας καί διόρθωση άνισορροπιών, καί γ) σχε-
διασμός τοΰ κατάλληλου πλαισίου γιά τή διαχείριση κρίσεων, έτσι ώστε
νά ένισχυθοΰν οί δομές διακυβέρνησης έπιβολής στήν εύρωζώνη. Ώς προς
τήν πρώτη, τήν οικονομική πολιτική: μέ ένδυνάμοίση τής έκ τών πρότερων
έποπτείας καί μετατρέποντας τό Eurogroup σέ φύλακα τής οικονομικής
σταθερότητας μέ τήρηση κανόνων καί διαδικασιών. Πώς; Μέσω τής οιο-
νεί αύτοματοποίησης τών διαδικασιών τής ΕΚΤ καί τής έπιβολής κυρώσε-
ων μέσω αποτελεσματικής έποπτείας τών οικονομικών μέ τή δημιουργία
άνεξάρτητου εύρωπαϊκοΰ φορέα' μέσω επίτασης τών κυρώσεων είτε σέ
έπίπεδο πρόβλεψης, είτε, όταν συντρέχουν υπέρογκα δημόσια ελλείμμα-
τα, μέ ανάπτυξη τού φάσματος τών κυρώσεο^ν, οικονομικών ή μή (όπως
άναστολή δικαιώματος ψήφου), εΐτε μέ έπιβολή διαδικαστικών κυρώσεο^ν,
(όπως παρεμβάσεις μέ ειδικές άποστολές καθοδήγησης-ένίσχυσης τοΰ έθνι-

4. Μ. Dabrowski, The global financial crisis: Lessons for European Integration, Econom-
ic System, 34, 2010, σ. 38-54, σ. 42-46. 'Επίσης, C. Currie, A New Theory of Financial
Regulation: Predicting, Measuring and Preventing Financial Grises, The Journal of Socio-
Economics, 35, 2006, σ. 48-71, σ. 60.
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κού οικονομικού πλαισίου) μέσω προαγωγής τής έθνικής νομοθεσίας σχε-
τικά μέ τούς κανόνες οικονομίας και τούς θεσμούς. Ή δεύτερη, ώς πρός
τό πλαίσιο ανταγωνιστικότητας, αναφέρεται σέ έποπτεία άνάλογα άν τό
κράτος λειτουργεί σωστά ή άν είναι άνταγωνιστικά εύάλωτο. Ή τρίτη
άφορά τή διαχείριση τών κρίσεων. Όταν ό κίνδυνος κρίσεων χρέους είναι
ορατός, τό πλαίσιο έπικεντρώνεται άφενός στον περιορισμό του λεγόμε-
νου «ήθικοΰ κινδύνου» —δηλαδή νά πει τό άφερέγγυο κράτος «άφού μέ
βοηθάνε, δέν χρειάζεται νά πληρώσω»— και στήν ενίσχυση τών κινήτρων
γιά προληπτική και μακροοικονομική προσαρμογή, και άφετέρου στή λει-
τουργία θεσμού, στή βάση τού Εύρωπαΐκοΰ Συμφώνου Οικονομικής Στα-
θερότητας, γιά οικονομική ένίσχυση τοΰ άφερέγγυου κράτους. Αύτός λει-
τουργεί όμως μόνον ώς ((τελευταίο καταφύγιο», εάν και έφόσον ή άγορά
δέν μπορεί πλέον νά τό χρηματοδοτήσει και πάντοτε ύπό τήν αύστηρή πο-
λιτική τής ((τήρησης τών προϋποθέσεων», όπως τό σχέδιο στήριξης Εύρω-
πα'ίκής "Ενωσης και ΔΝΤ γιά τήν Ελλάδα, προβλέποντας τή συμμετοχή
και άλλων κρατών μελών τής Εύρωζώνης γιά ένίσχυση. Τέλος, τό πλαίσιο
διαχείρισης τών κρίσεων άναφέρεται σέ καθεστώς διαβαθμισμένων, έάν ένα
κράτος δέν τήρησε τήν άρχή τών «προϋποθέσεων», κυρώσεων πού έκτείνον-
ται άπό άπλό έλεγχο ορκωτών μέχρι σέ de facto άπώλεια τής οικονομικής
αύτοδυναμίας τοΰ ύπέρχρεου κράτους ώς άκραία μορφή κύρωσης0.

Ή οικονομική κρίση είναι αύτή καθαυτή κακό. Συγχρόνως όμως άπο-
καλύπτει οικονομικές άνωμαλίες πού είχαν καλυφθεί ενδεχομένως μέ άδι-
απέραστο πέπλο άδιαφάνειας, μυστικότητας ή παραπλάνησης, πού μπορεί νά
οδηγήσουν τελικά ένα κράτος σέ πτώχευση λόγω μεγάλης υπερχρέωσης.

II. ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ή πτώχευση είναι θεσμός, νομική κατάσταση πού διέπεται άπό δε-
σμευτικούς κανόνες. "Εχει σκοπό τελικά νά ικανοποιήσει τούς πιστωτές
τοΰ οφειλέτη πού βρίσκεται σέ μόνιμη και γενική άδυναμία νά πληρώσει
τά χρέη του. Ό οφειλέτης παλιά παρέδιδε άκόμα σώμα και περιουσία σ'
αύτούς. Στά μέσα τοΰ 20οΰ αιώνα τό κοινωνικό στοιχείο τής έπιβίωσης

5. European Central Bank, Eurosystem, 10 June 2010, Reinforcing Economic Gov-
ernance in the Euro Area.
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τοΰ οφειλέτη πέρασε σέ νομοθεσίες πού διαμόρφωσαν τό θεσμό τής άνα-
διοργάνωσης σαν έναλλακτικό τής εκκαθάρισης. Τό ιδιοφυές στο θεσμό
είναι ότι δίνονται κίνητρα σέ οφειλέτες καί πιστωτές νά φτάσουν συναινε-
τικά σέ συμφωνία αναμόρφωσης τών χρεών, επιβίωσης τής έπιχείρησης,
διατήρησης τών θέσεων εργασίας, προς όφελος τελικά τοΰ κοινωνικού
συνόλου. Στό θεσμό αύτό ένυπάρχει ή ιδέα τής έλευθερίας τών συμβάσε-
ων καί ότι ή συμφωνία μεγιστοποιεί τήν άξία.

Τά κράτη, όπο^ς καί οί επιχειρήσεις, θέλουν νά καλύπτουν τις άνάγκες
προσφεύγοντας στις άγορές γιά δανεισμό μέ τό χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο.
Σέ περίπτωση άδυναμίας έξόφλησης τών χρεών τους τά κράτη δέν εκκα-
θαρίζονται. Καλύπτονται άπό τήν έθνική κυριαρχία. Παραμένει ή άναδι-
οργάνωση μέ άναδιάρθρωση τοΰ χρέους. Ή πτώχευση κράτους δέν είναι ούτε
ήταν θεσμός. Είναι μιά πραγματική οικονομική κατάσταση, άρρύθμιστη άπό
τό δίκαιο.

Γιατί δανείζονται τά κράτη; Ό δανεισμός ώς παγκόσμιο φαινόμενο
άνατρέχει 9.000 χρόνια πρίν, όταν ό άνθρωπος άρχισε νά τηρεί λογαρια-
σμούς γιά τις συναλλαγές καί τις ύποχρεώσεις του. 'Έτσι καί τά κράτη γιά
νά εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προσφεύγουν σέ δανεισμό. Καί μέχρι
τον 20ό αιώνα ό δανεισμός τών κρατών περιοριζόταν κυρίως γιά άνάγκες
πολέμου καί άποκατάστασης ζημιών άπό φυσικές καταστροφές. 'Έτσι ο
δανεισμός έγινε μόνιμο, «αιώνιο» χαρακτηριστικό τών κρατών, νά δανείζον-
ται έκ νέου προκειμένου νά πληρώνουν τά παλαιά χρέη. Όσο οί κυβερνήσεις
έχουν τον έλεγχο τού επιπέδου φερεγγυότητας τοΰ κράτους τους, ό δανεισμός
αύτος γιά εξυπηρέτηση παλαιότερων χρεών θεωρείται εύλογος.

Μέ τήν προοπτική τής άνάπτυξης, οί άναδυόμενες οικονομίες έχουν
μόνιμη άνάγκη προσφυγής στό χρέος. Τά περισσότερα δάνεια μεταξύ τών
ετών 1970-1980 προέρχονταν άπό Τράπεζες (υς κοινοπρακτικά περισσότε-
ρων Τραπεζών. Τό 1980 όμως γίνεται ή μετακίνηση στά ομόλογα. Μέ τήν
είσοδο τού λεγόμενου Brady σχεδίου, άπό τό όνομα τοΰ 'Υπουργού Οικονο-
μικών τών Η ΠΑ πού ήθελε νά βρει λύση, ή Αργεντινή, ή Βραζιλία, ή Κόστα
Ρίκα, ή Δομινικανή Δημοκρατία, ή Βουλγαρία, τό Μεξικό, οί Φιλιππίνες, ή
Ρωσία καί άλλα κράτη μπορούσαν πλέον νά άναδιαρθρώσουν τά άδύναμα
«μή άνθεκτικά» χρέη τους άπό τά κοινοπρακτικά δάνεια σέ Brady ομόλο-
γα. Αρχίζει ή περίοδος τής λεγόμενης ύπερημερίας τών ομολόγων καί τής
άναδιάρθρωσης τών κρατικών ομολόγων, όταν ή άπαίτηση πού ήταν ένσω-
ματίομένη στό ομόλογο δέν μπορούσε νά ικανοποιηθεί εμπρόθεσμα. «Μή
εκπλήρωση ή άλλως υπερημερία κράτους» θεωρήθηκε: 1) ή μή πληρωμή ή
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άκόμα ή καθυστέρηση πληρωμής τόκου ή ή καθυστέρηση πληρωμής τόκου
και κεφαλαίου, άκόμα και άν ή πληρωμή γίνεται μέσα στήν περίοδο χάριτος
και 2) όταν καταβάλλεται άντάλλαγμα α) όπου ό έκδοτης προσφέρει στούς
ομολογιούχους δανειστές νέες έξασφαλίσεις πού άντιστοιχουν σέ μικρότερη
οικονομική υποχρέωση, όπως νέα χρεόγραφα μέ χαμηλότερο κουπόνι, ή β)
όπου ή άνταλλαγή έχει ώς σκοπό νά βοηθήσει τόν οφειλέτη νά άποφύγει
((ισχυρότερα» κτυπήματα ύπερημερίας, όποος ή άδυναμία πληρωμής τόκων
ή κεφαλαίου6.

III. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Οί άγορές είναι άνταγωνιστικές, έάν κάθε συμμετοχή σέ αύτές δέν μπορεί
νά άγγίξει τις τιμές μονομερώς. Οί ένδεχόμενες νοθεύσεις τού άνταγωνισμού
άπό συμπράξεις έπιχειρήσεων έλέγχονται βέβαια άπό άντιμονοπωλιακούς φο-
ρείς. Ωστόσο θεωρείται δύσκολο νά διαπιστώσει κανείς συμπράξεις στις χρη-
ματοοικονομικές άγορές γιά δύο λόγους: Πρώτον, οί άγορές αύτές κινούνται
άκατάπαυστα (non stop), έτσι ώστε νά γίνεται δύσκολη ή άπόδειξη σύμπραξης
σέ έπενδυτικές στρατηγικές" δεύτερον, 'ίδιες ομοιότητες μπορεί νά έχει ή έκ τών
προτέρων συμφωνία τών συμμετεχόντων στήν άγορά μέ εκείνη τού φαινομένου
τής ((συμπεριφοράς άγέλης». Έάν κάποιος πετύχει νά γίνει άρχηγός τής άγέλης
και νά έπηρεάσει τή συμπεριφορά τών άλλων πείθοντάς τους ότι έχει προνομι-
ακή πληροφόρηση, μεγαλύτερη ικανότητα άνάλυσης γιά έπίτευξη μεγαλύτεροι
έπενδυτικών άποδόσεων, μπορεί νά άποκτήσει προβάδισμα πληροφόρησης, νά
έπηρεάσει τήν άγορά, πού γίνεται λιγότερο άνταγωνιστική και πιο έπιρρεπής
σέ άστάθεια. Τέτοια είναι ένδεχομένως ή συμμετοχή άναλυτών τής άγοράς
στά μέσα μαζικής έπικοινωνίας, όταν δέν άρκοΰνται νά άναφερθοΰν σέ κάποια
άπόφαση και στήν έπίδραση πού έχει στις άγορές, άλλά προχωρούν στήν
ούσία τής άπόφασης, δηλαδή έκτιμούν άν είναι ορθή ή οχι, χωρίς νά μπορεί
νά διαγνωσθεί άν οί παράμετροι τών άπόψεών τους είναι διαφανείς7. Παρόμοια
έλλειψη διαφάνειας έχουν οί άπόψεις πού άπλά, δηλαδή χωρίς άναλυτικό πε-

6. J. Det, Sovereign Debt Restructuring, Search for an Optimum Voting Threshold, Au-
gust 2008, http://ssrn.com/abstract =1369523, σ. 3 έπ.

7. L. Β. Smaghi, Lessons of the Crisis: Ethics, Markets, Democracy, Speech, 13 May
2010, European Central Bank, σ. 1-7, σ. 3.
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ριεχόμενο, αναφέρονται στο θέμα μιας χώρας, μέ τήν έννοια δτι οί θυσίες πού
ζητούνται είναι τόσο βαριές, έτσι ώστε ή μόνη λύση θά ήταν ή πτώχευση ή
άναδιάρθρωση τοΰ χρέους της, χωρίς εξήγηση ώς προς τή συνολική συνέπεια
γιά τό οικονομικό σύστημα, τή μετάδοση τής νόσου σέ άλλες χώρες καί στό
συσχετισμό τής θυσίας μεταξύ τών διαφόρων διλημματικών ύποθέσεων. Κρίσι-
μη έξάλλου είναι ή συνειδητή ή μή έλλειψη άκριβοΰς πληροφόρησης. Αναφέρε-
ται ώς παράδειγμα στή διεθνή βιβλιογραφία ή κατά τό Μάιο 2010 είδηση
οτι ή κυβέρνηση τής Ελλάδος προσέλαβε τή γαλλική επενδυτική τράπεζα
Lazard γιά νά τήν συμβουλευθεί ώς πρός τή διαχείριση τοΰ χρέους. Αμέσως
έπεκτάθηκε ή φήμη ότι ή Τράπεζα προσελήφθη γιά άναδιάρθρωση τοΰ χρέους,
πράγμα πού διαψεύσθηκε άπό τό κράτος καί τήν Τράπεζα, πολύ περισσότερο
πού τότε ή Ελλάδα είχε ένταχθεϊ σέ πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης πού
ρητά άπέκλειε τήν προσφυγή σέ άναδιάρθρο^ση. Έκ μόνου τού γεγονότος ότι
ή Lazard ειδικευόταν άναμφισβήτητα στις άναδιαρθρώσεις, ή ύπόνοια εύρισκε
δικαιολογία. Τά θέματα αύτά έγείρουν προβλήματα ήθικής καί δεοντολογίας.
Ή επίκληση τής ήθικής είναι μιά μόνο άπαρχή. 'Ωστόσο τά τελευταία χρόνια
ή άγορά έδειξε μιά άγρια, άνελέητη εικόνα, έτσι ο^στε ή αύτορρύθμιση ή αύτο-
πειθαρχία νά μήν έπαρκοΰν γιά ν' άποτρέψουν νοθεύσεις τής άγοράς. Αύτό
προέρχεται άπό τό γεγονός οτι τό μέτρο τής άτομικής έπίδοσης, πού είναι τό
οικονομικό άποτέλεσμα, μπορεί νά 'ναι τό κατάλληλο σέ καθεστώς πλήρους
καί άπόλυτης πληροφόρησης ιδίως ώς πρός τό πώς τό άποτέλεσμα επιτεύχθη-
κε. 'Ωστόσο οί χρηματοοικονομικές άγορές χαρακτηρίζονται άπό άσυμμετρίες
πληροφόρησης, πού καθιστούν δύσκολο ή άκατόρθωτο νά ταυτοποιηθέϊ ή πηγή
τοΰ κέρδους, ιδίως έάν τό έπιτευχθέν ήταν άποτέλεσμα τής ικανότητας τοΰ
συμμετέχοντος στήν άγορά ή τοΰ άναληφθέντος κινδύνου, πού δύσκολα μπο-
ρεί νά μετρηθεί λόγω άκριβώς τών πληροφοριακών άσυμμετριών τών χρημα-
τοοικονομικών υπηρεσιών πού προσφέρονται στον πελάτη. Έάν λοιπόν οί μή
ήθικές πρακτικές έπιτρέπουν μεγαλύτερες άποδόσεις, αύτοί πού δέν θά τις
άκολουθήσουν οίονεί τιμο^ροΰνται καί, έάν δέν ένταχθοΰν σ' αύτές, μπορεί" νά
βρεθούν έκτος άγοράς. Αξιωματούχος τής ΕΚΤ καταλήγει ότι «οί χρηματο-
οικονομικές άγορές είναι ό «έγκέφαλος», τό μυαλό τής οικονομίας. Αύτή δέν
μπορεί νά κάνει χωρίς αύτές. Έάν όμως τό μυαλό δέν λειτουργεί σο^στά, τό
ύπόλοιπο σώμα πλέον βρίσκεται σέ κίνδυνο))8.

8. L. Β. Smaghi, ο.π., σ. 6.
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Ή οικονομική στήριξη τών ύπερχρεοηυ,ένων κρατών ενέχει περαιτέρω τό
λεγόμενο «ήθικό κίνδυνο»9. Δανειστές πού προβλέπουν ότι θά προστατευθούν
σέ περίπτωση υπερημερίας τού ύπερχρεωμένου κράτους έχουν μεγαλύτε-
ρη τάση νά άναλαμβάνουν μή εγγυημένο οικονομικό κίνδυνο. Αντίστοιχα,
οί οφειλέτες, έάν βλέπουν οτι ή υπερχρέωση δέν θίγει τή δυνατότητά τους
νά προσφεύγουν σέ κεφαλαιαγορές ή νά έχουν άλλου είδους στήριξη, είναι
ένδεχόμενο νά μήν άνταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

IV. ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τό δημόσιο χρέος μπορεί νά έχει έπίδραση στήν παγκόσμια οικο-
νομία. Διότι έάν τά κράτη οφειλέτες, προκειμένου νά προσαρμόσουν τις
έσωτερικές άνισορροπίες και νά βελτιώσουν τά έθνικά τους άποθεματικά,
κλείσουν ή περιορίσουν τήν κατανάλωση, έρωτάται ποιος τελικά θά είναι
δ ((τελικός καταναλωτής». Τά κράτη πιστωτές πού είναι πλεονασματικές
χώρες είτε λόγω συντηρητικής πολιτικής είτε λόγω υψηλών άποθεμα-
τικών θά πρέπει νά άναπτύξουν τήν έσωτερική ζήτηση, νά ένισχύσουν μή
έμπορεύσιμους τομείς και νά περιορίσουν τήν πεποίθησή τους στις έξα-
γωγικές βιομηχανίες. "Ετσι φαίνεται ότι ύπάρχουν ένδογενεΐς παράγον-
τες πού προκαλούν έπανισορροπία τής άνάπτυξης μεταξύ έλλειμματικών
και πλεονασματικών χωρών. Ή θεωρία υποστηρίζει ότι έάν ή έξωτερική
ζήτηση πέσει, λόγω τού χαμηλού έπιπέδου άνάπτυξης τών πρώτων, οί
δεύτερες θά έξάγουν λιγότερα άντιμετωπίζοντας έτσι χαμηλότερο επίπε-
δο άνάπτυξης. Τό έπιτόκιο στις πλεονασματικές χώρες θά πέσει και έτσι
οί πολίτες θά οδηγούνται σέ μικρότερη άποταμίευση και μεγαλύτερη κα-
τανάλωση προσαρμογής οπού χρειάζονται χρόνο10.

9. Β. Eichengreen - C. Ruehl, The Bail-In Problem: Systematic goals, ad hoc means,
CEPR Discussion Paper, No 2427, April 2000, A. Powell - L. Arozamena, Liquid-
ity Protection versus Moral Hazard: The Role of IMF, Journal of International Money
and Finance, vol. 22, issue 7, Dec. 2003, σ. 1041-1063, G. Corsetti, Β. Guimaraes, N.
Roubini, International Lending of Last Resort and Moral Hazard. A Model of IMF's Cat-
alytic Finance, Journal of Monetary Economics, 53, 2006, σ. 441-471, σ. 442, 447.

10. L. Β. Smaghi, What Future for Financial Globalization: Sovereign Debt and The
Global Economy, Speech, 9 Sept. 2010, European Central Bank.
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Ή σύνθεση τοΰ δημόσιου χρέους πρός ιδιώτες έπενδυτές ή πρός κράτη ή
θεσμικούς έπενδυτές καί τό είδος τοΰ χρέους είναι κρίσιμα γιά τις διαπραγμα-
τεύσεις γιά άναδιάρθρωση τοΰ χρέους σέ περίπτωση οικονομικής κατάρρευσης.

Τήν τελευταία τριακονταετία ή σύνθεση τού δημόσιου χρέους, διεθνώς,
έχει μετακινηθεί άπό κοινοπρακτικά δάνεια σέ διεθνή ομόλογα. Τά πρώτα
εϊναι πιό εύκολα νά άναδιαρθρωθοΰν. Οί δανειστές είναι γνωστοί καί
λίγοι. Γιά τά δεύτερα είναι δυσκολότερη υπόθεση, πρώτον διότι ό άριθμός
τών έπενδυτών είναι πολύ μεγάλος καί δεύτερον, λΛγω τής εύκολίας με-
ταβίβασής τους, ή άνίχνευση τού ποιος είναι ό κάτοχος είναι κατά κανόνα
άδύνατη. Αύτή ή δύναμη τών διεθνών ομολόγων τούς έχει προσδώσει μιά
έν τοις πράγμασι «ένύπαρκτη προνομιακή κατάταξη» μέ τήν έννοια μιάς
έπιλεκτικής υπερημερίας. Αναφέρεται ότι άπό τό 1973-2003 έπί 93 πε-
ριπτώσεων άναδιάρθρο^σης δημοσίου χρέους στις 20 περιπτώσεις έκκρε-
μοΰσε ή λήξη διεθνών ομολόγων, ένώ τά τραπεζικά δάνεια βρίσκονταν
σέ καθυστέρηση. Ωστόσο άπό τις 20 περιπτώσεις μόνον 9 τελικά δέν
έκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, ένώ στις ύπόλοιπες 11 περιπτο^σεις ή
έκπλήρωση ήταν πλήρης. Αύτό τό προνομιακό έν τοις πράγμασι προβάδι-
σμα (προνόμιο) τών ομολογούν σέ σχέση μέ τά δάνεια είναι τό κίνητρο τών
έπενδυτών νά επενδύουν σέ ομόλογα, καί άντίστοιχα οί κυβερνήσεις ύπερ-
χρεωμένων κρατών νά μεταχειρίζονται τά ομόλογα ώς πράγματι προνομι-
ακή ικανοποίηση σέ σχέση μέ τά τραπεζικά δάνεια, προνομιακή μεταχείρι-
ση πού άκόμα καί οί τράπεζες σιο:>πηρά έχουν άποδεχτέι11.

V. ΥΠΕΡΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στό ερώτημα γιατί τά ύπερχρεωμένα κράτη τελικά πληρώνουν, ή
άπάντηση εϊναι οί κυρώσεις. Άπό άποψη ιστορική γίνεται άναφορά σέ
«ύπερκυρούσεις»12 πού χρησιμοποιήθηκαν άπό τις κυβερνήσεις πιστωτών
γιά νά έξαναγκαστοΰν τά κράτη οφειλέτες νά πληρούσουν κατά τήν κλασική
έποχή τού κανόνα τοΰ χρυσοΰ. Μιά άπό αύτές, άκραία, ήταν ή ((διπλωματία

11. P. Bolton - Ο. Jeanne, Structuring and Restructuring Sovereign Debt: The Role
of a Bankruptcy Regime, IMF Working Paper, 07/192, 2007, σ. 4, 6, 7.

12. Κ. J. Mitchener - M. D. Weidenmier, Supersanctions and sovereign debt repayment,
Journal of International Money and Finance, 29, 2010, σ. 19-36, σ. 23 έπ.
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τών πυροβόλων» όπως τήν χρησιμοποίησαν οί ΗΠΑ μέ στρατιωτικό απο-
κλεισμό χωρών τής Καραϊβικής και τής Γουατεμάλα. ((Έάν ενα κράτος
ένεργέί μέ τιμιότητα σέ θέματα βιομηχανίας και πολιτικής και μέ τάξη
πληρώνει τά χρέη του, δέν πρέπει νά φοβάται έπέμβαση άπό τις ΗΠΑ)),
ήταν τό μήνυμα Θ. Ρούσβελτ τό Δεκέμβριο 1904, θεο^ρώντας ότι ή οικο-
νομική σταθερότητα ήταν προϋπόθεση τής πολιτικής. 'Άλλη μορφή άκραίων
κυρώσεων ήταν ή κατάληψη τής οικονομικής διαχείρισης τοΰ ύπέρχρεου
κράτους. Τό 1883 μετά άπό συμφωνία Άγγλίας-Γαλλίας επιβάλλεται στήν
Αίγυπτο ή παράδοση τοΰ έλέγχου τής οικονομίας σέ διοίκηση άπό τή Βρε-
τανία. Εξάλλου ή χώρα μας άναγγέλλει χρεοκοπία τό Δεκέμβριο τοΰ 1893
δηλώνοντας ότι θά πληρώσει μόνο τό 30% τών τόκο^ν τοΰ χρέους της.
Έπί τετραετία ή κυβέρνηση δέν μποροΰσε νά συμφωνήσει μέ τούς ξένους
δανειστές. Αναφέρεται ότι ό ελληνικός λαός άπέρριψε τήν υπόδειξη γιά
άνάθεση τής οικονομικής κυριαρχίας τής Ελλάδος σέ διεθνή οικονομική επι-
τροπή πού θά διασφάλιζε τήν πληρωμή τών χρεών και ότι μάλιστα ή Βουλή
τών Ελλήνων άνέτρεψε υπουργό πού πρότεινε νά παραχωρηθεί μερικώς ή
Εθνική Τράπεζα σέ ξένους. Κι όμως διαβάζουμε ότι ό κόσμος ζούσε μέ τήν
πεποίθηση στή ζωή, στή συνέχεια τοΰ γένους, στά πεπρωμένα τής φυλής,
μέ αισιοδοξία γιά τό μέλλον, πού κορυφώνεται και έκφεύγει άπό τά όρια τής
λογικής κατά τούς 'Ολυμπιακούς άγώνες τοΰ 1896. Όμως μετά τόν άτυχή
πόλεμο τοΰ 1897, μέ παρέμβαση τών εξ ι μεγάλων δυνάμεων, τά οικονομικά
τής χώρας μας τέθηκαν ύπό τήν έπίβλεψη διεθνούς επιτροπής. 'Εκδόθηκαν
ομόλογα άξιας 6.8 εκατομμυρίων στερλινών γιά νά καλύψουν τις άποζη-
μιώσεις προς τήν Τουρκία, τό μή καλυμμένο έλλειμμα τοΰ 1897 και τή με-
τατροπή τού κυμαινόμενου χρέους εις χρυσό. Μέ νόμο τοΰ 1898 δόθηκε ό
ελεγ/ος είσπραξης τών φόρων γιά έξυπηρέτηση τοΰ δημόσιου χρέους στή
διεθνή επιτροπή, μέ μόνο δικαίωμα τής χο^ρας νά προβάλει veto σέ σχέση
μέ τά πρόσοοπα τής έπιτροπής. Ή επιτροπή παρέμεινε στήν Ελλάδα μέχρι
τή μεγάλη ύφεση, οπότε και ή Ελλάδα επαψε νά άνταποκρίνεται στά ξένα
δάνειά της. Οί συνέπειες τής πτώχευσης τότε ήταν ή ραγδαία πτώση τής
τιμής τών χρεογράφων, ή έξέγερση τής κοινής γνώμης, ή βίαιη έκστρατεία
κατά τής Ελλάδας στο έξωτερικό, όπου οί ομολογιούχοι ζητούσαν πλέον
έγγυήσεις πού έθιγαν τήν έλληνική κυριαρχία, και άσφαλώς τό πολιτικό
τέλος ένός μεγάλου πολιτικοΰ, τοΰ Χαρίλαου Τρικούπη. Ή έξυπηρέτηση
τοΰ χρέους ήταν τόσο βαριά ώστε, όπως τότε τονίστηκε, όταν πτωχεύσαμε
είχαμε ήδη άποδώσει ίσως περισσότερα άπό ό,τι είχαμε πάρει. Ή Διεθνής
'Επιτροπή παρέμεινε στήν Ελλάδα μέχρι τή νέα χρεοκοπία τού 1932. Πριν
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άπο τήν πτώχευση του 1932, σύμφωνα μέ τήν Εισηγητική "Εκθεση έπί
τού προϋπολογισμού 1932-1933, το συνολικό κρατικό χρέος άνερχόταν σέ
2.868.100.016 χρυσά φράγκα" χρέος δυσβάστακτο, καί παρά τά ληφθέντα
μέτρα καί τις περικοπές δαπανών ή κατάσταση δέν ήταν άναστρέψιμη.
"Ετσι ή κυβέρνηση άπέστειλε, μέσω τού ύπουργοΰ οικονομικών Κυριά-
κου Βαρβαρέσου, έπιστολή στή Διεθνή Επιτροπή οτι άπό 1 Μαΐου '1932
άναστέλλει τά χρεολύσια έσωτερικών καί εξωτερικών δανείων μέ μείωση
κατά 25% τών τόκο^ν τών έσωτερικών δανείων. Οί ξένοι πιστωτές ούδέπο-
τε δέχθηκαν διακανονισμό. Ακραίες κυροοσεις έπιβλήθηκαν κατά τήν περίο-
δο 1870-1913 μέ τή μορφή άνάληψης άπό ξένες δυνάμεις τοΰ έλέγχου τών
τελωνείων (Κόστα Ρίκα, Μαρόκο, Λιβερία, 'Άγιος Δομίνικος, Τυνησία,
Τουρκία) ή διεθνούς διά τών όπλων άποκλεισμού (Βενεζουέλα).

Σύμφωνα μέ στατιστικές μελέτες ό μέσος χρόνος διάρκειας τού εξωτερικού
έλέγχου τού οικονομικού συστήματος τών ύπερχρεωμένων κρατών άνερχόταν
περίπου σέ 11-12 χρόνια. Γιά κάθε χρόνο πού τό κράτος βρισκόταν σέ υπε-
ρημερία, υπήρχε μία στις τέσσερις πιθανότητες στρατιωτικής παρέμβασης
άπό κράτος-πιστωτή ή έπιβολής διεθνούς οικονομικού συμβουλίου πού θά δι-
αχειριζόταν τά οικονομικά τοΰ κράτους-όφειλέτη. Ώς πρός τά άποτελέσματα
τών ύπερκυρώσεων άναφέρεται ότι σέ νέες εκδόσεις ομολόγων οί πιθανότητες
πτώχευσης τοΰ κράτους μειώθηκαν πλέον τοΰ 60%, τό άσφάλιστρο κινδύνου
(τό spread ομολόγων) μειώθηκε κατά 200 μονάδες. Οί κυρώσεις αύτές ήταν
πολύ ριζικές, πού πολιτικά σήμερα δέν θά γίνονταν ποτέ άποδεκτές στή δι-
εθνή κοινότητα.

VI. ΕΠΙΙΙΤΩΣΕΙΣ

Οί επιπτώσεις μιάς πτώχευσης κράτους είναι συντριπτικές13. Καί τό κόστος
γίνεται άκόμα μεγαλύτερο, έάν τελικά τό κράτος δέν κάνει προσπάθεια πλη-
ρωμής τών χρεών του.

Ή κρίση στό ισοζύγιο πληρωμών πού προέρχεται άπό πτώχευση
κράτους είναι πολύ πιο μεγάλη παρά άπό άλλους λόγους. Υποσκάπτε-
ται ή έμπιστοσύνη στή κυβέρνηση ότι θά σεβαστεί τήν ιδιοκτησία. Τό

13. IMF, Sovereign Debt Restructuring Mechanism (SDRM), Questions and Answers.
Doc., Feb. 11, 2010, (D. 11).



AllΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Τ1ΙΣ 22λς ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011

61

ερώτημα πού πλανάται: θά δημευθούν τά περιουσιακά στοιχεία τών τρα-
πεζών, τών καταθετών; Τά δικαιώματα τών επενδυτών σέ μετοχές ή σέ
έπενδύσεις θά περικοπούν; Συνέπεια τέτοιων αμφιβολιών και έρωτημάτων
είναι ή διαφυγή τών κεφα/.αίων και ή αναστροφή τών κεφαλαιακών
εισροών. Συνήθως τό έθνικό οικονομικό σύστημα καταρρέει, άφού κατά
κανόνα οί τράπεζες έ'χουν έπωμιστει μεγάλα ποσά τοΰ κρατικού χρέους.
Ή ρευστότητα σταματάει, οί έπιχειρήσεις άσφυκτιοΰν και οί πολίτες
άμυνόμενοι κλείνονται στά άπολύτως άναγκαια. Ό ΐδιος ό οικογενειακός
ιστός ταράζεται. Ακόμα ή άμφιβολία τού λαοΰ στο σύστημα και ή με-
τακίνησή του στήν αύτοπροστασία μπορεί νά άφήσει παράμερα τήν έθνική
συνείδηση, πού γίνεται πιο εύάλωτη και άνοχύρωτη γιά όποιον σκεφθεί
νά τήν άλλοιώσει. Ή πίστωση έπηρεάζεται άρνητικά. Ακόμα και άν μιά
κυβέρνηση έπιλέξει νά παύσει τις πληρωμές του έξωτερικοΰ χρέους, ή
άναστροφή τών κεφαλαιακών ροών θά έγκλωβίσει τό οικονομικό σύστη-
μα. Τό διεθνές έμπόριο επίσης έπηρεάζεται άπό τήν πτώχευση κράτους.
Τούτο, γιατί ή χρηματοδότηση τοΰ έμπορίου στεγνώνει, όταν ορισμένοι
πιστωτές έπιθυμοΰν τήν τιμωρία μ' αύτόν τόν τρόπο τοΰ άναξιόχρε-
ου κράτους, κυρίως σέ περίπτωση ύπόσκαψης τής φήμης τοΰ κράτους.
Αναφέρεται ότι ή πτώση σέ διμερείς έμπορικές σχέσεις συμποσοΰται σέ
άπώλειες τουλάχιστον 15 ετών. Μελλοντική πρόσβαση σέ κεφαλαιαγορές
δέν είναι άνεμπόδιστη και το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλό γιά πολύ
χρόνο. Μελέτες άποδεικνύουν ότι χώρες πού είχαν πριν άπό τά τέλη τοΰ
'80 άναδιαρθρώσει τά χρέη τους κατά τό σχέδιο Brandy, άκόμα άντιμε-
τωπίζουν ύψηλό κόστος δανεισμού. Τέλος, ή οικονομική άπομόνωση κα-
θιστά μακροπρόθεσμα δύσκολη ή οδυνηρή τή χρηματοδότηση μέ πρόσβα-
ση σέ διεθνείς κεφαλαιαγορές γιά τις κρίσιμες δαπάνες γιά τήν ύγεία, τήν
παιδεία και τις υποδομές, γιά τις όποιες σημασία εχει πρωτίστως ή δι-
ατήρηση τής έμπιστοσύνης τών έπενδυτών.

Παράδειγμα τών έξαιρετικά περίπλοκων και άντιθετικών διαπραγ-
ματεύσεων γιά άναδιάρθρωση τοΰ χρέους είναι ή Αργεντινή1'1. "Εχοντας
μόνο τό 53% τών πιστωτών σύμφωνο γιά άναδιάρθρωση μέ σκοπό τήν
επαναφορά τής οικονομικής ισορροπίας, βρέθηκε μπροστά σέ δυσκολία
νομική. Προερχόταν άπό τά χρέη 152 ομολόγων πού εκφράζονταν σέ

14. J. F. Hornbeck, Argentina's Sovereign Debt Restructuring, CRS Report for Con-
gress., 19 October 2004, RL 32637, CRS-6.
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έπτά διαφορετικά νομίσματα μέ έφαρμοστέο το δίκαιο οκτώ διαφορε-
τικών εννόμων τάξεων. "Ετσι τό χρέος, πού διεπόταν άπό τό άγγλικό
καί ίαπο^νικό δίκαιο, ρυθμιζόταν άπό ((ρήτρες συλλογικής δράσης», πού
επέτρεπαν στήν πλειοψηφία τών ομολογιούχων νά λαμβάνουν ευκολότε-
ρα άποφάσεις δεσμευτικές. Τέτοιου είδους συμβατικές ρήτρες συλλογικής
δράσης δέν ίσχυαν όμως γιά τά χρέη γιά τά όποια έφαρμοστέο ήταν τό
δίκαιο τών Η ΠΑ, Γερμανίας ή 'Ιταλίας, μέ άποτέλεσμα νά συντρέξει
πληθώρα συλλογικής καί άτομικής φύσεως άγωγών στις ΗΠΑ καί άλλες
χώρες τής Εύρώπης.

Σύμφούνα μέ στοιχεία μετά τήν άνακοίνο^ση άναδιάρθρωσης τό χρέος
τής Αργεντινής (2005) μέ άξία ομολογούν 81.8 δισ. δολλάρια περι-
ορίστηκε κατά 70%, τοΰ 'Ισημερινού (2000) μέ άξία ομολόγων 6.5 δισ.
δολλάρια κατά 40%, τής Ρωσίας (2000) μέ άξία ομολόγων 31.8 δισ.
δολλάρια κατά 50%. Πριν άπό τήν έπέλευση υπερημερίας, τό χρέος τής
Δομινικανής Δημοκρατίας (2005) 1.1 δισ. δολλάρια περιορίστηκε κατά
5%, τού Πακιστάν (1998) 0.6 δισ. δολλάρια κατά 35%, τής Ούκρανίας
(2000) 2.8 δισ. δολλάρια κατά 40% καί τής Ούρουγουάης (2003) άξιας
5.3 δισ. δολλάρια κατά 15%. Καί στις έπτά περιπτώσεις ή ύπερχρε-
ωμένη χώρα έκανε προσφορά άνταλλαγής. Οί ομολογιούχοι πιστωτές
είχαν τή δυνατότητα νά άνταλλάξουν τά ομόλογα παλαιού χρέους μέ νέα
μικρότερης καθαρής ένεστώσας άξιας1,1.

Ή έκ τών προτέρων άναδιάρθρωση θεωρείται οτι έχει μικρότερο κόστος
γιά τή χώρα, άφοΰ, παρά τήν έπίπτωση πού έχει στήν ικανότητα τής
χώρας νά δανείζεται, ώστοσο συνολικά τό άποτέλεσμα είναι θετικό γιά τήν
εύημερία της, άφοΰ δέν έμφανίζεται τό φαινόμενο πανικοΰ τών πιστο^τών
((τρέξτε πρός τήν έξοδο ή τρέξτε στα δικαστήρια»16.

Ή άναδιάρθρωση χρέους κρατών κατά τήν περίοδο 1995-2000 μέ μείω-
ση τού χρέους κινήθηκε μέ ποσοστό 75% γιά τήν Αργεντινή (2005), σέ
ποσοστό 50-60% γιά τή Ρωσία (1999-2000), 27% γιά τόν 'Ισημερινό

15. P. Bedford, Α. Penal ver, C. Salmon, International Finance Division, Bank of
England, Resolving Sovereign Debt Crises: The Market - Based Approach and the Role
of the IMF, Financial Stability Review, June 2005, σ. 99-108, σ. 103.

16. J. Thomas, Bankruptcy Proceedings for Sovereign State Insolvency and their Ef-
fect on Capital Flows, Nov. 2002, Paper for UNU/WIDER Project Meeting, JEL Clas-
sification N. F34, σ. 1-36, σ. 3, 5.



AllΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Τ1ΙΣ 22λς ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011

63

και 13% για τήν Ουρουγουάη. Ωστόσο παραλλαγές ισχύουν στις άντικα-
ταστάσεις τών ομολόγων άνάλογα μέ τό είδος και τή διάρκεια τους1'.

VII. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Άπό τις κρίσεις τού Μεξικού, τής Ασίας και τής Ρωσίας στά μέσα τού
'90 έγιναν προσπάθειες γιά άποτελεσματική πρόληψη και λύση τών νομι-
σματικών-οίκονομικών κρίσεων. Όσα μέτρα και άν ληφθούν, θά υπάρχουν
άναπόφευκτα κρίσεις. Τά κράτη θεωρούνται κατά τεκμήριο φερέγγυα και
συνεπώς προσελκύουν διεθνείς κεφαλαιακές ροές. Κι αύτό γιατί οί πιστωτές
τών κρατών, άν και γνωρίζουν ότι δέν μπορούν νά προσφύγουν σέ δικαστική
προστασία όπως στις περιπτώσεις τής άφερεγγυότητας τών επιχειρήσεων,
θεωρούν ότι ή κύρια προστασία τους είναι οί άπώλειες πού θά έπέλθουν άμε-
σα στο κράτος τό όποιο θά πάψει νά άνταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του,
όπως ή άδυναμία ή ή περιορισμένη δυνατότητά του πρόσβασης στις διεθνείς
χρηματαγορές, τό στίγμα στή φήμη του, ή άπώλεια εμπιστοσύνης σ' αύτό
και οί έπιπτώσεις στήν ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα του κράτους
άύτου, όπως στά οικονομικά άποτελέσματα τών τραπεζών, έπιχειρήσε-
ων και τών νοικοκυριών. Τό ΔΝΤ, μέ βάση έμπειρικά δεδομένα κατά τήν
άναδιάρθρωση τού χρέους τών κρατών Ρωσίας, Ούκρανίας, 'Ισημερινού
και Πακιστάν (1998-2008), κατέγραψε ώς συνέπειες τής άνακοίνωσης τής
άναδιάρθρωσης τοΰ χρέους γιά τήν έσωτερική οικονομία: α) πάγωμα γιά
διάρκεια μεταξύ 7 έως 12 μηνών τών καταθέσεων μέ σκοπό τόν περιορισμό
έξόδου τους σέ ξένο νόμισμα ή μετρητά, β) έπιβολή άπό τις άρχές έλέγχων
στις κινήσεις κεφαλαίων προς τό εξωτερικό καθώς και τών κινήσεων τών
τραπεζικών λογαριασμών μέ άποτέλεσμα πτωχεύσεις τραπεζών λόγω άδυ-
ναμίας εξυπηρέτησης τών προς τήν άλλοδαπή ύποχρεώσεών τους. Ή έπί-
πτωση βαίνει έτσι πολύ πιο μακριά και εισχωρεί πιο βαθιά άπό τόν, μέσω
τής άναδιάρθρωσης, περιορισμό τού χρέους18. Γι' αύτό τά κράτη άποφεύγουν

17. F. Sturzenegger - J. Zettelmeter, Haircuts: Estimating Investor Losses in Sov-
ereign Debt Restructurings, 1998-2005, Journal of International Money and Finance,
27, 2008, σ. 780-805, σ. 790-793.

18. IMF, M. Allen, Sovereign Debt Restructuring and the Domestic Economy. Expe-
rience in Four Recent Cases, 21 Feb. 2002, άρ. 14 έπ.
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τό βαρύ αύτό φορτίο ικανοποιώντας μέ οποίο μέσο μπορούν τούς δανειστές
τους. Είναι ένδεχόμενο όμως ιδιαίτερες περιστάσεις νά καταστήσουν τά χρέη
τού κράτους «μή έκπληρωτέα». «Μή έκπληρωτέο» είναι τό χρέος τό όποιο,
παρά τις προσπάθειες τής χώρας-όφειλέτη σέ σχέση μέ τό Ακαθάριστο
Εθνικό Προϊόν, θά συνεχίσει νά αύξάνεται έπ1 άόριστο. Στις περιπτώσεις
αύτές ή οικονομική καθαρή ένεστώσα άξία τού χρέους τής χώρας αύτής είναι
μικρότερη άπό τήν ονομαστική άξία του καί κατά πάσα πιθανότητα θά συ-
νεχίσει νά πέφτει μέχρις ότου έπιτευχθεΐ άναδιάρθρωση καί επαναρχίσει ή
άνάπτυξη. Στήν πραγματικότητα ή έκτίμηση περί μή έκπληρωτέου χρέους
στηρίζεται σέ βάσεις πιθανότητας. Γιατί είναι δυνατόν στή χώρα αύτή νά
άνακαλυφθοΰν νέες φυσικές πηγές πλούτου καί νά μεταβληθούν έτσι τά δε-
δομένα λόγω έξαιρετικά μεγάλων χρηματικών ροών. Άπό το άλλο όμως
μέρος όσο ό δανεισμός τού κράτους γιά εξυπηρέτηση τών χρεών πού πλη-
σιάζουν τό ληξιπρόθεσμο συνεχίζεται, οί ύποχρεοόσεις πρός έξυπηρέτηση
αύτών, σέ ποσοστό τού Ακαθάριστου 'Εθνικού Προϊόντος, θά αύξάνουν κι
έτσι ή πιθανότητα ότι ή χώρα θά είναι σέ θέση νά άνταποκριθέί στήν καθαρή
ένεστώσα άξία τών συμβάσεών της θά περιορίζεται. Καί όσο συμβαίνει αύτό
τά ποσοστά άνάπτυξης μειώνονται, τά έπιτόκια δανεισμού αύξάνονται καί οί
πιθανότητες διάσωσης μειώνονται περισσότερο, μέχρις ότου ή χώρα άντιλη-
φθέΐ τό μάταιο τής προσπάθειάς της γιά αύτοδιάσωση. Καί τότε ή άνακοίνω-
ση αδυναμίας πληρωμών. Οί συνέπειες τής άνακοίνωσης είναι άμεσες καί
άρνητικές. Ή φερεγγυότητα χάνεται καί ή λεγόμενη «έπαναφερεγγυότητα»
(Turnaround, Resolvenz)19 τής χώρας θά έλθει πιθανόν έπειτα άπό άρκετά
χρόνια. Τό κρίσιμο στήν άναδιάρθρο^ση είναι «ποιά διαδικασία» θά άκολου-
θηθέΐ γιά συμφωνία, αν μπορεί νά υπάρξει, μέ τούς δανειστές20. Γιατί, αν δέν
υπάρχει διαδικασία, τότε ένδεχομένως κατά τήν άναζήτηση συμφωνίας μπο-
ρεί νά συντρέξει περίπτωση «ήθικοΰ έκβιασμοΰ». Ό κίνδυνος μέ τό σύστημα
((συμφωνία» είναι πιστωτής ή πιστωτές νά προβάλουν άρνησικυρία γιά νά
άποκτήσουν πλεονεκτήματα. Αναφέρεται ότι ή ταινία ((Ξυπνώντας τή Νέντ
Ντέβιν» άποδίδει άκριβώς τό φαινόμενο. Σέ ένα χωριό τής 'Ιρλανδίας μιά
γυναίκα μόνη, ή Νέντ Ντέβιν, μαθαίνει ότι κέρδισε λαχείο 6.7 έκατ. λιρών

19. Ch. Paulus, Wege aus der europäischen Schuldenkrise, Resolvenzrecht als Mittel
zur Haushaltsdisziplin, Wirtschaftsdienst, 2010/12, σ. 1-5.

20. Β. Eichengreen, Restructuring Sovereign Debt, Institute of International Finance,
2003, σ. 1-47, σ. 10 έπ. καί Journal of Economic Perspectives, 17 (4), σ. 75-98.
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και πεθαίνει άπό συγκίνηση. Οί 52 εναπομείναντες χωρικοί αποφασίζουν νά
εμφανίσουν μιά γυναίκα άπό το χωρίο ώς Ντέβιν και ετσι τελικά ό καθένας
νά εισπράξει 130.000 λίρες. "Ενας άπο αύτούς όμως άπαιτέί μεγαλύτερο
μερίδιο άπειλώντας νά άποκαλύψει τήν άπάτη21.

VIII. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οί προτάσεις είναι κυρίως δύο22: ή συμβατική προσέγγιση και ή θε-
σμική προσέγγιση. Ή πρώτη προτείνει εύρεία χρήση τών «ρητρών συλ-
λογικής δράσης». Πρόκειται γιά ρήτρες πού έντάσσονται σέ άτομικές
έκδόσεις ομολόγων και δεσμεύουν όλους τούς ομολογιούχους νά δεχθούν
μείωση τού χρέους και άναδιαρθρώσεις, έφόσον συναινεί ορισμένο πο-
σοστό πλειοψηφίας τών πιστωτών, ετσι ώστε οί άρνούμενοι πιστωτές νά
μήν μπορούν νά έκβιάσουν ύπέρ αύτών λύσεις. Τήν προσέγγιση αύτή υιο-
θετεί τό άγγλικό δίκαιο, ένώ ή Εύρωπαϊκή "Ενωση και ήδη τό 'Υπουργείο
Οικονομικών τών ΗΠΑ τάχθηκαν ύπέρ αύτής. Συμπληρωματική κίνηση
είναι και ή διαμόρφωση ((άρχών» γιά σταθερές κεφαλαιακές ροές και άνα-
διαρθρώσεις σέ άναδυόμενες άγορές πού συμφωνήθηκαν μεταξύ εμπορικών
ενώσεων και ομίλου πιστωτών κράτους μέ σκοπό τή καλλίτερη δομή και
προβλεψιμότητα τής σχέσης πιστωτών και οφειλέτη Δημοσίου. Ή δεύτε-
ρη, ή λεγόμενη θεσμική προσέγγιση, προτάθηκε άπό τήν Καθηγήτρια
και στέλεχος τού ΔΝΤ Anne Krueger ήδη άπό τό 200223 και εισήχθη ώς

21. St. Schwarcz, Sovereign Debt Restructuring: A Bankruptcy Reorganization Ap-
proach, 85 Cornell L. Rev., 956 (2000), σ. 101-187, σ. 106.

22. Βλ. γενικά Β. Eichengreen, Restructuring Sovereign Debt, ό.π., ύποσ. 20, σ. 11,
19, 21 έπ.

23. Anne Krueger, International Financial Architecture for 2002: A New Ap-
proach to Sovereign Debt Restructuring, 26 Nov. 2001, www.imf.org/external/np/
speeches/2001/ 112601.htm, Anne Krueger, A New Approach to Sovereign Debt Restruc-
turing, IMF, 2002, Anne Krueger, Sovereign Debt Restructuring: Messy or Messier?, IMF,
New Approaches to Resolving Emerging-Market Financial Crises, American Economic Re-
view, 93 (2), May 2003, σ. 70-74, σ. 72 έπ., IMF, Proposed Features of a Sovereign Debt
Restructuring Mechanism (F. Gianviti, Timothy Geithner), Feb. 2003. Βλ. επίσης Ch. Pau-
lus, A Statutory Procedure for Restructuring Debts of Sovereign States, Recht der Interna-
tionalen Wirtschaft, 49, 2003, σ. 401-406.
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πρόταση νά υιοθετηθεί άπό τό ΔΝΤ τό Σεπτέμβριο 2003. Σύμφωνα μέ τήν
προσέγγιση αύτή δημιουργείται στό ΔΝΤ «Μηχανισμός Αναδιάρθρωσης
Χρέους Κράτους» (SDRM, Sovereign Debt Restructuring Mechanism), πού
διέπεται άπό ορισμένες άρχές. Ό Μηχανισμός αύτός προτείνεται γιά άνα-
διάρθρωση χρέους πού δέν είναι έκπληρωτέο. Ή προσφυγή σ' αύτόν δέν
αύξάνει τήν πιθανότητα πτώχευσης ενός κράτους άλλά ούτε ενθαρρύνει
τή μή έκπλήρωση τών ύποχρεώσεών του, καί ή παρέμβαση οποιωνδήπο-
τε συμβατικών σχέσεων περιορίζονται μόνο σέ μέτρα πού είναι άναγκαΐα
νά επιλύσουν τά πλέον σημαντικά προβλήματα τής συλλογικής δράσης. Ό
μηχανισμός αύτός, πού άποσκοπεΐ στή διαφάνεια καί στή διαδικασία άνα-
διάρθρωσης, έπιτρέπει στό ύπέρχρεο κράτος νά προκαλέσει τήν έπέμβα-
ση τού Μηχανισμού, νά έχουν οί πιστωτές μεγαλύτερη πρόσβαση σέ
πληροφόρηση ώς πρός τή γενική κατάσταση τοΰ ύπέρχρεου κράτους καί
νά συστήνουν έπιτροπές. Συμπληρωματικά προτάθηκε ή δημιουργία ένός
Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς πού θά διευκόλυνε τήν έπαναδιαπραγμάτευ-
ση τοΰ χρέους σέ περίπτωση πού αύτή ήταν προληπτικά άναγκαία, πριν
τό χρέος γίνει μή έκπληρωτέο, ή σέ περίπτωση πού τό κράτος οφειλέτης
ζητάει άναδιαπραγμάτευση χρέους σέ ύπερημερία, ένώ έξακολουθεΐ όμως
νά άνταποκρίνεται στις ύποχρεώσεις του διατηρώντας πρόσβαση στις κε-
φαλαιαγορές, καθώς καί στήν περίπτωση έπαναδιαπραγμάτευσης χρέους
σέ ύπερημερία, έάν ο οφειλέτης είχε ήδη άναζητήσει λύση γιά χρονική

/ ~ / , \ \ / 24 Τ Ί ' * ~

παραταση του χρέους απο τους πιστωτές του . Ιΐροηγουμενως ο πρώτος
μηχανισμός άναδιάρθρωσης συστάθηκε τό 1950. Πρόκειται γιά Λέσχη τών
Παρισίων («Paris Club»). Μέ τό μηχανισμό αύτό τό Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο ύποδεικνύει πόση άνακαίνιση χρειάζεται ένα ύπερχρεωμένο κυρίως
φτωχό κράτος καί πιστοποιεί ότι τό κράτος είναι συνεργάσιμο γιά ν' άντι-
μετωπίσει τις μακροοικονομικές δυσκολίες"3. Τότε οί μεγαλύτεροι πιστωτές

24. Ch. Paulus, Rechtliche Handhaben zur Bewältigung der Oberschuldung von
Staaten, RIW, Heft 1-2, 2009, σ. 11, σχετικά μέ δλες τις προτάσεις καί τον Κώδικα
Συμπεριφοράς, σ. 14.

25. IMF, Towards a Code of Good Conduct on Sovereign Debt Re-Negotiation, Jan.
2003, IMF, Towards a Code of Good Conduct for Enhanced Prevention and Resolution of
International Financial Crises, δημοσίευμα Banque de France Bulletin Digest, No 111, March
2003, B. Setser, N. Roubini, Improving the Sovereign Debt Restructuring Process: Problems
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συνέρχονται στο Υπουργείο Οικονομικών τής Γαλλίας («Paris Club») και
στήν ούσία συμφωνούν στήν άναδιάρθρωση του χρέους26.

Οί δύο αύτές προσεγγίσεις διαφέρουν μεταξύ τους σέ δύο σημεία. Ή
πρώτη, ή καθαρά συμβατική, έπικεντρώνεται στή λύση τοΰ προβλήματος
τού κακόπιστου πιστωτή και στή μή ένθάρρυνση τών δικαστικών διενέξε-
ων. Αντίθετα, ή θεσμική προσέγγιση άναπτύσσεται σέ περισσότερους το-
μείς, όπως ή προνομιακή μεταχείριση πιστωτών γιά τή διαμόρφωση δι-
καιωμάτων ψήφου. Εξάλλου, ή θεσμική προσέγγιση άπαιτεΐ τροποποίη-
ση νομοθεσίας, ένώ ή συμβατική δέν άπαιτεΐ κάτι τέτοιο2'.

'Οποιοσδήποτε μηχανισμός γιά άναδιάρθρωση κρατικού χρέους, συμβα-
τικής ή θεσμικής άκόμα και ύπερεθνικής φύσεως ή άκόμα διεθνούς φύσεως
(όπως προτάθηκε νά υπάρξει διεθνής συνθήκη), χρειάζεται νά άπαντήσει σέ
σημερινά χαρακτηριστικά τής άγοράς: περιορισμένη δυνατότητα νά έπιβλη-
θεΐ ή έκπλήρωση τών συμβάσεων, άδυναμία συντονισμού τών πιστωτών,
τό σκεπτικό κάθε πιστωτή ότι παραμένοντας έξω άπό τή φάση τής άνα-
διάρθρωσης θά λάβει περισσότερα, και τις άσυμμετρίες πληροφόρησης,
έφόσον τά κράτη οφειλέτες είναι αύτά πού, κατά κύριο λόγο, έχουν πε-
ρισσότερες πληροφορίες ώς πρός τό μέλλον τής οικονομίας τους. Αύτές οί
άδυναμίες έχουν έπιπτώσεις στήν άγορά τοΰ δημόσιου χρέους. Περικόπτε-
ται ό δανεισμός σέ βάση εγγυήσεων, άφοΰ τά «ένέγγυα πράγματα» έχουν
τότε μόνον άξία, έφόσον μπορούν νά άποτελέσουν άντικείμενο ικανοποίησης
μέσω έκτέλεσης. 'Εξάλλου ο χαρακτηρισμός άπαίτησης ώς προνομιακής
είναι σχεδόν άδύνατος, όταν τό κράτος δανείζεται.

Ή οικονομική θεωρία προσπάθησε νά έξηγήσει τό κόστος τοΰ υπερχρε-
ωμένου κράτους, όταν τά ληξιπρόθεσμα χρέη δέν πληρώνονται. Οί Eaton
και Gersovitz (1981) δέχονται ότι μιά τέτοια χώρα άποκλείεται άπό τις
διεθνείς άγορές και δέν μπορεί πλέον νά δανειστεί. Οί Bulow και Rogoff
(1989) ύποστηρίζουν ότι έπέρχονται περιορισμοί μόνο στό διεθνές έμπόριο

in Restructuring, Proposed Solutions and a Roadmap for Reform, Institute for International
Economics, 9 March 2003 (Council on Foreign Relations, cfr.org/publication/5076).

26. ε Cosio-Pascal, Paris Club: Intergovernmental Relations in Debt Restructuring,
Initiative for Policy Dialogue - IPD, Columbia University, Dec. 2007, σ. 1-51, δραστηριό-
τητες, σ. 20 έπ. και σχετικά μέ τις άρχές του, σ. 16.

27. Κ. Rogoff - J. zmtelmerer, Bankruptcy Procedures for Sovereigns: A History of
Ideas, 1976-2001, IMF Staff Paper, 49 (3), 2002, σ. 470-505, σ. 496.



68

11ΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

τής χώρας. Οί Cole καί Kehoel (1996) δίνουν έμφαση στο εύρύτερο κόστος
καί δή στή φήμη τοΰ κράτους, ένώ ό Dooley (2000), άπορρίπτοντας τά
παραπάνω, δέχεται ότι άκριβώς αύτό τό «άμεσο οικονομικό κόστος» τών
όφειλετών-κρατών είναι τό κίνητρο γιά νά πληρώσουν τά χρέη τους. "Ετσι
τελικά χωρίς τή λεγόμενη ((σκιά τοΰ δικαίου», τά κίνητρα γιά διαπραγ-
ματεύσεις ολοκλήρωσης μιάς άναδιάρθρωσης φαίνονται περιορισμένα. Ή
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συζητηση και η κριτική επι τοον απόψεων ήταν και παραμενει έντονη .

Ό Καθηγητής Steven Schwarcz, έχοντας λάβει ύπόψη τά συμπεράσματα
άλλων ακαδημαϊκών συναδέλφων του γιά τό μεγάλο χρόνο πού ιστορικά άπαι-
τεί ή διαδικασία άναδιάρθρωσης τού δημοσίου χρέους, έχει προτείνει μιά πι-
θανή έφαρμογή τών άρχών πού διατυπώνονται στό κεφάλαιο 11 τοΰ άμερικα-
νικοΰ Πτωχευτικού Κώδικα περί άναδιοργάνωσης, μέ βάση όμως τήν οικονο-
μική καί όχι τή νομική προσέγγιση τής διαδικασίας αύτής, μέ τή σύναψη διε-
θνούς συνθήκης γιά την άναδιοργάνο^ση δημοσίου χρέους (άρθρ. 12)29. Κατέλη-
ξε έκει άντιπαραθέτοντας τις κύριες θέσεις τής παραδοσιακής σχολής τοΰ πτω-
χευτικού δικαίου γιά τή δυνατότητά του νά έξυπηρετεΐ ούσιαστικούς σκοπούς
(όπως ή άποκατάσταση τού οφειλέτη καί ή ΐση μεταχείριση τών πιστωτών)
καί τά χαρακτηριστικά του (τής αύτονομίας, τού κλειστού συστήματος καί

28. Anna Schwartz, The IMF's Dubious Proposal for a Universal Bankruptcy Law
for Sovereign Debtors, Foreign Policy Briefing, No 75, 5 March 2003, ιδίως 7 «τό
άποτέλεσμα δέν είναι έντυπωσιακό. "Ισως είναι καιρός νά έγκαταλείψει τήν άνάπτυξη
πού στηρίζεται στό χρέος καί νά ένθαρρύνει τή μετατροπή του χρέους σέ μετοχές», Κ.
Berensmann, International Debt Crises: New Instruments Designed for Restructure Sover-
eign Bond Issues, German Development Institute, 4/2003, K. Berensmann - Ang. Herz-
berg, Sovereign Procedures. A Comparative Look at Selected Proposals, Journal of Economic
Surveys, 23 (5), 2009, σ. 856-881 μέ 'ίδια πρόταση γιά σύσταση διαιτητικού φορέα, Κ.
Bernhard - Ch. Kellermann, Against All Debts? Solutions for Future Sovereign Defaults,
IPG, 1, 2008, σ. 116-130 «σχετικά μέ τήν άκύρωση κάθε μή εισπρακτέου χρέους
καθώς καί τών χρεών φαντασμάτων», σ. 126, P. Bedford, Α. Penalver, C. Salmon,
δ.π., ύποσ. 15 μέ προτίμηση στις «άρχές», J. Frankel, Comment on 'Toward a Statu-
tory Approach to Sovereign Debt Restructuring: Lessons from Corporate Bankruptcy Practice
Around the World', IMF Staff Papers, 50, 2003, σ. 72-81 καί πρόταση γιά συνδυασμένη
έφαρμογή θεσμικής καί συμβατικής προσέγγισης, σ. 80, C. Hefeker, Ein Insolvenzrecht
für souveräne Staaten? Wirtschaftsdienst, 11, 2002, σ. 684-688, μέ κατάληξη οτι καμία
προσέγγιση δέν μπορεί νά λύσει διεθνείς οικονομικές κρίσεις, σ. 688.

29. St. Schwarcz, δ.π., ύποσ. 21, Προτεινόμενο Πρότυπο Συνθήκης (άρθρ. 1-12),
σ. 184-187.
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της κυριαρχίας του δικαστή) αφενός, και τις κύριες θέσεις τών οπαδών της
έλεύθερης οικονομίας άφετέρου, γιά τούς οποίους ή έπιβίωση μιας έπιχείρησης
μόνο άπό άποψη οικονομική έχει νόημα. Γι' αύτούς ή πτώχευση πρέπει νά 'ναι
άνοικτό σύστημα, μέ την έννοια τής διαμόρφωσης τών κανόνων του σέ σχέση
μέ τήν έπίδραση πού έχουν στά κίνητρα έκείνων πού θέλουν νά συναλλαγοΰν
μέ έπιχειρήσεις πού έχουν πτωχεύσει και τέλος μέ τήν έννοια ότι ό δικαστής,
στά θέματα τής πτώχευσης, είναι άπλώς ένας «μή ένδιαφερόμενος διαιτη-
τής», ό όποιος δέν χρειάζεται νά περιβάλλεται μέ εύρεία διακριτική εύχέρεια.

Τό 2004 μεταξύ κρατών υπερχρεωμένων και τών ιδιωτών δανειστών
τους συνομολογούνται οί λεγόμενες «Άρχές γιά σταθερή κεφαλαιακή ροή
και δίκαιη άναδιαμόρφωση τοΰ χρέους σέ άναπτυσσόμενες χώρες», χωρίς
νά έχουν δεσμευτική φύση, πάνω σέ βάση συναινετική. Πολλά ύπερχρε-
ωμένα κράτη και πιστωτές τής άγοράς υιοθέτησαν τις Άρχές γιά διαφάνεια,
έμπρόθεσμη ροή πληροφοριών, συστηματικό διάλογο, δράσεις καλής πίστης
και δίκαιη μεταχείριση. Οί Άρχές —ώς συνέχεια τής κατά τό 2001 ιδέας
τοΰ Ζάν-Κλώντ Τρισέ, τότε Διοικητή της Τράπεζας τής Γαλλίας, γιά έναν
κώδικα συμπεριφοράς κατά τήν άναδιάρθρωση τοΰ κρατικού χρέους— στήρι-
ξαν τήν έπιτυχία τους σέ δύο κρίσιμα σημεία: 1) στήν ιδιαίτερη σχεδίαση
μιας ήπιας μορφής διακυβέρνησης, στή βάση μιάς συμφωνίας διεθνικής
δημόσιας-ίδιωτικής συνεργασίας και 2) στή σκλήρυνση τών όρων άπό άπο-
ψη έκπλήρωσης και έξουσιοδοτήσεων μετακινώντας έτσι τις Άρχές άπό το
continuum ένός ήπιου στο σκληρό δίκαιο. Οί Άρχές άποτέλεσαν ένα forum
άλληλενέργειας, πού —μέσω πιο εύέλικτων τρόπων πληροφόρησης και προ-
αγωγής τής άμοιβαίας έμπιστοσύνης— καλλιεργεί προσεγγίσεις συνεργασίας
έπωφελεία τής προβλεψιμότητας τών πράξεων, τής διαφάνειας και τής δια-
χείρισης τοΰ κινδύνου στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Ή άντίδραση στήν πρόταση Krueger γιά ((θεσμική διαδικασία» ήταν
έντονη. Αντιτάχθηκε ότι θεσμοποιώντας τή διαδικασία οί συμβάσεις πα-
ραμερίζονται ή ότι έχοντας στά χέρια του τό ΔΝΤ τή διαδικασία θά μπο-
ρούσαν οί ισχυροί νά έπιβάλλουν τις δικές τους προτεραιότητες, ενώ άλλοι
διερμήνευαν ότι δέν έπρεπε νά ξεχνιέται ότι τό ΔΝΤ είναι ό «μεγαλύτερος
πιστωτής τών ύπερχρεωμένων χωρών»30. Ό μηχανισμός Krueger (SDRM)

30. Anna Gelpern - Mitu Gulati, Public Symbol in Private Contract: A Case Study,
Rutgers University School of Law-Newark - Duke University School of Law, 2007, σ. 1-91,
σ. 27.
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θεωρήθηκε ή «άπειλή τοΰ φαντάσματος»31. Ή ειρωνεία είναι οτι οί οποι-
εσδήποτε δυνατότητες καί αν είχε ό Μηχανισμός νά υλοποιηθεί δέν φαίνον-
ται μεγάλες. Ό Κανονισμός τοΰ ΔΝΤ είναι διεθνής συνθήκη. Τροποποίησή
του άπαιτει θετική ψήφο τοΰ 85% τών μελών τοΰ Συμβουλίου του. Μέ
17% συμμετοχή τών Η ΠΑ, μόνες τους θά μπορούσαν νά κλείσουν τήν
πόρτα αύτή. Τροποποίηση περαιτέρω άπαιτει έγκριση άπό τά κράτη μέλη.
ΕύρωπαΤος άξιωματοΰχος είχε πει χαρακτηριστικά ότι ή πρόταση είναι ήδη
πεθαμένη «στό νερό», γιατί τά κράτη δέν παραχωρούν τήν κυριαρχία τους32.

IX. ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Έάν γυρίσει κανείς πίσω στήν ιστορία, ή πτώχευση δέν είναι Νέα Γή.
"Ετσι οί Καθηγητές Reinhart καί Rogoff στήν εκτενή μελέτη τους «Αύτή
τή φορά είναι διαφορετικά: Πανοραμική άποψη οκτώ αιώνων οικονομικών
κρίσεων» (2008)3'3, ή όπως στή συνέχεια επεξεργασμένο (2009) τό έργο
φέρει τον τίτλο «'Οκτώ αιώνες Χρηματοπιστωτικής Παραφροσύνης»,
γιά τήν περίοδο ήδη 1300-1799 αναφέρουν μία πτώχευση τής Αύστρίας
(1796), δύο πτωχεύσεις τής Αγγλίας (1340, 1472), όκτώ τής Γαλλίας
(1558, 1624, 1648, 1661, 1701, 1715, 1770, 1778), μία τής Πρωσίας
(1683), μία τής Πορτογαλίας (1560) καί έξι τής Ισπανίας (1557, 1575,
1596, 1607, 1627, 1647). Καταγράφοντας τις πτωχεύσεις κρατών μέχρι
τό 2006 άνέσυραν 192 πτωχεύσεις κρατών μέ τήν 'Ισπανία νά έχει τό με-
γαλύτερο άριθμό, 13, ένώ ή 'Ελλάδα μέ 5 πτωχεύσεις νά έχει όμως τό με-
γαλύτερο χρόνο πού παρέμεινε σέ καθεστώς πτωχεύσεων 50.6 χρόνια, ή
όπως άναφέρουν χαρακτηριστικά ((ή 'Ελλάδα έζησε σέ αιώνια κατάσταση
πτώχευσης»34. Καί καταλήγουν σέ κάποια παράγραφο τοΰ έργου τους35: τό
πρόβλημα είναι ότι χώρες έπιρρεπεΐς σέ κρίσεις, ιδίως σέ σειρά πτωχεύσε-
ων, έχουν τήν τάση νά ύπερδανείζονται σέ καλούς χρόνους, άφήνοντάς τες
εύάλωτες στις άναπόφευκτες οικονομικές ύφέσεις. Ή διαχεόμενη άποψη

31. Gelpern - Gulati, ό.π., σ. 23, «SDRM: The Phantom Menace)).

32. Gelpern - Gulati, ό.π., σ. 33.

33. C. Reinhart - Κ. Rogoff, This Time is Different: A Panoramic View of Eight
Centuries of Financial Crises, April 16, 2008, JEL E6, F3 and NO, σ. 1-123, σ. 30.

34. Ό.π., σ. 29.

35. Ό.π., σ. 33.
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δτι, ((αύτή τή φορά είναι διαφορετικά» είναι αύτό ακριβώς πού συνήθως δέν
είναι διαφορετικό και ή καταστροφή ένδεχομένως κτυπά πάλι36.

Χ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Ή Ελλάδα είναι άπό τις φτωχότερες χώρες τής Εύρο^ζώνης. Τό κατά
κεφαλή εισόδημα είναι 90% κάτω άπό τό μέσο όρο τής Εύρωζώνης. Ή
δομή της άπό άποψη έξαγωγών είναι κυρίως ύπηρεσίες μεταφοράς και
τουρισμού. Τό δημόσιο χρέος τής τάξης τών 280 δισ. εύρώ παραμένει,
φαινόμενο πού άντανακλά τή βασική άδυναμία τής ελληνικής οικονομίας:
ή άνάπτυξή της στηρίζεται στήν κατανάλωση. Ή ιδιωτική κατανάλωση
άνέρχεται στο 73% τοΰ Ακαθάριστου Έθνικοΰ Προϊόντος σέ σχέση μέ
ποσοστό 57% τής Εύρωζώνης, προσθέτοντας δέ τή δημόσια κατανάλω-
ση φθάνει κανείς σέ ποσοστό 89% σέ σχέση μέ ποσοστό 77% γιά τήν
Εύρωζώνη. Θά μπορούσε ή Ελλάδα νά είχε προχωρήσει σέ μηχανισμούς
συγκράτησης τής ιδιωτικής δαπάνης. Ωστόσο άπό δεκαετίας και πλέον ή
Ελλάδα, έχοντας και τό προνόμιο τής εισόδου στήν Εύρωζώνη, προτίμησε
τόν μέ εύνοϊκούς όρους δανεισμό άπό τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Τό άξι-
οπερίεργο είναι πόσο καιρό πήρε πριν οί διεθνείς άγορές άντιληφθούν τήν
οικονομική άδυναμία τής χο'^ρας. Και τελικά ήρθε τό γνωστό Μνημόνιο και
τό Πακέτο Σωτηρίας τών 110 δισ. εύρώ, άπό κοινού άπό τήν Εύρωζώνη
μέ 80 δισ. και τό ΔΝΤ μέ 30 δισ. εύρώ, τό όποιο έγγυάται οικονομική
στήριξη γιά μιά τριετία μέ τή ((δέσμευση» (conditionality) ότι ή χώρα θά
λάβει τά συγκεκριμένα μέτρα πού άναφέρονται στο Μνημόνιο.

Τέθηκε ό προβληματισμός έάν ή Στήριξη αύτή είναι συμβατή μέ τό κοι-
νοτικό δίκαιο, κυρίως μέ τά άρθρα 125 (1) και 122 τής Συνθήκης γιά τή
Λειτουργία τής Εύρο^παϊκής "Ενωσης37. Τό πρώτο άποκλείει τήν εύθύνη
τής "Ενωσης και τών άλλων κρατών άπό τις ύποχρεώσεις ένος κράτους,
έκτος άπό τις άμοιβαΐες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις γιά τήν έκτέλεση
ένός συγκεκριμένου έργου. Πρόκειται γιά σημαντική έγγύηση, συστατικής
μορφής, γιά κάθε ένωση, ώστε νά άποτρέπεται ή τυχόν έκμετάλλευση τής
"Ενωσης ή τών κρατών μελών της άπό υπερχρεωμένα κράτη μέλη. Αύτή

36. Ό.π., σ. 3.

37. Βλ. σχετικώς Μ. Neumann, Managing Sovereign Debt Crisis, CESifo Forum, 3,
2010, σ. 27-32, σ. 29.
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ή έγγύηση τής μή εύθύνης (δπως λέγεται, τοϋ «άδειάσματος» τοΰ υπερ-
χρεωμένου) δέν αποκλείει δμως τά κράτη μέλη νά έπιτρέψουν, έφόσον τό
επιθυμούν, τή χορήγηση οικονομικής βοήθειας ή δανείου σέ κράτος μέλος.
Εξάλλου, ή διάταξη τοϋ άρθρου 122 (3) προβλέπει τή δυνατότητα καί μόνο
χρηματοδοτικής ένίσχυσης άπό τήν "Ενωση κράτους μέλους πού άντιμε-
τωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο νά άντιμετωπίσει σοβαρές δυ-
σκολίες οφειλόμενες σέ φυσικές καταστροφές ή «έκτακτες περιστάσεις πού
έκφεύγουν άπό τον έλεγχο του», όρος βέβαια πού έπιτρέπει άνοικτή έρμη-
νεία. "Ετσι μία αιφνίδια δημιουργία κρίσης φερεγγυότητας, πού οφείλεται σέ
αύξημένα άσφάλιστρα κινδύνου, μπορεί ένδεχομένως νά συνιστά κατάσταση
μή εύκολα έλεγχόμενη. Τό ερώτημα όμως παραμένει έάν ή κρίση δέν ήταν
τυχαία άλλ' άποτέλεσμα εσφαλμένων πολιτικών πού άκολουθήθηκαν έπί
χρόνια καί μπορούσαν νά είχαν διορθο^θεΐ ή άκόμα καί άποφευχθέι έξαρχής.
"Ετσι οί άπόψεις διαμορφώθηκαν μέ προσέγγιση οικονομική ή πολιτική.
Σύμφωνα μέ τήν πρώτη, ή χώρα θά έπρεπε νά είχε δηλώσει πτώχευση καί
γιά ορισμένα χρόνια νά έξέλθει άπό τήν Εύρωζώνη. Άπό άποψη πολιτική ή
λύση αύτή δέν ήταν ελκυστική ούτε γιά τήν έλληνική ούτε γιά τις άλλες κυ-
βερνήσεις. Ή κοινή άντίληψη είναι δτι ή έξοδος κράτους άπό τήν Εύρωζώνη
θά μπορούσε στήν παγκόσμια άγορά νά θεωρηθεί καθαρή ένδειξη δτι τό
εύρώ, πού έχει γίνει παγκόσμιο νόμισμα, δέν ήταν πλέον βιώσιμο.

Έάν ή χώρα άφηνε τήν Εύρωζοόνη, μέ τήν προσαρμογή τού έθνικοΰ
νομίσματος, τό χρέος θά γινόταν άκόμα μεγαλύτερο καί ή μόνη διαφυγή θά
ήταν ή άναδιάρθρωση. Άλλά, δπως ειπώθηκε άπό άξιωματοΰχο τής Εύρω-
πα'ίκής Κεντρικής Τράπεζας, ή άμετάκλητη συμμετοχή στή Νομισματική
"Ενωση είχε ώς άποτέλεσμα νά άποφύγει ή χώρα την «παγίδα τοϋ χρέους»
καθώς καί νά φανεί δτι πολλοί άναλυτές δέν έχουν κατανοήσει δτι τό πρόβλη-
μα τοΰ δημοσίου χρέους είναι άκριβώς τό «μέγιστο κίνητρο» γιά τήν Ελλάδα
νά παραμείνει στήν Εύρωζώνη. Δέν είναι μόνο τά άμεσα άποτελέσματα μιάς
χρεοκοπίας τού κράτους ή μιάς άναδιάρθρωσης τοΰ χρέους κρίσιμα άλλά ή
αλυσίδα τών γεγονότων πού πέρασαν σέ ολόκληρο τό τραπεζικό καί οικονο-
μικό σύστημα. 'Ενόψει τού ρόλου τών προωθημένων οικονομιών ώς πιστωτών
τελευταίας καταφυγής, τό πρόβλημα χρέους σέ έπίπεδο τοΰ άφερέγγυου
κράτους είναι ενδεχόμενο νά παραλύσει τήν οικονομία ώς δλο38. Τά κεφάλαια

38. L. Β. Smaghi, Sovereign debt and the global economy, Speech, 9 Sept. 2010,
ecb.europa.eu / sp. 100910_1 .en. h tml.
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τοϋ βιβλίου γιά το χρέος της χώρας μας δέν έχουν τελειώσει, κυρίους γιατί
δέν γράφονται άπο έναν άλλά άπο πολλούς συγγραφείς.

Σήμερα ή χώρα μας, σέ άντίθεση μέ παλαιότερες εποχές δέν είναι
μόνη. Ανήκει στον εύρύτερο σχηματισμό τής Εύρώπης μέ μηχανισμούς
άλληλέγγυας στήριξης: 'Άν ξαναφθάσει όμως στήν πτώχευση θά σημαίνει
άπλώς ή ότι ή Ελλάδα μας είναι πάλι μόνη και άπομονωμένη ή άλλως ότι
ό εύρύτερος ένωσιακός σχηματισμός δέν ήταν συνεκτικός και άποτελεσμα-
τικός, όπως διακηρυσσόταν ή άναμενόταν.

XI. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ TOT ADAM SMITH. ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Ό Adam Smith, γεννημένος στο Κίρκαλντι, βόρεια τοΰ 'Εδιμβούργου,
το 1723, δέν είχε κάποιο έπιβλητικό παρουσιαστικό. Μεγάλη μύτη, προ-
εξέχουσα οδοντοστοιχία, γνωστός γιά τήν άφηρημάδα του και έλαφρά
τραυλός στήριξε τή διδασκαλία τού φιλελευθερισμού οχι σέ άφηρημένες
άρχές ούτε σέ μοντέλα και έξισώσεις άλλά σέ άκριβή παρατήρηση. Όλο
του τό σύστημα στηρίχθηκε σέ μιά άπλή παρατήρηση άπό όλο τό ζω-
ικό κόσμο. Γιά κάθε δν και κάθε άνθρωπο, άπό τή φύση του, σημασία
πρώτιστη έχει τό «συμφέρον του». ((Κανένας μας», γράφει ((δέν είδε ποτέ
ένα σκύλο νά κάνει τίμια και συνειδητή μοιρασιά ενός κόκαλου μέ άλλο
σκύλο». (('0 άνθρωπος μάταια κατά κανόνα περιμένει τή συνδρομή τών
άλλο^ν μέ βάση τήν καλή τους διάθεση». ((Οί πιθανότητες», γράφει, ((νά
τούς πείσει είναι μεγαλύτερες, άν κινητοποιήσει τήν ίδιοτέλειά τους στήν
αιτούμενη χάρη και νά τούς δείξει ότι είναι προς το δικό τους συμφέρον νά
κάνουν αύτό πού τούς ζητά». Τό νόημα τής πρότασής του είναι: Δώσε μου
αύτό πού θέλοο και θά έχεις αύτό πού θέλεις. Και μέ αύτόν τόν τρόπο απο-
χτούμε τή συντριπτική πλειονότητα τών άγαθών πού χρειαζόμαστε. ((Τήν
άπόκτηση τού δείπνου μας», γράφει ((δέν τήν στηρίζουμε στήν καλή προ-
αίρεση τοΰ κρεοπώλη, τοΰ ζυθοποιού ή τοΰ φούρναρη, άλλά στήν ίδιοτέλειά
τους, και δέν τούς μιλάμε ποτέ γιά τις άνάγκες μας, άλλά γιά τό δικό τους
συμφέρον»39. Μ' αύτό τό τρόπο κάθε άνθρωπος ζει μέσω τής άνταλλαγής

\ / / / \ C ( / 5 r \ /

η κατα κάποιο τροπο γίνεται ((έμπορος», και ή ιοια η κοινωνία εξελίσσεται

39. Adam Smith, Πλούτος τών Εθνών (μτφρ. Χρ. Βαλλιάνου), Ελληνικά Γράμματα,
2000, βιβλ. Ιο, κεφ. 2ο, άρ. 2, σ. 43.
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σέ μιά «εμπορική κοινωνία» μέ τήν κυριολεξία τοϋ όρου40. Επιδιώκει το
συμφέρον του, σαν νά καθοδηγείται άπό ένα άόρατο χέρι, γιά προαγωγή
ενός σκοποΰ πού μπορεί άκόμα νά μήν είναι μέσα στήν πρόθεσή του. "Ετσι
προάγεται συγχρόνως τό συμφέρον τής κοινωνίας, έστω και άν δέν τό επι-
διώκει41. Στον οικονομικό χώρο κυριαρχεί ό άνταγωνισμός. Πρόκειται γιά
φυσική κατάσταση αύτορρυθμιζόμενη άπό τή ζήτηση καί τήν προσφορά
στήν άγορά42 μέ τήν προϋπόθεση ότι έχουμε «τέλεια ελευθερία»43.

XII. ΤΑ ΟΡΙΑ

Ό Adam Smith δέν πίστευε σέ έναν άκρατο φιλελευθερισμό. Ώς περι-
ορισμούς έβλεπε τή φειδο^λότητα, τήν κακή διαχείριση καί τή συνύπαρξη
φιλελευθερισμού καί δικαιοσύνης.

Ό οίκονομών άνθρωπος «είναι φειδωλός, όχι άσωτος». «Τά κεφάλαια»,
έγραφε, «αύξάνονται μέσω τής φειδωλότητας καί μειώνονται μέσω τής
άσωτίας καί τής κακής διαχείρισης». <('0 άσωτος διαφθείρει τό κεφάλαιο
του, καθώς οί δαπάνες του ξεπερνούν τό είσόδημά του». "Ετσι ό άσωτος
άποδεικνύεται έχθρός τής κοινωνικής εύημερίας καί ό φειδωλός εύεργέτης
της ανεξάρτητα άπό τον τρόπο μέ τον όποιο άντιλαμβανόμαστε τον πλούτο
καί τό εισόδημα τής χώρας44. Εξάλλου ό οίκονομών άνθρωπος δέν κατα-
φεύγει σέ άφρονα «διαχείριση» γιά νά πλουτίσει. Τά άποτελέσματα τής
κακής διαχείρισης είναι συχνά τά ίδια μέ αύτά τής άσωτίας. Κάθε άστόχα-
στο καί άνεπιτυχές σχέδιο στήν άγροτική οικονομία, τά ορυχεία, τήν άλι-
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εια, το εμποριο ή τα εργοστασια τείνει με τον ιοιο τροπο στη μείωση των
πόρων πού προορίζονται γιά τή συντήρηση τής παραγο^γικής εργασίας40.
Πιστεύοντας όμως ό Adam Smith στή «φυσική αύτορρύθμιση τής οικο-
νομίας», χωρίς νά μπορούσε ποτέ νά προβλέψει τό σημερινό οικονομικό

40. Adam Smith, ό.π., κεφ. 4ο, άρ. 1, σ. 53.

41. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
1776, Britannica Great Books 39, βιβλ. 4, κεφ. 2o, σ. 194.

42. Adam Smith, ό.π., κεφ. 7o, άρ. 9 έπ., σ. 96.

43. Adam Smith, ό.π., κεφ. 7ο, άρ. 30 έπ., σ. 103.

44. Adam Smith, ό.π., βιβλ. 2ο, κεφ. 3ο, άρ. 14-20, σ. 456-459.

45. Adam Smith, ό.π., βιβλ. 2ο, κεφ. 3ο, άρ. 26, σ. 461.



AllΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Τ1ΙΣ 22λς ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011

75

περιβάλλον, δεχόταν ότι «στήν πλειοψηφία τους οί άνθρωποι είναι προ-
σεκτικοί γιά νά άποφύγουν τή χρεοκοπία λόγω άφρονος διαχείρισης». Ή
χρεοκοπία, γράφει, «ΐσως είναι ή μεγαλύτερη, ή πιο ταπεινή συμφορά,
άλλά μπορεί νά έπιπέσει και σ' εναν άθώο άνθρωπο»'6. Οί μεγαλύτερες
χώρες δέν πτωχεύουν ποτέ άπό τήν άσωτία και τήν άφροσύνη τών πολιτών
τους άλλά ενδεχομένους άπό μιά άντίστοιχη συμπεριφορά τών κυβερνήσεων
τους. Οί μή παραγωγικοί άνθρωποι, γράφει, πού άπαρτίζουν μιά πο-
λυάριθμη και λαμπρή άνακτορική αύλή, ενα μεγάλο έκκλησιαστικό ίδρυ-
μα, μεγάλους στόλους και στρατούς πού σέ καιρούς ειρήνης δέν παράγουν
τίποτε, συντηρούνται άποκλειστικά άπό τό προϊόν τής έργασίας τών άλλων
άνθρώπων. Όταν έπομένως πολλαπλασιαστούν υπέρμετρα, ένδέχεται μιά
δεδομένη χρονιά νά καταναλώσουν ενα τόσο μεγάλο μερίδιο τού προϊόντος
τής χώρας, ώστε νά μήν άπομένει άρκετό προϊόν γιά τή συντήρηση τών
παραγωγικών έργατών πού θά τόν άναπαράγουν τήν επόμενη χρονιά. Τό
προϊόν αύτής θά υπολείπεται τής προηγούμενης καί, άν συνεχιστεί ή δια-
ταραχή αύτή, το προϊόν τής τρίτης θά 'ναι μικρότερο τής δεύτερης χρονιάς.
"Ετσι τά μή παραγωγικά χέρια ένδέχεται νά καταναλώσουν ένα μεγάλο
μερίδιο τού συνολικού εισοδήματος τών άνθρώπο^ν καί νά έξαναγκάσουν
μ' αύτόν τόν τρόπο ένα μεγάλο μέρος τών άνθρώπων νά περικόψουν μέρος
τού κεφαλαίου τους καί νά θίξουν τούς πόρους πού προορίζονται γιά τή
συντήρηση τής παραγωγικής έργασίας, ώστε ή φειδωλότητα καί ή χρηστή
διαχείριση τών πολιτών νά μήν είναι άρκετή νά άντισταθμίσει τήν άπώλεια
καί τή μείο^ση πού προκαλείται άπό αύτή τή «βίαιη καί έξαναγκασμένη
περικοπή»17.

Τέλος, ό οίκονομών άνθρο^πος «δανείζει καί δανείζεται» τό δανειζόμε-
νο άπόθεμα έντόκως. Ό δανειζόμενος έχει τή δυνατότητα νά τό χρησιμο-
ποιήσει είτε ώς κεφάλαιο, δηλαδή γιά συντήρηση παραγωγικών έργατών,
πού θά άναπαράγουν τήν άξία μαζί μέ κάποιο κέρδος, ώστε νά άπο-
πληρώσει τό δάνειο χωρίς νά φθείρει άλλη πηγή εισοδήματος, είτε νά το
χρησιμοποιήσει γιά άμεση κατανάλωσή του. Στήν τελευταία περίπτωση
ένεργέί ούς άσωτος, δέν θά μπορεί νά άναπληρώσει τό κεφάλαιο ούτε τούς
τόκους χο^ρίς νά άπαλλοτριώσει ή νά φθείρει κάποια άλλη πηγή είσοδήμα-

46. Adam Smith, ό.π., βιβλ. 2ο, κεφ. 3ο, άρ. 29, σ. 462.

47. Adam Smith, ό.π., βιβλ. 2ο, κεφ. 3ο, άρ. 30, σ. 463.
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τος. Ό άνθρωπος που δανείζεται μέ σκοπό νά καταναλώσει, πολύ σύντομα
θά καταστραφεί καί ό δανειστής θά μετανιώσει γιά τήν άφροσύνη του'8.

Ό ρόλος τού κράτους στήν αύτορρυθμιζόμενη οικονομία είναι νά νο-
μοθετεί, νά φυλάττει τήν άνεξαρτησία τής χώρας καί νά κάνει έργα υπο-
δομής. Ό φιλελευθερισμός καί ή δικαιοσύνη συνυπάρχουν. Κριτήριο γιά
τό τί είναι δίκαιο ή άδικο είναι ό «άμερόληπτος παρατηρητής», ιδιότητα
πού έχει ό καθένας μας, όταν κρίνει τις πράξεις τών άλλων ή οί άλλοι τις
δικές μας. Είναι ή δικαιοσύνη εκείνη πού θέτει τά όρια στήν πραγμάτω-
ση άπό τον άνθρωπο τών έγωιστικών έπιδιώξεοόν του.

Αντιλαμβανόμενος όμως τούς κινδύνους τού ντετερμινισμού στις κοινο:»-
νικές έπιστήμες καί τή σημασία τών άπρόσμενων πράξεων τών άνθρώπων,
πού μπορούν νά άνατρέψουν τή φυσική πορεία τής έξέλιξης, γράφει: (('0
άνθρωπος τού συστήματος δέν δέχεται άποκλίσεις παρά μόνο έκεΐνες
πού θά 'ναι αποδεκτές στό σκάκι, όπως τό χέρι καθορίζει τή θέση γιά
κάθε πιόνι. Όμως στή μεγάλη σκακιέρα τής άνθρώπινης κοινωνίας κάθε
κομμάτι έχει τή δική του άρχή κίνησης, άνεξάρτητα αν ή νομοθεσία θέλει
νά έπιβάλει ενότητα τών κινήσεων. Έάν νομοθεσία καί άτομική πράξη
συμβαδίζουν, τότε ή άνθρώπινη κοινωνία εύτυχεϊ. Έάν όμο^ς λειτουρ-
γούν άντίθετα, τό παιχνίδι χαλάει καί ή κοινωνία μπορεί νά βρεθεί στήν
ύψηλότερη βαθμίδα τής άταξίας»49.

XIII. ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ό Adam Smith δέν άποσύνδεσε ποτέ τό φιλελευθερισμό άπό τήν
πτώχευση ένός κράτους. Στό πέμπτο βιβλίο τού Πλοντον τών 'Εθνών καί
στό 5ο κεφάλαιο ύπό τον τίτλο ((Περί Δημοσίων Χρεών» καταγράφει τή
σημασία τής σώφρονος διαχείρισης τών οικονομικών του, όταν τό κράτος
θεάται μέ κριτήριο τόν οίκονομοΰντα άνθρωπο. Στις μεγάλες χώρες, πού
κατακλύζονται μέ όλα τά ε'ίδη πολυτελείας, τό κράτος, όπως καί κάθε ιδι-
οκτήτης, δαπανά γιά νά άποκτήσει τά πολυτελή άγαθά. Οί άνάγκες τού

48. Adam Smith, 8.—., βιβλ. 2ο, κεφ. 4ο, άρ. 1. σ. 473.

49. Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, D. D. Raphael - A. L. Macfie
(eds.), vol. 1. Glasgow Ed., 1759 (1982), σ. 23 καί P. Stein, Adam Smith's Jurispru-
dence. Between Morality and Economics, Cornell L. R., 1979, σ. 621 έπ., σ. 625 έπ.
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κράτους μπορεί νά το υποχρεώσουν νά δανειστεί μέ πολύ εύνοϊκούς ορούς
γιά τούς δανειστές50. Ή εγγύηση πού δίνει μπορεί νά μεταβιβαστεί σέ άλλο
δανειστή καί λόγω παγκόσμιας έμπιστοσύνης στή δικαιοσύνη τού κράτους
ή εγγύηση άποκτά πολύ μεγαλύτερη άπό τήν άρχική της άξία. "Ετσι ή
κυβέρνηση τοΰ κράτους νοιώθει ότι μπορεί νά στηρίζεται στή δυνατότητα
νά δανειστεί άπό τούς ύπηκόους της σέ έξαιρετικές περιστάσεις, όπως σέ
περίπτωση πολέμου ή καταστροφών. Τό κράτος όμως, όταν προβλέπει ότι
έχει τή δυνατότητα δανεισμού, παραιτείται άπό τήν υποχρέωση νά άποτα-
μιεύει01. Οί άνθρωποι κατά κανόνα ζοΰν μέσα στά όρια τοΰ εισοδήματος
τους. Κατ' έξαίρεση ορισμένοι θολωμένοι άπό τό πάθος τους, όταν ξεπέρα-
σαν τά όριά τους, καταστράφηκαν. Σέ καιρούς ειρήνης οί δαπάνες τών
κρατών είναι κατά κανόνα ισότιμες μέ τά έσοδά τους. Ένώ όταν έρχεται
πόλεμος, αύξάνονται οί δαπάνες χωρίς νά μπορούν άντίστοιχα νά αύξηθοΰν
τά έσοδα. Τότε δανείζονται καί έπιβάλλουν φόρους. ΤΙ επιστροφή όμως
τής ειρήνης δέν άπαλλάσσει άπό τούς φόρους πού είχαν επιβληθεί. Κάθε
φόρο πού έπιβάλλεται άμέσως ό λαός τον αισθάνεται. Όσο ή φορολογία
αύξάνεται, αύξάνεται ή άντίδραση τού λαοΰ καί άντίστοιχα τό κράτος ούτε
νέες πηγές φορολογίας μπορεί νά βρει ούτε βαρύτερους φόρους νά επιβάλει.
Μιά στιγμιαία άναστολή τών πληρο^μών χρέους δέν γίνεται άμεσα άντι-
ληπτή άπό τό λαό;)2. Όσο περισσότερο τά δημόσια χρέη σο^ρεύονται, τόσο
χρειάζεται μελέτη γιά μείωσή τους, κυρίως τών πιο επικίνδυνοι καί τών
πιο καταστρεπτικών. Λέγεται ότι όταν τό κράτος πληρώνει τόκους στούς
έσωτερικούς πιστο^τές, τρόπο τινά, τό δεξί χέρι πληροόνει τό άριστερό,
γιατί τό χρήμα δέν φεύγει έξω άπό τά σύνορα. Γνωρίζω όμως, γράφει
ό Α. Smith, ότι οί 'Ολλανδοί καί άλλα ξένα κράτη έχουν μεγάλο μερίδιο
στά ταμεϊα μας. Όποιος όμως καί νά 'ναι ό πιστο^τής, ό λογαριασμός τού
κράτους είναι ολέθριος .

Γιά τον Α. Smith δύο είναι οί βασικές πηγές εισοδήματος. Ή γή καί
τό κεφάλαιο. Όταν ή γή βαρύνεται μέ μεγάλους φόρους πού περιορίζουν
το είσόδημά της, οί ιδιοκτήτες δέν θά μποροΰν νά δαπανήσουν γιά τή

50. Adam Smith, Wealth of Nations, δ.π., book five, chapter III, «of public debts»,
ώς ύποσ. 41, σ. 403.

51. Adam Smith, ό.π., σ. 403.

52. Adam Smith, ό.π., σ. 408.

53. Adam Smith, ό.π., σ. 411.
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βελτίωση της. Αντίστοιχα ούτε οί ενοικιαστές. Όσο ή σύνθλιψη τού ιδι-
οκτήτη γής αύξάνεται, τόσο ή γεο^ργία τής χώρας κατρακυλάει. Όταν τό
κεφάλαιο-βιομηχανία καί έμπόριο, πού πρέπει νά πληρώνει τούς μισθούς
τών έργαζομένων, έπιβαρύνεται μέ μεγάλους φόρους άπό τις θανάσι-
μες «επισκέψεις» τών φοροεισπρακτόρων, τόσο οί ιδιοκτήτες του έχουν
διάθεση νά μετακινηθούν άλλού, όπου ή φορολογία είναι ήπιότερη. Καί
σέ κάποια στιγμή άπόγνωσης ή διάθεση υλοποιείται, τό κεφάλαιο φεύγει
καί τά έρείπια τής βιομηχανίας καί τού εμπορίου θ' άκολουθήσουν τήν
πορεία τής γεωργίας54. Οί μισθοί θά χαθούν, ό λαός θά πεινάσει. Βέβαια,
γράφει, ό πιστωτής τοΰ κράτους άσφαλώς έχει ένδιαφέρον ή γεωργία καί
ή βιομηχανία τοΰ κράτους νά εύημεροΰν. Δέν άποκλείεται όμως οί φόροι
καί τά βάρη νά έχουν έπιπτώσεις στις δύο πηγές πλούτου. Άλλά ένας πι-
στωτής τού κράτους, θεώμενος αύτός καθαυτόν, δέν ένδιαφέρεται γιά τήν
κατάσταση κάποιας συγκεκριμένης περιοχής γής ή συγκεκριμένης βιομη-
χανίας. Γιατί δέν έχει συγκεκριμένη γνώση γιά τήν κατάστασή τους. Δέν
έπιβλέπει καί γι' αύτό δέν νοιάζεται. Ή κατάστασή τους μπορεί νά 'ναι
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ακόμα άγνωστη σ αυτόν και οεν μπορεί αμεσα να την επηρεάσει .

Όταν τελικά τό έθνικό χρέος έχει σωρευτεί καί τό κράτος άδυνα-
τεΤ νά πληραισει τούς πιστωτές του, ή μόνη δυνατότητα τοΰ κράτους νά
έλευθερώσει τά έσοδά του είναι ή πτώχευση' πτώχευση μερικές φορές
ομολογημένη καί διακηρυγμένη άλλά πάντοτε πραγματική, ή συνήθως μέ
τή μορφή προσποιητής ή υποκριτικής πληρωμής. Ή τελευταία συμβαίνει
κυρίως μέσω αύξησης τής ονομαστικής άξιας τοΰ νομίσματος. 'Έτσι οί
πιστωτές λαμβάνουν λιγότερα, έχουν δηλαδή έξαπατηθει. Αύτό τό κακό
επεκτείνεται καί σέ όλους τούς πολίτες πού έτσι έχουν άνάλογη άπώλεια.
Καί ό Adam Smith καταλήγει: «Όταν είναι πιά άνάγκη γιά ένα κράτος νά
κηρύξει πτώχευση, όπως κηρύσσει πτώχευση καί κάθε άλλο άτομο, μιά
τίμια καί άνοιχτή καί ομολογημένη πτώχευση είναι πάντοτε τό μέτρο πού
είναι λιγότερο άτιμωτικό γιά τόν οφειλέτη καί τό λιγότερο έπώδυνο γιά
τον πιστωτή» .

Καί παρατηρώντας ότι κάθε νέος δανεισμός τοΰ κράτους ή κάθε έπιβολή
νέων φόρων προορίζεται νά καλύψει μόνο τούς τόκους τών προηγούμε-

54. Adam Smith, 6.π., σ. 411.

55. Adam Smith, ό.π., σ. 412.

56. Adam Smith, ό.π., σ. 413.
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νων δανείων, ετσι ώστε ό δανεισμός νά παράγεται ώς «αιώνιο φαινόμε-
νο)) τών κρατικών χρεών, γράφει προφητικά: «Ή εξέλιξη τών τεράστιων
χρεών, πού σήμερα πιέζουν τά κράτη, πιθανόν στο άπώτερο μέλλον νά κα-
ταστρέψει όλα τά μεγάλα κράτη τής Εύρώπης»''.

Μπορεί ή θεο3ρία ή ή ιδέα τού φιλελευθερισμού νά χαρακτηρίζεται άπό
τούς νεότερους ώς ούτοπική ή ώς κινούμενη πέρα άπό τήν έπιστημονική
μέθοδο, σάν νά είναι πολιτική φιλοσοφία ή θρησκευτική πίστη°8, ενέχει
όμως τά κρίσιμα συστατικά τού άτομικού συμφέροντος, τής αύτορρύθμισης
τής οικονομίας μέσω ενός άόρατου χεριού τού πλήρους άνταγωνισμού, τού
περιορισμένου κράτους, τής σημασίας τής δικαιοσύνης καί τής ήπιας φορο-
λογίας, διδασκαλία πού επικράτησε περισσότερο άπό δύο αιώνες. Λέγεται
ότι ολα ξεκίνησαν νά άλλάζουν στις 15 Αυγούστου τού 1971. 'Εκείνη τήν
ήμέρα ό πρόεδρος Νίξον άνακοίνωσε ότι οί ΗΠΑ άναστέλλουν τή μετατρε-
ψιμότητα τού δολλαρίου σέ χρυσό. Αύτό χαρακτηρίστηκε ώς τό πιστοποιη-
τικό γέννησης τού «νέου καπιταλισμού», πού άνοιξε το δρόμο γιά ριζοσπα-
στικά μέτρα χρηματοοικονομικής άπελευθέρωσης καί παγκοσμιοποιημένης
οικονομίας59. "Ετσι παραμερίστηκε ό γνήσιος φιλελευθερισμός τού Adam
Smith καί ή θεωρία τού Keynes, πού γιά τήν έποχή τής ύφεσης ζητούσε
περισσότερη παρέμβαση του κράτους γιά περισσότερες δαπάνες μέ σκοπό
τόν παραμερισμό τής ύφεσης τού '30, θεωρία, πού, κατά τήν έποχή τού
Νίξον, θεωρήθηκε ύπεύθυνη γιά τό λεγόμενο στασιμοπληθοηοισμό, δηλαδή
γιά μή άνάπτυξη καί πληθωρισμό συγχρόνως.

Καί ό ((άνθρωπος», πού δέν μετριέται σέ μοντέλα καί δέν τόν ένδιαφέρουν
οί χαρακτηρισμοί καταναλωτής-έμπλεκόμενος-πελάτης, πού βρίσκεται; Προς
ποιόν κοινωνικό έφιάλτη πορεύεται; Κατά τή θεωρία τοΰ Τζόζεφ Σούμπετερ
γιά ((δημιουργική καταστροφή», ή κρίση είναι, κατά κάποιο τρόπο, φυσική
φάση γιά τήν οικονομική πρόοδο. Τά θύματα τών κρίσεο^ν —άνεργοι, άπο-
λυμένοι, άποστερούμενοι άπό τις οικονομίες τους άποταμιευτές— φαίνονται
ώς παράπλευρες άπώλειες. Κάθε άνθρώπινος θεσμός ή οικονομική οντότητα

57. Adam Smith, ό.π., σ. 404.

58. John Cassidt, How Markets Fail. The Logic of Economic Calamities, Penguin
Books, 2009, σ. 33 «a political philosophy, a secular faith». Επίσης R. Farmer, How
the Economy Works, Oxford University Press, 2010.

59. ιγνασιο pamone, To άπόλντο κράχ. Ή κρίση τον αιώνα και ή άνασνγκρότησί]
τον με/,λοντος (μτφρ. Κ. Σαμπαθιανάκη), 'Εκδόσεις τοϋ Είκοστοΰ Πρώτου, 2009, σ. 37.
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πρέπει νά 'ναι έτοιμη νά συρρικνοΛθεΐ ή νά πεθάνει γιά τή γέννηση ή ανάπτυ-
ξη άλλων60.

Ό Φρίντριχ φόν Χάγιεκ, μέ τή θεωρία του γιά ένα ((ελάχιστο κράτος»
άπό το όποιο έχει αφαιρεθεί ή δυνατότητα οικονομικής παρέμβασης, γιά
μιά άγορά πού έχει πάντα δίκιο καί δέν είναι παρά ((σύστημα τηλεμε-
ταδόσεων», εννοώντας τήν ((τιμή ώς πληροφορία», καθώς καί γιά χρήση
τής ((γνώσης» πού δέν δίνεται ποτέ σέ κανέναν στό σύνολο της, δέν
φαίνεται ότι δεχόταν τό κράτος ώς έκεΐνον τό φορέα πού έπρεπε νά δι-
ανέμει τον πλούτο στό ονομα τής κοινωνικής δικαιοσύνης. Τέλος, γιά τον
Μίλτον Φρίντμαν, γιά τον όποιο ή ελεύθερη άγορά είναι τό τέλειο επι-
στημονικό σύστημα καί οί οικονομικές δυσκολίες τών άνθρώπων οφείλον-
ται στο ότι ή άγορά δέν είναι άρκετά έλεύθερη, ό έπιχειρηματίας πού δι-
οικεί έχει ώς μόνη καί αποκλειστική εύθύνη νά μεγιστοποιεί τον πλούτο
τής έπιχείρησης καί δέν βαρύνεται μέ καμία κοινωνική εύθύνη. "Ετσι ό
νέος φιλελευθερισμός ολοκληρώθηκε μέ τή διδασκαλία τού Ρόμπερτ
Λούκας, πού θεωρούσε δεδομένο ότι ό καθένας γνωρίζει άκριβώς πώς
ή οικονομία έργάζεται. Οί λαοί δέν γνωρίζουν μόνον ότι ή άνεργία είναι
κάτι πού συνδέεται μέ τον πληθωρισμό, πού πάλι κι αύτός συνδέεται
μέ τά έπιτόκια' όλοι έχουν στό κεφάλι τους τό ίδιο (ορθό) μαθηματικό
μοντέλο τής οικονομίας πού χρησιμοποιούν γιά νά διαμορφώσουν τις
((προσδοκίες» τους γιά μισθούς, τιμές καί άλλες παραμέτρους. Γιά τον
Λούκας, πού παραμέρισε τήν Κεϋνσιανή θεωρία οριστικά, ή πολιτεία δέν
μπορεί νά βελτιώσει τήν εύημερία τών πολιτών μέσω νομισματικής πολι-
τικής. Ή άνεργία είναι άποτέλεσμα λαθών τών νοικοκυριών καί τών επι-
χειρήσεων ούς πρός τήν πρόβλεψη τών επιχειρηματικών συνθηκών. Αύτή
είναι ή ύπόθεση τών «ορθολογικών προσδοκιών»1'1.

"Ετσι σέ όλους μας, σέ κάθε άπλό άνθρωπο είναι σάν νά εμφυτεύτηκε ή
ιδέα ένός οικονομικού ορθολογισμού, ένός τεκμηρίου γνώσης καί διαφάνει-
ας, καί συνεπώς ή παροχή πληροφορίας δέν χρειάζεται. Μπορείς νά ζεις

60. Βλ. σέ σχέση μέ τήν πτώχευση ώς θεσμό, Alain Siaens, Réflexions d'Économiste
sur la faillite, Faillite et Concordat Judiciaire, Academia Α-B Bruylanl, 2002, σ. 235 έπ.

61. Robert Lucas, Expectations and the Neutrality of Money, Journal of Economic
Theory, 1972. Ή «άφερεγγυότητα» όπως καί ή φερεγγυότητα θεωρείται στοιχείο τής
εξατομίκευσης τοϋ άνθρώπου, βλ. G. Morris-Becquet, L'insolvabilité, Presses Universi-
taires d'Aix-Marseille, 2002, σ. 274 έπ.



AllΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Τ1ΙΣ 22λς ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011

81

τελικά στο σκοτάδι, άρχει νά μπορείς νά προσαρμόζεσαι, στα επιτόκια και
τους δείκτες!!

Ποιά ή κρίσιμη συνέπεια; Σύμφωνα μέ τους οικονομολόγους το
επιτόκιο είναι ένα έργαλεΐο μέ τό όποιο ((προεξοφλούμε το μέλλον». Μέ
τα υψηλά επιτόκια και τις υψηλές αποδόσεις των τίτλων, ή κοινωνία
έχει την τάση νά προεξοφλεί ταχύτερα τά μελλοντικά γεγονότα, τάση
πού απαξιώνει δλο και περισσότερο το μέλλον σέ σχέση μέ τό παρόν,
παραμερίζοντας το χρονικό ορίζοντα των άποφάσεων των οικονομικών
μονάδων. Αύτό εχει έπίπτωση στην «κοινωνική συνοχή))0". Όταν ή κοι-
νωνία υποφέρει άπό ενα έλλειμμα μέλλοντος, λόγω του υψηλού έπιπέδου
των επιτοκίων, επικεντρώνεται αναγκαστικά στο παρόν, στα κεκτημένα
ώς μόνα σταθερά πού απομένουν για ν' άντιμετο^πίσει ένα άβέβαιο
μέλλον. "Ετσι όμως ό άνθρωπος κλείνεται στο εγώ του, στο σήμερα. Ή
διάστασή του έτσι στο μέλλον μετριέται μέ τό τί έχει τώρα, μέ άποτέλε-
σμα νά έντείνεται ό άτομικισμός μέσα στήν κοινωνία, δημιουργώντας
ρήγμα διαμελισμού στον κοινωνικό ιστό, άφοΰ κάθε μονάδα στήν κοι-
νωνία έχει τήν πεποίθηση ότι εξαρτάται περισσότερο άπό τή δική της
προσωπική ιστορία παρά άπό τις μελλοντικές σχέσεις της μέ τις άλλες
κοινωνικές μονάδες. Όταν όμως το μέλλον ύποτιμάται και άπαξιώνεται,
ο χρονικός ορίζοντας των άνθρώπινων άποφάσεων είναι βραχύτερος και ή
ικανότητα των νέων άτόμίον νά προετοιμάσουν τό μέλλον τους μειώνεται,
αν δέν χάνεται'1'.

XIV. ΠΤΩΧΕΤΣΙΙ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

Ή πτώχευση κράτους δέν έχει σχέση μέ τό πτωχευτικό δίκαιο ή
τή διαδικασία της πτώχευσης. Κινείται έλεύθερα, ώς πραγματικότητα,
χο^ρίς ένταξή της σέ ρυθμιστικό πλαίσιο" τόσο σέ διεθνές όσο και σέ
έσωτερικό επίπεδο αναζητεί λύση άνάλογα μέ τά δικά της χαρακτηρι-
στικά και μορφολογία. Είναι ή άδυναμία ή ή μή θέληση ένός κράτους
νά εκπληρώσει τά χρέη του, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσεως. Όπως χαρα-

62. Μωτςης Σιληροποτλος, Χρηματοοικονομική κρίση και κοινωνική συνοχή.
(Διάλεξη στο ΑΠΘ, Φεβρ. 2011, άδημ.).

63. Σιληροποτλος, δ.π.
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κτηριστικά τόνισε πριν άπο πενήντα και πλέον χρόνια το 'Ομοσπονδιακό
Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας64 —διαβλέποντας στήν πτώχευ-
ση κράτους δχι μόνο το τέλος άλλα και τήν άπαρχή— στήν πτώχευση
κράτους, αντίθετα άπο τήν πτώχευση των ιδιωτών, θίγεται ή συνολική
μελλοντική οικονομία της χώρας και έμμέσο^ς ή συνολική πολιτική του
κράτους για το μέλλον. Γι' αυτό στήν πτώχευση κράτους δεν πρόκειται
για ρύθμιση τοΰ παρελθόντος, δηλαδή των χρεών πού προϋπήρξαν, άλλά
για τή δημιουργία μιας βάσης για το μέλλον. Δεν άφορα πρωτίστως στήν
ικανοποίηση τών πιστωτών άλλά στή δημιουργία ένός νέου θεμελίου για
το μέλλον της κοινωνικής υπόστασης. Το θέμα ((πτώχευση κράτους» δεν
είναι πρωτίστως θέμα οικονομικό, άλλά στον πυρήνα του πολιτικό, τόσο
σέ σχέση μέ τον ίδιο το λαό όσο και στή σχέση του κράτους μέ τα άλλα
κράτη και τούς πιστωτές του.

Τα προβαλλόμενα ηθικής φύσεως θέματα σέ σχέση μέ τήν πτώχευ-
ση κράτους πλησιάζουν τό πολυσυζητημένο θέμα αν ό φιλελευθερισμός
ή ό καπιταλισμός ή το οικονομικό σύστημα είναι ηθικό ή μή ηθικό. Ή
απλουστευμένη ή άπλοι'κή άπάντηση: οί ελεύθερες άγορές είναι ήθικές,
έπειδή προάγουν τις δημοκρατικές άξιες της έλεύθερης και άνοικτής κοι-
νωνίας και άντανακλοϋν τις επιθυμίες τών λαών65. Τό παράδειγμα πάλι
του Adam Smith, αύτό καθαυτό, για τον ατομικισμό τοΰ σκύλου θά οδη-
γούσε στήν άντίπερα όχθη. Ό Adam Smith δμως δέν άσχολήθηκε πε-
ραιτέρω μέ τό ΐδιο τό ζώο δταν δέν τρώει για νά ταΐσει τά παιδιά του,
μέ τό ίδιο τό ζώο πώς λειτουργεί μέσα στήν κοινωνία ή δταν θυσιάζε-
ται υπερασπιζόμενο τήν ομάδα. Είδε κατάματα μόνο τήν άνταλλαγή τών
άγαθών στήν άγορά και τον καταμερισμό τής εργασίας νά γίνεται προς
το συμφέρον τών δύο συναλλασσομένων. "Ετσι στο έρώτημα, ή άπάντη-
ση του Γάλλου φιλοσόφου André Comte-Sponville είναι δτι ((ό καπιτα-
λισμός δέν μπορεί νά είναι ήθικός. Άλλά πάλι και άνήθικος δέν μπορεί νά
είναι»66. Ή επιστήμη, ή τεχνική, ή οικονομία άνήκουν σέ άλλες γνωσιο-
θεωρητικές τάξεις.

64. BVerfG 15,126,141.

65. Steve Forbes - Elisabeth Ames, How Capitalism Will Save Us, Crow Business, New
fork 2009, σ. 29.

66. André Comte-Sponville, Kann Kapitalismus moralisch sein? (μτφρ. άπο τή
γαλλική Η. Kober), Diogenes-Verlag, Zürich 2009.
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Αύτό πού δέν μπορεί νά γίνει είναι νά μετακινήσει κανείς τήν οικο-
νομία μέσα στήν Ηθική. Ή οικονομία δέν μπορεί έκ τών 'έσω νά στηρίξει
τήν Ηθική. Αύτό πού μπορεί ένδεχομένως νά γίνει είναι ή οικονομία να
χαλιναγωγηθεί έκ τών έξω άπό τήν 'Ηθική. Συνεπώς, τό δίλημμα όπως
σέ κάθε τεχνο-επιστημονική τάξη δέν είναι μεταξύ ορθού ή εσφαλμένου,
καλού ή κακού άλλά μεταξύ εφικτού καί μή έφικτοΰ.

XV. ΕΞΟΔΟΣ

Καί ό κόκκινος κύκλος μέ τό καρφωμένο κόκκινο βέλος πάνω στή χώρα
παραμένει. Οί χαρακτηρισμοί πού προτείνονται γιά νά σβήσουν ή γιά νά
μειώσουν τήν ένταση του προβλήματος ή τοΰ δράματος πού παίζεται σέ
βάρος ενός λαοΰ, τής ιστορίας καί τού μέλλοντος του, ώς ήπια ή έλεγχόμενη
ή σέ φάσεις άναδιάρθρωση τοΰ χρέους ή μέ άπομείο^ση καί παροδική έξοδο
άπό τήν Εύρωζώνη ή άκόμα μέ τήν κυνική πρόταση «πουλειστε Ελλάδα
γιά νά πληρώσετε τούς δανειστές», ή μέ τή μορφή έπιμήκυνσης τού λη-
ξιπρόθεσμου ή άπομείωσης τής άξιας τών τίτλων ή άκόμα μέσω τής όδοΰ
ορθολογικής άναδιαπραγμάτευσης τού χρέους, δέν άλλάζουν τή φυσιογνωμία
τοΰ φαινομένου. Τά κεφάλαια τοΰ βιβλίου γιά τό χρέος τής χώρας μας δέν
έχουν τελειώσει, κυρίως γιατί δέν γράφονται άπό έναν άλλά άπό πολλούς
συγγραφείς. Ή πραγματικότητα είναι: Δανειστήκαμε μέ άποφάσεις, άπο-
πληρώνουμε μέ συνέπειες. Καθένας άπό έμάς έλπίζει ή ιστορία νά μή
γράψει «πτώχευση». "Ισο^ς σωστά ή σκωπτικά ειπώθηκε ότι «είναι δύσκολο
νά κάνεις προβλέψεις ιδίως γιά τό μέλλον» (ï'ogi Berra). Είναι όμο^ς βέβαιο,
γιατί είναι χαρακτηριστικό τής φυλής μας, ότι, πέρα άπό οποιονδήποτε κυ-
βερνώντα καί σέ ποιά τελική λύση θά μάς οδηγήσουν, ό άνθρωπος θά δι-
ασώσει τά άπλά άλλά θεμελιώδη στοιχεία, όπως τά έκφράζει ένα μικρό
άφήγημα τοΰ λαογράφου Ντάλ:

"Ενας "Έλληνας κάθεται στήν ακρογιαλιά και σιγοτραγουδάει.
Ξαφνικά τά μάτια του δακρύζουν. Σταματά τό τραγούδι και
κλαίει. Τί λέει τό τραγούδι σου; Τόν ρώτησε διερχόμενος Ρώσος.
Γιά ενα πουλί. Δέν ξέρω πώς τό λένε στά ρώσικα. Κάθεται ψηλά
στο βουνό. Κάθεται κάμποση ώρα, επειτα τινάζει τά φτερά του και
φεύγει. Πετάει πάνω άπό δάση καί πάει πέρα. Αύτό δλο κι δλο.
Στά ρώσικα μπορεί νά μή σημαίνει τίποτε, στά ελληνικά σε κάνει
νά κλαις.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ησ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΑΙΙΟΣΤΟΛΟΥ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Το 1838 καθιερώθηκε με βασιλικό διάταγμα ή 25η Μαρτίου ώς εθνική
έορτή γιά δύο λόγους: πρώτον, γιατί ήταν ήμέρα «λαμπρά καθ' έαυτήν»
λόγω τοΰ Εύαγγελισμοΰ' καί δεύτερον, γιατί τήν ήμέρα αύτή τό 1821 έγι-
νε ή έναρξη «τοΰ ύπέρ τής άνεξαρτησίας άγώνος τού έλληνικοΰ έθνους».
'Εξάλλου, σύμφωνα μέ το άρθρο 14 τοΰ 'Εσωτερικού Κανονισμού τής Ακα-
δημίας Αθηνών «κατά τήν τακτικήν πανηγυρικήν συνεδρίαν τής 25ης
Μαρτίου ή Ακαδημία εορτάζει τήν έπέτειον τής 'Εθνικής παλιγγενεσίας ώς
καί τήν έπέτειον τής ιδρύσεως αύτής». 'Έτσι, ή Ακαδημία Αθηνών τιμά
σήμερα τή μεγάλη έπέτειο τοΰ ξεσηκωμού τοΰ γένους τών Ελλήνων γιά
νά άποκτήσουν τήν έθνική άνεξαρτησία τους μετά άπό ζυγό 400 περίπου
χρόνων υπό τούς Τούρκους μαζί μέ τήν όγδοηκοστή πέμπτη έπέτειο άπό
τήν ίδρυσή της.

Εκατόν ένενήντα (190) χρόνια έχουν περάσει άπό τότε, κι όμως τό
'21 μένει άπείραχτο, άπρόσβλητο, θρύλος ζωντανός γιά όλους τούς "Ελλη-
νες —όπου γής καί άν βρίσκονται— γιά νά αισθάνονται ύπερηφάνεια τις
λαμπερές ήμέρες καί νά άντλοΰν αισιοδοξία στις δύσκολες στιγμές όπως
οί τωρινές· γιά νά ζοΰν όλοι μαζί τις πιο πικρές άλλά καί τις πιο φω-
τεινές, τις πιο δοξασμένες ώρες τοΰ γένους τους.

Τό 1821 οί "Ελληνες ήταν ψυχικά προετοιμασμένοι γιά τον ((ύπέρ
πάντων άγώνα» πού θά άπαιτοΰσε τρομακτικές θυσίες, αίμα καί δάκρυα.
Οί περισσότεροι άπό αύτούς άνυπόδητοι, άσιτοι καί άποτοι, μέ έλλιπέστα-
τη έως άνύπαρκτη έκπαίδευση, συχνά άπειθάρχητοι, προσήλθαν στήν ιερή
μυσταγωγία τοΰ ξεσηκωμού μέ βαθιά πίστη στό Θεό, μέ βαθύβλυστο
πόθο γιά τήν Ελευθερία καί μέ άπέραντη άγάπη γιά τήν Πατρίδα.

'Υπενθυμίζεται οτι στά 368 έτη δουλείας είχαν σημειωθεί, σέ διάφορες
περιοχές τής 'Ελλάδος, είκοσι τουλάχιστον μεμονωμένες καί άνοργάνωτες
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έξεγέρσεις των προπατόρων μας κατά των 'Οθωμανών, άλλες ήσσονος
σημασίας καί άλλες σημαντικότερες, που καταπνίγηκαν όλες στο αίμα.

Οί εξεγέρσεις αύτές, συχνά μέ υποκίνηση άπό ξένους, οί όποιοι είχαν
καί ιδιοτελή κίνητρα, αφέθηκαν στήν τύχη τους μέ οδυνηρά γιά τον έλλη-
νισμό αποτελέσματα. Τά «ξανθά γένη», πού έμφανίζονταν κατά καιρούς
ώς Μεσσίες, φρόντιζαν —οποος άλλωστε γίνεται καί σήμερα— άποκλει-
στικά γιά τά δικά τους συμφέροντα, εγκαταλείποντας τό αιχμάλωτο έθνος
στήν εκδικητική μανία τοΰ δυνάστη.

Ό Κοραής, τό 1803, υποστήριζε στο Παρίσι ενώπιον της Κοινωνίας
των Παρατηρητών τοΰ Ανθρώπου (Société des Observateurs de l'Homme)
ότι το ελληνικό έθνος άπο αιώνων βρίσκεται σέ έμπόλεμη κατάσταση μέ
τούς Τούρκους καί, ώς έκ τούτου, είναι αιχμάλωτο πολέμου καί οχι σκλα-
βωμένο. Ό δέ Γερμανός ιστορικός Μέντελσον Μπαρτόλντυ (Mendelssohn
Bartholdy) χαρακτήριζε τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως «αυτοκράτο-
ρα των Ελλήνων, αιχμάλωτο στα χέρια τον σουλτάνου)).

Πώς, όμως, τό αιχμάλωτο πολέμου έθνος θά άνακτοΰσε τήν ελευθερία του;

"Επρεπε τό Γένος νά οργανωθεί καί νά στηριχθεί, κυρίως, στις δικές
του δυνάμεις, δίδαγμα πού ισχύει καί στή δύσκολη περίοδο πού διέρχεται
σήμερα ή πατρίδα μας.

Οί συνθήκες ωρίμασαν καί ό άγώνας ξεκίνησε, άφοΰ προηγήθηκαν ή γόνι-
μη παρουσία καί ή έντονη δραστηριότητα του έμπνευσμένου καί θαραλλέου
πρωτομάρτυρα καί προδρόμου της εθνικής μας άπελευθέρωσης, του Ρήγα
Βελεστινλή, καθώς καί άργότερα ή ορθολογικά προσχεδιασμένη οργάνωση
των ιδρυτών τής Φιλικής Εταιρείας. Στον Αγώνα συμπράττουν οπλαρχηγοί,
προεστοί καί κληρικοί, άρματολοί καί κλέφτες, άντρες, γυναίκες καί άμούστα-
κα παιδιά, ενδεείς άκτήμονες καί εύποροι έμποροι. "Ηδη, ό Ρήγας στο πολι-
τικό σχέδιο του όριζε τήν αντίληψη τοΰ ένοπλου έθνους ώς έξης: (('Ολοι οί
"Ελληνες είναι στρατιωτικοί, δλοι πρέπει νά γυμνάζωνται εις τά άρματα και
νά ρίχνουν εις τό σημάδι. "Ολοι πρέπει νά μανθάνουν την τακτικήν ως καί αί
Ελληνίδες πρέπει νά βαστούν μιζράκια (δηλ. τόξα) εις το χέρι, αν δεν είναι
επιτήδειαι εις τό ντουφέκι».

Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγει ώστόσο ότι οί έλλείψεις των Ελλήνων ήταν
τεράστιες. Αλλά τις αναπλήρωνε ή εύψυχία, ή τόλμη, ή γενναιότητά τους, ή
πίστη σέ εύγενή ιδανικά.

Ό στρατηγός Μακρυγιάννης έπισημαίνει στα Απομνημονεύματα του:
((...πολεμοφόδια δεν είχαμε τελείως σ' εκείνα τ à μέρη καί θα κάναμεν
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έπανάστασιν χωρίς πολεμοφόδια και τά περισσότερα ντουφέκια με σκοι-
νιά δεμένα».

Ναι! "Ετσι. ξεκίνησε 6 Αγώνας. Μέ σκοινιά δεμένα ήταν τά περισσότε-
ρα ντουφέκια, γιά νά συγκρατούνται μεταξύ τους τά διάφορα έξαρτήματα!

Επιπλέον, κατά τήν περίοδο εκείνη, οι Μεγάλες Δυνάμεις διέκειντο
μάλλον εχθρικά προς τά επαναστατικά κινήματα. Ή θέση τους αύτή με-
ταβλήθηκε άργότερα μετά τις επιτυχίες τών ελληνικών στρατευμάτων
κατά τά πρώτα ετη τοΰ Αγώνα, άφοΰ ομως προηγήθηκε τον Φεβρουάριο
τοΰ 1821 τό άνοιγμα της αύλαίας στο μεγάλο δράμα τοΰ πολέμου γιά τήν
ελευθερία, μέ τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στή Βλαχία και τή θυσία στο
Δραγατσάνι τών ένθουσιωδών νέων πού συναπάρτιζαν τον 'Ιερό Λόχο.

Πριν κλείσω τή σύντομη αύτή εισαγωγή, επιτρέψτε μου νά γυρίσω 83
χρόνια πίσω, δταν σέ αύτή τή γεραρή αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών,
στις 25 Μαρτίου 1928, και άπό αύτό τό βήμα δπου βρίσκομαι τώρα, ό
εθνικός μας ποιητής και Ακαδημαϊκός Κωστής Παλαμάς, έκφωνώντας
τον πανηγυρικό της άγιας αύτής ήμέρας, υπογράμμιζε, ώς μιάν άπάντη-
ση, υποπτεύομαι, σέ δσους μελλοντικά θά ήθελαν νά ξαναγράψουν τήν
'Ιστορία τοΰ '21 μέ διαφορετικό τρόπο: «....Δεν εχω τίποτε περισσότερο»,
είπε ο Παλαμάς, «τίποτε είκονογραφικώτερο για τήν ημέρα. Τί χρειάζον-
ται; Τί εχει κανείς νά προσθέσει στον κανόνα της ιεροτελεστίας; Ξα-
ναψέλνονται τά τροπάρια, ξανανψώνεται ή προσευχή, το ίδιο λιβάνι καίγε-
ται. Φτάνει ή χιλιοειπωμένη άκολιουθία νά άναβρύζει με τήν ίδια ένταση
και ή φωνή νά κρατιέται καθαρόηχη, κατανυχτική, λειτουργική. Καθέκα-
στα; Ευρήματα; Νέα κοιτάγματα; Είναι γιά τον ερευνητή σκαπανέα, γιά
τον ιστοριοδίφη. Ακόμα πλέον επάνω άπο τήν αλήθεια τών πραγμάτων
στέκεται ή αλήθεια τών ιδανικών. Τά πράγματα της εμπειρίας και χαρα-
κτηρίζονται και συμπληρώνονται άπό τήν πραγματικότητα της Ιδέας».

Κυρίες και κύριοι,

Κάποιοι είκονοκλάστες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, άναλύοντας
τις συνθήκες τοΰ ξεσηκωμοΰ τών Ελλήνων τό 1821, βρίσκουν οικονομικά
κίνητρα και προσπαθούν νά δώσουν σ1 αύτόν ταξικά χαρακτηριστικά.
Ξε/νοΰν δμως δτι στήν Επανάσταση πήραν μέρος πλούσιοι και πτ6->χοί,
κληρικοί και λαϊκοί, μορφο^μένοι και άμόρφωτοι, έμφορούμενοι όλοι τους
άπό τό πάθος της Ελευθερίας. Πόσοι και πόσοι, οχι μόνο δέν κέρδισαν
τίποτε άπό τήν 'Επανάσταση, άλλά πρόσφεραν άπλόχερα ο,τι είχαν και
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δέν είχαν. Μόνο τό όραμα γιά τήν Ελευθερία ξεσήκωσε τούς "Ελληνες καί
έδωσε τό σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος»!

Ή ιστορία τής 'Επανάστασης τού '21 είναι πηγή διδαγμάτων γιά τις
νεότερες γενιές. Αρκεί νά τή μελετήσουμε άπροκατάληπτα, όπως πραγ-
ματικά γράφηκε άπό τούς πρωταγωνιστές της καί τούς μεγάλους ιστορι-
ογράφους τής έποχής, "Ελληνες καί ξένους, χωρίς άλλοιώσεις καί χωρίς
σκοπιμότητες.

Μιά πτυχή τής ιστορίας αύτής, πού άναφέρεται στούς οραματισμούς τών
άγωνιστών τοΰ '21 γιά τή Δημοκρατία καί τις άτομικές έλευθερίες στό υπό
ίδρυση τότε νέον κράτος, μελέτησε καί θά μας παρουσιάσει σήμερα, κατ'
έντολήν τής Συγκλήτου τής Ακαδημίας, ή Ακαδημαϊκός κ. 'Άννα Μπενάκη-
Ψαρούδα. Τήν παρακαλώ νά άνέλθει στό βήμα καί νά λάβει τον λόγο.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
ΣΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ 1822-1827

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΤΔΑ

Ό κατ' έτος πανηγυρικός εορτασμός τής 25ης Μαρτίου άποτελέί κορυ-
φαία έκδήλωση τιμής προς τόν έπαναστατικό άγώνα τοϋ 1821. Αισθάνο-
μαι, λοιπόν, μεγάλο τό βάρος τής τιμής πού μοΰ έκανε ή Σύγκλητος τής
Ακαδημίας Αθηνών, νά μού άναθέσει τήν προβλεπόμενη γιά τόν εορτασμό
αύτό ομιλία.

Σήμερα, κυρίες καί κύριοι, τιμούμε εκείνους πού μέ άνείπωτες θυσίες
άπελευθέρωσαν τήν Ελλάδα άπό τόν οθωμανικό ζυγό, έκείνους πού μετά
άπό αιώνες καταπίεσης καί τυραννίας ένεργοποίησαν τή συνείδηση τού
"Εθνους, έκείνους πού κατόρθωσαν, κυριολεκτικά μέσα άπό τή στάχτη, νά
συγκροτήσουν κράτος ικανό νά ένταχθει στο χώρο τών έλευθέρων κρατών
τής Ευρώπης. Απέναντι τους έχουμε χρέος, τουλάχιστον τήν ήμέρα αύτή,
νά στρέφουμε μέ περίσκεψη τό βλέμμα καί τή σκέψη προς τά ιστορικά γε-
γονότα τής έποχής καί νά άναζητοΰμε τή σημασία τους όχι μόνο στή χρο-
νική συγκυρία πού συνέβησαν, άλλά καί γιά τό παρόν καί περισσότερο γιά
τό μέλλον.

Τό χρέος αύτό έχουμε κατεξοχήν άπέναντι στις νεώτερες γενιές, πού
κατακλύζονται άπό πληθώρα μηνυμάτων καί έρμηνειών —καλοπροαίρε-
των ή καί αύθαίρετων. Στήν έποχή δηλαδή τής γενικευμένης άμφισβήτη-
σης καλούμαστε μέ νηφαλιότητα νά άνιχνεύσουμε τά γεγονότα τής
'Επανάστασης τού 1821 μελετώντας τις πηγές. Μόνο έτσι μπορούμε νά
άποφύγουμε αύθαίρετους καί έπιπόλαιους δογματισμούς, πού δέν έλειψαν
στο παρελθόν, περισσεύουν όμως δυστυχώς καί σήμερα.

Ή άναδρομή στις πρώτες ένέργειες γιά τή συγκρότηση ένός σύγχρονου
ελληνικού κράτους μπορεί άσφαλώς νά μάς άποκαλύψει κάτι σημαντικό:
τά ιδεολογικά καί πολιτικά θεμέλια έπάνω στά όποια οί έπαναστατημένοι
"Ελληνες θέλησαν νά στηρίξουν τό νεοσύστατο κράτος. Τό ζητούμενο είναι
επομένως τί έφεραν αύτοί στούς όλμους τους άπό τό παρελθόν, τί προ-
σπορίσθηκαν άπό τό πλούσιο παρόν τής έποχής τους, καί πώς τό μείγμα
αύτό το άποτύπωσαν στά πρώτα κείμενα τής έποχής.

Γι' αύτό καί έντοπίζω τό ένδιαφέρον μου κατά τήν ομιλία αύτή στά
πρώτα θεσμικά κείμενα, πού συντάχθηκαν ταυτόχρονα μέ τήν έξελισσόμενη
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Επανάσταση, ταυτόχρονα δηλαδή μέ σκληρές μάχες έναντίον τοΰ δυνάστη,
άλλά καί μέ έσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ τών πρωταγωνιστών τής
Επανάστασης, κάτω άπό τό άνήσυχο βλέμμα τών δυνάμεων τής Εύρώπης.
Πρόκειται γιά τά πρώτα τρία «Επαναστατικά» Συντάγματα καί τά συνο-
δευτικά τους χείμενοί (Διακηρύξεις), κείμενα πού άποτελοΰν τή θεσμική
άποκρυστάλλωση τής πολιτικής ιδεολογίας τής 'Επανάστασης.

Ή άνάγκη οργάνωσης κεντρικής έξουσίας είχε επισημανθεί ήδη άπό
τούς πρώτους μήνες τής 'Επανάστασης- αύτή μάλιστα ήταν καί ή προ-
τροπή σημαντικών Ελλήνων τού έξωτερικοΰ, πού ύποστήριζαν ότι μόνο
τότε οί "Ελληνες θά μπορούσαν νά έξασφαλίσουν τήν υποστήριξη ξένων
κρατών. Άναφέρεται χαρακτηριστικά επιστολή τού Αδαμαντίου Κοραή
πρός τον Νεόφυτο Βάμβα στήν "Υδρα, τό Σεπτέμβριο τού 1821, στήν
οποία τόνιζε: «Φροντίσατε... νά συστήσετε ύπερτάτην διοίκησιν»1.

Αφού συντάχθηκαν τρία ξεχωριστά τοπικά συντάγματα γιά τήν Πε-
λοπόννησο, τή Δυτική Χέρσο Ελλάδα καί τήν Ανατολική Χέρσο Ελλάδα,
τά όποια λειτούργησαν ώς πρόδρομοι τής έθνικής πρωτοβουλίας, μάλιστα
δέ το τελειότερο τής Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος καί ώς πρότυπο, στις
9 'Οκτωβρίου 1821 εστάλησαν κοινές προσκλήσεις πρός όλη τήν έπανα-
στατημένη Ελλάδα γιά τήν άνάδειξη πληρεξουσίων, πού θά καθόριζαν,
όπως άναγραφόταν, τό «έθνικό σύστημα» γιά ολόκληρη τήν άγωνιζόμενη
Ελλάδα.

Τά τρία Συντάγματα πού προέκυψαν άπό τις 'Εθνοσυνελεύσεις —δηλαδή
τής 'Επιδαύρου (1822), πού άπεκλήθη καί «Προσωρινόν» γιά διπλωματικούς
λόγους (νά μήν προκαλέσει άντιδράσεις στήν Εύρώπη)2, τού Άστρους (1823),

1. Ή επιστολή τοϋ Κοραή άναφέρεται άπό τόν Κ. Γεωριόποτλο, Τό προσωρινόν
πολίτευμα τής Ελλάδος τοΰ 1822, Επίσημοι Λόγοι, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1973,
σ. 245, σημ. 4, κατά παραπομπή άπό τον Ν. Τωμαλακη, Ήτο έθνικόν ή κοινωνικόν
κίνημα ή έλληνική έθνεγερσία; Μνημοσύνη III, σ. 11. Στό ίδιο πνεΰμα Γ. Μπααης, Ό
άγων τοΰ 1821 καί ή όργάνωσις τοΰ κράτους, Πανηγυρικοί Λόγοι Ακαδημαϊκών, 1977,
σ. 246, ιδίως σ. 250.

2. Σύμφωνα μέ τή γνώμη πού επικρατεί στούς έρμηνευτές. Ύπεστηρίχθη όμως καί
ή άποψη ότι χαρακτηρίσθηκε «προσωρινό», διότι εγινε γιά νά χρησιμεύσει πρόχειρα ώς
θεμέλιο κοινοβουλευτικής συνταγματικής τάξης ύπό τις περιστάσεις πού έπικρατοΰσαν
τότε. Βλ. άναλυτικά Α. ΡαϊΚΟΤ, Αί διακηρύξεις τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων τής
έλληνικής έπαναστάσεως, Έπιθεώρησις δημοσίου δικαίου και διοικητικού δικαίου,
1971, σ. 230, σημ. 14.
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πού είναι αναθεωρημένη μορφή τοΰ πρώτου τής Επιδαύρου, καί, τό τελειότε-
ρο όλων, το Σύνταγμα τής Τροιζήνας (1827)3— είναι κατά γενική έκτίμηση
των ειδικών έργα πρωτότυπα, δηλαδή δέν άποτελοΰν πιστή άντιγραφή γνω-
στοΰ ξένου Συντάγματος4. Ή σύγκριση μέ τά γαλλικά Συντάγματα τοΰ 1793
καί τοΰ 1795 άποκαλύπτει σοβαρές άποκλίσεις, ή άκτινοβολία όμως τής Γαλ-
λικής Επανάστασης καί ιδίως τό ιδανικό τής πολιτικής καί άτομικής έλευ-
θερίας, πού αύτή διακήρυξε, άναμφισβήτητα επηρέασαν τούς συντάκτες των
Συνταγμάτων5. Τό πνεύμα καί οί ιδέες τής Γαλλικής Επανάστασης είχαν
άλλωστε μεταδοθεί σέ επίλεκτους "Ελληνες τοΰ εξωτερικού καί δι' αύτών
στήν Ελλάδα, καθώς έπίσης καί μέσω τών έργων τοΰ Ρήγα καί ιδίως τοΰ
γνωστοΰ Σχεδίου Συντάγματος μέ τον τίτλο «Νέα Πολιτική Διοίκησις τών
κατοίκων τής Ρούμελης, τής Μικράς Ασίας, τών Μεσογείων Νήσων καί τής
Βλαχομπογδανίας»6. Άπό τήν άλλη πλευρά, ή Διακήρυξη τής Ανεξαρτησίας

3. Κατά τον Αλ. Σβώλο (Τά πρώτα έλληνικά πολιτεύματα καί ή έπίδρασις τής
γαλλικής επαναστάσεως, Έφημερίς 'Ελλήνων Νομικών, 1935, σ. 740) «Το Σύνταγ-
μα τής Τροιζηνος είναι έργον θαυμασίας νομοθετικής τέχνης, έμποιοΰν έντύποοσιν
δια τήν έποχήν καί τους δρους πού συνετάχθη».

4. "Ετσι Γεωργοποτλος, δ.π., σ. 265, ό όποιος άντικρούει τήν αντίθετη γνώμη
(Ν. Ν. Σαριπολοτ, Το Πολίτευμα τής 'Επιδαύρου τοΰ 1822, 1907, σ. 15) καί επι-
χειρεί σύγκριση με διατάξεις τών γαλλικών Συνταγμάτων 1793 καί 1795, άπό
τήν οποία προκύπτουν βασικές αποκλίσεις. Βλ. έπίσης Σβώλο, δ.π., σ. 741 έπ. Τή
γνώμη τής πρωτοτυπίας συμμερίζεται καί ό Ν. Κ. Αλιβιζάτος ('Ιστορία τοΰ Νέου
Ελληνισμού, έκδ. Έλληνικά Γράμματα - ΤΑ ΝΕΑ, τόμ. 3, 2003, σ. 175), πα-
ραθέτοντας καί τή γνώμη Ί. Άραβαντινοΰ. Έπίσης, Ν. Κ. αλιβιζατοσ, Τό Σύνταγ-
μα καί οί εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία, 2011, σ. 45.

5. Ή επίδραση τών ιδεών τής Γαλλικής Επανάστασης καί ιδίως τής Διακήρυ-
ξης τών Δικαιοτάτων τοΰ Ανθρώπου καί τοϋ Πολίτου του 1789 (οχι δμο^ς καί τών
προβλέψεων της διακήρυξης αυτής ώς καί τών Συνταγμάτων 1793 καί 1795, ετσι
ΣΒΩΛΟΣ, δ.π., σ. 745 έπ.) θεωρείται έν γένει δεδομένη. Βλ. καί ΡαΪΚΟΣ, δ.π., σ. 228.
Ή συγκριτική μελέτη ώστόσο τοϋ καταλόγου τών ατομικών δικαιωμάτων προδίδει
κατά τόν ΓεΩΡΓΟΠΟΥΛΟ, δ.π., σ. 267, μεγαλύτερη ομοιότητα μέ τή γαλλική Charte
τοϋ 1814, τήν όποια παρεχώρησε ό Λουδοβίκος ΙΗ' μετά τήν Παλινόρθωση.

6. Βλ. σχετικά Π. κίτρομηλιδη στο Ρήγα Βελεστινλή, "Απαντα τά σωζόμενα,
πέμπτος τόμος, "Εκδ. Βουλής τών Ελλήνων, 2000, Εισαγωγή, σ. 9 έπ., ιδίως σ. 18 έπ.,
έπίσης γιά τήν τελική σύνθεση τής πολιτικής θεωρίας τοΰ ελληνικού Διαφωτισμού, όπως
διαμορφώθηκε άπό τόν Αδαμάντιο Κοραή βλ. Tot Ιδιοτ, !Ιστορία τον Νέον 'Ελληνισμού,
έκδ. Έλληνικά Γράμματα - ΤΑ ΝΕΑ, τόμ. 2, 2003, σ. 30 έπ., Νεοελληνικός Διαφω-
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τοΰ άμερικανικοΰ λαοΰ (1776) καί το Σύνταγμα τών ΗΠΑ (1787) δέν έμειναν
έκτος τοΰ κύκλου έπιρροής προς τήν Ελλάδα, καθώς θερμός θιασώτης των
ύπηρξε ό Αδαμάντιος Κοραής. Στις σημειώσεις του στο Προσωρινό Πολίτευ-
μα της Ελλάδος γράφει: «οποίον έθνος... έπιθυμεΐ νά συντάξη πολιτείαν, καί
πολιτείαν άβασίλευτον, έχει προ οφθαλμών του έτοιμον παράδειγμα νά άκο-
λουθήση της Άγγλοαμερικανικής πολιτείας τό σύνταγμα»'.

'Άς δούμε λοιπόν, πώς προέκυψαν αύτά τά Συντάγματα, ποιοι ήταν
αύτοί πού συνήλθαν στις Εθνοσυνελεύσεις, τά συνέταξαν καί τά ψήφισαν,
πώς λειτούργησαν καί ποιές άντιλήψεις, έπιδιώξεις καί οράματα τούς
ένέπνευσαν.

'Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι τό έργο Ίστορικαι Αναμνήσεις τοΰ Νι-
κολάου Δραγούμη (1874), πού έζησε τά γεγονότα έκ τοΰ σύνεγγυς καί
δίνει τήν εικόνα της σύνθεσης τών Συντακτικών Συνελεύσεο^ν.

Τήν πρώτη Εθνοσυνέλευση στήν 'Επίδαυρο περιγράφει ώς έξης: «Οι
νεώτεροι, οί εύτυχήσαντες νά άνοίξωσι τούς οφθαλμούς προς ήλιον μή σκο-
τιζόμενον ύπό νεφών δουλείας, νά πατήσωσι γην έλευθέραν, νά άναπνεύσωσιν
άέρα έλεύθερον,... άδυνατοΰσι νά φαντασθώσι τον έξαλλον ένθουσιασμόν τοΰ
"Εθνους, δτε μετά τυραννίαν τετρακοσίων σχεδόν έτών συνήρχετο δι' άντι-
προσώπων, ίνα βουλευθή κυριαρχικώς περί τών οικείων συμφερόντων. Οί
δέ έπιζήσαντες διηγούνται οτι δάκρυα έρρεον άπό τών οφθαλμών πάντο^ν,
καί ώς έν τή ήμέρα της Αναστάσεως άνταπεδίδοντο άσπασμοί»8. Όσο γιά

τισμός, 1996, σ. 504 έπ. Επίσης ΡΑίΚΟΣ, δ.π., σ. 226 έπ., Ν. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΤΛΟΣ, Ρήγας
Βελεστινλής. Ή πολιτική Ιδεολογία τον 'Ελληνισμού προάγγελος της επαναστάσεως,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1964, σ. 5 έπ., ιδίως σ. 32 έπ., Κ. Σβολογιουλος, 'Επα-
νεκτιμώντας τήν έπαναστατική πρόταση τοΰ Ρήγα Βελεστινλή, Πρακτικά Ακαδημίας
Αθηνών, 2005, σ. 134 έπ., Σβώλος, ο.π., σ. 737 έπ., αλιβιζατοσ, 'Ιστορία τον Νέον
'Ελληνισμού, δ.π., σ. 172. Βλ. επίσης κ. τ ρIλ .TIA φ γλλο11 ουλο, Ό άγων της ελληνικής
άνεξαρτησίας καί ή άρχή τών έθνικοτήτων, Πανηγυρικοί Λόγοι Ακαδημαϊκών, 1977,
σ. 296 έπ., Αρ. Μανεςη, Ή φιλελεύθερη καί δημοκρατική ιδεολογία της Εθνικής
'Επανάστασης του 1821, Επίσημοι Λόγοι Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμ. 27, 1987,
σ. 300 έπ.

7. Όπως μεταφέρεται άπο τον Χ. Φραγκιςτα, Τό δημοκρατικόν και φιλελενθε-
ρον πνεϋμα τών πολιτευμάτων τοΰ άγώνος, 1953, σ. 7, σημ. 20. Βλ. επίσης Σβωαο,
δ.π., σ. 741, Α. ΜαραρκοπΟΥΛΟΥ, Τά άνθρώπινα δικαιώματα στα Συντάγματα της
έλληνικής επανάστασης, Νομικό Βήμα, 1980, σ. 1025.

8. Ν. Δραγούμη, Ίστορικαι Αναμνήσεις, εκδ. 4η, 1936, σ. 28.
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τή σύνθεση τής Α' 'Εθνοσυνέλευσης ό Δραγούμης πάλι γράφει: ((τών πεπαι-
δευμένων ό άριθμος ήν έπί τού άγώνος έλάχιστος, καί έξ αύτών πάλιν ολίγι-
στοι οί έπιστήμονες· νομικών δέ, οικονομολογικών καί έν γένει διοικητικών
γνώσεων ύπήρχεν έντελής άπορία»!Ι.

'Ωστόσο, λόγιοι "Ελληνες τής έποχής έκείνης έκτος 'Ελλάδος έσπευ-
σαν νά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως μαρτυρούν τά ονόματα τών
Συντακτικών 'Επιτροπών, πού ή κάθε 'Εθνοσυνέλευση συγκρότησε γιά νά
συνθέσουν τά προς ψήφιση κείμενα: Θ. Νέγρης, Άλ. Μαυροκορδάτος, Γ.
Αίνιάν, Π. Σκυλίτζης, Ί. Κωλέττης, άργότερα Σπ. Τρικούπης, Άν. Πο-
λυζο^ίδης, Ν. Σπηλιάδης, Γ. Σταύρου κ.λπ. είναι μερικά άπο τά ονόμα-
τα πνευματικών φυσιογνωμιών καί πολιτικών, πού μέ άναμφισβήτητες
γνώσεις περί πολιτευμάτων καί μέ γενική μόρφωση συνέβαλαν στή συν-
ταγματική οργάνωση τών Ελλήνων. Τό έργο τής πνευματικής αύτής
ήγεσίας εύθύς μετά τή συγκρότηση τού κράτους περιγράφει καί πάλι ό
Νικ. Δραγούμης: οί πνευματικοί ήγέτες «νΰν μέν περιστοιχίζοντες τήν
κεντρικήν έξουσίαν, νΰν δέ περιερχόμενοι τάς έπαρχίας ή διασχίζοντες τά
πελάγη, άλλοτε δέ κηρύττοντες έν τοις στρατοπέδοις ή καί άντιπροσω-
πεύοντες τόν λαόν έν συνελεύσεσι καί βουλαΐς, διημιλλώντο όπως έξάψωσι
τόν ένθουσιασμόν, ρυθμίσωσι τόν άγώνα καί περιάψωσι εις τήν διοίκησιν

\ / y \ > '10

μορφήν τας,εως και ευπρεπείας» .

Πρωταρχική άποστολή τής πρώτης 'Εθνοσυνέλευσης στήν 'Επίδαυ-
ρο ήταν ή προς τά έξω Διακήρυξη τής άνεξαρτησίας, μέσω τής οποίας
ομίλησε, όπως καί μέ όλες τις Διακηρύξεις, ((τό Έλληνικόν *Εθνος». Ή
άρχική Διακήρυξη άπετέλεσε καί τό Προοίμιο τού Συντάγματος τοΰ
1822 καί τοΰ 1823, πού έχει ώς έξης: «Το Ελληνικόν 'Έθνος, τό ύπό τήν
φρικώδη Όθωμανικήν δυναστείαν, μή δυνάμενον νά φέρη τόν βαρύτα-
τον καί άπαραδειγμάτιστον ζυγόν τής τυραννίας καί άποσεΐσαν αύτόν μέ
μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διά τών νομίμων ((Παραστατών» του,
εις Έθνικήν συνηγμένων Συνέλευσιν, ένώπιον Θεοΰ καί άνθρώπων 'τήν
Πολιτικήν αντοϋ Ύπαρξιν καί Άνεξαρτησίαν'».

Άλλη μία εκτενέστερη Διακήρυξη τής άνεξαρτησίας έκλεισε τις
έργασίες τής Συνέλευσης (15 Ιανουαρίου 1822), κείμενο πού έχει χαρα-
κτηρισθεί ώς «τό κάλλιστον τής Συνελεύσεως ταύτης έργον καί τό κάλλι-

9. Δραγούμης, ό.π., σ. 23.

10. Δραγούμης, ό.π., σ. 25.
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στον ίσως έγγραφον έξ όσων ποτέ επί έξήκοντα έτη έξέδωκεν έλληνική
Συνέλευσις ή Κυβέρνησις» (Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος)11.

Μέ τή Διακήρυξη αύτή απευθύνονται οί συντάκτες προς τον έλληνικο
λαό καί τον πολιτισμένο κόσμο ώς «άπόγονοι του σοφού καί φιλανθρώπου
έθνους τών Ελλήνων, σύγχρονοι τών νΰν πεφωτισμένων καί εύνομουμένων
λαών τής Εύρώπης» γιά νά διαβεβαιώσουν μεταξύ άλλων ότι «ό κατά τών
Τούρκων πόλεμος ημών... είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ίερός», στον
όποιο έξηγοϋν ότι άποδύθηκαν «κρίνοντες άνάξιον νά ζώμεν πλέον ήμεϊς
οί άπόγονοι του περικλεοΰς έκείνου έθνους τών Ελλήνων υπό δουλείαν
τοιαύτην, ιδίαν μάλλον τών άλογων ζώων παρά τών λογικών όντων. Δέκα
μήνες ήδη παρήλθον, άφοΰ ήρχίσαμεν νά τρέχωμεν τούτο τό στάδιον τού
εθνικού πολέμου».

Μέ όμοιο τρόπο καί ή Β' 'Εθνοσυνέλευση τοΰ Άστρους, πού κατήρτι-
σε τό Σύνταγμα τοΰ 1823, άποκληθέν «Νόμος τής 'Επιδαύρου», έξηγεΐ
στή Διακήρυξη τής 18ης Απριλίου 1823 οτι οί εξεγερθέντες άγωνίζον-
ται «καθώς άνήκει εις άνθρώπους κατοικοΰντας γήν ήρωϊκήν, όπου
όλα, ένθυμίζοντα τήν προγονικήν εΰκλειαν καί τάς προγονικάς άρετάς,
έμψυχώνουσι μεγάλως ζωογονοΰντα».

Ή Γ' 'Εθνοσυνέλευση τής Τροιζήνας μέ άναφορά καί πάλι στό "Εθνος
διακηρύσσει (5 Μαΐου 1827) στό Προοίμιο ότι «καί τρίτον ήδη τό Ελλί]-
νικον *Έθνος, εις 'Εθνικήν Συνέλευσιν συνηγμένον, κηρύττει... τήν πολι-
τικήν αύτοΰ ύπαρξιν καί άνεξαρτησίαν», ένώ στό ϊδιο πνεΰμα τής άνα-
φοράς στό προγονικό κλέος μέ δεύτερη Διακήρυξή τους οί συντάκτες τοΰ
Συντάγματος τοΰ 1827 άπευθύνονται «ώς "Ελληνες, άποτελοΰντες "Εθνος
εις τον Κόσμον, καί "Έθνος τοΰ όποιου οί πατέρες έτίμησαν τό άνθρώπει-
ον είδος», οί όποιοι «ούτε ήτον ούτε είναι δυνατόν νά λησμονήσωμεν τό
όνομα μας, τούς μεγάλους άνδρας έκ τών όποιων καταγόμεθα», αύτοαπο-
καλούμενοι παρακάτο.) ((άπόγονοι τού Αεωνίδου». Στό Σύνταγμα μάλιστα
τοΰ 1827 θεσμοθετείται πλέον ρητά ή λαϊκή κυριαρχία μέ άναφορά στό
"Έθνος καί ορίζεται στό άρθρο 5 ότι ((ή κυριαρχία ενυπάρχει εις τό *Έθνος,
πάσα εξουσία πηγάζει έξ αύτοΰ καί ύπάρχει ύπέρ αύτοΰ» καί στό άρθρο
36 ((ή κυριαρχία τοϋ 'Έθνους διαιρείται εις τρεις εξουσίας κ.λπ.».

11. Βλ. ΡαΪΚΟ, ό.π., σ. 231 έπ. Επίσης Απ. ΔαΣΚΛΛΛΚΗ, Τά ιδεώδη τοϋ έλληνικοΰ
λαοϋ κατά τον άγώνα τοΰ 1821, Λόγοι εκφωνηθέντες 1941 και 1949, [χ.χ], σ. 18 έπ.,
Αλιβιζάτο, 'Ιστορία τον Νέον Ελληνισμού, δ.π., σ. 176.
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Μέ τις αναφορές αύτές στο Ελληνικό "Εθνος, στήν έθνική κληρονομιά,
στο χαρακτήρα τοϋ ξεσηκωμού ώς πολέμου έθνικοΰ καί ίεροΰ άποκαλύπτε-
ται μέ τρόπο πανηγυρικό τό δράμα, άλλά καί τό θαύμα πού συντελέσθη-
κε στόν τόπο μας τούς τέσσερις αιώνες τουρκικής κυριαρχίας καί οδήγη-
σε στήν 'Επανάσταση. Αποκαλύπτεται δηλαδή πώς όσο κι άν ό 'Οθωμανός
κατακτητής επέβαλε τήν κυριαρχία του, χρησιμοποιώντας ε'ίτε τά όπλα ε'ίτε
τή μέθοδο τής υποδούλωσης τοΰ φρονήματος μέ τήν καλλιέργεια πνεύμα-
τος υποταγής (του γνωστού ραγιαδισμού), όσο κι άν οί υπόδουλοι «έβίωναν
λάθρα», ύπό τή σκέπη της 'Εκκλησίας, μέ μόνο σύνδεσμο καί παρηγοριά τήν
ορθόδοξη πίστη καί τή γλώσσα, δέν έπαυσαν ωστόσο νά διατηρούν ζωντανή
τή συνείδηση ότι άποτελοϋν τό Ελληνικό "Εθνος, καί νά βιώνουν τήν ιστορική
συνέχεια12.

Ή ελληνική έθνική συνείδηση καί οί λόγοι πού συνέβαλαν στο νά διατηρη-
θεί αύτή ζωντανή κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας είναι τεκμηριωμένοι
έπί τη βάσει τών πηγών. Θα γίνουν κτήμα όλων, όταν κυκλοφορήσει σύντομα
ή περισπούδαστη μελέτη του σεβαστού Ακαδημαϊκού κ. Μιχάλη Σακελλαρίου
γιά τή δυναμική της εθνεγερσίας13, τήν οποία είχε τήν καλοσύνη νά μου θέσει
άπό τώρα ύπόψιν. Τότε, πιστεύω ότι θά άνατραποΰν οριστικά παρερμηνείες
τών γεγονότων τοΰ 1821, πού τελευταία έπιχωριάζουν. 'Εδώ άρκοΰμαι νά
κάνω μιά άπλή άναφορά.

Ή συνείδηση, λοιπόν, συμμετοχής σέ εναν κοινό πολιτισμό έκ δι-
αμέτρου άντίθετο προς τόν οθωμανικό ήταν τό στοιχειωδέστερο καί δι-
αρκέστερο βίωμα τών Ελλήνων. Οί δυνάμεις πού τό συντηροΰσαν ήταν
πνευματικές: ήταν ή ορθόδοξη πίστη καί ή αυτογνωσία1'.

12. Γιά τούς παράγοντες πού συντήρησαν ζωντανή τήν ελληνική έθνική συνείδηση
στους ύποδούλους καί τή βαθειά πίστη δτι άνήκουν στο γένος τών Ελλήνων, το γένος
πού ένσαρκώνει το κλέος τών άρχαίων προγόνων, καθώς καί τή διαχρονική βίωση τής
ορθοδοξίας βλ. ενδεικτικά Μανεςη, δ.π., σ. 269 έπ., ιδίως σ. 276 έπ., Κ. ΣβοαΟΠΟΥΛΟ,
Ή έπανάσταση ώς γεγονός τής Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών,
τόμ. 79, 2004, σ. 179 έπ., Π. κίτρομηλιδη, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 1996, σ. 83
έπ., 123 έπ., Δαςκααακη, δ.π., σ. 9 έπ., Μπααη, δ.π., σ. 249, φραγκιστα, Τό πνεύμα
τών πολιτευμάτων, δ.π., σ. 7.

13. Μ. σακελλαριου, Θέματα Νέας Ελληνικής Ιστορίας, τόμ. Α', 2011, σ. 181 έπ.
Πρόκειται γιά τήν πληρέστερη καί πλέον τεκμηριωμένη ανάλυση τών παραγόντων πού
συμπροσδιόρισαν τήν εθνεγερσία.

14. Σακελλαρίου, δ.π., σ. 236 έπ., 244 έπ.
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Ή ορθοδοξία, τήν οποία οί υπόδουλοι, βίωναν μέσω της έκκλησίας, ήταν
το βαθύτερο καί ισχυρότερο στοιχείο πολιτισμού, πού τούς ενωνε, στοιχείο
πού είχε άμεσο άντίκρισμα στή διαμόρφωση έθνικής συνείδησης. Περίπου
οί έννοιες ορθόδοξος χριστιανός καί "Ελληνας ήσαν ταυτόσημες, δπως μου-
σουλμάνος καί Τούρκος.

Ή θρησκευτική πίστη γεννούσε αύτογνωσία καταρχήν μέσω της έλλη-
νικής γλώσσας, άλλά καί διότι μέσα άπό τήν ορθόδοξη διδασκαλία καί λατρεία
έκαλλιεργεΐτο ή αίσθηση τής συμμετοχής στο ((γένος τών Ελλήνων». Οί
άγιογραφικές καί άλλες άναφορές σέ ένδοξους προγόνους, έως καί ή άπεικόνι-
ση σέ εκκλησίες άρχαίων φιλοσόφων άνάμεσα σέ προφήτες-προδρόμους τοΰ
Χριστιανισμού, φύτευαν στή συνείδηση τών υποδούλων τό σπέρμα τής έλλη-
νικής συνέχειας. Ή σύνδεση τοΰ βιωματικού στοιχείου της ορθόδοξης πίστης
καί παράδοσης μέ τήν άρχαιοελληνική κληρονομιά ήταν έπομένως στο έπίκεν-
τρο τής ζωής τους. Τό μαρτυρά καί ή δημοτική ποίηση. Στά παιδιά τους οί
"Ελληνες έδιναν άρχάία ονόματα, στά έμπορικά καράβια τους ονόματα άπό
τήν άρχαία ιστορία καί μυθολογία.

Ή έθνική αύτογνωσία καλλιεργήθηκε βέβαια καί άπό άλλους παράγον-
τες, ιδίως άπό τά μέσα τοΰ 18ου αιώνα, μέ τήν παρέμβαση τών λογίων
τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού13. Οί ορίζοντες άνοιξαν γιά τούς υπόδου-
λους μέ τήν ίδρυση σχολείων, μέ εκδόσεις βιβλίων, φυλλαδίων, έφη-
μερίδων, μεταφράσεων, πού κυκλοφορούσαν άπό χέρι σέ χέρι καί πάντως
άπό στόμα σέ στόμα, μέ τήν έμπορική έπικοινωνία μέ τις κοινότητες τοΰ
έξωτερικοΰ καί τήν υπερηφάνεια πού τούς ένέπνεε τό δτι ή πολιτισμένη
Δύση τοΰ Διαφωτισμού έθαύμαζε καί καλλιεργούσε τόν πολιτισμό τών
προγόνων τους. Ό Ρήγας Φεραίος στήν έπαναστατική του προκήρυξη
καλεί σέ εξέγερση τόν «λαόν άπόγονον τών Ελλήνων» καί σέ χιλιάδες

15. Βλ. άντί άλλων κίτρομηαιδη, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, δ.π., ιδίως σ. 223
έπ., Μλνεςη, δ.π., σ. 292 έπ., 295 έπ. 'Εντύπωση προκαλεί ή αναφορά στά ρεύματα
τής Δυτικής Ευρώπης πού γίνεται στή δεύτερη Διακήρυξη τής Γ' 'Εθνοσυνέλευσης
τής Τροιζήνας (27.3.1827) ώς έξης : «Εις τον ιθ' τοϋτον αγώνα τών φώτων, δτε
βασιλεύει ή Φιλοσοφία καί ορίζεται τήν συνείδησιν πηγήν τής καθολικής Ηθικής,
δτε ή 'Ηθική προσαρμόζεται εις τήν πολιτικήν δια τήν εύδαιμονίαν τών Εθνών, εις
τον άγώνα τοϋτον καθ' δν καταργείται ή σωματεμπορία καί τιμαται ή άξία τοΰ
άνθρώπου, καθ' δν ό πολιτισμός λογίζεται τήν δουλείαν άνατρεπτικήν τής πολιτικής
κοινωνίας... ζητουμεν... νά ζώμεν ύπο νόμους δικαίους, ώς 'Έθνος ελεύθερον καί
αύτόνομον».
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αντίτυπα διανέμει τήν προσωπογραφία τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου ώς
συμβόλου δόξας καί ένότητας τών Ελλήνων.

Ό πόλεμος, λοιπόν, κατά τών Τούρκο^ν ήταν φυσικό νά διακηρύσσε-
ται στις έπαναστατικές διακηρύξεις ώς πόλεμος πρώτιστα εθνικός. Ήταν
όμως καί πόλεμος ιερός, καθώς άπηχοΰσε τή χριστιανική πίστη, πού ή
θαλπο^ρή τής Εκκλησίας καί ό συνετός τρόπος μέ τόν όποιο αύτή πολι-
τεύθηκε διατήρησαν άλώβητη επί τέσσερις αιώνες. 'Άλλωστε ή Εκκλησία
είχε ήδη μπει μαχητικά στήν πρωτοπορία τοΰ άγώνα.

Μέ τά κείμενα, λοιπόν, τών Συνταγμάτων τό *Έθνος επαιρνε τώρα
τήν έπίσημη θεσμική του έκφραση. Ασφαλώς τό "Εθνος δέν έγεννάτο «τό
πρώτον» μέ τό συγκροτούμενο κράτος. Αντίθετα, τό βιωμένο έπί αιώνες
"Εθνος προσέφερε, αύτό τώρα, στο γεννώμενο Κράτος τή βάση τής κυρι-
αρχίας του.

Άς δούμε τώρα τό χαρακτήρα τού πολιτεύματος, πού ήθελαν οί συντάκτες
νά προσδώσουν στο νέο κράτος μέ τό καταρτιζόμενο κάθε φορά Σύνταγμα.

Ή μνημειόίδης πρώτη Διακήρυξη τής 15ης 'Ιανουαρίου 1822 δια-
κηρύσσει ότι τού έθνικοΰ καί ίεροΰ πολέμου τών Ελλήνων ((μόνη αιτία
είναι ή άνάκτησις τών δικαίων τής προσωπικής ήμών έλευθερίας, τής
ιδιοκτησίας καί τής τιμής..., δίκαια τά όποια ή φύσις ένέσπειρε βαθέως
εις τήν καρδίαν τών άνθρώπων καί τά όποια οί νόμοι, σύμφωνοι μέ τήν
φύσιν, καθιέρωσαν... Άπό τοιαύτας άρχάς τών φυσικών δικαίων ορμώμε-
νοι καί θέλοντες νά έξομοιωθώμεν μέ τούς λοιπούς συναδέλφους μας
Εύρωπαίους χριστιανούς, έκινήσαμεν τόν πόλεμον κατά τών Τούρκων».
Στο Ϊδιο πνεύμα καί ή Διακήρυξη τής Β' 'Εθνοσυνέλευσης (18 Απριλίου
1823) ομιλεί γιά τά «άπαράγραπτα δικαιώματά μας», ένώ ή τελευταία
(5 Μαίου 1827) διακηρύσσει ότι «μή εχοντες μήτε φυσικά μήτε πολιτικά
δικαιώματα, νομιζόμενοι άνδράποδα καί άλογων ζώων άγέλαι... πολε-
μοΰμεν προς τόν άρπαγα...», καί στή συνέχεια ξεκαθαρίζει ότι «ό πόλε-
μος μας... είναι πόλεμος τής δικαιοσύνης κατά τής άδικίας..., δέν πηγάζει
άπό άποστασίαν γενομένην έναντίον νομίμου βασιλέως (ή φράση έτέθη
προφανώς γιά νά καθησυχάσει τούς βασιλείς τής Εύρώπης), άλλά άπό
δικαίαν έπανάστασιν, γενομένην ύπέρ τών άπαραγράπτων δικαίων τοΰ
άνθρώπου έναντίον βαρβάρου τυράννου».

Ό λόγος γιά τά ((φυσικά δίκαια τών άνθρώπων» άπηχέί, όπως είναι φα-
νερό, το δόγμα τοΰ φυσικού δικαίου καί τις ιδέες τής Γαλλικής 'Επανάστασης,
ιδέες πού είχαν κυκλοφορήσει εύρύτατα άκόμη καί μεταξύ τών πολεμιστών
τού Άγώνα. Ό 'Οδυσσέας Ανδρούτσος σέ έπιστολή του πρός τόν Αδαμάντιο
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Κοραή (15 'Ιουλίου 1824) λέγει: «ό άγών μας είναι ύπέρ τής Χριστιανικής
πίστεως καί υπερ τών ανθρωπίνων δικαίω?'»16.

Στά κείμενα τών Συνταγμάτων τά δικαιώματα, πού έτυχαν ιδιαίτερης
προσοχής, ήταν κατεξοχήν ή Ελευθερία ύπό τις διάφορες μορφές της καί
ή Ισότητα, στά όποια καί περιορίζομαι.

Ώς πρός τήν ελευθερία ή πανηγυρική άρνηση τής δουλείας είναι χα-
ρακτηριστική: «Εις τήν Έλληνικήν 'Επικράτειαν ούτε πωλείται, ούτε
άγοράζεται άνθρωπος. Αργυρώνητος δέ παντός γένους καί πάσης θρησκείας
άμα πατήσας τό έλληνικόν έδαφος είναι ελεύθερος καί άπό τοΰ δεσπότου
αύτοΰ άκαταζήτητος» ορίζεται στό Σύνταγμα τού 'Άστρους (§ θ') καί στό
Σύνταγμα τής Τροιζήνας (άρθρ. 21).

'Εντύπωση άκόμη προκαλεί ότι άπό τήν πρώτη στιγμή τά 'Επαναστα-
τικά Συντάγματα καθιέρωσαν τή θρησκευτική ελευθερία, παράλληλα μέ
τήν άναγόρευση ώς «θρησκείας τής 'Επικρατείας αύτής τής Ανατολικής
'Ορθοδόξου Εκκλησίας». Καί ένώ στά δύο πρώτα Συντάγματα (§ α') οί
τυχόν άλλες θρησκείες είναι άπλώς άνεκτές, στό Σύνταγμα τής Τροιζήνας
καθιεροΰται πραγματική έλευθερία (άρθρ. 1) μέ τήν έκφραση «καθείς εις
τήν Ελλάδα επαγγέλλεται τήν θρησκείαν αύτοΰ έλευθέρως»1'.

Ή προσωπική ελευθερία τώρα μέ τή στενή έννοιά της προστατεύεται
ήδη άπό τό Σύνταγμα τοΰ Άστρους, τήν πλήρη όμως κατοχύρωσή της
βρίσκει στό Σύνταγμα τής Τροιζήνας. 'Εντύπωση προκαλούν οί διατάξεις
πού προστατεύουν τον διωκόμενο καί κατηγορούμενο, καθώς ορίζεται
ότι κανένας δέν φυλακίζεται «χωρίς τήρηση τών νομίμων τύπων» (άρθρ.
110) ή «δέν συλλαμβάνεται, αν δέν ύπάρχουν έπαρκεΐς ενδείξεις» (άρθρ.
13). Υπάρχουν έξάλλου όλες οί έγγυήσεις τοΰ αύτοφώρου μέ πρόβλε-
ψη τών σχετικών προθεσμιών (άρθρ. 14) καί ήδη άπό τό Σύνταγμα τής
Τροιζήνας κατοχυρώνεται συνταγματικά τό τεκμήριο άθωότητας («ό κα-
τηγορούμενος προ τής καταδίκης του λογίζεται άθώος» άρθρ. 15) καί ή
άρχή τού δεδικασμένου («κανείς δέν κρίνεται δις διά τό αύτό άμάρτημα»
άρθρ. 16). Φυσικά ό κατηγορούμενος δικαιούται «εις βοήθειάν του συμ-

16. Βλ. Ραϊκο, ό.π. σ. 226 έπ., 229, Σβώλο, ό.π., σ. 744 έπ., Φραγκιςτα, Το
πνεύμα τών πολιτευμάτων, ό.π., σ. 6 έπ., 12 έπ., Μαραγκοποτλοτ, σ. 1023 έπ.,
αλιβιζατο, Ιστορία τον Νέον Ελληνισμού, ό.π., σ. 176.

17. φραγκιστασ, Το πνενμα τών πολιτευμάτων, ό.π., σ. 14, Μπαλης, ό.π., σ. 253,
Μαραγκοποτλοτ, ό.π., σ. 1027.
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βούλους» ώς καί ((νά ζητή ταχειαν άπόφασιν άπο το δικαστήριον» (αρθρ.
14). Τό Σύνταγμα της Τροιζήνας δημιούργησε ετσι παράδοση ώς προς
τά δικαιώματα υπεράσπισης τοΰ κατηγορουμένου, πού άκολουθήθηκε άπό
δλα τά δημοκρατικά Συντάγματα μέχρι καί τοΰ ισχύοντος18.

Αξιοσημείωτο είναι δτι τό νεοσύστατο έλληνικό κράτος μερίμνησε
καί γιά τήν έ?,ενθερία τοϋ τύπον σχεδόν πριν κυκλοφορήσουν εφημερίδες
ή μόλις αύτές κυκλοφόρησαν19. Περί τής έλευθεροτυπίας προέβλεψε τό
Σύνταγμα τοΰ 'Άστρους (§ η') ότι «οί "Ελληνες έ'χουσι τό δικαίωμα νά κοι-
νοποιώσι καί διά τών τύπων τάς δοξασίας των» ύπό τόν όρον βέβαια νά
μή θίγεται ή χριστιανική θρησκεία, οί άρχές τής ήθικής, νά άποφεύγων-
ται προσωπικαί ύβρεις. Ή διάταξη αύτή μεταφέρθηκε καί στο Σύνταγ-
μα τής Τροιζήνας (άρθρ. 26) μέ τή σημαντική προσθήκη ότι οί "Ελληνες
«έχουσι τό δικαίωμα χωρίς προεξέτασιν νά γράφωσι κ.λπ.», δηλαδή άπα-
γορεύθηκε άπό τότε ή προληπτική λογοκρισία.

Ή άρχή πού έτυχε ενθουσιώδους ύποδοχής άπό τήν πρώτη στιγμή,

η ~ / τ c > ν ~ s / 20

οπως παρατηρείται σχετικά, ήταν ή αρχή της ίσοτητας .

"Ηδη άπό τό Σύνταγμα τής Επιδαύρου (§ γ') ορίσθηκε ότι ((όλοι οί
"Ελληνες εΐσίν όμοιοι ενώπιον τών νόμων άνευ τινός έξαιρέσεως ή βαθ-
μοΰ ή κλάσεως ή άξιώματος», καί άκόμη πιο προωθημένα (§ δ') καί «όσοι
έξωθεν έλθόντες κατοικήσωσιν εις τήν 'Επικράτειαν τής Ελλάδος είσίν
όμοιοι μέ τούς αύτόχθονας κατοίκους ενώπιον τών Νόμων». Τό Σύνταγ-
μα τής Τροιζήνας (άρθρ. 9) προχωρεί άκόμη πιο πέρα καί ξεκαθαρίζει
ότι ((όσοι ξένοι», δηλαδή καί οί μή "Ελληνες τήν καταγωγή, «έλθο,ισιν νά
κατοικήσωσιν ή νά παροικήσωσιν εις τήν Έλληνικήν 'Επικράτειαν είναι
'ίσοι ενώπιον τοΰ Νόμου».

Τά δημόσια αξιώματα έπιφυλάσσονται βέβαια στούς "Ελληνες, όπου όμως
καί εκεί ισχύει ή αύστηρή διάταξη περί ισότητας ήδη άπό τό Σύνταγμα τής
'Επιδαύρου (§ στ') μέ τή διατύπωση: «όλοι οί "Ελληνες, εις ολα τά άξιώμα-
τα καί τιμάς, έχουσι τό αύτό δικαίωμα, δοτήρ δέ τούτων μόνη ή άξιότης

18. φραγκιστασ, Το πνεϋμα τών πολιτευμάτων, δ.π., σ. 15, Σβώλος, δ.π. σ. 744.

19. φραγκιστασ, Τό πνεύμα τών πολιτευμάτων, δ.π., σ. 15.

20. ΡαΪΚΟΣ, δ.π., σ. 349 έπ. μέ άναφορά (σημ. 65) καί στή δριμεία άπόρριψη
τών τίτλων ευγενείας άπό τόν Α. ΠοΛΥΖΩΪΔΗ, έπίσης ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, Τό πνεύμα τών
πολιτευμάτων, δ.π., σ. 13 έπ., έπίσης Τοτ ΙΔΙΟΥ, Αι βάσεις τών πολιτευμάτων τοϋ
άγώνος, Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, 1971, σ. 60 έπ., Σβώλος, δ.π., σ. 743.



100

11ΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

έκαστου», ένώ τό Σύνταγμα της Τροιζήνας (άρθρ. 8) ξεκαθαρίζει δτι <(δλοι οί
"Ελληνες εΐναι δεκτοί εις δλα τά έπαγγέλματα, έκαστος κατά τό μέτρον της
προσωπικής του άξιας)). Άλλά καί τά βάρη κατανέμονται μεταξύ δλων κατ'
ίσον τρόπον, μέ ιδιαίτερη μνεία τών ((εισπράξεων» (δηλαδή τών φόρων), οί
όποιες διανέμονται «άναλόγως τής περιουσίας εκάστου». Τέλος τό Σύνταγμα
τής Τροιζήνας (άρθρ. 27-28) άπαγορεύει τούς τίτλους εύγενείας καί τά επίθε-
τα «έκλαμπρότατος» κ.λπ., πλήν τού «έξοχώτατος» προς τόν Κυβερνήτη,
((άλλά καί τούτο συμπαύει μέ τό άξίωμά του».

Καί μόνα τά δείγματα πού παρέθεσα, χωρίς νά άναφερθώ σέ άλλα δι-
καιώματα, όπως στήν ιδιοκτησία, στο δικαίωμα στήν έκπαίδευση, όπου
κατά τρόπο πρωτοποριακό γιά τήν έποχή κατοχυρώνεται καί τό δικαίω-
μα πνευματικής ιδιοκτησίας, μέ τήν πρόβλεψη (άρθρ. 85) δτι ή Βουλή
«άσφαλίζει εις τούς εύρετάς καί συγγραφείς τό προς καιρόν άποκλειστικόν
δικαίωμα τής άπολαύσεως τής προερχομένης άπό τήν εύρεσιν καί άπό τά
συγγράμματα»21, όλα, λοιπόν, τά δείγματα έπιβεβαιώνουν τό φιλελεύθερο
χαρακτήρα τών 'Επαναστατικών Συνταγμάτων, χαρακτήρα πού κληρο-
δοτήθηκε σέ όλα τά μεταγενέστερα δημοκρατικά Συντάγματα.

'Εκτός άπό φιλελεύθερο το κράτος πού επρόκειτο νά συγκροτηθεί
όφειλε κατά τούς συντάκτες τών 'Επαναστατικών Συνταγμάτων νά είναι
καί δημοκρατικό.

'Εντύπωση προκαλεί ή ό^ριμότητα μέ τήν όποία οί συντάκτες τών Συν-
ταγμάτων προσήγγισαν τό ιδεώδες τής δημοκρατικής οργάνωσης τής πο-
λιτείας. Καί τούτο, διότι τό δημοκρατικό πολίτευμα πού κατόρθωσαν μέσω
τών Συνταγμάτων νά δημιουργήσουν δέν ήταν μόνο έργο τών μορφωμένων
μελών τών 'Εθνοσυνελεύσεων, πού έμπνέονταν άπό τή Δύση, άλλά ήταν
εργο καί τών λοιπών εξουσιοδοτημένων πληρεξουσίων —στρατιωτικών,
προεστών, άγωνιστών, κ.λπ.— πού ήταν μέν κατά τό πλείστον άγράμμα-
τοι, μετέφεραν όμως νοοτροπίες καί έμπειρίες άπό τόν τρόπο διαβίωσής
τους ύπό τόν οθωμανικό ζυγό, όπως προκύπτει άπό τά παρακάτω.

"Ηδη ή νοοτροπία πού έπικρατοΰσε καταρχάς στις ένοπλες κοινότητες
τών κλεφτών22 ήταν σαφώς εξισωτική καί άντιεξουσιαστική. Παράλληλα

21. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, Τό πνεύμα τών πολιτευμάτων, ό.π., σ. 17 έπ.

22. Μανεςης, ό.π., σ. 282 έπ., Σακελλαριοτ, ό.π., σ. 233, Ν. Παιιαντωνιοτ,
Οί μορφές ελεύθερου κράτους που οραματίζονταν οί άγωνιστες τοϋ '21, Αθήνα 1988,
σ. 12.
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μέ τήν έντονη άσκηση γιά τή διατήρηση τής σωματικής άλκής καί τελει-
οποίηση τής στρατιωτικής τέχνης, οί κλέφτες ζούσαν συλλογικά, οργα-
νωμένοι σέ κοινότητες, άνέπτυσσαν άλληλεγγύη καί ύπευθυνότητα καί
αποφάσιζαν γιά τήν ομάδα άπό κοινού. Τά προβλήματα λύνονταν καί οί
άποφάσεις λαμβάνονταν σέ συνελεύσεις τών μελών τής ομάδας, επικρα-
τούσε πειθαρχία ώς προς τά άποφασιζόμενα καί γνώμονας τών κινήσεών
τους ήταν ή βίωση τής έλευθερίας.

Ψήγματα δημοκρατικής οργάνωσης καί άντίστοιχης νοοτροπίας έπι-
κρατούσαν έπίσης σέ ορισμένους θεσμούς αύτοδιοίκησης κατά τήν περίο-
δο τής τουρκοκρατίας, τούς οποίους ό 'Οθωμανός κατακτητής είτε άπλώς
άνεχόταν, είτε καί χρησιμοποιούσε δι' ίδιον όφελος, κυρίως γιά τή με-
ταβίβαση τών έντολών του καί τήν είσπραξη τής φορολογίας.

Έτσι δημιουργήθηκαν οί κοινότ?]τες, δηλαδή μιά μορφή αύτοδιοίκη-
σης γιά τή διαχείριση τοπικών υποθέσεων, πού παρουσίαζε όμως χαρα-
κτηριστικά υποτυπώδους δημοκρατικής οργάνωσης. Οί επικεφαλής είτε
τών άγροτικών, είτε τών άστικών κοινοτήτων (δημογέροντες, προεστοί
κ.λπ.) έπελέγοντο άπό τά μέλη, όχι βέβαια μέ διαδικασίες καθολικής
ψηφοφορίας, άλλά πάντως μέ ομοφωνία, σχηματίζονταν έπίσης δευτε-
ροβάθμιες προεστίες σέ επίπεδο έπαρχίας καί βαθμηδόν —μέ τήν άνοχή
τής οθωμανικής διοίκησης— άνέπτυσσαν καί άρμοδιότητες ρύθμισης
υποθέσεων ελληνικού ενδιαφέροντος, δπως έπίλυση διαφορών, έπικύρωση
συμβολαίων, διατήρηση τής τάξης κ.λπ. 'Ιδιαίτερα μάλιστα στά νησιά ή
σέ περιοχές όπου δέν υπήρχαν Τούρκοι οί κοινότητες άσκούσαν πραγμα-
τική τοπική αύτοδιοίκηση.

'Επίσης σημαντική συνεισφορά στή διαμόρφωση δημοκρατικών ιδεών καί
πρακτικών είχαν θεσμοί συνεργατικών οργανώσεων, πού συγκροτήθηκαν σέ
ορισμένες περιοχές γιά τήν οργάνωση τής παραγωγής καί της έμπορίας προ-
ϊόντων. Πρωτοποριακοί ύπήρξαν οί κοινοτικοί συνεταιρισμοί πού περιελάμβα-
ναν τούς κατοίκους ολόκληρων περιοχών ώς μεριδούχοον, είτε σέ άγροτικές
περιοχές (Αμπελάκια, Μαστιχοχώρια Χίου, Ζαγοροχώρια κ.λπ.) είτε καί σέ
νησιά μέ τις λεγόμενες «συντροφιές», οπού όλα τά μέλη τοΰ πληρώματος
ήσαν μεριδοΰχοι καί συμμετείχαν στή λήψη άποφάσεων καί φυσικά στή δια-
νομή τών κερδών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οί παραπάνω κοινότητες ή ένώσεις δέν περι-
ορίζονταν μόνο στήν οικονομική διαχείριση, άλλά επεκτείνονταν καί σέ πο-
λιτιστικές καί έκπαιδευτικές δραστηριότητες, χρηματοδοτώντας δασκάλους,
ιδρύοντας σχολεία, βιβλιοθήκες κ.λπ.
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εκάστου», ένώ τό Σύνταγμα τής Τροιζήνας (άρθρ. 8) ξεκαθαρίζει ότι «όλοι οί
"Ελληνες είναι δεκτοί εις όλα τά έπαγγέλματα, έκαστος κατά τό μέτρον τής
προσωπικής του άξιας». Άλλά καί τά βάρη κατανέμονται μεταξύ δλων κατ'
ΐσον τρόπον, μέ ιδιαίτερη μνεία τών ((εισπράξεων» (δηλαδή τών φόρων), οί
όποιες διανέμονται «άναλόγως τής περιουσίας έκάστου». Τέλος τό Σύνταγμα
τής Τροιζήνας (άρθρ. 27-28) άπαγορεύει τούς τίτλους εύγενείας καί τά επίθε-
τα «έκλαμπρότατος» κ.λπ., πλήν τοΰ «έξοχώτατος» πρός τον Κυβερνήτη,
((άλλά καί τούτο συμπαύει μέ τό άξίωμά του».

Καί μόνα τά δείγματα πού παρέθεσα, χωρίς νά άναφερθώ σέ άλλα δι-
καιώματα, όπως στήν ιδιοκτησία, στό δικαίωμα στήν έκπαίδευση, δπου
κατά τρόπο πρωτοποριακό γιά τήν έποχή κατοχυρώνεται καί τό δικαίω-
μα πνευματικής ιδιοκτησίας, μέ τήν πρόβλεψη (άρθρ. 85) δτι ή Βουλή
«άσφαλίζει εις τούς εύρετάς καί συγγραφείς τό πρός καιρόν άποκλειστικόν
δικαίωμα τής άπολαύσεως τής προερχομένης άπό τήν εύρεσιν καί άπό τά
συγγράμματα»21, δλα, λοιπόν, τά δείγματα έπιβεβαιώνουν τό φιλελεύθερο
χαρακτήρα τών 'Επαναστατικών Συνταγμάτων, χαρακτήρα πού κληρο-
δοτήθηκε σέ όλα τά μεταγενέστερα δημοκρατικά Συντάγματα.

Έκτος άπό φιλελεύθερο τό κράτος πού επρόκειτο νά συγκροτηθεί
οφείλε κατά τούς συντάκτες τών Επαναστατικών Συνταγμάτων νά είναι
καί δημοκρατικό.

Εντύπωση προκαλεί ή ώριμότητα μέ τήν όποια οί συντάκτες τών Συν-
ταγμάτων προσήγγισαν τό ιδεώδες τής δημοκρατικής οργάνωσης τής πο-
λιτείας. Καί τούτο, διότι τό δημοκρατικό πολίτευμα πού κατόρθωσαν μέσω
τών Συνταγμάτων νά δημιουργήσουν δέν ήταν μόνο έργο τών μορφωμένων
μελών τών Εθνοσυνελεύσεων, πού έμπνέονταν άπό τή Δύση, άλλά ήταν
έργο καί τών λοιπών εξουσιοδοτημένων πληρεξουσίων —στρατιωτικών,
προεστών, άγωνιστών, κ.λπ.— πού ήταν μέν κατά τό πλείστον άγράμμα-
τοι, μετέφεραν όμως νοοτροπίες καί εμπειρίες άπό τον τρόπο διαβίωσής
τους ύπό τον οθωμανικό ζυγό, δπως προκύπτει άπό τά παρακάτω.

"Ηδη ή νοοτροπία πού έπικρατοΰσε καταρχάς στις ένοπλες κοινότητες
τών κλεφτών21 ήταν σαφώς έξισωτική καί άντιεξουσιαστική. Παράλληλα

21. φραγκιστασ, Το πνεΰμα τών πολιτευμάτων, 'ό.π., σ. 17 έπ.

22. Μλνεςης, ό.π., σ. 282 έπ., Σακελλαριοτ, ό.π., σ. 233, Ν. Παπαντωνιοτ,
01 μορφές ελεύθερον κράτους που οραματίζονταν οί αγωνιστές τον '21, Αθήνα 1988,
σ. 12.
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μέ τήν έντονη άσκηση γιά τή διατήρηση τής σωματικής άλκής καί τελει-
οποίηση τής στρατιωτικής τέχνης, οί κλέφτες ζούσαν συλλογικά, οργα-
νωμένοι σέ κοινότητες, άνέπτυσσαν άλληλεγγύη καί υπευθυνότητα καί
άποφάσιζαν γιά τήν ομάδα άπό κοινοΰ. Τά προβλήματα λύνονταν καί οί
άποφάσεις λαμβάνονταν σέ συνελεύσεις τών μελών τής ομάδας, επικρα-
τούσε πειθαρχία ώς προς τά άποφασιζόμενα καί γνώμονας τών κινήσεών
τους ήταν ή βίωση τής ελευθερίας.

Ψήγματα δημοκρατικής οργάνωσης καί άντίστοιχης νοοτροπίας έπι-
κρατούσαν έπίσης σέ ορισμένους θεσμούς αυτοδιοίκησης κατά τήν περίο-
δο τής τουρκοκρατίας, τούς οποίους ο Όθο^μανός κατακτητής ε'ίτε άπλώς
άνεχόταν, ε'ίτε καί χρησιμοποιούσε δι' 'ίδιον όφελος, κυρίως γιά τή με-
ταβίβαση τών εντολών του καί τήν είσπραξη τής φορολογίας.

"Ετσι δημιουργήθηκαν οί κοινότητες, δηλαδή μιά μορφή αύτοδιοίκη-
σης γιά τή διαχείριση τοπικών ύποθέσεων, πού παρουσίαζε όμως χαρα-
κτηριστικά ύποτυπώδους δημοκρατικής οργάνωσης. Οί επικεφαλής ε'ίτε
τών άγροτικών, ε'ίτε τών άστικών κοινοτήτων (δημογέροντες, προεστοί
κ.λπ.) έπελέγοντο άπό τά μέλη, όχι βέβαια μέ διαδικασίες καθολικής
ψηφοφορίας, άλλά πάντως μέ ομοφωνία, σχηματίζονταν έπίσης δευτε-
ροβάθμιες προεστίες σέ επίπεδο επαρχίας καί βαθμηδόν —μέ τήν άνοχή
τής οθωμανικής διοίκησης— άνέπτυσσαν καί άρμοδιότητες ρύθμισης
ύποθέσεων έλληνικοΰ ενδιαφέροντος, όπο^ς επίλυση διαφορών, επικύρωση
συμβολαίων, διατήρηση τής τάξης κ.λπ. 'Ιδιαίτερα μάλιστα στά νησιά ή
σέ περιοχές όπου δέν υπήρχαν Τούρκοι οί κοινότητες άσκούσαν πραγμα-
τική τοπική αύτοδιοίκηση.

Έπίσης σημαντική συνεισφορά στή διαμόρφωση δημοκρατικών ιδεών καί
πρακτικών είχαν θεσμοί συνεργατικών οργανώσεων, πού συγκροτήθηκαν σέ
ορισμένες περιοχές γιά τήν οργάνωση τής παραγωγής καί τής εμπορίας προ-
ϊόντων. Πρωτοποριακοί υπήρξαν οί κοινοτικοί συνεταιρισμοί πού περιελάμβα-
ναν τούς κατοίκους ολόκληρων περιοχών ώς μεριδούχων, ε'ίτε σέ άγροτικές
περιοχές (Αμπελάκια, Μαστιχοχώρια Χίου, Ζαγοροχώρια κ.λπ.) ε'ίτε καί σέ
νησιά μέ τις λεγόμενες «συντροφιές», όπου όλα τά μέλη τοΰ πληρώματος
ήσαν μεριδοΰχοι καί συμμετείχαν στή λήψη άποφάσεων καί φυσικά στή δια-
νομή τών.κερδών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οί παραπάνω κοινότητες ή ενώσεις δέν περι-
ορίζονταν μόνο στήν οικονομική διαχείριση, άλλά επεκτείνονταν καί σέ πο-
λιτιστικές καί εκπαιδευτικές δραστηριότητες, χρηματοδοτώντας δασκάλους,
ιδρύοντας σχολεία, βιβλιοθήκες κ.λπ.
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Όλοι. αύτοί οί θεσμοί23 συνέβαλαν ώστε νά υπάρξει προετοιμασία τών
υποδούλων, ώστε νά άναπτύξουν πολιτικές ικανότητες καί νά εθιστούν
στήν έφαρμογή φιλελεύθερων καί δημοκρατικών πρακτικών. Ή διείσδυ-
ση του κινήματος τοΰ Διαφωτισμού βρήκε συνεπώς πρόσφορο έδαφος
άνάπτυξης καί μορφοποίησε τις υπάρχουσες καταβολές. Το άντίκρισμα
αύτής τής προετοιμασίας φάνηκε κατά τή διαμόρφωση τής ιδεολογίας τής
'Επανάστασης καί τών πρώτων συνταγματικών κειμένων.

Ειδικότερα τώρα ώς προς το είδος τής δημοκρατικής οργάνωσης
τοΰ πολιτεύματος, μετά άπο άρχικές έπιλογές (Σύνταγμα τοΰ Ρήγα,
Σύνταγμα τής Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος) ύπέρ τής Συνταγματικής
Μοναρχίας, οί τρεις 'Εθνοσυνελεύσεις τοποθετήθηκαν διαφορετικά. Οί
δύο πρώτες τάχθηκαν ύπέρ ένός συστήματος υποτυπώδους Κοινοβουλευ-
τικής Δημοκρατίας, ή τρίτη, πού συνέταξε τό τελειότερο όλων Σύνταγ-
μα τής Τροιζήνας τοΰ 1827, θεσμοθέτησε πολίτευμα Προεδρευομένης
Δημοκρατίας, καθώς τό ένδιαφέρον είχε ήδη στραφεί προς μονοπρόσω-
πο όργανο τής έκτελεστικής έξουσίας, τόν 'Ιωάννη Καποδίστρια, φυσιο-
γνωμία μεγάλου κύρους. Ή Συνέλευση, προτοΰ ψηφίσει τό Σύνταγμα, μέ
ομόφωνο ψήφισμά της στις 3 Απριλίου 1827, έξέλεξε ώς «Κυβερνήτην
τής Ελλάδος» τόν 'Ιωάννη Καποδίστρια, ορίζοντας διάρκεια επτά έτών
«τής έπιτραπείσης τον "Εθνους εις αύτόν έξουσίας».

Στά 'Επαναστατικά Συντάγματα, έμμέσως μέν στο Σύνταγμα τοΰ
'Άστρους (§§ ιδ' καί ιε') πού όρισε ότι «δύο δυνάμεις συγκροτοΰσι τήν Δι-
οίκησιν, Βουλευτική καί Εκτελεστική», καί περαιτέρω «τάς δύο αύτάς
δυνάμεις (Βουλευτικόν καί 'Εκτελεστικόν) εμπιστεύεται το 'Έθνος», εύθέως
όμως στο Σύνταγμα τής Τροιζήνας τοΰ 1827 μέ τό αρθρ. 5, πού προα-
ναφέραμε, («ή Κυριαρχία ένυπάρχει εις τό "Εθνος· πάσα έξουσία πηγάζει
έξ αύτοΰ, καί ύπάρχει ύπέρ αύτου»), θεσμοθετείται ή δημοκρατικά] άρχή
τής «λαϊκής κυριαρχίας». Αργότερα ό όρος 'Έθνος άντικαταστάθηκε άπό
τόν όρο λαός. Όπως λέγει χαρακτηριστικά ό Αλέξανδρος Σβώλος (1935)
«ή ιδέα (τής εθνικής κυριαρχίας), πού είχε γενικότερα ταφεΐ υπό τήν

23. Βλ. σχετικά Σακεαλαριοϊ, δ.π., σ. 240 έπ., 246, Μανεςη, δ.π., σ. 284,
Π απ αντωνιο v, δ.π., σ. 14 έπ. Αρνητική εκτίμηση γιά τήν έπίδραση τών κοινοτικών
θεσμών αυτοδιοίκησης στις προσπάθειες σύνταξης πολιτεύματος εκφράζει ό Σαρι-
ΠΟΛΟΣ, δ.π., σ. 16, μέ τήν αιτιολογία δτι έμπόδιζαν τήν «ϊδρυσιν ΐσχυρας κεντρικής
έξουσίας προς καταπολέμησιν τοϋ τοπικισμού καί τής ολιγαρχικής άντιζηλίας».
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άπολυταρχίαν ή τήν συνταγματικήν μοναρχίαν, επανεμφανίζεται εις τήν
μικράν αύτήν γωνίαν τής Εύρώπης, τέσσερα έτη προ τής καθιερώσεως
της, διά τοϋ Βελγικοΰ Συντάγματος τοΰ 1831. Είναι ένα ιστορικόν ση-
μεΐον, το όποιον ήμεΐς οί "Ελληνες θά έπρεπε νά έξάρωμεν ώς Εύρωπαΐοι
ύπέρ πάν άλλο»24.

Οί είδικώτερες έκφάνσεις τής λαϊκής κυριαρχίας, ιδίως τό άντιπροσω-
πευτικό σύστημα, ή διάκριση τών έξουσιών, ή καθολικότητα τής ψήφου,
υιοθετούνται μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο καί άπό τά τρία Συντάγματα.

Στο Σύνταγμα τής Επιδαύρου (1822) καί τοΰ Άστρους (1823) ό άντα-
γωνισμός μεταξύ προκρίτων καί στρατιωτικών, ώστε καμία τάξη νά μήν
επικρατήσει έπί τής άλλης, άλλά καί τών ομάδων στο έσωτερικό τους, ώστε
κανείς έξ αύτών μεμονωμένα νά μήν άποκτήσει τό ((πάνω χέρι», οδηγεί στο
έξης άποτέλεσμα: Ή νομοθετική έξουσία νά άσκεΐται άπο κοινού διά τοΰ
Βουλευτικοΰ καί τοΰ 'Εκτελεστικού, άλλά καί ή έκτελεστική νά είναι συλλο-
γική, καθώς τό 'Εκτελεστικόν συνίστατο σέ πενταμελές Συμβούλιο τό όποιο
έξέλεγε έπτά Υπουργούς. "Ετσι ήταν εξαιρετικά δύσκολο —λόγω άμοιβαίας
καχυποψίας— νά συμφωνήσουν μεταξύ τους.

Σχεδόν ομόφωνα οί άναλυτές υποστηρίζουν23 ότι ή ισοτιμία μεταξύ
τών δύο σωμάτων καί τό πολυμελές τοΰ Έκτελεστικοΰ καθώς καί ή σύντο-
μη θητεία τους (ένιαύσια) οδήγησαν στήν πολυαρχία, πού έξέθρεψε καί
τούς έμφυλίους πού άκολούθησαν. 'Εξαίρεση άποτελέί ίσως ό άείμνηστος
μεγάλος νομομαθής Ακαδημαϊκός Γ. Μπαλής, πού άπό αύτό τό βήμα τό
1945 διαφωνεί μέ τήν κριτική αύτή, ύποστηρίζοντας ότι ((τά πολιτεύματα
έγιναν διά νά έφαρμοσθοΰν διαρκοΰντος τοΰ άγώνος καί έπομένως ό κίνδυ-
νος τής εις εν πρόσωπον συγκεντρώσεως έξουσιών έκ προσωπικών φιλο-
δοξιών καί άνταγωνισμών δικαιολογεί καί τήν συλλογικήν όργάνωσιν τής
έκτελεστικής έξουσίας καί τήν άσθενικήν αύτής διάπλασιν»26. Απαντά έτσι
στήν άκραία άντίθετη τοποθέτηση τοΰ Ν. Σαριπόλου (1907) ότι ((ή Ελλάς
έν έπαναστάσει είχε προ παντός άνάγκην ένιαίας καί ίσχυράς έκτελεστικής
έξουσίας, έχούσης έναν άρχηγόν, δικτάτωρα μάλιστα, όπως ύπάρξη ένι-
αία καί συστηματική διεύθυνσις, ταχεία ένέργεια έν τω άγώνι κατά τών

24. Σβώλος, ό.π., σ. 742 έπ.

25. Βλ. ένδεικτικά Σαριπολο, ό.π., σ. 16 έπ., Γεωργοποτλο, ό.π., σ. 261 έπ.,
Αλιβιζάτο, Ιστορία τοϋ Νέον 'Ελληνισμού, ό.π. σ. 175, 181.

26. Μπαλης, ο.π., σ. 254.
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Τούρκων, δπως πολεμηθή ό τοπικισμός ισχυρώς καί γίνη δυνατή ή εμπι-
στοσύνη τής Εύρώπης))2'.

Τό Σύνταγμα τού Άστρους (1823) προσπάθησε κατόπιν νά ενισχύσει
τή θέση του Βουλευτικού έναντι τού 'Εκτελεστικού, μεταξύ άλλων με-
τατρέποντας καί τήν άρνησικυρία τού 'Εκτελεστικού έναντι τών νόμων
σέ αναβλητικό βέτο, δέν ήρέμησε δμως τά πνεύματα. Ή σύγκρουση με-
ταξύ τών δύο σωμάτων, πού έπηκολούθησε, γενικεύθηκε καί οδήγησε σέ
πλήρη διάσπαση. Δέν έφθανε μάλιστα ή διχόνοια μεταξύ προεστών καί
στρατιωτικών, καθώς καί νησιωτών μαζί μέ Στερεοελλαδίτες εναντίον
Πελοποννησίων, προστέθηκε τις παραμονές τής Γ''Εθνοσυνέλευσης καί
ή διάσταση μεταξύ άγγλοφίλων ύπό τον Κολοκοτρώνη καί γαλλοφίλων
ύπό τον Κωλέττη. Τελικά ή Γ' 'Εθνοσυνέλευση, άφοΰ άρχικά συνεδρία-
σε διασπασμένη κατά τό ένα σκέλος (τών άγγλοφίλων, όπου προστέθηκαν
καί οί ρωσόφιλοι) στήν Αίγινα καί κατά τό άλλο (τών γαλλοφίλων) στήν
Ερμιόνη, συνήλθε τελικά στήν Τροιζήνα στις 19 Μαρτίου 1827.

Γιά νά ύλοποιήσει τή δημοκρατική άρχή τής λαϊκής κυριαρχίας, πού
υιοθέτησε δπως προείπαμε στό άρθρ. 5, τό Σύνταγμα τής Τροιζήνας δι-
αρρύθμισε τή σχέση τών δύο έξουσιών, νομοθετικής καί εκτελεστικής, κατά
τρόπο πιο ορθολογικό, έγκαταλείποντας τά ίχνη Κοινοβουλευτικής Δημο-
κρατίας, πού διαφάνηκαν στό IIpooojpivo Πολίτευμα τών δύο πρώτων Συν-
ταγμάτων, καί προσχωρώντας σέ ένα είδος Προεδρικής Δημοκρατίας.

Όμως καί αύτοΰ τοΰ συστήματος ή ρύθμιση διαπνεόταν άπό τήν επιδίω-
ξη ό άρχηγος τής έκτελεστικής εξουσίας, ό Κυβερνήτης, νά τελεί ύπό έλεγ-
χο28. "Ετσι κατά το Σύνταγμα ή Βουλή, τής όποιας ή θητεία είναι τριετής
άνανεούμενη κατά τό 1/3 κατ' έτος, ψηφίζει τούς νόμους, πού έπικυρώνονται
άπό τον Κυβερνήτη. Άλλά έκεΐνος έχει μόνο δικαίωμα άναπομπής στή Βουλή
τρεις φορές, καί άν ή Βουλή εμμείνει, ό ίδιος ύποχρεοΰται νά έπικυρώσει τό
νόμο. 'Επίσης ό Κυβερνήτης δέν έχει δικαίωμα διάλυσης τής Βουλής.

Ώς πρός τις σχέσεις νομοθετικής καί έκτελεστικής εξουσίας άξίζει νά
σημειο^θεί δτι στό Σύνταγμα τής Τροιζήνας (άρθρ. 131) καθιερώνεται ρητά
οί Υπουργοί (Γραμματείς τής 'Επικρατείας) νά κατηγορούνται ενώπιον τής
Βουλής διά προδοσίαν, κατάχρησιν δημοσίων χρημάτων καί δι' ύπογραφήν
το.»ν εις διάταγμα άντιβαίνον εις τούς θεμελιώδεις νόμους. Πρόκειται γιά τήν

27. Σαριπολος, ό.π., σ. 17.

28. Αλιβιζάτος, Ιστορία τοϋ Νέον Ελληνισμού, ό.π., σ. 179.
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ποινική εύθύνη υπουργών, πού είχε άλλωστε στοιχειωδώς προβλεφθεί καί
στο Σύνταγμα του 'Άστρους (1823) (§ στ') καί τής 'Επιδαύρου (§ στ').

Τέλος, ή δικαστική εξουσία, άσκουμένη διά τών δικαστηρίων, κατο-
χυρώνεται ώς άνεξάρτητη τόσο στά δύο πρώτα Συντάγματα ('Επιδαύρου
§ πζ' έπ., 'Άστρους § οα' έπ.) όσο καί εκτενέστερα στο Σύνταγμα τής
Τροιζήνας (άρθρ. 133 έπ.). 'Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Σύνταγμα τής 'Επι-
δαύρου, όπου ή δικαστική έξουσία άπετελεΐτο έκ τοΰ Δικαστικού, δηλαδή
ένός Ιΐμελοΰς Συμβουλίου, οριζομένου άπό τή Διοίκηση (Βουλευτικό καί
Εκτελεστικό), καί τοΰ Δικανικού, άποτελουμένου έκ τών Κριτηρίων, δη-
λαδή τών Δικαστηρίων. Αρμοδιότητα συγκεκριμένη τοΰ Δικαστικού Ιΐμε-
λοΰς Συμβουλίου δέν καθορίζεται, γεγονός πού έχει οδηγήσει στήν εκδοχή
ότι τό Συμβούλιο αύτό πιθανότατα ήσχολεΐτο μέ τή διοίκηση τής Δικαι-
οσύνης. Ήταν δηλαδή πρόδρομος τοΰ Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
τών μεταγενέστερων έλληνικών Συνταγμάτων καί τοΰ ισχύοντος29.

Ένα άλλο στοιχείο πρωτοπορίας τών έπαναστατικών Συνταγμάτων
είναι ή καθιέρωση ένός είδους καθολικής ψηφοφορίας, άνάλογης μέ τις
τότε συνθήκες διαβίωσης.

Πρέπει νά επισημανθεί ότι ή ιδιότητα τοΰ "Ελληνα πολίτη παρουσίασε
μία κλιμακωτή εξέλιξη μέχρι του Συντάγματος τοΰ 1827, τό όποιο καθιέρω-
σε τό δίκαιο τοΰ αίματος καί τήν πολιτογράφηση. Κοινό χαρακτηριστικό καί
τών τριών Συνταγμάτων είναι πάντως ότι "Ελληνες πολίτες είναι μόνο όσοι
πιστεύουν «εις Χριστόν»30. Ή ρύθμιση άπηχεΐ τό αίσθημα καί τήν πεποίθη-
ση τών άγωνιζομένων Ελλήνων ότι ό Χριστιανισμός είναι συνυφασμένος μέ
τό Ελληνικό "Εθνος καί ή ιδιότητα τοΰ "Ελληνα πολίτη είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένη μέ τήν έννοια τοΰ χριστιανού31. "Εναντι τών ξένων πάντως καί τών
άλλοθρήσκων τό κράτος είχε τις καλύτερες διαθέσεις όπως είδαμε.

Μεταξύ τώρα τών Ελλήνων πολιτών τό θέμα τοΰ δικαιώματος τής ψήφου
τους παρεπέμφθη άπό τά Συντάγματα σέ ειδικό νόμο. Αξιομνημόνευτο είναι

29. "Ετσι Μπαλης, δ.π., σ. 255. Απορία γιά τό ρόλο τοϋ ένδεκαμελοΰς Συμ-
βουλίου διατυπώνει ό Σαριπολος, δ.π., σ. 14, με άναφορά στον Ν. Δραγούμη.

30. φραγκιστασ, ΑΙ βάσεις τών πολιτευμάτων, δ.π., σ. 60, 68, Το πνεϋμα τών
πολιτευμάτων, δ.π., σ. 11.

31. φραγκιστασ, Τό πνεϋμα τών πολιτευμάτων, δ.π., σ. 10 έπ. καί σημ. 32,
δπου αναφέρεται δτι μέ τον αποκλεισμό τών άλλοθρήσκων συμφωνούσε «κατά τό
παρόν» καί ό Κοραής·. Βλ. έπίσης σακελλαριου, δ.π., σ. 237, μανεση, δ.π., σ. 281.
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ότι ένα είδος πρώτου εκλογικού νόμου του ελληνικού κράτους εξεδόθη στήν
Ερμιόνη, όπου είχε τήν έδρα της ή προσωρινή διοίκηση, (ν. 17 τής 9ης Νο-
εμβρίου 1822) καί είχε προσωρινό χαρακτήρα, διότι, όπως μέ συγκινητική
ειλικρίνεια καί μετριοφροσύνη ομολογούσαν στο προοίμιο τοΰ νόμου, «οί πο-
λεμικοί περισπασμοί καί ή άποπηγάζουσα έσωτερική άνωμαλία δέν επέτρε-
ψαν εις τήν Διοίκησιν νά προσπορισθή όσα φώτα άπαιτεΐ τών νόμων τούτων
ή κατασκευή»32.

Σέ έποχή δηλαδή πού ούτε στις άνεπτυγμένες χώρες τής Δύσης δέν είχε
καθιερο^θεΐ ή καθολική ψηφοφορία, οί πρώτοι "Ελληνες πολίτες κατασκεύα-
σαν τό 1822 έναν πρώτο υποτυπώδη έκλογικό νόμο πού καθιέρωνε ενα
είδος καθολικής ψηφοφορίας, σύμφωνα μέ τό όποιο «εις εκαστον χωρίον ό
λαός καλείται νά έκλέξη εύυπολήπτους γέροντας, άναλόγο^ς μέ τόν άριθμό
τών οικογενειών... Όλοι δέ αύτοί οί έκλεχθέντες, φέροντες έγγραφα άπο-
δεικτικά τών χωρίων των μέ τάς ύπογραφάς τών πλειοτέρων κατοίκων, νά
συνέλθωσιν εις τήν πρωτεύουσαν τής έπαρχίας... καί τότε όλοι όμοΰ αύτοί οί
έκλεκταί νά έκλέξωσιν έναν ένιαύσιον βουλευτή ν μεταξύ τών έμφρονεστέρων
καί ήθικοτέρων έπαρχιωτών μέ τών περισσοτέρων τάς ψήφους». Κατά τήν
ορθότερη γνώμη έπρόκειτο δηλαδή γιά ψηφοφορία μέσω έκλεκτόρων, έκλε-
γομένων μέ καθολική ψηφοφορία καί μόνο ή δύναμη εκάστου έκλέκτορα
εξηρτατο απο τον αριθμό οικογενειών του χωρίου του .

Οί σημαντικές ρυθμίσεις τοΰ Συντάγματος τής Τροιζήνας, πού προα-
ναφέραμε, σχετικά μέ τήν οργάνωση τής πολιτείας, καί άλλες πού δέν μπο-
ρούν έδώ νά έκτεθοΰν, προδίδουν τόν εντυπωσιακά δημοκρατικό χαρακτήρα
τοΰ πολιτεύματος πού ήθέλησαν οί συντάκτες του νά κατοχυρώσουν. Ήταν
μάλιστα τόσο προωθημένη ή άντίληψή τους γιά τή σημασία τοΰ Συντάγμα-
τος, ώστε μερίμνησαν καί γιά τήν κατοχύρωση τής υπεροχής του έναντι τών

32. Σβώλος, δ.π., σ. 743, Σαριπολος, δ.π., σ. 13 σημ. καί σ. 2. Τό κείμενο του
νόμου περιέχεται σέ Διακήρυξη του άντιπροέδρου τοϋ Εκτελεστικού Αθαν. κανακαρη
άπο 9 Νοεμβρίου 1822 μέ εδρα τήν Ερμιόνη, ή οποία δημοσιεύεται στο Άρχεϊσν τής
Κοινότητος Ύδρας, τόμ. 8ος, 1927, σ. 612.

33. Φραγκιςτας, Τό πνεύμα τών πολιτευμάτων, δ.π., σ. 11 καί σημ. 33, δπου
παραθέτει τό κείμενο τοΰ νόμου μέ τήν πρόσθετη έν τέλει φράση «ή δέ ψήφος έκα-
στου τών έκλ.εκτών μετρείται μέ τήν ποσότητα τών οικογενειών, άπό τάς οποίας είναι
έκλεγμένοι» προφανώς άπό τή διατύπωση πού προέκυψε μετά τή Β' 'Εθνική Συνέ-
λευση τοΰ 1823· έπίσης Ο Ιλιος, Αί βάσεις τών πολιτευμάτων, δ.π., σ. 68, σημ. 1.
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νόμων. "Ετσι στο ψήφισμα επικύρωσης τού Συντάγματος τού Άστρους ορίζε-
ται ότι «έπ' ούδεμιά προφάσει καί περιστάσει δύναται ή Διοίκησις νά νομο-
θετήση έναντίως εις το παρόν Πολίτευμα», ένώ στο Σύνταγμα τής Τροιζήνας
περιελήφθη ρητή διάταξη (άρθρ. 143), σύμφωνα μέ τήν όποία «οί παρόντες
Συνταγματικοί νόμοι υπερισχύουν άπ' όλους τούς λοιπούς»*'.

Ή χο'^ρα όμως δέν ήταν ώριμη γιά τόση καί τέτοια δημοκρατία. Ή
μακρόχρονη δουλεία, οί άνώμαλες συνθήκες ζωής, ή νοοτροπία, πού είχε
κληρονομηθεί σέ συνάρτηση μέ τις παλιές κοινωνικοοικονομικές δομές, οί
έμφύλιες συγκρούσεις, πού δέν έννοοΰσαν νά κοπάσουν, συνδυαζόμενα όλα
αύτά μέ τήν ελλειψη ισχυρής κεντρικής έξουσίας έξαιτίας τών συνταγμα-
τικών περιορισμών πού τό ίδιο το Σύνταγμα εθετε στον Κυβερνήτη, καθι-
στούσαν άδύνατη τήν έφαρμογή του.

Ή ίδια ή Βουλή επειτα άπό εισήγηση τού Καποδίστρια άπεφάσισε τήν
άναστολή λειτουργίας τού Συντάγματος τής Τροιζήνας στις '18 'Ιανουαρίου
1.828 καί ή Δ' 'Εθνοσυνέλευση πού έπηκολούθησε έπεκύρωσε τήν απόφαση'".

"Ετσι τά τρία υποδειγματικά φιλελεύθερα και δημοκρατικά Συντάγμα-
τα, πού μάς άπασχόλησαν, μέ τά όποία συνδέσαμε τό σημερινό εορτασμό τής
25ης Μαρτίου, δέν εύδόκησε νά έφαρμοσθοΰν. Δέν άπέδειξαν δηλαδή στήν
πράξη τό φιλελεύθερο καί δημοκρατικό χαρακτήρα τους.

Ή άξια τους ώστόσο, Κυρίες καί Κύριοι, τόσο γιά τήν έποχή τους όσο
καί γιά τή μετέπειτα συνταγματική ιστορία τής Ελλάδας, ύπήρξε πο-
λυσήμαντη'*1'. Μέ τό περιεχόμενο, άλλά καί μέ τό δημοκρατικό τρόπο μέ
τόν όποιο συνετάγησαν έν μέσω τοϋ έξελισσομένον ενόπλου άγώνα τών
Ελλήνων, τά 'Επαναστατικά Συντάγματα τεκμηρίωσαν πανηγυρικά ότι
οί "Ελληνες άγωνίσθηκαν οχι μόνο γιά νά άποτινάξουν τόν τουρκικό ζυγό,
άλλά καί γιά νά δώσουν κρατική υπόσταση στο "Εθνος, τό όποιο διαφύλα-

34. Βλ. Σβώλο, ό.π., 746 έπ. Αλιβιζάτο, Ιστορία τον Νέον 'Ελληνισμού, ό.π.,
σ. 177, Φραγκιςτα, Αι βάσεις τον πολιτεύματος, ό.π., σ. 65, Ραϊκο, ό.π., σ. 355.

35. Περιγραφή τών συνθηκών πού αντιμετώπισε ό Καποδίστριας κατά τήν άφι-
ξη του καί ιδιαιτέρως της ατμόσφαιρας πού επικρατούσε κατά τή σύγκλιση της Γ'
Εθνοσυνέλευσης στήν Τροιζήνα βλ. στήν ΑΐΚ. χριστοφιλοπουλοτ, Ό Καποδίστριας
καί ή θεμελίωσις τοΰ ελληνικού κράτους, Επίσημοι Λόγοι, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
1974, σ. 275 έπ., ιδίως σ. 276 έπ.

36. Βλ. ενδεικτικά Σλριπολο, ό.π., σ. 25, αλιβιζατο. Ιστορία τοϋ Νέον Ελλ.ηνι-
σμοϋ, ό.π., σ. 182. Γεωργοί ιοννο, ό.π., σ. 269, Μαραγκοπογλου, ό.π., σ. 1030.
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ξαν ύπό καθεστώς δουλείας αιώνων, καί νά δημιουργήσουν έτσι οχι ένα
οποιοδήποτε κράτος, άλλά Ινα κράτος γνήσια δημοκρατικά μέ κατοχυ-
ρο^μένα ολα τά μέχρι τότε διαμορφωμένα δικαιώματα τοϋ άνθρώπου.

Γι' αύτό καί τά Συντάγματα αύτά αποτέλεσαν τροχιοδρομικό δείκτη
γιά όλα τά μεταγενέστερα δημοκρατικά Συντάγματα.

Οί συντάκτες τών 'Επαναστατικών Συνταγμάτων είχαν έπίγνωση τής
ύψιστης σημασίας τών κειμένων πού έψήφισαν, άλλά καί έπίγνωση τών
έμφυτων άδυναμιών τής φυλής, πού στή συνέχεια ματαίωσαν τήν έφαρμογή
τους. Γι' αύτό καί προφητικά μετά τήν ψήφιση τοΰ Συντάγματος τής 'Επι-
δαύρου, στή διακήρυξη-μνημείο τής 15ης 'Ιανουαρίου 1822, άπευθύνουν έν
τέλει πρός τούς "Ελληνες τήν έξης προτροπή: (("Ελληνες! Είπατε προ ολίγου
ότι δέν θέλετε δουλείαν καί ό τύραννος χάνεται καθημέραν άπό τό μέσον σας,
άλλά μόνη ή μεταξύ σας ομόνοια καί άκριβής ύποταγή εις τήν Διοίκησιν
έμπορεΐ νά στερεώση τήν άνεξαρτησίαν σας». Μιά προτροπή μέ διαχρονική
άξία, ιδιαιτέρως επίκαιρη καί σήμερα.
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Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται, σήμερα μέ ιδιαίτερη χαρά καί τιμή
ώς αντεπιστέλλον μέλος της τόν κύριο Jeffrey Jowell, τακτικό καθηγητή τοϋ
Δημοσίου —καί ειδικότερα τοΰ Διοικητικού— Δικαίου στο University College
London (UCL), τόν όποιο ή 'Ολομέλεια έξέλεξε κατά τό έτος 2008 στον
κλάδο τοΰ Δημοσίου Δικαίου.

Ό νέος άκαδημαϊκός είναι άπό τό 1991 μέλος τής Συμβουλευτικής Όμάδας
τής 'Επιτροπής "Ερευνας τοΰ Institute of Public Policy, πού συντάσσει «To
Σύνταγμα τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου». "Εχει συμβάλει στήν κατάρτιση ή άνα-
θεώρηση άρκετών πρόσφατων Συνταγμάτων καί στή σύσταση δημόσιων
οργάνων διάφορων χοίρων, όπως τής Νότιας Αφρικής, τής Σερβίας, τοΰ Μαυ-
ροβουνίου καί τής Βοσνίας. Δικηγορεί άπό τό 1965 ώς Barrister καί άπό τό
1993 ώς Honorary Queen's Council (QC) στο Ηνωμένο Βασίλειο καί σέ άλλες
χώρες, υπερασπιζόμενος συχνά άνθρώπους πού διώκονται άπό άπολυταρχικά
καθεστώτα.

'Εκτός άπό τό Πανεπιστήμιο πού προανέφερα, ό κ. Jowell έ'χει διδάξει
καί σέ άλλα, όπως στο London School of Economics, στο Osgoode Hall Law
School τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ York στο Toronto, στο Harvard, στο Τεχνο-
λογικό 'Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, στο Aix-en-Provence, στο Columbia
καί στο Paris II.

Τό συγγραφικό έργο του είναι πλουσιότατο. "Εχει συγγράψει, μόνος ή σέ
συνεργασία καί μέ άλλους νομομαθείς, βασικά έργα γιά τό άγγλικό δημόσιο
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δίκαιο καί έχει επιμεληθεί τήν έκδοση σημαντικών συλλογικών έργων. Ή
διδασκαλία τοΰ Καθηγητή Jowell στή Νομική Σχολή τοΰ University College
London καί ή συγγραφική δραστηριότητά του συνέβαλαν έξαιρετικά στήν
ανάπτυξη τής θεωρίας τοΰ Διοικητικού Δικαίου στή Μεγάλη Βρετανία άλλά
καί στήν έφαρμογή αύτοΰ τοΰ κλάδου τοΰ δικαίου, ίδίο,ις στο πλαίσιο τοΰ πα-
ρεμβατικού κράτους καί της Εύρωπαϊκής Κοινότητας καί ήδη Εύρωπαϊκής
"Ενωσης.

Κύριε συνάδελφε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σάς καλω-
σορίζει καί σάς άπευθύνει τις καλύτερες εύχές γιά συνέχιση τής έπιστημο-
νικής καί ερευνητικής προσφοράς σας —τώρα πλέον καί στό πλαίσιο τών
σκοπών τής Ακαδημίας Αθηνών.

Σάς καλώ νά σάς απονείμω τά διάσημα τοΰ άντεπιστέλλοντος μέλους τοΰ
Ιδρύματος.

Καί τώρα παρακαλώ τον Ακαδημαϊκό κ. 'Εμμανουήλ Ρούκουνα, ό όποιος
αναπληρώνει τον κωλυόμενον άπόψε Εισηγητή κ. 'Επαμεινώνδα Σπηλιω-
τόπουλο ■—σύμφωνα μέ σχετική απόφαση τής Συγκλήτου— νά άνέλθει στό
βήμα καί νά άναγνώσει τήν παρουσίαση τοΰ έργου τοΰ νέου Ακαδημαϊκού.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

Αγαπητέ Jeffrey,

Ή Σύγκλητος τής Ακαδημίας Αθηνών, τής όποιας ή 'Ολομέλεια σάς εξέλε-
ξε άντεπιστέλλον μέλος, μοΰ έκανε τήν τιμή νά μοΰ άναθέσει τήν παρουσίαση
τοΰ έπιστημονικοΰ έργου καί τής έν γένει δράσης σας.

Ό κ. Jeffrey Jowell, μετά τις νομικές σπουδές του στά Πανεπιστήμια τοΰ
Cape Town, τής 'Οξφόρδης καί τού Harvard, έκλέχτηκε Lecturer στό London
School of Economics (1974-1975), Associate Professor στό Osgoode Hall Law
School τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ fork τού Toronto (1968-1972), Fellow στο
Πανεπιστήμιο τοΰ Harvard καί στό Τεχνολογικό 'Ινστιτούτο τής Μασα-
χουσέτης (MIT) (1967-1968) καί τακτικός καθηγητής τού Δημοσίου, καί
ειδικότερα τού Διοικητικού, Δικαίου στό University College London (UCL) τοΰ
Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου, όπου δίδαξε έπί 31 έτη (1975-2006). Κατά τά
έτη 1981-2002 ήταν Κοσμήτορας καί Διευθυντής τής Νομικής Σχολής καί
κατά τά έτη 1992-1999 Αντιπρύτανης (Vice-Provost) τοΰ UCL. Άπό τό 1999
είναι μέλος τοΰ Crown Office List Review. "Εχει διατελέσει μέλος τοΰ Διοικη-
τικού Συμβουλίου τού Institute of Advanced Legal Studies (1981-1996) καί τοΰ
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Institute of Commonwealth Studies (1994-2001), καθώς καί μέλος καί πρόεδρος
'Επιτροπών τοϋ Economic and Social Research Council (1981-1988). Άπό τό
1991 είναι μέλος της Συμβουλευτικής 'Ομάδας τής 'Επιτροπής "Ερευνας τοΰ
Institute of Public Policy πού συντάσσει «Το Σύνταγμα τοΰ Ηνωμένου Βασι-
λείου» (The Constitution of the United Kingdom).

Έπίσης είναι μέλος άπό τή Μεγάλη Βρετανία στήν «Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή γιά τή Δημοκρατία δια τοΰ Δικαίου», γνωστή ώς Επιτροπή τής Βε-
νετίας (Venice Commission), ή όποια λειτουργεί άπό τό 1990 ώς συμβουλευ-
τικό όργανο τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης σέ συνταγματικά ζητήματα. Ή
Επιτροπή αύτή παίζει θεμελιώδη ρόλο στήν υιοθέτηση Συνταγμάτων καί
τήν επίλυση συναφών ζητημάτων πού άνταποκρίνονται στις άρχές τής εύρω-
παϊκής συνταγματικής κληρονομιάς.

"Ετσι, ό Καθηγητής Jowell έχει συμβάλει στήν κατάρτιση ή άναθεώρη-
ση Συνταγμάτων διαφόρων χωρών, όπως τοΰ Άουξεμβούργου, τής Νότιας
Αφρικής, τής Σερβίας, τοΰ Μαυροβουνίου, τής Βοσνίας κ.λπ., καί υπήρξε
συνταγματικός σύμβουλος διαφόρων χωρών τής Κοινοπολιτείας.

Πρόσφατα έγινε ό πρώτος Διευθυντής τοΰ νεοσυσταθέντος ερευνητικού
καί εκπαιδευτικού ιδρύματος Bingham Centre for the Rule of Law, πού έχει
ώς σκοπό τή διατήρηση, τήν άνάπτυξη καί τήν προώθηση τής θεμελιώδους
άρχής τοϋ κράτους δικαίου.

Είναι διδάκτορας τοΰ Πανεπιστημίου Harvard καί έπίτιμος διδάκτορας τών
Πανεπιστημίων τών Αθηνών, τοΰ Cape Town, τοΰ Ritsumeiken καί τοΰ Paris
II. "Ε/ει διδάξει στά Πανεπιστήμια Aix-en-Provence, Cape Town. Columbia
καί Paris II. Δικηγορεί άπό τό 1965 ώς Barrister καί άπό τό 1993 ώς Honorary
Queen's Council (QC), στο Ηνωμένο Βασίλειο καί σέ άλλες χώρες, ύπερα-
σπιζόμένος συχνά άνθρώπους πού διώκονται άπό άπολυταρχικά καθεστώτα.

Ή συγγραφική δραστηριότητά του είναι πολύ σημαντική. "Εχει συγγράψει,
σέ συνεργασία καί μέ άλλους νομομαθείς, βασικά έργα γιά τό άγγλικό Δημόσιο
Δίκαιο. "Ετσι, μεταξύ άλλων, έχει δημοσιεύσει μέ τόν Άόρδο Woolf σέ διαδο-
χικές εκδόσεις (τελευταία, 6η έκδοση, 2007). εξαιρετικά εμπλουτισμένο καί μέ
συνεχή ενημέρωση, τό κλασσικό σύγγραμμα τοΰ έκλιπόντος Καθηγητή Stanley
De Smith. Judicial Review of Administrative Action (Δικαστικός Έλεγχος τής
Διοικητικής Δράσης) (1η έκδοση άπό τόν De Smith τό 1959 καί τελευταία τό
1973), μέ τόν Λόρδο Α. Lester, A British Bill of Rights (1990). "Εχει έπίσης
συγγράψει τό βιβλίο Law and Bureaucracy (1975).

"Εχει επιμεληθεί, μαζί με άλλους νομομαθείς, τήν έκδοση σημαν-
τικών συλλογικών έργων, στά όποια περιλαμβάνονται καί άρθρα του,
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άπο τά όποια τά πιο πρόσφατα είναι τά άκόλουθα: μέ τόν D. Oliver, The
Changing Constitution (6η έκδοση, 2007), μέ τόν J. Cooper, Implementing
Human Rights, 2005, καί Understanding Human Rights Principles, 2001.

"Εχει έπίσης δημοσιεύσει πενήντα έπτά συμβολές σέ συλλογικούς
τόμους, μεταξύ τών οποίων: "Administrative Law", in Vernon Bogdanor (ed.)
The British Constitution in the Twentieth Century (Oxford University Press,
for The British Academy, 2003), "Administrative Law", in Lord Denning: The
Judge and the Law, σελ. 209-509 (τόμος του οποίου είχε καί τήν έπιμέλεια
μαζί μέ τόν J.P Me Auslan, 1984), καθώς καί πολλά άρθρα σέ νομικά περιο-
δικά καί έφημερίδες, βιβλιοκρισίες καί συμβολές σέ διεθνή συνέδρια.

"Εχει διατελέσει μέλος της επιτροπής έκδοσης τών σημαντικών νομικών
περιοδικών Public Law, Urban Law & Policy καί Journal of Environmental
Law καί ύπεύθυνος έκδοσης τοΰ νομικού περιοδικού Current Legal Problems.

Ή διδασκαλία τοΰ Καθηγητή Jowell στή Νομική Σχολή τοΰ University
College London καί ή συγγραφική δραστηριότητά του συνέβαλαν εξαιρετικά
στήν άνάπτυξη της θεωρίας τοΰ Διοικητικού Δικαίου στή Μεγάλη Βρετανία
άλλά καί στήν έφαρμογή αύτοΰ τοΰ κλάδου τοΰ Δικαίου, πού άρχισε νά καλ-
λιεργείται τις τελευταίες δεκαετίες στή χίόρα αύτή στο πλαίσιο τοΰ παρεμβα-
τικού κράτους καί τοΰ Δικαίου Εύρωπαϊκής Κοινότητας καί ήδη Εύρωπαΐκής
"Ενωσης.

Ό Καθηγητής Jowell δίδαξε πολλούς "Ελληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές
τοΰ Δημοσίου Δικαίου καί καθοδήγησε τις σπουδές ορισμένων άπό αυτούς
καί κατά τήν έκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ώς έπικεφαλής της Νο-
μικής Σχολής τοΰ UCL έδειχνε πάντοτε ιδιαίτερο ένδιαφέρον καί παρείχε
υποστήριξη στούς "Ελληνες φοιτητές όλων τών κλάδων τοΰ δικαίου.

Τό πλούσιο συγγραφικό έργο τοΰ Καθηγητή Jowell διακρίνεται γιά
τή συστηματική άνάλυση καί σαφή έκθεση τών άπόψεων επί διαφόρων
θεμάτων τοΰ Δημοσίου Δικαίου, Συνταγματικού καί Διοικητικού.

Κατά γενική άναγνώριση τών, άγγλόφωνων καί μή, επιστημόνων τοΰ
Δημοσίου Δικαίου, ο Καθηγητής Jowell διακρίνεται μέ τό έργο του στήν
έπιστήμη τοΰ Δημοσίου Δικαίου.

Dear Jeffrey,

By the present ceremony, the Academy of Athens, following your election,
which is due to the excellence of your scientific and cultural work, receives
you officially. I wish you a fruitful continuation of your precious activity in
the best of health.
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THE RULE OF LAW:
RHETORIC OR UNIVERSAL DEMOCRATIC CONCEPT?

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOY ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
SIR JEFFREY JOWELL KCMG QC

I am deeply honoured to be accorded membership of this distinguished
Academy in this beautiful city which evokes that Hellenic ancestry common
to all democrats.

I thank Professor Rukunas for his kind words and Professor Spiliotopoulos
for proposing me. In my world of public law, Professor Spiliotopoulos is simply the
Master: His own work is a model for us all, grounded in an unsurpassed knowl-
edge of comparative systems. I will always bless the day that we first met, as an
opportunity to get to know a person of great intellectual and personal integrity,
from whom I have learned so much, as I have from his wife Sophia, also a lawyer
of remarkable ability and vision. I am pleased too to see among us my former stu-
dent, and one of the very best of them, Professor Makridimitris.

In talking tonight about the rule of law I am referring not only to national
but also to international action. Earlier this month an American security force
entered a compound in Pakistan and killed an unarmed Osama Bin Laden and
then buried him, so they say, at sea. One cannot shed too many tears that a mass
killer is no longer in this world, but nor can one ignore some of the moral dilem-
mas this incident poses.

They are not new. In Antigone, Sophocles demonstrates the conflict between
rule by strict law, the edict of Creon that Polynikes be deprived of a burial, and
the pleas of Antigone, who seeks a deeper justice. Creon wants to "make an exam-
ple" of the enemy, and to demonstrate the power of the state not just to kill, but
to humiliate and dehumanise those who threaten it. History is full of examples of
those who are martyred rather than exposed for their crimes when they are denied
a fair trial or a burial in accordance with their chosen rites.

But let me turn from speculation about ancient drama to modern reality:

Recently the Ukranian delegate to the Council of Europe's General As-
sembly, Professor Sergiy Holovaty, requested the Council to ask the Council's
Venice Commission (The Commission for Democracy Through Law) to draft
a paper explaining the content of the concept of the rule of law.

The Professor was distressed that judges employed the rule of law in the sense
of rule by law, or rule by a law, and thus tended to justify any official action that
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was sanctioned by a law, properly passed. In addition, if the law conferred wide
discretionary power on the decision-maker, then any action of the decision-maker
fulfilled, according to those judges, the requirements of the rule of law, however
unfair, irrational or unjust the law.

The issue, which occupied the Venice Commission for a number of years,
raised a number of questions about the rule of law. First, was it a strictly formal
concept, requiring, as the Ukranian judges had said, mere conformity to a duly
enacted law? Or did the rule of law go further and require certain procedures,
such as a fair trial? Or did it go further still and require a notion of a just law
(in the sense that racially discriminatory laws would not qualify as law)? Or
did it require certain qualities of law such as certainty, prospectivity, and so
on? Or was it too unclear to define and a concept based in the realm of political
rhetoric rather than law?

Some in the Venice Commission were suspicious of the notion of rule of law,
as a way of permitting unelected judges to elaborate the law, against the will of
the demos. Those members, who were brought up in the tradition of the Rechts-
staat, believed that that concept was preferable to the rule of law, indicating as it
does the notion of a constitutional state, where law is settled largely by legisla-
tion, which is open to review for constitutionality by a constitutional court.

Finally, in March of this year the document was adopted by the Council of
Europe and it differs from other expositions on this subject in the fact that it does
spell out a concept of the rule of law that is not only formal, or procedural, but
which is also substantive and, in essence, does not promote a theory of the state,
like the German notion of Rechtsstaat, or the French notion of Etat de Droit, but
promotes a set of defined principles which guide the exercise of power.

The first and most obvious element of the rule of law starts with the no-
tion that all governmental action should be based on law. The rule of law, and
not of man (or woman). We in England tend to give our great 19th century
scholar, Dicey, credit for inventing the rule of law. He recognised that our un-
codified constitution contained two principles, the sovereignty of parliament
and the rule of law (which could, however, be trumped by the sovereignty of
parliament). However, the notion of legality is older by far than that. In the
immortal words of Plato:

"Where the law is subject to some other authority and has none of its
own, the collapse of the state, in my view, is not far off, but if the law is the
master of government and government is its slave, then the situation is full of
promise and men enjoy all the blessings all the gods shower on the state".
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The first element of the rule of law is therefore, as Plato says, that all must obey
the law —both private citizens and public officials who must act within the scope
of their authorised powers. But legality goes further than that, and implies too that
no person can be punished except by a previously enacted law. It also implies that
laws must be implemented and enforced. And enforced equally, between rich and
poor, the powerful and the powerless. So here we have a notion of equality, as well
as legality, in the notion of the rule of law.

Nothing, however, is absolute. As we know from the works of Kafka, who
depicts the nightmare of a maze of bureaucracy, legality can easily turn into
legalism. Law must be enforced, but it must be enforced with humanity and
discretion, leaving open the possibility of an exceptional case.

The next element of the rule of law, and, for Dicey, its ultimate rationale,
is the notion of legal certainty. People should know the rules in advance, so
that they can plan their actions. Business activity relies heavily on this, so
that investments can be made in an atmosphere of confidence.

Dicey considered the notion of legal certainty so important, that he felt
that the conferment on any official of any discretionary power was wrong. He
believed that discretion would inevitably lead to what he called the arbitrary
exercise of power.

Dicey was rightly criticised for this and as a result the rule of law fell into
disrepute in the UK during much of the twentieth century when discretionary
power was considered necessary to prosecute the first and second world wars and
to develop the "welfare state". Writers such as Jennings and Titmuss therefore
criticised the rule of law as a conservative doctrine seeking to impede the more
equal distribution of wealth and services.

It was the British judges who revived the notion of the rule of law in the last
half of the 20th century. Even where a statute conferred power to an official to
act in very broad terms ("in the public interest"), principles of judicial review
were developed which required that power to be exercised not only lawfully (in
the broad sense of fulfilling both the letter and purpose of a law) but also proce-
durally fairly and in a way that was not "unreasonable" or "irrational" or unduly
oppressively (today we would call that the doctrine of "proportionality"). Broad
discretionary power was thus reconciled with the notion of the rule of law and
the judges read into wide legislative power a presumption to act in accordance
with the rule of law, which could only be excluded by clear words to the con-
trary.
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The rule of law goes still further than the notion of legality, equality, and
certainty. It requires too that everyone should have the opportunity to chal-
lenge governmental decisions which affect their rights or interests (access to
justice). This requirement normally implies an independent legal profession,
and some degree of legal assistance to those who cannot afford it.

And it requires that once the individual has access to a court, that court
should be impartial and independent of government, and provide a trial in
a reasonable time. Judicial independence should not only be achieved, but
should seen to be achieved.

How far in the area of human rights does the rule of law extend? Many of
the rights set out in the European Convention on Human Rights are contained
in the concept of the rule of law. These most obviously include Article 6 (fair
trial), non-retroactivity, and free expression (Art. 10) (so that the government
can be criticised freely) and prohibitions on torture etc (Art.3) —which can be
linked to a fair trial. And Article 13 (right to an effective remedy). But other
rights [such as to private and family life (Art.8)] may not be included in the
concept of the rule of law.

Is the rule of law, as I have defined it, a universal concept? Is it part of the
New Imperialism to insist that it be accepted by countries with different tradi-
tions and cultures? I believe, as events such as the Arab Spring unfold, that the
rule of law is an anxious aspiration of all peoples everywhere. Everyone is surely
entitled to be treated by those who make decisions with due regard to their dig-
nity and with equal concern for their humanity. It is this —the constraint on the
exercise of power— that the rule of law seeks to achieve.

Finally, does the rule of law apply to international law? A new book on the
subject, by Lord (Tom) Bingham, says that it does. And I agree, although the chal-
lenge here requires more work. Under the doctrine pacta sunt servanda the state
has an obligation to fulfil its treaty obligations. The notion of ius cogens and the
development of the notion of war crimes, and crimes against humanity is a step
forward in bringing the notion of the rule of law to the international plane.

In the UK there is still and intense debate on the legality of the Iraq invasion
and a new debate about the legal authority for some of the raids by drones in Paki-
stan. The detentions without trial and torture in Guantanamo Bay are distressing
examples of the black hole that exists without the rule of law.

On the other hand, it is also necessary to recognise that the fight against terror
is not a conventional war, or any ordinary matter of law enforcement. It is not easy
to devise rules of engagement to combat armies who are happy to commit suicide,
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who wear no uniform, who hide among civilians. The normal conventions of the
rule of law, as in the case of the capture of Bin Laden, do not make dealing with
this kind of thing easy. But it is important to attempt to reconcile at least some of
rule of law's requirements even against this kind of enemy.

If we do not, we shall too easily allow our liberties to be compromised under
the dubious assertion that countering terrorism knows no legal bounds.

In summary, the rule of law is not a theory of state but a simple, practical
guide to the bare essentials of how power ought to be exercised. It is not a monop-
oly of developed societies but reflects a basic need to recognise the equal dignity
of everyone. Its utility can be tested in this way. Remove each of the elements of
the rule of law that I have described —take out the notion of legality, of legal
certainty, of a fair trial before an independent tribunal, and equality. Remove any
of those elements and the stark and unmistakeable elements of tyranny come omi-
nously into view.
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ

Ό Πρόεδρος κ. Απόστολος Σ. Γεωργιάδης άναγγέλλει τόν θάνατο τών
άντεπιστελλόντων μελών τής Ακαδημίας Αθηνών Άστέριου Γεωργιάδη καί
'Ιωάννη Μανωλεδάκη.

Ακολούθως ό Πρόεδρος κ. Απόστολος Σ. Γεωργιάδης λέγει γιά τόν Άστέ-
ριο Γεωργιάδη τά έξής:

«Κατά τον παρελθόντα'Ιούνιο απεβίωσε ό Άστέριος Γεωργιάδης.

Ό Άστέριος Γεωργιάδης γεννήθηκε τό 1936 στή Νιγρίτα Σερρών καί
σπούδασε στή Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναγο-
ρεύθηκε διδάκτωρ Νομικής, ύφηγητής τού Αστικού Δικαίου τό 1974, έκτα-
κτος καθηγητής στήν έδρα τοΰ Άστικοΰ Δικαίου τό 1977 καί τακτικός καθη-
γητής στήν ίδια έδρα τό 1980.

Βαθύς γνώστης τών προβλημάτων τοΰ σύγχρονου Άστικοΰ Δικαίου, άφη-
σε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο σέ όλο τόν τομέα αύτό τού Δικαίου καί
ιδίως στο 'Ενοχικό, στο Οικογενειακό καί στο Κληρονομικό Δίκαιο. 'Ιδιαίτερη
μνεία άξίζει νά γίνει στούς δύο τόμους τού έργου του «'Ενοχικό Δίκαιο - Γε-
νικό Μέρος» πού συνέγραψε καί πού κυκλοφορεί ήδη σέ 5η έκδοση.

'Εξελέγη άντεπιστέλλον μέλος τής Ακαδημίας τό 1997».

Μετά τόν Πρόεδρο λαμβάνει τόν λόγο ή Ακαδημαϊκός κυρία Άννα Μπε-
νάκη-Ψαρούδα καί λέγει γιά τον 'Ιωάννη Μανωλεδάκη τά έξής:

«Ό έκλιπών 'Ιωάννης Μανωλεδάκης, άντεπιστέλλον μέλος τής Ακα-
δημίας Αθηνών άπό τό 2003, ύπήρξε βαθύς μελετητής τοΰ έλληνικοΰ Ποι-
νικού Δικαίου, έρευνητής, συγγραφέας σημαντικών έργων Ποινικού Δικαίου
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καί πρώτιστα έξαιρετικός Πανεπιστημιακός Δάσκαλος. Γέννημα-θρέμμα τής
Θεσσαλονίκης (1937) παρέμεινε στή γενέτειρά του προσφέροντας πολύτι-
μες υπηρεσίες σέ δλους τούς τομείς, πρώτιστα όμως στο Πανεπιστήμιο, τοΰ
οποίου έγινε διδάκτωρ (1967)· διήνυσε δλη τήν πανεπιστημιακή ιεραρχία άπό
επιστημονικός βοηθός ώς καθηγητής καί έκάλυψε όλα τά άξιώματα τής Νο-
μικής Σχολής (πρόεδρος τμήματος, κοσμήτωρ, διευθυντής τομέα). Έδίδαξε
Ποινικό Δίκαιο στό σύνολο του, Φιλοσοφία τοΰ Δικαίου, Εισαγωγή στή Δι-
καστική Ψυχολογία κ.λπ. Ή διδακτική του προσφορά έπεκτάθηκε καί στή
Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Θράκης, στήν Εθνική Σχολή Δικαστών,
στήν Ανωτάτη Σχολή Πολέμου καί άλλοΰ.

'Εκ φύσεως στοχαστικός καί διαλεκτικός προσπαθούσε νά διεισδύσει
στήν ούσία τών πραγμάτων, άναζητοΰσε ό 'ίδιος τήν έπαλήθευση τών θεω-
ριών καί κατασκευών της Θεωρίας τοΰ Ποινικού Δικαίου καί δέν δίσταζε
νά άντιπαρατίθεται μέ καθιερωμένες καί θεωρούμενες άναμφισβήτητες πα-
ραδοχές. Ανέπτυξε έτσι δικό του συστηματικό τρόπο σκέψης, έρμηνείας καί
έφαρμογής τοΰ Ποινικού Δικαίου, προσδίδοντας ιδιαίτερη φυσιογνωμία στήν
έπιστημονική παραγωγή τών νεωτέρων επιστημόνων τής Θεσσαλονίκης,
πού έμπνέονταν άπό αύτόν. 'Έτσι δημιούργησε γύρω άπό αύτόν ενα συγκρο-
τημένο επιστημονικό σύνολο μέ παρουσία στήν Ελλάδα καί διεθνώς. Άνοιξε
νέους ορίζοντες σκέψης στους μαθητές του καί έδωσε έναυσμα στον έπιστη-
μονικό διάλογο.

Ό 'Ιωάννης Μανωλεδάκης, καίτοι άφοσιωμένος δάσκαλος καί έρευνητής,
παρακολουθούσε σταθερά τήν έπικαιρότητα καί προβληματιζόταν μέ τόν
τρόπο έπιρροής τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου στήν κοινωνία καί τήν έμπλοκή του
στήν πολιτική. Μέ θάρρος, παρρησία καί, οπού χρειαζόταν, μέ μαχητικότητα
ύπερήσπιζε τό Κράτος Δικαίου, τή διπλή φύση τοΰ Ποινικού Δικαίου ώς Δι-
καίου καταστολής καί ώς Δικαίου προστασίας τοΰ πολίτη, καί πάνω άπ' ολα
τήν ελευθερία τοΰ άτομου.

Τό έκτεταμένο έργο πού άφησε (συγγράμματα Ποινικού Δικαίου, μο-
νογραφίες, μελέτες καί πολυάριθμα άρθρα) άποτελεΐ παρακαταθήκη γιά
τούς πολυάριθμους μαθητές του, σήμερα ήδη καθηγητές, καί ένα σημαντικό
κεφάλαιο στήν άνάπτυξη τών ποινικών επιστημών στήν Ελλάδα».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τών έκλιπόντων.
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Απόστολος Σ. Γεωργιάδης αναγγέλλει τόν θάνατο του
αντεπιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών Lucien Jerphagnon.

Ακολούθως λαμβάνει τόν λόγο ό Ακαδημαϊκός κ. Εύάγγελος Μουτσό-
πουλος, ό όποιος περί του Lucien Jerphagnon αναφέρει τά εξής:

((Μετά θλίψεως πολλής άναγγέλλω προς τήν Όλομέλειαν τής Ακαδημίας
τόν εις ήλικίαν 90 έτών, τήν 18ην Σεπτεμβρίου 2011, έπισυμβάντα θάνατον
τοΰ άντεπιστέλλοντος μέλους της Lucien Jerphagnon, όμοτίμου καθηγητού
τοΰ Πανεπιστημίου Caen τής Γαλλίας, πολλαχώς βραβευμένου τής Γαλλικής
Ακαδημίας, επί δεκαετίας διοικήσαντος τό Διεθνές Ίνστιτοΰτον Φιλοσοφίας.
Ό ΐδιος έγκατέλειψε τόν κόσμον αύτόν όπου εις ήλικίαν νηπιακήν είχεν αιφνί-
διους αποκτήσει συνείδησιν τοΰ προσκαίρου, άλλά συγχρόνως καί τοΰ μοναδι-
κού χαρακτήρος τής ύπάρξεώς του εντός τής αιωνιότητας. Πνεύμα σπινθη-
ροβόλον κατά τις συναναστροφές του καί κατά τήν διδασκαλίαν του, προφο-
ρικήν καί γραπτήν, ύπερηφανεύετο διά τήν μαθητείαν του κοντά στον άλλον
λαμπρόν στοχαστήν, τόν Vladimir Jankélévitch, καί δέν άπεδέχετο τόν τίτλον
τοΰ φιλοσόφου προτιμώντας αύτόν τοΰ ιστορικού τής άρχαίας καί τής μεσαι-
ωνικής φιλοσοφίας, άδικώντας εαυτόν, οντά βαθύν διανοητήν, κυριολεκτικώς
σοφόν, πέραν τοΰ ιστορικού, ό όποιος συνεχώς άπεκαλύπτετο πηγή επιστήμης
εκπληκτική καί θαυμαστή.

Άπό τά βιβλία του, πού μαρτυρούν περί τοΰ πλούτου καί τής διαπεραστι-
κότητος τοΰ στοχασμού του, άναφέρω, έπιλεκτικώς καί μόνον, έργα του πού
έχουν μεταφρασθή σέ πολλές γλώσσες: Τό κακό και η ϋπαρξις- Ό Πασκάλ και
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δ πόνος· Δουλεία καί ελευθερία· Ό άνθρωπος καί οί προβληματισμοί τον Τό
ανθρώπινο πρόσωπο· Τό τετριμμένο καί ή έμμονη τής διαρκείας καί τής σνν-
διαρκείας, όπου μεθοδικώς άναλύονται τό μυστικό του βίωμα καί οί προεκτά-
σεις του" Ή φιλοσοφία και οί φιλοσοφίες' Ζην και φιλοσοφείν υπό τους Καί-
σαρας. Δέν είναι δυνατόν νά παραλειφθούν άπό τά έργα του όσα έκφράζουν τήν
νοσταλγίαν γιά τά περασμένα. Ή μνημειώδης του έκδοσις τών Απάντων τοΰ
Αύγουστίνου θά παραμείνει κλασσική. Τό όλως πρόσφατο βιβλίο του διαλαμ-
βάνει ύπό νέον φώς περί τών μεγάλων μεταφυσικών προβλημάτων, τά όποια
ό συγγραφεύς χαρακτηρίζει «bagatelles». Θά συμφωνήσει κανείς πρός τήν
κατονομασίαν αύτήν άν θυμηθή τις Bagatelles τοΰ Μπετόβεν, πού συνιστούν
καρπόν τής άκραίας του ώριμότητος. Ύπό μορφήν διαλόγου, τό έργο αύτό
άποδεικνύεται αύτοβιογραφικόν, ό δέ συγγραφεύς έκθέτει σ' αύτό τήν προσο.»-
πικήν του φιλοσοφίαν, τής κατά συμβεβηκός εμμονής εις τήν ταυτότητα, μέ
λαμπρότητα άξεπέραστην. Αντίτυπο του μοΰ περιήλθε, μέ μιάν συγκινητικήν
ίδιόχειρον άφιέρωσιν, μόλις λίγες ήμέρες προ τής έκδημίας τοΰ έκλιπόντος. Ό
ίδιος έπεδείξατο μέχρι τέλους τήν έκπληκτικήν του πνευματικήν ζωτικότητα.
Στήν Γαλλίαν, σύμπας ό ήμερήσιος τύπος, άναγγέλλοντας τό γεγονός, άπέτισε
τιμήν στήν τεράστιαν πνευματικήν κληρονομίαν τήν οποίαν ό θανών κατέλιπε
στούς συγχρόνους του. Προσωπικώς θ' άδυνατώ έφεξής νά τον άνακαλώ στήν
μνήμην μου δίχως συγκίνησιν καί δίχως ειλικρινή θαυμασμόν».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτοΰ σιγή εις μνήμην τού έκλιπόντος.
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Μεγάλα γεγονότα στήν ιστορία ενός έθνους είναι εκείνα χωρίς τά όποια
δέν μπορεί νά νοηθεί ή σημερινή ΰπαρξή του. "Ενα τέτοιο μεγάλο γεγονός γιά
τό ελληνικό έθνος υπήρξε ό άμυντικός πόλεμος του 1940-1941 έναντίον τοΰ
ίταλικοΰ φασισμοΰ. Αφετηριακό σημείο τοΰ ιστορικού αύτοΰ ορόσημου υπήρξε
τό ΟΧΙ τοΰ "Ελληνα Κυβερνήτη στόν 'Ιταλό πρεσβευτή τά ξημερώματα τής
28ης 'Οκτωβρίου 1940.

Ό αύθόρμητος, ό ένθουσιώδης, ό παλλαϊκός καί πανεθνικός ξεσηκωμός
τών Ελλήνων έξανάγκασε σέ ταχεία υποχώρηση καί σέ ταπεινωτική συν-
τριβή τόν ιταμό εισβολέα.

Μέσα σέ έλάχιστο σχετικά χρονικό διάστημα, στις 21 Νοεμβρίου 1940,
έλληνικό τάγμα εισέρχεται στήν Κορυτσά καί έπειτα άπό άλλεπάλληλες επι-
τυχίες, στις 10 'Ιανουαρίου 1941, οί νικηφόρες δυνάμεις τοΰ Β' Σώματος Στρα-
τοΰ καταλαμβάνουν τή σημαντική στρατηγική διάβαση τής Κλεισούρας.

Το άνθος τοΰ έλληνικοΰ λαού —ντυμένο στο χακί— μάχεται μέ σθένος
στά βουνά τής Αλβανίας ύπέρ βωμών καί εστιών παρά τή δραματική έλλει-
ψη έφοδίων, τή δυσεντερία πού θερίζει καί τά κρυοπαγήματα άπό τό πολικό
ψύχος έκείνου τοΰ χειμώνα. Τά πληρώματα τών λιγοστών πλοίων τοΰ πολε-
μικού μας ναυτικού καί τής ισχνής πολεμικής μας άεροπορίας μέ παλαιού, ώς
έπί τό πλείστον, τύπου άεροσκάφη συγκρούονται μέ ήρωισμό καί αύταπάρνη-
ση μέ τις υπέρτερες δυνάμεις τοΰ Μουσολίνι καί καταφέρουν καίρια πλήγμα-
τα στόν έχθρό.

Ταυτόχρονα, ό άμαχος πληθυσμός στηρίζει τις προσπάθειες τών στρα-
τευμένων παιδιών του καί δέχεται μέ έγκαρτέρηση τις θυσίες πού άπαι-
τοΰνται σέ αύτόν τόν άνισο άγώνα. Καί δταν καταφθάνουν άπό τό μέτωπο τά
χαρμόσυνα άγγέλματα νίκης τοΰ Στρατοΰ μας, ό ελληνικός λαός άντιδρά μέ
πειθαρχημένο ενθουσιασμό καί υψηλό φρόνημα.
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Ό Μουσολίνι, όμως, διακατεχόμενος άπό μεγαλαυχία, επιμένει νά
υποκρίνεται δτι έλέγχει τήν κατάσταση, νά κομπορρημονεί δτι «θά σπάσει
τά πλευρά τής Ελλάδος» και νά έκφωνέί λόγους που προκαλούν πλέον θυ-
μηδία στή διεθνή κοινότητα.

Τά φασιστικά ((τάγματα θανάτου», οί Αλπινιστές καί οί διαβόητες με-
ραρχίες τών Λύκων τής Τοσκάνης καί τών Κενταύρων έξοντώνονται, δι-
αλύονται ή έξαφανίζονται σέ κλίμα πανικού. Οί μελανοχίτωνες τού 'Ιταλού
Δικτάτορα τρέπονται σέ άτακτη φυγή μπροστά στήν ορμητικότητα τών
εύζώνων μας, «τών διαβόλων μέ τήν φουστανέλα» δπως τούς άποκαλοΰσαν.
Βέβαια, ό άφθονος καί ύπέρτερος τεχνολογικά έξοπλισμός τών 'Ιταλών είχε
ώς συνέπεια νά χύνεται ποταμηδόν ελληνικό αίμα.

Ωστόσο, ό έλληνικός Στρατός σημειώνει νέες έπιτυχίες έως τόν Μάρτιο
1941. Ό Μουσολίνι είχε ήδη προβεί σέ άντικαταστάσεις πλήθους στρατι-
ωτικών διοικητών, ένώ οί άρχηγοί τών γενικών έπιτελείων στρατού καί
ναυτικού Μπαντόλιο καί Καβαριάνι είχαν άπό τόν Δεκέμβριο ύποβάλει τις
παραιτήσεις τους.

Ή (('Εαρινή 'Επίθεση», τόν Μάρτιο 1941, άποτέλεσε τήν τελευταία
έλπίδα τοΰ Ίταλοΰ δικτάτορα. 'Επέβλεψε ό ίδιος τις πολεμικές έπιχειρήσεις
πού διήρκεσαν δύο περίπου εβδομάδες. Άλλά χωρίς άποτέλεσμα: Δέν κατάφε-
ρε νά κάμψει τούς "Ελληνες μαχητές. Πλησίαζε τώρα ή ώρα τών ναζί.

Στις 6 Απριλίου 1941 οί Γερμανοί έπιτίθενται κατά τής Ελλάδος καί
έπειτα άπό άπελπι άγώνα τού Στρατού μας συνομολογείται άνακωχή. Ακο-
λουθεί τόν Μάιο ή Μάχη τής Κρήτης μέ τή μεγαλειώδη άντίσταση τοΰ κρη-
τικού λαού, ύπολειμμάτων τοΰ Στρατού μας καί τμήματος τοΰ βρετανικού
έκστρατευτικοΰ σώματος. Τοορα πιά τό έρεβος τής Κατοχής έπικρατεΐ στήν
Πατρίδα μας. Όμως οί "Ελληνες δέν θά μείνουν άπραγοι. Τό (("Επος τοΰ
'40» θερμαίνει τήν καρδιά τους καί πολύ σύντομα άρχίζουν ένοπλο άντιστα-
σιακό άγώνα κατά τής τριπλής γερμανο-ιταλο-βουλγαρικής Κατοχής.

Αμέσως μετά τήν άπελευθέρωση ό Πρόεδρος τής Ακαδημίας Αθηνών
Κωνσταντίνος Άμαντος, άπό αύτό εδώ τό βήμα, έκφωνώντας τόν πανηγυ-
ρικό στις 28 'Οκτωβρίου 1944, είπε μεταξύ άλλων:

((Ημείς εις τήν Ελλάδα κλαίομεν σήμερον άπό χαράν άντικρύζον-
τες τήν ώραίαν μορφήν τής έλευθερίας, άλλά κλαίομεν βλέποντες καί τό
μέγεθος τής καταστροφής καί τής ληστεύσεο^ς, τήν οποίαν έπεδίωξαν οί
Γερμανοί τού Μαύρου Δρυμού καλέσαντες συνεργάτες τούς 'Ιταλούς καί
τούς Βουλγάρους ... Γονατίζομεν προ τής ιεράς μνήμης τών νεκρών καί
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εύρίσκομεν μόνον μίαν παρηγορίαν ότι τό αίμα των δέν έχύθη έπί ματαίω,
ότι θά συντελέση νά μεγαλυνθή ή Ελλάς...».

Κυρίες καί Κύριοι,

Τά κατορθώματα τών Ελλήνων μαχητών στά βουνά τής Αλβανίας προ-
κάλεσαν τότε τον θαυμασμό τής διεθνούς γνώμης καί τών ήγετών τού έλεύθε-
ρου κόσμου. Στό διεθνές πεδίο ή Ελλάδα δέχθηκε τούς έπαίνους τών συμμάχων
καί κατέκτησε σημαντική θέση μεταξύ τών πολιτισμένων λαών τής έποχής.
Στό έσωτερικό δέ τής χώρας τό «"Επος τού '40» άναπτέρωσε τό ηθικό τού
λαού μας, ένδυνάμωσε τήν αύτοπεποίθησή του καί πλημμύρισε τήν ψυχή του
μέ νέα ορμή γιά κοινοτικές, πνευματικές καί πολιτιστικές κατακτήσεις.

Σήμερα, 71 χρόνια άπό τότε, ή χώρα μας βρίσκεται στό έπίκεντρο μιάς
πρωτοφανούς οικονομικής καί κοινωνικής κρίσης. Ή Ελλάδα βιώνει μιά
πρωτόγνωρη έθνική κρίση. Βρίσκεται ένώπιον τού κινδύνου οχι άπλώς
πτώχευσης άλλά έμφύλιας σύγκρουσης τών διαφόρων κοινωνικών ομάδων.
Πλήττεται άπό κύματα βίας καί άνομίας μέ άπρόβλεπτες συνέπειες γιά τήν
κοινωνική ειρήνη καί τή Δημοκρατία. Ή εικόνα της στό έξωτερικό είναι
βαθύτατα πληγωμένη. Τό έλληνικό όνομα διαπομπεύεται διεθνώς κάθε ήμέρα.
Άπό ήρωες τού Β' παγκοσμίου πολέμου καταντήσαμε ή χλεύη τών τότε
ήττημένων καί τών άλλων Εύρωπαίων. Οί "Ελληνες έχουν καταληφθεί άπό
τήν άγωνία καί τον φόβο οχι μόνο μιάς έπικείμενης χρεωκοπίας άλλά κυρίως
άπώλειας τοϋ φρονήματος, τής έθνικής κυριαρχίας. Τούς τρομάζει ό κίνδυνος
ρήξης τής κοινωνικής συνοχής καί έξάρθρωσης τών κρατικών λειτουργιών.

Ή Ακαδημία Αθηνών, ώς τό άνώτατο πνευματικό ίδρυμα τής χώρας,
αισθάνεται τήν άνάγκη νά ένώσει τή φωνή της μέ όλους έκείνους τούς
"Ελληνες πού άγωνιοΰν γιά τό παρόν καί τό μέλλον τής χώρας. Γι' αύτό καί
άπευθύνει έκκληση στις πολιτικές δυνάμεις τής χώρας, έστω τήν ύστατη στιγ-
μή, νά άρθοΰν στό ύψος τών περιστάσεων' νά παραμερίσουν τις στείρες κομ-
ματικές καί ιδεολογικές άντιπαραθέσεις· νά άναλάβουν έπί τέλους τις εύθύνες
τους καί νά ένώσουν τις προσπάθειές τους γιά τή σωτηρία τής πατρίδας. Δέν
ύπάρχουν περιθώρια χρονοτριβής, γιατί ή χώρα έχει ήδη εισέλθει δυστυχώς σέ
φάση άποδιοργάνωσης καί χάους.

Ή κρίση χρέους πλήττει βέβαια οχι μόνο τήν Ελλάδα άλλά καί άλλες
χώρες τής Εύρωζώνης. Καμία όμως άπό αύτές δέν βιώνει τό κλίμα διάλυ-
σης καί παρακμής πού ζούμε οί "Ελληνες καθημερινώς. Καί όμως υπάρχει
άκόμη καιρός νά σταματήσει ό κατήφορος πρός τήν άχαλίνωτη βία, τις
τυφλές καταλήψεις, τις καταστροφές δημόσιας καί ιδιωτικής περιουσίας,
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τό άπόλυτο χάος" νά επανέλθει ή οικονομία της χώρας σέ τροχιά άνάπτυ-
ξης. Ή Ελλάδα διαθέτει δυνατότητες καί έφεδρεΐες, μέ τήν άξιοποίηση
τών όποιων μπορεί νά άνακτήσει σχετικά σύντομα τήν οικονομική της
εύρωστία. Άρκεΐ αύτοί πού εκπροσωπούν τόν λαό, αδιάφορο άν βρίσκον-
ται στήν κυβέρνηση ή στήν άντιπολίτευση, νά εκπληρώσουν τό αύτονόη-
το χρέος τους καί νά συστρατευθούν σέ μιά πανστρατιά γιά νά σωθεί ή
πατρίδα, νά άποφύγει τήν καταστροφή καί νά παραμείνει στούς κόλπους
τής Ευρώπης άξιοπρεπής καί άνεξάρτητη. Τό χρωστούν, έκτος τών
άλλων, στούς ηρωικούς νεκρούς του Αλβανικού "Επους.

Μέ αύτή τή σκέψη καί ευχή καλώ στο βήμα τόν Ακαδημαϊκό κ. Κων-
σταντίνο Δεσποτόπουλο, ό όποιος —κατ' έντολήν τής Συγκλήτου— θά
έκφωνήσει τόν Πανηγυρικό τής ήμέρας μέ θέμα «Ό πόλεμος 1940-1941».
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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-1941
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στή γεραρή αύτή Αί'θουσα, τέμενος λειτουργικό τοΰ πνεύματος επί
ογδόντα πέντε χρόνια ήδη, άλλά μέ τίτλους άρχαίας εύγένειας, ώς Αίθουσα
τής Ακαδημίας Αθηνών, μακρινής διαδόχου κάπως τής άπό τόν Πλάτωνα
ιδρυμένης πρώτης άνά τήν Οικουμένη Ακαδημίας, τιμοΰμε άπόψε τήν έβδο-
μηκοστή επέτειο γεγονότος σπουδαίου τής Ιστορίας τής Ελλάδος, κρίσιμου
γιά τήν ελευθερία καί τών άλλων τής Εύρώπης λαών.

Τήν 28η 'Οκτωβρίου 1940, δεκατέσσερις μήνες άφότου είχε άρχίσει ό
άπαίσιος ορυμαγδός τοΰ πολέμου, καί βρίσκονταν υποταγμένοι στήν άήττη-
τη έμφανιζόμενη Γερμανία ιστορικοί λαοί της Εύρώπης, καί όταν υπήρχε ό
λεγόμενος Άξων Γερμανίας 'Ιταλίας, δηλαδή συμμαχία δύο μεγάλων κρατών
μέ πολίτευμα στυγνής δικτατορίας, δέχθηκε ή Ελλάς τό ιταμό τελεσίγραφο
γιά ύποταγή άπό τή σύμμαχο τής Γερμανίας 'Ιταλία.

Ό τότε Πρωθυπουργός τής Ελλάδος 'Ιωάννης Μεταξάς άπάντησε
μέ άνένδοτη άρνηση, όπως υπαγόρευε ή άξιοπρέπεια καί ή παράδοση τής
Ελλάδος: τό μολών λαβε τοΰ Λεωνίδα, ή άνάλογη ρήση τοΰ Παλαιολόγου.
Άλλά έξοχη στήν ιστορία προβάλλει καί ή συμπεριφορά τοΰ έλληνικοΰ λαού
τότε. Αναδείχθηκε πολιτικά ώριμότατος καί ήθικά βαθύπλουτος. Παρά τήν
άντίθεσή του προς τήν παράνομη Κυβέρνηση Μεταξά, ένστερνίσθηκε τήν
άρνητική άπάντηση τοΰ Πρωθυπουργού στο ιταλικό τελεσίγραφο καί πα-
ρουσίασε θαυμαστή ομοψυχία ή καί ήρωική έξαρση, όσον ούδέποτε ίσως άλλο-
τε. Αξίζει νά επισημανθεί ότι καί ό άρχηγός τοΰ κομμουνιστικού κόμματος
Ζαχαριάδης, φυλακισμένος τότε άπό τήν Κυβέρνηση Μεταξά, έστειλε άπό τή
φυλακή μήνυμα προς τούς κομμουνιστές νά άγωνισθοΰν στήν πρώτη γραμμή
εναντίον τών εισβολέων, ή καί ότι γηραιές γυναίκες στά γηροκομεία έπλεκαν
μάλλινα γιά τούς έκτεθειμένους σέ άφόρητο ψύχος στρατιώτες επάνω στά
ήπειρωτικά βουνά. 'Ενείχε άλήθεια το αύθημερόν Διάγγελμα τοΰ Βασιλέως,
συνταγμένο άπό τόν Γιώργο Σεφέρη, τόν βραβευμένο άργότερα μέ Βραβείο
Nobel, διπλωματικό υπάλληλο τό 1940, άλλά διάσημο ήδη ποιητή. Παραθέτω
άπό μνήμης: «Σύσσίομος ό έλληνικός λαός άμύνεται άπό τής πρωίας τοΰ
πατρίου έδάφους, μέχρι τής τελικής νίκης».

Ή Ελλάς δέν είχε καμιά ύπαιτιότητα γιά τόν έλληνο-ιταλικό πόλεμο. Ή
εύθύνη γι' αύτόν βάρυνε άποκλειστικά τήν 'Ιταλία. Μάλιστα, ό Μεταξάς είχε
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πράξει δ,τι έπρεπε γιά νά τον άποτρέψει. Μεταξύ άλλων, είχε ζητήσει άπο
τόν Πρέσβυ τής Γερμανίας παρέμβαση τοΰ Χίτλερ στόν Μουσολίνι. Άλλά ό
Μουσολίνι έ'θεσε τόν Χίτλερ προ τετελεσμένου γεγονότος. Ή συνάντηση τών
δύο δικτατόρων έγινε στή Φλωρεντία μόλις τήν 28η 'Οκτωβρίου 1940 καί ό
Μουσολίνι άνακοίνωσε άπλώς δτι άπό της αύγής της ήμέρας έκείνης τά ιτα-
λικά στρατεύματα έχουν εισβάλει στο έλληνικό έδαφος.

Έξ άλλου, δέν πρέπει νά λησμονείται δτι όλίγη ώρα ύστερα άπό τήν έναρ-
ξη τοΰ πολέμου ό Πρέσβυς τής Ελλάδος στή Σόφια Πιπινέλης τηλεφώνη-
σε καί διαβεβαίωσε τόν Μεταξά δτι δέν πρόκειται ή Βουλγαρία νά έπιτεθεϊ
έναντίον τής Ελλάδος, έφόσον τουλάχιστον έλέγχει τήν κατάσταση ό Βασι-
λεύς Βόρις. Ό Μεταξάς τοΰ άπάντησε: «Νά έχεις τήν ευχή μου». Ήταν ή πιο
εύχάριστη πληροφορία. Μέ άξιοποίησή της μετακινήθηκαν προς τό έλληνο-
ιταλικο μέτωπο μονάδες τοΰ έλληνικοΰ στρατού, προορισμένες γιά τά έλληνο-
βουλγαρικά σύνορα.

Παρά τις πιέσεις τοΰ Μουσολίνι καί τις ύποσχέσεις γιά παραχώρηση τών
άνατολικά τοΰ Στρυμόνος έλληνικών έδαφών, ό Βασιλεύς τής Βουλγαρίας
Βόρις άπέτρεψε τότε ταυτόχρονη μέ τούς 'Ιταλούς έπίθεση τών Βουλγάρων
έναντίον τής Ελλάδος. Μετά ολίγους μήνες, ωστόσο, ή Βουλγαρία προσεχώ-
ρησε στο τριμερές σύμφωνο (1η Μαρτίου 1941), προσήρτησε τήν Ανατολική
Μακεδονία καί τή Δυτική Θράκη διά τοΰ στρατού της, πού άκολουθοΰσε τις
γερμανικές φάλαγγες, καί προέβη σέ άνεπιτυχεΐς ενέργειες γιά νά προσαρτή-
σει έπίσης τή Θεσσαλονίκη, τό Κιλκίς καί τή Φλώρινα.

Παρά τήν προσπάθεια προς άποτροπή τοΰ έλληνο-ιταλικοΰ πολέμου, δέν
παρέλειψε ή Κυβέρνηση τής Ελλάδος νά προετοιμάζεται γιά τήν καλλίτερη
διεξαγωγή του.

'Υπήρχαν τό άρχόμενο φθινόπο^ρο τοΰ 1940 δλες οί ενδείξεις γιά έπι-
κείμενη έπίθεση τών 'Ιταλών. Ό Μεταξάς όμως δέν άποδέχθηκε εισήγηση νά
κηρύξει γενική επιστράτευση. Φέρεται νά είπε στόν Παπάγο: «'Άς δώσομε τήν
εντύπωση άνετοιμασίας γιά πολεμικές έπιχειρήσεις, ο'οστε ο Μουσολίνι νά μάς
έπιτεθεϊ μέ οχι πολύ μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις. 'Έχομε άριστο σχέδιο
έπιστρατεύσεως καί θά λειτουργήσει μέ τάχιστη άπόδοση, δταν μάς έπιτεθεϊ ό
ιταλικός στρατός. 'Άς άρκεσθοΰμε, λοιπόν, σέ προετοιμασία πολεμική, μή δι-
αφαινόμενη μάλλον: νά επιστρατευθούν μέ άτομικές προσκλήσεις, ή Μεραρχία
'Ιωαννίνων, ή Μεραρχία Κοζάνης, ή Φρουρά Κερκύρας καί μιά Ταξιαρχία πε-
ζικού, άλλά καί νά μή άπολυθοΰν οί κανονικά στρατευμένοι, πού ή θητεία των
έληγε». Είχαν κληθεϊ έν τω μεταξύ κλάσεις έφέδρων άξιωματικών «προς με-
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τεκπαίδευση», καθώς καί άγύμναστοι πολίτες προς στρατιωτική έκγύμναση'
ένώ καί, υστέρα άπο τήν άπόβαση τών 'Ιταλών στήν Αλβανία (τήν άνοιξη τοϋ
1939), είχαν άρχίσει καί είχαν προλάβει νά επιτελεσθούν σποραδικά οχυρωμα-
τικά έργα προς τά έλληνο-αλβανικά σύνορα.

Αξίζει δμως νά τονισθεί δτι προετοιμασία τής Ελλάδος γιά πόλεμο άμυν-
τικό υπήρχε μέ τή σύντονη φροντίδα όλων τών Κυβερνήσεων άπό τήν επόμε-
νη τής Συνθήκης τής Λωζάνης τό 1923. Στά χρόνια 1924 έως 1928, παρά
τά γλίσχρα οικονομικά τοΰ κράτους, έπιβαρυμένου άρχικά μέ τό βαρύ έργο
περιθάλψεως ενός έκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων προσφύγων, οί Κυ-
βερνήσεις δέν ολιγώρησαν γιά τις ένοπλες δυνάμεις τής χώρας. Ή Κυβέρνη-
ση Μιχαλακοπούλου τό 1925 ήδη έφερε στήν Ελλάδα Γαλλική Αποστολή γιά
τήν έκπαίδευση τών άξιωματικών τοΰ στρατού. Καί προπάντων, ή παράνομη
Κυβέρνηση Παγκάλου, μέ δαπάνη ένός δισεκατομμυρίου δραχμών, έφοδία-
σε τόν έλληνικό στρατό μέ δπλα έξαιρετικής ποιότητας, άρκετά μαζί μέ τά
παλαιά δπλα γιά τόν έξοπλισμό 13 ή καί 14 Μεραρχιών. 'Άς σημειώσομε
τούς άριθμούς τών άποκτημένων τότε όπλων: 6.000 οπλοπολυβόλα, 100.000
τουφέκια, 25.000 άραβίδες, 1.752 έλαφρά πολυβόλα, 32 βαρέα πολυβόλα,
212 ορειβατικά πυροβόλα, 159 βαρέα πυροβόλα, 4 άντιαεροπορικά πυροβόλα.
Στήν ΐδια περίοδο ιδρύθηκαν πολλές στρατιωτικές Σχολές διαφόρων ειδι-
κοτήτων καί μέχρι τήν έναρξη τού πολέμου συνέβαλαν στήν ειδική πολύ καλή
έκπαίδευση άξιωματικών ή καί ύπαξιωματικών'.

Στήν ίδια πενταετία υπήρξε μέριμνα καί γιά τό πολεμικό ναυτικό, άν
καί σέ μικρότερο βαθμό. Παλαιά πολεμικά πλοία έπισκευάσθηκαν είτε
άνακαινίσθηκαν, άποκτήθηκαν 6 ύποβρύχια, καί Βρετανική Ναυτική Απο-
στολή συνέβαλε στήν πολύ καλή έκπαίδευση τών πληρωμάτο,ιν. Αξιωματι-
κοί τής άεροπορίας έκπαιδεύτηκαν στή Μεγάλη Βρετανία καί στή Γαλλία.
Έξ άλλου καί συντελέσθηκε βελτίωση τών συγκοινωνιών τής χώρας προς
έξυπηρέτηση τών άναγκών τής άμυνας τοΰ έθνικοΰ έδάφους.

Ή πολεμική προετοιμασία τής Ελλάδος συνεχίσθηκε σέ δλη τή διάρκεια
τοΰ μεσοπολέμου, καί προπάντων άπό τό 1935 καί ύστερα πιο έντονα, δταν
είχε άρχίσει τό καθεστώς ειρήνης στήν Εύρώπη νά κλονίζεται. "Εως τήν
άπόβαση όμως τών 'Ιταλών στήν Αλβανία, τήν άνοιξη τοΰ 1939, ή άμυντική
πολιτική τής Ελλάδος ήταν άποκλειστικά σχεδόν στραμμένη πρός τή Βουλ-

1. Βλ. Αλέξανδρου I. Δεσποτόπουλου, Ή πολεμική προπαρασκευή τής Ελλά-
δος, 1923-1940, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1998.
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γαρία. Συνέπεια ήταν ή κατασκευή τής έξαίρετης 'Οχυρωματικής Γραμμής
στά σύνορα πρός τή Βουλγαρία, καί μόνο πρός αύτά, καί παρασυνέπεια ό μή
έφοδιασμός τών ένοπλων δυνάμεων μέ άρματα μάχης καί μέ ικανό αριθμό
άεροπλάνων. Συνεχιζόταν δμο^ς άποδοτικά ή έκπαίδευση οπλιτών καί αξι-
ωματικών, βελτιώθηκε ή οργάνωση τοΰ Γενικού 'Επιτελείου καί ή διάρθρω-
ση τοΰ στρατοΰ σέ Μεγάλες Μονάδες, συντελέσθηκαν μεγάλες προμήθειες
πολεμικού ύλικοΰ, έπιτελέσθηκαν καί οχυρώσεις έπάκτιες σέ καίρια σημεία
τής χώρας. Ζητήθηκε πολεμικό ύλικό άπό τις εγγυήτριες ύπέρ τής Ελλάδος
Μεγάλη Βρετανία καί Γαλλία, μόλις όμως ή Γαλλία έδωσε στήν Ελλάδα
400 πολυβόλα καί 200 οπλοπολυβόλα, κατά παρότρυνση τοΰ άρχιστρατήγου
της Gamelin.

Ό 'Ιταλός άρχιστράτηγος πίστευε στον κεραυνοβόλο πόλεμο καί σχεδίασε
τήν επίθεση τοΰ ιταλικού στρατοΰ μέ στόχο άμεσο προπάντων νά εισδύσει δι-
αμέσου τής Πίνδου, ώστε νά καταλάβει σέ δυό-τρέίς ήμέρες τό Μέτσοβο, καί,
άφοΰ έξουδετερούσει τήν Ελληνική 8η Μεραρχία στήν "Ηπειρο, νά ξεχυθεί άπό
τό Μέτσοβο στήν πεδιάδα τής Θεσσαλίας, νά φθάσει έως τό Αιγαίο, νά κόψει
τήν Ελλάδα στά δύο καί νά ματαιώσει τή γενική έπιστράτευσή της.

Ή διάταξη τής έλληνικής άμυνας ήταν σέ δύο μέτωπα, τής 'Ηπείρου καί
τής Δυτικής Μακεδονίας" καί ύπήρχε τό συνδετικό τους, ένδιάμεσα, μέτω-
πο τής Πίνδου, όπου τό Απόσπασμα Δαβάκη, μέ άνολοκλήρωτη άκόμη τή
συγκρότησή του.

Ή έπίθεση τών 'Ιταλών περιορίσθηκε στό μέτωπο τής Πίνδου καί στό
μέτωπο τής 'Ηπείρου.

Στό μέτωπο τής Πίνδου ή έπίλεκτη Μεραρχία τών άλπινιστών Julia είχε
τοπικές έπιτυχίες τις πρώτες ήμέρες, άλλά δέν κατόρθωσε νά έκμηδενίσει τό
Απόσπασμα Δαβάκη τών μόλις 2.000 άνδρών καί νά καταλάβει έγκαιρα τήν
καλυπτόμενη άπό αύτό περιοχή τής Πίνδου. Γρήγορα έφθασαν οί πρώτες ελλη-
νικές ένισχύσεις μέ σύντονες έξαντλητικές πορείες στή δύσβατη έκείνη περιοχή.
'Υπήρξε πολύτιμη καί ή συμπαράσταση ένεργά τών άμάχων, πού καί φορτώθη-
καν στούς ώμους, οί γυναίκες προπάντων, καί μετέφεραν έως τή γραμμή τής
μάχης τά έφόδια τών στρατιωτικών μονάδων. 'Επί έπτά ήμέρες ή Μεραρχία
Julia διατήρησε τήν επιθετική πρωτοβουλία της, έπί τέσσερις ήμέρες άκόμη
άγωνίσθηκε άμυντικά έπί τόπου, άλλά στις 7 Νοεμβρίου άρχισε ήττημένη τή
σύμπτυξή της πρός Κόνιτσα μέ ό,τι άπέμεινε άπό τή δύναμή της.

Στό μέτωπο τής 'Ηπείρου, οί έπιθέσεις τών 'Ιταλών άναπτύχθηκαν εύρύτε-
ρα. Ή κυριότερη έπίθεσή τους είχε στραφεί πρός τήν οχυρωμένη θέση 'Ελέα.
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Παρά τήν υποστήριξη όμως τής άεροπορίας μέ σφοδρούς βομβαρδισμούς τών
έλληνικών θέσεων, παρά τις έπίμονες, έπανειλημμένες, έξορμήσεις τής θωρα-
κισμένης Μεραρχίας τών Κενταύρων καί άλλων ιταλικών μεραρχιών, ή 'Ελέα
έμεινε άπόρθητη. Άλλά καί οί άλλες έπιθετικές επιχειρήσεις τών 'Ιταλών στήν
"Ηπειρο έμειναν τελικά δίχως άποφασιστική επιτυχία. Οί άντεπιθέσεις τών
έλληνικών δυνάμεων υπήρξαν άποτελεσματικές. Άρίστευσε ιδιαίτερα, στήν
οχυρωμένη θέση 'Ελέα, το έλληνικο πυροβολικό, μέ τήν εύστοχία τής βολής
του εναντίον καί τών άρμάτων μάχης.

Στις 13 Νοεμβρίου έληξε ή πρώτη φάση τοΰ πολέμου. Οί επιδρομείς,
εξαίρετοι πολεμιστές, μέ καρτερία καί πειθαρχία σέ βαθμό υψηλότατο, είχαν
άπωθηθεΐ άπό σχεδόν όλα τά σημεία τοΰ έλληνικοΰ εδάφους. Ή νίκη έστεψε
τόν πολυαίμακτο, δίκαιο άγώνα τών Ελλήνων στρατιωτών.

"Ηδη μέ τήν πρώτη αύτή φάση τοΰ έλληνο-ιταλικοΰ πολέμου ό έλλη-
νικός λαός άναδείχθηκε σέ πρωτοήρωα τής έλευθερίας. Ή νίκη τών Ελλήνων
χαιρετίσθηκε ώς ή πρώτη ήττα τοΰ 'Άξονος. Ό ραδιοφωνικός σταθμός τής
Μόσχας παρομοίασε τή μάχη τής Πίνδου προς τή μάχη τοΰ Μαραθώνος.
Ό άντίκτυπος τής επιτυχίας τών Ελλήνων νά άποκρούσουν νικηφόρα τούς
εισβολείς 'Ιταλούς ήταν οχι άπλώς ήθικο-συναισθηματικός γιά τούς υπόδου-
λους στον 'Άξονα ε'ίτε ύποδουλώσιμους λαούς τής Εύρώπης, άλλά καί πολιτικά
δραστικός, δηλαδή καθώς επηρέασε ορισμένα κράτη προς άπροθυμία νά συμ-
μαχήσουν μέ τόν Άξονα.

Τήν 14η Νοεμβρίου 1940, δέκα οκτώ ήμέρες άπό τήν εισβολή, άρχισε ή γε-
νική άντεπίθεση τοΰ έλληνικοΰ στρατού. Είχε ήδη ολοκληρωθεί, μιά έβδομάδα
νωρίτερα τοΰ προβλεπόμενου χρόνου, ή γενική έπιστράτευση, ένδειξη τοΰ φλο-
γερού πατριωτισμού τών Ελλήνων στον θρυλικό Νοέμβριο έκέΐνο.

Ό έλληνικός στρατός δέν είχε τήν πολύτιμη γιά τις έπιθετικές επι-
χειρήσεις ύποστήριξη άεροπορίας ισχυρής ούτε άρματα μάχης ούτε άρκετά
μηχανοκίνητα οχήματα μεταφοράς άνδρών καί εφοδίων. Ήταν υποχρε-
ωμένος άρα νά άποφεύγει μάλλον τις πεδινές περιοχές καί νά προτιμάει τις
ορεινές τοποθεσίες γιά τή διεξαγωγή τών πολεμικών έπιχειρήσεων. Καί αύτό
συνεπαγόταν βραδύτητα κινήσεων καί δυσχέρεια έφοδιασμοΰ. Παρά ταΰτα,
ύστερα άπό άλλεπάλληλες μάχες πολυαίμακτες, έναντίον έχθροΰ ολοένα ένι-
σχυόμενου καί στηριγμένου σέ φυσικές οχυρές θέσεις ή καί πρόσθετα οχυ-
ρωμένες, καί ύπό συνθήκες άπαίσιου κλίματος μέ άφόρητο συχνά ψύχος,
άπό τις 14 Νοεμβρίου 1940 έως τόν 'Ιανουάριο 1941, ό έλληνικός στρατός
κατόρθωσε νά προελάσει βαθιά στή Βόρειο "Ηπειρο: νά καταλάβει περιοχές,
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σφραγισμένες μέ τήν παρουσία Ελλήνων άπο αιώνες, νά βελτιώσει τις δι-
αθέσιμές του γραμμές συγκοινωνίας, πολύτιμες γιά τον έφοδιασμό του και
γιά τόν συντονισμό τών ένεργειών του, νά στερήσει τόν εχθρό άπό θέσεις
του οχυρές, βάσεις έξορμήσεώς του σέ μελλοντική του σφοδρότερη άκόμη
έπίθεση. Χρειάσθηκε όμως στις 6 'Ιανουαρίου νά σταματήσουν οί έπιθετικές
έπιχειρήσεις τοΰ έλληνικού στρατού, καί ειδικότερα στο βόρειο καί στο νότιο
μέτωπο, καθώς προπάντων ο άπάνθρωπος χειμώνας είχε συνέπειες έξου-
θενωτικές γιά τούς "Ελληνες στρατιώτες, οφειλόμενες καί στήν άνεπάρκεια
τής ελληνικής έπιμελητείας, καθώς δέν ύπήρξε προετοιμασία γιά χειμερινό
πόλεμο. Πλήθος κρυοπαγημάτων άχρήστευαν πολλούς μαχητές, οί χιο-
νοθύελλες ήταν άπαγορευτικές γιά τή διατήρηση τοποθεσιών, κερδισμένων
μέ πολλές άπώλειες στρατιωτών καί άξιωματικών. Στό κέντρο τοΰ μετώπου
συνεχίσθηκαν οί έπιθετικές έπιχειρήσεις μέ σημαντικές έπιτυχίες, άν καί οχι
άποφασιστικές.

'Εν τω μεταξύ, είχαν συσσωρευθεΐ πολεμικά εφόδια καί συγκεντρωθεί και-
νούργιες μονάδες τοΰ ιταλικού στρατού. Ή πολεμική βιομηχανία τής 'Ιταλίας
καί ή άτυχη νεολαία της προμήθευαν στόν ξέφρενο Ηγεμόνα της ο,τι χρει-
αζόταν γιά νά συνεχίζει τόν πόλεμο, παρά τήν εισήγηση τοΰ δεύτερου 'Ιτα-
λού άρχιστρατήγου νά έπιδιωχθοΰν διαπραγματεύσεις γιά ειρήνη. Στις άρχές
Μαρτίου 1941 βρίσκονταν ήδη στό άλβανικό μέτωπο δυνάμεις τοΰ ιταλικού
στρατού, πολλαπλάσιες τών άρχικών: 25 μεραρχίες, 3 ειδικά συντάγματα
πεζικού, 3 συντάγματα ίππικοΰ, μέγας άριθμός πυροβόλων καί αύτοκινήτων
καί άφθονα εφόδια καί πυρομαχικά. Ό άντίκρυ τους ελληνικός στρατός ήταν
συνολικά 15 μεραρχίες, άλλά κουρασμένες, ταλαιπωρημένες καί μέ σύνθεση
έλαττωμένη άπό τις εως τότε άπώλειες.

Τό πρωί τής 9ης Μαρτίου, ύστερα άπό άεροπορικό πολυήμερο βομβαρ-
δισμό τών έλληνικών θέσεων, άρχισε, μέ παρουσία έπί τόπου τοΰ Μουσολίνι,
ή περίφημη έαρινή έπίθεση τών 'Ιταλών, στήν περιοχή εύθύνης τοΰ έλληνικού
2ου Σώματος Στρατού. Άπό 9 εως 15 Μαρτίου, έπί ολόκληρη έβδομάδα, ή
άεροπορία καί τό βαρύ πυροβολικό τών 'Ιταλών μέ καταιγισμό πυρών επιδίω-
κε νά συντρίψει τις θέσεις τών Ελλήνων, ενώ τό ιταλικό πεζικό μέ άτελείωτες
διαδοχικές εξορμήσεις προσπαθούσε νά έκτοπίσει τις ελληνικές μονάδες άπό
τις θέσεις τους. Ή άκατάσχετη όμως αύτή μέ τρομακτική δύναμη έπίθεση
τών 'Ιταλών εδέησε νά διακοπεί στις 15 Μαρτίου. Τό έπιτελεΐο τοΰ έλληνι-
κοΰ 2ου Σώματος Στρατού είχε οργανώσει άμυντικά τήν τοποθεσία μέ βαθιά
χαρακώματα καί μέ διάταξη εύστοχη τών πολυβόλων καί τών πυροβόλων. Οί
κατάκοποι άπό τις κακουχίες τοΰ χειμώνα καί άπαυδημένοι άπό τή συνέχιση
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τοΰ πολέμου ταπεινοί "Ελληνες στρατιώτες ορθώθηκαν πάλι μονομιάς στήν
έπίγνωση τοΰ υπέρτατου χρέους, δταν άρχισε ή μεγάλη έπίθεση τοΰ έχθροΰ.
'Άντλησαν άπο άστείρευτες πηγές καρτερίας, πέρα πολύ άπο τά δρια τής κα-
νονικής άνθρώπινης άντοχής, καί κράτησαν τις θέσεις τους δίχως «άνάπνευ-
ση», άσάλευτοι άπο τήν επιθετική πλημμυρίδα τών 'Ιταλών έπί ολόκληρη
έβδομάδα. 'Επαναλήφθηκε, μέ ολιγότερη σφοδρότητα εστω, ή έπίθεση τών
'Ιταλών άπό 19 εως 25 Μαρτίου, άλλά καί πάλι χωρίς επιτυχία.

Καί ήταν ολίγοι σχετικά οί "Ελληνες αύτοί μαχητές. Όχι μόνο οί μονάδες
τους είχαν έλαττωμένη σύνθεση κατά 20 εως 30% άπό τις άπώλειες τών
τεσσάρων ήδη μηνών τού πολέμου, άλλά καί δέν είχαν ελθει προς ένίσχυσή
τους άλλες μονάδες άπό τό Ιο καί τό 3ο Σώμα Στρατού, έκτος μόνο κάποιες
μονάδες πυροβολικού. Καί υπήρξαν βαρύτατες οί άπώλειές τους άπό τά φο-
βερά πυρά τών 'Ιταλών. Άλλά καί πάλι, δσοι επιζούσαν, πολυβολητές καί
άπλοί τυφεκιοφόροι, κατόρθωσαν τήν άναχαίτιση μέχρι τέλους τών έφόδων
τού ίταλικοΰ πεζικού, προκαλώντας μεγάλες άπώλειες στούς επιτιθέμενους
καί διενεργώντας άκόμη άντεπιθέσεις, όπου ήταν άνάγκη.

Οί πολυαίμακτες αύτές μάχες τού Μαρτίου 1941 ήταν άπό τις θλι-
βερότερες τοΰ πολέμου, προπάντων γιά τούς 'Ιταλούς. Ή στυγνή έπι-
μονή τοΰ Μουσολίνι γιά έπίθεση, παρά τή γνώμη τοΰ 'Ιταλού τότε αρχι-
στρατήγου, θυσίασε πολλά τέκνα τοΰ ίταλικοΰ λαοΰ, τόσο άδοξα καί τόσο
άδικα. Στά βορειοηπειρωτικά βουνά, τέλη Μαρτίου 1941, οί πρώτες εα-
ρινές πνοές φυσούσαν έπάνω σέ άποτρόπαιο τοπίο. Ή νίκη τών Ελλήνων
είχε άνθρώπινο τίμημα, βαρύτατο έκατέρωθεν.

Άν καί στον ένδοξον αύτόν άμυντικό πόλεμο έναντίον τών 'Ιταλών ό
στρατός κράτησε τό κύριο βάρος, δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται ότι έξαίρετες
υπηρεσίες πρόσφερε καί τό πολεμικό ναυτικό, άθόρυβα καί ήρωικά, μέ δράση
μεστή κινδύνων, πολύτιμη γιά τις μεταφορές έφοδίων καί άνδρών τοΰ στρα-
τού, άλλά καί μέ παράτολμες ένέργειες τών υποβρυχίων του ή καί σκαφών
του έπιφανείας, παρά τήν σέ μέγα βαθμό υπεροπλία τοΰ έχθροΰ στή θάλασ-
σα, δπως καί στον άέρα. Πολύτιμες ύπηρεσίες πρόσφερε καί ή πολεμική άε-
ροπορία, παρά τόν μικρό άριθμό τών σκαφών της, μέ τήν έπινοητικότητα καί
τόν ήρωισμό τών άνδρών της.

Ή μοίρα όμως τού έλληνο-ίταλικοΰ πολέμου ήταν νά μή παραμείνει άπλώς
έλλη ν ο - ιταλικό ς. Ό Μεταξάς, πριν άκόμη τήν έαρινή έπίθεση τών 'Ιταλών,
είχε προσπαθήσει νά τον τερματίσει ένδοξα καί μέ κέρδη έδαφικά γιά τήν
Ελλάδα. Είχε στείλει τόν Γεώργιο Πεσμαζόγλου στήν Ελβετία γιά νά έπι-
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χειρήσει, μέ τήν παρέμβαση ούδετέρων, λήξη τών πολεμικών έπιχειρήσεων,
ώστε ή Ελλάς νά εξέλθει άπο τόν πόλεμο τρισένδοξη καί μέ κατοχή τής Βο-
ρείου Ηπείρου. Τότε, όμως, άπέθανε ό Μεταξάς, πολύ άκαιρα, ή άποστολή
Πεσμαζόγλου διακόπηκε μέ τήν έκλειψη τοΰ εντολέα της καί ή Ελλάς συνέχι-
σε τόν πόλεμο, δέχθηκε μάλιστα καί φοβερή προέκτασή του.

Συνέβη τότε άνατροπή στή Γιουγκοσλαβία τής κυβερνήσεως άπό άντίθε-
τους προς τόν 'Άξονα, ένθαρρυμένους καί άπό τήν επιτυχία τής έλληνικής άμυ-
νας εναντίον τών 'Ιταλών. Οί Γερμανοί τότε, άνήσυχοι άπό τήν παράταση τοΰ
έλληνο-ιταλικοΰ πολέμου, υστέρα μάλιστα καί άπό τήν άποτυχία τής έαρινής
έπιθέσεο^ς τών 'Ιταλών, άποφάσισαν νά προβούν στήν έκστρατεία γιά τόν
ολικό έλεγχο τοΰ βαλκανικού χώρου, ώστε νά έχουν έξασφαλισμένη τή νότια
πλευρά τους, πριν έπιχειρήσουν τήν επίθεση έναντίον τής Ρωσίας.

Δέν είχαν τελεσφορήσει διπλωματικές πιέσεις προς τήν Ελλάδα γιά ν'
άποτρέψουν οποία σύμπραξή της μέ τή Μεγάλη Βρετανία, καί τήν αύγή τής
6ης Απριλίου 1941 ισχυρότατες μονάδες τοΰ γερμανικού στρατοΰ καί τής
γερμανικής άεροπορίας άρχισαν πολυμέτωπη έπίθεση έναντίον τής Ελλάδος,
καί ταυτόχρονα έναντίον τής Γιουγκοσλαβίας. 'Εναντίον τής Ελλάδος ή γερ-
μανική έπίθεση έπιχειρήθηκε μέ δέκα τελικά μεραρχίες καί μέ ισχυρότατες
άεροπορικές δυνάμεις.

Ώς αιτία γιά τήν έπίθεση έναντίον τής Ελλάδος πρόβαλαν οί Γερμανοί
τήν παρουσία βρετανικών στρατιωτικών μονάδων στο ελληνικό έδαφος. Καί
είχαν πράγματι άποβιβασθέί στο έλληνικό έδαφος, όταν δέν ήταν πλέον Πρω-
θυπουργός ό Μεταξάς, χωρίς έξ άλλου καμιά συμμετοχή στις έλληνο-ιταλικές
πολεμικές έπιχειρήσεις, μιά θωρακισμένη ταξιαρχία βρετανική καί δύο με-
ραρχίες μηχανοκίνητες, ή μία Νεοζηλανδών, ή άλλη Αύστραλών, δυνάμεις δη-
λαδή άνεπαρκέστατες γιά τήν άντιμετώπιση τών Γερμανών.

Τήν αύγή τής 6ης Απριλίου 1941 ό κύριος όγκος τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ
βρισκόταν άκόμη στο έλληνο-ιταλικό μέτωπο καί οί διαθέσιμες γιά τήν άντι-
μετώπιση τών Γερμανών ελληνικές δυνάμεις ήταν ελάχιστες καί πενιχρότατα
έφοδιασμένες σέ όπλα καί πυρομαχικά.

Οί Γιουγκοσλάβοι δέν κατόρθωσαν νά συγκρατήσουν ουτε δυο ήμέρες τή
σφοδρότατη έπίθεση τών Γερμανών στο νότιο μέτωπο τους. Καί τό πρωί τής
8ης Απριλίου άρματα μάχης τών Γερμανών πέρασαν τά μή οχυρωμένα καί
άφύλακτα έλληνο-γιουγκοσλαβικά σύνορα καί είσέδυσαν άθρόα στό έλληνικό
έδαφος. "Εσπευσαν δυνάμεις τής 19ης Μεραρχίας τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ, καί,
άν καί πολύ άνισες, προσπάθησαν νά συγκρατήσουν τούς εισβολείς, άλλά δέν
κατόρθωσαν νά σταματήσουν τήν προέλασή των προς τή Θεσσαλονίκη.



ΠΑΝΗΓΥΡΙ Κ H ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

135

Έξ άλλου άπό τήν 6η Απριλίου άλλες γερμανικές δυνάμεις τοϋ στρατοΰ καί
τής άεροπορίας είχαν έξαπολύσει έπίθεση έναντίον τής περίφημης 'Οχυρωμα-
τικής Γραμμής στά έλληνο-βουλγαρικά σύνορα. Αεροπορία καί βαρύ πυροβο-
λικό σφυροκοπούσε τά έλληνικά οχυρά. Ειδικευμένο πεζικό είσορμοΰσε πρός τις
έλληνικές θέσεις. Αλεξιπτωτιστές έπεφταν έπάνω στις στέγες τών οχυρών καί
τά πρόσβαλλαν μέ δυναμίτιδα καί φλογοβόλα καί χειροβομβίδες καπνογόνες.
Καί όμως ή άντίσταση τών Ελλήνων συνεχιζόταν άποτελεσματική έπί τέσσερις
ήμέρες καί τρεις νύχτες, μέ άπώλειες μεγάλες τών Γερμανών. Αλώθηκαν έξι
όχυρά μόνο, ύστερα άπό άγώνα τής φρουράς των μέχρις έσχάτων. Απόρθητα
παρέμειναν 18 όχυρά. Επίσημη άπό 11 'Ιουνίου 1941 γερμανική "Εκθεση γιά
τή μάχη τών οχυρών γράφει ότι άντίσταση τόσο έπίμονη δέν είχαν συναντήσει
πριν οί Γερμανοί σέ κανένα μέτωπο τού πολέμου. Καί πράγματι πολλά οχυρά
ύπήρξαν μικρές Θερμοπύλες. Αφότου όμως οί Γερμανοί τήν 8η Απριλίου είχαν
άπό τά έλληνο-γιουγκοσλαβικά σύνορα εισέλθει στό έλληνικό έδαφος καί προ-
χωρούσαν πρός τή Θεσσαλονίκη, τά οχυρά είχαν υπερκερασθεί καί ή περαιτέρω
άμυνα ήταν μάταιη. Υπήρξε τότε συνθηκολόγηση τοπική, δηλαδή τοΰ λεγόμε-
νου Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας, μέ πολύ τιμητικούς όρους.

"Εμεναν εμπόλεμες οί άντίκρυ στούς 'Ιταλούς έλληνικές μεραρχίες στή
Βόρειο "Ηπειρο καί δύο έλληνικές μεραρχίες στήν Κεντρική Μακεδονία, όπου
καί οί βρετανικές μονάδες. Υπήρξε όμως τό έωλο σχέδιο τών Βρετανών γιά
σύμπραξη Ελλήνων καί Γιουγκοσλάβων έναντίον τών 'Ιταλών, μέ συνέπεια
προπάντων ή διαταγή πρός σύμπτυξη τής Στρατιάς 'Ηπείρου καί τής Στρα-
τιάς Δυτικής Μακεδονίας νά δοθεϊ μόλις στις 12 Απριλίου, δηλαδή πολύ άργά.
Οί δύο αύτές μεγάλες μονάδες τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ δέν πρόφθασαν λοιπόν
νά ένωθοΰν μέ τις έλληνικές μονάδες καί τις βρετανικές τής Κεντρικής Μακε-
δονίας καί νά συγκροτήσουν άμυντική γραμμή στον Όλυμπο ή καί στήν "Οθρυ.
Αύτή καί ύπήρξε ή κύρια αιτία, παράλληλα πρός τήν παραλυτική δράση τής
γερμανικής άεροπορίας, γιά τήν έπιτυχία τών Γερμανών νά εισέλθουν τήν 27η
Απριλίου στήν πόλη τών Αθηνών, άξιοπρεπέστατα έρημωμένη άπό τούς κα-
τοίκους της, κλεισμένους στό εσωτερικό τών μέ κλειστά παράθυρα οικιών τους.

Έξ άλλου, μεταξύ 10ης καί 16ης Απριλίου στή Δυτική Μακεδονία
καί στήν Κεντρική Μακεδονία έλληνικές δυνάμεις, ταλαιπωρημένες καί
διασπασμένες, πολέμησαν τούς Γερμανούς σέ μάχες πολύωρες, δπως στο
Πισοδέρι, στά Στενά τής Κλεισούρας, στή διάβαση τής Σιάτιστας, στό
'Άργος Όρεστικό. Υπήρξαν έξοχες έκδηλώσεις ήρωισμοΰ Ελλήνων στρα-
τιωτών καί άξιωματικών στις άνισες αύτές μάχες, τις έπιβραδυντικές
άπλώς τών Γερμανών στήν προέλασή των πρός νότο, άλλά καί βοηθητικές
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τών βρετανικών δυνάμεων νά υποχωρήσουν προς Θερμοπύλες καί ύστερα
προς Αττική, ώστε καί νά προωθηθούν άπο εκεί στήν Κρήτη.

Πολέμησαν μέ γενναιότητα καί μέ καρτερία οί βρετανικές δυνάμεις σέ
διάφορες τοποθεσίες καί ιδιαίτερα στή θέση Κλειδί, πλάι σέ μονάδες έλλη-
νικές, καί άργότερα μόνοι στις Θερμοπύλες. Άπό τή θέση όμως Κλειδί
Αύστραλοί καί Νεοζηλανδοί, μετά ήρωική άντίσταση δύο σχεδόν ήμερών,
συμπτύχθηκαν πριν τήν προγραμματισμένη γι' αύτούς ήμέρα. Ή πρόω-
ρη αύτή σύμπτυξη καί ήταν ή κύρια αιτία γιά τήν άδυναμία τών έλληνικών
μονάδων τής περιοχής νά κρατήσουν φραγμένες γιά τούς Γερμανούς τις
διαβάσεις Κλεισούρας, Βλάστης καί Σιάτιστας. Ή Στρατιά Δυτικής Μακε-
δονίας βρέθηκε τότε σέ δεινή θέση καί άναγκάσθηκε νά συνθηκολογήσει. Οί
Γερμανοί προχώρησαν καί προς τά πολυβομβαρδισμένα ήδη 'Ιωάννινα καί
παρεμβλήθηκαν μεταξύ Ελλήνων καί 'Ιταλών. Ή άντίσταση καί τής Στρα-
τιάς 'Ηπείρου ήταν άδύνατον νά συνεχισθεί.

Ή σίγηση όμως τών οπλών στήν ήπειρωτική Ελλάδα, όπως εγινε, δέν
μείωσε τήν τιμή καί τή δόξα τοΰ έλληνικού στρατού. Σ' αύτό ήταν σύμφω-
νοι καί οί Γερμανοί. Άλλά καί θυμούμαι ζωηρά τή συγκινητική άπό τόν
ελληνικό λαό υποδοχή τών άνδρών τοΰ διαλυμένου στρατού σέ ολους τούς
σιδηροδρομικούς σταθμούς, καί ιδιαίτερα τής Αττικής. Μάς ζητωκραύγα-
ζαν καί μάς χειροκροτούσαν ώς νικητές καί τροπαιούχους.

'Ολίγο πριν εισέλθουν στήν πόλη τών Αθηνών οί Γερμανοί, Κυβέρνηση τής
Ελλάδος καί στόλος καί άεροπορία καί ολίγοι άπό τόν στρατό διέφυγαν στήν
Κρήτη, όπου εφθασε καί τό βρετανικό έκστρατευτικό σώμα δίχως τόν βαρύ
οπλισμό του. Όσοι άπό τούς άνδρες του δέν πρόλαβαν νά διαφύγουν, διασώθη-
καν άπό ελληνικές οικογένειες τών Αθηνών, παρά τόν μέγιστο κίνδυνο, καί δι-
ευκολύνθηκαν άργότερα νά μεταβούν στήν Κρήτη καί στή Μέση Ανατολή.

Οί Γερμανοί επιχείρησαν νά καταλάβουν καί τήν Κρήτη, γιά τή μεγάλη
στρατηγική σημασία της. Επακολούθησε ή μάχη τής Κρήτης. Ή άμυνα
τής Μεγαλονήσου επιτελέσθηκε άπό τό δίχως τόν βαρύ οπλισμό βρετανικό
σώμα καί άπό "Ελληνες στρατιώτες καί άξιωματικούς, όσοι κατόρθωσαν
νά φθάσουν έκέϊ, μεταξύ αύτών οί πρωτοετείς εύέλπιδες, άπό τήν επιτόπια
χωροφυλακή, άπό τόν 'ίδιο τόν άμαχο πληθυσμό. Ή Μεραρχία Κρήτης,
ένταγμένη στό έλληνο-ιταλικό μέτωπο, δέν είχε κατορθωθεί νά επαναπατρι-
σθεί. Κατέλαβαν οί Γερμανοί τήν Κρήτη, άλλά ή νίκη το^ν ύπήρξε πύρρει-
ος. Οί άπώλειές των ήταν 350 άεροπλάνα καί 6.500 νεκροί, τραυματίες καί
άγνοούμενοι, μάλιστα πολλοί άπό τό επίλεκτο σώμα τών άλεξιπτωτιστών.
'Εξ άλλου, ή δράση τών Ελλήνων έθελοντών πολεμιστών ύπήρξε ήρο^ική σέ
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βαθμό αξιομνημόνευτο άπό τήν 'Ιστορία, όπως έγραψε Βρετανός στρατηγός.
Καί άς επισημανθεί ότι συνέπεια τών άπωλειών σέ άλεξιπτωτιστές υπήρξε ή
άδυναμία τών Γερμανών προς έπιχείρηση γιά κατάληψη τής Μάλτας ή καί
γιά ένίσχυση πραξικοπήματος φιλογερμανικού στο 'Ιράκ, χώρα πετρελαίου.

Τόν 'Ιούνιο 1941 ολόκληρο τό έδαφος της Ελλάδος βρισκόταν ύπό τριπλή
κατοχή άπό τούς έχθρικούς στρατούς, Γερμανούς, 'Ιταλούς, Βουλγάρους" ή
Ελλάς όμως συνέχιζε τόν πόλεμο πέραν τοΰ ελληνικού εδάφους, χωρίς νά συν-
θηκολογήσει ώς κράτος ποτέ: μέ τήν έλληνική Κυβέρνηση έγκατεστημένη στο
Κάιρο, μέ τόν ελληνικό στόλο μάχιμο στον κοινό συμμαχικό άγώνα, καί, ολίγο
άργότερα, μέ άνασυγκροτημένες στρατιωτικές δυνάμεις στήν πρώτη γραμμή
του. Άλλά ή συμβολή τής 'Ελλάδος γιά τήν αίσια έκβαση τού πανευρωπαϊκού
σχεδόν πολέμου είχε ήδη συντελεσθεί μέ τά πολλαπλά έπακόλουθα τής ελλη-
νικής άμυνας άπό 28 'Οκτωβρίου 1940 έίος 30 Μαίου 1941.

'Εκτός άπό τή μείωση τής φήμης τής στρατιωτικής ισχύος τής Ιταλίας,
συνέβησαν τά έξής: Μεγάλες πολεμικές δυνάμεις τής 'Ιταλίας έμειναν έπί
έξάμηνο έμπλεγμένες στο έλληνο-ιταλικό μέτωπο καί δέν έδρασαν άρα στο
βορειο-αφρικανικό μέτωπο έναντίον τών Άγγλων τό κρίσιμο έκεινο έξάμη-
νο' στον ΐδιο χρόνο δέν χρησιμοποιήθηκαν άπό τόν Άξονα τά λιμάνια καί άε-
ροδρόμια τής 'Ελλάδος γιά τις βορειο-αφρικανικές πολεμικές έπιχειρήσεις.
Συνέπεια ήταν ό χρονισμός τών πολεμικών αύτών έπιχειρήσεων, ώστε καί νά
χρειασθεί επέμβαση τών Γερμανών μέ τή Στρατιά Ρόμελ, χρησιμοποιήσι-
μη διαφορετικά γιά τήν κύρια πολεμική έπιχείρηση τών Γερμανών έναντίον
τής Ρωσίας. Προπάντων, όμως, ή άπό Απριλίου 1941 έμπλοκή τών Γερ-
μανών στήν έναντίον τής 'Ελλάδος πολεμική έπιχείρηση είχε συνέπεια νά
καθυστερήσει κατά δυο μήνες σχεδόν ή έπίθεση τής γερμανικής πανστρατιάς
έναντίον τής Ρ ουσίας, ό^στε νά μή έπιτύχουν οί Γερμανοί έγκαιρα τούς πολε--
μικούς στόχους των, πριν ένσκήψει ό βαρύτατος ρο^ικός χειμώνας, μέ πε-
ραιτέρω συνέπεια τήν άποτυχία τελικά τής γερμανικής έκστρατείας έναντίον
τής Ρωσίας, κρίσιμη γιά τήν έκβαση τού πανευρωπαϊκού σχεδόν πολέμου2.

Ή 28η 'Οκτωβρίου 1940 καί ή 6η Απριλίου 1941 δικαίοοσαν έκπαγλα τήν
25η Μαρτίου 1821. Ή έθνική έλευθερία τών'Ελλήνων καταξιώθηκε ώς άφετηρία,
καί σέ κρίσιμο βαθμό, σπουδαίων ήρωικών πράξεων ύπέρ τής άνθρωπότητας.

2. Βλ. Αλέξανδρου 1. Δεσποτόπουλου, Ή συμβολή τής 'Ελλάδος στήν έκβαση
τών δυο παγκόσμιων πολέμων, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα '1992.
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Άλλά, ιδού σε αριθμούς οί άπώλειες τών Ελλήνων στις πολεμικές επι-
χειρήσεις του έπταμήνου 1940-1941: Στον έλληνο-ιταλικό πόλεμο, 13.408
νεκροί, 42.485 τραυματίες, στον έλληνο-γερμανικό πόλεμο, άνεξακρίβωτος
άριθμός νεκρών καί τραυματιών, καί μόνο στή μάχη τής Κρήτης νεκροί 400
στρατιώτες καί 56 εύέλπιδες καί άξιωματικοί, πολλοί τραυματίες καί 5.300
άγνοούμενοι.

Έξ άλλου, επακόλουθο τοΰ έλληνο-γερμανικοΰ πολέμου ύπήρξε ή Κα-
τοχή, μεστή παντοίων δεινών καί ιδιαίτερα στον πρώτο χρόνο, μέ τήν έλλειψη
έπάρκειας τροφής γιά πλείστους "Ελληνες, κατοίκους τών πόλεων, άκόμη καί
μέ θανάτους άπό έσχατη πείνα- άλλά καί σέ όλη τή διάρκειά της μέ τή στυγνή
παρουσία τριών στρατών Κατοχής καί μέ φυλακίσεις ή καί θανατώσεις επίλε-
κτων Ελλήνων πατριοοτών. Αξίζει όμως νά τονισθεί καί ή καρτερία καί ή αξι-
οπρέπεια τοΰ έλληνικοΰ λαού στο σύνολο του σχεδόν τά φοβερά έκέϊνα χρόνια,
ή καί οί μεμονωμένες πράξεις ήρωισμοΰ, καθώς καί ή δράση τών εθελοντικά
ενταγμένων σέ 'Οργανώσεις 'Εθνικής Αντιστάσεως.

Ή σύναξή μας σήμερα στή γεραρή αύτή Αίθουσα πρέπει νά είναι οχι
μόνο έορτασμός τής εποποιίας τοΰ 1940-1941, κρίσιμης γιά τήν έκβαση
τοΰ πανευρωπαϊκού πολέμου, άλλά καί μνημόσυνο τών ήρώων νεκρών τοΰ
έπταμήνου έκείνου, καθώς καί τών ήρώων νεκρών τής 'Εθνικής Αντιστάσεως.
"Εχασαν πρόωρα τή συμμετοχή στο εξαίσιο θαΰμα τής ζωής καί βύθισαν τις
οίκογένειές τους σέ πένθος βαρύτατο. Καί άπολαύομε τώρα έμέίς τό άποτέλε-
σμα τής θυσίας των, βίο ελεύθερων πολιτών, καθώς παρόμοια καί οί λαοί τών
άλλων χωρών τής Εύρώπης.

Άλλά στή συναισθηματικά φορτισμένη συνείδησή μας προβάλλουν
τρισένδοξα καί όλοι τής έποποιίας εκείνης, δηλαδή τοΰ πολέμου, καί ιδιαίτερα
οί μαχητές πρώτης γραμμής επάνω στά βουνά τής Βορείου 'Ηπείρου, μέ τό
άφόρητο ψύχος καί τά σύνδρομα τοΰ πολέμου άλλα δεινά. 'Εκείνοι μέ τήν καρ-
τερία τους όρθωσαν τήν Ελλάδα στήν έπαλξη τής Οικουμένης, πρόμαχο τής
έλευθερίας τών λαών της. 'Ενταγμένοι στό μέγα οργιο τής φρίκης, τό σύμφυτο
μέ τόν πόλεμο, έζησαν ήμέρες καί νύχτες φοβερής δοκιμασίας, καθηλωμένοι
σέ άπάνθρωπο τοπίο, ταλανισμένοι άπό κακουχίες άφατες, εκτεθειμένοι στις
άρπυιες τοΰ θανάτου, ύποταγμένοι στις έρινύες τοΰ φόνου. Μέ τήν έξοχη συμ-
περιφορά τους έτίμησαν τό άξίωμα τοΰ άνθρώπου. Οί σημερινοί "Ελληνες
οφείλουν έξοχη τιμή σ' αύτούς καί ήθική έμπνευση άπό αύτούς. Καί ιδιαίτε-
ρα σέ όσους τότε υπέκυψαν στό φονικό έργο τοΰ πολέμου, οφείλουν εύλαβική
μνήμη όπως σέ πρόσωπα ιερά.
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ΟΜΙΛΙΑ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα μέ τον 'Οργανισμό της Ακαδημίας ό πρόεδρος της κατά τη λήξη
τής θητείας του ((πραγματεύεται, εύλήπτως δι' όλους, θέμα τής ειδικότη-
τος αύτοΰ». Ώς τέτοιο θέμα έπέλεξα γι' άπόψε τή σχέση μεταξύ νομικής
έπιστήμης καί πολιτικής. Αφορμή αποτέλεσαν οί άπό παλαιά γνωστές άλλά
καί πάντοτε έπίκαιρες συζητήσεις καί διαφωνίες μεταξύ έκείνων πού τάσσον-
ται ύπέρ μιάς ((στρατευμένης» ή ((πολιτικοποιημένης» νομικής έπιστήμης καί
έκείνο.>ν πού μάχονται γιά μιά «άπολιτική» ή ((πολιτικά ούδέτερη» νομική
έπιστήμη. Εύλόγως γεννιέται λοιπόν τό έρώτημα: Ποια είναι ή έννοια τών
όρων αύτών καί ποιά πρέπει νά είναι στήν πραγματικότητα ή σχέση μεταξύ
τοΰ δικαίου, τής νομικής έπιστήμης γενικότερα, καί τής πολατικής1.

Τον τελευταίο καιρό μάλιστα τέθηκε άπό μερικούς συγγραφείς τό πρόσθε-
το —άλλά όχι άσχετο— θέμα τοΰ ενδεχόμενου κινδύνου νά διολισθήσει ή
χώρα μας άπό τό ((κράτος δικαίου», πού άποτελεΐ κατάκτηση καί ιδανικό

1. Γιά τήν έννοια τής πολιτικής βλ. άντί πολλών Γ. Βλάχο, Στοιχεία πολιτικής
επιστήμης, 1975, σ. 18 έπ.· Μ. Weber, Ή πολιτική ώς επάγγελμα (εισαγωγή καί μετά-
φραση Μιχ. Κυπραίου), 1954, σ. 95 έπ.· Θ. διαμαντοπουλο, Εισαγωγή στήν Πολιτική,
1983.
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κάθε εύνομούμενης πολιτείας, στο ((κράτος δικαστών»2, δπου οί δικαστές μιάς
χώρας δέν περιορίζονται στό έργο τους, που είναι ή εφαρμογή τών νόμο^ν,
άλλά τείνουν νά έπεμβαίνουν καί στή διαμόρφωση τών κανόνων δικαίου, δη-
λαδή στή νομοθέτηση3.

Τό θέμα τής σχέσης μεταξύ δικαίου καί πολιτικής άπασχολέί τούς νομι-
κούς καί τούς νομικο-φιλόσοφους ήδη άπό τήν έποχή τής σχολής τοΰ φυσικού
δικαίου, ή οποία έμφανίσθηκε στις άρχές τοΰ 17ου αιώνα ύπό τήν επίδραση τών
προδρόμων τοΰ Διαφωτισμού καί δέσποσε τόν 18ο αιώνα. Μέχρι τά τέλη τοΰ
αιώνα αύτοΰ έπικρατοΰσε ή άντίληψη ότι τό δίκαιο είναι μέρος μιάς φυσικής
τάξης, πού προϋπάρχει τοΰ άνθρώπου καί έκφράζει μια άνώτερη βούληση.

Άργότερα, κατά τήν έποχή τοΰ ((Φιλελευθερισμού» (άρχές τοΰ 19ου
αιώνα), έκφράσθηκε ό άπόλυτος χωρισμός τοΰ κράτους άπό τήν κοινωνία4. Ή
πολιτική σχετίζεται μέ τό κράτος, ένώ τό δίκαιο μόνο μέ τήν κοινωνία καί
πρέπει νά λειτουργεί χωρίς κρατικές έπεμβάσεις. Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία
αύτή ό νομικός, γιά τήν έξακρίβωση τοΰ θετικού δικαίου, πρέπει νά χρησι-
μοποιήσει άποκλειστικά καί μόνο τή λογική καί σέ καμία περίπτωση δέν
έπιτρέπεται νά επηρεαστεί άπό ιστορικές, πολιτικές ή φιλοσοφικές σκέψεις.
Ή νομική σκέψη περιορίζεται στή λογική έπεξεργασία τών νομικών έννοιών,
άποκομμένη άπό τις κοινωνικές καί πολιτικές της έπιπτώσεις. Αύτή ή θέση

2. Ό όρος εισήχθη τό 1921 άπό τον καθηγητή Edward Lambert, μέ σκοπό νά άπο-
δοκιμάσει άποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου τών ΗΠΑ πού κατά τήν άποψη του
Lambert ύπεισήρχοντο στις πολιτικές έπιλογές του νομοθέτη. Μετά τόν Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο τόν δρο χρησιμοποίησε ό Αυστριακός René Marcic στήν έπί υφηγεσία διατρι-
βή του ((Vom Gesetzesstaat zum Richterstaat?)), 1959. "Εκτοτε ή συζήτηση γύρω άπό τό
ενδεχόμενο αύτό καί τούς έντεϋθεν κινδύνους άναζωπυρώνεται κάθε τόσο (βλ. σχετικώς
καί Σ. Χατζηγακη, Κράτος δικαστών: φάντασμα ή πραγματική απειλή;, ΤοΣ 2008, σ.
107).

3. Άπό τήν πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία έπί τοϋ θέματος βλ. Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ,
Το «κράτος τών δικαστών» — "Ενα άνύπαρκτο σκιάχτρο;, ΝοΒ 1985, σ. 1505 έπ.·
Δ. ΚΟΤΣΑΛΗ, Κράτος δικαίου καί κράτος δικαστών, ΝοΒ 2010, σ. 14 έπ.· G. Hirsch,
Auf dem Weg zum Richterstaat?, JZ 2007, σ. 853-858· Β. Rüthers, Zwischenruf aus der
methodischen Wüste: «Der Richter wird's schon richten»?, JZ 2006, σ. 958 έπ.

4. Γιά τήν έξέλιξη τών διάφορων άπόψεων μέχρι σήμερα βλ. All. Γεωργιλλη,
Σκέψεις γύρω άπό τή σχέση μεταξύ δικαίου καί πολιτικής, ΧρΙΔ 2008, σ. 577-578.
Ειδικότερα γιά τις διάφορες άπόψεις περί χωρισμού δικαίου καί πολιτικής κατά τόν 19ο
αιώνα βλ. Π. Σοτρλα, Ή διαπλοκή δίκαιον και πολιτικής και ή θεμελίωση τών νομικών
κρίσεων, 1989, σ. 27 έπ.
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είχε ώς συνέπεια ό νομικός νά άναζητέι τό νόημα τοΰ νόμου αποκλειστικά μέ
βάση τή διατύπωσή του. Κάθε άναγωγή στήν πρόθεση τοΰ νομοθέτη ή στήν
κοινωνική πραγματικότητα άπαγορευόταν αύστηρά. Ή δικαιολογία ήταν ότι
κάτι τέτοιο θά άπομάκρυνε τήν άνεύρεση τοΰ σωστοΰ νοήματος τοΰ νόμου
άπό τήν επιστημονικά εξασφαλισμένη άντικειμενική μέθοδο τής λογικής καί
θά όδηγοΰσε στήν άπώλεια τής άνεξαρτησίας τοΰ δικαίου άπό τήν πολιτική.
Μέ τή θέσπιση τοΰ κανόνα δικαίου θεωρείται ότι αύτός καθίσταται αύτόνομη
οντότητα, ή όποια λειτουργεί δίπλα στήν κοινωνική-πολιτική πραγματικότη-
τα. Μέ τήν άπομόνωση τοΰ δικαίου άπό τήν πηγή προέλευσής του θεωρείται
ότι έχει επιτευχθεί ό στόχος τής άπόλυτης άντικειμενικότητας τοΰ δικαίου,
καί ειδικότερα της άπονομής τής δικαιοσύνης, μέ άποτέλεσμα τήν έξασφάλι-
ση τής άμετάβλητης διαρκοΰς ισχύος τοΰ δικαίου στό μέλλον3.

Βασική προϋπόθεση αύτής τής άποψης είναι ότι τό δίκαιο άποτελεϊ ένα
κλειστό σύστημα κανόνων χωρίς άντιπαραθέσεις. Πρόκειται γιά το γνωστό
δόγμα περί πληρότητας τοΰ θετικοΰ δικαίου. Σύμφωνα μέ τούς οπαδούς
τοΰ δόγματος αύτοΰ δέν ύπάρχει χώρος κενός δικαίου- ((τό κενό βρίσκεται

Î 5 \ \ 5 \ ι/Λ \ > ~ ! γ

σ αυτόν που ερευνά το οικαιο, οχι στο ιοιο το όικαιο- εκείνος χρειαζεται
συμπλήρωση τών γνώσεών του, όχι οί κανόνες δικαίου»6.

Ή ιστορία τοΰ δικαίου δείχνει ώστόσο ότι μία έννομη τάξη δέν ήταν ποτέ
τό άποτέλεσμα μιάς μοναδικής δημιουργικής πράξης. Σχεδόν πάντοτε τό δίκαιο
γεννάται άπό τήν προσπάθεια τής λύσης προβλημάτων πού άφοροΰν τήν κοι-
νωνική συμβίωση καί οί κανόνες δικαίου άποτελοΰν άπαντήσεις σέ αύτά τά
προβλήματα. Ή έννομη τάξη συντίθεται άπό τό σύνολο τέτοιων άπαντήσεων, οί
όποιες προέρχονται άπο διάφορες έποχές, άπό διάφορους συντάκτες καί βασίζον-

5. Γιά τή σχετική διδασκαλία βλ. Ρ. Laband, Das Staatsrecht des deutschen Reiches,
1911, σ. 353 έπ.· D. Grimm, Recht und Politik, JuS 1969, σ. 501 έπ., 506.

6. "Ετσι Κ. Bergbohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, Erster Band 1892, σ. 382.
Περισσότερα για το δόγμα τής πληρότητας τής νομοθεσίας βλ. στον Π. ΣοΥΡΛΑ, ό.π., σ.
35 έπ. Χαρακτηριστικές είναι οί εξής αναφορές παλαιότερων Ελλήνων συγγραφέων: ((Τό
θετικόν δίκαιον δέν είναι τό σύνολον νεκρών καί μηχανικώς συνδεδεμένων κανόνων, άλλ'
όργανικόν σύστημα διατάξεων. Κατά λογικόν είρμόν συντεταγμένων καί δια τ/;ς εσωτε-
ρικής αύτών άλληλουχίας συναπτομένων, διό καί ώς τοιούτον ίκανήν κέκτηται πλαστικήν
δύναμιν, δι' ής αφ' έαυτοΰ αναπτύσσεται καί συμπληροΰται....» (Αλκ. Κραςςας, Σύστη-
μα Άστικοΰ Δικαίου, τόμ. Α', 1904, σ. 102)· ((...τό θετικόν ήμών δίκαιον συμπληροϋται
άφ' έαυτοΰ, άναπτυσσομένης επιστημονικώς καί πρακτικώς τής ένοικούσης αύτώ λογικής
δυνάμεως» (Π. παπαρρηγοιιουαοσ, Τό εν Ελλάδι 'ισχύον Άστικόν Δίκαιον, 1889, σ. 149).
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ται σέ ποικιλία ιδεών καί συμφερόντων. Είναι λοιπόν προφανές ότι ένα σύστημα,
όπως αύτό της έννομης τάξης, είναι γεμάτο άπό κενά καί άντιπαραθέσεις. Ή
αναζήτηση τού νοήματος τών κανόνων δικαίου μόνο μέ τή λογική, χωρίς νά λη-
φθούν υπόψη καί άλλοι παράγοντες, δέν είναι δυνατό νά στεφθεί άπό έπιτυχία.
Ό Rudholf von Jhering έπισημαίνει ότι κάθε θεσπισμένος κανόνας δικαίου είναι
ή προσπάθεια τής πολιτικής γιά τήν έπίλυση ένός συγκεκριμένου προβλήματος
καί συνεπώς έχει κάποιον συγκεκριμένο σκοπό'. Ό σκοπός μιάς ρύθμισης δέν
μπορεί όμως νά άνευρεθεΐ άπλώς καί μόνον άπό τή διατύπωση τής διάταξης8.

Οί ιδέες αύτές οδήγησαν σταδιακά στό νά άναγνωρίζεται όλο καί πε-
ρισσότερο ή πολιτική διάσταση τού δικαίου. Χωρίς νά έκλείψουν έντελώς οί
οπαδοί τής άντίληψης πού έξακολουθεϊ νά άρνέΐται τήν οποιαδήποτε πολιτική
παράμετρο άπό τό δίκαιο, δέν υποστηρίζεται πλέον σοβαρά ή άποψη ότι τό
δίκαιο καί ή πολιτική άποτελούν τελείως άντίθετες έννοιες . Οί διάφορες διδα-
σκαλίες όλο καί περισσότερο συγκλίνουν στήν παραδοχή ότι ή πολιτική καί τό
δίκαιο δέν άνήκουν σέ δύο αύστηρά διαχωρισμένους τομείς, άφοΰ ή δικαστική
έξουσία στηρίζει τήν πολιτική τάξη, μέ συνέπεια νά σχετίζεται άναγκαστικά
μέ τήν πολιτική10. Σέ μιά δημοκρατική κοινωνία ό νομικός δέν μπορεί νά άπο-
στασιοποιηθεΐ άπό τήν πολιτική· άντιθέτως πρέπει νά καταβάλλει προσπάθεια
νά συνδέσει τήν πολιτική μέ τό δίκαιο11.

7. R. Jhering, Der Zweck im Recht, 1893, σ. VIII.

8. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1914 (3η εκδ., 7η άνατόπωση 1960).

9. Ώς έναν άπό τούς τελευταίους θιασώτες τής άποψης περί πλήρους άποσυνδέσεως
τής νομικής έπιστήμης άπό τήν πολιτική πρέπει νά θεωρήσουμε τον μεγάλο Αύστριακό
νομικό Hans Kelsen (1881-1973), ό όποιος στόν πρόλογο τής προ^της έκδοσης (1934)
τοΰ γνωστοΰ έργου του Reine Rechtslehre άπαιτει «τήν παραίτηση άπό τή ριζωμένη
συνήθεια, έν ονόματι τής έπιστήμης τοΰ δικαίου, δηλαδή μέ τήν έπίκληση μιας άπόλυ-
τα άντικειμενικής άρχής, νά ύπερασπιζόμαστε πολιτικές θέσεις, οί όποιες έχουν άκρως
ύποκειμενικό χαρακτήρα, άκόμη καί όταν καλόπιστα έμφανίζονται ώς τό ιδεώδες μιάς
θρησκείας, ένός έθνους ή μιάς κοινωνικής τάξης».

10. Ε. Forsthoff, Recht und Sprache, 1940, σ. 39 έπ.· W. Flume, Richter und
Recht, Verhandlungen des 46. Deutschen Juristentages, τόμ. II, 1967, σ. 26· Ε. Wolf,
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 1976, σ. 44.

11. W. Fikentscher, Rechtswissenschaft und Demokratie bei Justine Oliver Wendell
Holmes, 1970. Όσον άφορα τις άπόψεις περί «πολιτικού» δικαίου πού έκφράστηκαν
κυρίως άπό τόν Rudolf Wiethölter βλ. An. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΧρΙΔ 2008, σ. 579, όπου καί
σχετικές παραπομπές.
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Ή θέση αύτή, δτι το δίκαιο καί ή πολιτική δέν άποτελοΰν χωριστές κα-
τηγορίες καί δτι ή νομική έπιστήμη, εΐτε ώς διδασκαλία είτε ώς νομολογία,
είναι άντικειμενικά καί άναπόφευκτα κοινωνικά προσδιορισμένη καί συνεπώς
δέν μπορεί νά είναι ούδέτερη, γίνεται σήμερα γενικά δεκτή καί στή χώρα
μας12. Όλο καί περισσότεροι "Ελληνες συγγραφείς καταλήγουν στο πόρι-
σμα οτι ή ύποστήριξη μιάς άντίληψης ή όποία έπιμένει στήν πολιτική ούδε-
τερότητα τής νομικής έπιστήμης δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιά ιδεολογική
κατασκευή13. Ή έπιστήμη τού δικαίου δέν μπορεί νά περιοριστεί στή λογική
έπεξεργασία νομικών έννοιών, κανόνων καί θεσμών, άλλά είναι άντικειμενικά
καί άναπόφευκτα κοινωνικά προσδιορισμένη.

II. ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντικείμενο τής νομικής έπιστήμης είναι ή ένασχόληση μέ τό δίκαιο
ώς σύνολο κανόνων πού ρυθμίζουν έτερόνομα καί έπιτακτικά τήν άνθρώπι-
νη συμπεριφορά. Ειδικότερα, ή νομική έπιστήμη δίδει τόν ορισμό τοΰ δι-
καίου, διαχίορίζει τό τελευταίο άπό συμπεριφορές μή νομικά σημαντικές,
άναγνωρίζει καί ιεραρχεί τις πηγές πού τό διαμορφώνουν, ερμηνεύει τούς
ειδικότερους κανόνες πού ρυθμίζουν βιοτικά γεγονότα, άξιολογέί τις πιθανές
λύσεις πού προτείνονται σέ νομικές διαφορές καί γενικά συμβάλλει άποφα-
σιστικά στήν καλλιέργεια τής νομικής γνώσης.

Μέ τήν έννοια αύτή, ή νομική έπιστήμη έχει καθοδηγητική καί προ-
παρασκευαστική άποστολή τόσο στή νομοθετική δσο καί στή νομολογιακή
έκφανση τοΰ δικαίου. Σκοπός της είναι ή έρευνα τοΰ δικαίου, όχι δμως ώς
αύτόνομου τομέα άλλά σέ σχέση μέ τήν κοινωνική πραγματικότητα.

12. Ώς τούς κύριους υποστηρικτές τής θέσης αύτής στή χώρα μας μπορούμε νά
θεωρήσουμε τούς Αρ. Μανεςη, Δίκαιο καί Πολιτική, Δίκαιο, Σύνταγμα, Πολιτική,
1984, σ. 22 έπ.· Τον Ιδιο, Οί κύριες συνιστώσες τοϋ συστήματος θεμελιωδών δι-
καιωμάτων τοϋ Συντάγματος τοΰ 1975, ΝοΒ 1986, σ. 625 έπ. καί Δ. ετρυγενη,
Πανεπιστημιακή διδασκαλία καί Πολιτική, Αρμ 1975, σ. 1 έπ.

13. Έκτος άπό τόν ΜΑΝΕΣΗ βλ. άκόμη Δ. ΤΡΑΥΛΟ-ΤζΑΝΕΤΑΤΟ, Δίκαιο, πολιτική
καί νομική έπιστήμη, ΝοΒ 1987, σ. 1355 έπ.· Γ. κουμαντο, Απολογία ενός άστι-
κολόγου, 1976, σ. 45· Θ. Παπαχριςτου, Νομική έπιστήμη καί πολιτική, έφημ. Τά Νέα,
5 Απριλίου 1986· Τον Ιδιο, Ή δικαίωση ένός Άστικολόγου, Σύμμεικτα Γ. Κουμάντου,
2004, σ. 1 έπ.
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Στή σημερινή έποχή, ή οποία χαρακτηρίζεται άπο τόν πρωτοφανή σέ
σχέση μέ άλλες έποχές άριθμό νόμων, ή προσφορά τής έπιστήμης τοΰ δικαίου
συνίσταται έπιπλέον τόσο στήν παροχή ερεισμάτων γιά καταλληλότερη έφαρ-
μογή του δικαίου άπό τόν δικαστή όσο καί στήν πρόταση σκοπιμότερων, πιο
άποτελεσματικών άλλά καί κοινωνικά άποδεκτών νομοθετικών ρυθμίσεο^ν1'.
Έπίσης ή νομική επιστήμη οφείλει νά συλλάβει τήν κοινωνικοπολιτική διάστα-
ση τών νομικών θεσμών καί κανόνων, γιατί μόνον έτσι μπορεί νά έπιτελέσει
τό έργο της, τό όποιο συνίσταται οχι μόνο στήν έρμηνεία καί τήν έφαρμογή
του δικαίου άλλά καί στήν περαιτέρω έξέλιξή του. Τέλος, ή νομική έπιστήμη
πρέπει νά έπεκτείνεται καί στήν κριτική άξιολόγηση τών κανόνων δικαίου,
έργο τό όποιο συνδέεται αναγκαστικά καί μέ πολιτικές έκτιμήσεις. Αύτό όμως
δέν είναι άσυμβίβαστο μέ τόν επιστημονικό της χαρακτήρα, διότι στήν έποχή
μας δέν νοείται επιστημονική έρευνα χωρίς πολιτικές παραμέτρους15.

Γιά νά μπορέσει ή νομική έπιστήμη νά άνταποκριθεΐ σ' αυτά τά έργα δέν
μπορεί νά νοηθεί άποκομμένη άπο τήν πολιτική πραγματικότητα. Ή άρνη-
ση τοΰ πολιτικοΰ χαρακτήρα τής έπιστήμης τοΰ δικαίου άποτελέϊ συγχρόνως

\ ,/ ~ ~ ι 1Η

και άρνηση της κοινωνικής πραγματικότητας .

Τά σημεία έπαφής μεταξύ δικαίου καί πολιτικής είναι έμφανή. Σέ κά-
ποιους τομείς ή σχέση τους είναι περισσότερο έντονη καί σέ άλλους λιγότε-
ρο17. Πρόκειται γιά μιά σχέση άλληλεπίδρασης δεδομένου ότι τά δύο αυτά
φαινόμενα λειτουργούν πολλές φορές διαλεκτικά, συνυφαίνονται χωρίς όμως

14. Γιά τήν επίτευξη αύτοϋ του σκοπού ό νομικός θα πρέπει νά χρησιμοποιήσει
υπεύθυνα καί τις βοηθητικές έπιστήμες, όπως τήν οικονομία, τήν κοινωνιολογία, τήν
ψυχολογία καί τή λογική· έπ' αύτοΰ Π. ΓΕΜΤΟΣ, Οί Κοινωνικές Επιστήμες — Μια
Εισαγωγή, 1995· έπίσης Ν. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΤ, Γενικές άρχες άστικοϋ δικαίου, 3η έκδ.
1983, σ. 49.

15. An. Γεωργιαλη, ΧρΙΔ 2008, σ. 583.

16. Ό πλήρης διαχωρισμός τής έπιστήμης τοϋ δικαίου άπό τήν πολιτική είναι
—κατά μιά έπιτυχή έκφραση τοϋ ΓίΩΡΓΟΤ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ (δ.π., σ. 45)— ((Ινας εύνου-
χισμός μειωτικός καί για τήν έπιστήμη, πού καταδικάζεται σέ στειρότητα, καί για
τήν πολιτική, πού καταδικάζεται σέ τυφλότητα».

17. Ειδικότερα κατά τόν Δ. ΤΡΑΥΛΟ-ΤΖΑΝΕΤΑΤΟ, 'Εργατικό Δίκαιο καί Πολιτική
(Μια κριτική-διαλεκτική θεώρηση), Τιμητικός τόμος για τά 150 γεράνια τοϋ ΑΠ,
τόμ. V, 2007, σ. 449 έπ., 452, τό εργατικό δίκαιο μπορεί νά χαρακτηρισθεί ώς ό
περισσότερος «πολιτικοποιημένος» νομικός κλάδος- ομοίως W. Zöllner, Arbeitsrecht
und Politik, DB 1970, σ. 54· Β. Rüthers, Arbeitsrecht und politisches System, 1972. Γε-
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νά ταυτίζονται.. Στή σχέση αύτήν ή πολιτική είναι ωστόσο ή κατευθυντήρια
δύναμη, έπειδή ή ίδια ορίζει τον βαθμό τής αύτοδέσμευσής της. Τό δίκαιο
μπορεί νά λειτουργήσει ώς φραγμός άλλά μόνο στό πλαίσιο τό όποιο έχει
προηγουμένως ορίσει ή πολιτική.

Στή σημερινή έποχή ή άνάμειξη τών δύο στοιχείων είναι εντονότερη. Πα-
ρατηρείται μιά έντονη κρατική παρέμβαση μέ τήν προσπάθεια νομικής ρύθμι-
σης όλο καί περισσότερων πεδίων τής κοινωνικής ζωής άλλά καί μιά τάση
έξομοίωσης ή έναρμόνισης τών κανόνων δικαίου σέ διακρατικό έπίπεδο. Αύτή
ή τάση παγκοσμιοποίησης όχι μόνο τής οικονομίας καί τών οικονομικών
φαινομένων καί συμφερόντων άλλά —συνεπεία αύτών— καί τού πολιτικού
καί δικαιικού συστήματος άπαιτει μιά περισσότερο υπεύθυνη άντιμετώπι-
ση τών παραγόντων πού άποτελοΰν τό σύστημα αύτό. Καθήκον τής νομικής
έπιστήμης πρέπει νά είναι συνεπώς οχι ή άποστασιοποίηση άπό τήν πολιτική
πραγματικότητα άλλά, άντιθέτως, ή ένεργός συμβολή της πρός τήν κατεύθυν-
ση τής διάπλασης ένός δίκαιου κοινωνικού συστήματος συμβίωσης18.

Ή νομική έπιστήμη έπιβάλλεται νά είναι άνοικτή καί σέ πολιτικές θε-
ωρήσεις, γιατί μόνον έτσι μπορεί νά έπιτελέσει μέ έπιτυχία τό έργο της καθο-
δηγώντας τον νομοθέτη στή θέσπιση νόμων όχι μόνο δικαιικά ορθών άλλά καί
κοινωνικά πρόσφορων. Σκοπός άλλά καί καθήκον της είναι όχι μόνον ή δια-
τήρηση της έννομης τάξης μέ τήν έφαρμογή τών κανόνων δικαίου άλλά καί ή
συνεχόμενη έξέλιξη τού δικαίου καθώς καί ή προσαρμογή του στή μελλοντική
πραγματικότητα. 'Ορθά επισημαίνεται συνεπώς ότι ό αύστηρός διαχωρισμός
τής νομικής έπιστήμης άπό τήν πολιτική ένέχει τον κίνδυνο νά καταστεί ή
πρώτη μιά τεχνοκρατική έπιστήμη πού θεωρεί ώς καθήκον της νά υπηρετεί

/ \ f Vf/ / » / \\ / »/Λ (Ο

πάντοτε τον νομο, τον οποίο νομο, ακόμη και τον «καταφωρα» αόικο .

Τό συμπέρασμα στό όποίο φαίνεται νά καταλήγουμε, ότι ή νομική
έπιστήμη έχει —καί πρέπει νά έχει— πολιτική διάσταση, δέν σημαίνει όμως
καί υιοθέτηση του αιτήματος πού προβάλλεται κατά καιρούς άπό διάφορους
συγγραφείς γιά ένα ((πολιτικά στρατευμένο» δίκαιο ή άκόμη καί γιά «πο-
λιτικοποίηση» τού δικαίου. Ή πολιτική ώς νομοθέτης καί ή πολιτική ώς
παρέμβαση στήν εφαρμογή τών νόμων δέν συμπίπτουν καί δέν συνέχονται.

νικά γιά τήν επιρροή τοϋ πολιτικού συστήματος στό δημόσιο καί τό ιδιωτικό δίκαιο
βλ. Απ. Γεωργιαλη, ΧρΙΔ 2008, σ. 579-581, όπου καί περαιτέρω παραπομπές.

18. Απ. Γεωργιαδη, ό.π.

19. Θ. Παπαχριςτοτ, Ή δικαίωση ένός Άστικολόγου, σ. 1 έπ.
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Ό νομοθέτης, κατά τή θέσπιση τών κανόνων δικαίου, λαμβάνει άναγκαίως
καί πολιτικές άποφάσεις. Μετά τή θέσπιση δμως τών κανόνων αύτών, ή
έρμηνεία καί ή έφαρμογή τους γίνονται πλέον σύμφωνα μέ τις κατευθυντήρι-
ες γραμμές τού Συντάγματος.

III. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΤΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ή σπουδαιότητα τής διαπίστωσης αύτης καταφαίνεται ιδίως κατά τήν
έφαρμογή τού δικαίου άπό τή δικαστική έξουσία καί τούς λειτουργούς της,
δηλαδή κατά τήν άπονομή τής δικαιοσύνης.

Ή έφαρμογή τοΰ δικαίου στήν πράξη γίνεται μέ τή συνδρομή τής Πο-
λιτείας μέσω τών δικαστηρίων, τά όποια αύτή οργανώνει καί συντηρεί. Τά
δικαστήρια λύνουν, σύμφωνα μέ τό δίκαιο καί άκολουθώντας ορισμένη διαδι-
κασία (δικονομία), τις διαφορές πού άνακύπτουν μεταξύ τών προσώπων. Οί
άποφάσεις τών δικαστηρίων άποτελοΰν τή λεγόμενη «νομολογία». Ή δραστη-
ριότητα αύτή, ή δικαστική έξουσία ή λειτουργία, άσκέϊται άπό τούς δικαστές
πού συγκροτούν τά δικαστήρια καί άπολαύουν λειτουργικής καί προσοοπικής
άνεξαρτησίας (βλ. άρθρ. 87 § 1 Σ). Τό άρθρο 26 Σ, μέ τό όποιο καθιερώνε-
ται ή σαφής διάκριση τών τριών λειτουργιών τού Κράτους —τής νομοθετικής,
τής έκτελεστικής καί τής δικαστικής— ορίζει δτι «ή δικαστική λειτουργία
ασκείται άπό τά δικαστήρια» καί δτι «οί άποφάσεις τους έκτελοΰνται στο
ονομα τοΰ Έλληνικοΰ Λαού». Σύμφωνα μέ τό άρθρο 87 § 2 Σ «οί δικαστές
κατά τήν άσκηση τών καθηκόντων τους ύπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα καί
στούς νόμους καί σέ καμία περίπτωση δέν ύποχρεοΰνται νά συμμορφώνονται
μέ διατάξεις πού έχουν τεθεί κατά κατάλυση τοΰ Συντάγματος».

Στή δικαστική έξουσία άποδίδεται συνήθως ((στατικός» χαρακτήρας, ό
όποιος έκφράζει σταθερότητα, σέ άντίθεση μέ τή ((δυναμική» πού άναγνωρίζε-
ται στή νομοθετική ή τήν έκτελεστική έξουσία20. Τό πεδίο δράσης τής δικα-
στικής έξουσίας θεωρείται κατά κανόνα περιορισμένο σέ σχέση μέ τις άλλες
δύο έξουσίες, καθώς δέν δίνει μεγάλα περιθώρια γιά κρίσεις σκοπιμότητας.
Οί άρμοδιότητες τής δικαστικής έξουσίας συνίστανται κυρίως στήν έρμηνεία
καί τήν έφαρμογή τών κανόνων δικαίου, γεγονός πού προσδιορίζει ένα σαφώς
στενό πλαίσιο μέσα στο όποιο μπορεί νά άναπτύξει τήν κρίση της21.

20. Αρ. Μλνεςης, ό.π., σ. 21.

21. Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Πολιτική. Θεωρία πολιτικής δεοντολογίας, 1965, σ. 176 έπ.
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Αύτές οί άντιλήψεις έχουν δμως τον τελευταίο καιρό σημαντικά αναθε-
ωρηθεί. Άπό τήν έποχή πού εγκαταλείφθηκαν οί απόψεις περί τής στενής,
τυπικολογικής ερμηνείας τών νόμο^ν καί επικράτησε ή τελολογική μέθοδος
έρμηνείας καί έφαρμογής του δικαίου, ή έξουσία τοΰ δικαστή διευρύνθηκε
τόσον ώστε ενίοτε νά είναι άνάλογη μέ εκείνη τοΰ νομοθέτη. Αύτό γίνεται
άντιληπτό, εάν λάβει κανείς ύπόψη τή δικαιοπλαστική έξουσία πού άσκεΐ ό
δικαστής, όταν συγκεκριμενοποιεί τόν άφηρημένο κανόνα δικαίου γιά νά τόν
έφαρμόσει στήν κρινόμενη άτομική υπόθεση. 'Ιδίως όταν ό κανόνας αύτός
περιέχει άόριστες νομικές έννοιες καί άξιολογικές κρίσεις, παρέχεται στον
έφαρμοστή τοΰ δικαίου ή εύχέρεια νά διαπλάσει στή συγκεκριμένη περίπτω-
ση ad hoc κανόνα δικαίου, άνάλογο μέ εκείνον πού θά έθετε ό νομοθέτης, εάν
καλέίτο νά νομοθετήσει κατά τόν χρόνο έκδοσης τής δικαστικής άπόφασης22.

Είναι πρόδηλο οτι ό νομοθέτης δέν μπορεί, κατά τή νομοπαρασκευ-
αστική καί τή νομοθετική του δραστηριότητα, όσο έντονη καί άν είναι, νά
λάβει ύπόψη όλους τούς πιθανούς καί άπίθανους παράγοντες πού άφοροΰν τή
συγκεκριμένη κατάσταση πού καλείται νά ρυθμίσει2''. Αύτός είναι ό λόγος
πού οί ρυθμίσεις του διατυπώνονται κατά τρόπο άφηρημένο, μέ σκοπό νά
καλύψουν όσο τό δυνατόν περισσότερες πιθανές περιπτώσεις. Άλλοτε πάλι
ό νομοθέτης ε'ίτε έχει άφήσει άθέλητα γνωστό του θέμα άρρύθμιστο ε'ίτε τό
άφησε ήθελημένα άρρύθμιστο, γιατί έκρινε ότι δέν ήταν ώριμο προς ρύθμι-
ση ή ότι έπρεπε ή λύση του νά άφεθέί στή νομολογία. Σέ άλλες πάλι πε-
ριπτώσεις ό νομοθέτης, προκειμένου νά διατηρήσει τό δίκαιο εύκαμπτο,
απέφυγε νά προβεί στήν περιπτωσιολογική ρύθμιση μιάς κατηγορίας σχέσε-
ων καί χρησιμοποίησε γενικές ρήτρες, άφήνοντας έτσι στον έφαρμοστή τοΰ
δικαίου εύρύτερα περιθώρια εξειδίκευσης τοΰ κανόνα. Σέ όλες αύτές τις πε-
ριπτώσεις, ή δικαιοπλαστική έξουσία τοΰ δικαστή είναι τόσον εύρεία, ώστε
νά προσεγγίζει έκείνη τοΰ νομοθέτη2'.

22. Βλ. σχετικά Α. Γαζη, Νομική σκέψις καί μέθοδος αύτής, ΕΕΝ 1965, σ. 381 έπ.·
Φ. Δωρη, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, τεύχος Α', 1991, σ. 182 έπ.· Τον Ιδιο, Νομικές
Μελέτες, 1993- Αγ. Μπακογιουλο, Ή δικαιοπλαστική έξουσία τοϋ δικαστή, Εταιρεία Δι-
καστικών Μελετών, Συμβολές, 1997, σ. 10· π. παπανικο.ναοτ, Μεθοδολογία τοϋ Ιδιωτι-
κού Δικαίου και Ερμηνεία τών Δικαιοπραξιών, 2000, σ. 230 έπ.· Κ. σταματη, Ή θεμελίω-
ση τών νομικών κρίσεων — Εισαγωγή στή μεθοδολογία τοϋ δικαίου, 1999, σ. 246 έπ.

23. Απ. Γεωργιαδη, ΧρΙΔ 2008, σ. 581-582.

24. Βλ. καί Αγ. Μπακοιιουλο, δ.π.
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Στή χώρα μας για τήν εύθεία άναγνώριση τής δικαιοπλαστικής έξουσίας
τοΰ δικαστή κατά τήν έφαρμογή τοΰ δικαίου ρηξικέλευθη υπήρξε μιά απόφαση
της 'Ολομέλειας τοΰ Αρείου Πάγου τοΰ έτους 198625. Σύμφωνα μέ αύτή, ή λο-
γική ή τελολογική έρμηνεία τών νόμων , δηλαδή αύτή πού δέν προκύπτει άμε-
σα άπό τις λέξεις πού χρησιμοποιήθηκαν καί τή γραμματική εννοιά τους, άλλά
άνευρίσκεται μέ τή λογική ή νοητική έπεξεργασία της φραστικής διατύπωσης
τού νόμου, είναι έργο καί καθήκον της δικαστικής έξουσίας, τό όποιο δέν μπορεί
νά άφαιρέσει ή νά περιορίσει ό κοινός νομοθέτης χωρίς τόν κίνδυνο νά παραβιάσει
τή διάταξη τοΰ άρθρου 26 τοΰ Συντάγματος γιά τή διάκριση τών λειτουργιών.

Βέβαια ή έξέλιξη αύτή, δηλαδή ή άναγνώριση στον δικαστή της δυνατότη-
τας δημιουργικής παρέμβασης κατά τήν έφαρμογή τοΰ δικαίου καί γενικότερα
ή στροφή της έρμηνείας τοΰ νόμου προς τήν κοινωνική πραγματικότητα, δέν
θά έπιτυγχανόταν χωρίς τή συμβολή τής νομικής έπιστήμης καί ειδικότερα
χωρίς τήν προεργασία πού είχαν παράσχει μέ τις έργασίες τους έξαίρετοι
"Ελληνες νομικοί τής προηγούμενης γενιάς, όπως ό Άλ. Λιτζερόπουλος2', ό
Κ. Τριανταφυλλόπουλος28, ό Γ. Μαριδάκης29, ό Κ. Τσάτσος'®" κ.ά.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ή σύμφωνα μέ τά έκτεθέντα διεύρυνση τής
έξουσίας τοΰ δικαστή κατά την έρμηνεία καί τήν έφαρμογή τοΰ δικαίου έχει τό
μεγάλο πλεονέκτημα ότι διευκολύνει τήν προσαρμογή τών διατάξεων νόμου,
ιδίως αύτών πού είναι σκοπίμως άόριστες, στή συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινω-
νική πραγματικότητα. Παρουσιάζει δμως καί τό μειονέκτημα δτι μερικές φορές
τά δικαστήρια μέ τό άλλοθι τής τελολογικής έρμηνείας τοΰ νόμου τείνουν νά
διολισθήσουν σέ διάπλαση δικαίου, έπιχειροΰν δηλαδή νά υποκαταστήσουν τόν
νομοθέτη.

Στό σημείο αύτό ή στάση τής νομολογίας είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη. Ή
έρμηνεία τού νόμου άπό τόν δικαστή δέν πρέπει νά δίνει εύκολα τη θέση της

25. Ο λ ΑΠ 246/1986 ΝοΒ 1987, σ. 1573 = ΕλλΔνη 1986, σ. 939.

26. Γιά τις μεθόδους έρμηνείας τών κανόνων δικαίου βλ. άντί πολλών Απ. Γε-
ωργιαδη, Γενικές άρχές άστικοΰ δικαίου, 3η εκδ. 2002, § 6 άρ. 1 έπ.

27. Μέ τις μονογραφίες του: Ή νομολογία ώς παράγων διαπλάσεως τοϋ ίδιιυ-
τικοϋ δικαίου, 1932· Ή ιδιαιτέρα φύσις τοϋ νομολ,ογιακοϋ δικαίου, 1935.

28. Κυρίως μέ τή μελέτη του: Ή ελευθέρα έρμηνεία τοϋ δικαίου, 1916 (άνάτυπο).

29. Αιτιολογική "Εκθεσις τοϋ Εισηγητού επί τοϋ προσχεδίου τών Γενικών Άρχών, 1936-
Ο Ιλιος, Τό ζήτημα τοΰ Άστικοΰ Κωδικός, 1946· Ο Ιλιος, 7α κύρια χαρακτηριστικά τής
ελληνικής κωδικοποιήσεως, 1947 (Άνάτυπον άπό τά Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών).

30. Τό πρόβλημα τής έρμηνείας τοϋ δικαίου, 1932 (2η εκδ. 1978).
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στή διάπλαση τοϋ νόμου, παρά μόνον εκεί πού είναι άπολύτο^ς άναγκαΐο, δη-
λαδή εκεί πού ύπάρχει ρυθμιστικό κενό. Οί δικαστές πρέπει νά μή λησμονούν
ότι δέν θέτουν τούς νόμους, άλλά τούς έρμηνεύουν. Ή δημιουργική παρέμβα-
ση τοΰ δικαστή κατά τήν έρμηνεία καί τήν έφαρμογή τού δικαίου πρέπει νά
γίνεται στον βαθμό καί μέ τά έργαλεΐα πού τοΰ επιτρέπουν τό Σύνταγμα καί
οί νόμοι τοΰ Κράτους.

Μιά άλλη συνέπεια τής δικαιοπλαστικής δράσης τής νομολογίας είναι
ότι πολλές φορές ό δικαστής, άναζητώντας τον σκοπό τής εφαρμοζόμενης
διάταξης νόμου καί τή σχέση της μέ τήν κοινωνικοπολιτική πραγματικότη-
τα πού τήν περιβάλλει, έκδίδει άποφάσεις πού μπορεί νά έχουν καί πολιτικές
έπιπτώσεις31. Αύτό φαίνεται έντονότερα στις περιπτώσεις ερμηνείας συνταγ-
ματικών διατάξεων. Στή χώρα μας μάλιστα, όπου δέν ύφίσταται ό θεσμός τού
Συνταγματικού Δικαστηρίου, συμβαίνει άρκετές φορές άποφάσεις δικαστηρίων
νά έχουν πολιτικές συνέπειες, όπως π.χ. οί σχετικά πρόσφατες άποφάσεις τού
Αρείου Πάγου γιά τις γερμανικές άποζημιώσεις, γιά τις συμβάσεις τών έργα-
ζομένων στον εύρύτερο δημόσιο τομέα, γιά τή δικαίωση τών άπολυθέντων
έκτάκτων υπαλλήλων τής ΔΕΗ, γιά τό οικογενειακό έπίδομα τών υπαλλήλων
τού δημόσιου τομέα κ.λπ.

Πολλές άπό τις άποφάσεις αύτές προκαλούν έπικρίσεις άπό τήν κοινή
γνώμη32, ή όποια προβαίνει συχνά σέ σχόλια περί «δικαστικοΰ άκτιβισμοΰ»,
«δημιουργικής» νομολογίας ή άκόμη καί περί ((πολιτικοποιημένης» δικα-
στικής λειτουργίας. Οί συζητήσεις αύτές έντείνονται μάλιστα σέ περιόδους
όπου τά δικαστήρια καλούνται νά έπιλύσουν διαφορές άπό τις όποιες δημι-
ουργούνται κοινωνικές ή πολιτικές προεκτάσεις.

Τό θέμα είναι θεμελιακό γιά τον προσανατολισμό τής Δικαιοσύνης,
τις άξίες πού υπηρετεί καί τήν άνεξαρτησία της άπό τις δύο άλλες συντε-
ταγμένες έξουσίες τής Πολιτείας, τήν έκτελεστική καί τή νομοθετική.

Ή δικαστική έξουσία, γιά νά εκπληρώσει μέ έπιτυχία τήν άποστολή της,
πρέπει νά έχει τήν άναγνώριση, τήν εμπιστοσύνη καί τόν σεβασμό τής κοινής
γνώμης. Πρός τούτο έπιβάλλεται νά παραμένει ((πολιτικά ούδέτερη», δηλαδή
έξω άπό τις πολιτικές άντιπαραθέσεις, γιατί διαφορετικά οί κίνδυνοι σύγχυσης

31. Γιά τις πολιτικές επιπτώσεις τών δικαστικών αποφάσεων βλ. Au. Γεωρ-
γιαδη, ΧρΙΔ 2008, σ. 582.

32. Για τήν έννοια τής ((κοινής γνώμης)) βλ. Εΐ. ΚΡΟΤΣΤΑΛΑΚΗ, Ή δικαστική
έξουσία, ή άνεξαρτησία της καί ή κοινή γνώμη, ΤοΣ 1986, σ. 1 έπ.
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τών ρόλων μεταξύ δικαστή καί νομοθέτη καί διατάραξης της ισορροπίας τών
τριών κρατικών λειτουργιών είναι προφανείς.

Εκείνοι πού προτρέπουν τόν δικαστή νά λαμβάνει ύπόψη, κατά την άσκη-
ση της δικαιοπλαστικής έξουσίας του, καί τις προσωπικές πεποιθήσεις του ώς
προς τήν πολιτική ορθότητα ή σκοπιμότητα τοΰ νόμου πού εφαρμόζει, δέν τόν
βοηθούν στήν έπιτέλεση τοΰ —έ'τσι κι αλλιώς δύσκολου— έργου του. Γιατί,
άκόμη καί άν κάποιος δικαστής επηρεασθεί κατά τήν άσκηση τοΰ δικαιοδο-
τικοΰ έ'ργου του άπό πολιτικά επιχειρήματα, κοσμοθεωρητικές άντιλήψεις ή
κοινωνικοεπιστημονικές θεωρίες, στό πλαίσιο τής δικαιοδοτικής ιεραρχίας τά
άνώτερα δικαστήρια θά εξουδετερώσουν τις πολιτικά επηρεασμένες άποφάσεις
του. Σέ ένα πολίτευμα, όπως τό δικό μας, τό όποιο άναγνωρίζει σέ κάθε
πολίτη, άρα καί στόν δικαστή, τό δικαίωμα νά έχει τις πολιτικές πεποιθήσεις
καί τήν κοσμοθεωρία του, ή προτροπή αύτή προς τόν δικαστή θά ήταν ιδι-
αίτερα έπικίνδυνη γιά τήν άσφάλεια καί τήν ορθή άπονομή τοΰ δικαίου.

Ό δικαστής, ώς άνθρωπος καί ένεργός πολίτης, άσφαλώς δικαιούται νά έχει
τις πολιτικές πεποιθήσεις καί τις κομματικές προτιμήσεις του. Αύτές πρέπει
όμως νά τις κρατά άποκλειστικά γιά τόν έαυτό του, γιατί ή κοινολόγηση τους θά
κλόνιζε τήν εμπιστοσύνη τών δικαζομένων στήν άνεξαρτησία καί τήν άντικειμε-
νικότητα τοΰ δικαστή. Το ιδεώδες θά ήταν οί δικαζόμενοι νά μή γνωρίζουν ούτε
ποΰ πρόσκειται πολιτικά ό δικαστής ουτε τί ψηφίζει στις έκλογές!

Ό δικαστής οφείλει νά άσκεΐ τό δικαιοδοτικό έργο του μέ κάθε δυνατή
άντικειμενικότητα, άνεπηρέαστος άπό τις πολιτικές θέσεις ή προτιμήσεις
του, βασιζόμενος στις Γενικές Άρχές πού διατρέχουν τό δίκαιο καί υποκείμε-
νος κατά τήν άσκηση τών καθηκόντων του «στο Σύνταγμα καί τούς νόμους»
(άρθρ. 87 § 2 τοΰ Σ). Ή συνταγματική άρχή της διάκρισης τών εξουσιών
(άρθρ. 26 τοΰ Σ) επιβάλλει οχι μόνο τή μή άνάμειξη τών δύο άλλων έξουσιών
—καί ειδικότερα τής εκτελεστικής— στό έργο τών δικαστών άλλά καί τή μή
άνάμειξη τής δικαιοσύνης σέ πολιτικά θέματα καί θέματα νομοθετικής πολι-
τικής. 'Εάν ό δικαστής έμφορέίται άπό τις άρχές αύτές, τότε ή δημοκρατική
λειτουργία τοΰ πολιτεύματος, όπως αύτή κατοχυρώνεται στό Σύνταγμα τής
χώρας μας, δέν κινδυνεύει τόσον άπό τό επαπειλούμενο κάθε φορά φόβητρο
τοΰ λεγόμενου ((κράτους τών δικαστών»33, όσον άπό τις συχνά δυστυχώς πα-

33. Γιά τήν έννοια αύτή βλ. Ν. ανδρουλακη, ΝοΒ 1985, σ. 1505 έπ.· Λ. ΚοΤΣΑ-
λη, ΝοΒ 2010, σ. 14 έπ.



ΠΑΝΗΓΥΡΙ Κ H ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

151

ρατηρούμενες προσπάθειες τών εκπροσώπων τών δύο άλλων λειτουργιών (καί
ίδίως της εκτελεστικής) νά επέμβουν στο έργο τής δικαστικής λειτουργίας.

Τό αίτημα γιά άνεξάρτητη καί άπολιτική δικαιοσύνη είναι ενα άπό τά
στοιχήματα πού πρέπει νά κερδίσει ή χώρα μας ίδίως σέ αύτή τήν κρίσι-
μη περίοδο πού διέρχεται. Τό άλλο, εξίσου σπουδαίο καί έπιτακτικό, είναι ό
έκσυγχρονισμός τής έλληνικής δικαιοσύνης, τό άνοιγμά της στις νέες τεχνο-
λογίες καί κυρίως ή ύπέρβαση της γραφειοκρατίας καί τής τυπολατρίας. Είναι
εντυπωσιακό δτι τό Εύρωπαΐκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα-
ταδίκασε κατά τό τελευταίο εξάμηνο μέ 32 άποφάσεις του τήν Ελλάδα γιά
ισάριθμες άδικες άποφάσεις τών έλληνικών δικαστηρίων. Οί συχνότερες κατη-
γορίες πού προσάπτονται στήν ελληνική δικαιοσύνη είναι ή τυπολατρία καί ή
γραφειοκρατία.

Χαρακτηριστική είναι ή σχετικά πρόσφατη (31.7.2008) άπόφαση του
Εύρωπαϊκού Δικαστηρίου «επί τής υποθέσεως Λούλη κατά Ελλάδος»34, μέ
τήν οποία καταδικάσθηκε ή Ελλάδα, επειδή ο Άρειος Πάγος, τό Ανώτατο
Ακυρωτικό Δικαστήριο τής χώρας μας, κήρυξε άπαράδεκτο τό ένδικο μέσο
τής έφεσης γιά τόν λόγο ότι στό σχετικό δικόγραφο τής προσφεύγουσας
άναγραφόταν μέν οτι αύτή ήταν ή χήρα του έν τω μεταξύ άποθανόντος αρχι-
κού μηνυτή, οχι όμως καί ότι ήταν κληρονόμος του, παρότι ή ιδιότητα αύτή
προέκυπτε άπό άλλα έγγραφα τής δικογραφίας πού ήταν στήν κατοχή τοΰ
δικαστηρίου. Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τοΰ δικαστηρίου τοΰ Στρασβούργου,
οί τυπικές ελλείψεις τοΰ εισαγωγικού δικογράφου (άγωγής, αίτησης, έφεσης,
άναίρεσης κ.λπ.) —όταν μπορούν νά θεραπευθούν είτε άπό τά στοιχεία τής
δικογραφίας είτε άπό έγγραφα πού έχουν προσκομισθεί καί βρίσκονται στον
φάκελο τής υποθέσεως— δέν μπορούν νά καταργοΰν τό προς άσκηση δικαίω-
μα, πολύ περισσότερο τό θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης σέ δικαστήριο πού
άποτελέί τό ύπόβαθρο τών περισσότερων άτομικών δικαιωμάτων. Τό τυπικό
στοιχείο στούς δικονομικούς κώδικες τών κρατών είναι σεβαστό, άλλά δέν
μπορεί νά εξικνείται μέχρι τό σημείο ώστε νά καταργείται ό πυρήνας τοΰ
δικαιώματος τοΰ πολίτη νά προσφύγει στό δικαστήριο35.

34. ΝοΒ 2008, σ. 2513, μέ σχόλιο Β. Χειρδάρη.

35. Βλ. σχετικώς καί Β. χειρδαρη, Ή κριτική στό Στρασβούργο, τά όρια
έρμηνείας, τό «περιθώριο εκτίμησης» καί τά προβλήματα τοΰ ΕΔΔΑ, ΝοΒ 2009,
σ. 1980 έπ. Έπίσης Μ. δεληθαναση, Γραφειοκρατία καί τυπολατρία στή Δικαι-
οσύνη, έφημ. Ή Καθημερινή, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009, σ. 6.
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Ό στόχος μας λοιπόν πρέπει νά εϊναι, αν θέλουμε νά συγκαταλεγόμεθα
στα πολιτισμένα κράτη καί νά είμαστε μέτοχοι αύτοΰ πού λέγεται νομικός
πολιτισμός, ή έφαρμογή τοΰ δικαίου στήν πράξη νά γίνεται καί στή χώρα
μας άπό μιά δικαστική έξουσία άνεξάρτητη, άπολιτική, έκσυγχρονισμένη καί
άπαλλαγμένη άπό τον νομικό φορμαλισμό καί τήν τυπολατρία.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣ





ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΤ

I. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κατά το διαρρεύσαν έτος 2011 το Κέντρον Έρεύνης τής
'Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου εξέδωσε τά ακόλουθα τρία
έργα:

1. Στόν 63ο τόμο τής σειράς τών Πραγματειών τής Ακαδημίας Αθηνών
καί υπό τήν έπιστημονική έπιμέλεια τής Διευθύντριας τοΰ Κέντρου κας
Λυδίας Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη κυκλοφόρησε τό έργο τών Λυδίας Πα-
παρρήγα-Άρτεμιάδη, 'Ηλία Άρναούτογλου καί 'Ιωάννη Χατζάκη Περίγραμ-
μα Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τά Ελληνικά Κείμενα (σελίδες
726). Ή έκδοση άποτελεΐ τό προϊόν συλλογικού ερευνητικού προγράμματος
τοΰ Κέντρου τών έτών 2006-2010 στό πλαίσιο τοΰ οποίου ολοκληρώθηκε ή
συστηματική περισυλλογή, κατάταξη καί παρουσίαση τοΰ έντυπωσιακοΰ
ογκου τών έλληνόγλωσσων μεταβυζαντινών νομικών πηγών πού εκδόθηκαν
μεταξύ 1978 καί 2007. Τό κύριο τμήμα τοΰ Περιγράμματος (σελ. 171-668)
καταλαμβάνεται άπό τή συστηματική παρουσίαση όλων τών έλληνόγλωσσων
μεταβυζαντινών νομικών πηγών, οί όποιες έχουν δημοσιευθεί μεταξύ τών έτών
1978 έως 2007 καθώς καί πολλών άπό έκεϊνες, οί όποιες, έκ παραδρομής, δέν
είχαν συμπεριληφθεί στό Περίγραμμα τοΰ Δημητρίου Γκίνη. Οί 1.400 βιβλιο-
γραφικές ένδείξεις συνοδεύονται άπό πλήθος άποσπασμάτων πηγών οί όποιες
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ένδιαφέρον, κυρίως γιά τούς ιστορικούς τοΰ δικαίου
(σελ. 171-668). Τοΰ σώματος τών πηγών προηγείται Εισαγωγή (Λυδία Πα-
παρρήγα-Άρτεμιάδη, σελ. 111-170) στήν οποία γίνεται διεξοδική άναφορά
στήν έπιστημονική συνεισφορά έλλήνοον καί ξένων έρευνητών στή μελέτη τής
ιστορίας τοΰ μεταβυζαντινού δικαίου κατά τά τελευταία 150 έτη, στις κυ-
ριότερες έκδόσεις πηγών τής ιδίας περιόδου καί, τέλος, στή μεθοδολογία καί
στις άρχές πού άκολουθήθηκαν. Ή Εισαγωγή συνοδεύεται άπό ξενόγλωσση
μετάφραση τοΰ κειμένου στήν άγγλική γλώσσα. Τό έργο συνοδεύεται έπίσης
άπό: 1) Βιβλιογραψία-συντομογραφίες τών περιλαμβανομένων στό Corpus
ενδείξεων (σελ. 9-108), 2) Δύο εκτεταμένα ευρετήρια (νομικών δρων και
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τόπων) (σελ. 669-698), 3) Δύο Appendix βιβλιογραφίας πηγών σέ περίληψη
καί βιβλιογραφίας πηγών σέ μετάφραση (σελ. 699-711) καί 4) Χρονολογώ
τών σημαντικών ιστορικών καί άλλων γεγονότων (εκδόσεις μεταβυζαντινών
νομικών κειμένων, κωδικοποιήσεις έθίμων, ψήφιση βασικών συνταγματικών
κειμένου, διεθνείς συνθήκες κ.ά.) της μεταβυζαντινής περιόδου (σελ. 713-726).

2. Στή σειρά τών Παραρτημάτο^ν τής Έπετηρίδος τοΰ Κέντρου κυ-
κλοφόρησε ή μονογραφία της Καθηγήτριας τής Νομικής Σχολής τοΰ Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κας Δέσποινας-Είρήνης Τσούρκα-
Παπαστάθη, σέ συνεργασία μέ τήν κα Ελένη Κύρτση-Νάκου: Ή νομολογία
τοϋ κριτηρίου τής Ελληνικής «Κομπανίας» τοϋ Σιμπίον Τρανσυλβανίας,
17ος-18ος αι. Πήγες του δικαίου καί τών θεσμών τοΰ απόδημου έλληνισμοϋ.
(Παράρτημα 42ου τόμου Έπετηρίδος ΚΈΙΕΔ άριθ. 10, σελίδες 686). Στήν
έκδοση δημοσιεύονται αύτούσιες οί δικαστικές άποφάσεις τής άνθούσας ((Κομ-
πανίας», δηλαδή τοΰ σωματείου τών ελλήνων έμπόρων-πραγματευτών τής
Τρανσυλβανίας, όπως αύτές διασώθηκαν στούς άρχειακούς κώδικες τής Βι-
βλιοθήκης τής Ρουμανικής Ακαδημίας Επιστημών [υπ' άριθ. 976, 978 (καθ'
ολοκληρίαν) καί 979, 1153 (μερικώς) έλληνικοί κώδικες τής Βιβλιοθήκης τής
Ρουμανικής Ακαδημίας Βουκουρεστίου]. Ό σχολιασμός τών πηγών καί ή
παράθεση πλήθους έρμηνευτικών στοιχείων παρέχει μία τεκμηριωμένη εικόνα
γιά τή διαμόρφωση καί έξέλιξη τών δικαιικών θεσμών καί τοΰ κοινωνικού
καί οικονομικού βίου τοΰ βορείου έλληνισμοϋ πού έδρασε στήν καρδιά τής
πανίσχυρης Αύστριακής Αύτοκρατορίας κατά τούς 17ο καί 18ο αί.

3. Έπίσης, στή σειρά τών Παραρτημάτο^ν τής Έπετηρίδος τοΰ Κέντρου
κυκλοφόρησε τό έργο τών Mark Sundahl (Assistant Professor στό Cleveland
State University, USA), David Mirhady (Assistant Professor στό Simon Fra-
ser University, Canada) καί τοΰ ερευνητή τοΰ ΚΕΙΕΔ Ηλία Άρναούτογλου
A New Working Bibliography of Ancient Greek Law (7th-4th centuries BC)
(Παράρτημα 42ου τόμου Έπετηρίδος ΚΕΙΕΔ άριθ. 11, σελίδες 657). Ή
έκδοση άποτελεΐ συλλογή καί θεματική κατάταξη τών επιστημονικών
συνεισφορών στήν κατανόηση τών θεσμών τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ δικαίου,
όπως αύτοί άναπτύχθηκαν άπό τόν 7ο έως καί τόν 4ο αί. π.Χ. Ή θεματική
κατάταξη εντάσσει τό δίκαιο στό εύρύτερο πλαίσιο τοΰ άρχαίου ελληνικού
πολιτισμού. Οί ένότητες άφοροΰν τις πηγές μέσω τών οποίων γνωρίζουμε
καί προσεγγίζουμε τό άρχαΐο έλληνικό δίκαιο (κείμενα τής γραμματείας καί
επιγραφές), τά βοηθητικά έργαλεΐα πού είναι στή διάθεση τών ερευνητών,
βασικές έννοιες καί ζητήματα (θέμις, δίκη, νόμος, ψήφισμα κ.λπ.), τό δίκαιο
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στο πλαίσιο τής άρχαίας πόλεως (οί διεργασίες έκπόνησης καί οί άνθρωποι,
τά άτομα καί ό νόμος, ή οικογένεια καί οί κληρονομικές σχέσεις, κ.λπ.).

II. Στό στάδιο τής τελικής διορθώσεως τών τυπογρα-
φικών δοκιμίων ευρίσκονται οί άκόλουθοι δύο τόμοι:

1. Το έργο τού έρευνητή τού Κέντρου κ. 'Ιωάννη Χατζάκη Περίγραμ-
μα 'Ιστορίας Μεταβυζαντινού Δικαίου τοϋ λατινοκρατούμενού ελληνισμού.
Τά λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα (σέ προσεχή τόμο τής σειράς τών
Πραγματειών τής Ακαδημίας Αθηνών, σελίδες 471). Ή προετοιμαζομένη
έκδοση άποτελεΐ τή συστηματική περισυλλογή, κατάταξη καί παρουσίαση
τοΰ έντυπωσιακοΰ όγκου τών ξενόγλωσσων μεταβυζαντινών νομικών πηγών
(περί τά 900 λήμματα), οί όποιες έκδόθηκαν άπό τις άρχές τοΰ 19ου αί. έως
τό έτος 2007 καί άφοροΰν στόν νομικό, οικονομικό καί κοινωνικό βίο τών
έλληνόφωνων πληθυσμών ύπό λατινική κυριαρχία. Τού σώματος τών πηγών
προηγείται Εισαγωγή ('Ιωάννης Χατζάκης [26 σελ.], ή όποια συνοδεύεται καί
άπό τή μετάφρασή της στή γαλλική). Στό κείμενο τής Εισαγωγής γίνεται δι-
εξοδική άναφορά στις δικαιικές συνθήκες πού έπικράτησαν στά έδάφη τής βυ-
ζαντινής αύτοκρατορίας μετά τήν άλωση τοΰ 1204 καί τή διανομή της, στις
ιδιαιτερότητες τών σταυροφορικών κρατών πού διαδέχτηκαν τή βυζαντινή
έννομη τάξη καί τέλος στή μεθοδολογία πού τηρήθηκε κατά τήν κατάρτι-
ση τοΰ έργου. Το έργο συνοδεύεται άπό: 1) Βιβλιογραφία-συντομογραφίες
τών περιλαμβανομένων στό Corpus ένδείξεων (68 σελ.), 2) Δύο έκτεταμένα
ευρετήρια (νομικών όρων καί τόπων) (17 σελ.) καί 3) Χρονολογία τών ση-
μαντικών ιστορικών καί άλλων γεγονότων (ιστορικά γεγονότα, έκδόσεις με-
ταβυζαντινών νομικών κειμένων, ψήφιση βασικών συνταγματικών κειμένων,
διεθνείς συνθήκες κ.ά.) τής μεταβυζαντινής περιόδου τοΰ λατινοκρατούμενου
έλληνισμοΰ (6 σελ.).

2. Ό 43ος τόμος τής Έπετηρίδος τοΰ Κέντρου έτους 2011 περιλαμβάνει
δέκα επιστημονικές έργασίες έλλήνων καί ξένο^ν ιστορικών τοΰ δικαίου, οί
όποιες πραγματεύονται θέματα άναφερόμενα στήν έξέλιξη τοΰ ελληνικού δι-
καίου καί τών θεσμών άπό τήν έλληνορο^μαϊκή άρχαιότητα έως τά μέσα τού
20οΰ αί. Ειδικότερα, άντικείμενα διερεύνησης τών έπιστημονικών αύτών
έργασιών, οί όποιες συνοδεύονται άπό ξενόγλο^σσες περιλήψεις τοΰ περιε-
χομένου τους καί λέξεις-κλειδιά σέ έλληνική καί ξένη γλώσσα, άποτελοΰν: α)
γιά μέν τήν περίοδο τής ελληνορωμαϊκής άρχαιότητας, οί νομικές παράμε-
τροι πού συμβάλλουν στήν κατανόηση τής εύριπίδειας τραγωδίας Μήδεια (D.
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Leäo), ό θεσμός τών ((δημοσίων δούλων» στις ελληνικές πόλεις (Ρ. Ismard),
οί δικαιικές παρενέργειες της όλιγανδρίας (Ήλ. Άρναούτογλου), β) για δέ τή
βυζαντινή καί μεταβυζαντινή περίοδο, αντικείμενα πραγμάτευσης άποτελοΰν
ή άλληλουχία συμμόρφωσης στήν παράδοση καί άνανέωσης στά βυζαντινά
νομοθετικά κείμενα άπό τόν 'Ιουστινιανό μέχρι καί τούς Μακεδόνες (Σπ.
Τρωιάνος), ή έμβάσανη άνάκριση στο Βυζάντιο (Δ. Δελής), ή περιγραφή τοΰ
περιεχομένου τοΰ νομικού κώδικα Β'της μονής Άγιου Προδρόμου Σερρών
(Άίζα Μπένου), ή άνασυγκρότηση τής εικόνας τοΰ ιστορικού τεκμηρίου
((Αρμενόπουλος» τού Θεοδώρου Άγαλλιανοΰ (Δ. Άποστολόπουλος), οί έννομες
σχέσεις μεταξύ άδελφών στήν Κρήτη της Βενετοκρατίας (Ίω. Χατζάκης), ή
σύμβαση τοΰ «καλαφατίσματος» πλοίων στήν Πρέβεζα τοΰ 18ου αι. (Γ. Ρο-
δολάκης). Τέλος, όσον άφορά στις έπιστημονικές θεωρίες πού άναπτύχθηκαν
κατά τόν 20ό αι. περί τής ενότητας τού έλληνικοΰ δικαίου, δημοσιεύεται ή
έπιστημονική έργασία τοΰ Προέδρου τής Ακαδημίας Αθηνών κ. Αποστόλου
Σ. Γεωργιάδη «Ή θεωρία τής ιστορικής συνέχειας τοΰ Έλληνικοΰ Δικαίου
μέσα άπό τό έργο τών Δημητρίου Παππούλια καί Νικολάου Πανταζο-
πούλου».

III. Στο πλαίσιο τοΰ έγκριθέντος ύπό της Εφορευτικής Επιτροπής (Συνεδρία
τής 17.9.2009) ερευνητικού προγράμματος τοΰ Κέντρου ύπό τόν τίτλο aCodex
Vaticanus Giaecus '2639» ολοκληρώνεται ή δεύτερη άντιπαραβολή τού χει-
ρογράφου καί ή κατάρτιση εισαγωγής καί ευρετηρίων τού έν λόγω κώδικα, ενός
άπό τούς λίγους έλληνόγλωσσους νομικούς κώδικες της μεταβυζαντινής περιόδου
πού φυλάσσονται στή Βατικανή Βιβλιοθήκη. Ή έκδοση, ή όποία προετοιμάζεται
άπό τήν έρευνήτρια τού ΚΕΙΕΔ κα Δήμητρα Καραμπούλα, σέ συνεργασία μέ
τόν πρώην Διευθύνοντα τού Κέντρου κ. Γεώργιο Ροδολάκη, άναμένεται έντός
τοΰ έτους 2012 (γιά τό περιεχόμενο βλ. καί κατωτέρω ύπό V.2).

IV. Στο πλαίσιο τού έγκριθέντος ύπό τής Εφορευτικής Επιτροπής (Συνε-
δρία τής 9.11.2010) συλλογικού ερευνητικού προγράμματος τού Κέντρου ύπό
τόν τίτλο «Ελληνόφωνοι πληθυσμοί εκτός τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Πε-
ρίγραμμα τής ιστορίας τών δικαιικών θεσμών» έχει ήδη ολοκληρωθεί άπό τήν
έπιστημονική συνεργάτιδα τού Κέντρου, παλαιογράφο κα Δόμνα Ίορδανίδου, ή
μεταγραφή καί ό σχολιασμός τών βυζαντινών έγγράφων, σέ έλληνική καί λα-
τινική γλώσσα, τής έλληνορθόδοξης μονής τής Νέας Όδηγητρίας τοΰ Πατρός
(S. Maria de Patiro), ή όποία έδρασε ώς πολιτιστικό κέντρο τής περιοχής τής
Καλαβρίας (Rossano) άπό τις άρχές τοΰ 12ου έως τις άρχές τοΰ 16ου αι.
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Στήν προετοιμαζόμενη έκδοση, στήν οποία θά συμμετάσχουν καί οί ερευ-
νητές του Κέντρου Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη καί 'Ιωάννης Χατζάκης, θά
προηγηθεί εκτεταμένη Εισαγωγή όπου θά έκτεθει ή νομική πρακτική καθώς
καί ό ιστορικός καί οικονομικός ρόλος της Μονής του Πατρός στήν Κάτω 'Ιτα-
λία κατά τήν περίοδο τών έτών 1111-1510.

V. Όσον άφορά στις κατ' ιδίαν έπιστημονικές δραστη-
ριότητες τής Διευθύντριας καί τών ερευνητών τοΰ ΚΕΙΕΔ
κατά τό διαρρεύσαν έτος 2011 άναφέρονται τά άκόλουθα:

1. Ή Διευθύντρια του ΚΕΙΕΔ κα Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη δη-
μοσίευσε στή σειρά Πραγματέϊαι τής Ακαδημίας Αθηνών, τ. 63, μαζί μέ τούς
έρευνητές τοΰ ΚΕΙΕΔ κ. 'Ηλία Άρναούτογλου καί 'Ιωάννη Χατζάκη, τό έργο
Περίγραμμα Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τά Ελληνικά Κείμενα,
Αθήναι 2011 (σελίδες 726). Είχε τήν έπιστημονική έπιμέλεια τής έκδόσεως
τοΰ άνωτέρω τόμου καθώς καί τήν έπιμέλεια τής έκδόσεως τών δύο τόμων
πού έξεδόθησαν κατά τό έτος 2011 στή σειρά τών Παραρτημάτων τής 'Επε-
τηρίδος τοΰ ΚΕΙΕΔ κατά τό έτος 2011 (βλ. άνωτέρω ύπό I). 'Επιπροσθέτως,
κατά τό 'ίδιο έτος, ή κα Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη ολοκλήρωσε τή συγ-
γραφή της Εισαγωγής στόν τόμο τοΰ Περιγράμματος, έπιμελήθηκε τής με-
ταφράσεως τοΰ κειμένου της στήν άγγλική γλώσσα καί κατήρτισε τόν πρόλογο
στήν έκδοση τοΰ έργου τής Όμοτίμου Καθηγήτριας τής Νομικής Σχολής τοΰ
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κας Δέσποινας-Ειρήνης Τσούρκα-Παπαστάθη
Ή νομολογία τοϋ κριτηρίου τής ελληνικής «Κομπανίας» τοϋ Σιμπίου Τρανσυλ-
βανίας, 17ος-18ος αι. Πήγες τοϋ δικαίου και τών θεσμών τοϋ απόδημου ελλη-
νισμού. Συνεχίζει τήν έπιμέλεια τής έκδόσεως τοΰ 43ου τόμου τής Επετηρίδος
τοΰ ΚΕΙΕΔ, ή οποία ευρίσκεται στο στάδιο της τελικής διορθώσεως τών τυ-
πογραφικών δοκιμίων. 'Επιμελείται τής συγκεντρώσεως τών επιστημονικών
έργασιών οί όποιες πρόκειται νά συμπεριληφθούν στήν ύλη τοΰ 44ου τόμου
τής Επετηρίδος τοΰ ΚΕΙΕΔ (2012) καί καταρτίζει τις σχετικές εισηγήσεις
γιά τήν έγκριση τής δημοσίευσης τών άνωτέρω μελετών άπό τήν 'Εφορευτική
'Επιτροπή τοΰ Κέντρου.

'Επιπροσθέτως, κατά τό 'ίδιο έτος ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου δημοσίευσε
μελέτη μέ τίτλο «La promesse inaccomplie de libéralité envers la cité comme
catégorie particulière de dette publique pendant la période romano-byzantine»,
στόν Τόμο Πνεύματος Δώρημα Γεωργίω Π. Νάκω, Νόμος 13, 2010, σελ.
349-371. Υπέβαλε προς δημοσίευση μελέτη μέ θέμα «Όντα contra naturam
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καί prodigiosa que Graeci φαντάσματα vocant (D.50.16.38)» (22 σελ.), στον
Τιμητικό Τόμο Καθ?]γητοϋ Σπ. Τρωιάνον. Συμμετείχε μέ ανακοινώσεις:
α) Στήν ΙΔ' Συνάντηση Ελλήνων Ιστορικών τοΰ Δικαίου τοΰ Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 5-6 Νοεμβρίου 2011) μέ θέμα: «Υπερ-
φυσικά καί παρά φύσιν οντά. Οί διακεκριμένες κατηγορίες τεράτο^ν σέ σχόλιο
τοΰ Ούλπιανοΰ στό πραιτο^ρικό ήδικτο», β) Στό μεταπτυχιακό σεμινάριο τοΰ
Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης μέ θέμα: ((Στοιχεία έλληνικών επιδράσεων στά λατινικά κείμενα τοΰ
Corpus Juris Civilis» καί γ) Στό μεταπτυχιακό σεμινάριο τής Ιστορίας τοΰ
Δικαίου τοΰ Τομέα Ιστορίας τοΰ Δικαίου τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανε-
πιστημίου Αθηνών μέ θέμα: «"Προξενηταί", προξενητικά καί "ερμηνευτικά"
αύτών. Διαμεσολαβήσεις στή σύναψη θεμιτών συμφώνο^ν κατά τή ρωμαιοβυ-
ζαντινή περίοδο».

2. Ή ερευνήτρια κα Δήμητρα Π. Καραμπούλα (Α' Βαθμίδα) ολοκλήρωσε
πλήρους τις εργασίες τής άντιπαραβολής τών έγγράφων τοΰ κώδικα Vaticanus
Graecus 2639 μέ τά έως σήμερα δημοσιευθέντα ναξιακά νοταριακά έγγρα-
φα, άπό τις όποιες καί προέκυψε τό άνέκδοτο τών πηγών τοΰ συγκεκριμένου
κώδικα. Σέ συνεργασία μέ τόν πρώην Διευθύνοντα τοΰ Κέντρου, ερευνητή Α'
Βαθμίδας, κ. Γεώργιο Ροδολάκη έχει όλοκληρο:>θέΐ ή πρώτη άντιπαραβολή
τών χειρογράφων μέ τό ήδη μεταγεγραμμένο κείμενο, ενώ σέ εξέλιξη βρίσκε-
ται μία δεύτερη άντιπαραβολή καί ή σύνταξη τών εύρετηρίων. Ό Codex
Vaticanus Graecus 2639 περιλαμβάνει συνολικά 155 νοταριακές πράξεις τών
ετών 1700-1799 καί 1472-1598. Τό πλήθος καί ή ποικιλία τών πράξεων, ή
άναφορά όνομάτο^ν πολλών γνωστών νοταρίων τής νήσου καθώς καί τό γε-
γονός ότι ό κώδικας αύτός περιέχει νομικά έγγραφα δύο διαφορετικών χρο-
νικών περιόδων —δηλαδή τοΰ 15ου-16ου αιώνα (έτη 1472-1598, πράξεις/
έγγραφα 104-155) καί τοΰ 18ου αιώνα (έτη 1700-1799, πράξεις/έγγραφα
1-103)— παρέχει τή δυνατότητα στον ερευνητή νά άντιπαραβάλει τά έγγρα-
φα, νά παρακολουθήσει τις μεταβολές τοΰ δικαίου πού επήλθαν τις δεδομένες
χρονικές περιόδους άλλά καί τις έπιδράσεις πού τυχόν ύπέστη τό δίκαιο αύτό.
Παράλληλα ό έν λόγω καιδικας περιέχει πλήθος ιστορικών πληροφοριών γιά
γεγονότα καί πρόσωπα, γιά τήν οικονομική ζωή καί τήν ιστορία τής νήσου.

Επιπροσθέτως κατά τό διαρρεύσαν έτος ή άνωτέρω ερευνήτρια ύπέβαλε
προς δημοσίευση τις παρακάτω μελέτες:

α) ((Von Diokletian zu Justinian. Kontinuität und Legitimität in der Bezie-
hung zwischen Kaisern und Untertanen» (περί τις 400 σελ.) (άρχικός τίτλος
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((Prolegomena zu einer Unteruchung der Koinzidenzen in der Rechtsentwick-
lung zwischen Diokletian und Justinian. Gegensätze und Parallelen. Vom
Rechtsstaat zum Fürsorgestaat: Von einem Staat, der sich auf Gesetze gründet,
und einen Staat der den Fürsorgegedanken in den Staatszwecken zu verwirkli-
chen trachtet»). To έργο έχει δοθεί προς δημοσίευση στον εκδοτικό οίκο W.
De Gruyter, β) «sed iuxta legis severitatem congruenti poena ulciscetur» (43
σελ.), ύπό δημοσίευση στά Βυζαντινά Σύμμεικτα, καί γ) ((Πλατωνικές καί
Αριστοτελικές ιδέες στή διαμόρφωση πολιτικών άντιλήψεων κατά τήν "Υστε-
ρη Αρχαιότητα καί τό Νεοελληνικό Διαφωτισμό» (36 σελ.), ύπό δημοσίευση
στον Τιμητικό Τόμο Εν. Χρυσού. Τέλος ή ίδια ερευνήτρια έκπονέί μελέτη μέ
τίτλο (('Legum et morum cura'. 'Εξέλιξη μίας δικαιοπολιτικής αρχής άπό τήν
ήγεμονία τού Αύγούστου έως τό τέλος τής "Υστερης Αρχαιότητας» (37 σελ.),
τήν όποια πρόκειται νά υποβάλει γιά δημοσίευση στήν προσεχή Επετηρίδα
τοΰ ΚΕΙΕΔ (άριθ. 44, έτους 2012).

3. Ό έρευνητής τοΰ ΚΕΙΕΔ κ. 'Ηλίας Ν. Άρναούτογλου (Β' Βαθμίδα)
δημοσίευσε τις άκόλουθες έπιστημονικές εργασίες: α) Στή σειρά τών Πα-
ραρτημάτων τής 'Επετηρίδας τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας τοΰ Έλλη-
νικοΰ Δικαίου (τόμ. 42, άριθ. 11), σέ συνεργασία μέ τούς Μ. Sundahl καί D.
Mirhady, τή θεματική βιβλιογραφία τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ δικαίου τής κλα-
σικής περιόδου μέ τίτλο A New Working Bibliography of Ancient Greek Law
(7th-4th centuries BC), Athens 2011, β) Στή σειρά Πραγματέίαι τής Ακα-
δημίας Αθηνών, τ. 63, σέ συνεργασία μέ τήν Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη
καί τον 'Ιωάννη Χατζάκη, τό έργο Περίγραμμα Ιστορίας τον Μεταβυζαντι-
νού Δικαίου. Τά Ελληνικά Κείμενα, Αθήνα 2011, γ) 'Άρθρο μέ τίτλο (("σι-
δηροκέφαλα ήτοι αθάνατα καί άδιάφθορα". Οικονομική καί νομική συνέχεια
στις συμβάσεις κτηνοληψίας», στον Τόμο Πνεύματος Δώρημα Γεωργίω Π.
Νάκω, σελ. 103-118, Θεσσαλονίκη 2010, δ) Άρθρο μέ τίτλο «Onomastics
and law. Dike and -dike names», στον τόμο τών Catling, R. W. V. καί F.
Marchand (eds.), Onomatologos. Studies in Greek Personal Names Presented to
Elaine Matthews, σελ. 582-600, Oxford 2010, ε) Άρθρο μέ τίτλο (('Us étaient
dans la ville, mais tout à fait en dehors de la cité'. Status and identity in private
religious associations in Hellenistic Athens», στον τόμο τών van Nijf, Ο. M.
καί R. Alston (eds.), Political Culture in the Greek City after the Classical
Age, σελ. 27-48, Leuven 2011, στ) Άρθρο μέ τίτλο ((Dispute settlement
between poleis-members of the Achaean League. A new source», Dike 12-13,
(2009-2010) [2011], σελ. 181-201.
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Επιπλέον ό ίδιος έρευνητής υπέβαλε προς δημοσίευση: α) 'Άρθρο μέ
τίτλο ((Craftsmen Associations in Roman Lydia — a Tale of Two Cities?» στο
περιοδικό Ancient Society, 2011, β) Άρθρο μέ τίτλο «Cuit Associations
and Politics. Worshipping Bendis in Classical and Hellenistic Athens», στά
Πρακτικά του συνεδρίου Private Associations and the Public Sphere in the
Ancient World τοΰ Copenhagen Association Project (Κοπεγχάγη, 8-10 Σε-
πτεμβρίου 2010), γ) Άρθρο μέ τίτλο «Hierapolis, Saittai, Thyateira and
their Craftsmen Associations. A Comparative Analysis», στά Πρακτικά τοΰ
Workshop ((Beyond Marginality: Craftsmen, Traders and the Socioeconomic
History of Roman Urban Communities» (Wolfson College, Oxford, 21-24
July 2011), δ) Άρθρο μέ τίτλο «Δικαιικές παρενέργειες όλιγανδρίας», στήν
Επετηρίδα τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας τοΰ Έλληνικοΰ Δικαίου (άριθ.
43, έ'τους 2011), ε) Άρθρο μέ τίτλο ((Άπό τόν Σόλωνα στήν ρο^μαϊκή Έφε-
σο. Ή νομική προστασία της υδροδότησης», στον Τιμητικό Τόμο Καθηγη-
τού Σπ. Τροιιάνου. Τέλος ό έρευνητής κ. 'Ηλίας Άρναούτογλου συμμετείχε
μέ άνακοινώσεις: α) στο European Science Foundation Exploratory Workshop
((Beyond Marginality: Craftsmen, Traders and the Socioeconomic History of
Roman Urban Communities» (Wolfson College, Oxford, 21-24 July 2011).
Παρουσίαση: «Hierapolis, Saittai, Thyateira and their Craftsmen Associations.
A Comparative Analysis», β) στήν ΙΔ' Συνάντηση Έλλήνο^ν 'Ιστορικών τοΰ Δι-
καίου (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 5-6 Νοεμβρίου 2011)
μέ τίτλο ((Κληροδοτήματα καί "ιδρύματα" στήν έλληνορωμαϊκή άρχαιότη-
τα», γ) στό σεμινάριο ιστορίας δικαίου τού τομέα 'Ιστορίας τοΰ Δικαίου,
Εθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέ θέμα: (('Επίσκεψις
Πανδέκτον 47.22.4. Ή έλληνική διάταξη», δ) στό σεμινάριο στό Εθνικό καί
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 'Ιστορίας καί Αρχαιολογίας
μέ θέμα «Άνθρίοπωνύμια καί δίκαιο. Άνθρωπωνύμια σέ -θέμις, -δίκη/-ος».
Τροποποίησε καί ένημέρωσε τόν άφιερωμένο στήν ιστορία τοΰ μεταβυζαντι-
νού δικαίου δικτυακό τόπο, http://sites.google.com/site/postbyz καί ένημέρωσε
τό περιεχόμενο τού αφιερωμένου στά άρχαϊα έλληνικά δίκαια μέχρι καί τόν
4ο αιώνα π.Χ. δικτυακού τόπου, ΝΟΜΟΙ www.sfu.ca/nomoi.

4. '0 έρευνητής κ. 'Ιωάννης Χατζάκης (Γ'Βαθμίδα) δημοσίευσε: α) Στή
σειρά Πραγματέίαι τής Ακαδημίας Αθηνών, τ. 63, σέ συνεργασία μέ τή Δι-
ευθύντρια τού ΚΕΙΕΔ κα Αυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη καί τόν έρευνητή
τοΰ ΚΕΙΕΔ κ. 'Ηλία Άρναούτογλου, τό Περίγραμμα Ιστορίας τοϋ Μεταβυ-
ζαντινού Δικαίου. Τα Έλληνικά Κείμενα, Αθήναι 2011, β) Άρθρο μέ θέμα:
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«Τά "βρετά" παιδιά. Οί ιδιαίτερες διαστάσεις τοΰ φαινομένου της έκθεσης
βρεφών στή βενετική Κύπρο», στον Τόμο Πνεύματος Δώρημα Γεωργίω
Π. Νάκφ, Νόμος 13, 2010, σελ. 485-503, γ) 'Άρθρο μέ θέμα: « Υιοθετημένα
καί "άναθρεπτά" παιδιά. Ό νομικός θεσμός καί ή πρακτική του έφαρμογή
στήν κοινωνία τής βενετικής Κρήτης», Έπετηρίς τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής
Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου 42, 2010, σελ. 147-180. Επιπροσθέτως ό
'ίδιος έρευνητής υπέβαλε προς δημοσίευση: α) Στή σειρά Πραγματεϊαι τής
Ακαδημίας Αθηνών τό έργο Περίγραμμα 'Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δι-
καίου τοϋ λ,ατινοκρατοΰμενου ελληνισμού. Τά λατινικά, ιταλικά καί γαλλικά
κείμενα (τό έργο βρίσκεται στό στάδιο της δεύτερης διόρθωσης τών τυπο-
γραφικών δοκιμίων), β) Άρθρο μέ θέμα: «("Εννομες σχέσεις μεταξύ αδελφών
στήν Κρήτη τής Βενετοκρατίας», στήν Επετηρίδα τοΰ Κέντρου Έρεύνης
τής Ιστορίας τοΰ Ελληνικού Δικαίου (άριθ. 43, έτους 2011), γ) Άρθρο μέ
θέμα: ((Μαθητείες στή βενετοκρατούμενη Κρήτη» προς δημοσίευση στόν
Τιμητικό Τόμο Καθηγητού Σπ. Τρωιάνου. Τέλος ό ίδιος έρευνητής συμμε-
τείχε μέ άνακοίνωση: α) στήν ΙΔ' Συνάντηση Ελλήνων 'Ιστορικών τοΰ Δι-
καίου τοΰ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 5-6 Νοεμβρίου
2011). Ανακοίνωση μέ θέμα: ((Μαθητείες στή βενετοκρατούμενη Κρήτη)), β)
στό μεταπτυχιακό σεμινάριο της 'Ιστορίας τοΰ Δικαίου τής Νομικής Σχολής
τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών μέ θέμα: ((Παρατηρήσεις στό δίκαιο της πρώι-
μης βενετικής Κρήτης μέ άφορμή τόν θεσμό τών "έλλήνων νοταρίων"» (Φε-
βρουάριος 2011), γ) στό μεταπτυχιακό σεμινάριο τοΰ Κέντρου Βυζαντινών
Ερευνών τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέ θέμα: ((Τό
δίκαιο στις λατινοκρατούμενες περιοχές της βυζαντινής αύτοκρατορίας. Τά
προβλήματα συγκρότησης τοΰ Περιγράμματος τών δικαιικών πηγών τής πε-
ριόδου)) ('Ιανουάριος 2011).

[Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOT ΚΕΕΦ

1. Ε. Moutsopoulos, Le problème de l'imaginaire chez Plotin, Athènes,
Académie d'Athènes, 2011, σσ. 116, ISBN 978-960-404-209-8

Ή έκδοση αύτη αποτελεί τό πρώτο μέρος μιας σύνθετης μελέτης πού έρευνα
τήν έννοια τοΰ φανταστικού στή νεοπλατωνική φιλοσοφία καί έστιάζει στον φι-
λοσοφικό στοχασμό τοΰ Πλωτίνου. "Ηδη ό Πλάτων καί ο Αριστοτέλης είχαν
δείξει μεγάλο ενδιαφέρον γιά τις ύπερ-νοητικές λειτουργίες τής φαντασίας καί
οί νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι άσχολήθηκαν μέ αύτό σέ έκτεταμένες μελέτες τους.
Ή έκδοση πρόκειται νά συμπληρωθεί μέ έναν δεύτερο τόμο, ό όποιος ερευνά τήν
έννοια τοΰ φανταστικού παρά Πρόκλω καί στόχος της είναι νά φωτίσει στοιχεία
καί δεδομένα τοΰ νεοπλατωνικού στοχασμού άπό καιρό άγνοημένα, ή παρερμη-
νευμένα, ύπό τό φώς τών νέων φιλοσοφικών τάσεων καί προσεγγίσεων.

2. Ordre et Liberté: L'univers cosmique et humain, Actes du XIXe Congrès
"Cosmos et philosophié', Athènes, 5-7 octobre 2010, publiés avec le concours de
l'Académie d'Athènes et de l'Université d'Athènes, 2011, σσ. 198, ISBN 978-
960-85223-4-3

Πρόκειται γιά τά Πρακτικά τοΰ ΧΙΧου Διεθνοΰς Συνεδρίου Κόσμος καί Φι-
λοσοφία μέ ειδική θεματική Τάξη καί '.Ελευθερία: Το κοσμικό καί τό άνθρώπινο
σύμπαν, πού πραγματοποιήθηκε στήν Αθήνα κατά τήν περίοδο 5-7 'Οκτωβρίου
2010. Ό τόμος τών Πρακτικών, πού έξεδόθησαν μέ τήν εύγενική χορηγία τής
Ακαδημίας Αθηνών τό 2011, περιλαμβάνει 31 πρωτότυπες άνακοινώσεις στήν
άγγλική καί γαλλική γλώσσα.

3. Φιλοσοφία, 'Επετηρίς τοΰ Κέντρου 'Ερεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας
τής Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 41, 2011, σσ. 357, ISSN 1105-21-20

Ό τόμος 41 τής Έπετηρίδος Φιλοσοφία περιλαμβάνει τρεις εύρύτερες θε-
ματικές ενότητες. Ή πρώτη ένότητα, ύπό τόν γενικό τίτλο Γενική φιλοσοφία,
καλύπτει ζητήματα γενικώτερου φιλοσοφικού ενδιαφέροντος καί περιλαμβάνει 4
άρθρα (3 στή γαλλική καί 1 στήν άγγλική γλώσσα). Ή δεύτερη θεματική ένότη-
τα, ύπό τόν τίτλο Ιστορία τής φιλοσοφίας, περιλαμβάνει 17 άρθρα σέ έλληνική,
γαλλική, άγγλική καί ιταλική γλώσσα πού έστιάζονται σέ ζητήματα ούσκύδη
τής άρχαίας έλληνικής διανόησης άλλά καί νεώτερων διανοητών τοΰ δυτικού
ευρωπαϊκού στοχασμού ύπό τήν εύρύτερη ιστορική έποψη της συστηματικής
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φιλοσοφίας ενώ ή τρίτη ένότητα, σταθερή σέ δλους τούς τόμους, μέ τόν τίτλο
Ανακοινώσεις, φιλοξενεί 8 ανακοινώσεις, φιλοσοφικού άσφαλώς περιεχομένου,
σέ έλληνική, άγγλική, γαλλική καί ιταλική γλώσσα, καλύπτοντας ποικίλους το-
μείς φιλοσοφικού προβληματισμού.

4. Δημητρίου Κυδώνη, Θωμά Άκυινάτον: Σονμμα Θεολογική. Έξελληνι-
σθεΐσα, τόμος 19ος, Αθήναι 2011, σσ. 356, ISBN 978-960-85441-5-4

Πρόκειται για τόν 19ο τόμο τής ύπό τού Δ. Κυδώνη μετάφρασης τής Summa
Theologies τοΰ Θ. Άκυινάτη, καί έντάσσεται στη σειρά Corpus Philosophorum
Graecorum Recentiorum. Ό τόμος αύτός περιλαμβάνει τις θέσεις τοΰ Άκυινάτη
ώς προς τή θρησκεία καί τή λατρεία πού θεμελιώνονται έπί τής Άγιας Γραφής,
τής Ιεράς 11αραδόσεως, τών Πατέρων τής Δυτικής καί Ανατολικής Εκκλησίας,
ένώ καί επισημαίνονται πολλαπλές άναφορές στό εργο τού Αριστοτέλους. Ή
έκδοση έχει λάβει ύπ' όψιν της τό λατινικό κείμενο έξ ού καί πραγματοποιήθη-
κε δ έλεγχος τής μετάφρασης. Διευθυντής τοΰ ερευνητικού προγράμματος, τοΰ
όποιου τά πορίσματα άποτελοΰν καί τήν άνωτέρω έκδοση, άλλά καί τής σειράς
Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum είναι ό 'Επόπτης τοΰ Κέντρου
Έρεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ακαδημαϊκός κ. Ε. Μουτσόπουλος. Τή
διαχείριση τοΰ προγράμματος άνέλαβε ή 'Επιτροπή 'Ερευνών τής Ακαδημίας
Αθηνών.

5. Ή έννοια τοϋ πολίτη στήν ελληνική φιλοσοφία — The Notion of
Citizenship in Greek Philosophy, Πρακτικά τον Β'Δ ιεθνοϋς Συνεδρίου Φάο-
σοφίας, Αλεξάνδρεια, 4-6 Μαρτίου 2010 — Proceedings of the 2nd International
Conference of Philosophy, Alexandria, March 4-6 2010, E. Moutsopoulos καί M.
Protopapas-Marneli (eds.), Athens 2011, σσ. 212, ISBN 978-960-404-183-1

Άπό τήν άπαρχή τής πόλεως κράτους έως τις σύγχρονες δημοκρατίες καί
τήν παγκοσμιοποίηση της πολιτικής ζωής σέ καίριες έκφάνσεις της, ή άνάγκη
έπανεξέτασης τών ζητημάτων πού άπτονται τών θεσμών καί λειτουργιών τών
δημοκρατικών πολιτειών, ύπό τό φώς τών ερευνών τών μελετητών, άρχαίων,
μεταγενέστερων καί σύγχρονων, καθίσταται επιτακτική. Τό Κέντρο Έρεύνης
τής Ελληνικής Φιλοσοφίας άνέλαβε τό 2010 τήν πρωτοβουλία, στό πλαίσιο τοΰ
Β'Διεθνούς Συνεδρίου πού συνδιωργάνωσε μέ τό Πατριαρχείο Αλεξανδρείας καί
μέ χορηγούς τήν Εθνική Τράπεζα, τήν Κτηματική Εταιρεία τού Δημοσίου καί
τήν Ακαδημία Αθηνών, νά θέσει ώς θεματική του τήν έννοια τοΰ πολίτη στήν
έλληνική φιλοσοφία. Στον τόμο τών Πρακτικών αύτοΰ τοΰ Συνεδρίου περιλαμ-
βάνονται οί έπίσημοι χαιρετισμοί καί οί άνακοινώσεις τών έξής διακεκριμένων
Συνέδρων καί 'Ομιλητών:
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Χαιρετισμός άπο τήν Α.Θ.Μ. τον Πάπαν καί Πατριάρχην Αλεξανδρείας

καί Πάσης Αφρικής κ.κ. θεοδωρον Β'
Χαιρετισμός άπό τον Ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Σβολοπουλο, Πρόεδρο

τής Ακαδημίας Αθηνών
Χαιρετισμός άπό τον Ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ: Ή

έννοια τοϋ πολίτου καί ιδία κατ' Αριστοτέλη
Χαιρετισμός άπό τόν Ακαδημαϊκό κ. Εύάγγελο μουτσογιουλο: L'idée

d'excellence du citoyen dans la tradition philosophique
Χαιρετισμός άπό τόν Ακαδημαϊκό κ. Πάνο λίγομενιδη: Ή έννοια τοΰ τε-
χνολογικά καλωδιωμένου πολίτη στήν υπερφίαλη κοινωνία μας
Αγαμέμνων Τςελικας, Προϊστάμενος 'Ιστορικού καί Παλαιογραφικοΰ
Αρχείου τοΰ ΜΙΕΤ: The Patriarchal Library of Alexandria and the
Presence of Aristotle in it
Christopher Rowe, Professor, Durham University: Socratic Citizenship
Gilbert Romeïer Dherbet, Professeur Emérite, Université Paris IV-Sorbonne:
La citoyenne grecque de l'utopie (sur une rencontre d'Aristophane et de
Platon)

Aldo Brancacci, Professeur, Università Tor Vergata, Roma: Loi et citoyen
chez Protagoras

Gerhard Seel, Professor, University of Bern: The Citizen is a Ruler
Michèle Broze, Professeur, Université Libre, Bruxelles: Platon et la mise en

scène égyptienne: éléments de politique
Baudouin Decharneux, Membre de l'Académie Royale, Belgique: Philon

d'Alexandrie et la philosophie politique impériale
Lambros Couloubaritsis, Professeur Emérite, Université Libre, Bruxelles,
Membre de l'Académie Royale de Belgique, Membre Associé de l'Aca-
démie d'Athènes: La philosophie politique de l'empereur Julien et son in-
fluence sur le christianisme
Εύάγγελος μουτσοπουλοσ: Le modèle damonien d'égalité et d'excellence

civique et son interprétation chez Proclus
Fran O'Rourke, Professor, University College, Dublin: L'anthropologie

politique d'Aristote
Hoda El Khouli, Professor, University of Cairo: The Spartan Citizen in
Plato's Laws

Τερέζα ΠεντζοποΥΛΟΥ-Βαλαλα, 'Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Αντεπιστέλλον Μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών: Allo-
cution de Clôture du Congrès.
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6. Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Στα ίχνη τών Αρχαίων Ελλήνων Φι-
λοσόφων, Αθήναι 2011, σσ. 284, ISBN 978-960-404-182-4

Στο βιβλίο αύτο του Αντεπιστέλλοντος Μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών
καί Όμοτίμου Καθηγήτριας στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κας Τ. Πεντζο-
πούλου-Βαλαλα διερευνώνται σημαντικά ζητήματα τής άρχαίας έλληνικής φιλο-
σοφίας πού αφορούν στον στοχασμό τών Προσωκρατικών, τοΰ Πλάτωνος, τοΰ
Αριστοτέλους καί τών Σκεπτικών, ένώ παράλληλα προσεγγίζεται ή άνάγνωσή
του άπό σύγχρονους διανοητές τοΰ 20οΰ αιώνα δπως ό Kierkegaard καί ό
Heidegger. Ή έκδοση άποτελεΐται άπό τή συλλογή 14 άρθρων τής συγγραφέως
πού καλύπτουν εύρύτατο καί ενδιαφέρον φάσμα φιλοσοφικών άναζητήσεων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ TOT ΚΕΕΦ

1. Τό τακτικό Σεμινάριο του Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής Φιλοσοφίας
πραγματοποιήθηκε καί τό 2011, άπαξ τοΰ μηνός, κατά κανόνα τή δεύτερη
Τετάρτη κάθε μήνα καί κατά τήν περίοδο άπό 'Οκτώβριο έως καί 'Ιούνιο. Στό
Σεμινάριο της περιόδου Ίανουαρίου-Ίουνίου 2011 εδόθησαν όκτώ τακτικές
καί δύο έκτακτες διαλέξεις άπό διακεκριμένους "Ελληνες καί ξένους προσκε-
κλημένους ομιλητές, Καθηγητές έλληνικών Πανεπιστημίων άλλά καί ξένων
Πανεπιστημίων καί Ακαδημιών:

Τετάρτη 19/01/2011: 'Ομιλητής: Δρ Γ. Λέκκας. Θέμα: Μια. αντιστροφή
τής φοράς τής πλατωνικής άνάμνησης στήν 49η πλωτινική πραγματεία.
Τετάρτη 26/01/2011, 16/02/2011 καί 23/02/2011: Στό πλαίσιο τοΰ Σε-
μιναρίου Φιλοσοφίας τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής Φιλοσοφίας
τής Ακαδημίας Αθηνών, τό Κέντρο Φιλοσοφίας, σέ συνεργασία μέ τή
Βρετανική Σχολή Αθηνών, διωργάνωσε τρεις έκτακτες συναντήσεις μέ
θέμα τόν Γοργία τοΰ Πλάτωνος καί ομιλητή τόν Καθηγητή τοΰ Τμήμα-
τος Κλασικών Σπουδών τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Κέμπριτζ καί Πρόεδρο
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Βρετανικής Σχολής Malcolm Schofield,
στή Βρετανική Σχολή καί στον χώρο τής Φιλοσοφικής Βιβλιοθήκης Ε.
Λαμπρίδη τής Ακαδημίας Αθηνών.
Τετάρτη 02/02/2011: 'Ομιλητής: Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης, 'Ομότιμος
Καθηγητής (Université Libre de Bruxelles), Μέλος τής Βασιλικής Ακα-
δημίας τοΰ Βελγίου καί Αντεπιστέλλον Μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών.
Θέμα: Μϋθος, Θρησκεία καί Φιλοσοφία στον Πάπυρο τον Δ ερβενίον.
Τετάρτη 09/03/2011: 'Ομιλητής: Σπυρίδων Τέγος, Λέκτωρ Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Κρήτης. Θέμα: Ό Επίκουρος στή σκέψη τοϋ Adam
Smith.



168

11ΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τετάρτη 30/03/2011: 'Ομιλητής: Παντελής Μπασάκος, Καθηγητής τοϋ
Τμήματος Πολιτικής Έπιστήμης καί 'Ιστορίας του Παντείου Πανεπι-
στημίου. Θέμα: Ή ρητορική τον Αριστοτέλη στή μετάφραση τον Th.
Hobbes.

Τετάρτη 06/04/2011: 'Ομιλητής: Aldo Brancacci, Καθηγητής Αρχαίας
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου τής Ρώμης, Tor Vergata. Θέμα: Ό
Αριστοτέλης αναγνώστης τον Πλάτωνος. Μ. τ. Φ., Η' 3. Ή διάλεξη
έγινε στή γαλλική γλώσσα καί τό κείμενο τής άνακοίνωσης διενεμήθη
σέ έλληνική μετάφραση.

Τετάρτη 27/04/2011: 'Ομιλητής: John Cooper, Καθηγητής του Πανεπι-
στημίου τοΰ Princeton. Θέμα: Σημειώσεις γιά τήν αριστοτελική θε-
ωρία τής ευθύνης τών ενεργούντων προσώπων.

Τετάρτη 25/5/2011: 'Ομιλητής: Νικόλαος Έαρρός, Καθηγητής Φιλο-
σοφίας τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Leipzig. Θέμα: Ή έννοια τής πράξης
στον Πλάτωνα.

Τετάρτη 01/06/2011: 'Ομιλητής: Κώστας Ν. Πετρόπουλος. Θέμα: Άπο
τον Αμμώνιο Ερ μείον — Υπόμνημα εις τό Περί ερμηνείας τον Άρι-
στοτέλονς (Απόσπασμα 142.1-143.6).

Ή έναρξη τοΰ Σεμιναρίου γιά τό άκαδημαϊκό έτος 2011-2012 πραγμα-
τοποιήθηκε ήδη τήν Τετάρτη 12 'Οκτωβρίου 2011, μέ ομιλητή τόν
Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοσοφίας τοΰ Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων
κ. 'Ιωάννη Πρελορέντζο καί θέμα: Ή παρουσία τής φιλΜσοφίας τον
Bergson στήν έλληνική διανόηση.

Τήν Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 στή Βιβλιοθήκη Ε. Λαμπρίδη καί τήν
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 στήν Βρετανική Σχολή εδόθησαν δύο δι-
αλέξεις τοΰ Καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Cambridge Malcolm
Schofield μέ γενικό θέμα Music and the Ideal Life· ή πρώτη μέ αναφορά
στό Β' Βιβλίο τών Νόμων τοΰ Πλάτωνος, καί ή δεύτερη στό 8ο Βιβλίο
τών Πολιτικών τοΰ Αριστοτέλους.

Τήν Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε ή διάλεξη τοΰ Κα-
θηγητού τοΰ Université Libre de Bruxelles καί Μέλους τής Académie
Royale de Belgique, Baudouin Decharneux μέ θέμα: Les mystères selon
Philon d'Alexandrie.

2. Τό Κέντρο Έρεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας τής Ακαδημίας Αθηνών
οργάνωσε καί πραγματοποίησε στήν Ελευθέρα Σχολή Φιλοσοφίας «Ό Πλήθων»
— I. Ν. Θεοδωρακόπουλου, στήν Μαγούλα Σπάρτης, τό Γ' Διεθνές Συνέδριο
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Φιλοσοφίας, Πλάτων, Ποιητής και Φιλόσοφος — Πλατωνικοί διάλογοι, εις
μνήμην τοΰ Ακαδημαϊκού καί Γενικού Γραμματέως τής Ακαδημίας Αθηνών
I. Ν. Θεοδωρακόπουλου, έπί τη συμπληρώσει 30ετίας άπο τόν θάνατο του. Τό
συνέδριο πραγματοποιήθηκε άπό 26 έως 29 Μαΐου 2011, μέ προσκεκλημένους
είκοσι έναν "Ελληνες καί ξένους ομιλητές:

Κωνσταντίνος I. δεσποτοπουλοσ, Ακαδημαϊκός: Ό Ιωάννης Θεοδω-
ρακόπουλος καί ή έλληνική φιλοσοφία.

Εύάγγελος μουτσοπουλοσ, Ακαδημαϊκός: (A) Jean Théodoracopoulos: tel
que je l'ai vécu καί (Β) Révélations du mythe du Phèdre.

Λίνος Μπενάκης, Πρώτος Διευθυντής ΚΕΕΦ Ακαδημίας Αθηνών: Ό πλα-
τωνικός Φαιδρός καί ό Θεαίτητος κατά τόν I. Ν. Θεοδωρακόπουλο.

Μαρία Πρωτοπαπα-Μαρνελη, Διευθύντρια ΚΕΕΦ Ακαδημίας Αθηνών:
Ή διαχρονικότητα τοΰ στοχασμοΰ τού I. Ν. Θεοδωρακόπουλου ώς
πρός τήν παιδεία καί τή γλώσσα.

Μυρτώ δραγωνα-μοναχου, 'Ομότιμος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθη-
νών: Ό Σωκράτης τοΰ I. Ν. Θεοδωρακόπουλου.

Απόστολος σταβελασ, 'Ερευνητής ΚΕΕΦ Ακαδημίας Αθηνών: Ή γλώσ-
σα τής φιλοσοφίας καί ή φιλοσοφία τής γλώσσας στον στοχασμό τοΰ
I. Ν. Θεοδωρακόπουλου.

Ειρήνη σβιτζου, 'Εκπαιδευτικός — Υποψήφια δρ φιλοσοφίας: Νεοελληνικές
άναγνώσεις τοΰ πλατωνικού Γοργία κατά τό τέλος τού 19ου αιώνα: ή
προσέγγιση τοΰ Γ. Μιστριώτη καί ή κριτική τοΰ I. Ν. Θεοδωρακόπου-
λου.

Νικόλαος κουφοσ, Εκπαιδευτικός — Συγγραφέας: Ό Βασσαράς: ή γενέτει-
ρα τού I. Ν. Θεοδο,ιρακόπουλου στις άρχές τοΰ 20οΰ αιώνα.

Malcolm Schofield, Καθηγητής Πανεπιστημίου Cambridge: Why and
when did Plato write narrated dialogues?

Aldo Brancacci, Καθηγητής Πανεπιστημίου Tor Vergata: La représenta-
tion d'Hippias dans le Protagoras.

Νίκος Χαραλαμποπουλος, Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών: ™Ώσπερ
ποιητής υποκριτή. The tragedy of the frustrated philosopher-poets in
Plato's Charmides.

Monique Dixsaut, 'Επίτιμος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Σορβόννης,
Paris I: Donner à voir: fonction et sens des mythes platoniciens.

'Ιωάννης Καλογερακος, 'Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών:
Philosophizing in the ((Gardens of Adonis»? Plato on the Written and
Spoken Word.
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Rachel Barneï, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Toronto: Plato
the Protagorean.

Χλόη Μ Π αλλα, Έπίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης: Revi-
siting Plato's attack on Polus.

'Άννα ΤΑΤΣΗ, 'Εκπαιδευτικός — Δρ κλασικής φιλολογίας: Plato's Rhetorical
Technique in Book 1 of the Republic.

Denis O'Brien, Διευθυντής έρευνών στό CNRS, Paris: Forms and Concepts.

Δούκας ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, Έρευνητής ΚΕΕΦ Ακαδημίας Αθηνών: Le paradoxe
de Russell et l'idée de l'Autre dans le Sophiste de Platon.

Κική ΑλατζογλοΤ-Θεμελη, 'Ομότιμη Καθηγήτρια 'Ιονίου Πανεπιστημί-
ου: Ό Πλάτων, το «χρυσό» παρελθόν καί τό «σιδερένιο» παρόν: Νόμοι

Γ', 677-702.

'Ιωάννης ΤαΪΦΛΚΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου: Μεταβολή πο-
λιτειών. Έπιστάσεις τού Κικέρωνος στήν Πο?Λτεία τού Πλάτωνος.

Αίνος ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Πρώτος Διευθυντής ΚΕΕΦ Ακαδημίας Αθηνών: Τά
σχόλια τού Πρόκλου καί τοΰ Παχυμέρη στον Παρμενίδη τού Πλάτωνος.

Αθηνά ΜΠΑΖΟΤ, Ερευνήτρια ΚΕΕΑΓ Ακαδημίας Αθηνών: Τά άποδιδόμε-
να στον Πλάτωνα έπιγράμματα — Παράδοση, πατρότητα, έρμηνεία.

Τά Πρακτικά τοΰ Συνεδρίου τελούν ήδη ύπό έκδοσιν.

3. Ή Βιβλιοθήκη τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας ολο-
κλήρωσε τήν άναδιοργάνωση καί καταγραφή τών τίτλο^ν της καί εμπλουτίσθη-
κε μέ 94 νέους τίτλους βιβλίων. Συνεχίζει έτσι, μέ τή χρηστικότητα καί τήν
ένημέρωσή της, να άποτελεΐ σημαντική βοήθεια γιά φοιτητές, μεταπτυχιακούς
φοιτητές, ύποψήφιους διδάκτορες, έρευνητές καί καθηγητές Πανεπιστημίων,
άναφορικώς προς τή φιλοσοφία.

4. Κατόπιν αιτήσεως τοΰ Τμήματος Ελληνικών Σπουδών τοΰ Πανεπι-
στημίου τού Harvard, έγκρίθηκε ή συνεργασία τοΰ Κέντρου Φιλοσοφίας μέ τό
άνοοτέρω Τμήμα τοΰ συγκεκριμένου Πανεπιστημίου τών ΗΠΑ. Τό γεγονός
αύτό θά δώσει τήν εύκαιρία στά δύο Ανώτατα 'Ιδρύματα νά συνεργασθούν γιά
τήν προώθηση τριών στόχων:

α) τήν περαιτέρω διάδοση τών ελληνικών σπουδών στις 'Ηνωμένες Πολι-
τείες τής Αμερικής,

β) τήν άνταλλαγή ερευνητικών πορισμάτων άπό τούς δύο αύτούς φορείς
έρευνας καί μελέτης καί

γ) τήν άπό κοινοΰ άνάληψη μελλοντικών έρευνητικών προγραμμάτων πού
θά άφοροΰν τήν άρχαία έλληνική φιλοσοφία καί γραμματεία.
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'Έτσι, το Κέντρο Έρεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας συνεργάζεται πλέον
μέ τρία σημαντικά Κέντρα τοϋ έξωτερικοϋ, έάν λάβει κανείς ύπ' όψιν τή συνερ-
γασία του καί μέ το CNRS τής Γαλλίας καί τή Φιλοσοφική Εταιρεία Eleatica
γιά τήν προώθηση τής προσωκρατικής φιλοσοφίας.

5. Συνεχίσθηκε ή συνεργασία σέ έπιστημονικό έρευνητικό έπίπεδο μέ
τή Βρετανική Σχολή Αθηνών καθώς, δπως καθίσταται εμφανές καί άπό τό
Πρόγραμμα τών μηνιαίων Σεμιναρίων τοΰ Κέντρου Φιλοσοφίας, τό οποίο
άναλυτικώς παρετέθη άνωτέρω, ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
τής Σχολής καί Πρόεδρος τών Κλασικών Σπουδών τοϋ Πανεπιστημίου τοΰ
Cambridge, Malcolm Schofield, συμμετέχει ένεργώς καί συστηματικώς στή
διεξαγο:ιγή τών Σεμιναρίων μέ σειρά φιλοσοφικών διαλέξεων. Οί διαλέξεις,
άναλόγως τών άπαιτήσεων, πραγματοποιοΰνται στή Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη
Ε. Λαμπρίδη ή/καί στον χώρο τής Βρετανικής Σχολής Αθηνών. Παράλληλα,
καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ή συνεργασία τών δύο αύτών φορέων, τής
Βρετανικής Σχολής καί τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας, νά
διευρυνθεί σέ κάθε δυνατό έπίπεδο (εκπόνηση έρευνητικών προγραμμάτων, με-
λετών, διεξαγωγή συνεδρίου κ.λπ.).

6. Βαίνει πρός ολοκλήρωση τό έρευνητικο πρόγραμμα μέ θέμα ((Ή πρόσλη-
ψη τών άρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων άπό τούς νεώτερους σχολιαστές τους
μέχρι καί τόν 17ο αιώνα» καί, τέλος,

7. Έκκινήθη, ήδη, τό νέο έρευνητικό πρόγραμμα τού Κέντρου μέ γε-
νικώτερη θεματική «Ή ύποδοχή τής φιλοσοφίας τοΰ Εμπεδοκλέους άπό τούς
μεταγενέστερους φιλοσόφους έο^ς καί τόν 20ό αιώνα».

8. Επίσης ή Διευθύντρια καί οί Ερευνητές τοΰ Κέντρου συμμετέσχον σέ
Ημερίδες, Συνέδρια καί Διαλέξεις στήν Ελλάδα καί τό εξωτερικό γιά τήν
προώθηση τών έρευνητικών άναγκών τοΰ Κέντρου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΑΡΝΕΑΗ
Ερευνητικές Δραστηριότητες

ΓΑΛΗΝΟΥ, Περί Δογμάτων Πλάτωνος και Ιπποκράτους. Ή μελέτη,
30 περίπου σελίδων, βαίνει πρός ολοκλήρωση καί πρόκειται νά ενταχθεί" στό
έρευνητικό πρόγραμμα τοΰ Κέντρου ((Ή πρόσληψη τών άρχαίων Ελλήνων φι-
λοσόφων άπό τούς νεώτερους σχολιαστές τους μέχρι καί τόν 17ο αιώνα».
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Ή έρευνα επικεντρώνεται, στήν άνάγνωση χειρογράφων σχετικών μέ τό
έργο τοΰ Γαληνοΰ, ΓΙερι Δογμάτων Πλάτωνος καί Ιπποκράτους, άλλά καί σέ
έργα Γάλλων στοχαστών τοΰ 16ου-17ου αιώνα, τά όποια έχουν μεγάλη έπι-
στημονική σημασία διότι προσεγγίζουν πτυχές τοΰ άνωτέρω έργου τοΰ Γαλη-
νοΰ άπό πλευράς φιλοσοφικής, μέ έμφαση στή Στωική φιλοσοφία, ιδιαιτέρως
τής πραγματείας Περί Παθών τοΰ Χρυσίππου.

!"Αρθρα σε Συλλογικούς Τόμους καί Περιοδικά

M. Protopapas-Marneli, De la diversité des langues (grec et latin) à la di-
versité de signification: des Stoïciens à Cicéron, Terminologie (II): com-
paraisons, transferts, (in)traductions, J.-J. Briu έπιμ., Paris, Peter Lang,
2011, σσ. 103-114.
M. Protopapas-Marneli, La notion stoïcienne du ((chaînon». Le cas d'Éri-
phyle. A propos du cratère d'Amphiaraos (Berl. Staatl., Mus. F. 1655),
Rivista di Filosofia Neoscolastica, t. 102, Ott.-Dic. 2010, σσ. 555-567.
M. Protopapas-Marneli, Freedom and Intentionality according to the

Stoics, News and Views, vol. 2, n. 3 (27), 2010, σσ. 87-96.
M. Protopapas-Marneli, Attività editorili e altre attività scientifiche del
Centra di Filosofia Greca dell'Accademia di Atene, Archai (Άρχαί)
Revista de Estudos sobre as Origens do Pensamento Ocidental, τεΰχ. 7,
Ιούλιος 2011, σσ. 139-143.

Μέλος 'Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου

Συμμετοχή στή διοργάνωση τοΰ Γ'Διεθνοΰς Συνεδρίου τοΰ Κέντρου Έρεύνης
τής Ελληνικής Φιλοσοφίας, ώς Γραμματεύς τής 'Οργανωτικής Επιτροπής, στή
Μαγούλα Σπάρτης, 26-29/5/2011 μέ θέμα Πλάτων, Ποιητής και Φιλόσοφος
— Πλατωνικοί διάλογοι. Μνήμη I. Ν. Θεοδωρακόπουλου, 30 χρόνια άπό τόν
θάνατο του, μέ τήν εύγενική χορηγία τοΰ 'Ιδρύματος Π. Χάρη.

Ανακοινώσεις σέ Συνέδρια

Μ. ΠρωτΟΠΑΠΑ-Μαρνελη, Ή διαχρονικότητα τοΰ στοχασμού τοΰ I. Ν.
Θεοδωρακόπουλου ώς προς τήν παιδεία καί τή γλώσσα, Γ' Διεθνές
Συνέδριο τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας Πλάτων,
Ποιητής καί Φιλόσοφος — Πλατωνικοί διάλογοι. Μνήμη I. Ν. Θεοδω-
ρακόπουλου. Μαγούλα Σπάρτης, 26-29/5/2011 .
Μ. Protopapas-Marneli, Quelques considérations sur la constitution plato-
nicienne de la Politeia de Platon, VII, Colloque International, République
et Neo-républicanisme, Porto Πορτογαλίας, 6-7/10/2011.
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Μ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-Μλρνελη, Ή άντίληψη του κόσμου κατά τούς Στωικούς,
ΙΊοοπη συνάντηση Φιλοσοφίας στή Σύρα. Ημερίδα προς τιμή τοϋ
Ευάγγελου Ρούσσου, Μελετητή τής Αρχαίας Κοσμολογίας, Σύρος,
29/10/2011.

M. Protopapas-Marneli, Risonanze stoiche nell'opera di Proclo, Tutta
la Filosofia finisce in Musica, Ημερίδα άφιερωμένη στον Πρόκλο,
Milano, 28/11/2011, Università Cattolica del SacroCuore.

Αιδασ-καλία

La Teologia degli Stoici secondo Cleante. Διδασκαλία δύο ωρών στούς προ-
πτυχιακούς φοιτητές τού Πανεπιστημίου τής Ρώμης Tor Vergata, στό πλαίσιο
τού μαθήματος τής άρχαίας φιλοσοφίας. Ρώμη, 24/10/2011.

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής

Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής καί έξεταστικής έπιτροπής για τήν
παρακολούθηση καί κρίση διδακτορικής διατριβής, μέ θέμα: (('0 Πλούταρ-
χος ώς πηγή τής άρχαίας έλληνικής φιλοσοφίας. Άπό τον Θαλή τόν Μιλήσιο
εως τόν Σωκράτη τόν Άθηνάίο», στό Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων (άρ. συν.

73/24.5.2011).
:Επιμέλεια Εκδόσεων

'Επετηρίδα Φιλοσοφία, 41, 2011 (εκτάσεως 357 σελίδων, καί σύνταξη περι-
λήψεων άρθρων τής Έπετηρίδος).
Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Στά ίχνη τών Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων,
Αθήναι, Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθη-
νών, 2011, σσ. 284.

Ή έννοια τοϋ πολίτη στήν άρχαία ελληνική φιλοσοφία, Ε. Μουτσόπουλος - Μ.
Πρωτοπαπά-Μαρνέλη (έπιμ.), Αθήνα, Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής
Φιλοσοφίας τής Ακαδημίας Αθηνών, 2011, σσ. 212.

Σεμινάρια Φιλοσοφίας

Διοργάνωση τών μηνιαίων Σεμιναρίων φιλοσοφίας στον χώρο τής Φιλο-
σοφικής Βιβλιοθήκης Ε. Άαμπρίδη.

'Άλλες Επιστημονικές Δραστηριότητες

Εκπρόσωπος τής Εταιρείας Π. Κανελλόπουλου καί Κ. Τσάτσου γιά τό
Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, 2013.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ί. Ό έρευνητής Γεώργιος Αραμπατζής μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2011 έκανε
χρήση έρευνητικής άδειας, κατά τήν οποία, σέ συνεργασία μέ το Κέντρο Βυζαν-
τινών Σπουδών τής Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, στο Παρίσι,
πραγματοποίησε έρευνα περί τής οντολογίας τής βυζαντινής φιλοσοφίας. Κατά
τήν ερευνητική αύτή εργασία, διαπιστώθηκε ή στενή σχέση τής βυζαντινής
οντολογίας μέ άναζητήσεις περί τοΰ εικονιστικού στοιχείου. Μέρος τής έρευνας
έτοιμάζεται γιά αύτοτελή έκδοση.

ii. Το ΐδιο διάστημα καί σέ συνάφεια μέ τήν άνωτέρω εργασία ό έρευνητής
παρέδωσε μαθήματα στό προαναφερθέν Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών, μέ
θέμα ((Φιλοσοφία τής βυζαντινής εικόνας».

iii. Συνέχεια τής έρευνας στό πλαίσιο τοΰ προγράμματος τοΰ ΚΕΕΦ σχε-
τικά μέ τούς άρχαίους σχολιαστές. Είδικώτερο άντικείμενο: Σχόλια τοΰ Ερμεία
στον Φαιδρό τοΰ Πλάτωνος καί ή σχετική παράδοση. Σχέσεις τών σχολίων
τοΰ Ερμεία προς τή σχολή τοΰ Σιμπλίκιου καί οί άπηχήσεις τών σχολιασμών
αύτών στούς Βυζαντινούς καί, ιδιαίτερα, στον Μιχαήλ Ψελλό. Άπό τήν έρευνα
διαφαίνεται ότι ό Ψελλός είχε σαφή γνώση τής σχολιαστικής περί τόν Φαιδρό
παράδοσης καί οί πληροφορίες άπό τά κείμενά του δύνανται νά συμβάλουν στή
σύγχρονη ιστορία τών σχετικών σχολιασμών.

iv. Διδασκαλία τοΰ μαθήματος ((Ηθική καί Θρησκεία» στό μεταπτυχιακό
πρόγραμμα τοΰ Φιλοσοφικού Τμήματος τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τό
χειμερινό έξάμηνο 2011.

ν. Παρουσίαση δέκα δημοσιεύσεων σέ έλληνικές καί ξένες επιστημονικές
εκδόσεις.

ΔΟΥΚΑΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ

Δ ιδακτικό *Εργο

Άπό τις 15 'Ιανουαρίου έως καί τις 30 Μαίου βρισκόταν στήν Κύπρο, ώς
'Επισκέπτης 'Επίκουρος Καθηγητής στό Τμήμα Κλασικών Σπουδών καί Φι-
λοσοφίας τοΰ I Ιανεπιστημίου Κύπρου, όπου δίδαξε τά μαθήματα:

α) Πολιτική καί Κοινωνική Φιλοσοφία: κείμενα άπό τήν πλατωνική πολι-
τειολογία (κυρίως άπο τήν Πολιτεία), καί άντίστοιχα άπό τήν Αριστοτελική
(κυρίως άπό τά Πολιτικά καί τά Ηθικά Νικομάχεια)

β) Μεταφυσική: Ό πλατωνικός Σοφιστής

γ) Αρχαία Φιλοσοφία: Διδασκαλία τής θεωρίας τών Κατηγοριών τοΰ Αρι-
στοτέλη.
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Άπο τήν 1η Σεπτεμβρίου καί μέχρι το τέλος τοϋ έτους βρισκόταν επίσης
στήν Κύπρο, Επισκέπτης 'Επίκουρος Καθηγητής στό ίδιο Τμήμα. Δίδαξε τά
αντικείμενα:

α) 'Επιστημολογία: Ό Μένων τού Πλάτωνος

β) Φιλοσοφία τής Γλώσσας (Σεμινάριο): Θεωρίες περί προσδιοριστικών
περιγραφών

γ) Αναλυτική φιλοσοφία: τό κίνημα τοΰ λογικού θετικισμού.
Στις 22 'Οκτωβρίου δίδαξε στό Πρόγραμμα Ταχύρρυθμων Μαθημάτων
τού Πανεπιστημίου Κύπρου ΚΕΔΙΜΑ (6 ώρες) μέ θεματική τή «Χρήση τής
τυπικής Άογικής στήν καθημερινή ζωή».

Συμμετοχή σέ Συνέδρια μέ Εισήγηση και Δημοσιεύσεις

α) I. Ν. Θεοδωρακόπουλος: 30 χρόνια μετά — Πλάτων, Ποιητής και
Φιλόσοφος — Πλατωνικοί διάλογοι. Διεθνές Συνέδριο εις μνήμην τού I. Ν.
Θεοδωρακόπουλου, οργανωμένο άπό τό ΚΕΕΦ, Μαγούλα Σπάρτης, 26-
29/5/2011: «Le paradoxe de Russell et l'idée de l'Autre dans le Sophiste de
Platon». (Πρός δημοσίευση στά Πρακτικά τοΰ Συνεδρίου)

β) 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογικής, 'Ιωάννινα, 4-20/7/2011: «Intuition-
istic Formal Semantics for Future Contingents». (Δημοσιευμένο στά Πρακτικά
τοΰ Συνεδρίου. 'Ιωάννινα, 2011. Διπλό blind refereeing)

γ) 11ο Διεθνές Συνέδριο τής EPS A (European Philosophy of Science
Association), Αθήνα, 5-8/10/2011: ((Fitch's Proof and the Prospects for Anti-
Realism». (Πρός δημοσίευση στά Πρακτικά τού Συνεδρίου. Ή περίληψη ήδη
δημοσιευμένη στό Πρόγραμμα τού Συνεδρίου. Διπλό blind refereeing)

δ) Επιστημονική Ημερίδα Τμήματος Κλασικών Σπουδών καί Φιλοσοφίας
τοΰ Πανεπιστημίου Κύπρου, μέ θέμα Κρατική Εξουσία καί Δικαιοσύνη, Αευ-
κωσία, 25/11/2011: ((Είναι προβληματική ή άναλογία μεταξύ πόλεως καί
ψυχής στήν Πο/ατεία τού Πλάτωνος;». (Πρός δημοσίευση στά Πρακτικά τής
Ήμερίδος).

Λοιπές Ερευνητικές Δραστηριότητες

α) Παρακολούθηση τής διδακτορικής διατριβής (μέλος τής τριμελούς
έπιτροπής) τής κ. Θεώνης Φωτοπούλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τίτλος δια-
τριβής: «Πρός μιά Τοπολογία τής Μεταφοράς».

β) 'Εκπρόσωπος τοΰ ΚΕΕΦ στήν 'Οργανωτική 'Επιτροπή γιά τό Παγκό-
σμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας 2013.

γ) Συμμετοχή στό πρόγραμμα τοΰ ΚΕΕΦ «Ή πρόσληψη τών άρχαίων
Ελλήνων φιλοσόφων άπό τούς νεώτερους σχολιαστές τους μέχρι καί τόν 17ο
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αιώνα» μέ το δοκίμιο: To be without a complement; Existential vs. Copulative
Uses of the Verb ΕΙΝΑΙ.

δ) Ανειλημμένη έντός τοΰ ΚΕΕΦ ερευνητική εργασία μέ θέμα: Σχέση
Αριστοτελικής καί σύγχρονης τυπικής Λογικής (κυρίως τις συνέπειες τοΰ 2ου
μέρους τοΰ Θεωρήματος μή Πληρότητας τοΰ Κ. Gödel).

ε) Ανειλημμένη έντός τοΰ ΚΕΕΦ έρευνητική έργασία μέ θέμα τήν Ένορασι-
οκρατική Λογική καί τό «πρόβλημα τής ναυμαχίας» τοϋ Αριστοτέλους.

Έπίσης:

Στις 21/6/2011 προήχθη στήν Β' Βαθμίδα.

Στις 30/9/2011, κατά τήν 102α συνεδρία τής Εφορευτικής Επιτροπής
τοΰ ΚΕΕΦ, ορίστηκε άπό τά Μέλη της Αναπληρωτής Διευθυντής τοΰ ΚΕΕΦ,
άπο 15/1/2012-15/5/2012, λόγω ερευνητικής άδειας τής Διευθύντριας τοΰ
Κέντρου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΒΕΛΑΣ

Συμμετοχή στό ερευνητικό πρόγραμμα «Ή πρόσληψη τών άρχαί-
ων Ελλήνων φιλοσοφούν άπό τούς νεώτερους σχολιαστές τους μέχρι καί τόν
17ο αιώνα».

Ώς άντικείμενο τής έργασίας του στό πλαίσιο τοΰ προαναφερομένου
προγράμματος είχε άρχικώς προσδιορισθεί ή έκδοση καί ό σχολιασμός
τεσσάρων κειμένων, πού έπεξηγοΰν ή σχολιάζουν τό έργο Περί ερμηνείας τοΰ
Αριστοτέλους καί παραδίδονται σέ χειρόγραφη μορφή.

Εστίασε, έν τέλει, τήν έρευνητική του έργασία στό κείμενο τοΰ Γεωργίου
Κορεσσίου. Ή μεταγραφή αύτοΰ ολοκληρώνεται καί πρόκειται νά παραδοθεί
στό τέλος τοΰ μηνός Φεβρουαρίου τοΰ 2012, συνοδευόμενη άπο μελέτη μέ θέμα
τή θεωρία τοΰ ονόματος στήν παράδοση σχολίων τοΰ άποσπάσματος 16 a-b τοΰ
έργου Περί ερμηνείας τοΰ Αριστοτέλους.

Κείμενα Συμμετοχής σε 'Επιστημονικά Συνέδρια

Στό πλαίσιο τής δραστηριότητας αύτής:

α) 'Έχει ήδη σταλεί προς δημοσίευση τό κείμενο άνακοινο^σεώς του στό Ε'
Διεθνές Συνέδριο τής Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-
Ρήγα. Ή 11η Δεκεμβρίου 2011 έχει προσδιορισθεί ώς ή ήμερομηνία τής
επίσημης παρουσιάσεως τοΰ 5ου τόμου τής σειράς Ύπέρεια, όπου συμπερι-
λαμβάνεται τό έν λόγω κείμενο.

β) Αποστολή προς δημοσίευση τοΰ κειμένου άνακοινώσεώς του στό Συνέδριο
μέ θέμα I. Ν. Θεοδωρακόπουλος: 30 χρόνια μετά — Πλάτων, Ποιητής καί
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Φιλόσοφος. Πλατωνικοί διάλογοι, 26-29 Μαίου 2011, Μαγούλα Σπάρτης. Στο
ίδιο συνέδριο συμμετείχε ώς μέλος της 'Οργανωτικής του 'Επιτροπής.

Αναθεώρηση, διαμόρφωση και υποβολή ερευνητικής προτάσεως
τοΰ ΚΕΕΦ στο πλαίσιο τής «Δημοσίας Προσκλήσεως γιά 'Εκπόνηση Με-
λετών 'Ετησίας Διαρκείας», πού προκηρύχθηκε γιά το ήμερολογιακό έτος
2012 άπο τό Κοινωφελές "Ιδρυμα 'Ιωάννη Σ. Λάτση.

Συμμετοχή στό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα «Evil», πού
οργανώνεται στό πλαίσιο τοΰ εύρυτέρου δικτύου «Inter-Disciplinary Net. A
Global Network for Dynamic Research and Publishing». Πρόκειται γιά τόν
κύκλο έργασίας μέ θέμα «Perspectives on Evil» καί γιά τόν κύκλο έργασίας
μέ θέμα «Sins, Vices and Virtues». Οί έργασίες τοΰ 'Επιστημονικού Συνεδρίου
τοΰ προγράμματος «Evil» θά διεξαχθούν στήν Πράγα, τόν Μάρτιο τοΰ 2012.

Συ μ μετοχή σε Διεπιστημονικό Πρόγραμμα «Hostility and
Violence», πού οργανώνεται στό πλαίσιο τοΰ προαναφερομένου δικτύου «Inter-
Disciplinary Net. A Global Network for Dynamic Research and Publishing». To
σχετικό 'Επιστημονικό Συνέδριο θά διεξαχθεί τόν Μάιο τοΰ 2012 στήν Πράγα.

Παράλληλη Δραστηριότητα

Παραλλήλως προς τις προαναφερόμενες έργασίες καί κατόπιν άδειας
τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής, άνέλαβε, κατά τό έαρινό εξάμηνο τοΰ ακαδη-
μαϊκού έτους 2010-11 τή διδασκαλία τοΰ μαθήματος ((Φιλοσοφία τής Παι-
δείας» στούς φοιτητές τοΰ β' εξαμήνου τοΰ Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής
Αγωγής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ANNITA ΤΑΤΣΗ

Δρ φιλολογίας καί άπεσπασμένη στό ΚΕΕΦ άπό τή Μέση 'Εκπαίδευση.

i. Κατά τό έτος 2011 έργάστηκε γιά τή διοργάνωση τοΰ Γ' Διεθνούς Συ-
νεδρίου Φιλοσοφίας τοΰ Κέντρου μέ θέμα: Πλάτων, Ποιητής και Φιλόσοφος —
Πλατωνικοί διάλογοι, τό όποιο πραγματοποιήθηκε στήν 'Ελευθέρα Σχολή Φιλο-
σοφίας (('Ο Πλήθων» — I. Ν. Θεοδωρακόπουλου, στή Μαγούλα Σπάρτης, άπό
τις 26 έως τις 29 Μαΐου 2011.

ii. Συμμετοχή μέ εισήγηση στο Συνέδριο Πλάτων, Ποιητής και Φιλόσο-
φος — Πλατωνικοί διάλογοι, μέ τίτλο ((Plato's Rhetorical Technique in Book 1
of the Republic», ή όποία συμπεριλαμβάνεται έπεξεργασμένη στόν ύπό έκδοση
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τόμο τών Πρακτικών τοΰ Συνεδρίου μέ τίτλο ((Plato's Rhetorical Technique in
Republic In.

iii. 'Ολοκλήρωσε τήν τυπογραφική επιμέλεια τοΰ τόμου τών Πρακτικών
τοΰ Β' Διεθνοΰς Συνεδρίου Φιλοσοφίας τοΰ ΚΕΕΦ, πού είχε πραγματοποιηθεί
στήν Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου, μέ τίτλο Ή έννοια τον πολίτη στήν ελληνική
φιλοσοφία.

iv. Τυπογραφική έπιμέλεια τής 'Επετηρίδας Φιλοσοφία, τόμος 41, 2011,
τοΰ Κέντρου Φιλοσοφίας, καί μετάφραση περιλήψεων ξενόγλο^σσων άρθρων
άπό τά άγγλικά, γαλλικά καί ιταλικά στά έλληνικά.

ν. Μετάφραση άπό τήν ιταλική στήν έλληνική γλώσσα τοΰ επιστημονι-
κού έγχειριδίου τοΰ Καθηγητή Αρχαίας Φιλοσοφίας τοΰ Πανεπιστημίου τής
Perugia, Livio Rossetti, μέ τίτλο Introduzione alla filosofia antica. Premesse
filologiche e altri «.ferri del mestieren (Εισαγωγή στήν Αρχαία Φιλοσοφία. Φι-
λολογικά δεδομένα καί άλλες μέθοδοι εργασίας), το όποιο άναμένεται νά δη-
μοσιευθεί έντός τοΰ 2012.

vi. Συνεργασία στήν προετοιμασία καί διοργάνωση τοΰ μηνιαίου Σεμι-
ναρίου φιλοσοφίας τού ΚΕΕΦ μέ άνάληψη έπικοινωνίας μέ τούς άλλοδαπούς
ή "Ελληνες ομιλητές καί ένημέρωση τών συμμετεχόντων.

ΕΙΡΗΝΗ ΣΒΙΤΖΟΤ

Υποψήφια δρ φιλοσοφίας, άπεσπασμένη στό ΚΕΕΦ άπό τή Μέση 'Εκπαί-
δευση

i. Μέλος της 'Οργανωτικής 'Επιτροπής τού Γ' Διεθνοΰς Συνεδρίου τοΰ
Κέντρου 'Ερεύνης τής 'Ελληνικής Φιλοσοφίας Πλάτων, Ποιητής καί Φιλόσοφος
— Πλατωνικοί διάλογοι. Μνήμη I. Ν. Θεοδωρακόπουλου, Μαγούλα Σπάρτης,

26-29/5/2011.

ii. Ανακοίνωση στό Γ' Διεθνές Συνέδριο τού Κέντρου Έρεύνης Ελληνικής
Φιλοσοφίας Πλάτων, Ποιητής και Φιλόσοφος — Πλατωνικοί διάλογοι. Μνήμη
I. Ν. Θεοδωρακόπουλου, Μαγούλα Σπάρτης, 26-29/5/2011, θέμα: ((Νεοελλη-
νικές άναγνώσεις τοΰ πλατωνικού Γοργία', ή προσέγγιση τοΰ Γ. Μιστριώτη καί
οί κριτικές τών Γ. Βερναρδάκη, I. Πανταζίδη καί I. Θεοδωρακόπουλου».

iii. Απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μέ ειδίκευση στήν
«'Ηθική Φιλοσοφία», (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας — Παιδα-
γωγικής — Ψυχολογίας).
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(Πεπραγμένα άπό τήν 1η Σεπτεμβρίου 2011, δταν ετέθη σέ ισχύ ή
απόσπαση της άπό τή Μέση Εκπαίδευση στό Κέντρο Έρεύνης τής Έλληνικής
Φιλοσοφίας τής Ακαδημίας Αθηνών, εως τό τέλος τοϋ 2011):

ϊν. Επιμέλεια τοΰ προς έκδοσιν βιβλίου τοΰ 'Ομότιμου Καθηγητή τοΰ
Université Libre de Bruxelles, Μέλους της Βασιλικής Ακαδημίας τοΰ Βελγίου
καί Αντεπιστέλλοντος Μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών, κ. Λάμπρου Κουλουμ-
παρίτση, Ή φυσική τοϋ Αριστοτέλη, σέ μετάφραση άπό τή γαλλική γλώσσα,
400 σελίδο^ν.

ν. Μετάφραση άπό τήν ιταλική στήν έλληνική γλώσσα τοΰ βιβλίου τοΰ
Καθηγητή τοΰ Université Tor Vergata, Roma, Aldo Brancacci, μέ τίτλο Oikeios
Logos. La filosofia linguistica di Antistene (Οικείος Λόγος. Ή φιλοσοφία τής
γλώσσας τοϋ Αντισθένους), 302 σελίδων, τό όποιο άναμένεται νά κυκλοφορηθεί
έντός τοΰ 2012.

vi. Συμμετοχή στο νεο-εκκινηθέν έρευνητικό πρόγραμμα τοΰ ΚΕΕΦ «Ή
υποδοχή τής φιλοσοφίας τοΰ 'Εμπεδοκλέους άπό τούς μεταγενέστερους φι-
λοσόφους έως καί τόν 20ό αιώνα», μέ έρευνητική μελέτη μέ θέμα Ή επίδραση
τής κοσμολογίας τοϋ Εμπεδοκλέους στή διαμόρφωση τής πλατωνικής αντίλη-
ψης περί κόσμου.

vii. Συμμετοχή στά μηνιαία Σεμινάρια φιλοσοφίας τού ΚΕΕΦ στον χώρο
τής Φιλοσοφικής Βιβλιοθήκης Ε. Λαμπρίδη.

[Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

I. ΕΡΕΥΝΕΣ

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας διεξήγαγε κατά τό 2011
έπτά ερευνητικά προγράμματα, στά όποια ή διεύθυνση καί επιμέλεια τής
έρευνας γίνεται άπό τήν πρώην διευθύντρια καί νΰν διευθύνουσα τό Κέντρο.
Τρία άπό αύτά είναι χρηματοδοτούμενα άπό τήν Επιτροπή Ερευνών τής
Ακαδημίας Αθηνών:

Α. (.(.Φτώχεια και κοινωνική περιθωριοποίηση στήν ελλη-
νική κο ιν ων ία. Μορφές και μηχανισμοί κοινωνικής Απο-
διάρθρωσης στον αστικό καί άγροτικο χώρο». Στό πρόγραμ-
μα συμμετέχουν όλοι οί έρευνητές (μόνιμοι καί άποσπασμένοι) τοΰ Κέντρου.
Ξεκίνησε τόν Σεπτέμβρη τοΰ 2010.

Ή Αλίκη Βαξεβάνογλου (ερευνήτρια Β' τοΰ ΚΕΕΚ) διερευνά τό θέμα ((Οί
φτωχοί καί το κοινωνικό ζήτημα: μιά σύντομη περι?]γηση στήν ιστορία» στό
όποιο επιχειρεί μία συνθετική παρουσίαση μιάς εύρύτερης συλλογιστικής γιά
το κοινωνικό φαινόμενο τής φτώχειας καί γιά τούς τρόπους άντιμετώπισης τών
φτωχών άπό τήν ύπόλοιπη κοινωνία. Ό στόχος της υπήρξε κατά τό 2011 ή
βιβλιογραφική (κυρίως) έρευνα πού επιδιώκει μέσω μιάς συνοπτικής εγκάρσιας
άνάγνωσης της ιστορίας νά άναρωτηθει γιά τό φαινόμενο τής φτώχειας καί γιά
τούς τρόπους άντιμετώπισης τών φτωχών άπό τήν ύπόλοιπη κοινωνία. Βα-
σισμένη κυρίως σέ ιστορικές μελέτες άπό τόν χώρο τής Δυτικής Εύρώπης, ή
συνθετική αύτή παρουσίαση επεχείρησε νά καταγράψει έν συντομία τά βασικά
στάδια μιάς ιστορικής έξέλιξης πού σήμερα βρίσκεται (ξανά) ύπό αίρεση.

Ή φτώχεια εδώ ορίζεται ώς άπόλυτη καί άφορά τις ομάδες εκείνες τοΰ
πληθυσμού πού δέν είναι σέ θέση νά επιβιώσουν δίχως κάποιου είδους εξω-
τερική στήριξη. Σέ όλες τις περιόδους τής ιστορίας άτομα, ομάδες, ενίοτε καί
πολύ μεγάλα τμήματα τοΰ πληθυσμού εκτινάσσονται έξω άπό μιά προηγούμενη
«κανονικότητα». Σέ μεγάλη κλίμακα, όλες οί «άναδιαρθρώσεις» καί οί μεγάλες
δομικές άλλαγές (π.χ. τό πέρασμα άπό τό φεουδαρχικό σύστημα στήν βιομη-
χανική κοινωνία) συνοδεύτηκαν άπό τεράστια κύματα φτώχειας: πολύ μεγάλα
τμήματα τοΰ πληθυσμού εκτινάχτηκαν έξω άπό τις προηγούμενες δομές, καί
περιφέρονταν στά διάκενα τής κοινωνίας άνεργοι, άνέστιοι, άνοίκειοι.

Απέναντι σέ ένα πάγιο κοινωνικό φαινόμενο, (άλλά μέ σημαντικές αύξο-
μειώσεις) ποιές είναι οί έκάστοτε άναπαραστάσεις τής ύπόλοιπης κοινωνίας
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γιά τήν φτώχεια (Τί είναι οί φτωχοί; Είναι αναξιοπαθούντες, είναι «ξένοι)),
ανίκανοι, τεμπέληδες, άχρηστοι, έγκληματίες, κ.τ.λ.). Οί άναπαραστάσεις
αύτές (τών οποίων τις διακυμάνσεις μπορεί κανείς νά έντοπίσει στον ιστορικό
χρόνο) συνοδεύονται καί ορίζουν καί τις στάσεις τής υπόλοιπης κοινωνίας
άπέναντι στούς φτωχούς: αλληλεγγύη, συμπόνια, ένσωμάτωση ή άντιθέτως
καχυποψία, καταδίκη, καταδίωξη, τιμωρία... Ξεκινώντας άπό τις παραδο-
σιακές κοινωνίες όπου μιά συλλογική άλληλεγγύη καθιστούσε τούς φτωχούς
μέρος τοΰ συνόλου, περνάμε (στήν Δυτική Εύρώπη καί γιά 4 αιώνες) σέ κοι-
νωνίες όπου οί φτωχοί έξοβελίστηκαν στό πΰρ το έξώτερο. Στήν διάρκεια
τοΰ 20οΰ αιώνα τά κοινωνικά κινήματα έπιβάλλουν τήν διαμόρφωση κοι-
νωνιών πού μέ κεντρική άξία τήν έργασία καί κεντρικό άξονα τό κοινωνικό
κράτος ένσωμάτωναν τό σύνολο τοΰ πληθυσμού.

Ή σημερινή ((κρίση» έπαναφέρει στό προσκήνιο τό πάγιο έρώτημα τής
κοινωνικής συνοχής καί τής θέσης (έντός ή έκτος συνόλου) τών πιο άδύνα-
μων στρωμάτων τοΰ πληθυσμού.

Ό Νίκος Καμπέρης (έρευνητής Γ' τοΰ Κέντρου) σέ συνάφεια μέ τήν
έρευνα τής «άγροτικής κρίσης καί τής κοινωνικής παθολογίας» μελετάει
τις άμορφες και τους μηχανισμούς τής φτώχειας και τής κοινωνικής πε-
ριθωριοποίησης, τόσο στόν αστικό όσο και στόν αγροτικό χώρο τοΰ νομού
Αιτωλοακαρνανίας», βασισμένος σέ στοιχεία α) σχετικά μέ τις οικονομικές,
κοινωνικές καί νοσηλευτικές άνάγκες τών άτόμων πού περιλαμβάνονται στό
πρόγραμμα Βοήθεια στό Σπίτι, β) γιά τά άτομα πού δέχονται επιδόμα-
τα Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς καί τά άτομα πού έγιναν δεκτά ώς «δι-
καιοΰχοι» στό Κοινωνικό Παντοπωλείο στό Αγρίνιο, γ) γιά τήν κοινωνική
οδύνη καί τις αύτοκτονίες, καί δ) γιά τήν δομή, τήν διασπορά, τήν επάνδρω-
ση, τήν επάρκεια καί τήν προσβασιμότητα τοΰ συστήματος τών Αγροτικών
Ιατρείων σέ σχέση μέ τις δυνατότητες, τις ιδιαιτερότητες καί τις άνάγκες
τών τοπικών πληθυσμών.

Ή Αγγελική Αθανασοπούλου (Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, άπο-
σπασμένη στό Κέντρο) σέ συνάφεια μέ τό ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοΰ
Κέντρου γιά τήν ((δεύτερη γενιά μεταναστών στό σχολείο καί τήν έργασία»,
έξετάζει «εάν καί με ποιο τρόπο ή οικονομική κρίση εχει επηρεάσει τήν
συμμετοχή τών μαθητών και τών μαθητριών μικροαστικών στρωμάτων
σέ εξωσχολικές δραστηριότητες (φροντιστήρια ξένων γλωσσών, μουσικών
οργάνων, άθλητικών δραστηριοτήτων, χοροΰ, κ.λπ.) καθώς καί τόν τρόπο
πού οί οικογένειες επενδύουν κοινωνικά καί συμβολικά στήν εκπαίδευση».
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Β. «Οί παραδοσιακές μορφές ίασης, δπως καταγράφον-
ται στον νομο Αιτωλοακαρνανίας» μέ κύρια έρευνήτρια τήν Μ.-Γ.
Στυλιανούδη (έρευνήτρια Α', Διευθύνουσα το Κέντρο). Άποτελεΐ απόρροια
τής έρευνας γιά τούς «Μεικτούς γάμους καί τις αλλαγές στον κοινωνικά
ιστό στον Νομο Αιτωλοακαρνανίας, στήν περιοχή τοϋ 'Ορεινού Βάλτου»
καί μελετάει τούς παραδοσιακούς τρόπους ίασης καί θεραπείας μορφών μή
κανονικής, «ψυχικώς άποκλίνουσας», συμπεριφοράς, όπως αύτή γινόταν σέ
μοναστήρια τής περιοχής. Κατά τήν έπιτόπια έρευνα, τόν Σεπτέμβριο, φω-
τογραφήθηκαν οί τόποι ίασης καί καταγράφηκαν σέ συνεντεύξεις ντόπιες
μαρτυρίες τόσο θεραπευμένων όσο καί θεραπευόντο^ν. Αξίζει νά σημειωθεί
ότι αύτός ό τρόπος ίασης δέν έχει μελετηθεί άπό τις κοινωνικές έπιστήμες
στήν Ελλάδα, μέ έξαίρεση κάποιες έλάχιστες άναφορές στήν ελληνική βιβλι-
ογραφία καθώς καί τήν σποραδική άναφορά σέ ιστορικά βιβλία.

Γ. «Οί ακηδεμόνευτοι ανήλικοι μετανάστες στήν 'Ελλά-
δα», μέ κύρια έρευνήτρια τήν Άλικη Βαξεβάνογλου, ή όποία μελέτησε το
κοινωνικό αύτό φαινόμενο, τό όποιο άπασχολεΐ πλέον έντονα καί τήν Ευρω-
παϊκή "Ενωση (βλέπε ((Separated Children Program» 2010-2014). Ή διεθνής
βιβλιογραφία άλλά καί οί επίσημοι οργανισμοί (OHE, UNESCO, UNICEF,
κ.λπ.) άναφέρονται σέ αύτούς ώς ((Mineurs isolés, non accompagnés» ή ώς
((unaccompanied migrant children». Όμως τά στατιστικά στοιχεία είναι άπο-
σπασματικά καί οί έρμηνεΐες ((νεφελώδεις)). Πέρα άπό τήν μεγάλη νομική,
διοικητική, ήθική, άξιακή, πολιτισμική καί συναισθηματική άναστάτωση πού
προκαλεί αύτό τό φαινόμενο εκκρεμεί ή προσέγγισή του μέ τούς όρους τών
κοινωνικών έπιστημών καί δή τής κοινωνιολογίας καί τής ιστορίας. Τί είναι
αύτά τά παιδιά καί οί έφηβοι καί ποιο τό εύρύτερο ιστορικό καί κοινωνικό
πλαίσιο τού όποιου είναι —έρήμην τους— φορείς; Ή έρευνα έντόπισε 315 πε-
ριπτώσεις μεταναστών πού, μεταξύ 2002 καί 2010, έφτασαν ώς άσυνόδευτοι
άνήλικοι στήν Ελλάδα. Σημειώνεται ενδεικτικά ότι άν οί ήλικίες άφιξής τους
στήν χώρα μας είναι 15-17 ετών ώς έπί τό πλείστον, οί ήλικίες άναχώρησης
άπό τήν πατρίδα τους ώς άκηδεμόνευτοι άνήλικοι ήταν γιά τό 63% έξ αύτών
κάτω τών 14 έτών καί γιά τό 25% έξ αύτών κάτω τών 12 έτών (!) ένώ κατά
75% είναι είτε άγράμματοι, είτε άπόφοιτοι δημοτικού.

Ή λεπτομερής άνάλυση καί στατιστική καταγραφή τών βασικών τους κοι-
νωνικών χαρακτηριστικών (οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό έπίπεδο, κ.ά.)
σέ συνάρτηση μέ τόν κοινωνικό χώρο προέλευσής τους, ή άνασύσταση τών
σταδίων τής (μικρής μέν σέ χρόνια άλλά πολύ συμπυκνωμένης σέ δυσκολίες)
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ζωής τους έπιτρέπει νά προταθεί ενα γενικότερο ερμηνευτικό σχήμα αύτοΰ τοΰ
σύνθετου φαινομένου, μέ άναφορά, πάντα, τις κοινωνικές έπιστημες.

Δ. «.Αγροτική κρίση και κοινωνική παθολογία. Ή περί-
πτωση τοϋ νομού Αίτ ωλοακαρναν ίας», μέ κύριο έρευνητή τόν
Νίκο Καμπέρη, έρευνητή Γ' τοΰ ΚΕΕΚ. Ή εμπειρική ερευνά περιέλαβε
στατιστική καταγραφή, συνεντεύξεις καί κινηματογράφηση καί εγινε στις
έπαρχιακές περιοχές τού νομοΰ Αιτωλοακαρνανίας, καθ' όλη τήν διάρκεια
τού έτους καθώς καί κατά τήν διάρκεια τής έπιτόπιας έ'ρευνας άπό 12-27
Σεπτεμβρίου. Τελεί ύπό τήν έπιστημονική έπιμέλεια τοΰ 'Επόπτου τού
Κέντρου Ακαδημαϊκού κ. Κωνσταντίνου Δρακάτου καί χρηματοδοτείται άπό
τόν Νοέμβριο 2011 άπό τήν 'Επιτροπή 'Ερευνών τής Ακαδημίας Αθηνών.

Ή ερευνά αύτή προσπαθεί νά έρμηνεύσει τις ιστορικές, κοινωνιολογικές
καί άνθρωπολογικές παραμέτρους τών μετασχηματισμών τής άγροτικής
οικογένειας καί κοινωνίας, ιδιαίτερα τών καπνοπαραγωγών, πού οδηγούν σέ
φαινόμενα κοινωνικής καί ψυχικής παθολογίας. Άπό τήν άποψη τής κρατικής
Κοινωνικής Πολιτικής τά άποτελέσματα τής ερευνάς θά μπορούσαν νά άξι-
οποιηθοΰν στήν καλύτερη άντιμετώπιση τών προβλημάτων τών άγροτικών
περιοχών όχι μόνο στά ζητήματα της άπασχόλησης καί τού εισοδήματος
άλλά καί στά ζητήματα περιορισμού τοΰ κοινωνικού άποκλεισμοΰ, τοΰ ρα-
τσισμού, τής έγκληματικότητας καί τής έν γένει παραβατικότητας τόσο τού
έπιχώριου πληθυσμού όσο καί τών άλλοδαπών έργατών.

Ε. «Οί κοινωνικοπολιτισμικοι καί γλωσσικοί παράγον-
τες πού επηρεάζουν τήν οικόλεκτο τών μετ αν α στ ών : Ή
περίπτωση τής πολωνικής», με κύρια έρευνήτρια τήν Μαρία Ντορο-
πούλου (Δρ. 'Επιστημών τής Αγωγής, άποσπασμένη στό Κέντρο). "Εγινε
συγκριτική μελέτη άνάμεσα στις άπόψεις τών Πολωνών μαθητών, οί όποιοι
ένδιατρίβουν στό καθημερινό πολωνικό σχολείο Αθήνας, καί στις άπόψεις
τών Πολο^νών μαθητών άπό μεικτούς γάμους καί δίγλωσσα περιβάλλοντα
πού φοιτούν στό έλληνικό σχολείο, άλλά ταυτόχρονα παρακολουθούν καί
τό πολωνικό, σαββατιανό, σχολείο. 'Εξετάστηκε ή οργάνωση τών Έλλη-
νο-Πολωνών μεταναστών, ή σύνθεση τής οικογένειας, οί μονόγλο.»σσοι ή
δίγλωσσοι γονείς καί τά συγκεκριμένα έκπαιδευτικά προγράμματα τής
μειονότητας. 'Εξετάστηκε, έπιπροσθέτως, άν ή πολωνική χρησιμοποιείται
έκτος σπιτιού καί σέ άλλα περιβάλλοντα. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά έρω-
τηματολόγια μέ κλειστού καί άνοιχτοΰ τύπου έρωτήσεις, κοινά γιά όλα τά
δείγματα, ώστε νά έξασφαλιστεΐ ή συγκριτική άνάλυση τών άπόψεων καί
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οί τυχόν διαφοροποιήσεις σέ βασικές παραμέτρους, τών όποιων ή στατι-
στική ανάλυση έγινε μέ τό πρόγραμμα SPSS.

ΣΤ. ((Εμπορία άνθρώπων: Ποινική καταστολή καί προ-
στασία τών δικαιωμάτων τών θυμάτων». Τό πρόγραμμα αύτό
έχει επιστημονικό υπεύθυνο τόν Ακαδημαϊκό κ. Γεώργιο Μητσόπουλο,
κύριο ερευνητή τόν Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μαγκλιβέρα
καί χρηματοδοτείται άπό τήν Επιτροπή 'Ερευνών τής Ακαδημίας Αθηνών.
Αντικείμενο τοΰ έρευνητικοΰ έργου είναι ή διερεύνηση καί ή άνάλυση τοΰ
εγκλήματος τής εμπορίας άνθρώπων τόσο άπό τήν σκοπιά τής ποινικής
καταστολής καί τής καταδίκης τών ύπευθύνο^ν όσο καί άπό τήν σκοπιά
τής άνθρωπιστικής καί ήθικής άντιμετωπίσεως τών θυμάτων τής εμπορίας
άνθρώπων, ένός εγκλήματος πού χαρακτηρίζεται άπό τήν ύπερεθνική διάστα-
ση. Λόγω άκριβώς τοΰ ύπερεθνικοΰ χαρακτήρα της, ή έμπορία άνθρώπων
ξεφεύγει άπό τά στενά όρια τοΰ εγκλήματος πού διαπράττεται εντός τής έπι-
κρατείας ένός καί τοΰ αύτοΰ κράτους. Άπό έννοιολογικής άπόψεως θά μπο-
ρούσε νά ύποστηριχθεί ότι τό έγκλημα τής έμπορίας άνθρώπων συναποτε-
λείται άπό άλλες, μικρότερες σέ έκταση, εγκληματικές πράξεις καί ενέργειες,
οί όποιες έχουν τελεστεί σέ παραπάνω άπό ένα κράτη καί στρέφονται κατά
φυσικών άτόμων (τά θύματα) μέ σκοπό τήν πάσης φύσεως έκμετάλλευσή
τους. Ειδικότερα, οί εγκληματικές ενέργειες μπορεί νά λαμβάνουν χώρα στά
άκόλουθα κράτη: (α) στήν χώρα προελεύσεως τών θυμάτων (εκεί δηλαδή
όπου γίνεται ή στρατολόγηση καί συνήθως είναι τό κράτος υπηκοότητας τών
θυμάτων) ή/καί (β) στήν χώρα (ή χώρες) διαμετακομίσεως τών θυμάτων
(άπό έκεΐ δηλαδή όπου τά θύματα περνούν προκειμένου νά φθάσουν στήν
χώρα προορισμού) ή/καί (γ) στήν χοόρα (ή χώρες) προορισμού τών θυμάτων
(εκεί δηλαδή όπου γίνεται ή εκμετάλλευση τών θυμάτων).

Γιά τήν ύλοποίηση τοΰ έρευνητικοΰ έργου κατά τό 2011 έχει καταβλη-
θεί μεγάλη προσπάθεια συλλογής τοΰ πολυσχιδούς ύλικοΰ, τό όποιο σχετίζε-
ται μέ τήν καταπολέμηση τής έμπορίας άνθρώπων καί τήν προστασία τών
θυμάτων. 'Ενδεικτικά, άναφέρονται πολυμερή συμβατικά καί κανονιστικά
κείμενα, διακηρύξεις, σχέδια καί προγράμματα δράσεως, άποφάσεις τών
οργάνων διεθνών οργανισμών, έθνική νομοθεσία, νομολογία διεθνών δικαι-
οδοτικών οργάνων καί εθνικών δικαστηρίων, κ.λπ. Ή πληθώρα τοΰ ύλικού
πού έχει συγκεντρωθεί καταδεικνύει ότι σέ διμερές, ύπο-περιφερειακό, πε-
ριφερειακό καί διεθνές έπίπεδο (ή διαβάθμιση αύτή άκολουθεϊται άπό τόν
'Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών) ύφίσταται μιά πολύ έντονη δραστηριότητα



186

11ΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

οργάνωσε τό Ελληνικό Συμβούλιο γιά τούς Πρόσφυγες (ΕΣΠ) καί τό γρα-
φείο τοΰ Εύρωπαϊκοΰ Συμβουλίου στήν Αθήνα, με θέμα ((Γηγενείς versus
πρόσφυγες: Τελικά γιά ποιά δικαιώματα όμιλοΰμε;».

Διηύθυνε καθ' όλο τό έτος ομάδα μελέτης (study group) δικηγόρων καί
υποψηφίων διδακτόρων μέ θέμα τις καινοτομίες καί άλλαγές πού εισήγα-
γε ό Αστικός Κώδικας καθώς καί τις συνεπακόλουθες νέες νοηματοδοτήσεις
τοΰ θεσμοΰ τής ((οικογένειας», όπως αύτές άνιχνεύονται σέ άποφάσεις δικα-
στηρίων, τόσο έγχώριο^ν όσο καί διεθνών. Ή οικογένεια άποτελεΐ μία άπό τις
βασικές έρευνες τοΰ Κέντρου, γι' αύτό καί τό άντίστοιχο κείμενο θά δημοσι-
ευτεί στήν έπόμενη Επετηρίδα τοΰ Κέντρου.

Συμμετείχε έθελοντικά καθ' ολο τό ετος, ώς έκπαιδεύτρια τής πολυκλα-
δικής ομάδας τοΰ Κέντρου Ημέρας ((Βαβέλ», τό όποιο υποδέχεται οικονο-
μικούς μετανάστες μέ ψυχικές διαταραχές, στό έσωτερικό εκπαιδευτικό του
πρόγραμμα μέ θέμα τήν «Πολιτισμική κατανόηση τής υγείας καί ειδικότερα
τής ψυχικής υγείας».

Τέλος, ύπήρξε έξετάστρια σέ διαγωνισμούς γιά τήν γαλλική γλώσσα, σέ
ύποτροφίες τής Ακαδημίας Αθηνών.

Β. Ή έρευνήτρια Β' Βαθμίδος Αλίκη Βαξεβάνογλου δίδαξε: α) κατά
τόν Απρίλιο στό πλαίσιο τοΰ Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μέ
τίτλο (('Ιστορική έρευνα, διδασκαλία καί νέες τεχνολογίες» τοΰ Τμήματος
Ιστορίας καί τοΰ Τμήματος Πληροφορικής τοΰ 'Ιονίου Πανεπιστημίου —ή
πρώτη σειρά μαθημάτων στήν Κέρκυρα— μέ θέμα ((Οί φτωχοί καί τό κοι-
νοτικό ζήτημα: μιά σύντομη περιήγηση στήν ιστορία»· β) κατά τόν Μάιο
στό πλαίσιο τοΰ ιδίου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τοΰ 'Ιονίου
Πανεπιστημίου, άλλά στήν Αθήνα (στό "Ιδρυμα Μείζονος Έλληνισμοΰ) μέ
τό ίδιο θέμα ((Οί φτωχοί καί τό κοινωνικό ζήτημα: μιά σύντομη περιήγηση
στήν ιστορία».

Γ. Ό έρευνητής Γ' Βαθμίδος Νίκος Καμπέρης διεξήγαγε επιτόπια έρευνα
κατά τον μήνα Σεπτέμβριο στήν Αίτο^λοακαρνανία γιά τήν έρευνα «Αγροτική
κρίση και κοινωνική παθολογία. Ή περίπτοιση τοϋ νομοϋ Αιτωλοακαρνανίας».

'Εξέδωσε: α) τό άρθρο ((Οί άγρότες στήν Κατοχή καί τόν 'Εμφύλιο» στό
Ά. Μωυσίδης (έπιμέλεια), Τό Αγροτικό Κίνημα στήν Ελλάδα, Αθήνα: 'Ινστι-
τούτο Ν. Πουλαντζάς - Νήσος, β) τήν μονογραφία Μετανάστευση και γαμήλια
αγορά. Μεικτοί γάμοι Ελλήνων αγροτών με γυναίκες άπό τήν Αλβανία. Μιά
εμπειρική ερευνά στόν νομό Αιτωλοακαρνανίας γιά τήν περίοδο 1990-2005,
στά Δημοσιεύματα τοΰ ΚΕΕΚ άρ. 14/1 (βλ. έκδοσεις τοΰ ΚΕΕΚ).
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Δ. Ή άποσπασμένη εκπαιδευτικός Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Αγγελική Αθανασοπούλου έξέδο^σε το άρθρο «Constructing a modern and/
or western identity: the case of Albania and of Albanian immigrants in Greece»
στο Ethnologia Balkanica, τόμος 15-16.

"Εκανε τις έξης άνακοινώσεις: α) μέ θέμα «Ρευστά οικογενειακά σχήμα-
τα καί δυναμικές σχέσεων: Ή περίπτωση τής άλβανικής μετανάστευ-
σης» στό Συνέδριο Φύλο, Μετανάστευση και Διαπολιτισμικές Σχέσεις στή
Μεσόγειο και τή Νοτιοανατολική Εύρώπη, πού όργάνο^σε τό Εργαστήριο
Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο τού 'Ερευνητικού
Προγράμματος Ge.M.IC. καί εγινε στήν Αθήνα, 21-22 'Ιανουαρίου 2011,
Αμφιθέατρο «Σάκη Καράγιωργα» στό Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών
καί Πολιτικών 'Επιστημών β) μέ θέμα «Constructs and uses of a 'western'
identity: the case of Albanian immigrants in Greece», στό Συνέδριο Southeast
European (Post-) Modernities, πού οργάνωσε ή International Association for
Southeast European Anthropology καί έγινε στό Regensburg, Γερμανία, στις
28 Απριλίου-1 Μαΐου 2011.

Συμμετείχε στήν ύπό άξιολόγηση πρόταση γιά τό έρευνητικό πρόγραμμα
τοΰ Εύρωπαϊκοΰ Ταμείου "Ενταξης ((Εκπόνηση έρευνας γιά τή διερεύνηση
τού προφίλ τών νομίμως διαμενόντων στήν Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών
πού εργάζονται ώς οικιακό προσωπικό καί συγκριτική μελέτη τών μοντέλων
θεσμικής διαχείρισης του στά κράτη-μέλη τής Ε.Ε.η.

'Ορίστηκε κριτής άρθρου στό διεθνές περιοδικό International Migration.

Ε. Ή άποσπασμένη έκπαιδευτικός Δρ. 'Επιστημών τής Αγωγής Μαρία
Ντοροπούλου έκανε τις έξής άνακοινώσεις: α) μέ θέμα «Evaluating children's
writing using fairytales» στό 14th International Conference Evaluation in
Education in the Balkan Countries, πού διοργάνωσε τό Department for
Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, στό
Βελιγράδι στις 16-18 'Ιουνίου, β) μέ θέμα <('0 έπιπολιτισμός τών Πολωνών
μαθητών: Τάσεις φυγής άπό τή χώρα ύποδοχής πρός τή χώρα προέλευ-
σης», στό Διεθνές Συνέδριο «'Εκπαίδευση καί Κοινωνική "Ενταξη Εύάλω-
των 'Ομάδων», πού διοργάνωσε τό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στήν Θεσσα-
λονίκη στις 24-26 'Ιουνίου, γ) μέ θέμα «Κοινωνικοπολιτιστικοί καί γλωσσικοί
παράγοντες πού έπηρεάζουν τήν οίκόλεκτο τών μεταναστών: Ή περίπτωση
τής πολωνικής», στό 10ο Διεθνές Συνέδριο 'Ελληνικής Γλωσσολογίας (10ο
ΔΣΕΓ), πού διοργάνωσε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στήν Κομο-
τηνή στις 1-4 Σεπτεμβρίου.



188

11ΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Δίδαξε ((Μεθοδολογία "Ερευνας Α'» στο σεμινάριο γιά τούς προπτυχι-
ακούς φοιτητές τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 'Εκπαίδευσης
Αθηνών κατά τον 'Ιανουάριο καί ((Μεθοδολογία "Ερευνας Β'» στο ίδιο σε-
μινάριο γιά τούς προπτυχιακούς φοιτητές τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-
μοτικής 'Εκπαίδευσης Αθηνών κατά τον Φεβρουάριο.

Συμμετείχε σέ δίμηνο σεμινάριο έκπαίδευσης μέ θέμα «Μάθηση καί
διδασκαλία τής έλληνικής ώς δεύτερης γλώσσας: διδακτικές προσεγγίσεις
& αξιοποίηση διδακτικού υλικού», 'Εκπαίδευση Αλλοδαπών καί Παλιννο-
στούντων Μαθητών, πού διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης στήν Αθήνα κατά τούς μήνες Μάιο καί 'Ιούνιο.

ΣΤ. Ή έξωτερική συνεργάτις τοΰ Κέντρου Δρ. Κοινωνικής Ανθρω-
πολογίας Γιούτα Λάουτ-Μπάκα εκανε τις έξής άνακοινώσεις: α) μέ θέμα
((Every Day Life in Greece after the Debt Crisis» στο Διεθνές 'Επιστημονικά
Συνέδριο μέ θέμα Southeast European (Post-) Modernities πού διοργάνωσε
ή έταιρεία International Association for Southeast European Anthropology
(InASEA) στο Regensburg, Γερμανία, 28 Απριλίου-Ι Μαΐου 2011, β) μέ
θέμα ((Κοινωνικά δίκτυα μεταναστών χωρίς έγγραφα στήν Ελλάδα)) στό
σεμινάριο τής École Française d'Athènes (Séminaire de l'EfA) μετά άπό
πρόσκληση τής Δρος Μαρίας Κουρούκλη, Directeur d'Études Néohelléniques
et Balkaniques, πού εγινε στήν Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011.

'Εξέδωσε τά άρθρα: α) ((No safe haven: The reception of boat migrants in
Greece» στον τόμο μέ έπιμέλεια Klaus Roth καί Jutta Lauth Bacas Migration
in, from, and to Southeastern Europe. Part 2: Ways and Strategies of Migrating
τού περιοδικού Ethnoiogia Balkanica τόμος 14, Βερολίνο: LIT, β) βιβλιο-
παρουσίαση τοΰ Mobilitäten in Europa - Migration und Tourismus auf Kreta
und Zypern im Kontext des europäischen Grenz reg im es τής Ramona Lenz,
Bielefeld: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010, στό έπιστημονικό περιο-
δικό Zeitschrift für Volkskunde τόμος 107. Jahrgang 2011, II. Halbjahresband.
Münster: Waxmann.

'Επίσης έπιμελήθηκε μαζί μέ τόν Καθηγητή Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus
Roth τόν συλλεκτικό τόμο Migration in, from, and to Southeastern Europe.
Part 2: Ways and Strategies of Migrating τοΰ περιοδικού Ethnoiogia Balkanica
τόμος 14, Βερολίνο: LIT.

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

Το Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών συνεχίζει τις έρευνες
γιά τούς τίτλους κυριαρχίας τής Ελλάδος, το καθεστώς τών ναυτικών καί
τήν ελληνική επιστήμη τού διεθνούς δικαίου. Ό άκαδημαΐκός ύπεύθυνος καί
οί συνεργάτες του Γραφείου δημοσίευσαν τις άκόλουθες μελέτες σέ έγκυρα
ξενόγλωσσα καί έλληνικά βιβλία καί περιοδικά:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ

Διεθνες Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη (2011), σελ. 559.
Παλιές καί Νέες Πολιτιστικές Ρίζες στήν Ευρώπη, στό Ελληνισμός καί Ευρώ-
πη: Διαχρονική Θεώρηση, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών (2011), σελ. 135-
146.

Dissenting Opinions in the European Court of Human Rights, in D. Spielmann,
M. Tsirli & P. Voyatzis (eds.), The European Convention on Human Rights,
a living instrument: Essays in Honour of Christos L. Rozakis, Bruxelles: Bru-
ylant (2011), pp. 501-530.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡ1ΔΗΣ

Οί 'Επιχειρήσεις τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης στή Θάλασσα: Η EUNAVFOR
operation Atalanta ύπό τό Φως του Διεθνούς Δικαίου, στό Σ. Περράκης
(έπιμ.), Ή Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμενικό καί Περιφερειακό Επίπεδο,
Αθήνα: Σιδέρης (2011), σελ. 309-339.
Δίκαιο Θάλασσας, στό Κ. Αντωνόπουλος & Κ. Μαγκλιβέρας (έπιμ.), Τό Δίκαιο
τής Διεθνούς Κοινωνίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη (2011), σελ. 179-251.
The Right of Visit on the High Seas in a Theoretical Perspective: Mare Liberum y.
Mare Clausum Revisited, 24 Leiden Journal of International Law (2011), pp.
45-69.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗΣ

General/Particular International Law and Primary/Secondary Rules: Unitary
Terminology of a Fragmented System, 22 European Journal of International
Law (2011), pp. 993-1026.
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The Distinction between Interpretation and Application of Norms in Interna-
tional Adjudication, 2 Journal of International Dispute Settlement (2011),

pp. 31-57.

Reviewing the Administration of Domestic Regulation in WTO and Investment
Protection Law: The International Minimum Standard of Treatment of Al-
iens as «One Standard to Rule Them All»?, 8 TDM - Special Issue: Intersec-
tions: Dissemblance or Convergence between International Trade and Invest-
ment Law (2011), pp. 1-29.
Lex Specialis in WTO and Investment Protection Law, 53 German Yearbook of
International Law (2010), pp. 579-621.

Συμμετοχή τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης σέ θεσμούς διεθνούς οικονομικής
συνεργασίας: Προβληματικές νομικές πτυχές στο πλαίσιο τής διαδικασίας
έπίλυσης διαφορών τού Παγκόσμιου 'Οργανισμού 'Εμπορίου καί τοΰ 'Ενεργει-
ακού Χάρτη, στό Σ. Περράκης (έπιμ.), Ή Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμε-
νικά καί Περιφερειακό Επίπεδο, Αθήνα: Σιδέρης (2011), σελ. 501-518.

Τό Γραφείο συνέχισε τή συνεργασία γιά τή διεθνή προστασία τών
άνθρωπίνων δικαιωμάτων μέ τό δίκτυο τής Ακαδημίας 'Επιστημών τών
Ηνωμένων Πολιτειών.

[Εμμανουήλ Ρούκουνας]
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