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ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOT ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

λογοσ tot αναλαμβανοντοσ προελροτ
χ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΤΛΟΤ

Ό τίτλος της ομιλίας μου είναι «Η κατάσταση του Διοικητικού Δι-
καίου σήμερα». Είναι άναγκαία μια σύντομη εισαγωγή.

1. Κάθε έθνική έννομη τάξη διαμορφώνεται σύμφωνα με τά ιστορικά
και κοινωνικά δεδομένα, τά όποια συντελούν στή δημιουργία της κοινωνι-
κής πραγματικότητας, καθώς και μέ τις ηθικές, πολιτικές και οικονομικές
ιδέες, πού κάθε φορά τήν εμπνέουν. Ή έννομη τάξη άποσκοπεΐ στήν πραγ-
ματοποίηση εξωνομικών σκοπών διαμέσου τών κανόνων δικαίου, οί όποιοι
άποτελούν τήν έκφραση τής πολιτικής ιδεολογίας του κοινωνικού και πολι-
τικού παράγοντα πού έπικρατεΐ κάθε φορά.

Τό Διοικητικό Δίκαιο είναι τό σύνολο τών ειδικών κανόνων δικαίου,
οί όποιοι ρυθμίζουν τήν οργάνωση τής Δημόσιας Διοίκησης, μέ τή στενή
έννοια, τήν κατάσταση τών οργάνων της, τις σχέσεις τους μέ τους διοι-
κουμένους και τήν προστασία τους άπό παράνομες νομικές πράξεις ή ύλικές
ενέργειες τών οργάνων αύτών.

Ή Δημόσια Διοίκηση διέπεται σέ ορισμένες περιπτώσεις και άπό
κανόνες τοΰ ιδιωτικού δικαίου.

Τό Διοικητικό Δίκαιο δεν ταυτίζεται μέ τό «Δίκαιο τής Δημόσιας Δι-

* Δημοσία Συνεδρία τής 14ης 'Ιανουαρίου 2014.
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οίκησης» πού περιλαμβάνει τόσο τους ειδικούς κανόνες του Διοικητικού
Δικαίου δσο και κανόνες του ιδιωτικού δικαίου.

Το Διοικητικό Δίκαιο διαμορφώθηκε άπο τήν 'ίδρυση του έλληνικού
κράτους μέ μεγάλη επίδραση του γαλλικού Διοικητικού Δικαίου. Ή δι-
αμόρφωση αύτη πήρε μεγάλη έκταση μετά τήν 'ίδρυση τοΰ Συμβουλίου τής
'Επικρατείας, το 1929. Ή διαμόρφωση συνεχίστηκε και συνεχίζεται και
μάλιστα ραγδαία.

Βασικές άρχές του Διοικητικού Δικαίου, πού προβλέπονται άπό το
Σύνταγμα, είναι:

i) η αργή της νομιμότητας,

ii) η επιδίωξη τοΰ δημόσιου και του γενικότερου κοινωνικού συμφέρον-
τος και

iii) η προστασία, των διοικούμενων, στο πλαίσιο τοΰ κοινοβουλευτικοί
πολιτεύματος και τοΰ κοινωνικού κράτους.

2. Κατά παράδοση, οί κανόνες του κορμού του Διοικητικού Δικαίου
κατατάσσονται συστηματικά, σύμφωνα μέ το πεδίο πού ρυθμίζουν, σέ τρία
τμήματα:

ί) το γενικό μέρος, πού περιλαμβάνει τα μέσα δράσης τών διοικητικών
οργάνων και τις συνέπειές τους,

ii) την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης και

iii) τη διοικητικη δικαιοσύνη.

Υπάρχουν δέ και κλάδοι πού ρυθμίζουν ειδικά θέματα, δπως είναι ή
φορολογία, ή δημοσιονομική διοίκηση και ή κοινωνική άσφάλιση. Οί κλάδοι
αύτοί δέν έχουν συστηματική αύτονομία. Οί κανόνες τους έφαρμόζονται σέ
αρμονία μέ τούς κανόνες τού κορμού.

Ή Δημόσια Διοίκηση δρα:

α) μέ τήν άσκηση δημόσιας εξουσίας, δηλαδή, ε'ίτε μέ μονομερή θέ-
σπιση άτομικών ή άπρόσωπων κανόνων, πού ρυθμίζουν δικαιώματα ή
υποχρεώσεις τών διοικουμένων, μέ τήν ευρεία έννοια (στούς οποίους περι-
λαμβάνεται και το προσωπικό τής Δημόσιας Διοίκησης ή, άπό ορισμένες
απόψεις, και δημόσια νομικά πρόσωπα και οί οργανισμοί τοπικής αύτοδι-
οίκησης), ε'ίτε μέ τή διενέργεια υλικών πράξεων και

β) μέ τή σύναψη συμβάσεων.
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Και στις δύο περιπτώσεις, ή δράση της Δημόσιας Διοίκησης ρυθμίζε-
ται, κατά κανόνα, άπό τό Διοικητικό Δίκαιο.

Στήν εξέλιξη τοΰ Διοικητικού Δικαίου ούσιώδης παράγοντας είναι ή
άμεση εφαρμογή ή ή ενσωμάτωση κανόνων τοΰ δικαίου τής EE (ή κατά
τον κακόηχο νεολογισμό τοΰ «ένωσιακοΰ» δικαίου) και ή εφαρμογή ύπερ-
νομοθετικών κανόνο^ν του Διεθνοΰς Δημόσιου Δικαίου. Επίσης ούσιώδη
συμβολή είχε και έχει ή νομολογία τοΰ ΣτΕ, άλλα και ή θεωρία, ή όποία
έχει άναπτυχθεΐ μέ εξαιρετικές μονογραφίες (άναφέρω τό κλασικό έργο τοΰ
Μιχαήλ Στασινόπουλου Ή διοικητική πράξη και τις μονογραφίες τοΰ Φαί-
δο^να Βεγλερή), μέ συνθετικά έργα (όπως τοΰ Γεωργίου Αγγελόπουλου,
τοΰ Μιχαήλ Στασινόπουλου και τοΰ Γεωργίου Παπαχατζή), και νεότερα,
καθώς και μέ σημαντικά άρθρα πού δημοσιεύονται σέ ειδικευμένα νομικά
περιοδικά (ήδη σήμερα εκδίδονται πέντε).

Συμβολή στήν καλλιέργεια τοΰ Διοικητικού Δικαίου άποτελει ή άνάρ-
τηση στο διαδίκτυο τής νομολογίας τοΰ ΣτΕ και τών άλλων διοικητικών
δικαστηρίων καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου άπό ιδιωτικές ηλεκτρονι-
κές τράπεζες νομικών πληροφοριών ή τράπεζες τών δικηγορικών συλλόγων.
Δυστυχώς, άβάσιμη και αντίθετη προς τά διεθνώς κρατοΰντα άπαίτηση τής
Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων νά διαγράφονται
τα ονοματεπώνυμα και οί έπωνυμίες τών διοικουμένων άπό τά κείμενα τών
δικαστικών άποφάσεων εμποδίζει σημαντικά τήν έρευνα τής νομολογίας, και
μάλιστα διαχρονικά. Γιά τήν άνάρτηση δλο^ν τών άποφάσεων τοΰ ΣτΕ άπαι-
τήθηκε ή διαγραφή τών ονοματεπωνύμων και επωνυμιών τών διοικουμένων
άπό τό 1929! Γι' αύτό και δέν πραγματοποιήθηκε ή άνάρτηση.

3. Στήν ελληνική έννομη τάξη ή εφαρμογή τής αρχής της νομιμότητας
είναι άπόλυτη. Οί κανόνες πού συγκροτούν τή βάση τής άρχής τής νομιμότη-
τας (κατά τον γαλλικό δρο bloc de légalité) θεσπίζονται μέ τις διατάξεις τοΰ
Δικαίου τής EE, τοΰ Συντάγματος, τοΰ Διεθνοΰς Δημοσίου Δικαίου, τών
νόμων, τών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και τών κατά νομοθετική
εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων, δπο^ς έρμηνεύονται, άντίστοιχα, άπό
το Δικαστήριο τής EE, τό ΕΔΑΔ, τά άνώτατα διοικητικά δικαστήρια (Συμ-
βούλιο τής 'Επικρατείας και 'Ελεγκτικό Συνέδριο) και τό ΑΕΔ, και συμ-
πληρώνονται μέ τήν άναγνώριση άπό τά δικαστήρια αύτά γενικών άρχών τοΰ
Διοικητικού Δικαίου και άπό τή διατύπωση νομολογιακών κανόνων.

Οί κανόνες αύτοί συγκροτούν δλα τά τμήματα τοΰ Διοικητικού Δι-
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καίου, μέ σκοπό τήν προσαρμογή στις έξελισσόμενες ή και άνατρεπόμενες
καταστάσεις πού ρυθμίζει ή έννομη τάξη, δηλαδή τήν οργάνωση και τή
δράση τής Δημόσιας Διοίκησης και τήν προστασία τών διοικούμενων.

Ή καταστροφική κρίση, πού προέκυψε στή χώρα και τήν κοινο^νία
μας, έδώ και πέντε χρόνια εχει διαταράξει σέ μεγάλο βαθμό τό περιεχόμενο
τής άρχής τής νομιμότητας, τοΰ θεμελίου αύτού τού Διοικητικού Δικαίου.
Χρειάστηκε ή κατακλυσμική παραγωγή κάθε είδους ρυθμίσεων, πού επι-
βάλλουν σκληρή λιτότητα και συναφή δυσμενή δημοσιονομικά, φορολογικά
και κοινωνικο-ασφαλιστικά μέτρα. Αύτά είχαν ώς συνέπειες τή μείωση τών
εισοδημάτων, τής ζήτησης άγαθών και υπηρεσιών και τής παραγωγικής
ικανότητας, τήν καλπάζουσα άνεργία, τήν πτώση τού βιοτικού έπιπέδου και
τήν επέκταση τής φτώχειας. Ή θέσπιση νέων, πολύπλοκων κανόνων έγινε
εσπευσμένα, μέ καθαρώς τεχνοκρατικά κριτήρια και μέ έλλιπή ή καμία
διερεύνηση τών κοινωνικών έπιπτώσεων, μέ μακροσκελή κείμενα, πού
περιέχουν διατάξεις οί όποιες ρυθμίζουν διαφορετικά θέματα και τροπο-
ποιούν πρόσφατες διατάξεις, μέ συνέπεια νά εχει δημιουργηθεί ανασφάλεια
δικαίου και νά είναι δυσχερής, και καμιά φορά άδύνατος, ό προσδιορισμός
τοΰ ισχύοντος κανόνος.

Χαρακτηριστικό τής κατάστασης αύτής, και επιτυχημένο, είναι τό
θέμα γενικής παιδείας στις έξετάσεις για τήν εισαγωγή στήν Εθνική Σχολή
Δικαστών: ((Πολυνομία και κακονομία».

4. Τό δημόσιο συμφέρον είναι και γενικότερο κοινωνικό συμφέρον, στο
πλαίσιο τοΰ κοινωνικού κράτους, διότι συμπίπτει αμέσως μέ τό κοινό συμ-
φέρον όλων τών μελών τής κοινωνίας, άφοΰ έχει σκοπό τήν ικανοποίηση βα-
σικών αναγκών πού μπορεί νά έχουν δλα τά μέλη αύτά (εθνική άμυνα, τάξη,
ασφάλεια, παιδεία, κοινωνική άσφάλιση, συγκοινωνία, διατροφή κ.λπ.).

Τό δημόσιο συμφέρον είναι νομική έννοια και είτε συνιστά προϋπόθεση
και όριο τού έπιτρεπτοΰ περιορισμού, μέ νομοθετικές ή διοικητικές πρά-
ξεις, ένός δικαιώματος πού προβλέπεται άπό ύπερνομοθετικούς κανόνες
δικαίου, εΐτε έπιτάσσει στο νομοθετικό όργανο τήν πρόβλεψη κοινωνικών
δικαιωμάτων ή τήν οργάνωση και λειτουργία διαφόρων θεσμών.

Ό ειδικότερος προσδιορισμός τοΰ δημόσιου συμφέροντος άνήκει κάθε
φορά στο νομοθετικό οργανο, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο πού καθορίζει
τό Σύνταγμα.

Ή άνάμιξη τής Δημόσιας Διοίκησης στήν κοινωνική, οικονομική και
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πολιτιστική ζωή είναι ακριβώς συνέπεια του γεγονότος ότι τό νομοθετικό
όργανο έκτιμά κάθε φορά κατά πόσο έχει χρησιμότητα γιά τήν κοινωνία:

α) ή παροχή νέων υπηρεσιών ή ή παραγωγή νέων αγαθών άπό τό Δη-
μόσιο ή δημόσια νομικά πρόσωπα και

β) ή θέσπιση νέων ρυθμίσεο^ν (π.χ. γιά τήν οργάνωση ορισμένου
έπαγγέλματος και τον έλεγχο τής δραστηριότητας τών προσώπων που τό
άσκοΰν) ή ή δημιουργία νέων πραγματικών καταστάσεων.

Μέ τους κανόνες αύτούς, τό νομοθετικό οργανο άνάγει τά σχετικά
θέματα σέ σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Ή συνδρομή δημοσίου συμφέροντος, γιά νά κριθεί ή συνταγματικότητα
μιας νομοθετικής ρύθμισης ή ή νομιμότητα μιας ενέργειας τής Διοίκησης,
υπόκειται σέ άκυρωτικό δικαστικό έλεγχο.

Το εύρος τού δημοσίου συμφέροντος διαμορφώνεται άπό τή νομολογία κυ-
ρίως τού ΣτΕ. Πρόκειται γιά αρμοδιότητα εξαιρετικά σημαντική, πού άπαιτεϊ
τή στάθμιση πολλών έξο^νομικών στοιχείων και έχει πραιτορικό χαρακτήρα.

Τό ΣτΕ, γιά νά καλύψει κυρίως τή συνταγματικότητα πολλών νομοθε-
τικών μέτρων, τά όποια ή κοινοβουλευτική πλειοψηφία θεώρησε άναγκαΐα
γιά τήν άντιμετώπιση τών δημοσιονομικών έλλειμμάτων και του υπέρογ-
κου δημοσίου (εσωτερικού και εξωτερικού) χρέους, καλείται νά κρίνει τή
συνδρομή δημοσίου συμφέροντος και νά καθορίσει τό εύρος του. Τά μέτρα
αύτά, στο πεδίο τοΰ Διοικητικού Δικαίου, είναι σχετικά μέ τή φορολογία,
τήν ύγεία, τήν κοινωνική άσφάλιση, τις δομές τής Δημόσιας Διοίκησης και
το Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο.

"Εχουν δέ ώς συνέπεια τή μείωση τών εισοδημάτων, τή δραματική
υποβάθμιση τών κοινωνικών υπηρεσιών και τήν περικοπή τών κοινωνικο-
ασφαλιστικών παροχών. Όμως, δριο τού εύρους τού δημόσιου συμφέροντος
είναι τά άνθρώπινα δικαιώματα (άτομικά και κοινωνικά) πού κατοχυρώ-
νουν τό Σύνταγμα, μέ βάση τόν γενικό κανόνα τοΰ σεβασμού και τής προ-
στασίας τής άξίας τού άνθρώπου, και οί κανόνες τοΰ δικαίου τής EE, τής
Εύρωπαϊκής Σύμβασης γιά τά Δικαιώματα τοΰ Άνθρώπου (ΕΣΔΑ) και άλ-
λων διεθνών συνθηκών προστασίας δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου. Πρέπει δέ
νά διαφυλάσσεται ό πυρήνας τών άτομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
και νά εφαρμόζονται οί συνταγματικοί κανόνες τής άναλογικότητας και τής
δικαιολογημένης έμπιστοσύνης τών διοικουμένων.

5. Στο νομοθετικό όργανο άνηκε ι, εφόσον δέν ύπάρχει συνταγματικός
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περιορισμός, ή εκτίμηση ότι τό δημόσιο συμφέρον δέν άπαιτέϊ πλέον τήν
άσκηση ορισμένης δραστηριότητας άπό τό Δημόσιο ή δημόσια νομικά πρό-
σωπα, και συνεπώς, ότι ή άσκηση της μπορεί νά παραχωρηθεί σέ ιδιώτες
ή νά άφεθεΐ ελεύθερη, καθώς και ότι δέν είναι πλέον άναγκαία ή ρύθμιση
ορισμένης δραστηριότητας τών διοικούμενων και ή εκτίμηση ότι τό δημόσιο
συμφέρον επιβάλλει ή επιτρέπει τήν άλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείου τού
Δημοσίου και τών δημόσιων νομικών προσώπων. Υπάρχουν δμο^ς ορισμένες
ρυθμιστικές αρμοδιότητες και υλικές δραστηριότητες, συναφείς μέ τήν κρα-
τική κυριαρχία, οί όποιες πρέπει νά άσκοΰνται άποκλειστικά άπό δημόσιους
φορείς (π.χ. εθνική άμυνα, σωφρονιστικό σύστημα, άστυνόμευση, προστασία
του πολιτιστικού, φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος κ.λπ.), όποτε συνα-
φή στοιχεία τής κρατικής περιουσίας δέν μπορούν νά άλλοτριωθοΰν.

6. Εύτυχώς, το γενικό μέρος τού Διοικητικού Δικαίου δέν επηρεά-
στηκε άπό τις χαλεπές καταστάσεις' άντιθέτως, εμπλουτίστηκε μέ νέους
κανόνες γιά τήν προστασία, τών διοικούμενων.

"Ηδη άπό τό 1934 τό ΣτΕ έφήρμοσε τήν τελεολογική μέθοδο έρμη-
νείας τών διατάξεων. Άπό έκεΐ προήλθαν οί συνταγματικού επιπέδου
κανόνες τής αναλογικότητας και τής προστατευόμενης δικαιολογημένης
έμπιστοσύνης τού διοικουμένου, γιά τήν εφαρμογή τής γενικότερης συν-
ταγματικής άρχής τού Κράτους δικαίου. Μέ τούς κανόνες αύτούς κρίνεται
τόσο ή συνταγματικότητα νομοθετικών διατάξεων όσο και ή νομιμότητα
κανονιστικών ή άτομικών διοικητικών πράξεων.

Σημαντικός είναι ό νομολογιακός κανόνας πού υποχρεώνει τή Διοίκη-
ση νά άνακαλέσει, κατόπιν αιτήσεως τού διοικουμένου πού εχει έννομο συμ-
φέρον, όμοιου περιεχομένου άτομικές διοικητικές πράξεις, τών όποιων τό
νομοθετικό ή κανονιστικό έρεισμα έχει κριθεί άνίσχυρο μέ άπόφαση τοΰ
ΣτΕ ή άμετάκλητη άπόφαση Διοικητικού 'Εφετείου. Ή γενίκευση τής
έφαρμογής τού κανόνα αύτοΰ, άνεξάρτητα άπό τήν ομοιότητα τοΰ περιεχο-
μένου τής πράξης θά ήταν ένα δραστικό βήμα γιά τή μείωση τού ογκου τών
ένδικων βοηθημάτων.

7. Ή δραστηριότητα τής Δημόσιας Διοίκησης άσκεΐται διά τών ορ-
γανικών σχηματισμών τοΰ Δημοσίου, τών δημόσιων νομικών προσώπων
και τών ΟΤΑ. Δημιουργήθηκε ένας πληθωρισμός δημόσιο^ν ύπηρεσιών και
δημόσιων νομικών προσώπων, μέ πολύ έξειδικευμένους σκοπούς ή παράλ-
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ληλες ή έπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, μέ συνέπεια τήν αύξηση τοΰ προ-
σωπικού τής Δημόσιας Διοίκησης και τήν πολυπλοκότητα τής διοικητικής
διαδικασίας μέ τήν οποία εκδίδονται διοικητικές πράξεις.

Ειδική περίπτωση είναι ή ίδρυση τών ανεξάρτητων διοικητικών άρ-
χων, που επιβάλλεται ε'ίτε άπό διατάξεις του Συντάγματος ή τοΰ Δικαίου
τής EE ή προέρχεται άπό νομοθετική πρωτοβουλία. Στήν πρώτη περίπτο^-
ση ή σύστασή τους άποσκοπεΐ στήν εξασφάλιση τής πολιτικής ουδετερότη-
τας και άμεροληψίας τής άρχής. Στή δεύτερη περίπτωση ή σύστασή τους
οφείλεται στήν έλλειψη εμπιστοσύνης γιά τήν ικανότητα ή και τήν αμερο-
ληψία τών ύπαρχουσών μονάδο^ν τής Κεντρικής Διοίκησης.

8. Ό συνταγματικός νομοθέτης, άπό τό 1911, είχε επιδιώξει τή δημι-
ουργία κομματικά άνεξάρτητης Δημόσιας Διοίκησης, μέ τή σύσταση ενός
σώματος μονίμων δημοσίων ύπαλλήλων, μέ κριτήριο επιλογής και εξέλιξης
τήν άξιοκρατία, όπως είχαν άλλωστε οραματισθεί οί Συντακτικές Συνελεύ-
σεις τής επαναστατικής περιόδου, εμπνεόμενες άπό τήν γαλλική Διακήρυξη
τών Δικαιωμάτων τοΰ Ανθρώπου. Το ένιαΐο, πλήρες νομοθετικό πλαίσιο
τής επιδίωξης αύτής θεσπίστηκε μέ τον Νόμο 1811/1951 πού συντάχθηκε
άπό Επιτροπή υπό τήν προεδρία και μέ εισηγήσεις τοΰ Μιχαήλ Στασινό-
πουλου. Δυστυχώς, ο βασικός αύτός νόμος τροποποιήθηκε και δέν εφαρμό-
στηκε πολλές φορές γιά νά ικανοποιηθούν κομματικοί σκοποί.

Άναφέρο:» ώς χαρακτηριστικό παράδειγμα τήν τύχη τών υπηρεσιακών
συμβουλίων πού είναι αρμόδια γιά τήν άξιολόγηση τών ύπαλλήλων. Μετά
τήν άτυχή άπόφαση τοΰ ΣτΕ, πού έκρινε συνταγματική τή νομοθετική δι-
άταξη, μέ τήν όποία λήγει πρόωρα ή θητεία τών μελών τών υπηρεσιακών
συμβουλίων, ή όποία είναι βασική εγγύηση τής άνεξάρτητης και άμερόλη-
πτης κρίσης τών συμβουλίων αύτών, εκδόθηκαν διαδοχικά 10 τέτοιες δι-
ατάξεις άπό διαφορετικές κάθε φορά κομματικές πλειοψηφίες. Σημαντικό
άρνητικό στοιχείο είναι και ή συνδικαλιστική δράση, όταν έχει πολιτικό
χαρακτήρα.

Αντίθετα, σημαντικά θετικός θεσμός γιά τήν επιλογή τών δημοσίων
ύπαλλήλων είναι τό ΑΣΕΠ. Δυστυχώς όμως συνεχίστηκε άκάθεκτα ή άθρόα
πρόσληψη, άπό διαδοχικές κυβερνήσεις, εκτάκτων ύπαλλήλων, οί όποιοι,
όπως και οί προηγουμένως προσληφθέντες, διατηρούνται ή μονιμοποιούν-
ται ύστερα άπό προεκλογικές - κομματικές δηλο'ίσεις και πιέσεις. 'Επίσης
σημαντικός θεσμός είναι οί Σχολές Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αύτο-
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διοίκησης, οί απόφοιτοι τών οποίων όμως δεν αξιοποιούνται επαρκώς για
τή βελτίωση τής λειτουργίας τής Διοίκησης.

9. Στήν πολιτικοποίηση τής Δημόσιας Διοίκησης συνέβαλε και συμ-
βάλλει ό θεσμός τών γενικών και ειδικών γραμματέων και τών ειδικών συμ-
βούλου και συνεργατών στά Υπουργεία και τις Γενικές Γραμματείες. 'Ενώ
τό Σύνταγμα προβλέπει τον θεσμό τών μονίμων ύπηρεσιακών υφυπουργών,
άκριβώς γιά τήν άποκομματικοποίηση τής διεύθυνσης και λειτουργίας τών
Υπουργείων, άντιθέτως έχει πολλαπλασιασθεί ό άριθμός τών μετακλητών
υπαλλήλων κομματικής επιλογής, οί όποιοι άσκούν άποφασιστικές ή συμ-
βουλευτικές αρμοδιότητες. Ή κατάσταση αύτή έχει έμποδίσει τή δημιουρ-
γία ικανών μονίμων άνωτάτων στελεχών τής Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή
γενικών διευθυντών, ή κατάσταση τών οποίων, άλλωστε, διαρκώς μετα-
βάλλεται: άλλοτε είναι μόνιμοι άλλοτε επί θητεία. Τέλος, έχει καταργηθεί ο
τιμητικός και ούσιαστικός τίτλος τού Γενικού Διευθυντή. Υπάρχουν πλέον
προϊστάμενοι γενικής διευθύνσεως μέ τριετή θητεία.

Τήν ϊδια συνέπεια έχει και ή σύσταση άνεξάρτητων διοικητικών άρχών
πού δέν προβλέπονται άπό τό Σύνταγμα ή τό δίκαιο τής Ε.Ε. Ή άνάθεση
έξειδικευμένων αρμοδιοτήτων στο προσωπικό τους άποτρέπει τή δημιουρ-
γία στελεχών τής Κεντρικής Διοίκησης μέ τά ΐδια προσόντα.

Έξ άλλου, μέ λίγες εξαιρέσεις, και σέ συνδυασμό μέ τή δυνατότητα
λήξεως τής θητείας τους, μέ κομματικά κριτήρια γίνεται ή επιλογή τών με-
λών τής διοίκησης τών δημόσιων νομικών προσώπων πού άσκούν παραγω-
γικό έργο ή έχουν ρυθμιστικές άρμοδιότητες, όπως π.χ. τών νοσοκομείων.

Όπως είναι γνωστό τό μεγάλο πρόβλημα τής Δημόσιας Διοίκησης
είναι ή κακή μορφή τής γραφειοκρατίας και ή εμπλοκή πολλών αρμοδίων
οργάνων ή οργάνων μέ παράλληλες ή επικαλυπτόμενες άρμοδιότητες, πού
έπιφέρει καθυστερήσεις στή διεκπεραίωση τών διοικητικών υποθέσεων.

10. Το ζήτημα της διαφθοράς είναι ειδικότερο.

Βασικά, είναι ζήτημα ήθους, συνείδησης δημόσιου αισθήματος και
πίστης στο Σύνταγμα και τούς νόμους τόσο τών όργάνο^ν τής Δημόσιας
Διοίκησης και τών πολιτών πού άναλαμβάνουν κυβερνητικά ή άλλα δη-
μόσια λειτουργήματα, όσο και τών διοικουμένων πού χρησιμοποιούν μέσα
διαφθοράς γιά τήν έξυπηρέτηση τών συμφερόντων τους. Ή πολυπλοκότητα
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τών ελεγκτικών μηχανισμών και τών πολιτικών, διοικητικών και ποινικών
κυρώσεων δεν είναι άρκετή γιά τον περιορισμό της. 'Άλλωστε, και τά όργα-
να τών μηχανισμών αύτών καμιά φορά είναι εύάλωτα.

Μπορεί ή διαφθορά να καταπολεμηθεί μακροχρόνια μέ τήν παιδεία και
τήν άνάπτυξη τοΰ δημόσιου αισθήματος, τόσο στους δημόσιους υπαλλήλους
και γενικότερα τους δημόσιους λειτουργούς, όσο και στα πρόσωπα πού
συγκροτούν τήν πολιτική τάξη και διαδοχικά είναι μέλη τοΰ νομοθετικού
οργάνου ή έπικεφαλής τών σχηματισμών τής Δημόσιας Διοίκησης. Θετικό
βήμα θά ήταν ό πρωτεύων ρόλος τής διδασκαλίας τής πολιτικής άγωγής
στήν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

11. Όσον άφορα τή Διοικητική Δικαιοσύνη, πού είναι τό βασικό μέσο
προστασίας τών διοικουμένων, δραματικό ρόλο είχε και έχει ό υπερβολικός
όγκος τών εκκρεμών δικών, πού ύπερβαίνει τις δυνατότητες ομαλής λει-
τουργίας τών διοικητικών δικαστηρίων, μέ άμεση συνέπεια νά προκαλούν-
ται καθυστερήσεις στήν παροχή δικαστικής προστασίας, μερικές φορές σέ
βαθμό πού άγγίζει τά όρια τής άρνησιδικίας.

Τά κύρια α'ίτια τής κατάστασης αύτής είναι γνωστά και πολυσυζητη-
μένα. Βασικό στοιχείο είναι ή πληθώρα παράνομων διοικητικών πράξεων,
πού οφείλεται ε'ίτε σέ έλλειψη επιστημονικής κατάρτισης ή σέ εύθυνοφοβία
τών άρμόδιων οργάνων, ε'ίτε στο ότι δέν άκολουθοΰνται οί νομολογιακές
λύσεις τών 'ίδιων ή συναφών ζητημάτων, ε'ίτε οφείλεται στήν πρόθεση δη-
μιουργίας έντυπώσεων. Είναι άκάθεκτη και άσταμάτητη ή άσκηση άπό τή
Διοίκηση ένδικων μέσων, εφέσεων και άναιρέσεων, στις διαφορές ούσίας,
και εφέσεων στις άκυρωτικές διαφορές, οί όποιες κυριολεκτικά πνίγουν τά
άρμόδια δικαστήρια.

Ή κατάσταση αύτή έχει οδηγήσει στον περιορισμό, και σέ ορισμένες
περιπτώσεις στήν εγκατάλειψη τής πρωτότυπης και πολύ χρήσιμης πρα-
κτικής πού είχε μακροχρόνια έπικρατήσει, τής συνεργασίας τών διαδίκων
μέ τον άρμόδιο δικαστή γιά τή διάγνωση τοΰ πραγματικού και τήν έρευ-
να τής νομικής βάσης τής έπίδικης διαφοράς. Τούτο δέ, σέ συνδυασμό μέ
τήν καθιέρωση τής συνοπτικής εισήγησης άπό τον εισηγητή δικαστή στήν
περίπτωση τών άκυρωτικών διαφορών, μπορεί νά δημιουργεί άμφιβολίες
στούς διαδίκους ότι έχουν εξετασθεί όλα τά στοιχεία τής υπόθεσης.

'Επιτυχής γιά τήν έγκαιρη δικαστική προστασία τών διοικουμένων εί-
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ναι ή πρόσφατη ρύθμιση, σύμφωνα μέ τήν οποία μπορεί νά εισαχθεί στο ΣτΕ
οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα πού έχει ασκηθεί σέ οποιοδήποτε διοικητικό
δικαστήριο σχετικά μέ άκυρωτική διαφορά ή διαφορά ούσίας, έάν τό αν-
τικείμενο τού ένδικου βοηθήματος άφορα ζήτημα γενικότερου ενδιαφέρον-
τος πού έχει συνέπειες γιά εύρύτερο κύκλο προσώπων. "Ετσι μπορεί νά
κριθεί σέ σύντομο διάστημα ή ισχύς τών εφαρμοστέων διατάξεο^ν.

'Επίσης, ή δραστηριότητα τής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής τού
Συνηγόρου τού ΙΙολίτη συμβάλλει στον περιορισμό τών ένδικων βοηθη-
μάτων. Αντίθετα, ή προβλεπόμενη διαδικασία ειδικών και ένδικοφανών
προσφυγών στά διοικητικά όργανα έχει ελάχιστα άποτελέσματα. Αναφέρω
ότι υπάρχουν προσχέδια νομοθετικών κειμένων μέ διατάξεις πού καθιστούν
ούσιαστικό μέσο προστασίας τών διοικουμένων τήν ένδικοφανή προσφυγή.

Το νομοθετικό όργανο επιδίωξε τον περιορισμό τής άσκησης τών ένδι-
κων βοηθημάτων στά διοικητικά δικαστήρια, μέ σκοπό τή μείωση τού όγ-
κου τών εκκρεμών υποθέσεων και τήν ταχύτερη άπονομή τής προσωρινής
και οριστικής δικαστικής προστασίας.

"Ετσι: α) Αύξήθηκαν τά παράβολα γιά τήν άσκηση ή τήν έκδίκαση τών
ενδίκων βοηθημάτων, τόσο τών εισαγωγικών, όσο και τών ένδικων μέσοον.

β) Γιά τήν άσκηση ένδικοφανούς προσφυγής, και στή συνέχεια προσφυ-
γής στό αρμόδιο δικαστήριο, επί φορολογικών ύποθέσεο:>ν, άπαιτεΐται ή κα-
ταβολή τοΰ 50%, χο^ρίς οροφή, τού άμφισβητούμενου ποσοΰ. Αρκετές σχετι-
κές διατάξεις θέτουν εμπόδια στήν πρόσβαση στή Δικαιοσύνη, και συνεπώς,
άντίκεινται στό άρθρο 20 παρ. 1 Συντ. και τό άρθρο 6 παρ. 1 τής ΕΣΔΑ.

γ) ΙΙροβλέφθηκε ή έξης τυπολατρική προϋπόθεση τού παραδεκτού
τής αίτησης άναιρέσεως σέ διαφορές ούσίας και έφεσης σέ άκυρωτικές δι-
αφορές: Στό εισαγωγικό δικόγραφο νά προβάλλεται άπό τον διάδικο, μέ
ποινή άπαραδέκτου, συγκεκριμένος ισχυρισμός ότι δέν υπάρχει νομολογία
τοΰ ΣτΕ ή άλλου άνώτατου δικαστηρίου σχετικά μέ τούς προβαλλόμενους
λόγους άναιρέσεως ή εφέσεως. Ή προϋπόθεση αύτή άντίκειται προς τον
λογικό κανόνα, ότι τό δικαστήριο γνωρίζει τή νομολογία του. Τό άπαράδε-
κτο αίρεται, εάν στο δικόγραφο υπάρχει ή φράση ((άπό τον ενδελεχή ελεγχο
της νομολογίας διαπιστώθηκε δτι δεν υπάρχει νομολογία του ΣτΕ ή άλλου
άνώτατου δικαστηρίου σχετική μέ τά ένδικα ζητήματα»I

Άλλά, ή διάταξη αύτή δέν έχει μόνο λογικά άστήρικτο τυπολατρικό
χαρακτήρα. Μπορεί νά δημιουργήσει ένα νέο βασικό δικονομικό κανόνα.
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Έάν τό απαράδεκτο παρακαμφθεί, τό ΣτΕ θά εξετάσει, εάν πράγματι, υπάρ-
χει νομολογιακό προηγούμενο και θά απορρίψει τό ένδικο μέσο ώς απαρά-
δεκτο, έκτος αν θελήσει νά μεταβάλει τή νομολογία του. Αύτό μπορεί νά
προκύψει άπό τή γραμματική έρμηνεία τών διατάξεων, οί όποιες άναφέρουν
δτι τό ένδικο μέσο (άναίρεση ή έφεση) επιτρέπεται μόνον εάν δέν υπάρχει
σχετικό νομολογιακό προηγούμενο. Ή έρμηνεία αύτή μπορεί νά οδηγήσει
στήν καθιέρωση ούσιαστικά τοΰ άγγλο-σαξωνικοΰ συστήματος τοΰ prece-
dent και νά καταστήσει άδύνατη τήν πρωτοβουλία τών διοικητικών εφε-
τείων γιά τήν προσαρμογή τής νομολογίας στά έκάστοτε νέα δεδομένα τής
κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης.

δ) Πρόσφατα διαφαίνεται μία τάση τοΰ νά διορθώνει τήν προσβαλλό-
μενη πράξη, άνατρέποντας τον βασικό κανόνα ότι αύτό επιτρέπεται μόνο
στις διαφορές ούσίας.

'Επίσης πρόσφατα τό ΣτΕ έκρινε ότι οί άνεξάρτητες διοικητικές άρ-
χές πού προβλέπονται άπό τό Σύνταγμα έχουν οιονεί δικαιοδοτικό χαρα-
κτήρα και κρίνουν τις δικές τους πράξεις ώς προς τά πραγματικά στοιχεία,
κατά τρόπο άκυρωτικά άνέλεγκτο, οπότε ούσιαστικά το ΣτΕ προβαίνει σέ
έλεγχο πού περιορίζεται μόνο στο παραδεκτό, τή μείζονα πρόταση και τήν
ύπαγωγή. Ή νομολογία αύτή, τελείους άντίθετη προς τήν πανάρχαιη άρχή
αούδείς κριτής τών έαυτοΰ πράξεων», τήν όποία θεωρεί και τό Εύροοπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοΰ Ανθρώπου βασικό στοιχείο τής άμεροληψίας
τοΰ δικαστηρίου, και συνεπώς στοιχείο τοΰ δικαιώματος σέ δίκαιη δίκη, με-
ταβάλλει τις διαφορές πού προκύπτουν μεταξύ τών διοικουμένων και τών
άνεξάρτητων διοικητικών άρχών σέ διαφορές ούσίας, χωρίς όμως τή δικα-
στική προστασία πού παρέχουν τά διοικητικά δικαστήρια, τά όποια, κατά το
Σύνταγμα, έχουν δικαιοδοσία νά δικάζουν τις διοικητικές διαφορές ούσίας.

Αντικείμενο τής ομιλίας μου δέν είναι ή δυσμενής κριτική τής κατά-
στασης τοΰ Διοικητικού Δικαίου σήμερα, άλλά ή κατά τό δυνατόν διαπί-
στωση τής κατάστασης αύτής.

Ή ομιλία μου θά ήταν άτελής, εάν δέν διατύπωνα σκέψεις γιά τή βελ-
τίο^ση τής κατάστασης αύτής, ώστε νά άνταποκρίνεται στις βασικές άρχές
τοΰ Διοικητικού Δικαίου.

Σχετικά μέ τό πλαίσιο τής νομιμότητας, θά πρέπει οί κανόνες νά μελε-
τώνται, νά προτείνονται και νά νομοθετούνται οχι ταχύτατα ενόψει διλημ-
μάτων και νά λαμβάνονται υπόψη οί δυσμενείς επιπτώσεις στά άνθρώπινα δι-
καιώματα (άτομικά και κοινωνικά) και τά άνεκτά όρια τοΰ περιορισμού τους.



20

1ιρακτικα τησ ακαδημιασ αθηνων

Θά πρέπει ή έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων νά γίνεται μέ
νομικό έρεισμα σύμφωνο προς τή νομολογία τού ΣτΕ, ή οποία νά γνωστο-
ποιείται συνεχώς, μέ εγκυκλίους τών αρμοδίων ύπουργών στις δημόσιες
ύπηρεσίες. Θά πρέπει δέ νά γίνεται νομική έπεξεργασία τών σχεδίων τών
πράζεων αύτών άπό μέλη τοΰ ΝΣΚ. Σέ περίπτωση άμφισβήτησης τού νο-
μικού έρείσματος τής προς έκδοση πράξεως, νά μή γίνεται έρμηνεία τοΰ
εφαρμοστέου κανόνα άπό τό άρμόδιο γιά τήν έκδοση της όργανο, άλλά νά
ζητείται ή γνώμη τού ΝΣΚ.

Πρέπει νά ληφθούν δραστικά μέτρα γιά τήν άνάσχεση τής πλημμύρας
τών αιτήσεων άναιρέσεως και τών εφέσεων τού Δημοσίου καί τών ΝΠΔΔ στό
ΣτΕ. Ή καλύτερη ίσο:>ς έως τώρα πρόταση είναι αύτή πού διατυπώθηκε άπό
τρεις Συμβούλους τής Επικρατείας στή Διοικητική 'Ολομέλεια τοΰ ΣτΕ: γιά
νά άσκηθοΰν τά ένδικα αύτά μέσα άπαιτέίται άδεια επιτροπής τοΰ ΣτΕ πού
χορηγείται στήν περίπτωση πού υφίσταται νομικό ζήτημα μεγάλης νομικής
σημασίας ή ύπάρχει άντίθεση προς πάγια νομολογία τού ΣτΕ. Ή δέ τυχόν
άπόρριψη τοΰ αιτήματος γιά τήν άδεια νά μή χρήζει αιτιολογίας.

Κυρίες καί Κύριοι,

Πιστεύω ότι ή σημερινή κατάσταση τοΰ Διοικητικού Δικαίου είναι
άναστρέψιμη, αν καί ή προσπάθεια θά είναι μακροχρόνια. Θεωρώ ότι τον
κύριο ρόλο θά έχει ή Διοικητική Δικαιοσύνη, ή νομολογία τής όποιας πρέ-
πει νά άποτελεΐ βασικό όδηγό τού νομοθετικού οργάνου, άλλά καί τής Δι-
οίκησης. Ή εύθυκρισία καί ή κατάρτιση τών δικαστών μας θά καθορίζει
τά συνταγματικώς έπιτρεπτά όρια τοΰ δημοσίου συμφέροντος, άλλά καί
τής προστασίας τού διοικουμένου, στό πλαίσιο τοΰ κοινοβουλευτικού μας
πολιτεύματος. Επαναλαμβάνω δέ τή βασική άνάγκη άναζωπύρωσης τού
δημόσιου αισθήματος τών πολιτών καί τών πολιτικών.

Ή χώρα μας έχει ξεπεράσει μεγάλες οικονομικές κρίσεις. 'Άς μήν
ξεχνάμε ότι οί "Ελληνες, σέ κατάσταση πτώχευσης τοΰ κράτους, νίκησαν
κατά τους άπελευθερωτικούς πολέμους τής περιόδου 1912-1913 καί κατα-
τρόπωσαν τή φασιστική ιταλική αύτοκρατορία μέ τό έπος τοΰ 1940.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 30ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος αναγγέλλει τον θάνα-
το τοΰ αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών Alain Plantey
και λέγει τά έξης:

«Ό Alain Plantey ήταν διάσημος έπιστήμονας μέ ειδικότητα τό δη-
μοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, τόσο τό γαλλικό όσο και τό διεθνές. Στήν κα-
τοχή ήταν μέλος ομάδων άντίστασης τοΰ Στρατηγού De Gaulle. Εισήλθε
στο γαλλικό Συμβούλιο τής 'Επικρατείας και έφθασε μέχρι Πρόεδρος τοΰ
Τμήματος Ερευνών και Μελετών. 'Υπήρξε πρέσβυς τής Γαλλίας στή Μα-
δαγασκάρη. Ήταν τακτικό μέλος τής Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών
Επιστημών τοΰ Institut de France. Ήταν θερμός φίλος τής Ελλάδος και
έχαιρε εξαιρετικής γενικής εκτίμησης».

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην τοΰ εκλιπόντος.





ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

προσφωνηση απο τον προεδρο
κ. επαμεινωνδα σπηλιωτοποτλο

Ό αείμνηστος Καθηγητής Γεώργιος Μητσόπουλος μέ τιμούσε μέ
τή φιλία του άπό τις άρχές τής δεκαετίας τοΰ 1960. Παρακολουθούσε τήν
έπιστημονική μου έξέλιξη καί έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον γιά μένα καί τή
σύζυγο μου. Γι' αύτό προεδρεύω στή σημερινή έκδήλο^ση μέ ιδιαίτερη συγ-
κίνηση.

'Εκτός άπό τήν πολύτιμη συμβολή του στή διαμόρφωση καί τήν έρμη-
νεία τής Πολιτικής Δικονομίας, παράλληλα άσχολήθηκε μέ τή Φιλοσοφία
τοΰ Δικαίου, δημοσιεύοντας μέχρι πολύ μεγάλη ήλικία, άλλά μέ πνεύμα καί
ικανότητα νέου έπιστήμονα, φιλοσοφικές άναλύσεις καί άπόψεις σέ καίρια
θέματα τού Δικαίου.

"Ημουν δέ μεταξύ τών πρώτων, στούς οποίους τις έστελνε φιλόφρονα.

Συνήθιζε νά μέ συμβουλεύεται σέ ζητήματα Διοικητικού Δικαίου,
άπολαμβάνοντας τον σεβασμό μου.

Σέ πολλές περιπτώσεις μοΰ έδινε τήν εύκαιρία νά συζητούμε μέ
οικειότητα γιά πρόσο^πα καί έργα, μέ επαινετικά ή δυσμενή σχόλια.

Στον άστερισμό τών μελών τής Ακαδημίας θά παραμείνει ώς μεγάλος
επιστήμονας.
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προσφωνηση

απο τον προεδρο τησ ταξεωσ των ηθικων και πολιτικων επιστημων
κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΤΛΟ

Γιά τήν Ακαδημία, γιά τον νομικό κόσμο τής χώρας, άλλα βέβαια
και γιά τήν Γ' Τάξη τής Ακαδημίας ήταν μεγάλη ή άπώλεια τοΰ Γεωργίου
Μητσόπουλου. Ή άποψινή εκδήλωση είναι μικρό χρέος τιμής στή μνήμη του.

Στον ένα πλήρως συμπληρωμένο αιώνα τής ζωής του ό Γεώργιος
Μητσόπουλος προσέφερε πολύτιμο έργο. Σοφός άλλά και σεμνός, όπως
αρμόζει" φιλοσοφημένος στοχαστής, άλλά συγχρόνως προσγειωμένος και
προσανατολισμένος στις άνάγκες τής πρακτικής ζωής (πετυχαίνοντας
άψογα τή σύζευξη θεωρίας και πράξης)" έμπλεως ηθικών άρχών και άξιών
πού συνοψίζονταν στο άψογο άκαδημαϊκό ήθος του, τό όποιο όμως συγχρό-
νως συνδυαζόταν μέ τήν έπίγνωση ότι δέν πρέπει νά είναι κανείς (και ό
Γεώργιος Μητσόπουλος δέν ήταν) άπόλυτος και άκαμπτος στις θέσεις του.
Γνώριζε καλά οτι summum ius summa iniuria. 'Εφαρμοστής τοΰ όρθοΰ λό-
γου και τής δικανικής λογικής στά γραπτά κείμενά του, άλλά και πνευμα-
τώδης στόν προφορικό λόγο του πού ήξερε νά τον διανθίζει, μακριά άπό τήν
αύστηρή λογική, μέ πολύ χιούμορ. Μέ δύο λόγια πρότυπο επιστήμονα και
άνθρώπου' παράδειγμα γιά τούς νεότερους.

"Ηξερε νά ύποστηρίζει έμπρακτα και μέ άνιδιοτέλεια τούς νέους επι-
στήμονες, χωρίς νά περιμένει κάτι άπ' αύτούς. Τό έχω βιώσει αύτό ό ίδιος
προσωπικά και τοΰ οφείλω πολλά. Καί, μιά και άναφέρθηκα στήν προσω-
πική μας σχέση, θά πώ άκόμη πώς δέν ξεχνώ πόσο συνέβαλε γιά νά μπορώ
νά τον τιμώ άπόψε άπό αύτό τό βήμα.

Μολονότι καλλιεργούσε ένα κατ' εξοχήν πρακτικό κλάδο τοΰ Δικαίου,
τήν Πολιτική Δικονομία, ήταν ιδεαλιστής. Γι' αύτό προέκυψε άβίαστα ή
σύνδεση τοΰ κλάδου του μέ τή Γενική Θεωρία καί τή Φιλοσοφία τοΰ Δι-
καίου. Δίδασκε ότι κατά λογική άναγκαιότητα πηγή τοΰ δικαίου είναι μόνο
ή ιδέα τής δικαιοσύνης, τήν όποία θεωροΰσε «αύτοθεμελιούμενη άρχή». Ή
ιδέα αύτή, πίστευε, δέν άντλεΐ τήν άξία της άπό κάτι άλλο. Ή δικαιοσύνη
υπάρχει ((αύτή δι' αυτήν», όπως έλεγε ό Πλάτων. Άλλά ό φιλόσοφος Μη-
τσόπουλος άσκοΰσε μέ ένθουσιασμό καί τή δικηγορία. Καί εδώ ή άρμονική
σύζευξη θεωρίας καί πράξης. ((Βαθύτατα άγάπησα», είχε γράψει ό ίδιος,
«τό δικηγορικό λειτούργημα».
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Βασικό χαρακτηριστικό του ή εργατικότητα. 'Εργαζόταν δημιουργικά
άκόμη καί μετά τά 80 καί μετά τα 90. Τις τελευταίες δεκαετίες, άφοΰ ή
μοίρα θέλησε νά φύγει νο^ρίς ή αγαπημένη σύζυγος του Άννα, στή μοναχική
πιά ζωή του, άλλά μέ τή φροντίδα τών άγαπημένων παιδιών του, τής "Εφης
καί τού Αλέκου, άφοσιωνόταν σέ νέες κάθε φορά έρευνες, προ^τότυπες ερ-
γασίες, δημοσιεύσεις ώς τό τέλος τής ζωής του.

Περισσότερα γιά τήν προσωπικότητά του θά άκούσετε άπό τον κ. Δε-
σποτόπουλο.

Στό επιστημονικό του έργο, πάντοτε γραμμένο μέ τρόπο εξαιρετικά
περιεκτικό, χωρίς τίποτε τό περιττό, μέ βάθος στή σκέψη καί μέ στιβαρή
θεμελίωση, θά άναφερθοΰν ή κ. Φαλτσή καί ό κ. Καράσης. 'Επιτρέψτε μου
μόνο, πριν κλείσω, νά κάνω μιά σύντομη άναφορά σέ δύο άπό τά έργα του,
ή μάλλον σέ μιά ιδιότητα πού τό καθένα άπό τά δύο αύτά έργα παρουσιάζει
καί πού είναι ό λόγος γιά τον όποιο τά έχω άγαπήσει περισσότερο άπό τά
άλλα έργα του.

Τό ένα είναι τό 'Εγχειρίδιο τής Πολιτικές Δικονομίας. Καί ή ιδιότητα
τήν όποία εννοώ είναι ότι τό έργο αύτό παρέμεινε άνολοκλήρωτο. Καλύ-
πτει ένα μέρος μόνο τής ύλης τοΰ γνωστικού αύτοΰ άντικειμένου. Στήν ελ-
ληνική νομική επιστήμη έχουμε δύο διάσημα ήμιτελή έργα. Τό Ενοχικό
τοΰ Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου καί τήν Πολιτική Δικονομία τοΰ
Μητσόπουλου. Όταν κάποτε ό Π. Ζέπος, συγγραφέας καί ό ίδιος 'Ενο-
χικού Δικαίου, μιλούσε γιά τό 'Ενοχικό τοΰ Τριανταφυλλόπουλου, κατά
τήν επίδοση σ' αύτόν τού Τιμητικοΰ του Τόμου, είχε πει ότι ευτυχώς πού
τό έργο έμεινε ήμιτελές, γιατί έτσι παραμένει ένα άριστούργημα. Άν είχε
ολοκληρωθεί, προσέθεσε ό Π. Ζέπος, θά ήταν άριστο έργο, άλλά οχι άρι-
στούργημα. Θά έλεγε κανείς ότι ή φράση αύτή τοΰ Ζέπου δέν είναι παρά
ένα λογοπαίγνιο. 'Ίσως όμως υπάρχει μιά εξήγηση. Ή δική μου είναι (ό
Ζέπος δίνει άλλη έξήγηση) ότι τό ήμιτελές έργο, άφιερωμένο σέ ορισμένα
μόνο, λίγα άντικείμενα, μπορεί νά πάρει ένα μονογραφικό χαρακτήρα, δη-
λαδή τό κατ' εξοχήν είδος τής προχωρημένης επιστημονικής έρευνας, στήν
όποία προέχει ή σέ βάθος, κατά τό δυνατόν έξαντλητική, βάσανος τού κάθε
εξεταζόμενου προβλήματος. Καί αύτό ισχύει γιά τήν ήμιτελή Πολιτική Δι-
κονομία τού Μητσόπουλου ή, τουλάχιστον, γιά τις περισσότερες περικοπές
της. Τό πλήρες εγχειρίδιο δέν μπορεί νά είναι μονογραφία.

Τό άλλο έργο πού άγαπώ είναι ή (καί κατά τή μορφή) μονογραφία
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του γιά Τό πρόβλημα τής έννοιας τοΰ δικαιιχοϋ πλάσματος. Δέν είναι εδώ
ό μονογραφικός χαρακτήρας, άλλά κάτι άλλο που μέ θέλγει. Παραθέτει
μέν ό Μητσόπουλος σέ 170 περίπου σελίδες εύσυνείδητα καί πιστά όλες
τις άπόψεις πού έχουν διεθνώς διατυπωθεί γιά τήν έννοια τοΰ πλάσματος
δικαίου, άλλά ό ίδιος διαπιστώνει, εισερχόμενος κατ' εύθείαν στον πυρήνα
τοΰ προβλήματος καί άποφεύγοντας καί πάλι οτιδήποτε περιττό, ότι, άν
ή ώς πλασματική θεωρούμενη ρύθμιση μπορεί νά άποδοθεΐ άπό τον νομο-
θέτη μέ άλλη έκφραση πού καταλύει οποιαδήποτε πλασματική μορφή καί
άπλώς διαμορφώνει νομοτεχνικά νέα έννομη κατάσταση (γιά τήν επίτευ-
ξη τής έπιθυμούμενης άπό τον νομοθέτη έννομης συνέπειας), δέν ύπάρχει
κανένας λόγος προσφυγής σέ πλάσμα, σέ ένα δηλαδή μόρφωμα πού ενέχει
μιάν όμολογούμενη άντίφαση, άφοΰ ψευδώς δηλώνει ότι θεο^ρεΐ άλήθεια
κάτι πού δέν είναι άληθές. Καί άν ό αναγνώστης πιστεύει (όπο^ς ό ομιλών)
ότι δυσχερώς άνευρίσκονται νομικές ρυθμίσεις, στις όποιες δέν ύπάρχει δυ-
νατότητα διαφορετικής, «μή πλασματικής» διατύπο^σης, συμπεραίνει οτι ό
συγγραφέας μέ λίγα άπλά λόγια, άλλά έδραιωμένα λογικά καί τελολογικά,
έχει ήδη καίρια συμβάλει στο νά καταστούν περιττές θεωρίες επί θεωριών
καί (νοητικές) κατασκευές επί κατασκευών, πού ταλάνιζαν άνέκαθεν καί
ταλανίζουν άκόμη τούς νομικούς.

Κυρίες καί κύριοι, ήταν μερικές μόνο πτυχές άπό τήν προσωπικότητα
τοΰ Γεωργίου Μητσόπουλου.
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Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

ομιλια tot ακαδημαϊκου
κ. κωνσταντινου δεσποτοπουλου

Μέ ιδιαίτερη συναίσθηση καθήκοντος, άλλα καί μέ συνδρομή συγ-
κίνηση, βρίσκομαι στο βήμα τής Ακαδημίας γιά νά μετάσχω ένεργά στήν
έκδήλο^ση τιμής προς τον άοίδιμο Ακαδημαϊκό Γεώργιο Μητσόπουλο,
παρόντα καί σήμερα στή συνείδησή μου, καί όχι μόνο μέ τό σπουδαίο επι-
στημονικό έργο του, άλλά καί μέ τό άλησμόνητο ήθος του εντιμότητας,
άξιοπρέπειας, ύψηλοφροσύνης.

Ήταν φίλος μου, καί ώς όμήλικος (κατά πέντε μήνες πρεσβύτερος
μου) καί ώς συνάδελφος έν Ακαδημία καί ώς επιστημονικά όμόφρο,ιν θά
έλεγα. Ήταν κραταιός καί δημιουργικός διάκονος τής νομικής επιστήμης,
άλλά καί οικείος εύλαβικός τής φιλοσοφίας, μέ διάθεση πάντοτε νά πορίζε-
ται άπό αύτήν πνευματικά εφόδια γιά τήν καλλίτερη διακονία τής νομικής
επιστήμης, κύριο έργο του.

Ή ζωή του άπό τή βρεφική του ήλικία είχε σφραγισθεί μέ ορφάνια,
υψηλά τιμητική. Ό πατέρας του, Λοχαγός του ελληνικού στρατού, έπεσε
μαχόμενος στήν πρώτη μάχη τοΰ προ^του Βαλκανικού πολέμου, τοΰ άπε-
λευθερωτικοΰ τής Βόρειας Ελλάδος.

Εύτύχησε όμως νά μή εξουθενωθεί άπό τήν ορφάνια ό άείμνηστος
Ακαδημαϊκός. "Εζησε τήν παιδική του καί τήν έφηβική του ήλικία μέ τή
θαλπο^ρή τής μητρικής μόνο στοργής, χωρίς όμως νά υστερήσει καθόλου
στήν άνατροφή του καί στή σχολική παιδεία του. Δέν στερήθηκε άπό σπου-
δές πανεπιστημιακές, στήν Ελλάδα έο:>ς τήν όλοκλήρωσή τους, καί ύστερα
στή Γερμανία καί στήν 'Ιταλία. To 1947 άνακηρύχθηκε άπό τή Νομική
Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών διδάκτωρ μέ βαθμό 'Άριστα.

'Επί τριακονταετία ύπηρέτησε στή Διεύθυνση Δικαστικού τής 'Εθνι-
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, όπου καί διέπρεψε, χωρίς, έξ άλλου, ή καί
βιοποριστική αύτή άπασχόλησή του νά παρεμποδίσει τήν επιστημονική
άνέλιξή του. Διατέλεσε καί μέλος τοΰ Νομικοΰ Συμβουλίου τής δεη.

Ή πρακτική αύτή καί υπεύθυνη ενασχόληση του μέ ζητήματα θετικού
δικαίου όχι μόνο δέν παρεμπόδισε, άλλά μάλλον συνέβαλε πολύ θετικά στήν
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εύδοκίμηση τής μελέτης σύγχρονα τού δικαίου άπό τή σκοπιά τής θεωρίας,
γονιμότατα, ώστε καί νά παραμένει στήν ιστορία τής νομικής επιστήμης
τής Ελλάδος ώς ένας άπό τούς κορυφαίους τής γενεάς του θεωρητικός τού
Δικαίου. Συνέβη, έξ άλλου, στά χρόνια τά διαπλαστικά τής επιστημοσύνης
του, νά βρίσκεται σέ άκμή στήν Ελλάδα ή Φιλοσοφία τού Δικαίου, μέ κύριο
εκπρόσωπο της, Καθηγητή περιωπής, τον καί Πρόεδρο τής Δημοκρατίας,
Κωνσταντίνο Τσάτσο.

Ή πανεπιστημιακή σταδιοδρομία τού Γεωργίου Μητσόπουλου είχε τό
1947 ήδη ώς πρώτη καί εισαγωγική βαθμίδα τήν άποδοχή τής διδακτορι-
κής διατριβής του αΉ αναγνωριστική αγωγή κατά τό ελληνικόν δικονο-
μικόν δίκαιον». Επακολούθησε ή άνάδειξή του σέ Υφηγητή παμψηφεί τό
1952, μέ θέμα τής έπί Υφηγεσία διατριβής του «Ή πιθανολόγηση εν τω
άστικω δικονομικω δικαίω». Είναι πρόδηλο, άπό τούς τίτλους ήδη τών δύο
αύτών διατριβών, ότι ό Γεώργιος Μητσόπουλος επιλέγει στά πρώτα έργα
του θέματα προς επιστημονική επεξεργασία, άπαιτητικά οικειότητας μέ
τούς κλάδους τής φιλοσοφίας Γνωσιολογία καί Λογική.

'Εδίδαξε Πολιτική Δικονομία ό σήμερα τιμώμενος άείμνηστος Ακαδη-
μαϊκός ώς Εντεταλμένος Υφηγητής άπό 1965 έως 1969 καί ώς Τακτικός
Καθηγητής άπό 1969 έως 1980. Ή θητεία του ώς Καθηγητού έληξε, μέ
τό χαμηλόν όριο ήλικίας τών πανεπιστημιακών Καθηγητών. Ώς Πρύτα-
νης τοΰ Πανεπιστημίου τό πανεπιστημιακό έτος 1975-1976 συνέβαλε
στήν εύρυθμη λειτουργία τοΰ Πανεπιστημίου. Έξ άλλου έπί μιά δεκαετία,
1955 έο^ς 1964, είχε διατελέσει μέλος τής Άναθεο^ρητικής τοΰ Κώδικος
Πολιτικής Δικονομίας Επιτροπής. Στό 4ο Διεθνές Συνέδριο Δικονομικού
Δικαίου (Αθήναι 1967) ύπήρξε Γενικός Εισηγητής καί πραγματεύθηκε τό
θέμα «Τής διακρίσεως τού πραγματικού καί τού νομικού ζητήματος έν τή
άναιρετική διαδικασία».

Υπήρξε Αντιπρόεδρος τής Association Internationale de Méthodolo-
gie Juridique, ώς καί διδάκτωρ επίτιμος τοΰ Πανεπιστημίου τής Tübingen.
Έξ άλλου ύπήρξε τό 1950 'Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας στήν Κυβέρ-
νηση Θεοτόκη, τό 1977 'Υπηρεσιακός 'Υπουργός Εσωτερικών στήν Κυ-
βέρνηση Καραμανλή, τής επιφορτισμένης μέ τή διεξαγωγή βουλευτικών
εκλογών.

Τό σύγγραμμα Πολιτική Δικονομία (Τόμος Α, 1972) ενέχει σπουδαία
είσαγο.>γή, όπου, Καθηγητής Τακτικός ήδη τής έδρας Πολιτικής Δικονο-
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μίας, ό Γεώργιος Μητσόπουλος πραγματεύεται θέματα Γενικής Θεωρίας
τοΰ Δικαίου, δπως ή λογική δομή τών κανόνων δικαίου, ό νομικός συλλογι-
σμός, ή λογική μορφή τής παραβίασης τοΰ κανόνος δικαίου, ό σκοπός τής
πολιτικής δίκης. Άλλά καί πέραν τής Εισαγωγής πραγματεύεται σπουδαία
θέματα καί προτείνει λύσεις τών οικείων προβλημάτων.

Στό περιεκτικότατο καί ογκωδέστατο τούτο βιβλίο (σελίδες 811) μέ
τίτλο Μελέται Γενικής Θεωρίας και Άστικοϋ Δικονομικού Δικαίου έχει
συγκεντρώσει ό πολυγραφότατος νομικός καί θεωρητικός τού Δικαίου
μελετήματα Θεωρίας τού Δικαίου, γνωματεύσεις, σχόλια δικαστικών άπο-
φάσεων.

Αξίζει νά επισημανθεί καί ή διεθνής προβολή τοΰ έργου τοΰ Γεωργίου
Μητσόπουλου μέ τις γραμμένες γαλλικά ή γερμανικά μελέτες του Δικο-
νομικού Δικαίου καί δημοσιευμένες σέ διεθνούς κύρους περιοδικά είτε σέ
Τιμητικούς Τόμους.

Αξίζει έξ άλλου νά ύπομνησθεΐ ότι ή συγγραφική δράση τού Γεωργίου
Μητσόπουλου έκτείνεται καί πέραν τοΰ Δικονομικού Δικαίου ή καί τής Γε-
νικής Θεωρίας τού Δικαίου σέ θέματα 'Εργατικού, 'Εμπορικού, Αστικού
Δικαίου.

Τή φήμη τοΰ έπιστήμονος αύτοΰ καί άξιου τής Ακαδημίας τιμούμε
άπόψε οί συνάδελφοι του καί άλλοι έπιστήμονες καί φίλοι τής έπιστήμης.

Κυρίες, Κύριοι, ώς φίλος του σάς εύχαριστώ γιά τή συμμετοχή σας.
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Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΩΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ομιλια tot αντεπιστελλοντοσ μελουσ
κ. μαριανου δ. καραση

1. Ό αείμνηστος Ακαδημαϊκός Γεώργιος Μητσόπουλος υπήρξε, έκτος
άπό κορυφαίος δογματικός, καί καταξιωμένος θεο^ρητικός τοΰ δικαίου.
Ανήγαγε τή γενική θεωρία καί φιλοσοφία τοΰ δικαίου σέ άναγκαία προ-
κειμένη τοΰ δογματικού δικαίου, επειδή πίστευε ότι τά δογματικά προ-
βλήματα μόνο στο πλαίσιο τής φιλοσοφίας τοΰ δικαίου μποροΰν νά βροΰν
ικανοποιητική λύση, σύμφωνα μέ τον ουραίο λόγο τοΰ Leibniz: «Ή νομική
χωρίς φιλοσοφία είναι λαβύρινθος χωρίς έξοδο».

Δύο είναι τά κύρια χαρακτηριστικά πού διέπουν τό θεωρητικό του
έργο: ή άρραγής φιλοσοφική του ένότητα, πού θεμελιώνεται σέ σταθερή
ίδεοκρατική βάση, καί ό άκατάλυτος δεσμός θεωρίας καί πράξεως" ((θεωρία
δίχως πράξη είναι κενή καί πράξη δίχως θεωρία είναι τυφλή» έλεγε συχνά
ό ίδιος, άναφερόμενος στον Kant.

Ό Γ. Μ. είναι βασικός εκπρόσωπος τής νομικής ίδεοκρατίας στή χώρα
μας, μιάς ίδεοκρατίας όμως όχι φορμαλιστικής στήν έννοια τοΰ Kelsen,
άλλά ούσιαστικής στήν έννοια τοΰ Κ. Τσάτσου, πού θεμελιώνεται στήν ελ-
ληνική φιλοσοφική παράδοση (Πλάτωνα).

Ό Γ. Μ. προσέλαβε τό τελολογικό σύστημα δικαίου, πού θεμ.ελίωσε ό
Κ. Τσάτσος, καί τό προώθησε περαιτέρω προς δύο κατευθύνσεις: άφ' ένός
το οριοθέτησε άπό τά νεώτερα ρεύματα, έπαναπροσδιορίζοντάς το μέσα στο
σύγχρονο φιλοσοφικό περιβάλλον, καί άφ' έτέρου κατέστησε εφικτή τήν
εφαρμογή του στο δικονομικό πεδίο μέσω ενδελεχούς μελέτης τοΰ τελολο-
γικού συλλογισμού. Προς αύτές τις δύο κατευθύνσεις στρέφεται τό θεωρη-
τικό του έργο. Συγκεκριμένα:

2. Α. Ώς γνωστόν, στο πεδίο τοΰ δικαίου δύο είναι τά σύγχρονα
ρεύματα: ό νομικός θετικισμός καί ή άξιολογική σχολή. Διακριτικό γνώρι-
σμα τών δύο ρευμάτων είναι ή άξιολογική ούδετερότητα τής νομικής επι-
στήμης" ύπέρ αύτής ό θετικισμός, εναντίον αύτής ή άξιολογική τάση. Ό Γ.
Μ. τάσσεται εναντίον τοΰ νομικοΰ θετικισμού, τόσο τοΰ εμπειρικού όσο καί
τοΰ νομοκρατικοΰ. Εναντίον τοΰ εμπειρικού θετικισμού (ψυχολογικού καί
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κοινωνιολογικού) μέ το θεμελιώδες επιχείρημα (πού ανάγεται στήν πλατο:»-
νική διάκριση αισθητού καί νοητού) δτι άπό ένα εμπειρικό γεγονός (Sein)
δέν μπορεί νά πηγάζει ή ισχύς ένός νοήματος, μιάς άξιας, ένός δέοντος
(Sollen), πού άποτελεΐ τό θεμέλιο τοΰ δικαίου. Ειδικότερα, σέ παλαιότερες
μελέτες άλλά καί τελευταία μέ τό διεισδυτικό κύκνειο πόνημά του Ή δύση
τής αναλυτικής φιλοσοφίας τοΰ δικαίου (2012), άντικρούει τον γλωσσοα-
ναλυτικό θετικισμό (Η.Ι.Α. Hart), πού εξαρτά τή λύση τών νομικών ζητη-
μάτων άπό τήν άνάλυση τής γλο>σσας, παραβλέποντας τον κανονιστικό καί
τελολογικό χαρακτήρα τού δικαίου. 'Επίσης, μέ το περισπούδαστο βιβλίο
του Τοπική — Νέα Ρητορική καί Νομική 'Επιστήμη (2008), άνασκευάζει
τον ρητορικό θετικισμό, άποδεικνύοντας ότι οί δύο κύριες έκφάνσεις αύτοΰ,
ή Τοπική (Viehweg) καί ή Νέα Ρητορική (Perelman) δέν είναι παρά άπλες
τεχνικές τής συζητήσεως, ((τέχνες», καί όχι επιστημονικές μέθοδοι, καί ώς
έκ τούτου άνήκουν μεθοδολογικά οχι στήν επιστήμη, άλλά στήν τεχνική τοΰ
δικαίου. Καταλυτική κριτική άσκεΐ καί κατά τοΰ νομοκρατικοΰ θετικισμού
καί ιδίως τής ((καθαρής θεωρίας τοΰ δικαίου» τού Kelsen, μεταξύ άλλων
καί διότι ή θεωρία αύτή λόγω τοΰ φορμαλιστικού χαρακτήρα τού ((θεμε-
λιώδους κανόνα)) (Grundnorm) διαχωρίζει τήν έννοια άπό τον σκοπό καί τό
περιεχόμενο τού δικαίου, άπομακρύνοντας έτσι τό δίκαιο άπό τήν ιδέα τής
ούσιαστικής δικαιοσύνης.

Ό Γ. Μ., υπερβαίνοντας τον νομικό θετικισμό, περνά στήν άντίπερα
όχθη, τήν άξιολογική σχολή (Wertungsjurisprudenz). Ή νομική επιστήμη
δέν είναι άπλώς δεοντολογική, άλλά, επειδή τό δέον τού κανόνα δικαίου
θεμελιώνεται σέ μιά άξια (καί οχι άντιστρόφως, όπως στον Kelsen), είναι
καί άξιολογική" κάθε πράξη δικαίου είναι φορέας όχι μόνον δεοντολογικού
άλλά καί άξιολογικοΰ νοήματος. Άλλά καί στον χώρο τής άξιολογίας οί
τάσεις είναι περισσότερες: ή κάθε μία ξεκινά άπό διαφορετική έννοια άξίας
καί καταλήγει σέ έν μέρει διαφορετική μέθοδο εφαρμογής τού δικαίου. Πώς
τοποθετείται ό Γ. Μ. έναντι τών τάσεων αύτών;

Σχηματικά, στό πεδίο τού δικαίου διακρίνονται τρεις έννοιες άξιας: ή
οντολογική, ή μεθοδολογική καί ή κοινωνικο-ηθική.

'Οντολογική είναι ή έννοια τής άξίας κατά τή φαινομενολογική άν-
τίληψη, πού άνάγεται στον Max Scheler (1874-1928): Όπως οί ιδεώδεις
ούσίες, τά είδη, πού άποτελοΰν άντικείμενο τών «είδητικών επιστημών»
(λογική, μαθηματικά καί άλλες άποδεικτικές έπιστήμες), είναι αύθύπαρ-
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χτες οντότητες, πού συλλαμβάνονται, μέ τή λογική ενόραση, έτσι καί οί
άξιες έχουν μιά άντικειμενική καί αύθύπαρκτη, άνεξάρτητη άπό τή συνεί-
δηση, ύπόσταση, είναι a priori ποιότητες καί προσφέρονται έποπτικά άμεσα
σέ ένα ιδιαίτερο είδος βιωματικής εμπειρίας, τό συναίσθημα. Μέ βάση τήν
έννοια αύτή τής άξιας, ή φαινομενολογική σχολή επιδίωξε καί στο δίκαιο νά
εφαρμόσει δική της μέθοδο (π.χ. Α. Reinach, G. Husserl).

Ό Γ. Μ. εκκινεί όχι άπό τήν οντολογική άλλά άπό τή μεθοδολογική
έννοια τής άξίας: Οί άξιες δέν είναι αύθύπαρκτες οντότητες, άλλά άρχές μέ
τις όποιες κρίνουμε τά οντά καί τά γεγονότα. Δέν υπάρχουν στήν εμπειρική
πραγματικότητα, άλλά ισχύουν ώς στοιχεία τοΰ νοητοΰ κόσμου' κατά τή
συναφή τους μέ τό υποκείμενο εμφανίζονται ώς δέοντα καί άποτελούν κρι-
τήρια δεοντολογικής γνώσεως, ή όποία επιτυγχάνεται διά σχηματισμού συ-
στήματος άξιών, πού —στήν περιοχή τοΰ δικαίου— κορυφώνεται στήν ιδέα
τοΰ δικαίου.

Στή θεωρία τοΰ δικαίου κρατούσα σήμερα είναι μιά τρίτη τάση, πού
στηρίζεται στήν κοινωνικο-ηθική έννοια τής άξίας. Πρόκειται γιά τον λε-
γόμενο «άξιολογικό σχετικισμό», σύμφο^να μέ τόν όποιο, τό δίκαιο είναι
φορέας πραγματώσεως σχετικών άξιών, δηλαδή ηθικών άξιών, πού ισχύουν
επειδή άναγνωρίζονται άπό τή νομική κοινότητα καί τήν κοινωνία. Ή άποψη
αύτή έχει σημαντικές μεθοδολογικές συνέπειες. Συνδέεται μέ τό πρόβλημα
τής εγκυρότητας καί άλήθειας τών άξιολογικών κρίσεων καί οδηγεί στή
θέση ότι οί άξιολογικές κρίσεις, έπειδή δέν μπορούν (όπως οί οντολογικές)
νά είναι άληθεΐς ή ψευδείς, δέν περιέχουν επιστημονικώς άποδείξιμες προ-
τάσεις. Άπό έδώ εκπορεύεται ό βαρύς ύπαινιγμός πού αμφισβητεί τόν επι-
στημονικό χαρακτήρα τής νομικής επιστήμης.

Ό Γ. Μ. άντικρούει άποφασιστικά τή θέση αύτή. Ό «άξιολογικός σχε-
τικισμός», άν δέν άνάγεται, πάντως συνδέεται φιλοσοφικά μέ τόν λογικό
θετικισμό τοΰ «Κύκλου τής Βιέννης». Σύμφωνα μέ τήν άντίληψη αύτή,
προτάσεις πού παρέχουν έγκυρη γνώση είναι μόνον οί άναλυτικές (ταυτο-
λογικές) προτάσεις (πού άποτελοΰν άντικείμενο τής τυπικής λογικής καί
τών μαθηματικών) καί οί συνθετικές (έμπειρικές) προτάσεις (πού άποτε-
λοΰν άντικείμενο τών εμπειρικών επιστημών)" άλλες προτάσεις (καί συνε-
πώς άλλες έπιστήμες) πού νά παρέχουν έγκυρη γνώση δέν ύπάρχουν. Οί
ύποθετικές προτάσεις τής μεταφυσικής, τής φιλοσοφίας τών άξιών καί τής
ηθικής δέν είναι παρά ψευδοπροτάσεις" διότι δέν έχουν λογικό περιεχόμενο,
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άλλά θυμοκρατικό, πού άναφέρεται στή βούληση καί τήν πράξη. Ό Γ. Μ.
άντικρούει τή θέση αύτή, έκκινώντας άπό άλλη άφετηρία: άπό τήν καν-
τιανή θέση, ότι (πέραν τών άναλυτικών καί συνθετικών κρίσεων) υπάρχουν
καί οί «συνθετικές κρίσεις a priori», πού μπορούν νά θεμελιώσουν έγκυρη
γνώση καί στό πεδίο τής μεταφυσικής καί στό πεδίο τού πρακτικού λόγου.
Ειδικότερα, στό πεδίο του πρακτικού λόγου, πού είναι τό πεδίο τοΰ δικαίου,
υπάρχει ένα άλλο είδος γνώσεως, ή άξιολογική γνώση, πού συνδέεται μέ
κρίσεις άλλου είδους, τις άξιολογικές κρίσεις. Αύτές, ώς έκ τής φύσεως
καί τού σκοπού τους, διαφέρουν —λέει ό Γ. Μ.— άπό τις έμπειρικές κρίσεις,
διότι εκδηλώνουν μιά ενεργητική καί δημιουργική στάση τής συνειδήσεως
έναντι τής πραγματικότητας, τήν όποία δέν έπιδιώκουν τόσο νά γνωρίσουν,
όσο νά μεταβάλουν. Οί άξιολογικές κρίσεις έχουν τον δικό τους λόγο ισχύος
καί υπόκεινται στό δικό τους κριτήριο άλήθειας, πού βρίσκεται όχι στον
εμπειρικό κόσμο, άλλά στον νοητό κόσμο τών άξιών. Ό Γ. Μ. στηρίζει
τήν άποψη αύτή στον κλασικό ορισμό τής άλήθειας (πού κρατεί καί στον
χώρο τού δικαίου), ότι άλήθεια μιάς κρίσεως είναι ή συμφωνία αύτής μέ
τήν πραγματικότητα (adaequatio intellectus et rei) καί ώς πραγματικότητα
νοείται όχι μόνον ή αισθητή, άλλά —οπο^ς έδειξε ό Pfaender— καί ή νοητή.
Οί άξιολογικές κρίσεις έπαληθεύονται ή διαψεύδονται άντικειμενικώς μέ
άλλο τρόπο" όχι μέ τις μεθόδους τών εμπειρικών επιστημών, άλλά μέ βάση
τήν τελολογική μέθοδο, πού θεμελιώνεται στήν έννοια τής άξίας καί τού
σκοποΰ, καί προσιδιάζει στήν περιοχή τοΰ πρακτικού λόγου.

Άπό τή σκοπιά αύτή ό Γ. Μ. άντικρούει καί ειδικότερες άπόψεις τοΰ
«άξιολογικοΰ σχετικισμού)) στά πλαίσια τής νομικής επιστήμης- όπως τήν
άποψη τοΰ Zippelius, ότι στον χώρο τοΰ δικαίου ένα άξιολογικώς ισχύον
σύστημα άξιών, πού νά παρέχει τό άνώτατο κριτήριο άλήθειας τών άξιολο-
γικών κρίσεων, δέν υπάρχει' ή τήν άποψη τοΰ Engisch, ότι στον χώρο τοΰ
δικαίου μόνον οί οντολογικές κρίσεις υπόκεινται στό κριτήριο τής άλήθειας,
ένώ οί δεοντολογικές κρίσεις υπόκεινται στό κριτήριο τής ορθότητας. Ώς
προς τήν τελευταία αύτή άποψη, ό Γ. Μ., στηριζόμενος στον ίδιο κλασικό
ορισμό τής άλήθειας, δέχεται ότι ή άλήθεια καλύπτει όλο τό φάσμα τής
γνώσεως, τόσο τήν οντολογική όσο καί τήν άξιολογική" άληθεΐς (καί όχι
άπλώς ορθές) μπορεί, έτσι, νά είναι όχι μόνον οί οντολογικές άλλά καί οί
άξιολογικές κρίσεις. Αέγει ό ίδιος: «Ή ορθότητα σέ σχέση μέ τήν αλήθεια
είναι εννοιες συγγενείς, διαφέρουν δμως μεταζύ των βασικά. Διότι ή μεν
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ορθότητα άφορα τήν τυπική και μόνον συμφωνία της έκφερόμενης κρίσης
με τους λογικούς κανόνες πού διέπουν αυτή, ένώ ή αλήθεια αναφέρεται
στήν ουσιαστική συμφωνία τής κρίσης με τό αντικείμενο πού γινώσκεται»
(Θέματα Γενικής Θεωρίας καί Λογικής τοΰ Δικαίου, 2005, σ. 46).

Ό «άξιολογικός σχετικισμός» άντικρούεται καί μέ άλλο τρόπο. Ό
Γ. Μ. διακρίνει αύστηρά τό «κρίνειν» (άξιολογικώς κρίνειν) άπό τό «άξιο-
λογειν». Τό «κρίνειν» είναι νοητική ενέργεια" τό «άξιολογεΐν» ψυχολογική.
Ή άξιολογική κρίση έχει άντικειμενικό κύρος" ένώ ή άξιολόγηση ύποκει-
μενικό καί σχετικό κύρος. 'Άν διαλυθεί ή σύγχυση αύτή, τότε είναι δυνατή
ή διαλεύκανση καί τοΰ ζητήματος, πώς πρέπει νά ενεργήσει ό δικαστής,
όταν ενώπιον του π.χ. κατά τόν σχηματισμό τής μείζονος προκειμένης εμ-
φανίζονται περισσότερες έρμηνεϊες ώς πιθανές. Τότε ό δικαστής θά «κρί-
νει» μέ βάση τά άξιολογικά κριτήρια τής έννομης τάξεως σέ ποιά άπό τις
πιθανές έρμηνεΐες θά δώσει τό προβάδισμα, άνεξάρτητα άν ή κρίση αύτή
«άξιολογεϊται» θετικά ή άρνητικά μέσα στον ψυχικό του κόσμο. Ή διάκρι-
ση αύτή οδηγεί μέ συνέπεια στήν άποψη ότι μία είναι ή τελικά ορθή κρίση,
εκείνη πού μέ βάση τά άξιολογικά κριτήρια τής έννομης τάξεως ικανοποιεί
στόν ύπέρτερο δυνατό βαθμό τήν ιδέα τοΰ δικαίου.

Β. 'Ιδιαίτερα σημαντική είναι ή συμβολή τοΰ Γ. Μ. στή γνώση τοΰ
τελολογικού συλλογισμού, πού άποτελεϊ τόν πυρήνα τής τελολογικής με-
θόδου. Μελέτησε τόν συλλογισμό, ιδιαίτερα τόν ύπαγωγικό (πού άποτελεϊ
τήν κύρια μορφή τοΰ νομικού συλλογισμοΰ) άπό δύο επόψεις: τήν τυπική
καί τήν ούσιαστική Άογική. Ή τυπική Άογική ελέγχει άν ό συλλογισμός εί-
ναι άπαλλαγμένος άπό άντιφάσεις είτε στή σχέση τών προκειμένων μεταξύ
τους είτε στή σχέση τών προκειμένων πρός τό συμπέρασμα. Ή ούσιαστική
Αογική (δηλαδή ή Γνωσιολογία σέ άναφορά μέ τή Δογματική τοΰ δικαίου)
ελέγχει τήν άλήθεια τών προκειμένων. Άπό τή διπλή αύτή σκοπιά έρευνά
όλα τά θέματα πού άφοροΰν τόν συλλογισμό. Πρώτα τή συλλογιστική πο-
ρεία πού πρέπει νά άκολουθήσει ό εφαρμοστής τοΰ δικαίου, γιά νά φθάσει
στόν τελικό συλλογισμό. Πρόκειται γιά τήν τελολογική έξειδίκευση τής
ιδέας τοΰ δικαίου διά μέσου τών κριτηρίων τοΰ θετικού δικαίου μέχρις άνευ-
ρέσεως τοΰ τελικοΰ κανόνα, πού θά καταλαμβάνει τή συγκεκριμένη πράξη.
Ή πορεία αύτή καθορίζεται άπό τή λογική μορφή τής υπαγωγής καί μάλι-
στα —λέγει ό Γ. Μ.— κατ' άνάγκη, λόγω τής παλίνδρομης δυνάμεως τής
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νοήσεως νά ανέρχεται προς το γενικό καί άφηρημένο καί έκ νέου νά κατέρ-
χεται προς το άτομικό καί συγκεκριμένο. "Ετσι κρατά σαφείς άποστάσεις
άπό άλλες προσεγγίσεις, όπως τοΰ «έρμηνευτικοΰ κύκλου» καί τις συναφείς
θεωρίες τής «προγνωσίας» (Vorverständnis), τής «εξομοιώσεως» κ.λπ.

Ασχολείται κατόπιν μέ τον συλλογισμό καθ' εαυτόν: τή λογική καί
τελολογική δομή του, τις προϋποθέσεις τού ορθού συλλογισμού καί τή συγ-
κρότηση τών κατ' ιδίαν μερών αύτοΰ. Τά σημαντικότερα άπό τά ζητήματα
αύτά άναπτύσσονται μέ τή μορφή πραγματειών, όπως Το πρόβλημα του
δικαιικοϋ πλάσματος (πού συνδέεται μέ τή μείζονα), Ή πιθανολόγησις ώς
έλάσσων βαθμός δικανικής πεποιθήσεως ώς προς το άποδεικτέο (πού συν-
δέεται μέ τό οντολογικό σκέλος τής έλάσσονος) καί τά μέγιστα ζητήματα
πού άναφέρονται στον σχηματισμό τής ύπαγωγικής κρίσεως: ό νομικός
προσδιορισμός τού πραγματικού γεγονότος, ή διάκριση πραγματικού καί
νομικού ζητήματος, ή εξειδίκευση τών άόριστων έννοιών, τό πρόβλημα τής
πλάνης καί τοΰ λάθους κατά τήν υπαγωγή κ.ά. Τό πόρισμα τοΰ συλλο-
γισμού, ώς λογική καί τελολογική άκολουθία τών προκειμένων, δέν είναι
(όπως ένίοτε υποστηρίζεται) πιθανολογικό ή άβέβαιο, άλλά σέ κάθε περί-
πτωση (άκόμα καί στήν περίπτωση τοΰ άναλογικοΰ συλλογισμού) βέβαιο.
Καί έπιπλέον, ορθό καί άληθές" ορθό κατά τήν τυπική λογική καί άληθές
κατά τήν ούσιαστική λογική. Τό πόρισμα πού καταλαμβάνει καί ρυθμίζει
τή συγκεκριμένη περίπτωση «είναι άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο μέ τήν ου-
σιαστική δσο καί μέ τήν τυπική λογική, ώστε ή ορθότητα νά μετέχει τής
άλήθειας καί ή άλήθεια τής ορθότητας» (Θέματα, δ.π., σ. 50). 'Άλλο είναι
τό ζήτημα τών ένδεχομένων (λογικών ή ούσιαστικών) σφαλμάτων κατά τήν
κατάστρωση τού συλλογισμού (θέμα πού επίσης έρεύνησε).

Μέ τις μελέτες του αύτές ό Γ. Μ. θεμελίωσε, στά πλαίσια τής τε-
λολογικής μεθόδου, τον τελολογικό συλλογισμό, ό όποιος άποτελει τό
άσφαλές —τολμώ νά πώ τό μόνο άσφαλές— μέσο γιά τήν ορθολογικώς
ελέγξιμη θεμελίο^ση τών νομικών κρίσεων. Σημειο^τέον, ότι στή διεθνή νο-
μική βιβλιογραφία ό νομικός συλλογισμός νοείται τυπικολογικά, δηλαδή
ώς συλλογισμός τής τυπικής Λογικής, καί γι' αύτό συχνά έπικρίνεται ώς
«έννοιοκρατικός» («begriffsjuristisch»), κάποτε μάλιστα γιά τον ΐδιο λόγο
καί άπορρίπτεται γενικά ώς μέθοδος έφαρμογής τού δικαίου. Ή έννοια τού
τελολογικού συλλογισμού είναι άγνωστη καί ώς έκ τούτου ή συμβολή τών
Κ. Τσάτσου — Γ. Μητσοπούλου είναι καί διεθνώς πρωτότυπη.
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Κυρίες καί Κύριοι.,

Άποτίουμε φόρο τιμής καί μνήμης σέ έναν άπό τούς μείζονες τής ελλη-
νικής νομικής έπιστήμης' στόν άοίδιμο Ακαδημαϊκό Γεώργιο Μητσόπουλο,
τόν άνειρήνευτο ζητητή τής άλήθειας, τόν μύστη τοΰ δικαίου καί σεμνό
ίεροφάντη τής φιλοσοφίας αύτοΰ, τόν άγρυπνο θεωρό τής ιδέας τοΰ δικαίου'
τής ιδέας τοΰ δικαίου, πού όταν προσβάλλεται κατάφωρα, μπορεί άκόμη καί
νά διασπά —κατά τόν Γ. Μ.— τά όρια τής άρχής τής θετικότητας, κρούον-
τας τή θύρα τοΰ Φυσικού Δικαίου, δηλαδή τής ύπερθετικής δικαιοσύνης.
Τιμούμε τόν εραστή τής ούσιαστικής δικαιοσύνης καί τής άρετής. Τιμούμε
τό ύφος, τή δωρική λιτότητα τοΰ έπιστημονικοΰ του λόγου, μέσα άπό τόν
όποιο άναδύεται καί τό άνθρώπινο ήθος του. Είναι ή άδιάψευστη μαρτυρία
όλων εκείνων πού τόν γνώρισαν. Τιμούμε τόν παιδαγωγό, πού επί μισόν
αιώνα μέ τό άδιάλειπτο κύρος του έδειξε τόν δρόμο προς τήν όρθή πορεία:
καί στο πεδίο τής θεωρίας καί στο πεδίο τής πράξεως. Τιμούμε τόν άοίδιμο
Δάσκαλο γιά τή βαρειά του κληρονομιά καί τήν άγήρατο μνήμη πού μάς
άφησε. 'Εκφραστικός είναι ό λόγος τοΰ Εύριπίδη: ((Τ' άχνάρια τών σπου-
δαίων ανθρώπων δέν τά σβήνει ό χρόνος' κι αν πεθάνουν αυτοί, ή φήμη τής
άξίας τους μένει λαμπρή». («Ούτοι λείφανα τών αγαθών ανδρών αφαιρείται
χρόνος' ά δ' άρετά καί θανοϋσι λάμπει», Άνδρομ., 774-776).
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ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ.
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ομιλια του αντεπιστελλοντοσ μελουσ
κυριασ πελαγιασ γεσιου-φαλτση

1. Ανέβηκα στο βήμα αύτό του Ανωτάτου Πνευματικού 'Ιδρύματος
τής Χώρας μας μέ έντονη συγκίνηση, άλλά καί μέ δισταγμό" γιά νά σκια-
γραφήσω, στά χρονικά όρια πού έπιτρέπουν οί περιστάσεις, ένα έπιβλη-
τικό συγγραφικό έργο, γιά τόν κλάδο πού καί εγώ υπηρέτησα, τό Αστικό
Δικονομικό Δίκαιο, τό όποιο κάλυψε τή δικαιική ιστορία τής χώρας μας
τών τελευταίων έβδομήντα ετών. Στήν ισχυρή έντύπωση πού μου προκα-
λούσε ή μελέτη τοΰ κάθε έπόμενου συγγραφικού πονήματος τοΰ Γεωργίου
Μητσοπούλου, προστέθηκε τώρα καί ένα απέραντο αίσθημα εύθύνης. Γιατί
ή άποτίμηση ενός τελειωμένου καί βαρυσήμαντου έπιστημονικοΰ έργου,
όπως αύτό τοΰ Γεο^ργίου Μητσοπούλου, άνήκει πλέον στόν ιστορικό τοΰ
δικαίου τής πατρίδας μας, καί όχι μόνον τής πατρίδας μας. "Ετσι, άκόμη
καί όταν επιχειρείται σέ ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα άπό τήν οδυ-
νηρή άπώλεια τοΰ δημιουργού του, ή άποτίμηση αύτή οφείλει νά είναι νη-
φάλια καί άντικειμενική, καί ίδίως άπαλλαγμένη άπό κάθε συναισθηματική
φόρτιση. Αύτή θά είναι σήμερα ή προσπάθειά μου.

2. Τις δογματικές βάσεις, στις όποιες στηρίχθηκε τό συνολικό έργο
τοΰ Γ. Μητσοπούλου, τις έχει εξηγήσει παραστατικά ό ίδιος, κατά τήν
άντιφώνησή του στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο τής Ενώσεως Ελλήνων
Δικον ομολόγων, πού οργανώθηκε προς τιμήν του τό 2001Κλείνοντας
τόν εύχαριστήριο λόγο του, καί άναφερόμενος στόν μεγάλο Δάσκαλο του
Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο, ό Γ. Μητσόπουλος διηγήθηκε: «'Ορι-
σμένες συμβουλές τοΰ σεβαστού και αγαπητού αύτοΰ Διδασκάλου, όταν
άκόμη ήμουν φοιτητής, μου καθόρισαν καί τήν περαιτέρω πορεία μου. Μου

1. Βλ. στά Πρακτικά του Συνεδρίου, μέ τίτλο 30 Χρόνια Εφαρμογής τοΰ
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με ειδική αναφορά στο εργο τοΰ καθηγητού Γεωρ-
γίου Μητσοπούλου, 2001, σ. 343 έπ. (347 έπ.).
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έλεγε: Πρώτον, νά διαβάσης τή μελέτη τοΰ Κων/νου Τσάτσου "Το πρό-
βλημα τής ερμηνείας τοΰ δικαίου", καί νά τήν εχης πάντοτε ύπόφη σου.
Και όταν γράφης, πρώτα νά διαβάζης ένα τέταρτο τής ώρας τις Γενικές

Αρχές τοΰ Οίκονομίδου..... Καί τρίτον, νά παρακολουθής μέν τή γερμανική

επιστήμη άπό πλευράς δομής, άλλά νά μήν λησμονής ποτέ τή διαίσθηση
τής γαλλικής, καί ιδίως τή διαίσθηση τής γαλλικής νομολογίας...» Εν-
τυπωσιάζεται πράγματι ό ερευνητής, δταν συνειδητοποιεί σέ πόσο πρώιμο
στάδιο τής επιστημονικής πορείας του ήξερε ήδη ο Γ. Μητσόπουλος ποιές
πρέπει νά είναι οί κατευθύνσεις του.

3. Το συγγραφικό έργο τού Γ. Μητσοπούλου εκτείνεται σέ τρεις δι-
κανικές περιοχές, στή Γενική Θεωρία καί τή Φιλοσοφία τοΰ Δικαίου, στό
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο καί, τέλος, στούς έπιμέρους κλάδους τού Ιδιω-
τικού Ούσιαστικοΰ Δικαίου, Άστικοΰ, Εμπορικού καί Εργατικού. Αξιοση-
μείωτο μέρος τοΰ έργου αύτοΰ έχει δημοσιευθεί καί σέ γερμανική ή γαλλι-
κή γλώσσα. Όπως προανέφερα, θά επικεντρώσω τήν παρουσίασή μου στό
έργο του γιά τό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.

Τά χρονικά όρια αύτής τής ομιλίας δέν επιτρέπουν βέβαια μιά ανα-
λυτική προσέγγιση. Θά άναφερθώ έτσι, κατ1 άνάγκη δειγματοληπτικά, σέ
ορισμένα άπό τά κύρια σημεία τής πολυσχιδούς προσφοράς του, πρώτα στό
νομοθετικό έργο, καί έπειτα στήν επιστημονική έρευνα.

4. Ό Γ. Μητσόπουλος ύπήρξε μέλος τής Αναθεωρητικής 'Επιτροπής
τού ΚΠολΔ, τοΰ θεμελιώδους νομοθετήματος πού διέπει τήν άπονομή τής
πολιτικής δικαιοσύνης στή χώρα μας τά τελευταία σαράντα πέντε χρόνια,
έπί μία περίπου δεκαετία (1955-1964)" καί άφησε μόνιμα τή σφραγίδα τής
επιστημονικής συμβολής του κατά τις νομοπαρασκευαστικές εργασίες τοΰ
βασικού αυτού νομοθετήματος. Οί πυκνές παρεμβάσεις του κατά τις συ-
ζητήσεις αύτής τής 'Επιτροπής, πού περιέχονται στον ογκώδη Τόμο τών
Ιΐρακτικών της, άποτέλεσαν τό βάθρο γιά τήν οριστική διαμόρφωση τής
μετέπειτα θεωρίας καί νομολογίας. 'Επιπρόσθετα, οί έπιστημονικές θέσεις
του άναδείχθηκαν έκτοτε σέ βαρύνον στοιχείο τόσο γιά τήν ερμηνεία τών
τότε νέων διατάξεων, οσο καί γιά όλες τις σχεδιαζόμενες μεταγενέστερα
νομοθετικές τροποποιήσεις. Αύτό μαρτυρούν οί πυκνές άναφορές πού γίνον-
ται συνεχώς σέ αύτές (άπό αιτιολογικές εκθέσεις νόμο^ν, ολομέλειες δικα-
στηρίων, έπιστημονικές έταιρίες κ.λπ.).
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5. Το επιστημονικά έργο τοΰ Γ. Μητσοπούλου στο γνωστικό πεδίο
τοΰ Άστικοΰ Δικονομικού Δικαίου θεμελιώθηκε, δπως είπε καί ό ίδιος, σέ
ορισμένες πολύ συγκεκριμένες σταθερές:

Ό Γ. Μητσόπουλος επιδίωξε τήν άναζήτηση τοΰ άληθινοΰ νοήματος
τών δικονομικών κανόνων μέ τήν τελολογική ένταξή τους στο όλο σύστη-
μα τοΰ θετικοΰ δικαίου. Για τόν Γ. Μητσόπουλο ή άξία τής άλήθειας στή
δίκη είχε τό προβάδισμα. Καί καρποφόρα ερμηνευτική μέθοδος υπήρξε ή
τελολογική, όπως τή θεμελίωσε φιλοσοφικά ό δάσκαλος του Κ. Τσάτσος μέ
τό έργο του Το πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου2. Ό νομοδιδάσκαλος
Μητσόπουλος εξειδίκευσε περαιτέρω, καί κατέστησε τή διδασκαλία τοΰ Κ.
Τσάτσου εργαλείο πρακτικά εφαρμόσιμο. Ενέταξε καί ερεύνησε τις επι-
μέρους διατάξεις —άπό τις ύπέρτερης ισχύος συνταγματικές ώς τις ειδι-
κότερες δικονομικές ρυθμίσεις πού άφοροΰν τήν κρινόμενη περίπτωση— στά
πλαίσια ένιαίου συστήματος, ώστε ή ένότητα τοΰ συστήματος ν' άπορρεύσει
άπό τόν ενιαίο σκοπό του. Όπως είχε τονίσει προφητικά ό Γ. Μητσόπουλος
σέ Συνέδριο τό 19863, ή τελολογική αύτή μέθοδος καταλήγει σέ έφαρμογή
τής άρχής τής άναλογικότητας μέσου καί σκοποΰ, πού σταθερά έφάρμοζε
ήδη τό Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, άφοΰ, όπως είπε, ή τελευ-
ταία αύτή άρχή άκριβώς ύποδηλώνει τήν τελολογική ένταξη τών έπιμέρους
δικονομικών διατάξεων, ώς πρόσφορων μέσων γιά τήν πραγμάτωση τοΰ
ένιαίου σκοποΰ, πού διέπει τό σύνολο τοΰ συστήματος. Αύτό σέ εποχή πού
ή σημασία τής άρχής τής άναλογικότητας, ή όποία συνιστά σήμερα τό άν-
τικείμενο ρητής συνταγματικής διατάξεως, δέν είχε άκόμη συνειδητοποιη-
θεί άπό τήν έλληνική θεωρία καί νομολογία.

"Ενα δεύτερο σταθερό γνο'^ρισμα τοΰ έργου τοΰ εκλιπόντος νομοδιδα-
σκάλου είναι ή συστηματική θεώρηση τών δικονομικών ζητημάτων πάντοτε
σέ συνάρτηση μέ τά πορίσματα τής Γενικής Θεωρίας καί τής Φιλοσοφίας του
Δικαίου. Ό Γ. Μητσόπουλος συνέδεσε τόν κλάδο τοΰ Δικονομικού Δικαίου μέ
τόν κορμό τής Γενικής Θεωρίας τοΰ Δικαίου. Καί δίδαξε, ίσως εναργέστερα
άπό άλλους μεγάλους εκπροσώπους τής άλλοδαπής θεωρίας, ότι ή άνάπτυξη
νομικού δόγματος, χωρίς τή γνώση τών βασικών προβλημάτων τής Φιλοσο-

2. Βλ. τή δεύτερη έκδοση του 1978.

3. Βλ. τήν παρέμβαση του στό έτήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο τής Ενώσεως

Ελλήνων Δικονομολόγων τής Θεσσαλονίκης, Έπ.Έπ.Δ.Σ.Θ., 7, 1986, σ. 66.
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φίας καί τής Γενικής Θεωρίας τοΰ Δικαίου, δέν μπορεί νά είναι άσφαλής. Καί
περαιτέρω: δτι καί ή δομή καί ή πορεία τής δίκης, δπως καί ή διάρθρωση τής
δικαστικής άποφάσεως ώς μέσου άπονομής τής δικαιοσύνης, μόνο μέ βάση
τά πορίσματα τής Λογικής τοΰ Δικαίου καί τής Γνο^σιολογίας είναι δυνατό νά
προσεγγίζονται γόνιμα. "Ετσι, τά στέρεα θεμελιωμένα ερευνητικά πορίσματά
του πείθουν" καί τακτοποιούν οριστικά τά άμφιλεγόμενα ζητήματα.

"Ενα έπόμενο, πρωτοπόρο γιά τήν εποχή του, καί συνεπές προς τά δύο
προηγούμενα, επίτευγμα τοΰ έργου τοΰ Γ. Μητσοπούλου στον χώρο τοΰ
Αστικού Δικονομικού Δικαίου είναι ότι θεμελιώθηκε άπό πολύ νωρίς στήν
έπίγνωση ότι οί δικονομικοί κανόνες πρέπει νά έρμηνεύονται υπό τό φώς
τών συνταγματικών εγγυήσεων, καί τών άρχών τής χρηστής δίκης, σύμ-
φωνα μέ τό άρθρο 6 τής ΕΣΔΑ καί τό Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της.

Τά δύο άλλα μόνιμα χαρακτηριστικά τών συγγραφών τού Γ. Μητσο-
πούλου είναι ή θεμελίωσή τους σέ εύρύτατη συγκριτική θεώρηση —έν-
τυπωσιακή σέ έκταση καί βάθος— καί ή άρρηκτη σύνδεσή τους μέ τήν πράξη
έφαρμογής τοΰ δικαίου. Γιά τον Γ. Μητσόπουλο ή άποστολή τής δικονομι-
κής θεωρίας συνίσταται, οχι μόνον στήν άνάλυση τών νομικών αιτιολογιών
τών δικαστικών άποφάσεο^ν, άλλά ιδίως στήν άνίχνευση καί άξιολόγηση
τών συγκεκριμένων δικαστικών άπαντήσεων στις διαφορές πού κρίθηκαν.

6. 'Άν επιχειρήσει κανείς μιά πιο έξειδικευμένη προσέγγιση στό έργο
τοΰ Γ. Μητσοπούλου, άξίζει νά άρχίσει άπό τή διδακτορική διατριβή του,
μέ τίτλο Ή αναγνωριστική αγωγή κατά τό έλληνιχον 8ιχονομιχόν Sixaiov
(1947), μία άπό τις λίγες διατριβές πού άνατυπώθηκαν στον έλληνικό χώρο.
Δέν πρόκειται βέβαια γιά έργο πρωτόλειο. Ή διατριβή είναι ρωμαλέα στή
σύλληψη, όπως καί πυκνή σέ νοήματα. Αποτελείτο πρώτο δείγμα έφαρμο-
γής τής τελολογικής μεθόδου στό δικονομικό δίκαιο, πού έκτοτε μέ συνέ-
πεια θ' ακολουθήσει ό συγγραφέας της σέ όλη τήν επιστημονική πορεία
του. Θεμελιώνει γιά πρώτη φορά στήν Ελλάδα τήν άναγνωριστική άγωγή
στήν έννοια τής δικονομικής άξιώσεως' καί άποδεικνύει τήν αύτοτέλειά της
άπέναντι στήν καταψηφιστική άγωγή.

Ή υφηγεσία τοΰ Γ. Μητσοπούλου, μέ τίτλο Ή πιθανολόγησις εν τω
Άστιχω Λιχονομιχω Λιχαίω (1952), συνιστά μία εύρύτατη γνωσιολογική
θεώρηση στήν περιοχή τού Δικαίου τής άποδείξεως. Αξιοποιεί τήν ιστορική
σέ συνδυασμό μέ τήν τελολογική μέθοδο" καί στήν κυριολεξία διαμορφώνει
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τό είδος αύτό τής άποδείξεως στό ελληνικό δίκαιο. 'Επιπλέον προτείνει,
άλλά καί καθιερώνει τόν σχετικό έπιστημονικό δρο, ό όποιος στή συνέχεια
περνά καί στό κείμενο τοΰ ΚΠολΔ (άρθρο 347). Αξίζει 'ίσως νά υπενθυμίσω
δτι το είδος αύτό τής άποδείξεως, γιά τήν ύπαρξη μόνο άπλής πιθανότητας
ώς προς τήν άλήθεια τών ισχυρισμών τών διαδίκων, κυριαρχεί σήμερα στήν
έλληνική νομική πραγματικότητα, καθώς άποτελεΐ τό είδος τής άποδείξεως
πού χρησιμοποιείται στή διαδικασία τών άσφαλιστικών μέτρων.

Τό σύγγραμμα τοΰ Γ. Μητσοπούλου μέ τίτλο Πολιτική Δικονομία, το
πρώτο πού θεμελιώνεται στήν εισαγωγική παρουσίαση τής Γενικής Θεω-
ρίας καί τής Λογικής τοΰ Δικαίου, έχει άξιολογηθεΡ ώς «σταθμός στήν
επιστήμη τοΰ δικονομικού δικαίου». Όπως ύπογραμμίζει κατεξοχήν άρμό-
διος σχολιαστής του°, συνδυάζει τά χαρακτηριστικά ένός συστήματος τής
πολιτικής δικονομίας —τού πρώτου ύπό τόν ΚΠολΔ— μέ τή μονογραφικοΰ
χαρακτήρα λεπτομερειακή άντιμετώπιση τών ζητημάτων.

Πολλές άπό τις σημαντικές μονογραφίες τοΰ Γ. Μητσοπούλου έχουν
συγκεντρωθεί στούς δύο συλλογικούς Τόμους τών Μελετών του, πού κυ-
κλοφόρησαν τό 1983 καί τό 1997, «πολύτιμο θησαύρισμα καρπών γνήσιου
πνευματικού μόχθου» καί ((επιβλητικό μνημείο τού επιστημονικού βίου
τοΰ συγγραφέα του», όπως γράφει στό ΝοΒ ό διακεκριμένος σχολιαστής
τουΒ. Ή πρώτη όμάδα άπό αυτές', στήν όποία πρέπει νά σταθώ, συγκροτεί
σύστημα μνημειώδους εισαγωγής στήν άναιρετική διαδικασία. 'Ερευνά τις
έννοιες τού πραγματικού καί τοΰ νομικού ζητήματος, δπως καί τή μετα-

4. Βλ. γι' αύτήν τήν αναφορά Μιχαηλιλην-ΝοταρΟΝ, Πρακτικά τής Ακαδη-
μίας Αθηνών, 63, 1988, σ. 58.

5. Κεραμετς, Άρμ., 27, 1973, σ. 333-337.

6. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝοΒ, 32, 1984, σ. 200.

7. «ΑΙ άόριστοι έννοιαι !ν τή αναιρετική διαδικασία» (1965). «Ή διάκρισις
πραγματικού καί νομικού ζητήματος έν τή αναιρετική διαδικασία», γενική εισήγηση
στο 4ο Διεθνές Συνέδριο τοΰ Δικονομικού Δικαίου τοΰ 1967, δημοσιευμένη ελληνι-
κά, γαλλικά καί γερμανικά. ((Θεωρήσεις τής διακρίσεως πραγματικού καί νομικού
ζητήματος», δημοσιευμένη γαλλικά στόν Τιμητικό Τόμο τοΰ Προέδρου τής 'Ιταλι-
κής Δημοκρατίας Segni το 1967. «Περί τού νομικού προσδιορισμού τού πραγματι-
κού γεγονότος», μελέτη πού άφιερώθηκε στόν Χ. Φραγκίστα καί πού δημοσιεύθηκε
καί γερμανικά στήν 'Ιταλία τό 1983, στόν Τιμητικό Τόμο T. Carnacini.
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ξύ τους διάκριση. Εκθέτοντας κριτικά, άξιολογώντας καί άντικρούοντας
τις απόψεις διάσημων θεωρητικών του δικαίου, οί μονογραφίες αύτές τοΰ
Γ. Μητσοπούλου έπιχειρούν μέ εμβρίθεια τή λογική άνάλυση τής πράξεως
έφαρμογής τού δικαίου, γιά νά άνακαλύψουν εντέλει τό διαχωριστικό όριο
μεταξύ τής άνέλεγκτης οντολογικής καί τής έλεγκτής δεοντολογικής κρίσε-
ως. Τό οριο αύτό άκολουθεΐ σήμερα ή νομολογία τοΰ Αρείου ΙΙάγου.

Δέν πρέπει άκόμη νά παραλειφθεί ή αναφορά τών μελετών: «Ή έννοια
τής εκούσιας δικαιοδοσίας» (τοΰ 1971 «Ή έπίδρασις τοΰ Συντάγματος
έπί τής πολιτικής δικονομίας» (τοΰ 1975)9, καί «Ή θεωρία τοΰ άστικοΰ δι-
κονομικού δικαίου»10. Ή πρώτη οδηγήθηκε γιά πρώτη φορά στον συνθετικό
ορισμό τής έννοιας τής εκούσιας δικαιοδοσίας, ό όποιος έκτοτε επικράτη-
σε άπολύτο^ς. Ή δεύτερη προσανατόλισε όριστικά τή δικονομική έρευνα
στήν άναζήτηση τής επιδράσεως τών συνταγματικών ρυθμίσεων έπί τής
άπονομής τής πολιτικής δικαιοσύνης. Ή τρίτη, πού άποτελεΐ τό περίφη-
μο έναρκτήριο μάθημα τοΰ Γ. Μητσοπούλου ώς τακτικού καθηγητή τής
έδρας τής Πολιτικής Δικονομίας, έρευνα «μακροδιάστατης επιστημονικής
οπτικής μέ συνδυασμό καί συστήματος καί ιστορίας, άλλά καί μέ πρόσφορη
καλλιέπεια»", παίρνει θέση σέ όλα τά θεμελιώδη ζητήματα τής σύγχρονης
δικονομικής θεωρίας12. Οί πολυπληθείς ειδικές δικονομικές μελέτες τού Γ.
Μητσοπούλου, τέλος, όλες άφιερωμένες στά πλέον κρίσιμα ζητήματα τού
κλάδου, έχουν προικοδοτήσει τήν έλληνική επιστήμη μέ θεωρητικές βάσεις
πού επηρέασαν τήν περαιτέρω έξέλιξή της13.

8. ΝΑ, 1971, σ. 333 έπ. Βλ. άκόμη Τον Ιδιο, Πολιτική Δικονομία Α', 1971, σ.
115 έπ. Ή μελέτη δημοσιεύθηκε καί γαλλικά στον Τιμητικό Τόμο Ζέπου το 1973.

9. Α, 6, 1975, σ. 673 έπ. = Μελέται I, 1983, σ. 213 έπ. Ή μελέτη περιλή-
φθηκε καί σέ γερμανική γλώσσα στον Τιμητικό Τόμο Friedr. Bosch τό 1976.

10. Δ, 1, 1970, σ. 7 έπ.

11. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝοΒ, 32, 1984, σ. 200.

12. Ή μελέτη δημοσιεύθηκε καί γαλλικά στο Μεξικό στον Τιμητικό Τόμο
τοΰ Zamora ΐ Castillo τό 1975.

13. 'Άς μοϋ επιτραπεί ν' άναφέρω μόνο μερικούς άκόμη άπο τούς σχετικούς
τίτλους: «Ή ικανότης <ί>ς διαδίκων τών ενώσεων προσώπων τών μή κεκτημένων
νομικήν προσωπικότητα» (1970). «Καί πάλιν περί τής εννοίας τής διατάξεως
τοΰ άρθρου 62 έδ. 2 ΚΙΙολΔ» (1992), πού άφιερώθηκε στον Ν. Παπαντωνίου.
«Ή θέσις τοΰ δικονομικού έγγυητοϋ κατ' άρθρα 274 καί 277 ΚΠολΔ» (1974).
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Ειδικότερη άναφορά προσήκει στά έργα πού ό Γ. Μητσόπουλος συνέ-
γραψε κατά τά τελευταία χρόνια τής ζωής του.

Ανεπανάληπτη συμβολή στή δογματική επεξεργασία τού δικονομικού
δικαίου συνιστούν οί έρευνες τοΰ έκλιπόντος γιά τή λειτουργία τοΰ δικαιι-
κοΰ πλάσματος. Τά πορίσματα τής ερευνάς του αύτής, πού κατέληξαν σέ
συρρίκνωση τής σχετικής έννοιας έκει μόνο όπου ύπάρχει άντιφατική σχέση
άνάμεσα στήν προϋπόθεση καί τήν έννομη συνέπεια τού κανόνα, περιλήφθη-
καν στή μονογραφία τοΰ 1998, ύπό τόν τίτλο Τό πρόβλημα τής εννοίας του
διχααχοΰ πλάσματος, μονογραφία μεταφρασμένη καί στή γαλλική γλώσσα
μέ τίτλο Le problème de la Notion de Fiction Juridique14. Ακολούθησε ή
μονογραφία μέ τίτλο: Ή Έλλειφις νομίμου βάσεως ώς λόγος άναιρεσεως,
σέ πρώτη έκδοση τό 2005, καί σέ δεύτερη έκδοση τό 2006, πού έμφανίσθη-
κε επίσης σέ γαλλική γλώσσα, ύπό τόν τίτλο Le Manque de Base Légale du
Point de Vue du Droit Comparé, τό 2007. Τό τελευταίο δικονομικό δημο-
σίευμά του είναι εντελώς πρόσφατο: Τό 2010 εϊδε τό φώς τής δημοσιότητας
ή σπουδαία μελέτη του ((Ή διδασκαλία τοΰ Οίκονομίδου γιά τήν έννοια
τής άναγκαίας προϋποθέσεως ώς όρου επεκτάσεως τοΰ δεδικασμένου — Τά
παρεμπίπτοντα ζητήματα (331 ΚΠολΔ)»15.

Ό δικονομικός στοχασμός τοΰ Γ. Μητσοπούλου υπήρξε νηφάλιος,

«Διαδικαστικαί πράξεις» (1979), πού άφιερώθηκε στόν Γ. Ράμμο. «Ή ομοδι-
κία κατά τό παρ' ήμΐν δίκαιον» (1981), πού άφιερώθηκε στόν Γ. Οίκονομόπουλο"
καί «Αναγκαία ομοδικία κατά τό ελληνικό δίκαιο» (1981), πού δημοσιεύθηκε καί
γερμανικά καί άφιερώθηκε στόν Fritz Baur. «Κατάσχεσις ιδανικού μεριδίου πράγ-
ματος άποκλειστικής κυριότητος τού οφειλέτου» (1981), πού άφιερώθηκε στόν
Ά. Λι τζερόπουλο. «Ανακοπή τοΰ έκ προσυμφώνου αγοραστού επί καταχρηστική
ασκήσει ύπό τού συνδίκου τής δια πλειστηριασμού έπισπευδομένης έκτελέσεο^ς»
(1984), άφιερωμένη στόν Γ. Μιχαηλίδη-Νουάρο. ((Τό καθήκον τοΰ δικαστηρίου
καθοδηγήσεως τών διαδίκο^ν προς συμπλήρωσιν ή διασάφησιν τών ισχυρισμών
των» (1986), πού άφιερώθηκε στόν Γ. Παπαχατζή. ((Νέα μορφή αύτοτελους πρό-
σθετης παρεμβάσεως;» (1990), πού άφιερώθηκε στόν Κ. Βαβοΰσκο. «Ή φύσις
τοΰ σημειώματος περί άναστολής τής άναγκαστικής εκτελέσεως» (1992), πού
άφιερώθηκε στόν Ί. Δεληγιάννη, κ.ά.

14. Εξαιρετικά επαινετική γιά τή μονογραφία αύτή υπήρξε ή κριτική του Fr.
Terré, Archives de Philosophie du Droit, 47, σ. 501 έπ.

15. Έλλ.Διχ., 51, 2010, σ. 1 έπ.
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βαθύς καί άκριβολόγος. Οί σφιχτοδεμένες άναπτύξεις τών μελετών του
βρίθουν άπο παραπομπές. Ποτέ δέν έλειψε ή άναφορά στις έντελώς πρόσφα-
τες διδακτορικές διατριβές ή άλλες ειδικές έργασίες τών νέων έπιστημόνων,
ή έγκυρη επιστημονική άξιολόγηση, άλλά συγχρόνως καί ή πολύτιμη έν-
θάρρυνση. Οί γνωμοδοτήσεις, τέλος, τού Γ. Μητσοπούλου, επιστημονικά
δοκίμια μέ πολύπλευρη πάντοτε τεκμηρίωση, έχουν συχνά χαράξει δρόμους
γιά τή νομολογία. Αφορούν μερικά άπό τά πλέον άκανθώδη ζητήματα καί
παραπέμπονται άδιάλειπτα. Άς άναφερθεϊ ώς παράδειγμα ή γνωμοδότησή
του γιά τήν προστασία τρίτων, οί όποιοι θίγονται άπό μία καταχρηστική
άναγκαστική έκτέλεση.

7. Θά κλείσω τήν παρουσίασή μου μέ κάποια χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα τής καταλυτικής επιρροής πού άσκησε τό έργο τοΰ Γ. Μητσο-
πούλου σέ θέματα ύψιστης κοινωνικής καί οικονομικής σημασίας.

Στά πενήντα περίπου χρόνια έφαρμογής τοΰ δικαίου τής αναγκαστι-
κής έκτελέσεο_>ς ύπό τον ΚΠολΔ, μιά άπό τις σημαντικότερες θεωρητι-
κές κατακτήσεις, πού στήριξαν πρακτικές λύσεις μεγάλης σπουδαιότητας,
ύπήρξε ή εμπέδωση τής άντιλήψεο^ς ότι ή άναγκαστική έκτέλεση άποτε-
λεΐ μία άπο τις τρεις μορφές παροχής έννομης προστασίας, πού γνωρίζει
καί τή συνταγματική κατοχύρωση τού άρθρου 20 Σ/1975. Τό θέμα άνα-
κίνησε ό Γ. Μητσόπουλος, τόσο στό εγχειρίδιο του16, όσο καί στήν ειδι-
κή μελέτη του (τοΰ 1975) γιά τήν 'Επίδραση τοΰ Συντάγματος έπί τής
Πολιτικής Δικονομίας , γιά νά άκολουθήσει έκτοτε σύσσωμη ή ελληνι-
κή θεωρία18. Προβλέποντας μέ διορατικότητα τις μετέπειτα έξελίξεις, ό
Γ. Μητσόπουλος έγραφε19: «Υπο τοιαύτην δέ έρμηνευτικήν άφετηρίχν ου
μόνον τίθεται, εν αμφιβάλω ή συνταγματικότης... τοΰ μή έπιτρεπτοΰ τής
αναγκαστικής εκτελέσεως κατά τοΰ ελληνικού δημοσίου προς ίκχνοποίησιν

16. Πολιτική Δικονομία Α', 1972, σ. 76 έπ. (78-79).

17. Δ, 6, 1975, σ. 673 έπ. = Δημοσιεύματα Ελληνικού 'Ινστιτούτου Διεθνούς
καί Αλλοδαπού Δικαίου, 9, 1976, σ. 55 έπ. = Μελέται I, 1983, σ. 213 έπ.

18. Χαρακτηριστικό δείγμα ή σχετική μονογραφία τοΰ Ν. κλαμαρη, Τό
δικαίωμα δικαστικής προστασίας κατά τό άρθρο 20 §1 Συντάγματος 1975, 1989,
ιδίως σ. 167 έπ.

19. Μελέται I, 1983, σ. 219.
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χρηματικής απαιτήσεως... αλλά και λύονται θετικώς πλείστα άλλα θέματα,
ώς λ.χ. 'ότι είναι επιτρεπτή εις χείρας Τραπέζης ώς τρίτης ή κατάσχεσις
απορρήτου καταθέσεως...» Εικοσιπέντε περίπου χρόνια άργότερα ή ελλη-
νική νομολογία20, ύπό τό βάρος καί τών σχετικών διεθνών Συμφώνων πού
κύρωσε ή Ελληνική Δημοκρατία, έμελλε νά άποδεχθεΐ τις θέσεις τού Γ.
Μητσοπούλου γιά τήν εκτέλεση κατά τού έλληνικού δημοσίου" άλλά καί ό
άναθεωρητικός συνταγματικός νομοθέτης τοΰ 2001 νά περιλάβει ρητή επί
τοΰ θέματος πρόβλεψη (άρθρο 94 §4 έδ. γ Σ)21. 'Επιπρόσθετα ό ΑΠ22, με
άπόφαση τής ολομέλειας, άλλά καί ό ίδιος ό έλληνας νομοθέτης (άρθρο 24
ν. 2915/2001), έκαναν τή γνωστή στροφή υπερ του επιτρεπτού της κατα-
σχέσεως τών τραπεζικών καταθέσεων. Τό 1978 ό Γ. Μητσόπουλος έδει-
ξε23, μέ σθεναρά επιχειρήματα, ότι ή άπαγόρευση άναγκαστικής εκτελέ-
σεως τών δικαστικών άποφάσεων μέ νόμο —τακτική προσφιλής γιά τόν
έλληνα νομοθέτη— παραβιάζει καί τό άρθρο 1 §1 τού Πρώτου Προσθέτου
Πρωτοκόλλου τής Εύρωπαϊκής Συμβάσεως24. Ή έλληνική νομολογία, πού
επί πολύ άναγνώριζε ότι τό συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα τής

20. Πλήρης όλ. ΑΠ 21/2001, Γ. Φρουντζος, Α, 33, 2002, σ. 20 έπ., μέ
ένημ. σημ. Κ.Ε.Μ.(πέη) = Έλλ.Δικ., 43, 2002, σ. 83 έπ. = ΛΕΝ, 58, 2002, σ. 185
έπ. = Άρχ.Ν, ΝΓ\ 2002, σ. 86 έπ. = Έπ.Έργ.Δ, 61, 2002, σ. 494 έπ." ήδη Έλ.
Συν., Πρακτικό τής 14ης Γενικής Συνεδριάσεως τής 'Ολομέλειας τής 25.5.1998,
Β. ΧαζαΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ, 29, 1998, σ. 1068 έπ. (1072), μέ παρατηρήσεις μπεη" Έλ.
Συν., Πρακτικό τής 10ης Γενικής Συνεδριάσεως τής 'Ολομέλειας τής 24.2.1999,
Β. χασαποπαννησ, Έλλ.Δικ., 41, 2000, σ. 1457 έπ., μέ ένημ. σημ. Βααμαντωνη
(σ. 1463 έπ.) = Έπ.Έργ.Δ, 58, 1999, σ. 562 έπ.

21. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΓΕΣΙΟΥ-ΦΑΛΤΣΗ, Τό Δημόσιο ώς
παθητικό υποκείμενο άναγκαστικής εκτελέσεως (Μέ άφορμή τις ΑΠ 1264-
1265/2011 καί τό νέο άρθρο 326 §5 ν. 4072/2012), ΝοΒ, 61, 2013, σ. 329 έπ.

22. Πλήρης όλ. ΑΠ 19/2001, Θ. Τζεμος, Δ, 33, 2002, σ. 133 έπ.

23. μητσοπουλοσ, Ή προστασία τών περιουσιακών δικαιωμάτων κατ' άρ-
θρον 1 τού πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου τής συμβάσεως τής Ρώμης «δια τήν
προστασίαν τών δικαιωμάτων τοΰ ανθρώπου καί τών θεμελιωδών έλευθεριών»,

ΤόΣ, ΙΓ', 1987, σ. 217 έπ. - Μελέται II, 1997, σ. 137 έπ.

24. Βλ. επίσης μητσοπουλον, Δεδικασμένον καί έκτελεστότης άποφάσεως
τοΰ Εύροίπαϊκού Δικαστηρίου τών Δικαιωμάτων τοΰ Ανθρώπου έπιδικαζούσης
χρηματικήν άπαίτησιν, Τιμητικός Τόμος Γεωργ. Βλάχου, 1995, σ. 493 έπ. = Α,
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ιδιοκτησίας καλύπτει μόνο τά έμπράγματα δικαιώματα, επιχείρησε έτσι τό
1998 Ινα βαρυσήμαντο άνοιγμα, καί δέχθηκε25 ότι κατοχυρώνονται άπό τό
Πρωτόκολλο καί οί ενοχικές άπαιτήσεις. Ό Γ. Μητσόπουλος άπό τό 1995
είχε προειδοποιήσει21' ότι τά έλληνικά δικαστήρια δέν θά μπορούν πλέον νά
άκολουθοΰν τήν παλαιότερη στενή έρμηνεία τους, χωρίς συνέπειες.

"Ενα άλλο έπίτευγμα τών έρευνών τού Γ. Μητσοπούλου ύπό τον
ΚΠολΔ άποτελεΐ ή θεμελίο^ση τής άμεσης εφαρμογής τού άρθρου 25 §2
Σ/1975 γιά τήν άπαγόρευση καταχρήσεως δικαιώματος καί στό πεδίο τής
άναγκαστικής έκτελέσεως. Αύτή ή άναγωγή τής οριοθετήσεως τής άναγ-
καστικής έκτελέσεως σέ επίπεδο συνταγματικό, πού πρέπει νά γίνεται
άντιληπτή ώς τό άντιστάθμισμα τής θεωρητικής παραδοχής γιά τή συν-
ταγματική κατοχύρωση τού δικαιώματος έκτελέσεως, έπιχειρήθηκε άπό
τον Γ. Μητσόπουλο στή μελέτη του τή δημοσιευμένη το 1987 στον Τιμη-
τικό Τόμο τοΰ Γ. Μιχαηλίδη-Νουάρου2'. Ή επίδραση τής θέσεως αύτής
στή νομολογία φαίνεται άπό τον μεγάλο άριθμό άποφάσεων τού ΑΠ, πού
επικαλούνται πλέον εύθέως τό άρθρο 25 §3 Σ/1975.

Ό Γ. Μητσόπουλος διατύπωσε, τέλος, τό 1975 πρώτος τήν άποψη2^
ότι ή προσωπική κράτηση γιά χρέη βρίσκεται σέ άντίθεση προς τό άρθρο
2 Σ, δηλαδή προς τή συνταγματική κατοχύρωση τοΰ σεβασμού τής άξίας

26, 1995, σ. 853 έπ. = Μελέται II, 1997, σ. 355 έπ. Βλ. Το\ Ιδιο, Festschrift Η.
Fenge, σ. 97 έπ. = Dike International. 2, 1995, σ. 13 έπ.

25. Όλ. ΑΠ 40/1998, ΝοΒ, 47, 1999, σ. 752, μέ σημ. I. Καρακωςτα (σ.
754 έπ.). Βλ. έπ' αύτής τή μελέτη ΚαςιμλΤΗ, Ή άπόφαση 40/1998 τής ολομέλειας
τοΰ Αρείου Πάγου - Οί βάσεις εφαρμογής τής άρχής σεβασμού καί προστασίας τής
άξίας τοΰ άνθρώπου καί τής εγγύησης τής ιδιοκτησίας, ΝοΒ, 47, 1999, σ. 705 έπ.

26. Βλ. Τιμ. Τόμο Βλάχου, σ. 494 έπ. = Α, 26, 1995, σ. 852 έπ. (860) = Τιμ.
Τόμο Fenge, σ. 108-109.

27. μητσοπουλοσ, Ανακοπή τοΰ έκ προσυμφώνου αγοραστού καί κατό-
χου άκινήτου τοΰ πτωχοΰ έπί καταχρηστική άσκήσει ύπό τοΰ συνδίκου τής διά
πλειστηριασμού έπισπευδομένης εκποιήσεως, Τιμητικός Τόμος Γ. Μιχαηλί-
δη-Νουάρου, 1987, σ. 277 έπ. = Μελέται II, 1997, σ. 155 έπ.

28. Στή μελέτη. Ή έπίδρασις τοΰ Συντάγματος έπί τής Πολιτικής Δικο-
νομίας, Δ, 6, 1975, σ. 673 (678) = Δημοσιεύματα τοΰ 'Ελληνικού Ινστιτούτου
Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, 9, 1976, σ. 55 έπ. = Μελέται I, 1983, σ. 213 έπ.
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τοΰ άνθρωπου. Σέ άρμονία προς τή θέση αύτή ή Όλ. ΑΠ29 χαρακτήρισε τή
διάταξη τοΰ άρθρου 2 Σ ώς κανόνα δικαίου μέ άμεση ισχύ. Όσα μέ διο-
ρατικότητα υποστήριξε τότε ό Γ. Μητσόπουλος τέθηκαν επί τάπητος 22
χρόνια άργότερα μέ επείγουσα μορφή, καθώς τό άρθρο 11 ν. 2462/1997,
πού κύρωσε τό Διεθνές Σύμφωνο γιά τά Ατομικά καί Πολιτικά Δικαιώμα-
τα, δημιούργησε τό οξύ πρόβλημα γιά τό πώς επενεργεί αύτό στήν έλληνική
ρύθμιση γιά τήν προσωπική κράτηση30. Αξίζει νά σημειωθεί ότι, τριάντα
πέντε χρόνια άργότερα, τό Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο υιοθέτησε τις θέ-
σεις τού Γ. Μητσοπούλου" καί άποδέχθηκε ότι ή προσωπική κράτηση γιά
χρέη προς τό Δημόσιο προσβάλλει τό άρθρο 2 τού Σ/1975. Όπως είναι
άλλωστε γνωστό, τό άρθρο 62 ν. 3994/2011 έχει ήδη καταργήσει τήν προ-
σωπική κράτηση καί γιά τά ιδιωτικά εμπορικά χρέη.

Επιτρέψτε μου νά τελειώσω, έπιστρέφοντας καί πάλι σέ όσα είπε ό
ΐδιος ό Γ. Μητσόπουλος γιά τήν όλη έπιστημονική πορεία του. Κλείνον-
τας τόν επίσημο λόγο του, κατά τήν άναγόρευσή του σέ έπίτιμο διδάκτορα
τής περιώνυμης Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Tübingen, καί
άπευθυνόμενος στούς ξένους συναδέλφους του, έκμυστηρεύθηκε32: ((Ακο-
λουθούμε καί εμείς, όπως καί σεις, τήν αρχή τήν όποία έπιγραμματικώς
διατύπωσε ό Πλάτων'°. Υπάρχει στήν φυχή μας μια δύναμη ν' άγαποΰμε
τήν άλήθεια καί γι1 αυτήν νά κάνουμε τά πάντα».

29. Πλήρης όλ. ΑΠ 40/1998, ΝοΒ, 47, 1999, σ. 752. Γιά τό θέμα αύτό βλ.
ειδικότερα Καςιματη, ΝοΒ, 47, 1999, σ. 705 (706 έπ.).

30. Γιά τό θέμα ειδικότερα γεσιου-φαλτση, Δίκαιο άναγκαστικής εκτελέ-
σεως II, Ειδικό Μέρος, 2001, §67, άρ. 29 έπ." ιδίοις Η Ιδια, Ή προσωπική κράτη-
ση γιά χρέη μετά τό Διεθνές Σύμφωνο γιά τά Ατομικά καί Πολιτικά Δικαιώματα
(ν. 2462/1997) ώς πρόβλημα ερμηνείας τοϋ εσωτερικού δικαίου, στόν τόμο Προ-
βλήματα ερμηνείας στή μνήμη Κωνσταντίνου Κακούρη, 2004, σ. 557 έπ.

31. ΑΕΔ 1/2010, Έφ.Α.Δ., 2010, σ. 463 έπ., μέ παρατηρήσεις ανδροτ-

ΤΣΟΠΟΐΛΟΤ.

32. Βλ. ΜητςοποϊΛΟ, Γερμανική νομική επιστήμη καί έλληνική νομική
σκέψις, Δ, 1985, σ. 99 έπ. (103).

33. ((Πέφυκε τής φυχής ημών δύναμις εράν τε τοϋ άληθοΰς καί πάντα, 'ένεκα
τούτου πράττειν» (πλατωνοσ, Φίληβος 58 δ).
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 1ησ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ομιλια tot αντε πιστελλοντοσ μελοτσ
κ. ΝΙΚΗΤΑ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ

Στις 16 'Ιανουαρίου 2014 —για πρώτη φορά στή Γαλλία— τό διοικη-
τικό δικαστήριο τοΰ Châlons-en-Champagne αρνήθηκε στήν ιατρική ομάδα
τοΰ νοσοκομείου τής Reims τή δυνατότητα νά προβεί στον τερματισμό τής
ζωής (δηλαδή διακοπής τών ιατρικών διαδικασιών) ένός άσθενοΰς ονόματι
Lambert, πού κατόπιν δυστυχήματος βρισκόταν έπί πέντε έτη σέ κατάστα-
ση ελάχιστης συνείδησης (παύσης επαφής μέ τούς άλλους1). Οί δικαστές
έκριναν ότι «έφ' όσον δέν μπορεί νά αποκλεισθεί στον ασθενή ή ύπαρξη
μιας συγκινησιακής δραστηριότητας, ή συνέχιση τών ιατρικών φροντίδων
δέν έχει σκοπό μόνο τήν τεχνητή διατήρηση τής βιολογικής ζωής» καί δέν
άποτελεΐ ((μή λογική έμμονή» (obstination déraisonnable, κατά τόν νόμο)
σ' αύτές. Συνεπώς ή διακοπή τους «χαρακτηρίζει σοβαρή καί προφανώς
παράνομη προσβολή τού δικαιώματος στή ζωή»2.

1. Ό γαλλικός τεχνικός όρος είναι pauci-relationnel, τοΰ οποίου τό πρώτο
συνθετικό άποδίδει τήν έλληνική λέξη παύση (pauci). Ή ελληνική γλώσσα δέν
παύει νά εμπνέει καί νά εμπλουτίζει τήν άλλοδαπή επιστημονική ορολογία!

2. Βλ. Le Monde, 18 janvier 2014, σ. 10-11.
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Ή υπόθεση Lambert δέν είναι ή πρώτη πού δημιουργεί αίσθηση3 καί
θέτει οριακά άνθρώπινα ζητήματα, ηθικά διλήμματα καί λεπτά ιατρικά
προβλήματα (διάκριση μεταξύ τής άνθρώπινης κατάστασης τού φυτού [état
végétatif] καί τής παύσης έπαφής μέ άλλους) καί τό τελικό νομικό ερώτη-
μα: ποιοι έχουν τήν τελευταία λέξη, οί ιατροί ή οί δικαστές;

Ή πρόσφατη αύτή ύπόθεση περικλείει, αμέσως ή έμμέσως, τά πε-
ρισσότερα θέματα τής ομιλίας, άφορμή γιά τήν όποία μού δόθηκε άπό τήν
εμπειρία μου τού εξωτερικού. Ή θεώρηση είναι κατά βάση κοινωνιολογική,
χωρίς βέβαια νά παραθεωρεΐ τις νομικές καί ιατρικές παραμέτρους τών
εξεταζομένων θεμάτων.

I. Ή αύτοκτονία στο πλαίσιο τών σημερινών κοινωνιών

Α. Γενικές διαπιστώσεις

Γνωστή άπό άρχαιοτάτων χρόνων, ή αύτοκτονία ήταν κατά κανόνα με-
μονωμένο καί περιορισμένο σέ άριθμό φαινόμενο, άν καί υπήρξαν περίοδοι,
όπως αύτή τής παρακμής τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, στις όποιες είχε
άποκτήσει συλλογικό χαρακτήρα, είχε γίνει ένα είδος συρμού. Ώς άτομικό
γεγονός ή αύτοκτονία οφείλεται σέ ποικίλα αίτια, πού, άν μερικές φορές
είναι δυσερεύνητα, είναι συγκεκριμένα: άντιξοότητες καί άτυχήματα δια-
φόρου φύσεως, άκόμη καί αίτια σχετικά μέ φιλοσοφική άπαξιωτική στάση
έναντι τής ζωής, όπως στούς άρχαίους κυνικούς καί στωικούς φιλοσόφους,
πολλοί άπό τούς οποίους ήταν οί ίδιοι αύτόχειρες4.

Ή αυτοκτονία είναι μία πράξη ή παράλειψη άτομου πού επιφέρει εν-
συνείδητα τον θάνατο τοΰ ιδίου. Ώς άτομικό γεγονός φαίνεται κατ7 άρχήν
νά συνδέεται μέ άτομικούς παράγοντες καί έπομένως νά ενδιαφέρει άπο-

3. Βλ. γιά τήν ύπόθεση Humbert, πού έδωσε άφορμή νά ψηφισθεί ό σήμερα
ισχύων γαλλικός νόμος Leonetti τοΰ 2005, στήν ενότητα IV.

4. Συνθετική παρουσίαση τοΰ φαινομένου τής αυτοκτονίας, βλ., μεταξύ άλ-
λων, στό συλλογικό έργο J. Védrime, Ο. Quénard, D. Weber, Suicide et condui-
tes suicidiaires, t. I (Aspects socio-culturels épidémiologiques. Prévention et
traitement), Paris 1981' t. II (Aspects cliniques et institutionnels), Paris 1982.
Βλ. καί Γ. Πανοτςη, Αύτοκτονίες, στό Έγκλημχτογενεΐς και έγκλημχτογόνοι
κίνδυνοι, Αθήνα 2007, σ. 215-218.
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κλειστικά τήν ψυχολογία καί συχνά ειδικότερα τήν ψυχιατρική0. Μπορεί
λοιπόν νά ένδιαφέρει τόν κοινωνιολόγο; Ό Dürkheim, ό πρώτος ειδικός
ερευνητής τοϋ φαινομένου, στό κλασικό έργο του για τήν αύτοκτονία6, θέ-
τει τό έρώτημα καί άπαντα μέ απλότητα ότι εάν οί αυτοκτονίες, άντί νά
άντιμετωπισθοΰν ώς γεγονότα μεμονωμένα τό ένα άπό τό άλλο, εξετασθούν
ώς σύνολο πού τελείται σέ μία δεδομένη κοινωνία καί ένα χρονικό διάστη-
μα, θά διαπιστωθεί ότι άποτελούν καθ' έαυτές ένα ιδιαίτερο γεγονός πού
έχει κοινωνική διάσταση'. Είναι χαρακτηριστικό ότι στή νεώτερη εποχή
καί ειδικά προϊόντος τοΰ 19ου αιώνα, μετά τήν πολιτική ψυχική διέγερση
πού έφερε ή Γαλλική 'Επανάσταση, εγκαταστάθηκε σέ όλο καί μεγαλύτερα
στρώματα αύτό πού στή Γαλλία ονομάσθηκε «le mal du siècle», ή άθυμική
μελαγχολία, ή όποία άποδόθηκε βασικά στήν επίδραση τού τότε διαδεδο-
μένου ρομαντισμού, άλλά τής όποιας, κατά τή γνώμη μου, τά αίτια ήταν
βαθύτερα. Ή ψυχική αύτή κατάσταση προκάλεσε σημαντική αύξηση τοΰ
άριθμοΰ τών αύτοκτονιών, στή δυτική Εύρώπη, πράγμα πού διεπίστωσε
στά τέλη τοΰ 19ου αιώνα ό Ε. Dürkheim καί τό έθεώρησε ώς άνησυχητικό
σύμπτωμα τών δυτικών κοινωνιών.

Αύτό τό σύμπτωμα έχει πάρει εύρύτερες διαστάσεις άνά τόν κόσμο
μετά τό τέλος τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου καί ιδίως άπό τό τελευταίο
τέταρτο τοΰ 20οΰ αιώνος. Ακριβή στατιστικά καί άξιόπιστα στοιχεία είναι
δύσκολο νά υπάρξουν, άλλά είναι δεδομένο ότι οί σημερινοί καιροί χαρα-
κτηρίζονται άπό μία κρίση αύτοκτονιών. Σέ παγκόσμιο επίπεδο σχεδόν
μισό εκατομμύριο άνθρωποι αυτοκτονούν ετησίως, δηλαδή κάθε 40 λεπτά
γίνεται μία αύτοκτονία*. Υπολογίζεται ότι σέ μία τελούμενη αύτοκτονία

5. Στή διάσταση αύτή άναφέρεται τό έργο τού καθηγητή ψυχιατρικής καί
ιατρικής ψυχολογίας Pierre Moron, Le suicide, 8e éd.. Que sais-je?, Paris 2006.

6. E. Dürkheim, Le suicide. Étude de sociologie. Paris 1897, τελευταία
επανέκδοση: Paris 2009 (έλληνική μετάφραση μέ τίτλο Κοινωνικές αιτίες της
αυτοκτονίας, Αθήνα, χ.χ.).

7. Ε. Dürkheim, Le suicide, ό.π., σ. 26 (σ. 20 τής ελαφρώς γλωσσικά
συζητήσιμης έλληνικής μετάφρασης).

8. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24-1-2014. "Ά ς σημειωθεί δτι τά στοιχεία
αύτά προέρχονται άπό τήν Παγκόσμια 'Οργάνωση Υγείας ή όποία βασίζεται στις
παρεχόμενες πληροφορίες άπό τά διάφορα Κράτη.
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αντιστοιχούν οκτώ άπόπειρες9. Μόνο στή Γαλλία σημειώνονται κατά μέσον
όρο έτησίως περί τις 200.000 άπόπειρες αύτοκτονίας καί περί τις 10.500
αύτοκτονίες10, χωρίς οί δημόσιες άρχές νά άντιμετωπίζουν τό ζήτημα μέ τή
δέουσα προσοχή προκειμένου νά έρευνώνται τά αίτια καί κατά συνέπεια νά
λαμβάνονται μέτρα πρόληψης τών αύτοκτονιών". Στή Γερμανία, σύμφωνα
μέ τήν 'Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία οί αύτοκτονίες άπο τό 1998
μέχρι τό 2010, κυμαίνονται έτησίως περίπου, μεταξύ 10.000 καί 11.500, έκ
τών όποιων τά 2/3 είναι άνδρες, κατά δέ τον καθηγητή Armin Schmidtke,
τουλάχιστον 100.000 άτομα έτησίως έρχονται σέ επαφή μέ ιατρικά ιδρύ-
ματα μετά άπό άπόπειρες αύτοκτονίας1". Αύτό σημαίνει ότι ή άναφερθεΐσα
έπισήμανση τού Dürkheim έχει άποκτήσει σήμερα εύρύτερο, άνησυχητι-
κό, σχεδόν ενδημικό, χαρακτήρα. Στήν Ελλάδα, σύμφωνα μέ στοιχεία τής
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τό 2011 σημειώθηκαν 477 αύτοκτονίες,
άριθμός πού άντιστοιχεΐ σέ αύξηση 27% σέ σχέση μέ τό 2010 καί 43% σέ
σχέση μέ τό 2007, ποσοστά αύξητικά εντυπωσιακά γιά τον τόπο μας.

Αυτοκτονίες άνά 100.000 άτομα, ετησίως1'' (βλέπε επόμενη σελίδα).

Β. Σημερινά, αίτια αυτοκτονιών

1. Είναι γνωστή ή τυπολογία αύτοκτονιών του Dürkheim πού διέκρι-
νε τρεις κατηγορίες, τήν εγωιστική, τήν άλτρουιστική καί τήν άνομική (ή
τελευταία προϋποθέτει καί σημαίνει έλλειψη έπαρκών κανόνων κοινωνικής
συνοχής)1'1. Μολονότι ό Dürkheim δέν άποκλείει τήν ύπαρξη μεικτών τύ-
πων13, δέν προχωρεί μέχρι νά άναγνωρίσει ότι όλες οί αύτοκτονίες έχουν
έπαμφοτερίζοντα χαρακτήρα, είναι δηλαδή συγχρόνως παραίτηση (renon-

9. 'Εγκυκλοπαίδεια Britannica Larousse, τ. 1, λήμμα «αυτοκτονία)), σ. 345.

10. La Croix, 5 février 2013, σ. 9.

11. Βλ. τό έργο του Michel Debout, μέ τον χαρακτηριστικό τίτλο Le suicide,
un tabou français, Paris 2012.

12. Deutscher Ethikrat, Infobrief, 3/12, Dezember 2012, σ. 5.

13. Στοιχεία αναφερόμενα στή διαδικτυακή ηλεκτρονική έγκυκλοπαιδεία
Wikipedia.

14. Ε. Dürkheim, ό.π. (έλληνική μετάφραση), σ. 157 έπ.

15. Ό.π., σ. 330 έπ.
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αυτοκτονίες ανα 100.000 ατομα ετησιωσ

Χώρα Μέσος δρος αριθμού αύτοκτονιών άνά 100.000 άτομα Έτος
Γροιλανδία 83,0 2011
Λιθουανία 31,0 2012
Κίνα 22,2 2011
Ουγγαρία 21,7 2009
'Ιαπωνία 21,7 2012
Ρο^σία 20,2 2012
Βέλγιο 19,0 2009
Φινλανδία 16,9 2011
Πολωνία 15,3 2010
'Εσθονία 14,8 2010
Γαλλία 14,7 2010
Αύστρία 12,8 2009
Τσεχία 12,8 2010
Βουλγαρία 12,3 2008
Η ΠΑ 12,0 2009
Ρουμανία 11,9 2009
Νορβηγία 11,9 2011
'Ιρλανδία 11,9 2011
Μεγάλη Βρετανία 11,8 2011
Πορτογαλία 11,5 2011
Λανία 11,3 2010
Σουηδία 11,1 2010
'Ελβετία 11,1 2009
Γερμανία 9,9 2010
'Ολλανδία 8,8 2010
Σκόπια 8,0 2009
Ζιμπάμπουε 7,9 1990
Hong Kong 12,2 2011
Λουξεμβούργο 7,8 2008
Αργεντινή 7,7 2008
'Ισπανία 7,6 2008
'Ιταλία 6,3 2007
'Ισραήλ 5,8 2007
Αλβανία 4,0 2003
Τουρκία 3,6 2011
Κύπρος 3,6 2009
'Ελλάδα 3,5 2009
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cement) καί εξέγερση (révolte), σιωπή καί κραυγή, άπελπισία καί διαμαρ-
τυρία, δπως ορθά παρατηρεί στό εμβριθές έργο του ό Maurice Pinguet
έκτος αύτοΰ, ό Dürkheim έχαρακτήρισε μέν κοινωνικούς τούς τύπους
αύτοκτονιών, μέ τήν έννοια δτι ώς σύνολο έχουν, δπως έλέχθη, κοινωνι-
κή διάσταση, επικεντρώνεται δμως στό άτομο πού αυτοκτονεί. Στό επίσης
κλασικό έργο γιά τήν αύτοκτονία ό άλσατος Maurice Halbwachs1' διευρύνει
τήν έρμηνεία τής αύτοκτονίας, κατά τρόπο πού τείνει νά ξεπεράσει τήν
κλασική αντίθεση άτόμου-κοινωνίας, άναλύει τήν κοινωνική συνείδηση τών
διαφόρων κοινωνιών καί ανοίγεται στή συλλογική ψυχολογία18 καί ειδικά
στις αντιλήψεις και τα πιστεύω της κοινωνίας . H οιευρυνση αυτή είναι,
πιστεύω, καίρια γιά τήν κατανόηση ιδίως τών σημερινών τάσεων αύτο-
κτονίας, πού, ανεξαρτήτως ειδικών περιπτο'ίσεο^ν, ανάγονται κυρίως στήν
κοινωνική ψυχολογία, δπως θά αναπτυχθεί στή συνέχεια.

2. Όσον άφορά τούς ειδικούς λόγους αύτοκτονίας (κατάρρευση έπι-
χείρησης, έρωτική άπογοήτευση, ιδίως νεαρών άτόμων, θάνατος —ιδίως
αιφνίδιος— τέκνου, κοινωνικός άτιμασμός, οικογενειακή βία —ιδίως έναντι
γυναικών—, εκβιασμοί πάσης φύσεως κ.ά.) είναι άνάγκη νά προστεθούν σ"
αύτούς οί έπιπτοόσεις τού καπιταλισμού, καί μάλιστα τού συγχρόνου, στήν
άνθρώπινη εργασία, πού συνοψίζονται στήν άπαξίωσή της. Αύτή, έκτος άπό
τή γενική τεράστια αύξηση τού κατά τον Μάρξ «έφεδρικού βιομηχανικού
στρατού» (τής στρατιάς τών άνέργων), έκδηλώνεται μέ δύο μορφές: είτε
μέσω τών πολυαρίθμων μορφών εργασίας πού χαρακτηρίζονται άπό τον

16. M. Pinguet, La mort volontaire au Japon. Paris 1984, σ. 11 (έργο πού
δέν άναφέρεται μόνο στήν 'Ιαπωνία, άλλ' άποτελεΐ μία πρωτότυπη καί άναγκαία
εμβάθυνση στις φιλοσοφικές παραμέτρους τής αύτοκτονίας).

17. M. Halbwachs, Les causes du suicide, 1930 (νέα έκδοση Paris 2002).

18. Τό τελευταίο έργο του —πρό τής εκτόπισης του στό Buchenwald καί του
τραγικού του θανάτου— μέ τίτλο Κοινωνική Μορφολογία (Morphologie sociale,
Paris 1938) άποτελεΐ κατ' ούσίαν ολοκλήρωση τοϋ έργου του γιά τήν αύτοκτονία,
όπως ορθά έχει παρατηρηθεί. Βλ. J.-Chr. Marcel, Maurice Halbwachs et le su-
icide: de la critique de Dürkheim à la fondation d'une psychologie collective, στό
M. Borlandi, M. Cherkaoui (éds.), Le Suicide un siècle après Dürkheim. Paris
2000, σ. 147 έπ.

19. M. Halbwachs, ο.π., σ. 372-378.
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σκόπιμα εξωραϊσμένο όρο «εύελιξία» καί πού αποστερούν τον εργαζόμενο
άπό ένα σταθερό, άξιοπρεπή βιοπορισμό καί συνταξιοδοτική προοπτική,
είτε μέσω έξοντο^τικής εντατικοποίησης τής εργασίας.

Καί οί τρεις άναφερθεΐσες διαφορετικές, καί μάλιστα άντίθετες, κα-
ταστάσεις οδηγούν όχι σπάνια σέ απόγνωση τούς εργαζομένους ή τούς
άνέργους καί είναι άπό τούς σημαντικούς παράγοντες αύξησης τών αύτο-
κτονιών. Στή Γαλλία έχει υπολογισθεί οτι κατά μέσον όρον ένα άτομο αύτο-
πυρπολεΐται κάθε 15 ήμέρες. Ειδικά ή εργοδοτική επιβολή ένός «διαρκούς
περισσότερου», χωρίς όρια, ιδίως σέ στελέχη έπιχειρήσεων, ή υπερβάλλου-
σα τις άνθρώπινες δυνάμεις άπαίτηση τοΰ management έχει προκαλέσει σέ
άπόλυτα ύγιεΐς εργαζομένους πολυάριθμα άπονενοημένα διαβήματα20. Τό
πλέον εντυπωσιακό παράδειγμα είναι οί επί σειράν ετών δεκάδες διαδοχικές
αύτοκτονίες στήν France Telecom21.

3. Αξιοσημείωτη είναι καί ή αύξηση τών αύτοκτονιών στις φυλακές22,
κρατουμένων ή καταδικασθέντων. Κατά μέσον όρον σημειώνεται στή Γαλ-
λία μία αύτοκτονία κάθε τρεις ήμέρες. 112 άτομα αύτοκτόνησαν τό 2011,
117 τό 2012. Σύμφωνα μέ μελέτη τοΰ 2010 τοΰ Inserm καί τής σωφρονι-
στικής διοίκησης, ό άριθμός τών αύτοκτονούντων υπερδιπλασιάσθηκε άπό
τή δεκαετία τού 1960 καί σχεδόν πενταπλασιάσθηκε σέ διάστημα 50 ετών23.

4. "Ενας σημαντικός παράγουν πού αύξάνει τις άπόπειρες αύτοκτονίας
καί τις ίδιες τις αύτοκτονίες είναι τά σύγχρονα τεχνολογικά μέσα επικοινω-
νίας. Μέσω τοΰ Internet όχι μόνο προβάλλονται οί άπόπειρες αύτοκτονίας,
άλλά καί —miserabile dictu— ενθαρρύνονται στήν αύτοκτονία οί χρήστες! Τό
Facebook μέ τήν άνεξέλεγκτη καί αύθαίρετη επικοινωνία οποιουδήποτε πε-
ριεχομένου, το Chatrooms ή το World of Workraft, με τούς φανταστικούς
άντιπάλους καί πρότυπα, συμβάλλουν πολλαπλώς, ιδίως μεταξύ νεαρών

20. Α. Sellï, Quand le travail vous tue, Paris 2013. Βλ. επίσης M. Haute-
feuille, Dopage et vie quotidienne, Paris 2009.

21. Ή τελευταία (μέχρι στιγμής;) περίπτωση αύτοπυρπολισμού μισθωτού
τής France Telecom σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2013 (Décryptages, Débats, Le
Monde, 8 mars 2013, σ. 18).

22. Γενικά γιά τήν αύτοκτονία στή φυλακή, βλ. S. Maltaverne, Le suicide
en prison, στό Suicide et conduites suicidiaires, δ.π., τ. II, σ. 179 έπ.

23. Βλ. Le Monde, 10 décembre 2013, σ. 11.
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άτόμων στις άπόπειρες αύτοκτονίας. Στήν Ελλάδα —πού δέν άνήκει άναλο-
γικά στις χώρες μέ τον μεγαλύτερο άριθμό χρηστών— άπο τό 2006 μέχρι
το 2011 άντιμετωπίσθηκαν άπό τή Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 160
περιπτώσεις άπόπειρας αύτοκτονίας. Μόνο στό δίμηνο Ίανουαρίου-Φε-
βρουαρίου 2011, 19 άτομα, κυρίως άνήλικα, εξέφρασαν στό Διαδίκτυο τήν
σέ έξέλιξη πρόθεσή τους νά αύτοκτονήσουν24. Σημασία έχει νά τονισθεί ότι
ούς έπί τό πλείστον δέν πρόκειται γιά έξ ορισμού εύάλο^τα, άλλά γιά άτομα
πού έχουν άπλώς τήν ιδιαίτερη εύαισθησία τής νεαρής ήλικίας καί λόγω
εθισμού στό Διαδίκτυο άποδίδουν υπερβολική σημασία στήν ((επικοινωνία»
μέ οποιουσδήποτε άγνο'ίστους μέσω τής άνακοίνο^σης τών προσωπικών
τους τάσεων καί επιθυμιών. Έπί πλέον έχει σημειωθεί τό φαινόμενο τής
«σύναψης συμφώνου αύτοκτονίας» (Cybersuicide Pact) μεταξύ άτόμων πού
έλάχιστα συνδέονται μεταξύ τους καί αύτό μέσω τού διαδικτύου. Τό πρώτο
κρούσμα άναφέρεται ότι συνέβη στήν Ίαπο^νία πού λόγω νοοτροπίας έχει
((πρωτοποριακό» ρόλο στά θέματα αύτά2°. Άπό νομικο-πολιτικής άπόψεως
τό φαινόμενο είναι εξαιρετικά σοβαρό καί είναι άπορίας άξιον πώς δέν έχουν
ληφθεί μέτρα άποτροπής τών κινδύνων πού έγκυμονοΰνται γιά τή ζωή άν-
θρώπων καί δή νέων.

5. Ή ιατρική προσέγγιση τών αύτοκτονιών τις άποδίδει, ώς έπί τό
πλείστον, άμέσως ή έμμέσως σέ κάποια μορφή κατάθλιψης26. 'Επισημαίνει
βέβαια ότι τό σύνολο τους δέν οφείλεται στήν κύρια καί τελική μορφή τής
κλινικής (ή μείζονος) κατάθλιψης, άλλά καί σέ άλλα εΐδη ψυχικών διαταρα-
χών δπως ή διπολική διαταραχή (ή πρότερον ονομαζόμενη μανιακή κατά-
θλιψη). Κατά τήν προσέγγιση αύτή ή αύτοκτονία τελείται ώς άντίδραση σέ
μία αιτία κατάθλιψης καί άπαριθμοΰνται οί γνο^στοί παράγοντες, δπως ή
ερωτική άπογοήτευση, ή άσθένεια, ό θάνατος προσφιλούς προσοοπου, οικο-
νομικά προβλήματα, φτώχεια, κατάχρηση ναρκωτικών, μεγάλη ήλικία,
οριακές άνίατες άσθένειες, προβλήματα σχετιζόμενα μέ τήν άλλαγή φύ-

24. 'Εφημερίδα Καθημερινή, 2 Μαρτίου 2011.

25. http://www.webvistas.org/topic/312-αύτοκτονίες-«μέσω διαδικτύου»/.

26. J.-P. SouBRiER, J. Védrinne, Dépression et suicide. Aspects médicaux,
psychologiques et socioculturels, Paris 1983.
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λου, άλλά καί μή διαγνώσιμες καί κατ' ούσίαν άπλώς υποτιθέμενες ψυχικές
αιτίες άτόμων «πού (φαινομενικά) τά έχουν όλα»2'.

Χωρίς νά γενικεύεται ή έξήγηση τών αύτοκτονιών μέσω τής κατά-
θλιψης, είναι άναμφισβήτητο ότι σ' αύτήν τελικά οφείλεται ο μεγαλύτερος
άριθμος αύτοκτονιών. Άπό κοινωνιολογική, δμως, άποψη σημασία έχει νά
έπισημανθεΐ τό ύπόβαθρο τού φαινομένου τής κατάθλιψης, πού έγκειται,
κατά τή γνώμη μου, στή διάχυτη άτμόσφαιρα ύπαρξιακής άθυμίας, άβε-
βαιότητας καί γενικά ψυχικής δυσκολίας νά ζει κανείς, δπο^ς τό έχει εκφρά-
σει ή γαλλίδα ψυχαναλύτρια Françoise Dolto2f\

Γ. Ή υπαρξιακή αβεβαιότητα καί κενότητα
ώς πρόσφορο ε8αφος αυτοκτονιών

Τό φαινόμενο αύτό, τό σύγχρονο ((mal du siècle», χαρακτηρίζει τήν επο-
χή μας έντονώτερα άπό τόν 19ο αιώνα, δπως θά άναπτυχθεΐ στή συνέχεια.

Άπό κοινωνιολόγους καί γενικότερα εκπροσώπους τών κοινωνικών
επιστημών ύποστηρίζεται σήμερα ή άποψη δτι μέσω τής λογοτεχνίας καί
δοκιμίων περιγράφεται καί γνωρίζεται ή πραγματικότητα έξ ίσου άξιόπι-
στα, άν οχι μερικές φορές καί καλλίτερα άπό θεο^ρητικές θετικιστικές άνα-
λύσεις. Κατά τόν κοινωνιολόγο Pierre Bourdieu, πού παραθέτει φράση τού
Flaubert, πρέπει νά ύποδεχόμαστε τά λόγια ένός μεταλλουργού εργάτη μέ
τόν τρόπο πού μία παράδοση επιφυλάσσει στις πιο ύψηλές μορφές τής ποίη-
σης καί τής φιλοσοφίας29. Υιοθετώντας τήν κοινωνιολογική αύτή άποψη
καί τάση, θά σταχυολογήσω, χωρίς χρονολογική ή άξιολογική κατάταξη,
ορισμένα γενικώς γνωστά πεζογραφήματα, μυθιστορήματα καί δοκίμια,
κυρίως, άλλ' οχι μόνο, Αμερικανών καί Γάλλων, τών όποιων οί τίτλοι συ-
χνότατα άφήνουν νά εννοηθεί ή νά υποτεθεί το περιεχόμενο τους.
1. Μεταξύ τών λογοτεχνών θά άναφέρω:

27. Όπως ή πρόσφατη αύτοκτονία τής 49χρονης διεθνώς γνωστής άμερικα-
νίδας ενδυματολόγου καί σχεδιάστριας μόδας Λόρεν Σκότ (Εφημερίδα Καθημερι-
νή, Κ, 23 Μαρτίου 2014, σ. 38 Κ).

28. Fr. Dolto, La difficulté de vivre, Paris 1992.

29. P. Bourdieu, Comprendre, στό συλλογικό έργο πού εκδόθηκε ύπό τή διεύ-
θυνση του, La misère du monde, Paris 1993, σ. 1389 έπ., σ. 1421.
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— Τήν Γαλλίδα Violette Leduc, πού χαρακτηρίσθηκε «ή γραφή τής
απελπισίας» μέ τά έργα της Ή άσφυξία, Ή μπάσταρδη (τό έργο της άρχίζει
μέ φράσεις όπως: «Θά ήθελα νά γεννηθώ άγαλμα», «Είμαι ένας γυμνοσά-
λιαγκας κάτω άπό τήν κοπριά μου»), Ή τρέλλα στο κεφάλι" κ.ά.

— Τον Αμερικανό David Foster Wallace μέ τά έργα του Αμέτρητο
γέλιο, Σκεφτείτε τον άστακό καί άλλα διηγήματα, Αμερικανική λήθη (ελ-
ληνική μετάφραση, Αθήνα 2011) καί τό έργο Ό χλωμός βασιλιάς (μή όλο-
κληρωθέν, λόγω τής αύτοκτονίας του τό 2008, στά 46 του χρόνια)31.

— Τον επίσης Αμερικανό Jack Keruac" στό μυθιστόρημά του Στό δρόμο'1
περιγράφει τις άσκοπες, στερημένες κατ' αύτόν κάθε νοήματος, περιπετειώδεις
((περιπλανήσεις», δηλαδή πράξεις τής άνθρώπινης ζωής, καί μέ τήν άσυγκρά-
τητη χρήση άλκοόλ καί ναρκωτικών προκάλεσε τήν αύτοκαταστροφή του δώ-
δεκα έτη άργότερα (1969).

— Τον Γάλλο Jean Teulé: Τό μαγαζί τών αύτοκτονιών (2007)33, έργο
πού μεταφράσθηκε ήδη σέ 19 γλώσσες (!), ένδειξη του παρακμιακοΰ ενδια-
φέροντος γιά τήν αύτοκτονία. Ή μορφή τής φαρσοκωμωδίας πού έχει τό
έργο δέν άποκρύπτει τό μηδενιστικό του υπόβαθρο.

— Τόν Γάλλο Cohen Grillet: Υψηλά καί σύντομοτ , έργο πού έμπνεύ-
σθηκε άπό ομαδική οικογενειακή αύτοκτονία μέ κατάλοιπο ένα μηδενιστικό
πατρικό σημείωμα «σαχλαμαρίσαμε πάρα πολύ» ''1.

— Τήν Αμερικανίδα Laura Kasischke, τής όποιας τά έργα "Ενας ύπο-
πτος ποταμός καί Πνεύμα χειμώνα άποπνέουν μιά διάχυτη, λανθάνουσα
πνιγηρή άθυμία, πού διαχέεται καί στά πιο ομαλά άτομα36.

— Τήν Γαλλίδα Héloise Guay de Bellissen στό Τό μυθιστόρημα τοΰ

30. L'Asphyxie, 1940, La Batarde, 1964, La folie en tête, 1970.

31. D. F. Wallace, Infinite Jest, Boston 1996' Consider the Lobster and
Other Essays, New York 2005" The Pale King, New Cork 2011 (ήμιτελές).

32. J. Keruac, On the road, New fork 1957.

33. J. Teulé, Le magasin des suicides, Paris 2007.

34. Ph. Cohen-Grillet, Haut et court. Paris 2012.

35. ((On a trop déconné», πού εκφράζει τήν αντίληψη τής ζωής ((ώς σαχλα-
μάρας».

36. L. Kasischke, A Suspicious River, New fork 1998' Mind of Winter,
New fork 2014.
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Boddah" περιγράφει, τή ζωή του ναρκομανούς τραγουδιστή του hard rock
Curt Cobain καί τις αύτοκαταστροφικές παρορμήσεις του μέχρι τήν αύτο-
κτονία του (1994).

Ενδιαφέρον έχει καί ή συγκέντρωση, άπό τό εγκυρότερο γαλλικό φιλο-
λογικό περιοδικό, τών αύτοκτονιών πού περιέχονται σέ λογοτεχνικά έργα38.

Σημείο τών καιρών καί τού σχετικού ενδιαφέροντος τού γαλλικού άνα-
γνωστικού κοινού είναι ή «άνάσυρση» παλαιοτέρων έργων άντιστοίχου περιε-
χομένου καί ή σημερινή έκδοσή τους γιά πρώτη φορά στή Γαλλία. Σ' αύτό
τό πλαίσιο τοποθετούνται, έκτος άπό τό άναφερθέν έργο τού J. Keruac, τά
κείμενα τοΰ μεσοπολέμου τοΰ έλβετικής καταγωγής Félix Valloton πού εκ-
δόθηκαν τό 2013 μέ τίτλο Ή ζωή είναι ίνας καπνός . Σ' αύτήν τήν τάση
άνήκει επίσης καί ή μετατροπή σέ θεατρικό έργο, καί παρουσίαση τό 2013
σέ παρισινό θέατρο, τού μυθιστορήματος τοΰ Roman Gary Τό μεγάλο γαϊ8ο-
λόγ-ημα (1974)40, πού εκφράζει μία άνικανοποίητη βίωση τής ύπαρξης κατα-
δικασμένης σέ άθεράπευτη μοναξιά. Καί φιλοσοφικά έργα άρκετών αιώνων
γίνονται «επίκαιρα» μέ τή σημερινή γαλλική μετάφραση καί έκδοση, όπως
Το μτ)8εν (Π Niente) τοΰ 'Ιταλού Luigi Manzini, εκδοθέν τό 163441, στό
όποιο ό συγγραφέας δέν διστάζει νά θεωρεί τό μηδέν ώς τή βάση όλων τών
δυνατοτήτων στις άνθρώπινες υποθέσεις. 'Εντυπωσιακές είναι καί σύγχρονες
μεταφράσεις παλαιοτέρων έργο^ν, κυρίως άμερικανών, τών όποιων τό ύπαρ-
ξιακό άδιέξοδο, γιά νά ξεπερασθεί, ώθέϊ σέ (μέ τήν έννοια τοΰ Pascal) ((δια-
σκεδάσεις», σκοτεινές, τερατώδεις, άπίστευτης άνωμαλίας (σαδομαζοχισμό,
κτηνώδη καί χωρίς λόγο βία, μακάβριες πράξεις, φοβερά εγκλήματα κ.λπ.).
Θά άναφερθοΰν εδώ τρία τέτοια έργα, πρόσφατα εκδοθέντα στή Γαλλία: τοΰ
πρώην μορμόνου καθηγητοΰ Brian Evenson Ή γλώσσα τοΰ Altmanni2, τοΰ

37. Η. Guaï De Bellissen, Le Roman de Boddah, Paris 2013.

38. Magazine littéraire, Les suicidés de la littérature, 256, juillet-août 1988.

39. F. Valloton, La vie est une fumée, Paris 2013. ('Il φράση άνήκει στόν
Valloton, ό όποιος προσέθεσε, μεταξύ άλλων, «αύταπατώμεθα, κρεμόμαστε άπό
φαντάσματα πού πέφτουν μέ τό χέρι...»).

40. R. Garï (μέ τό ψευδώνυμο Emile Ajar), Coros Câlin, Paris 1974.

41. L. Manzini, Le néant, Paris 2013.

42. Br. Evenson, Altmann's Tongue, New York 1994 (τίτλος τής γαλλικής
μετάφρασης: La langue d'Altman, Paris 2014).



60

1ιρακτικα τησ ακαδημιασ αθηνων

Hubert Selby Jr. Τελευταία, εζοδος στο Brooklyn" καί, τέλος, τοΰ ιρλανδού
Sam Millar Θύελλα αίματος (έργο παθολογικά διεστραμμένης φαντασίας πού
άρχίζει μέ συλλογικά βιασμό γυναίκας, ή όποία κατασπαράσσεται κατόπιν
άπό άγέλη άγριων σκύλων)44.

2. Έκτος τής λογοτεχνίας, ή παρακμιακή αίσθηση τοΰ υπαρξιακού
κενού έκφράζεται σέ δοκίμια μέ διαφόρους καί άκρους άντιθέτους τρόπους.
Μερικά πρόσφατα δείγματα είναι χαρακτηριστικά. Στον Nicolas Bouyssi,
παρά τήν εντύπωση τής αισιοδοξίας πού δημιουργεί ό τίτλος τοΰ έργου
του Οί ακτίνες τού ήλιου, τά πρόσωπα είναι τόσο άδιάφορα καί παγερά
προς ολα, ώστε διασχίζουν τή ζωή σάν φαντάσματα χωρίς υπόσταση45. Ό
François Matton, στο έργο 220 θανατηφόροι satoris, έμπνεόμενος άπό τον
βουδιστικό ορο πού σημαίνει μία διακοπή τής πορείας τών πραγμάτων,
αύτοδιαλύει τον έαυτό του καί ή μοναδικότητα τής σχέσης μας μέ τον κό-
σμο έμφανίζεται ώς χονδροειδές καί καταγέλαστο άνέκδοτο46. Ό Pierre
Drachline, στό έργο του Για νά τελειώνουμε μέ τό ανθρώπινο ει8ος. Και
ειδικά μέ τούς Γάλλους1", έκφράζει τον έπιθετικό καταστροφικό μηδενισμό
έναντι πάντων —μανιακή εκδοχή κατάθλιψης;— πού θά μπορούσε θεωρητι-
κά νά μεταστραφεί σέ αύτοκτονία. Τέλος, καί στόν ψυχαναλυτή J. Β. Ροη-
talis, στό 'Άμπωτις, Πλημμυρίδα , μέσα άπό σύντομες ιστορίες έκφράζεται
ή άντίληψή του ότι στό βάθος όλων τών πραγμάτων υπάρχει κυματώδης
ταραχή, σύμβολο τής ίδιας τής ύπαρξης πού στηρίζεται στήν υπαρξιακή
άβεβαιότητα.

Στό πεδίο τών φιλοσοφικών δοκιμίων άπαντάται συχνά παραπλήσια
άτμόσφαιρα, όπως στά: Τό αβέβαιο άτομο τοΰ Α. Ehrenberg, όπου περι-

43. Η. Selbï, Last exit to Brooklyn, New fork 1964 (γαλλική μετάφραση μέ
διατήρηση τοΰ άγγλικοΰ τίτλου, Paris 2014)" Requiem for a dream, 1978' Retour
à Brooklyn, 2009.

44. S. Millar, Bloodstorm, Dublin 2008 (τίτλος τής πρόσφατης γαλλικής
μετάφρασης: Les chiens de Belfast, Paris 2013).

45. N. Bourssi, Les rayons du soleil, Paris 2013. Βλ Le Monde, 21 juin 2013.

46. Fr. Matton, 220satoris mortels, Paris 2013. Βλ. Le Monde, 22 février 2013.

47. P. Drachline, Pour en finir avec l'espèce humaine. Et les Français en
particulier, Paris 2013.

48. J. B. Pontalis, Marée basse, marée haute, Paris 2013.
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γράφεται ή υπαρξιακή άβεβαιότητα, ή έλλειψη «έρματος»49, Τό νά θυσιά-
ζεσαι. σε τί ωφελεί; του R.-Fr. Gene00 και Μετά τό τέλος τοϋ κόσμου του
M. Foessel, στο όποιο ό συγγραφέας διερωτάται άν άξίζει νά υπερασπίζεται
κανείς τόν υπάρχοντα κόσμο13'.

Ή γαλλική πλειονότητα τών άναφερθέντο^ν έργων δέν σημαίνει έλ-
λειψη άνάλογων έργων, ύπό μορφήν μάλιστα καί εμμέσων «όδηγητικών»
δοκιμίων, γερμανικών, αύστριακών καί άλλων02, δέν είναι όμως καί τυχαία.
Το φαινόμενο τής καταθλιπτικής άθυμίας ή δυσφορίας, χωρίς νά είναι άπο-
κλειστικά γαλλικό σύμπτωμα, χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τούς Γάλλους καί
μάλιστα ό Economist επεχείρησε νά τό εξηγήσει στό τεύχος τού τελευταί-
ου ετήσιου άπολογισμοΰ του!53 Πρόσφατα έργα Γάλλων άναφέρονται στό
φαινόμενο αύτό καί τό σχολιάζουν. Ό Philippe Bloch στό Μή μου πείτε
ποτέ πιά "καλό κουράγιο! " Λεξικό κατά τής κατάθλιψης γιά τήν άμεση
χρήση άπό τους Γάλλους^, ό François Miquet-Marty στό Τά νέα πάθη τών
Γάλλων0:> καί ό Β. Bégout, άπό τήν πλευρά του, στό έργο του Ή πρωτόγονη
συσσώρευση τής σκοτεινότητας άσκεϊ κριτική στις κρατούσες άντιλήψεις,
άλλά, μή προσφέροντας λύση, τελειώνει μέ ένα ομαδικό, κατ' ούσίαν μηδε-
νιστικό, τρελλό γέλιο.

3. Τό ύπόβαθρο αύτής τής πληθωρικής συγγραφικής παραγωγής, πού
ύπερβαίνει κατά πολύ τά γαλλικά όρια, είναι τό υπαρξιακό κενό ζωής, ή
ύπαρξιακή ναυτία. Αύτά συνοψίζονται στή διαδεδομένη πεποίθηση ότι,
όπως ή ζωή εμφανίσθηκε κατά τύχη, έτσι είναι προορισμένη καί νά σβήνει

49. Α. Ehrenberg, L'individu incertain, Paris 1995.

50. R.-Fr. Gene, Se sacrifier, à quoi ça sert?, Paris 2013.

51. M. Foessel, Après la fin du monde, Paris 2012.

52. Βλ. π.χ. W. Prosinger, Tanner geht: Sterbehilfe -Ein Mann plant seinen
Tod, Frankfurt-Hamburg 2010' M. Verzele, Der sanfte Tod: Suizidmethoden
und Sterbehilfe, Wien 2006.

53. The Economist, 21 December 2013.

54. Ph. Bloch, Ne me dites plus jamais bon courage! Lexique anti-déprime à

1 'usage immédiat des Français, Paris 2013.

55. Fr. Miqtjet-Martï, Les nouvelles passions des Français, Paris 2013.

56. Β. Bégout, L'accumulation primitive de la noirceur, Paris 2013.
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χωρίς λόγο0'. Αέν λείπουν συγγραφείς που εξηγούν καί αξιολογούν τή γενι-
κή αύτή στάση ζωής: έκτος άπό τά παλαιότερα, σήμερα κλασικά, έργα τής
Hanna Arendt (La Condition humaine) ή τού Albert Camus (L'Étranger),
που επεχείρησαν νά θεμελιώσουν τήν κατάφαση τής ζωής, νεώτεροι συγ-
γραφείς, όπως ό Jean-Louis Chrétien στό πρόσφατο φιλοσοφικό του έργο
Ό εσωτερικός χώρος°8, στό όποιο έπισημαίνει κριτικά ότι ή έσο^τερικότη-
τα έχει συρρικνωθεί καί περιορίζεται σέ ένα «ιδιωτικό χώρο». Σ' αύτόν ό
καθένας είναι μόνος μέ τον έαυτό του, είτε γιά τήν ολοκλήρωση τής προ-
σωπικότητάς του, είτε γιά τήν καταστροφή του. Αύτό συνδέεται, κατά τον
συγγραφέα αύτόν, μέ τό ότι «οί τόποι τοΰ πνεύματος» έχουν συρρικνωθεί
στήν ψυχική διάσταση, όπου τό εγώ μονολογεί μέ τον έαυτό του. Ή διαπί-
στωση αύτή σχετίζεται μέ τον σύγχρονο παροξυσμό τοΰ άτομισμοΰ, γιά τον
όποιο θά γίνει λόγος στις συμπερασματικές κρίσεις τής παρούσης ομιλίας.

Εννοείται ότι ή προηγηθείσα περιγραφή τής γενικής στάσης ζωής μέ
τις διάφορες έκδηλώσεις της δέν οδηγεί, ούτε πάντοτε, ούτε σέ συχνότη-
τα πού είναι γνωστή, στήν αύτοκτονία, είναι όμως ένας παράγοντας πού
μπορεί νά δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος γι' αύτήν. Άποτελεΐ πάντως τήν
κύρια κοσμοθεωρητική βάση καί τής κίνησης ύπέρ τής υποβοηθούμενης
αύτοκτονίας καί τής «φιλελευθεροποίησης» τής εύθανασίας.

II. Άπο τήν αύτοκτονία στήν υποβοηθούμενη αύτοκτονία

Α. Ή ελεύθερα υποβοηθούμενη αύτοκτονία

Άπό τήν αύτοκτονία πού άνήκει στήν άπόλυτα προσο^πική πρωτοβου-
λία καί άπόφαση τού άνθρώπου διακρίνεται θεμελιο^δώς ή λεγόμενη υπο-
βοηθούμενη αύτοκτονία, διότι προϋποθέτει μεσολάβηση τρίτου προσώπου
στήν πράξη τής αύτοχειρίας.

1. Ή Ελβετία είναι ή προ'^τη χώρα στον κόσμο πού πέρασε άπό τήν

57. Ή διαπίστωση αύτή είναι γνωστή καί άπλώς τήν επισημαίνει ό François
Cheng, στό πρόσφατο έργο του Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la
vie, Paris 2013.

58. J. L. Chrétien, L'espace intérieur, Paris 2013.
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άπλή στήν υποβοηθούμενη αύτοκτονία . Το ούσιώδες στοιχείο τού άρθρου
115 τού έλβετικοΰ Ποινικού Κώδικα (τροποποιήθηκε το 1990) πού τήν
προβλέπει, είναι δτι, χωρίς καμμία άναφορά σέ άσθένεια καί σύνδεση μέ
αύτήν, ή παρότρυνση (incitation) σέ αύτοκτονία ή ή παροχή βοήθειας άπό
οποιονδήποτε τρίτον είναι νόμιμη, άρκεΐ ό τρίτος νά μή έχει εγωιστικό κί-
νητρο καί ή τελική ενέργεια πού καταλήγει στήν αύτοκτονία ή σέ άπόπειρα
νά τελείται άπό τόν 'ίδιο τόν ένδιαφερόμενο. Ή όλη διατύπωση τής διάταξης
καί ειδικά ή λέξη ((παρότρυνση» σημαίνουν ότι καί ή άρχική ιδέα, χωρίς
νά έχει προηγηθεί κάποια μνεία άπό τόν μετέπειτα αύτόχειρα, μπορεί νά
προέλθει άπό κάποιο πρόσωπο, τό όποιο δέν θά έχει μέν προσωπικό συμ-
φέρον, άλλά το όποιο μπορεί νά ενεργεί μέ βάση τήν ιδεολογία του καί τις
προσωπικές του άντιλήψεις ζωής. Μ' αύτήν τήν έννοια ό τρίτος μπορεί νά
λειτουργήσει ώς agent provocateur, δηλαδή ή συμμετοχή του στήν αύτο-
κτονία νά πάρει ενεργητική μορφή καί επέμβαση στή ζωή τοΰ άνθρώπου.

Ή μόνη προϋπόθεση γιά τή νομιμότητα τής υποβοήθησης τής αύτο-
κτονίας είναι, όπο^ς αναφέρθηκε, ή πράξη τοΰ τρίτου νά μήν έχει ((εγωιστι-
κό κίνητρο» (mobile égoïste). Αύτό δέν σημαίνει ότι ή υποβοήθηση πρέπει
νά γίνεται γιά άνθροοπιστικούς λόγους, άλλ' ότι δέν πρέπει νά εξυπηρετεί τό
προσωπικό συμφέρον τοΰ τρίτου, π.χ. κληρονομικό συμφέρον συγγενούς ή
οικονομικό συμφέρον τού ίατροΰ ή άλλου, πού ενεργεί ((μέ τό άζημίωτο»,
ύπέρ τής διακοπής τής ιδιωτικής άσφάλισης υγείας τού άσθενοΰς ή —mise-
rabile dictu— ύπέρ οργάνωσης έμπορίας άνθρώπινων οργάνων.

2. Ή έκφραση υποβοηθούμενη αύτοκτονία, επειδή περιέχει τή λέξη
((αύτοκτονία», πού παραπέμπει καταρχήν σέ μία τελική άπόφαση τοΰ ιδίου
τοΰ αύτόχειρα, μπορεί νά δώσει λαβή σέ ελαφρυντικές παρανοήσεις τών
πραττομένων. Γι' αύτό ό καθηγητής J.-P. Sourbier, εμπειρογνώμονας στήν
«αύτοκτονολογία» τοΰ Παγκόσμιου 'Οργανισμού Υγείας, τονίζει δτι ή
ελεύθερα υποβοηθούμενη αύτοκτονία δέν είναι γεγονός άπλώς συνοδευτικό

59. Βλ. Ch. Rehmann-Sutter et alii. Beihilfe zum Suizid in der Schweiz,
Bern 2006' St. Reiter-Theil (Hg.), Ethische Probleme der Beihilfe zum Suizid.
Die Situation in der Schweiz im Lichte internationaler Perspektiven, Bochum
2004· P. Ch. Schwarzenegger, Criminal Law and Assisted Suicide in Switzer-
land, Zürich 2005' H. Mock, Euthanasie et Suicide assisté en Suisse. État des lieux
et perspectives. Revue trimestrielle des Droits de l'Homme. 57, 2004, σ. 51 έπ.
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του θανάτου, επομένως ή έκφραση στερείται, νοήματος (est un non-sens)
καί θά έπρεπε νά παύσει, νά χρησιμοποιείται" είναι μία πρόκληση γιά αύτο-
κτονία καί ενέχει τον κίνδυνο νά οδηγήσει στήν πράξη εύάλωτα άτομα60. Ό
τρίτος πού συμμετέχει, εΐτε παροτρύνοντας, εΐτε παρέχοντας τά άναγκαΐα
μέσα γιά τήν τέλεση τής αύτοκτονίας, μπορεί νά είναι οποιοσδήποτε συγγε-
νής, φίλος, άπλώς γνωστός ή όργάνοοση πού ειδικεύεται στον χώρο αύτόν.

Στήν Ελβετία ένεργοποιοΰνται, έναντι σημαντικής άμοιβής κυμαι-
νομένης περίπου στά 10.000 εύρώ61, πέντε σχετικές οργανώσεις, άπό τις
όποιες οί σπουδαιότερες είναι άφενός ή Exit Deutsche Schweiz (γιά τούς
Ελβετούς) καί ή Dignitas (γιά τούς άλλοδαπούς). Ή πρώτη ιδρύθηκε τό
1982 καί άπό τό 1990 μέχρι τό 2000 υποβοήθησε 748 αύτοκτονίες καί ήδη
τό 2003 είχε 50.000 μέλη62. Στήν Dignitas έχουν προσφύγει άτομα άπό
όλες σχεδόν τις χώρες τοΰ κόσμου καί επικρίνεται άπό πολλούς αύτός ό
«τουρισμός αύτοκτονιών»63. Άπό τό 1998 μέχρι τό 2013 συνολικά 1.701
άτομα υποβοηθήθηκαν στήν αύτοκτονία. Ό μεγαλύτερος άριθμός προερχό-
ταν άπό τή Γερμανία καί άκολουθοΰσαν σέ φθίνουσα κλίμακα Μ. Βρετανία,
Γαλλία, 'Ιταλία, Η ΠΑ, Αύστρία, 'Ισπανία, Καναδάς, Αύστραλία, 'Ισραήλ,
Σουηδία, 'Ολλανδία καί άλλες χώρες μέ λιγότερα άπό 10 άτομα (άπό τήν
'Ελλάδα μόνο 2), όπως έμφαίνεται άπό τον παρακάτω πίνακα :

60. J.-P. Sourbier (άντιπρόεδρος τής γαλλικής 'Εθνικής "Ενωσης γιά τήν
πρόληψη τής αύτοκτονίας), στό άρθρο II faut être très prudent concernant la fin de
vie, La Croix, 5 février 2013, σ. 9.

61. Πληροφορία άναφερομένη άπό τον J. P. dlckès, L'ultime transgression,
2e éd., Chiré-en-Montreuil (Belgique) 2013, σ. 139.

62. Swiss Medical Weekly, 2003, σ. 310-317.

63. Μεταξύ άλλων, F. Benini, Die Schweiz als Zielland für «Sterbetouristen».
Scharfe Kritik an der Sterbehilfe organisation Dignitas, Neue Züricher Zeitung,
13 September 2002.

64. Τά σχετικά στοιχεία έλήφθησαν άπό τόν έπίσημο διαδικτυακό τόπο τής
Dignitas (www.dignitas.ch). Στον παραπάνω πίνακα παραλείπονται (πλήν τής Ελ-
λάδας) οί χώρες μέ χαμηλό άριθμό (1 έως 4) υποβοηθούμενων αύτοκτονιών.
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Χώρα Άριθμός υποβοηθούμενων αύτοκτονιών (1998-2013)
Γερμανία 840
Μεγάλη Βρετανία 244
Γαλλία 159
Ελβετία 150
Ιταλία 69
Η ΠΑ 44
Αυστρία 36
Καναδάς 25
'Ισπανία 21
'Ισραήλ 19
Αύστραλία 18
Σουηδία 16
'Ολλανδία 10
'Ιρλανδία 8
Ελλάδα 2

Τό 2009 ή 'Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία τής Ελβετίας κα-
τέγραψε καί δημοσίευσε γιά πρώτη φορά 1.105 αύτοκτονίες καί σχεδόν
300 υποβοηθούμενες αύτοκτονίες63, άλλά πρέπει νά θεωρηθεί βέβαιο ότι ό
άριθμός καί τών δύο είναι πολύ μεγαλύτερος.

Β. Ή ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Έκτος τής έλευθέρας, χωρίς άπαίτηση σύνδεσης μέ άσθένεια, υποβοη-
θούμενης αύτοκτονίας, ή όποία είναι νόμιμη μόνο στήν Ελβετία, υπάρχει
καί ή ιατρικά υποβοηθούμενη αύτοκτονία. Αύτή έχει νομιμοποιηθεί μέ
παραπλήσιες ρυθμίσεις σέ τέσσερις Πολιτείες τών Η ΠΑ, στό Oregon τό
1998, στήν Washington καί στή Montana τό 2009 καί στό Vermont τό
2013. Ή αύστηρότερη ρύθμιση ισχύει στό Oregon, όπου ό άσθενής πρέ-
πει νά βρίσκεται στούς τελευταίους έξι μήνες τής ζωής του καί εξετάζεται
άπό ιατρική επιτροπή πού διαπιστώνει τήν πνευματική του διαύγεια καί
τή θέλησή του. Ή ιατρικά υποβοηθούμενη αύτοκτονία είναι γενικά πράξη

65. Federal Statistical Office, www.statistik.adm.ch
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παράνομη, έκτος εάν συνδέεται μέ ειδικές προϋποθέσεις καί βεβαρημένες
μορφές άσθένειας — δπως στις άναφερθεΐσες Πολιτείες τών Η ΠΑ καί στις
χώρες πού έχει νομιμοποιηθεί ή εύθανασία.

III. Άπο τήν υποβοηθούμενη αύτοκτονία στήν εύθανασία

1. Ή εύθανασία διακρίνεται στή σύγχρονη προβληματική άπο τήν
ύποβοηθούμενη αύτοκτονία κατά το δτι ό θάνατος προκαλείται οχι άπο τόν

\ 5 ! » \ S \ / / \ <>/ \ Γ) >

ιοιο τον αύτόχειρα, αλλα απο τρίτο προσωπο και συνόεεται με σοβαρές κα-
ταστάσεις άσθένειας, στις όποιες μπορεί ή οχι νά ζητείται ή συναίνεση τοΰ
άσθενοΰς. Πρόκειται δηλαδή γιά μία ειδική μορφή άνθρωποκτονίας, πού
καί ήθικά άποδοκιμαζόταν άνέκαθεν καί νομικά έθεωρειτο γενικά ποινικό
άδίκημα. Άπό τήν έλληνική άρχαιότητα ό γνωστός όρκος τού 'Ιπποκρά-
τη ήταν ύπόδειγμα συμπεριφοράς καί όχι μόνο γιά τούς γιατρούς, σήμερα
δμο^ς φαίνεται δτι, τουλάχιστον σέ ορισμένα περιβάλλοντα, έχει άρχίσει νά
κλονίζεται ή ισχύς του. Πάντως τά ζητήματα «τοΰ τέλους τής ζωής» είναι
συχνά έξαιρετικά πολύπλευρα καί θέτουν σοβαρά άνθρώπινα καί ιατρικά
διλήμματα καί θά έξετασθοΰν, οπωσδήποτε συνοπτικά, στή συνέχεια.

Ή σύγχρονη γενική διαπίστωση είναι δτι οί νομοθέτες, εύρωπαΐοι ή
άλλοι, δέν νομιμοποιούν παρά ορισμένες οριακές πλευρές τοΰ δλου ζητήμα-
τος66, ένώ ή πρακτική τής εύθανασίας άκολουθεΐ κοινο^νιολογικά τόν δικό
της δρόμο. Χαρακτηριστική είναι ή δήλωση βρετανού γιατρού πού έδικά-
ζετο γιά άνθρωποκτονία, έπειδή είχε χορηγήσει ισχυρότατο παυσίπονο σέ
άσθενή μέ μεταστατικό καρκίνο, τό όποιο επέφερε τόν θάνατο του. Ό για-
τρός άποκάλυψε δτι κατά τή διάρκεια τής καριέρας του συνέβησαν 150
άνάλογες περιπτώσεις6'.

66. Συνοπτική παρουσίαση τών κυριωτέρων νομοθεσιών τοΰ κόσμου, βλ. Ν.
Aumônier, Β. Beigner, Ph. Letellier, L'euthanasie, Que sais-je?, 3e éd., Paris
2012, σ. 67-83. Γιά τήν όλη συζήτηση στις εύρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ καί τήν
Αύστραλία, βλ. Μ. Fuchs, Sterbehilfe und selbstbestimmtes Sterben. Zur Diskus-
sion in Mittel- und Westeuropa, den USA und Australien, Konrad-Adenauer-
Stiftung, Sankt-Augustin 2006.

67. Τό περιστατικό άναφέρεται στή συμβολή του Μιχαήλ Μαργαρίτη, Ή
εύθανασία, στό Ν. Κοτρακης, Κ. Δ. Σιιινελλη (έπιμ.), Ευθανασία: "Ενα ακανθώ-
δες ζήτημα, Άθήνα-Κομοτηνή 2008, σ. 73 έπ., σ. 81.
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2. Συνήθως γίνονται διάφορες διακρίσεις τής εύθανασίας, νομικής κυ-
ρίως προέλευσης, πράγμα ευεξήγητο, άφοϋ ή ίδια ή νομική είναι ars dis-
tinguendi. Διακρίνεται ή ένεργητική (τελούμενη μέ πράξη) άπο τήν πα-
θητική (πού πραγματοποιείται μέ παράλειψη) καί περαιτέρω ή ένεργητική
διακρίνεται σέ άμεση καί έμμεση. Χωρίς νά τίθεται έν άμφιβόλω ή σχετική
τάση τών νομικών, είναι δεδομένο δτι έν προκειμένω οί διακρίσεις συχνά
χρησιμοποιούνται γιά τήν μέσω εννοιολογικών επιλογών νομιμοποίηση
μορφών εύθανασίας, πού άλλως θά ήταν παράνομες. Άλλά καί άπο νομικής
άπόψεως έχει δειχθεί δτι ή λεγόμενη παθητική εύθανασία μπορεί νά τε-
λείται μέ θετική πράξη, ενώ ή διάκρισή της άπό τήν ένεργητική δέν επιδρά

Alf ν \ y / t î\5/t / 68

καο εαυτήν στήν εκτιμησή της απο απόψεως νομιμοτητος .

Άντί διφορουμένων διακρίσεων, πού μπορεί νά οδηγήσουν σέ παράνο-
μες πράξεις, θεωρώ προτιμότερο νά υιοθετήσω τήν άπλή καί σαφή έννοια
τής εύθανασίας —τό σαφές καί σοφόν του Αριστοτέλους— καί νά τήν ορίσω
ώς τήν πράξη ή παράλειψη πού στοχεύει στήν πρόκληση θανάτου άσθενοΰς
γιά νά έξαλειφθοΰν άφόρητοι πόνοι του69. Ή συναίνεση ή μή τού άσθενοΰς
είναι ζήτημα άνεξάρτητο τής εύθανασίας καί άπαιτεΐ ειδική ρύθμιση.

3. Τρεις εύρωπαϊκές νομοθεσίες έχουν γενικότερα νομιμοποιήσει τήν
εύθανασία μετά άπό αίτηση τοΰ πάσχοντος άπό άσθένεια θεωρούμενη άνία-
τη ή έξόχως οδυνηρή. Οί νομοθεσίες αύτές είναι ή ολλανδική (άπό τό 1993,
συμπληρωθείσα τό 2001)'°, ή βελγική (άπό τό 2002)'1 καί ή λουξεμβουρ-
γιανή (άπό τό 2009). Καί οί τρεις προβλέπουν κατά βάση τήν έκούσια (ήθε-
λημένη) εύθανασία καί μάλιστα ή αίτηση τοΰ άσθενοΰς περιβάλλεται μέ

68. Βλ. τό σήμερα ((κλασικό» άρθρο τοΰ J. Rachels, Active and Passive Euthanasia,
The New England Journal of Medicine, 1975, 292, 2, όπως παραπέμπεται μέ τον
χαρακτηρισμό ((διάσημο» στό Ν. Aumônier et alii, L'euthanasie, ό.π., σ. 45.

69. Πρβλ. τον ορισμό στό προαναφερθέν έργο Ν. Aumônier et alii, L'eutha-
nasie, ό.π., σ. 6, σ. 44-45.

70. Ειδικά γιά τον ολλανδικό νόμο καί τήν προηγηθείσα πρακτική βλ. Α.
Grundmann, Das niederländische Gesetz über die Prüfung von Lebensbeendigung
auf Verlangen und Beihilfe zur Selbsttötung, Aachen 2004" M. Dümell et alii,
Über die niederländische Euthanasiepolitik und -praxis, Berlin 2006.

71. Γιά τις ρυθμίσεις αύτές βλ. Υ.-Η. Leleu, G. Genicot, L'euthanasie en Belgi-
que et aux Pays-Bas, Revue trimestrielle des Droits de l'Homme, 57, 2004, σ. 5 έπ.
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συγκεκριμένες καί λεπτομερείς προϋποθέσεις γιά νά εξασφαλισθεί ό εκού-
σιος καί ο ώριμος χαρακτήρας της. Είναι δμως σημαντικό δτι ή άσθένεια
δέν άπαιτεΐται νά βρίσκεται σέ τελικό στάδιο. Απλώς ή ολλανδική ρύθμιση
προβλέπει ή κατάσταση τού άσθενοΰς νά μή δίνει έλπίδες θεραπείας, οί πό-
νοι νά είναι αφόρητοι, νά μήν ύπάρχει άλλη λύση καί άπαιτεί νά υπάρχει μία
σχέση έμπιστοσύνης μεταξύ άσθενοΰς καί ιατρού καί έπί πλέον νά ζητηθεί
ή γνώμη ένός δεύτερου ιατρού. Παραπλήσια είναι ή ρύθμιση τοΰ βελγικοΰ
νόμου. Ό άσθενής πρέπει νά βρίσκεται σέ άδιέξοδη ιατρική κατάσταση καί
νά ύφίσταται φυσική ή ψυχική βάσανο, διαρκή καί άνυπόφορη πού δέν μπο-
ρεί νά άμβλυνθεΐ καί πού προκύπτει άπό σοβαρή καί άθεράπευτη λοίμωξη,
παθολογική ή οφειλόμενη σέ άτύχημα. Ύπό τις ίδιες προϋποθέσεις οί νο-
μοθεσίες αύτές νομιμοποιούν καί τήν ιατρικά υποβοηθούμενη αύτοκτονία.

Ανησυχητικά είναι δύο στοιχεία, τό ένα ολλανδικό, τό άλλο βελγικό.
Έν πρώτοις, ό βασιλικός Σύλλογος τών ολλανδών ιατρών άμβλυνε τό 2011
σέ μεγάλο βαθμό τά άρχικά προβλεπόμενα αύστηρά κριτήρια (critères de
rigueur) έπεκτείνοντας έρμηνευτικά τή νομιμοποίηση τής εύθανασίας σέ
περιπτώσεις διανοητικών ή κοινωνικο-ψυχικών παθήσεων, όπως άπώ-
λεια μίας (σωματικής) λειτουργίας, μοναξιά, άπώλεια αύτονομίας (δηλαδή
αύτοεξυπηρέτησης). Αύτό ισοδυναμεί πρακτικά μέ νόμιμη παρότρυνση σέ
γενικευμένη υποβοηθούμενη αύτοκτονία, δπως ορθά παρατηρήθηκε'2. Έξ
άλλου, στό Βέλγιο τέθηκε τό 2005 σέ κυκλοφορία καί πώληση στά φαρ-
μακεία ένα «σύνολο ούσιών εύθανασίας» (((kit euthanasie») πού επιτρέπει
στόν συνταγογραφήσαντα γενικό παθολόγο ιατρό νά τελέσει τήν εύθανασία
στήν οικία τοΰ άσθενοΰς (άνάλογο σχέδιο τοΰ όλλανδοΰ Υπουργού Υγείας
το έτος 2002 άνακλήθηκε λόγω άντιδράσεων).

Ή εύθανασία εφαρμόζεται καί στους άσθενεΐς πού βρίσκονται σέ κω-
ματώδη κατάσταση ή είναι άνίκανοι νά έκφρασθοΰν, μόνον δμως εφόσον
είχαν προβλέψει έκ τών προτέρων τά ενδεχόμενα αύτά καί είχαν έκφράσει
προκαταβολικά τή συναίνεσή τους. Αντιθέτως, οί άναφερθεΐσες νομοθεσίες
σιωπούν σχετικά μέ τις άνθρώπινα σημαντικές περιπτο'^σεις στις όποιες
οί άσθενεΐς δέν μπορούν νά έκφρασθοΰν καί δέν έχουν έκ τών προτέρων
((έν ψυχρώ» δηλο^σει τήν συναίνεσή τους. Συχνές είναι οί περιπτώσεις στις
όποιες τίθεται τό ζήτημα παρατάσεο^ς ή διακοπής τών ιατρικών φροντίδων

72. J. P. DlCKÈS, δ.π. (ύποσημ. 61), σ. 140.
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ή παροχής φαρμακευτικών ούσιών που ένέχουν τόν κίνδυνο συντόμευσης
τής ζωής. Τά κενά αύτά άφήνουν ελεύθερο —καί αύθαίρετο— πεδίο ένερ-
γειών στήν ιατρική πρακτική. Άκρως ανησυχητικό είναι δτι στήν έκθε-
ση τοΰ βελγικού εθνικού Παρατηρητηρίου τού τέλους ζωής δημοσιεύεται
ερευνά σύμφωνα μέ τήν όποία τό ένα τρίτο τών τελούμενων εύθανασιών
στή χώρα εκτελούνται χωρίς ρητή αίτηση τοΰ άσθενοΰς''*. Στήν 'Ολλανδία
επίσης, όπως έπισημαίνει ό καθηγητής Van Delden, τό φαινόμενο τών άθε-
λήτων (χωρίς τήν αίτηση τού άσθενοΰς) εύθανασιών είναι εκτεταμένο καί
σοβαρό'4. 'Εκπληκτικό καί άποκαλυπτικό τής άπαξιωτικής τής ζωής νοο-
τροπίας είναι δτι ή ολλανδική κοινή γνώμη άποδέχεται καί εγκρίνει, σέ με-
γάλο ποσοστό, τήν άκούσια εύθανασία'0. Στό Βέλγιο έπίσης καί τά αύστηρά
κριτήρια έχουν πρακτικά ξεπερασθεί καί τά νεκρά σώματα χρησιμεύουν ώς
άποθέματα οργάνων (26% τών μεταμοσχεύσεων καρδιάς προέρχονται άπό
αύτήν τήν πηγή)'1'. Τό 2006 ό βέλγος νομοθέτης άπαίτησε οί ζητοΰντες τήν
ιατρικά υποβοηθούμενη αύτοκτονία νά είναι κάτοικοι τού Βελγίου, γιά νά
παρεμποδισθεί «ό τουρισμός τής εύθανασίας)).

Μία ιδιαίτερα άμφισβητήσιμη γιά τά σημερινά δεδομένα έπέκταση
τής εύθανασίας εισήγαγε ό πρόσφατα ψηφισθείς βελγικός νόμος", διότι
προβλέπει τήν εφαρμογή της σέ παιδιά άσχέτως ήλικίας, άρκεΐ νά έχουν
τήν ικανότητα διάκρισης (capacité de discernement) καί νά τή ζητήσουν,
εφόσον καί δταν έχουν σχετική συνείδηση. Ό ολλανδικός νόμος άποκλείει
τήν εύθανασία σέ παιδιά κάτω τών 12 έτών, έστω καί άν τό ζητήσουν. Οί
προϋποθέσεις τοΰ βελγικού νόμου είναι δ άνήλικος νά βρίσκεται σέ άδιέξοδη
ιατρική κατάσταση πού θά έπιφέρει τόν θάνατο σέ σύντομο διάστημα, νά

73. Ν. Aumônier, Β. Beigner, Ph. Letellier, L'euthanasie, δ.π. (ύποσημ.
66), σ. 79-81.

74. J. Μ. Van Dei.den, Slippery slopes in flat countries — a response, Journal
of Medical Ethics, 1999, σ. 22-24.

75. Βλ. Η. Jochemsen, J. Krown, Voluntary euthanasia under control? Fur-
ther empirical evidence from the Netherlands, Journal of Medical Ethics, 1999,
σ. 16-21.

76. J. P. Dickès, δ.π. (ύποσημ. 61), σ. 139.

77. Νόμος τής 13ης Φεβρουαρίου 2014, πού τροποποιεί τό άρθρο 3 του νό-
μου τής 28ης Μαΐου 2002.
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υποφέρει άπο διαρκή καί μή δεκτικά γαλήνευσης πόνο (souffrance qui ne
peut être apaisée), ό όποιος προκύπτει άπό σοβαρή καί άθεράπευτη λοίμω-
ξη, συμπτωματική ή παθολογική. Ό νόμος άπαιτεί νά ζητηθεί άπό παιδο-
ψυχίατρο ή ψυχολόγο νά εξακριβώσει τήν ικανότητα διάκρισης τού άνη-
λίκου καί τή συναίνεση τών νόμιμο^ν άντιπροσώπων του. Κατά τή γνώμη
μου, ό νόμος μή άπαιτώντας μία ελάχιστη ήλικία τού άνηλίκου δείχνει μία
προχειρότητα, άν όχι ελαφρότητα, ούς προς τή διακρίβωση τής ικανότητας
διάκρισης ένός παιδιού, ίσως πέντε ετών, καί τή σοβαρότητα τής αιτησής
του γιά εύθανασία. Ή νοοτροπία πού έχει έπικρατήσει σήμερα στό Βέλγιο
είναι πολύ πιθανό οτι θά άμβλύνει στήν πράξη τις ιατρικές προϋποθέσεις
τού νόμου. Αύτό έχει συμβεί καί μέ τήν εφαρμογή τού νόμου τού 2002 καί
είναι ένδεικτικό άπό αύτήν τήν άποψη ότι στά 11 έτη άπό τήν ψήφισή του
δέν έχει ζητηθεί σέ καμμία περίπτωση ή επέμβαση τής δικαιοσύνης'8.

IV. Ή εύστοχη μέση οδός τής Γαλλίας

Μολονότι στή Γαλλία σημειώνεται άπό καιρού ό μεγαλύτερος θόρυ-
βος ύπέρ τής άναγνώρισης ένός ((δικαιώματος στον θάνατο» καί γενικά τής
εύθανασίας'9, ό γάλλος νομοθέτης μέ τον βασικό νόμο Leonetti τοΰ 2005
(άπό τό όνομα τοΰ συντάκτη του), έχει επιτύχει μία ισορροπημένη καί ((σώ-
φρονα» ρύθμιση, πού σέβεται καί τό δικαίωμα τής ζωής καί τις άπολύτως
οριακές άνάγκες τερματισμού της. Ό νόμος αύτός ψηφίσθηκε έπειτα άπό
τον τεράστιο θόρυβο πού προκάλεσε τό 2003 ή ύπόθεση Vincent Humbert,
άπό τό όνομα τού τετραπληγικοΰ νέου πού έν μέρει μέ τον άντίχειρά του
μπόρεσε νά γράψει, έν μέρει νά ύπαγορεύσει ένα κείμενο, ζητώντας τό δι-
καίωμα νά πεθάνει, καί στή συνέχεια τοΰ άσκήθηκε εύθανασία80.

Σημειωτέον ότι στή Γαλλία ή πρακτική τής εύθανασίας είχε διαδοθεί
άπό τή δεκαετία τοΰ 1980 στό περιθώριο τών νόμων, τής όποιας πάντως ή
πραγματική έκταση είναι άδύνατο νά γνωσθεϊ, άφενός διότι καλύπτεται άπό

78. Ανακοίνωση τύπου τής οργάνωσης Euthanasiestop.

79. Βλ. ήδη Fr. Sarda, Le droit de vivre et le droit de mourir, Paris 1975. Ή
βιβλιογραφία έχει έκτοτε λάβει έξαιρετική έκταση· βλ. ύπό V.

80. Βλ. V. Humbert, Je vous demande le droit de mourir, κείμενο εκδοθέν
άπό τόν F. Veille, Neuilly 2004.
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τήν αποσιώπηση, που είναι ό κανόνας, άλλα καί άφετέρου, διότι υπάρχει σύγ-
χυση ώς προς τον όρο «εύθανασία», καί πολλές περιπτώσεις οριακής διακο-
πής τής θεραπευτικής άγωγής θεωρούνται ώς εύθανασία σέ διάφορες έρευνες.

1. Το ούσιώδες περιεχόμενο τοΰ νόμου Leonetti άφορά τήν άντιμε-
τώπιση καταστάσεων άσθενών πού βρίσκονται ή στό τέλος τής ζωής τους
ή σέ τεχνητή παράτασή της. Πρωταρχικός σκοπός του είναι ή έλάφρυνση
τών βασάνων καί ειδικά τών πόνων τών άσθενών, προβλέποντας κατ' άρ-
χάς τό δικαίωμά τους νά έχουν πρόσβαση σέ φροντίδες έλαφρυντικές τών
συμπτωμάτων (soins palliatifs) καί, σέ έσχατη άνάγκη, δίνοντας τό δικαί-
ωμα στούς γιατρούς, στά τελευταία στάδια τής ζωής, νά άνακουφίζουν τούς
άσθενεϊς μέ ούσίες πού ενέχουν τον κίνδυνο συντόμευσης τής ζωής τους.
Συγχρόνως επιδιώκει νά παρεμποδίσει τήν μή έλλογη έμμονή (obstination
déraisonnable) στήν τεχνητή παράταση τής ζωής, έπιτρέποντας σέ αύτές
τις περιπτώσεις τή διακοπή τών ιατρικών διαδικασιών μέ τή συναίνεση τοΰ
άσθενοΰς. Έάν αύτός δέν είναι σέ θέση νά εκφράσει τή θέλησή του, ζητείται
ή γνώμη τών άνθρώπων έμπιστοσύνης του. Εκείνο πού άποκλείει ό νόμος
είναι ή εύθανασία πού άσκεΐται μέ πρωτοβουλία τοΰ ιατρού χωρίς νά έρω-
τηθεϊ ό άσθενής ή, έν άνάγκη, κάποιος τρίτος. Κι αύτό, διότι, όπως ορθά
επισημαίνει ή φιλόσοφος Corine Pelluchon, ή νομιμοποίηση τής άκούσιας
εύθανασίας θά έδινε μία καταχρηστική εξουσία στούς γιατρούς81.

Εννοείται ότι κατά τήν εφαρμογή τού νόμου μπορούν νά άνακύπτουν
λεπτά ήθικά, ιατρικά καί νομικά προβλήματα — καί πράγματι άνακύπτουν,
όποος στήν άναφερθεΐσα στήν άρχή τής ομιλίας πρόσφατη ύπόθεση Lam-
bert, στήν όποία τό γαλλικό Συμβούλιο 'Επικρατείας έδειξε εξαιρετική
σύνεση, άποφεύγοντας νά εγκρίνει ή νά άπορρίψει τήν ιατρική άπόφαση δι-
ακοπής τής τεχνητής διατροφής καί ένυδάτωσης τοΰ άπό τό 2008 εύρισκο-
μένου σέ κατάσταση «έλάχιστης συνείδησης» άσθενοΰς. Κάνοντας χρήση
δημιουργικής δικαιοπλαστικής έξουσίας, άπεφάσισε τή σύσταση τριμελούς
επιτροπής άνεξαρτήτων ιατρών, ή όποία θά άποφανθεΐ άν ή συνέχιση τών

81. Βλ. Faut-il légaliser l 'euthanasie?, Le Monde, 14 février 2014, σ. 16 καί
τό πρόσφατο έργο τής C. Pelluchon, Tu ne tueras point. Réflexions sur l'actualité
de l'interdit du meurtre, Paris 2013.
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ιατρικών διαδικασιών θά αποτελούσε ((μή ελλογη εμμονή» στήν παράταση
τής ζωής82.

2. Είναι εμφανές δτι ή γαλλική νομοθεσία καί δικαιοσύνη επιδεικνύουν
προσεκτική φροντίδα γιά τον άσθενή. Ό γαλλικός νόμος ρυθμίζει τό δί-
καιο τού τέλους τής ζωής σεβόμενος τήν άξιοπρέπεια τοΰ άσθενοΰς, δηλαδή
εξασφαλίζοντας έναν πράγματι άξιοπρεπή θάνατο, χωρίς νά καταφεύγει σέ
εύκολες λύσεις εύθανασίας. "Ετσι, άν παρουσιάζονται περιπτώσεις, δπως
αύτή τοΰ Vincent Humbert τοΰ 2003, οί άσθενεϊς μπορούν νά ζητήσουν τή
διακοπή τών ιατρικών διαδικασιών στά πλαίσια τοΰ ισχύοντος νόμου. Τό
γεγονός δτι τό 92% τών Γάλλων επιδοκιμάζει τό δικαίωμα στόν θάνατο καί
τήν εύθανασία δείχνει άγνοια τών προβλέψεων τοΰ νόμου καί προχειρότητα
στή διαμόρφωση γνώμης στά έξαιρετικά λεπτά καί πολύπλοκα ζητήματα
πού θέτει ή δλη θεματική τοΰ τέλους τής ζωής. Ό εύκολος καί έπιφανειακός
προβληματισμός τοΰ κοινού οφείλεται στήν εξαιρετικά έντονη γενική άτο-
μικιστική νοοτροπία καί άποκαλύπτει τήν άμφισβητήσιμη άξία τών δημο-
σκοπήσεων σέ ζητήματα πού άπαιτοΰν ιδιαίτερη γνώση καί άντιμετώπιση.

3. Στή δημόσια συζήτηση πού οργανώθηκε, γιά πρώτη φορά στή Γαλ-
λία, στό Πανεπιστήμιο τοΰ Στρασβούργου τόν Σεπτέμβριο τοΰ 201283 δια-
σταυρώθηκαν οί πολλαπλές θέσεις καί άντιπαραθέσεις, διότι καί ή πραγματι-
κότητα είναι πολυδιάστατη, ή ήθική προσέγγιση δέν μπορεί νά άποκλεισθεΐ,
ουτε οί ριζωμένες ιδεολογικές πεποιθήσεις νά άνατραποΰν84, άλλ' ούτε καί οί
νηφάλιες καί έποπτικές προσεγγίσεις λείπουν, στις όποιες άνήκουν καί αύτές
τοΰ καθηγητοΰ Pierre Hintermeyer, ό όποιος εύστοχα επισημαίνει ότι, όπως
ή διάκριση τών τύπων αύτοκτονίας δέν άποκλείει τήν ύπαρξη μεικτών τύπων,
τό ίδιο ισχύει καί γιά τις περιπτώσεις τής εύθανασίας· είναι δηλαδή δυνατόν
αύτές νά συνδέονται μέ τήν άνεπάρκεια τών ιατρικών μέσων, μέ τόν φόβο κα-

82. Απόφαση 14ης Φεβρουαρίου 2014 τού γαλλικού Συμβουλίου Επικρα-
τείας γιά τή διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Βλ. Le Monde, 16-17 février 2014,
κύριο άρθρο καί σ. 6.

83. Βλ. Le débat sur la fin de vie entre posture et émotion, Le Monde, Société,
25 septembre 2012, σ. 11.

84. Βλ. π.χ. τή θέση τού καρκινολόγου καθηγητοΰ M. Tubiana, νά υπάρξει
έγγύηση τοΰ δικαιώματος στόν θάνατο μέ άξιοπρέπεια. Νά άντιμετωπίσουμε τήν
εύθανασία ώς τελευταία προσφυγή, Le Monde, 14 décembre 2012, σ. 23.
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ταχρήσεων, μέ τον φόβο άπώλειας της εκτίμησης τών άλλων, άλλά καί μέ τήν
πεποίθηση ότι ορισμένες πέραν τών άνεκτών ορίων καταστάσεις επιβάλλουν τή
μοιραία κατάληξη στόν θάνατο80. Μεγάλη σημασία έχουν πάντως οί έμπειρίες
ιατρών86 καί νοσηλευτικού προσωπικού, εΐτε προσωπικές, ε'ίτε συγκεντρωμένες
άπό έπίσημους οργανισμούς, όπως τό έθνικό 'Ινστιτούτο δημογραφικών μελε-
τών ή τό Παρατηρητήριο τού τέλους ζωής. Οί οργανισμοί αύτοί πιστοποιούν ότι
ή αίτηση θανάτου είναι σπάνια στό τέλος τής ζωής8', γεγονός πού διαβεβαίω-
σε καί νοσηλεύτρια μέ τήν εμπειρία της88. Ή πραγματικότητα άποκαλύπτει
περιπτώσεις πού δείχνουν καί τά όρια τής ιατρικής καί τών σχετικών ιατρικών
διαγνώσεων καί προβλέψεων. 'Ιατρός εντατικής μονάδας άνέφερε ότι έβίωσε
άπίστευτα πράγματα, όπως μιά άσθενή μέ έναν νεφρό, έναν πνεύμονα, προσβε-
βλημένο ήπαρ καί τεράστιες δόσεις φαρμάκων προκειμένου νά εξασφαλισθεί ή
έπιβίο^σή της, τής όποιας ή κατάσταση άπότομα βελτιώθηκε· καί συμπέρανε:
«Δέν μπορώ νά σεβασθώ ένα άνθρώπινο ον παρά μόνο μή έπεμβαίνοντας. "Ισως
δέν θέλω νά τελέσω τήν πράξη, αύτή δέν άνήκει σέ εμένα»89.

Είναι σαφές ότι επιβάλλεται σύνεση μεγαλύτερη άπ' δ,τι νομίζουν
οί άνεπιφύλακτοι θιασώτες τής εύρύτερης νομοθετικής άναγνώρισης τής
εύθανασίας καί τοΰ δικαιώματος σέ λεγόμενο άξιοπρεπή θάνατο, τόσο μάλ-
λον καθ' δσον είναι μάλλον βέβαιο δτι δέν χρειάζονται τροποποιήσεις καί
διευκρινιστικές ρυθμίσεις τής ισχύουσας γαλλικής νομοθεσίας. Καί αύτό,
διότι δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται —όπως συμβαίνει στούς μή νομικούς
ιδεολόγους τής εύθανασίας— ή δικαστική δικαιοπλαστική εξουσία. Ή άνα-

85. Βλ. P. Hintermeïer, Euthanasie, la dignité en question, Paris 2003, σ. 74.

86. Βλ. π.χ. άπό έμπειρίες ιατρών, V. Mourman, Άλλά ποιος θά προκαλέσει
τόν θάνατο; Μία μή υποστηρίξιμη ιατρική χειρονομία (Mais qui donnera la mort?
Insoutenable geste médical), Le Monde, 14 décembre 2012" άνώνυμη ιατρός, «Νά
προβεί ένας γιατρός σέ μία πράξη θανάτου, άφοΰ έχει θέσει δλη τήν ένέργειά του γιά
νά σώσει τή ζωή, μοΰ φαίνεται άντιφατικό» (Le Monde, 25 septembre 2012, σ. 11).
Αύτήν τή θέση υποστηρίζει σθεναρώς ό καθηγητής Π. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, στό συλλογικό
έργο Ευθανασία. Ή σημαντική τοϋ «καλοΰ» θανάτου, 'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών,
Αθήνα 2000, σ. 96 έπ., σ. 114-118, δπου καί άντιπαράθεση μέ Γ. ΠΑΝΟΥΣΗ, δ.π.

87. Décryptages, Débats, Le Monde, 14 décembre 2012, σ. 23 (πληροφορία
προερχόμενη άπό τόν ιατρό Vianney Mourman).

88. Le Monde, 25 septembre 2012, δ.π. (ύποσημ. 83).

89. Le Monde, δ.π.
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φερθεϊσα πρόσφατη άπόφαση του γαλλικού Συμβουλίου 'Επικρατείας, οχι
μόνο είναι «δυνάμει μή ανατρέψιμη», όπως τήν έχαρακτήρισε δημόσια ό
άντιπρόεδρος του Δικαστηρίου90, άλλά καί άποδίδει στήν ιατρική τον καίριο
καί άποκλειστικό ρόλο της στά θέματα «τέλους ζωής», τερματίζοντας τό
δίλημμα τοΰ άν οί δικαστές ή οί ιατροί έχουν τήν τελευταία λέξη σ' αύτά91.

V. Ή επίκληση τοΰ δικαιώματος στον θάνατο

καί τής άξιοπρέπειας καί ο σύγχρονος άτομισμος

Μέ τις προόδους τής ιατρικής πού όδηγοΰν στήν παράταση τής ζωής
ύπό συνθήκες προβληματικές, ή διεθνής βιβλιογραφία, πού συχνότατα τάσ-
σεται υπέρ τής εύρύτερης νομιμοποίησης τής εύθανασίας, έκουσίας, άκόμη
καί άκουσίας, έχει σέ τεράστιο βαθμό έμπλουτισθεΐ. Γι' αύτό μόνο ένδεικτι-
κά μπορούν νά άναφερθοΰν ορισμένες δημοσιεύσεις στις όποιες πρωτοστα-
τούν Γάλλοι, Αμερικανοί, Γερμανοί καί Ελβετοί92.

Δύο είναι τά επιχειρήματα πού έπικαλοΰνται οί υποστηρικτές τής κί-

90. Le Monde, 14 décembre 2012, ό.π. (ύποσημ. 87).

91. Τό έρώτημα είχε τεθεί ενωρίς, D. Lecourt (dir.), La fin de vie: qui en
decide?, Paris 1996.

92. D. Humphrï, Final Exit, The Hemlock Society, New fork 1991 (γαλλική
μετάφραση: Exit Final. Pour une mort dans la dignité, Quebec 1991)· H. Jonas, Le
droit de mourir, 1985, γαλλική μετάφρ., Paris 1996- F. De Closets, La dernière
liberté, Paris 2001, rééd. 2003" J. Fletcher, The Patient's Right to Die, στό Α. Β.
Downing (ed.), Euthanasia and the Right to Death, London 1969, σ. 61 έπ.· W.
Vossenkuhl, Würdein Sterben, Sterben in Würde, Hans-Seidel-Stiftung, München
1995" Α. Kahn, L'ultime liberté, Paris 2008" H. Wehrli, B. Sutter, P. Kaufmann,
Der organisierte Tod: Sterbehilfe und Selbstbestimmung am Lebensende. Pro und
Contra, Zürich 2012. Ή πρόσφατη ύπόθεση Lambert έδωσε πάλι άφορμή σέ νέες
δημοσιεύσεις υπέρ τής νομιμοποίησης τής εύθανασίας. Βλ. Β. Lebeau, L'affaire
Lambert démontre la nécessité d'une légalisation de l'euthanasie, Le Monde, 18 jan-
vier 2014, σ. 17· A. Comte-Sponville (υπέρμαχος άπό 30ετίας τής εύθανασίας, τήν
όποία θειορεΐ ώς «υπέρτατη ελευθερία»), σέ συζήτηση μέ τήν άντιθέτου γνώμης
φιλόσοφο Corine Pelluchon, Le Monde, 14 février 2014, σ. 16-17. 'Ας σημειωθεί οτι
ήδη στήν αυγή τοΰ 21ου αιώνος (2001), ό άριθμός τών άρθρων πού είχαν άναρτηθεΐ
στό Internet άνερχόταν σέ 35.000 (βλ. J. Pousson-Petit, Propos paradoxaux sur
l'euthanasie à partir de textes récents, Droit de la famille, 2001, σ. 4).
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νησης αύτής: αφενός τό δικαίο:>μα στόν θάνατο ώς έκφραση τής έλευθερίας
καί αύτονομίας τοΰ άνθρώπου, καί άφετέρου ή άξιοπρέπειά του, αύτή πού
εξασφαλίζει, έναν «άξιοπρεπή θάνατο».

I. Ώς προς τό πρώτο επιχείρημα εντύπωση προξενεί ή εμμονή στή
χρήση τοΰ δρου «δικαίωμα». Όσον άφορά έν πρώτοις τήν αύτοκτονία είναι
έσφαλμένο νά γίνεται λόγος γιά δικαίο^μα, γιατί αύτό προδίδει σύγχυση μέ
τήν έννοια τής ελευθερίας. Ή άσκηση μιάς φυσικής έλευθερίας δέν σημαίνει
άσκηση δικαιώματος καί ή διάκριση είναι γνωστή, άν όχι αύτονόητη, στούς
νομικούς. Τό δτι μία πράξη είναι έλεύθερη καί επιτρεπτή δέν σημαίνει δτι
δημιουργείται δικαίωμα στήν τέλεσή της! Είμαι έλεύθερος νά κάνω περί-
πατο" αύτό δέν σημαίνει ότι έχω δικαίωμα νά κάνω περίπατο. 'Άλλο παρά-
δειγμα: ή πορνεία καθ' έαυτήν δέν τιμωρείται, είναι έλεύθερη, άλλ' αύτό δέν

' η τ / ^ / \ ,/ / ff'

σημαίνει οτι υπάρχει οικαιωμα στήν άσκηση πορνείας .

Ή έννοια τοΰ δικαιώματος προϋποθέτει τήν ύπαρξη κάποιου άλλου
(φυσικού ή νομικοΰ προσώπου) έναντι τοΰ όποιου αύτό μπορεί νά άσκηθεΐ.
'Εάν ό όρος ((δικαίωμα στόν θάνατο» χρησιμοποιείται μέ τήν έννοια ότι
μπορεί νά άπαιτηθεΐ γενικά ή συμμετοχή άλλου προσώπου (ίατροΰ, συγ-
γενούς) στήν πρόκληση τοΰ θανάτου, αύτό άποτελεΐ άνεπίτρεπτη άπαίτηση
καί έπέμβαση στήν προσωπικότητα καί τή συνείδηση τοΰ προσώπου αύτοΰ.
Καμμία έννομη τάξη πού κατοχυρώνει άνθρώπινα δικαιώματα δέν μπο-
ρεί νά παραβλέψει καί νά μή σεβασθεί τήν ελευθερία τού άλλου προσώπου,
δεχόμενη τό δικαίωμα στόν θάνατο μέ τήν έννοια πού τοΰ άποδίδουν οί
υποστηρικτές του. Ή επίκληση ένός τέτοιου δικαιώματος, έκτος τοΰ ότι
δέν είναι νομικά ύποστηρίξιμη σέ κοινωνίες πού σέβονται τήν έλευθερία τοΰ
προσώπου, είναι έκφραση μίας έπιπόλαιας, άκραίας, εγωιστικής, άτομιστι-
κής άντίληψης. 'Ορθά τονίζεται δτι καί άπό ηθικής άπόψεως άποφασιστική
σημασία έχει δχι μόνον ή αύτοδιάθεση, ή ζωή καί ό σοοματικός καί ψυχικός
σεβασμός τού πάσχοντος καί βοηθουμένου, άλλά καί ή αύτοδιάθεση, ή ζωή
καί ό σωματικός καί ψυχικός σεβασμός τοΰ παρέχοντος βοήθεια, ε'ίτε αύτός

τ f ' ι ,/ / 94

είναι ο ιατρός, ειτε τρίτος .

93. Ώς άπλό παράδειγμα άναφέρεται στό έργο Ν. Aumônier, Β. Beigner, Ph.
Letellier, L'euthanasie, δ.π. (ύποσημ. 66), σ. 92.

94. C. Grimm, I. Hillebrand, Sterbehilfe. Rechtliche und ethische Aspekte,
Freiburg-München 2009, σ. 158.
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Γιά τούς λόγους αύτούς καί οί πλείστες νομοθεσίες αρνούνται, νά
νομιμοποιήσουν αύτές τις εκφάνσεις τού λεγομένου δικαιώματος στον θά-
νατο90. Τό εύρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων τού άνθρώπου έχει λάβει
σαφή θέση ήδη στήν άπόφαση Pretty96, επισημαίνοντας ότι τό δικαίωμα
στή ζωή (άρθρο 2 τής ΕΣΔΑ) δέν μπορεί νά ερμηνευθεί ότι εμπεριέχει καί
ένα δικαίωμα έκ διαμέτρου άντίθετο, όπως τό δικαίωμα στον θάνατο. 'Επί-
σης στήν άπόφαση Haas97, διαπιστώνει ότι ή μεγάλη πλειοψηφία τών κρα-
τών μελών φαίνεται νά δίνει περισσότερο βάρος στήν προστασία τής ζωής
τού άτομου (άρθρο 2), παρά στό δικαίωμά του νά τήν τερματίζει όποτε καί
μέ όποιον τρόπο θέλει, δηλαδή, δπως στήν ύπόθεση πού έκρινε, νά άποκτά

\ \ ϊ / \ \ 5 \ / iQS Ά ? 5 \ \ I /

τις σχετικες ουσίες και χωις ιατρική συνταγή! Απ αυτήν την άποψη φαί-
νεται παρακινδυνευμένο νά συνάγεται άπό τό ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 5,
παρ. 1, δικαίο^μα άνάπτυξης τής προσωπικότητας) άναγνώριση δικαιώμα-
τος στον θάνατο, άμυντικοΰ περιεχομένου, μέ συνέπεια τήν άρση ποινικών
εύθυνών τρίτων πού βοηθούν στον τερματισμό τής ζωής99, άποψη πού γε-
νικά, καί ιδίως άπό νομικούς, "Ελληνες καί άλλοδαπούς, άπορρίπτεται100.

95. Πρβλ. Γ. πανοΐσησ, Εύθανασία, στό Περί εγκλημάτων λόγος καί αντί-
λογος, Άθήνα-Κομοτηνή 2004, σ. 166.

96. Affaire Pretty c. Royaume Uni, άπόφαση 29 Απριλίου 2002 (Req. no
2346/02). Βλ. καί τά θετικά σχόλια στήν άπόφαση Pretty, Ο. De Schutter,
«L'aide au suicide devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme», Revue
Trimestrielle des Droits de l'Homme, 53, 2002, σ. 71 έπ." E. Garaud, «Arrêt
Pretty contre Royaume Uni: l'espoir déçu des partisans de l'euthanasie», Revue
Juridique Personnes & Famille, 7-8, 2002, σ. 11 έπ.

97. Affaire Haas c.Suisse, άπόφαση 20'Ιανουαρίου 2011 (Req. no 31322/07).

98. Γιά τήν όλη νομολογία -μέχρι τό 2010— τοΰ ΕΔΔΑ, βλ. M. Levinet
(dir.), Le Droit au respect de la vie au sens de la CEDH, Bruxelles 2010.

99. 'Έτσι όμως Γ. Κατροτγκαλος, Το δικαίωμα στή ζωή και στο θάνατο,
Αθήνα 1993, σ. 52 έπ., ό όποιος πάντως γενικά δέν δέχεται άκραΐες θέσεις. Τήν
άποψη αύτή τοϋ Κατρούγκαλου άπορρίπτει καί ό I. Μανωλεδακης, 'Τπάρχει δι-
καίωμα στο θάνατο; Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών, 79, Γ', 2004, σ. 70-71.

100. Βλ., μεταξύ άλλων, D. Cundiff, Euthanasia is not the answer: A Hospice
Physician's View, New Jersey 1992" Z. Bauman, Postmodern Ethics, Oxford-Cam-
bridge 1993" P. La Marne, Ethiques de la fin de vie. Acharnement Thérapeutique,
Euthanasie, Soins Palliatifs, Paris 1998" M. Otlowski, Voluntary Euthanasia and
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Τά πράγματα δέν είναι, διαφορετικά στις περιπτώσεις τής λεγόμενης
υποβοηθούμενης αύτοκτονίας, στις όποιες ό τρίτος δέχεται νά συμμετά-
σχει καί μάλιστα ώς οργάνωση, όπως στήν Ελβετία. Στό έργο της Ή με-
τά-θάνατον κοινωνία101, ή κοινωνιολόγος, καθηγήτρια στό Πανεπιστήμιο
τοΰ Montréal, Céline Lafontaine επισημαίνει ότι ό θάνατος «άποσύρεται»
προοδευτικά άπό τόν δημόσιο χώρο ώς άνθρωπολογικό δεδομένο καί μετα-
τρέπεται σέ μία κρυμμένη ή άπορριπτόμενη πραγματικότητα καί σέ κάθε
περίπτο^ση κοινωνικά στερημένη νοήματος.

2. Όσον άφορά τήν έπίκληση τής άξιοπρέπειας, ή φιλοσοφική αύτή
έννοια, όπως άνέπτυξε ό Κονδύλης102, μπορεί κατ' άρχάς νά πάρει οποιο-
δήποτε περιεχόμενο, δέν έχει δεδομένο συγκεκριμένο νόημα. Στήν άρχαιό-
τητα, ή μέση στωική στοά, μέ τή δημιουργική συμβολή τοΰ Κικέρωνα,
τής προσέδωσε οικουμενικό χαρακτήρα συνδεόμενο μέ τή λογική φύση
τοΰ άνθρώπου καί τήν άντελήφθη πρωτίστως ώς υποχρέωση καί όχι ώς
άπαίτηση103. Μόλις μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο άπέκτησε τόν νομικό
χαρακτήρα άτομικοΰ άνθρωπίνου δικαιώματος. Όπως παρατηρεί ό καθη-
γητής Heum, ούτε ή άμερικανική, ούτε ή γαλλική διακήρυξη δικαιωμάτων
τού άνθρώπου, τόν 18ο αιώνα, άνέφεραν τήν έννοια καί ούτε εμμέσως τήν
προϋπέθεταν1"'1.

the Common Law, Oxford 1997' J. Riot, Philosophie et fin de vie, Rennes 2003.
Άπό νομικής άπόψεως τό θέμα έχει έπισταμένοος καί εις βάθος ερευνηθεί στήν εκτενή
μονογραφία τοΰ Xavier Dijon, Le sujet de droit en son corps. Une mise à l'épreuve
du droit subjectif, Préface de Fr. Rigaux, Bruxelles-Namur 1982. Ή σημερινή κοι-
νωνιολογική θεωρία έχει ενωρίς άσχοληθεϊ ψύχραιμα μέ τή γενική προβληματική,
άλλά καί στό ειδικό θέμα τοΰ δικαιώματος στόν θάνατο. Βλ. G. Roeleke, Gibt es ein
«Recht auf den Tod»?, στό A. Eser (hrsg.), Suizid und Euthanasie als sozial- und
humanwissenschaftliches Problem, Stuttgart 1976, σ. 33 έπ.

101. C. Lafontaine, La Société post-mortelle, la mort, l'individu et le lien
social à l'ère de technosciences, Paris 2008.

102. P. Kondïlis, Würde, στό Lexicon Geschichtliche Grundbegriffe· Π.
κονδυ λησ, Περί αξιοπρέπειας, Αθήνα 2000.

103. W. Heum, Die Menschenwürde - Vom philosophischen Konzept zur
juristischen Garantie, Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Ro-
lando Eötvös Nominatae, 50, 2009, σ. 59 έπ., σ. 60.

104. W. Heum, ο.π., σ. 59.
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'Άσχετα όμως άπό αύτές τις παρατηρήσεις, οί επικαλούμενοι τήν αξι-
οπρέπεια έπιδιο'^κουν τή γενικότερη νομιμοποίηση τής εύθανασίας, πράγμα
πού οχι μόνο δέν συνιστά άξιοπρέπεια στον θάνατο, άλλ' άντιθέτως πα-
ραπέμπει σέ μία άποτυχία, σέ ένα κοινό γεγονός πού τό βιοϊατρικό οπλο-
στάσιο έπιχειρει νά άπωθήσει. Πρόκειται κατ' ούσίαν, όπως μέ οξυδέρ-
κεια παρατηρεί ή καθηγήτρια Lafontaine, γιά τή «θανάτωση του θανάτου»
(mise à mort de la mort), ό όποιος, άπό ένα συλλογικό κοινοτικό γεγονός
περιβαλλόμενο άπό μία τελετουργία, περιέπεσε, σέ εύρεία κλίμακα, στήν
άρνησή του, στήν άπόρριψη τής συμβολικής του ύπόστασης. Επομένως, ή
διακήρυξη ένός δικαιώματος σέ άξιοπρεπή θάνατο κατ' ούσίαν τείνει νά πα-
ρακάμψει τήν κρίση τού θανάτου καί άποτελεΐ μία άπό τις πιο εξελιγμένες
μορφές άρνησης τής θνησιμότητας τού άνθρώπου103.

Συμπερασματικά, ή άνάδυση καί διάδοση τής τάσης γιά γενική φιλε-
λευθεροποίηση τής εύθανασίας καί άναγνώριση τού λεγομένου δικαιώματος
στον θάνατο είναι άκριβώς ένα σύμπτωμα τοΰ ενδημικού άμετρου άτομι-
σμοΰ τής εποχής μας106. Άφοΰ δέν είναι δυνατόν νά άποτραπεΐ ό θάνατος, οί
υποστηρικτές τής κίνησης αύτής φιλοδοξούν νά τον ελέγξουν, νά τον κατα-
στήσουν ύπόθεση προσωπικής έπιλογής.

%

Ό άτομισμός τής εποχής μας, όπως καί ή έλλειψη ύπαρξιακής πυξί-
δος, εξηγεί πολλά άπό τά φαινόμενα, τις ρυθμίσεις καί τις άντιλήψεις πού
άναφέρθηκαν. 'Εννοείται ότι δέν άναπτύχθηκαν —πολλού δέ καί δει— όλες
οί υποστηριζόμενες άπόψεις καί άποχρώσεις άντιλήψεων, ιδίως νομικών.
Πρόθεσή μου δέν ήταν άλλωστε νά εκθέσω συγκριτικά τις διάφορες ρυθ-
μίσεις καί άπόψεις, άλλά νά εξετάσω άφενός τό σύγχρονο κοσμοθεωρητικό
ύπόβαθρο τών κοινωνικών φαινομένων τής αύτοκτονίας καί τής εύθανασίας
καί άφετέρου τις νομοθεσίες καί πρακτικές τών χωρών πού έχουν κατ' εξαί-
ρεση νομιμοποιήσει τήν ύποβοηθούμενη αύτοκτονία καί τήν εύθανασία. Ση-
μασία έχει ότι τά σύνθετα καί πολύπλοκα ζητήματα πού συνδέονται μέ τόν

105. C. Lafontaine, ό.π.

106. Πρβλ. L. Dumont, Essai sur 1 Individualisme, Paris 1983. Γιά τήν ιστο-
ρική προσέγγιση τοΰ θανάτου στή Δύση βλ. Ρη. Ariès, L'histoire de la mort en
Occident, Paris 1975.
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θάνατο και ειδικά μέ τά δυσχερή λόγω άσθενειών τέλη τής ζωής άπαιτοΰν,
άντί εύκολων συνθημάτο^ν, ψύχραιμη άντιμετώπιση1"' καί διεξοδική έξέτα-
ση, έκτος δλων τών άλλων λόγων καί προκειμένου νά διαφυλαχθεί ή σχέση
έμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού καί άσθενοΰς . Ή άπροκατάληπτη κοινωνιο-
λογική άνάλυση επιχειρεί νά διαφωτίσει τά ζητήματα, άλλά, δπως γράφει
έπιγραμματικά ή ποιήτρια Κική Δημουλά, «"Υλη άδίδακτη ό θάνατος»109.

107. Μεταξύ άλλων, ψύχραιμες καί επιμελημένες προσεγγίσεις, έκτος τοΰ
κοινωνιολόγου καθηγητού Ρ. Hintermeter (βλ. προηγούμενη υποσημείωση 85),
θά άναφερθοΰν επιλεκτικά: Br. Cadart, Réflexions sur «Mourir dans la dignité»,
Laval, Canada 2004" Fr. Quéré, Une dignité indigne de l'homme, Paris 1993' J.
Leonetti, Vivre ou laisser mourir. Respecter la vie, accepter la mort, Paris 2005- P.
La Marne, Vers une mort solidaire, Paris 2005' Ph. Bataille, à la vie, à la mort.
Euthanasie, le grand malentendu, Paris 2012' P. J. Ruff, L'euthanasie: comment
respecte-t-on le mieux la vie?, Via Romana, 2013. Άπό τήν ελληνική βιβλιογραφία,
έκτος άπό τό άναφερθέν συλλογικό έργο Εύθανασία. Ή σημαντική τοΰ «καλού»
θανάτου, ό.π. (ύποσημ. 86), σημειώνονται: 1. Εγαγγελοϊ, Το πρόβλημα τής εύθα-
νασίας, Αθήνα 1999" Γ. κουμαντοσ, Προβλήματα βιοηθικής, Αθήνα 2003" Α.
Αναπλιωτης, Τό δικαίωμα στήν εύθανασία-άθανασία. Ναι ή όχι στήν εύθανασία;
Αθήνα 2003.

108. Απ. Γεωργιαδης, Τό δικαίωμα στον θάνατο, Εύθύνη, 395, 2004, σ.
513 έπ., σ. 518. Έπαναδημοσίευση στό Ν. Κουρακης, Κ. Δ. Σπινελλη (έπιμ.),
Εύθανασία: "Ενα ακανθώδες ζήτημα, ό.π. (ύποσημ. 67), σ. 63 έπ.

109. Άπό τό ποίημα (('Ωδή σε μία έπιτραπέζια λάμπα», ποιητική συλλογή
Τό λίγο τοΰ κόσμου, Αθήνα 1971. Ό λιτός καί ρεαλιστικός αύτός στίχος άναφέρε-
ται άπό τον Απ. Γεο^ργιάδη, ό.π.
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επιστημονικη ανακοινωση tot ακαδημαϊκου
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μέ τή λέξη ελευθερία κατονομάζεται ιδίωμα εξαίσιο τοϋ άνθρώπου,
επίσης όμως καί το έδραϊο δικαίωμα τοϋ άνθρώπου. Δέν ταυτίζονται ή
έλευθερία ώς ιδίωμα τοΰ άνθρώπου καί ή ελευθερία ώς δικαίωμα τοΰ άν-
θρώπου, άλλά καί δέν είναι άσχετες μεταξύ των, καθώς ή πρώτη άποτελεϊ
προϋπόθεση τής δεύτερης.

Ώς ιδίωμα τοΰ άνθρώπου ή έλευθερία ενέχει πρώτιστα χειραφεσία
του άπό δυναστική στήν ύπαρξή του έπιβολή τού ένστικτου. Ή χειραφεσία
όμως αύτή καί συνεπάγεται άποστέρηση τοΰ άνθρώπου άπό τήν οιονεί σο-
φία τοΰ ενστίκτου προς αύθόρμητη, ορθή, βιοσυντηρητική συμπεριφορά, τή
χαρακτηριστική τοΰ ζώου, καί άρα επιφέρει τήν περιαγωγή τοΰ άνθρώπου
σέ κατάσταση όπου άναπόδραστος είναι ό αύτοκαθορισμός τής συμπερι-
φοράς του.

Έξ άλλου, ή έλευθερία μέ τή συνδρομή τής πνευματικότητας ενεργεί
καί θετικά, ώς χορηγική τής ικανότητας γιά όρθοπραξία καί γιά δημιουρ-
γία' ένώ καί ύπέχει άντίστοιχα τόν κίνδυνο σφάλματος ή καί άμαρτήματος.
Σ' αύτό έγκειται καί ή δραματική ούσία τής ζωής τοΰ άνθρώπου, καθώς
προσπαθεί έκάστοτε νά προβεί σέ άποκάλυψη τοΰ δέοντος καί σέ άνακάλυ-
ψη τοΰ δυνατοΰ, επιτεύξεις τής συστατικής του πνευματικότητας.
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Ό άνθρωπος, ώς φορέας πνευματικότητας, συνδρομής τής ελευθερίας,
υπερβαίνει όποιες εξηγήσεις τής ούσίας του άπό τή θετική επιστήμη- κα-
θώς ενέχει τό μυστηριακό άδυτο καί τήν εύδαιμονική χάρη τοΰ θαύματος.

Μέ τήν ενέργεια τοΰ πνεύματος ό άνθρωπος υπερβαίνει τόν υποκειμε-
νισμό τής ίδιο-υπαρξίας του καί συλλαμβάνει, διανοητικά, τά όντα καί τά
δυνατά καί τά δέοντα, υπαρκτά, ε'ίτε ισχύοντα πέραν αυτού- καί άποκτάει
σύστοιχα προς αύτά νοήματα, είτε γνωσιακά ε'ίτε πραξιακά ή καί ποιητικά.
Μέ αύτά καί πλουτίζει καί οδηγεί τή ζωή του ή καί δημιουργεί δ,τι ονομά-
ζεται πολιτισμός.

Ενυπάρχει ό άνθρωπος στή Φύση, δχι δμως άπλώς σάν πλάσμα της,
αλλά καί ώς άπόλυτο υποκείμενο άντίκρυ της, καθώς έχει ελευθερία- ώστε
καί νά επιχειρεί τήν ολοένα βαθύτερη γνώση της καί νά έπιφέρει μεταβολή
στήν κατάσταση κάποιων στοιχείων της καί στόν ρυθμό κάποιων δυνάμεών
της- καί ώστε ν' άποκτάει αύτογνωσία καί νά καθορίζει ορθά τό πλήρωμα
τών ερχόμενων στιγμών τής ζωής του, μάλιστα μέ άλληλεγγύη καί μέριμνα
τουλάχιστον γιά τούς πλησίον του άνθρώπους" καί ώστε νά έχει επίγνωση
τής πολύτροπης άποστολής του, καθώς καί τού έσχατου πεπρωμένου του.

Έξ άλλου ζει ό άνθρωπος δχι μόνο στή Φύση, άλλά καί στήν κοινωνία
ώς ένεργό υποκείμενο της καί ώς έκών άκων υποτακτικός της, ένώ έχει
τό χάρισμα καί νά εμπνέεται άπό άί'διες άξιες καί νά πραγματώνει τό άπό
αύτές μήνυμα στή ζωή του.

Άλλά, παρά τά έξοχα συστατικά του, .έλευθερία καί πνευματικότητα,
ό άνθρωπος δέν είναι παντοδύναμος ούτε άλάθητος. 'Υπέχει ό άνθρωπος καί
τήν έκγονη τοΰ σώματος άνελευθερία, προεκτεινόμενη άλλωστε καί προς
τό πνεΰμα του, καθώς ή ένέργεια τού πνεύματος χρειάζεται καί πρόσφορη
λειτουργία τού σώματος, καί τό σώμα δέν υπόκειται ολικά στήν έλευθερία
τοΰ άνθρώπου. Είναι ό άνθρωπος άναγκασμένος άρα νά διεξάγει άδιάλειπτο
άγώνα γιά υπερνίκηση τής άπό το σώμα του προερχόμενης άνελευθερίας,
άλλά καί μέ ακέραιο σεβασμό προς το σώμα του, ώς φορέα τής ζωής καί
ύπο-φορέα τού πνεύματος, άρα ώς προικισμένο μέ τίτλους ιερότητας.

Ή σχέση έλευθερίας καί άνθρώπου δέν είναι άδιάπτωτη. Συχνά συμ-
βαίνει καί άδυνατεϊ ό άνθρωπος νά καθορίσει ορθά τόν άξιο τρόπο συμπερι-
φοράς στήν επικείμενη ώρα τής ζωής του, είτε νά επιβάλει στήν προκείμενη
ώρα τής ζωής του, δηλαδή νά πραγματώσει, τόν καθορισμένο ήδη άπό τόν
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εαυτό του άξιο τρόπο συμπεριφοράς. Ή διττή αύτή αδυναμία τοΰ άνθρώ-
που, όποτε συμβαίνει τυχόν, είναι άντίστοιχα έκλειψη τής έλευθερίας του.

Ή άδυναμία καθορισμού όρθοΰ τρόπου συμπεριφοράς επισυμβαίνει,
καθώς ό άνθρωπος δέν έχει πανεπάρκεια σέ άποκαλυπτική αίσθαντικότη-
τα γιά τό δέον ή σέ άνακαλυπτική διορατικότητα γιά τά δυνατά ή καί σέ
προβλεπτικότητα γιά τις έπισυνέπειες καί τις παρασυνέπειες τής συμπερι-
φοράς του.

Ή άδυναμία προς πραγμάτωση του καθορισμένου όρθοϋ τρόπου συμ-
περιφοράς έπισυμβαίνει, καθώς ή βούληση τοΰ άνθρώπου διέπεται όχι
άπλώς άπό τόν πρακτικό λογισμό του, άλλά καί άπό άλογικές ψυχικές
τάσεις, δηλαδή πόθους, φόβους καί άλλα πάθη, σέ άνταγωνισμό προς τον
πρακτικό λογισμό ή καί μεταξύ τους. Καί ιδού τό δράμα τής έλευθερίας τοΰ
άνθρώπου, στήν κατ' εξοχήν έντονη φάση του: είναι ό άνθρωπος υποκείμενο
ήθικής, δηλαδή κύριος καί υπεύθυνος γιά τήν ορθή τέλεση τής ζωής του.

Σέ κάθε στιγμή άξιώνεται νά προβαίνει ό άνθρωπος σέ κατόρθωμα
ήθικής όρθοπραξίας, ένώ ελλοχεύουν οί πειρασμοί καί οί φόβοι γιά νά πα-
ρασύρουν στήν εκτροπή, άλλά καί όπως χαίνει τό βάραθρο τής άστοχίας
τοΰ ίδιου τοΰ ήθικοΰ λογισμού ή καί τοΰ ήθικοΰ συναισθήματος, άκόμη καί
σέ όποιον μένει άνεπηρέαστος άπό τις σειρήνες τών πειρασμών καί άπό
τις ερινύες τών φόβων. Δέν έχει ό άνθρωπος ήθική παντοδυναμία, ώστε νά
κινείται άλάθητα καί άπαρέγκλιτα έπάνο^ στό μάλλον σαθρό έδαφος τής
μέσα του καί γύρο:» του πραγματικότητας. Αύτό καί συνιστά όμο^ς τό ήθικό
μεγαλείο του. Ή ζωή του δέν είναι δώρο άπλώς, άλλά επίσης είναι καταπί-
στευμα καί άθλημα.

Υπάρχει όμως πολύτιμος βοηθός καί οδηγός τοΰ άνθρώπου, ή παι-
δεία, στήν εύρύτατη έννοιά της. Είσδέχεται άπό αύτήν ό άνθρωπος στοιχεία
κοινωνικής ήθικής ή καί πολιτισμού καθόλου, έργα τής έλευθερίας προ-
γενέστερων άνθρώπων. Ή παιδεία είναι ή ίδια λειτούργημα έξοχο τής έλευ-
θερίας, άλλά προπάντων είναι μέγας διάκονος τής έλευθερίας καί άμβλύνει

τό έκγονό της δράμα στήν ύπαρξη τού άνθρώπου.

*

"Εννοια σύστοιχη κάπως τής έλευθερίας είναι ή άνάγκη. Ό ρυθμός τοΰ
κόσμου διέπεται άπό τόν νόμο τής άνάγκης. Ή έλευθερία είναι ιδίωμα τοΰ
άνθροοπου, καθώς υπάρχει ό άνθρωπος όχι μέσα μόνο, άλλά καί άντίκρυ
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στον κόσμο ή καί στον έαυτό του, ώς άπόλυτα εδραιωμένο υποκείμενο στο-
χασμού καί άλλης αύτενέργειας. Ή ένυπαρξία όμως στον κόσμο συνεπι-
φέρει τήν υπαγωγή του άνθρώπου στήν άνάγκη. Ή αύτοθεσία του άντίκρυ
στον κόσμο, πρώτιστο ενέργημα τής ελευθερίας, τήν άντιμάχεται. "Εργο
άδιάκοπο τής έλευθερίας είναι ή μείωση τής υπαγωγής του άνθρώπου στήν
άνάγκη, τή σύμφυτη μέ τον κόσμο, κάτι έπιτεύξιμο, καθ' όσον ό άνθρωπος
μέ τό πνεύμα του ή καί μέ τά χέρια του δαμάζει δυνάμεις καί στοιχεία τού
κόσμου. 'Ελευθερία καί άνάγκη συνυπάρχουν στον άνθρωπο. Είναι μέτοχος
έλευθερίας προπάντων, καί τροπαιούχος στήν άσκησή της, ό άνθρωπος μέ
τον κατορθωμένο αύτοκαθορισμό τής συμπεριφοράς του, καί ιδιαίτερα μέ
τήν ήθική άθλησή του καί τή δημιουργική δράση του.

Έξ άλλου, ένώ είναι κάτι άναπόδραστο ή ελευθερία ώς αύτοκαθορι-
σμός τής συμπεριφοράς τού άνθρώπου, είναι ώς πηγή δημιουργικότητας
καί ήθικότητας κάτι κατακτήσιμο, άν καί δυνάμει δοσμένο φυλογενετικά,
μέ τή σωματική διάπλαση τού άνθρώπου. Καί ή κατάκτηση αύτή έπιτε-

λεΐται προπάντων μέ τή συνδρομή τής παιδείας, έννοημένη εύρύτατα.

*

* *

Ή λέξη όμως έλευθερία στήν καθημερινή χρήση της εκφράζει οχι τόσο
τό συστατικό αύτό ιδίωμα τοΰ άνθρώπου, τήν ικανότητα προς αύτοκαθο-
ρισμό τής συμπεριφοράς καί προς ήθικότητα καί δημιουργικότητα, οσο τό
δικαίωμά του γιά δράση άνεμπόδιστη άπό τούς άλλους άνθρώπους στήν
κοινωνία.

Στήν κοινόχρηστη αύτή έννοια ή έλευθερία είναι τό βασικό δικαίο^μα
τού άνθρώπου, μάλιστα καί περιεκτικό άλλων, ειδικών, δικαιωμάτων, θε-
σπισμένων άπό τό σύστημα τοΰ δικαίου. Καί είναι συνηθισμένο σφάλμα νά
θεωρείται ή έλευθερία ώς δικαίωμα σάν νά είναι κάτι έξω άπό τό σύστημα
τού δικαίου, καί άπλώς προστατευόμενο άπό κανόνες δικαίου, ή καί δε-
χόμενο περιορισμούς, καί μόνο περιορισμούς άπό κανόνες δικαίου. Σφάλ-
μα επίσης είναι καί ή άναγωγή τού δικαιώματος έλευθερίας σέ πρώτο καί
ύπατο θεσμό δικαίου. Καθ' ήμάς, πρώτος καί ύπατος θεσμός τοΰ δικαίου
είναι ή προστασία τής ζωής τοΰ άνθρώπου, ώς μετόχου ιερότητας, δπως
εύστοχα διακήρυχνε ό Seneca: homo res sacra homini. To δίκαιο, λοιπόν, μέ
τον πρώτο θεσμό του άποσκοπεΐ τήν παραφύλαξη τής ζωής τοΰ άνθρώπου.
Ό πρώτος αύτός θεσμός είναι ή άπαγόρευση τού φόνου άνθρώπου καί τών
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παρόμοιων πράξεων, δηλαδή τών βλαπτικών τής σωματικής είτε ψυχικής

άκεραιότητας καί υγείας του άνθρώπου.

* *

Μέ τον πρώτον αύτόν θεσμόν τοΰ δικαίου υπηρετείται ή ζωή τού άν-
θρώπου μόνον προφυλακτικά. Ή ζωή όμως τοΰ άνθρώπου χρειάζεται όχι
μόνον τήν άποτρεπτική αύτή προστασία της, άλλά καί πράξεις μέ θετική
συμβολή βιοσυντηρητική, άρα καί άνθρώπινα ενεργά υποκείμενα μέ διάθε-
ση καί ικανότητα γι' αύτές. Καί ιδού ό δεύτερος θεσμός τοΰ δικαίου, ό
θετικά ύπηρετικός τού άνθρώπου: ή έλευθερία του ώς δικαίωμα.

Μέ τον θεσμόν αύτόν καθιδρύονται ήδη τά ένεργά ύποκείμενα τών βιο-
συντηρητικών ή άλλων τελεστικών τής ζωής πράξεων καθώς κάθε άνθρωπος
σέ ώριμη κάπως ήλικία, μέ τήν έμφυτη άρα διάθεση καί ικανότητα, καθό
φορέας τής έλευθερίας ώς συστατικού του ιδιώματος, νά επιτελεί τις πράξεις,
τις πρόσφορες γιά τή ζωή του, άποφασιστέες κατά ΐδια κρίση του καί θέλησή
του, άναγορεύεται άπό τό δίκαιο σέ πρώτον λειτουργό του, καταπιστευμένο
μέ τήν έπιτέλεση τών πράξεων, τών τελεστικών τής ζωής του.

Μέ τήν καταπίστευση αύτή θεσπίζεται ή έλευθερία ώς πρώτο καί βα-
σικό δικαίο^μα τοΰ ώριμου κάπως άνθρώπου, δηλαδή οχι καί τών βρεφών
καί τών μικρών παιδιών. 'Άσκηση τοΰ βασικού αύτοΰ δικαιώματος είναι ή
εύχέρεια τοΰ άνθρώπου νά διάγει στήν κοινωνία τή ζωή του άνεμπόδιστα ώς
ιδιώτης, άλλά μέ κάποιαν έννοια καί ώς λειτουργός τοΰ δικαίου στον χώρο
τής ζωής του καθό υποκείμενο αύτοκαθορισμοΰ μέ κύρος δικαίου.

Συντελείται ή θέσπιση τής έλευθερίας ώς δικαιώματος μέ θέσπιση
άντίστοιχων υποχρεώσεων μή παραβιασμοΰ της, έπιβλημένων στούς άλ-
λους πλήν τού ύποκειμένου της άνθρώπους, δικαιούχους έπίσης έλευθερίας,
άσκητέας όμως προς άλλη κατεύθυνση. Ά ς μή λησμονούμε τή διανθρώπινη
σύσταση τής κοινωνίας, «χώρου» ζωής τοΰ άνθρώπου.

Πρόδηλη όμως είναι ή άνεπάρκεια τών δυό πρώτων καί βασικών θε-
σμών τοΰ δικαίου. Ή γενική άπαγόρευση πράξεων βλαπτικών τής ζωής τοΰ
άνθρώπου δέν έπαρκεϊγιά τήν προστασία της. Ή άπλή εμπειρία δέν οδηγεί
στήν έγκαιρη διάγνωση πράξεων, άκαριαΐα ή βραδυενεργά βλαπτικών τής
ζωής ή τής σωματικής άκεραιότητας ή τής ύγείας τοΰ άνθρώπου, ή καί
γιγάντιων κινδύνων, άπότοκων τής εφαρμοσμένης στήν κοινωνία μετα-επι-
στημονικής τεχνικής. Ό θεσμός τής έλευθερίας ώς δικαιώματος έχει έπίσης
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σπουδαίες ελλείψεις. Όχι μόνο στερούνται άπό το σπουδαίο αύτο δικαίωμα
οί άνθρωποι δλοι στα πρώτα χρόνια της ζωής των, άλλα συχνά προκύπτει
αδυναμία για ταυτόχρονη άσκηση του άπό δικαιούχους του περισσότερους
του ενός.

Απαραίτητος άρα είναι και ό έτεροκαθορισμός δικαίου, ει'τε ώς νομο-
θεσία εΐτε ώς διοίκηση, εύρύτατα εννοούμενη, ώστε νά έχει και τους γονείς
οργανό της, γιά τη συντήρηση της ζωής και την άνατροφή των βρεφών και
τών μικρών παιδιών τουλάχιστον, έκτος άπό τά διάφορα γνοηοιμα διοικητι-
κά όργανα και το κορυφαίο, την Κυβέρνηση.

Και άξίζει νά επισημανθούν τά κύρια έργα του έτεροκαθορισμοϋ δι-
καίου, συστατικά της άποστολής του σέ οιοδήποτε κοινοτικό καθεστώς,
ει'τε άπό τή νομοθεσία επιτελούνται εΐτε άπό τή διοίκηση ή και άπό σύμβα-
ση, ο:ς πηγή έτεροκαθορισμοϋ, έκγονου άμοιβαίου αύτοκαθορισμού.

Ό έτεροκαθορισμός δικαίου, λοιπόν, προσπορίζει, μέ κατανομή, σε
κάθε άνθρωπο, ικανό γιά βιοτελεστική αύτενέργεια, οικονομικά άγαθά,
όπως έκταση χώρου και άλλα, χρήσιμα γιά τή ζοοή του, ένώ άπαγορεύει
ταυτόχρονα σέ κάθε άλλον τή χρήση τών άπρόσωπων αύτών προϋποθέ-
σεων της άνθρώπινης ζοοής' προσπορίζει έπίσης σ' αύτόν προσωπικές προ-
ϋποθέσεις της ζωής του, όπως είναι ή ενεργός συμβολή άλλου άνθρώπου
στήν άξια τέλεσή της, καθώς γιά τον σκοπό αύτό υπαγορεύει στους άλ-
λους αύτούς άνθρώπους υποχρεώσεις γιά τις άντίστοιχες πράξεις. Έξ άλ-
λου, και άναπληρώνει τήν έλλείπουσα τυχόν ικανότητα προς βιοτελεστική
αυτενέργεια σέ κάποιους άνθρώπους, καθώς υπαγορεύει άντίστοιχες υπο-
χρεώσεις άδιάλειπτης μέριμνας σέ γονείς εΐτε κηδεμόνες εΐτε κοινωνικούς
λειτουργούς" ιδρύει κοινωφελείς Υπηρεσίες, ιδιαίτερα γιά τήν προστασία
της υγείας, γιά τή λειτουργία της παιδείας και γιά τήν προαγωγή του πολι-
τισμού" και τέλος προβαίνει στήν προσπάθεια πρός άποτροπή κινδύνων τών
άνθρώπο^ν άπό τήν άδυσώπητη Φύση (σεισμούς, πλημμύρες) εΐτε άπό τή
μεγαλοδύναμη τεχνική" δράσεις πολύτιμες σέ μέγα βαθμό, άδύνατες μέ τήν
ίδιο^τική μόνο πρωτοβουλία, δηλαδή μέ τήν άσκηση άπλώς τής ελευθερίας
ώς δικαιώματος.

Άπό τή νομοθεσία και άπό τή διοίκηση, άλλά και άπό σύμβαση, πη-
γάζουν περιορισμοί τής ευχέρειας πρός αύτοκαθορισμό τής συμπεριφοράς
του άνθρώπου, μειώνεται δηλαδή τό περιεχόμενο του δικαιώματος ελευ-
θερίας του. Συμβαίνει όμως —κάτι άγνοούμενο συχνά— και νά πλουτίζεται
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ή έλευθερία ώς δικαίωμα του άνθρωπου μέ καινούργιες δυνατότητες συμπε-
ριφοράς, δημιουργημένες άπο τη νομοθεσία και τη διοίκηση, άλλά και άπο
σύμβαση.

Διοίκηση άρα και νομοθεσία είναι άπαραίτητες για την ύπαρξη της
κοινωνίας, ώστε και τοΰ άνθρωπου. Έξ άλλου, όμως, σύμφυτος μέ τή διοί-
κηση προπάντων είναι ό κίνδυνος έκτροπής της άπο την έκπλήρωση της
άποστολής της, ώστε νά έκφυλισθεϊ σέ πηγή και πράξεο^ν, ε'ίτε διατάξεων,
βλαπτικών ορισμένοι άνθροοπων, δηλαδή ταπεινωτικών, έκμεταλλευτικών
ή καταπιεστικών. Έπιδιωκτέα ομο^ς είναι ή αποτροπή του ηθικού αύτού
εκφυλισμού, και οχι τυχόν ή ούτοπική πολιτική ολικού άφανισμοΰ νομοθε-
τικών διατάξεων και διοικητικών πράξεων εΐτε κανόνων.

Ειδικά δικαιώματα, θεσπισμένα ε'ίτε άπο τή νομοθεσία ειτε άπο τη
διοίκηση ε'ίτε άπο σύμβαση, έμπλουτίζουν τό περιεχόμενο τοΰ δικαιώμα-
τος ελευθερίας, μέ δυνατότητες συμπεριφοράς τοΰ άνθρώπου, ανύπαρκτες
χωρίς αύτά.

Πρώτιστο «ειδικό δικαίωμα» είναι ή ιδιοκτησία. Πηγή θεσπιστική
της είναι ό έτεροκαθορισμος δικαίου, ώς νομοθεσία προπάντων. Σκοπος
της είναι ή περιχάραξη κάποιων ορίων στήν άσκηση της έλευθερίας ώς δι-
καιώματος, ώστε αύτή νά επιτελείται χωρίς προστριβές και άμφισβητήσεις
και διενέξεις.

Μέ τό δικαίωμα της ιδιοκτησίας ορισμένος χώρος εΐτε ορισμένα πράγ-
ματα προσνέμονται σέ όρισμένον άνθρωπο γιά ίδιοχρησία του, ένώ επιβάλ-
λεται υποχρέωση αντίστοιχα στους άλλους προς άποχή άπο τή χρήση τους.

Ό θεσμός άρα της ιδιοκτησίας είναι υπηρετικός τού θεσμού της έλευ-
θερίας ώς δικαιώματος. Και άποτελεί σφάλμα νά προβάλλονται οί δυο αύτοί
θεσμοί ώς ισότιμοι, δπως τό 1789 στή Γαλλική «Διακήρυξη των δικαιω-
μάτων τοΰ άνθρώπου και τοΰ πολίτου».

Έξ άλλου, ο θεσμός τής ιδιοκτησίας έχει λειτουργία κοινωνική άπα-
ραίτητα, άλλά οχι πάντοτε σύμφωνη μέ τις υπαγορεύσεις τής ηθικής.

"Άς συγκεφαλαιώσομε: Ή έλευθερία ώς δικαίωμα εδραιώνει τήν ύπαρ-
ξη τοΰ άνθρώπου μέσα και άντίκρυ στήν κοινωνία, και μέ τήν έδραιωση
αύτή δημιουργεί τήν εύχέρεια και τήν ευθύνη του γιά τήν έπιτέλεση τής
θεσπισμένης άποστολής του ώς αύτοσυνείδητου και αύτενεργοΰ, ήθικά αι-
σθαντικού, υποκειμένου χαρισμάτων, έκγονων ή και συστατικών τής έλευ-
θερίας στή ριζική έννοια της ώς ιδιώματος υπαρξιακού τοΰ άνθρώπου.
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Ή έλευθερία ώς δικαίωμα είναι δημιούργημα του δικαίου, άλλα και
λειτουργεί ώς πύλη εξόδου τοΰ άνθρωπου άπο τό σύστημα του δικαίου. Μέ
την ελευθερία ώς δικαίωμα είναι ο άνθρωπος κύριος της συμπεριφοράς του,

αύτοκαθόριστος και υπεύθυνος, ύπο την αιγίδα της ηθικής.

*

* *

Πραγματεύθηκα ο,τι μέ άκρίβεια έκφράζει ό τίτλος της ομιλίας μου.
"Εξω άπο τό θέμα της ήταν οί λεγόμενες πολιτικές έλευθερίες" άκόμη και ή
εθνική έλευθερία, ή άπο τον Σολωμο ύμνημένη ώς «άπο τά κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τά ιερά» ή και μέ τους έξοχους στίχους των Ελεύθερων Πο-
λιορκημένων: «Είν' έτοιμοι στήν άσπονδη πλημμύρα των άρμάτων / δρόμο
νά σχίσουν τά σπαθιά κι ελεύθεροι νά μείνουν / γιά έκεΐθε μέ τούς άδελφούς
για έδώθε μέ το χάρο». Έξ άλλου, δέν έπιτρέπεται νά μη έπισημάνω τή
μεγάλη θλιβερή επέτειο, σήμερα, τής 29ης Μαΐου 1453, ήμέρα θρυλικού,
τραγικού, μεγαλείου, στή συνείδηση του υπόδουλου Γένους, μέ τον πρω-
τοήρωά της Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ώς «μαρμαρωμένο βασιληά».
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 3ησ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΓΩ Ο ΑΦΕΡΕΓΓΤΟΣ.
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΝΩΣΗ

ομιλια tot αντεπ1στελλοντοσ μελουσ
κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΤΣΙΡΗ

Νοιώσατε ποτέ τήν άνάγκη νά δανεισθείτε; Τήν άνακούφιση τοΰ «ναί»;
Νοιώσατε βασανιστικό το ερώτημα πότε καί πώς θά επιστρέψω τό χρέος
μου; Ποιά άπάντηση δίνω στήν πρόσκληση «πληρώστε με» καί στό κτύ-
πημα τής πόρτας «κατάσχεση»; Διωγμός. Νοιώσατε αύτό πού ή μεγάλη
ποιήτρια άποτυπώνει σάν προσευχή στις λέξεις ((Κύριε, μή μάς πάρεις κι
άλλο τις άπώλειές μας. Δέν έχουμε πού άλλοΰ νά μείνουμε»1;

Περιληπτικά άς δούμε τί έχει συμβεί άπανταχού στον κόσμο τού δα-
νεισμού. Ή άφερεγγυότητα συνδέθηκε μέ τήν πτώχευση, ή ό άφερέγγυος
ταυτίστηκε μέ τόν πτωχό. Μ' αύτήν άνέκαθεν σκοπός ήταν ή ικανοποίηση
τοΰ δανειστή. Σέ κάποια όμως συγκινησιακή άπόκλιση είπαν: άς δούμε καί
τόν οφειλέτη, άς τόν δοΰμε σάν άρρωστο καί νά βρούμε μέ τί φάρμακα
μπορούμε νά τόν σώσουμε. Δέν έχει σημασία γιά πόσο χρόνο καί άν θά ξα-
ναγίνει υγιής, άρκεΐ νά μπορεί νά σταθεί, νά άνταποκριθεΐ στις υποχρεώσεις
του. Καί άν μέν άναστηθεΐ θά 'ναι τό θαύμα, διαφορετικά άς άκολουθήσει τή
μοίρα του. Τί μάς δίδαξε ή πτώχευση; Διαδικασία έκτέλεσης, συλλογικής,
άλλοτε, παλαιότερα, στό σώμα καί τό πρόσο^πο τοΰ οφειλέτη, τώρα στήν

1. Κ. ΔηΜΟΪΛΑ, «Τό πρόβλημα τής Στέγης», Μεταφερθήκαμε Παραπλεύ-
ρως, "Ελληνες Ποιητές, Καθημερινή, 2014, σ. 107.
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περιουσία του. Ή σύνδεση ένος προσώπου με τήν περιουσία του είναι άναν-
τίρρητη, άλλά μέ τόν θεσμό τά διαχωρίσαμε. Ό οφειλέτης ώς πρόσωπο δέν
έχει πια σημασία. Σημασία έχει ή περιουσία του γιά τό συμφέρον τών δα-
νειστών του. Καί τό άποτέλεσμα έδώ καί παντού, χιλιάδες πτωχεύσεις καί
απόπειρες εξυγιαντικής αναδιοργάνωσης. Στό όνομα τής απανταχού κίνη-
σης τής πίστωσης διαμορφώθηκαν διεθνή μοντέλα διασυνοριακών πτο^χεύ-
σεο^ν, ένωσιακές πράξεις, διακηρύξεις εκλεπτυσμένων ρυθμίσεο^ν έποπτείας
μέ χιλιάδες σελίδες γραμμένες στό «όνομα τής διαφάνειας», εξαιρέσεις γιά
τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ό «σύνδικος κυρίαρχος», ή διακηρυσ-
σόμενη ιδέα τής δικαστικής συνεργασίας, ή επιφύλαξη τής δημόσιας τάξης,
πλέγμα ρυθμίσεων, ώς εάν ό δανειστής νά είναι τό θύμα ή τό θήραμα πού
πρέπει νά προστατευθεί άπό τόν οφειλέτη, πού τό σύστημα, πίσω άπό τήν
κουρτίνα, τόν κατατάσσει στούς θηρευτές καί θύτες. Χρειάστηκε ή βαθιά
οικονομική κρίση, όπου επιζούν, χαιρόμενα, τά κεφάλαια άντιστάθμισης
κινδύνου, οί μεγάλες τράπεζες, οί οίκοι άξιολόγησης, όταν οί κάθε είδους
πρακτικές, θεατές ή άθέατες, τοκογλυφίας καί κερδοσκοπίας εκμηδένισαν
τήν οικονομική δυνατότητα στό ελάχιστο, γιά νά μάθουμε ποιος είναι ό
θηρευτής καί ποιο τό θύμα.

Καί διερωτάται κανείς. Γιατί δέν ξαναγυρίζεις στή σύμβαση; Γιατί
δέν μετακινείς τόν κίνδυνο καί στόν δανειστή, όταν επιλέγει μέ ποιόν καί μέ
ποιούς όρους θά έξασφαλίσει τήν άπαίτησή του; Τί χρειάζεται πραγματικά
ή πτωχευτική συλλογικότητα; Θά 'λεγα: είτε ένας σέ σκοτώσει είτε πολλοί
μαζί, το άποτέλεσμα δέν διαφέρει. Τό τέλος είναι έκεΐ. Απλά ή ένοχή μετα-
κινείται στο άπόσπασμα, όχι στόν ένα.

ς δούμε συνεπώς τόν άνθρο:>πο ((ύπαρξη» ώς άφερέγγυο, έστω καί άν
ό Heidegger μάς θυμίζει ότι ((ή σκοτεινιά τού κόσμου δέν θά φτάσει ποτέ το
φώς τού είναι»2. Ειπώθηκε ότι ή έπιστήμη καί ή παραδοσιακή φιλοσοφία
κατασκευάζουν συστήματα προς θέαν, προς κατοίκηση, ένώ πράγματι ό
ίδιος ό άνθρωπος μένει άστεγος. (('0 σκεπτόμενος φιλόσοφος», μάς λέει
ό Βάλ, «φτιάχνει ένα λαμπρό οικοδόμημα, άλλά ζει παραπλεύρως σέ μιά
καλύβα»3.

2. Μ. Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens, 1947, σ. 7.

3. Ζ \λ Βαλ, Εισαγωγή στις Φιλοσοφίες τοϋ 'Υπαρξισμού, Μετάφραση-
σχόλια Χρ. Μαλεβίτση, 1970, σ. 16.
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'Ορολογικά:

«Πτωχεύω», ομηρικός δρος, σημαίνει ((περιέρχομαι ώς επαίτης»,
«έπαιτώ κατά άστυ, άνά δήμο)). Ή άφερεγγυότητα ανάγεται στον ομηρικό
δρο «έγγυάω», δίνοα ένέχυρο. «Δειλαί τοι δειλών γε και έγγύαι έγγυάασθαι»,
δηλαδή, κατά μια έρμηνεία, τών άθλιων άνθρώπο^ν άθλιες είναι βεβαίως και
αύτές οί έγγυήσεις. Αφερέγγυος λοιπόν: έπαίτης; άθλιος; άνάξιος; 'Άς δούμε
τόν άφερέγγυο ώς ύπαρξη. «'Άς στοχαστούμε».

Έτσι άρχιζε!, ή ιστορία μας

"Ενας άνθρωπος, σύμβουλος σέ έκκλησία, έχασε τό σπίτι του, το ποδήλα-
το του, τις άποταμιεύσεις του λόγω πτώχευσης. Ζήτησε άπό τόν ιερέα τής
έκκλησίας του υποστήριξη κι αύτός τόν εκδίωξε άπό τά συμβούλια τής έκκλη-
σίας. Ή άφερεγγυότητα τόν είχε κάνει άκατάλληλο γιά ηγεσία . Αφηγείται:

((Μιά μέρα ό τραπεζίτης μοϋ τηλεφωνεί. Θέλει νά μέ δει στο γραφείο
μου στις 8 τό πρωί. Τον συναντώ. Συνοδεύεται άπό δικηγόρο, κλητήρα
και έναν σύνδικο. "Μπορείς νά πληρώσεις τό δάνειο τήν έπόμενη ώρα;" μέ
ρωτάει ό δικηγόρος. Δεν μπορούσα. Ό σύνδικος καλεϊ τό προσωπικό μου
και τό άπολύει. Ό κλητήρας άλλάζει τήν κλειδαριά. Παίρνει τό αύτοκίνητό
μου. Μέ συνοδεύουν στο σπίτι μου και παίρνουν τό αύτοκίνητο τής γυναίκας
μου ώρα 09.30 τήν ΐδια μέρα. Σαράντα χρόνια σκληρής δουλειάς, όλα μου
τά όνειρα, τό αύριο μου, δλα χάθηκαν σέ μιάμιση ώρα. Ή υπερηφάνεια μου
πληγώθηκε. Είμαι άπογοητευμένος μέ τους άνθρώπους, τήν έκκλησία, τους
φίλους. Ρο^τάω τόν Θεό: "γιατί;" Ακόμα φτάνω νά Τού ρίχνο^ φταίξιμο.
Απορώ γιά τήν πίστη μου. Πόσο μπορώ νά υποφέρω άκόμα και νά έπιζώ;»0

Κάποιος τού έγραψε: ((Νομίζω δτι πρέπει νά διαλέξεις μεταξύ πτώχευ-
σης και αυτοκτονίας. Ή πτώχευση είναι τό μικρότερο κακό. Τουλάχιστον
σέ βγάζει έξο:> άπό τό χρέος ζωντανό, ενώ ό θάνατος ΐσως δχι»6. Κάποιος
άλλος τόν ειρωνεύτηκε: ((Γιά τό κακό πού σε βρήκε, κοίταξε το χρώμα τής
γυναίκας σου και τών παιδιών σας».

4. J. Sutherland, Going Broke, 1991, σ. 9.

5. Ό.π., σ. 12-13.

6. Mike Grenbt, There is life after Bankruptcy, Abbotsford-Clearbrook Times,
27.7.1988, σ. 24 (άναφ. ύπο Sutherland, δ.π., σ. 21).
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Κάπου νοερά μέ συναντάει λέγοντας:

1. Μπορείς νά μου μιλήσεις; "Εχω ανάγκη νά μιλήσω κα,ί νά
άκούσω.

'Άν σε ανακουφίζει ένας διάλογος, θά προσπαθήσω νά άπαντώ στα
έρωτήματά σου. Δεν σέ γνώριζα, ουτε σέ γνωρίζω. Κάπου δμως ελπίζω
νά συναντηθούν οί σκέψεις μας. Πρόσεξε όμο^ς. Τό ταξίδι μέ τή σκέψη δέν
είναι πάντα εύκολο ή εύχάριστο. Και γιά νά σοΰ άπομακρύνω λίγο τή θλίψη
και τήν οργή πού σέ σκεπάζουν, θά σέ ρωτούσα: «Σοΰ πέρασε ποτέ άπο τον
νου δτι τό δάνειο και τό χρέος, ό δανειστής και ό οφειλέτης μπορεί νά θεω-
ρούνται άναγκαΐα στοιχεία τοΰ μικρόκοσμού μας ή άκόμα τοΰ καθολικού
κόσμου;» Λοιπόν.

Περίπου οκτώ αιώνες πρίν, είχε γεννηθεί ένας μεγάλος Γάλλος συγ-
γραφέας, ό Φρανσουά Ραμπελαί, λάτρης τοΰ Πλάτωνα. "Εζησε στό γύρι-
σμα άπο τον Μεσαίωνα στήν Αναγέννηση, δταν άρχισαν νά διαπλάσσονται
οί νέες άξιες, τό πλέγμα πού ονομάζουμε άνθρωπισμός, ή τάση προς μιά
«τέχνη ζωής» πού άναζητάει τήν εύτυχία σύμφωνα μέ τή φύση, μέ ελπίδα
και άγάπη γιά τή ζωή, μακριά άπο τή φιλόδοξη βία.

Στα έτη 1532-1534 σχεδίασε γιά ήρωές του δυο γίγαντες-άρχοντες,
τον Γαργαντούα, ήρωική μορφή, και τον Πανταγκρυέλ, γιό του, άγαθό και
σοφό, έπιλέγοντας τό παραμύθι και τή διακωμώδηση ώς διαύλους διακήρυ-
ξης τών ιδεών του, άφήνοντας τήν εύθύνη τής έρμηνείας στον άναγνώστη.
Μέ τό σοφό λοιπόν τό κήρυγμά του «Δέν γεννιέται κανείς άνθρωπος, γίνε-
ται», μέσω άγωγής, παιδείας και έπιλογής πράξεων ώστε νά έπιζήσουν τά
«καλά», ό Ραμπελαί μάς έπιτρέπει τό ((στοίχημα ύπέρ τής ζωής» διακη-
ρύσσοντας: ((Δέν άμφιβάλλο:» γιά τίποτα, άρα υπάρχον»'. Κάποτε, λοιπόν, ό
Πανταγκρυέλ γνωρίζει έναν άνθρωπο δαρμένο, πού φαινόταν δμως εύγενής,
μέ τό ονομα Πανούργος. Μεταξύ τών διαλόγων τους είναι και εκείνος μέ
τον τίτλο «Πώς ο Πανούργος εξυμνεί τους οφειλέτες και τους δανειστές»6.

7. ΦΡΑΝΣΟΤΑ ΡΑΜΠΕΛΑΙ, Γχργχντούας και Πανταγκρυέλ, Είσαγιογή-μετά-
φραση-σημειώσεις Φ. Δρακονταειδής, Εστία, 32008, σ. 26, 35.

8. Φρανςοτα Ραμπελαί, Λιαλεχτές σελίδες, Είσαγωγή-μετάφραση-σχόλια
Σπύρος Σκιαδαρέσης, Συλλογή Γαλλικού 'Ινστιτούτου Αθηνών, τ. 30, Αθήνα
1950, σ. 177 έπ.
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«Μά», ρώτησε ό Πανταγκρυέλ τον Πανούργο, ((πότε θά ξοφλήσεις τά
χρέη σου;» Απάντηση τοΰ Πανούργου: «Στάς έλληνικάς καλένδας. Όταν
όλος ό κόσμος θά 'ναι εύχαριστημένος κι όταν θά κληρονομήσεις τόν έαυτό
σου! Χρωστάς πάντα κάτι σέ κάποιον; "Ε, αύτός θά παρακαλάει άδιάκοπα
τόν Θεό νά σοΰ χαρίζει ύγεία, εύτυχία καί μακροημέρευση άπό τόν φόβο
μή χάσει τά δανεικά πού σοΰ έδωσε». ((Οί πιστωτές μου», συνεχίζει ό Πα-
νούργος, ((είναι οί ζηλωτές μου, οί χαιρετιστάδες μου, οί καλημεριστάδες
μου, οί αιώνιοι ρήτορές μου». Καί συνεχίζοντας σοβαρά: «Γιά νά νοιώσεις,
άρχοντα, ότι μιλάο:» σωστά, σχημάτισε, μέ ήρεμο πνεύμα, τήν ιδέα καί τό
σχήμα κάποιου κόσμου πού σ' αύτόν νά μήν ύπάρχει κανένας οφειλέτης
ή δανειστής. "Ενας κόσμος δίχως χρέη! 'Εκεί άνάμεσα στ' άστρα δέν θά
ύπάρχει καμιά κανονική τροχιά. Όλα θά βρίσκονται σέ μεγάλη άκαταστα-
σία. Ακόμα άπό τή γή δέν θά βγαίνει νερό, τό νερό δέν θά μεταβάλλεται σέ
άέρα, άπό τόν άέρα δέν θά γίνεται φωτιά, ή φωτιά δέν θά ζεσταίνει τή γή9.
Κάποιος πού δέν δάνεισε τίποτε, δέν θά 'χει δανειστεί καί τίποτε. Μέ λίγα
λόγια. Θά διώχνονταν άπό αύτόν τόν κόσμο ή Πίστη, ή 'Ελπίδα, ή Αγά-
πη, γιατί οί άνθρωποι γεννήθηκαν γιά νά βοηθάνε καί νά συντρέχουν τούς
άλλους». Καί καταλήγει: «Πίστεψε πώς τό νά δανείζεις είναι θεία πράξη
καί τό νά χρωστάς ήρωισμός. Κι αύτό δέν είναι όλο. Αύτός ό κόσμος πού
δανείζει, χρωστάει, δανείζεται, είναι τόσο καλός, πού, όταν τελεσθεί αύτή ή
θρέψη, σκέφτεται άμέσως νά δανείσει κι αύτούς πού δέν γεννήθηκαν άκόμη,
καί, μέ δάνειο νά διαιωνιστεί, άν μπορεί, καί νά πολλαπλασιαστεί σέ εικόνες
πού τοΰ μοιάζουν, κι αύτές είναι τά παιδιά...».

((Ερμήνευσε λοιπόν, φίλε μου, τήν ιστορία...»

2. Προσπαθείς νά μου δώσεις δύναμη καί σ' ευχαριστώ· δμως

για μένα ολα τελείωσαν. Νοιώθω απόγνωση.

Φίλε μου, μίλησες γιά άπόγνωση. Ασφαλώς δέν είμαι ψυχολόγος,
άλλά είναι βέβαιο οτι πολλές καταστάσεις στή ζωή μας μπορεί νά μάς οδη-
γήσουν σέ άπόγνωση. Είναι ένδεχόμενο οί σκοποί πού βάλαμε στόχους στή
ζωή —προσωπικοί, οικονομικοί, έργασιακοί, άθλητικοί, οικογενειακοί, κοι-
νωνικοί, πνευματικοί—, οί έλπίδες μας νά διαψευθοΰν. Μή ξεχνάς ότι πάνω

9. Ό.π., σ. 182.
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άπο τήν είσοδο τής Κόλασης του Λάντη «Απόγνωση γιά όσους εισέρχον-
ται εδώ», γράφει, «χωρίς ελπίδα γιά επάνοδο». Όταν τέτοια άπόγνωση
μάς πλήξει, τήν άντιλαμβανόμαστε, άκόμα καί τόν λόγο γιά τόν όποιο τό
όνειρο δέν θά γίνει ποτέ πραγματικότητα. Καί τό χειρότερο, νομίζουμε ότι
πλέον δέν άξίζει νά προσπαθήσουμε. Αύτή ή υπαρξιακή άπόγνωση δέν είναι
απλά ή άπώλεια τής ελπίδας γιά τό ένα ή τό άλλο σχέδιο, ούτε ή σύγχρο-
νη κατάρρευση καί τών άλλων συνηθισμένων ελπίδων μας, άλλά καθολι-
κή άπώλεια τής ελπίδας γιά ύπαρξη. Αύτή ή βαθιά άπόγνωση δέν είναι
έπίγνωστη, λογική άποθάρρυνση, άλλά πλήρης έγκατάλειψη κάθε έλπίδας.
Έσύ δέν βρίσκεσαι άκόμα μέσα σ1 αύτόν τόν ποταμό. 'Εάν πέσεις εκεί, δέν
θά πάρεις πια τίποτε μαζί στόν βυθό του. Ό,τι καί άν είχες στήν επιφάνεια
θά χαθεί παντοτινά. Πρόσεχε λοιπόν, φίλε μου, άν μείνεις στόν χώρο αύτής
τής υπαρξιακής άπόγνωσης, οποιαδήποτε άπελευθέρωση άπό αύτήν δέν θά
σέ κάνει ύπεράνθρωπο"1. Σέ όλους τούς άγώνες μας νικάμε ή μάς νικούν.
Συνεχίζουμε ή εγκαταλείπουμε τό άγώνισμα. Αλλά τίποτε δέν μπορεί νά
άπειλήσει τή θεμελιακή έλπίδα γιά ζωή, γιατί αύτή δέν βασίζεται σέ μάς,
στις ίκανότητές μας νά πετύχουμε κάτι. Μάς είναι δοσμένη, χαρισμένη μέ
τόν ερχομό μας στή Γή.

3. Γιατί; Τί με συνέθλιφε; Τί είναι δύναμη; Το δίκαιο;

Μιά άρχική άπάντηση, φίλε μου.

Οικονομική δύναμη είναι ή ικανότητα νά μεταβάλλεις τά οικονομικά
μεγέθη, νά εξαναγκάζεις σέ συμμόρφωση εμπορικές συνεργασίες, νά παρα-
μερίζεις άνταγωνιστές, νά χρησιμοποιείς τό πλεονέκτημα πληροφόρησης
πού έχεις καί νά επηρεάζεις τό κράτος ώς προς τούς επιβαλλόμενους άπό
αυτό όρους τής οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου νά άποκτήσεις
όφελος σέ βάρος άλλων οίκονομούντων προσώπο^ν11. Θά 'λεγες ίσως οτι ή
θέση αύτή είναι ούτοπική. "Ισως, γιά τή σημερινή εποχή.

10. Σχετικά μέ τήν ψυχολογική καί τήν υπαρξιακή άπόγνωση βλ. James
Park, Sinking into the River of Existential Despair, Minneapolis MN, 220 07, σ.
36-41.

11.H. Arndt, Markt und Macht, 1973, σ. 101.
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Ξεκινώντας άπό τή θεμελιωμένη υπόθεση εργασίας ότι ή ιστορία τών
άνθρώπων παραδοσιακά δίνεται ώς άποτέλεσμα άγώνα, στο ερώτημα σου ή
απαντηση σα ηταν οτι το ιοιο το όικαιο χο:>ρις ουναμη οεν μπορεί να υπάρ-
χει. Ή φιλελεύθερη άποψη εκλεπτύνει τήν άρχή τού άγώνα μέ τήν έννοια
μιάς ισορροπίας δυνάμεων, ένώ άκου πώς ένας άλλος διανοητής, ό Norbert
Elias12, μιλάει γιά τό τέλος όλο:>ν τών άγώνων: «Όταν οί άνθρώπινες σχέ-
σεις έτσι διαμορφωθούν, όταν ή συνεργασία τών άνθρο^πων πού καθορίζει
τήν υπόσταση καθενός έτσι λειτουργήσει, ώστε νά βρεθεί ισορροπία, τότε οί
άνθρωποι θά μπορούν νά πουν ότι είμαστε πολιτισμένοι»· και καταλήγει ότι
μόνον ή έξαφάνιση τού έλεύθερου άνταγωνισμοΰ —πού ιστορικά θά έπέλθει,
άφου ή τάση είναι νά περιοριστεί— θά συνεξαφάνιζε τήν άρχή τού άγώ-
να, και ή λειτουργία πλέον τού δικαίου θά μεταβαλλόταν σέ ισορροπημένο
καθορισμό τής έλευθερίας κάθε μορφής σχέσεων13.

4. 'Άκουσες την ιστορία μου. "Εσφαλα;

Φαίνεσαι άνθρωπος μορφωμένος. 'Ά ν έσφαλες; Τό έρώτημά σου σκλη-
ρό και ΐσως σκληρότερη ή άπάντηση. "Εχεις άκούσει γιά τόν υπαρξισμό;
Λοιπόν, λίγα λόγια άπό τούς θεμελιωτές του.

Ό υπαρξισμός, μάς λέει ό Κίρκεγκωρ, τονίζει τήν οντολογική σημασία
τής έννοιας της ένοχης. Το σφάλμα δεν είναι κάτι τυχαίο άλλά συστατικό
στοιχείο τής οντολογίας τού άνθρίόπου, γιατί ό υπαρξισμός είναι πρώτα άπ'
όλα φιλοσοφία τού άνθρώπου. Τό σφάλμα εξατομικεύει τόν άνθρωπο. Ή
θεωρία αύτή διακατέχεται όχι άπό πεσιμισμό άλλά άπό μιά άντίληψη ιδιαι-
τέρως δραματική γιά τό πεπρο^μένο του άνθρώπου. Κατά τόν Γιάσπερς, ή
επίκληση τής έλευθερίας συνεπιφέρει άλυτες άντινομίες και διηνεκείς σπα-
ραγμούς. "Ετσι τονίζεται η τυχαιότητα τοΰ άνθρώπου. « Ποιος μ' έβαλε έδώ;
Μέ τίνος διαταγή και θέληση ορίστηκαν γιά μένα αυτός ο τόπος και αύτός
ό χρόνος;» Ή ά8υναμία της λογικής. Ή άγνοια τού Σωκράτη άποτελεΐ τό
πρώτο σχεδίασμα τής διαλεκτικής τού παραλόγου, σάν όλοι οί άνθρωποι νά
βρίσκονται σέ μιά παραίσθηση. Το αιώνιο εισδύει στις σκέψεις μας και στις

12. Norbert Elias, Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, 1976.

13. V. Thomas, Der Zweck allen Rechts als Schrankenbestimmung intraspezi-
fischer Kämpfe, στο Rechtsphilosophie, Fest, für M. Fischer, 2010, σ. 77, 92.
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δραστηριότητές μας, προκαλώντας Ινα είδος μαγνητικής καταιγίδας. Είναι
ή ΰπερβατικότητα τοΰ άνθρώπου. Ό υπαρξισμός ώς φιλοσοφία του τραυ-
ματισμένου, σάν έσένα φίλε μου, δέν διδάσκει έφησυχασμό άλλά άντίθετα
προτρέπει τόν άνθροοπο σέ υπέρβαση του έαυτού του. Ό άνθρωπος είναι
ολοένα, μιά δυνατότητα ύπαρξης, άνάδυσης, πρόσβασης, υπέρβασης. Γιά
τόν Heidegger ό άνθρωπος υπερβαίνει τόν έαυτό του, ολοένα τόν ξεπερνάει
καί βρίσκεται μπροστά άπό τόν ΐδιο τόν έαυτό του. Ή ευθραυστότητα τοΰ
άνθρώπου. Ή άνασφάλεια τής τυχαιότητας μου έπιφέρει άνασφάλεια τής
υπαρξής μου, πράγμα πού άπαιτεΐ συνεχή έγρήγορση καί άδιάλειπτο άγώ-
να γιά τήν άνάκτηση τού άπωλεσμένου. Τό πεπερασμένο τοΰ άνθρώπου.
Γιά τόν Σάρτρ είναι παράλογο πού γεννηθήκαμε καί είναι παράλογο πού
πεθαίνουμε. «Ή ιστορία μιας οποίας ζωής είναι ή ιστορία μιας αποτυχίας».
Ή σαρτρική άποτυχία παρουσιάζεται σέ καθαρή κατάσταση, μέσα σέ ένα
άνέκκλητο παραλογισμό. Γιατί τό ((τέλος μου», λέει ό φιλόσοφος, «είναι ή
προσωπική δυνατότητά μου πού κανένας δέν μπορεί νά κάνει γιά λογαρια-
σμό μου»· ή πιο αύθεντική καί παράλογη, γιατί βρίσκεται σέ κάθε στιγμή
τής ζωής μου, σ' αύτή τήν ϊδια τήν πράξη τού ζήν. Τό νά ζεις έντατικά,
μάς λένε αύτοί οί φιλόσοφοι, σημαίνει νά είσαι εκτεθειμένος μέ τή διπλή
σημασία τής λέξης: νά είσαι διαθέσιμος στις εξωτερικές επιδράσεις καί νά
άντιμετωπίζεις μέ θάρρος αύτή τήν έκθεση. «Υπάρχει ένα πράγμα», λέγει
ό Γκαμπριέλ Μαρσέλ, ((πού ονομάζεται " ζλγ-Ρ καί ένα άλλο πράγμα πού
ονομάζεται "υπάρχειν": εγώ διάλεξα τό ύπάρχειν». Τό είναι μου δέν ταυ-
τίζεται μέ τή ζωή μου: προηγούμαι τής ζωής μου, δέν μέ εξαντλεί, είμαι
έπέκεινα τής ζωής μου1'1.

5. Μου μιλάς για διανοητές. Διαβάζοντας τους μπορεί αραγε

κάποιος νά ζεφύγει άπό τήν αίσθηση, τήν πίεση τοΰ Νόμου;
Τί νομίζεις;

Δίκαιο καί λογοτεχνία άλληλοκοιτάζονται άπό χαραμάδες. Τό δίκαιο
κωδικοποιεί, επιβάλλει θεσμούς, δημιουργεί σύστημα ύποχρεώσεων καί
άπαγορεύσεων, ή λογοτεχνία άμφισβητεΐ τις βεβαιότητες, προκαλεί τις
συμβάσεις, παραβιάζει τά άπαγορευτικά. Τό δίκαιο άσκεΐ εξουσία, ή λο-

14. Ζ. Βαλ, Εισαγωγή στις Φιλοσοφίες του Υπαρξισμού, ό.π., σ. 211 έπ.
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γοτεχνία κριτική" το δίκαιο επιβάλλει πειθαρχία, ή λογοτεχνία υποβάλλει
άμφισβήτηση1''.

Θά μπορούσε άραγε ή λογοτεχνία νά μας βοηθήσει νά καταλάβουμε
τήν έννομη ύπαρξη16 ή το που βρίσκεται ο Νόμος; Πρόσεξε, λοιπόν.

Στο σύντομο διήγημα τοΰ Κάφκα Ενώπιον τοΰ Νόμου, ένας χωρικός
έρχεται στον Νόμο και ζητά άπο τον φρουρό νά γίνει δεκτός. Ό φύλακας τοΰ
λέει πώς πρέπει νά περιμένει. Ό χωρικός μένει πλάι στήν πύλη και περνάει
δλη του τή ζωή καθισμένος μπροστά στήν πόρτα τοΰ Νόμου, περιμένον-
τας νά γίνει δεκτός. Καθώς σιμώνει ό θάνατος, ό χωρικός συνειδητοποιεί
οτι κανείς άλλος δέν έγινε δεκτός άπο τον Νόμο, και ρωτάει τον φρουρό
τό γιατί. Εκείνος άπαντά δτι ή πόρτα προοριζόταν μόνο γιά τον χωρικό
και γιά κανέναν άλλο και τώρα θά σφραγιστεί γιά πάντα1'. Πρόκειται γιά
παραβολή ένός παραλογισμού τοΰ Νόμου; Γιά άδιαφορία τοΰ Νόμου στήν
ανθρώπινη άξία; Δοκιμάζεται πραγματικά ό άνθρωπος νά προσεγγίσει τό
μυστικό τοΰ Νόμου και νά τό κατανοήσει; Ό Νόμος πρέπει νά εξηγήσει τον
εαυτό του μέσα άπο τά μάτια τοΰ άνθρώπου. Ποιο είναι τό μυστικό του; Ό
άνθρωπος τελικά καταλαβαίνει δτι ό ΐδιος ήταν ό μόνος άποδέκτης, δτι τό
μυστικό τοΰ Νόμου είναι δτι δέν υπάρχει μυστικό. Ό Νόμος είναι άνοικτός
σέ δλους18.

Σέ μιά σατυρική μπαλάντα πού έγραψε ό ποιητής Sidney Lanier τό
1877 γιά τήν παραμονή τών Χριστουγέννων, μέ τίτλο Δύσκολοι καιροί
γιχ την Elfland, δηλαδή τή Νεραϊδοχώρα, ό Άη Βασίλης παραπονείται:
(('Ολόκληρη ή Elfland εχει ύποθηκευθεΐ και τά στοιχειά πρόκειται νά
άπεργήσουν». Οί σιδηρόδρομοι θά άντικαταστήσουν τον 'Άγιο και δ 'Άγιος
άναγκάστηκε νά υπογράψει σύμβαση γιά τό ((πώς θά μεταφέρει τά δώρα».
Λέει ό Άγιος γι' αύτήν τήν εμπειρία του: ((Οί συμφορές μου άρχισαν αύτή
τήν άπαίσια ήμέρα. Ό Πρόεδρος μέ μεταχειρίστηκε σάν έργαλεΐο. Μιλοΰ-

15. γίωτα Κραβαριτοτ, Δίκαιο και Λογοτεχνία, όψεις και κατόψεις, στο γ.
κραβαριτου (έπιμ.), Δίκαιο και Τέχνη τοΰ Λόγου, Άντ. Σάκκουλας, 2008, σ. 31
έπ., 37.

16. κωστασ Δουζινας, Ενώπιον τοΰ Νόμου. Δίκαιο και Αισθητική, στο
Δίκαιο και Τέχνη τοΰ Λόγου, ο.π., σ. 83 έπ.

'17. Ό.π., σ. 86, 87.

18. Ό.π., σ. 91.
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σα γιά αμοιβές δικηγορούν καί δικαιώματα διόδου, άσφαλιστικα μέτρα, μι-
σθώσεις, ναύλους. Είχα εγκλωβιστεί σέ έναν "μεγαλοπρεπή λαβύρινθο"».
"Ισως αύτή ή τελευταία λογοτεχνική φράση ισοδυναμεί μέ τόν όρο, πού
κατ' εύφημισμό άποδίδεται στό δίκαιο, «άρραφος ιστός» (seamless web).
Τό θέμα τής Νεραϊδοχώρας δέν είναι περίπλοκο. Μάς λέει ότι άκόμα καί
ή πιο εξευγενισμένη παράδοση μπορεί νά γίνει ερείπια άπό τήν άπληστία,
προστατευόμενη άπό νόμους, όταν αύτοί άγνοοΰν θεμελιώδεις έννοιες τής
δικαιοσύνης19. Νοιώσε ότι δέν ζούμε σέ έναν τέλειο κόσμο ούτε τέτοιος
μπορεί νά υπάρχει στή γη μας.

Μπορείς νά βρεις τόν δρόμο; Ό Ντίκενς στό διήγημά του Little Dor-
nt πλάθει τή μορφή άθώου οφειλέτη πού καταδικάζεται καί κλείνεται
γιά χρόνια στις φυλακές τής Marshalsea, όπου είχε φυλακιστεί παλιά καί
ό πατέρας τού ίδιου τοΰ Ντίκενς. Ή κόρη τού οφειλέτη, Amy (Γουίλιαμ
Ντόριτ), άφοΰ συνειδητοποιεί ότι ούτε ή φυλακή ούτε ή κοινωνική πρόοδος
άποκάλυπταν ήθική, μαθαίνει ότι, άν πληρωθούν τά χρέη, ό πατέρας της θά
άποφυλακίζονταν. Λέει: «Μοΰ φαίνεται σκληρό ότι έπρεπε ό πατέρας μου
νά χάσει τόσα χρόνια καί νά υποφέρει τόσο πολύ καί στό τέλος νά πληρώσει
καί όλα του τά χρέη». «Μοΰ φαίνεται σκληρό νά πληρώνεις μαζί μέ ζωή

\ ν ~ 20

και σε χρήμα» .

6. Μα πώς θά συνεχίσω νά ζώ; Νοιώθω στιγματισμένος.

Νά σοΰ πώ, χαίρομαι πού τό θέτεις έτσι.

Τό στίγμα τής πτώχευσης σημαίνει κόστος πού σχετίζεται μέ τό
πλήγμα στή φήμη καί τήν παράβαση ήθικών προτύπων. Μερικοί οφειλέτες
προτιμούν νά μήν προσφύγουν στή διέξοδο τής πτώχευσης, γιατί πιστεύουν
ότι θά υποστούν άπώλεια φήμης (άποτυχία, δάγκωμα θανάτου) ή γιατί
πιστεύουν ότι ήθικά δέν είναι σωστό νά μήν πληρώσουν τά χρέη τους μέ
κάθε θυσία. Τό λεγόμενο γιά περιορισμό τής ύπόθεσης «στίγματος» ώς
αύτονόητο πράγμα στηρίζεται στό ότι ό κόσμος σιγά-σιγά τό έχει άπο-

19. Έξοδος, 22, 25-27.

20. Carol Colatrella, The Innocent Convict: Character Reader Sympathy
and the Nineteenth Century Prison in ((Little Dorrit», στο Mon. Fludernik & Gre-
ta Olson (eds.), In the Grip of the Law, Peterlang, 2004, σ. 184 έπ., 196.
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δεχθεί. "Εχει. γραφτεί δτι, στο Τέξας πινακίδα γιά πώληση αύτοκίνητων
έγραφε: ((Κακό χρέος; Πτώχευση; Κανένα πρόβλημα». Άλλου γράφεται δτι
οί περισσότεροι οφειλέτες δέν κοιτάνε πίσω. Είναι έτοιμοι νά χορέψουν rock
and roll καί νά φτιάξουν πάλι κάποιο χρέος. Πολλοί άπέδωσαν τήν αύξηση
τών πτοοχεύσεων στήν παρακμή τοΰ στίγματος. Όμως, δταν ή πτώχευση
δημοσιοποιηθεί καί τά μέσα ενημέρωσης τήν παρουσιάσουν δπως θέλουν
—μέ χρησιμοποίηση άκόμα ιστοριών γιά τήν οικογένεια τοΰ οφειλέτη— τό
στίγμα έπεκτείνεται. "Ισως πάλι δσο περισσότεροι οφειλέτες προστρέχουν
στήν πτώχευση, τό στίγμα νά μειώνεται21. Θά ήταν άρα συλλογική ήθική
υποβάθμιση; Αποδοχή τοΰ «όπως κάνουν δλοι καί έγώ»; Τότε το επίπεδο
ήθικής ((μηδέν» δέν είναι μακριά. Θά ήταν όμως μάλλον λάθος νά άναζητή-
σει κανείς τήν αύξηση τών πτωχεύσεων στήν παρακμή τοΰ στίγματος, όταν
ύπάρχουν πολλές έξηγήσεις γιά τήν αύξηση αύτή, δπως ή έπικράτηση τοΰ
άκραίου νεοφιλελευθερισμού —μέ σύνθημα-δραμα τή μεγιστοποίηση τού
κέρδους γιά τις έπιχειρήσεις καί τούς μετόχους—, ή άπόκλιση τών τραπε-
ζών άπό τή βασική τους λειτουργία στον οικονομικό χώρο, ή έσο^τερική ή
διεθνής οικονομική κρίση ή κατάρρευση, ώς άγνο^στης προέλευσης άσθένεια
μέ άνύπαρκτο φάρμακο άληθινής άνάρρωσης.

7. Πες μου, 'έστω και άν 8εν είμοα στιγματισμένος: 'Έγινα κι
έγώ ίνα ανθρώπινο πλάσμα που ζέπεσε; Έχω πλέον δικαιώ-
ματα; Οί απόγονοι μου; Τί εμαθες στα θρανία σου;

Κάνεις ερωτήσεις, όταν οί άπαντήσεις βρίσκονται μέσα σου, άρκεΐ νά
τις άναζητήσεις. Άκου λοιπόν, άν μπορώ νά σέ βοηθήσω. Αέγεται ότι οί
ειδήσεις, τά νέα άπό τήν κατάσταση τού άνθρώπου, στή φυσική του κα-
τάσταση, ήταν άνάμεικτα: καλά καί άσχημα. "Εχασε τόν Κήπο τής Εδέμ
καί τό Eldorado τοΰ πνεύματος, κατέληξε σέ έρημο καί ζούγκλα. 'Έτσι
μάθαμε δτι ύπάρχει τίμημα γιά το άδίκημα, πού πρέπει νά τό υποστούμε.
Συγχρόνως όμως_ ό άνθρωπος έμαθε νά βλέπει καί νά άντιμετωπίζει τή
γύμνια, τόν πόνο, άκόμα τόν φόβο τοΰ τέλους χωρίς αύταπάτη. Προόδευσε

21. T. Sullivan, Ε. Warren, J. L. Westbrook, Less Stigma or More Financial
Distress, Stanford Law Review, 59, 2006, σ. 213, 234 έπ., 247.
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μέ τις προσπάθειές του22. Κάποιος άποκάλεσε τή Φύση ώς τή «μητριά πού
μας άφησε άφρόντιστους»23. Αύτο δμως δέν σημαίνει δτι δέν πρέπει νά τής
έχουμε εύγνωμοσύνη. Μάς έδωσε τά πλούτη της γιά νά μήν πολεμάμε με-
ταξύ μας γι' αύτά. «Πάρτε», μάς είπε, «μοιράστε τα». "Ετσι φτάσαμε στά
δικαιώματά μας, δπως μάς τά δίνει το Δίκαιο άλλά, κυρίως, ΐσως βαθύτερα,
δπως τά νοιώθουμε, δπως αύτά συνιστούν το είναι μας, δπως μ' αύτά ζούμε
ώς στοιχεία άναπόσπαστα μέ τήν έλευθερία μας. Είναι δικά σου και δικά
μου, δικά μας. «"Εχω το δικαίωμα» λέμε, έστω και άν δέν έχουμε διδαχτεί
τί είναι Δίκαιο και τί δικαίωμα. Κανείς δέν μπορεί νά σ' τά άφαιρέσει. Μήν
αύτοαναιρεϊσαι. Δέξου λοιπόν «τί σου συνέβη». Αύτή ή αύτογνωσία είναι ή
πρώτη στάση πριν τον γκρεμό. Και στή συνέχεια ή άναγνώριση τής ύπαρ-
ξης και τής άξιας της είναι ή δεύτερη. 'Έτσι τελικά θά πεις: «Αύτο είμαι
πραγματικά, γι' αύτο θά ζήσω». Νοιώσε λοιπόν δτι έχεις στά χέρια σου
τόξο και βέλος. Σοΰ άνήκουν και τά δύο. Κάποιος είπε: «Τέντωσέ τα και
σημάδεψε τό άστρο στον ούρανό γιά νά σέ οδηγήσει»24.

Μέ ρωτάς άν ξέπεσες; Ή ιστορία είναι γεμάτη άπο πτώσεις. Ή πτώση
τοΰ Πρωτανθρώπου, τής Ρώμης, τοΰ φεουδαρχισμοΰ, τοΰ φασισμού, τών
διαφόρων μορφών τής οικονομίας, άκόμα και ή πτώση τοΰ Τείχους. Δέν
είναι βέβαιο δμως τί τελικά θριάμβευσε. Δίκαιο και τάξη άλλάζουν. Έάν
κάποτε διαπράττονταν έγκλήματα άπο τους λαούς σηκώνοντας σύμβολα
εθνικιστικά, άκόμα και θρησκευτικά, σήμερα, πού τό Δίκαιο έμφανίζεται
νά κυριαρχεί, τελικά είναι οί Λεβιάθαν πού άποφασίζουν τί είναι καλό ή
κακό και πώς άντικαθιστοΰν τήν τάξη. Νέα ή παλιά δέν έχει σημασία. Το
παιχνίδι γι' αύτούς είναι: «άλλαξέ το», «μπορείς», «έσύ ξέρεις γιατί». Τό
τραγικό γύρω μας είναι δτι δέν υπάρχουν πλέον Δαβίδ, γιατί δέν υπάρχουν
ορατοί πια Εολιάθ. "Ετσι ή Εποχή, παρά τήν τεχνολογική πρόσβαση στήν
Πληροφορία και στή Ενώση, μάς σπρώχνει σέ ενα Άγνωστο συμμετέχοντας
σ' αύτο και πιστεύοντας δτι κερδίζουμε δλο και περισσότερο άπό αύτό, δσο
περισσότερο συμμετέχουμε. Και ή συμμετοχή είναι έπιλογή, κάθε δμως
έπιλογή ένέχει κίνδυνο. Σέ κύκλωσε. Δέν υπάρχει συνταγή πού νά μάς λέει

22. Allan Bloom, The Closing of the American Mind, Simon and Schuster,
New ï'ork 1987, σ. 163.

23. Ό.π., σ. 165.

24. Ό.π., σ. 198, 200.
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πώς νά ζήσουμε ή άν πρέπει νά αγκαλιάσουμε ή νά άντισταθοϋμε σ' αύτο
πού συμβαίνει. Κάθε σφάλμα δέν είναι ξεπεσμός, έκτος άν μόνος σου μειώ-
νεις τόν έαυτό σου. Έμεΐς οί άνθρωποι, φίλε μου, έχουμε μιά θαυμαστή δω-
ρεά. 'Επικοινωνούμε, όπως οί δυό μας τώρα, σχετιζόμαστε μεταξύ μας μέ
χίλιους τρόπους, άκόμα και άν είμαστε μόνοι. Κάπου έντασσόμαστε ώς κοι-
νωνικά πλάσματα. Κι εγώ έζησα τόσα χρόνια στο έργαστήριο τής Νομικής,
χωρίς όργανα ή έξισώσεις. Έκεΐ, μέ τή σκέψη προσπαθούμε νά πιάσουμε ή,
τουλάχιστον, νά νοιώσουμε αύτο πού πετάει μέσα στούς τοίχους της, όπως
τις έννοιες τής δικαιοσύνης, τής έννομης τάξης, τής επιείκειας, τού κανόνα
δικαίου, τής καλής πίστης, τών χρηστών ηθών, φιλοσοφικές ιδέες φυσικού
δικαίου, μεταφυσικής, ιδεαλισμού, θετικισμού, πραγματισμού. Όλα αύτά,
φαντάσματα του παρελθόντος ή εύλογία γιά τό μέλλον, νά τά χρησιμοποιή-
σουμε γιά τή λύση ένός προβλήματος δικαιοσύνης.

Είναι σοφό πραγματικά κι άνθρώπινο νά νοιάζεσαι γιά τις νέες γε-
νιές. Θά σοΰ μιλήσω γενικά. Έξ ορισμού μέλλουσες γενιές δέν υπάρχουν.
Εϊναι όμως άναμφισβήτητο ότι θά υπάρξουν μιά μέρα. Ό Τσέχος ποιητής
Wolker, πού πέθανε σέ ηλικία μόλις 24 έτών, στο ποίημά του ((Αγωνία»
έγραψε: «Στόν θάνατο, όπως και στή γέννηση, κανένας δέν μένει τελευ-
ταίος». Συνεπώς και οί επερχόμενες γενιές έχουν ύπαρξη μόνο μπροστά
στόν χρόνο, και άντίστοιχα μπροστά στόν χρόνο έχουν δικαιώματα. Αύτο
πού πρέπει όμως έμεΐς, πού τώρα ζούμε, είναι νά έξασφαλίζουμε γι' αύτές
τό δικαίωμα νά ζήσουν μέ διατήρηση τού άνθρώπινου είδους, τής γενετικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς τής άνθρωπότητας και νά μήν μεταφέρουμε
σ' αύτές τό βάρος και τόν άντίκτυπο τών μέτρων πού άπαιτει τό συμφέρον
τού Σήμερα23. Και ας μή ξεχνάμε τό περιβάλλον, ώς χώρο και χρόνο θεω-
ρημένα μαζί, ώς είδος υποδοχής έκείνων πού θά μάς διαδεχθούν. Συνεπώς,
άν θέλεις, ένδιαφέρσου μόνο γι' αύτά. Ή ιστορία τών χρεών σου γιά τους
έπερχόμενους θά 'ναι μόνον παρελθόν, άγνωστη.

25. Karel Vasak, The rights of future generations, στο Linos-Alexandros
Sicilianos & Maria Gavouneli (eds.), Scientific and technological developments
and human rights, Ant. N. Sakkoulas, Athens 2001, σ. 276, 277.
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8. Σ' ευχαριστώ γιά. 6,τι μου λες, άλλά τί περιμένει ό κόσμος

άπό μένα., εν αν αφερέγγυο άνθρωπο; Τί ρόλο μπορώ να εχω

πια σ' αυτόν;

Σ' άρέσει ό Σαίξπηρ;

Ό Σαίξπηρ, λοιπόν, στό έργο του "Οπως σας άρέσει γράφει: ((Όλος ό
κόσμος είναι μιά σκηνή καί όλοι, άντρες καί γυναίκες, άπλά παίκτες)). Τί
σημαίνουν αύτά. Τό ότι ό άνθρωπος είναι κοινωνικό πλάσμα, είναι κάτι πε-
ρισσότερο άπό μεταφορά' ότι ό ρόλος που παίζει στήν κοινωνία είναι περισ-
σότερο άπό εναλλάξιμες μάσκες θεάτρου' ότι ή κοινωνική του συμπεριφορά
είναι περισσότερο άπό κωμωδία ή τραγωδία, άπό τήν όποία άκόμα ό ήθο-
ποιός στήν πραγματική ζωή δέν θά άπαλλαγει26. Όταν μιλάμε γιά ((κοινω-
νικό ρόλο» εννοούμε τήν άναμενόμενη συμπεριφορά πού, λόγω τού ρόλου,
ή κοινωνία άναμένει άπό τόν άνθρωπο, άπό σένα, άπό μένα. Ό άνθρο^πος
παίρνει τό επίθετο homo sociologicus, ώς μέσο προς τόν σκοπό όρθολογικο-
ποίησης, εξήγησης καί ελέγχου ενός τμήματος τοΰ κόσμου όπου ζούμε. Ή
λειτουργία ή τό έργο τοΰ κοινωνικού ρόλου είναι πρώτα νά κατατάσσει τις
θέσεις μας στήν οικογένεια, στό επάγγελμα, στήν πολιτεία κ.ά. Ή δεύτερη
είναι νά άναγνωρίζει τις συσχετιζόμενες ομάδες πού καθορίζουν τόν τόπο
κάθε κοινωνικής θέσης, όπως ό δάσκαλος καί ή ομάδα τών μαθητών. Τέλος,
τό δυσχερέστερο είναι ή άναγνώριση καί μορφοποίηση τόσο τών προσδο-
κιών πού άναμένονται άπό τόν κοινωνικό ρόλο όσο καί τών κυρώσεων σέ
περίπτωση παράβασής του. Ναί, σοΰ πήραν, φίλε μου, ολα τά άγαθά! Άλλά
σκέψου, ό άνθρωπος πού συναντάμε στήν κοινωνία δέν είναι μόνο σύνολο
τών «προσωπείων», τών ρόλων του καί έξαρτώμενο άπό αύτούς. Είναι καί
ελεύθερος. Αύτό είναι τό παράδοξο τοΰ λεγόμενου Διπλού Άνθρώπου. Τόσο
ό homo sociologicus όσο καί ό ελεύθερος άνθρωπος είναι μέρη τοΰ κόσμου
μας καί της έννόησής του2'.

26. R. Dahrendorf, Homo Sociologicus, 61967, σ. 22.

27. Ό.π., σ. 57.
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9. Μά ποιος θά με συμπονέσει; Νοιώθω απόκληρος.

Ή συμπόνια προς τον άλλο; Κάποιος είπε άπλα28 δτι μέσω τής συμ-
πόνιας (sympathy) μπαίνει ό ένας στις έννοιες τοΰ άλλου. Πρόσεξε δμως.
Ή συμπόνια δέν είναι έλιξήριο. Ό μεγάλος φιλόσοφος-οίκονομολόγος,
θεμελιωτής τοΰ έγωισμοΰ Adam Smith μάς προσγειώνει. Ή συμπόνια άπο-
τελεϊ έννοια πού έχει προσαράξει στήν άτέλεια πού στηρίζεται σέ αδύνατη
φιλοδοξία29, άτέλεια όμως πού είναι άναγκαία γιά τήν έπιτυχία της, έτσι
ώστε έκεινος πού συμπαθεί νά μήν παρασύρεται ουτε νά ταυτίζεται μέ δ,τι
κακό έχει έπισυμβεΐ στον συνάνθρο^πό του. Χρειάζεται νά μή χάνει τή θέση
τοΰ θεατή. Σκληρή θέση άλλά δέν άπέχει άπο δ,τι συμβαίνει. Ή μέσω τής
συμπόνιας τάση επικοινωνίας μέ τό τί είναι «κοινό» στους άνθρώπους γίνε-
ται θεμελιώδες δυναμικό τής κοινωνικής τάξης. Οί ((συμμετέχοντες» άντα-
ποκρίνονται ό ένας στόν άλλο, έτσι ώστε νά έχουμε μιά καταρχήν άρμονία
στήν κοινωνία30. Γι' αύτο έχει υποστηριχθεί δτι ή συμπόνια, ώς δυναμική
ερμηνευτική, έχει άποτελέσει γιά τον δικαστή, μέσω τής διαμορφωμένης
νομολογίας, μέ έπίκληση τής συμπόνιας, πολύτιμο έργαλεΐο έρμηνείας31.

Οικονομικά πληγωμένοι άνθροοποι άναζητοΰν απελπισμένα χρήματα
και μπορούν νά κάνουν πράγματα πού υπό ομαλές συνθήκες θά τά άπέρρι-
πταν. Προσφεύγουν σέ συγγενεϊς-φίλους. Και άν τούς άνοίξουν τήν πόρτα
τής στήριξης μιά φορά, θά τούς τήν κλείσουν σκληρά τήν έπομένη. «Χθές
ήμουν σάν δλους, σήμερα νοιώθο:> άπόκληρος». Ή αύτοεκτίμηση είναι
εΰθραστο προϊόν. Είναι βέβαιο, φίλε μου, δτι υπάρχουν λόγια παρηγοριάς
ή ενθάρρυνσης γιά τό «αύριο είναι άλλη μέρα». Όμως, σπασμένες έλπίδες,
οικογενειακές έντάσεις, δικαστικοί άγώνες και συναισθήματα αποτυχίας και
απογοήτευσης άπειλοΰν νά σέ άποκόψουν άπο τή διάσταση τοΰ μέλλοντος,
τή μετάβαση σέ φο^τεινή έλπίδα ζωής. Έάν τά αίτια πού έσυραν κάποιον
στήν άφερεγγυότητα ήταν έπικίνδυνα άνοίγματα στήν άγορά, ή έλλειψη κε-
φαλαίων ή κατάλληλης πληροφόρησης, έξωγενεΐς παράγοντες, έσωτερικοί

28. Edm. Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the
Sublime and the Beautiful, 1958, σ. 44 έπ.

29. Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, 1853, σ. 22-23.

30. Ό.π., σ. 23.

31. Note, Harvard Law Review, 105, 1992, σ. 1961 .
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ή διεθνείς, στο ΐδιο καταλήγουν. Ό Dalton Camp έγραψε: (('Έχοντας χάσει
το χρήμα τήν άξια του δέν μπορεί πιά νά 'ναι ή ρίζα τοΰ κακοΰ: ή πίστωση
πήρε τή θέση του»32.

Γιά νά δοΰμε λοιπόν τή συμπόνια προς τόν άφερέγγυο, γυρνώντας
άκόμα σέ παλιά χρόνια. Τό ((χρέος» μεταφορικά στήν Καινή Διαθήκη έμ-
φανίζεται μέ τή μορφή τής άμαρτίας, τοΰ παραπτώματος. Τό Εύαγγέλιο
(Κατά Ματθαίον 18) άναφέρεται στήν ((ιστορία τοΰ πονηρού δούλου». Ή
βασιλεία λοιπόν τών ούρανών εξομοιώθηκε μέ έναν άνθρωπο-βασιλιά πού
θέλησε νά έξετάσει τούς λογαριασμούς του μέ τούς δούλους του. "Ενας άπό
αύτούς τοΰ χρωστούσε 20.000 τάλαντα. Καί επειδή δέν είχε νά τά άπο-
δώσει, ό κύριος του πρόσταξε νά πουληθεί αύτός, ή γυναίκα του καί τά
παιδιά του καί όλα όσα είχε, γιά νά άποδώσει αύτά πού χρωστούσε. Ό
δούλος έπεσε στά πόδια καί τόν εκλιπαρούσε. Ό κύριος τόν σπλαχνίσθηκε,
τόν άφησε έλεύθερο καί τοΰ χάρισε τό δάνειο. Όταν βγήκε ό δούλος άπό
τό παλάτι, βρήκε έναν άπό τούς συνδούλους πού τοΰ χρωστούσε μόνο 100
δηνάρια. Τόν έπιασε άπό τόν λαιμό, τόν έπνιγε λέγοντας: «Άπόδωσέ μου
ό,τι μοΰ χρωστάς». Ό άλλος έκλιπαροΰσε μάταια καί 6 ευεργετηθείς δούλος
τόν έριξε στή φυλακή. Οί άλλοι σύνδουλοι φανέρωσαν στον κύριό τους ό,τι
έγινε. Αύτός καλεί τόν εύεργετηθέντα: «Δοΰλε πονηρέ, όλο εκείνο τό χρέος
σοΰ τό χάρισα, έπειδή μέ παρεκάλεσες, δέν έπρεπε καί έσύ νά έλεήσεις τόν
σύνδουλό σου, όπως έγώ σέ ελέησα;» Καί τόν παρέδωσε στούς βασανιστές
μέχρις ότου τοΰ άποδώσει ολόκληρο έκεϊνο πού οφείλε.

Καί σέ αρχές της Βίβλου στον Πεντάτευχο Νόμο διαβάζουμε: «'Άν
δανείσεις χρήματα στον φτωχό γείτονά σου άνάμεσα στον λαό μου, δέν θά
τοΰ φερθείς ώς τοκιστής, δέν θά τοΰ έπιβάλεις τόκο. Άν πάρεις ενέχυρο τόν
μανδύα του, θά τοΰ τόν έπιστρέψεις πριν δύσει ό ήλιος, έπειδή μόνον αύτό
είναι τό ένδυμα τής σάρκας του, μέ τί θά κοιμηθεί; Καί όταν βοήσει σέ
μένα, θά τόν εισακούσω, έπειδή έγώ είμαι ελεήμονας»33. «Καί άν φτωχύνει
ό άδελφός σου καί δυστυχήσει, τότε θά τον βοηθήσεις, ώς ξένον ή πάροικον,
γιά νά ζήσει μαζί σου. Μήν πάρεις άπό αύτόν τόκο ή πλεονασμό, δηλαδή
κέρδος»34.

32. Going Broke, ύποσ. 3, ό.π., (ύποσ. 4), σ. 118.

33. Έξοδος, 22, 25-27.

34. Λευιτικό, 25, 35-36.
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Θά 'χεις άκούσει, βέβαια, γιά τή «σεισάχθεια». "Ά ν διαβάσεις Σόλωνα,
στους Βίους Παράλληλους του Πλουτάρχου, θά δεις δτι έτσι ονόμασε ό
μέγας νομοθέτης άρχοντας Σόλων, πού έζησε μεταξύ 689-559 π.Χ., τήν
κατάργηση τών χρεών. Αύτήν έπιχείρησε ό Σόλων ώς πρώτη πολιτική με-
ταρρύθμιση, και νομοθέτησε γραπτώς τά μέν ύπάρχοντα χρέη νά έξαλει-
φθοΰν, τού λοιπού δέ κανείς νά μή δανείζει μέ υποθήκη σώματος. Λέγεται
μάλιστα οτι «σεισάχθεια» ήταν συγχρόνως άκύρωση και όλων τών συμβο-
λαίων. Πρόσεξε όμως τις άνθρώπινες άδυναμίες, πού, έπειτα άπό τόσους
αιώνες, μεταφέρονται. Όταν ό Σόλων άνακοίνωσε στους φίλους του τις
προθέσεις του νά μή διαταράξει τή γαιοκτησία άλλά μόνο νά καταργήσει
τά χρέη, αύτοί πρόφθασαν νά δανειστούν πολλά χρήματα άπό τους πλου-
σίους και άγόρασαν πολλές γαίες. Όταν έτσι έκδόθηκε ό νόμος, αύτοί δέν
άπέδιδαν τά χρέη και καρπούνταν τά γαιοκτήματα. Τους φίλους αύτούς τού
Σόλωνα ονόμασαν «χρεωκοπίδας», λέξη άπό τήν οποία προήλθαν οί λέξεις
χρεωκοπία, χρεωκόπος. Ό Σόλων όμως άποκατέστησε αύτήν τή λυπηρή
κατάσταση. Άλλά τά παράπονα υπήρχαν. Οί πλούσιοι δυσαρεστήθηκαν πού
άκυρώθηκαν οί συμφωνίες άλλά και οί φτωχοί έπίσης, έπειδή ό Σόλων δέν
προχώρησε σέ άναδιανομή τής γης, όπως είχε κάνει ό Λυκούργος στή Σπάρ-
τη. Ό Λυκούργος όμως είχε μεγάλη εξουσία, ένώ δ Σόλων ζούσε σέ δημο-
κρατικό πολίτευμα. Όταν δλοι λοιπόν άντιλήφθηκαν τή σοφία τών μέτρων,
προσέφεραν κοινή θυσία πού ονόμασαν «σεισάχθεια» και τόν Σόλωνα τόν
διόρισαν τής «πολιτείας» διορθωτή και νομοθέτη30.

10. Ναι, îjrav πράγματι σοφός. Σέ ρωτώ εγώ ποιόν κανόνα εχω

παραβεί, ώστε νά τα χάσω ολα;

Άς άναζητήσουμε τήν άπάντηση, φίλε μου, γυρίζοντας πίσω στήν
ιστορία.

Τόν 13ο αιώνα ό Θωμάς Άκινάτος άναζητάει τήν άτέλεια τής πράξης
στή «βούληση τού δράστη». Αργότερα, τόν 16ο αιώνα, Ινας μεγάλος νομο-
μαθής, ό Donellus, πού θεωρείται ότι άναμόρφωσε τό ρωμαϊκό δίκαιο σέ

35. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Βίοι Παράλληλοι, Σόλων, Άρχαϊο κείμενο-μετάφραση-
σημειώσεις Ανδρέου Πουρνάρα, τ. Α', Τά άπαντα άρχαίων συγγραφέων, Πάπυ-
ρος, παρ. 15-16, σ. 439-443.
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«άστικό δίκαιο», ανέπτυξε μιά ενοποιημένη άρχή ευθύνης πού στηριζόταν
στήν άμέλεια, δηλαδή κάθε «άπρόσεκτη πράξη πού παρανόμως προκαλούσε
ζημιά σέ άλλον». Ή πνευματική μεταμόρφωση τού 17ου αιώνα προκαλεί
στροφή στήν εύρωπα'ική θεωρία τού δικαίου. Ό ηπειρωτικός ορθολογισμός
μαζί μέ τόν βρετανικό έμπειρισμό άκολουθοΰν διαδικασία όρθολογικοποίη-
σης καί συστηματοποίησης τού δικαίου. Τό άριστοτελικό ιδεώδες τής Σύ-
νεσης, ώς σκοποΰ τής αύτο-τελείο^σης τοΰ άνθρώπινου χαρακτήρα, ήταν
υπέρτατο. Οί θετικιστές ισχυρίζονται ότι ό «έαυτός» τοΰ άνθρώπου καί ή
τελειοποίησή του ήταν ξένα προς τις πραγματικές καί πολιτικές συνθήκες.
Άπό όλες τις άρετές —σύνεση, γενναιότητα, έγκράτεια— μόνο ή δικαιοσύνη
είχε θέση σέ μιά πραγματικά θετικιστική άντίληψη γιά τό δίκαιο. Άλλοι
φιλόσοφοι, άσκώντας κριτική στό έγοχστικό σύστημα περί ήθικής τών θε-
τικιστών, μετακινούν τή Σύνεση είτε ώς χαρακτηριστικό έγω-κεντρικό είτε
ώς χαρακτηριστικό άγαθοεργοΰς καί συνεργατικής άνθρώπινης συμπερι-
φοράς. Γιά τούς φιλοσόφους τοΰ φυσικού δικαίου (Grotius, Pufendorf) ή
άριστοτελική ιδέα τής διορθο^τικής δικαιοσύνης άποτελοΰσε τό άναντίρρητο
θεμέλιο τής γενικής άρχής τής άποζημίωσης. Ή άρχή τής άστικής εύθύνης
συσχετιζόταν έτσι μέ τό γενικό καθήκον επιμελείας. Ό Adam Smith, άνα-
ζητο'ίντας τόν ρόλο τής Σύνεσης ώς ύψιστου επιπέδου άρχής στήν ιδέα τής
άστικής εύθύνης, έπηρεάζεται άπό τή θέση τοΰ Bernard Mandeville καί τό
έργο του Ό μύθος τών μελισσών (The Fable of the Bees). Ό Mandeville
διατύπωσε λοιπόν μιά προκλητική θέση, δηλαδή ότι τά «άνθρώπινα έλατ-
τώματα», οί «άνθρώπινες κακίες» εΐναι τό θεμέλιο τής κοινωνικής εύη-
μερίας. Κατά τήν άντίληψή του, δέν υπάρχει άρετή στόν κόσμο. Οί άν-
θρώπινες πράξεις έκπορεύονται άπό μοχθηρή φιλαυτία! Τό γεγονός ότι
κάθε άτομο έπιδιο'οκει τό προσωπικό του συμφέρον είναι αύτό άκριβώς πού
δημιουργεί τό μεγαλύτερο όφελος γιά τήν κοινωνία. Ό Adam Smith, έπε-
ξεργαζόμενος τήν παράξενη αύτή θέση άλλά άποφεύγοντας τά λάθη της,
εισήγαγε τήν άλληγορία τού άόρατου χεριού (invisible hand). Μέ άνάλογα
πρότυπα τού ώφελιμισμοΰ έπικεντρώνεται στά κοινά άποτελέσματα τών
άτομικών πράξεών μας. Οί πράξεις άρετής δικαιούνται έπιβράβευσης. Οί
πράξεις άχρειότητας-μοχθηρίας άξίζουν τήν άποδοκιμασία μας. Ή άρετή
τής Σύνεσης δέν σημαίνει συνήθη έπιμέλεια ούτε υπονοεί γενικό καθήκον
φροντίδας. Ή βάση τής άστικής εύθύνης γιά τόν Adam Smith βρίσκεται
στόν ορισμό τής δικαιοσύνης ώς έκείνης τής άρνητικά οριζόμενης άρετής
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((νά μήν κάνεις στους άλλους δ,τι δέν θά ήθελες νά κάνουν σέ σένα»36. Άρα
είναι ή άπειλή τής εύθύνης πού κάνει τήν επιμέλεια ολοκληρωμένο μέρος
τοΰ άτομικοΰ συμφέροντος. Ή Σύνεση γίνεται συνώνυμο μέ τή σύνθετη
συμπεριφορά τοΰ Συμφέροντος. "Ετσι, ή άριστοτελική ίδέα τής Σύνεσης
άναμορφώθηκε σέ μιά πιο ρεαλιστική ίδέα τής συμπεριφοράς μέ βάση τό
'ίδιο συμφέρον. Ή «έπιμέλεια» μέ τήν έννοια τοΰ άρνητικοΰ καθήκοντος, νά
μήν χάνεις στους άλλους δ,τι δέν θά ήθελες νά χάνουν χυτοί σέ σένα, άνοιξε
τόν δρόμο νά έννοηθεΐή άστική εύθύνη ώς έργαλεΐο γιά τήν έσωτερικοποίη-
ση τοΰ συνολικού κόστους τών άνθρωπίνων δραστηριοτήτων. Πές μου, λοι-
πόν, πώς θά 'νοιωθες άν είχες έσύ δανείσει τις οικονομίες σου σέ κάποιον
καί τις έχανες, όταν δέν θά μπορούσε νά σ' τις έπιστρέψει;37 «Νομίζω δτι θά
μέ λυποΰσε πολύ. Θά 'λεγα άκόμα ότι δέν είναι ήθικό».

Είναι πολύ σωστή ή θέση σου αύτή.

'Εμείς οί νομικοί γνωρίσαμε τά γραπτά ένός μεγάλου Γάλλου νομο-
μαθούς, τού Georges Ripert. Στό έργο του λοιπόν Ό Ήθικος Κχνόνχς στις
Άστιχές Υποχρεώσεις38, άναγνώριζε ότι ή άληθινή φύση τής άστικής υπο-
χρέωσης είναι μόνον «τεχνική έφχρμογή του ήθικοΰ κανόνα» πού διέπει τις
σχέσεις τών άνθρώπων. Ή ύποχρέωση δέν είναι άπλή σχέση μεταξύ δύο
περιουσιών. Ήταν καί είναι πάντα ή ύπαγωγή ένός άνθρώπου σέ άλλο άν-
θρωπο, υπαγωγή πού μπορεί νά ζητηθεί καί νά έπιτραπεΐ μόνο γιά νόμιμο
σκοπό πού έλέγχεται, ώς προς τήν ύπαρξη καί τόν έξαναγκασμό της, άπό
τόν νομοθέτη καί τόν δικαστή39. Τό Δίκαιο δμως διακρίνεται άπό τήν Ηθι-
κή. Δέν ορίζει ((νά 'σαστε Δίκαιοι άπέναντι στον άλλο» ή ((νά άγαπάτε τόν
πλησίον σας όπως τόν έαυτό σας»4υ, άλλά άπλά δτι ή ζημιά πού έπήλθε άπό
ύπαιτιότητα πρέπει νά άποκατασταθεί. Ό νομοθέτης δέν είναι ήθικολόγος.
'Επάνω του όμως πέφτουν οί δυνάμεις τής ήθικής όταν νομοθετεί41.

36. Α. Smith, The Theory of Moral Sentiments, II, ii, 1.9.

37. Βλ. γενικά Fr. Parisi, Alterum non laedere: An Intellectual History of
Civil Liability, The American Journal of Jurisprudence, 1994, σ. 317 έπ., 350.

38. Georges Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 1949, σ. 397.

39. Ό.π., σ. 398.

40. Ό.π., σ. 400.

41. Ό.π., σ. 401.
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11. Εφόσον λοιπόν με τή συζήτηση μ' εφ ε ρ ες τόσο κοντά, στήν

Ηθική και το Δίκαιο, εξήγησε μου, σε παρακαλώ, τί θέση

εχω στον οικονομικό χώρο που ταλαντεύεται;

Ή άπάντηση δέν είναι εύκολη. Θά προσπαθήσω δμως. Δέν είσαι παρά
μια μικρογραφία μιας κάποιας οίονεί άφερέγγυας χώρας. Μιά παράπλευρη
άπώλεια θά 'λεγαν. Γιατί.

'Άκου λοιπόν. 'Άς πάρουμε παράδειγμα τή χώρα μας. Ζούμε σέ μιά
χώρα πού έχει έξι φορές χρεωκοπήσει ώς κράτος, και αύτά τά χρόνια
βρέθηκε στο κατώφλι μιάς νέας χρεωκοπίας. Στο ΐδιο κατώφλι βρέθηκαν κι
άλλα εύρωπαϊκά κράτη, τό ξέρεις. Δέν τό πέρασαν δμως. Ή πορεία δμως
ενός κράτους πρός τή χρεωκοπία είναι μόνιμη. Τό θέμα είναι πόσος μα-
κρύς είναι ό δρόμος και πόσος χρόνος χρειάζεται νά τον διανύσει. Θά 'χεις
ΐσο^ς άκούσει γιά τον φιλελευθερισμό και γιά τον θεμελιωτή του, τον Adam
Smith, πού γεννήθηκε τό 1723 κάπου βόρεια τοΰ Εδιμβούργου και ήδη στον
έχω άναφέρει. Σέ σμίκρυνση ή διδασκαλία του: δίδαξε τον φιλελευθερισμό
οχι πάνο:> σέ μοντέλα και έξισώσεις άλλά σέ μιά άπλή παρατήρηση άπο τον
ζωικό κόσμο. Γιά κάθε όν και κάθε άνθρωπο, άπο τή φύση του, σημασία
πρώτιστη έχει τό ((συμφέρον του» μέ τό νόημα ((δώσε μου αύτο πού θέλω
και θά έχεις αύτο πού θέλεις».

"Ετσι, μέσω τοΰ άτομικοΰ συμφέροντος καθενός μας, προάγεται τό
συμφέρον τής κοινωνίας. Ό άνθρωπος, ό οίκονομών άνθρωπος, ((δανεί-
ζει και δανείζεται)). Αύτός δμως πού δανείζεται μέ σκοπό νά καταναλώ-
σει, πολύ γρήγορα θά καταστραφεί και ό δανειστής θά μετανοιώσει γιά
τήν αφροσύνη του. Περνώντας λοιπόν άπο τον οίκονομοΰντα άνθρωπο στο
κράτος, στο περίφημο βιβλίο του Πλούτος τών Εθνών, κατέγραψε τή ση-
μασία τής σώφρονος διαχείρισης τών οικονομικών τοΰ κράτους. Οί άνάγκες
τοΰ κράτους μπορεί νά τό υποχρεώσουν νά δανειστεί μέ πολύ εύνοϊκούς
δρους γιά τούς δανειστές του. Όσο δμως περισσότερα δημόσια χρέη σω-
ρεύονται, κάποια στιγμή, πληρώνοντας και μόνο τόκους, ό λογαριασμός
τοΰ κράτους είναι ολέθριος. Και παρατηρώντας ό Adam Smith, γιά νά μή σέ
κουράζω, δτι κάθε νέος δανεισμός ή κάθε έπιβολή νέων φόρων στον λαό γιά
τήν κάλυψή του προορίζεται νά καλύψει μόνο τούς τόκους προηγούμενων
δανείων, έτσι ώστε ό δανεισμός νά παράγεται ώς «αιώνιο φαινόμενο» τών
κρατικών χρεών, γράφει προφητικά 250 χρόνια περίπου πρίν: ((Ή έξέλιξη
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τών τεράστιων χρεών, πού σήμερα πιέζουν τά κράτη, πιθανόν στο άπώτερο
μέλλον νά καταστρέψει δλα τά μεγάλα κράτη τής Ευρώπης»42.

Αύτη είναι μιά προφητεία πού εκπληρώθηκε πολλές φορές στήν ιστορία
τών εύρωπαϊκών κρατών. Και νά μιά δεύτερη. Άκου. Χρονικά λίγο πιο
κοντά μας ένας Γερμανός φιλόσοφος, πού γεννήθηκε τό 1844 στο Ρόκεν, ό
Φρειδερίκος Νίτσε, ό δημιουργός του Υπεράνθρωπου, σ' ένα βιβλίο του -
συλλογή σκέψεων, Ή Θέληση της Δύναμης, γράφει: «Τά μικρά κράτη τής
Εύρώπης, θέλω νά πώ όλα μας τά κράτη, όλες μας οί αύτοκρατορίες θά
καταρρεύσουν οικονομικώς εξαιτίας ύπέρτατων οικονομικών απαιτήσεων
τών μεγάλων διεθνών σχέσεων και του έκτεταμένου έμπορίου τά όποια
άπαιτούν τή μέγιστη δυνατή έπέκταση παγκόσμιων συναλλαγών, ένα παγ-
κόσμιο εμπόριο. Τό χρήμα άφ' έαυτοΰ θά υποχρεώσει άργά ή γρήγορα νά
«συμπτυχθούμε σέ μιά μάζα». Κάθε άξία και κάθε έννοια τού πολιτισμού
μας συνίσταται στήν «ανάμειξη μέσα σ' ένα και μόνο σύνολο, πού τά διάφο-
ρα μόριά του θά γονιμοποιούνται άμοιβαίως». Και νά ή προφητεία του: «Ή
οικονομική ένοποίηση τής Εύρώπης θά έπέλθει άναγκαστικά και έπίσης,
άπό άντίδραση, ό φιλειρηνισμός»4'\

12. Και τό Δίκαιο τί πραγματικό ρόλο παίζει; Ποιος είναι ο

σκοπός του;

Σήμερα, όπως γνωρίζεις, δέν ζούμε στήν έποχή τού φιλελευθερισμού,
άλλά τού νεοφιλελευθερισμού. Τό Δίκαιο θεωρείται οτι δεν ρυθμίζει πλέον
τήν πολιτική διαδικασία, άλλά ώς πράξη νομιμοποίησης και μέρος υπολο-
γισμού κόστους υπόκειται στήν πολιτική και οικονομική διαδικασία. Αύτη
ή νέα μορφολογία τής λεγόμενης νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας έχει έπιφέρει,
όπως χαρακτηριστικά άναφέρεται, σχιζοφρενική ρευστότητα τής ζωής μέ
δομή βιογραφικού συρράματος, όπου ή ζωή πλέον δέν μπορεί νά άνασυντα-

42. Α. Smith, Πλούτος τών 'Εθνών, Βιβλίο 5ο, Κεφ. III «Περί δημοσίων
χρεών», Great Books Britannica 39, 1952, σ. 404.

43. Φ. ΝίΤΣΕ, Ή Θέλησις της Δυνάμεως, Μετάφραση Ιωάννας Μπαζίλη,
έπιμ. Στέφ. Μιχαλόπουλου, Ενωμένοι Εκδότες, 1961, σ. 147-149.
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χθεΐ ώς διήγηση ένος συνεκτικού δλου. Το τραγικό: «Στό χάσιμο ό καθένας
είναι πιά μόνος»44.

"Ετσι είσαι ή νοιώθεις ότι είσαι. Καί έσύ, όπως καί έγώ. Ή άνθρώπινη
φύση δέν μπορεί νά μετασχηματιστεί τεχνητά σέ καθρέπτη.

Τά συστήματα πτώχευσης τών έπιχειρήσεων πού προβλέπει τό Δίκαιο
επιδιώκουν νά λύσουν τό πρόβλημα του συντονισμού γιά τούς πιστωτές. Με-
ρικές άφερέγγυες έπιχειρήσεις δέν μπορούν νά πετύχουν έσοδα, ένώ άλλες,
πού μπορούν νά έχουν έσοδα πού νά ύπερβαίνουν τά έξοδα παραγωγής, είναι
πολύ άργές γιά νά έξυπηρετήσουν τό χρέος. Αύτές άναδιοργανώνονται καί
συνεχίζουν μέ υποβοηθητικές λύσεις. Ό πιστωτής δμως, εξατομικευμένος,
δέν ενδιαφέρεται γι' αύτήν τή διάκριση. Θέλει νά μεγιστοποιήσει τά έσοδά
του, έκτιμώντας τά στοιχεία τού ένεργητικοΰ τού οφειλέτη, ωστε κατά τό
δυνατόν νά ικανοποιηθεί πλήρως ή άπαίτησή του. Αύτό κρύβεται άπό τό
Δίκαιο. ((Είναι άγραφη εντολή τής οικονομίας». Οί σκοποί τού Δικαίου εί-
ναι πιο περίπλοκοι43. Τό Δίκαιο πάλι έγινε ή «επιχείρηση νά ύποτάξεις τήν
άνθρώπινη συμπεριφορά στή διακυβέρνηση τών κανόνων»46. Ή σημερινή
τάση μιάς Όργουλιανής ((διπλής σκέψης» θά μάς οδηγούσε σέ ισοδύναμο
δτι τίποτε πραγματικό δέν ύπάρχει έκτος άπό τήν ύλη, καμμία τάξη άλλά
μόνον τύχη, καμμιά έλεύθερη έπιλογή καί τίποτε πραγματικά καλό άπό
αύτό πού ό καθένας επιλέγει'". Μά τό Δίκαιο είναι πάντα παρόν. Χωρίς τό
Δέον τό Όν θά 'ταν άπροσδιόριστο, χωρίς προορισμό καί τελολογία.

13. Ά ν δεν σε κούρασα, πές μου: Τελικά γιά τά δεινά μου μπορεί

να φταίει τό χρώμα της γυναίκας μου και τών παιδιών μας;

Μέ πηγαίνεις τώρα σέ χώρο μακριά. Νά άποκλίνω λοιπόν. Πρέπει νά
ξέρεις, κι αύτό πιστεύω, φίλε μου, ότι «δλοι οί άνθρωποι είναι ίσοι. Άνθρω-

44. Ν. Dimmel, Beim Verlieren ist jeder alleine, στό Rechtsphilosophie Fest.
fürM. Fischer, 2010, σ. 245, 263.

45. Ch. Jolls, C. Sunsteim, R. Thaler, A Behavioral Approach to Law and
Economics, Stanford Law Review, 50, 1998, σ. 1471 έπ., 1476.

46. Lon Fuller, The Morality of Law, 1964, 1969, σ. 106.

47. John Finnis, The Priority of Persons Revisited, The American Journal of
Jurisprudence, 58, 1, 2013, σ. 45, 51.
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ποι φαντάσματα άνήκουν σέ άλλον κόσμο». Σκέπτεσαι γιά φυλετισμό, γιά
ρατσισμό; Νά σου μεταφέρω λίγες σκέψεις.

Παλαιότερα σέ παρουσίαση τοΰ βιβλίου Φυλή κοά Φυλές τοΰ συγγρα-
φέα Juan Perea ό Williams άπευθύνεται σέ άκαδημαϊκούς δασκάλους στις
Η ΠΑ, λέγοντας:

((Πιστεύετε, λοιπόν, στον Κανόνα Δικαίου; Εννοώ πιστεύετε πράγματι;
Πιστεύετε δτι οί δικαστές θά έπρεπε νά κρίνουν δμοια τις δμοιες υποθέσεις
και νά μεταχειρίζονται τούς άνθρώπους ώς άξιους, ισότιμα και μέ ισότιμη
άνθρώπινη άξιοπρέπεια; Πιστεύετε δτι ή δουλεία ή ή άποικιοκρατία δέν
μπορούν νά δικαιολογηθούν άπο δικαστήριο πού κατευθύνεται άπο τον
Κανόνα Δικαίου; Πιστεύετε δτι ό Κανόνας Δικαίου είναι μέσο γιά άνώτε-
ρο σκοπό τής άνθρωπότητας και τής δικαιοσύνης; 'Άν ναι, τότε πρέπει νά
διδάξετε τούς φοιτητές σας τή νομική ιστορία τοΰ ρατσισμού σ' αύτήν τή
χώρα. Θά δοκιμαστοΰν δλα τά πιστεύω σας γιά τον Κανόνα Δικαίου, στήν
Αμερική τοΰ Αευκοΰ Ανθρώπου»48.

Αληθεύει δτι στο σύστημα τής σκέψης μας υπάρχει βαθιά συνοχή γιά
τό σωματικό και κοινωνικό-ψυχολογικό. "Ετσι τά κοινωνικά φαινόμενα τοΰ
φυλετισμοΰ κατέληγαν νά καταχωρούνται ώς εξαρτώμενα άμεσα άπό τά
φυσικά χαρακτηριστικά. Βέβαια, έργασίες πάνω στον ρατσισμό δέχονται
δτι ή φυλετική αιτιοκρατία δέν έχει νόημα, διότι ((φυλή» δέν υπάρχει μέ τήν
έννοια πού τής άποδίδει ή κοινή πεποίθηση.

Όμως ή σημασία τής διαφοράς, τής «έτερότητας», είναι άλήθεια, πα-
ραμένει: ((Δέν μπορώ νά είμαι αύτο πού θέλετε νά είμαι)) είχε πει ό νέγρος
πρωτοπυγμάχος Cassius Clay, δηλαδή ((θέλετε νά μοΰ έπιβάλετε αύτο πού
πρέπει νά είμαι», ((θέλετε νά μοΰ έπιβάλετε τή διαφορά μέ τήν οποία μέ ορί-
ζετε, τή "διαφορά" μέ έσάς»; Τί σημαίνουν τά λόγια του. Αρνούμαι τήν πνευ-
ματική βία πού μοΰ ασκείτε, δταν μέ διατάζετε ((αύτο πρέπει νά είμαι» .

Αύτο πού έκανε τή διαφορά ήταν τό φυσικό σημείο, τό σήμα (marque).
Αύτο δμως το σήμα, τό χρώμα, δέν είναι έπιδεικτικό άνατροπής. "Εχει χαρα-
κτήρα ούσίας, γιατί είναι άνεξίτηλο. Μήπως τό λευκό δέν είναι χρώμα; Σήμα;

48. Robert Α. Williams, Do you Believe in the Rule of Law? Race and Races:
Cases and Resources for a Diverse America by Juan F. Perea et al., California Law
Review, 89, 5, 2001.

49. Colette Guillaumin, L' Ideologie raciste, 1972.
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Ό φυλετισμός θεωρείται επικοινωνία, λόγος καί δράση. Μιά έπικοι-
νο^νία πού προετοιμάζει μιά δράση, μιά δράση πού τήν αιτιολογεί μέ έναν
λόγο. Όπως οί παλαιοί πολεμιστές πλαισίωναν τις μάχες τους μέ προσβο-
λές γιά τούς άντιπάλους, στιγμάτιζαν τις μειονεξίες τους, πραγματικές ή
άποδιδόμενες, προβάλλοντας τήν κατάπτωση τών προγόνων τους, γιά νά
φτάσουν στό συμπέρασμα: «ένας άντίπαλος τόσο άνάξιος δέν αξίζει παρά
τόν θάνατο. Έάν πάλι είναι τόσο άδύναμος, δέν μπορεί νά 'ναι επικίνδυ-
νος, τότε μόνο τόν τραυματίζεις». "Ετσι δικαιολογείς τήν πράξη άλλά καί
συγχρόνως μειώνεις τόν άντίπαλο. Πρόκειται γιά θέατρο, γράφει ό Albert
Memmi. "Ετσι καί ό φυλετισμός γιά τόν Memmi είναι παλινωδία πού θέτει
σέ κίνδυνο τή φυσική άκεραιότητα τού αντιπάλου, τά ήθη του, τήν ιστορία,
τόν πολιτισμό καί τή θρησκεία του3°. Τό Δίκαιο άναμενόταν νά άντιδράσει.

Είναι άληθές δτι ή κριτική γιά τό Δίκαιο είναι πολλές φορές σκληρή.
Υποστηρίζεται ότι τό Δίκαιο έχει ξεχάσει τή δική του λογική, ότι ή σχέση
του μέ τήν κοινωνική πραγματικότητα έχει άπλά άντανακλαστική ικανότη-
τα καί συνεπώς ή θετικότητά του είναι τετριμμένη, κοινή. Προβάλλεται ότι
τό Δίκαιο έχει χάσει άκόμα τήν ίκανότητά του γιά αύτοδιόρθωση. «Δίκαιο
είναι ό,τι είναι Δίκαιο». Μέ τις σκέψεις δμως αύτές δέν άποσπάται άπό
τό Δίκαιο μόνο τό Παρελθόν του άλλά καί τό Μέλλον του. Όμως, ή δυνα-
τότητα τοΰ Δικαίου γιά αύτοκριτική του βρίσκεται μόνο στή συνεχή άντι-
παράθεσή του μέ τις οικονομικές, κοινωνικές καί πολιτικές συγκρούσεις.

Τό Δίκαιο είναι ((Περιοχή τοΰ Ανθρώπινου» (des Humanum), γιατί
ύπάρχει χάριν τών άνθρώπων, νά τούς βοηθήσει νά έχουν μιά σωστή άν-
θρώπινη ζωή, καί συγχρόνως είναι έργο άνθρώπων τόσο ώς προς τή δια-
μόρφωση τής νομοθεσίας όσο καί ώς προς τήν έφαρμογή του. ((Τό Δίκαιο
άνήκει στήν ούσία τοΰ Άνθρώπου καί βασίζεται πάνω σ' αύτόν»31. Εξάλλου
ό ((πολιτισμός» τοποθετείται καί αύτός πάνω στήν άρχή δτι ((τίποτε τό
ανθρώπινο δέν είναι ξένο γιά μένα».

Τό ιδεώδες τοΰ ((κανόνα Δικαίου» είναι ένα άπό τά ήθικά καί πολιτι-
σμικά έπιτεύγματα τής άνθρο^πότητας. Τό Δίκαιο στηρίζεται σέ κάτι πε-
ρισσότερο άπό τήν έπιβολή ή τήν άπειλή «κύρωσης». Στηρίζεται στούς δε-

50. Albert Memmi, Le racism, 1982, σ. 125, 128.

51. Στήν άνθρώπινη ιστορία τά πρόσωπα σέ οικογένειες, έθνη καί άνθρωπότη-
τα ((δέν μπορούν νά άντικατασταθοΰν μέ τίποτε», John Finnis, ό.π., σ. 45 έπ., 61.
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σμευτικούς κανόνες και στις πηγές του Δικαίου, στις ιδέες τής Δικαιοσύνης,
τής παγκοσμιότητας και τής αμοιβαιότητας και στήν άξιοπρέπεια κάθε άν-
θρώπου. Μέ άφετηρία αύτήν τήν άξιοπρέπεια άναπτύχθηκαν τά άνθρώπινα
δικαιώματα· άνθρώπινα δικαιώματα τά όποια στήν ούσία τους είναι ηθικά
δικαιώματα, οχι νομικά. Προβλέπουν άρχές ή κριτήρια γιά τήν «άξιολόγηση
τών εννόμων τάξεων», γι' αύτο πρέπει νά είναι άνεξάρτητα άπό αύτές. 'Εάν
τά άνθρώπινα δικαιώματα ήταν άπλες κατασκευές τών έννομων τάξεων,
τότε δέν θά μπορούσαμε νά μιλήσουμε γιά άρνησή τους, άν σέ κάποια έννο-
μη τάξη δέν άναγνωρίζονταν. Αυτό τό ηθικό στοιχείο έπιτρέπει στούς λα-
ούς νά έσωτερικοποιοΰν τά άνθρώπινα δικαιώματα, σημαίνει άποδοκιμασία
εκείνων πού τά παραβαίνουν και έπιδοκιμασία έκείνων πού τά σέβονται.

Γιά τόν ρατσισμό;

Τό 'Ολοκαύτωμα μετέτρεψε τή θεωρία περί φυλής σέ πράξη, παρα-
δειγμάτισε τό μυστήριο τής φυλής σέ άκραία μορφή.

Οί μύθοι περί ρατσισμού εξήγησαν τό παρελθόν και άφησαν έλπίδες
γιά άντιμετώπιση στο μέλλον, άλλά μέ τήν έμφασή τους σέ στερεότυπα,
μετέβαλαν τό άφηρημένο σέ συγκεκριμένο.

Ό ρατσισμός δέν είχε κάποιον ίδρυτή-πατέρα και αύτο ήταν μιά άπό
τις δυνάμεις του. Προσπάθησε νά συνδεθεί μέ ή νά ιδιοποιηθεί τις «άρετές»
πού ή νέα έποχή (ό 19ος αιώνας) εξυμνούσε.

Ό ρατσισμός έξάλλου έπρεπε νά πάρει τά στερεότυπα και τή θεωρία
του ώς κληρονομιά άπό κάπου. Οί θέσεις και οί ιδέες μεγάλων άνδρών,
κυρίως άνθρωπολόγων, όμως ήταν μακριά άπό κάθε είδους ρατσισμό, οί
όποιες ώστόσο —όπως ή φυσική επιλογή τού Δαρβίνου, «ό έγκληματίας άν-
θρωπος» τού Lombrozo, ή σύνθετη φωτογραφία μας τού Φράνσις Γκάλτον,
ή φυσιολογνωμική και ή σύνθεση ψυχής και σώματος τού πάστορα Γιόχαν
Γκάσμαν Λάβατερ, και ή σύνδεση τής νοητικής λειτουργίας μέ τή μορφή
κρανίου τού Φράνσις Γιόσεφ Γκάλ— χρησιμοποιήθηκαν στήν ιστορία τής
κίνησης αύτής. "Ετσι ό μύθος έγινε πραγματικότητα οχι μόνο σέ περιπτώ-
σεις φρικτές, όπως τού 'Ολοκαυτώματος, άλλά και όταν άπλοί άνθρωποι,
πλανώμενοι, προβαίνουν σέ κρίσεις γιά άλλους βασιζόμενοι στο υπονοού-
μενο του φυλετικού στερεοτύπου. Τό 'Ολοκαύτωμα τελείωσε, ό ρατσισμός
εξήγησε φρικτά τήν Τελική Λύση. Αλλά ό ρατσισμός αύτός καθαυτόν επέ-
ζησε. Τό χειρότερο, άφησε τους άνθρώπους νά σκέπτονται πάνω σέ φυλε-
τικές κατηγορίες.
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Ό συγγραφέας George Mosse, στο βιβλίο του γιά τήν 'Ιστορία τοϋ
Ευρωπαϊκοΰ Ρατσισμού52, καταλήγει: «Τό βιβλίο μου πρέπει νά 'χει ένα
συμπέρασμα που δέν συμπεραίνει. Πολλές φορές ό ρατσισμός παραμερίστηκε
ώς μή άξιος γιά σοβαρή μελέτη, άπλοϊκή άνάγκη γιά τόν κόσμο πού μπορεί
νά άφεθεΐ στήν άνάπαυση τού ρατσισμού ώς "λανθασμένη πίστη". Όμο^ς τό
ζήτημα τού ρατσισμού είναι κρίσιμο, πολυδιάστατο, σύνθετο, οικουμενικό,
πού απαιτεί βαθιά καί συνεχή μελέτη. 'Άν τό σύνθετο δέν τό άντιμετωπίζεις
διεπιστημονικά, στήν οίκουμενικότητά του ώς πραγματικότητα, τό ϊδιο το
πρόβλημα μπορεί νά καταστρέψει κάθε κοινωνικό σχεδιασμό».

Μή σκεφθείς λοιπόν, φίλε μου, νά μετακινήσεις τά οικονομικά σου
δεινά στό χρώμα τών αγαπημένων οικείων σου. Άκου λοιπόν, γιά νά χα-
ρείς, ό,τι έγώ άκουσα: Σέ ένα CD, μέ τή χορωδία τού Καθεδρικού Ναού
τού Αγίου Πατρικίου τής Ν. Υόρκης, παίζεται ένα υποβλητικής μουσικής
χορωδιακό τοΰ Πάμπλο Καζάλς ((Nigra Sum-Decepto ex Canticis» (μετά-
φραση: Είμαι μαύρη — 'Ονειροπόληση άπό Άσμα Ασμάτων).

Ακούγονται τά λόγια:

«Είμαι μαύρη, άλλά χαρούμενη. Ό Βασιλιάς μέ χαροποίησε. Ό Βασι-
λιάς μέ έφερε στούς Δικούς του Χώρους. Μοΰ μίλησε" Σήκω, εύλογημένη
μου, καί πήγαινε, γιατί ό χειμοόνας πέρασε καί ή βροχή τελείωσε, λουλούδια
έμφανίστηκαν στή γή μας καί ό καιρός τής Ανανέωσης ήρθε. Αλληλούια».

14. Συνεπώς μπορώ έγώ ό αφερέγγυος νά εχω έλπί8α;

Ή άπάντηση τοΰ Θωμά Άκινάτη θά ήταν ότι τό τέλος, ό σκοπός τοΰ
Δικαίου είναι νά δίνει τή δυνατότητα σέ όλους τούς πολίτες νά έχουν καλή
ζωή καί εύτυχή. Ή απόγνωση, μάς λέει, δέν είναι αμάρτημα, διότι άμάρ-
τημα είναι ή άπομάκρυνση άπό κάθε άμετάβλητο άγαθό. Στό ερώτημα άν
ό πόνος ή ή δυστυχία άποδυναμώνουν τή δραστηριότητα, καί ποιά ή σχέ-
ση τους άπαντάει: (("Οταν ή δραστηριότητα είναι αντικείμενο δυστυχίας, ή
τελευταία εμποδίζει τήν πρώτη, γιατί τίποτε δέν κάνουμε καλά, όπως θά

52. George Mosse, Toward the Final Solution. A History of European Rac-
ism, The University of Wisconsin Press, New York 1985. Βλ. επίσης σέ σχέση μέ
τή ((φυλή» Ζ. Papadimitriou, Racism and European Culture (έλλ.), στό L. Kotsiris
(ed.), Racism, Sakkoulas Publ., 2005, σ. 225 έπ.
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το κάναμε μέ χαρά ή ευτυχισμένοι.. Μπορεί δμως και ή 'ίδια ή δυστυχία ή ό
πόνος νά είναι αιτία γιά άνάπτυξη τής δράσης. Όσο μεγαλύτερος ό πόνος,
τόσο προσπαθείς νά τον άποτινάξεις περισσότερο»03.

'Άν μπορείς νά έχεις ελπίδα; Ασφαλώς ναί. Νά γιατί.
Κάθε άνθρο^πος έπιδιώκει βελτίωση τής ζωής του. Στο έργο του Ή
Άρχή τής 'Ελπίδας ο Ernst Bloch τονίζει δτι ό άνθρωπος πρωταρχικά ζει μέ
τήν άναζήτηση-έπιδίωξη-προσπάθεια, δηλαδή «μελλοντικά». Τό παρελθόν
έρχεται άργότερα και τό γνήσιο παρόν σχεδόν δέν υπάρχει άκόμα εδώ04. Τό
μελλοντικό έμπεριέχει δ,τι κανείς φοβάται καθώς και δ,τι κανείς έλπίζει. Ή
άνθρώπινη πρόθεση περιλαμβάνει μόνο τό έλπιζόμενο, ώς έάν ό άνθρωπος
νά καθορίζεται στήν ούσία του άπο τό μέλλον33. Ή διάσταση τοΰ χρόνου
είναι συστατικό τοΰ άνθρώπινου είναι. ((Όποιος τό άνέλπιστο δέν ήλπισε,
δέν θά τό βρει ποτέ» μάς λέει ό Ηράκλειτος. Αύτο σημαίνει τελικά δτι ό
άνθρωπος ένσωματώνει τό μέλλον στο παρόν πού βιώνει0'1. Ή φιλοσοφία
τής Ελπίδας θέτει ώς σκοπό νά διαμεσολαβεΐ-διευθετει τό άπομακρυσμένο
μέ τό ένεστώς. Τό έλπιζόμενο όμως, φίλε μου, 8έν αρκεί νά. τό σκέπτεται
κανείς ώς δυνατό γιά νά γίνει πραγματικό. Δυνατό σημαίνει «έξαρτώμενο»
άπο τήν ύπαρξη προϋποθέσεων. Αύτές είναι οί έξης δύο: σκέψη και δράση.
Νά θυμάσαι τον Ειάννη Άγιάννη στους Αθλίους.

15. Πες μου τώρα, ευγενικέ συνομιλητή μου. Σε κούρασα. Μή-
πως όμως τελικά ή ζωή μου 8εν εχει τόση σημασία για μένα,
για τους 8ικούς μου;

Φίλε μου, μιά μεγάλη ποιήτρια στο ποίημά της «Βή τών Απουσιών»
γράφει: ((Στήν ψυχή σου δέν φθάνει κανείς ούτε διά ξηράς ούτε διά θαλάσ-

53. Thomas Aquinas, The Summa Theologica. Second Part, Treatise on Hu-
man Acts, questions 37, article 3, The Effects of Pain and Sorrow, Great Books,
Britannica, 1952, σ. 785.

54. Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Bd I, 11-15, Suhrkamp, 1968, σ. 2.

55. Ό.π., σ. 3.

56. Η. Η. Holz, Logos Spermatikos: Ernst Blochs Philosophie der unfertigen
Welt, 1975, σ. 71.
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σης»0'. Κάποτε λοιπόν ζοΰσε ένας άσήμαντος πλασιέ πού αρνήθηκε νά άντι-
μετωπίσει τήν αποτυχία τής καριέρας του και τή σχέση του μέ τήν οίκογέ-
νειά του. Πάνω σ' αύτο τό άπλό συχνό σχέδιο-σενάριο ζωής, ένας μεγάλος
δραματουργός, θά τόν έχεις άκούσει, ό 'Άρθουρ Μίλλερ έγραψε ένα υπέροχο
θεατρικό δράμα, τόν Θάνατο του Έμποράκου°8' ΐσως τό έχεις διαβάσει ή
δει στό θέατρο. Μπορεί και οχι. Ό Γουίλλυ Λόμαν λοιπόν, μάς λέει ένα άπό
τά πρόσωπα τής σκηνής, ήταν έμποράκος, πλασιέ. Και γιά έναν πλασιέ δέν
υπάρχουν δυσκολίες στή ζωή. Δέν είναι φοβερά έξυπνος, δέν είναι φοβερά
μορφωμένος. "Ενας άνθρωπος πού τριγυρνάει συνέχεια μέ μόνα όπλα τό
χαμόγελο του και τά γυαλιστερά του παπούτσια. Και όταν οί πελάτες άρ-
χίζουν νά μήν τού άνταποδίδουν τό χαμόγελο, τότε έρχεται ή συντέλεια του
κόσμου. Τότε φυτεύει δυο σφαίρες στό κεφάλι του και ξεμπερδεύει. Κανένας
δέν μπορεί νά τού ρίξει άδικο. "Ενας περιπλανώμενος έμποράκος πρέπει νά
ονειρεύεται παιδί μου, είναι μέρος τής «δουλειάς» του. Μιά μέρα λοιπόν,
χωρίς χρήματα και δουλειά, ό Γουίλλυ άκούει τόν γιό του Μπίφ σκληρά
νά τού μιλάει: ((Δέν είμαι γεννημένος ήγέτης, Γουίλλυ, ούτε κι εσύ είσαι.
Δέν ήσουν τίποτα παραπάνω άπό ένας περιπλανώμενος κακομοίρης, πού
δούλεψε σκληρά στή ζωή του, άλλά κατέληξε στό καλάθι τών άχρήστων,
όπως ολοι. "Ενα δολλάριο τήν ώρα μέ πληρώνουνε Γουίλλυ —τόσο άξίζω.
Δέν φέρνω πιά έπαθλα στό σπίτι κι έσύ, πατέρα, πρέπει νά πάψεις νά τά
περιμένεις». Μή έχοντας, ό Γουίλλυ, ό πατέρας, πιά τίποτα νά προσφέρει
έβλεπε τήν άσφάλεια ζωής του, είκοσι χιλιάδες δολλάρια, σάν τή σωτηρία
τής οίκογένειάς του, σάν ένα διαμάντι πού λάμπει στό σκοτάδι, έλεγε: ((Δέν
μπορείς νά περνάς άπό τή ζωή χωρίς νά άφήνεις τίποτα πίσω σου, δέν
μπορείς, δέν μπορείς...». Άκούει τόν άδερφό του Μπέν νά λέει: ((Ή ζούγκλα
είναι σκοτεινή άλλά είναι γεμάτη διαμάντια. Γιά νά βρεις όμως διαμάντι,
πρέπει πρώτα νά μπεις στή ζούγκλα». "Ετσι ό Γουίλλυ βρήκε τό διαμάντι
και χάθηκε. Σάν ρέκβιεμ άκούγεται στό τέλος τού έργου ή γυναίκα του
Λίντα νά τού μιλάει σάν εκείνος άκόμα νά ζει: ((Σήμερα πλήρωσα και τήν

57. Κ. ΔημοϊΛΑ, Σ' εσένα. Αίφνης απευθύνομαι, Έλληνες Ποιητές, Καθη-
μερινή, 2014, σ. 53.

58. Αρθουρ Μιλλερ, Ό θάνχτος τοϋ έμποράκου, 1949, Μετάφραση Έρρ.
Μπελιές, Πατάκης, 2002,72011.
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τελευταία δόση γιά τό σπίτι. Καί τώρα στό σπίτι δέν είναι κανένας.
Δέν έχουμε πια ούτε χρέη οΰτε υποχρεώσεις, δέν έχουμε, δέν έχουμε...».

Αύτές είναι οί τελευταίες λέξεις πού άκούγονται στό περίφημο αύτό
δράμα. Πές μου, λοιπόν, άξίζει ν' άνταλλάξεις τή ζωή σου γιά χρέη καί ύπο-
χρεώσεις; Θυμήσου τά λόγια της: «Καί τώρα στό σπίτι δέν είναι κανένας».

16. Σ' ευχαριστώ. Νομίζω δτι μέσα στήν άπόγνωση μπορεί νά
ύπάρχει χαραμάδα γιά φως.

Σίγουρα" καί νά τελειώνω. Μάθε ότι δέν είσαι μόνος.
'Εάν σταθούμε στήν αφερεγγυότητα σάν πτώση, 'ίσως δεχόμαστε νά
τή δούμε μέσα άπό τά γραφόμενα τού Σοπενχάουερ09: «Ή πορεία μας δέν
είναι παρά μιά άκατάπαυστα σταματημένη πτώση. Διατηρούμε τή ζωή μας
παίρνοντας ένδιαφέρον γι' αύτήν, φροντίζοντάς την όσο μπορεί νά διαρκέ-
σει. Μέ κάθε άναπνοή θά 'μπαίνε μέσα μας τό τέλος, άλλά τό διώχνουμε
έκπνέοντας. Γιά τόν άνθρωπο, όπως καί γιά τό ζώο, ή 'ίδια άλήθεια ξεσπά.
Θέλουν, προσπαθούν, νά. ή όλη υπαρξή τους. Κάθε βούληση έχει σάν άρχή
μιά άνάγκη, μιά έλλειψη, έπομένως έναν πόνο». Ή ζωή ταλαντεύεται σάν

f/ 5 \ > \ \ \ 5 / 5 \ \ ι \ 5 <Χ /Β 0

ενα εκκρεμες απο όεςια στα αριστερα, απο τον πονο στήν αόημονια . U
άνθρωπος, έτσι φτιαγμένος άπό βούληση καί προσπάθεια, τοποθετημένος
επάνω στή γή, άφημένος στόν έαυτό του, άβέβαιος γιά ολα έκτος άπό τις
άνάγκες του καί τή δουλειά του. Γιά τούς περισσότερους όμως ή ζωή δέν
είναι παρά μιά συνεχής μάχη γιά τήν ΐδια τήν ύπαρξη μέ τή βεβαιότητα ότι
στό τέλος θά νικηθούν61. Ό,τι κάνει τήν άπασχόληση κάθε ζωντανού οντος,
ό,τι τό κρατά σέ κίνηση είναι ή επιθυμία νά ζήσει, ή ελπίδα, ενός μέλλον-
τος πραγματικά καινούργιου πού προεξοφλούμε στή σκέψη. Καί χάρη σ'
αύτό τό δάνειο πού παίρνουμε άπό τό μέλλον, ή χαρά ή ό πόνος, ή στέρηση
μπορούν νά φτάσουν σέ άσυνήθη βαθμό- γι' αύτό δέν κρατούν πολύ καιρό62.
Τέτοια είναι ή φύση τού κάθε ύψους, ώστε νά μή μπορούμε νά επιστρέψουμε

59. Αρτουρ Σοπενχάουερ, Ό κόσμος σαν βούληση και σάν παράσταση,
1818, Μετάφραση Άχ. Βαγενα, Άναγνωστίδης, χ.χ.

60. Ό.π., σ. 397.

61. Ό.π., σ. 398.

62. Ό.π., σ. 403.
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παρά μέ μία πτώση. Άνήκει στήν ούσία τής ζωής νά υποφέρουμε. Ό πόνος
δέν μπαίνει μέσα μας άπ' έξω, έχουμε μέσα μας τήν αστείρευτη πηγή άπ'
όπου βγαίνει60. Πρέπει νά χάσουμε τά. άγαθά, τά όφέλη, γιά νά εκτιμήσουμε
τήν άξία τους: ή έλλειψη, ή στέρηση, ό πόνος, νά τό θετικό πράγμα πού
χωρίς διάμεσο προσφέρεται σέ μάς. Ό άνθρωπος, μόλις άρχίσει νά γνωρί-
ζει τόν εαυτό του, ((θέλει» ή νόησή του νά παραμένει σέ συνεχή σχέση μέ
τή βούλησή του. Αρχίζει νά άναζητά, νά γνωρίσει τά άντικείμενα, ύστερα
τά μέσα γιά νά τά φτιάχνει. Νά ή συνείδησή του: νά δουλεύει πάντοτε γιά
τόν σκοπό πού έπιδιώκει. Ή βούληση τόν κρατάει σέ άνάσα καί σέ κίνηση,
γιά νά ξεφύγει άπό τήν άπελπισία, γιά νά ξεφύγει άπό τήν άδημονία μέ τις
συνέπειές της64.

Αύτή τή βούλησή του παραβιάζουμε, όταν δέν κρατάμε τήν ύπόσχεσή
μας, τή συμβατική. 'Επενδύουμε τή δύναμη τής βούλησής μας στό πρόσω-
πο ένός ξένου: άδικία. Καθετί, όταν καθιστά πιστευτό ένα ψέμα, είναι μιά
άδικία. Πρόσεξε. Δέν είναι έκεΐνος πού άρνεΐτχι νά δείξει σ' έναν ταξιδιώτη
τόν σωστό δρόμο πού τον άδικεΐ, άλλά έκεΐνος πού τού δείχνει έναν κακό
δρόμο60.

Γιά νά γυρίσω στό άρχικό σου ερώτημα. Όταν υπάρχουν εμπόδια στόν
δρόμο μας πού τά βάζει μπροστά μας ό κόσμος, όπως άνάγκη, μιζέρια,
όδυρμός, οδύνες, πώς ίσοσταθμίζονται, μέ ποιά δικαιοσύνη; Ό φιλόσοφος
Σοπενχάουερ άπαντά: ((Τό δικαστήριο τοΰ κόσμου είναι ό ίδιος ό κόσμος».
Άν ήταν δυνατό νά βάλουμε σέ μιά ζυγαριά στόν ένα άπό τούς δίσκους τις
οδύνες τοΰ κόσμου καί στόν άλλο τά λάθη τοΰ κόσμου, ή βελόνα τής ζυ-
γαριάς θά έμενε κάθετη, άκίνητη66. Άς μή ξεχνάμε τή βαθύτερη φύση τού
άνθρώπου.

Καί άπέναντι στόν άλλο;

Κάθε άνθρωπος βλέπει στόν εαυτό του τή στέρεη πραγματικότητα
τοΰ κόσμου. Παρά τή μικρότητά του, άν καί χαμένος ή έκμηδενισμένος
μέσα στόν κόσμο χωρίς όρια, δέν έκλαμβάνει τόν έαυτό του λιγότερο σάν
τό κέντρο τοΰ όλου, λογαριάζοντας περισσότερο τήν «ΰπαρξή» του καί τήν

63. Ό.π., σ. 406.

64. Ό.π., σ. 417.

65. Ό.π., σ. 431.

66. Ό.π., σ. 450.
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εύημερία του άπό τους άλλους, δντας μάλιστα έτοιμος νά θυσιάσει καθετί
πού δέν είναι δικό του, νά έξαφανίσει τόν κόσμο γιά όφελος αύτοΰ τού έγώ,
αύτής τής σταλαγματιάς νερού μέσα στόν ωκεανό, μόνο και μόνο γιά νά
παρατείνει γιά μιά στιγμή τή δική του ζωή'", μιά χαρά πού είναι ή άρχή τής
ένεργητικής κακίας68. "Ετσι είμαστε όλοι. Κι έσύ, κι έγώ.

Νά πού καταλήγει ή άφερεγγυότητα. Φαντάζει σάν έλλειμμα μέλλον-
τος, σέ άναγκάζει όμως νά έπικεντρώνεσαι στό σήμερα, στό «στοίχημα γιά
τή ζωή», τό μόνο σταθερό πού άπομένει. Σάν νά μάς λέει: «Σέ προστάζω
νά ζήσεις». «Και ό γύρω ό κόσμος;» ρωτούσες.

Κόσμος είναι ό,τι ύπάρχει στή συνείδησή μας. «Κοιμήσου», γράφει
κάποιος, «και ό κόσμος έφυγε γιά σένα. Ξύπνα και ό κόσμος είναι πάλι εδώ
και μάλιστα ό δικός σου κόσμος. Τόν κόσμο τού άλλου δέν τόν γνωρίζεις»1'".
((Ούτε τόν δικό μου, άγνωστε φίλε μου». Καληνύχτα.

67. Ό.π., σ. 423.

68. Ό.π., σ. 407.

69. F. Riemkasten, Das Vierte Leben, 1949, σ. 5.
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Παρουσίαση τοΰ βιβλίου
Θεόδωρος Σμυρναίος: 'Επιτομή τών όσα περί φύσεως
καί τών φυσικών αρχών τοις παλαιοΐς διείληπται,
Κριτική "Εκδοση Λίνου Μπενάκη

άπό τόν Ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Ί. Δεσποτόπουλο

Παρουσιάζω τό υποδειγματικό έργο τοΰ Καθηγητοΰ Λίνου Μπενάκη,
έκδοση τοΰ βιβλίου Θεόδωρος Σμυρναίος: Επιτομή τών όσα περί φύσεως
καί τών φυσικών αρχών τοις παλαιοΐς διείληπται, τόμο 12 στή σειρά «Βυ-
ζαντινοί Φιλόσοφοι» τής Ακαδημίας Αθηνών. Είχε προηγηθεί άλλο περι-
σπούδαστο εργο τοΰ Λίνου Μπενάκη στήν ϊδια σειρά, ώς τόμος 5, μέ τίτ-
λο Michael Psellos: Commentaria in Aristotelis Physicam (Kommentar zur
Physik des Aristoteles).

Τό παρουσιαζόμενο σήμερα έργο τοΰ κ. Μπενάκη, γραμμένο σέ άγγλι-
κή γλώσσα, κατά συμμόρφωση προς τις επιταγές τής Union Académique
Internationale γιά τις ύπό τήν αιγίδα της έκδόσεις, φέρει τίτλο Theodo-
res of Smyrna: Epitome of Nature and Natural Principles According to the
Ancients, καί άποτελεΐται άπό δύο σελίδων Πρόλογο, Εισαγωγή δεκαέξι
σελίδων, τρεις σελίδες βιβλιογραφίας, τό κείμενο τοΰ Θεοδώρου στό έλληνι-
κό πρωτότυπο μέ πλήθος υποσημειώσεις, σελίδες πενήντα πέντε, καί τρεις
πίνακες: χωρίων, ονομάτων, έννοιών, συνολικά σελίδες δεκαοχτώ.

Ό Θεόδωρος, Σμυρναίος τό γένος, ύπήρξε άξιωματοΰχος Βυζαντινός
καί διδάσκαλος φιλοσοφίας στήν Κωνσταντινούπολη τήν εποχή τών Κο-
μνηνών Αύτοκρατόρων, τελευταίες δεκαετίες τοΰ ένδέκατου καί πρώτες
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δεκαετίες του δωδέκατου μ.Χ. αιώνος. Είχε μάλιστα χαρακτηρισθεί και
(("Υπατος τών φιλοσόφων».

Τό έκδομένο άπο τον κ. Μπενάκη βιβλίο τοΰ Θεοδώρου είχε τέσσερα
μέρη («τμήματα»). Μόνο τρία όμως περιέχει τό μοναδικό σωζόμενο άρχαϊο
χειρόγραφο του. Και πραγματεύεται ό Θεόδωρος στο πρώτο Μέρος ((περί
άρχών», ((περί ούρανοΰ», ((περί φύσεοος»' στο δεύτερο Μέρος ((περί αιτίας»,
«περί κινήσεως»' στο τρίτο Μέρος ((περί τόπου», ((περί στοιχείου». Στο
χαμένο τέταρτο Μέρος πραγματευόταν 'ίσως ((περί χρόνου». Ή ορολογία
τοΰ Θεοδώρου είναι πάντοτε σχεδόν άριστοτέλεια" ή έκθεση τών θεωριών
ένέχει —πιστεύει ό κ. Μπενάκης— προσπάθεια κάπως γιά εύρύτερη σύλληψη
τών προβλημάτων Φιλοσοφίας τής Φύσεως.

'Άς παραθέσομε, ώς δείγμα γραφής τοΰ Θεοδώρου, άπο τήν έναρκτήρια
παράγραφο και άπο τή δεύτερη τοΰ δεύτερου ((Τμήματος»:

((Έπει 8έ τά μάλλον οικεία και πρόσφορα περί τε φύσεως και του φύ-
σει, τοϋ τε κατά φύσιν και παρά φύσιν και του φύσει εχειν ο λόγος έδήλωσε,
λέγεται δε παρά τοις εξω σοφοΐς ή φύσις αρχή κινήσεως και ήρεμίας, εδοξε
δε και αίτιον τι ή φύσις είναι, χρή τι ειπείν και περί αιτίου, ποσαχώς λέ-
γεται, και περί κινήσεως και ήρεμίας. Και πρώτον ρητέον περί αιτίου' τό
γοΰν αίτιον τοις μεν έξαχώς λέγεται είναι, ήγουν ποιητικόν, είδικόν, ύλικόν,
τελικόν, όργανικόν και παραδειγματικόν. Και, ΐνα ταΰτα σαφέστερα γένων-
ται, γυμναστέον τον λόγον επί τίνος πράγματος τεχναστοΰ. "Εστω θρόνος'
επί τούτου ευρίσκονται τά είρημένα εξ αΐτια, ποιητικόν μεν αίτιον αυτός
6 τεχνίτης ό τέκτων, ύ<ρ' ού ό θρόνος έγένετο, είδικόν δε αυτός ό θρόνος ό
παρά τοϋ τεχνίτου ειδοποιηθείς, ύλικόν τό ξύλον, έξ ού τον θρόνον ό τέκτων
έποίησε' τελικόν δέ έστι αίτιον επί τοΰ θρόνου ή τοΰ καθημένου έν τούτω
άνάπαυσις (δια γαρ ταύτην ώς τέλος έγένετο), όργανικόν δέ τοΰ θρόνου δο-
κεϊ αίτιον ό π ρ ίων τυχόν και τό σκέπαρνον (διά μέσου γαρ τούτων ό θρόνος
έγένετο), παραδειγματικόν δέ τοΰ θρόνου λέγεται αίτιον ό έν τω τεχνίτη τής
τέχνης λόγος ή τό έν τω λογισμώ αυτοΰ άποτετυπωμένον είδος, προς ο ώς
προς παράδειγμα αφορών ό τέκτων τον θρόνον έποίησεν».

'Εντυπωσιάζεται ό αισθαντικός άναγνώστης άπο τό έξαίρετο αύτο
έργο τοΰ κ. Μπενάκη, επίτευγμα της εύρυμάθειας στή φιλοσοφία και τής
φιλολογικής έμβρίθειάς του, άλλά και τοΰ μεγάλου πνευματικού μόχθου
του, έκδηλου και στις άφθονες, έμπεριστατωμένες υποσημειώσεις ή και
στούς πίνακες χωρίων και λέξεων.
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Παρουσίαση του βιβλίου
Ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολυτάραχη έποχη του,
του κ. Παύλου Ν. Τζερμιά

άπό τόν Ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Ί. Δεσποτόπουλο

Ό Καθηγητής Παύλος Ν. Τζερμιάς, άντεπιστέλλον μέλος τής Ακαδη-
μίας Αθηνών, ιστορικός, έλληνιστής και πολιτικός άναλυτής, μέ διδακτική
δράση πανεπιστημιακή στήν Ελβετία, μέ φρόνημα όμως ελληνικό πάντοτε,
είναι πολυγραφότατος, ό πολυγραφότερος ίσως τών Ελλήνων τής γενεάς
του. Υπήρξε μαθητής μου στό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέ βαθμό Αριστα.

Πρόσφατο σύγγραμμα τού κ. Τζερμιά, επιβλητικό ήδη μέ τόν ογκο
του, έξακόσιες ογδόντα τρεις σελίδες μεγάλου σχήματος, έχει τίτλο και
θέμα: Ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος και ή πολυτάραχη έποχη του (2014, σελίδες
683, έκδ. Ί. Σιδέρης).

Ή άφιέρωση τού συγγράμματος αύτοΰ άξίζει νά έξαρθεΐ: «Στή μνήμη
τών γονέων μου, πού ζώ άκόμα τή θαλπωρή τους, και στή μνήμη τών δυο
θείων μου, πού δέν τούς γνώρισα, γιατί σκοτώθηκαν στούς πολέμους».

Ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος, υπενθυμίζω, άγαπήθηκε, θαυμάσθηκε, άλλά
και μισήθηκε όσο κανείς άλλος πολιτικός τής Ελλάδος, στόν είκοστο αιώ-
να. Διατηρώ άκόμη στή μνήμη άσματίδια πού έφηβος άκουα γύρο:» μου:
«Βενιζέλε μας, πατέρα τής πατρίδας, Βενιζέλε μας, σωτήρα τής φυλής»,
«Βενιζέλε τί χαρά, μόνο εσύ τό ξέρεις τό στρατί πού πάει πέρα στήν Άγιά
Σοφιά». Και υπάρχει πλήθος βιβλίων και άλλων δημοσιευμάτων γιά τόν
Βενιζέλο και γιά τό έργο του, όπου έκφράζεται και ή προσωπολατρία του
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καί ή εναντίον του κατακραυγή. Δέν λησμονώ, έξ άλλου, δτι διαπράχθηκαν
τρεις δολοφονικές άπόπειρες έναντίον τοϋ 'Ελευθερίου Βενιζέλου, ύπαγο-
ρευμένες καί άπο οικτρή πολιτική σκοπιμότητα.

Ό συγγραφεύς τοΰ παρουσιαζόμενου βιβλίου έχει επίγνωση του άντι-
φατικοΰ έν πολλοίς χαρακτήρα τής πλούσιας περί Βενιζέλου βιβλιογραφίας
καί προσθέτει ώς υπότιτλο στό σύγγραμμά του «Διαλογισμοί μέ πυξίδα τήν
νηφαλιότητα».

Καί πράγματι προσπαθεί ό κ. Τζερμιάς ν' άποφύγει τις άκρότητες είτε
προσωπολατρίας εΐτε άρνητισμοΰ. Χαρακτηριστικά είναι δσα γράφει στό
πρώτο κεφάλαιο μέ τίτλο ((Άπό τόν μύθο στήν ιστορία» (σελ. 17-36). 'Εκεί
μάλιστα έκθέτει καί άναπτύσσει επίμονα, μέ παραπομπές καί σέ διάσημους
γερμανούς συγγραφείς, τήν ύποχρέωση τού ιστορικού νά συνεκτιμάει καί
τις περιστάσεις τής ιστορίας καί τή συμβολή τοΰ ύποκειμενικοΰ παράγον-
τος, ώστε ορθά νά προβάλει τις μεγάλες τυχόν ιστορικές προσωπικότητες,
καθώς καί νά μή περιορίζεται στήν έξιστόρηση, άλλά νά προβαίνει καί στήν
άξιολόγηση τών πρωτοβουλιών τών πρωταγωνιστών, κάτι πού χρειάζεται
ιστορική άγχίνοια.

Ό κ. Τζερμιάς άπό οικογενειακή παράδοση δέν ήταν άμοιρος προδι-
αθέσεων εύνοϊκών προς τόν κεντρικό ήρωα τοΰ έργου του. Ό πατέρας του
ώς πολιτευτής άνηκε στή βενιζελική παράταξη, χωρίς όμως νά είναι αδιάλ-
λακτος. Γι' αύτό καί ήταν πολύτιμο τό πολιτικό του άρχεΐο στά χέρια τοΰ
υίοΰ του ιστορικού. Άντλησε ό κ. Τζερμιάς καί άπό αύτό" προπάντων όμως
άπό τήν άφθονη γύρω άπό τό θέμα του βιβλιογραφία. Καί υπήρξε μέγας ό
πνευματικός μόχθος του.

Στά κεφάλαια μέ τίτλους: «Ό φραγκοφορεμένος καί οί ξυπόλητοι»,
«Τό Άασίθι ώς κοινωνική συνιστώσα τοΰ άνερχόμενου βενιζελισμοΰ»,
((Άπό τήν κριτική τής "διατάραξης τής τάξης" στις εξεγέρσεις στό Ακρω-
τήρι καί στό Θέρισο», ό άναγνώστης εμποτίζεται άπό τήν άτμόσφαιρα τής
ζωής στήν Κρήτη, ολίγον πριν τό 1900 καί ύστερα- καί θέλγεται σχεδόν
άπό άφηγήσεις γιά τή ζωή καί τή δράση τοΰ 'Ελευθερίου Βενιζέλου, πριν
άπό τό 1910.

Στό κεφάλαιο «Ζώον πολιτικόν καί Άρχοντας τοΰ τουφεκιοΰ» περιέ-
χονται προπάντων στοιχεία γενεαλογίας τοΰ 'Ελευθερίου Βενιζέλου, έξαίρε-
ται ή ένασχόλησή του μέ τό ιστορικό έργο τοΰ Θουκυδίδη, καί υπενθυμίζε-
ται ότι, όταν έγινε μέλος τής Académie des Sciences Morales et Politiques,
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στήν εισιτήρια ομιλία του άποδοκίμασε τήν άποσύνδεση τής πολιτικής άπο
τήν ήθική.

Στο επόμενο κεφάλαιο μέ τίτλο «Φαναριώτικος πειρασμός» μνημο-
νεύεται ή δράση Ελλήνων σέ κυβερνητικές θέσεις τής 'Οθωμανικής Αύτο-
κρατορίας, ιδιαίτερα στήν Κρήτη, κατονομάζονται οί τής οικογένειας
Καραθεοδωρή, συγγενείς τοΰ μεγάλου μαθηματικού, καί τονίζεται οτι ό
'Ελευθέριος Βενιζέλος δέν παρασύρθηκε ώς νέος πολιτευτής άπό τόν ((πει-
ρασμό» νά τούς μιμηθεί. Καί άλλα πολλά περιέχει τό κεφάλαιο αύτό, μα-
κροϊστορικής σημασίας τά περισσότερα.

Ό χρόνος τής ομιλίας μου δέν έπιτρέπει διεξοδική έκθεση τών περιε-
χομένων τοΰ παρουσιαζόμενου βιβλίου στά έπόμενα κεφάλαιά του. 'Εκφρα-
στικότατοι όμως είναι οί τίτλοι των ήδη: ((Ό Θουκυδίδης, ό Βενιζέλος καί ό
Βορεάδης»" «Ό Βενιζέλος, ό Χατζιδάκις καί ό Wilamowitz»" (("Ενα κίνημα
μέ μορφή Ίανοΰ καί ό άπό μηχανής θεός άπό τήν Κρήτη»" «Ή δόξα τών
Βαλκανικών πολέμων: ό Βενιζέλος, οί λίγοι έπώνυμοι καί οί πολλοί άφα-
νεΐς»" «Ή διχόνοια κατά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο»" «Ή μή εκπλήρω-
ση τοΰ "οράματος τής Ιωνίας": Διαλογισμοί γιά τό έάν στήν ιστορία»'
«Άπό τήν στρατιωτική έξέγερση τοΰ 1922 στή Συνθήκη τής Αωζάνης»"
«Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων καί τό κοινωνικό πρόβλημα»" «Ό Βενιζέλος,
ό Παπαναστασίου καί ή άτμομηχανή πού δέν λειτούργησε»" ((Ό θάνατος
τοΰ "Αευκορείτη" καί ή αύτοχειρία τοΰ κοινοβουλευτισμού».

Τό πολυσέλιδο αύτό έργο τού κ. Τζερμιά είναι πολύτιμη συμβολή στήν
Πολιτική Ιστορία τής Νεώτερης Ελλάδος.

1
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Ό Πρόεδρος κ. 'Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος αναγγέλλει τόν θάνα-
το τοΰ άντεπιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών Edward Gough
Whit lam.

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ενός λεπτού σιγή εις μνήμην τοΰ έκλιπόντος.
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Η ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 1928-1932.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΠΑΥΛΟΥ Ν. ΤΖΕΡΜΙΑ

Θεμελιακή προϋπόθεση μιας έπιστημονικής θεώρησης τής περιόδου
κατά τήν όποία έζησε καί έδρασε ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος είναι ή έπιλογή
τής μεθόδου του άτερποΰς μή μυθώδους, όπως μας τό διδάσκει ό Θουκυ-
δίδης. Αύτό βέβαια είναι μιά γενική ιστοριογραφική έπιταγή. "Εχει δμως
ιδιαίτερη βαρύτητα γιά τήν ένασχόληση μέ τήν αναφερθείσα περίοδο, ή
όποία δέν ήταν άμοιρη παθών καί καταστρεπτικών άντιπαραθέσεων. Τό
τονίζω στό σχετικό έργο μου, πού φέρει τόν τίτλο Ό Ελευθέριος Βενιζέλος
καί ή πολυτάραχη εποχή του καί τόν υπότιτλο Διαλογισμοί μέ πυξίδα τήν
νηφαλιότητα. Στό έργο μου αύτό άναλύω εκτενώς πώς καί γιατί ή κοινω-
νικοπολιτική μεταρρυθμιστική δυναμική τοΰ βενιζελισμοΰ υπέστη μέ τό
διάβα τοΰ χρόνου σημαντική μείωση. Ταυτόχρονα παρατηρώ πώς παρά
ταΰτα ή τετραετία 1928-1932 άνήκει στις πιό άξιόλογες τής νεοελληνικής
ιστορίας.

"Ηταν μιά κυβέρνηση πού σέ δύσκολα χρόνια ολοκλήρωσε τή θητεία
της — οχι καί τόσο συνηθισμένο φαινόμενο έκείνους τούς καιρούς. Ή σχετι-
κή πολιτική σταθερότητα συνέβαλε στό νά γίνουν, γιά παράδειγμα, τά εξής:
ίδρυση τής Αγροτικής Τράπεζας καί τού Συμβουλίου τής 'Επικρατείας, θε-
σμοθέτηση τής ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, βελτίωση τής εσωτερικής δομής,
μέτρα γιά τήν έκπαίδευση. Όσοι παραγνωρίζουν τόν παράγοντα τής σχε-
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τικής πολιτικής σταθερότητας ας άναλογιστοΰν πώς θά άντιμετώπιζε μια
πολιτικά χαώδης Ελλάδα τή διεθνή οικονομική κρίση. Βέβαια οί δυσκολίες,
οί δομικές άδυναμίες κι ή συμπαρομαρτούσα κοινωνικοοικονομική άνατα-
ραχή υπήρξαν μεγάλες. Ή οικονομική πολιτική τής κυβέρνησης Βενιζέλου
έκείνης τής περιόδου επικρίθηκε κι επικρίνεται σέ πολλά σημεία δικαίως.
Άπό τήν άλλη μεριά, ύπήρξε σέ σημαντικά πεδία άποτελεσματική. Κάνει
πάντως έντύπωση ή παρατηρηθεΐσα έκεΐνα τά χρόνια οικονομική δραστη-
ριότητα.

Στή σχετική βιβλιογραφία εξαίρεται τό γεγονός πώς άπό τό 1923 ή
ελληνική βιομηχανία παρουσίαζε εντυπωσιακούς ρυθμούς άνάπτυξης. Άς
σημειωθεί ώστόσο πώς κυριαρχούσε ή έλαφρά βιομηχανία. Στήν οικο-
νομική άνάπτυξη συνέτειναν κατ' άποτέλεσμα καί τά προστατευτικά καί
παρεμβατικά κρατικά μέτρα τού μεσοπολέμου, καίτοι αύτά παραδόξως
όχι σπάνια είχαν κυρίως χρηματοπιστωτικό χαρακτήρα καί δέν άπέβλε-
παν πρωταρχικά στήν άνάπτυξη τής παραγωγής. Αύτός ό παρεμβατισμός
δείχνει πώς ό οικονομικός φιλελευθερισμός τής βενιζελικής τετραετίας δέν
έπιτρέπεται νά ιδωθεί μονοδιάστατα σάν έκφανση άπόλυτης ιδεολογικοπο-
λιτικής πίστης στήν άρχή τής έλευθερίας τής άγοράς. Ή έν λόγω διαφο-
ροποίηση έπιβάλλεται καί κατά τή χρήση τού όρου άστισμός, όταν αύτός
νοείται ιδεολογικοπολιτικά.

Είναι αύτονόητο (ή, μάλλον, θά έπρεπε νά είναι αύτονόητο) πώς ή πο-
ρεία τής κυβέρνησης Βενιζέλου κατά τήν τετραετία 1928-1932 στον οικο-
νομικό τομέα πρέπει νά άξιολογηθει στό γενικό πλαίσιο τών κοινωνικοοι-
κονομικών εξελίξεων τοΰ μεσοπολέμου. Μεταξύ τών άλλων αύτό σημαίνει
πώς πρέπει νά δοθεί ή άπαραίτητη βαρύτητα στό προσφυγικό ζήτημα. Ή
εγκατάσταση πολυάριθμων προσφύγων άπό τή μιά προκάλεσε τεράστια
προβλήματα" άπό τήν άλλη έδωσε ώθηση στήν παραγωγή, γιά παράδειγ-
μα μέ τήν αύξηση έμπειρων έργατικών δυνάμεων καί μέ τή διεύρυνση τής
εσωτερικής άγοράς. Δέν μπορεί ν' άμφισβητηθει πώς τό βενιζελικό κίνημα
μέ τήν πιο πλατιά σημασία αύτοΰ τοΰ όρου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
στήν «άπελευθέρωση τών σκλάβων άγροτών», δπως άποκάλεσε τήν άγρο-
τική μεταρρύθμιση ό άγροτιστής Δημήτριος Μπούσδρας σ' ένα βιβλίο του.
Ό τίτλος τού βιβλίου τοΰ Μπούσδρα δέν είναι ύπερβολικός. Αποδίδει τή
σκληρή πραγματικότητα, ή όποία δέν έπιτρέπεται νά παραγνωριστεί λόγω
τού άναφερθέντος σκεπτικού γιά τήν ώθηση στήν παραγωγή.
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"Εκανα λόγο γιά βενιζελικο κίνημα μέ τήν πιο πλατιά σημασία τοΰ
όρου. Ή χρησιμοποίηση τής λέξης κίνημα ένέχει τήν έπισήμανση πώς ή
άγροτική μεταρρύθμιση δέν υπήρξε έργο ένος προσώπου. Ό Βενιζέλος
ένήργησε ύπό τήν πίεση τών ξεσηκωμένων άγροτών. Κι ή άναφορά στήν
πλατιά σημ,ασία τοΰ όρου βενιζελικο κίνημα ύπονοεϊ τήν ύπαρξη διαφόρων
και διαφορετικών τάσεων. Ή ύπαρξη μεγάλων τσιφλικιών ήταν εύθύς έξαρ-
χής σοβαρό πρόβλημα γιά τή νέα Ελλάδα. 'Οξύνθηκε λόγω τής έν πολλοίς
μή ορθολογιστικής άντιμετώπισής του έξαιτίας τής άνάγκης άποκατάστα-
σης τών προσφύγων. 'Εδώ πρέπει νά ληφθεί υπόψη πώς στούς κόλπους τοΰ
βενιζελικοΰ κινήματος παρετηροΰντο και στο αγροτικό ζήτημα δισταγμοί,
ταλαντεύσεις και άντιθέσεις. Αύτά τά φαινόμενα δέν συνειδητοποιούνται
έπαρκώς, όσον υπερτονίζεται ό προσο^πικός ρόλος τοΰ Βενιζέλου. Όπως
έπισημαίνει ό Gunnar Hering, ή βενιζελική άγροτική πολιτική ύπήρξε σέ
όχι άσήμαντο μέτρο κατ' άποτέλεσμα και καρπός τοΰ φόβου μήπως κερδί-
σει πολύ έδαφος εις βάρος τών Φιλελευθέρων ό άγροτισμός.

Οί δομικές άδυναμίες τοΰ άγροτικοΰ τομέα είχαν φυσικά σέ τοΰτο ή
σ' έκεΐνο τό σημείο άρνητικά επακόλουθα και στήν οικονομική πορεία τής
κυβέρνησης Βενιζέλου κατά τήν περίοδο 1928-1932. Σημειο'οθηκε ώστόσο
άναμφισβήτητη πρόοδος προς τήν κατεύθυνση τής οικονομικής σταθερο-
ποίησης, τής προστασίας τής έγχώριας βιομηχανίας και τής δημιουργίας
τών προϋποθέσεων γιά επιτάχυνση τής άνάπτυξης. Τό πολιτικό τίμημα
ύπήρξε υψηλό. Όχι μόνον λόγω μεγάλων εισοδηματικών άνισοτήτων, άλλά
και έξαιτίας οδυνηρών μέτρων πού πάρθηκαν τό 1932 προς κάλυψη τοΰ
ύψηλοΰ εξωτερικού χρέους. Διαφορές άπόψεων άλλά και ποταποί τσακωμοί
στον άντιμοναρχικό χώρο ένέτειναν τή φθορά τής κυβέρνησης. Στήν πότε
δικαιολογημένη, πότε όμως δημαγωγική κριτική ένθεν και έκεΐθεν ό Βενι-
ζέλος άπαντοΰσε οχι σπάνια μ' αύταρχική ή πάντως άδόκιμη συμπεριφορά.
Κι έφθασε μάλιστα στο περιώνυμο ιδιώνυμο, κατά τοΰ οποίου ύψωσε τή
φωνή του στή Βουλή τό 1929 ό Νικόλαος Γ. Τζερμιάς, θερμός θιασώτης
τοΰ βενιζελισμοΰ μέ τήν πλατιά σημασία τοΰ όρου.

Κατά τήν τετραετία γιά τήν οποία ό λόγος, πάρθηκαν πολύ άξιόλογα
μέτρα γιά τή βελτίωση τής έκπαίδευσης. Στο πλαίσιο τών σχετικών προ-
σπαθειών ιδρύθηκε μεγάλος άριθμός νέων σχολείων. Ό Εεώργιος Παπαν-
δρέου, ό όποιος διετέλεσε ύπουργός Παιδείας άπο τις 2 'Ιανουαρίου 1930 ώς
τις 26 Μαΐου 1932 και μέ τοΰ όποιου τό ονομα έχει συνδεθεί έκεΐνος ό οίκο-
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δομικός οργασμός, είχε ήδη τό 1929 έπικρίνει τή μέχρι τότε παρεχόμενη
έκπαίδευση. Τήν είχε χαρακτηρίσει ολιγαρχική και μονομερή. Τά χρόνια
1917-1920 ή εκπαίδευση δέν στράφηκε και στόν τεχνικό και επαγγελμα-
τικό κλάδο. Μιά τέτοια άλλαγή κατεύθυνσης έλαβε χώρα τό 1929. "Ηδη
σ' έναν προεκλογικό του λόγο στή Θεσσαλονίκη τό καλοκαίρι του 1928 ό
Βενιζέλος είχε προκαθορίσει ξεκάθαρα πώς τήν προώθηση τής επαγγελμα-
τικής έκπαίδευσης τήν έβλεπε σέ πολύ μεγάλο βαθμό και ώς μέσο προστα-
σίας του κοινωνικού καθεστώτος, ώς μέσο γιά νά μήν παρασκευάσει, όπως
είπε, τό κράτος ((τόν μέλλοντα στρατόν τής κοινωνικής άνατροπής». Έκτος
άπ' αύτο προσέδιδε στήν κλασική έκπαίδευση ολιγαρχικό χαρακτήρα, τήν
προόριζε κατά τήν έκφρασή του ((διά τους ολίγους έκλεκτούς, οί όποιοι
θ' αποτελέσουν τήν ήγεσίαν τής αυριον».

Αύτός ό εγκλωβισμός τής παιδείας στή σκοπιμότητα τής οικονομικής
ανάπτυξης και τής έδραίωσης τοΰ κοινωνικού καθεστώτος δέν ήταν βέβαια
συμβατός μ' έναν ζωντανό άνθρωπισμό. 'Ο Βενιζέλος στή συλλογιστική του
ξεκινούσε άπό ένα ψευτοδίλημμα: άπό έδώ ή κλασική, άπό έκεΐ ή επαγγελ-
ματική έκπαίδευση. Ή προώθηση τής έπαγγελματικής έκπαίδευσης ήταν
(και είναι) άναμφίβολα άναγκαία και χρήσιμη. Δέν είναι όμως άσύμβατη
μέ τήν κλασική. Τό άντίθετο. Ή προαγωγή τών έλληνικών σπουδών στή
βάση ένός ζωντανού άνθρωπισμοΰ (δηλαδή χωρίς μορφοκρατία, άκρισία και
προγονοπληξία) συνιστά conditio sine qua non και γιά μιά καλή έπαγγελ-
ματική συγκρότηση. Τό άναφερθέν ψευτοδίλημμα υπονόμευσε a priori τή
μεταρρύθμιση τοΰ 1929. Δέν θά ήταν συνεπώς σωστό νά ιδωθεί αύτή μέ
διθυραμβικές διόπτρες. Τό ι'διο ισχύει και γιά τό γλωσσικό ζήτημα. Στό
πλαίσιο τών άνανεωτικών προσπαθειών τής τετραετίας 1928-1932 έγινε επί
ύπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου μέ νόμο υποχρεωτική ή διδασκαλία τής
δημοτικής σέ όλες τις τάξεις τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, μέ παράλληλη διδα-
σκαλία τής καθαρεύουσας στήν πέμπτη και στήν έκτη τάξη. Όμως, κατά
τήν εύστοχη έπισήμανση τού άείμνηστου Εμμανουήλ Kptapa, ουτε αύτή ή
άνανέωση ((άφησε σοβαρά παιδευτικά έπιτεύγματα». "Ενας βασικός λόγος
γι' αύτό ήταν τό γεγονός πώς ό Βενιζέλος ύπήρξε άθεράπευτα αιχμάλωτος
τού σκεπτικού ότι ή δημοτική δέν είναι άκόμα «έπαρκώς καλλιεργημένη»
και ότι ή καθαρεύουσα «άποτελει καθεστώς», πού δέν μπορεί ν' άνατραπεΐ
άπό τή μιά μέρα στήν άλλη.
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Ή τετραετία 1928-1932 σφραγίστηκε βέβαια καί άπο τήν έξωτερική
πολιτική του Βενιζέλου, τή στηριγμένη τώρα στήν υπέρβαση τοΰ μεγαλοϊ-
δεατισμοΰ. Ή διπλωματία τής έξομάλυνσης τών διεθνών σχέσεων οδήγησε
μεταξύ τών άλλων στο έλληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας, ούδετερότητας καί
διαιτησίας τής 30ής 'Οκτωβρίου 1930. Κι εδώ το τίμημα υπήρξε υψηλό.
Ή συντριπτική πλειονότητα τών προσφύγων είδε, όπως παρατηρεί ή 'Ιφι-
γένεια Άναστασιάδου σέ σχετική μελέτη της, «νά χάνεται τό ένδεχόμενο
άποζημίωσης τών περιουσιών τους». Ή «συμφιλίωση» μέ τήν Τουρκία
προσωποποιείται συχνά στή βιβλιογραφία. Προσεγγίζεται, άς πούμε, σάν
παραίτηση δύο μονομάχων (τοΰ Βενιζέλου καί τοΰ Κεμάλ) άπό τήν ξιφο-
μαχία. Ή προσωποποίηση συνθλίβει σωρεία άλλων παραγόντων. Μά καί τό
προσωπικό στοιχείο έπαιξε τόν ρόλο του. Σέ χτυπητή διατύπωση: "Ε-ανε
«συνάντηση» τοΰ δικηγόρου, πού στά πολυπολιτισμικά Χανιά τής Τουρκο-
κρατίας υπερασπιζόταν καί 'Οθωμανούς, μέ τόν στρατιωτικό, τοΰ όποιου οί
γονείς στή γενέτειρά του μιλούσαν μέ τούς Έλληνες έλληνικά. Κι έκεΐνος
κι ετούτος άκουσαν στό διάβα τής σταδιοδρομίας τους άπό τυφλωμένους
άπό φανατισμό έχθρούς τους πώς δέν είναι «καθαροί φυλετικά». Κάποιοι
άντιβενιζελικοί ισχυρίστηκαν πώς ό Βενιζέλος καταγόταν άπό Εβραίους
τής Θεσσαλονίκης. Καί κάποιοι φανατικοί Μουσουλμάνοι χαρακτήριζαν τόν
Κεμάλ «ντονμέ», δηλαδή έξισλαμισμένο Εβραίο.

Ή έλληνοτουρκική «συμφιλίωση» είχε στή ρίζα της προπαντός στρατι-
ωτικοπολιτικούς ύπολογισμούς. Τό ιδεολογικοπολιτικό της βάθρο ήταν σα-
θρό. Σαθρή ήταν, γιά παράδειγμα, ή επίκληση τής σέ μεγάλο βαθμό κοινής
καταγωγής Ελλήνων καί Τούρκων. Στις 10 'Οκτωβρίου 1931 ό Βενιζέλος,
στό πλαίσιο σκέψεών του γιά τήν έλληνοτουρκική συνεννόηση, διατύπωσε
τήν έξής θέση: «Όλοι επίσης γνωρίζουν ότι Τούρκοι καί Έλληνες, ιδίως
οί "Ελληνες τής Μικράς Ασίας καί τού Πόντου, έχουν εις πολύ μεγάλην
άναλογίαν κοινόν αίμα». Φαίνεται πώς ό Βενιζέλος είχε στόν νοΰ του, όταν
διατύπωσε αύτή τήν ξενίζουσα θέση, μιά συνομιλία πού είχε ό Λέων Μακ-
κάς (1892-1972), ό γνωστός διπλωμάτης, πολιτικός καί συγγραφέας, στις
6 Μαΐου 1931 στήν Άγκυρα μέ τόν Μουσταφά Κεμάλ. Κατά τόν Μακκά,
στόν Τούρκο ήγέτη ήταν προσφιλής μιά θεωρία γιά τήν κοινή καταγωγή
Ελλήνων καί Τούρκων. Τό «εις μεγάλην άναλογίαν κοινόν αίμα» καί τά
συμπαρομαρτούντα ένεΐχαν εις μεγάλην άναλογίαν διπλωματικές σκοπιμό-
τητες. Ώς προς τόν Βενιζέλο αύτές είχαν νά κάνουν μέ τόν γνωστό ρεαλισμό
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του, ό όποιος μαζί μέ τόν οραματισμό χαρακτήριζε τήν προσωπικότητα του.
Άλλά είναι αύτονόητο πώς ή θέση γιά τό δήθεν κοινό αίμα δέν συνιστούσε καί
δέν συνιστά έρεισμα γιά μακροχρόνια έλληνοτουρκική ειρηνική συμβίωση.

Ούτως ή άλλως ή άναδρομή στό αίμα ξενίζει. Θυμίζω ότι ό Κωνσταν-
τίνος Παπαρρηγόπουλος (1815-1891), ό πατέρας τής νεοελληνικής έθνικής
ιστοριογραφίας, έριχνε τό βάρος στό πνεύμα (στή συνείδηση) κι όχι στό
αίμα. Βέβαια τό έθνος τού Παπαρρηγόπουλου δέν ήταν ταυτόσημο μέ τό
((καθημερινό δημοψήφισμα» τού Ernest Renan (1823-1892). Ή επιχει-
ρηματολογία του ήταν σέ οχι λίγα σημεία διαφορετική. Μά στό πλαίσιο
τής κριτικής του κατά τού Fallmerayer, ό Παπαρρηγόπουλος έπαιρνε καθαρά
θέση κατά τής άναγωγής τού αίματος σέ άποφασιστικό χαρακτηριστικό
γνώρισμα τοΰ έθνους. Αντιστρέφοντας, άς πούμε, τή φυλετική θεώρηση
τού Fallmerayer έβαζε στή θέση τοΰ αίματος τό πνεΰμα. Σύμφωνα μέ τόν
Παπαρρηγόπουλο, οί "Ελληνες μπόρεσαν νά διατηρήσουν «έπί τοΰ μεγάλου
καί παγκοίνου ναυαγίου τοΰ άρχαίου πολιτισμού» ((τήν γλώσσαν καί τό
άκαταγώνιστον τού έθνισμοΰ αίσθημα». Όπο^ς επισημαίνω στό βιβλίο μου
γιά τήν εικόνα τής Ελλάδας στον ξένο κόσμο, ό Παπαρρηγόπουλος έτόνι-
ζε μέ έκπληκτική γιά τόν ψυχικοπνευματικά φορτισμένο καιρό του σαφή-
νεια: «Τό ζήτημα άρα δέν είναι ν' άποδείξωμεν οτι τό νεώτερον έλληνικόν
έθνος κατάγεται κατ' εύθεΐαν γραμμήν άπό Περικλέους καί Φιλοποίμενος"
ό άγών... ήθελεν είσθαι ού μόνον άδύνατος, άλλά καί μάταιος...»

Μέ τό σκεπτικό τού, όπως ύποστήριζε, ((εις πολύ μεγάλην άναλογίαν
κοινοΰ αίματος» Τούρκων καί Ελλήνων ή παρόμοιων συσχετισμών, πού
είχε κάνει στή Βουλή στις 20 Δεκεμβρίου 1930, ό Βενιζέλος έπανήλθε
mutatis mutandis στήν έπιχειρηματολογία τήν όποία είχε χρησιμοποιήσει
τό 1906 σέ μιά συνεδρίαση τής Β' Συντακτικής Συνέλευσης στήν Κρήτη.
'Εξηγώ τό mutatis mutandis. To 1906 ή «κοινή καταγωγή» άποτελοΰσε
μέσο γιά τήν άφομοίωση τών Τούρκο^ν στούς κόλπους τής έπιδιωκόμενης
Μεγάλης Ελλάδας. Τό 1930 καί τό 1931 τό «κοινόν αίμα» συνιστούσε
μέσο γιά τήν έδραίο^ση τής ((συμφιλίωσης» Ελλήνων καί Τούρκων. Καί
στις δύο περιπτώσεις έμενε παραγνωρισμένη, στό περιθώριο, ή ίδέα μιάς
κοινωνίας βασισμένης σέ κοινή άνθρωπιστική βούληση. Έδώ άκριβώς έγ-
κειται ή σαθρότητα τοΰ ιδεολογικοπολιτικού βάθρου τοΰ έλληνοτουρκικοΰ
συμφώνου τοΰ 1930. Γιά τήν ειρηνική συμβίωση τών λαών δέν χρειάζεται
τό «κοινόν αίμα». Άλλο^στε ό ίδιος ό Βενιζέλος στό ιστορικό του ύπόμνη-
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μα τής 30ής Δεκεμβρίου 1918 προς τή Διάσκεψη τής Ειρήνης στο Παρίσι
δέν στηρίχτηκε στή λεγόμενη γερμανική άντίληψη γιά τό έθνος. Δέν άνα-
φέρθηκε σέ άντικειμενικά κριτήρια (κοινή καταγωγή και γλώσσα), άλλά
βασίστηκε στή λεγόμενη γαλλική θεωρία γιά τή βούληση, τή συνείδηση,
ώς κριτήριο τής έθνικής ταυτότητας. Στο βιβλίο του La question gréco-alba-
naise, Paris 1921, ό Λέων Μακκάς επιχειρηματολογούσε μέ τον ΐδιο τρόπο
έπικαλούμενος τον Renan.

Στήν Κρήτη τό 1906 ό Βενιζέλος είχε πει κατά λέξη: «... Όλοι εί-
μεθα Κρήτες...». «...Όλοι φυλετικώς, —καίτοι άναγνωρίζω τήν έγχυσιν
και τουρκικού αίματος εις τάς φλέβας έν σμικρά δμως άναλογία— όλοι,
λέγω, άνήκομεν εις τήν Έλληνικήν φυλήν». Κι άκόμα: Οί μουσουλμάνοι
τής Κρήτης, «οί όποιοι συνδέονται περισσότερον προς ήμάς, δι' δν λόγον
προ μικρού έξέθηκα» (Π.T.: εννοούσε τό δμαιμον), είναι προορισμένοι «νά
χρησιμεύσωσιν ώς συνδετικός δεσμός μεταξύ τοΰ Ελληνισμού και Μου-
σουλμάνων άλλων χωρών, αί όποΐαι είναι προωρισμέναι, ώς φαίνεται, έκ
τής ταχείας έξελίξεως, ταχέως νά άποσπασθώσι τοΰ οθωμανικού κράτους».
Αύτή ή έπιχειρηματολογία τοΰ Βενιζέλου φέρνει στον νοΰ τή στάση τοΰ
έπιφανοΰς έλληνιστή τής «χρυσής έποχής» τών άνθρο^πιστικών σπουδών
στή Γερμανία Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf (1848-1931) άπέναντι
στο ζήτημα τής Κρήτης. Όπως έχω άνακοινώσει στον τιμητικό τόμο ΚΑΙ-
ΝΟΤΟΜΙΑ, πού έξέδωσε τό Πανεπιστήμιο τοΰ Fribourg τό 1995 κατά τήν
περάτωση τής έκεΐ διδασκαλίας μου, στο άρχεϊο μου υπάρχει σέ φωτοτυπία
ένα γράμμα τοΰ Γερμανού φιλολόγου προς τον έξέχοντα Έλληνα γλωσσο-
λόγο Εεώργιο Ν. Χατζιδάκι (1848-1941). Τό γράμμα αύτο (μέ ήμερομη-
νία 20 Νοεμβρίου 1909) είναι γραμμένο στή γραφομηχανή, πιάνει τέσσερις
σελίδες κι άναφέρεται άπο τή μιά μεριά στο ζήτημα τής Κρήτης κι άπο τήν
άλλη σέ γλωσσολογικά θέματα.

Δέν μοΰ είναι γνωστή ή άφορμή τής άναφοράς τοΰ Wilamowitz στο
ζήτημα τής Κρήτης. Τό γράμμα δέν περιέχει άρκετά στοιχεία γιά τήν
άφορμή τούτη. Πάντως φαίνεται νά βγαίνει άπο τις δύο πρώτες γραμμές
πώς κάτι (ίσως ένα κείμενο μέ μετάφραση) πού έστειλε ό Χατζιδάκις στον
Wilamowitz ήταν τό κίνητρο. Ό Γερμανός έπιστήμονας τόλμησε νά κάνει
στο πλαίσιο τών παρατηρήσεών του γιά τό ζήτημα τής Κρήτης μιά πρό-
γνωση, πού βρήκε σύντομα τήν ιστορική της επαλήθευση. Αν και έκανε κά-
ποιες περιοριστικές επισημάνσεις γιά τή δυνατότητα μιάς άσφαλοΰς κρίσης
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γιά το μέλλον, υπογράμμισε τήν έπιθυμία γιά τήν προσάρτηση (Wunsch
nach der Angliederung), ή οποία, έγραψε, «μέ συνέχιση τής έξυπνης πολιτι-
κής θά έπιτευχθεΐ». Ό Wilamowitz είδε μ' άλλα λόγια νά πραγματοποιείται
ό πόθος των Κρητικών γιά τήν ένωση μέ τήν Ελλάδα — μέ τήν προϋπόθεση
ότι θά συνεχιστεί ή, όπως προφανώς έννοοΰσε τό έπίθετο ((έξυπνος» στήν
περίπτωση αύτή, συνετή πολιτική. Και πρόσθεσε ό επιστολογράφος πώς
δέν πρέπει νά δοθεί μεγάλη σημασία στή μορφή τής πραγμάτωσης τής επι-
θυμίας γιά προσάρτηση. Αύτά πού έγραφε ό Wilamowitz γιά τό ζήτημα
τής Κρήτης πρέπει ν' άποτιμηθούν στό ιστορικό πλαίσιο στό όποιο διατυ-
πώθηκαν. Στις 28 Αύγούστου 1909 είχε γίνει στήν Αθήνα ή εξέγερση τού
Στρατιωτικού Συνδέσμου. Ακολούθησε ή θεαματική είσοδος του ((γιου τού
Ψηλορείτη» ή, καλύτερα, τού «Λευκορείτη» στά έλλαδικά πράγματα. Τόν
'Οκτώβριο τού 1910 ό Βενιζέλος ήταν πρωθυπουργός τής Ελλάδας. Δυο
χρόνια άργότερα έστειλε στή μεγαλόνησο τόν Στέφανο Δραγούμη ώς Γενι-
κό Διοικητή Κρήτης. Τό 1913 τό μαρτυρικό νησί έγινε και έπίσημα τμήμα
τού ελληνικού κράτους. Ή πρόβλεψη τού Wilamowitz βγήκε σωστή.

Στό γράμμα του πρός τόν Χατζιδάκι δ Wilamowitz συνιστούσε νά γί-
νει δίκαιη μεταχείριση τών μωαμεθανών τής Κρήτης, πού μέ τόν καιρό
αποδημούν ή άφομοιώνονται. Άλλωστε, σημείωνε ό επιστολογράφος, αύτοί
είναι μόνο κατά μικρό μέρος Τούρκοι. Υποστηρίζοντας ό Wilamowitz πώς
οί μωαμεθανοί τής Κρήτης κατά μέγα μέρος δέν είναι Τούρκοι, συμφω-
νούσε μέ τόν Βενιζέλο τοΰ 1906, χωρίς, ύποθέτω, νά γνωρίζει τή σχετική
ομιλία του. Αναμφίβολα στήν τουρκοκρατούμενη Κρήτη οί έξισλαμισμοί
είχαν πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Είχαν γίνει έπιμειξίες και δέν έλει-
ψαν κι οί κρυπτοχριστιανοί. Τό όμαιμον δέν είναι όμως προϋπόθεση γιά
τήν προστασία τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρησιμοποίησα πιο πριν τήν
έκφραση πώς ό Wilamowitz συμφωνούσε μέ τόν Βενιζέλο τοΰ 1906, γιατί,
όπως είδαμε, ύπάρχει, γιά παράδειγμα, κι αύτός τοΰ 1918, πού ύποστήριξε
ότι ή συνείδηση είναι τό κριτήριο τής εθνικής ταυτότητας. Οί άπόψεις τοΰ
έπιφανοΰς γόνου τής Κρήτης συνυφάνθηκαν στό διάβα τοΰ χρόνου μέ στρα-
τηγικούς στόχους, τακτικούς έλιγμούς και διπλωματικές σκοπιμότητες.
Δέν είχαν θεωρητική καθαρότητα. Έτσι ό Βενιζέλος οδηγήθηκε και στήν
προβολή τής θέσης γιά «εις πολύ μεγάλην άναλογίαν κοινόν αίμα» Ελλήνων
και Τούρκων. Προβολή στό πλαίσιο διπλωματικών φιλοφρονήσεων πρός
τήν κεμαλική Τουρκία. Ή 'Ιφιγένεια Άναστασιάδου γράφει σχετικά: «Βέ-
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βαια άντί νά εκτίθεται, σέ τέτοιους συσχετισμούς θά μπορούσε νά λέει δ,τι
είπε ό Λέων Μακκάς στον Μουσταφά Κεμάλ: " Έπί τοΰ ζητήματος τούτου
είναι φυσικον ή επιστήμη νά μήν έχη άκόμη οριστικώς άποφανθή,... έκεϊνο
πού καί τής κοινής καταγωγής προέχει περισσότερον είνε ή κοινή διανοη-
τικότης, ώς εκείνη τήν οποίαν έμόρφωσε μεταξύ Τούρκων καί Ελλήνων, ή
έπί αιώνας ύπό τόν αύτόν ούρανόν καί έν τή αύτή άτμοσφαίρα συμβίωσίς
των"». Έγώ άπό τήν πλευρά μου θά παρατηρούσα τά έξής: Αρκούσε νά
περιοριστεί ό Ελευθέριος Βενιζέλος στόν τόνο τόν όποιο έχρησιμοποίησε
όταν εγκαινίασε τόν διάλογο πού οδήγησε στή συνομολόγηση τών συμφω-
νιών τού 1930. "Εγραψε τόν Αύγουστο τοΰ 1928 στόν Τοΰρκο όμόλογό του
Ίσμέτ πασά: (('Οφείλω νά σάς διαβεβαιώσω περί τής ζωηράς έπιθυμίας μου
νά συντελέσω εις τήν ρύθμισιν τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών μας, ή
όποία θά τούς έξησφάλιζε στενήν φιλίαν».

Ή άπόφαση τοΰ Βενιζέλου νά ρυθμίσει τις έλληνοτουρκικές σχέσεις
σέ ειρηνική βάση υπήρξε άναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό ιστορικό βήμα.
Σέ μακροπρόθεσμη θεώρηση δέν οδήγησε όμως δυστυχώς ή έλληνοτουρ-
κική συνεννόηση στό ποθητό άποτέλεσμα. Ή συνεννόηση ύπήρξε στό βάθος
συμφιλίωση σέ εισαγωγικά. Όπως επισημαίνει ό άγαπητός συνάδελφος
Κωστής Σβολόπουλος στό βιβλίο του Αναφορές στόν Ελευθέριο Βενιζέλο,
ή άπεμπόληση κάθε ήγεμονικής άξίωσης καί κάθε εδαφικής βλέψης απο-
τελεί παράγοντα καθοριστικό γιά τήν έδραίωση τής έμπιστοσύνης μεταξύ
τών κρατών ((κατά μείζονα λόγο στόν χώρο τών Βαλκανίων καί τής 'Εγγύς
Ανατολής, υπέρμετρα βεβαρημένο άπό τό παρελθόν». Σήμερα ξέρομε πώς ό
κεμαλισμός δέν οδήγησε σέ μιά Τουρκία άνταποκρινόμενη σ' αύτή τή θεμε-
λιακή προϋπόθεση. "Ηδη τό 1996 ό έγκυρος ερευνητής Udo Steinbach, γιά
νά περιοριστώ σ7 ένα παράδειγμα, χαρακτήριζε στόν υπότιτλο έπιστημονι-
κοΰ βιβλίου του τήν Τουρκία ((δύσκολο έταΐρο τής Εύρώπης». Καί άφιέρω-
νε κοντά σ' άλλα εκτενείς άναπτύξεις στό κουρδικό πρόβλημα, πού γνώρι-
σε, όπως έδειξαν οί τόσο άπάνθρωπες μεταγενέστερες έξελίξεις, επικίνδυνη
όξυνση. Τά γεγονότα στόν ισλαμικό χώρο διαψεύδουν παταγωδώς εκείνους
πού έσπευσαν νά μιλήσουν γιά τό τέλος τής ιστορίας. Ή έπίσημη Τουρκία,
ό εισβολέας τού 1974, προβαίνει προκλητικά σέ άντικείμενες στό διεθνές
δίκαιο ένέργειες στόν θαλάσσιο χώρο τής πολύπαθης Κύπρου. Γιά έκεί-
νους πού πίστεψαν καί πιστεύουν ειλικρινά στήν έλληνοτουρκική φιλία, δλα
αύτά είναι κακά σημάδια. 'Επιβεβαιώνουν τήν πεποίθηση πώς αύτή ή φιλία,
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τήν όποία επεδίωξε καλοπροαίρετα ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος, δέν μπορεί νά
στηριχτεί σέ μύθους σάν έκεΐνον τής κοινής καταγωγής Ελλήνων καί Τούρ-
κων, μά στό πιστεύω έκείνου τού Τούρκου άγά τού συγκλονιστικού μυθι-
στορήματος τοΰ Νίκου Καζαντζάκη Ό Χριστός ξανασταυρώνεται, πού λέει
στον Έλληνα καπετάν Φουρτούνα: «'Άν ό Μουχαμέτης μας κι ό Χριστός
σας έπιναν ρακή καί σκουντροΰσαν όπως έμεΐς οί δυό, καπετάνιο, θά γίνουν-
ταν φίλοι γκαρδιακοί- δέ θά 'θελε νά βγάλει ό ένας τά μάτια τού άλλου... Μά
δέν έπιναν, καί κύλησαν τόν κόσμο στά αίματα...»

Καθώς έτόνισα εύθύς εξαρχής, ή τετραετία 1928-1932 άνήκει στις πιο
άξιόλογες τής νεοελληνικής ιστορίας. "Ηδη γι' αύτόν τόν λόγο ή ιστορική
άξιολόγησή της δέν είναι δυνατόν νά είναι εξαντλητική στό πλαίσιο μιάς ομι-
λίας. 'Άς σημειωθεί ώστόσο σύντομα καί τό έξής: Μολονότι ή κωδικοποίηση
τού άστικοΰ δικαίου δέν πραγματοποιήθηκε νομοτυπικά τήν εποχή τοΰ βε-
νιζελισμοΰ, ή σχετική προεργασία, πού έγινε τότε, ύπήρξε αξιόλογη. Είχαν
προηγηθεί καί άλλες προσπάθειες, στις όποιες άναφέρθηκε, γιά παράδειγ-
μα, δ άξέχαστος Παναγιώτης Ε Ζέπος (1908-1985) στον εναρκτήριο λόγο
του στό Πανεπιστήμιο τής Αθήνας τό 1954. Όμως εκείνη ή διαδικασία, ή
όποία δρομολογήθηκε τό 1930 έπί πρωθυπουργίας Βενιζέλου, άποτέλεσε τή
θεμελιακή άφετηρία τής δημιουργίας τοΰ κώδικα ό όποιος τελικά ίσχυσε.
Τά θεμέλια τής διαδικασίας έθεσε ό νόμος 4680 τοΰ 1930. Αύτός προέβλεψε
τή σύσταση δύο έπιτροπών, πενταμελούς συντακτικής καί πολυμελούς άνα-
θεωρητικής. Ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος άνέπτυξε στό πλαίσιο τών έργασιών
τής Αναθεωρητικής 'Επιτροπής άξιοθαύμαστη δραστηριότητα. Προφανώς
ήθελε νά συνδέσει τή δημιουργία τοΰ Άστικοΰ Κώδικα μέ τό ονομά του. Στό
πλαίσιο τών έργασιών τής Αναθεωρητικής 'Επιτροπής άνέκυψε, γιά παρά-
δειγμα, καί τό έρώτημα άν πρέπει νά περιληφθεί στον νέο Αστικό Κώδικα
μιά διάταξη όπως εκείνη τοΰ άρθρου 1 παρ. 2 τού έλβετικοΰ Zivilgesetzbuch
τής 10ης Δεκεμβρίου 1907, πού τέθηκε σέ ισχύ τήν 1η 'Ιανουαρίου 1912.
Ή διάταξη αύτή ορίζει πώς σέ περίπτωση κενοΰ δικαίου (μή ρύθμισης σέ
γραπτό ή έθιμικό δίκαιο) ό δικαστής άποφασίζει ((σύμφωνα μέ τόν κανόνα
τόν όποιο θά έθετε ώς νομοθέτης». Άπό τά πρακτικά τών συνεδριάσεων τής
17ης καί 20ής Δεκεμβρίου 1930 προκύπτει πώς ό Βενιζέλος προσπάθησε
νά πετύχει τήν πλήρη υιοθέτηση μιάς τέτοιας διάταξης, άλλά προσέκρου-
σε σέ σφοδρή άντίδραση συντηρητικών νομομαθών. Ό Νίκος Αλιβιζάτος
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άποδίδει το κλίμα τής έποχής, δταν χαρακτηρίζει τή θέση τοΰ Βενιζέλου
μ' ένθουσιασμο εικονοκλαστική.

Στή συνεδρίαση τής Αναθεωρητικής 'Επιτροπής τής 12ης 'Ιανουαρίου
1931 στο πλαίσιο συζήτησης γιά τή νομιμοποίηση έξωγάμων τέκνων ό Βε-
νιζέλος δήλωσε: «... Έγώ είμαι μάλλον άριστερός. Άλλά και σας λέγω οτι
δέν ήμπορώ νά άκολουθήσω εις αύτήν τήν περίπτωσιν τούς άριστερούς...»
Ή δήλωση αύτή τοΰ Βενιζέλου ε8ωσε μαζί μ' άλλα τροφή σ' εκείνους πού,
μέ βάση τις άναμφίβολα οχι λίγες άντινομίες του, τον είδαν σφαλερά κι
άδικα ώς άνθρωπο και πολιτικο χωρίς οποιεσδήποτε άρχές. Έδώ παίζουν
άρνητικο ρόλο μονόχνωτοι άλληλοσυγκρουόμενοι χαρακτηρισμοί, πού κά-
νουν έντύπωση στό πολύ κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ό άφορισμός
ένός γηραιού ομιλητή στήν Άργώ τοΰ Γιώργου Θεοτοκά (1905-1966)
πώς ό Βενιζέλος υπήρξε «βασιλικός ώς τό 1926 και κατόπιν δημοκρατι-
κός, καθαρευουσιάνος στά 1910 και δημοτικιστής στά 1920, φιλελεύθερος
πατριώτης στά 1912, ιμπεριαλιστής στά 1920, μετά τόν πόλεμο θερμός
είρηνιστής και διεθνιστής, κατά καιρούς όπαδός τής λαϊκής κυριαρχίας και
αύταρχικός, συντηρητικός και ριζοσπάστης, δεξιός και άριστερός». Ό άφο-
ρισμός αύτός στήν Άργώ και παρόμοιοι μονόχνωτοι άλληλοσυγκρουόμενοι
χαρακτηρισμοί έξοστρακίζουν άπό τήν ιστοριογραφία τόν παράγοντα τών
κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών συνθηκών. Όταν ό Βενιζέλος αύτο-
χαρακτηριζόταν τό 1931 «μάλλον άριστερός», άναθυμόταν μέσα του, χωρίς
νά τό πει, τήν κρητική του περίοδο. Τήν περίοδο έκείνη κινητήρια δύναμη
τοΰ βενιζελισμοΰ ήτανε οί λεγόμενοι Ξυπόλυτοι, οί οικονομικά άσθενεΐς,
οί όποιοι άντιτάσσονταν στούς λεγόμενους Καραβανάδες, τούς πλούσιους,
τους άρχοντες, τούς μεγαλοκτηματίες. Όπως έκθέτω άναλυτικά στό βιβλίο
μου γιά τόν Βενιζέλο και τήν πολυτάραχη έποχή του, τότε, γιά παράδειγ-
μα, στό οροπέδιο Άασιθίου Κρήτης ή άγροτιά άκολούθησε σέ μεγάλο βαθμό
τόν Βενιζέλο. Οί βενιζελικοί, άνάμεσά τους κι ό Νικόλαος Γ. Τζερμιάς,
χρησιμοποιούσαν μέ πεισματική περηφάνια τόν χαρακτηρισμό Ξυπόλυτοι.
Ό Βενιζέλος, κατά τήν άντίθεσή του μέ τόν πρίγκιπα Γεώργιο, είχε μαζί
του άπό ορισμένο χρονικό σημείο κι ύστερα οχι μόνο άστικό κόσμο (άστικό
μέ τή διττή σημασία τής λέξης, δηλαδή τόσο τή δημογραφική, όσο και τήν
κοινωνιολογική), άλλά και μεγάλο μέρος τής άγροτιάς. Όχι σπάνια τοΰτο
παραγνωρίζεται. 'Υπερτονίζεται ή άστικοποίηση. Κι ό ύπερτονισμός αύτός
συνυφαίνεται σέ πολλές περιπτώσεις μέ άνακάτωμα τών δύο έννοιολογικών
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σημασιών τοϋ δρου αύτοΰ. Ούσιαστικά στήν Κρήτη εκείνης τής έποχής δέν
υπήρχε βιομηχανία. Κάποιες έπιχειρήσεις έλαιουργίας και σαπωνοποιίας
άποτελοΰσαν τήν έξαίρεση. Κατά τήν εύστοχη έπισήμανση τής Κάλλιας
Καλλιατάκη Μερτικοπούλου, «οί κύριοι τομείς τής κρητικής οικονομικής
ζωής ήταν ή γεωργία, τδ έμπόριο και ή βιοτεχνική μεταποίηση».

Ό Ελευθέριος Βενιζέλος δέν ήταν, δπως τον θέλει ό ιδιαίτερος γραμ-
ματέας του κατά τήν τετραετία 1928-1932 Στέφανος I. Στεφάνου (1905-
1988), ένας «άτυπος, άλλά άληθινός σοσιαλιστής». Κατά τήν τετραετία γιά
τήν οποία ό λόγος, προσπάθησε στό πλαίσιο τοϋ υφισταμένου κοινωνικο-
οικονομικοΰ συστήματος, τό όποιο συνήθως άποκαλεΐται άστικό, νά κάνει
ορισμένες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Αύτές ώς επί τό πλείστον δέν ξεπερ-
νοΰσαν τά δρια μέτρων τά όποια συνθέτουν δ,τι ονομάζεται συχνά κράτος
κοινωνικής εύημερίας (Wohlfahrtsstaat). Μέ ορισμένη έννοια αύτές οί με-
ταρρυθμίσεις συνιστούσαν συνέχεια έκείνων τής προηγούμενης βενιζελικής
περιόδου, π.χ. στό εργατικό δίκαιο. "Ηδη έκεΐνες δέν ήσαν άρκετά ισχυρές,
ώστε νά δώσουν στον έκσυγχρονισμό γερά θεμέλια. Αύτο ισχύει άκόμα
περισσότερο γιά τις μεταρρυθμίσεις τής περιόδου 1928-1932 λόγω τής
φανερής έξασθένισης τής κοινωνικοπολιτικής δυναμικής τοΰ βενιζελισμοΰ.
Δέν είναι έδώ ό τόπος γιά τήν ένασχόληση μέ τά σημειωθέντα οικονομικά
σκάνδαλα και τήν ταυτόχρονα σημειωθείσα σκανδαλοθηρία. Στό πλαίσιο
τής έδώ άνάλυσης προέχει ή διείσδυση στή θεματική τής άστικής μεταρ-
ρύθμισης, γιά τήν οποία γίνεται συχνά λόγος. Οί σχετικές άναπτύξεις στον
προφορικό και γραπτό λόγο τοποθετούν τον άκροατή και άναγνώστη συχνά
μπροστά σ' ένα σταυροδρόμι. Ή μία άκρη τής διχάλας όδηγεϊ σέ μομφή.
Ή άλλη σέ έπαινο. Ό άκροατής ή άναγνώστης οδηγείται σέ μομφή άπο τήν
ιστοριογραφία έκείνου τοΰ είδους πού νομίζει πώς είναι αύθεντικά μαρ-
ξιστική, δταν έπικρίνει τον Βενιζέλο μέ άναντίστοιχα ιδεολογικοπολιτικά
μέτρα. 'Ενώ στό πλαίσιο αύτής τής ιστοριογραφίας γίνεται λόγος γιά άστι-
κό μετασχηματισμό, ό Βενιζέλος επικρίνεται, γιατί δέν έφάρμοσε ένα ριζο-
σπαστικό κοινωνικό πρόγραμμα, πού, άν άκολουθήσει κανείς τό σκεπτικό
τών έπικριτών, θά έπρεπε νά ξεπεράσει τά συμφέροντα και τούς στόχους
τής — δχι δά και τόσο ισχυρής— άστικής τάξης. Ό άκροατής ή άναγνώστης
οδηγείται σέ έπαινο άπο μιάν άλλη ιστοριογραφία, ή οποία, καίτοι μή μαρ-
ξιστική ή έκδηλα μαρξιστική, συνδυάζει τά περί άστικοΰ μετασχηματισμού
ή περί άστικών μεταρρυθμίσεων μέ θετικότατη άποτίμηση τής προσφοράς
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τοΰ Βενιζέλου. Ή διχάλα καί στις δύο άκρες της έ'χει έν πολλοίς νά κάνει μέ
μεθοδολογικές άδυναμίες, τις όποιες έχω επισημάνει σέ πολλά γραπτά μου
(π.χ. στά δύο βιβλία μου γιά τόν μαρξισμό).

Μιά νηφάλια προσέγγιση τών έλληνικών έξελίξεων δείχνει πώς δ,τι
(μέ ρητή ή σιωπηρή άναφορά στήν κοινωνικοοικονομική ιστορία τών κεφα-
λαιοκρατικά προχωρημένων δυτικών χωρών) ονομάζεται άστικός μετασχη-
ματισμός ένειχε καί ένέχει χαρακτηριστικά τά όποια άπαιτοΰν σοβαρότατες
διαφοροποιήσεις κατά τή χρήση αύτής τής έκφρασης. Σημειώνω μία άπό
τις πιο καίριες: μή οικοδόμηση μιάς ισχυρής εγχώριας βιομηχανίας. 'Άν
τήν τετραετία αύτή είχαν μπει σέ μακροπρόθεσμη προοπτική τόσο γερά
θεμέλια γιά τήν εκβιομηχάνιση τής έλληνικής οικονομίας όσο νομίζουν με-
ρικοί συγγράφεις, τότε δέν θά εξήρε, γιά παράδειγμα, ό άείμνηστος Ξενο-
φών Ζολώτας (1904-2004) είκοσι χρόνια άργότερα τήν άνάγκη «συστημα-
τικής έκμεταλλεύσεως τών φυσικών πόρων». Κι άν δέν είχε «ξεθωριάσει»
ή συζήτηση γιά τήν άπαραίτητη εκβιομηχάνιση (μιά συζήτηση στήν όποία
είχαν πάρει μέρος έκπρόσωποι διαφόρων πολιτικών τάσεων άπό τά πρώτα
χρόνια μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο), θά είχε συνειδητοποιηθεί
εγκαίρως ή άνάγκη τής ύπέρβασης τοΰ χάσματος άνάμεσα στή «μητρό-
πολη» καί τήν «περιφέρεια» στή σημερινή Εύρώπη. Χρησιμοποίησα πιο
πριν τήν έκφραση «σέ μακροπρόθεσμη προοπτική». Υπονοώ μ' αύτό πώς
ή οικονομική πολιτική τής τετραετίας ήταν έγκλωβισμένη στις δυσχερείς
συνθήκες εκείνης τής έποχής. Είναι άσφαλώς ένα σοβαρό ελαφρυντικό. Άπο
τήν άλλη μεριά δέν πρέπει νά παραγνωριστεί καί τό ότι οί ριζοσπαστικές
μεταρρυθμίσεις συχνά γίνονται sub specie aeternitatis. Μά τό πιο σοβαρό:
Γιατί αύτός ό εγκλωβισμός στό έπίθετο άστικός; Σ' ένα έπίθετο άλλωστε
πού, καθώς δείχνει μιά συνομιλία τού ίδιου τοΰ Βενιζέλου μέ τόν Γεώρ-
γιο Βεντήρη (1890-1954) τό 1935 σ' ένα ξενοδοχείο τής Νορμανδίας, ενο-
χλούσε τόν πρώτο; Ό γνήσιος φιλελευθερισμός δέν είναι βέβαια ταξικός.
Άσφαλώς ό βενιζελισμός συνυφάνθηκε σέ σημαντικό βαθμό μέ έπιδιώξεις
τής έλληνικής άστικής τάξης. Όμως άναμφίβολο είναι έπίσης πώς, ιδιαίτε-
ρα τήν εποχή κατά τήν όποία ό βενιζελισμός είχε άκόμη μιαν οχι άσήμαν-
τη κοινωνικοπολιτική δυναμική, ήταν ένταγμένοι στήν παράταξή του καί
σοσιαλιστές διανοούμενοι. Άπό αύτή τή σκοπιά δέν είναι τυχαίο πώς ό
Γεώργιος Σκληρός (Γεο'οργιος Κωνσταντινίδης) (1878-1919), ό μαρξιστής
διανοητής, πού συνέβαλε πάρα πολύ στή διάδοση σοσιαλιστικών ιδεών στήν
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Ελλάδα, έγινε διάπυρος βενιζελικός. Μιλώντας γιά τήν άνορθωτική περίοδο
(1909-1915), χαρακτήρισε τόν Κρητικό πολιτικό έναν «φωτισμένο, προο-
δευτικό, δημιουργικό άστο πολιτικό», πού «έξετέλεσε καλά τήν άποστολή
τήν οποία ή ιστορία έθεσε μπροστά του». Ό Σκληρός, πού άντίθετα πρός
τόν Γιάν[ν]η Κορδάτο (1891-1961) δέν υπερτόνισε τόν ρόλο τής άστικής
τάξης, συνόψισε τή φιλοβενιζελική άποψη του μέ μιά —χτυπητή κι άπόλυτη,
σχεδόν πεισματική— διακήρυξη: «"Ενας συνεπής μαρξιστής στήν Ελλάδα
πρέπει νά είναι βενιζελικός».

Κατά τήν προσέγγιση τοΰ ιστορικού γίγνεσθαι άπαιτούνται λεπτές
διαφοροποιήσεις. Οί έγκλωβισμοί σέ άπόλυτους χαρακτηρισμούς δέν οδη-
γούν στό ζητούμενο, δηλαδή στή διείσδυση στήν ιστορική ροή χωρίς διό-
πτρες αύτοΰ ή έκείνου τοΰ χρώματος. Μ' αύτή τήν έννοια βλαβερός είναι
κι ό έγκλωβισμός στό έπίθετο άστικός, τό όποιο άσφαλώς είναι άναγκαϊο,
όταν χρησιμοποιείται τεκμηριωμένα μέ βάση τά συγκεκριμένα δεδομένα,
τό όποιο όμως οδηγεί σέ πλάνες, όταν αύτή ή τεκμηρίωση λείπει. Άστι-
κός εκσυγχρονισμός, άστική δημοκρατία, άστικό κράτος, άστικοποίηση,
άστισμός. Αύτές και οί συναφείς λέξεις χρειάζονται κάθε φορά έξειδίκευση,
ήδη λόγω τής διττής σημασίας τής λέξης άστός, ή όποία χρησιμοποιείται
τόσο γιά τόν κάτοικο τής πόλης, όσο και γιά τόν άνήκοντα στήν άστική
τάξη' κι έχομε έπίσης τά άστικά δικαιώματα, τό άστικό δίκαιο, τόν Άστι-
κό Κώδικα. Μεγάλο πεδίο εξηγήσεων και παρεξηγήσεων. Ήταν άστός ό
'Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως τόν ήθελε ό μαρξιστής βενιζελικός Σκληρός;
Άν πάρομε υπόψη τις τότε συνθήκες στήν Κρήτη, καταλήγουμε στό ότι
πριν άπό τή δεκαετία τοΰ 1910 ήταν και δέν ήταν άστός. Όμως κιόλας
κατά τήν κρητική φάση τής πορείας του άρεσκόταν στό στάτους τοΰ, όπως
τό εξέφρασε ό Παντελής Πρεβελάκης (1909-1986), «ξωμερίτη» μέ τά
((φράγκικα ροΰχα». Διαβάζεις τήν περιγραφή τού Σπύρου Μελά στό βι-
βλίο Ό γιος τοΰ Ψηλορείτη γιά μιάν έπίσκεψη τοΰ Βενιζέλου στό σπίτι
τής Βούλης Λοπρέστη, τής άδελφής τοΰ Αλεξάνδρου Παπαναστασίου
(1876-1936), κι άναρωτιέσαι μήπως έκεΐνο τόν καιρό ό φραγκοφορεμένος
Κρητικός ένιωθε λιγότερο άστός άπ' δ,τι ό Παπαναστασίου κι ό κύκλος
του. Κι αύτό μολονότι άπό ιδεολογικοπολιτική άποψη τά πράγματα ήταν
βέβαια σέ σημαντικό μέτρο διαφορετικά, άφοΰ ή αύτοσυνειδησία τών λε-
γόμενων Κοινωνιολόγων ήταν κοινωνιστική. ((Σάν νά μήν είχε πάρει τόν
άέρα τοΰ κόσμου», έγραψε ό Μελάς γιά τόν Βενιζέλο έκείνης τής εποχής.
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Στο διάβα τοϋ χρόνου αύτο φυσικά άλλαξε. "Επαιξε σέ τοΰτο κάποιο ρόλο
κι ό πλούσιος γάμος του — στοιχείο, ωστόσο, πού δέν έπιτρέπεται ούτε νά
υπερτονιστεί, ούτε νά υποβαθμιστεί. Ποιος άνήκει, αλήθεια, στήν άστική
τάξη και ποιος όχι; Πώς οριοθετείται ή άστική τάξη, γιά τήν όποια γίνε-
ται συχνά λόγος χωρίς τις άναγκαΐες έξειδικεύσεις; Πόσο δύσκολη είναι ή
άπάντηση σ' αύτά τά έρωτήματα δείχνουν οί μεθοδολογικές παρατηρήσεις
πού έκανε ό Ernest Labrousse τό 1955 σ' ένα συνέδριο στή Φλωρεντία. Είπε
πώς δέν θά ήταν ποτέ δυνατή μιά συμφωνία γιά τον ορισμό τοΰ άστοΰ. Και
προέτρεψε νά προωθηθεί ή διείσδυση στήν έμπειρική πραγματικότητα. Μιά
διείσδυση πού δέν έγινε, οσο κι άν φανεί παράδοξο, ούτε άπο τον κήρυκα
τής πάλης τών τάξεων Karl Marx και τον σύντροφο του Friedrich Engels.
Στον τρίτο τόμο τοΰ Κεφαλαίου, τό πεντηκοστό δεύτερο κεφάλαιο έχει τον
τίτλο «Οί τάξεις». Ωστόσο αύτο τό κεφάλαιο δέν μπόρεσε νά τό τελειώσει
ό Marx. Δέν μποροΰμε φυσικά νά ποΰμε μέ σιγουριά πού θά κατέληγε ό
Marx, άν τέλειωνε τούς συλλογισμούς του. Όμως, όπως υποθέτουν κάποιοι
μελετητές, μάλλον θά έφτανε στό συμπέρασμα πώς γιά τή διαμόρφωση
τής κοινωνικής τάξης δέν άρκεΐ τό άντικειμενικό στοιχείο (τό κέρδος τών
κεφαλαιούχων), άλλά χρειάζεται κι ένα υποκειμενικό: ή ταξική συνείδηση.

Στό πλαίσιο τής έδώ άνάλυσης ό προβληματισμός τοΰ Marx μπρο-
στά στήν πολυπλοκότητα τοΰ φαινομένου τεκμηριώνει τήν άναγκαιότητα
άπόρριψης έκείνων τών στερεοτύπων πού σφραγίζουν σέ όχι άσήμαντο
μέτρο άρκετές προσεγγίσεις τής τετραετίας 1928-1932. Όχι σπάνια γί-
νεται λόγος γιά άστικές μεταρρυθμίσεις τοΰ βενιζελισμοΰ μέ τήν έννοια
θετικής άποτίμησης, ένώ οί συγγραφείς πού κάνουν τούς σχετικούς χαρα-
κτηρισμούς δέν είναι πάντα έκδηλα θιασώτες τής άστικής ιδεολογίας (κά-
ποιοι μάλιστα είναι σαφώς έπικριτές της). Τό «άντάμωμα» τοΰτο άστών
και μή άστών, συντηρητικών (μέ και δίχως εισαγωγικά) και προοδευτι-
κών (μέ και δίχως εισαγωγικά), λιμπεραλιστών και σοσιαλιστών, άκόμα
και άντικομμουνιστών και μαρξιστών, τό βοηθάει κοντά στ' άλλα ή θετική
άποτίμηση τοΰ όρου μεταρρύθμιση. Στό πλαίσιο μιάς τέτοιας άποτίμησης
ή μεταρρύθμιση θεωρείται per se καλή, άνεξάρτητα άπο τό άν είναι στήν
πραγματικότητα ορθή και χρήσιμη ή όχι. Έδώ μοΰ έρχονται στον νοΰ μερι-
κές σκέψεις τοΰ Κωνσταντίνου Τσάτσου (1899-1987) στό βιβλίο του Αφο-
ρισμοί. και διαλογισμοί. Ύπό τήν προϋπόθεση ότι ή έπισήμανση δέν πρέπει
νά άπολυτοποιηθει, άληθεύει πραγματικά πώς όχι λίγες ιστοριογραφικές
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άναπτύξεις γιά τις βενιζελικές άστικές μεταρρυθμίσεις βασίζονται σέ έναν
υποβόσκοντα ανορθολογικό θαυμασμό οφειλόμενο στή σαγήνη τής μονοδι-
άστατα, μέ θετικό περιεχόμενο, εννοούμενης λέξης μεταρρύθμιση. Τό ίδιο
γίνεται οχι σπάνια καί μέ τό συνοδεύον τή λέξη μεταρρύθμιση επίθετο άστι-
κή. Σέ πολλές περιπτώσεις δηλαδή χρησιμοποιείται τό έπίθετο χωρίς τήν
άναγκαία μεθοδολογική (καί γενικότερα λογική) προεργασία. Τί έννοεΐται;
Μιά μεταρρύθμιση τής άστικής τάξης; Μιά μεταρρύθμιση μέ στόχο τήν εγ-
καθίδρυση ή έδραίωση τοΰ άστικοΰ καθεστώτος; Μιά μεταρρύθμιση κατά
περιεχόμενο άντιβαίνουσα σέ κοινωνιστικές άντιλήψεις;

Ότι ό Ελευθέριος Βενιζέλος ύπήρξε μιά πολύ σημαντική πολιτική
φυσιογνωμία συνιστά πιά κοινοτοπία. Όπως τονίζω όμως στις άναπτύξεις
μου γι' αύτόν καί τήν εποχή του, καλό θά ήταν ν' άποτελέσει κάποτε κοινό
τόπο κι ή μή προσωποκεντρική άποτίμηση τής συμβολής του. Νά έπικρα-
τήσουν δηλαδή τά λόγια πού άποδίδονται στον Μακρυγιάννη, σύμφωνα μέ
τά όποια ή ιστορία είναι γενική, τού καθενός «καί έργο τών άγώνων τοΰ
μικρότερου καί άδύνατου». Βάλανε, κατά τήν εποχή μέ τήν όποία είχε νά
κάνει ή ομιλία μου, «όλοι τις πλάτες, όχι ένας». "Εβαλε τις πλάτες του κι
ό Νικόλαος Γ. Τζερμιάς, πού μέ ((ξενάγησε» σ' άρκετά μέρη τοΰ βιβλίου
μου Ό Ελευθέριος Βενιζέλος καί ή πολυτάραχη έποχή του, Διαλογισμοί μέ
πυξίδα τήν νηφαλιότητα. Τοΰ άξίζει ένα μεγάλο εύχαριστώ άπό τό βάθος
τής καρδιάς. "Εκλεισε γιά πάντα τά μάτια του τόν Αύγουστο τού 1975.
Στήν κηδεία του, στά Μέσα Μαζικής 'Επικοινωνίας καί στή Βουλή άποτι-
μήθηκε ή προσφορά του άπό τό σύνολο τού πολιτικού κόσμου ή, γιά νά μήν
παραπονεθούν οί άγαπώντες τά στερεότυπα, άπό δεξιές, κεντρώες καί άρι-
στερές φωνές. Άπό όσα γράφτηκαν καί ειπώθηκαν, άς σημειωθεί μόνο ένα
άπόσπασμα άπό τήν ομιλία τού Νικ. Άλαβάνου στή Βουλή: ((Ό Νικόλαος
Τζερμιάς πέθανε όρθιος, δπως όρθιος στάθηκε εις τό διάβα τής ζωής του...
Κατά τούς χρόνους τής γερμανικής κατοχής μαζί μέ άλλες διαπρεπείς
έλληνικές προσωπικότητες άνέπτυξε σπουδαίαν άντίστασιν. Άλλά δέν θά
λησμονήση κανείς —καί νομίζω δτι δλα τά μέλη τής Βουλής διατελούν έν
γνώσει— τήν δράσιν τήν οποίαν άνέπτυξε κατά τά χρόνια τής επταετίας.
Ύπήρξεν άγέρω/ος, ύπήρξεν ύπερήφανος, ύπήρξε θαρραλέος καί παντού
εις τούς δρόμους, εις τά καφενεία, εις τάς συγκεντρώσεις διεκήρυξε τήν
άντίθεσίν του προς τό πραξικόπημα». Κλείνω τήν ομιλία μου μ' αύτά τά
λόγια γιά τόν Νικόλαο Γ. Τζερμιά όχι μόνο μέ τήν έννοια φόρου τιμής προς
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τον πατέρα μου, άλλα καί γιά τόν λόγο ότι υπήρξε κι αύτός, όπως τόσοι καί
τόσοι άλλοι, μάρτυρας μέ τή διττή σημασία τής λέξης.

Μιά ζωή ταλανίστηκε, όπως ολόκληρος ό έλληνικός λαός, άπό τραυ-
ματικές έμπειρίες λόγω μή εκπλήρωσης οραμάτων. Ήταν —σέ χτυπητή
διατύπωση— βενιζελικός στά έθνικά θέματα καί παπαναστασιακός στά
κοινωνικοπολιτικά. "Ηθελε μιάν Ελλάδα στήν όποία ή έλευθερία καί ή δη-
μοκρατία θά ήταν γιά πάντα γερά δομημένες στήν κοινωνική δικαιοσύνη.
Ούτοπία; Όχι. Ή δημιουργία μιάς άνθρωπινής κοινωνίας δέν είναι ούτοπία.
Είναι ένα καίριο ζητούμενο, πού μπορεϊ νά πραγματωθεί. Μέ σκληρό άγώ-
να. Καί μέ βάση τά πικρά διδάγματα τής ιστορίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ή ομιλία τής 18ης Νοεμβρίου 2014
βασίστηκε κυρίως στό εξής έργο τοΰ ομιλητή: ΠαϊΛΟΣ Ν. τζερμιασ, Ό 'Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος και ή πολυτάραχη εποχή του, Διαλογισμοί με πυξίδα τήν νηφαλιότη-
τα, έκδ. Ί. Σιδέρης, Αθήνα 2014. 'Ιδιαίτερα οί σελίδες 479-647 τοΰ συγγραφικού
αύτοϋ έργου περιέχουν έκτενεις άναπτύξεις γιά τήν τετραετία 1928-1932. Στό
πλαίσιο τών σχετικών άναπτύξεων γίνεται καί έξειδικευμένη άναφορά στή βι-
βλιογραφία ή όποία χρησιμοποιήθηκε. Οί ένδιαφερόμενοι βρίσκουν στό τέλος τοϋ
βιβλίου (σ. 649-669) καί περαιτέρω έλληνόγλωσση καί ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
Κατά τή συγγραφή τοΰ έργου του γιά τόν Βενιζέλο καί τήν έποχή του ό ομιλητής
τής 18ης Νοεμβρίου 2014 στηρίχτηκε μεταξύ άλλων στά κατάλοιπα τοΰ πατέρα
του, Νικολάου Γ. Τζερμιά (1887-1975), ό όποιος πολιτεύθηκε στόν πολύπτυχο
χώρο τοΰ βενιζελισμοΰ, χωρίς νά εμπλακεί στά δεινά τής μισαλλοδοξίας. Κατά
τήν περίοδο 1928-1932 ό Νικόλαος Γ. Τζερμιάς ήταν βουλευτής.





ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΛΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ό Αθηναίος εύπατρίδης και εύμητρίδης Αριστοκλής τοΰ Αρίστωνος,
έκ πατρός άπόγονος τοΰ Κόδρου, τελευταίου βασιλέως τών Αθηνών, έκ
μητρός τοΰ Δρωπίδου, άδελφοΰ τοΰ Σόλωνος, ένός τών Έπτά Σοφών τής
Ελλάδος, καθιερωμένος στήν Ιστορία ώς κορυφαίος λειτουργός τής φιλο-
σοφίας, άλλά μέ τό ένδοξο προσωνύμιο Πλάτων, έκγονο τής θητείας του,
και μέ άκρα έπιτυχία, στόν άθλητισμό —υπήρξε Νεμεονίκης—, είχε φυσικό
προικισμό έξοχο γιά τά έργα τού πνεύματος. "Εφηβος και νέος έπιδόθηκε
στή μουσική, στή ζωγραφική, στήν ποίηση προπάντων, γράφοντας διθυ-
ράμβους και τραγωδίες. Διδάχθηκε άπό 18 έτών φιλοσοφία μέ δάσκαλο τόν
οπαδό τού Ηρακλείτου Κρατύλο.

Ή συνάντησή του, όμως, σέ ήλικία είκοσι έτών περίπου, μέ τόν δαι-
μόνιον άνδρα τών Αθηνών Σωκράτη καθόρισε άποφασιστικά τήν άφοσίωσή
του και μέ τρόπο κατ' έξοχήν γόνιμο στή φιλοσοφία, ώστε νά έπιβληθει ώς
ό ύπατος φιλόσοφος στήν 'Ιστορία τής άνθρωπότητας.

Ή βιβλιογραφία γιά τό έργο τού Πλάτωνος στή φιλοσοφία είναι δυσε-
πόπτευτη. Αλλά υπάρχει και μιά πτυχή τοΰ έργου του, όπου έμφανίζεται
όχι ώς ό κλασσικός φιλόσοφος, άλλά μάλλον ώς διδάσκαλος ήθικής μέ τό
κύρος έξ άλλου και μέ τά πνευματικά έφόδιά του ώς ύπατου φιλοσόφου.

Και άς άποσαφηνίσομε, τί σημαίνεται μέ τόν όρο ηθική.

Ό Ξενοκράτης, δεύτερος διάδοχος τού Πλάτωνος στή σχολαρχία τής
Ακαδημίας, είχε τήν πρωτοβουλία νά διαιρέσει τή φιλοσοφία σέ λογική,
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ηθική, φυσική. "Εκτοτε διάσημοι φιλόσοφοι διακόνησαν τήν ήθική, ώς κλά-
δο τής φιλοσοφίας, πνευματικό άγώνισμα καίριο γιά τήν ύπαρξη τοϋ άν-
θρώπου, ένέργημα κατ' εξοχήν τής μεταφυσικά έννοημένης ελευθερίας του.

Ό ίδιος όρος όμως «ηθική», περιβλημένος ένίοτε και μέ τό επίθετο
«κοινωνική», σημαίνει σύνολο κανόνων περί τοΰ ήθικά πρακτέου, διάσπαρ-
των μάλλον στήν κοινωνία, μέ πηγή άρχική γνώμες κάποιων σπουδαίων άν-
θρώπων περί τοΰ ήθικά πρακτέου άντίκρυ σέ ορισμένη κατάσταση, έκφρα-
σμένες κατά έμπνευση, εκγονη τής μεταφυσικά έννοημένης έλευθερίας των,
περισωσμένες στις συνειδήσεις άνθρώπων τής προκείμενης κοινωνίας, και
προικισμένες μέ κύρος έφεξής καθ' έαυτές. Ή δράση λοιπόν τοΰ διδασκάλου
ήθικής ένέχει έμπλουτισμό τής ηθικής στήν κοινωνική αύτή εννοιά της.

Ό Πλάτων σέ πολλούς διάλογους του πραγματεύθηκε γιά τήν ήθική
ώς κλάδο τής φιλοσοφίας. Στό γεροντικό έργο του, δμως, Νόμοι, σπουδαιό-
τατο έξ άλλου, εκφράζεται και ώς διδάσκαλος ήθικής.

Στήν Ανακοίνωση αύτή θά παρουσιάσομε τον Πλάτωνα ώς διδάσκαλο
ήθικής, έστω μή έξαντλητικά.

Στό χωρίο 717 τών Νόμων κατονομάζονται άπλώς τά καθήκοντα εύσέ-
βειας και λατρείας προς θεούς και δαίμονες και προς «(ιδρύματα ίδια πα-
τρώων θεών», και στή συνέχεια τονίζεται: ((γονέων δέ μετά ταΰτα τιμαί
ζώντων ώς θέμις όφείλοντα άποτίνειν τά πρώτά τε και μέγιστα όφειλή-
ματα, χρεών πάντων πρεσβύτατα, νομίζειν δέ, ά κέκτηται και έχει, πάντα
είναι τών γεννησάντων και θρεψαμένων προς τό παρέχειν αύτά εις ύπηρε-
σίαν έκείνοις κατά δύναμιν πάσαν, άρχόμενον άπο τής ούσίας, δεύτερα τά
τού σώματος, τρίτα τά τής ψυχής, άποτίνοντα δανείσματα έπιμελείας τε και
ύπερπονούντων ώδΐνας παλαιάς έπί νέοις δανεισθείσας, άποδιδόντα δέ πα-
λαιοις έν τω γήρα σφόδρα κεχρημένοις». Δηλαδή στή νέα έλληνική γλώσσα:
((καθώς είναι τοΰ φυσικοΰ δικαίου έπιταγή, (ό άνθρωπος) ώς οφειλέτης νά
έξοφλεΐ τά πρώτα και μέγιστα όφειλήματα, κατά προήγηση προς δλα τά
χρέη- και νά πιστεύει δτι δσα έχει άποκτήσει και κατέχει δλα είναι αύτών
πού τον γέννησαν και τον άνέθρεψαν, ώστε νά τά παρέχει προς έξυπηρέτησή
των, δσο πιο δυνατόν είναι, άρχίζοντας άπο τά περιουσιακά, μέ δεύτερα τά
σωματικά, και τά ψυχικά τρίτα, έξοφλώντας σαν δάνειο τις παλαιές φροντί-
δες των και τούς πολύμοχθους πόνους των, πού τοΰ παρασχέθηκαν δάνεια
δταν ήταν νέος, και άνταποδίδοντας προς τούς ηλικιωμένους πού έχουν στό
γήρας των μεγάλη άνάγκη».
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Στο ίδιο χωρίο 717 τών Νόμων καθορίζεται δτι πρέπει τά τέκνα καί
vol 'έχουν εύπροσηγορία προς τους γονείς καί εύπείθεια, καθώς καί άνεκτι-
κότητα ένδεχομένως οργής των καί συγγνωμονικότητα: «Παρά δέ πάντα
τον βίον έχειν τε καί έσχηκέναι χρή προς αύτού γονέας εύφημίαν διαφερόν-
τως,... θυμουμένοις τε ούν ύπείκειν δει καί άποπίμπλασθαι τον θυμόν,
έάντ' έν λόγοις έάντ' έν έργοις δρώσιν το τοιούτον, συγγιγνώσκοντα ώς
είκότως μάλιστα πατήρ ύεΐ δοξάζων άδικεΐσθαι θυμοΐτ' άν διαφερόντως».

Δηλαδή, στή σημερινή γλώσσα μας: «Σέ δλη τή ζωή πρέπει (ό άν-
θρωπος) νά έχει προς τους γονείς του εύπροσηγορία σέ ύψηλο βαθμό, νά
υπομένει άνεκτικά, όταν οργίζονται, καί νά μή άντιδρά στήν έκσπαση τής
οργής των, είτε μέ λόγους αύτή γίνεται είτε καί μέ πράξεις, κατανοώντας
ότι πολύ εύλογο είναι ό πατέρας νά εξοργίζεται πολύ έντονα, όταν νομίζει
οτι άδικεΐται άπό τόν υιό του».

"Ισως ξενίζει τούς έξοικειωμένους μέ το έργο τοΰ Πλάτωνος Πολι-
τεία, δπου φαίνεται νά προτείνεται κοινωνία δίχως ιδιοκτησία καί δίχως
οικογένεια τοΰ γνώριμου σχήματος, ή άπό τόν ύστερο Πλάτωνα παρουσία-
ση ένδο-οίκογενειακής ήθικής μέ άντικείμενο μάλιστα καί τήν ιδιοκτησία.
Άλλά ό ύστερος Πλάτων δηλώνει ό ίδιος, στό έργο του Νόμοι, ότι έμμένει
μεν στήν άξία τής ιδεατής πολιτείας πάντοτε καί παροτρύνει γιά προσέγ-
γιση προς αύτήν δσο τό δυνατόν, άλλά καί διαπιστώνει δτι άποτελεΐ αύτή
κάτι «μείζον ή κατά τήν νΰν γένεσιν καί τροφήν καί παίδευσιν», καί γι'
αύτό προβαίνει στήν άποτύπωση τής «δευτέρως τιμίας πολιτείας», δηλαδή
κοινωνικοπολιτικού συστήματος, μικρότερης άξίας, πιθανώτερα δμως δε-
κτικού νά εφαρμοσθεί. Καί τό κοινωνικοπολιτικό αύτό σύστημα ένέχει καί
ιδιοκτησία καί οικογένεια.

Στό χωρίο τών Νόμων 731e-732a καταγγέλλεται ή φιλαυτία ώς αίτιο
συμπεριφοράς άντίθετης προς τήν ήθική: «Τό δέ άληθεία γε πάντων άμαρ-
τημάτων διά τήν σφόδρα έαυτοΰ φιλίαν αίτιον έκάστω γίγνεται έκάστοτε.
Τυφλοΰται γάρ περί τό φιλούμενον ό φιλών, ώστε τά δίκαια καί τά άγαθά
καί τά καλά κακώς κρίνει, τό αύτοΰ προ τοΰ άληθοΰς άεί τιμάν δεΐν ήγού-
μενος- ούτε γάρ έαυτόν ούτε τά έαυτοΰ χρή τόν γε μέγαν άνδρα έσόμενον
στέργειν, άλλά τά δίκαια, έάντε παρ' αύτώ έάντε παρ' άλλω μάλλον πρατ-
τόμενα τυγχάνη».

Δηλαδή, σέ γλώσσα νεοελληνική: «Στήν πραγματικότητα αιτία στον
καθένα γιά δλα τά παραπτώματα γίνεται κάθε φορά ή άμετρη φιλαυτία
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του. Γιατί αύτός πού άγαπά τυφλώνεται ώς προς δ,τι άγαπά, ώστε κρίνει
κακώς τά δίκαια καί τά άγαθά καί τά ώραΐα, νομίζοντας δτι πρέπει νά τιμά
πάντοτε δ,τι ιδικό του περισσότερο άπό τό άληθινό" γιατί όποιος τουλάχι-
στον προορίζεται γιά μέγας άνήρ πρέπει νά περιβάλλει με στοργή οχι τόσο
τόν εαυτό του ή ό,τι ιδικό του, άλλά τά δίκαια, είτε άπό αύτόν συμβαίνει νά
πράττονται είτε άπό άλλον».

Στό χωρίο τών Νόμων 727b-728b έπισημαίνεται ώς άνήθικη συμ-
περιφορά κάποιου άνθρώπου ή μή άποδοχή τής υπαιτιότητας γιά όσα έχει
διαπράξει ό ίδιος βαριά έ'στω άδικήματα καί ή προσπάθειά του νά έπιφορ-
τώσει τήν ύπαιτιότητα σέ άλλους: «Ουδέ γε όταν άνθρωπος τών αύτοΰ εκά-
στοτε άμαρτημάτων μή έαυτόν αίτιον ήγήται καί τών πλείστων κακών καί
μεγίστων, άλλά άλλους, έαυτόν δέ άεί άναίτιον έξαιρή, τιμών τήν αύτοΰ
ψυχήν, ώς δή δοκεΐ, ό δέ πολλού δει δράν τοΰτο' βλάπτει γάρ».

Δηλαδή, νεοελληνιστί: ((Ούτε, όταν κάποιος άνθρωπος θεωρεί ώς
υπαίτιο γιά τά κάθε φορά παραπτώματά του, άκόμη καί τά (έπιφέροντα)
πλείστα καί μέγιστα κακά, όχι τόν έαυτόν του, άλλά άλλους, καί άπαλλάσ-
σει τόν έαυτό του ώς άνυπαίτιο, τιμώντας τήν ψυχή του, όπως τοΰ φαίνεται,
άλλά κάθε άλλο παρά πράττει αύτό" γιατί τή βλάπτει».

Στό ίδιο χωρίο τών Νόμων παρουσιάζεται ό κλασσικός τρόπος άνή-
θικης συμπεριφοράς: ή κατά επικράτηση τών άλογικών τάσεων τής ψυχής
συμπεριφορά, είτε ώς παράδοση άμετρη σέ ήδονές είτε ώς μή καρτερία σέ
φόβους, πόνους καί λύπες: «Ούδ' οπόταν ήδοναΐς παρά λόγον τόν τοΰ νομο-
θέτου καί έπαινον χαρίζηται, τότε ούδαμώς τιμά, άτιμάζει δέ (τήν αύτοΰ
ψυχήν), κακών καί μεταμελείας έμπιμπλάς αύτήν. Ούδέ γε οπόταν αύ
τάναντία τούς έπαινουμένους πόνους καί φόβους καί άλγηδόνας καί λύπας
μή διαπονή καρτερών, άλλά ύπείκη, τότε ού τιμά ύπείκων" άτιμον γάρ
αύτήν άπεργάζεται δρών τά τοιαύτα σύμπαντα. Ούδ' οπόταν ήγήται τό ζην
πάντως άγαθόν είναι, τιμά, άτιμάζει δ' αύτήν καί τότε». Είχε προηγηθεί
άπό τήν αύστηρότατη αύτή γνώμη τοΰ ΙΙλάτωνος ή επίσης αύστηρότατη
ρήση τού Σοφοκλέους: «Άλλ' ή καλώς ζην ή καλώς τεθνηκέναι τόν εύγενή

χρή» {Αί<χς 479-480).

Στό χωρίο τών Νόμων 730e-731b έξαίρεται ή φιλαλληλία καί επι-
κρίνεται ή συμπεριφορά τοΰ φθονερού: «Τόν αύτόν δή τοΰτον έπαινον καί
περί φρονήσεως, καί όσα άλλα άγαθά τις κέκτηται, δυνατά μή μόνον αύτόν
έχειν, άλλά καί τοις άλλοις μεταδιδόναι- καί τόν μέν μεταδίδοντα ώς άκρό-
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τατον χρή τιμάν, τόν δ' αύ μή δυνάμενον, έθέλοντα δέ, έάν δεύτερον, τον δέ
φθονούντα και έκόντα μηδενί κοινωνόν διά φιλίας γιγνόμενον άγαθών τίνων
αύτόν μεν ψέγειν, το δέ κτήμα μηδέν μάλλον δια τον κεκτημένον άτιμάζειν,
άλλα κτάσθαι κατά δύναμιν. Φιλονικείτω δέ ήμΐν πάς πρός άρετήν άφθό-
νως. Ό μέν γάρ τοιούτος τάς πόλεις αύξει, άμιλλώμενος μέν αύτός, τούς
άλλους δέ ού κολούων διαβολαϊς· ό δέ φθονερός, τή τών άλλων διαβολή δεϊν
οίόμενος ύπερέχειν, αύτός τε ήττον συντείνει πρός άρετήν τήν άληθή, τούς
τε άνθαμιλλωμένους εις άθυμίαν καθίστησι τω άδίκως ψέγεσθαι, και διά
ταύτα άγύμναστον τήν πόλιν όλην εις άμιλλαν άρετής ποιών, σμικροτέραν
αύτήν πρός εύδοξίαν τό έαυτοΰ μέρος άπεργάζεται».

Δηλαδή, στή σημερινή γλώσσα μας: ((Τόν ΐδιον αύτόν έπαινο πρέπει
νά λέγομε και γιά τή σωφροσύνη και γιά τή φρόνηση και όσα άλλα άγαθά
έχει κάποιος, δεκτικά όχι μόνο αύτός νά τά έχει, άλλά και στούς άλλους νά
τά μεταδίδει' και αύτόν πού τά μεταδίδει πρέπει νά τόν τιμούμε πρώτιστο"
όποιον δέν είμπορεΐ άλλά θέλει νά τόν άφήνομε σέ δεύτερη θέση" ενώ τόν
φθονερό, πού δέν γίνεται θεληματικά μέ κανένα φιλικά συμμέτοχος κά-
ποιων άγαθών, αύτόν θά τόν μεμφθουμε, άλλά τό άγαθό ιδιοκτησίας του
δέν θά τό άπαξιώσομε καθόλου έξαιτίας τού κτήτορος, άλλά μάλλον θά
προσπαθήσομενά τό άποκτήσομε.

'Άς άμιλλώνται πρός άρετήν ολοι στήν πόλη μας δίχως φθόνο. Γιατί
όποιος μέ τέτοιο τρόπο συμπεριφέρεται μεγαλύνει τις πόλεις, γιατί άμιλ-
λάται ό ΐδιος χωρίς νά παραλύει τούς άλλους μέ διαβολές" ό φθονερός, νομί-
ζοντας οτι πρέπει νά υπερέχει άπό τούς άλλους μέ διαβολή (τους), και ό ίδιος
προσπαθεί όλιγώτερο πρός τήν άληθινή άρετή και περιάγει τούς άνταγωνι-
στές του σέ άποθάρρυνση άπό τούς άδικους ψόγους" γιά αύτά καθιστώντας
ολόκληρη τήν πόλη άνάσκητη σέ άμιλλα πρός τήν άρετή συμβάλλει στή
μείωση τής καλής φήμης της».

Στό χωρίο 743e τών Νόμων παρουσιάζεται ιεραρχία τριών άξιών:
((όντων γάρ τριών τών άπάντων, περί ά πάς άνθροοπος σπουδάζει, τελευ-
ταΐον και τρίτον εστίν ή τών χρημάτων ορθώς σπουδαζομένη σπουδή, σα>-
ματος δέ μέση, πρώτη δέ ή τής ψυχής». Δηλαδή, νεοελληνιστί: ((Γιατί άπό
τά τρία όλα, πού γι' αύτά κάθε άνθρωπος φροντίζει, τελευταίο και τρίτο
είναι ή μέ ορθό τρόπο επιτελούμενη φροντίδα γιά τά χρήματα, μεσαίο ή γιά
τό σώμα και πρώτο ή γιά τήν ψυχή».
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Συνεπέστατα προς τήν τριαδική αύτήν άξιολογία γνωματεύει δ Πλά-
των ώς έξης: «Ούδέ μήν προ άρετής οπόταν αυ προτιμά τό κάλλος, τοΰτ'
έστιν ούχ έτερον ή τής ψυχής όντως και πάντως άτιμία. Ψυχής γάρ σώμα
έντιμότερον ούτος ό λόγος φησΐν είναι ψευδόμενος». Δηλαδή, στή σημερινή
γλώσσα: «Ούτε πάλι, δταν τιμά τήν ομορφιά περισσότερο άπο τήν άρετή·
αύτο δέν είναι άλλο παρά ή άτιμία τής ψυχής πραγματικά και ολικά. Γιατί ό
λόγος αύτός, ψευδόμενος, λέγει δτι είναι τό σώμα πιο τίμιο άπο τήν ψυχή».

Και στή συνέχεια τοϋ χωρίου: «...Ούδέ γε οπόταν χρήματα τις έρά
κτάσθαι μή καλώς, ή μή δυσχερώς φέρη κτώμενος, δώροις άρα τιμά τότε
τήν αύτοΰ ψυχήν —παντός μέν ούν λείπει— τό γάρ αύτής τίμιον άμα και
καλόν άποδίδοται σμικροΰ χρυσίου" πάς γάρ δ τ' έπί γής και υπό γής χρυσός
άρετής ούκ άντάξιος». Δηλαδή, νεοελληνιστί: «Ούτε βέβαια, δταν κάποιος
έπιθυμεϊ ν' άποκτάει χρήματα οχι έντιμα, ή δέν δυσφορεί μέ τήν άπόκτησή
των, τιμάει τότε μέ δώρα τήν ψυχή του" ένώ κάθε άλλο συμβαίνει, γιατί δ,τι
άξιο και ώραϊο σ' αύτήν άποτιμάται μέ ολίγο χρυσό, ολος δμως ό έπί γής
και υπό γήν χρυσός δέν άξίζει δσον ή άρετή».

Άλλά και σέ είδικώτερες παραινέσεις προβαίνει ό Πλάτων γιά τή συμ-
περιφορά τοΰ άνθρώπου ώς προς τά χρήματα: «Μή δή τις φιλοχρημονείτω
παίδων γ' ένεκα, ίνα δ,τι πλουσιωτάτους καταλίπη* ούτε γάρ έκείνοις ουτε
αΰ τή πόλει άμεινον. Ή γάρ τών νέων άκολάκευτος ούσία, τών δ' άναγκαίων
μή ένδεής, αύτη πασών μουσικωτάτη τε και άριστη" συμφωνούσα γάρ
ήμϊν και συναρμόττουσα εις άπαντα άλυπον τον βίον άπεργάζεται. Παισίν
δ' αιδώ χρή πολλήν, ού χρυσόν καταλείπειν» (729b). Δηλαδή, νεοελληνι-
στί: «'Άς μή φιλοχρηματεΐ λοιπόν κάποιος, χάριν τών παιδιών του, γιά νά
τά άφήσει δσο τό δυνατόν πλουσιώτερα" γιατί αύτο δέν είναι τό καλύτερο
ούτε γιά έκεΐνα ούτε γιά τήν πόλη. Ή περιουσία δηλαδή τών νέων, πού δέν
έπισύρει κολακεία, είναι δμως οχι άνεπαρκής γιά τις άναγκάϊες δαπάνες,
αύτή είναι ή μουσικώτατη και άριστη δλων" γιατί ομόλογη προς έμάς και
προσαρμοστική σέ δλες τις περιστάσεις διαμορφώνει τή ζωή μας χωρίς
λύπες. Στά παιδιά πρέπει νά καταλείπομε ήθική εύαισθησία σέ μέγα βαθμό
και δχι χρυσό».

Και ιδού άκόμη δυο χωρία τών Νόμων, οίονεί συγκεφαλαιωτικά:
«Ψυχή δ' ώς εΐπομεν, άληθεία γέ έστιν πάσιν τιμιώτατον έν ούν τω τιμιω-
τάτω τό μέγιστον κακόν ούδείς έκών μή ποτε λάβη και ζή διά βίου κεκτη-
μένος αύτό. Άλλά έλεεινός μέν πάντως δ γε άδικος και ο τά κακά έχων».
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Δηλαδή, νεοελληνιστί: «Ή ψυχή, δπως είπαμε, είναι άληθινά για δλους
τιμιώτατο' κανείς λοιπόν στο τιμιώτατο νά μή λάβει ποτέ θεληματικά το
μέγιστο κακό καί νά ζει έχοντας αύτό σέ δλη τή ζωή του. Άλλά είναι άξιος
οίκτου άπό κάθε άποψη ό άδικος καί δποιος έχει τά κακά».

«Ψυχής οϋν άνθρώπω κτήμα ούκ έστιν εύφυέστερον εις τό φυγείν μέν
τό κακόν, ίχνεΰσαι δέ καί έλεΐν τό πάντων άριστον, καί έλόντα αδ κοινή
συνοικεΐν τόν έπίλοιπον βίον». Δηλαδή, νεοελληνιστί: «Δέν υπάρχει στον
άνθρωπο κτήμα προσφορότερο άπό τήν ψυχή στό νά άποφύγει τό κακό, ή
νά άναζητήσει καί νά συλλάβει τό άριστο άπό δλα, καί άφοΰ τό συλλάβει νά
συνοικεί στον υπόλοιπο βίο μαζί μέ αύτό».

Καί ιδού, άκόμη δύο άποφθέγματα σημαντικά γιά τήν ήθική: «Όταν
ούν έπιστήμαις ή δόξαις ή λόγω έναντιώται, τοις φύσει άρχικοΐς, ή ψυχή,
τούτο άνοιαν προσαγορεύειν» (Νόμων 689b). Δηλαδή, στή σημερινή γλώσ-
σα: «Όταν ή ψυχή εναντιώνεται προς τις έπιστήμες ή προς τις γνώμες ή
προς τή λογική, τά έκ φύσεως ήγετικά, αύτό νά τό προσαγορεύομε άνοια».

«Ού τούτο εύκτέον ούδ' έπεικτέον, έπεσθαι πάντα τή έαυτοΰ βουλήσει,
τήν βούλησιν δέ μάλλον τή έαυτοΰ φρονήσει» (Νόμων 687e). Δηλαδή, στή
σημερινή γλώσσα: «Ούτε νά εύχεται ούτε νά έπιδιώκει σύντονα (ό άνθρω-
πος) τά πάντα νά συνακολουθοΰν τή θέλησή του, άλλά μάλλον ή θέλησή του
τή φρόνησή του».





ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 19ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΥ
κ. επαμεινωνδα σπηλιωτοπουλου

Σύμφωνα μέ τόν 'Οργανισμό τής Ακαδημίας, κατά τήν τελευταία δη-
μόσια πανηγυρική συνεδρία της, ό Πρόεδρος τής Ακαδημίας, τού οποίου
άλλωστε λήγει ή ενιαύσια θητεία, «πραγματεύεται εύλήπτως δι' όλους θέμα
τής ειδικότητος του». 'Επέλεξα ώς θέμα τήν εξέλιξη τής δικαστικής προ-
στασίας άπό τά διοικητικά δικαστήρια, τό όποιο θά επιχειρήσω νά θέσω
υπόψη σας.

1. Τις τελευταίες δεκαετίες ή παροχή άποτελεσματικής δικαστικής
προστασίας άπό τό Συμβούλιο τής'Επικρατείας καί τά διοικητικά δικαστή-
ρια (έφετεΐα καί πρωτοδικεία) είναι κύριο θέμα έρευνας καί συζήτησης σέ
μικρά καί μεγάλα συνέδρια, σέ στρογγυλές τράπεζες, σέ άρθρα καί σέ μο-
νογραφίες άπό δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές τών ΑΕΙ, δικηγόρους
καί άλλους επιστήμονες, άκόμη καί δημοσιογράφους. Πρωτεύοντα δέ ρόλο
έχει ή Διοικητική Όλομέλεια τού Συμβουλίου τής 'Επικρατείας, ή όποία
έχει διατυπώσει άρκετές σχετικές γνωμοδοτήσεις, μερικές άπό τις όποιες
πρότειναν ρυθμίσεις πού έγιναν νομοθετικές.

2. Θεώρησα δτι ή πολυετής ύπηρεσία μου, ώς συλλειτουργού τής διοι-
κητικής δικαιοσύνης, καί ή συνεχής ένασχόλησή μου μέ τό δημόσιο δίκαιο
γενικότερα, μοΰ επιτρέπουν, άν δέν μοΰ έπιβάλλουν, νά διατυπώσω κι έγώ
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μερικές άπόψεις γιά τήν έξέλιξη τής παροχής δικαστικής προστασίας άπό
τά διοικητικά δικαστήρια. Ή διατύπωση τών σκέψεών μου στόν χώρο
αύτόν υπογραμμίζει τήν ευθύνη μου και καθιστά άναγκαία τήν άντικει-
μενικότητα, τήν ειλικρίνεια και τήν κατά τό δυνατόν σωστή εκτίμηση τών
ποικιλόμορφων καταστάσεων πού έχουν διαμορφωθεί.

Αρχίζω τήν προσπάθειά μου μέ ορισμένες γνωστές και γενικά άναγνω-
ρισμένες έννοιες, πού πρέπει ν' άποτελοΰν τό βασικό πλαίσιο τών σκέψεων
και τών άπόψεων γιά τήν άνάπτυξη τοΰ θέματος. Οί πολυάριθμοι ειδήμονες
τοΰ εκλεκτού άκροατηρίου ας συγχωρήσουν τή σύντομη έπανάληψή τους.

3. "Ενα θεμελιακό στοιχείο τού δημοκρατικού πολιτεύματος είναι ή
παροχή δικαστικής προστασίας στους διοικουμένους, δηλαδή στά πρόσωπα
πού υπάγονται στούς κανόνες, οί όποιοι ρυθμίζουν τις σχέσεις μέ τήν 'Εκτε-
λεστική 'Εξουσία και πηγάζουν άπό τό Δίκαιο τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης
(EE), τό Σύνταγμα, τις διεθνείς συνθήκες, τις νομοθετικές πράξεις και τις
κανονιστικές πράξεις πού δέν είναι άντίθετες πρός τούς κανόνες ύπερνομο-
θετικής ισχύος, καθώς και άπό τις γενικές άρχές τοΰ διοικητικού δικαίου
και τούς καθιερωμένους νομολογιακούς κανόνες.

Τά τελευταία χρόνια ή υποταγή τής Εκτελεστικής 'Εξουσίας στούς
κανόνες αύτούς και ή έφαρμογή τους έχει έπικρατήσει νά έκφράζονται μέ
τόν ορο «κράτος δικαίου», πού διέπει τις σχέσεις τών διοικουμένων μέ τήν
'Εκτελεστική 'Εξουσία. Παρατηρώ ότι ή άρχική έννοια τοΰ όρου «κράτος
δικαίου» «Rechtsstaat» ήταν διαφορετική.

4. Στήν έλληνική έννομη τάξη, κράτος δικαίου σημαίνει συμφωνία ή
μή άντίθεση τής δράσης τής Δημόσιας Διοίκησης πρός τό Δίκαιο τής EE,
τό Σύνταγμα, τό Διεθνές Δίκαιο και τις σύμφωνες πρός αύτά νομοθετικές
πράξεις. "Ετσι ή Διοίκηση διέπεται άπό τήν άρχή τής νομιμότητας. Οί κα-
νόνες πού συγκροτούν τόν κορμό τοΰ κράτους δικαίου δέν θά είχαν τή φύση
κανόνων δικαίου, έάν δέν προβλέπονταν οί συνέπειες τής παράβασής τους
άπό τά όργανα τής Εκτελεστικής 'Εξουσίας, μέ τήν έκδοση έκτελεστών
πράξεων ή τή διενέργεια υλικών πράξεων ή τήν παράλειψη τους. Σ' αύτο
άκριβώς συνίσταται ή παροχή δικαστικής προστασίας, δηλαδή, στήν έξα-
κρίβωση τής παράβασης και τήν έπιβολή τών συνεπειών της.

5. Ή λειτουργία τοΰ ΣτΕ, άπό τό 1929, δημιούργησε ένα γενικό αί-
σθημα έμπιστοσύνης στούς διοικουμένους γιά τή δικαστική προστασία
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τους κατά παράνομης συμπεριφοράς τής Διοίκησης μέ άσκηση τής δημό-
σιας έξουσίας. Ή προστασία αύτή επιτυγχάνεται είτε μέ τήν άκύρωση τών
παράνομων διοικητικών πράξεων ή τής παράλειψης έκδοσης νόμιμων διοι-
κητικών πράξεων είτε μέ τήν επιδίκαση άποζημίωσης καί τήν άναίρεση
τών άποφάσεων τών διοικητικών δικαστηρίων.

'Εξάλλου, μέ τή δυνατότητα άσκησης προσφυγής άπό τούς δημόσιους
υπαλλήλους καί τούς εξομοιούμενους προς αύτούς γιά τήν παροχή δικαστι-
κής προστασίας κατά πράξεων πού άφοροΰν τήν ύπηρεσιακή κατάστασή
τους, έξασφαλίστηκε ή μονιμότητά τους, πού καθιέρωσε τό Σύνταγμα άπό
τό 1911, ώς μέσο γιά τή συγκρότηση σώματος υπαλλήλων πολιτικά ούδέ-
τερων.

Μέ τήν ίδρυση τών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων καί τή διαδο-
χική διεύρυνση τής δικαιοδοσίας τους, δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο
σύστημα διοικητικής δικαιοσύνης. Παράλληλα διαμορφώθηκε ή διαδικασία
προσωρινής δικαστικής προστασίας.

6. Γιά τήν πραγματοποίηση τής παροχής τής δικαστικής προστασίας,
θεμελιώδη σημασία έχουν οί κανόνες τής διοικητικής δικονομίας, πού κα-
θορίζονται άπό τό Σύνταγμα, καθώς καί άπό ύπερνομοθετικές, νομοθετικές
καί κανονιστικές πηγές, καί διαμορφώνονται μέ γενικές άρχές καί τή νομο-
λογία, άλλά καί μέ τή μακροχρόνια πρακτική.

Ούσιώδη θέματα πού ρυθμίζουν οί κανόνες αύτοί είναι, μεταξύ άλλων,
ή πρόσβαση στό ΣτΕ καί τά διοικητικά δικαστήρια καί ή έξέταση τής υπό-
θεσης.

Ή πρόσβαση έξαρτάται κυρίως άπό τις ειδικές προϋποθέσεις του πα-
ραδεκτού τοΰ ένδικου βοηθήματος: τήν καταβολή παραβόλου, τοΰ γραμμα-
τίου τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου γιά τήν προκαταβολή μέρους τής άμοιβής
τοΰ πληρεξούσιου δικηγόρου, τών δικαιωμάτων τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου
καί μέρους τοΰ φόρου έπί τής άμοιβής τοΰ Δικηγόρου.

Ή έξέταση τής υπόθεσης άφορα τήν έρευνα τών στοιχείων τών πραγ-
ματικών καί νομικών ισχυρισμών τών διαδίκων. Ακολουθεί ή άνεύρεση τοΰ
εφαρμοστέου ούσιαστικοΰ κανόνα καί ή ερμηνεία του, δηλαδή ή διαμόρφω-
ση μείζονος πρότασης τοΰ δικανικοΰ συλλογισμού καί ή υπαγωγή σ' αύτήν
τής έλάσσονος πρότασης, όπως διαμορφώθηκε άπό τήν έξέταση τών πραγ-
ματικών στοιχείων, πού καταλήγει στό συμπέρασμα, δηλαδή τήν άποδοχή
ή τήν άπόρριψη τοΰ ένδικου βοηθήματος.
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7. Κύριοι παράγοντες γιά τήν ορθή λειτουργία του συστήματος παρο-
χής δικαστικής προστασίας είναι ή θεωρητική κατάρτιση και ή εμπειρία
τών δικαστών, ή συνείδηση τής λειτουργικής και προσωπικής άνεξαρτη-
σίας τους και ή άξιοποίηση τής πίστης τους στή θεμελιώδη σημασία τοΰ
λειτουργήματος τους, τής δικαιοδοτικής εξουσίας τους, καθώς και ή άφο-
σίωση στήν έκτέλεση τών καθηκόντων τους. Παράλληλα, μεγάλη σημασία
έχει ή νομική κατάρτιση και ή υπηρεσιακή συμπεριφορά τών οργάνων τής
Διοίκησης, άπο τις πράξεις και παραλείψεις τών όποιων προκαλούνται οί
διοικητικές διαφορές, καθώς και ό σεβασμός τών δικαστικών άποφάσεων
τών ΔΕ και ΔΠ, και μόνον ή άπόλυτα αιτιολογημένη άμφισβήτηση τής
ορθότητας αύτών μέ τήν άσκηση ένδικων μέσων. 'Επίσης, σπουδαίος παρά-
γοντας είναι ή άσκηση τοΰ λειτουργήματος τών δικηγόρων, πού άποτελοΰν
συλλειτουργούς τής δικαιοσύνης και δέν πρέπει νά συμβουλεύουν ή νά ώθοΰν
τούς πελάτες τους, γιά λόγους έπαγγελματικούς, σέ δικαστική διένεξη μέ
τή Διοίκηση μέ τήν άσκηση άπαράδεκτων ή άβάσιμων ένδικων βοηθημά-
των. Μεγάλη σημασία έχει και ή ποιότητα τών νομοθετικών διατάξεων,
ή συστηματική ένταξή τους στήν ισχύουσα νομοθεσία και ή σταθερότητά
τους, ώστε νά δημιουργείται άσφάλεια δικαίου.

8. Τό σύστημα παροχής δικαστικής προστασίας, γιά μεγάλο χρονικό δι-
άστημα, άνταποκρίθηκε, έκτος περιορισμένων έξαιρέσεων, άριστα στον συν-
ταγματικό σκοπό του, δηλαδή τήν προστασία τοΰ διοικουμένου άπο τις παρά-
νομες πράξεις ή παραλείψεις τής Διοίκησης. Ακόμη και σέ χαλεπές περιόδους
(δικτατορικές, κατοχή), έντός τών άνυπέρβλητων νομικών ορίων πού είχαν
έπιβληθέϊ, τό ΣτΕ παρείχε προστασία. "Ετσι, δημιουργήθηκε στους διοικου-
μένους και τούς νομικούς παραστάτες τους ένα γενικό και βαθύ αίσθημα προσ-
δοκίας γιά δικαστική προστασία. Ταυτόχρονα, διαμορφώθηκε ένα εύρύτατο
έπιστημονικό περιβάλλον δημοσίου δικαίου και σημαντική διεύρυνση τής δι-
δασκαλίας του και τής έρευνας τών θεσμών του στά ΑΕΙ. Σ' αύτο συνέβαλαν
αρκετές ύποτροφίες, κρατικές, διαφόρων Ιδρυμάτων και τής Ακαδημίας.

9. Όμως, σιγά-σιγά, έμφανίστηκαν στρεβλώσεις και άρνητικά φαι-
νόμενα στήν παροχή τής προστασίας άπο τή διοικητική δικαιοσύνη. Τό
βασικό άρνητικό φαινόμενο είναι ή μεγάλη ή και έξαιρετικά μεγάλη καθυ-
στέρηση στήν παροχή τής προστασίας, δηλαδή στήν έκδίκαση τών ένδικων
βοηθημάτων και τήν έκδοση άπόφασης. Ή καθυστέρηση αύτή άναιρεΐ ένα
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ούσιώδες στοιχείο της δικαστικής προστασίας, ή όποία πρέπει νά είναι καί
έγκαιρη. Τά αίτια τής καθυστέρησης έχουν ερευνηθεί καί άναλυθει. Τά πλέ-
ον σημαντικά είναι ή κακή λειτουργία τής Διοίκησης, πού καταλήγει σέ
μεγάλη αύξηση τών αιτήσεων παροχής δικαστικής προστασίας, ή έπιβολή
μέ τή νομοθεσία περικοπών μισθών καί συντάξεων, ή έπιβολή νέων άμεσων
καί έμμεσων φόρων, ή μείωση τού προσωπικού τής Δημόσιας Διοίκησης,
ή συγχώνευση οργανισμών, άλλά καί ή δικομανία τοΰ Δημοσίου μέ τήν
άσκηση άναιρέσεων (ισχύει άκόμη εγκύκλιος τοΰ Υπουργού Οικονομικών,
τού 1994, πού υποχρεώνει τά άρμόδια όργανα τού Δημοσίου νά άσκοΰν
οπωσδήποτε ένδικα μέσα κατά τών δυσμενών άποφάσεων, άνεξάρτητα άπό
τήν όρθότητά τους).

Γιά τή θεραπεία τοΰ νοσηρού αύτοΰ φαινομένου, δηλαδή τήν «έπιτά-
χυνση» (κατά τόν νεόκοπο όρο) τής παροχής τής δικαστικής προστασίας,
έχουν νομοθετηθεί άλλεπάλληλες νέες ρυθμίσεις, ή εφαρμογή τών όποιων
έχει θετικές, άλλά καί άρνητικές συνέπειες.

Κύριος σκοπός τής νέας νομοθεσίας είναι ή άνάσχεση τής άκατάσχε-
της άσκησης ένδικων βοηθημάτων, εισαγωγικών τών δικών, είτε ένδικων
μέσων σέ άνώτερα δικαστήρια, δηλαδή, ή άνάσχεση τής πρόσβασης στά
δικαστήρια.

10. Τά μέσα περιορισμού τοΰ συνταγματικού δικαιώματος πρόσβασης
στά δικαστήρια μπορούν νά έχουν δικονομικό ή οικονομικό χαρακτήρα. Τά
δικονομικά μέσα είναι ή καθιέροοση τυπικών άπαραδέκτων, καί τά οικονο-
μικά, ή αύξηση τών έξόδων τής δίκης.

Τά δικονομικά άπαράδεκτα άφοροΰν τήν άσκηση τών ενδίκων μέσων
τής αίτησης άναιρέσεως καί εφέσεως στό ΣτΕ κατά άποφάσεο^ν τών ΔΕ
ή καί ΔΠ. Ειδικότερα άπό τό 2010, γιά τό παραδεκτό τοΰ ένδικου μέ-
σου ό νόμος άπαιτεΐ νά προβάλλεται στό δικόγραφο τής αίτησης άναιρέ-
σεως ή εφέσεως συγκεκριμένος ισχυρισμός «ότι δέν ύπάρχει σχετική μέ
τό τιθέμενο νομικό ζήτημα νομολογία τού ΣτΕ ή ύπάρχει άντίθεση τής
προσβαλλόμενης άπόφασης προς τή νομολογία τοΰ ΣτΕ ή άλλου ανώτατου
δικαστηρίου ή προς άνέκκλητη άπόφαση διοικητικού δικαστηρίου». Ό κα-
νόνας αύτός, έκτος τοΰ άπαραδέκτου τής άναιρέσεως ή έφέσεως, έχει καί
δύο σπουδαίας σημασίας συνέπειες.

Πρώτον, καταργεί έν μέρει τόν θεμελιώδη κανόνα τής διοικητικής δι-
κονομίας γιά τό άνακριτικό σύστημα, σύμφωνα μέ τόν όποιο τό δικαστήριο
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ελέγχει αύτεπαγγέλτως τή συνδρομή τών διαδικαστικών προϋποθέσεων,
και δεύτερον, μπορεί νά οδηγήσει σέ άποκλεισμό τής μεταβολής τής νομο-
λογίας και τής έρμηνευτικής έξέλιξης τοΰ δικαίου.

11. Το οίκονομικο μέσο περιορισμού τής πρόσβασης είναι ή οριζόν-
τια, κατά κατηγορίες ύποθέσεων, αύξηση τοΰ παραβόλου, ή όποία πλήττει
τούς οικονομικά αδύναμους διοικουμένους, λαμβανομένων ύπόψη και τών
άλλεπάλληλων και δραστικών περικοπών μισθών και συντάξεων (π.χ. τό
παράβολο γιά τήν κατάθεση αίτησης άκυρώσεως πράξης πού άπορρίπτει
τήν έκδοση άδειας οικοδόμησης οικίσκου 50 τ.μ. είναι τό ίδιο όταν ή άδεια
άφορά άκίνητο 5.000 τ.μ.).

Χαρακτηριστική τής υπερβολής είναι ή διάταξη τοΰ άρθρου 63 τοΰ
Ν. 4174/2013, πού ορίζει ότι ό διοικούμενος, στόν όποιο έχει καταλογισθεί
φόρος τόν όποιο άμφισβητεΐ, οφείλει νά ύποβάλει διοικητική προσφυγή
καταβάλλοντας τό 50% τοΰ άμφισβητούμενο ποσοΰ. Σέ περίπτωση δέ πού
άπορρίπτεται ρητά ή σιωπηρά (μετά άπό παρέλευση ορισμένης προθε-
σμίας) ή διοικητική προσφυγή, πρέπει νά άσκηθεϊ αίτηση άναστολής. Συνε-
πώς, προϋπόθεση τής πρόσβασης στό δικαστήριο γιά προσωρινή δικαστική
προστασία είναι ή άμεση καταβολή τοΰ 50% τοΰ φόρου.

Επίσης, νομοθετήθηκαν εμμέσως περιορισμοί τής προσωρινής δικα-
στικής προστασίας στις ύποθέσεις πού εισάγονται μέ προσφυγή, όπου ή
άναστολή έκτελέσεως τής προσβαλλόμενης πράξης επιτρέπεται, μόνον έάν
άποδειχθεϊ ότι ή άμεση έκτέλεση τής πράξης θά προκαλέσει άνεπανόρθωτη
βλάβη και όχι όταν προκαλέσει δυσχερώς έπανορθώσιμη βλάβη, όπως ορι-
ζόταν προηγουμένως.

12. Όπως προανέφερα, μεγάλη σημασία γιά τήν άπονομή τής δικα-
στικής προστασίας έχει ή συνεργασία τοΰ άρμόδιου δικαστή μέ τούς δι-
κηγόρους τών διαδίκων (Διοίκησης, αιτούντων και παρεμβαινόντων). Στις
άκυρωτικές διαφορές, άλλά και στήν άναιρετική διαδικασία, ή συνεργασία
αύτή γινόταν, κατά σταθερή παράδοση, μέ τή συνάντηση τών δικηγόρων
τών διαδίκων μέ τόν εισηγητή τής υποθέσεως και τήν άνταλλαγη άπόψεων
επί τών προβαλλόμενων νομικών και πραγματικών έπιχειρημάτων.

Ή συνεργασία αύτή (εξαιρετική έλληνική πρωτοτυπία) είχε προκαλέ-
σει τήν έκτίμηση, άν οχι τόν θαυμασμό, τών ξένων ειδημόνων. Σκοπός τής
συνεργασίας ήταν ή βοήθεια πρός τόν δικαστή κατά τήν εξέταση τής υπό-
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θέσης καί ό σχηματισμός πεποίθησης στούς διαδίκους δτι ό εισηγητής είχε
εξετάσει πλήρως τήν ύπόθεση, κατ' έφαρμογή, άλλωστε, τού άνακριτικού
συστήματος.

Μετά τή συνεργασία αύτήν, ό εισηγητής συνέτασσε τήν είσήγησή του,
διατυπώνοντας τή γνώμη του γιά τό παραδεκτό τού ένδικου βοηθήματος,
τό βάσιμο τών νομικών καί πραγματικών ισχυρισμών καί τήν άποδοχή ή
απόρριψη τοΰ ένδικου βοηθήματος. Λόγω δμως τοΰ έξαιρετικοΰ φόρτου τού
ΣτΕ καί τών διοικητικών δικαστηρίων (κυρίως τοΰ ΔΕ), ή έφαρμογή τής
παραδοσιακής αύτής συνεργασίας έχει δραστικά μειωθεί, άν καί σέ ορι-
σμένα ΔΕ δέν έχει τελείως λησμονηθεί. Σύμφωνα μέ τις νέες ρυθμίσεις,
οί διάδικοι μποροΰν άπλώς νά λάβουν γνώση συνοπτικής εισήγησης πού
περιλαμβάνει, έκτος άπό τό ιστορικό, τούς λόγους πού προβάλλονται καί τά
σχετικά νομικά ζητήματα. 'Ορθώς δμως καταργήθηκε ή διατύπωση γνώ-
μης τού εισηγητή γιά τό δεκτό ή οχι τοΰ κρινόμενου ένδικου βοηθήματος.

Ή έλλειψη συνεργασίας τοΰ εισηγητή καί τών δικηγόρων τών διαδί-
κων καί ή συνοπτική εισήγηση δημιουργούν σοβαρή άμφιβολία στον διάδι-
κο γιά τήν πλήρη έξέταση τής ύπόθεσης, ή όποία έτσι φθάνει άνώριμη στή
διάσκεψη, δεδομένου δτι μετά τή συζήτηση στό άκροατήριο έπιτρέπεται ή
ύποβολή ύπομνημάτων μόνο μέ νομικά επιχειρήματα. Ή έλλιπής έξέταση
τής ύπόθεσης προφανώς έπιβαρύνει χρονικά τή διάσκεψη. Κι έτσι είναι πα-
ράγοντας έπιβράδυνσης καί όχι έπιτάχυνσης τής διαδικασίας.

13. Γιά τόν περιορισμό τής άσκησης τών ένδικων βοηθημάτων στό
ΣτΕ καί στά διοικητικά δικαστήρια, έχει άναπτυχθεϊή τάση τής αύστηρής
έξέτασης τυπικών άπαραδέκτων, μέ τήν άπαίτηση λεπτομερών στοιχείων,
π.χ. ώς προς τήν έλλειψη σχετικής νομολογίας ή τήν άντίθεση πρός αύτήν.
Τέτοια τάση παρατηρείται καί μέ τήν παραπομπή άπό τό ΣτΕ στό άρμόδιο
ΔΕ, ενώ ρητή διάταξη προβλέπει δτι τό ΣτΕ μπορεί νά κρατήσει τήν ύπό-
θεση. Συνέπεια αύτής τής τακτικής είναι ό πολλαπλασιασμός έπί 3 ή 4 ή
καί 5 τοΰ χρόνου τής παροχής δικαστικής προστασίας.

14. "Εχουν όμως εισαχθεί καί νέοι θεσμοί, δπως είναι ή προεξέταση τών
ύποθέσεων καί ή άποκαλούμενη «πιλοτική δίκη». Πιλοτική δίκη μπορεί νά
γίνει, δταν έκκρεμεΤ σέ διοικητικό δικαστήριο (ΔΕ ή ΔΠ) οποιοδήποτε έν-
δικο βοήθημα (π.χ. αίτηση άκυρώσεως, προσφυγή, άγωγή, άνακοπή, αίτη-
ση άναστολής), τό όποιο είναι σχετικό μέ οποιαδήποτε δικαστική διαφορά
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(άκυρωτική ή ούσίας) πού έχει ώς άντικείμενο νομικό ζήτημα γενικότερου
ενδιαφέροντος ή όταν ή δικαστική άπόφαση θά έχει συνέπειες γιά εύρύτερο
κύκλο προσώπων, οπότε μπορεί κάθε διάδικος νά ζητήσει άπο τό ΣτΕ νά
έκδικάσει αύτο τό ένδικο βοήθημα. Τό ΐδιο μπορεί νά ζητήσει μέ προδικα-
στικό έρώτημα και τό δικαστήριο στό όποιο εκκρεμεί ή ύπόθεση. Ό θεσμός
αύτός έπιταχύνει σέ μεγάλο βαθμό τήν παροχή τής δικαστικής προστασίας,
άλλά και τοΰ κατασταλτικοΰ διάχυτου ελέγχου τής συνταγματικότητας
τών νομοθετικών διατάξεων. 'Εξάλλου, κατά τή γνώμη μου, άφαιρει ένα
έπιχείρημα γιά τήν άνάγκη σύστασης Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ή αίτηση γιά πιλοτική δίκη κρίνεται άπο τριμελή έπιτροπή πού συγ-
κροτείται άπο τον Πρόεδρο τοΰ ΣτΕ, τον άρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον
Πρόεδρο τοΰ αρμόδιου Τμήματος. Ή πράξη τής 'Επιτροπής δημοσιεύεται
στον ήμερήσιο τύπο και συνεπάγεται τήν άναστολή έκδίκασης άπο κάθε
διοικητικό δικαστήριο κάθε υπόθεσης στήν όποια τίθεται τό Ϊδιο ζήτημα.
Μετά τή λύση τοΰ ζητήματος, τό ΣτΕ μπορεί νά δικάσει τήν όλη ύπόθεση
ή νά τήν παραπέμψει στό άρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, τό όποιο οφείλει
νά συμμορφωθεί προς τήν άπόφαση τοΰ ΣτΕ.

'Επίσης θετικό στοιχείο άπο τελεί ή μείωση τών μελών τής'Ολομέλειας
τοΰ ΣτΕ σέ 17, άπο 25, και ή πρόβλεψη άναπληρωματικών μελών της.

15. Παρεμφερή σκοπό έχει και ή ((πρότυπη δίκη». Ό Γενικός 'Επί-
τροπος τής 'Επικρατείας διοικητικών δικαστηρίων μπορεί νά ζητήσει τον
κατά προτίμηση προσδιορισμό δικασίμου γιά τήν έκδίκαση υπόθεσης πού
έκκρεμεΐ σέ πρώτο ή δεύτερο βαθμό, στήν όποία τίθεται νέο νομικό ζήτημα
πού παρουσιάζει μείζονα σπουδαιότητα, ή νομικό ζήτημα τό όποιο τίθεται
σέ μεγάλο άριθμό ύποθέσεων πού έκκρεμοΰν στά διοικητικά δικαστήρια.

16. Άπο τό 1999 ειχε εισαχθεί ή διαδικασία τής «προεξέτασης» τών
ύποθέσεων πριν άπό τήν έκδίκασή τους άπο τό άρμόδιο δικαστικό σχημα-
τισμό τοΰ ΣτΕ. "Ετσι, εκκρεμή ένδικα βοηθήματα ή μέσα, μετά άπο πρό-
ταση τοΰ εισηγητή, κρίνονταν άπό Έπιτροπή, πού άπαρτιζόταν άπό τον
Πρόεδρο τοΰ αρμόδιου Τμήματος, τον εισηγητή τής υπόθεσης (Σύμβουλο
ή Πάρεδρο) και έναν Σύμβουλο ή Πάρεδρο, και μποροΰσαν μέ ομόφωνη
άπόφαση νά άπορριφθοΰν ώς προδήλους άπαράδεκτα ή άβάσιμα ή νά παρα-
πεμφθούν στό άρμόδιο διοικητικό δικαστήριο. Ό διάδικος πού είχε άσκήσει
τό ένδικο βοήθημα, σέ περίπτο^ση άπόρριψής του, μπορούσε νά ύποβάλει
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(έντός έξήντα (60) ήμερων άπό τήν κοινοποίηση τής άπόφασης) αίτηση ή
υπόθεση νά συζητηθεί στό άκροατήριο, καταβάλλοντας τριπλάσιο παρά-
βολο. Τό ΣτΕ σπανίως είχε έφαρμόσει αύτή τή διαδικασία, ή όποία τροπο-
ποιήθηκε προσφάτως, ώστε τήν άπόρριψη ή τήν παραπομπή νά άποφασίζει
ε'ίτε ή Επιτροπή ε'ίτε ό Σύμβουλος ή Πάρεδρος πού ορίζει ό Πρόεδρος τού
άρμόδιου Τμήματος. Παρεμφερής διαδικασία προβλέπεται καί γιά τό ΔΕ.

Μετά τις τροποποιήσεις, άρχισε νά εφαρμόζεται ή διαδικασία τής προ-
εξέτασης. Ή συνεπής εφαρμογή της είναι πράγματι ένα μέσο άνάσχεσης
τής πλημμύρας τών ένδικων βοηθημάτων, καίτοι είναι δυνατόν νά προβλη-
θεί ότι άντίκειται στόν συνταγματικό κανόνα του φυσικού δικαστή. 'Υπάρ-
χει δμως σοβαρός κίνδυνος, στό πλαίσιο τής τάσης γιά κρίση τών ένδικων
βοηθημάτων ώς άπαράδεκτων καί μάλιστα άπό έναν μόνο δικαστή, μέ σκο-
πό τόν περιορισμό τοΰ φόρτου τών δικαστηρίων, ή προεξέταση νά οδηγήσει
σέ υπερβολικό περιορισμό τής παροχής δικαστικής προστασίας, καθώς καί
σέ μεγάλη καθυστέρηση, εάν τελικά τό ένδικο βοήθημα, μετά τή συζήτηση
στό άκροατήριο, γίνει δεκτό.

17. Τελείως πρόσφατα, νομοθετήθηκαν τρεις νέες ρυθμίσεις πού ενι-
σχύουν τήν παροχή δικαστικής προστασίας τόσο τού αίτοΰντος άπό τή
Διοίκηση, όσο καί τοΰ παρεμβαίνοντος (άς μή λησμονούμε δτι καί ό παρεμ-
βαίνων έχει δικαίωμα καί άνάγκη δικαστικής προστασίας):

α) Παρέχεται ή δυνατότητα στό ΣτΕ, έάν κρίνει ότι ή προσβαλλόμενη,
μέ αίτηση άκυρώσεως, πράξη (άτομική ή κανονιστική) έχει πλημμέλει-
ες πού δικαιολογούν τήν άκύρωσή της καί μπορούν νά καλυφθούν έκ τών
υστέρων, άντί νά τήν άκυρώσει, νά έκδώσει προδικαστική άπόφαση, πού
τάσσει προθεσμία κατά τή διάρκεια τής όποιας άναστέλλεται ή έκτέλεση
τής πράξης, γιά τήν κάλυψη τών πλημμελειών. 'Εάν ή Διοίκηση δέν συμ-
μορφωθεί, τό ΣτΕ, μέ οριστική άπόφαση, άκυρώνει τήν πράξη.

β) Όταν προσβάλλεται άτομική διοικητική πράξη, ή όποία στηρίζεται
σέ κανονιστική πράξη πού είναι παράνομη, λόγω άναρμοδιότητας ή παρά-
βασης ούσιώδους τύπου, μπορεί νά μήν άκυρωθεΐ ή άτομική πράξη, έάν
κριθεί ότι έχει παρέλθει μακρό χρονικό διάστημα άπό τήν έναρξη τής ισχύος
τής κανονιστικής πράξης, ώστε νά τηρείται ή άρχή τής άσφάλειας δικαίου.

γ) Κατ' έξαίρεση άπό τόν κανόνα ότι ή άκυρωτική άπόφαση εξαφανίζει
τήν προσβαλλόμενη πράξη άναδρομικά άπό τήν έκδοσή της, τό ΣτΕ μπορεί
νά ορίσει μεταγενέστερο χρονικό σημείο ισχύος τού ακυρωτικού άποτελέ-
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σματος της άπόφασής του, πάντως δμως προγενέστερο τής δημοσίευσης
τής άπόφασής του, σταθμίζοντας τις πραγματικές καταστάσεις πού έχουν
δημιουργηθεί κατά τό διάστημα τής έφαρμογής τής προσβαλλόμενης
πράξης, ιδίως ύπέρ τών καλόπιστων διοικουμένων, καθώς και τό δημόσιο
συμφέρον.

18. Ή κοινωνία μας και ή οικονομία μας περνούν μιά βαθιά κρίση.
Ανεξάρτητα άπό τούς λόγους πού τήν προκάλεσαν, αύτή είναι ή πραγματι-
κότητα. Τό τεράστιο εξωτερικό δημόσιο χρέος πού δημιουργήθηκε έχει ως
συνέπεια πρωτόγνωρες δυσμενείς νομικές και πραγματικές καταστάσεις.
Τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ή Εύρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τά
κράτη τής Εύρωζώνης, άπό τά όποια ή πατρίδα μας ζήτησε νά βοηθήσουν
μέ τεράστιο δανεισμό, έχουν έπιβάλει όρους πού άπαιτοΰν νά έκπληρωθούν
μέ νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις και δράσεις τής Δημόσιας Διοί-
κησης γιά τήν εφαρμογή τους, και μάλιστα έπειγόντως, μέσα σέ σύντομες
προθεσμίες. "Ετσι, έχει καθιερωθεί ό όρος και ή έννοια τού «προαπαιτούμε-
νου)) γιά τήν καταβολή τών δόσεων τών δανείων.

Ή άποδυνάμωση τού παραγωγικού δυναμικού τής χώρας μας και ή
μεγάλη άνεργία πού συνεπάγεται, ή μείωση τοΰ εισοδήματος τών έργα-
ζομένων και ό δραστικός περιορισμός τών κοινωνικών άσφαλιστικών πα-
ροχών, ή έξαιρετικά ύψηλή φορολογία, όλα αύτά, άλλά και άλλα, έχουν
διαμορφώσει ένα γενικό κλίμα σημαντικού περιορισμού τών άτομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων. Παράλληλα ή έπιδίωξη τής θεραπείας, έστω και
μερικώς, τών δεινών αύτών μέ τήν άνάπτυξη τής οικονομίας μπορεί νά θίγει
τό δικαίωμα γιά τήν προστασία τοΰ περιβάλλοντος. "Ετσι σήμερα ή παρο-
χή δικαστικής προστασίας είναι άκόμη πιο άναγκαία και επιτακτική. Οί
δανειστές τής χώρας έχουν περιλάβει στά προαπαιτούμενα και επιταγές
πού άφοροΰν τήν επιπόλαιη συντόμευση τής παροχής δικαστικής προστα-
σίας, χωρίς νά έχουν άντιληφθεΐ τήν πίστη τών Ελλήνων στήν άπονομή τής
δικαστικής προστασίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι είχαν άπαιτήσει τήν έξά-
λειψη τεράστιου άριθμοΰ έκκρεμών υποθέσεων έντός ένός και μισού έτους.

Οί ήμέρες είναι χαλεπές, όπως ήταν και άλλοτε. Τό σύστημα τής άπο-
νομής δικαστικής προστασίας πρέπει νά άντέξει. Πρέπει νά υπερβεί τις
στρεβλώσεις και νά άπορροφήσει τις μεγάλες καθυστερήσεις. Οί ρυθμίσεις
δμως πού προτείνει ή άνέχεται τό ΣτΕ σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά
κλονίσουν τό αίσθημα τής έμπιστοσύνης τών διοικουμένων πρός αύτό, ώς
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προστάτη τών συνταγματικών δικαιωμάτων (άτομικών καί κοινωνικών),
το όποιο μέ λαμπρό παρελθόν έχει δημιουργήσει τό ϊδιο τό ΣτΕ.

Παρά τις απαιτήσεις καί τις υποδείξεις ή συνταγές γιά τήν έφαρμο-
γή τουλάχιστον παράξενων ούσιαστικών ρυθμίσεων καί δικονομικών δια-
δικασιών πού έχουν δοκιμασθεί καί ίσως έπιτύχει σέ χώρες, ιδίως έκτος
Εύρώπης, μέ διαφορετική νομική παράδοση, τό ΣτΕ πρέπει νά προτείνει
διορθωτικές ρυθμίσεις πού άφορούν δλους τούς διοικουμένους, τόσο τούς
οικονομικά ισχυρούς πού ή δραστηριότητα τους μπορεί νά συμβάλει στήν
οικονομική άνάπτυξη, όσο καί τούς οικονομικά άδύνατους, γιά τούς όποιους
ή δικαστική προστασία είναι βασικό στοιχείο έπιβίωσης, άλλά καί διατήρη-
σης τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας.

Οί "Ελληνες λειτουργοί τής διοικητικής δικαιοσύνης έχουν όλοι τήν
άπαιτούμενη επιστημονική υποδομή, τήν κοινωνική συνείδηση καί τήν
πείρα, καθώς καί τή λειτουργική καί προσωπική άνεξαρτησία, γιά νά προ-
στατεύσουν τούς διοικουμένους, καί έτσι νά διατηρήσουν άκλόνητα τά θεμέ-
λια τής ούσιαστικής δημοκρατίας καί τοΰ κράτους δικαίου στήν πολύπαθη
χώρα μας.





ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣ





ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Κατά τό έτος 2014 ολοκληρώθηκε, ύπό τήν έπιμέλεια τής Διευ-
θύνουσας τού ΚΕΙΕΔ κας Λυδίας Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, ή έκδοση τού
45ου τόμου τής 'Επετηρίδας τού Κέντρου. Ό τόμος αύτός περιλαμβάνει
11 έπιστημονικές έργασίες έλλήνων καί ξένων ιστορικών τού δικαίου πού
πραγματεύονται θέματα αναφερόμενα στήν έξέλιξη του έλληνικού δικαίου
καί τών θεσμών του άπό τήν έλληνορωμαϊκή άρχαιότητα έως τά μέσα τοΰ

20οΰ αι. (σ. 1-383).

Στό τελικό στάδιο τών τυπογραφικών έργασιών εύρίσκεται έπίσης ή
έκδοση σέ αύτοτελή τόμο τού Παραρτήματος τής 'Επετηρίδας τοΰ ΚΕΙΕΔ
13 (2014) τοΰ έργου τοΰ Ακαδημαϊκού κ. Στεφάνου Ήμέλλου καί τού Δρ.
Φιλολ. κ. Στεφάνου Ψαρρά μέ τίτλο: Νοταριακές πράξεις Φιλωτίου πα-
πα-Στεφάνου Άρώνη (1732-1762), Τόμος Β', σ. 420.

Ύπό έξέλιξη εύρίσκεται τό συλλογικό ερευνητικό πρόγραμμα τοΰ
ΚΕΙΕΔ μέ τίτλο: «Ελληνόφωνοι πληθυσμοί έκτος τής βυζαντινής αύτοκρα-
τορίας. Περίγραμμα τής Ιστορίας τών δικαιικών θεσμών». Μέ τή συμβολή
όλων τών έρευνητών τοΰ Κέντρου προετοιμάζεται ή νομικά έπεξεργασμένη
παρουσίαση τών έλληνόγλωσσων έπιγραφικών καί δικαιοπρακτικών πηγών
πού προέρχονται άπό τις περιοχές τής πρώιμης Αραβικής Αιγύπτου καί τοΰ
νορμανδικού βασιλείου τής Κ. 'Ιταλίας καί Σικελίας.

Ύπό προετοιμασία, σέ συνεργασία μέ τό Istituto Siciliano di Studi Bi-
zantini e Neoellenici Bruno Lavagnini (υπεύθυνη Dr. Cristina Rognoni, Ass.
Prof. University of Palermo) καί τήν Association Pierre Belon, Fondation
Maison des Sciences de l'Homme, Paris (ύπεύθυνη Dr. Λίζα Μπένου, Vice-
Présidente de l'Association), τελεί ή έκδοση τοΰ έργου τοΰ έκλιπόντος έπιφα-
νοΰς βυζαντινολόγου André Guillou, Les Regestes des actes grec d'Italie du
Sud et de Sicile (σ. 500 περίπου).

Ύπό προετοιμασία, μέ τή συνεργασία τών έρευνητών τοΰ ΚΕΙΕΔ κ.κ.
Λ. Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη καί Τ. Χατζάκη, τελεί ή έκδοση τοΰ έργου τής
κ. Δόμνας Ίορδανίδου, Τά έγγραφα τής 'Ιεράς Μονής Νέας Όδηγητρίας τοΰ
Πατρός (Κ. Ιταλία, περιοχή Rossano Καλαβρίας), σ. 200 περίπου.
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Στίς 10-13 'Οκτωβρίου τοΰ 2014, με πρωτοβουλία τής Διευθύνουσας
τοΰ ΚΕΙΕΔ κας Λ. ΙΊαπαρρήγα-Αρτεμιάδη και σέ συνεργασία μέ τον Ιστο-
ρικό "Ομιλο Νάξου «Άρσός», το Κέντρο διοργάνωσε τριήμερο σεμινάριο στή
μνήμη τοΰ έκλιπόντος Ιστορικού τοΰ Δικαίου, Ακαδημαϊκού και τ. Διευ-
θυντού τοΰ Κέντρου έπί σειράν έτών, Μενελάου Α. Τουρτόγλου μέ θέμα:
«Νομικές πτυχές της μεταβυζαντινής Ναξίας. Τα πορίσματα ενός αιώνα
νομικών ερευνών». Στο σεμινάριο μετείχαν μέ έπιστημονικές άνακοινώσεις
οί έρευνητές τοΰ ΚΕΙΕΔ κ. Λ. Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη και κ. Ί. Χατζάκης.

Επίσης, άπο τον Νοέμβριο τοΰ έτους 2014, τό ΚΕΙΕΔ μετέχει ενεργά
στό ύπό έξέλιξη πρόγραμμα τής Ακαδημίας Αθηνών «Προβολή τοΰ έργου
τών έρευνητικών κέντρο^ν τής Ακαδημίας Αθηνών στον παγκόσμιο ιστό»
καθώς και στήν έθνική ερευνητική υποδομή DARIAH-GR. Ειδικότερα, στό
πλαίσιο τών εργασιών τοΰ πρώτου προγράμματος και ύπό τήν επιμέλεια
τής Διευθύνουσας τοΰ Κέντρου, έχει ήδη παραδοθεί και ψηφιοποιηθει άπο
τήν άνάδοχο έταιρεία τό σύνολο τής ύλης πού περιλαμβάνεται στίς προ-
ταθείσες Συλλογές τοΰ ΚΕΙΕΔ Περίγραμμα 'Ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντι-
νού Δικαίου και Νομικές Πηγές τοΰ Μεταβυζαντινού Δικαίου καθώς και
τό σύνολο τών χειρόγραφων νομικών πηγών τοΰ 19ου αί. πού άποτελοΰν
αντικείμενο τής δωρεάς τοΰ έκλιπόντος ομότιμου Καθηγητού τοΰ ΑΠΘ
Χ. Παπαστάθη προς τό ΚΕΙΕΔ.

Τέλος, κατά τό διαρρεΰσαν έτος 2014, ή Διευθύνουσα και οί έρευνητές
τοΰ Κέντρου συμμετείχαν μέ έπιστημονικές άνακοινώσεις σέ διεθνή συνέ-
δρια και μεταπτυχιακά σεμινάρια στήν Ελλάδα και στό έξωτερικό. Δημο-
σίευσαν άρθρα σέ έπιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και
τιμητικούς τόμους.

Β. Ή κατ' ιδίαν επιστημονική δραστηριότητα τών έρευνητών τοΰ
ΚΕΙΕΔ στό πλαίσιο και μόνον τών προγραμμάτων και δημοσιεύσεων τοΰ
Κέντρου, κατά τό έτος 2014, έχει συνοπτικά ώς άκολούθως:

Β.1. Ή Διευθύντρια Έρευνών-Διευθύνουσα τοΰ ΚΕΙΕΔ κ. Λ. Παπαρ-
ρήγα-Άρτεμιάδη συγκέντρωσε τήν ύλη, κατήρτισε εισηγητικές εκθέσεις
προς τήν 'Εφορευτική Έπιτροπή τοΰ ΚΕΙΕΔ γιά όλες τις δημοσιευόμενες
μελέτες και επιμελήθηκε τής εκδόσεως τοΰ 45ου τόμου τής Επετηρίδας
τοΰ ΚΕΙΕΔ. Μετέφρασε στήν έλληνική γλώσσα τις περιλήψεις τών μελετών
πού δημοσιεύονται σέ ξένη γλώσσα στον έν λόγω τόμο. Προετοιμάζει τή
συγκέντρωση τής ύλης και τήν κατάρτιση εισηγητικών έκθέσεων γιά τις
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μελέτες πού πρόκειται νά προταθούν γιά δημοσίευση στόν 46ο τόμο τής
ιδίας περιοδικής εκδόσεως γιά τό έτος 2015-2016. Συμμετείχε στό συλλο-
γικό έρευνητικό πρόγραμμα τού ΚΕΙΕΔ μέ τίτλο: «Ελληνόφωνοι πληθυσμοί
έκτος τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. Περίγραμμα τής Ιστορίας τών
δικαιικών θεσμών» μέ εύθύνη τόν συντονισμό τών έργασιών όλου τού προ-
γράμματος καί τή συλλογή υλικού καί εισαγωγικού σημειώματος γιά τήν
περιοχή τού νορμανδικού βασιλείου τής Κ. 'Ιταλίας καί Σικελίας. Ειδικότε-
ρα, σέ συνεργασία μέ τόν ερευνητή τού ΚΕΙΕΔ κ. Ί. Χατζάκη, μετείχε στή
συγκέντρωση καί μελέτη τού βιβλιογραφικού υλικού (3.000 τίτλοι) καί
στήν άποδελτίωση τών έλληνόγλωσσων δικαιοπρακτικών έγγράφων άπό τό
νορμανδικό βασίλειο τής Κ. 'Ιταλίας καί Σικελίας. 'Ολοκλήρωσε τήν έρευνα
καί συγγραφή μελέτης μέ θέμα: «Ό "ορθός λόγος" ώς ρυθμιστικός παρά-
γων τού νεοελληνικού νομικού βίου» (σ. 40). Σέ συνεργασία μέ τόν έρευνη-
τή τού ΚΕΙΕΔ κ. Ί. Χατζάκη διενήργησε έκτενεϊς διορθώσεις έπί τμήματος
τής εισαγωγής (Κεφάλαια: 'Ιστορικό τής Μονής, 'Ιστορικό τών έγγράφων)
τής μονογραφίας τής κας Δ. Ίορδανίδου, Τά έγγραφα τής 'Ιεράς Μονής
Νέα ς Όδηγητρίας τοΰ Πατρός (Κ. Ιταλία, περιοχή Rossano Καλαβρίας).
Στό πλαίσιο τής προετοιμαζομένης έκδόσεως τού έργου τού Α. Guillou, Les
Regestes des actes grec d'Italie du Sud et de Sicile, συμμετείχε στή συγκέν-
τρωση τού βιβλιογραφικού ύλικοΰ γιά τήν κατάρτιση τού ιστορικού καί
νομικού περιγράμματος πού θά συνοδεύει τό έν λόγω έργο. Σέ συνεργασία
μέ τόν έρευνητή τού ΚΕΙΕΔ κ. Ί. Χατζάκη, μετείχε στήν κατάρτιση τού
ευρετηρίου νομικών όρων τό όποιο θά συνοδεύει τήν έκδοση τού έργου τών
κ.κ. Στ. Ήμέλλου—Στ. Υαρρά, Νοταριακές πράξεις Φιλωτίου παπα-Στε-
ψάνου Άρώνη (1732-1762). Τέλος, τόν 'Οκτώβριο τού 2014, ή Διευθύνουσα
τού ΚΕΙΕΔ διοργάνωσε, σέ συνεργασία μέ τόν 'Ιστορικό "Ομιλο Νάξου
αΆρσός», σεμινάριο στή μνήμη τού έκλιπόντος 'Ιστορικού τού Δικαίου, Δι-
ευθυντού τού Κέντρου έπί σειράν έτών καί Ακαδημαϊκού Μενελάου Α.
Τουρτόγλου. Στό πλαίσιο τοΰ σεμιναρίου αύτοΰ συμμετείχε καί ή ίδια μέ
έπιστημονική άνακοίνωση πού είχε ώς θέμα: ((Δίκαιο καί άπονομή δικαιο-
σύνης στή Νάξο κατά τήν περίοδο τής οθωμανικής κυριαρχίας καί τή μετε-
παναστατική περίοδο (1579-1828)». Τέλος, άπό τόν Νοέμβριο τού 2014, ή
Διευθύνουσα τοΰ ΚΕΙΕΔ μετείχε καί είχε τήν εύθύνη συντονισμού τών έρ-
γασιών ψηφιοποίησης τού συνόλου τής ύλης πού έχει περιληφθεί στις Συλ-
λογές τού ΚΕΙΕΔ Περίγραμμα 'Ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντινού Δικαίου καί
Νομικές Πηγές τοΰ Μεταβυζαντινού Δικαίου γιά τις άνάγκες τοΰ προγράμ-
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ματος «Προβολή τοΰ έργου τών έρευνητικών κέντρων τής Ακαδημίας Αθη-
νών στον παγκόσμιο ιστό».

Β.2. Ή Διευθύντρια Ερευνών τοΰ ΚΕΙΕΔ κ. Δ. Καραμπούλα πραγ-
ματοποίησε, στό πλαίσιο τοΰ Προγράμματος Διμερών Μορφωτικών Αν-
ταλλαγών Ελλάδας—Γερμανίας 2014, έπιστημονική έπίσκεψη στό Münster
κατά τό διάστημα 12-21 'Οκτωβρίου 2014. Κατά τή διάρκεια τής επί-
σκεψης της αύτής συνέλεξε δευτερογενείς και πρωτογενείς πηγές, ύλικό
άπαραίτητο γιά τήν έκπόνηση τού ύπό έξέλιξη έρευνητικοΰ προγράμματος
«Ελληνόφωνοι πληθυσμοί έκτος τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. Περίγραμ-
μα τής 'Ιστορίας τών δικαιικών θεσμών». 'Ολοκλήρωσε τή μελέτη «"έξ αι-
τίων δικαίων τε και νομίμων" (ex justis et legitimis causis). Ή utilitas ώς
δικαιολογητική άρχή τής πολιτικής πράξης», ή όποία δημοσιεύεται στήν
'Επετηρίδα: τού Κέντρου 45 (2014-2015), σ. 137-179. Εκπονεί μελέτη μέ
τίτλο «Principatus et libertas—Dominium et libertas. Ή έννοια τής έλευθε-
ρίας στή σχέση πολίτη και ρωμαϊκού κράτους». Τέλος, κατά τό διαρρεύσαν
έτος 2014, ή έρευνήτρια ξεκίνησε τή διεξαγωγή έρευνας γιά τήν πολιτική
και νομική έννοια τής έλευθερίας άπό τή δημοκρατική περίοδο έως και τήν
περίοδο τής "Υστερης Αρχαιότητας.

Β.3. Ό Διευθυντής 'Ερευνών τοΰ ΚΕΙΕΔ κ. Ή . Άρναούτογλου συμ-
μετείχε στό συλλογικό έρευνητικό πρόγραμμα τοΰ ΚΕΙΕΔ μέ τίτλο: «'Ελ-
ληνόφωνοι πληθυσμοί έκτος τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. Περίγραμμα
τής 'Ιστορίας τών δικαιικών θεσμών» μέ εύθύνη τή συλλογή ύλικοΰ και
είσαγωγικοΰ σημειώματος γιά τήν πρώιμη άραβική Αίγυπτο. Στό πλαίσιο
τών εργασιών αύτών έχει άρχίσει τή συλλογή τού πρωτογενούς ύλικοΰ και
ξεκίνησε μέ τή βοήθεια τής Δρ. 'Ιστορίας τοΰ Δικαίου και συνεργάτιδος τοΰ
ΚΕΙΕΔ στό συγκεκριμένο έρευνητικό πρόγραμμα κ. 'Ελένης Καραμπάτσου,
τόν έλεγχο τών πηγών και τήν κατάρτιση τοΰ καταλόγου τών σχετικών
έγγράφων. Τέλος, ύπό έξέλιξη ευρίσκεται ή έκπόνηση ενός εισαγωγικού
σημειώματος γιά τό φορολογικό και διοικητικό σύστημα τής Αιγύπτου
κατά τήν πρώιμη άραβική περίοδο και ενός χρονολογίου. 'Επίσης, άπό τόν
Νοέμβριο τού 2014, ό έρευνητής μετείχε στις έργασίες τοΰ προγράμματος
«Προβολή τοΰ έργου τών έρευνητικών κέντρων τής Ακαδημίας Αθηνών
στόν παγκόσμιο ιστό».

Β.4. Ό έρευνητής Β'Βαθμίδας κ. Ί. Χατζάκης ολοκλήρωσε τήν έρευ-
να και συγγραφή μελέτης μέ θέμα: «"Ενδυμα και Νόμος στή βενετική Κρήτη.
Σκέψεις και παρατηρήσεις μέ άφορμή κάποιες κανονιστικές διατάξεις γιά τήν
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πολυτέλεια». Ή σχετική μελέτη δημοσιεύεται στον 45ο τόμο τής Επετηρίδας
του ΚΕΙΕΔ (2014-2015), σ. 207-287. Ξεκίνησε τή διεξαγωγή έρευνας μέ
θέμα «Τό δίκαιο στή λατινοκρατούμενη Νάξο (άρχές 13ου—τέλη 16ου αϊ.)».
Ή σχετική μελέτη έκπονείται και πρόκειται νά δημοσιευθεί στον προσεχή
τόμο τής Επετηρίδας τοΰ ΚΕΙΕΔ. Συμμετείχε στό συλλογικό έρευνητικό
πρόγραμμα τοΰ ΚΕΙΕΔ μέ τίτλο: «Ελληνόφωνοι πληθυσμοί έκτος τής βυζαν-
τινής αύτοκρατορίας. Περίγραμμα τής 'Ιστορίας τών δικαιικών θεσμών» μέ
εύθύνη τή συλλογή ύλικοΰ και εισαγωγικού σημειώματος γιά τήν περιοχή τοΰ
νορμανδικού βασιλείου τής Κ. 'Ιταλίας και Σικελίας. Στό πλαίσιο τών έργα-
σιών τοΰ προγράμματος αύτοΰ, και σέ συνεργασία μέ τή διευθύνουσα τοΰ
ΚΕΙΕΔ κ. Λ. Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, μετείχε στή συγκέντρωση και μελέτη
τοΰ βιβλιογραφικού ύλικοΰ (3.000 τίτλοι) και στήν άποδελτίωση τών έλληνό-
γλωσσων δικαιοπρακτικών εγγράφων άπό τό νορμανδικό βασίλειο τής Κ. 'Ιτα-
λίας και Σικελίας. Στό πλαίσιο τοΰ σεμιναρίου τοΰ ΚΕΙΕΔ ((Νομικές πτυχές
της μεταβυζαντινής Ναξίας. Τά πορίσματα ενος αιώνα νομικών ερευνών»,
συμμετείχε μέ άνακοίνωση ή όποία είχε ώς θέμα: «Τό δίκαιο στή λατινοκρα-
τούμενη Νάξο (άρχές 13ου—τέλη 16ου αι.)». Σέ συνεργασία μέ τή Διευθύνου-
σα τοΰ Κέντρου κ. Λ. Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη διενήργησε έκτενείς διορθώ-
σεις έπί τμήματος τής εισαγωγής (Κεφάλαια: 'Ιστορικό τής Μονής, 'Ιστορικό
τών έγγράφων) τής μονογραφίας τής κας Δ. Ίορδανίδου, Τά έγγραφα τής
Ί ε ρ ας Μονής Νέας Όδηγητρίας τοϋ Πατρός (Κ. Ιταλία, περιοχή Rossano
Καλαβρίας). Στό πλαίσιο τής προετοιμαζομένης έκδόσεως τοΰ έργου τοΰ
Α. Guillou, Les Regestes des actes grec d'Italie du Sud et de Sicile, συμμετείχε
στή συγκέντρωση τοΰ βιβλιογραφικού ύλικοΰ γιά τήν κατάρτιση τοΰ έκτετα-
μένου ίστορικοΰ και νομικού περιγράμματος πού θά συνοδεύει τό έν λόγω
έργο. Άπό τον Νοέμβριο τοΰ 2014 ό κ. Ί. Χατζάκης μετείχε ένεργά στίς έρ-
γασίες ψηφιοποίησης τοΰ προγράμματος «Προβολή τοΰ έργου τών έρευνητι-
κών κέντρων τής Ακαδημίας Αθηνών στον παγκόσμιο ιστό» καθώς και στίς
έργασίες γιά τήν έρευνητική ύποδομή DARIAH-GR, στό δεύτερο πρόγραμμα
ύπό τήν ιδιότητα τοΰ υπευθύνου επικοινωνίας γιά τό ΚΕΙΕΔ. Τέλος, κατά τό
διαρρεΰσαν έτος 2014, ό 'ίδιος ερευνητής, σέ συνεργασία μέ τήν κ. Α. Παπαρ-
ρήγα-Άρτεμιάδη, μετείχε στήν κατάρτιση τοΰ ευρετηρίου νομικών όρων πού
θά συνοδεύει τήν έκδοση τοΰ έργου τών κ.κ. Στ. Ήμέλλου—Στ. Ψαρρά, Νο-
ταριακές πράξεις Φιλωτίου παπα-Στεφάνου Άρώνη (1732-1762).

[Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ε Φιλοσοφία, Έπετηρίς του Κέντρου Έρεύνης Ελληνικής Φιλοσο-
φίας, Ήμίτομος II, 43, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 2014. Περιέχει δώδε-
κα άρθρα στήν έλληνική γλώσσα, προερχόμενα κυρίως άπό τις διαλέξεις
τοΰ τακτικού Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας του ΚΕΕΦ στή Βιβλιοθήκη
(("Ελλη Λαμπρίδη», κατά τό άκαδημαϊκό έτος 2012-2013 καθώς καί άρθρα
τών έρευνητών του Κέντρου Φιλοσοφίας.

2. Φιλοσοφία, Έπετηρίς του Κέντρου Έρεύνης Ελληνικής Φιλοσο-
φίας, τόμος 44, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 2014. Ό τόμος 44 περιλαμβά-
νει τρεις εύρύτερες θεματικές ένότητες: (α) Γενική φιλοσοφία, μέ ζητήματα
γενικώτερου φιλοσοφικού ένδιαφέροντος, πού περιλαμβάνει τέσσερα άρθρα,
(β) Ιστορία τής φιλοσοφίας, πού περιλαμβάνει δεκαπέντε άρθρα, τά όποια
έστιάζουν σέ ζητήματα ούσιώδη τής άρχαίας έλληνικής διανόησης άλλά καί
τών νεώτερων διανοητών τοΰ δυτικοΰ εύρωπαϊκοΰ στοχασμού, (γ) Ανακοι-
νώσεις, μέ οκτώ άνακοινώσεις φιλοσοφικού περιεχομένου.

3. Marco Renieri, Armonie délia Storia dell'Umanità, Εισαγωγική με-
λέτη-'Έκδοση-Σχόλια Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, Ακαδημία Αθηνών, Κέν-
τρον Έρεύνης Έλληνικής Φιλοσοφίας, Αθήναι 2014. Ή έκδοση άφορά τήν
έρμηνευτική προσέγγιση καί άνάδειξη τών κειμένων μέσα άπό τά όποια ό
Μάρκος Ρενιέρης άναπτύσσει διάλογο μέ τήν ιταλική φιλοσοφία καί γραμ-
ματεία. Είναι δέ ή πρώτη φορά πού συντάσσεται μιά έπίσημη Ιστορία τής
Άρχαίας Φιλοσοφίας.

4. Thomas Alexander SzlezâK, Τί οφείλει ή Ευρώπη στους "Ελληνες. Ή
θεμελίωση τοΰ πολιτισμοΰ τής Ευρώπης στήν έλληνική αρχαιότητα, Ακαδη-
μία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης Έλληνικής Φιλοσοφίας, Αθήναι, πρώτη έκδο-
ση 2012, δεύτερη έκδοση-άνατύπωση 2014. Πρόκειται γιά τήν έλληνική με-
τάφραση άπό τό γερμανικό πρωτότυπο έργο τού Thomas Alexander Szlezâk,
τήν όποία έξεπόνησε όμάδα συνεργατών τής Φιλοσοφικής Βιβλιοθήκης
«Έλλη Λαμπρίδη», ύπό τή γενική επιμέλεια τών Λ. Μπενάκη — Κ. Γαρίτση.

5. Plato, Poet and Philosopher in Memory of Ioannis N. Theodoraco-
poulos, Proceedings of the 3rd International Conference of Philosophy, Ma-
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goula-Sparta, 26-29 May 2011 / Πλάτων, Ποιητής και Φιλόσοφος, Μνήμη
'Ιωάννου Ν. Θεοδωρακοπούλου, Πρακτικά του Γ'Διεθνούς Συνεδρίου Φιλο-
σοφίας, Μαγούλα Σπάρτης, 26-29 Μαίου 2011, πρώτη έκδοση 2013, δεύ-
τερη έκδοση-άνατύπωση 2014. Ό τόμος περιλαμβάνει είκοσι τρία κείμενα
τών επιστημονικών ανακοινώσεων τοΰ Συνεδρίου πού πραγματοποίησε τό
Κέντρο Έρεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας και άφοροΰν τό φιλοσοφικό έργο
τοΰ Πλάτωνος σέ συνδυασμό μέ εκείνο τοΰ 'Ιωάννου Θεοδωρακοπούλου,
ενώ συγχρόνως αναδεικνύουν τις φιλοσοφικές του πτυχές.

Β. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Διεξαγωγή Τακτικών Μηνιαίων Σεμιναρίων Φιλοσοφίας στή Φι-
λοσοφική Βιβλιοθήκη «Έλλη Λαμπρίδη», μέ διαλέξεις Καθηγητών και
'Ερευνητών Φιλοσοφίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων τής Ελλάδος και
τής Αλλοδαπής. Τό πρόγραμμα τών Σεμιναρίων έχει ώς έξής:

'Ιανουάριος 2014

Τετάρτη 15 'Ιανουαρίου 2014: 'Ελισάβετ Κούκη: (("Τό πρεσβύτατον ήμΐν
μαντεΐον". Ή φιλοσοφική προσέγγιση και χρήση τών ονείρων στήν ιπ-
ποκρατική Συλλογή καί στό έργο τού Γαληνού. Ή περαιτέρω σημασία
τους στούς Ιερούς Λόγους τού Αίλιου Αριστείδη».

Φεβρουάριος 2014

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014: Δούκας Καπάνταης, 'Ερευνητής τοΰ ΚΕΕΦ,
«Τό πρώτο έπιχείρημα ύπέρ τής Αρχής τοΰ Αποκλειομένου Τρίτου
στά Μετά τά Φυσικά Γ', 1011b23-29. Τά σχόλια τοΰ Αλεξάνδρου καί
τού Ασκληπιού γιά τό έν λόγω χωρίο».

Μάρτιος 2014

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014: Κωνσταντίνος Πέτσιος, Καθηγητής Φιλοσο-
φίας, Πρόεδρος τοΰ Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής καί Ψυχο-
λογίας τοΰ Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων: ((Ήθος καί λόγος στόν άρχαϊο
έλληνικό στοχασμό».

Απρίλιος 2014

Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας τής Ακαδημίας Αθηνών καί
Βρετανική Σχολή Αθηνών, Malcolm Schofield, 'Ομότιμος Καθηγητής
τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Cambridge.
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(α) Τετάρτη 2 Απριλίου 2014: ((Τά χωρία 383-391 καί 391-427 τοΰ πλα-
τωνικού Κρατύλου».
(β) Πέμπτη 3 Απριλίου 2014: «Τά χωρία 427-440 τοΰ πλατωνικού Κρα-
τύλου'».

Μάιος 2014

Τρίτη 6 Μαίου 2014: Robert Wallace, Καθηγητής τοΰ Τμήματος Κλασι-
κών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Northwestern: «Aristotle on oligar-
chy, and the democratic consequences».

Ιούνιος 2014

Τετάρτη 11 'Ιουνίου 2014: Ελένη Προκοπίου, Δρ. Φιλοσοφίας: «Το πρό-
σωπο ώς υποκείμενο δικαίου στό έργο τού Θωμά Άκινάτη».

Νοέμβριος 2014

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014: Κλέίτος Ίωαννίδης, Δρ. Φιλοσοφίας, Πρό-
εδρος Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου: «Πλατωνισμός καί μυστική
Θεολογία (Γρηγόριος Νύσσης)».
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014: Jonathan Gross, Καθηγητής τοΰ Πανεπιστη-
μίου De Paul, Chicago, 111.: «Thomas Jefferson's Dialectic of Enlighten-
ment».

Δεκέμβριος 2014

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014: Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος, Δρ. Φιλο-
σοφίας, Διδάσκων ΕΑΠ καί κριτικός τέχνης: «'Εμμένεια καί τραγικός
διχασμός. Ή φαινομενολογία τών τελικών άρχών τοΰ Reiner Schur-
mann)).

2. Διεξαγωγή Τακτικών Εβδομαδιαίων Σεμιναρίων Φιλοσοφίας στή
Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη «"Ελλη Λαμπρίδη» μέ θέμα Κριτική Ανάγνωση
τών Αναλυτικών Προτέρων τοΰ Αριστοτέλους, ύπό τήν εποπτεία τού 'Ερευ-
νητού Β' τού ΚΕΕΦ, κ. Δούκα Καπάνταη. Στό Σεμινάριο έγινε έπεξεργα-
σία τών έπτά πρώτων κεφαλαίων τού Πρώτου Βιβλίου τών Αναλυτικών
Προτέρων, μέ σταδιακή μετάφραση καί σχολιασμό τών χωρίων. Ή άρχική
παρουσίαση τής συλλογιστικής κατέληξε σέ καινοτόμα συμπεράσματα καί
προτάσεις, όσον άφορά τή μέθοδο τής «"Εκθεσης», τή συγγένεια τής μεθό-
δου Απόρριψης Συλλογιστικών Σχημάτων μέ τή σύγχρονη θεωρία «Μοντέ-
λων» καί τήν τεχνική χρήση τής φράσης «μή παντί».
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3. Εισαγωγή τών έκδόσεων του ΚΕΕΦ στό σύστημα διακίνησης Πανε-
πιστημιακών Συγγραμμάτων στήν ηλεκτρονική πύλη Ενδοξος.

4. Αίτηση Συμμετοχής ώς Φορέα Υποδοχής στό Διαπανεπιστημιακό
Πρόγραμμα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «Άτλας». Ή
αίτηση έγκρίθηκε άπό τό Πρόγραμμα καί άναμένεται ή υποδοχή δύο φοι-
τητών κατά τόν δεύτερο χρόνο υποβολής αιτήσεων γιά πρακτική άσκηση.

5. 'Εμπλουτισμός τής Βιβλιοθήκης τοΰ Κέντρου μέ σαράντα νέους τίτ-
λους βιβλίων.

6. Βράβευση μέ τό Κρατικό Βραβείο 2014 τοΰ Υπουργείου Πολιτι-
σμοΰ γιά τήν καλύτερη μετάφραση έργου Αρχαίας Ελληνικής Γραμματεί-
ας στά Νέα Ελληνικά, τής έκδοσης τοΰ Κέντρου Φιλοσοφίας Ίαμβλίχου.
Προτρεπτικός έπι Φιλοσοφίχν, άρχ. κείμενο, μετάφραση, έρμηνευτικές ση-
μειώσεις, Αίνος Μπενάκης.

7. 'Επικουρία Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων
καί Καθηγητών Φιλοσοφίας όσον άφορά ζητήματα έρευνας, βιβλιογραφικής
ενημέρωσης καί δανεισμού συγγραμμάτων.

8. Συνεχίσθηκε ή συνεργασία σέ έπιστημονικό καί έρευνητικό έπίπεδο
μέ τή Βρετανική Σχολή Αθηνών. Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
τής Σχολής καί Πρόεδρος τών Κλασικών Σπουδών τοΰ Πανεπιστημίου
τοΰ Cambridge, Malcolm Schofield, συμμετέχει ενεργώς καί συστηματικώς
στή διεξαγωγή τών Μηνιαίων Σεμιναρίων τοΰ Κέντρου μέ σειρά διήμερων
φιλοσοφικών διαλέξεων πού πραγματοποιούνται έναλλάξ στή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη «Έλλη Λαμπρίδη» καί στόν χώρο τής Βρετανικής Σχολής
Αθηνών.

9. Συνεργασία μέ τό 'Εθνικό Κέντρο 'Ερευνών τής Γαλλίας CNRS σέ
ζητήματα έρευνας καί φιλοσοφικής συμβουλευτικής.

10. Συνέχιση τοΰ ερευνητικού προγράμματος μέ θέμα «Ή πρόσληψη
τών άρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων άπό τούς νεώτερους σχολιαστές τους
μέχρι καί τόν 17ο αιώνα». (Προβλεπόμενος χρόνος όλοκλήρωσης τό 2016).

11. Συνέχιση τοΰ έρευνητικοΰ προγράμματος μέ θέμα ((Ή υποδοχή
τής φιλοσοφίας τοΰ 'Εμπεδοκλέους άπό τούς μεταγενέστερους φιλοσόφους
έως καί τόν 20ό αιώνα». (Προβλεπόμενος χρόνος όλοκλήρωσης τό 2017).
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12. Συμμετοχή στο πρόγραμμα ((Ανάπτυξη τής Ελληνικής'Ερευνητι-
κής Υποδομής γιά τις Ανθρωπιστικές 'Επιστήμες DARIAH».

13. Συμμετοχή στό πρόγραμμα ψηφιοποίησης τών εκδόσεων τής
Ακαδημίας Αθηνών. Συνεργασία μέ τούς φορείς τού προγράμματος ψηφι-
οποίησης κατηγοριών έντυπου υλικού AMS καί GLOBO technologies, στό
πλαίσιο τοΰ προγράμματος ((Προβολή τού έργου τών έρευνητικών κέντρων
τής Ακαδημίας Αθηνών στόν παγκόσμιο ιστό».

14. Διορισμός τοΰ Α. Σταβέλα στή θέση 'Επίκουρου ('Ερευνητής Γ'
Βαθμίδας).

15. Διδασκαλία τής Διευθύνουσας καί τών 'Ερευνητών τοΰ ΚΕΕΦ, σέ
Πανεπιστημιακά 'Ιδρύματα τής 'Ελλάδος καί τοΰ έξωτερικοΰ, συμμετοχή
τους σέ πανελλήνια καί διεθνή συνέδρια καί στά τακτικά μηνιαία καί εβδο-
μαδιαία Σεμινάρια τοΰ Κέντρου.

[Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΕΚ

Αναδιαρθρώθηκε, σέ συνεργασία μέ τήν Κεντρική Βιβλιοθήκη τής
Ακαδημίας Αθηνών, έξ ολοκλήρου ή βιβλιοθήκη τοΰ ΚΕΕΚ, βάσει κύριων
θεματικών τών Κοινωνικών 'Επιστημών. Απεστάλησαν προς τήν Κεντρική
Βιβλιοθήκη τής Ακαδημίας περί τούς τριακόσιους τόμους, βιβλία και περιο-
δικά τά όποια μπορούν νά είναι προσβάσιμα στούς έρευνητές στον χώρο της.

'Εμπλουτίστηκε ή βιβλιοθήκη τοΰ ΚΕΕΚ μέ τή δωρεά μέρους τής
προσωπικής βιβλιοθήκης τής διευθύνουσας το ΚΕΕΚ, άποτελούμενης άπό
περίπου έπτακόσιους τόμους, κυρίως άνθρωπολογικοΰ περιεχομένου. 'Εξ
αύτών τό μεγαλύτερο μέρος έχει καταγραφεί σύμφωνα μέ τό ήλεκτρονικό
πρόγραμμα τής Κεντρικής Βιβλιοθήκης τής Ακαδημίας και έχει πάρει τον
άριθμό εισαγωγής τοΰ ΚΕΕΚ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

'Εκδόθηκε στά «Δημοσιεύματα τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής
Κοινωνίας» μέ άριθμό 17 ή μελέτη τοΰ Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μαγ-
κλιβέρα, μέ τίτλο: Εμπορία Ανθρώπων: Ποινική Καταστολή και Προστα-
σία τών Δικαιωμάτων τών Θυμάτων. Συγχρόνως ανάλυση τοΰ Νόμου-Προ-
τύπου τοΰ OHE γιά τήν καταπολέμηση τής έμπορίας ανθρώπων (έπιμέλεια
έκδοσης Μ.-Ε. Στυλιανούδη).

ΕΡΕΥΝΕΣ

I. «Φτώχεια και κοινωνική περιθωριοποίηση στήν ελλη-
νική κοινωνία. Μορφές και μηχανισμοί κοινωνικής αποδι-
άρθρωσης στον αστικό και αγροτικό χώρο», μεγάλο έρευνητικό
συνεχιζόμενο πρόγραμμα βασικής έρευνας.

1.1. Οί φτωχοί και τό κοινωνικό ζήτημα: μιά σύντομη περιήγηση στήν
ιστορία (συνεχιζόμενη έρευνα, κύρια έρευνήτρια Αλίκη Βαξεβάνο-
γλου). Πρόκειται γιά μιά συνοπτική έγκάρσια άνάγνωση τής ιστορίας
με στόχο νά έντοπιστοΰν τά ποικίλα δεδομένα πού συσχετίζονται μέ
τή φτώχεια: οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά. Φετινή
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βιβλιογραφική καί άρθρογραφική ερευνά: 95 βιβλία καί 99 άρθρα. Ή
ερευνά αύτή ολοκληρώθηκε, σχεδόν, ώς προς το μέρος πού άφορά τόν
Μεσαίωνα.

II. ((Αγροτική κρίση καί κοινωνική παθολογία. Ή περί-
πτωση του νομοϋ Αιτωλοακαρνανίας», μεγάλο έρευνητικό συνεχι-
ζόμενο πρόγραμμα βασικής έρευνας.

II. 1.Αγροτική κρίση καί κοινωνική παθολογία: οί αύτοκτονίες τών αγρο-
τών στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Χρηματοδοτούμενη έρευνα άπό τήν
Επιτροπή 'Ερευνών τής Ακαδημίας Αθηνών, μέ έπιστημονική υπεύ-
θυνο τήν άκαδημαϊκό κ. 'Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα καί κύριο έρευνητή
τόν Νικόλαο Καμπέρη, έρευνητή Β' Βαθμίδας ΚΕΕΚ. Ή έρευνα ολο-
κληρώθηκε καί κατατέθηκε ή τελική έκθεση στήν 'Επιτροπή Ερευνών,
ή όποία θά οδηγήσει στή συγγραφή καί έκδοση τής σχετικής μονογρα-
φίας.

11.2. Μορφές καί μηχανισμοί φτώχειας καί κοινωνικής περιθωριοποίησης
τόσο στον αστικό όσο καί στον αγροτικό χώρο τού νομοϋ Αιτωλοα-
καρνανίας (συνεχιζόμενη έρευνα, Νίκος Καμπέρης). Επιτόπια έρευνα
10 ήμερών καί συλλογή δεδομένων γιά τά άτομα πού προσφεύγουν
στήν Κοινωνική Πρόνοια, τό Κοινωνικό 'Ιατρείο/Φαρμακείο καί τά
συσσίτια τής 'Εκκλησίας.

11.3. Οί παραδοσιακές θεραπείες ΐασης τής τρέλλας, δπως καταγράφονται
στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Μέ κύρια ερευνήτρια τήν Μ.-Γ. Αίλυ
Στυλιανούδη. Συμπληρωματική μικρή έπιτόπια έρευνα (7 ήμερών) γιά
νά διευκρινιστούν συγκεκριμένα θέματα σέ Μονές τής περιοχής 'Ορει-
νής Ναυπακτίας, καθώς καί συνεντεύξεις μέ ιερωμένους τής περιοχής.

11.4.Μετασχηματισμοί τού κοινωνικού ιστού σέ μιά ορεινή περιοχή τής
Αιτωλοακαρνανίας (συνεχιζόμενη έρευνα, Μ.-Γ. Λίλυ Στυλιανούδη).
Βιβλιογραφική άνασκόπηση. Ή μελέτη αύτή προσαρτήθηκε, λόγω τοΰ
περιεχομένου της, στήν νέα έρευνα τοΰ ΚΕΕΚ μέ βασικό θέμα τήν κρί-
ση καί οδύνη τοΰ Έαυτοΰ (βλ. παρακάτω νέες έρευνες).

III. ((Αστική κρίση καί κοινωνική παθολογία» μέ κύριο
έρευνητή τόν Νίκο Καμπέρη. Ή έρευνα άσχολεΐται μέ τήν καταγραφή τών
οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών καί νοσογραφικών χαρακτηρι-
στικών τών έπισκεπτών τού Κοινωνικοΰ 'Ιατρείου Ελληνικού. Τό 2014
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οργανώθηκαν: α) ή ηλεκτρονική καταγραφή τών οικονομικών, κοινωνι-
κών, δημογραφικών καί νοσογραφικών χαρακτηριστικών τών επισκεπτών
τοΰ Κοινωνικού 'Ιατρείου Ελληνικού (περίοδος 2011-Μάιος 2014), καί
β) οί συνεντεύξεις (20 γιά κάθε ομάδα) μέ τούς εθελοντές γιατρούς, τούς
εθελοντές τού διοικητικοΰ καί βοηθητικού προσωπικού καί τούς έπισκέπτες
τού Κοινωνικού 'Ιατρείου Ελληνικού. Στήν έρευνα συμμετείχαν, ώς βοηθοί
έρευνας, 8 έπί πτυχίω φοιτητές τοΰ Παντείου Πανεπιστημίου.

IV. «Οί οικονομικές καί κοινωνικές επιπτώσεις της μετα-
νάστευσης στήν Ελλάδα».

IV. Ι.Οί άκηδεμόνευτοι καί άπροστάτευτοι ανήλικοι μετανάστες στήν πε-
ρίοδο τής φτώχειας καί τής κρίσης (Αλίκη Βαξεβάνογλου). 'Ολοκλη-
ρωμένη επιτόπια έρευνα: 50 συνεντεύξεις, 315 περιπτώσεις ανήλικων
μεταναστών καί 1.890 προσωπογραφικά θεματικά δελτία.

ΝΕΕΣ ΕΡΕΤΝΕΣ

V. ((Ή κρίση καί ή οδύνη τοΰ Έαυτοΰ σέ σχέση μέ τήν
κρίση τών θεσμών στή σύγχρονη έλληνική κοινωνία: προβλη-
ματισμοί γιά τήν άτομική καί συλλογική ταυτότητα». 'Εγκρί-
θηκε άπό τήν 'Εφορευτική 'Επιτροπή τόν 'Ιούνιο 2014 μέ κύριο έρευνητή
τόν Δρ. Χαράλαμπο Τσέκερη (έξωτερικό συνεργάτη). Ή έρευνα έπιχειρεΐ
νά ρίξει άναλυτικό φως στό έν πολλοίς άδιερεύνητο πλέγμα τών σύνθετων
σχέσεων μεταξύ οικονομικής κρίσης, κοινωνικού κεφαλαίου, πολύπλοκων
δικτύων καί άτομικοΰ/συλλογικοΰ έαυτοΰ (άτομικών/συλλογικών ταυτοτή-
των) στή σύγχρονη 'Ελλάδα. Χορηγήθηκε έκτενές έρωτηματολόγιο, κυρίως
σέ online μορφή, σέ 279 άτομα, κυρίως φοιτητές (195 γυναίκες καί 84
άνδρες), μεταξύ 18-30 έτών.

VI. ((Οί κοινωνικές επιπτώσεις τής φτώχειας στήν οικο-
γένεια καί στή σύγχρονη έλληνική διασπορά». 'Εγκρίθηκε άπό
τήν 'Εφορευτική 'Επιτροπή τόν Δεκέμβριο 2014 μέ κύρια έρευνήτρια τήν
Δρ. Κατερίνα Βασιλικοΰ (Δρ. Κοινωνικών Έπιστημών-Κοινωνιολογίας τοΰ
Πανεπιστημίου Paris 1, Pantheon-Sorbonne, ή όποία έργάζεται στό Κέντρο
μέ σύμβαση ΙΔΑΧ). Σκοπός τής προτεινόμενης έρευνας είναι ή άνάδειξη
τών κοινωνικών έπιπτώσεων τής φτώχειας στή σημερινή έλληνική οικογέ-
νεια καί ή μελέτη ένός νέου τρόπου ύπαρξης τής έλληνικής οικογένειας στό
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πλαίσιο μιας συνεχούς ροής τών οικονομικών υποκειμένων καί σέ σύγκριση
μέ τήν μακράς διάρκειας άξία τού οικογενειακού θεσμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στο πλαίσιο τής συνεργασίας τοΰ ΚΕΕΚ μέ τά έπιμέρους Πανεπιστη-
μιακά Τμήματα γιά τή διενέργεια τής Πρακτικής 'Άσκησης τών φοιτητών,
το Κέντρο ύποδέχτηκε 8 φοιτητές τοΰ Τμήματος Κοινωνικών καί Πολιτι-
κών 'Επιστημών τοΰ Παντείου Πανεπιστημίου, οί όποιοι, ύπό τήν έποπτεία
τοΰ έρευνητή τοΰ Κέντρου κ. Νικολάου Καμπέρη, εκπαιδεύτηκαν καί έντά-
χθηκαν ώς βοηθοί έρευνας στήν έρευνα τού Κέντρου «Άστική κρίση καί κοι-
νωνική παθολογία», πού διεξάγεται στό Κοινοτικό 'Ιατρείο τού Ελληνικού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΟΜΙΛΙΕΣ
Όλοι οί έρευνητές καί συνεργάτες τοΰ Κέντρου έργάστηκαν γιά τή
διάδοση καί προβολή τοΰ ερευνητικού έργου τοΰ ΚΕΕΚ. Ειδικότερα:

1. Ή Άλικη Βαξεβάνογλου, τόν Νοέμβριο 2014, έκανε σειρά μαθη-
μάτων (σύνολο 8 ώρες) στό πλαίσιο τοΰ Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος Σπουδών μέ τίτλο «Ιστορική "Ερευνα, Διδασκαλία καί Νέες
Τεχνολογίες» τοΰ Τμήματος'Ιστορίας καί τοΰ Τμήματος Πληροφορι-
κής τού 'Ιονίου Πανεπιστημίου. Τίτλος μαθημάτων: «Οί φτωχοί καί
τό κοινωνικό ζήτημα: μιά σύντομη περιήγηση στήν ιστορία». Γιά τά
μαθήματα αύτά συνέγραψε σχετικό πανεπιστημιακό σύγγραμμα 200
σελίδων καί εκπόνησε έργαστηριακό ύλικό (κείμενα, στατιστικές, άρ-
χεΐα καθώς καί 268 διαφάνειες) σέ άμεση συνάφεια μέ τήν ομότιτλη
έρευνα τού Κέντρου.

2. Ό Νίκος Καμπέρης συμμετείχε μέ εισήγηση ή όποία είχε τόν τίτλο
«Πολυπολιτισμική οικογένεια: στάσεις, διλήμματα, προσαρμογές καί
παθογένεια. Παραδείγματα άπό τις σύγχρονες κοινωνίες τής ύπαί-
θρου» στό 'Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων (6-7 Δε-
κεμβρίου, Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών).

3. Ό Χαράλαμπος Τσέκερης δημοσίευσε άρθρο μέ τίτλο «Contex-
tualising the Self in Contemporary Social Science» στό περιοδικό μέ
κριτές Contemporary Social Science: Journal of the Academy of So-
cial Sciences, 10(1) (published by Routledge on behalf of the Acade-
my of Social Sciences, London UK), καί συμμετείχε μέ εισήγηση στό
Πρώτο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο ARC, μέ γενικό τίτλο
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«Κρίση και Καθημερινότητα στή Σύγχρονη Ελλάδα», πού διοργανώ-
θηκε άπό τό Aegean Research Centre (ARC), Aegean College, στήν
Αθήνα, στίς 16 και 17 'Οκτωβρίου 2014, μέ θέμα: «Ή εμπειρία τής
κρίσης ώς διαδικασία έπαναπροσδιορισμοΰ τοΰ έαυτοΰ» (άπό κοινού
μέ Μ. Πινγκούλη).

[Μ.-Γ. Λίλυ Στυλιανούδη]
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