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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΛΟΓΟΣ ΤΟΓ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ

Εκφράζω τήν ευγνωμοσύνη καί τις βαθύτατες ευχαριστίες μου στους
αγαπητούς και διακεκριμένους συναδέλφους μου, οί οποίοι με τήν ψήφο τους
με ανέδειξαν στο ανώτατο αξίωμα τής ακαδημαϊκής ιεραρχίας, ώς 83ο πρό-
εδρο τοΰ ανώτατου πνευματικού ιδρύματος του ελληνισμού. Σημειωτέον ότι
από τής ιδρύσεως τού έν λόγω ιδρύματος είναι ή δεύτερη φορά πού τήν προ-
εδρία του αναλαμβάνει θεράπων των Οικονομικών Επιστημών.

"Εχοντας πλήρη επίγνωση τής ευθύνης πού αναλαμβάνω, θέλω νά
διαβεβαιώσω τήν 'Ολομέλεια οτι θά προσπαθήσω με ολες μου τις δυνά-
μεις νά ανταποκριθώ στις απαιτήσεις πού απορρέουν από τό προεδρικό
λειτούργημα. Τις σχετικές υποχρεώσεις μου καθιστούν ακόμη μεγαλύτε-
ρες οί επιτυχείς δραστηριότητες τού απερχόμενου προέδρου κ. Παναγιώ-
τη Βοκοτόπουλου.

Είμαι βέβαιος οτι μέ τή συνεργασία τού δυναμικού καί έμπειρου Γενικού
Γραμματέα κ. Νικόλαου Ματσανιώτη θά καταστεί δυνατό νά προωθηθεί
αποτελεσματικά το έργο τής Ακαδημίας Αθηνών, τό όποιο πρέπει νά ανα-
γνωρισθεί ότι, υπό τίς υφιστάμενες συνθήκες, υπήρξε μέχρι τώρα σημαντι-
κότατο. Παρόμοια είναι ή έκτίμησή μου για τή συνεργασία πού θά έχω μέ
τόν αγαπητό φίλο καί εκλεκτό επιστήμονα, άντιπρόεδρο κ. Πάνο Λιγομενί-

* Δημοσία Συνεδρία τής 15ν;ς 'Ιανουαρίου 2008.
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δη. Ώς δεδομένη θεωρώ την πολύτιμη βοήθεια ολων τών αγαπητών συνα-
δέλφων και ιδιαιτέρως τών αξιότιμων μελών της Συγκλήτου. Προσβλέπω,
δμως, και στή στήριξη ολόκληρου του επιστημονικού και του διοικητικού
προσωπικού, διότι αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τήν πραγματοποίηση
τών σκοπών της 'Ακαδημίας.

Τό έθιμο προβλέπει ότι ό νέος πρόεδρος εκθέτει τό πρόγραμμα που πρό-
κειται νά εφαρμόσει κατά τή διάρκεια της θητείας του καί, ακολούθως, ανα-
πτύσσει ένα θέμα της αρμοδιότητας καί επιλογής του. Καί ως πρός μέν τήν
προγραμματική τοποθέτηση, λόγω του περιορισμένου χρόνου θά προβώ μόνο
στη σκιαγράφηση ορισμένων κατευθύνσεων, πρός τις όποιες φρονώ ότι, κατά
κύριο λόγο, πρέπει νά στραφεί ή δράση τής Ακαδημίας κατά τό τρέχον έτος.
Οί κατευθύνσεις αυτές, οι όποιες, βέβαιους, πρέπει νά τύχουν τής ψηφίσεως
τής Όλομέλειας, είναι οί ακόλουθες:

Πρώτον, κάλυψη τών στεγαστικών αναγκών τόσο μέ τήν περάτωση τών
ριζικών επισκευών πού εκτελούνται στό ύπεραιωνόβιο κτήριο τής Σιναίας
Ακαδημίας, όσο καί μέ τήν ολοκλήρωση τών διαδικασιών απαλλοτριώσεως
για τήν άπόκτηση τοΰ οικοπέδου στή γο_>νία Σίνα καί Βησσαρίωνος πρός
οικοδόμηση μεγάρου κατάλληλου για τις ανάγκες τής βιβλιοθήκης καί τών
διοικητικών υπηρεσιών.

Δεύτερον, εντατικοποίηση τής ερευνητικής δράσεως τών Κέντρων καί
τών Γραφείων τής Ακαδημίας, πρός τις προγραμματισμένες κατευθύνσεις,
όχι τόσο μέ τήν πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, όσο μέ τή χρησιμοποίηση
επιστημονικών συνεργατών.

Τρίτον, προβολή τών θέσεων τής Ακαδημίας σέ μείζονα εθνικά θέματα,
άλλα καί παροχή στήν Κυβέρνηση καί τις άλλες Αρχές συμβουλευτικών
υπηρεσιών (μέ γνωμοδοτήσεις, προτάσεις, αποφάσεις καί κρίσεις), πού ορί-
ζονται άπό τόν ιδρυτικό νόμο τής Ακαδημίας, μέ ταχύτερο από ό,τι μέχρι
τώρα ρυθμό.

Τέταρτον, προώθηση τής ενημερώσεως τής κοινωνίας για τό έργο πού
έπιτελεΐ ή Ακαδημία στους χώρους τής έρευνας, τών δημοσιεύσεων, τών τι-
μητικών διακρίσεων, τών υποτροφιών κ.λπ. μέσο^ τής διανοίξεως κατάλλη-
λων προσβάσεων στά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (γραπτού καί ήλεκτρο-
νικού τύπου), ώστε νά παρέχεται ή δυνατότητα πλήρους αξιολογήσεως τού
έργου της αυτού.

Πέμπτον, ανάπτυξη στόν μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τών διεθνών σχέσε-
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ων τής Ακαδημίας Αθηνών σέ διμερές καί πολυμερές έπίπεδο, ή οποία θα
συμβάλει στή βελτίωση καί τον έκσυγχρονισμό τών διαφόρων δράσεοόν της,
άλλά καί θα καταστήσει ευχερέστερη τήν προώθηση τών ελληνικών θέσεων
σέ κρίσιμα πνευματικά ζητήματα.

Καί τώρα προβαίνω στήν ανάπτυξη τοΰ επιλεγέντος θέματος τής ομιλίας

μου.

*

* *

Κατά τήν είσόδια ομιλία μου στήν 'Ακαδημία Αθηνών, πρό δεκαετίας,
έθεώρησα πρέπον νά παρουσιάσω θέμα θεμελιακό τής οικονομικής έπιστή-
μης, μέ τό όποιο, άλλωστε, είχα ασχοληθεί έρευνητικώς στό παρελθόν. Συγ-
κεκριμένα, προέβην τότε σέ ένα είδος ανατομίας τοΰ μεθοδολογικού προβλή-
ματος, εξετάζοντας, ειδικότερα, τον ρόλο που παίζει στήν επιστήμη αυτή ή
ποσοτική ανάλυση. Σήμερα, κατά τήν άνάληψη τών καθηκόντων τοΰ Προ-
έδρου τής Ακαδημίας Αθηνών, θεωρώ καί πάλι πρέπον νά μήν άπομακρυνθώ
άπό τό μεθοδολογικό πρόβλημα τής οικονομικής επιστήμης, άλλά, λαμβάνον-
τας υπόψη τις εξελίξεις πού σημειώθηκαν κατά τά τελευταία έτη στον χώρο
αυτό, νά εξετάσω, μέ κριτική διάθεση, μιά άλλη πλευρά του προβλήματος,
πού άφορα στή χρησιμοποίηση του έργαστηριακου πειράματος.

Από τή φύση της, μιά τέτοια άνάλυση έχει κοινή ρίζα μέ τήν προηγού-
μενη. Γιά τόν λόγο αύτό, κατά τήν τοποθέτηση τού προβλήματος θα χρη-
σιμοποιηθούν, κατ' άνάγκην, ορισμένες ήδη διατυπωθείσες σκέψεις μου καί
θά άκολουθήσει ή άνάπτυξη θεμάτων πού έχουν σχέση μέ τή φύση, τόν
σκοπό καί τό περιεχόμενο του πειραματικού σχεδίου, τά άνθρώπινα υποκεί-
μενα πού θά χρησιμοποιηθούν, τά εργαστηριακά μέσα καί τήν έκτέλεση τού
πειράματος, ιδίως στή μελέτη τής συμπεριφοράς τής άγοράς. Τέλος, θά
άξιολογηθούν τά μέχρι τώρα έπιτευχθέντα άποτελέσματα καί θά εκτιμηθεί

τό μέλλον τών πειραματικών οικονομικών.

*

* *

Αρχίζω άπό τή διαπίστωση ότι βασικό χαρακτηριστικό τής παλαιάς πο-
λιτικής οικονομίας ήταν ότι τελούσε υπό τήν επίδραση ιδεολογικών καί με-
ταφυσικών στοιχείων, τά όποια είχαν πρό πολλού έξοβελισθει άπό τις φυ-
σικές επιστήμες. Πρέπει, όμως, νά άναγνωρισθεΐ ότι στις αρχές τού εικο-
στού αιώνα άρχισε νά σημεκύνεται, κυρίως στις άγγλοσαξονικές χώρες, ση-
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μαντική πρόοδος στήν αντιμετώπιση τοΰ μεθοδολογικού προβλήματος τής
οικονομικής επιστήμης καί στον καθορισμό τών σκοπών της. Ή πρόοδος
αυτή συνίσταται στήν ανάπτυξη τής οικονομικής θεωρίας μέ τή χρησιμοποί-
ηση τών μεθόδων τής λογικής — καί μάλιστα τής άπαγωγικής— χωρίς κα-
μιά μεταφυσική έπίδραση. Ή εισαγωγή στήν οικονομική θεωρία τής αναλυ-
τικής φιλοσοφικής σκέψεως, σέ συνδυασμό μέ τήν απαλλαγή της άπό κάθε
δεοντολογικό στοιχείο, οδήγησε βαθμιαία στή διαμόρφωση μιάς ισχυρής τά-
σεως γιά άναγνώριση τής σημασίας του εμπειρικού χαρακτήρα τής οικονο-
μικής έπιστήμης.

Σημειωτέον ότι στήν οικονομική επιστήμη ή θείορία οργάνωσε τήν υπάρ-
χουσα γνώση καί βοήθησε στήν πρόβλεψη τής συμπεριφοράς νέων καταστά-
σεων. "Ετσι, ή θεωρία είναι πλέον σέ θέση νά υποδεικνύει ποιά δεδομένα
πρέπει νά συλλέγονται καί νά προτείνει τρόπους άναλύσεώς τους. Άλλά καί
άντιστρόφως, ή συλλογή καί ή άνάλυση δεδομένων συχνά οδηγούν στήν άπο-
κάλυψη σχέσεων, πού δεν ερμηνεύονται άπό τή θεωρία. Τέτοιες εμπειρικές
σχέσεις προάγουν τή θεωρητική γνώση καί άναφέρονται, συνήθως, σέ έλάσ-
σονες προσαρμογές, ενίοτε, όμως, καί σέ έπαναστατικές μεταβολές. Ή έναλ-
λαγή αυτή θεωρητικής καί έμπειρικής εργασίας, μέ τή βελτίωση πού επι-
φέρει σέ άμφότερες, άποτελεΐ τόν βασικό μηχανισμό προόδου τής οικονομικής
καί, φυσικά, κάθε έπιστήμης.

Παρ' ολον ότι άναγνωρίσθηκε ή σημασία τού εμπειρικού στοιχείου τών
οικονομικών θεωριών, έντούτοις υποστηρίχθηκε ότι ή ίοια ή φύση τών οικο-
νομικών φαινομένων καθιστά πολύ δύσκολο —καί σέ ορισμένες περιπτώσεις
άδύνατο— τόν εμπειρικό έλεγχο τών θεωριών αυτών. Πρέπει, ώστόσο, νά λη-
φθεί υπόψη ότι στή διαμόρφωση τής τάσεως συνδέσεως τής θεωρίας μέ την
οικονομική πραγματικότητα σημαντικά συνετέλεσαν καί οί άνάγκες πού δη-
μιουργήθηκαν, έν τώ μεταξύ, στήν οικονομική πολιτική γιά ποσοτική πλη-
ροφόρηση σχετικά μέ τις οικονομικές σχέσεις. Ή εμπειρική έξέταση τών
οικονομικών θεωριών μέ εφαρμογή τής ποσοτικής μεθόδου κατέστη δυνατή
χάρη στή χρησιμοποίηση τών μαθηματικών. Κατά τόν Debreu (βραβείο
Nobel 1983), ή χρησιμοποίηση τών μαθηματικών στήν οικονομική θεωρία
τήν απαλλάσσει άπό λογικά σφάλματα καί, έπιπλέον, μέ τή μαθηματική μέ-
θοδο λύνονται προβλήματα, τά οποία δεν άντιμετωπίζονται μέ τή μή μαθη-
ματική λογική μέθοδο.

Οί παράμετροι ενός μαθηματικού υποδείγματος, στο όποιο ενσωματώ-
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νεται ορισμένη οικονομική θεωρία, αποκτούν εμπειρική υπόσταση, ύστερα
άπο εκτιμησή τους, εφόσον βέβαια μια τέτοια εκτίμηση στηρίζεται σέ δε-
οομενα, τά όποια υποτίθεται ότι αντιστοιχούν στις μεταβλητές πού περι-
λαμβάνονται στό υπόδειγμα. Στις φυσικές έπιστήμες ή εκτίμηση τών
εμπειρικών υποδειγμάτων στηρίζεται, κατά κανόνα, στήν έκτέλεση έλεγ-
χομενων πειραματιυν, τά όποια αποτελούν προκλήσεις παρατηρήσεως υπό
καθορισμένους όρους, πρός εξακρίβωση τής άλήθειας μιας ύποθέσεοκ. Μέ
τόν πειραματισμό πετυχαίνεται ή απομόνωση ορισμένου παράγοντα καί ή
μέτρηση τής έπιδράσεώς του ύπό τήν μορφή μιας εξαρτημένης μετα-
βλητής. "Ετσι, τά αποτελέσματα πού λαμβάνονται μέ τή μέθοδο αύτή
έχουν προβλεπτική άξια καί μπορούν νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν έπίλυση
προβλημάτων, ύπό τόν όρο ότι τό πείραμα έχει σχεδιασθεί, άλλά καί έκτε-
λεσθεϊ, μέ τόν κατάλληλο τρόπο.

Κατά τούς Samuelson καί Nordhaus (βραβείο Nobel 1970), ένας τρό-
πος άποτυπώσεως τών οικονομικών νόμο_>ν θά μπορούσε νά είναι τό έλεγ-
χομενο πείραμα. Δυστυχώς, όμως, οί οικονομολόγοι δέν έχουν τή δυνατότη-
τα νά εκτελέσουν τά ελεγχόμενα πειράματα τών χημικών ή τών βιολόγων,
διότι δέν είναι σέ θέση νά ελέγξουν τούς ποικίλους παράγοντες τού συστή-
ματος. Όπως, δηλαδή, συμβαίνει μέ τούς αστρονόμους καί τούς μετεωρο-
λόγους, πρέπει καί οί οικονομολόγοι νά αρκούνται στό νά παρατηρούν. Μέ
τις θέσεις αύτές οί Samuelson καί Nordhaus εκφράζουν μιά εύρέως κρα-
τούσα αντίληψη, κατά τήν οποία ορισμένοι επιστημονικοί κλάδοι είναι, άπό
τή φύση τους, πειραματικοί, ενώ άλλοι (μεταξύ τών όποιων καί ό οικονο-
μικός) δέν είναι.

Ωστόσο, ή ιστορία δέν φαίνεται νά συμφωνεί μέ τήν άντίληψη αύτή. "Ας
μή λησμονείται ότι πριν άπό περίπου 2.000 έτη, άκόμη καί ή φυσική εθε-
ωρείτο μή πειραματική καί ότι μόλις πριν άπό περίπου 400 έτη οί Bacon
και Galileo εισήγαγαν στον κλάδο αύτό τή χρήση τού ελεγχόμενου πειρά-
ματος. Ακολούθησαν πειράματα σέ συγγενείς έπιστήμες, όπως είναι ή χη-
μεία καί ή βιολογία, οί όποιες, ένώ γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έθε&ί-
ρούντο μή πειραματικές, χάρη στή χρησιμοποίηση άπό τούς Mendel,
Pasteur καί άλλους ορισμένων νέων πειραματικών τεχνικών, έγιναν πειρα-
ματικές έπιστήμες. Ακόμη καί ή ψυχολογία παρουσίασε κατά τόν τελευταίο
αιώνα χαρακτηριστική πειραματική παράδοση. Ή ιστορία λοιπόν διδάσκει
ότι μιά έπιστήμη καθίσταται πειραματική, όταν αναπτύσσονται νέες τεχνικές
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διεξαγωγής σχετικών πειραμάτων, διότι ή οποία πρόοδος ήθελε σημειωθεί
στις πειραματικές τεχνικές μιάς έπιστήμης θά προκαλέσει οπωσδήποτε πρό-
οδο και στις άλλες. Άλλά κάθε έπιστήμη πρέπει νά καινοτομεί γιά τόν εαυ-
τό της. Ακόμη και στενά σχετιζόμενες έπιστήμες μπορεί, ώς πρός ορισμέ-
να κριτήρια, νά διαφέρουν τόσο, ώστε νά μήν είναι δυνατή ή μαζική μεταβί-
βαση πειραματικής τεχνικής άπό τή μιά στήν άλλη.

Δέν πρέπει, όμως, νά νομισθεί ότι ή μέθοδος τοΰ ελεγχόμενου πειράμα-
τος είναι άγνωστη στήν οικονομική έπιστήμη. "Επρεπε νά παρέλθει πολύς
χρόνος μέχρις ότου εμφανισθεί κάποιο σοβαρό πειραματικό έργο. Τέτοιες
προσπάθειες έγιναν κατά τις τέσσερεις τελευταίες δεκαετίες άπό τούς
Chamberlin, Smith, Plott, Selten, Sunder, Holt καί άλλους σέ θέματα επι-
χειρηματικής οργανώσεως, χρηματοοικονομικής, επιλογής δημόσιων άγαθών
κ.λπ., άλλά σέ μικροοικονομικό επίπεδο. "Ετσι, στό επίπεδο αύτό προέκυψαν
εντυπωσιακά αποτελέσματα, τά όποια οδήγησαν στή διατύπωση σχετικών
θεωριών, πού ήταν άπλές, συγκεκριμένες καί έλέγξιμες.

Τά πρώτα οικονομικά πειράματα έγιναν ήδη στό μέσον τού προηγούμε-
νου αιώνα. Καί μπορεί νά υπάρχουν άμφισβητήσεις ώς πρός τόν χρόνο ένάρ-
ξεως τών πειραμάτων αυτών. Άλλά μετά τις σχετικές εργασίες πού έγιναν
στήν άρχή τής δεκαετίας τού 1960, κατέστη φανερό ότι μέ τά πειράματα
θά έδημιουργεϊτο ένας νέος έρευνητικός χώρος. Πράγματι, κατά τή δεκαε-
τία αύτή άρχισαν οί συστηματικές έρευνες στόν οικονομικό πειραματισμό,
μόνο όμως στό τέλος τής δεκαετίας του 1970 οί οικονομολόγοι συμφιλιώ-
θηκαν μέ τήν ιδέα τής έμπειρικής έρευνας στό έργαστήριο. Ή διεύρυνση
αύτή τού χώρου έφαρμογής τών πειραματικών οικονομικών δημιούργησε
πολλούς ερευνητικούς τομείς, μεταξύ τών οποίων σημαντική θέση κατείχε
ό άναφερόμενος στή συμπεριφορά τών άγορών. Τά σχετικά πειράματα άφο-
ροΰσαν στή λειτουργία τής άγοράς, πού βρίσκεται στή βάση τοΰ θεμελιώ-
δους μικροοικονομικού υποδείγματος, δηλαδή τής θεωρίας τής προσφοράς
καί τής ζητήσεως.

Ώς πρός τό μακροοικονομικό επίπεδο, μερικές πλευρές τής σχετικής θε-
ωρίας έξετάσθηκαν τελευταία πειραματικώς, μολονότι ολοκληρωμένα μακρο-
οικονομικά πειράματα δέν φαίνεται, πρός τό παρόν, νά είναι πραγματοποιή-
σιμα γιά δημοσιονομικούς καί πολιτικούς λόγους. "Εχει, ώστόσο, πιθανολο-
γηθεί ότι, όπως ή μετεωρολογία καί ή άστρονομία, έτσι καί ή μακροοικονο-
μική θά μπορέσει νά καταστεί μιά έμμέσως πειραματική επιστήμη, ύπό τήν
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έννοια ότι θά στηρίζεται σέ πειραματικώς επαληθευμένα αποτελέσματα ώς
πρός τή δομή τών βασικών θεωριών της, παρόλον ότι οί βασικές αυτές θε-

ωρίες καθεαυτές δέν υπόκεινται σέ απευθείας πειραματική έξέταση.

* *

Γενικώς, τά δεδομένα πού απαιτούνται γιά τή διεξαγωγή έμπειρικής
αναλύσεως μπορούν νά ληφθούν άπό πολλές κατηγορίες πηγών, καθεμία άπό
τΐς όποιες έχει πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα, πού προσδιορίζουν τήν
άξιοπιστία τών τελικών συμπερασμάτων. Μιά θεμελιώδης διάκριση είναι σέ
πειραματικά δεδομένα, τά όποια έχουν τέτοια ύφή, ώστε νά έξυπηρετούν επι-
στημονικούς σκοπούς ύπό έλεγχόμενες συνθήκες, καί σέ δεδομένα άπό πα-
ρατήρηση, τά όποια άποτελούν ύποπροϊόν ορισμένων μή-έλεγχόμενων διαδι-
κασιών, πού βρίσκονται σέ εξέλιξη. Μιά λιγότερο σημαντική, άλλά χρήσιμη,
διάκριση, μπορεί νά θεωρηθεί ότι είναι έκείνη σέ εργαστηριακά δεδομένα, τά
όποια συλλέγονται σέ ένα τεχνητό περιβάλλον, πού έχει, άκριβώς, σχεδιασθεί
πρός εξυπηρέτηση επιστημονικών σκοπών καί σέ πρωτογενή δεδομένα, τά
όποϊα συλλέγονται σέ ένα φυσικώς διαμορφωμένο περιβάλλον. Σημειωτέον
ότι όλοι οί συνδυασμοί τών περιπτώσεων αυτών είναι δυνατοί. Γιά παράδειγ-
μα, όταν ένας πειραματιστής παρεμβαίνει σέ μιά φυσικώς έξελισσόμενη οικο-
νομική διαδικασία, τά δεδομένα πού προκύπτουν άπό τήν καταχώρισή τους
χαρακτηρίζονται ώς άπό παρατήρηση - πειραματικά.

Τά πειραματικά δεδομένα κατεξοχήν προσφέρονται γιά επιστημονική
άνάλυση, διότι έρμηνεύονται μέ σχετική ευκολία. Φυσικά, συγκρίνοντας τά
πειραματικά μέ τά άπό παρατήρηση δεδομένα, πρέπει νά ληφθούν υπόψη καί
δύο άλλα ούσιώδη κριτήρια, πού είναι τό οικονομικό κόστος καί ή εγκυρό-
τητα τών άποτελεσμάτων. Σχετικά μέ τό πρώτο κριτήριο, είναι φανερό ότι
ή έγκατάσταση, συντήρηση καί λειτουργία ενός ελέγξιμου εργαστηριακού
περιβάλλοντος είναι δαπανηρή. Άλλά γιά τή διεξαγωγή ενός πειράματος
άπαιτούνται καί ορισμένες άμοιβές γιά τό χρησιμοποιούμενο προσωπικό.
"Ετσι, τόσο τό σταθερό όσο καί τό οριακό κόστος θά είναι άρκετά υψηλό
γιά έργαστηριακά πειράματα καί, τυπικώς, άκόμη ύψηλότερο, όταν πρόκει-
ται γιά πειράματα πού διεξάγονται στό φυσικό οικονομικό περιβάλλον. Τέλος,

ή εγκυρότητα άποτελεΐ ένα κρίσιμο κριτήριο γιά όλες τις πηγές δεδομένων.

*

* *
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Ή διεξαγωγή ένός πειράματος μπορεί νά γίνει μέ διαφόρους τρόπους. Ό
κατάλληλος τρόπος σχεδιάσεως καί εκτελέσεως του εξαρτάται άπό τόν
σκοπό στον όποιο άποβλέπει τό πείραμα αυτό. "Ετσι, μερικά πειράματα
άποσκοποϋν στήν παραγωγή δεδομένων, που θά μπορούσαν νά επηρεάσουν
τις άποφάσεις τών ιθυνόντων, άλλά καί τών επιχειρηματικών στελεχών καί
τών καταναλωτών. Τά μεγάλα χρηματικά ποσά πού διατίθενται γιά τέτοι-
ους επηρεασμούς παραγόντων τής άγοράς μαρτυρούν ότι πράγματι τά δεδο-
μένα αυτά παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες.

"Ενας καθαρώς επιστημονικός σκοπός είναι νά άποκαλυφθούν οικονο-
μικές σχέσεις πού χαρακτηρίζονται άπό συστηματικότητα σέ χώρους, στους
οποίους ή υπάρχουσα θεωρία ελάχιστα μπορεί νά προσφέρει. Όρισμένοι πει-
ραματιζόμενοι οικονομολόγοι δίστασαν νά άποδεχθούν ότι ό σκοπός ενός πει-
ράματος άποτελεΐ ένα είδος θεωρητικού ελέγχου. "Οπως είναι γνωστό, μιά
θεωρία, άπό τυπικής άπόψεως, άποτελεϊται άπό άξιώματα ή υποθέσεις καί
ορισμούς, καθώς καί άπό τά συμπεράσματα πού λογικώς συνάγονται. Μιά
τέτοια θεωρία ισχύει τυπικώς αν είναι εσωτερικώς συνεπής —πού σημαίνει
ότι δέν οδηγεί σέ άντιφατικές προτάσεις — καί αν τά συμπεράσματα προκύ-
πτουν ' πράγματι άπό τις υποθέσεις.

"Ο,τι προκύπτει γιά τις θεωρίες άπό τή διεξαγωγή πειραμάτων, αντι-
μετωπίζεται άπό ορισμένους επιστήμονες — κυρίως ψυχολογικής κατευθύν-
σεως— ώς ένα μέσον έλεγχου τής περιγραφικής ικανότητας τών υποθέσε-
ων γιά τήν ανθρώπινη συμπεριφορά, στις οποίες στηρίζεται ή θεωρία.
"Αλλοι, όμως, (στούς οποίους περιλαμβάνονται πλείστοι οικονομολόγοι) δέ-
χονται ότι οί υποθέσεις συμπεριφοράς τών περισσότερων οικονομικών θεω-
ριών δέν ικανοποιούν —καί δέν είναι άνάγκη νά ικανοποιούν — τό κριτήριο
τής περιγραφικής ικανότητας, πού χρησιμοποιείται στήν ψυχολογία. Πι-
στεύουν, δηλαδή, ότι μιά θεωρία παρουσιάζει άμεσο πρακτικό ενδιαφέρον
μόνο στον βαθμό πού τά συμπεράσματά της παρέχουν καλές προσεγγίσεις
τής πραγματικής συμπεριφοράς, άκόμη καί όταν οί υποθέσεις της δέν ικα-
νοποιούνται έπακριβώς. Καθήκον τού έμπειρικοΰ επιστήμονα είναι άφ' ένός
νά εντοπίζει συστηματικές σχέσεις στις άπό παρατήρηση συμπεριφορές,
μέσα σέ ένα εύρύ φάσμα άπό ενδιαφέρουσες οικονομικές σχέσεις, καί. άφ'
έτερου νά εξετάζει ποιές θεωρίες μπορούν νά ερμηνεύσουν καλύτερα αύτές
τις συστηματικές σχέσεις.

Οί πειραματιζόμενοι οικονομολόγοι έδειξαν κατά τά τελευταία έτη αύξα-
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νόμενο ενδιαφέρον γιά τή χρησιμοποίηση εργαστηριακών μεθόδων (στις
όποιες περιλαμβάνονται καί έκεΐνες τών οικονομικών κινήτρων), προκειμένου
νά μετρηθούν ατομικά χαρακτηριστικά τοΰ πληθυσμού, όπως είναι ή διάθε-
ση γιά πληρωμές περιβαλλοντικών βελτιώσεων ή άποφυγής κινδύνων. Άλλά
τά πειράματα μπορεί νά έξυπηρετούν καί σημαντικό παιδαγωγικό σκοπό. Τέ-
τοιας φύσεως ήταν ή πρώτη χρήση οικονομικών πειραμάτων πού καταχω-
ρήθηκε άπό τόν Chamberlin τό 1948. Άπό τή δεκαετία τού 1980 παρα-
τηρήθηκε σταθερή έπέκταση τής χρήσεως οικονομικών πειραμάτων, στήν
οποία συνέβαλε καί ή εισαγωγή τους στά προγράμματα τής άνώτατης
εκπαιδεύσεως.

"Ετσι, τά πειράματα άνοιξαν τό δρόμο γιά μελέτη καί άξιολόγηση τής
οικονομικής συμπεριφοράς. Έν τούτοις, οί οικονομολόγοι δέν αιφνιδιάσθηκαν
άπό τό ότι τά πειραματικά άποτελέσματα, σέ μερικές περιπτώσεις, ύπήρξαν
άσυνεπή ώς πρός ορισμένες πολύ γνωστές οικονομικές αρχές. Έξ αυτού ανέ-
κυψε τό πολύ βασικό πρόβλημα τής —έστω καί μερικής — άντιθέσεως μέ τήν
καθιερωμένη θεωρία. Πρόκειται γιά τήν κατηγορία πού έκτοξεύεται συχνά
στους πειραματιζόμενους οικονομολόγους ότι παρουσιάζουν δεδομένα χωρίς
θε^ορία. Βέβαια, έδώ δέν είναι δυνατό νά άναλυθεΐ ένα τέτοιο θέμα διεξο-
δικώς. Ελπίζεται, όμως, ότι οί έρευνητικές προσπάθειες πού άναπτύσσονται
στον πειραματικό χώρο θά συμβάλουν στή διαμόρφωση μιας θετικής θεωρίας
άνθρώπινης συμπεριφοράς, πού, τελικώς, θά προέκυπτε άπό τόν μεγάλο καί
σταθερώς διευρυνόμενο κορμό τών σχετικών κανόνων, τών όποιων τήν ύπαρ-
ξη ολοένα καί περισσότερο συνειδητοποιούμε.

* *

Μέ βάση όσα έκτεθήκανε προηγουμένως, κύρια έπιδίωξη κατά τόν σχε-
διασμό ένός πειράματος πρέπει, φυσικά, νά είναι ό ρεαλισμός, έτσι ώστε τό
έργαστηριακό περιβάλλον νά μοιάζει όσο γίνεται περισσότερο μέ τό πραγμα-
τικό περιβάλλον ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος. Γιά παράδειγμα, αν
πρόκειται γιά χρηματιστηριακές αγορές, θά υπάρχουν ορισμένα πρόσο^πα που
θά παίζουν τόν ρόλο τών έπενδυτών, ορισμένα τόν ρόλο τών άντικρυστών και
άλλα τόν ρόλο τών ειδικών. "Αν, όμως, τό ενδιαφέρον είναι θεωρητικό, πρώ-
τιστη έπιδίωξη πρέπει νά είναι ό σχεδιασμός ένός πειράματος πού νά άποδί-
δει όσο γίνεται άκριβέστερα τις ύποθέσεις τού έξεταζόμενου ύποδείγματος.
Στό παράδειγμα τής χρηματιστηριακής άγοράς θά παραβλέπονταν οί άντι-
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κρυστές καί οί ειδικοί, καθώς καί οί χρηματιστηριακοί κανόνες καί πιθανώς
νά έζητεϊτο άπό τους λοιπούς μετέχοντες νά άποκαλύψουν τούς άριστους
συνδυασμούς τους γιά τή ζήτηση καί τήν προσφορά. Ώς πρός τήν επιλογή
μεταξύ τής μιμήσεο_>ς τής πραγματικότητας καί τής μιμήσεως ένός τυπικού
ύποδείγματος, ή σωστή απάντηση είναι ότι τό σχέδιο πού πρόκειται νά χρη-
σιμοποιηθεί πρέπει νά προσφέρει τήν άριστη εύκαιρία άντλήσεως χρήσιμης
γνωσεως, άλλά καί άπαντήσεως στις έρο^τήσεις πού οδήγησαν στήν συγκε-
κριμένη έρευνα. Συνήθως, ένα άποτελεσματικό σχέδιο πειράματος είναι απλό,
σε σύγκριση με τήν πραγματικότητα, καί, άπό ορισμένες άπόψεις, άπλού-
στερο άκόμη καί άπό τά άντίστοιχα τυπικά ύποδείγματα.

Είναι μάταιη κάθε προσπάθεια πλήρους άναπαραστάσεως στό έργαστή-
ριο τής πολυσύνθετης δομής ορισμένου οικονομικού χώρου, διότι ή πραγμα-
τικότητα παρουσιάζει άπειρες λεπτομέρειες, άπό τις όποιες πολλές θά μένουν
πάντοτε άκάλυπτες. Άλλά μάταιη είναι καί κάθε προσπάθεια άκριβούς δια-
μορφώσεως στον έργαστηριακό χώρο ένός τυπικού ύποδείγματος. Μιά πρα-
κτική δυσκολία έγκειται στό ότι τίθενται όρια άπό τήν άπαιτούμενη δαπά-
νη. Γρήγορα, όμως, τό εργαστηριακό περιβάλλον καθίσταται τόσο πεπλεγ-
μενο, ώστε τά αίτια καί τά αιτιατά νά γίνονται δυσδιάκριτα. "Ετσι, στό πα-
ράδειγμα τού χρηματιστηρίου γιά νά διαπιστωθεί κατά πόσον ή άγορά δια-
χέει έσωτερική πληροφόρηση είναι προτιμότερο νά χρησιμοποιηθεί ένας μό-
νο, άπλός καί έμπορεύσιμος, τίτλος καί νά βρεθεί ένας κατάλληλος τρόπος
τροφοδοτήσεως μερικών χρηματιστών μέ τέτοια έσο^τερική πληροφόρηση γιά
τη θεμελιώδη άξια τού έν λόγω τίτλου.

Άκόμη καί αν συγκροτηθεί μιά έργαστηριακή οικονομία, πού νά άποδίδει
ικανοποιητικά τις υποθέσεις ένός τυπικού ύποδείγματος, ή γνώση πού θά
προκύψει θά είναι περιορισμένη, διότι, αν ή άπό παρατήρηση συμπεριφορά
στην οικονομία είναι συνεπής μέ τό τυπικό υπόδειγμα, θά ύπάρχει μόνο
άσθενής ένδειξη γιά τήν έρμηνευτική ικανότητα τού ύποδείγματος, ένώ, αν
ή διαθέσιμη άπό παρατήρηση συμπεριφορά είναι άσυνεπής πρός ένα λογικώς
σωστό τυπικό ύπόδειγμα, θά ύπάρξει κριτική γιά τήν άνεπάρκεια τού σχεδί-
ου ή γιά τήν άδυναμία τών χρησιμοποιούμενων προσώπων νά άντιληφθούν τό
περιβάλλον ή καί γιά άμφότερα. Άπό μιά τέτοια προσπάθεια λίγα μπορούν
νά προκύψουν, έκτός αν σκοπός είναι άκριβώς νά προβληθούν οί περιορισμέ-
νες δυνατότητες έφαρμογής τού ύποδείγματος.

Ιδιαίτερη άναφορά πρέπει νά γίνει στό ελεγχόμενο οικονομικό περιβάλ-
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λον, το οποίο αποτελείται από επιμέρους οικονομικούς παράγοντες καί άπό
ένα θεσμικά φορέα, μέσω τού οποίου οί παράγοντες αυτοί άλληλοεπηρεάζον-
ται. Γιά παράδειγμα, οί παράγοντες μπορεί νά είναι αγοραστές καί πωλητές
και δ θεσμικός φορέας ένας ορισμένος τύπος άγοράς. Οί παράγοντες ορίζον-
ται με τα οικονομικά τους χαρακτηριστικά, οπως προτιμήσεις, τεχνολογία
καί πληροφόρηση. Τά χρησιμοποιούμενα πρόσωπα έχουν τά δικά τους χαρα-
κτηριστικά, άλλα συχνά παρίσταται ανάγκη εξετάσεως θεωριών πού στηρί-
ζονται σέ ειδικά χαρακτηριστικά, τά όποια αντιστοιχούν ή δέν άντιστοιχούν
σέ έκεΐνα τών διαθέσιμων προσώπων.

Ώς προς τό πειραματικό σχέδιο πού έφαρμόζεται κάθε φορά, λόγω τής
τεχνικής φύσεώς του, θά γίνει μόνο περιγραφική αναφορά στίς φάσεις, στίς
όποιες τυπικώς διεξάγεται ή έργαστηριακή έρευνα. "Ετσι, σέ μια προκαταρ-
κτική φάση καθορίζονται τά ειδικά θέματα πού πρόκειται νά έρευνηθούν καί
οί θεμελιώδεις συνθήκες πού συνιστούν τό έργαστηριακό περιβάλλον. Ή επό-
μενη φάση περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα δοκιμαστικά πειράματα, άπό τά
όποια άναμενεται νά συμπληρωθεί ή έξειδικευση τού έργαστηριακού περι-
βάλλοντος. Άπό τά αποτελέσματα αύτά προκύπτουν, συνήθως, βελτιιόσεις
στίς προϋποθέσεις διεξαγωγής τής έρευνας. Ή τελική φάση αποτελείται άπό
τήν άκολουθία πειραμάτων πού αποσκοπούν στήν παροχή σαφών πληροφο-
ριών γιά τά θέματα πού ενδιαφέρουν. 'Άν τά άποτελέσματα τών διερευνη-
τικών πειραμάτων είναι σαφή, μπορεί άπλώς νά γίνει δεκτή ή άναπαραγω-
γή τους κατά τήν άμέσως επόμενη φάση, διαφορετικά έπιλέγεται ένα κα-
ταλληλότερο πειραματικό σχέδιο.

* *

Εκείνο πού διαφοροποιεί σημαντικά τό πείραμα άπό τϊς άλλες μεθόδους
πού χρησιμοποιούν οί οικονομολόγοι είναι ή παρουσία προσώπων. Αύτός είναι
καί ό λόγος γιά τον όποιο ή διεξαγωγή πειράματος μεταβάλλει τον τρόπο
οικονομικής σκέψεως. θά έλεγε κανείς ότι πολύτιμα δεδομένα έρχονται στήν
επιφάνεια, όταν ή άνθρώπινη συμπεριφορά συντελεί στό νά ριφθεί φώς σέ
έναν άπό τους πολλούς οικονομικούς χώρους, πού παρέμειναν άφώτιστοι άπό
τις άλλες μεθόδους. Στό έργαστήριο μπορούμε νά δούμε πώς πράγματι άδια-
παιδαγ^υγητα πρόσωπα μπορούν νά λειτουργήσουν υπό ειδικές συνθήκες. Ή
οικονομική θεο^ρία έχει, σέ μεγάλη έκταση, προσπεράσει ερωτήσεις σχετικές
με το πώς τά πρόσωπα παρατηρούν, μαθαίνουν, άπομνημονεύουν, διαμορφώ-
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νουν προσδοκίες καί επιλέγουν στρατηγικές καί αποφάσεις, κάνοντας κατάλ-
ληλες υποθέσεις καί αφήνοντας τή διερεύνηση τών άπαντήσεων σέ άλλους
κοινωνικούς έπιστήμονες.

Εντούτοις, οί άπαντήσεις στις ερωτήσεις αύτές γιά τήν άνθρώπινη συμ-
περιφορά έχουν ούσιώδη σημασία γιά πολλούς νευραλγικούς οικονομικούς
τομείς, στούς οποίους περιλαμβάνονται ή βιομηχανική οργάνωση, ή κεφα-
λαιαγορά καί ή νομισματική θεωρία. Οί πειραματιζόμενοι οικονομολόγοι δέν
ζητούν νά λάβουν άμεσες άπαντήσεις. "Ο,τι πράγματι επιδιώκουν είναι, μέ-
σω άμεσης παρατηρήσεως τής άνθρώπινης συμπεριφοράς σέ καταλλήλως
σχεδιασμένα οικονομικά πειράματα, νά άξιολογηθει ή ικανότητα τών άντα-
γωνιζόμενων θεωριών νά οργανώσουν καί προμηθεύσουν τά δεδομένα στούς
θεωρητικούς, προκειμένου νά τά χρησιμοποιήσουν πρός περαιτέρω άνάπτυξη
τής θεωρίας.

Εξάλλου, ό εργαστηριακός πειραματισμός στά οικονομικά παρουσιάζει
μιά ιδιάζουσα σειρά προβλημάτων. Τό δυσκολότερο άπό τά προβλήματα αύτά
άνακύπτει άκριβώς άπό τή χρησιμοποίηση πραγματικών προσώπων. Κατά
τή διεξαγωγή πειραμάτων, οί ομοιογενείς παράγοντες τών οικονομικών υπο-
δειγμάτων καί οί καταναλωτές τού μηχανογραφικού συστήματος άντικαθί-
στανται άπό πρόσωπα μέ σάρκα καί οστά, μέ όλη εκείνη τήν άπέραντη ποι-
κιλία, τις ιδιοσυγκρασίες, τις διαθέσεις καί τήν άπρόβλεπτη δράση. Διεξά-
γοντας ένα πείραμα, καλείται κανείς νά προβεί σέ λεπτές κρίσεις ώς πρός
τό ποιες διαφορές μεταξύ τών προσώπων λαμβάνονται υπόψη καί ποιες δια-
φορές δέν λαμβάνονται υπόψη.

Μέχρι σήμερα, στις περισσότερες πειραματικές έρευνες χρησιμοποιήθη-
καν φοιτητές οικονομικών έπιστημών. "Εχει ύποστηριχθεϊ ότι οί ύποψήφιοι
διδάκτορες, μπορεί νά είναι πολύ καλοί πειραματιστές, άλλά οχι καί κατάλ-
ληλοι ώς παράγοντες τού πειράματος. Εξάλλου, ή άνάθεση τού ρόλου αυτού
σέ έπαγγελματικώς άσχολουμένους μέ τά οικονομικά μπορεί νά λύνει ορι-
σμένα προβλήματα, άλλά δημιουργεί άλλα. Ή εργαστηριακή πείρα, που
έκφράζεται μέ τόν άριθμό τών περιόδων, κατά τις οποίες τό προσωπικό με-
τέσχε σέ ένα πείραμα, άποτελεΐ συνήθως μιά έλεγχόμενη μεταβλητή. Σέ πε-
ρίπτωση πού τά εί'δη τών γνώσεων πού άπαιτεί ή πειραματική προσπάθεια
δυσκόλως μπορούν νά άποκτηθούν σέ μερικές έργαστηριακές περιόδους, θά
ήταν δυνατό νά χρησιμοποιηθούν καί έπαγγελματικώς άπασχολούμενοι, ύπό
ορισμένες, βεβαίως, προϋποθέσεις. Πάντως, τά πλεονεκτήματα, άπό πλευράς
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κόστους καί καταλληλότητας, πού παρουσιάζει ή χρησιμοποίηση φοιτητών
είναι τόσο σημαντικά, ώστε θά ήταν οπωσδήποτε άόικαιολόγητη ή εγκατά-
λειψη τού φοιτητικού πληθυσμού ώς τής κύριας δεξαμενής προσωπικού τών
οικονομικών πειραμάτων.

Οί προτιμήσεις, δηλαδή ή στάση έναντι τού κινδύνου, αποτελούν τό ση-
μαντικότερο χαρακτηριστικό πού άναγνωρίζει ή οικονομική θεωρία οτι μπο-
ρεί νά διαφέρει μεταξύ τών άτόμων. Ελλείψει κατάλληλων δεδομένων, οί
πειραματιζόμενοι οικονομολόγοι αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο πρόβλημα κατά
τήν κατασκευή οικονομικών ύποδειγμάτο,ιν αβεβαιότητας, υπό εργαστηριακές
συνθήκες. Σημειωτέον οτι στό θέμα αυτό-έχουν αναπτυχθεί τρεις διαφορε-
τικές προσεγγίσεις: Ή πρώτη προσέγγιση αντιμετωπίζει τις υποθέσεις σχε-
τικά μέ τούς κινδύνους στα τυπικά υποδείγματα ώς τεχνικές υποθέσεις. Ή
δεύτερη προσέγγιση συνίσταται στήν άμεση καί ανεξάρτητη μέτρηση τού
κινδύνου τών μετεχόντων πριν άπό τή διεξαγωγή τού πειράματος, στήν
εκχώρηση τους σέ διάφορες πειραματικές διαδικασίες βάσει αυτής τής πλη-
ροφορήσεως καί, κατόπιν, στόν έπανέλεγχο τού κινδύνου μετά τό πείραμα.
Μια τρίτη κατηγορία προτάσεων στηρίζεται σέ ειδικές συναρτησιακές μορ-
φές προτιμήσεων τών μετεχόντων.

Ό καθορισμός τού άριθμού τών προσώπων πού χρειάζονται στά πειρά-
ματα τού έργαστηρίου πρέπει νά στηρίζεται σέ πρακτικούς κανόνες. Ό συ-
νολικός άριθμός τών παραγόντων, πού μετέχουν σέ μιά φυσική οικονομία
κατά διάφορες χρονικές περιόδους, είναι συνήθως μεγαλύτερος άπό τόν
άριθμό τών ένεργών σέ δεδομένη χρονική περίοδο. Γι' αυτό, ό έν λόγω
στόχος άποτελεΐ τό άνώτερο όριο, ένώ τό κατώτερο όριο προσδιορίζεται
άπό τή δομή τής οικονομίας καί τή σχετική θεωρία. Χωρίς άμφιβολία, ή
έξοικονόμηση δαπανών, μέσω τού περιορισμού τών μετεχόντων στά εργα-
στηριακά πειράματα άποτελεΐ έπιθυμητή επιδίωξη. Ωστόσο, ευκταίο είναι,
έφόσον οί διαθέσιμοι πόροι τό έπιτρέπουν, νά διεξάγονται καί μερικά πειρά-
ματα μέ ένα μεγαλύτερο άριθμό προσώπων πρός έλεγχο τής άξιοπιστίας
τους. Τέτοια μαζικά πειράματα μπορεί νά είναι σπάνια, άλλά άναμένεται
νά έμφανίζονται συχνότερα στό μέλλον, καθώς ή τεχνολογία τής προωθή-
σεώς τους άναπτύσσεται.

Παράγων διαφοροποιήσεως τών οικονομικών πειραμάτων άπό τις δειγ-
ματοληπτικές έρευνες είναι οί άμοιβές κάθε είδους πού καταβάλλονται στούς
μετέχοντες στά πειράματα. Σκοπός αύτών τών πληρωμών είναι, συνήθως,
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νά υπάρχει πειραματικός έλεγχος τών ύπό παρατήρηση χαρακτηριστικών,
δεδομένου ότι έχει έμπειρικώς διαπιστωθεί δτι ή καθιέρωση ένός συστήμα-
τος άμοιβών καθιστά τά άποτελέσματα τών πειραμάτων πιο άξιόπιστα.

* *

Ένώ μέχρι τό μέσον τής δεκαετίας του 1970 όλοι σχεδόν οί πειραματι-
ζόμενοι στά οικονομικά χρησιμοποιούσαν τά πολύ άπλά παραδοσιακά μέσα,
έκτοτε ολοένα καί περισσότεροι στηρίζονται στους ήλεκτρονικούς υπολογι-
στές γιά τήν εισαγωγή δεδομένων, τήν έπικοινωνία καί τήν καταχώριση
πληροφοριών. Πρέπει νά παρατηρηθεί δτι τά παραδοσιακά μέσα έπιτρέπουν
στόν άναλυτή μεγάλα περιθώρια ελευθερίας γιά τή μεταβολή τοΰ σχεδίου του
πειράματος, τών παραμέτρων καί τών διαδικασιών, μέ σχετικώς μικρή προ-
σπάθεια καί καθυστέρηση. 'Αντιθέτως, τά πειράματα μέ ήλεκτρονικους υπο-
λογιστές συχνά προϋποθέτουν έκ νέου εγγραφή τών προγραμμάτων, πράγμα
πού, φυσικά, άπαιτεϊ άρκετό χρόνο.

Ή χρήση υπολογιστικών μέσων σύγχρονης τεχνολογίας είναι δαπανηρή
σέ εξοπλισμό, συντήρηση καί τεχνικό προσωπικό. 'Απαιτείται δαπάνη όχι
μόνο γιά τήν άρχική εγκατάσταση, άλλά καί γιά τή συνεχή προσαρμογή
της, σύμφωνα μέ τήν ταχύτατα μεταβαλλόμενη τεχνολογία. Τό μεγαλύτερο
μειονέκτημα τών πειραμάτων πού στηρίζονται στούς ήλεκτρονικούς υπολογι-
στές είναι δτι, δοθέντος τού υψηλού κόστους παραγωγής τών προγραμμά-
των, υπάρχει κίνδυνος νά καταστούν οί ύπολογιστές καί τά προγράμματα οί
κατευθυντήριοι παράγοντες τού όλου ερευνητικού έγχειρήματος. 'Αν ή προ-
σπάθεια δέν άπομακρυνθεΐ άπό τά παραδοσιακά μέσα, παρέχεται μεγαλύτε-
ρη δυνατότητα άντιμετωπίσεως τών προβλημάτων χρηματοδοτήσεως.
'Εντούτοις, μιά μεγάλη καί αύξανόμενη άναλογία τών πειραμάτων πού διε-
ξάγονται σήμερα στηρίζεται στή χρήση ήλεκτρονικών ύπολογιστών. Καί
αύτό συμβαίνει, διότι, παρά τό υψηλό κόστος, οί ύπολογιστές παρουσιάζουν
σημαντικά πλεονεκτήματα.

* *

"Εχοντας εκθέσει, μολονότι περιληπτικώς, τις συνθήκες ύπό τις όποιες
εξελίχθηκε ή οικονομική έπιστήμη άπό πλευράς μεθόδου, τίθεται καί πάλι τό
εύλογο έρώτημα: Γιατί ή πειραματική παράδοση καθυστέρησε τόσο πολύ νά
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εισαχθεί στήν επιστήμη αυτή; Στήν αρχή τής ομιλίας μου ανέφερα οτι μια
έπιστήμη καθίσταται πειραματική, όταν αναπτύσσονται νέες τεχνικές για τή
διεξαγωγή τών απαιτούμενων πειραμάτων. "Ομως, ή ανάπτυξη πειραμα-
τικής τεχνολογίας αποτελεί τή μία μόνο πλευρά τού ζητήματος. Όπότε τό
έρώτημα διατυπώνεται ώς εξής: Γιατί ή ανάπτυξη νέων τεχνικών έπετεύ-
χθη στίς δεκαετίες τού 1960 καί τού 1970 καί όχι νωρίτερα; Γιά νά δο-
θούν άπαντήσεις πρέπει νά έξετασθεΐ όχι μόνο ή ανάπτυξη τού οικονομικού
συστήματος στό σύνολο του, άλλά καί ή έξέλιξη τής οικονομικής σκέψεως,
άπό τήν οποία έξαρτάται ή θεωρητική στήριξη τών νέων τεχνικών.

Οί πειραματικώς άσχολούμενοι ήταν σέ θέση νά έπωφεληθοΰν τών εύκαι-
ριών πού δημιουργούσε ή πρόοδος τής οικονομικής θεωρίας, λόγω τής έργα-
στηριακής έργασίας πού είχε προηγηθεί στή θεωρία τών άποφάσεων καί στή
θεωρία παιγνίων. 'Ιδιαιτέρως, ή θεωρία παιγνίο^ν, πού έκφράζει τήν τυπική
άνάλυση άποφάσεων άλληλοεπηρεαζόμενων παραγόντων, υποθέτει ότι όλοι οί
παράγοντες είναι ορθολογικοί καί ότι σ(ι>στά άντιλαμβάνονται τούς άλληλοε-
πηρεασμούς τους. Πρέπει έδώ νά σημειωθεί ότι υπάρχει μακρά παράδοση
στήν ψυχολογία νά μελετάται ή συμπεριφορά έπιλογής στό έργαστήριο. Άπό
τή θεωρία τής χρησιμότητας, πού ανέπτυξαν οί von Neumann καί
Morgenstern τήν περίοδο 1944-1947 ώς προέκταση τής θεωρίας παιγνίων
(όπως στή συνέχεια διαμορφώθηκε άπό τούς Savage, Arrow καί άλλους)
άνακύπτουν ειδικές προτάσεις πού υπόκεινται σέ έργαστηριακό έλεγχο.
"Ετσι, μέχρι τή δεκαετία τού 1950 τά πειραματικά οικονομικά άποτελούσαν
κλάδο τής πειραματικής ψυχολογίας. "Εκτοτε, ή πειραματική ψυχολογία καί
τά πειραματικά οικονομικά άκολούθησαν άποκλίνοντες δρόμους.

Είναι, πάντίος, γεγονός ότι ή άνάπτυξη τών πειραματικών οικονομικών
συνοδεύθηκε άπό μεθοδολογική πρόοδο στή θεωρία τών παιγνίων. Μιά νέα
γενιά μικροοικονομολόγων στό τέλος τού προηγούμενου αιώνα, όχι μόνο δη-
μιούργησε νέες προσεγγίσεις σέ παλαιά θεωρητικά σχήματα, άλλά καί πεί-
σθηκε γιά τήν άνάγκη διατυπώσεως μιας θετικής θε<Λ>ρίας συμπεριφοράς,
πού θά μπορούσε νά προκύψει ύστερα άπό μακρά καί συστηματική έργασία
στο έργαστήριο καί στον οικονομικό χώρο. Ή θεωρία παιγνίων ενημερώνει
γιά δύο σημαντικά χαρακτηριστικά τών δεοντολογικών θεωριών. Το ένα χα-
ρακτηριστικό συνίσταται στό ότι ή .ορθολογική συμπεριφορά δεν είναι οιονεί
φυσική έννοια, άλλά έξαρτάται άπό τον ορισμό πού χρησιμοποιείται, τό δέ
άλλο άφορά στήν περίπλοκη σκέψη πού άπαιτεϊται πρός άντιμετώπιση άκό-
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μη και φαινομενικώς απλών καθημερινών καταστάσεο.)ν. Ή πειραματική
ερευνά φαίνεται ότι είναι δ μόνος τρόπος επιτυχούς προσεγγίσεως τοΰ θέ-
ματος. "Ετσι, στά οικονομικά — αντίθετα πρός δ,τι συμβαίνει στή φυσική —
δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ θεωρητικών καί πειραματιστών. Γι'
αυτό, πολλοί έρευνητές έργάζονται καί στους δύο χώρους. Γιά παράδειγμα,
ό Selten, πού έλαβε τό βραβείο Nobel τό 1994 γιά τή θεωρητική έργασία
του στη θεωρία τών παιγνίων μαζί μέ τούς Nash καί Harsanyi, είναι ταυ-
τοχρόνως καί ένας άπό τούς πρωτεργάτες τής Πειραματικής Οικονομικής
στή Γερμανία.

Σήμερα, τά πειράματα τής θεοορίας παιγνίων άποτελοΰν στό σύνολο τους
ένα μικρόκοσμο πειραματικών οικονομικών. Ποικίλες έρευνες διεξάγονται σέ
διάφορα μέρη τού κόσμου, προκαλώντας τό ενδιαφέρον τών σύγχρονων θεω-
ρητικών τών παιγνίων. Σημειο,^τέον ότι πολλοί άπό αύτούς παρακολουθούν
έκ τού σύνεγγυς τις έργασίες αύτές καί σέ ορισμένες περιπτώσεις μετέχουν
στήν πειραματική έρευνα ή καί τήν κατευθύνουν, μέ άποτέλεσμα τήν επιτά-
χυνση τής έξελίξεως τόσο τής πειραματικής τεχνικής όσο καί τής θεωρίας
παιγνίων.

* *

Το γενικό συμπέρασμα πού συνάγεται άπό τήν έξέταση αύτή είναι ότι
τά πειραματικά οικονομικά είχαν μέχρι τώρα — καί σέ σχετικά σύντομο
χρονικό διάστημα — σημαντική άνάπτυξη. Αύτό συνετέλεσε ώστε ό εργα-
στηριακός πειραματισμός, σέ πολλές περιπτώσεις, νά μεταβάλει άρδην τήν
άντίληψή μας γιά τόν τρόπο λειτουργίας τού οικονομικού συστήματος.
"Ετσι, όμως, άρχισε νά κλονίζεται ή έμπιστοσύνη στήν έγκυρότητα τής
χρησιμοποιήσεως τής ορθολογικής συμπεριφοράς κατά τήν άνάλυση τών
οικονομικών φαινομένων καί, επομένως, καί κατά τήν άσκηση άποτελε-
σματικής οικονομικής πολιτικής. Γίνεται, πλέον, ολοένα καί περισσότερο
σαφές ότι ελάσσονες άναθέωρήσεις τών παραδοσιακών ύποδειγμάτων δέν
είναι επαρκείς, άλλά χρειάζονται νέες διατυπώσεις, πού νά στηρίζονται σέ
πειραματικό ύλικό, τοΰ οποίου ό περαιτέρω έμπλουτισμός, όπως διαπιστώ-
θηκε, παρουσιάζει θετικές προοπτικές.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΡΑΚΑΤΟ

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα έπισήμως μέ πολλή χαρά καί
ιδιαίτερη τιμή τον Σεβασμιώτατο Επίσκοπο Διοκλείας κ. Κάλλιστο (κατά
κόσμον Timothy Richard Ware) ώς ξένο αντεπιστέλλον μέλος της στον
κλάδο τής Θεολογίας.

Το νέο αντεπιστέλλον μέλος σταδιοδρόμησε στό Πανεπιστήμιο τής
Όξφόρδης καί έχει νά έπιδείξει έντονη έπιστημονική δράση μέ τή διδασκα-
λία σέ διάφορα πανεπιστήμια, τή συγγραφή βιβλίων, τά όποια έχουν τύχει
έπανειλημμένων εκδόσεων καί έχουν μεταφρασθεί σέ πολλές γλώσσες, άλλά
καί μέ τήν ενεργή συμμετοχή του σέ θεολογικούς διαλόγους. Άλλος αρμο-
διότερος έμού θά άναλύσει τό έργο του καί τήν προσωπικότητα του. Ώς
Πρόεδρος τού πνευματικού αύτού ιδρύματος θέλω νά τονίσω ότι πρόκειται
γιά έναν άπό τούς πιό γνωστούς καί διακεκριμένους θεολόγους.

Σεβασμιώτατε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σάς καλωσορίζει
ώς άντεπιστέλλον μέλος της καί σάς άπευθύνει τις καλύτερές της εύχές.
Ταυτοχρόνως, σάς παραδίδω τό διάσημο της.

Καί τώρα παρακαλώ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Περγάμου καί
άκαδημαϊκό κ. 'Ιωάννη Ζηζιούλα νά λάβει τόν λόγο, σύμφωνα μέ σχετική
άπόφαση τής Συγκλήτου.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
κ. ΙΩΑΝΝΗ (ΖΗΖΙΟΥΛΛ)

Έάν ή εκπροσώπηση τής θεολογίας στο ανώτατο πνευματικό ίδρυμα τής
χώρας μας δια τακτικών μελών υποδηλώνει τήν πρωταρχική σημασία, τήν
οποίαν απέδωσαν οί ίδρυταί τής Ακαδημίας στήν καλλιέργεια του μεταξύ
θρησκείας, έπιστήμης καί τέχνης δεσμού, ή έκλογή αντεπιστελλόντων
μελών έκ τού εξωτερικού άπό τον χώρον τής θεολογίας διατρανώνει τόν
οικουμενικό καί διεθνή χαρακτήρα τόσο τής Ακαδημίας όσο καί τής θεολο-
γίας. Τόν οικουμενικό αυτό χαρακτήρα τής θεολογίας υπογραμμίζει καί προ-
βάλλει σήμερα τό άνώτατο πνευματικό μας ί'δρυμα μέ τήν έπίσημη υποδοχή
ώς άντεπιστέλλοντος μέλους της τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Διοκλεί-
ας Κυρίου Καλλίστου.

Ό ιεράρχης, τόν όποιον ή Ακαδημία υποδέχεται επισήμως σήμερα με-
ταξύ τών άντεπιστελλόντων μελών της, άποτελεΐ έναν έκ τών πλέον διακε-
κριμένων 'Ορθοδόξων θεολόγων διεθνώς. 'Άγγλος τήν καταγωγήν ο Μητρο-
πολίτης Διοκλείας Κάλλιστος, κατά κόσμον Timothy Richard Ware, γεν-
νήθηκε στό Bath, Somerset τής Αγγλίας τό 1934 καί άνετράφη στούς κόλ-
πους τής Αγγλικανικής Εκκλησίας, στήν οποία καί παρέμεινεν ώς λαϊκός
μέχρι τό 1958, όταν σέ ήλικία 24 έτών μέ πλήρη έπίγνωση καί ώς άποτέ-
λεσμα βαθειάς μελέτης άσπάστηκε τήν 'Ορθοδοξία, καί έγινε δεκτός στήν
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας, τού κανονικού κλίματος τού
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μετά τήν πάροδον 7 έτών ό άοίδιμος Αρχιεπί-
σκοπος θυατείρων καί Μ. Βρετανίας Άθηναγόρας ό Β ' τόν έχειροτόνησε
διάκονον καί τό έπόμενον έτος ιερέα, διά νά άναδειχθει τελικώς τό 1982 υπό
τής Αγίας καί "Ιεράς Συνόδου Βοηθός 'Επίσκοπος τού Αρχιεπισκόπου Θυα-
τείρων υπό τόν τίτλον τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Διοκλείας.
Τό παρελθόν έτος ή Άγια καί Τερά Σύνοδος τού Οικουμενικού Πατριαρχεί-
ου άπέβλεψεν εις τήν προσο.>πικότητα καί τήν προσφοράν του καί άνύψωσεν
έν τω προσώπψ του τήν έπισκοπήν Διοκλείας εις Μητρόπολιν καί τόν έπί-
σκοπον Διοκλείας εις (τιτουλάριον) Μητροπολίτην τού Οικουμενικού θρόνου.

Ό Μητροπολίτης Κάλλιστος άποτελεΐ έξαίρετον παράδειγμα συνδυασμού
άκαόημάϊκού διδασκάλου καί εκκλησιαστικού λειτουργού. Μετά τήν έγκύ-
κλιον παιδείαν του στό Westminster School τού Λονδίνου σπουδάζει Φιλο-
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λογία καί Θεολογία στό Πανεπιστήμιο τής 'Οξφόρδης, όπου λαμβάνει τους
τίτλους ΒΑ καί ΜΑ μέ τή διάκριση First Class Honours καί τελικά το
1965 τόν τίτλο τοΰ Διδάκτορος DPhil μέ τήν υποβολή διδακτορικής δια-
τριβής, ή όποια ειχεν ώς θέμα τά Ασκητικά έργα Μάρκου τοΰ Έρημίτου.
Τό άκαδημαϊκό έτος 1959-60 παραμένει στό Πανεπιστήμιο τοΰ Princeton
τών ΗΠΑ ώς Jane Eliza Procter Visiting Fellow, τό δέ 1966 έκλέγεται καί
διορίζεται Spalding Lecturer in Eastern Orthodox Studies στό Πανεπιστή-
μιο τής Όξφόρδης, θέση τήν οποία κατέχει μέχρι τήν συνταξιοδότηση του
τό 2001. Τό 1970 έκλέγεται Fellow τοΰ Pembroke College τής Όξφόρ-
δης, καί τό 1971 ονομάζεται Senior Denyer and Johnson Scholar τοΰ Πα-
νεπιστημίου τής 'Οξφόρδης, ένώ κατά τά έτη 1992-4 υπηρετεί ώς
Chairman of the Board of the Faculty of Theology τοΰ αύτού Πανεπι-
στημίου. 'Εκτός τοΰ χώρου τής 'Οξφόρδης ό Μητροπολίτης Κάλλιστος κα-
λείται νά διδάξει ώς έπισκέπτης Καθηγητής στό Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο
τής Ρώμης κατά τό έτος 2006, καί σέ άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Κατά τό μακρό χρονικό διάστημα τής διδασκαλίας τού Μητροπολίτου
Καλλίστου στό Πανεπιστήμιο τής 'Οξφόρδης σπουδάζει ύπό τήν έπίβλεψη
καί καθοδήγησή του μεγάλος άριθμός 'Ορθοδόξων καί έτεροδόξων θεολογούν,
τόσον στό προπτυχιακό όσο καί τό μεταπτυχιακό επίπεδο, μεταξύ δέ αύτών
καί πολλοί "Ελληνες φοιτηταί. Μέ τόν τρόπο αύτό ή 'Οξφόρδη μεταβάλλε-
ται σέ κέντρο σπουδής τής 'Ορθοδόξου θεολογίας παγκοσμίου φήμης.

Ή διεθνής άναγνώριση τού Μητροπολίτου Καλλίστου αύξάνει μέ τήν
πάροδο τοΰ χρόνου. 'Αναγορεύεται έπίτιμος διδάκτωρ σέ πολλά άνώτατα
έκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως είναι τό Πανεπιστήμιο τού Cluj-Napoca τής
Ρουμανίας, τό Lawrence University τού Wisconsin τών ΗΠΑ, ή Ρωσσικη
Ακαδημία 'Επιστημών τής Μόσχας, ή 'Ορθόδοξος Θεολογική Σχολή τού
Βελιγραδίου, τό 'Ινστιτούτο 'Ορθοδόξου Θεολογίας Αγίου Σεργίου τών Πα-
ρισιού, καί πρόσφατα ή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τά
έργα του γίνονται εύρέως γνωστά διεθνώς καί μεταφράζονται σέ πολλές
γλώσσες, όπως ή έλληνική, ή γαλλική, ή άραβική, ή ρωσσική, ή ρουμανι-
κή, ή σερβική, ή σουηδική, ή φιλλανδική, ή ολλανδική, ή δανική, ή ιταλι-
κή, ή πολωνική, ή τσεχική, ή βουλγαρική, ή κορεατική κ.ά.

Τό συγγραφικό έργο τού Μητροπολίτου Καλλίστου είναι πλούσιο, καί πε-
ριλαμβάνει 7 βιβλία μέ μοναδικό συγγραφέα τόν ί'διο, 7 έκδόσεις-μεταφράσεις
άρχαίων ελληνικών κειμένων στήν άγγλική μαζί μέ άλλους συγγράφεις,
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καθώς και 118 άρθρα σέ περιοδικά και συλλογικούς τομους. Άπο το πλού-
σιο συγγραφικό του έργο μνημονεύω μόνον ώρισμένα έργα του, τά όποια
έχουν άποβεϊ κλασσικά στό είδος τους, όπως τό The Orthodox Church και
The Orthodox Way, τά όποια έγνώρισαν επανειλημμένες έκδόσεις σέ πολλές
γλώσσες ώς κείμενα εισαγωγής στήν "Ορθόδοξη Θεολογία. 'Αξιοσημείωτο
είναι τό έργο του Ευστράτιος Άργεντης. A study of the Greek Church under
Turkish Rule, Oxford 1964, (διδ. διατρ.) καθώς καί τά νεώτερα βιβλία του
γιά τήν Προσευχή τού 'Ιησού στήν 'Ορθόδοξη πνευματικότητα (1986) καί
The Inner Kingdom (2000). Πολύ σημαντικό είναι τό μεταφραστικό έργο τού
Τριωδίου καί τών Μηναίων άπό τήν ελληνική στήν άγγλική, καθώς καί τής
Φιλοκαλίας τού Νικοδήμου τού Άγιορείτου —πρόκειται γιά μεταφραστικό
καί έκδοτικό άθλο, σέ συνεργασία μέ τούς Palmer & Sherrard.

Χαρακτηριστικό τής θεολογικής προσφοράς τού Μητροπολίτου Καλλί-
στου είναι ή άκριβής γνώση τών Πατερικών κειμένων καί ό σεβασμός τών
φιλολογικών καί ιστορικών δεδομένων. Ώς γνήσιος έκφραστής τής άγγλικής
θεολογικής παραδόσεως άποφεύγει τόν φιλοσοφικόν στοχασμον, και θεραπεύ-
ει μάλλον τήν ίστορικήν παρά τήν συστηματικήν θεολογίαν, χωρίς πάντως
νά άδιαφορεΐ διά τά νεώτερα φιλοσοφικά ρεύματα, όπως μαρτυρεί καί ό τίτ-
λος τής ομιλίας, τήν οποία θά έκφωνήσει έντός ολίγου. Σέ όλο τό θεολογι-
κό του έργο είναι εμφανής ή προτίμηση του καί ή κλίση του πρός τήν ασκη-
τική καί μοναχική παράδοση καί πνευματικότητα τής 'Ορθοδοξίας, ή όποια
καί έπέδρασε στήν άρχική του άπόφαση νά έγκαταλείψει τόν Άγγλικανισμο
καί νά γίνει μέλος τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας.

Πράγματι, τό 1966 κείρεται μοναχός στήν 'Ιερά Μονή 'Iojàvvou τού
Θεολόγου στήν Πάτμο, μέ τήν οποία διατηρεί έκτοτε στενούς δεσμούς. Στήν
'Οξφόρδη ήγεΐται άπό τό 1983 καί εξής τού Διοικητικού Συμβουλίου του
Κέντρου 'Ορθοδόξου Πνευματικότητος «Ή Άγια Θεοσέβεια», καί τό 1966
ιδρύει τήν Ελληνική 'Ορθόδοξο Κοινότητα τής Αγίας Τριάδος στήν 'Οξφόρ-
δη. Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο χρησιμοποιεί τις πολύτιμες υπηρεσίες του
στούς Θεολογικούς Διάλογους ήδη άπό τό 1973 ώς μέλους τής 'Επιτροπής
τού Διαλόγου 'Ορθοδόξων καί Αγγλικανών, στήν οποία άπο το παρελθόν
έτος διαδέχεται τόν ομιλούντα στήν προεδρεία. Από διετίας επίσης αποτελεί
μέλος τής άντιπροσωπείας τού Οικουμενικού Πατριαρχείου στήν Μικτή Διε-
θνή 'Επιτροπή τού Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ τής 'Ορθοδόξου καί τής
Ροομαιοκαθολικής Εκκλησίας, στό έργο τής οποίας συμβάλλει σημαντικά.
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Έκτος τών Θεολογικών Διαλόγων ό Μητροπολίτης Κάλλιστος μετέχει
ένεργώς εις τήν προώθησιν τής χριστιανικής ένότητος μέ διαλέξεις σέ συνέ-
δρια, ώς Πρόεδρος τής Οικουμενικής 'Οργανώσεως «Blessed Virgin Mary»,
ώς 'Αντιπρόεδρος τής Άδελφότητος «St. Alban and St. Sergius» καί ώς συ-
νεκδότης του περιοδικού Sobornost.

Ή έκλογή τοΰ Μητροπολίτου Καλλίστου ώς αντεπιστέλλοντος μέλους
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών ήλθεν ώς δικαία έπιβράβευση καί αναγνώριση τής
μακράς καί διακεκριμένης προσφοράς του στή Θεολογία καί τήν Εκκλησία,
προσφοράς ή όποια αναγνωρίζεται ευρέως καί διεθνώς, εκτιμάται δέ όλως ιδι-
αιτέρως καί στήν Ελλάδα, μέ τήν οποία ό Μητροπολίτης Κάλλιστος δια-
τηρεί πάντοτε στενούς δεσμούς.

Πανιερώτατε καί άγαπητέ συνάδελφε έν τή Ακαδημία,

Αποτελεί γιά μένα ιδιαίτερη χαρά ή είσοδος σας στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών
ώς αντεπιστέλλοντος μέλους της. Ή μακρά συνεργασία μας στήν προσπά-
θεια καλλιεργείας καί προβολής τής 'Ορθοδόξου Θεολογίας στό χώρο τής
Δύσεως μού έδωσε προσωπικά τή δυνατότητα νά έκτιμήσω τήν προσωπικό-
τητα καί τό έργο σας. Εύχομαι νά σάς χαρίζει ό Θεός ύγείαν καί δύναμιν
γιά νά συνεχίσετε επί πολλά ακόμα έτη τήν πολύτιμη προσφορά σας.
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ «ΜΥΣΤΗΡΙΟ»:
Η ΕΝΟΤΗΤΑ TOT ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΚΛΕΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ (WARE)

I. Τό πρόσωπο ώς «μυστήριο»

Στή διάρκεια τών δύο τελευταίων αιώνων, διανοητές τής Δύσης —ποι-
ητές, ψυχολόγοι καί θεολόγοι— έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα μέ τόν μυστη-
ριακό χαρακτήρα τού ανθρώπινου προσώπου. Ή ρήση ότι «άποτελούμε
αίνιγμα καί γιά τόν ίδιο μας τόν έαυτό» έχει διατυπωθεί συχνά. Γνιορίζουμε
καί κατανοούμε μόνον ένα μικρό μέρος τής ανθρώπινης φύσης μας. Ό Γερ-
μανός ρομαντικός ποιητής Novalis έγραψε ότι «τό μεγαλύτερο μυστικό είναι
ο ίδιος ό άνθρωπος».1 Μέ τά λόγια τού Carl Gustav Jung, ή ψυχή «είναι
μιά άγνωστη, σχεδόν άνεξερεύνητη χώρα».2 Ένώ, ό Άγγλικανός θεολόγος
David Jenkins υποστήριξε ότι τό άνθρώπινο πρόσωπο είναι άκατάτμητο:
«Κατά μία έννοια», γράφει «δέν γνωρίζουμε τί άκριβώς σημαίνει τό πρόσω-
πο ... δέν γνωρίζουμε τά όρια τού άνθρώπινου προσώπου ... Τό μυστήριο
τού γεγονότος τής ύπαρξης τού προσώπου δέν μπορεί νά εξηγηθεί ή νά άνα-
λυθει μόνο βάσει τών δεδομένων τών έξειδικευμένων έπιστημών».3 Αύτό ση-
μαίνει ότι ή πραγματικότητα τού προσώπου βρίσκεται πέρα καί πάνω άπό
τήν όποια έξήγηση έπιλέξουμε νά τής δώσουμε. Εγγενές στοιχείο τού προ-
σώπου είναι ή υπέρβαση τού εαυτού του, ή ίκανότητά του νά είναι πάντα
άνοιχτό, ή ίδιότητά του νά δείχνει πάντα πρός τά έπέκεινα. Τό άνθρώπινο
πρόσωπο, άντίθετα άπό τόν ήλεκτρονικό υπολογιστή, είναι έκεΐνο πού πυρο-
δοτεί κάθε νέο ξεκίνημα. Τό νά είσαι άνθρωπος σημαίνει νά είσαι άπρόβλε-
πτος, έλεύθερος καί δημιουργικός.

1. Novalis (Friedrich von Hardenberg [1772-1801]), The Disciples at Sais and Other
Fragments, Methuen, London 1908, σ. 75.

2. Modern Man in Search of a Sold, Routledge [Ark Paperbacks], London 1984, σ. 86.

3. The Glory of Man, SCM, London 1967, σ. 5, 10.
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Μέ έμφαση στό άγνωρο τής ανθρώπινης φύσης συμφωνούν απόλυτα τό-
σο ή Βίβλος όσο καί ή χριστιανική παράδοση. «Τί έστίν άνθρωπος;» ρωτά
ό Ψαλμωδός (Ψαλμ. 8:5), καί άπαντα: «καρδία βαθεΐα» (Ψαλμ. 63 [64],
7). Ό ιερός Αύγουστΐνος άποκαλεΐ τήν άνθρώπινη memoria ή αύτογνωσία
μας, penetrale amplum et infinitum, δηλαδή ένα «μυστικό ιερό» άπέραντο καί
άτελείωτο, καί ρωτά: «Ποιός μπορεί νά φτάσει στό βάθος της;»4 Ό άγιος
Γρηγόριος Νύσσης πήγε άκόμη πιό μακρυά αιτιολογώντας τόν μυστηριακό
καί άπερίγραπτο χαρακτήρα τού προσώπου βάσει τής δημιουργίας τού
άνθρώπου κατ' εικόνα καί όμοίωσιν τού Θεού (Γεν. 1:26-27). «Τις τόν ί'διον
νούν κατενοησεν;...» ρωτά ό Γρηγόριος, καί άπαντά ότι ή εξαντλητική
αύτογνωσία είναι άδύνατη άκριβώς έπειδή τό άνθρώπινο πρόσωπο άποτελεΐ
κτιστή εικόνα τού άκτιστου Θεού. Εφόσον ό Θεός είναι άκατανόητος, τό
αύτό ισχύει καί γιά τήν εικόνα του, πού είναι ό άνθρωπος. Γράφει λοιπόν
πώς «μία εικόνα μπορεί νά λέγεται έτσι, μόνον έάν έκφράζει τις ιδιότητες
τού άρχετύπου». «"Ενα άπό τά χαρακτηριστικά τού Θεού είναι τό ότι ή
ούσία του βρίσκεται πέρα άπό τά όρια τής δικής μας νόησης. Καί τό 'ίδιο θά
πρέπει νά εκφράζεται μέσα άπό τήν εικόνα του».0 Ή άποφατική θεολογία
προϋποθέτει τήν άντίστοιχη άποφατική άνθρωπολογία.

II. Τό πρόσωπο ώς εικόνα

Εξηγώντας τόν λόγο γιά τόν όποιο ή άνθρώπινη φύση μας άποτελεΐ μυ-
στήριο καί γιά έμάς τούς 'ίδιους, ό άγιος Γρηγόριος Νύσσης άναφέρθηκε σέ
ένα βασικό στοιχείο άποφασιστικής σημασίας γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο
νοείται τό πρόσωπο στή χριστιανική παράδοση: στό ότι έμεΐς, τά άνθρώπι-
να όντα, άποτελούμε εικόνα τού Θεού. "Ομως αύτό άπό μόνο του δέν μάς
δίνει μία σαφή έξήγηση στό έρώτημα «τί είναι ό άνθρωπος», καθώς στή χρι-
στιανική παραδοση ό άκριβής χαρακτήρας αύτής τής θείας εικόνας είναι
άρκετά άβέβαιος. Όπο^ γράφει ό άγιος Έπιφάνιος Σαλαμίνος, «σύμφωνα

4. Εξομολογήσεις 10:8· πρβλ. 10:5.

5. Περί κατασκευής τοΰ άνθρώπου 11 (PG 44, cols. 153D, 156Β): «Τίς τον ί'διον
νουν κατενόησεν;... Ή γάρ εΐκών έως αν έν μηδενί λείπηται τών κατά το άρχέτυπον νοου-
μένων, κυρίως έστίν είκών... Οϋκοϋν επειδή εν τών περί τήν θείαν φύσιν θεωρουμένων έστί
το άκατάληπτον τής ουσίας, ανάγκη πάσα καί έν τούτω τήν εικόνα προς το άρχέτυπον εχειν
τήν μ,ίμησιν».
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μέ τήν παράδοση, κάθε άνθρωπος είναι εικόνα τοΰ Θεοΰ, αν και δέν ορίζεται
μέ σαφήνεια σέ τί συνίσταται αύτή ή εικόνα».'

Στή δογματική διδασκαλία τής Εκκλησίας, υπάρχουν πράγματι ελάχι-
στοι άκριβεΐς καί ρητοί ορισμοί σχετικά μέ τήν άνθρωπολογια. Δίνοντας
έμφαση στήν ένότητα τοΰ άνθρωπίνου προσώπου, ή Ε ' Οικουμενική Σύνο-
δος (553) άρνήθηκε τήν προΰπαρξη τής ψυχής, τονίζοντας ότι ψυχή καί
σώμα δημιουργούνται ταυτόχρονα. Μέ παρόμοιο τρόπο, ύπογραμμίζοντας τήν
ένότητα τού προσώπου, τό Σύμβολο τής Πίστεως (Νίκαια-Κωνσταντινού-
πολη 381) βεβαιώνει: «προσδοκώ άνάστασιν νεκρών». Ώς Χριστιανοί δέν
πιστεύουμε άπλώς στήν άθανασία τής ψυχής άλλά, έκτείνοντας τό βλέμμα
πέρα άπό τόν χωρισμό ψυχής καί σώματος κατά τόν φυσικό θάνατο, έκφρά-
ζουμε τήν άκράδαντη πίστη μας στή μελλοντική τους επανένωση κατά τήν
Έσχάτην Ημέρα. Ωστόσο, οί δογματικοί ορισμοί τής Εκκλησίας περί προ-
σώπου τελειώνουν έδώ. "Οπως έπισημαίνει ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς, ή
παράδοση προτιμά νά άφήσει άνοιχτό τό έρώτημα τοΰ τρόπου μέ τόν όποιο
ή ψυχή συνδέεται μέ τό σώμα, τό κατά πόσον ό νους βρίσκεται στό μυαλό
ή στήν καρδιά, καθώς καί τό πού έδράζεται ή φαντασία ή ή μνήμη.' Δέν
ύπάρχουν δόγματα σχετικά μέ τή φυσιολογία ή τήν ψυχολογία. Μέ τόν ίδιο
τρόπο δέν ύπάρχουν δόγματα πού νά ορίζουν τόν άκριβή χαρακτήρα τής θεί-
ας εικόνας.

Μεμονωμένοι Πατέρες, ωστόσο, προσπάθησαν στά γραπτά τους νά πάνε
πιό μακρυά. Πολλοί άπό αύτούς έπιχείρησαν νά ταυτίσουν τήν εικόνα τού
Θεού μέ κάποιες συγκεκριμένες πτυχές ή λειτουργίες τοΰ άνθρώπινου προ-
σώπου. Πιό συγκεκριμένα, συχνά ύποστήριξαν ότι ή θεία εικόνα στον άνθρω-
πο θά πρέπει νά συσχετίζεται μέ τήν ψυχή καί όχι μέ τό σώμα, κι άκόμη
καί μέσα στήν ψυχή σχετίζεται μέ τή δύναμη τής αυτογνωσίας καί τού λό-
γου.8 "Ομως, ή άποψη αύτή δέν άποτελεΐ πάντοτε τόν έπικρατοΰντα κανό-
να. Ύπάρχουν άρκετοί Πατέρες —πού ίσως άποτελοΰν μειοψηφία, άλλά ση-

6. Πανάριον 70:3:1: «...τής ... παραδόσεως τής πιστευούσης κατ' εικόνα μεν είναι πάντα
άνθρωπον, μή όρίζειν δέ <έπιχειρούσης> έν ποίω τέτακται τό κατ' εικόνα». Cf. epiphanius,
Άγκυρωτός 55:4-5.

7. Υπέρ τών ίερώς ήσυχαζόντων 1:2:3, 2:2:30.

8. Βλ. γιά παράδειγμα, γρηγοριοσ Ο θεολογοσ, Λόγος 45:7' γρηγοριοσ νϊσσησ,
Περί ψυχής και αναστάσεως (PG 46, col. 57Β)' ισαακ τησ νίνεϊη (Ισαάκ ο Σύρος), Λό-
γος 3 (Wensick, σ. 21).
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μαντική μειοψηφία— οί οποίοι υιοθετούν μία πιο ολιστική προσέγγιση, υπο-
στηρίζοντας οτι ή θεία εικόνα περιλαμβάνει όχι μόνον τήν ψυχή αλλά ολό-
κληρο τό όν, σώμα, ψυχή καί πνεύμα μαζί. Μέ τόν τρόπο αυτό συμφωνούν
μέ τή στάση στήν οποία άναφερθήκαμε παραπάνω καί ή οποία έκφράστηκε
στήν Ε' Οικουμενική Σύνοδο καί στό Σύμβολο τής Πίστεως.

Ή ολιστική αύτή προσέγγιση άπηχεϊται σέ ένα άπόσπασμα τού Ειρη-
ναίου τής Λυών:

Δια γάρ τών χειρών τού Πατρός, τουτέστιν Υιού καί Πνεύματος,
γίνεται ό άνθρωπος καθ' όμοίωσιν Θεού, άλλ' ούχί μέρος τού
άνθρώπου. Ή δέ ψυχή καί τό πνεύμα μέρος τού άνθρώπου δύναν-
ται είναι, άνθρωπος δέ ουδαμώς· ό δέ τέλειος άνθρωπος σύγκρασις
καί ένο3σις έστι ψυχής τής έπιδεξαμένης τό πνεύμα τού Πατρός
καί συγκραθείσης τή κατ' εικόνα Θεού πεπλασμένη σαρκί.9

'Εδώ, ό άγιος Ειρηναίος μένει πιστός στήν ιουδαϊκή καί βιβλική προ-
σέγγιση τού άνθρώπου ώς ένιαίας οντότητας. Ή άποψή του δέν διαφέρει
πολύ άπό εκείνη τού Carl Jung, ό οποίος γράφει: «Τό πνεύμα είναι τό ζων-
τανό σώμα ιδωμένο έκ τών έσω, καί τό σώμα ή έξωτερική έκφανση τού
ζωντανού πνεύματος —καί τά δύο στήν πραγματικότητα είναι ένα».10

Στήν ύστερη βυζαντινή περίοδο, ό Μιχαήλ Χωνιάτης έκφράζει άκριβώς
τό ίδιο μέ τόν άγιο Ειρηναίο: «...Ό όρος άνθρο_>πος χρησιμοποιείται όχι μό-
νο γιά τήν ψυχή ή μόνο γιά τό σώμα άλλά γιά τά δύο αύτά στοιχεία ενω-
μένα. Κι έτσι, σέ αυτά τά δύο ένωμένα στοιχεία άναφερόμαστε όταν λέμε
ότι ό Θεός δημιούργησε τόν άνθρωπο κατ' εικόνα του».11

'Ακολουθώντας τις συνέπειες αύτής τής προσέγγισης, ό άγιος Γρηγόριος
ό Παλαμάς πρεσβεύει ότι είναι τό «όλον» πρόσωπο —σώμα, ψυχή καί
πνεύμα μαζί— πού μετέχει στήν ένόραση τού Άκτίστου Φωτός. Ή δόξα
τού Θαβώρ, σύμφωνα μέ τόν Παλαμά, προσλαμβάνεται άπό τούς αγίους όχι
άπλώς μέ κάποιο έσωτερικό τρόπο άλλά καί μέ τούς οφθαλμούς τού σώ-
ματος- καί ορισμένες φορές μεταμορφώνει καί τό φυσικό τους σώμα κάνον-

9. Κατά τών Αιρέσεων 5:6:1.

10. Modern Man in Search of a Soul, σ. 253.

11. Προσωποποιΐαι (PG 150, col. 1361C) (πού μέχρι πρό τίνος αποδιδόταν στον Γρη-
γόριο Παλαμά), «...μή αν ψυχήν μόνην, μήτε σώμα μόνον λέγεσθαι άνθρωπον, άλλά τό συναμ-
φότερον, ον δή καί κατ' εικόνα πεποιηκέναι Θεός λέγεται».
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τάς το νά λάμπει εξωτερικά καί ορατά μέ τήν άκτιστη λάμψη στήν οποία
μετέχουν.

Ό Μητροπολίτης Περγάμου 'Ιωάννης, αν καταλαβαίνω σωστά τά λόγια
του, στό πρόσφατο έργο του Κοινωνία καί Διαφορετικότητα, υιοθετεί μια συ-
ναφή προσέγγιση στή θεία εικόνα, θεωρώντας πώς άναφέρεται συνολικά στό
άνθρώπινο πρόσωπο. Ή εικόνα, μάς λέει, δέν περιλαμβάνει άπλώς τή φύση
τού άνθρώπου άλλά τό πρόσωπο, τόν «τρόπο ύπάρξεώς» του, καί δέν έχει
νά κάνει μέ τό τί είναι ό άνθρωπος άλλά μέ τό πώς είναι.13 Αύτό σημαίνει
πώς δέν θά πρέπει νά άναζητήσουμε τή θεία εικόνα σέ κάποια συγκεκριμέ-
νη λειτουργία ή πτυχή τής άνθρώπινης φύσης, σέ κάποιο ιδιαίτερο μέρος ή
συστατικό τής ύπαρξης, άλλά θά πρέπει νά θεωρήσουμε πώς έκφράζει τή
στάση καί τήν οριοθέτηση τού άνθρώπου ώς «όλον πρόσωπο».

Μιλώντας μέ τόν τρόπο αύτό περί τής θείας εικόνας στόν άνθρωπο καί
θεωρώντας πώς έκφράζει τόν προσανατολισμό τού «καθόλου» προσώπου,
σίγουρα πλησιάζουμε στό άληθινό νόημα τού τί σημαίνει ή ύπαρξη κατ'
εικόνα καί όμοίωσιν τού Θεού. Ή θεία εικόνα ούσιαστικά σηματοδοτεί μία
κατεύθυνση προς τόν Θεό, μία σχέση μαζί του. Σημαίνει ότι ό Θεός βρί-
σκεται στό άπώτατο βάθος τής ύπαρξής μας. Κι αύτό μέ τή σειρά του ση-
μαίνει πώς τό άνθρώπινο πρόσωπο δέν μπορεί νά νοηθεί ξέχωρα άπό τό θείο.
Ώς άνθρώπινο πρόσωπο δέν περιέχω τό νόημα τού έαυτού μου άποκλει-
στικά έντός μου. Μόνο όταν βλέπω τόν έαυτό μου σέ σχέση μέ τόν Θεό
άποκτά τό πρόσωπο μου αύθεντικό νόημα. Χωρίς τόν Θεό είμαι άκατανόη-
τος. Μέσα στόν καθένα μας ύπάρχει ένα κενό πού μόνον Εκείνος μπορεί
νά συμπληρώσει.

'Από αύτό συνάγεται ότι άποτελεΐ βασικό σφάλμα ή προσπάθεια νά έξυ-
φάνει κανείς μιά θεωρία όπου ό άνθρωπος νά νοείται μόνος, ώς αύτάρκης,
αύτόνομη οντότητα πάνω στήν οποία οικοδομείται δευτερευόντως καί έκ τών
υστέρων ή σχέση μέ τόν Θεό. 'Αντίθετα, ή χριστιανική άνθρωπολογία χρει-
άζεται νά λάβει υπ' όψιν έξ άρχής τόν προσανατολισμό τού άνθρώπου πρός
τόν Θεό. Γιά τόν άνθρωπο τό νά ζεΐ άποκομμένος άπό τόν Θεό όχι μόνο δέν
είναι φυσιολογικό άλλά είναι μιά έξαιρετικά άνώμαλη κατάσταση. Κι αύτό
γιατί δέν είναι πιά άληθινός άνθρωπος άλλά έχει γίνει ύπάνθρωπος. Ή δη-

12. John D. Zizioulas, Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and
the Church, (ed. Paul McPartlan), T. & T. Clark, London / New York 2006, σ. 165.
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μιουργία κατ' εικόνα σημαίνει πώς φτιαχτήκαμε γιά επαφή καί κοινωνία μέ
τόν Θεό, κι αν αρνηθούμε αυτή τή σχέση κοινωνίας αρνούμαστε τήν αλήθεια
τού ίδιου μας τού εαυτού. Ή κατάφαση τού άνθρώπου σημαίνει κατάφαση
τού Θεού. Ή άρνηση τού Θεού σημαίνει καί άρνηση τού άνθρώπου. Μέ τήν
έννοια αύτή, μόνον ό θεΐστής είναι άληθινός ούμανιστής.

Στό πλαίσιο αύτής τής προοπτικής κατανόησης τής θείας εικόνας μέσα
στον άνθρωπο ώς σχέση τού όλου άνθρωπίνου προσώπου μέ τόν Θεό εξαιρε-
τικά σημαντικό ρόλο παίζει ή ελευθερία τού άνθρώπου. "Θπο^ς ό Θεός είναι
ελεύθερος, έτσι καί ό άνθρωπος πού δημιουργήθηκε κατ' εικόνα τού Θεού
είναι επίσης ελεύθερος. Μέ τά λόγια τού άγιου Κυρίλλου 'Αλεξανδρείας:
Ό άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' άρχήν μέ τήν ικανότητα νά
έλέγχει τις άποφάσεις του κι ήταν έλεύθερος νά κατευθύνει τή
βούλησή του προς όποια πορεία ήθελε. Κι αύτό, διότι ό άνθρω-
πος πλάστηκε σύμφωνα μέ τήν εικόνα του Θεού, καί ό Θεός
είναι έλεύθερος.13

«'Αν ό άνθρωπος», έγραφε ό άγιος Μάξιμος ο Όμολογητής, «είναι
φτιαγμένος κατ' εικόνα τού εύλογημένου καί ύπερούσιου Θεού, τότε —
καθώς ό Θεός είναι έκ φύσεως έλεύθερος— αύτό σημαίνει πώς καί ό άνθρο^-
πος ώς άληθινή εικόνα τού Θεού είναι κι αύτός έλεύθερος έκ φύσεως».14

Ή ελευθερία τού άνθρωπίνου προσώπου άποτελεΐ κυρίαρχο θέμα στις
ομιλίες πού άποδίδονται στόν άγιο Μακάριο:

Ό ούρανός δημιουργήθηκε μία καί μοναδική φορά, όπο_>ς καί ό
ήλιος, τό φεγγάρι καί ή γή" καί δέν μπορούν νά άλλάξουν τό
σκοπό τής δημιουργίας τους, ούτε κι έχουν έλεύθερη βούληση.
Έσεΐς όμως είστε πλασμένοι κατ' εικόνα καί όμοίωσιν τού Θεού"
κι αύτό σημαίνει πώς, όπο^ς ό Θεός είναι αύτεξούσιος καί μπορεί
νά κάνει ό,τι έπιθυμεΐ— κι αν θέλει μπορεί νά στείλει τούς δίκαι-
ους στήν κόλαση καί τούς άμαρτο_>λούς στόν παράδεισο, αν καί δέν
επιλέγει νά κάνει κάτι τέτοιο ... όμοια κι έσεΐς, είστε κύριοι τού

13. Γλάφνρα εις Γένεσιν 1:4 (PG 69, col. 24C). «Πεποίητο μεν γάρ ό άνθρωπος έν
άρχαΐς τών ιδίων θελημάτων τάς ήνίας πεπιστευμένος, καί τήν εφ' ωπερ αν έλοιτο ροπήν άνει-
μένην έχων. 'Ελεύθερον γάρ το θείον, προς S καί μεμόρφωτο».

14. Συζήτησις μετά Πόρρου (PG 91, col. 304C). «Εί κατ' εικόνα τής μακαρίας καί ύπε-
ρουσίου θεότητος ό άνθρωπος γεγένηται' αύτεξούσιος δέ φύσει ή θεία φύσις' άρα καί ό άνθρω-
πος, ώς αύτής όντως είκών, αύτεξούσιος τυγχάνει φύσει».
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ίδιου σας του έαυτοϋ και αν το επιλέξετε, μπορείτε νά καταστρα-
φείτε καί κανείς δέν θά σας αντιταχθεί ούτε θά σας έμποδίσει.

Λέγοντας οτι, όπως δ Θεός είναι έλεύθερος έτσι καί ό άνθρωπος πού
πλάστηκε σύμφωνα μέ τήν εικόνα τού Θεού είναι έλεύθερος, θά πρέπει νά
προσθέσουμε μία σημαντική διάκριση: ή έλευθερία τού Θεού είναι άπόλυτη
καί δέν υπόκειται σέ κανέναν περιορισμό, ένώ ή ανθρώπινη έλευθερία μας
υπόκειται στους περιορισμούς τού μεταπτωτικού κόσμου, τής κληρονομικό-
τητας καί τού περιβάλλοντος, τών προηγούμενων αμαρτιών μας, ένώ πα-
ράλληλα έπηρεάζεται καί άπό άσυνείδητα κίνητρα. Κι όμως, παρά τούς
όποιους περιορισμούς, ή άνθρώπινη έλευθερία δέν παύει νά είναι αύθεντικός
άντικατοπτρισμός τής θείας τριαδικής έλευθερίας.

III. Τό πρόσωπο ώς διαμεσολαβητής

Κρατώντας πάντα κατά νού τό ότι ή θεία εικόνα μέσα στόν άνθρωπο
σηματοδοτεί μία κατεύθυνση ή μιά σχέση —μιά σχέση πού έκφράζεται κατά
κύριο λόγο μέσω τής άσκησης τής άνθρώπινης έλευθερίας— ας άναλογι-
στούμε τώρα μία κλασική περιγραφή τού άνθρώπινου προσώπου στους
"Ελληνες Πατέρες, καί συγκεκριμένα στήν τριακοστή όγδοη ομιλία τού άγι-
ου Γρηγορίου τού Ναζιανζηνού (ή τού Θεολόγου),1 καί στό τεσσαρακοστό
πρώτο κεφάλαιο τού έργου Ambigua τού άγιου Μάξιμου τού Όμολογητή. '
Καί σέ αύτό τό κείμενο, ή έννοια του άνθρώπου ώς διαμεσολαβητή άποτε-
λεΐ σημείο κλειδί. Ό Γρηγόριος ξεκινά μέ έναν διαχωρισμό μεταξύ τών δύο
έπιπέδων τής Κτίσης: τό άόρατο ή πνευματικό καί τό κτιστό ή υλικό. Οί
άγγελοι άνήκουν στό πρώτο έπίπεδο ένώ τά ζώα στό δεύτερο. Μόνος μεταξύ
τών ζωντανών πλασμάτων ό άνθρωπος ύφίσταται ταυτόχρονα καί στά δύο

•J ι ç.

15. Όμιλίαι Πνενματιχαί 15:23. «Ό ουρανός άπαξ τέτακται, ο ήλιος, ή σελήνη, ή γή ...
άλλ' ουδέ παρ' 8 έκτίσθησαν μετατραπήναι δύνανται ούτε έ'χουσι θέλημα. Σύ δέ δια τούτο ει
κατ' εικόνα καί όμοίωσιν Θεού, επειδή ώσπερ ό Θεός αύτεξούσιός εστί καί ο θέλει ποιεί (εάν
θέλη, κατά τήν έξουσίαν αυτού πέμψει τούς δικαίους εις γέενναν καί τούς αμαρτωλούς εις βα-
σιλείαν άλλ' ούχ αίρειται ούδέ καταδέχεται τούτο ... ούτως καί σύ αύτεξούσιος εί καί, εάν
θέλης, άπολέσθαι... ούδείς σοι αντίκειται ή κωλύει σε».

16. Λόγος 38:11 (PG 36, cols. 321C-324B).

17. ΙΙερί διαφόρων αποριών (PG 91, cols. 1304D-1308C).
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Επιθυμώντας νά δημιουργήσει ένα μόνο πλάσμα άπό τά δύο επί-
πεδα, άπό τήν ορατή και τήν άόρατη κτίση, ό Δημιουργός Λόγος
δημιούργησε τόν άνθρωπο. Παίρνοντας τό σώμα άπό τήν ύλη πού
είχε προηγουμένως δημιουργήσει καί έμφυσώντας μέσα του πνοή
ζωής άπό τόν έαυτό του —πού ή Γραφή τόν ονομάζει λογική
ψυχή καί εικόνα Θεού— δημιούργησε τόν άνθρωπο ώς δεύτερο
κόσμο πάνω στή γή, έναν μεγάλο κόσμο μέσα σέ έναν μικρό.18

Έδώ ό Γρηγόριος έπεξεργάζεται τήν έννοια, τήν τόσο γνωστή στήν
κλασική σκέψη, τού άνθρώπου ώς μικρόκοσμου, άν καί μέ τρόπο έντυπω-
σιακό καί άποφασιστικό τήν άνατρέπει. Ό άνθρωπος δέν είναι «ό μικρός
κόσμος μέσα στόν μεγάλο» άλλά άντίθετα «ένας μεγάλος κόσμος μέσα σέ
έναν μικρό». Ό μεγάλος κόσμος δέν είναι τό φυσικό σύμπαν μέ τούς
πλανήτες καί τά άστρα- άσύγκριτα μεγαλύτερο είναι τό σύμπαν πού ύπάρ-
χει μέσα στό άνθρώπινο πρόσωπο. Πλατύτερος άπό τις άποστάσεις και
τούς χώρους τού έξωτερικού διαστήματος είναι ο έσωτερικος χώρος τής
καρδιάς τού άνθρώπου. Μέ άλλα λόγια, ό άνθρωπος δέν είναι μικρόκοσμος
άλλά μεγαλόκοσμος.

Αναλογιζόμενος τά έπακόλουθα τής διπλής φύσης τού άνθρώπου, πού
είναι ταυτόχρονα υλική καί πνευματική, ό Γρηγόριος ονομάζει τόν άνθρω-
πο «προσκυνητήν μικτόν», «έπόπτην τής ορατής κτίσεως, μυστην τής νο-
ουμένης, έπίγειον καί ούράνιον, πρόσκαιρον καί άθάνατον, όρατόν καί νοου-
μενον, μέσον μεγέθους καί ταπεινότητος, τόν αύτόν, πνεύμα καί σάρκα».
Στό σημείο αύτό ό Γρηγόριος άναφέρεται έμμεσα στα έπακολουθα τής
Πτώσης, τονίζοντας τό πόσο εύθραυστος είναι ό άνθρωπος. «Περιεχουμε
τόσες απέραντες δυνατότητες κι όμως, στήν πράξη, συχνά ύπάρχει ένα
τραγικό χάσμα άνάμεσα στις προσδοκίες μας καί σέ αύτό πού τελικά έπι-
τυγχάνουμε». Υπάρχει μία εβραϊκή παροιμία πού έκφράζει γλαφυρά αύτό
τό παράδοξο τού άνθρωπίνου προσώπου. Λέει πώς ό καθένας θά έπρεπε να
έχει δύο τσέπες γιά νά μπορεί νά παίρνει άπό τή μία ή άπό τήν άλλη,
σύμφίονα μέ τις άνάγκες του. Στή δεξιά τσέπη θά πρέπει νά έχει ένα μι-

18. «Τούτο δέ βουληθείς ο τεχνίτης έπιδείξασθαι Λόγος, καί ζώον έν έΕ αμφοτέρων, αο-
ράτου τε λέγω καί ορατής φύσεως, δημιουργεί τόν ανθρωπον καί παρά μέν τής υλης λαβών
τό σώμα ήδη προϋποστάσης, παρ' έαυτοϋ δέ πνοήν ένθείς, 8 δή νοεράν ψυχήν καί εικόνα 0εοϋ
οίδεν ό λόγος, οίόν τινα κόσμον δεύτερον, έν μικρώ μέγαν, έπί τής γής ί'στησιν».
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κρό κομμάτι χαρτί στο όποιο θά γράφει «ό κόσμος φτιάχτηκε γιά χάρη
μου» και στήν άριστερή τσέπη ένα άλλο χαρτί όπου θά γράφει «δέν είμαι
παρά σκόνη καί στάχτη».19

Προικισμένος μέ αυτόν τόν μικτό χαρακτήρα, ταυτόχρονα υλικό καί
πνευματικό, ό άνθρωπος τοποθετείται έτσι στό κέντρο, στό σταυροδρόμι
όπου διασταυρώνεται ό κτιστός κόσμος. "Οπως γράφει ό Γρηγόριος Νύσ-
σης, ό άνθρωπος είναι μεθόριος, βρίσκεται στά σύνορα μεταξύ κτιστού καί
άκτίστου, υλικού καί άυλου.20 Κάτι τέτοιο δέν μπορεί νά ειπωθεί γιά τούς
άγγέλους, καθώς εκείνοι είναι άσώματοι, άλλά ούτε καί γιά τά ζώα πού
δέν διαθέτουν ούτε πνεύμα άλλά ούτε καί λογική ψυχή. Μόνον ό άνθρωπος
σέ ολόκληρη τήν κτίση τού θεού κατέχει αύτή τήν οριακή θέση. Συνεπεία
τού μικτού χαρακτήρα του ό άνθρωπος συνήθως θεωρείται ότι καταλαμ-
βάνει θέση χαμηλότερη άπό έκείνη τών άγγέλων στήν ιεραρχία τών όντων,
αν καί ή άποψη αύτή δέν είναι καθολικά αποδεκτή.21 Κι όμως, άκόμη κι
αν ό άνθρωπος δέν βρίσκεται στήν κορυφή τής κτίσης, δέν παύει νά βρί-
σκεται στό κέντρο καί νά άποτελεΐ τό κομβικό της σημείο. Ακριβώς
έπειδή είναι μικτή, ή άνθρώπινή φύση μας είναι πληρέστερη άπό έκείνη
τών άγγέλων καί λόγω τής μεγαλύτερης πολυπλοκότητάς της έχει περισ-
σότερες δυνατότητες.

Πιό συγκεκριμένα, λόγω τής διπλής ή μικτής του φύσης, ό άνθρωπος
μπορεί να λειτουργεί ώς διαμεσολαβητής μέ έναν τρόπο πού οί άγγελοι δέν
μπορούν. «Επίγεια κι όμως ούράνια»- αύτή είναι ή κλήση τού άνθρώπου, νά
συμβιβάσει καί νά έναρμονίσει τά διαφορετικά έπίπεδα τής πραγματικότητας
όπου μετέχουμε, καί μέ τόν τρόπο αύτό νά τά συνθέσει καί νά τά ενώσει σέ
ένα όλον. Μέ τά λόγια τού άγιου 'Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, ό άνθρωπος

19. Martin Buber, Tales of the Hasidim, vol. 2, The Later Masters, Schocken, New
York 1961, σ. 249-250.

20. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Νϊ'ΣΣΗΣ, Έξήγησις του "Άσματος τών Ασμάτων 11 (PG 44, col.
1009Α). Γιά παλαιότερες χρήσεις τού δρου άναφορικά μέ τήν ανθρώπινη φύση, βλ. ΚΛΗΜΗΣ
ΑαΕΞΑΝΛΡΕΥΣ, Στρωματεϊς 2:18 (σ. 155:18)· ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΟλϊΜΠΙΟΤ, Περί αναστάσεως 2:18
(σ. 368:13)' Συμπόσιον 3:7 (σ. 34:10).

21. Γιά συγγραφείς πού υποστηρίζουν τήν άνωτερότητα τού άνθρώπου άπέναντι στούς
άγγέλους βλ. ΜαΚΛΡΙΟΣ, Όμιλίαι Πνευματικαί 15:22 καί 43' ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣίΝΑΪΤΗΣ, Άπο-
ρίαι 78 (PG 89, col. 708Α-Β)· ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, Φυσικά, Θεολογικά, Ηθικά καί Πρα-
κτικά Κεφάκια 63 (PG 150, col. 1165C-D)· πρβλ. ωστόσο Κεφάλαια 27 (PG 150, col.
1140Α), όπου μοιάζει νά υποστηρίζει το άντίθετο.
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είναι ό «σύνδεσμος», ή «γέφυρα» τής κτίσης.3' Λειτουργώντας ώς ιερέας
τής κτίσης, προσφέροντας τον κόσμο πίσω στόν Θεό μέ χαρά καί εύχαρι-
στια, ό άνθρωπος καλείται νά ανεβάσει τή γή στά ούράνια καί νά κατεβάσει
τούς ούρανούς στή γή. Καλείται νά καταστήσει πνευματική τήν ύλη χωρίς
νά τήν έξαύλώσει. Σέ ολόκληρη τήν κτίση μόνον ό άνθρωπος μπορεί νά τό
κάνει αύτό, διότι μόνο ό άνθρωπος μετέχει καί στά δύο αύτά έπίπεδα —τό
πνευματικό καί τό ύλικό— ταυτόχρονα. Οί οικολογικές έπιπτόίίσεις όλης
αύτής τής πορείας είναι έμφανεΐς.

Στήν τριακοστή όγδοη ομιλία του, ό άγιος Γρηγόριος Ναζιανζηνός άνα-
πτύσσει τήν έννοια τού άνθρώπου ώς διαμεσολαβητή μέ δύο συγκεκριμένους
τρόπους. Λφού, πρώτα, άναφέρεται στόν σωματικό θάνατο —ο όποιος άπο-
τελεΐ μέρος τής τραγικής άδυναμίας τού μεταπτωτικού άνθρώπου, γιά τήν
οποία μιλήσαμε παραπάνω— ό Γρηγόριος άπλόί>νει τό βλέμμα του πέρα άπό
τό γεγονός τού θανάτου στήν τελική άνάσταση τού σώματος τήν Έσχάτην
Ημέρα: «έτσι ό Θεός ένωσε τήν ψυχή καί τό σώμα μαζί. Καί παρά τό ότι
τά χωρίζει προσωρινά, θά τά ξαναενώσει μέ τρόπο άκόμη πιό λαμπρό».23
Έδώ ό Γρηγόριος τονίζει τήν εγγενή ένότητα τής άνθρώπινης φύσης, σώ-
ματος καί ψυχής, τήν οποία έχω ήδη ύπογραμμίσει. Ό θάνατος κατακερ-
ματίζει αύτή τήν ένότητα, άλλά μόνο πρόσκαιρα. Μόνο άναγνωρίζοντας τόν
ένιαΐο χαρακτήρα τής άνθρώπινης φύσης μας —μόνον άντιμετωπίζοντας τό
ύλικό μέρος τής ύπαρξής μας ώς ούσιώδες μέρος τού τί σημαίνει νά είσαι
άνθροιτιος— μπορούμε νά εκπληρώσουμε τήν κλήση μας ώς κοσμικοί δια-
μεσολαβητές. Έάν θεωρήσουμε τό σώμα μας ώς κάτι ξένο, μή έκλαμβάνον-
τας τήν άνθρώπινη φύση μας ώς άδιάσπαστο όλον, τότε δέν θά μπορέσουμε
νά έπανενοόσουμε τόν κόσμο.

Στή συνέχεια, ό Γρηγόριος τονίζει —κι αύτό είναι άκόμη πιό εντυπω-
σιακό— πώς ή κλήση μας ώς άνθρώπινα όντα έκτείνεται πέρα άπό τόν κτι-
στό κόσμο στό βασίλειο τού Θεού. Δέν καλούμαστε άπλώς νά ενώσουμε τήν
κτίση μεσα στο δικό της πλαίσιο, καλούμαστε νά ενώσουμε τήν κτίση μέ
τον Θεο. Συνεπώς, ονομάζει τόν άνθρωπο ζώον θεούμενον καί άναφέρεται στό

22. Εις τήν άσάψειαν τής Παλαιάς Διαθήκης 2:5 (PG 56, col. 182)' Εις τό, 'Αρκείσαι
ή χάρις μου 1 (PG 59, col. 509). (Αυτό το τελευταίο έργο είναι πιθανόν νά μήν είναι τοΰ Χρυ-
σοστόμου).

23. «τοΰ και συνδήσαντος, καί λύσοντος, καί αύθις συνδήσοντος ύψηλότερον».
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σημείο τής θέωσης του ανθρώπινου δντος ώς τό «πέρας του μυστηρίου», την
απώτατη πλήρωση, τό απόγειο τοΰ μυστηρίου νά είσαι άνθρο_>πος. Καί στό
σημείο αυτό, μας υπενθυμίζει τόν ουσιώδη παράγοντα καθοριστικής σημα-
σίας τής άνθρώπινης φύσης μας: τό ότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα τοΰ
Θεού, καί γιά τόν λόγο αύτό απολαμβάνουμε κατά χάριν τή δυνατότητα να
γίνουμε μέτοχοι τής θείας φύσης, δηλαδή νά γίνουμε «θείας κοινωνοί φύσε-
ο^ς» (Β' Πέτρ. 1:4), νά μετέχουμε στίς άκτιστες ένέργειες τού Θεού καί
τήν aiojvia δόξα Του. Ώς ζώσες εικόνες τού ζώντος Θεού, έκπληρώνουμε
τήν αληθινή μας κλήση μόνο μέσω τής θέωσης.

"Οσα λέγονται άπό τόν άγιο Γρηγόριο Ναζιανζηνό, στήν τριακοστή
όγδοη ομιλία του, επιβεβαιώνονται μέ σθένος άπό τόν άγιο Μάξιμο τόν Όμο-
λογητή στό τεσσαρακοστό πρώτο κεφάλαιο τού έργου Ambi.gua. 'Υπογραμ-
μίζοντας, όπως καί ό Γρηγόριος, τόν παμπεριεκτικό χαρακτήρα τής άνθρώ-
πινης φύσης, ό Μάξιμος λέει ότι ό άνθρωπος είναι «ένα είδος έργαστηρίου,
όπου περιέχονται τά πάντα» («ώσπερ τι τών όλων συνεκτικώτατον έργα-
στήριον»), Αύτό σημαίνει πώς μπορεί νά λειτουργεί, μέσα στό σύνολο τού
κόσμου, ώς «σύνδεσμος τις φυσικός». Είναι ικανός νά διαμεσολαβεί μεταξύ
όλων τών διαχωρισμένων άκρων τής πραγματικότητας, γιατί έκεΐνος έχει
σχέση μέ όλα μέσω τών διαφόρων πτυχών τού έαυτού του. Γιά νά περιγρά-
ψει αύτή τή σχέση ό Μάξιμος έπιλέγει τόν όρο «μυστήριον». Πρόκειται γιά
λέξη πού έχουμε ήδη συναντήσει καί ή οποία είναι κεντρική σέ όλες τις χρι-
στιανικές θεολογικές θεωρίες περί προσώπου. Ή λέξη χρησιμοποιήθηκε
(όπως έπισημάναμε) καί άπό τόν άγιο Γρηγόριο τόν Ναζιανζηνό άναφορικά
μέ τή θέωση. Ό άγιος Μάξιμος γράφει πώς «...άποτελεΐ σκοπό τού άνθρώ-
που νά άποκαλύψει έντός του τό μέγα μυστήριο τής θείας πρόθεσης, νά κα-
ταδείξει τόν τρόπο μέ τόν όποιο τά διαχωρισμένα άκρα τού κτιστού κοσμου
μπορούν νά συμβιβαστούν άρμονικά, τό κοντινό μέ τό μακρινό, τό χαμηλό μέ
τό υψηλό, έτσι ώστε μέσο.» τής σταδιακής τους άνάβασης νά οδηγηθούν
βήμα βήμα στήν ένωση μέ τόν Θεό».24

Στό πλαίσιο αύτό ό άγιος Μάξιμος διακρίνει πέντε έπίπεδα διαχωρισμού
τής πραγματικότητας, τά όποια ό άνθρωπος καλείται νά ύπερβεΐ. Σέ αύτά

24. «τό μέγα μυστήριον έκδηλον δι' έαυτοΰ καταστήσαι, τήν πρός οίλληλα τών έν τοις
ούσιν άκρων έναρμονίως από τών προσεχών επί τά πόρρω, καί τών ήττόνων επί τά κρείττονα
καθεξής άνατατικώς προιοΰσαν, εις Θεόν άποπερατώσας έ'νωσιν».
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περιλαμβάνεται ή διάκριση μεταξύ θηλυκού και άρσενικού, ή διάκριση μεταξύ
του αισθητού ύλικού κόσμου καί τού νοητού ή πνευματικού κόσμου, καί,
σπουδαιότερη άπό όλες, ή διάκριση μεταξύ κτιστού καί άχτιστου. Αύτες οί
διακρίσεις είναι δυνατόν νά ύπερπηδηθούν μέσο^ τής δύναμης τής άγάπης,
πού άποτελεΐ έννοια κλειδί στή θεολογία τού Μαξίμου. Αξίζει νά σημειωθεί
ότι κατά τόν Μάξιμο, όπως καί κατά τόν Γρηγόριο, ό άνθρωπος έχει τή δυ-
νατότητα νά μεσολαβήσει άνάμεσα στό ύλικό καί τό πνευματικό, άκριβώς

r \ / / \ \ c ν<χ Τ -ν / ·> \ ~

χαρη στή «μικτή» του φυση, γιατί και ο ιοιος είναι πλασμένος απο σωμα
καί πνεύμα / ψυχή. Ή διαμεσολάβηση είναι εφικτή μόνον εάν ή φύση τού
άνθρώπου θωρηθεί ένα άδιάσπαστο όλον. Έάν καταδικάσουμε τό σώμα μας,
τότε άρνούμαστε τόν διαμεσολαβητικό μας ρόλο. Είναι έπίσης άξιοπρόσεκτο
τό ότι, γιά τόν Μάξιμο, όπως καί γιά τόν Γρηγόριο, ό διαμεσολαβητικός μας
ρόλος έκτείνεται πέρα άπό τόν κτιστό κόσμο στή βασιλεία τού Θεού, καθώς
μέσω του άνθρώπου όλα τά κτιστά ενώνονται μέ τόν Θεό.

Θά πρέπει νά προσθέσουμε ότι, τόσο στόν Γρηγόριο όσο καί στούς
άλλους "Ελληνες Πατέρες, τό έργο αύτό τής διαμεσολάβησης είναι έφικτό
μόνον έν Χριστώ. Ό Χριστός είναι ο διαμεσολαβητής, ό όποιος μέσο^ τής
Ενσάρκωσης του ένωσε τό κτιστό μέ τό άκτιστο. Έν Χριστώ, κάθε τι κτι-
στό άνακεφαλαιώνεται (Πρός Έφεσ. 1:10)" είναι Εκείνος πού φέρνει τά
πάντα κοντά καί τά συνέχει (Πρός Κολασσαεϊς 1:17), καί μέ τόν τρόπο
αύτό τά έπιστρέφει στόν Πατέρα σέ μία κίνηση προσφοράς (Πρός Κορ. Α'
15:28). Γιά νά λειτουργήσει ο άνθρωπος ώς διαμεσολαβητής ύπάρχει ένας
μόνο τρόπος, κι αύτός είναι μέσο:» τού Χριστού τού «ένός μεσίτη» (Πρός Τι-
μόθ. Α' 2:5).

Νο.>ρίτερα, μιλώντας γιά τήν εικόνα τού Θεού στόν άνθρωπο, άναφέρθη-
κα στό θέμα αύτό μέ όρους κάθετους: ό άνθρωπος φτιάχτηκε γιά κοινωνία
μέ τόν Θεό, καί χωρίς αύτή τήν κοινωνία παύουμε νά είμαστε άληθινοί
άνθρωποι. "Ομως ή άνάλυσή μας τού άνθρωπίνου μυστηρίου θά ήταν σίγου-
ρα έλλιπής άν, πριν φτάσουμε στό συμπέρασμα, δέν άναφερόμασταν στή θεία
εικόνα μέ όρους οριζόντιους. Ή εικόνα τού θεού έντός μας σηματοδοτεί όχι
μόνο τή σχέση μας μέ τόν Θεό άλλά καί τή σχέση μας μέ τόν συνάνθρω-
πο. Κι αύτό διότι ό Θεός σύμφωνα μέ τήν εικόνα τού οποίου πλάστηκε ό
άνθρο^πος είναι ό Τριαδικός Θεός. Ό Θεός ώς Αγία Τριάδα είναι ένας Θεός
άμοιβαίας άγάπης. Δέν είναι άπλώς προσωπικός άλλά διαπροσωπικός. Δέν
είναι άπλώς μονάδα, είναι ένωση. Αύτό σημαίνει ότι ό άνθρωπος πλάστηκε
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κατ' εικόνα τής περιχωρήσεως πού κλείνει μέσα της τόν Πατέρα, τόν Υιό
καί τό Άγιο Πνεύμα. Μέ τά λόγια τού Μητροπολίτη 'Ιωάννου Περγάμου:
«ό θεός είναι δν πού ύφίσταται εντός τής σχέσης. Χωρίς τήν έννοια τής
κοιν(ονίας δέν θά ήταν δυνατόν νά μιλάμε γιά τόν Θεό».2'' "Ετσι, έμεϊς οί
άνθρωποι, ώς πρόσωπα «κατ' εικόνα τού Θεού», καλούμαστε νά φέρουμε
στή γη —στό βαθμό πού κάτι τέτοιο είναι δυνατόν γιά κτιστά όντα—- τήν
κίνηση τής άγάπης πού ύφίσταται αιώνια άνάμεσα στίς τρεις υποστάσεις
τής Αγίας Τριάδας. Γιά νά χρησιμοποιήσω μία έκφραση τού καθηγητή
Χρήστου Γιανναρά, καλούμαστε νά άναπαράξουμε στήν καθημερινή μας ζωή
«τό ήθος τής τριαδικής κοινωνίας».26

Αύτές είναι, περιληπτικά, οί διαστάσεις τού άνθρώπινου μυστηρίου, σύμ-
φωνα μέ τή διδασκαλία τών Ελλήνων Πατέρων. Προκειμένου νά είμαστε
άνθρωποι σύμφωνα μέ τή θεία εικόνα, προκειμένου νά είμαστε μεσολαβητές
μέσω καί έν Χριστώ, ό όποιος είναι ό «εις μεσίτης», πρέπει νά δούμε τό
άνθρώπινο πρόσωπο μας ώς άδιάσπαστη ένότητα σώματος καί πνεύματος.
'Επιπλέον, πρέπει νά δούμε τό πρόσωπο μας όχι μόνο σέ σχέση μέ τόν Θεό
άλλά καί σέ σχέση μέ τόν συνάνθρωπο μας. Πλησιάζουμε τήν καρδιά τού
άνθρωπίνου μυστηρίου καταφάσκοντας στή διπλή άλήθεια:

«Χρειάζομαι τόν Θεό γιά νά είμαι ό έαυτός μου» καί ταυτόχρονα «χρει-
άζομαι έσένα γιά νά είμαι ό έαυτός μου».

25. John D. Zizioulas, Being as Communion: Studies in Personhood and the Church,
St. Vladimir's Press, Crestwood, NY 1985, σ. 17.

26. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΐΑΝΝΑΡΑΣ, Ή Έλευθερία τοΰ "Ηθους, "Ικαρος, 'Αθήνα 2000, <7. 23.
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ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ κ. PROSPER WEIL

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΡΑΚΑΤΟ

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα έπισήμως μέ πολύ χαρά και
ιδιαίτερη τιμή τον Καθηγητή κ. Prosper Weil ώς ξένο έταίρο της. Ό νέος
ξένος εταίρος σπούδασε σέ μεγάλα γαλλικά πανεπιστήμια, στά οποία καί,
άκολούθως, σταδιοδρόμησε. Έχρημάτισε μέλος Διεθνών Δικαστηρίων άλλά
καί δικηγόρος καί σύμβουλος Κυβερνήσεο.>ν. Ασχολήθηκε μέ τήν έρευνα τού
Διοικητικού Δικαίου καί, παραλλήλως, μέ τήν έρευνα καί τή διδασκαλία τού
Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Επιπλέον, είχε έντονη συγγραφική παρουσία.
Πρόκειται γιά κορυφαίο άλλοδαπό επιστήμονα.

Κύριε Καθηγητά, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σάς καλωσο-
ρίζει ώς ξένο έταίρο της καί σάς άπευθύνει τις καλύτερές της εύχες. Ταυ-
τοχρόνως, σάς παραδίδω τό διάσημο της.

Dear colleague,

The Academy of Athens is honouring your outstanding scholarship
and contribution to the enhancement and the dissemination of science.
The Academy has elected you as a foreign member and I am pleased to
offer you the testimonials of this distinction. I am wishing you all the best
in the continuation of your great achievements.

Καί τώρα παρακαλώ τόν άκαδημαϊκό κ. Επαμεινώνδα Σπηλιωτοπουλο
νά λάβει τόν λόγο, σύμφωνα μέ σχετική άπόφαση τής Συγκλήτου.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

Ή Σύγκλητος τής Ακαδημίας Αθηνών μού έκανε τή μεγάλη τιμή νά
μού άναθέσει νά παρουσιάσω τον νέο ξένο έταίρο τής 'Ακαδημίας Καθηγητη
κύριο Prosper Weil καί το έργο του.

Ό κ. Weil γεννήθηκε στο Στρασβούργο στις 21 Νοεμβρίου τού 1926.
"Εκανε τις προπτυχιακές (Licence) και μεταπτυχιακές σπουδές του
(Diplôme d'études supérieures) στή Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου τού
Aix-en-Provence, όπου βραβεύθηκε, καί στή Σχολή Φιλολογίας τού ίδιου
Πανεπιστημίου. "Ελαβε τον τίτλο τού Docteur en droit στή Νομική Σχολή
τών Παρισίων καί τό 1952 έγινε δεκτός πρώτος στόν διαγωνισμό τής
agrégation τού Δημοσίου Δικαίου.

Διετέλεσε Καθηγητής στις Νομικές Σχολές τής Grenoble, τού Aix-en-
Provence, τής Νίκαιας καί τών Παρισίων καί Διευθυντής τού Institut des
hautes études internationales τών Παρισίων.

Είναι τακτικό μέλος τής 'Ακαδημίας 'Ηθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών
τού Institut de France καί μέλος τής Cour permanente d'arbitrage καί διε-
τέλεσε μέλος τού Διοικητικού Δικαστηρίου τής Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ό Καθηγητής Weil άρχικά άσχολήθηκε μέ τήν έρευνα καί τή διδασκα-
λία τού Διοικητικού Δικαίου. Ή διδακτορική διατριβή του μέ τίτλο «Οί συ-
νέπειες τής άκυρώσεως μιάς διοικητικής πράξεως», πού βραβεύθηκε μέ το
βραβείο τής Νομικής Σχολής Παρισίων, είναι μιά έξαιρετικά σημαντική
συμβολή στή θεωρία τού Διοικητικού Δικαίου, τό δέ βιβλίο του με τίτλο
Droit administratif, πού δημοσιεύθηκε στή συλλογή Que sais-je, παραμένει,
στήν 21η έκδοσή του, κλασσικό έργο τής γαλλικής έπιστήμης τού Διοικη-
τικού Δικαίου. Άπό τό 1956 έως καί σήμερα, μετέχει ένεργά στό έργο Les
grands arrêts de la jurisprudence administrative (τό 2007 κυκλοφόρησε ή
16η 'έκδοση), τό όποιο έχει θεμελιακή σημασία γιά τό γαλλικό Διοικητικό
Δίκαιο, πού, ώς γνο^στό, έχει καταρχήν νομολογιακή προέλευση.

Παράλληλα ό Καθηγητής Weil άσχολήθηκε μέ τήν έρευνα καί άργότε-
ρα μέ τή διδασκαλία τού Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου. Τά βιβλία του
Perspectives du droit de la délimitation maritime (1988), πού έχει βραβευθεί
άπό τήν 'Ακαδημία τών 'Ηθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών τού Institut de
France, καί The Laiu of Maritime Delimitation - Reflections άποτελούν τήν κυ-
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ρια βάση τής θε<ωρίας καί τής εφαρμογής τού ζητήματος αυτού τοΰ Διεθνούς
Δημοσίου Δικαίου. Επίσης τά βιβλία του Le droit international en quête de
son identité καί Écrits de droit international άποτελούν πολύ σημαντικές συμ-
βολές .

Ό Καθηγητής Weil έχει συγγράψει 43 μεγάλα άρθρα καί συμβολές σέ
τιμητικούς τόμους, μεταξύ τών οποίων είναι τά Mélanges Stassinopoulos,
μέ θέματα τού έσο3τερικού καί τού διεθνούς Δημοσίου Δικαίου.

Τό συγγραφικό έργο τού Καθηγητή Weil διακρίνεται γιά τή σαφήνεια
καί τήν αύστηρή νομική συνέπεια τών νοημάτων πού έκθέτει.

Διατυπώνει νέες εποικοδομητικές ερμηνευτικές απόψεις, πού έγιναν δε-
κτές άπό τή θεωρία καί τή νομολογία τών διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων.

Ή διδασκαλία τού Καθηγητή Weil ήταν έξαιρετικής ποιότητας καί προ-
σέλκυε πλήθος φοιτητών. Πολλοί "Ελληνες μεταπτυχιακοί φοιτητές στό
Παρίσι, στό Δημόσιο Δίκαιο, είχαν τήν τύχη νά τήν παρακολουθήσουν.
"Εχει έπιβλέψει τή συγγραφή πολλών διδακτορικών διατριβών, μέ πραγμα-
τικά ένεργό καθοδήγηση, άλλά καί μέ γνο^στή αύστηρότητα. Μεταξύ άλλων
ήταν έπιβλέπων στή διατριβή τού Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου, σ' ένα
τελείως πρωτότυπο θέμα τού γαλλικού Διοικητικού Δικαίου, τήν Directive,
δηλαδή, τήν πράξη πού καθορίζει τις κατευθύνσεις τής άσκησης τής άρμο-
διότητας τών διοικητικών όργάνο,ιν κατά τήν έκδοση διοικητικών πράξεων,
πού βραβεύθηκε καί δημοσιεύθηκε, μέ πρόλογο τού Καθηγητή Weil, στή
Bibliothèque de droit public.

Είναι μέλος τού Επιστημονικού Συμβουλίου τών περιοδικών Revue
générale de droit international public, Journal de droit international, Droit καί
Foreign Investment Journal.

Είναι μέλος τού Επιστημονικού Συμβουλίου τού Γαλλικού Ινστιτούτου
Διεθνών Σχέσεων καί μέλος τής Γαλλικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου, τής
Αμερικανικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου καί τής International Law
Association.

Ό Καθηγητής Weil άνέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα στό πεδίο τής
έφαρμογής τού Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, σχετικά μέ τή λύση διαφορών
μεταξύ κρατών. "Ετσι ήταν νομικός παραστάτης, σύμβουλος καί δικηγόρος
διαφόρων κρατών στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης σέ 12 περιπτώσεις,
μεταξύ τών οποίojv καί τής Ελλάδας, στή διένεξη μέ τήν Τουρκία γιά τήν
ύφαλοκρηπίδα, καθώς καί σέ διεθνή διαιτητικά δικαστήρια (2 περιπτώσεις).
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σε διαφορές σχετικές μέ τά όρια τών θαλάσσιων συνόρων και τής υφαλο-
κρηπίδας .

Επίσης ήταν 5 φορές πρόεδρος καί 2 φορές μέλος διεθνών διαιτητικών
δικαστηρίων σέ διαιτησίες γιά παρόμοιες διαφορές.

Ό Καθηγητής Weil έχει τιμηθεί μέ τό γαλλικό παράσημο τών Palmes
académiques καί παράσημα 6 κρατών, μεταξύ τών οποίων είναι καί ό ελλη-
νικός Σταυρός μετά Ξιφών τοΰ Φοίνικος.

Τό 2001 τιμήθηκε άπό τήν 'Αμερικανική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου μέ
τό μετάλλιο Manley Hudson, πού άπονέμεται άπό καιρού εις καιρόν «γιά
έξέχουσα επιστημοσύνη καί έξαιρετικά έπιτεύγματα στό διεθνές δίκαιο καί
στήν προώθηση καί διατήρηση τών διεθνών σχέσεων στή βάση τού δικαίου
καί τής δικαιοσύνης».

Cher Collègue et Ami, le Sénat de l'Académie d'Athènes m'a confié la
tâche de présenter votre personnalité et votre œuvre. Tâche que j'ai
acceptée avec joie, due non seulement à notre longue amitié, mais surtout
à l'honneur particulier de présenter une éminence de la science du droit
administratif et une éminence mondiale du Droit international public. Je
vous souhaite, ainsi qu'à Madame Weil, une excellente santé ainsi que la
continuation de votre activité scientifique.

Cher Prosper, bienvenu à notre Académie.
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TOUJOURS LE MÊME ET TOUJOURS RECOMMENCÉ:

LES THÈMES CONTRASTÉS DU CHANGEMENT
ET DE LA PERMANENCE DU DROIT INTERNATIONAL

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ κ. PROSPER WEIL

Monsieur le Président, chers collègues, chers confères, chers amis,
Mesdames, Messieurs, Membres de TAcadémie dAthènes,

Lorsque, il y a quelques mois, le professeur Epaminondas Spilioto-
poulos et le professeur Emmanuel Roucounas m'ont annoncé que j'allais
être invité dans la «maison de Platon», j'ai pensé que ce grand honneur,
je le devais à l'amitié plus qu'à mes mérites. Cette conviction, à vrai dire,
ne m'a pas quittée; et c'est avec infiniment d'humilité que je voudrais leur
dire, à l'un et l'autre, et que je voudrais dire à tous les membres de
l'Académie, et à vous tous qui avez pris de votre temps pour m'accueillir
ce soir, ma très vive gratitude et ma profonde joie.

L'amitié, Monsieur le Président, n'est pas le seul lien qui m'unit à la
Grèce. Outre ce que la civilisation occidentale —et la civilisation tout
court— lui doivent, et que je ne me donnerai pas le ridicule de rappeler,
je n'ai pas oublié, sur un plan plus .personnel, l'honneur que le
Gouvernement hellénique m'a fait, il y a plus de trente ans, en m'asso-
ciant, aux côtés entre autres d'Emmanuel Roucounas, à la défense de ses
intérêts devant la Cour internationale de Justice. Je n'oublie pas non plus
les positions si nobles que l'Académie d'Athènes a prises en des moments
particulièrement difficiles pour son pays, en 1943 et en 1972. Je n'oublie
pas davantage qu'elle a eu le courage, en pleine guerre mondiale, de
dénoncer la persécution des Juifs. Ce triple lien qui m'unit à votre pays
explique l'émotion que je ressens aujourd'hui —un fil triple, lit-on dans
VEcclésiaste, ne se rompt pas!

A vous, cher Nondas, à vous cher Emmanuel, à vous tous, chers,

collègues et amis, je dis du fond du cœur un grand «Merci».

*

* *

Monsieur le Président,

Lorsque, au début des années '90, je préparais le Cours général de droit
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international public qu'une autre Académie —celle de droit international
de La Haye— m'avait fait l'honneur de me confier, j'avais été frappé par
ce qui pouvait sembler une banalité mais qui m'avait paru exprimer une
vérité profonde: la persistance et la constance, à travers les nombreuses,
et parfois radicales, transformations du monde international et du droit
international, d'une même thématique contradictoire; c'est cette
thématique que j'avais retenue pour intituler le chapitre premier de mon
cours: Toujours le même et toujours recommencé: les thèmes contrastés du
changement et de la permanence du droit international —un titre que m'avait
inspiré le célèbre vers de Paul Valéry: «La mer, la mer, toujours la même
et toujours recommencée».

Et lorsque, il y a quelques mois, votre Académie, celle d'Athènes,
l'ancêtre et le modèle de toutes les autres, m'a fait l'immense honneur
—et, pourquoi le cacher?, l'immense plaisir— de m'accueillir en son sein
et qu'elle m'a proposé de me livrer à haute voix à quelques réflexions sur
le droit international, je me suis tout naturellement demandé ce que ces
thèmes contrastés du changement et de la permanence sont devenus près
de vingt ans plus tard.

* *

Essayons de nous souvenir de ce qui pour les plus âgés était notre
jeunesse, et qui pour les plus jeunes appartient déjà à l'histoire.

L'image qui, en ces temps si proches encore et pourtant si lointains
déjà, s'imposait avec la force de l'évidence, c'était celle d'un «monde
divisé» — l'expression était devenue célèbre. Ce monde divisé en «blocs»
à la fois différents et à beaucoup d'égards antagonistes, certains le
voyaient bipolaire, puisqu'à un bloc dit capitaliste, mené et dominé par
les États-Unis, faisait pendant —et souvent s'opposait en une guerre dite
froide— un bloc dit socialiste, mené et dominé par l'Union soviétique. Ce
monde, d'autres préféraient l'analyser et le décrire comme tripolaire,
puisque, estimaient-ils, à ces deux blocs s'était au fil des années ajouté un
troisième, peu structuré certes, mais de plus en plus actif et influent:
celui dit du tiers monde, formé par les pays que l'on décrivait comme «en
voie de développement». L'alliance stratégique de ce tiers monde avec les
pays socialistes a, comme chacun le sait, dominé pendant de longues
années la politique mondiale et l'évolution du droit international. Un
droit international nouveau, écrivait-on et enseignait-on un peu partout
dans le monde, était en train de se former, un droit que l'on exaltait
comme «moderne» et «contemporain», pour l'opposer au droit
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international que l'on qualifiait de «classique», ce qui était une manière
polie de dire qu'on le regardait comme vieilli et quelque peu périmé. Un
«droit des Nations Unies», expliquait-on aussi, fondé sur les idées
généreuses de coexistence, de coopération et de patrimoine commun de
l'humanité, était en train de succéder à ce que l'on appelait le «modèle de
Westphalie», fondé, disait-on, sur les égoïsmes sacrés des États. Pour
décrire cette évolution —que dis-je? cette révolution— les auteurs
faisaient assaut d'imagination terminologique. L'un opposait le droit
international nouveau, qu'il décrivait community-minded, au droit inter-
national classique, qu'il considérait State-minded. D'autres se félicitaient de
ce qu'un droit international qu'ils regardaient comme «progressiste»
prenne la place d'un droit international qu'ils estimaient «réactionnaire».
Par-delà les différences d'approche et les variantes terminologiques, on
décelait une même idée centrale: pour les uns comme pour les autres,
l'égoïsme de l'ancienne société des États, inspiré par les intérêts nationaux
et dominé par le «chacun pour soi», paraissait en voie de disparaître pour
céder la place à la prise de conscience d'une communauté internationale
généreuse et solidaire.

Pour accompagner cette révolution politique et sociologique les
juristes ne s'étaient pas contentés de faire preuve de l'imagination
terminologique qu'on se plaît à leur prêter. Le droit n'est-il pas, comme
il a été dit, la plus belle école de l'imagination? Par-delà les mots,
certains s'étaient employés à forger des concepts juridiques inédits, des
théories high tech si vous me permettez cette expression, qui —on en
était persuadé— allaient s'imposer à tout juriste soucieux de ne pas
paraître «vieux jeu» et dépassé; c'étaient là les concepts et les théories à
la mode, dont le succès —pensait-on— allait reléguer dans l'oubli les
concepts et les théories du droit international d'autrefois. Le droit
international «classique», disait-on, c'était bon pour le passé; à nous, les
«modernes», le droit international «nouveau»! Et voilà comment les
concepts de coutume instantanée, de jus cogens, d'obligations univer-
selles, de crimes de l'État étaient parvenus à occuper la presque totalité
de l'espace intellectuel du monde juridique international. C'étaient là
—les moins jeunes d'entre nous s'en souviennent— les concepts en
vogue; c'étaient là les théories que l'on considérait comme à la pointe
du progrès, les théories que l'on se devait d'exposer et de défendre si
l'on ne voulait pas paraître démodé.

De ce formidable mouvement d'idées que reste-t-il aujourd'hui? De
cette vague de fond intellectuelle que subsiste-il aujourd'hui? La réponse
est simple, claire, quelque peu cruelle: rien —il n'en reste rien, absolu-
ment rien!
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L'image d'un monde divisé en «blocs», qui a dominé la pensée et la
littérature de droit international pendant des années et des années, cette
image qui a servi de thème à d'innombrables congrès et que l'on croyait
promise à l'éternité, cette image s'est perdue dans un passé si lointain que
l'on a quelque difficulté aujourd'hui à se représenter la force avec
laquelle elle s'imposait à l'analyse juridique il y a encore si peu de temps.
Avec la fin de l'Union soviétique et la résurrection de la Russie, disparu
le monde bipolaire capitaliste-socialiste. Avec l'éclatement du groupe des
pays dits émergents ou décrits comme en voie de développement, disparu
aussi le monde tripolaire capitaliste - socialiste - tiers mondiste. Mieux
encore, et plus important sans doute: avec le formidable progrès écono-
mique de maints pays naguère pauvres et avec ce que l'on appelle com-
munément la mondialisation, la distinction même entre pays développés
et pays sous-développés (ou non-développés, ou en voie de dévelop-
pement, ou émergents) s'est estompée, et perdra peut-être bientôt toute
signification. Terminés du même coup les votes quasi automatiques, au
résultat connu d'avance, au sein des organisations internationales.
Au monde divisé des «blocs» a fait place un monde multipolaire dans
lequel chaque État défend ses intérêts nationaux propres. Quant au
concept, que l'on décrivait comme ouvert et généreux, de communauté
internationale —un concept qui avait attiré tant d'attention et inspiré tant
d'études, et qui paraissait destiné à remplacer celui, que l'on disait fermé
et quelque peu égoïste, de société internationale—, ce concept n'est plus
guère aujourd'hui qu'une image littéraire à laquelle ne correspond
aucune réalité politique concrète.

Et comment passer sous silence la résurrection de la très célèbre
définition de la Cour permanente de Justice internationale: «Le droit
international régit les rapports entre des États indépendants... en vue de régler la
coexistence de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts
communs»? Mille fois citée, cette formule de l'affaire du Lotus de 1927,
nombreux étaient ceux qui la regardaient comme reflétant le monde de
l'après-première guerre mondiale et de la Société des Nations, autrement
dit: le monde d'hier, un monde disparu, un monde qui n'est plus. Or
cette définition d'il y a quatre-vingt ans, que l'on disait vieillie, périmée,
dépassée, la Cour actuelle, la Cour internationale de Justice, celle des
Nations Unies, créée au lendemain de la seconde guerre mondiale, a osé
la ressusciter. Elle l'a fait discrètement, par une simple allusion, dès 1980,
en déclarant dans l'affaire des Otages que la communauté internationale
«a plus que jamais besoin du respect... des règles présidant au
développement ordonné des relations entre ses membres» —vous avez



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ' 2008

53

bien entendu: «plus que jamais»! Et comme si ce rappel discret ne lui
avait pas paru suffisant, elle est allée plus loin quatre ans plus tard, en
1984, dans l'affaire du Golfe du Maine, dans laquelle elle a déclaré
explicitement, en des termes que n'auraient pas désavoué les juges de
1927, que le droit international «comprend un ensemble restreint de normes
propres à assurer la coexistence et la coopération vitale des membres de la
communauté internationale».

Après avoir traversé ce qu'un auteur a appelé des «zones de
turbulence» et que d'autres ont décrit comme un time of perplexity, le droit
international semble ainsi avoir retrouvé, par l'un des ces retours
inattendus au passé dont l'histoire des civilisations est familière, son
fondement profond et sa véritable nature. «Un système régulateur de la
société des États»: cette définition célèbre du droit international proposée
par Anzilotti en 1929 n'a pas pris une ride près de quatre-vingt ans plus
tard. En disant cela —est-il besoin de le préciser?—je n'entends pas me
faire l'apôtre d'un conservatisme de principe ou le laudator temporis acti.
Je n'irai certes pas jusqu'à dire, comme le fait dire Jean Giraudoux à l'un
de ses personnages dans sa pièce de théâtre La guerre de Troie n'aura pas
lieu, que tout change pour que rien ne change. Mais je dirais volontiers
que, même si tout paraît avoir changé, moins de choses qu'on ne pourrait
le croire ont fondamentalement changé.

Monsieur le Président, chers collègues, chers confrères, chers amis, je
m'arrêterai là. Il me déplairait que vous m'appliquiez la définition de
l'orateur comme quelqu'un qui passe une nuit blanche pour préparer un
discours afin que les gens qui l'écoutent le lendemain puissent
s'endormir.

Ά vous tous, encore une fois, du fond du cœur: Merci!
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ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΕΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.
ΤΟ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι,
Μέλη τής Ακαδημίας Αθηνών,

"Οταν πριν άπό μερικούς μήνες, ό Καθηγητής Επαμεινώνδας Σπηλιω-
τόπουλος καί ό Καθηγητής Εμμανουήλ Ρούκουνας μού άνήγγειλαν ότι
ήμουν προσκεκλημένος στόν «οίκο τού Πλάτωνος», έκανα τή σκέψη ότι
όφειλα τή μεγάλη αύτή τιμή πάνω άπό όλα στή φιλία, παρά στήν άξια μου.
Πράγματι, αύτή ή πεποίθηση δέν έγκατέλειψε τή σκέψη μου ούτε στιγμή,
καί μέ άπεριόριστη ταπεινότητα θά ήθελα πλέον, άπό τή θέση αύτή, νά
έκφράσω τόσο στόν έναν όσο καί στόν άλλον, καθώς επίσης καί σέ όλα άδια-
κρίτως τά μέλη τής Ακαδημίας Αθηνών άλλά καί σέ όλους εσάς πού δια-
θέσατε σήμερα τόν πολύτιμο χρόνο σας γιά νά μέ ύποδεχθεϊτε, τή βαθύτα-
τη μου εύγνωμοσύνη καί χαρά.

Ή φιλία, κύριε Πρόεδρε, δέν είναι ό μόνος κρίκος πού μέ συνδέει μέ τήν
Ελλάδα. Πέραν άπό όσα οφείλει στή χώρα αύτή ό δυτικός πολιτισμός άλλά
καί ό πολιτισμός γενικότερα, καί τά όποια δέν προτίθεμαι νά έπαναλάβω ώς
προφανώς αύτονόητα, δέν έχω λησμονήσει, σέ πιό προσωπικό έπίπεδο, τήν
τιμή πού μού έκανε ή έλληνική κυβέρνηση όταν, πριν άπό τριάντα καί πλέ-
ον χρόνια, μέ έθεσε, μεταξύ άλλων, στό πλευρό τού Εμμανουήλ Ρούκουνα
γιά τήν ύπεράσπιση τών συμφερόντων της ένώπιον τού Διεθνούς Δικαστηρί-
ου. Δέν λησμονώ έπίσης τις τόσο εύγενεΐς θέσεις πού έλαβε ή Ακαδημία
Αθηνών σέ στιγμές ιδιαιτέρως δύσκολες γιά τή χώρα αύτή, τό έτος 1943
καί τό έτος 1972. Λκόμα περισσότερο όμως δέν δύναμαι νά λησμονήσω τό
σθένος πού έπέδειξε όταν, έν πλήρει έξελίξει τών γεγονότων τού δευτέρου
παγκοσμίου πολέμου, κατήγγειλε τή σφαγή τών Εβραίων. Αύτός άκριβώς
ό τριπλός δεσμός μου μέ τή χώρα σας ερμηνεύει τή σημερινή μου συγκίνη-
ση· ένα τριπλό σκοινί —διαβάζουμε στόν Εκκλησιαστή— δέν σπάει!

Σέ εσάς, άγαπητέ Νώντα, σέ έσάς άγαπητέ Εμμανουήλ, άλλά καί σέ
έσάς όλους, άγαπητοί συνάδελφοι καί φίλοι, αισθάνομαι τήν άνάγκη νά άπευ-
θύνω, άπό τά βάθη τής καρδιάς μου, ένα μεγάλο «Εύχαριστώ».
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Κύριε Πρόεδρε, όταν στις άρχές τής δεκαετίας του '90, προετοίμαζα
τό εισαγωγικό μάθημα τού Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, τό όποιο μία άλλη
'Ακαδημία, εκείνη τού Διεθνούς Δικαίου τής Χάγης, μού είχε κάνει τήν
τιμή νά μού εμπιστευθεί, έμεινα έκπληκτος άπό κάτι πού θά μπορούσε νά
θεωρηθεί κοινότυπο άλλά μού φάνηκε ότι έκφράζει μιά βαθιά άλήθεια: ή
έμμονή στή διατήρηση τής 'ίδιας καί άπαράλλακτης άντιφατικής θεματικής
παρά τις πολυάριθμες καί ένίοτε δραστικές άλλαγές πού παρατηρούνται
στούς τομείς τών διεθνών σχέσεο^ν καί τού διεθνούς δικαίου. Είναι άκριβώς
αύτή ή θεματική τήν οποία διάλεξα γιά νά τιτλοφορήσω τό πρώτο κεφά-
λαιο τού μαθήματος μου: «Πάντοτε νέο άλλά καί πάντοτε άναγεννημένο:
Τό άντιφατικό ζήτημα τής άλλαγής καί τής συνέχειας τού Διεθνούς Δι-
καίου» —ένας τίτλος γιά τόν οποίον πηγή έμπνευσης άπετέλεσε ό περί-
φημος στίχος τού Paul Valéry: «Ή θάλασσα, ή θάλασσα, πάντοτε ή ίδια
καί πάντοτε άναγεννημένη».

Γιά τόν λόγο αύτό, όταν πριν άπό μερικούς μήνες ή Ακαδημία σας, αύτή
τών Αθηνών, πρόγονος καί πρότυπο γιά όλες τις άλλες, μού έκανε τήν ύψι-
στη τιμή —καί γιατί νά τό κρύψω; μού έδωσε τήν άνείπωτη εύχαρίστηση—
νά μέ δεχθεί στούς κόλπους της καί μού έπρότεινε νά παρουσιάσω δημοσίου
ορισμένες άντιλήψεις μου στό άντικείμενο τού διεθνούς δικαίου, ήταν εύλογο
νά προβληματισθώ γιά τήν πορεία καί τήν έξέλιξη τών άντιφατικών ζητη-
μάτων τής άλλαγής καί τής συνέχειας, όπως αύτά έμφανίζονται περίπου μία
εικοσαετία άργότερα.

'Ας επιχειρήσουμε λοιπόν νά προσεγγίσουμε έκείνο τό οποίο γιά τούς πιό
ώριμους άπό έμάς άπετέλεσε τή νεότητά τους, ένώ γιά τούς νεώτερους άνή-
κει πλέον στήν ιστορία.

Ή εικόνα ή οποία σέ καιρούς τόσο πρόσφατους, άλλά παρ' όλα αύτά ήδη
παρωχημένους, έπιβλήθηκε, ύπό τό σχήμα τού προφανούς, ήταν έκείνη ένός
«διηρημένου κόσμου» —ή έκφραση αύτή ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Αυτόν
τόν κόσμο τόν διαχωρισμένο σέ «μπλόκ», πού ήσαν ταυτόχρονα διαφοροποι-
ημένα καί διέθεταν πολλές άνταγωνιστικές βλέψεις, ορισμένοι τόν θεωρούσαν
διπολικό, έφόσον τό λεγόμενο «καπιταλιστικό» μπλόκ, πού τελούσε ύπό τήν
ήγεσία καί καθοδήγηση τών ΗΠΑ, έρχόταν σέ άντιδιαστολή —καί συχνά
σέ άντιπαράθεση, στό πλαίσιο τού λεγόμενου ψυχρού πολέμου— μέ τό κα-
λούμενο «σοσιαλιστικό» μπλόκ, πού τελούσε ύπό τήν ήγεσία καί καθοδήγη-
ση τής Σοβιετικής "Ενωσης.
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Αύ τον τον κόσμο, άλλοι προτιμούσαν νά τον περιγράψουν καί νά άναλύ-
σουν ώς τριπολικό, έφόσον, κατά τήν έκτίμησή τους, σ αυτά τά δύο μπλοκ,
με τήν πάροδο τών ετών, προσετέθη καί ένα τρίτο, έλάχιστα μέν δομημένο,
άλλά ολοένα καί περισσότερο ένεργό καί ικανό νά άσκήσει έπιρροή, έκεΐνο
τού λεγομένου τρίτου κόσμου. Ό τρίτος κόσμος άποτελείτο άπό τις χώρες
εκείνες τις όποιες άποκαλούσαμε ότι βρίσκονταν σέ «τροχιά εξέλιξης». Ή
στρατηγική σημασία αύτού τού τρίτου κόσμου μέ τά σοσιαλιστικά κράτη
είχε κυριαρχήσει, όπως ό καθένας τό γνωρίζει, γιά πολλά έτη στήν παγκό-
σμια πολιτική σκηνή καί έπέδρασε στήν εξέλιξη τού διεθνούς δικαίου. "Ενα
νέο διεθνές δίκαιο —όπως συνηθίζαμε νά τό διατυπόί)νουμε γραπτά καί προ-
φορικά λίγο πολύ σέ όλον τόν κόσμο— έπρόκειτο νά διαμορφωθεί, ένα δίκαιο
το οποίο έκθειάζαμε ώς «νεωτεριστικό» καί «σύγχρονο» γιά νά τό άντιπα-
ραβάλουμε μέ έκεΐνο τό όποιο, μέ συγκατάβαση, προσδιορίζαμε ώς «κλασσι-
κό»" ένας ευγενής τρόπος γιά νά πούμε ότι τό θεωρούσαμε άπηρχαιωμένο
καί κάπως ξεπερασμένο.

Κατά συνέπεια, «τό δίκαιο τών Ηνωμένων Εθνών» τό οποίο, σύμφωνα
μέ τήν ερμηνεία μας, θά ήταν θεμελιωμένο στά εύγενή ιδεώδη τής συνύ-
παρξης, τής συνεργασίας καί τής κοινής μας άνθρωπιστικής κληρονομιάς
έπρόκειτο νά διαδεχθεί αύτό τό όποιο άποκαλούσαμε «πρότυπο τής Βεστφα-
λίας» που είχε βασισθεί στόν ίεροποιημένο σωβινισμό τών κρατών.

Γιά νά περιγράψουν αύτή τήν έξέλιξη —τήν επανάσταση— οί συγγρα-
φείς συναγωνίζονταν σέ έφευρετικότητα γιά τή διαμόρφωση μιάς νέας ορο-
λογίας. Ό ένας άντιπαρέθετε τό νέο διεθνές δίκαιο τό όποιο περιέγραφε ώς
«κοινοτικά προσδιοριζόμενο» (community minded) στό κλασσικό διεθνές
δίκαιο τό οποίο θεωρούσε ώς «κρατικά προσδιοριζόμενο» (state minded).
Άλλοι άλληλοεπαινούνταν γιά τό γεγονός ότι ένα διεθνές δίκαιο τό όποιο
θεωρούσαν ώς «προοδευτικό» κατελάμβανε τή θέση ένός διεθνούς δικαίου τό
όποιο άποκήρυσσαν ώς «άντιδραστικό». Ωστόσο, παρά τις διαφοροποιημέ-
νες προσεγγίσεις καί τις ποικίλες έν χρήσει ορολογίες, ή κεντρική ιδέα πα-
ρέμενε ή ίδια: γιά τούς μέν, όπως καί γιά τούς δέ, ό έθνοκεντρικός χαρα-
κτήρας τής παλαιάς Κοινωνίας τών Εθνών, εμπνευσμένος άπό τά έθνικά
συμφέροντα καί κυριαρχούμενος άπό τό δόγμα «ό καθένας γιά τόν έαυτό
του», έμοιαζε νά βρίσκεται σέ τροχιά έξαφάνισης γιά νά παραχο^ρήσει τή
θέση του στή συνειδητοποίηση μιάς διεθνούς κοινότητας γενναιόδωρης καί
άλληλέγγυας.
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Γιά νά παρακολουθήσουν αύτή τήν πολιτική και κοινωνιολογική επανά-
σταση οί νομικοί δέν περιορίσθηκαν στήν επίδειξη εφευρετικότητας στόν το-
μέα τής ορολογίας, τήν οποία άρεσκόμεθα νά τούς άποδίδουμε. "Οπως έχει
ειπωθεί, τό δίκαιο δέν είναι ή πιό όμορφη σχολή δημιουργίας καί έμπνευ-
σης; Πέρα άπό τούς όρους, ορισμένοι άσχολήθηκαν μέ τήν έπινόηση πρω-
τότυπων νομικών έννοιών, θεωριών high tech, εάν μού επιτρέπετε την
έκφραση αύτή, οί όποιες —όπο_>ς ήσαν πεπεισμένοι— έπρόκειτο νά έπιβλη-
θούν σέ κάθε νομικό πού ένδιαφερόταν νά μήν έμφανίζεται ξεπερασμένος"
έννοιες καί θεωρίες τής «μόδας» τών οποίων ή έπιτυχία έπίστευαν ότι θά
οδηγούσε στόν παραμερισμό τών έννοιών καί θεωριών τού παλαιού διεθνούς
δικαίου. Τό «κλασσικό» διεθνές δίκαιο, ύποστηρίζαμε, ήταν καλό γιά τό πα-
ρελθόν" έμεΐς, οί «σύγχρονοι», έμπρός γιά τό «νέο» διεθνές δίκαιο! Καί ιδού
πώς οί συνήθως στιγμιαίες αντιλήψεις, τού jus cogens, το_>ν καθολικών
ύποχρεώσεων, τών έγκλημάτων τού κράτους, κατέληξαν νά κυριαρχούν στό
σύνολο σχεδόν τής σφαίρας τής διανόησης τού διεθνούς νομικού κοσμου.
Αύτές ήταν —οί λιγότερο νέοι μεταξύ μας θά τό θυμούνται— οί θεωρίες
τής μόδας. Θεωρίες πού θεωρούνταν πρωτοπόρες στήν έξέλιξη, θεωρίες πού
οφείλαμε νά παρουσιάσουμε καί νά ύπερασπισθούμε, εάν δέν θέλαμε νά φα-
νούμε απηρχαιωμένοι.

Άπό αύτήν τήν πολυπληθή διακίνηση τών ιδεών τί άπέμεινε στις μέρες
μας; Άπό αύτό τό βαθύ πνευματικό κύμα ιδεών τί έπέζησε σήμερα; Ή
άπάντηση είναι άπλή, ξεκάθαρη καί λίγο σκληρή —τίποτα, δέν έμεινε τίπο-
τα, άπολύτως τίποτα!

Ή εικόνα ένός κόσμου διηρημένου σέ «μπλόκ», ή όποια κυριάρχησε στή
σκέψη καί στή βιβλιογραφία τού διεθνούς δικαίου επί σειράν έτών, αύτή ή
εικόνα πού χρησίμευσε ώς βάση γιά άναρίθμητα συνέδρια καί τήν οποία θε-
ωρούσαμε ύπόσχεση αιωνιότητας, αύτή ή εικόνα έχει χαθεί σ" ένα τόσο μα-
κρινό παρελθόν πού σήμερα δυσκολευόμαστε νά άντιληφθούμε τή δύναμη μέ
τήν οποία, τόσο πρόσφατα, έπιβλήθηκε στή νομική σκέψη. Μέ τό τέλος τής
Σοβιετικής "Ενωσης καί τήν άναγέννηση τής Ρωσίας χάθηκε ό διπολικος,
καπιταλιστικός—σοσιαλιστικός, κόσμος. Μέ τή διάσπαση τής ομάδας τών
λεγόμενων άναδυόμενων χωρών ή τών καλουμένων σέ τροχιά έξέλιξης, χά-
θηκε έπίσης καί ό τριπολικός, καπιταλιστικός—σοσιαλιστικός—τριτοκοσμικός,
κόσμος. Ακόμα περισσότερο, πράγμα πού έχει άναμφίβολα μεγαλύτερη ση-
μασία: μέ τήν τρομερή οικονομική πρόοδο πολλών έκ τών πάλαι ποτέ
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φτωχών χωρών καί μέ τήν εμφάνιση τοΰ φαινομένου πού κοινώς καλείται
παγκοσμιοποίηση, αύτή καθ' έαυτή ή διάκριση μεταξύ τών ανεπτυγμένων
καί τών υποανάπτυκτων χωρών (ή μή άνεπτυγμένων, ή σέ τροχιά έξέλιξης,
ή άναδυόμενων) έπισκιάσθηκε καί απώλεσε, ίσως αρκετά γρήγορα, κάθε
σημασία. Ταυτόχρονα δόθηκε τέλος στίς οιονεί αύτόματες ψηφοφορίες, στό
έκ τών προτέρων γνωστό άποτέλεσμα στά πλαίσια τών διεθνών οργανισμών.
Ό κόσμος, ό διηρημένος σέ «μπλόκ», παραχώρησε τή θέση του σ' έναν
πολυπολικό κόσμο όπου κάθε κράτος ύπερασπίζεται τά δικά του έθνικά συμ-
φέροντα. "Οσον άφορα στήν έννοια πού περιγράφαμε ώς άνοιχτή και γενναι-
όδωρη, αύτή τής διεθνούς κοινότητας, μία έννοια ή όποια είχε τόσο πολύ.
έλκύσει τήν προσοχή καί είχε άποτελέσει πηγή έμπνευσης πληθώρας
μελετών, έννοια ή οποία έδειχνε προωρισμένη νά άντικαταστήσει έκείνην πού
θεωρούσαμε κλειστή καί κάπως έγωϊστική, έκείνη τής διεθνούς κοινωνίας,
αύτή ή έννοια δέν άποτελεΐ πλέον στίς μέρες μας παρά μία άκαδημαϊκή
σύλληψη στήν οποία δέν άνταποκρίνεται καμμία συγκεκριμένη πολιτική
πραγματικότητα.

Καί πώς νά άποσιωπήσουμε τήν κάπως άπρόσμενη άναγέννηση τής πε-
ρίφημης φόρμουλας τού Διεθνούς Δικαστηρίου: «Τό Διεθνές Δικαστήριο διευ-
θετεί τις σχέσεις μεταξύ τών κρατών-μελών... έτσι ώστε νά ρυθμισθεί ή συ-
νύπαρξη τών άνεξάρτητων κοινοτήτων μέ σκοπό τήν έπίτευξη τών κοινών
στόχων»; Χίλιες φορές είπωμένη, αύτή ή φόρμουλα τής ύπόθεσης Lotus τού
1927, θεωρήθηκε άπό πολλούς ώς άντανάκλαση τού κόσμου πού άναδεί-
χθηκε μετά τόν Α ' παγκόσμιο πόλεμο καί τής Κοινωνίας τών Εθνών, με
άλλα λόγια, τού κόσμου τού χθές, ενός κόσμου πού χάθηκε, ένός κόσμου
πού δέν υπάρχει πιά. Αλλά αύτή τήν 80ετή φόρμουλα, τήν οποία έμεΐς θε-
ωρούσαμε καί άποκαλούσαμε πεπαλαιωμένη, παρωχημένη, ξεπερασμένη, τό
σημερινό Δικαστήριο, τό Διεθνές Δικαστήριο, τών Ηνωμένων Εθνών, πού
ιδρύθηκε τήν έπομένη τού Β ' παγκοσμίου πολέμου, τόλμησε νά τήν επανα-
φέρει. Τό έπραξε διακριτικά, μέ μία άπλή άναφορά, διακηρύσσοντας άπό τό
1980 στήν ύπόθεση τών 'Ομήρων (Otages) ότι ή διεθνής κοινότητα «έχει,
περισσότερο άπό ποτέ άλλοτε, άνάγκη νά σέβεται... τούς κανόνες πού πρε-
σβεύουν τήν άνάπτυξη τών σχέσεων μεταξύ τών κρατών-μελών μέσα σέ
οργανωμένο πλαίσιο» —καλά άκούσατε: «περισσότερο άπό ποτέ άλλοτε»!
Καί σάν νά μήν είχε φανεί άρκετή αύτή ή διακριτική άναφορά, τέσσερα χρό-
νια αργότερα, τό 1984, στήν ύπόθεση τού Κόλπου τού Maine (Golfe du
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Maine), το Δικαστήριο προχώρησε ακόμα περισσότερο, όταν διακήρυξε απε-
ρίφραστα, μέ όρους μέ τους οποίους οί δικαστές δέν θά είχαν αποδοκιμάσει
τό 1927, ότι τό διεθνές δίκαιο «περιλαμβάνει ένα περιορισμένο σύνολο άπό
κανόνες ικανούς νά έξασφαλίσουν τή συνύπαρξη καί τή ζωτική συνεργασία
τών μελών τής διεθνούς κοινότητας».

"Εχοντας διασχίσει έκεΐνο τό όποιο κάποιος συγγραφέας άποκάλεσε «πε-
ριοχές άναταράξεων» καί τό όποιο άλλοι περιέγραψαν ώς time of perplexity,
τό διεθνές δίκαιο μοιάζει νά έχει ξαναβρεί, μέσα άπό μία άπό τις άναπάντε-
χες έπιστροφές του στό παρελθόν, κάτι μέ τό όποιο είναι έξοικειωμένη ή
ιστορία τών πολιτισμών, τά στέρεα θεμέλιά του καί τήν άληθινή του φύση.
«"Ενα ρυθμιστικό σύστημα της κοινωνίας τών Κρατών»: αύτός ό περίφη-
μος ορισμός τού διεθνούς δικαίου τόν όποιον πρότεινε ό Anzilotti τό 1929
δέν έμφανίζει κανένα ψεγάδι 80 περίπου χρόνια άργότερα. Λέγοντας αύτό —
είναι άραγε άνάγκη νά τό καταστήσω πιό συγκεκριμένο;— δέν έχoJ σκοπό
νά γίνω ό άπόστολος μιάς συντηρητικής άρχής ή ό laudator temporis acti.
Ασφαλώς δέν θά έφτανα στό σημείο νά πώ, όπως τό διατυπώνει ό Jean
Giraudoux σέ ένα άπό τά πρόσο_>πα τής θεατρικής του παράστασης «La
guerre de Troie n'aura pas lieu» ότι όλα άλλάζουν μέ σκοπό νά μήν άλλάξει
τίποτα. Άλλά θά έλεγα εύχαρίστως ότι, παρ' όλο πού όλα μοιάζουν νά έχουν
άλλάξει, λιγότερα πράγματα άπό αύτά πού θά μπορούσαμε νά πιστέψουμε
έχουν άλλάξει ριζικά.

Κύριε Πρόεδρε, άγαπητοί συνάδελφοι, άγαπητοί φίλοι, στό σημείο αύτό
θά πρέπει νά σταματήσω. Γιατί δέν θά ήθελα νά μού προσδώσετε τόν χα-
ρακτηρισμό τού ρήτορα έκείνου ό όποιος περνά μιά άτελείωτη λευκή νύχτα
προετοιμάζοντας τή διάλεξή του μέ σκοπό νά άποκοιμίσει τήν επομένη τούς
άκροατές του.

Σέ όλους εσάς, άκόμα μία φορά, άπό τά βάθη τής καρδιάς μου: Εύχα-
ριστώ!
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ΟΙ ΑΡΧΕΓΟΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
(Πλάτωνος Πρωταγόρας 321b-322b)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΓ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
Εισαγωγικά

Ό φιλόσοφος Πλάτο.>ν, άν καί δεξιοτέχνης τοΰ διαλόγου ώς συγγραφεύς,
έπιστρατεύει κάποτε καί τόν «ίππότην μύθον» γιά νά συνδράμει τόν «όπλί-
την λόγον» πρός-έκφραση μέ ιδιαίτερη ένάργεια σπουδαίων άληθειών ή καί
πρός συμπλήρωση τών διαλεκτικών αποδείξεων, είτε ώς «χαριέστερον»
απλώς. Στό έργο του Πρωταγόρας παρουσιάζει τόν διάσημο σοφιστή Πρω-
ταγόρα νά έκφράζεται καί μέ χρήση μύθου- ώστε μέ τή χάρι τής μυθικής
έκφραστικής νά περιγράφει τόν τρόπο ζωής τών άρχέγονων ανθρώπων καί
νά ιστορεί τήν άπόκτηση άπό αύτούς σπουδαίων, πρωτοφανέρωτων άγαθών,
άπαραίτητων γιά τήν έπιβίωση τού άνθρώπινου γένους.

Οί αρχέγονοι άνθρωποι καί ή χάταρζτη της ΓΙστορίας

Στόν άνθρωπολογικό αύτό μύθο (Πλάτο^ος, Πρωταγόρας 321b-322b)
οί άνθρωποι έμφανίζονται νά υστερούν ώς πρός τά άλλα ζώα σέ προικισμό
άπό τή Φύση μέ βιοσυντηρητικές ικανότητες (321c)· άλλά καί νά υπερνι-
κούν ένωρίς τήν κατάσταση αύτή μειονεξίας, καθώς άποκτούν τεχνική πρός
πορισμό βιοτικών έφοδίων, έξαίσιο πρός αύτούς δώρο του ΓΙρομηθέως, συμ-
βόλου τής ύπερ-ανθρώπινης ούσίας τού άνθρώπινου πνεύματος: «Απορία ούν
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έχόμενος ό Προμηθεύς ήντινα σωτηρίαν τω άνθρώπω εύροι, κλέπτει Ηφαί-
στου καί 'Αθηνάς τήν έντεχνον σοφίαν σύν πυρί... καί ούτω δή δωρεϊται
άνθρώπω» (32Id' πρβλ. 321d-322a). 'Εμφανίζεται λοιπόν ή απόκτηση τής
τεχνικής ώς επίτευγμα έπίνοιας τών πρώτων ανθρώπων, άλλα μέ ύποόήλω-
ση καί τής ύπερβατικής πηγής της. Ή φιλάνθρο^πη όμως αύτή πράξη τού
Προμηθέως καί χαρακτηρίζεται ώς «κλοπή» τής έντεχνης σοφίας του
Ηφαίστου καί τής Αθηνάς, άρα ώς διατάραξη τής εύταξίας τού κόσμου,
άφού μέ τήν κτήση ένός τέτοιου άγαθού συμμετέχουν οί άνθρωποι σέ ό,τι
πριν άνήκε μόνο στούς θεούς, καί μέ τή χρήση του, δηλαδή τής τεχνικής,
επιφέρουν μεταβολή στόν κόσμο κατά ιδική των προαίρεση, άρα κατά παρα-
βίαση τού άπό τούς θεούς ιδρυμένου: ρυθμού τού κόσμου.

Στή συνέχεια τού μύθου, ή πρωτόίστορική αύτή κατάκτηση τού άνθρώ-
που, κρίσιμα διαχωριστική του άπό τό σύνολο τών άλλων ζώων, έπισημαι-
νεται καί ώς άπαρχή τού ενσωματωμένου στήν 'Ιστορία πνεύματος, δηλαδή
τού πολιτισμού κατά νεωτερική έκφραση, άλλά καί ώς άφετηρία δημιουργίας
καί άλλων στοιχείων του: «'Επειδή δέ ό άνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας,
πρώτον μέν διά τήν τού θεού συγγένειαν ζώων μόνον θεούς ένομισεν, και
έπεχείρει βωμούς τε ίδρύεσθαι καί άγάλματα θεών" έπειτα φο_>νήν τε καί ονό-
ματα ταχύ διηρθρώσατο τή τέχνη καί οικήσεις καί έσθήτας καί ύποδέσεις
καί στρωμνάς καί τάς έκ τής γής τροφάς ηύρετο» (322a). Δηλαδή, άφού ό
άνθρο_>πος μέ τήν άπόκτηση «έντεχνης σοφίας» τού Ηφαίστου καί τής
'Αθηνάς άπόκτησε μερίδιο θείκότητας, είχε ήδη τήν έκγονή της ικανότητα,
ώστε νά πιστεύσει μόνος άπό τά ζώα σέ θεούς, νά έπιδοθεΐ σέ λατρευτικές
πράξεις, άλλά καί νά διαρθρώσει τή φωνή του σέ γλώσσα, όπως καί νά επι-
νοήσει καί νά χρησιμοποιεί κατοικία, στρωμνή, ένδύματα, ύποδήματα, καί νά
προβεί στήν «εύρεση» τών άπό τή γή τροφών.

Κατά Αίσχύλον, στό έργο του Προμηθεύς Δεσμώτης (καί ό Αισχύλος,
ύπενθυμίζω, ήταν πρεσβύτερος τού Προ,ιταγόρου τέσσερις δεκαετίες) ή έναρ-
ξη παρουσίας άληθινών άνθρώπων στόν κόσμο καί ή σύστοιχη κάταρξη τής
'Ιστορίας συντελείται όχι μέ τήν κατάκτηση τής τεχνικής, άλλά με τήν
άπόκτηση νοημοσύνης, δραστική γιά τή μετάβαση άπό τήν κατάσταση προ-
ανθρώπων σέ κατάσταση άρτιων άνθρώπων. Ή άπόκτηση τών διάφορων
στοιχείων πολιτισμού έμφανίζεται ώς επόμενη, καί παρεπόμενη, τής απο-
κτημένης άπό τόν άνθρωπο νοημοσύνης. Αφηγείται ό Προμηθεύς για τους
προ-ανθρώπους: «νηπίους όντας τό πριν έννους έθηκα καί φρενών έπηβο-
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λους... οι πρώτα μέν βλέποντες έβλεπον μάτην, κλύοντες ουκ ήκουον»
(443-448)" δηλαδή, ένώ κοίταζαν κάτι, δέν άποκτοϋσαν οπτική άντίληψή
του, ένώ συλλάμβαναν ήχους δέν άποκτοϋσαν ακουστική άντιληψη, καθώς
δέν είχαν άκόμη νουν καί φρένας. Καί μετά μόνο τήν έξαρση τής άναγωγής
τών προ-ανθρώπων σέ κατάσταση άρτιων άνθρώπων με τήν άπόκτηση τής
νοημοσύνης, έκθέτει ό Προμηθεύς, ώς άποκτήματα ύστερα, τά διάφορα επι-
τεύγματα πολιτισμού, άπό τά πιο άναγκαΐα γιά τήν καθημερινή ζωή έως τά
σύστοιχα τής ύπερκαθημερινής μεγαλουργίας καί σοφίας τών άνθρώπων. Έξ
άλλου, ό Αισχύλος είχε ήδη στό 'ίδιο έργο του παρουσιάσει τόν στυγνό έκπρό-
σωπο τής εξουσίας επί τού κόσμου νά χαρακτηρίζει ώς κοσμο-ιστορικο
αμάρτημα τού Προμηθέως τήν πρωτοβουλία του, «καιρού πέρα» (507) καί
«πέρα δίκης» (30) «συλών» (83) νά χορηγήσει «θεών γέρα» (82) στούς
θνητούς άνθρώπους, ώστε νά έχουν εφεξής έλευθερία, δηλαδή πηγή ανταρ-
σίας πρός τό ένστικτο, αύθεντικό στοιχείο τής εύταξίας τού προ-ανθρώπινου
κόσμου" όπως τουλάχιστον ϊγω καταδείξει. (Βλέπε «Προμηθέως έργα καί
μοίρα κατά Αίσχύλον» στό βιβλίο μου Μελετήματα Φιλολογίας χαι Φιλοσο-
φίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήναι 1998).

Καί ας μή λησμονούμε τόν άλλον ύμνο τής μεγαλουργίας τού άνθρώπου,
άπό τόν νεώτερο τού Αισχύλου Σοφοκλή στό έργο του :'Αντιγόνη: «πολλά τά
δεινά κούδέν άνθρώπου δεινότερον πέλει... άπορος έπ' ούδέν έρχεται...»"
όπου δέν ύπάρχει μνεία ύπερβατικής πηγής τής θαυμαστής μεγαλουργιας
τού άνθρώπου άντίκρυ στή Φύση.

Χωρίς μνεία ύπερβατικής πηγής εξηγείται καί άπό τόν Δημόκριτο ή
άπόκτηση άπό τούς άνθρώπους βιοτικών έφοδίων καί άλλων" οδηγήτρια
έμφανίζεται ή «χρεία», έπισημαίνονται όμως καί οί έκγονες τής ευφυίας του
άνθρώπου ικανότητες καί ό προικισμός του μέ χείρας καί λόγον καί ψυχής
άγχίνοιαν: «καθόλου γάρ πάντο.»ν τήν χρείαν αυτήν διδάσκαλον γενέσθαι τοις
άνθρώποιςι( ύφηγουμένην οίκείως τήν έκάστου μάθησιν έύφυεΐ ζώω καί
συνεργούς έχοντι πρός άπαντα χείρας καί λόγον καί ψυχής άγχίνοιαν».

Στή γλώσσα τής νεωτερικής έπιστήμης λοιπόν, κατά Αίσχύλον προβα-
δίζει ό homo sapiens τού homo faber, κατά Πρωταγόρα τό ιστορικό προ-
βάδισμα έχει ό homo faber, κατά Δημόκριτον έμφανίζονται σέ ταυτόχρονη
μάλλον καί ισάξια δράση, έστω μέ κάποια σειρά προτεραιότητας, ό homo
faber («χείρας»), ό homo loquens («λόγον») καί ό homo sapiens («ψυχής
άγχίνοιαν»).
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Ό προ-κοινωνικός βίος του άνθρωπου καί η ελλειφ-η πολιτικής

Ή πρωτοϊστορική άπόκτηση άπό τόν άνθρωπο τεχνικής βιοπορισμού δέν
περιείχε και τήν πολιτική. Στή γλώσσα τοΰ μύθου λέγεται γιά τήν πολιτι-
κή: «ήν γάρ παρά τω Διί- τω δέ Προμηθεϊ εις μέν τήν άκρόπολιν, τήν τού
Διός ο'ικησιν, ούκέτι ένεχο^ρει είσελθεϊν πρός δέ και αί Διός φυλακαί φοβε-
ραί ήσαν» (321d-e).

Ή θρυλούμενη λοιπόν άποτυχία τού Προμηθέως νά κλέψει τήν πολιτική
γιά νά προσφέρει καί αύτήν δώρο στούς άνθρώπους ύποδηλώνει έξαρση, πι-
στεύομε, τής ούσίας καί τής άξιας τής πολιτικής· ύποσημαίνει δηλαδή ότι
άποτελεΐ κορυφαίο γέρας τού πνεύματος, ύπέρτερο τής τεχνικής, άρα καί
λίαν δυσεπίτευκτο, ή πολιτική, ώς πρακτική σοφία μέ θέμα τή ρύθμιση τής
συμπεριφοράς τών άνθρώπων μέσα καί άντίκρυ στήν κοινωνία, πάντοτε όμως
καί στή Φύση, γιά τήν έμπέδωση τού «ζήν» καί τού «εύ ζην».

Στή συνέχεια τού μύθου περιγράφεται δ τρόπος τής ζωής τών άρχέγο-
νων άνθρώπου, καί τονίζεται ό δεινός κίνδυνος της άπό τά θηρία: «ούτω δή
παρεσκευασμένοι κατ' άρχάς άνθρωποι ωκουν σποράδην, πόλεις δέ ούκ ήσαν
άπώλλυντο ούν ύπό τών θηρίων όιά τό πανταχή αύτών άσθενέστεροι είναι,
καί ή δημιουργική τέχνη αύτοΐς πρός μέν τροφήν ικανή βοηθός ήν, πρός δέ
τόν τών θηρίων πόλεμον ένδεής" πολιτικήν γάρ τέχνην ούκ είχον, ής μέρος
ή πολεμική. Έζήτουν δή άθροίζεσθαι καί σώζεσθαι κτίζοντες πόλεις». Διε-
κτραγωδεϊται λοιπόν ή προ-κοινωνική ζωή τών άρχέγονων άνθρώπων, έφο-
όιασμένο.)ν ήδη μέ τεχνική βιοπορισμού, άλλά όχι καί ικανών μέ αύτήν μόνη
πρός βιοάμυνα κατά θανάσιμου κινδύνου άπό τά θηρία. Καί ή άνάγκη πρός
άντιμετώπιση τού θανάσιμου αύτού κινδύνου έμφανίζεται ώς τό κίνητρο γιά
τήν ίδρυση «πόλεων», καταφυγίων τών άνθρώπων.

Ή ομαλή όμως λειτουργία τών πόλεων δέν κατορθώνεται χωρίς κανόνες
καθοριστικούς τής συμπεριφοράς τών κατοίκων των. Ή άπλή συνάθροιση
άνθρώπων στόν χώρο τής πόλεως, δίχως συντονισμό τής συμπεριφοράς των,
δέν συνεπάγεται άρμονική συμβίωσή των άντίθετα, έπισυμβαίνουν διενέξεις
καί συγκρούσεις μεταξύ των, ώστε νά καθίσταται ό βίος των άβίωτος. Ή
θέσπιση όμως κανόνων καθοριστικών τού βίου τών άνθρώπων στις πόλεις,
είναι τό κύριο έργο τής πολιτικής, τής άνύπαρκτης άκόμη στούς άρχέγονους
άνθρώπους. Καί συνέπεια τής άνυπαρξίας τής πολιτικής καί τών παραγώ-
γων της κανόνων συμπεριφοράς στις πόλεις ύπήρξε νά ζούν οί άρχέγονοι
άνθρωποι καί πάλιν «σποράδην», άρα έκτεθειμένοι στόν θανάσιμο άπό τά θη-
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ρία κίνδυνο: «δτ' ούν άθροισθεϊεν, ήδίκουν αλλήλους άτε ουκ έχοντες τήν πο-
λιτικήν τέχνη ν, ώστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο» (322b).

Ό Δημόκριτος έμφανίζει, άλλά ώς θρυλούμενο («φασίν»), παρόμοιον
τρόπο ζωής τών άρχέγονων άνθρώπων, άλλά ήθος των διαφορετικό: «τούς
δέ έξ άρχής γεννηθέντας τών άνθρώπων φασίν έν άτάκτω καί θηριώδει βίω
καθεστώτας σποράδην έπί τάς νομάς έξιέναι καί προσφέρεσθαι τής τε βοτά-
νης τήν προσηνεστάτην καί τους αυτομάτους άπό τών δένδρων καρπούς»·
καί «φιλαλληλίαν δέ μόνον άσκούντες άγελαΐον διέζων τόν βίον δίκην ποι-
μνίων έπί τάς νομάς έξιέντες καί τοις άκροδρύοις κοινώς καί τοις λαχάνοις
τρεφόμενοι»· ώστε φέρονται οί άρχέγονοι άνθρωποι νά διάγουν βίο σποράδην,
αλλά καί άγελαϊο, προπάντων όμως νά έχουν φιλαλληλία, καί άρα όχι διενέ-
ξεις καί συγκρούσεις μεταξύ των. Φέρεται, λοιπόν, κατά Δημόκριτον έπικα-
λούμενον τά θρυλούμενα, τό καθεστώς τής ζωής τών άρχέγονων άνθρώπων
νά είναι καθεστώς όχι κοινοκτημοσύνης, άλλά κοινοτροφίας άκτημόνων μέ
ήθος φιλαλληλίας. Τό ήθος φιλαλληλίας χαρακτήριζε κατά Πλάτωνα έπίσης
τούς πρώτους προγόνους τών άνθρώπων τής εποχής του: «άσμενοι μέν έαυ-
τούς έώρων δι' όλιγότητα» (Νόμοι 678c), «πρώτον μέν ήγάπων καί έφιλο-
φρονούντο άλλήλους ...» (678e), «άγαθοί μέν διά ταύτά τε ήσαν καί διά τήν
λεγομένην εύήθειαν» (679c).

Δύο αγαθά ηθικά πρός εμπέδωση της κοινωνίας

Στήν περαιτέρω συνέχεια τού πρωταγόρειου μύθου εξηγείται, πώς άπο-
φεύχθηκε ό άφανισμός τού άνθρώπινου γένους, μέ υπερνίκηση τής άκοινω-
νησίας: εύτύχησαν κάποτε, καί όχι πολύ άργά, οί άρχέγονοι άνθρωποι ν'
άποκτήσουν δύο άγαθά ήθικά μεγάλης άξιας, βελτιωτικά τού χαρακτήρα
των καί σωστικά τής ζωής των, «αιδώ τε καί δίκην»: «Ζεύς ούν δείσας
περί τω γένει ήμών, μή άπόλοιτο πάν, Έρμήν πέμπει άγοντα εις άνθρώπους
αιδώ τε καί δίκην, Γν' είεν πόλεων κόσμοι τε καί δεσμοί φιλίας συναγωγοί»
(322b-c).

'Εξαίρεται ή άποστολή τών δύο αύτών ήθικών άγαθών νά συνιστούν
άρμονία καί συνοχή στίς πόλεις («ϊν' είεν πόλεων κόσμοι τε καί δεσμοί»),
άλλά καί νά συνεπιφέρουν φιλία στούς άνθρώπους («φιλίας συναγωγοί»)' μέ
αποτέλεσμα νά έχουν οί άνθρωποι δυνατότητα γιά ομαλή καί γόνιμη ζωή
στίς πόλεις, προφυλαγμένοι άντίκρυ στόν άπό τά θηρία κίνδυνο.
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Έξ άλλου, στον άνθρωπολογικό αύτό μύθο καί τονίζεται ώς άναγκαία
προϋπόθεση' γιά τή γένεση τών πόλεων ή ένυπαρξία τών δύο χυτών κύριων
ήθικών άγαθών στις συνειδήσεις όλων τών άνθρώπων άνεξαίρετα, κατά δια-
φορισμό πρός δ,τι συμβαίνει μέ τις τέχνες, όπου ισχύει ό κοινωνικός έπιμε-
ρισμός, δηλαδή ολίγοι μόνον άπό τούς άνθρώπους τής κοινωνίας πρέπει νά
κατέχουν κάθε μίαν άπό αύτές. Ή εντολή τοΰ Διός γιά τήν άπόκτηση τής
αίδούς καί τής δίκης είναι: «καί πάντες μετεχόντων ου γάρ άν γένοιντο πό-
λεις, εί ολίγοι αύτών μετέχοιεν ώσπερ άλλων τεχνών» (322d).

Ή ένυπαρξία κατ' άρχήν τών δύο αύτών ήθικών άγαθών στις συνειδή-
σεις όλων τών άνθρώπων, χαρακτηρισμένη άπό τόν Πρωταγόρα ώς όρος
άπαραίτητος γιά τήν ύπαρξη τών πόλεων, δηλαδή τής κοινωνίας, άποτελεΐ
καί βάθρο ιδεολογικό τής δημοκρατίας, καί ιδιαίτερα τού δικαιώματος ισηγο-
ρίας τών πολιτών (323 a)' άλλά καί μαρτυρεί τή μύχια σχέση τής ήθικής
πρός τόν άνθρωπο, τήν καί άποφασιστική γιά τήν άξια του ώς άνθρώπου-
επαληθεύει, πιστεύω, τόν χαρακτηρισμό τής ήθικής, σέ πρόσφατο βιβλίο
μου, ώς άρτου έπιούσιου τού πνευματικού άνθρώπου.

'Αξίζει νά έπισημανθεΐ ότι έμφανίζει τήν ήθικότητα ό Πρωταγόρας ώς
θεόπεμπτη, άρα θεάρεστη, καί όχι ώς διαταρακτική τής εύταξίας τού κό-
σμου, όπως έμφανίζει τήν τεχνική, άπόκτημα τών άνθρώπων μέ κλοπή
τού Προμηθέως άπό τούς θεούς. 'Ερωτάται όμως: Ή θετική άξια τής ήθι-
κότητας έγκειται μόνο στήν ρητά προβαλλόμενη σωστική τού άνθροόπινου
γένους άποστολή της πρός έμπέδωση τού βίου τών άνθρώπων εντός κοι-
νωνίας, προφυλακτικής των άπό τόν όλεθρο στήν άγρια Φύση; ή μήπως
ύποσημαίνει κάτι πλέον, δηλαδή έπανόρθωση κάπως τών συνεπειών τής
διαταραχής τής εύταξίας τού κόσμου, άφότου ό άνθρο^πος άπόκτησε τήν
τεχνική, κτήμα πριν μόνο τών θεών, συνεπαγόμενη μέ τή χρήση της καί
τή ριζική έλευθερία τού άνθρώπου, ικανή καί γιά δράση περαιτέρω διατα-
ρακτική τής εύταξίας τού κόσμου, καί συγκεκριμένα στις διανθρώπινες ήδη
σχέσεις, έντακτεες δευτεροβάθμια σ' αύτόν. Ή ριζική έλευθερία τού
άνθρώπου, κατόχου μάλιστα καί τών έκγονων τής τεχνικής ικανοτήτων,
έάν παραμείνει γυμνή άπό ήθικότητα, είναι πηγή καί τής χείριστης άνοσι-
ουργίας. Ό Αριστοτέλης μάς διαμηνύει επιγραμματικά: «ώσπερ γάρ καί
τελεωθέν βέλτιστον τών ζώων άνθρωπος έστιν, ούτω καί χωρισθέν νόμου
καί δίκης χείριστον πάντων, χαλεπωτάτη γάρ άδικία έχουσα όπλα, ό δ'
άνθρωπος όπλα έχων φύεται φρονήσει καί άρετή, οίς επί τάναντία έστι
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χρήσθαι μάλιστα, διό άνοσιώτατον και άγριώτατον άνευ άρετής» (Πολιτικά
1253 a).

Έξ άλλου και παρατηρούμε, οτι δ Ζευς στή φροντίδα του γιά τον μη
άφανισμδ τοΰ άνθρώπινου γένους έμφανίζεται μάλλον γλίσχρος: δέν χορήγη-
σε προς τούς άνθρώπους τήν ευρισκόμενη στήν κατοχή του πολιτική, μόνη
αύτή άκέραια καθοδηγητική τού κοινωνικού βίου τ ίο ν, άλλά περιορίστηκε νά
τούς έφοδιάσει μέ ό,τι άρκοϋσε πρός εξοικονόμηση των άπλώς, γιά υπερνί-
κηση τής άκοινωνησίας των.

Εκφράσθηκε, νομίζω, μέ τόν τρόπο αύτό ή άπαισιοδοξία τού Πρωταγό-
ρα γιά τή σχέση τής άνθρωπότητας μέ τήν πολιτική, δηλαδή γιά τήν ύπαρ-
ξη πολιτικής στήν 'Ιστορία, ικανής οδηγού τής άνθρωποτητας πρός τό
«ζήν» καί τό «εύ ζήν». Καί Γσως πρέπει νά όμολογήσομε, ότι έπαληθεύθη-
κε σέ κάποιο βαθμό ή άπαισιόδοξη αύτή γνώμη του άπό τήν έκτοτε 'Ιστο-
ρία: μέ τούς πολέμους, τούς διωγμούς, τις εκμεταλλεύσεις καί άλλα δεινά"
μέ τήν άδυναμία τής πολιτικής, ιδιαίτερα έκδηλη στήν έποχή μας, νά εμπο-
δίσει τήν άλόγιστη καί άνευλαβέστατη συμπεριφορά πρός τή Φύση, κατα-
στροφική τελικά γιά τήν άνθρωπότητα.

Ή αιδώς χαί -ή δίκη στήν ιδιοσυστασία των

Στόν μύθο τού Πρωταγόρα ή άπαισιοδοξία ώς πρός τή δυνατότητα νά
υπάρξει πολιτική στήν υπηρεσία τών άνθρώπων άντισταθμίζεται μέ τήν
αισιόδοξη γνώμη γιά τήν έπάρκεια ήθικών άγαθών, όπως ή αιδώς καί ή δί-
κη, νά συντελέσουν ώστε οί άνθρωποι νά ζούν ομαλά σέ πόλεις" έμφανίζον-
ται, λοιπόν, ή αιδώς καί ή δίκη ώς οιονεί άναπληρωτικά τής πολιτικής.

Ή ομοζυγία τής δίκης μέ τήν αιδώ («αιδώ τε καί δίκην») υποδηλώ-
νει μάλλον σύλληψη τής δικαιοσύνης («δίκης») υποκειμενικά, ώς ήθικού
συναισθήματος, όπως άντίστοιχα τής αίδούς, πρόδηλα υπαρκτής ύποκειμε-
νικά ώς ήθικού συναισθήματος. Αύτό ίσως ύποσημαίνουν καί οί τρεις λέ-
ξεις «άγοντα εις άνθρώπους», δηλαδή στίς συνειδήσεις τών άνθρώπων, κα-
θενός άτομικά. Ή φράση όμως «ίνα είεν πόλεων κόσμοι τε καί δεσμοί»
τονίζει τόν κοινό προορισμό τής αίδούς καί τής δίκης: νά έμπεδώσουν
άρμονία καί συνοχή στήν προ-πολιτική άκόμη κοινωνία, μέ αύτόματη έξ
άλλου συνέπεια τή δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ τών μελών της
(«φιλίας συναγωγοί»).
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"Εξαρση τής αξίας τών δύο ήθικών αύτών άγαθών ύπήρχε ήδη στά έργα
τών πριν τον Πρωταγόρα Ελλήνων ποιητών: καί τών δύο μεγάλων, Όμη-
ρου καί Ησιόδου, άλλά καί άλλων όπως ό Τυρταίος καί όπως ό Σόλων.
Κατά Ήσίοδον, μάλιστα, ή δίκη ενυπάρχει μόνο στό άνθρώπινο γένος, καί
άποτελεΐ στοιχείο διαφοριστικό άνθρώπων καί άλλων ζώων ( "Έργα και
Ήμέραι 278-280).

Χρειάζεται όμως νά διευκρινισθεί πώς ό Πρωταγόρας στόν μύθο του
έννοεΐ καί τήν αιδώ καί τήν δίκην, ή καί πώς έμεΐς εννοούμε καί τή μιά καί
τήν άλλη ή καί άποτιμούμε τή δυνατότητα συμβολής των γιά τήν έμπέδω-
ση τής κοινωνίας.

Ή αιδώς καί ή δικαιοσύνη (329c) διαφέρουν μεταξύ των, παρά τήν ύπέρ
τής κοινωνίας έποικοδομητική συνέργειά των.

Ή αιδώς, σύνθεμα αίδημοσύνης καί σεβασμού, ενεργεί προπάντων άπο-
τρεπτικά, δηλαδή άποτρέπει άπό τις πράξεις τις άντίθετες πρός τήν ήθική.
Ή δικαιοσύνη, έκτός άπό τή δράση τήν άποτρεπτική τών άντι-ανθρώπινων
καί άντι-κοινωνικών πράξεων, ενέχει καί δράση κατευθυντική τού άνθρώπι-
νου άτομου πρός τό πρακτέο γιά τήν ύπηρέτηση τής ζωής του, μάλιστα καί
πρός τό εύ ζήν, άλλά χωρίς παραμειώσεις τών όρων, ή καί μέ συνυπηρέτη-
ση, τού «ζήν» καί τού «εύ ζήν» τών άλλων άνθρώπων, ή ένδεχόμενα καί μέ
ιδιαίτερη μέριμνα γιά τό «ζήν» ή καί τό «εύ ζήν» ορισμένων άλλων άνθρώ-
πων, καθώς π.χ. τών άνήλικων τέκνων.

Ή αιδώς, καί ώς αίδημοσύνη καί ώς σεβασμός, είναι κάτι πιό έσώψυχο
άπό τή δικαιοσύνη, άλλά καί στηρίζει ένδεχόμενα τή δικαιοσύνη: όποιος έχει
αιδώ αύτο-αποτρέπεται άπό τήν παράβαση τών ύπαγορεύσεων τής δικαιοσύ-
νης, καί δέν χρειάζεται πειθαναγκασμό του μέ άπειλή ποινής π.χ. γιά τυχόν
παράβαση των.

Εκφραστικότατο είναι τό ήθικό παράγγελμα τού Δημοκρίτου (68Β264)
«μηδέ τι μάλλον τούς άνθρώπους αίδεΐσθαι έωυτού μηδέ τι μάλλον έξεργά-
ζεσθαι κακόν, εί μέλλει μηδείς είδήσειν ή οί πάντες άνθρωποι».

Ή αιδώς, καθώς είναι γιά τόν άνθρωπο κάτι βαθύβλυστο άπό τόν εαυ-
τό του, δέν ύπέχει τό βάρος έτεροκαθορισμού της, ένέχει μάλιστα καί πολύ
έντονο τό συναισθηματικό στοιχείο, αν καί όχι δίχως άντιστοιχία κάθε φορά
πρός άρνητική άξια ή θετική: πρός άρνητική ώς αίδημοσύνη, πρός θετική ώς
σεβασμός.

Μέ τήν αίδημοσύνη συνυπάρχει συχνά τό ήθικό έπίσης άγαθό τιμή, δη-
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λαδή έσώψυχη βίωση άπό τον άνθρωπο τής ήθικής άξίας του ή καί άνα-
γνο^ριση τής ήθικής άξίας του άπό τους άλλους άνθρώπους στήν κοινωνία.
Καί είναι ή συναίσθηση τής τιμής ιδιαίτερα έντονη, δταν συμβεί άμαύρωσή
της ή στή συνείδηση τοΰ ίδιου τοΰ υποκειμένου της ή μέ προσβολή της άπό
άλλους άνθρώπους στήν κοινωνία. Ή αιδώς καί ώς σεβασμός καί ώς αίδη-
μοσύνη συναντάται μέ τήν τιμή: ώς σεβασμός τήν υπερασπίζεται, ώς αίδη-
μοσύνη έπακολουθεΐ τήν προσβολή της.

Ή δικαιοσύνη, καί ώς άρετή, δηλαδή κάτι προσωπικό, ή κάπως καί συ-
ναισθηματικό, έχει καίριο στοιχείο τήν πρακτική ευθυκρισία, κάτι μή συναι-
σθηματικό" άλλά καί υπέχει τήν ευθύνη πρός άντικειμενικά ορθή κατανομή
καθηκόντων καί διανομή άγαθών στους έντός κοινωνίας άνθρώπους· είναι
άρα συναρτημένη άρρηκτα μέ στοιχεία τής κοινωνίας ή καί τοΰ φυσικού πε-
ριβάλλοντος, έπηρεαστικά σέ μέγα βαθμό τών καθορισμών της.

Καί άξίζει νά έξαρθεΐ ότι δέν έμπιστεύεται ό Πρωταγόρας γιά τήν ομαλή
συμβίωση τών άνθρώπο^ν στίς πόλεις τήν «δίκην» μόνη, άλλά κρίνει άπα-
ραίτητη καί τήν αιδώ, αυθόρμητη κατ' έξοχήν ήθικότητα.

Ή γενεση τοΰ θετικού δικαίου χαί τό κίνητρο για τήν ίδρυση πόλεων

"Ισως, όμως, ή λέξη «δίκη» στόν μύθο τοΰ Πρωταγόρα νά σημαίνει όχι
άπλώς δικαιοσύνη, άλλά καί δίκαιο θετικό, δηλαδή θεσπισμένο κάπως σέ
προ-πολιτική έστω κοινωνία- όπως άλλωστε δέχεται ό Πλάτων, συγγραφεύς
τών Νόμων, όταν περιγράφει τήν άρχική μονάδα κοινωνίας, τήν οικογένεια,
προηγούμενη άπό τούς δύο άλλους τύπους κοινωνίας, τήν «κώμην» καί τήν
«πόλιν» (627e).

Καί ας μού έπιτραπεΐ μικρή παρέκβαση:

Ή τριαδική πρόβαση τής άνθρωπότητας πρός τήν ολοένα εύρύτερη κοι-
νωνία, άπο τήν «οικίαν» στήν «κο^μην» καί άπό τήν «κώμην» στήν «πό-
λιν», προβλημένη άπό τόν Πλάτωνα, όχι δογματικά όμως, άλλά ώς πιθανή
άπλώς (Νόμοι 681a 4), έγινε άποδεκτή άπό τόν 'Αριστοτέλη καί προβλή-
θηκε άπό αύτόν έμφατικά (Πολιτικά 1252b 9-31)" μάλιστα, μετά πολλούς
αιώνες καί άπό τόν Γερμανό φιλόσοφο Hegel (Grundlinien der Philosophie des
Rechts, 1821, §§158-360).

Ό Πλάτων, συγγραφεύς τών Νόμων, όπου αναδεικνύεται καί θεωρη-
τικός τού δικαίου έξοχος, δέν άγνόησε ότι ή αρμονική συνύπαρξη τών άνθρώ-
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πων καί ή έμπρακτη αλληλεγγύη των βλάστησαν άρχικά στο κύτταρο τής
κοινωνίας, στήν οικογένεια δηλαδή, άπο τήν ψυχικά διαπλαστική προς ήθι-
κότητα δύναμη τής οικογενειακής θαλπωρής, μέ κύρια πηγή τήν σέ βιολο-
γικό δεσμό ριζωμένη μητρική στοργή, καί μέ τήν όποια συνδρομή έξ άλλου
τής έμπειρίας γιά τις πρακτικές άνάγκες στή συμβίωση τών μελών τής
οικογένειας. Τά ένδο-οικογενειακά έθιμα, διαπλασμένα στόν χώρο ήθικής
θαλπωρής τών διάφορων μεγάλων σύνθετων οικογενειών κοινού αίματος,
ύπέχουν κάποτε διαλογή, όταν δηλαδή αύτές ενώνονται καί συναποτελούν
εύρύτερη κοινωνία" καί μέ τή διαλογή αύτή συγκροτούνται οί πρώτες νομο-
θεσίες (Νόμοι 680a-681d).

Ό Πρωταγόρας όμως στόν μύθο του δέν έπισημαίνει τήν οικογένεια καί
τήν κοινωνική δυναμική, άπό τήν οικογένεια πρός εύρύτερη κοινωνία· καί δέν
επιχειρεί νά συλλάβει τή γένεση του δικαίου στήν πρωτο-Ίστορία τής
άνθρωπότητας, δηλαδή στόν βίο τών άρχέγονων άνθρώπων καί ούτε προ-
βάλλει τήν αύστηρή έννοια τού θετικού δικαίου, ώς συντελεστή άναγκαίου
γιά τήν ύπαρξη τής εύρύτερης κοινωνίας· ώστε καί περιορίζεται σέ μνεία τής
«δίκης» άόριστα, χωρίς παρουσίαση τού τρόπου λειτουργίας της γιά τήν
επίτευξη εύταξίας στήν κοινωνία, έστω καί στήν μή άναπτυγμένη, τών
άρχέγονων άνθρο^πο^ν.

'Άς μή παραγνωρίζομε, όμως, ότι πρός συζήτηση διευκρινιστέο θέμα
ήταν γιά τόν Προ_>ταγόρα τό διδακτόν ή μή τής άρετής, καί μέ τά λεχθέν-
τα γιά τήν αιδώ καί τήν δίκην έπιδίωκε νά ύπηρετήσει τή γνώμη του ώς
πρός τό σπουδαίο αύτό εκπαιδευτικό ζήτημα. Εξηγείται άρα κάπως ή μή
άποσαφήνιση τής έννοιας «δίκη» ώς πρός τό εύρος της: άν περιλαμβάνει
δυνάμει το συστατικό του θετικού δικαίου διάπλεγμα ύποχρεώσεων καί δι-
καιωμάτων, ή καί όχι μόνο τήν καθοριστική λειτουργία τού δικαίου, τήν
άμεσα ρυθμιστική τής ζωής στήν κοινωνία, άλλά καί τις υπηρετικές της δύο
άλλες, τήν κυρωτική καί τή δικαστική. (Γιά τή διάκριση τών τριών αύτών
λειτουργιών τού δικαίου, είσαγμένη στή Γενική θεωρία τού δικαίου μέ τήν
επί ύφηγεσία διατριβή μου τό 1943, βλέπε στό βιβλίο μου Φιλοσοφία τού
δικαίου, 1954, εκδόσεις Παπαζήση).

"Ενδειξη, έξ άλλου, τής έξαίρετης έπιστημοσύνης τού Πρωταγόρα ώς
πρός τή συμβολή τού δικαίου στήν έμπέδωση τής κοινωνικής εύταξίας είναι
ή γνώμη του γιά τήν άποστολή τής ποινής, εκφρασμένη άφού έληξε ή αφή-
γηση τού μύθου, καί ώς άποδεικτική του «παρασκευαστόν είναι άρετήν»
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(324a): «Ουδείς γάρ κολάζει τους άδικούντας προς τούτω τον νοϋν έχων καί
τούτου ένεκα, οτι ήδίκησεν, όστις μή ώσπερ θηρίον άλογίστως τιμωρείται"*ό
δέ μετά λόγου έπιχειρών κολάζειν ού τού παρεληλυθότος ένεκα άδικήματος
τιμωρείται —ού γάρ αν τό γε πραχθέν άγένητον θείη— άλλά τού μέλλοντος
χάριν, ίνα μή αύθις άδικήση μήτε αύτός ούτος μήτε άλλος ο τούτον ιδών κο-
λασθέντα" καί τοιαύτην διάνοιαν έχων διανοείται παιδευτήν είναι άρετήν
άποτροπής γούν ένεκα κολάζει» (324 a-b). Καί άς μού έπιτραπεΐ νά τονί-
σο.» τις φράσεις «ίνα μή αύθις άδικήση μήτε αύτός ούτος μήτε άλλος ό
τούτον ίδών κολασθέντα».

Δίδαγμα πολύτιμο παραμένει, άπό τή φράση «αιδώ τε καί δίκην», ότι
γιά τήν έμπέδο.»ση τών κοινο.»νιών δέν επαρκεί τής δικαιοσύνης ή συμβολή,
έστω καί μέ ύπαρξη άρτιου συστήματος θετικού δικαίου, άλλά χρειάζεται καί
ή συμβολή τής ηθικότητας, ένδοσυνειδησιακής στήν ούσία της, άσχετης καί
υπέρτερης άπό τις ύπαγορεύσεις καί τις κυρώσεις τού θετικού δικαίου, κα-
θοριστικής έξ άλλου τής συμπεριφοράς τού άνθρώπου όχι μόνο πρός τήρηση
κατ' άρχήν τών ύπαγορεύσεων τού θετικού δίκαιου, άλλα προπάντων περα
αύτών άντικρυ στίς πολλές στιγμές τής ζωής, άδιάφευκτα καταπιστευμενε'ς
στήν αύτοκαθοριστική άτομική ένέργεια τού άνθρώπου.

"Αλλο ιδίωμα τού μύθου τού Πρωταγόρα είναι ό ύπερτονισμός τού κιν-
δύνου τών άνθρώπων άπό τά θηρία ώς κινήτρου γιά τή σύμπηξη τών πρω-
των κοινωνιών. Καί φέρεται ώς πρός αύτό, δηλαδή μάλλον ώς πρός τό κί-
νητρο γιά τήν άπόκτηση κοινωνικότητας από τούς αρχέγονους άνθρώπους,
νά συμφωνεί κάπως μέ τόν Πρωταγόρα ό Δημόκριτος: «καί πολεμουμένους
μέν ύπό τών θηρίων άλλήλοις βοηθεΐν υπό τού συμφέροντος διδασκομένους,
άθροίζομενους δέ διά τόν φόβον έπιγιγνώσκειν έκ τού κατά μικρόν τούς
αλλήλων τύπους»· ένώ άπό τόν Πλάτωνα, συγγραφέα τών Νόμων (681a),
σημειώνεται άπλώς ή βιοαμυντική άντίκρυ στά θηρία μέριμνα, ώς μιά με-
ταξύ άλλων στήν πρόβαση τών άνθρώπων γιά ίδρυση πόλεων: «περιβόλους
τε αίμασιώδεις τινάς τειχών έρύματα τών θηρίων ένεκα ποιούνται».

Ό Πλάτων, συγγραφεύς τής Πολιτείας, όταν πραγματεύεται γιά τη
συγκρότηση τής «πόλεως», άπό σκοπιά όχι γενεσιολογική, άλλά πραξιολο-
γική, προβάλλει τόν καταμερισμό τών έργων: «Γίγνεται πόλις..., έπειδη
τυγχάνει ήμών έκαστος ούκ αυτάρκης, άλλά πολλών ών ένδεής ... Ούτω δή
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άρα παραλαμβάνων άλλος άλλον έπ' άλλου, τον δ' έπ' άλλου χρεία πολλών
δεόμενοι, πολλούς εις μίαν οί'κησιν άγείραντες κοινωνούς τε και βοηθούς,
ταύτη τη συνοικία έθέμεθα πόλιν ονομα» (369b-c). Ό Πρωταγόρας στον
μύθο του δέν προβάλλει τον καταμερισμό των έργων ώς κίνητρο για τήν
ίδρυση των πόλεων, αν και δεν τον αγνοεί, όπως φαίνεται καί άπό τή φρά-
ση «ού γάρ αν γένοιντο πόλεις, εί ολίγοι μετεχοιεν ώσπερ άλλων τεχνών»
(322a). Καί είναι αυτό ευεξήγητο, καθώς ή μυθική αφήγηση του Πρωτα-
γόρα έχει άμεσο αντικείμενο τον βίο των αρχέγονων ανθρώπων, όπου μικρή
σπουδαιότητα έχει ό καταμερισμός τών έργων καί είναι μόλίς υπανάπτυκτος.

Επίλογος

Αυτά μας υποκινεί νά διαλογισθοΰμε ό κατά Πλάτων& μύθος του Πρω-
ταγόρα. Καί ας μή λησμονούμε τήν κλασική ρήση τοΰ διάσημου αυτού σο-
φιστή «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος», κατακυρωτική τού άνθρώπου
ώς αύτόθετου υποκειμένου για λογισμό τών πάντων. Άς μή λησμονούμε
ιδιαίτερα τή διαβόητη, άγνωστικιστική περί θεών ρήση του «περί μεν θεών
ουκ έχο^ είδέναι ούθ' ώς είσίν ούθ' ώς ουκ είσίν». Ή μνεία στον μύθο, λοι-
πόν, θεών όπως ό Ζεύς καί ό Έρμης, ό "Ηφαιστος καί ή 'Αθηνά, ή καί
υπεράνθρωπου όντος, όπως ό Προμηθεύς, πρέπει νά καταλογισθεί απλώς
στήν συμβολική γλώσσα της μυθοπλασίας, δηλαδή νά εννοείται ώς λεγόμε-
νη ποιητική άδεια, καί άκριβέστερα μυθολογική άδεια- καί νά ερμηνεύεται,
άρα, ώς ύποδηλωτική επιτεύξεων της επινοητικότητας, όπως ήδη τονίσα-
με, ή καί τής ευαισθησίας τών άνθρώπων με υπέρβαση της υπαρξιακής τα>ν
υποκειμενικότητας.

Ή κριτική αυτή αποτίμηση τής συμβολής τού άνθρωπολογικού μύθου
τού Πρωταγόρα στή Φιλοσοφία τής Ιστορίας καί στή Φιλοσοφία τού Δι-
καίου αποτελεί έκφραση όχι άνευλάβειας, άλλά μάλλον τιμής, υπηρετική τής
φήμης τού μεγάλου αυτού σοφιστή, δηλαδή μεστού σοφίας στοχαστή, ένδο-
ξου τέκνου τής βορείου Ελλάδος.

Βιβλία Kon/not ΔεΣΠΟΤΟΠΟϊΛΟΤ μέ θέμα όχι άσχετο προς το θέμα τής διεξοδικής αυτής πραγματεί-
ας: Φιλοσοφία τοΰ δίκαιου, Παπαζήσης, Αθήναι 1954. Φιλοσοφία τής 'Ιστορίας κατά Πλάτωνα, ΙΙαπαζή-
σης, Αθήναι 1982. Φιλοσοφία της Ιστορίας κατά Δημόκριτου, Παπαζήσης, Αθήναι 1983. Philosophy of
History in ancient Greece, Ακαδημία Αθηνών, Athens 1991. ha philosophie politique de Platon,
Ousia, Bruxelles 1997. Μελετήματα Φιλολογίας καί Φιλοσοφίας, Ελληνικά Γράμματα. Αθήναι 1998.
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ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Κ ας ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΓΕΣΙΟΥ-ΦΑΛΤΣΗ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΡΑΚΑΤΟ

Ή άνακηρυσσόμενη σήμερα ώς αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας,
μετά τή λήψη του πτυχίου και του Διδακτορικού Διπλώματος άπο τη Νο-
μική Σχολή τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνέχισε τις
σπουδές της σέ γερμανικά πανεπιστήμια. Ακολούθως, άνηγορεύθη ύφηγήτρια
της Πολιτικής Δικονομίας άπο τή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. Ή εν λόγω Σχολή το 1979 τήν εξέλεξε Καθηγήτρια στήν έδρα
τοΰ Αστικού Διοικητικού και Δικονομικού Δικαίου, άπο τήν οποία άπεχώ-
ρησε το 2002 μέ τον τίτλο της ομότιμης καθηγήτριας.

Ή κα Γέσιου-Φαλτσή κατά τήν πανεπιστημιακή της σταδιοδρομία άνέ-
πτυξε αξιόλογη δράση και έ'τυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων. Το συγγρα-
φικό της έργο, μέρος τοΰ οποίου είναι δημοσιευμένο στό εξωτερικό, είναι εκτε-
ταμένο και καλύπτει ολα τά τμήματα τοΰ Αστικού Δικονομικού Δικαίου.

Κυρία Καθηγήτρια, ή Ακαδημία Αθηνών είναι ευτυχής πού σας χ,αΧω-
σορίζει ώς άντεπιστέλλον μέλος τού έσωτερικοΰ στον κλάδο τού Αςττικου Δι-
κονομικού Δικαίου και σας άπευθύνει τις καλύτερές της εύχές.

Ταυτοχρόνως, σας παραδίδω τό διάσημο της.

Σέ πλήρη άνάλυση τών βιογραφικών στοιχείων της Καθηγήτριας κας
Γέσιου-Φαλτσή θά προβεί, σύμφωνα μέ σχετική άπόφαση της Συγκλήτου,
ό συνάδελφος Ακαδημαϊκός κ. Γεά)ργιος Μητσόπουλος.

Παρακαλώ τόν κ. Μητσόπουλο να έλθει στό βήμα.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΓΕΏΡΓΙΟ ΜΗΤΣΟΠΟΪΛΟ

Έρίτιμη καί αγαπητή κυρία Γέσιου - Φαλτσή,

Μέ ιδιαίτερη χαρά ανέλαβα, κατ' έντολήν τής Τάξεως τών 'Ηθικών καί
Πολιτικών 'Επιστημών τής 'Ακαδημίας, νά παρουσιάσω τό επιστημονικό
σας έργο κατά τήν έπίσημη αυτή υποδοχή σας ώς άντεπιστέλλοντος μέλους
τής Ακαδημίας 'Αθηνών.

Ή επιστημονική σας σταδιοδρομία άρχισε μέ τόν διορισμό σας ώς βοη-
θού στις έδρες τοΰ Αστικού Δικονομικού Δικαίου καί του 'Ιδιωτικού Διε-
θνούς Δικαίου τής Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. Καί σέ σύντομο μετέπειτα διάστημα παρουσιάσατε τή διδακτορι-
κή σας διατριβή μέ θέμα: «Αστικοί δικονομικαί διατάζεις τών διεθνών συμ-
βάσεων της Ί Ομάδος», που εγκρίθηκε άπό τή Σχολή μέ βαθμό άριστα.
Κατά τά έτη 1968-1969 εύρίσκεσθε στή Γερμανία μέ ύποτροφία τού 'Ιδρύ-
ματος Alexander von Humboldt καί τό 1970 έκλέγεσθε ύφηγήτρια στήν
έδρα τού Αστικού Δικονομικού Δικαίου μέ τήν έπί ύφηγεσία διατριβή σας
τού δυσχερούς θέματος «Ή ομοδικία εις τήν πολιτική ν δίκην». Καί τό έτος
1979 ή αύτή Σχολή σάς έξέλεξε τακτική καθηγήτρια στή νεοσυσταθείσα
έδρα 'Αστικού καί Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου. "Εκτοτε διδάξατε άνελ-
λιπώς όλες τις γενικές καί ειδικές εκφάνσεις τής θεωρίας καί εφαρμογής τού
'Αστικού Δικονομικού Δικαίου καί εξακολουθείτε νά διδάσκετε στό Μετα-
πτυχιακό Τμήμα τής Σχολής καί μετά τήν όμοτιμία σας.

Κατά τή διάρκεια τής πανεπιστημιακής σας σταδιοδρομίας διδάξατε βα-
σικά θέματα άστικού δικονομικού δικαίου στήν Εθνική Σχολή Δικαστών καί
παράλληλα διατελέσατε Πρόεδρος τής 'Επιτροπής Δημοσίων καί Διεθνών
Σχέσεων τού ΑΠΘ καί μέλος τής Επιτροπής Εύρωπαΐκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων μέ σημαντική άξιοποίηση αύτής τής κατεύθυνσης. Έδώσα-
τε διαλέξεις σέ πολλά ξένα Πανεπιστήμια έντός καί έκτός τού ευρωπαϊκού
χώρου, καί κατά τό έτος 1997 διδάξατε ώς επισκέπτρια καθηγήτρια στό
Πανεπιστήμιο Tulane τής Νέας 'Ορλεάνης τών ΗΠΑ μέ τό σημαντικό θέ-
μα: «Σύγκρουση νόμων στό ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο»· κατά τήν τελευ-
ταία δέ δεκαπενταετία μετέχετε στη διδακτική ομάδα τού καλοκαιρινού στήν
Ελλάδα Τμήματος τού αύτού Πανεπιστημίου μέ άνάλυση γενικοτέρων δικο-
νομικών θεμάτων, μέ ακροατήριο Αμερικανών φοιτητών.
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Ή άποχώρησή σας άπό τή Νομική Σχολή τοΰ ΑΠΘ αποτέλεσε τήν
αφετηρία σειράς τιμητικών εκδηλώσεων για τήν όλη επιστημονική σας συμ-
βολή, αρχικά μέ τήν απονομή τοΰ τίτλου ώς επιτίμου δικηγόρου τοΰ Δικη-
γορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και έπειτα μέ επιστημονικές διημερίδες
πρός τιμήν σας που διοργανώθηκαν από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλο-
νίκης σέ συνεργασία μέ τήν Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, καθώς
και άπο τή Νομική Σχολή τού Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Και
άκολούθησε ή άναγόρευσή σας άπό τό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών ώς επιτίμου
διδάκτορος της Νομικής Σχολής (2006) καθώς και ή έκδοση, μέ πρωτο-
βουλία της Νομικής Σχολής τού ΑΠΘ, τιμητικού τόμου, πού άποτελέσθη-
κε άπό τρείς ήμιτόμους έκ τών οποίων ό τρίτος μέ μελέτες διακεκριμένων
ξένο:>ν καθηγητών.

Το επιστημονικό σας έργο καλύπτει όλα τα έπιμέρους τμήματα τού
Αστικού Δικονομικού Δικαίου, έκτείνεται δέ και σέ θέματα τόσο Διοικητικού
Δικονομικού Δικαίου, όσο καϊ Εύρωπάικού Δικονομικού Δικαίου. Μέ άφετη-
ρια δε την υψηλή παράδοση της ελληνικής θείϋρίας τού Δικονομικού Δικαί-
ου άκολουθήσατε ορθή ερμηνευτική κατεύθυνση μέ πλήρη εποπτεία της διε-
θνούς έπιστημονικής έξελίξεως, άλλά και μέ ορθή επίσης θεώρηση τού Αστι-
κού Δικονομικού Δικαίου ώς τελολογικά διαρθρωμένου συστήματος μέ τόν
διέποντα αύτό σκοπό. Περιορίζομαι, άπό τόν σύντομο χρόνο, νά επισημάνω
δύο μελέτες σας άπό τό όλο επιστημονικό σας έργο.

Ή πρώτη άφορα τό βιβλίο σας μέ τίτλο Civil Procedure in Hellas
(Sakkoulas/Kluver 1997) πού άποτελεΐ γιά τόν άλλοδαπό άναγνώστη πλή-
ρη εικόνα τής υψηλής έπιστημονικής στάθμης της έλληνικής θεωρίας τού
Αστικού Δικονομικού Δικαίου καθώς καί τής έπιτυχούς αναλύσεως τής όλης
δομής τού νέου Κ. Πολιτικής Δικονομίας.

Και ή δεύτερη άφορα τό τρίτομο σημαντικό έργο σας, τό Δίκαιο της
Αναγκαστικής 'Εκτελέσεως. Στόν πρώτο τόμο διαπραγματευθήκατε τό Γε-
νικό Μέρος τής Αναγκαστικής Εκτελέσεως (1998), στόν δεύτερο τόμο τό
Ειδικό Μέρος (2001) καί στόν τρίτο τή Διεθνή Αναγκαστική 'Εκτέλεση
πού έντάσσεται στόν κλάδο του Διεθνούς Αστικού Δικονομικού Δικαίου καί
ώς πρός ορισμένο τμήμα στόν κλάδο τού Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου
(2006). Τό τρίτομο αύτό έργο σας κάλυψε τόσο τή θεωρητική δομή, όσο καί
τήν όλη έρμηνεία τών θεμάτων τού βασικού αυτού κλάδου τού Αστικού Δι-
κονομικού Δικαίου. Διότι πρέπει νά τονισθεί ότι τό δίκαιο τής άναγκαστικής
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εκτελέσεως αντιμετωπίσθηκε στο παρελθόν ώς κλάδος τεχνικών κανόνων δι-
καίου πού δέν προσφέρονται γιά βαθύτερη έπιστημονική έρευνα. Άλλά ή
έννοιολογική έξέλιξη πού πραγματοποιήθηκε κυρίως κατά τις τελευταίες δε-
καετίες καί αφορά στήν προστασία τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων σέ συνάρ-
τηση μέ τή θεωρία γιά τό δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας, μετέβα-
λαν ριζικά τις θεωρητικές κατευθύνσεις καί ώς πρός τό δίκαιο τής αναγκα-
στικής έκτελέσεως. Διότι άντιμετωπίζεται πλέον αύτό ώς αύτοτελής διαδι-
κασία εντεταγμένη στό σύστημα άπονομής δικαιοσύνης, πού διέπεται άπό
συγκεκριμένες θεμελιώδεις άρχές κατά τρόπο ώστε τό έσχατο μέσον έφαρ-
μογής τού δικονομικού καταναγκασμού νά περιορίζεται σέ σημαντικά άνθρω-
πιστικά πλαίσια.

Ό νέος αιών στόν όποϊο εισήλθαμε, φέρει τά ίχνη τής σταδιακής κάμ-
ψεως τών αύστηρών διακριτικών ορίων μεταξύ τών διαφόρων κλάδων τού δι-
καίου. Διότι τά προβλήματα βασικών θεσμών καί νομικών έννοιών, δέν άντι-
μετωπίζονται πλέον έντός αύστηρών έθνικών πλαισίων, όταν μάλιστα βα-
σικές συνταγματικές διατάξεις προσανατολίζουν τόν έρμηνευτή σέ ακατάλυ-
τες άξιες, μέ τελική άναφορά στήν ιδέα τού δικαίου καί τήν άνέσπερη δύνα-
μη τής ήθικής. Αύτή τή σταθερή κατεύθυνση πού άκολουθήσατε σέ όλη σας
τήν έπιστημονική διαδρομή εύχομαι νά συνεχίσετε άποδοτικά καί άπό τή νέα
ακαδημαϊκή σας θέση.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ 2008

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Κας ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΓΕΣΙΟΓ-ΦΑΛΤΣΗ

Κύριε Πρόεδρε τής Ακαδημίας Αθηνών,

Σεβαστέ μου Δάσκαλε, Κύριε Γεώργιε Μητσόπουλε,

Κύριε προ^ην Προαθυπ'ουργέ,

Κύριε Πρόεδρε τού Αρείου Πάγου,

Κύριε Πρόεδρε τού Ελεγκτικού Συνεδρίου,

Κύριε Πρόεδρε τού Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους,

Κυρία καί Κύριοι Ακαδημαϊκοί,

Κυρίες καί Κύριοι,

Άν καί έχω περάσει όλα τά στάδια τής πανεπιστημιακής ζωής, στέκο-
μαι σήμερα σ' αυτό τό βήμα μέ αισθήματα πρωτόγνωρα. Ή ύψιστη διάκρι-
ση πού άποφασίσατε νά μού άπονείμετε, αξιότιμα μέλη τής Ακαδημίας
Αθηνών, μέ τό νά μέ δεχθείτε στούς κόλπους τού ανώτατου πνευματικού
ιδρύματος τής χώρας μας, μέ κατακλύζει μέ άπέραντη συγκίνηση, άλλά και
συναίσθηση ευθύνης. Βαθιά μέσα μου αισθάνομαι τήν ανάγκη νά είμαι πάν-
τοτε αντάξια τού υψηλού κύρους τού τίτλου πού θελήσατε νά μού άπονείμε-
τε. Ή άναγνώριση τών επιστημονικών προσπαθειών ζωής πού άπηχεΐ ή
έκλογή ώς άντεπιστέλλοντος μέλους στήν Ακαδημία Αθηνών είναι ό,τι πε-
ρισσότερο θά μπορούσε νά ευχηθεί ό κάθε επιστήμονας. Σας ευγνωμονώ πού
μού δώσατε τή δυνατότητα νά ζήσω μια τέτοια κορυφαία στιγμή στήν άκα-
δημαική σταδιοδρομία μου.

Τήν έπίσημη αύτήν ώρα αισθάνομαι τήν υποχρέωση νά έκφράσο.) πρώτα
τις βαθύτατες ευχαριστίες μου πρός τά άξιότιμα μέλη τής ολομέλειας τής
Ακαδημίας Αθηνών, όπως καί τον Πρόεδρο της, Καθηγητή Κύριο Κων-
σταντίνο Δρακάτο, για τήν ευμενή τους ψήφο.
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'Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Μέ μεγάλη συγκίνηση αχούσα τά ωραία λόγια μέ τά όποια μέ υποδε-
χθήκατε καί σας εύχαριστώ έγκάρδια. Ξεχωριστές εύχαριστίες, καί τήν
ευγνωμοσύνη μου, οφείλω πρός τά διακεκριμένα Μέλη τής Τάξεως τών
'Ηθικών καί Πολιτικών Επιστημών, ιδίως πρός τόν Πρόεδρο τής Τάξεως
Καθηγητή Κύριο 'Εμμανουήλ Ρούκουνα καί τά μέλη τής εισηγητικής επι-
τροπής μου, Καθηγητές Κύριο Γεώργιο Μητσόπουλο, 'Επαμεινώνδα Σπη-
λιωτόπουλο καί 'Απόστολο Γεωργιάδη. Θά ήθελα όμως νά μού έπιτρέψετε νά
απευθυνθώ ιδιαίτερα πρός τόν σεβαστό μου Καθηγητή, καί λαμπρό μέλος
τής 'Ακαδημίας Αθηνών, Κύριο Γεώργιο Μητσόπουλο.

Σεβαστέ Δάσκαλε, θέλω πρώτα νά σάς ευχαριστήσω άπό τά βάθη τής
καρδιάς μου γιά όσα μέ περισσή έπιείκεια θελήσατε νά πείτε γιά τό πρόσω-
πο μου καί τις έπιστημονικές μου προσπάθειες. Άλλά καί πέρα άπ' αύτό,
στέκομαι σήμερα άπέναντί σας μέ βαθιά συγκίνηση γιά νά σάς πώ πόσο πο-
λύτιμα υπήρξαν γιά μένα τά διδάγματά σας στήν έπιστήμη και στην άκα-
δημαίκή δεοντολογία. Μού δείξατε μέ τρόπο άπαράμιλλο τό βάθος τής επι-
στημονικής σκέψεως καί μεθοδολογίας. Μού διδάξατε ποιό είναι τό πρότυπο
τού άκαδημαϊκοϋ δασκάλου. Είναι γιά μένα τιμή ύπέρτατη ότι είσθε Εσείς
πού παρουσιάσατε σήμερα τό έργο μου.

Ή σκέψη μου στρέφεται μέ εύλάβεια καί σ' έκείνους πού καθοδήγησαν
τά πρώτα έπιστημονικά βήματά μου, στούς έπιφανεΐς δασκάλους μου στό
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πολλοί άπό τούς οποίους ύπήρξαν μέλη τού
ανώτατου αύτού πνευματικού ιδρύματος" ιδιαίτερα στόν Χαράλαμπο Φραγ-
κίστα, τόν εισηγητή τής διδακτορικής καί ύφηγητικής διατριβής μου. Υπο-
κλίνομαι μέ σεβασμό στή μνήμη τους. 'Οφείλω άκόμη νά εύχαριστήσω τούς
συναδέλφους μου στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παλαιότερους άπό έμέ-
να ή νεώτερους, καί ιδίως τούς άμεσους συνεργάτες μου. "Οπως έχω πει
καί άπό άλλη θέση, ύπήρξαν ένα πολύτιμο κομμάτι τής έπιστημονικής
ζωής μου.

Οί τελευταίες, καί όχι λιγότερο βαθιές, εύχαριστίες άνήκουν στόν άνδρα
μου καί τήν οίκογένειά μου, γιά τή στήριξή τους καί τήν άγάπη τους.
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I. Τό περιεχόμενο του θέματος

Ό δικαστικός έλεγχος τών νόμων, τό θέμα πού κατά τήν παράδοση τής
Ακαδημίας Αθηνών έχω τήν τιμή νά παρουσιάσω, συνιστά ένα άπό τα πρω-
ταρχικά κεφάλαια τού γνωστικού αντικειμένου πού υπηρέτησα τά τελευταία
σαράντα και πλέον χρόνια. Όπως είναι γνωστό, ό τρόπος λειτουργίας αυτού
τού έλεγχου καί στόν τομέα τών ιδιωτικών διαφορών, καί ιδίως ή ένδεχομε-
νη άρνηση εφαρμογής νόμου άπό τά δικαστήρια, ώς σημείο αιχμής στις σχέ-
σεις τής νομοθετικής μέ τή δικαστική εξουσία, άποτελεΐ ένα καίριο ζήτημα
στις σύγχρονες δημοκρατίες. Δέν είναι όμως μόνον αύτός ό λόγος τής επι-
λογής τού θέματος μου κατά τή σημερινή έπίσημη ώρα. Πέρα άπό τήν
υψηλή σημασία τής κορυφαίας αυτής στιγμής στό διαγνωστικό έργο τού δι-
καστή, ή διαδικασία τού δικαστικού ελέγχου τών νόμων, ιδίως στήν Εύρώ-
πη, καί ιδίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες, όπως θά προσπαθήσ(ϋ νά πε-
ριγράψω, συνιστά σήμερα τό έργαστήριο όπου διαπλάσσονται —καί καθιε-
ρώνονται μέ νομική πλέον ισχύ— οι κοινές άξιες τού νομικού ευρωπαϊκού
πολιτισμού. Ελπίζω στό πλαίσιο αύτό νά μπορέσω νά δείξω περισσοτερο πα-
ραστατικά καί τή μεγάλη άξια τών έπιστημονικών συμβολών άπό τήν
πλευρά τών Ελλήνων δογματικών τού δικαίου, εκείνων πού μέ τό συγγρα-
φικό τους έργο χάραξαν τήν πορεία τού 'Έλληνα δικαστή κατά τή δύσκολη
αύτή άποστολή του.

II. Ή θεωρητική κίνηση γιά τόν κοινό ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό

1. Τήν ιδέα τού «κοινού ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού» προώθησε
κατά τις τελευταίες δεκαετίες ό Γερμανός διανοητής Peter Häberle, επιχει-
ρώντας νά ιχνηλατήσει τήν «κοινή νομική εύρωπάική πολιτισμική κληρονο-
μιά» στις άποφάσεις τού Δικαστηρίου τών Εύρωπαικών Κοινοτήτων, όπως
καί σέ ορισμένα θεμελιώδη νομικά κείμενα γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα τής
δεκαετίας τού 1950'. Μίλησε γιά τόν «πολιτισμό τών άνθρωπίνων δικαιω-
μάτων» (Grundrechtskultur) καί γιά τήν πολιτισμική ένότητα τής Εύρά)-

1. Συνολική περιγραφή τής σχετικής έπιστημιονικής πορείας τοΰ Ρ. Häberle δίνουν οι Δ.
τσατσοσ - Γ. ΠαπαδηΜΙΙΤΡΙΟΓ στήν ελληνική μετάφραση τοΰ έργου του Ή θεωρία τών êad-
μίοων εζέλιΕης τών κείμενων, εκδ. Άντ. Σάκκουλα. 1992. σ. 13 έπ.
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πης, έστω πολυειδή. Μέ άναφορά στον 'Αριστοτέλη, τον J. Locke καί τον
Montesquieu, οραματίσθηκε τή σταδιακή μετεξέλιξη τής συνταγματικής θε-
ωρίας σέ μιά «έπιστήμη πολιτισμού», μέ επίκεντρο τά θεμελιώδη δικαιώμα-
τα"'. Μέ τή θεωρία του, τέλος, γιά τις «βαθμίδες έξελίξεως τών κειμένων3»,
υποστήριξε οτι το κάθε νομικό κείμενο έξελίσσεται στήν Ευρώπη στο πλαί-
σιο μιάς συνολικής διαδικασίας διαπλάσεως ένός κοινοΰ νομικού πολιτισμού:
Ό συνταγματικός νομοθέτης, ή νομολογία καί ή έπιστήμη συγκροτούν ένα
κοινό νομικό σύνολο, τό όποιο περιλαμβάνει τήν άξια τού άνθρώπου καί τήν
πλουραλιστική δημοκρατία, τά άνθρώπινα δικαιώματα καί τις θεμελιώδεις
έλευθερίες, τό κράτος δικαίου καί τήν κοινοτική δικαιοσύνη4. 'Επισήμανε
άκόμη ότι ή σημασία τού κοινού πολιτισμού τών θεμελιωδών δικαιωμάτων
άναδεικνύεται στήν καθημερινότητά της μέσα άπό τή στάση όλων όσων
άσχολούνται μέ τήν έρμηνεία τους.

Μπορεί νά θελήσει κανείς νά άμφισβητήσει ορισμένες άπό τις θέσεις τού
Häberle5. Δέν μπορεί όμως νά άρνηθεΐ ότι πολλές άπό τις κοινές πολιτι-
στικές άξιες πού τά σύγχρονα εύρωπαίκά κράτη κληρονόμησαν άπό τόν
άρχαιοελληνικο καί τόν ρωμαϊκό πολιτισμό μετουσιώθηκαν σέ πράξη μέσω
διαδικασιών δικαστικού έλέγχου τών νόμων. Στόν εύρωπαϊκό ιδιαίτερα χώρο,
πολλές κοινές δικαιϊκές άρχές καί πολλές κοινές πολιτισμικές άντιλήψεις, οί
όποιες προετοίμασαν τήν άνύψωσή τους υπό τή μορφή διεθνών συμβάσεων
σέ ύπερεθνικό έπίπεδο, άναδύθηκαν μέ τήν ούσιαστική έπέμβαση τής έρμη-
νειας τών εθνικών κανόνων άπό τά κρατικά δικαστήρια. 'Ισχύει καί γιά τόν
νομικό πολιτισμό ή γνωστή ρήση τού άγωνιστή γιά τήν ένωση τής 'Ιταλίας
Mazzini: «Τά έθνη, όπως καί τά άτομα, ζούν καί πεθαίνουν" ό πολιτισμός
όμως δέν μπορεί νά πεθάνει».

2. Δέν θά άσχοληθώ ειδικότερα μέ τήν τεράστια έπίδραση στόν νομικό
πολιτισμο τής Εύρώπης πού είχε, καί θά έχει, ή νομολογία τού Εύρωπαί-

2. 'Ιδίως Peter HäBERLE, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, Duncker und
Humblot, 1982.

3. Βλ. Peter HäBERLE, Ή θεωρία τών βαθμίδων εξέλιξης τών κειμένων, 1992 (έλλη-
νική μετάφραση).

4. Peter Häberle, Europäische Rechtskultur, Suhrkamp, 1997, σ. 33 έπ.

5. Βλ., π.χ., ΚΟΝΤΙΑΔΗ, Πεδία έντασης τοΰ Συντάγματος μέ τά Ευρωπαϊκό νομικό σύ-
στημα, Τόμος Τιμητικός τοΰ Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έκδ. Άντ. Σάκκουλα, Άθή-
να-Κομοτηνή 2008, σ. 451 επ. (455), μέ περαιτέρω παραπομπές.
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κού Δικαστηρίου τών Δικαιωμάτων τοΰ 'Ανθρώπου τοΰ Στρασβούργου και ό
άπο περιωπής έλεγχος πού το Δικαστήριο αύτό άσκεΐ μέσω τής λεγόμενης
άτομικής προσφυγής. Ούτε καί μέ τό Δικαστήριο τών Εύρωπαϊκών Κοινο-
τήτων τοΰ Λουξεμβούργου, ή δικαιοδοσία τοΰ οποίου προορίσθηκε νά ύπηρε-
τήσει ειδικούς κοινοτικούς σκοπούς. Θά έστιάσω τήν προσοχή μου στόν
έλεγχο πού άσκεΐται άπό τά έθνικά δικαστήρια. Πρωτίστως διότι τόσο ή
Εύρο,ίπάίκή Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τού Άνθρωπου, στό πλαίσιο τής
οποίας λειτουργεί τό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο καί οί κα-
νόνες τού Κοινοτικού Δικαίου, έρμηνεύονται κατά κύριο λόγο καί εφαρμόζον-
ται άπό τά άρμόδια κρατικά δικαστήρια. Άν καί μέ τρόπο ίσως λιγότερο
εύδιάκριτο, ο τρόπος άσκήσεως του δικαστικού ελέγχου τών νόμων, πού νο-
μιμοποιούνται νά άσκουν τά έθνικά δικαστήρια, ύπό τή σκιά τών δύο ύπερε-
θνικών Εύρωπαϊκών Δικαστηρίων, έχει άναδειχθεΐ άπό τά πράγματα στόν
πιό σημαντικό ίσως παράγοντα έμπεδώσεως τών κοινών εύρωπαϊκών νο-
μικών άξιών.

III. Μορφές δικαστικού ελέγχου τών νόμων και ή θεμελίωση τους

1. Ώς ιστορικά πρώτη έχει διεθνώς καταγραφεί ή άναγνώριση τής έξου-
σίας στά κρατικά δικαστήρια νά έλέγχουν τή συνταγματικότητα τών
έθνικών νόμων, δηλαδή τή συμφωνία τους μέ τά έθνικά Συντάγματα. Άπό
τά μέσα ωστόσο τοΰ 20οΰ αιώνα άρχισε νά διαγράφεται έντονοτερη ή ανάγ-
κη καί μιάς νέας μορφής δικαστικού έλέγχου. Αύτή συνέχεται μέ τή θέση
τών κρατικών νόμων άπέναντι στούς ύπερεθνικούς κανόνες, παγκόσμιους ή
περιφερειακούς, τούς άντλημένους άπό τούς θεμελιώδεις διεθνείς χάρτες, πού
εισήχθηκαν μετά τό 2ο Παγκόσμιο πόλεμο στις εθνικές έννομες τάξεις με-
γάλου άριθμοΰ κρατών, προκειμένου νά προσφέρουν διεθνώς άποδεκτές
έγγυήσεις γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα6. Αναγνωρίζεται έτσι σήμερα ότι ό
όρος «δικαστικός έλεγχος τών νόμων» έχει προσλάβει σέ παγκόσμιο έπίπε-

6. Βλ. Emm. ΡογκογχαΣ, Διεθνής προστασία τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Βιβλιοπω-
λεία τής Εστίας, Αθήνα 1995, ιδίως σ. 70 έπ.· ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΪΣΟΓΟΝΟΣ, Ή ενσωμάτωση τής
Ευρωπαϊκής Σύμβασης τών Δικαιωμάτων τοΰ Άνθρώπου στήν εθνική έννομη τάξη, έκδ. Άντ.
Σάκκουλα, 2001, σ. 23 έπ. Γιά τήν επίδραση αύτών τών κανόνων στήν ερμηνευτική διαδικασία
ΚλΣΙΜΑΤΙΙΣ, Μορφές έρμηνείας ιεραρχικής εναρμόνισης του δικαίου. Οί νέες διαστάσεις τής συ-
στηματικής ερμηνείας τού δικαίου, Τό Σύνταγμα. 2006. σ. 5 έπ.
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So περιεχόμενο πολύ π ιό σύνθετο από εκείνο τής πρώτης ιστορίας του. Πε-
ριλαμβάνει τήν κάθε μορφής εξουσία τού δικαστή, καί, άρα, καί τού πολιτι-
κού δικαστή, νά ελέγχει αν ό εφαρμοστέος σέ συγκεκριμένη διαφορά κανό-
νας είναι "συμβατός πρός οποιονδήποτε άλλον, ιεραρχικά υπέρτερο, ανεξάρτη-
τα άπό τήν εθνική ή υπερεθνική προέλευση τού τελευταίου'. Ή γενική πα-
ραδοχή τού διευρυμένου αύτού δικαστικού ελέγχου συνιστά τό άποτέλεσμα
τής πολλαπλότητας τών ιεραρχικών σχέσεων πού εμφανίζει σήμερα τό σύ-
στημα τού δικαίου στις έθνικές έννομες τάξεις καί, ειδικότερα στήν Εύρώ-
πη, τής άνάγκης νά έντάσσονται οι εθνικοί νόμοι, εκτός άπό τή συνταγμα-
τική, καί σέ μια υπερεθνική έννομη τάξη δύο επιπέδων, στό δίκαιο τών διε-
θνών συμβάσεων καί στό Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο. Ό έθνικός δικαστής
βρίσκεται άντιμέτωπος μέ έναν πολλαπλό νομικό ορίζοντα, ο όποιος διανοί-
γεται πρός περισσότερες άπό μία υπερκείμενες έννομες τάξεις καί ό όποιος
δέν είναι πάντοτε διαυγής.

Ή ιδιαίτερη μορφή δικαστικού ελέγχου, πού εμφανίσθηκε στήν Ευρώπη,
προέκυψε καί άπό τή φύση τού κοινοτικού νομοθετικού οικοδομήματος. Πρό-
κειται γιά τόν έλεγχο τής συμβατότητας τών εθνικών νόμων τών κρατών-
μελών τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέ τούς κανόνες τού Κοινοτικού Δικαί-
ου, πρωτογενείς ή παράγωγους. Ή άνάγκη ένός τέτοιου έλέγχου δέν επι-
βάλλεται βέβαια μόνο στόν ευρωπαίο δικαστή. Άφορα τόν κάθε δικαστή στά
ομοσπονδιακά κράτη, όπου άνακύπτει τό ζήτημα τής σχέσεως μεταξύ τής
κεντρικής καί τής περιφερειακής νομοθετικής έξουσίας. Στήν Ευρωπαϊκή
Ένωση ώστόσο έχουν σημειωθεί στό θέμα αυτό έντυπωσιακές νομολογιακές
εξελίξεις, τις όποιες θά επιχειρήσω νά εκθέσω σύντομα στό τελευταίο τμήμα
τής ομιλίας μου8. Δέν πρόκειται εδώ γιά ύπερεθνικούς κανόνες πού τάχθη-
καν εξαρχής στήν προστασία τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων. Σκοπός τους
υπήρξε, καί εξακολουθεί νά είναι, ή πορεία πρός τήν ευρωπαϊκή ολοκλήρω-
ση. Οπως όμως θά διαπιστώσουμε, στό πλαίσιο τής έξουσίας τών εθνικών
δικαστηρίων γιά έλεγχο τής συμβατότητας τών έθνικών νόμο^ν πρός τό Κοι-
νοτικό Δίκαιο, συντελέσθηκε ή σταδιακή ενσωμάτωση τών άξιών τού κοινού
ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού στό σώμα τών κοινοτικών κανόνων.

7. Βλ. έν&ικτικά τό εργο των Aalt willem heringa - philipp kliver, Constitutions
Compared. An Introduction to Comparative Constitutional Law, Intersentia-Metro, 2007, cr.
95 επ.

8. Βλ. τζιο κάτω, στό VI.
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2. Τά βασικά ερωτήματα πού έχουν τεθεί είναι: Συνιστά υποταγή τοΰ
νομοθέτη στή βούληση τού δικαστή ό έλεγχος τών προϊόντων τής νομοθε-
τικής έξουσίας; Πρέπει ό έλεγχος αυτός νά ανήκει στόν δικαστή, ή μήπως
αποκλειστικά στήν ίδια τή νομοθετική έξουσία; Ή απάντηση ύπέρ τής
έξουσίας έλέγχου πού δίνεται σέ μεγάλη μερίδα κρατών δέν προκαλεί πλέον
αντιρρήσεις. Υπάρχουν βέβαια καί ορισμένες έννομες τάξεις, όπως ή γαλ-
λική καί ή ολλανδική (όλλ. Σ άρθρο 12), πού είναι ιστορικά δομημένες μέ
βάση τήν άντίληψη ότι ό δικαστής δέν μπορεί νά έχει έξουσία έλέγχου τών
νόμων9. Είναι ώστόσο άξιο προσοχής ότι καί στις έννομες άκόμη τάξεις
όπου έπικρατούν παραδοσιακά οι παραπάνο.» άντιλήψεις ώς πρός τόν έλεγχο
τής συνταγματικότητας τών νόμων, αύτές έχουν παραμερισθεί, όταν τέθη-
κε θέμα έλέγχου συμβατότητας πρός τά υπερεθνικά κείμενα γιά τά ανθρώ-
πινα δικαιώματα10.

Ό δικαστικός έλεγχος τών νόμων αντιμετωπίζεται σήμερα ώς οργανικό
καί άναγκαΐο τμήμα τής αρμοδιότητας πού έχει ό δικαστής νά έπιλύει δια-
φορές". Ό πολιτικός ειδικότερα δικαστής, όπως καί κάθε άλλος δικαστής,
έλέγχει τόν νόμο γιά τις άνάγκες τής συγκεκριμένης ιδιωτικής διαφοράς,
σύμφωνα μέ τους εκάστοτε δικονομικούς κανόνες, έπειδή δικάζει, καί έφόσον
δικάζει. Αυτή ή παρεμπίπτουσα έλεγκτική άρμοδιότητα τού πολιτικού δικα-
στή είναι δηλαδή συνυφασμένη μέ τή δικαιοδοτική του λειτουργία. Διότι,
όπως έχει τονίσει χαρακτηριστικά ό Έπαμ. Σπηλιωτόπουλος12, ό δικαστής
είναι υποχρεωμένος νά δικάζει μέ βάση νόμους πού είναι ισχυροί.

3. Ή κοινή άνάπτυξη τών αξιών τού εύρωπαϊκού νομικού πολιτισμού
πρέπει νά συνδεθεί καί μέ τήν πολλαπλή διάσταση πού έχει προσλάβει σή-
μερα ή συστηματική ερμηνεία τών κανόνων τού έθνικού δικαίου, ώς ερμη-
νεία έναρμονίσεως τού κατώτερου πρός τό υπερκείμενο δίκαιο13. Αύτή στη-

9. Άπο τήν ελληνική βιβλιογραφία βλ. τή βασική συγκριτική μελέτη ΒΑΣ. ΣκΟΪΡΗΣ, Συ-
στήματα τοΰ δικαστικού έλέγχου τής συνταγματικότητας νόμων, Το Σύνταγμα, 1982, σ. 507
έπ. Βλ. άκόμη τή γαλλική βιβλιογραφία πού παραθέτει ό ΣκΟΤΡΗΣ, ο.π., σ. 507 έπ. (514 έπ.).

10. Βλ. πιό κάτω, στό V.

11. Πρόσφατα Αντ. Μανιτακης, Οί (αύτό) δεσμεύσεις του δικαστή άπό τόν παρεμπί-
πτοντα έ"λεγχο τής (άντι)συνταγματικότητας τών νόμων, 'Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-
Φαλτσή I, 'Επιστημονική 'Επετηρίδα τοΰ Τμήματος Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, θεσ-
σαλονίκη 2007, σ. 775 έπ.

12. Βλ. 'Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου , 2007, άρ. 430.

13. ΚαΣΙΜΑΤΗΣ, ο.π. (σημ. 6), σ. 5 έπ. (15 έπ., 26 έπ.).
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ρίζεται στή συστηματική ενότητα καί συνοχή τής έννομης τάξεως καί στήν
ιεραρχική δομή τών κανόνων δικαίου πού τή συνιστούν14. "Ηδη άπό τά
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια διαπλάσθηκε άπό τό 'Ομοσπονδιακό Συνταγμα-
τικό Δικαστήριο τής Γερμανίας ή έρμηνεία πού συνηθίσαμε νά άποκαλούμε
σύμφωνη μέ τό Σύνταγμα έρμηνεία (Verfassungskonforme Auslegung)
τών έθνικών κανόνων δικαίου15. Ή ένταξη στίς έσωτερικές έννομες τάξεις
τών υπέρτερων κανόνων πού προέρχονται άπό υπερεθνικές πηγές σηματοδό-
τησε τή διεύρυνση τής σημασίας τής ερμηνευτικής αύτής μεθόδου, ή οποία
έχει πλέον ώς άντικείμενο ένα εύρύτερο δικαίι'κό περιβάλλον. Για να χρησι-
μοποιήσω τή σαφή διατύπωση τού 'Απ. Γεο_>ργιάδη16, στό πλαίσιο αύτής,
όταν πρόκειται γιά διάταξη νόμου πολυσήμαντη, ό δικαστής καλείται νά επι-
λέξει «μεταξύ περισσοτέρων έρμηνευτικών εκδοχών όσον άφορά τόν 'ίδιο κα-
νόνα δικαίου... αύτή πού είναι περισσότερο σύμφωνη μέ τις συνταγματικές
άξιολογήσεις», ή μέ τόν υπερκείμενο ύπερεθνικό κανόνα. Στήν άπόφαση
19/2001 (Δ 33, 133), ή όλ. ΑΠ προέκρινε τήν ερμηνευτική εκδοχή οτι το
ν.δ. 1059/1971 πού καθιερώνει τό άπόρρητο τών τραπεζικών καταθέσεων
δέν περιλαμβάνει καί τό ακατάσχετο, διότι ή άντίθετη έρμηνεία θά παραβία-
ζε τό δικαίωμα τού πολίτη γιά παροχή έννομης προστασίας.

4. Θά έπιχειρήσω πρώτα μιά σύντομη άναφορά στους τρόπους μέ τούς
οποίους άσκεϊται σήμερα ό έλεγχος τής συνταγματικότητας τών νόμων,
όπως καί στίς έν γένει έπιπτώσεις του, έπειδή, όπως ήδη άνέφερα, πρόκει-
ται γιά τήν ιστορικά παλαιότερη μορφή έλέγχου τών νόμων άπό τά δικα-
στήρια (βλ. υπό IV). "Επειτα θά άσχοληθώ κάπως έκτενέστερα μέ τόν λε-
γόμενο έλεγχο συμβατότητας πρός τά ύπερεθνικά νομοθετικά κείμενα (βλ.
ύπό V καί Vi).

14. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, 0.71.

15. Γιά τήν ερμηνευτική αυτή μέθοδο βλ. φίλ. σπϊροπογλοσ, Ή ερμηνεία του Συντάγ-
ματος, εκδ. Άντ. Σάκκουλα, Άθήνα-Κομοτηνή 1999, σ. 169 έπ.' σέ ειδικότερη βάση βλ. και
Νίκος Αλιβιζάτος, Τό τεκμήριο της συνταγματικότητας τών νόμων, Χαρμόσυνο 'Αριστόβου-
λου Μάνεση I, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 63 έπ.

16. Γενικές 'Αρχές 'Αστικού Δικαίου, 3η εκδ., έκδ. Άντ. Σάκκουλα, Άθήνα-Κομοτηνή
2002, § 6, αρ. 44- βλ. καί άρ. 51-58.
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IV. Δικαστικός έλεγχος της συμφωνίας τών εσωτερικών νόμων

μέ τό εθνικό Σύνταγμα

1. Διακρίνονται, όπως είναι ίσως γνωστό, δύο συστήματα δικαστικού
ελέγχου τής συνταγματικότητας τών νόμων, πού χαρακτηρίζονται συνήθως
ώς τό αμερικανικό καί τό ευρωπαϊκό1'. Στό πρώτο, τό λεγόμενο σύστημα
τού διάχυτου ελέγχου, όπου κατατάσσεται καί τό ελληνικό, ή συνταγματι-
κότητα τών νόμων έλέγχεται άπό τό κάθε δικαστήριο" στό δεύτερο, πού
αναφέρεται ώς σύστημα συγκεντρωτικό καί θεωρείται πνευματικό τέκνο τού
Αυστριακού φιλοσόφου τού δικαίου Hans Kelsen18, ό έλεγχος άνήκει άπο-
κλειστικά σέ δικαιοδοσία ειδική, τό Συνταγματικό Δικαστήριο, πού τοποθε-
τείται eSoj άπό τήν οργάνωση τής τακτικής δικαιοσύνης καί έχει τήν εξου-
σία νά άκυρώσει τόν νόμο. Συναντάται μέ παραλλαγές σέ πολλά ευρωπαϊκά
κράτη, όπως π.χ. Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Πορτογαλία. Επιτρέψτε μου
νά ύπενθυμίσω ότι ή πρόσφατη πρωτοβουλία γιά αναθεώρηση τού ελληνικού
Συντάγματος καί γιά θεσμοθέτηση στήν Ελλάδα Συνταγματικού Δικαστη-
ρίου δέν εύδοκίμησε19.

2. Ή σύγχρονη θεωρία έχει συνδέσει τις άπαρχές τού δικαστικού έλέγ-
χου τής συνταγματικότητας τών νόμων σέ παγκόσμιο έπίπεδο μέ τήν άπό-

17. ΣΚΟΪΡΗΣ, δ.π. (σημ. 9)' ΜλΝΙΤΑΚΗΣ, 'Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο, τόμ. I. έκδ.
Σάκκουλα, 2004, σ. 443 έπ. (465), μέ πολλές περαιτέρω παραπομπές στή διεθνή βιβλιογρα-
φία (σημ. 72).

18. Βλ. ενδεικτικά HerinGA-Kiiver, ο.π. (σημ. 7), σ. 96' γιά ειδικότερες λεπτομέρειες
ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ο.π. (σημ. 17), σ. 445 έπ., 460. 'Ιδίως βλ. τή θεμελιώδη μελέτη τοΰ Η.
kelsen, La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice Constitutionnelle),
Revue du droit public, 1928, σ. 197 έπ. Γιά τή σύγχρονη έπιρροή τοΰ έργου τοΰ Kelsen,
βλ. Yoichi Higuchi, Hans Kelsen, fondateur et démystificateur de la justice constitutionnelle.
Essays in Honour of G. Kassimatis, Ant. Sakkoulas/Berliner Wissenschafts - Verlag/
Buylant, 2004, σ. 451 έπ. Από συγκριτική σκοπιά βλ. Μ. Cappelletti - W. Cohen,
Comparative Constitutional haw, The Bobbs-Merrill Company, New York 1979.

19. Τά πλεονεκτήματα καί τόν ορθολογιστικό χαρακτήρα, οπως καί τά μειονεκτήματα, τοΰ
ευρωπαϊκού συστήματος περιγράφουν οί Mix. ΣΤΑΘΟΠΟΓΛΟΣ, Ό έλεγχος τής συνταγματικότη-
τας τών νόμων, Μελέτες I, έκδ. Άντ. Σάκκουλα, Άθήνα-Κομοτηνή 2007, σ. 785 έπ.· ό ΙΔΙΟΣ,
Καί πάλι τό πρόβλημα τοΰ δικαστικοΰ ελέγχου τής συνταγματικότητας τών νόμων, ο.π, σ. 857
έπ.' ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ο.π. (σημ. 17), σ. 467 έπ. Βλ. και ΕϊΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ή ίδρυση Συν-
ταγματικού Δικαστηρίου στό πλαίσιο τοΰ έλληνικοΰ συστήματος έλέγχου τής συνταγματικότη-
τας τών νόμων, 7ο Σύνταγμα, 2006, σ. 35 έπ.
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φαση τοΰ Supreme Court τών ΗΠΑ τοΰ 1803 Marbury v. Madison [5
U.S. 137]20. Παρά τήν απουσία ρητής διατάξεως στο αμερικανικό Σύνταγ-
μα, ή ερεισμάτων πού θά μπορούσε νά προσφέρει ή ιστορία τής θεσπίσεώς
του, τά έπιχειρήματα τής άποφάσεως τού 1803 υπέρ τής σχετικής έξουσίας
τού δικαστή παρέμειναν στο έξής άκλόνητα. Αντλήθηκαν ιδίως άπο τήν ιε-
ραρχική υπέροχη τού Συντάγματος καί άπο τον αύστηρό καί δεσμευτικό του
χαρακτήρα. Είπε τό Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο τό 1803: «Εκείνοι
πού έφαρμόζουν τόν κανόνα δικαίου σέ συγκεκριμένες διαφορές πρέπει κατ'
άνάγκη (of necessity) νά έξειδικεύσουν (expound) καί νά ερμηνεύσουν αύτόν
τον κανόνα. 'Εάν δύο νόμοι συγκρούονται μεταξύ τους, τό δικαστήριο πρέπει
να άποφασίσει γιά τό πώς θά λειτουργήσει ό καθένας (the operation of
each—). 'Εφόσον λοιπόν... τό Σύνταγμα είναι ιεραρχικά ύπέρτερο άπέναντι
στην κοινή νομοθεσία, τό Σύνταγμα, καί όχι ό κοινός νόμος, πρέπει νά ρυθ-
μίσει τή διαφορά στήν όποια καί τά δύο έφαρμόζονται».

3. Στό ελληνικό δικαίϊκό σύστημα ό δικαστικός έλεγχος τής συνταγμα-
τικότητας τών νόμων, όπως είναι γνωστό, στηρίζεται σήμερα σέ ρητή συν-
ταγματική επιταγή, καθώς τό άρθρο 93§4 Σ έχει ορίσει ότι «τά δικαστή-
ρια υποχρεούνται να μήν έφαρμόζουν νόμο πού τό περιεχόμενο του είναι αντί-
θετο πρόζ τό Σύνταγμα». Δέν άνήκει όμως σέ έμπνευση τού συνταγματικού
νομοθέτη τού 1975 ή καθιέρωση αύτής τής άρχής. 'Επιβεβαιώθηκε μέ τήν
πολύχρονη νομολογιακή έφαρμογή της άπό τά μέσα τού 19ου αιώνα21 καί
στηρίχθηκε με καίρια δογματικά επιχειρήματα. 'Εντυπωσιάζει ή ομοιότητα
τών αιτιολογιών τών δικαστικών άποφάσεων τών ελληνικών δικαστηρίων, οί
όποιες θεμελίωσαν τόν σχετικό έλεγχο, μέ έκεΐνες τού 1803 τού αμερικανι-
κού Supreme Court. Αναφέρομαι, π.χ., στις άναλυτικές, καί τολμηρές γιά

20. Ενδεικτικά Heringa-Kiiver, o.k. (σημ. 7), σ. 96, 101.

21. Βλ. ΑΠ 18/1871, Σ. Μπαλανογ - Σ. ΓΚΙΝΙΙ. Νομολογία τού ΑΠ, 1835-1893,
σ. 482. Γιά τά σκεπτικά τής ΑΠ 18/1871, ο.π., βλ. ερ. spiliotopoulos, Judicial Review
of Legislative Acts in Greece, Temple Law Quarterly, τόμ. 56, 1983, σ. 471. Θέμα έλέγ-
χου συνταγματικότητας αντιμετώπισε ήδη ό ΑΠ γιά πρώτη φορά τό 1847. Βλ. ΑΠ
198/1847, Συλλογή τών πολιτικών άποφάσεων τοΰ ΑΠ έτους 1847, Παράρτημα Εφημερί-
δος τής Κυβερνήσεως, 1847, σ. 765 έπ. Τήν ανάλυση τής ιστορικής έξελίξεως τής νομολογίας
δίνει ο ant. Μανιτακης, 'Ιστορικά γνωρίσματα καί λογικά προαπαιτούμενα τοΰ δικαστικού
ελεγχου τής συνταγματικότητας τών νόμων στήν Ελλάδα, Τιμητικός Τόμος Κώστα Ε. Μπέη
IV, έκδ. Άντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2003, σ. 3122 έπ. (3142 έπ.).
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την εποχή τους, αιτιολογίες άποφάσεων των οικαστηριων της ουσίας ιοιο^ς
στή λιτή διατύπωση τής αποφάσεως-σταθμού τού ΑΠ 23/189723, πού,
στηριγμένη στον αυστηρό χαρακτήρα τού Συντάγματος, καθιέρωσε τον δι-
καστικό έλεγχο. Το Ελληνικό Ανώτατο Δικαστήριο άποφάνθηκε το 1897:
«"Οταν ή διάταξις νόμου αντίκειται εις τό Σύνταγμα, ώς μεταβάλλουσα δι'
άπλού νομοθετήματος θεμελιοόδη διάταξιν αύτού, δικαιούται τό δικαστήριον
νά μήν έφαρμόζη αύτήν έν τω θέματι, περί ού δικάζει...».

Ή έλληνική έπιστήμη κάνει έκτοτε λόγο γιά δημιουργία συνταγματικού
έθίμου24 καί γιά δικαστικό έλεγχο συνταγματικότητας διάχυτο, παρεμπί-
πτοντα καί συγκεκριμένο, πού όμοιος του άπαντάται μόνο στίς ΗΠΑ25. Δέν
έχει, άπ' όσο γνο.>ρίζω, έως σήμερα έντοπισθει κάποια άμερικανική έπιρροή
στίς τότε έλληνικές νομολογιακές έξελίξεις26. Ό Ν. Ί. Σαρίπολος, ώστόσο,
ό οποίος πιθανόν έπηρέασε τήν έλληνική νομολογία, μέ όσα έγραψε τό
18742' ύπέρ τής ύπεροχής τού Συντάγματος, άλλά καί τήν άμφιλεγόμενη
εξουσία, ελέγχου τής συνταγματικότητας, ίσως ήταν ένήμερος γιά όσα συνέ-
βησαν στήν άμερικανική ήπειρο. Μέ άφορμή τή συζήτηση γιά τήν ίδρυση
καί στήν Ελλάδα Συνταγματικού Δικαστηρίου, ύπήρξε πρόσφατα συχνή επί-
κληση τών πλεονεκτημάτων τού άμερικανικού συστήματος άπό μερίδα τής
έλληνικής συνταγματικής θεωρίας28.

22. Πρωτ.ΆΘ. 3504/1892, Θέμ. Γ', (1892-1893), σ. 474 έπ.· καί Έφ.ΆΘ. 1847/
1893, Θεμ. Δ', (1893-1894), σ. 615 έπ.

23. Θέμις Η', (1898), σ. 329.

24. ΣπΗΛΙΩΤΟΠΟΤΛΟΣ, ο.π. (σημ. 12), αρ. 431' ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, δ .π. (σημ. 17), σ. 458.

25. Ενδεικτικά ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ο.π. (σημ. 17), σ. 460' Κ. ΜΑΤΡΙΑΣ, Συνταγματικό δίκαιο',
έκδ. Άντ. Σάκκουλα, σ. 313 έπ. Γιά κριτική τοΰ συστήματος βλ. δμως Vegleris, Le Conseil
d'État et Γ examen de la constitutionnalité de Ιοή en Grèce, Studi in onore di Silvio Lessona
II, σ. 597 (624 έπ.).

26. Vegleris, La Constitution, la loi et les tribunaux en Grèce, Annales de la
Faculté de Droit de Liège, 1967, σ. 439 έπ. (448). "Ετσι καί ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, δ.π. (σημ. 17),
σ. 461.

27. Στόν πρώτο τόμο τής Πραγματείας τοΰ Συνταγματικού Δικαίου I, 1874.

28. Βλ., π.χ., Μανιτακη, Ή ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, έκδ. Σάκκουλα, 2008,
σ. 20-21 μέ τή σημ. 17, σ. 59-60. Πρέπει ώστόσο νά επισημανθεί δτι τό Αμερικανικό
Supreme Court λειτουργεί τελικά κατ' άποτέλεσμα ώς οιονεί Συνταγματικό Δικαστήριο. Διό-
τι, κατά τό λεγόμενο δόγμα stare decisis τοΰ κοινοδικαίου, τής δεσμεύσεως δηλαδή τών δικα-
στηρίων άπό τά νομολογιακά προηγούμενα, ή κάθε άπόφαση τοΰ Supreme Court σχετικά μέ
τή συνταγματικότητα συγκεκριμένου κανόνα της κοινής νομοθεσίας άποτελεΐ δεσμευτικό προη-
γούμενο γιά δλα τά επόμενα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια. Βλ., π.χ., heringa-
kliver, ο.π. (σημ. 7), σ. 97,102.
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4. 'Άν θελήσουμε νά αξιολογήσουμε τά αποτελέσματα που έπέφερε ό
έλεγχος τής συνταγματικότητας στό ελληνικό ιδιωτικό και δικονομικό δί-
καιο, άπό τήν άποψη τής έμπεδώσεως άξιων του νομικού πολιτισμού, πρέ-
πει νά ξεκινήσουμε άπό τήν καθοδήγηση που πρόσφερε ή ελληνική θεωρία.

Θεμελιώδης υπήρξε ή έρευνα τοΰ Γ. Μητσοπούλου του 1975, υπό τόν
τίτλο «Ή έπίδρασις τοΰ Συντάγματος επί τής Πολιτικής Δικονομίας». Ή
δύναμη τής γραφίδας του, πού προσανατόλισε έκτοτε σύσσωμη τήν ελληνική
θεωρία καί πράξη, οδήγησε τά ελληνικά πολιτικά δικαστήρια στήν άνάγκη
νά άντιμετο,ιπίσουν, άμεσα ή σταδιακά, ορισμένα καίρια ζητήματα τής άπο-
νομής τής πολιτικής δικαιοσύνης στό πλαίσιο τής άνάγκης σεβασμού τών
κοινών εύρωπαϊκών άξιών. Τά όρια τού έπιτρεπτού τής προσωπικής κρατή-
σεως γιά χρέη, τό εύρος τής αιτιολογίας τών δικαστικών άποφάσεojv σέ δ,τι
άφορα τή γνώμη τής μειοψηφίας καί τήν έκτίμηση τών άποδείξεων, τά άδι-
καιολόγητα προνόμια τού έλληνικού δημοσίου άπέναντι στούς ιδιώτες, τό κα-
τασχετό τών τραπεζικών καταθέσεων ώς στοιχείο τού δικαιώματος παροχής
έννομης προστασίας είναι μερικά μόνο άπό τά θέματα πού ήρθαν έτσι στό
προσκήνιο.

V. Δικαστικός ελεγχος της συμβατότητας τών εθνικών νόμων

μέ κανόνες υπερεθνικούς

1. Ή τάση γιά τόν έμπλουτισμό τών κρατικών νομικών συστημάτων μέ
κανόνες ύπερεθνικούς γιά τήν προστασία τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων άνα-
δύθηκε άπό τις τραυματικές έμπειρίες τού 2ου Παγκοσμίου Πολέμου29. Οί
άπτές όμους δικονομικές συνέπειες αυτού τού γεγονότος μπόρεσαν νά γίνουν
συνειδητές άρκετά άργότερα. Πρόκειται γιά έξέλιξη πού έπηρέασε τό σύνο-
λο τών ίδιο.>τικών διαφορών, καί όχι μόνον έκεϊνες πού συνηθίσαμε νά άπο-
καλούμε ιδιωτικές διεθνείς διαφορές. 'Άν θελήσουμε νά άναφερθούμε σέ πα-
ραδείγματα διεθνών κειμένων αύτής τής περιωπής, θά πρέπει νά σταθούμε
σέ τρία άπό τά σημαντικότερα, πού έχουν καί έλληνικό ένδιαφέρον: Τό

29. JosÉ-Maria Morenilla, The Role of the European Court of Human Rights,
P. Yessiou-Faltsi (ed.), The Role of the Supreme Courts at the National and International
Level, 1998, σ. 455 έπ. (470). Γιά λεπτομέρειες βλ. άπο τήν ελληνική βιβλιογραφία τά έργα
τών ΡΟΓΚΟΤΝΑ, ο.π. (σημ. 6), σ. 2 έπ. καί ΧΡΓΣΟΓΟΝΟΓ, ο.π. (σημ. 6), σ. 23 έπ.
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πρώτο —ή γνωστή σε όλους μας Σύμβαση τής Ρώμης τού 1950 για τήν
Προστασία τών Δικαιωμάτων τού 'Ανθρώπου καί τών θεμελιο_>δών Ελευθε-
ριών— μέ περιφερειακή, αλλά ισχυρής επιρροής εμβέλεια. Ισχύει σήμερα
μεταξύ τών 46 κρατών τού Συμβουλίου τής Εύρώπης καί εκτείνεται σέ μια
τεράστια έκταση, άπό το Ρέυκιαβικ έως τή Μεσόγειο καί άπό εκεί έως τό
Βλαδιβοστόκ, καλύπτοντας πάνω άπό οκτακόσια έκατομμύρια άνθρώπους30.
Τό δεύτερο —τό Διεθνές Σύμφωνο τών Ηνωμένων Εθνών γιά τά Ατομικά
καί Πολιτικά Δικαιώματα του 1966— μέ ακτινοβολία καί πεδίο έφαρμογής
παγκόσμια. Δέν πρέπει τέλος νά παραλειφθεί ή άναφορά στό άρθρο 1 τού
Προ^του Προσθέτου Πρωτοκόλλου τής Συμβάσεως τής Ρώμης γιά τήν προ-
στασία τής περιουσίας'".

Γιά νά γίνει ευκρινέστερη ή πολιτιστική σημασία τού έλέγχου συμβατό-
τητας πρός τά διεθνή κείμενα, πού καλούνται νά άσκούν τά κρατικά δικα-
στήρια, άξίζει νά υπενθυμίσουμε ορισμένα κοινά θεμελιώδη δικαιώματα πού
κατοχυρώνει ή Ευρωπαϊκή Σύμβαση καί πού μπορούν νά έπηρεάσουν τό
ιδιωτικό δίκαιο: τή διασφάλιση τού δικαιώματος στή ζωή (άρθρο 2)33, τήν
προστασία τού ιδιωτικού καί οικογενειακού βίου (άρθρο 8)33, τό δικαίωμα
στόν γάμο καί τήν ίδρυση οικογένειας (άρθρο 12)34, καί τό δημοφιλέστερο
βέβαια άρθρο 6 ΕΣΔΑ, τό όποιο, όπως οί περισσότεροι γνωρίζουμε, κατοχυ-
ρώνει τό δικαίωμα κάθε προσώπου νά τύχει σχετικά μέ τήν ύπόθεσή του
άκροάσεως «δικαίως, δημοσίως, μέσα. σέ εύλογο χρονικό διάστημα, από δι-
καστήριο καθιδρυμένο άπό τό νόμο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο...»35. Μπο-
ρούμε νά μνημονεύσουμε ακόμη τις παρόμοιες εγγυήσεις πού θεσμοθετεί τό
Διεθνές Σύμφωνο γιά τά Ατομικά καί Πολιτικά Δικαιώματα τού 1966. Μέ
βάση τά διεθνή αύτά κείμενα, ή θεωρία κάνει σήμερα λόγο γιά σύστημα
κοινών θεμελιωδών κανόνων, πού καθορίζει τά θεμέλια τών έθνικών νομικών
συστημάτων. Μέ τή διαμόρφωση ιδίως τών λεγόμενων αύτόνομων έννοιών
(autonomous notions), έννοιών πού ή ερμηνεία τους δέν εξαρτάται κατ'

30. Ειδικότερα ΡΟΤΚΟΓΝΑΣ, ο.π. (σημ. 6), σ. 106 έπ.· ΧΡΪΣΟΓΟΝΟΣ, ο.π.

31. Γιά τήν έρμηνεία του βλ. ΡΟΪΚΟΤΝΑ, ο.π. (σημ. 6), σ. 197 έπ.

32. Σχετικά ΡΟΓΚΟΪΝΑΣ, ο.π. (σημ. 6), σ. 137. Παράδειγμα: παραβίαση έπί έξώσεως
ηλικιωμένου ασθενούς που δέν μπορεί νά στεγασθεί άλλοϋ.

33. Για λεπτομέρειες καί περαιτέρω παραπομπές ΡΟΥΚΟΪΝΑΣ, ο.π. (σημ. 6), σ. 168 έπ.

34. ΡΟΓΚΟΤΝΑΣ, ο.π. (σημ. 6), σ. 193 έπ.

35. Βλ. τή σχετική ανάλυση ΡΟΓΚΟΤΝΑ, ο.π. (σημ. 6), σ. 156 έπ.
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ανάγκη άπο τήν ερμηνεία πού δίνεται στά επιμέρους έθνικά δίκαια, έπιτυγ-
χάνεται σταδιακά υψηλότερος βαθμός άποδοχής άπό τά έθνικά δικαστήρια
τών κοινών άξιών τοΰ ευρωπαϊκοΰ νομικοΰ πολιτισμού'"1. Αύτό συνέβη, π.χ.,
μέ τήν αυτόνομη έρμηνεία άπό τό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνου Δι-
καιωμάτων τών όρων «λογική διάρκεια τής δίκης», «εύλογος χρόνος», «δι-
καιώματα καί υποχρεώσεις άστικής φύσεως»,, «ιδιωτικός καί οικογενειακός
βίος». Ό έθνικός δικαστής άπό τήν πλευρά του, ώς έφαρμοστής τής Εύρω-
πάϊκής Συμβάσεως, καλείται νά έναρμονίσει τήν έσωτερική νομολογία του μέ
τή νομολογία τού Δικαστηρίου τού Στρασβούργου, φέροντας τήν ύποχρέωση
νά σεβασθεί τή λεγόμενη «αύθεντία τού ερμηνευτικού δεδικασμένου»
(autorité de la chose interpretée)3 '. Καλείται πιό συγκεκριμένα, έvόσoJ αύτό
είναι έφικτό, νά έρμηνεύσει τό έσωτερικό του δίκαιο μέ τρόπο σύμφωνο προς
τήν Εύρωπαϊκή Σύμβαση. Αύτή ή τελευταία, όπως είπε τό Εύρωπάίκο Δι-
καστήριο στήν περίφημη ύπόθεση τής Κύπριας Λοιζίδου κατά Τουρκίας
(άπόφαση τής 23ης Μαρτίου 1995, Series Α, άριθ. 310, σ. 31, παρ. 93),
συνιστά «μηχανισμό έπιβολής μιάς εύρωπαϊκής δημόσιας τάξεως στόν τομέα
τής προστασίας τών άνθρωπίνων δικαιωμάτο^»38.

2. Οί άντιλήψεις τών εύρωπαϊκών κρατών γιά τή θέση τών διεθνών συμ-
βάσεων στό πλαίσιο τών έθνικών έννόμοΜ τάξεων δέν διαφοροποίησαν
αισθητά τήν έπίδραση τών ύπερεθνικών κανόνων στήν άποδοχή τών εύρω-

36. ΡΟΤΚΟΤΝΑΣ, ο.π. (σημ.. 6), σ. 132-133. Βλ. καί MORENILLA, ο.π. (σημ. 29), σ.
480-481, 485-486.

37. Βλ. ΜιιτςΟΠΟΓΛΟ, Δεδικασμένον και έκτελεστότης τών άποφάσεων τοΰ Εύρωπαίκοΰ
Δικαστηρίου τών Δικαιωμάτων τοΰ Άνθρώπου έπιδικαζούσης χρηματικήν άπαίτησιν, Τιμ. Τόμ.
Γεωργ. Βλάχου (1995), σ. 493 έπ. = Μελέται II (1997), σ. 355 έπ. (361)· ΧΡΤΣΟΓΟΝΟ,
ο.π. (σημ. 6), σ. 395 έπ.

38. MORENILLA, ο.π. (σημ. 29), σ. 467. Βλ. καί ΧΡΤΣΟΓΟΝΟ, ο.π. (σημ. 6), σ. 27, 42-
43 (171). Ό ίδιος, έπισκοπώντας τον τρόπο ένσωματώσεως τής Ευρωπαϊκής Συμβάσεως
στήν Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, 'Ισπανία, Κόπρο, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία,
'Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία (σ. 46 έπ.), διαπιστώνει δτι έπικρατεΐ ή τάση τής σύμφωνης
μέ τή Σύμβαση ερμηνείας, άκόμη καί τών έθνικών Συνταγμάτων (βλ. σ. 46). Θεωρεί έπίσης (σ.
98-99) οτι ή Γδια τάση διαφαίνεται οτι θά έπικρατήσει καί στά Κράτη τής Κεντρικής καί Ανα-
τολικής Εύρώπης, πού εισήλθαν στο Συμβούλιο τής Εύρώπης στις άρχές τής δεκαετίας τοΰ
1990. Βλ. καί τή συγκριτική έπισκόπηση πού παραθέτει γιά τήν 'Αλβανία, Βουλγαρία, Γεωργία,
Εσθονία, Κροατία, Λεττονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ούκρανία, ΓΙΓΔΜ, Πολωνία,
Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία (σ. 99 έπ.).
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παϊκών νομικών αξιών. Στα μονιστικά συστήματα, επιτρέψτε μου νά υπεν-
θυμίσω, όπου οί διεθνείς συμβάσεις συνιστούν τμήμα τών έθνικών εννόμων
τάξεων καί όπου οι ιδιώτες μπορούν νά τις επικαλούνται ενώπιον τών
έθνικών τους δικαστηρίων ώς άμέσως έφαρμοστέο δίκαιο, όταν έμφανίζεται
σύγκρουση διεθνούς συμβάσεως μέ έθνικό κοινό νόμο, τό προβάδισμα άνήκει
κατά κανόνα στή διεθνή σύμβαση. Τό σύστημα αύτό άσπάζονται ή Γαλλία,
τό Βέλγιο, τό Λουξεμβούργο, ή Πορτογαλία, οί Κάτω Χώρες, όπως καί ή
Ελλάς. Στά συστήματα, αντίθετα, πού χαρακτηρίζονται ώς «δυαδικά»
(dualist), οί διεθνείς συνθήκες καί οί έθνικοί κανόνες αντιμετωπίζονται ώς
δύο ξεχωριστά δικαίίκά σύνολα. Ό ιδιώτης μπορεί νά επικαλείται στα έθνικα
δικαστήρια αποκλειστικά καί μόνο τούς έθνικούς κανόνες δικαίου. Σέ περί-
πτωση συγκρούσεο.>ς μέ τό έθνικό δίκαιο, οί ρυθμίσεις τών διεθνών συμβάσε-
ων μπορούν νά έφαρμοσθούν υπέρ τών ιδιωτών μόνον αν, καί όταν, στό πλαί-
σιο τών διεθνών ύποχρεώσεων τού κράτους, καταστούν τμήμα τής εθνικής
έννομης τάξεως μέ πρωτοβουλία τής έκεΐ νομοθετικής εξουσίας39. Τό σύ-
στημα αύτό τού λεγόμενου δυαδισμού ή δυϊσμού (dualism) έχουν υιοθετήσει
στήν Εύρώπη ή 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας, τό Ηνωμένο
Βασίλειο, ή Δανία, ή 'Ιρλανδία, ή Ιταλία.

3. Άπό τήν άποψη τού δικαστικού έλέγχου τής συμβατότητας κανόνων
τού έθνικού δικαίου πρός τις θεμελιώδεις άρχές πού άπορρέουν άπό τις διε-
θνείς συμβάσεις γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα, νομίζω ότι οί έξελίξεις στο
γαλλικό δίκαιο είναι οί πιό ένδιαφέρουσες. Παρά την καθυστερημένη εισα-
γωγή τής Ευρωπαϊκής Συμβάσεο.>ς στό γαλλικό δίκαιο, καί παρά τήν άπα-
γόρευση τού δικαστικού έλέγχου τής συνταγματικότητας τών νόμων, τά
γαλλικά δικαστήρια άνέκτησαν σταδιακά εξουσίες έλέγχου περίπου εφάμιλ-
λες στό πλαίσιο τού μονιστικού συστήματος πού έπικρατει.

Τό γαλλικό Σύνταγμα δέν έχει περιλάβει κανόνες σχετικούς μέ τό δι-
καίωμα παροχής έννομης προστασίας, όπως τό ελληνικό. Στό γαλλικό δίκαιο
ωστόσο ή Ευρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τού Ανθρώπου αντιμε-
τωπίζεται, δυνάμει τού άρθρου 55 τού γαλλικού Συντάγματος, ώς νομοθέ-

39. Ανάλυση δίνει S ΡΟΓΚΟΓΝΑΣ, Διεθνές δίκαιο. Τεύχος Πρώτο, 3η εκδ., έκδ. Άντ. Σάκ-
κουλα, 2004, σ. 65 έπ., οπού καί ή βιβλιογραφία. Σχετικά ιδίως μέ τά ευρωπαϊκά κράτη.
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ, Ευρωπαϊκό δίκαιο, 3η εκδ., έκδ. Άντ. Σάκκουλα, Άθήνα-Κομοτηνή 1997, σ. 115
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τημα με υπερεχουσα ισχυ απέναντι στον κοινο νομο, ακόμη και οταν ο τε-
λευταίος είναι μεταγενέστερος. Γιά νά χρησιμοποιήσω τήν έκφραση τοΰ
Guinchard'0, ή Εύρο.>πάίκή Σύμβαση έχει καταστεί μέ τά δεδομένα αύτά
ένα τρομερό έργαλεΐο έξουσίας (formidable instrument de pouvoir) στά χέ-
ρια τού Γάλλου δικαστή, άναιρετικού ή καί ούσιαστικού. Αναφέρονται πολ-
λές περιπτο^σεις νόμων πού κηρύχθηκαν άπό τά γαλλικά δικαστήρια ώς μή
συμβατοί μέ τήν Εύρωπαϊκή Σύμβαση. Γίνεται λόγος γιά "contrôle de
conventionnalité de lois ordinaires", έλεγχος ό όποιος μπορεί νά καταλήγει
στόν παραμερισμό τους, πού ισοδυναμεί βέβαια μέ κατάργηση. Γιά νά πε-
ριορισθώ σέ λίγα παραδείγματα: Δυνάμει άρχών άντλημένων άπό τήν Εύρω-
παϊκή Σύμβαση, ή Cour de Cassation, μέ άπόφαση τής 29ης Ιανουαρίου
2002, έπεξέτεινε τήν προβλεπόμενη άπό τό νόμο προστασία γιά τά νόμιμα
μόνο τέκνα, καί στά φυσικά τέκνα τά γεννημένα χωρίς γάμο τών γονέων
τους41. Πολλές είναι άκόμη οί άποφάσεις δικαστηρίων ούσίας, πού άρνήθη-
καν νά έφαρμόσουν νόμους μέ δικονομική άναδρομή, προορισμένους νά επη-
ρεάσουν τήν έκβαση έκκρεμούς δίκης. Αξίζει ώστόσο νά σημειωθεί ότι τόσο
τό Γαλλικό 'Ακυρωτικό, όσο καί τό Γαλλικό Συμβούλιο τής Επικρατείας,
έχουν άποφανθεΐ ότι ό έλεγχος τής συμβατότητας τών έθνικών νόμων μέ κα-
νόνες ύπερεθνικούς δέν μπορεί νά περιλάβει τις συνταγματικές διατάξεις. Ή
ύπεροχή πού άναγνωρίζει τό γαλλικό Σύνταγμα στις διεθνείς συμβάσεις έχει
τά όριά της. Δέν είναι ικανή νά νομιμοποιήσει έλεγχο συμβατότητας κανό-
νων τού γαλλικού Συντάγματος42.

4. Περνώντας στις έννομες τάξεις πού έφαρμόζουν τό δυαδικό σύστημα,
άξίζει νομίζω νά άρχίσουμε άπό τό γερμανικό δίκαιο. Πρόκειται γιά έννομη
τάξη πού δέν χρειάσθηκε νά έπηρεασθει σέ μεγάλο βαθμό άπό τούς ύπερε-
θνικούς χάρτες γιά τά δικαιώματα τού άνθρώπου. Οί σκληρές εμπειρίες τού
2ου Παγκοσμίου Πολέμου έδειξαν στούς συντάκτες τού μεταπολεμικού γερ-
μανικού Συντάγματος τής 23ης Μαίου τού 1949 (Grundgesetz, Θεμελιώ-
δης Νόμος) τήν άνάγκη τής συνταγματικής κατοχυρώσεως λεπτομερούς

40. Guinchard (καί συνεργ.), Droit processuel, Droit commun et Droit comparé du
process, 3e édition, Dalloz, 2005, αρ. 131, σ. 202. Τήν ιστορική καταγραφή τής νομολογιακής
έξελίξεως στή Γαλλία δίνει ο Χρϊ'ΣΟΓΟΝΟΣ, ο.π. (σημ. 6), σ. 54 έπ.

41. Βλ. Guinchard (καί συνεργ.), ο.π. (σημ. 40), άρ. 131, σ. 204.

42. 'Ανάλυση άπο τον GUINCHARD (καί συνεργ.), ο.π. (σημ. 40), άρ. 131, σ. 205 έπ.
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καταλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. "Ενας τέτοιος κατάλογος περιλήφθη-
κε έτσι στό Πρώτο ήδη τμήμα του (στά άρθρα 1-19), όπο^ς καί στα άρθρα
101, 103 τοΰ Κεφαλαίου 9 γιά τή δικαστική εξουσία (τά δύο τελευταία
άφορούν τόν φυσικό δικαστή καί τό δικαίο^μα άκροάσεως)43. Μολονότι ή
'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας άνήκει στά πρώτα κράτη που
ύπέγραψαν καί ενσωμάτωσαν στό έσωτερικό τους δίκαιο τήν Ευρωπαϊκή
Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τού 'Ανθρώπου τού 1950 (στις 5 Δεκεμβρί-
ου 1952, έναρξη ισχύος στις 3 Σεπτεμβρίου 1953), ή έκτεταμένη προ-
στασία πού παρέχει τό γερμανικό Σύνταγμα στά άνθρώπινα δικαιώματα,
καί ή φωτισμένη ερμηνευτική νομολογία τού 'Ομοσπονδιακού Συνταγματι-
κού Δικαστηρίου, μέσω ιδίως τής διαδικασίας τής λεγόμενης συνταγμα-
τικής προσφυγής (Verfassungsbeschwerde), δέν άφησαν άξιόλογο πεδίο
εφαρμογής στά σχετικά διεθνή κείμενα. Στό γερμανικό εξάλλου δίκαιο, όπου
έφαρμόζεται, όπως άναφέρθηκε, τό δυαδικό σύστημα (άρθρο 59 §2 τού Θε-
μελιώδους Νόμου), ή Εύρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά δικαιώματα τού Άνθρώ-
που δέν θεωρείται κείμενο μέ υπέρτερη ισχύ. Εξομοιώνεται μέ άπλό 'Ομο-
σπονδιακό νόμο44. Εκλαμβάνεται ώστόσο ώς σύνολο κανόνων άμεσα εφαρ-
μοστέων. "Ετσι, όσες άρχές δέν γνωρίζουν συνταγματική κατοχύρωση, όπως,
γιά παράδειγμα, ή άρχή τής δημοσιότητας, θεμελιώνονται στήν Εύρωπαϊκή
Σύμβαση45. 'Επιπλέον, οι σύγχρονοι θεωρητικοί, αξιολογώντας τις έξελίξεις
στή γερμανική νομολογία, διαπιστώνουν μιά αυξανόμενη έμμεση έπιρροή της.
Διότι ή εξειδίκευση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτο.>ν πού κατοχυρώνονται άπό
τόν γερμανικό Θεμελιώδη Νόμο γίνεται όλο καί συχνότερα ύπο το φώς τής
νομολογίας τού Δικαστηρίου τού Στρασβούργου. Ή γερμανική νομολογία
έχει άναγνωρίσει στήν Εύρο^παϊκή Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τού 'Ανθρώ-
που κανονιστικό, καθοδηγητικό χαρακτήρα (normative Leitfunction), όπως
καί άντικειμενική προστατευτική λειτουργία (objective Schutzfunktion)41'.

43. Βλ. Guinchard (και συνεργ.), ο.π. (σημ.. 40), άρ.6 bis, σ. 15.

44. Βλ. Heringa-Kiiver, ο.π. (σημ. 7), σ. 106. Γιά μιά γενική εικόνα βλ. schilken,
Gerichtsverfassungsrecht3, C. Heymanns, Köln 2003. Άττο τήν ελληνική βιβλιογραφία βλ.
ΧΡΪΣΟΓΟλΌ, ο.π. (σημ. 6), σ. 127 έπ., μέ παραπομπές στή γερμανική φιλολογία καί νομολογία.

45. Münch Komm., ZPO-' (2000), Einleitung, Nr 161· Guinchard (καί συνεργ.), ο.π.
(σημ. 40), άρ. 6 bis, σ. 17 μέ τή σημ. 6.

46. Τις παραπομπές στή νομολογία ίίνει ο GUINCHARD (καί συνεργ.), ο.π. (σημ. 40), άρ.
6 bis, σ. 16 σημ. 2. Βλ. ιδίως Β VerfGE 74, 358, 370.
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5. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οί εξελίξεις στο αγγλικό δίκαιο, αν μά-
λιστα ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται γιά έννομη τάξη τής οικογένειας τοΰ κοι-
νοδικαίου (common law). Μέ τήν Human Rights Act τοΰ 1998, που άρχι-
σε νά ισχύει άπό τις 2 'Οκτωβρίου τοΰ 2000, ένσωματώθηκε καί τυπικά
στό άγγλικό δίκαιο, ώς νομοθέτημα άμεσα εφαρμοστέο, ή Σύμβαση γιά τά
Δικαιώματα τοΰ Ανθρώπου. Στό πλαίσιο τής άγγλικής έννομης τάξεως, πού
δέν διαθέτει γραπτό Σύνταγμα, πρόκειται γιά τό πρώτο έσωτερικό νομοθέ-
τημα σχετικά μέ τήν προστασία τών θεμελιωδών δικαιωμάτων άπό τό Bill
of Rights τοΰ 1689. Μολονότι τό Ηνωμένο Βασίλειο ύπήρξε τό πρώτο
εύρωπαικό κράτος πού κύρωσε τή Σύμβαση τό 1951, έξαιτίας τού δυαδικού
συστήματος πού εκεί ισχύει, πριν άπό τήν Human Rights Act τού 1998, ή
Σύμβαση δέν μπορούσε νά έφαρμοσθεΐ άπό τά άγγλικά δικαστήρια. Είχε
εφαρμογή μόνον εξωτερική ("external"), μέ τήν έννοια ότι χορηγούσε δικαί-
ο.»μα προσφυγής στό Δικαστήριο τού Στρασβούργου, άλλά όχι έπικλησεώς
της στά άγγλικά δικαστήρια4'. Οί αύξανόμενες καταδίκες τού Ηνωμένου
Βασιλείου άπό τό Δικαστήριο τοΰ Στρασβούργου κατέστησαν τελικά άναγ-
καία τήν ένσωμάτωση τής Εύρωπαϊκής Συμβάσεως στό άγγλικό δίκαιο,
ώστε ή κρίση γιά τήν πρός αύτήν συμβατότητα τοΰ άγγλικοΰ έσωτερικού
δικαίου νά άνήκει πλέον στά έθνικά δικαστήρια48.

Τά άγγλικά δικαστήρια είναι έτσι τώρα υποχρεωμένα νά έφαρμόζουν τό
έσωτερικό άγγλικό δίκαιο, προσαρμοσμένο πρός τούς κανόνες τής Ευρω-
παϊκής Συμβάσεως. Εφόσον είναι λοιπόν έφικτό (so far as possible to do so),
ό κάθε είδους κανόνας τού άγγλικού δικαίου, προγενέστερος ή μεταγενέστε-
ρος τής Human Rights Act τού 1998 (acts, statutes, common law), ύφί-
σταται έλεγχο συμβατότητας καί έρμηνεύεται μέ τή μέθοδο τής σύμφωνης
μέ τή Σύμβαση ερμηνείας49. Αλλά ή ιδιοτυπία τού άγγλικού συστήματος,
καί ή λεγόμενη άρχή τής sovereignty of Parliament (τής υπερέχουσας θέ-

47. Βλ. Ν. Andrews, The New English Civil Procedure Rules (1998), στον τόμο
R.C. van Rhee, European Traditions in Civil Procedure, 2005, σ. 161 έπ. (185 έπ., άρ. 2.6,
σημ. 22). Άπό τήν έλληνική βιβλιογραφία γιά τις νομολογιακές εξελίξεις στό Ηνωμένο Βασίλειο
βλ. Χρτςογονο, ο.π. (σημ. 6), σ. 156 έπ.

48. Βλ. GuinCHARD (καί συνεργ.), ο.π. (σημ. 40), άρ. 6 ter, σ. 18-19. Γιά τήν ιστορία
τής ένσωματώσεως τής Ευρωπαϊκής Συμβάσεως βλ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟ, ο.π., σ. 160 έπ.

49. C. Gearty, Principles of Human Rights Adjudication, Oxford 2004. Βλ. καί Χρυ-
ΣΟΓΟΝΟ, ο.π., σ. 162.
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σεως τού αγγλικού Κοινοβουλίου), δέν έχουν έπιτρέψει νά γίνει αποδεκτή
ή δυνατότητα αρνήσεως εφαρμογής τών εσωτερικών κανόνος δικαίου άπο
τά αγγλικά δικαστήρια, όταν αυτοί θεωρηθούν άσυμβίβαστοι μέ τή Σύμ-
βαση. Μιά τέτοια, διαπιστωμένη δικαστικά, άντίθεση οδηγεί στήν ύπο-
χρέωση τού 'Άγγλου νομοθέτη νά μεταβάλει τήν άγγλική νομοθεσία. Οί
άσύμβατοι πρός τήν Ευρωπαϊκή Σύμβαση εσωτερικοί κανόνες δικαίου πα-
ραμένουν συνεπώς σέ ισχύ, ώσπου νά τροποποιηθούν. Σύμφωνα μέ τήν
Human Rights Act τού 1998, ό ' Αγγλος δικαστής, πού διαπιστώνει τήν
ασυμβατότητα τής άγγλικής νομοθεσίας πρός δικαιώματα που προστα-
τεύει ή Εύρο.>παική Σύμβαση, πρέπει νά έκδώσει ειδική πράξη, τήν έπο-
νομαζόμενη declaration of incompatibility, ή οποία, μέσω ειδικής καί τα-
χείας κατά κανόνα διαδικασίας (fast-track procedure), μπορεί νά κατα-
λήξει σέ νομοθετική τροποποίηση.

6. Οί έξελίξεις στήν ελληνική έννομη τάξη δέν υστερούν σέ σημασία,
άκόμη καί αν συγκριθούν μέ ό,τι έχει συμβεί στό γαλλικό δίκαιο. Μιά πρώ-
τη καταγραφή πρέπει νά υπογραμμίσει καί πάλι τή συμβολή τής ελληνικής
θεωρίας. Διέβλεψε άπό vojpiç, καί μέ διορατικότητα, τήν έπίδραση πού μπο-
ρούν νά άσκήσουν τά διεθνή κείμενα στή λειτουργία ορισμένων σημαντικών
θεσμών τού εθνικού μας δικαίου, παρά τό πλέγμα τών έγγυήσεων πού πε-
ριέχει τό Σ/1975, όπως αύτό μεταγενέστερα συμπληρώθηκε. Ή παλαιότε-
ρη ίσως έπισήμανση γιά τήν έπίδραση τών υπερεθνικών κανόνων στό έλλη-
νικό δίκαιο προέρχεται άπό τόν Κων/νο Τριανταφυλλόπουλο. Πριν άκόμη δη-
μοσιευθεί ό νόμος 2329 τής 18/21ης Μαρτίου 1953, πού κύρωσε τήν
Εύρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τού Ανθρώπου, σέ μελέτη τού
195350, ό έπιφανής νομοδιδάσκαλος είχε ήδη υπογραμμίσει ότι, ένόψει τού
Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου τής Εύρωπάικής Συμβάσεως, τίθεται
πλέον θέμα επαναπροσδιορισμού τών θέσεων γιά τόν άποκλεισμό άπό τή συν-
ταγματική προστασία τών ενοχικών δικαιωμάτων. 'Αλλά ή έκτενής άνάλυση
γιά τήν ιεραρχική σχέση Συντάγματος - διεθνούς συμβάσεως-νόμου, μέ απτή
έπίδραση στήν ένταση τής προστασίας τού δικαιώματος τού άτομου γιά
απόλαυση τής ιδιοκτησίας του, επιτεύχθηκε μέ τή βασική έρευνα τού Φ.

50. Βλ. Κ. τριανταφγλλοποϊλο, Κύρος νόμου κρίνοντος ορισμένες διαφορές, ΕΕΝ Κ'
(1953), σ. 185 έ-, (187 σημ. I).
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Βεγλερή τού 1977, καί τις δύο θεμελιώδεις μελέτες τού Γ. Μητσοπούλου
τού 1987 καί τού 19955).

"Ετσι, μέ δεδομένο δτι, κατά το άρθρο 28§ I Σ/1975, οί διεθνείς συμ-
βάσεις συνιστούν «αναπόσπαστο μέρος τού εσωτερικού ελληνικού δικαίου»
καί οτι ύπερισχύουν κάθε άντίθετης διατάξεως νόμου, στό δύσκολο θέμα τών
σχέσεών τους πρός τό ελληνικό Σύνταγμα θεμελιώθηκε άπό τήν έλληνική
θεωρία ή βασική ερμηνευτική θέση τής παράλληλης καί συμπληρωματικής
πρός τό Σύνταγμα ισχύος τους02. Σήμερα ό Έμμ. Ρούκουνας τονίζει δτι θέ-
μα άντιθέσεως διεθνούς συνθήκης πρός τό Σύνταγμα είναι νοητό μόνο σέ πε-
ριπτώσεις ούσιαστικής καί πλήρους άντιφάσεως, ή όποία δέν αίρεται μέ τις
γνωστές έρμηνευτικές μεθόδους, καί δτι στήν άκραία αύτή περίπτωση θά
πρεπει είτε νά τροποποιηθεί είτε «νά λησμονηθεί» ή συνταγματική διάταξη,
εφόσον ή δικαιολόγησή της δέν άνταποκρίνεται στις άπαιτήσεις τής δημο-
κρατικής πολιτείας1*3. Ή θεωρητική αύτή προσέγγιση άνοιξε νέους ορίζοντες

51. Φ. βεγλερησ, Ή σύμβαση τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου καί το Σύνταγμα, έκδ.
Άντ. Σάκκουλα, 1977' Γ. μΐιτσοπογ λοσ, Ή προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων κατ'
άρθρον 1 τοΰ Πρώτου Προσθέτου ΙΙρωτοκόλλου τής Συμβάσεως τής Ρώμης, Τό Σύνταγμα,
1987, σ. 217 έπ.' = Τιμητ. Τόμος γιά τά 150 Χρόνια τοΰ 'Αρείου Πάγου I (2007), σ. 151
έπ. = Μελέται II (1997), σ. 137 έπ.' ό ΙΔΙΟΣ, Δεδικασμένον καί έκτελεστότης τών άποφάσε-
ων τοΰ Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έπιδικαζούσης χρηματικήν
άπαίτησιν, Τιμ. Τόμος Γ. Βλάχου (1995), σ. 493 έπ. = Μελέται II (1997), σ. 355 έπ.

52. Τό ζήτημα εξετάσθηκε ήδη τό 1977 στή μελέτη τοΰ ΒΕΓΛΕΡΗ, ο.π. (σημ. 51). σ.
103-105, ο όποιος τόνισε (σ. 104) οτι θέμα υπεροχής τοΰ Συντ αγματος απέναντι στις οιε-
θνεΐς συμβάσεις μέ βάση τό άρθρο 28§1 Σ/1975 μπορεί νά τεθεί μόνον οταν υπάρχει "«άδυ-
ναμία σύγχρονης καί συμπληρωματικής τού ένός μέ τό άλλο εφαρμογής». Βλ. πιό πρόσφατα
καί χρτσογονο, ο.π. (σημ. 6), σ. 192 έπ., δπου καί οί περαιτέρω παραπομπές. Ακόμη πιό
προχωρημένη είναι ή πρόσφατη θέση τοΰ ΜανιτακΗ, Ή δημιουργική διαπλοκή τοΰ δικαστικού
έλεγχου τής συνταγματικότητας τών νόμων μέ τόν έλεγχο τής συμβατικότητας τους ενόψει τής
ΕΣΔΑ στό παράδειγμα τών ένοχικών δικαιωμάτων, στόν τόμο Ν. Νίκας (έπιμ.), Ή πολιτική
δίκη ύπό τό φώς της νομολογίας τοΰ ΔΕΚ καί τοΰ ΕΔΔΑ, Ακαδημαϊκό Συμπόσιο πρός
τιμήν τοΰ Κωνσταντίνου Κεραμέως, έκδ. Σάκκουλα, Άθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, σ. Π 1 έπ. Σέ
άναφορά μέ τή σχέση τοΰ Συντάγματος καί Εύρωπαϊκής Συμβάσεως, ό συγγραφέας, άφού κά-
νει λόγο γιά συνδυασμένη καί έναρμονισμένη ερμηνεία καί εφαρμογή τους, προσθέτει δτι, κατά
τήν παράλληλη έφαρμογή τους, πρέπει νά έπιλέγεται ή ευνοϊκότερη καί ή αποτελεσματικότερη
γιά τό υποκείμενο τής προστασίας ρύθμιση.

53. ρογκοϊνασ, δ.π. (σημ. 39), σ. 81. Βλ. καί ΧΡΪ'σογονο, δ.π. (σημ. 6), σ. 178 έπ.,
ό όποιος παραθέτει (σ. 180 έπ.) καί ορισμένα τέτοια άκραια παραδείγματα μέ βάση τήν έλλη-
νική νομολογία.
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στήν έλληνική νομολογία. Στο λεπτό διαγνωστικό έργο τοΰ δικαστή γιά τή
συμβατότητα τών έσωτερικών μας νόμο^ν πρός τις υπερεθνικές εγγυήσεις
τών κοινών ευρωπαϊκών πολιτιστικών αξιών, που είσκόμισαν οί διεθνείς συμ-
βάσεις, πρόσφερε μιά άσφαλή έρμηνευτική άφετηρία.

Ή συνολική θεώρηση τής ελληνικής νομολογίας δίνει μιά πολύ χαρα-
κτηριστική εικόνα. Διότι ή έπίκληση τής Εύρωπαϊκής Συμβάσεως έμφανί-
ζεται όλο καί συχνότερα στίς άποφάσεις τών έλληνικών δικαστηρίων τής
ούσίας, προκειμένου είτε νά θεμελιώσει τήν άμεση έφαρμογή της στίς ορι-
ζόντιες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, είτε νά χρησιμεύσει ώς έρμηνευτικη βαση
στό πλαίσιο τής λεγόμενης σύμφωνης μέ τήν Εύρωπαίκή Σύμβαση ερμη-
νείας τών έθνικών κανόνων54. Τό ίδιο ισχύει γιά τό άρθρο 1§1 τοΰ Πρώτου
Προσθέτου Πρωτοκόλλου τής Εύρο.>παϊκής Συμβάσεως, στό οποίο ήδη άνα-
φέρθηκα.

Ή ελληνική νομολογία, πού έπί πολύ άναγνο3ριζε ότι τό συνταγματικά
κατοχυρωμένο δικαίωμα τής ιδιοκτησίας καλύπτει μόνο τά έμπραγματα δι-
καιώματα, έπιχείρησε μέ τήν όλ. ΑΠ 40/199855 ένα βαρυσήμαντο άνοιγμα
καί δέχθηκε ότι κατοχυρώνονται άπό τό προαναφερόμενο Πρωτόκολλο καί οί
ενοχικές άπαιτήσεις. "Εκρινε ειδικότερα ότι δέν είναι έπιτρεπτή ή κατάργη-
ση σέ συγκεκριμένη περίπτωση τής προστασίας τής προσωπικότητας πού
παρέχει ή κοινή νομοθεσία- καί, άρα, ότι ό ν. 2172/1993 πού τό έπραξε,
άποκλείοντας τό δικαίωμα άποζημιώσεο_>ς, σέ περίπτωση προσβολής άπό δη-
μοσιεύματα τού τύπου ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, παραβίασε τό Πρωτό-
κολλο. Στηριγμένο σέ αύτή τή νομολογία τής όλ. ΑΠ, τό Έφ.ΆΘ.56 άπο-
φάνθηκε λίγο άργότερα ότι ό νόμος πού, σέ πλειστηριασμό άκινήτου, επι-
βάλλει ύποχρέωση άτοκης καταθέσεως τού πλειστηριάσματος στο Ταμείο
Παρακαταθηκών καί Δανείων, άντί γιά έντοκη κατάθεση σέ άξιόχρεη Τρά-
πεζα, συνιστά προσβολή τής περιουσίας τοΰ οφειλέτη, μή άνεκτή άπο το
Εύρωπάίκό Πρωτόκολλο. Δέν μπορούμε εξάλλου νά άγνοήσουμε τις περιορι-
στικές έπιπτώσεις τού άρθρου 11 τού Διεθνούς Συμφώνου γιά τά Ατομικά
καί Πολιτικά Δικαιώματα στά όρια επιτρεπτού τοΰ μέσου τής προσωπικής

54. Βλ. Απ. ΓεΩΡΠΑΔΗ, Γεν.'Αρχ., § 6, άρ. 58. Γιά άνάλυση τοΰ όλου θέματος ΧΡΪ-
ΣΟΓΟΝΟΣ, ο.π. (σημ. 6), σ. 178 έπ., 202 έπ. Ή μονογραφία διαπιστώνει τάση τής εθνικής νο-
μολογίας νά έρμηνεύει το Σύνταγμα σύμφωνα μέ τή Σύμβαση (σ. 171).

55. Βλ. ΝοΒ 47(1999), σ. 753, σημ. Καράκωστα.

56. Έφ.ΆΘ. 2013/2000, ΝοΒ 48 (2000), σ. 1585 (1589).
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κρατήσεως για ιδιωτικά χρέη, πού προβλέπει δ έλλ.Κ.Πολ.Δ.3'. Σέ ανα-
φορά πάλι μέ τά χρέη προς το δημόσιο, τά ελληνικά δικαστήρια δέχθηκαν
ότι είναι άντίθετοι πρός τό άρθρο 20 Σ/1975 καί τό άρθρο 6 τής Ευρω-
παϊκής Συμβάσεως τόσο ό νόμος (άρθρο 73§3 ν.δ. 356/1974) που επι-
βάλλει καταβολή τοΰ 1/3 τοΰ χρέους, προκειμένου νά άνασταλεΐ ή έκτέλε-
ση κατά του οφειλέτη τοΰ δημοσίου, όταν αυτός ασκεί ανακοπή58, όσο καί
έκεινος πού δέν προβλέπει δυνατότητα άναστολής τής αποφάσεως γιά προ-
σωποκράτηση τού οφειλέτη τού δημοσίου, όταν ό τελευταίος άσκεΐ έφε-
ση59. Στά ίδια αύτά άρθρα τού Συντάγματος καί τής Εύρο^παϊκής Συμβά-
σεως στηρίχθηκε ή ok. ΣτΕ, τό 199760, όταν ακύρωσε άπόφαση Δικηγο-
ρικού Συλλόγου γιά άποχή άόριστης διάρκειας τών δικηγορούν, άποφαινό-
μενη ότι αυτή προσβάλλει τό δικαίωμα τού πολίτη γιά δίκαιη δίκη, τό
όποιο έξυπονοεϊ τό δικαίωμά του νά ύπερασπίζει τις ύποθέσεις του μέ δι-
κηγόρο τής έκλογής του' ή τό Μονομελές Πρωτοδικείο 'Αθηνών61, όταν
δέχθηκε ότι οι γονείς, ώς νόμιμοι εκπρόσωποι τών άνήλικο^ν τέκνων τους,
δικαιούνται νά ζητήσουν τήν άναγνώριση τής παράνομης καί καταχρη-
στικής άσκήσεως τού δικαιώματος άπεργίας άπό τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις τών εκπαιδευτικών τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως, μολονότι δέν
τό προβλέπει ό νόμος. Πρέπει, τέλος, νά ύπενθυμίσω ότι μέ άπόφαση τής
ολομέλειας ό ΑΠ62, στηριγμένος στό άρθρο 6 τής Ευρωπαϊκής Συμβάσε-
ο_>ς, άποδέχθηκε τήν ύπαρξη τού δικαιώματος άποδείξεως ώς δικαιώματος
υπέρτερης βαθμίδας, καί καθόρισε στή βάση αύτή τά όρια τού έπιτρεπτού
τών δικονομικών άποδεικτικών συμβάσεων.

Υπάρχουν βέβαια καί δικαστικές άποφάσεις μέ πιο σαρωτικά άκόμη
άποτελέσματα. "Ετσι, μέ σωρευτική έπίκληση τόσο τού άρθρου 6 τής
Εύρωπαϊκής Συμβάσεο.)ς, όσο καί τών άρθρον 2§3 καί 14§1 τού Συμφώ-

57. Ειδικά γιά τό θέμα Γεςιοϊ-ΦαλΤΣΗ, Ή προσωπική κράτηση γιά χρέη μετά το Διε-
θνές Σύμφορο γιά τά άτομικά καί πολιτικά δικαιώματα (ν. 2462/1997) ώς πρόβλημα ερμη-
νείας τοΰ εσωτερικού δικαίου, Τιμ. Τόμος Κ. Κακοόρη (2003), σ. 557 έπ.· ή ΙΔΙΑ, Δικ.Άν.Έχτ.
Π (2001), § 67, άρ. 29 έπ.

58. Μον. Διοικ. Πρωτ. Θεσ. 43/1987, Άρμ. 1987, σ. 788 έπ.

59. Βλ. Μον. Διοικ. Πρωτ. Θεσ. 943/1997, ΕΔΚΑ 1999, σ. 210 έπ.

60. όλ. ΣτΕ 2512/1997, Άρμ. 1997, σ. 844 έπ.

61. Μον. Πρωτ. Άθ. 687/1997, Άρμ. 1997, σ. 661 έπ.

62. όλ. ΑΠ 27/1993, Έλλ.Δικ. 1994, σ. 348 (349).
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νου γιά τά 'Ατομικά καί Πολιτικά Δικαιώματα, ή δλ. ΑΠ63 οδηγήθηκε σέ
μιά ιστορική στροφή καί δέχθηκε ότι έπιτρέπεται ή αναγκαστική έκτέλε-
ση γιά χρηματικές απαιτήσεις ιδιωτών κατά του ελληνικού Δημοσίου, θε-
ωρώντας καταργημένη άπο τά παραπάνω διεθνή κείμενα τήν άπαγορευτική
διάταξη τοΰ άρθρου 8 ν. 2095/1952 καί άντιμετωπίζοντας τή σχετική
(νέα) συνταγματική ρύθμιση τού 2001 (άρθρο 94§4 έδ.γ) ώς άπλή έπιβε-
βαίωση. Προς τήν ί'δια κατεύθυνση κινήθηκε δ ΑΠ64 δταν δέχθηκε οτι, μέ
βάση τό άρθρο 1§1 τού Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου τής Ευρω-
παϊκής Συμβάσεως, ή διάταξη νόμου πού καταργεί το δικαίωμα μισθολο-
γικής προαγωγής δέν μπορεί νά είναι ισχυρή. Τέλος, ή έντελώς πρόσφατη
όλ. An6a, μέ έπίκληση πλέγματος άρθρων τού Συντάγματος καί τών διε-
θνών συμβάσεων, νομολόγησε ότι οί διατάξεις νόμων πού χορηγούν στόν ΟΣΕ
προνόμια, ώστε, κατά παράβαση καί τής άρχής τής ισότητας τών διαδί-
κων, οί άξιώσεις τών υπαλλήλων του νά υπόκεινται σέ βραχυπρόθεσμη πα-
ραγραφή, είναι άνίσχυρες.

VI. Δικαστικός ελεγχος της συμβατότητας τών εθνικών νόμων
με τό Κοινοτικό Δίκαιο

Θά κλείσο.) τήν ομιλία μου μέ σύντομες παρατηρήσεις γιά τόν δικαστικό
έλεγχο τής συμβατότητας τών έθνικών νόμων πρός τό Κοινοτικό Δίκαιο.
Θεωρώ τήν παρουσίαση αύτή ιδιαίτερα κρίσιμη· διότι, όπως θά προσπαθήσω
νά δείξω, μέ έργαλεϊο τή διαδικασία τού δικαστικού έλέγχου συμβατότητας
στις σχέσεις Κοινοτικού καί έσωτερικού δικαίου, ένεργοποιήθηκε ή ένσωμά-
τωση στό Κοινοτικό Δίκαιο τής κληρονομιάς τών άνθρωπιστικών άξιών,
αυτής πού ονομάσθηκε ευρωπαϊκό κοινοδίκαιο (ius commune europaeum)6b.

63. Βλ. όλ. ΑΠ 21/2001, J 33(2002), α. 20 έπ.· άντίθετη ή παλαιότερη όλ. ΑΠ
108/1971, Δ 2(1971), σ. 303. Γιά τό όλο θέμα σταματοπογλοσ, 'Αναγκαστική εκτέλεση
εις 6άρος τοΰ έλληνικοΰ Δημοσίου, έκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2000, σ. 117 έπ.' ό ιλιοσ, 'Εκτελε-
στοί τίτλοι καί αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τοΰ κράτους, έκδ. Άντ. Σάκκου-
λα, 2005, σ. 58 έπ.

64. ΑΠ 432/2002, Χρ. ΙΔ 2, 287.

65. όλ. ΑΠ 11/2008, J 39(2008), σ. 1103 έπ.· έτσι καί ΑΠ 1006/2008, Δ 39(2008),
σ. 1106 έπ.

66. Γιά τόν ορο αυτό βλ. τήν ειδική έρευνα τοΰ Ν. ΣΚΑΝΛΑΜΗ, Ή άγραφη ενοποίηση
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, έκδ. Άντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1981, σ. 60 έπ.
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1. Άπό νωρίς το Δικαστήριο τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τοΰ Λου-
ξεμβούργου, στίς πρωτοπόρες αποφάσεις τοΰ 1963 καί 1964'", καθόρισε τή
φύση τοΰ Κοινοτικού Δικαίου. Τό έπραξε δίνοντας ούσιαστικό περιεχόμενο
στή δικαιοδοσία πού τού άνέθεσε ή Συνθήκη τής Ρώμης τού 1958 γιά τήν
ίδρυση τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας νά «εξασφαλίζει τήν τή-
ρηση τοΰ δικαίου κατά τήν έρμηνεία καί τήν έφαρμογ-ή της...» (άρθρο
164, σήμερα 220). Τό ΔΕΚ νομολόγησε τό 1964 οτι «Αντίθετα πρός τις
συνήθεις διεθνείς συνθήκες, ή Συνθήκη τής ΕΟΚ δημιούργησε ιδιαίτερη
έννομη τάξη, ή οποία ένσωματώθηκε στά νομικά συστήματα τών κρατών
μελών άπο τής θέσεως τής Συνθήκης σέ ισχύ καί δεσμεύει τά δικαστήριά
τους»68. Τό 1963 είχε ήδη άποφανθεΐ ότι ή Συνθήκη τής Ρώμης έγκαθί-
δρυσε «νέα έννομη τάξη», «μιά έννομη τάξη διεθνούς δικαίου, ύπέρ τής
οποίας τά κράτη περιόρισαν τά κυριαρχικά τους δικαιώματα, σέ περιορι-
σμενους εστω τομείς...» .

Ή αύτονομία αύτή τής κοινοτικής έννομης τάξεως άπέναντι στην έσω-
τερική ένισχύθηκε όμως περαιτέρω μέ τή θεμελίωση άπό τό ΔΕΚ τών
άρχών τής υπεροχής καί τής άμεσης ισχύος τοΰ Κοινοτικού Δικαίου, πού
άποτέλεσαν έκτοτε τούς δύο άκρογωνιαίους λίθους της'0. Συνδυάζοντας
ερμηνευτικά σειρά ρυθμίσεων τής κοινοτικής έννομης τάξεως, καί άντλώντας
τό συμπέρασμα ότι ό κανόνας τής ύπεροχής τή διατρέχει ώς διάχυτη άρχή,
τό ΔΕΚ άποφάνθηκε τό 1964 ότι «...εφόσον τό δίκαιο πού γεννήθηκε άπό
τή Συνθήκη άπορρέει άπό αύτόνομη πηγή, δέν είναι δυνατό... νά τοΰ άντι-
τάσσεται οποιοδήποτε έσωτερικό νομοθετικό κείμενο...»'1. Καί άκόμη ότι,
δυνάμει τής άρχής τής άμεσης ισχύος'2, έγκαθιδρύονται ιδιωτικά δικαώμα-

67. Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen, ύπόθεση
26/1962, απόφαση τής 5ης Φεβρουαρίου 1963, Συλλογή Νομολογίας τοΰ Δικαστηρίου 1954-
1964, σ. 861 έπ.· καί Flaminio Costa v. Enel, ύπόθεση 6/1964, απόφαση τής 15ης 'Ιου-
λίου 1964, Συλλογή Νομολογίας τοΰ Δικαστηρίου 1954-1964, σ. 1191 έπ.

68. ΔΕΚ 6/64, Costa Enel, ο.π. (σημ. 67), σ. 1197.

69. ΔΕΚ 26/1962, Van Gend en Loos, ο.π. (σημ. 67), σ. 867. Σχετικά ΡΟΓΚΟϊΝΑΣ,
ο.π. (σημ. 39), σ. 79.

70. Βλ. τήν άνάλυση τοΰ Ν. σκανδαμη, ο.π. (σημ. 39), σ. 55 έπομ., 129 έπ.· καί ΔαΓ-
τογλοϊ, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο I, 2η εκδ., έκδ. Άντ. Σάκκουλα, 1985, σ. 191 έπ.' ΡΟΪ-
κογκασ, ο.π. (σημ. 39), σ. 79-81.

71. ΔΕΚ 6/64, Costa v. Enel, ο.π. (σημ. 67), σ. 1198-1199.

72. σκανδαμησ, ο.π. (σημ. 39), σ. 391 έπ.
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τα, πού το κάθε πρόσωπο νομιμοποιείται νά διεκδικήσει στά έθνικά του δι-
καστήρια. Τό νέο στοιχείο πού χαρακτηρίζει τήν έφαρμογή τού Κοινοτικού
Δικαίου στά κράτη-μέλη τής EE συνίσταται επομένως στήν άνευ έτέρου
υιοθέτηση τών παραπάνω δύο άρχών, άνεξάρτητα άπό τή μονιστική ή δυα-
δική κατεύθυνση πού αύτά άκολουθούν μέ βάση τά έθνικά τους Συντάγμα-
τα. Μέ τά παραπάνω δεδομένα ό έθνικός δικαστής όπλίζεται μέ τήν έξου-
σία, άλλά καί βαρύνεται μέ τήν ύποχρέωση, νά προχωρεί σέ έλεγχο συμβα-
τότητας τών εσωτερικών του κανόνων πρός τό ύπέρτερης ισχύος Κοινοτικό
Δίκαιο. "Οπο^ς νομολόγησε καί πάλι το ΔΕΚ73, ό κάθε έθνικός δικαστής
πρέπει, στά πλαίσια τής δικαιοδοσίας του, νά έφαρμόζει τό Κοινοτικό Δίκαιο
στό σύνολο του, παραμερίζοντας οποιαδήποτε διάταξη τού εθνικού δικαίου
πού μπορεί νά συγκρούεται πρός αύτό, άνεξάρτητα άπό τό άν είναι προγενέ-
στερη ή μεταγενέστερη. "Ετσι, άκόμη καί στό Ηνωμένο Βασίλειο, όπου,
όπως ήδη άνέφερα, κυριαρχεί ή προ^τοκαθεδρία τού Κοινοβουλίου
(sovereignty of Parliament), ή όποια δέν έπιτρέπει τήν άμεση έφαρμογή
τών διεθνών συμβάσεων, άναγνωρίζεται στό Κοινοτικό Δίκαιο ιδιαίτερο κα-
θεστώς, έξαιτίας τού ειδικού χαρακτήρα του'4. Αύτό έφαρμόζεται άπό τά
άγγλικά δικαστήρια ώς σύνολο κανόνων μέ ύπερέχουσα ισχύ, πού θέτει
έκποδών τούς άντίθετους εσωτερικούς κανόνες.

2. Τό ζήτημα τών ορίων έφαρμογής τής άρχής τής ύπεροχής τού Κοι-
νοτικού Δικαίου άπέναντι στόν σκληρό πυρήνα τών έθνικών Συνταγμάτων

73. Amministrazione delle finanze dello Stato v. Simmenthal SpA, υπόθεση
106/1977, άπόφαση τής 9ης Μαρτίου 1978, Συλλογή Νομολογίας τοΰ Δικαστηρίου 1978,
σ. 239 έπ. (244-245).

74. Τό θέμα, σέ αναφορά μέ τό άγγλικό δίκαιο, άντιμετωπίσθηκε άπό τό ΔΕΚ στήν πο-
λυσυζητημένη άπόφαση Factortame I. Βλ. ΔΕΚ 213/1989, The Queen κατά Secretary of
State for Transport, exparte: Factortame Ltd κτλ.. Συλλογή Νομολογίας 1990, σ. 2433
έπ. Σχετικά Κ. κακογρησ, Σχόλια στήν άπόφαση τοΰ Δικαστηρίου τών Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων τής 19ης Ιουνίου 1990, Factortame I, 213/1989 (περίπτωση σχέσεων τοΰ Κοινοτι-
κού Δικαίου μέ τά έθνικά δίκαια). 'Επίσημα Πρακτικά τοΰ Β ' Συνεδρίου Διοικητικών Δικα-
στών, 'Αθήνα 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 1990, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1991, σ. 109
έπ.' Γεςιοϊ-Φαλτςη, Ασφαλιστικά μέτρα στόν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο — Ή προσωρινή έννομη
προστασία ιδιωτικών δικαιωμάτων κατά τό Κοινοτικό Δίκαιο, ΈΧλ.Δικ. 34(1993), σ. 241 έπ.
= Ή δικονομική έννομη τάξη II, Μελέτες άστικοΰ δικονομικού δικαίου καί διεθνούς δικονομικού
δικαίου, έκδ. Σάκκουλα, θεσσαλονίκη 1995, σ. 447 έπ.· σκανδαμησ, ο.π. (σημ. 39). σ. 149
έπ., 166 έπ.
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δημιούργησε εντούτοις τριβές. Αποκορύφωμα τών εξελίξεων συνιστά ή σχε-
τικά πρόσφατη άπόφαση τού γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου τής 10ης
Ιουνίου 2004, ή οποία αναγνώρισε άπερίφραστα τό προβάδισμα στό γαλλικό
Σύνταγμα'0. Έπί τού παρόντος τόσο οί θέσεις αύτές, όσο καί οί παρόμοιες
τού γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, παραμένουν στό έπίπεόο τής
διακηρύξεως δογματικών αρχών καί φαίνεται ότι έκεϊ θά σταθούν. Ό σχε-
τικός όμως νομολογιακός διάλογος πού άναπτύχθηκε άνάμεσα στό 'Ομο-
σπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο τής Γερμανίας καί τό Δικαστήριο τών
Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων τού Λουξεμβούργου άπό τό 1967 καί μετέπειτα
άποδείχθηκε καθοριστικός γιά τόν εμποτισμό τής κοινοτικής νομοθεσίας μέ
την πανευρωπαϊκή ιδέα τής προστασίας τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων.
'Υποδηλώνει χαρακτηριστικά τή δυναμική τού δικαστικού έλέγχου στην προ-
ojθηση τών άξιών τού ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού.

Ή άπουσία άπό τό Κοινοτικό Δίκαιο οποιασδήποτε άναφοράς σέ κατά-
λογο άτομικών δικαιωμάτων πού πρέπει νά προστατεύονται, όπως περιέχει
τό γερμανικό Σύνταγμα, οδήγησε τό γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο
στήν έκδοση σειράς άποφάσεων, καί ιδίοις τής γνωστής ώς "Solange" I
(«ένόσω») τής 29ης Μάιου 1974/6, πού έπιδίωξαν νά κατοχυρώσουν καί σέ
κοινοτικό επίπεδο αύτήν τήν προστασία. Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν άπόφαση
"Solange" I, ένόσω έξακολουθεί νά ύπάρχει τό προαναφερόμενο κενό, τά
γερμανικά δικαστήρια διατηρούν τήν έξουσία έλέγχου τής συνταγματικότη-
τας τών κοινοτικών κανόνων, παρά τήν άρχή τής ύπεροχής τους, όταν δια-
πιστώνεται άπόκλισή τους άπό τή συνταγματική προστασία τών άτομικών
δικαιωμάτων". Τό 'Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο τής Γερμανίας

75. Βλ. HerinGA-Khver. ο.π. (σημ. 7), σ. 111.

76. Β VerfGE 37, 271 (285).

77. Βλ. τήν ανάλυση τοΰ σκανδαμιι, ο.π. (σημ. 39), σ. 173 έπ., μέ τή σημ. 69, οπου
καί ή σχετική νομολογία τοΰ γερμανικοΰ Συνταγματικού Δικαστηρίου (Bundesverfassung-
sgericht)' έπίσης HERINGA-KHVER, ο.π. (σημ. 7), σ. 107' ΔαΓΤΟΓΛΟΓ, ο.π. (σημ. 65), σ.
196 έπ.' Κ. ΧΡΤΣΟΓΟΧΟ, Ή θέση τής Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων τοΰ Ανθρώπου
στο εσωτερικό οίκαιο, μέ βάση το άρθρο 6§2 τής Συνθήκης γιά τήν Ευρωπαϊκή "Ενωση, στον
τόμο Προβλήματα ερμηνείας, στή Μνήμη Κων. Καχούρη, Ant. Sakkoulas/Bruylant, 2003,
σ. 803 έπ. (805 έπ.). Γιά μιά πλήρη εικόνα, όπως καί τή σχετική γερμανική βιβλιογραφία, βλ.
τή μελέτη D. Η. ScHEUlNG, Europäisienrung des deutschen Verfassungsrechts, Essays in
Honour of G. I. Kassimatis, Ant. Sakkoulas/Berliner Wissenschafts-Verlag/Bruylant,
2004, σ. 261 έπ. (268 έπ.). Ή θέση αυτή τοΰ Όμοσπονδιακοΰ Συνταγματικού Δικαστηρίου



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΓΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

103

κατέληξε έτσι στήν προστασία τών ατομικών δικαιωμάτων άπο τήν κοινο-
τική νομοθεσία μέ τρόπο σύστοιχο πρός εκείνο τού Θεμελιώδους Νόμου, μέ-
θοδος γνωστή έκτοτε ώς θεωρία τής διαρθρωτικής συστοιχίας [congruence
strukturelle]'8. Αυτή ή στάση τού "Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικα-
στηρίου οδήγησε τό Δικαστήριο τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων νά διακηρύ-
ξει ότι ή προστασία τών άτομικών δικαιωμάτων στά κράτη-μέλη συνιστά
κανόνα καί τής κοινοτικής έννομης τάξεως, στό μέτρο πού πρόκειται για
άρχές κοινές σέ όλα τά κράτη-μέλη. Τό ΔΕΚ άλλωστε είχε άπό τό 1974
διακηρύξει ότι: «...τά θεμελιώδη δικαιώματα άποτελούν άναπόσπαστο μέρος
τών γενικών άρχών τού δικαίου, τών οποίων (τό Δικαστήριο) διασφαλίζει
τήν τήρηση. Κατά τήν προστασία τών δικαιωμάτων αυτών τό Δικαστήριο
καθοδηγείται άπό τις συνταγματικές παραδόσεις πού είναι κοινές στά κράτη-
μέλη, συνεπώς, δέν μπορεί νά κάνει δεκτά μέτρα πού αντίκεινται στά θεμε-
λιώδη δικαιώματα πού άναγνωρίζονται καί προστατεύονται άπό τά Συντάγ-
ματα αύτών τών κρατών»'9. Σύμφωνα μέ τό Δικαστήριο, οί «διεθνείς συμ-
βάσεις πού άφορούν τήν προστασία των δικαιωμάτων του άνθρώπου... στις
όποιες συνέπραξαν καί προσχώρησαν τά κράτη-μέλη παρέχουν έπίσης ένδεί-
ξεις πού πρέπει νά λαμβάνονται υπόψη στά πλαίσια τού κοινοτικού δικαί-
ου...». Ή θεωρία άπό τήν πλευρά της κάνει έκτοτε λόγο γιά άγραφους κα-
νόνες «ευρωπαϊκού κοινοδικαίου» (ius commune europaeum), γιά γενικές
αρχές κοινές σέ όλα τά κράτη-μέλη80.

Τις παραπάνω θέσεις τού Δικαστηρίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
υιοθέτησε πανηγυρικά ή Ενιαία Εύρωπαϊκή Πράξη στό Προοίμιο της, κάνον-
τας λόγο γιά θεμελιώδη δικαιώματα πού άναγνωρίζονται άπό τά έθνικά Συν-
τάγματα καί τήν Εύρωπαϊκή Σύμβαση γιά τήν Προστασία τών Δικαιωμά-

ουσιαστικά ανατράπηκε το 1986 μέ τήν απόφαση του τής 22ας 'Οκτωβρίου τοϋ 1986, τήν
έπονομαζόμενη Solange II. Αποσπάσματα αυτής, μεταφρασμένα στά έλληνικά, έχουν δημοσιευ-
θεί στό περιοδικό Το Σύνταγμα, 1987, σ. 683 έπ., μέ παρατηρήσεις Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΪ. Ή νέα θέ-
ση τοϋ γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου απέναντι στό παράγίυγο κοινοτικό δίκαιο, Το
Σύνταγμα, 1987. σ. 693 έπ.

78. ΣΚΑΝΔΛΜΗΣ, ο.π. (σημ. 39), σ. 173.

79. J. Nold, Kohlen-und Baustoffgrosshandlung κατά 'Επιτροπής, υπόθεση 4/1973,
απόφαση τής 14ης Μαίου 1974, Συλλογή τής Νομολογίας τοϋ Δικαστηρίου 1974, σ. 277
(284).

80. Σκανδλμης, 3.π. (σημ. 39), σ. 174, 181, 333-334· ό Ιδιος, ο.π. (σημ. 66), σ.

68 έπ.
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των τοΰ Άνθρώπου. Ιδίως όμως το άρθρο 6§2 τής Συνθήκης γιά τήν
Εύρωπαϊκή "Ενωση άποδέχθηκε ρητά ώς πηγή τοΰ Κοινοτικού Δικαίου τήν
Ευρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τού Άνθρώπου, μέ ρητή καί πάλι
άναφορά στίς κοινές συνταγματικές παραδόσεις τών κρατών-μελών81. Ακο-
λούθησε ή προσθήκη (χωρίς δεσμευτική ισχύ) τού Εύρωπαϊκού Χάρτη τών
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στή Συνθήκη τής Νίκαιας τού 2001. Τό έκτο
Κεφάλαιο τής τελευταίας, άφιερωμένο στή Δικαιοσύνη, έπιβεβαιώνει τις
έγγυήσεις τής χρηστής δίκης στό άρθρο 47, καθιερώνοντας έπιπρόσθετα,
ώς στοιχείο τής άποτελεσματικής έννομης προστασίας, καί τήν άνάγκη πα-
ροχής νομικής βοήθειας στόν άδύνατο οικονομικά διάδικο82. Ή Συνθήκη,
τέλος, τής Λισαβώνας, πού τροποποιεί τή Συνθήκη γιά τήν Εύρωπαϊκή
"Ενωση καί τή Συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας, καί
πού δέν έχει τεθεί άκόμη σέ ισχύ, αν καί κυρώθηκε πρόσφατα άπό τήν
Έλληνική Δημοκρατία μέ τό ν. 3671 τής 1/3.7.200883, ορίζει ρητά (άρθρο
6§1) ότι ό Χάρτης τών Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τής Ευρωπαϊκής "Ενω-
σης «εχει τό ίδιο νομικό κύρος» μέ τό πρωτογενές Κοινοτικό Δίκαιο. Πα-
ράλληλα, μέ τό άρθρο 6§2, έπιλύει ένα άπό μακρού άμφιλεγόμενο θέμα, μέ
τή ρητή πρόβλεψη ότι «Ή "Ενωση προσχωρεί στήν Εύρωπαϊκή Σύμβαση
γιά τήν Προάσπιση τών Δικαιωμάτων τού Άνθρωπου καί τών Θεμελιωδών
'Ελευθεριών>>84.

81. Γιά τό ακριβέστερο πάντως νόημα αύτής τής αναφοράς στό άρθρο 6§2 τής Συνθή-
κης, καί τήν άδυναμία του να έπηρεάσει τήν ιεραρχική θέση τής Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για
τά Δικαιώματα του Άνθρώπου στήν έλληνική έννομη τάξη, βλ. χρτσογονο, ο.π. (σημ. 6), σ.
803 έπ. (805 έπ.).

82. Βλ. τήν έκδοση Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΪ - Ν. ΑγΜΟΤΡΗ, Ό Χάρτης τών Θεμελιωδών Δικαι-
ωμάτων της Ευρωπαϊκής "Ενωσης, έκδ. Κέντρου Εύρωπαϊκής Τεκμηρίωσης Παντείου Πανεπι-
στημίου, 2003. Ειδικότερα Μ. ΣΤΑΘΟΓΙΟΓΛΟΣ, Ή προστασία τών θεμελιωδών δικαιωμάτων
στήν Ευρωπαϊκή "Ενωση μετά τήν υιοθέτηση τοΰ Χάρτη-Σχέση προς ΕΣΔΑ, Μελέτες I, έκδ.
Άντ. Σάκκουλα, Άθήνα-Κομοτηνή 2007, σ. 567 έπ.

83. Βλ. Κώδ. ΝοΒ 56 (2008), σ. 1307 έπ.

84. Γιά τά προβλήματα πού άναδύθηκαν βλ. τή μελέτη Χ. Θ. ΠλπλδημηΤΡΙΟΓ, Ή δι-
κονομική προστασία τών έρειζομένων στό κοινοτικό δίκαιο θεμελιωδών δικαιωμάτων στίς έθνικές
έννομες τάξεις, ύπό τό πρίσμα τής πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΚ, Δ 2008, σ. 1005 έπ.·
τόν Ιλιο, Ή εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου άπό τόν έθνικό δικαστή καί ή δυνατότητα πρό-
σβασης τών ιδιωτών στά δικαστήρια τής Εύρωπάικής "Ενωσης κατά τό ισχύον δίκαιο καί τή
Συνθήκη τής Λισαβώνας, Δ 2008, σ. 1113 έπ. (1129 έπ.).
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VII. 'Επίλογος

Κυρίες καί Κύριοι,

Επιχειρώντας νά ανακεφαλαιώσω δσα είχα τήν τιμή νά σας εκθέσω,
πρέπει, νομίζω, νά σταθώ στά ακόλουθα:

Ό έθνικός δικαστής στήν Ευρώπη βρίσκεται αναμφίβολα σέ προνομιακή
θέση απέναντι στις δύο άλλες κρατικές εξουσίες, όταν καλείται να προσδιο-
ρίσει τούς όρους ύπό τούς οποίους μπορεί νά κατισχύσει ένας ύπερτερος, θε-
μελιώδης κανόνας απέναντι στόν κοινό έθνικό νόμο. Διαθέτει τήν εξουσία είτε
νά ακολουθήσει μιά σύμφωνη πρός αύτόν ερμηνεία, είτε νά καταστήσει τόν
κοινό κρατικό νόμο ανενεργό. Μπορεί νά επιβεβαιώνει έτσι τόν ρόλο του ώς
τοποτηρητή, άλλα καί ώς κινητήριας δυνάμεως γιά τήν προώθηση τών
κοινών αξιών τού εύρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Ή έξέλιξη αύτή τών
καιρών μας, πού έναποθέτει αύξημένη ευθύνη στούς ώμους τού έθνικού δι-
καστή, δέν στερείται καί κινδύνων. 'Αναδύεται πάντοτε τό έρώτημα γιά τόν
καθορισμό ορίων στήν άνάμιξη τού δικαστή κατά τή χάραξη τών συγκεκρι-
μένων στόχων τής κρατικής πολιτικής.

Στήν Ελλάδα, τό δύσκολο αύτό έργο τού δικαστή, μετά άπό μία σχε-
τική άδράνεια τών προηγούμενων δεκαετιών, άσκεΐται ήδη κατά κανόνα μέ
σύνεση καί σωφροσύνη. Σ' αύτό, όπως είχα τήν εύκαιρία νά άναφέρω, άπο-
δείχθηκε πολύτιμη ή σοφία καί ή καθοδήγηση ορισμένων έπιφανών έκπρο-
σώπων τής ελληνικής θεωρίας. Όπως νομολόγησε χαρακτηριστικά ό ΑΠ
(2159/2007), ή έναρμονισμένη μέ τό Σύνταγμα έρμηνεία τών νόμων δέν
έπιτρέπεται νά οδηγεί σέ ψευδοερμηνευτική διόρθωση (τροποποίηση) τού νό-
μου άπό τό δικαστήριο, διότι αύτό θά συνιστούσε άνεπίτρεπτη έκ μέρους του
αντιποίηση νομοθετικής έξουσίας.

Σταθμίζοντας κανείς καταληκτικά τις όλες εξελίξεις, μέ μιά διάθεση αισιο-
δοξίας, μπορεί ίσως νά θυμηθεί δσα μάς κληροδότησε ό μεγάλος Καβάφης:

Κι αν είσαι στο σκαλί τό πρώτο,
πρέπει νάσαι περήφανος και ευτυχισμένος.
Έδώ που έφθασες, λίγο δέν είναι·
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
Κι αύτό άκόμη τό σκαλί τό πρώτο
πολύ άπό τόν κοινό τόν κόσμο άπέχει.
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Εις τό σκαλί γιά νά πατήσεις τούτο
πρέπει μέ τό δικαίωμα σου νάσαι
πολίτης εις τών ιδεών την πόλι.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Κας ΤΕΡΕΖΑΣ ΠΕΝΤΖΟΠΟΪΑΟΤ-ΒΑΛΑΛΑ

Στά χρόνια τοΰ Μ. Αλεξάνδρου ένας Πελοποννήσιος, ό Πυρρών, ακο-
λούθησε τόν Μακεδόνα βασιλιά στήν μακρινή έκστρατεία καί έφθασε έως τόν
'Ινδό ποταμό. Έκεΐ γνώρισε τούς 'Ινδούς σοφούς, τούς γυμνοσοφιστές, τούς
διάφορους λαούς μέ τούς νόμους, τά ήθη και τά έθιμά τους. Είδε πόσο σχε-
τικά είναι όλα. Καί σάν γύρισε στήν πατρίδα του τήν μικρή, ήσυχη και πάν-
τα ειρηνική "Ηλιδα, κοντά στήν 'Ολυμπία, άρχισε νά διδάσκει τήν άκατα-
ληψία, ότι είναι δηλαδή άδύνατο γιά τόν άνθρωπο να φθάσει στήν άπολυτη
γνώση. Ή μόνη στάση είναι τό επέχειν, ή εποχή. "Οποιος επέχει, όποιος
δέν άποφαίνεται μέ βεβαιότητα γιά τίποτε, οδηγείται στήν γαλήνη τής
ψυχής καί τήν άταραξία τοΰ νοΰ. "Ετσι γεννήθηκε ό πυρρωνισμός, ή αρχαία
Σκεφις, έτσι όμως γεννήθηκε καί ό πιό μακρύς διάλογος στήν ιστορία τής
φιλοσοφίας, ό διάλογος τών σκεπτικών μέ τούς δογματικούς, πού φθάνει έως
τήν εποχή μας.

Στά χρόνια μας ό σκεπτικισμός ήρθε στό προσκήνιο μέ τήν μορφή τού
γνωσιολογικού σκεπτικισμού. Το ερώτημα δέν είναι πιά, τό άπλό άρχικό
ερώτημα «πώς γνωρίζουμε τόν εξωτερικό κόσμο», δέν είναι δηλαδή εάν οί
προτάσεις πού αφορούν τήν γνώση είναι ψευδείς ή άληθεΐς, άλλά εάν
αυτές οί προτάσεις είναι ή όχι έπαρκώς θεμελιωμένες. Τό έρώτημα, όπως
διατυπώνεται, δέν είναι «τί γνωρίζω» άλλά «τί μέ κάνει νά λέγω ότι γνο.)-
ρίζω».
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Ό σύγχρονος γνοβιολογικός σκεπτικισμός1, εκφράζεται μέ τρεις προτά-
σεις: κανείς οέν χωρίζει ότι μία πρόταση είναι αληθής. Καμία πρόταση δεν
είναι γιά κανέναν επιστημονικά θεμελιώδης. Ή θεωρία τής γνώσεως είναι
άδύνατη.

Δέν θά έπιμείνω στις όψεις τού συγχρόνου σκεπτικισμού. 'Αποτέλεσμα
όμως τής όλης έρευνας στήν έποχή μας είναι νά στραφούν μελετητές καί
έρευνητές πίσoJ στις πηγές τής άρχαίας σκεφεως. "Ετσι ήρθε στό προσκή-
νιο ο Σέξτος ό Εμπειρικός, μέ τά δύο μεγάλα έργα του Πυρρώνειες Ύπο-
τυπώσεις καί Προς Μαθηματικούς, ή πολύτιμη πηγή μας γιά τούς άρχαί-
ους σκεπτικούς, τόν Πύρρωνα, τόν Αίνησίδημο, τόν Καρνεάδη, τόν Άρκεσί-
λαο, τούς νεοακαδημεικούς, γιά τούς εμπειρικούς ιατρούς.

Ξανάπιασαν τά κείμενα τού Σέξτου, τις δοξογραφικές μαρτυρίες καί έθε-
σαν καί πάλι τό έρώτημα εάν είναι δυνατή μία ζωή όπως αύτή πού διδά-
σκουν οί σκεπτικοί φιλόσοφοι. Μεγάλες συζητήσεις έγιναν άπο τις σελίδες
φιλοσοφικών περιοδικών έάν ο σκεπτικός έχει πίστεις ή όχι2. Σέ όλες όμως
τις έρευνες ήταν φανερό ότι ή προσέγγιση στόν άρχαΐο σκεπτικισμό ήταν
καθαρά γνωσιολογική —άφορούσε κατά κύριο λόγο τήν δυνατότητα τής
γνώσεως καί τό πρόβλημα τής άλήθειας. Είναι ή προσέγγιση τών άγγλοσα-
ξώνων κυρίως ερευνητών οί όποιοι παραμένουν ώς επί τό πλείστον προσκο-
λημμένοι στόν προσφιλή τους έμπειρισμό.

"Ετσι φάνηκε άπό τήν άρχή μία τάση πού συχνά περνά άπαρατήρητη:
ή τάση νά προσεγγίζουν τόν άρχαΐο σκεπτικισμό στό πλαίσιο ένός άγγλοσα-
ξωνικού εμπειρισμού" νά διαβάζουν τόν Σέξτο μέσα άπό τόν Hume. Για μια

1. Μνημονεύω εδώ άπλώς τήν εξειδικευμένη και σχολιασμένη βιβλιογραφία τοϋ Walter
Gregory πάνω στήν σύγχρονη γνωσιολογία καί τον σκεπτικισμό στις σελίδες 315-328 τοϋ βι-
βλίου τού James W. Cornmann, Skepticism, Justification and Explanation, Dordrecht -
Boston - London 1980. Πρβλ. καί G. S. pappas, Some Forms of Epistemological
Scepticism, Essays on Knowledge and. Justification, Ithaca, NY 1978. σ. 309-316.

Κλασικά κείμενα συγχρόνου σκεπτικισμού είναι, μεταξύ άλλων, τά έ'ργα τών Α. naess,
Scepticism, London - New York 1978, P. Unger, Ignorance. A case of Scepticism, Oxford
1975, K. Lehrer, Why not Scepticism?, Philosophical Forum, II, 1971, σ. 283-298.
Αργότερα όμως στό βιβλίο του Knowledge (Oxford 1974) ό τελευταίος αναθεώρησε τήν
πρώτη του θέση.

2. Πρόκειται γιά τις συζητήσεις άνάμεσα στούς J. Barnes, Μ. Frede, M. Burnyeat πού
δημοσιεύθηκαν στό συλλογικό εργο Μ. Burnyeat καί Μ. Frede (έπιμ.), The Original
Sceptics. A Controversy, Indianapolis - Cambridge 1997.
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άλλη διάσταση δεν γίνεται λόγος. Αύτό όμως είναι έκεΐνο πού μέ οδήγησε
νά άναρωτηθώ κατά πόσον ή γνωσιολογική διάσταση, ή θέση δηλαδή τών
σκεπτικών άπέναντι στό πρόβλημα τής γνώσεως, δέν είναι τό πρώτο άλλά
τό δεύτερο έρώτημα, στήν διερεύνηση τής φιλοσοφικής σημασίας τών αρχαί-
ων σκεπτικών ή, γιά νά τό διατυπώσω ορθότερα άναρωτήθηκα έπάνω σέ τί
θεμελιώνεται τό έρώτημα γιά τήν γνώση καί πιό συγκεκριμένα έπάνω σέ τί
θεμελιώνεται ή άναζήτηση τού κριτηρίου τής άλήθειας.

Τό ζητούμενο θεμέλιο θά λειτουργούσε ώς παραδοχή πού στηρίζει ολό-
κληρο τό οικοδόμημα τών σκεπτικών, θά ήταν δηλαδή ή σιωπηλή προϋπό-
θεση πού δέν έκφράζεται ρητά άλλά πού έπιτρέπει στους σκεπτικούς νά
αναπτύξουν τά δικά τους έπιχειρήματα. Αύτή ή παραδοχή θά έπέτρεπε όχι
μόνο νά προχωρήσουμε βαθύτερα, άλλά καί νά ιδούμε από νέα οπτική γωνία
τήν θέση τής άρχαίας σκέψεως. Μετά άπό άρκετά χρόνια καί άφού καθ'
όοόν άναθεωρούσα τις πρώτες μου ερμηνείες3 πιστεύο.) νά έχω όδηγηθέϊ σέ
μία εικόνα τών άρχαίων σκεπτικών πού προχωρεί πέρα άπό τήν παραδεχό-
μενη. Πιστεύω δηλαδή ότι ή άρχαία σκέφις δέν μπορεί νά θεωρηθεί ώς ση-
μείο ρήξεο,ις ή τομής μέ τις δογματικές φιλοσοφίες. Οί σκεπτικοί δέν σπά-
ζουν τά δεσμά μέ τήν παράδοση τής έλληνικής φιλοσοφίας. Στό πλαίσιο
αύτής τής παραδόσεως τό έρώτημα γιά τό όν είναι τό πρώτο έρώτημα.
Είναι τό έρώτημα πού έπιτρέπει νά περάσουμε στό δεύτερο, στό έρώτημα
γιά τήν γνώση. Αυτή είναι ή θέση μας.

Ελπίζω έτσι νά μπορέσω νά άφήσω νά φανεί ότι οί σκεπτικοί, οί άπό
της σκέψεως, κατευθύνουν τά έπιχειρήματά τους μέ τήν παραδοχή τού
όντος, με όπλο τόν λόγο καί μέ στόχο, ώς τέλος τού βίου, τόν εύδαίμονα βίο.
"Ον, λόγος, εύδαίμων βίος, είναι θεμελιώδη γνωρίσματα τού έλληνικοϋ φιλο-
σοφικού πνεύματος. Πράγματι. Αναζήτησαν τό όν καί έθεσαν τά όρια του,
σεβάσθηκαν τις θεμελιώδεις άρχές τής ταυτότητος καί τής μή άντιφάσεως,
τις άρχές τής Λογικής, στήν άνάπτυξη τών έπιχειρημάτων τους, καί βοή-
θησαν τόν άνθρωπο, μέ τήν διδασκαλία τού άδοζάστως βιοϋμεν, νά έχει γα-
λήνη καί άταραξία, νά φθάσει δηλαδή στήν εύδαιμονία.

3. Βλ. Τ. Πεντζοπουλου-Βαλαλα, Ή έννοια τής ενάργειας ατούς άρχαίους σκεπτικούς,
Θεσσαλονίκη 1975 καί Τ. ΠεντζοπουαΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ, Ή πρόκληση τών σκεπτικών. Ακαδημία
Αθηνών - Κέντρον Έρεύνης Έλληνικής Φιλοσοφίας, Αθήναι 2002, οπου συμπεριλαμβάνονται οί
μέσα στον χρόνο δημοσιεύσεις μου γιά τούς σκεπτικούς.
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Ίο κλειδί γιά τήν θεμελίωση τοΰ αρχαίου σκεπτικισμού άποτελεΐ ή
έννοια τοΰ φαινομένου.

Χρόνια μάς δίδαξαν καί διδάξαμε μέ τήν σειρά μας τήν άντίθεση είναι -
φαίνεσθαι. Εξηγούσαμε πώς αύτό πού φαίνεται, τό φαινόμενον, δηλώνει κά-
τι πού δέν είναι όπως φαίνεται. Τό φαίνεται ώς άντίθετο τού εστίν είναι στα-
θερό μοτίβο στά φιλοσοφικά κείμενα. Οί σοφιστές, θά γράψει ό Πλάτων, φαί-
νονται σοφοί στά μάτια τών μαθητών τους, καί ό Αριστοτέλης θά μιλήσει
γιά φαινόμενη σοφία. Άς σταθούμε όμως στήν σημασία τής λέξεως φαινό-
μενον. Ώς ελληνική λέξη έχει καί μία άρχική σημασία: σημαίνει αύτό πού
φανερώνεται"'1, αύτό πού είναι φανερό. Ή παραδεδομένη, δεύτερη σημασία
είναι έκείνη πού παραπέμπει στήν άντίθεση είναι - ψαίνεσθαι. Τό φαινόμενο
όμως στήν άρχική σημασία του φωτίζεται διαφορετικά άπό τήν στιγμή πού
κάτι φανερώνεται- έκκαλύπτει δηλαδή αύτό πού είναι στό φανέρωμά του.

'Άς ξεκινήσουμε μέ τήν δεύτερη σημασία, έκείνη τής γνωστής άντιθέσε-
ως όν-φαινόμενον. Τό φαινόμενον ώς κριτήριο τής σκεπτικής άγωγής είναι
άζήτητον.

περί μέν του φαίνεσθαι, ουδείς ίσως αμφισβητεί, ... περί δέ ει τοιούτον
έστιν όποιον φαίνεται ζητείται"'.

4. Άς ξαναθυμηθούμε τήν άρχική σημασία μέσα άπο μερικά παραδείγματα άπό τόν "Ομη-
ρο, τόν Ησίοδο, τόν 'Ηρόδοτο, τόν Σοφοκλή.

Ομηροι, Ίλιάς Α 477: ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάχτυλος 'Ηώς, [Ή ροδοδάκτυλη
Αυγή ή πρωινή σαν βγήκε], II 555-557: ... άστρα φαεινήν άμφί σελήνην / φαίνετ' άριπρεπέα,
οτε τ' επλετο νήνεμος αίθήρ· / εκ τ' έφανεν πάσαι σκοπιαί καί πρώονες άκροι [... οπως τ'
άστρα γύρω άπό τό φεγγάρι τό φωτεινό ολόφωτα άστράφτουν καί είναι άπανεμιά καί φαίνονται
άκρόκορφα, λαγκάδια, λόφοι], 561: ... πυρά φαίνετο Ίλιόθι πρό, I 618: ... άμα δ' ήοϊ φαινο-
μένηφι [... καί ή αύγή σαν φέξει], Ή μετάφραση είναι του φιλολόγου Θεόδωρου Μαυρόπουλου
(Ομηρογ Ίλιάδα, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2007).

Ηςιοδογ, "Εργα καί Ήμέραι 598: ευτ' άν πρώτα φανή σθενός Ώρίωνος.

ηροδοτου, Ίστορίαι Ζ (Πολυμνία) 137: τοϋτό μοι εν τοϊοι θειότατον φαίνεσθαι γενέσθαι.

σοφοκλεουσ, Οιδίπους Τύραννος 229: 'Ες τό φώς φανεί χακά, 853: τόν Λαίου φόνον
φανεί δικαίως ορθόν. Οιδίπους επί Κολωνώ 974: φανείς δύστηνος (... πού γεννήθηκα, ήρθα στό
φώς, δυστυχής).

5. ΣΕΞΤΟΥ, Πυρρώνειες Ύποτυπώσεις (= 7Ώ°) 1 22. Σέ πολλά χωρία τού Σέξτου ή άντί-
θεση είναι — φαίνεσθαι είναι διακριτή. Στήν συζήτηση π.χ. γιά τήν άπόδειξη άναφέρεται στήν σχέ-
ση «είναι - φαίνεσθαι» ή όποια εδώ άπαντα ώς διαφορά «φαίνεται - υπόκειται». Σ' αύτήν στη-
ρίζεται γιά νά έπιχειρηματολογήσει οτι ή άπόδειξη, σύμφωνα μέ τούς σκεπτικούς, δέν είναι πι-
στή, άφού καί οί προκείμενες προτάσεις (τά λήμματα) είναι άντικείμενα διαμάχης μεταξύ επι-
κούρειων καί στωικών. Διαβάζουμε: τά μέν γάρ αισθητά ή υπόκειται τοιαύτα όποια φαίνεται, ή
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Στήν αναζητηση ωστοσο εαν κατι είναι πραγματι οπως φαίνεται, οι σκε-
πτικοί συναντούν στον δρόμο τους δογματικούς. Και έδώ τά πράγματα γίνον-
ται πολύ ένδιαφέροντα, γιατί οί 'ίδιοι οί σκεπτικοί δηλώνουν μέ τρόπο καθαρό
καί εύθύ τί κάνουν:

όταν <5ε ζητώμεν εϊ τοιούτον εστι τό υποκείμενον οποίον φαίνεται τό
μεν ότι φαίνεται δίδομεν, ζητοϋμεν δ' ου περί του φαινομένου άλλά
περί έκείνου δ λέγεται περί τοΰ φαινομένου6.

Μέ άλλα λόγια: δέν άμφισβητούμε τά φαινόμενα. 'Απορούμε όμως γιά τις
έξηγήσεις τών φαινομένων πού προσφέρουν οί δογματικοί '.

κενοπαθήματά εστι καί άναπλάσματα τής διανοίας, ή τινά μέν αυτών συν τώ φαίνεσθαι και εστι,
τινά δε φαίνεται μόνον, ούκέτι δε γε και υπόκειται, Πρός Λογικούς II 354 (= M VIII 354).
Θά θέσει έτσι τό καίριο έρώτημα: πώς. μέ τί πράγμα μπορούμε νά δείξουμε οτι έ'να πράγμα
φαίνεται έτσι όπως φαίνεται; Μέ κάτι άδηλο; Μέ έ'να φαινόμενο; Μέ ένα άδηλο βέβαια είναι άτο-
πο. Αφού το άδηλο δέν έκκαλύπτει τό φαινόμενο. Μέ κάτι πού φαίνεται; Μά, αυτό είναι άκόμη
πιό άτοπο, άφοϋ άκριβώς αυτό είναι τό ζητούμενο,--γι' αυτό άποροΰμε— καί τίποτε πού ζη-
τείται δέν μπορεί νά είναι βεβαιο^τικό τοΰ έαυτοΰ του: τό ούν φαινόμενον οτι όποιον φαίνεται καί
υπόκειται δια τίνος έχομεν παραστήσαι; ή γαρ δι' άδηλου πράγματος πάντως ή δι à φαινομένου.
άλλά τό μέν δι' άδήλου άτοπον τοσούτον γάρ άπέχει τό αδηλον τοΰ δύνασθαί τι εκκαλύπτειν
... δια φαινομένου δε πολλώ άτοπώτερον αυτό γάρ τοϋτό εστι τό ζητούμενον, καί ουδέν τών
ζητουμένων εαυτού βεζαιωτικόν. Πρός Λογικούς II 357-359 (= M VIII 357-359).

Ή διάκριση «φαίνεται - εστι» είναι έμφανής. Εκείνο όμως που είναι εξαιρετικά ένδιαφέρον
είναι έδώ ή άντιμετώπιση τοΰ φαινομένου. Πώς μπορούμε νά γνωρίζουμε τό φαινόμενο, ώς φαι-
νόμενο, έρωτα. Δέν είναι δηλαδή ή ύπαρξη τού φαινομένου πού έρωτάται —αυτή τήν δέχεται ό
σκεπτικός— άλλά ή γνώση τοΰ πράγματος πού φαίνεται. Τήν άπάντηση φαίνεται νά τήν δίδει ή
ένάργεια τού φαινομένου' μέ άλλα λόγια τά φαινόμενον ώς κάτι έναργές παραμένει πάντα άζή-
τητον. Καί είναι άζήτητον γιατί δέν υπάρχει τίποτε πιό αξιόπιστο άπό τό φαινόμενο: μηδέν έχει
τοΰ φαίνεσθαι πιστότερον, Πρός Λογικούς II 364 (= M VIII 364). Γιά ποιόν λόγο ομως;
Μά γιατί ή άξιοπιστία τού φαινομένου είναι αύτό τό ί'διο τό φαίνεσθαι' ... τών γάρ φαινομένων
αυτό μόνον παριστάντοη ότι φαίνεται, ... το δ' οτι καί υπόκειται μηκέτι προσισχυόντων διδά-
σκειν, ... Πρός Λογικούς, II 368 (= M VIII 368). Ή διαφορά είναι έμφανής. "Αλλο νά συλ-
λαμβάνο.) κάτι μέ τόν νού καί άλλο κάτι νά φαίνεται.

Ή ΰπόληφις καί επίνοια τού πράγματος δέν σημαίνει ύπαρξη, Πρός Λογικούς II 334 (=
Πρός Μαθηματικούς [M], M VIII 334).

6. ΠΥ I 19.

7. Τό μή δογματίζειν είναι άρχή τών σκεπτικών. Δογματίζω, εξηγεί ό Σέξτος, σημαίνει έδώ
συγκατατίθεμαι στά άδηλα πού έρευνούν οί δογματικοί (στήν αρχαία σημασία). Αυτός πού δογ-
ματίζει δέχεται οτι υπάρχει τό πράγμα γιά τό όποιο, ώς άδηλο, έρευνα. Ό Πυρρώνειος ομιος
δέν συγκατατίθεται στά άδηλα, στά μή φανερά: ούδενί γάρ τών άδηλων συγκατατίθεται ό Πυρ-
ρώνειος, ΙΙΓ I 13-14.
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Πρέπει νά προσεχθεί αύτό το σημείο. Είναι θεμελιώδες. Παρατηρούμε
πράγματι το φαινόμενο νά είναι κάτι άντίθετο. Δέν είναι όμως άντίθετο στό
όν —σ' αύτό πού είναι— άλλά σέ κάτι άλλο, σέ ό,τι λέγεται γιά τό όν.
Ή άντίθεση φαινόμενον - ον προβάλλει τώρα στό πλαίσιο τής αρχαίας σκε-
φεως στήν πραγματική της διάσταση: Είναι άντίθεση φαινομένων-λεγομέ-
νων. Τό περί τοϋ φαινομένου λεγόμενον είναι έκεϊνο πού οδηγεί στήν έφε-
κτική στάση. Τό λεγόμενον παραπέμπει στόν λόγο. Στο έπιπεδο τού λογού
συνεπώς γίνεται ή συνάντηση σκεπτικών καί δογματικών. Δέν άναιρούν τα
φαινόμενα. Ή απορία, ή ζητησις άφορούν τά λεγόμενα. Ή έκφραση που
άπαντά τις περισσότερες φορές είναι: οσον επί τοις λεγομένοις6, ... οσον
επί τοις λεγομένοις υπό τών δογματικών9, οσον επί τη αντιθέσει τών τε
φαινομένων καί τών λόγων, έπέχομεν[0, οσον επί τω λόγω". Καί άκριβώς
έπειδή ώς προς τά λεγόμενα υπάρχει διαφωνία τών δογματικών οί όποιοι
άναπτύσσουν ισοδύναμους άντιλογικούς λόγους, ό σκεπτικός επέχει δια την
ίσοσθένειαν τών λόγων12. Ή εικόνα δίδεται άνάγλυφα στήν άνάλυση τής
σκεπτικής φωνής: πάντα εστίν ακατάληπτα1:|. Τό «πάντα» εδώ σημαίνει
όλα αυτά πού λέγουν οί δογματικοί, μάς φαίνονται άκαταληπτα. Ό σκε-
πτικός άπαγγέλλει τό «έαυτοϋ πάθος». Τό τί είναι άκατάληπτον τό ορίζει
ό Σέξτος: τό τε άνεπικρίτως διαφωνούμενον άκατάληπτον εστίν ·|4 άκατά-
ληπτο είναι αύτό γύρω άπό τό οποίο υπάρχει διαφωνία, διαφωνία πού πα-
ραμένει άνεπίκριτος.

Ουχί δέ γε τά μαχόμενα δύνανται είναι άληθη10.

Τό σχήμα συνεπώς πού ρίχνει φως στήν σκεπτική άγωγή είναι ή σχέ-
ση φαινομένου-λεγομένου. Στόχος τής κριτικής δέν είναι τά άδηλα αυτά κα-
θαυτά. Δέχονται ότι υπάρχουν άδηλα πράγματα. "Οταν έρθουν ωστόσο οί
δογματικοί νά τά έξηγήσουν (οσον επί τω φιλοσοφώ λόγω), τότε έπέχουν καί
δέν άποφαίνονται16.

8. ΠΤ III 65-66.

9. Π Γ III 135.

10. ΠΥ III 81. Πρβλ. καί 241: οσον εφ" οΐς λέγουσιν.

11. ΠΤ I 20. Πρβλ. καί Πρός Φυσικούς II 49 (= Πρός Μαθηματικούς [M] Χ 49).

12. Πρός Λογικούς II 159 (= M VIII 159).

13. ΠΤ 1 200.

14. Πρός Γραμματικούς I 320-321 (= M I 320-321).

15. Προς Λογικούς II 25 (= M VIII 25).

16. Πρός Φυσικούς II 49 (= M Χ 49). Οί σκεπτικοί είναι εφεκτικοί ώς προς τις θεω-



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΓΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

113

Στόχος συνεπώς δέν είναι τά πράγματα, άλλά οί έξηγήσεις τών πραγ-
μάτων, οί αιτιολογίες τών δογματικών. Γιατί όμως δέν δέχονται τις αιτιολο-
γίες; Ή απάντηση τοΰ Αίνησιδήμου είναι άπό τά υψηλότερα σημεία τής κρι-
τικής ικανότητας του θεωρητικού τής άρχαίας σκέψεως. Αναφέρομαι στους
περίφημους οκτώ αιτιολογικούς τρόπους1'. Πρέπει νά δεχθούμε ότι ποτέ πριν
δέν είχαν διατυπωθεί σέ κωδικοποιημένη μορφή, οί άόυναμίες τής δογματικής
αιτιολογίας. Νά τί κάνουν, μάς λέγει ό Αίνησίδημος: Ή έξήγηση γιά τά
άδηλα πού δίδουν δέν έπιβεβαιώνεται άπό αύτό πού φαίνεται. Συχνά, ένώ
υπάρχουν πολλές αιτίες πού έξηγοϋν τά φαινόμενα, έκεϊνοι επιλέγουν μόνο
μία ώς έξήγηση. Πράγματα πού παρουσιάζουν τάξη εξηγούνται μέ αίτιες
πού δέν έχουν καμία τάξη. Έξηγοϋν καί τά άδηλα μέ τρόπο πού έξηγοϋν τά
φαινόμενα (ομοίως τοις φαινομένους τών αφανών...18). Έξηγοϋν μέ αιτίες
πού είναι σύμφωνες μέ τις δικές τους θεωρίες καί όχι μέ τήν κοινή άντίλη-
ψη όλων. 'Όσα φαινόμενα δέν έπιβεβαιώνουν τήν θεωρία τους τά παραμερί-
ζουν — τά άντεπίπτοντα παραπέμπουν19. Συχνά οί έξηγήσεις τους είναι
■άντίθετες πρός τις υποθέσεις τους· τέλος, πολλές φορές έξηγοϋν μέ άμφίβο-
λες αιτίες, άμφίβολα φαινόμενα: έκ τών ομοίως απόρων περί τών ομοίως
απόρων ποιούνται τάς διδασκαλίας '". Ό έκτος τρόπος είναι ιδιαίτερα σημαν-
τικός, πιστεύω. Δίδει άπάντηση σέ όλους έκείνους πού, στά χρόνια μας,
προσπάθησαν νά συνδέσουν τήν ιδεολογία μέ τήν έπιστήμη. Τά δύο όμως
είναι τελείως άντίθετα. Στήν έπιστήμη άναθεωρούνται οί ύποθέσεις, ώστε νά
λαμβάνονται ύπόψιν τά νέα δεδομένα. Στήν ιδεολογία ή θεωρία διατηρείται
σταθερά καί παραμερίζονται όλα έκεΤνα πού δέν είναι σύμφωνα. Αξίζει τήν
προσοχή μας ό Αίνησίδημος.

Βλέπουμε συνεπώς ότι τό άπορειν τών σκεπτικών άφορα στίς δογμα-
τικές θεωρίες πού έξηγοϋν τά άδηλα· τό πώς:

ρίες τών δογματικών. Λέγουν οτι δέν μπορούν, λόγω τής ϊσοσθενοϋς διαφωνίας, νά αποφανθούν
μέ βεβαιότητα, οπως λ.χ. δταν έξετάζουν τήν έννοια τοΰ χρόνου: ώστε άά ταύτα, ουδέν εζομεν
περί 'χρόνου δια6ε6αιουσθαι, ή ακόμη οταν συζητούν τήν περί τοΰ βίου λεγομένην τέχνην: ίίό-
περ οώ$ε δια€εδαιοϋσθαι περί αυτής δύναται τις οτι εστίν υπαρκτή. ΠΥ III 249.

17. ΠΥ I 180 κ.έπ.

18. /Ω' I 182.

19. ΠΥ I 183-184.

20. ΠΥ I 184-185.
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ου γαρ το οραν αναιρειν, αλλα το πως οραν αγνοειν~
καί άκόμη:

... μή ζητώμεν πώς φαίνεται τά φαινόμενα ή πώς νοείται τα νοού-
μενα .

Πώς όμως μπορούμε νά μιλούμε γιά παραδοχή τοΰ όντος, όπως άνέφε-
ρα στήν άρχή, όταν πολλά κείμενα φαίνονται νά μάς διαψεύδουν; Δέν γράφει
επιγραμματικά ό Διογένης Λαέρτιος, μεταφέροντας τούς λόγους τού Τίμω-
νος: τό μέλι οτι εστί γλυκύ ου τίθημι, τό δ' οτι φαίνεται ομολογώ23 ; Καί
δέν σημειώνει άκόμη τήν άρχή τών σκεπτικών μέ τήν πρόταση:
καί γάρ τό φαινόμενον ...'τιθέμεθα, ουχί ώς καί τοιούτον ον~ι;
Καί δέν άκούγεται ώς σύνθημα τό έφεκτέον περί τής υπάρξεως25 ; Πι-
στεύω ότι μπορούμε νά μιλήσουμε γιά οντολογική παραδοχή, εάν κρατήσου-
με τό βλέμμα στήν άρχική σημασία τού φαινομένου ώς φανερού. Φαίνομαι
σημαίνει έρχομαι στό φώς, φαίνω σημαίνει φωτίζω. Τό φαινόμενο συνεπώς
φέρνει στό φώς κάτι πού είναι όπως φαίνεται. Τό φαινόμενο, μέ άλλα λόγια,
δηλοΐ κάτι έτσι όπως δείχνεται:

τό δέ δεικτικόν έστι φαινόμενον τό δέ φαινόμενον ή φαίνεται26.
'Έξω άπό τό φαινόμενο δέν μπορούμε νά γνωρίζουμε τίποτε. "Ο,τι δέν
φαίνεται είναι άδηλο καί κατά συνέπεια δέν είναι έναργές. Γιατί τίποτε πού
δέν φαίνεται δέν είναι άπο μόνο του άντικείμενο άντιλήψεως.
ουδέν γάρ μή φαινόμενον έζ αυτού λτηπτόν έστι'''.

Άς συγκρατήσουμε τήν έκφραση τό «φαινόμενο ώς φαινόμενο», τό «φαι-
νόμενον ή φαίνεται». Μάς δείχνει μία πρώτη σημαντική κατεύθυνση στήν

21. διογενονσ Λαέρτιου (= ΛΑ) Βίων καί γνωμών τών έν φιλοσοφία εύδοκιμησάντων
τών εις δέκα τό έκτον IX 104. Πρβλ. καί IX 103: τό μέν γάρ οτι όρώμεν όμολογούμεν ...
πώς δ' όρώμεν ... άγνοοϋμεν

22. ΠΥ I 9. Πρβλ. καί Πρός Λογικούς II 400 κ.έπ. (= M VIII 400 κ.έπ.) όπου οί
σκεπτικοί επιτίθενται στήν θεωρία τής παραστάσεως τών στωικών. "Λς δεχθούμε, λέγουν, οτι
είναι τΰπωσις ή έτεροίωσις, δέν μας εξηγούν όμως πώς γίνεται: άλλά τό πώς αύτη γίνεται τής
αποδείξεως τών άπορωτάτων.

23. Δ Λ IX 105.

24. Δ Λ IX 104.

25. Πρός Λογικούς II 160 (= M VIII 160).

26. Πρός Γραμματικούς I 36 (= M I 36).

27. Πρός Λογικούς II 50 (= M VIII 50).
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αναζήτηση τοΰ θεμελίου της αρχαίας σκέψεως. Άς τήν παρακολουθήσουμε
στο γνωστό παράδειγμα γιά τό μέλι που χρησιμοποιούν οί σκεπτικοί:
... φαίνεται ήμΐν γλυχάζειν τό μέλι. τούτο συγχωρούμεν εί δέ καί
γλυκύ έστιν όσον έπί τω λόγω ζητοΰμεν~8.

Έάν έξηγήσουμε πώς ή πρόταση δηλώνει τήν άντίθεση «φαίνεται-έστίν»
ότι δηλαδή κλονίζεται ή πίστη στήν γνωστική ικανότητα τών αισθήσεων καί
ότι οί σκεπτικοί, ώς γνήσιοι ζητητικοί, συνεχίζουν νά έρευνοΰν, ή έξήγηση
δέν θά ήταν βέβαια τελείς έσφαλμένη· περιορίζει όμως τήν έννοια τοΰ φαι-
νομένου μέ αποτέλεσμα νά συσκοτίζεται ή άρχική σημασία.

'Άς άναλύσουμε τις δύο προτάσεις. Κατ' άρχήν οί σκεπτικοί δέχονται τό
μέλι ώς υπάρχον καί δέχονται τήν αίσθηση τού γλυκού. Ή ζήτηση άρχίζει
όταν δίδεται ή έξήγηση ότι ή ούσία τού μελιού είναι νά είναι γλυκό. "Εχου-
με έτσι τρεις διακριτές στιγμές, τό μέλι γλυκάζει: τό μέλι τίθεται ώς ύπάρ-
χον γλυκαζόμεθα αίσθητικώς: προσφέρεται ή αίσθηση τού γλυκού" εί και
γλυκύ έστιν ζητούμεν. τό άπορούμενον είναι ή ούσία, τού μελιού. Τό έρώτη-
μα γιά τήν ούσία, έάν γνωρίζουμε δηλαδή μέσα άπό τήν αίσθηση τού γλυ-
κού, τί είναι τό μέλι στήν ούσία του, έρχεται τρίτο στήν σειρά.

Τό φαινόμενον rj φαίνεται είναι προϋπόθεση τής γνώσης τής αίσθήσεως
τού γλυκού καί αύτή ή γνώση, ώς πρός τήν αίσθηση (γλυκαζόμεθα), είναι
με τήν σειρά της προϋπόθεση γιά τό τελευταίο έροότημα, έκεΐνο τής γνώσε-
ως ώς πρός τήν ούσία —εί καί εστι— καί όχι πιά τού γλυχάζειν. Ή ύπαρ-
ξη τού πράγματος πού προσφέρεται στήν αίσθηση καί τήν προκαλεί είναι καί
άναγκαΐος καί άποχρών λόγος. Δέν υπάρχει γνώση, έάν δέν υπάρχει τό
πράγμα. Αύτό είναι έκεΐνο πού δίδει τό προβάδισμα τού όντος άπέναντι στήν
γνώστη του όντος. Γιά ποιο όν όμως γίνεται έδώ λόγος;

Θα πρεπει νά στραφούμε καί πάλι στήν άρχική σημασία τοϋ φαινομένου
που δηλθ3νει, είπαμε, τήν παρουσία. Τό φαινόμενο ώς παρόν είναι. Αύτό
εννοούν όταν λέγουν ότι είναι «άζήτητον». Γιατί τό φαινόμενο είναι αύτοφώ-
ρατον, φαίνεται άπό μόνο του, δέν έχει άνάγκη άπό κάτι άλλο —π.χ. άπό
ένα σημείο— γιά νά φανεί. Είναι αύτό πού είναι ώς φαινόμενο. Καί τό φαι-
νόμενο είναι. Είναι ώς όν φαινόμενον. Τό όν, αύτό δηλαδή πού ύπάρχει, είναι
τό ίδιο τό φαίνεσθαι. Αυτό συνεπώς πού μπορούμε νά ιδούμε ώς οντολογική
προϋπόθεση τής άρχαίας σκέψεως είναι ή οντολογική προϋπόθεση τού όντος

28. ΠΥ I 20.
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στόν Σοφιστή, όπως ξετυλίγεται δ διάλογος, είναι διηπορημενον ... εξ ίσου
τό τε ον καί τό μη ον απορίας μετειληφατον35.

Γιατί όμως άναφέρομαι στους λόγους τοΰ ξένου Έλεάτη; Επειδή φωτί-
ζει δ Πλάτων αυτό πού έμείς αναζητούμε: νά στηρίξουμε τήν οντολογική
προϋπόθεση τού άρχαίου σκεπτικισμού. Ό ξένος Έλεάτης έρωτα τόν Θεαί-
τητο: «ώστε αύτό πού μοιάζει μέ κάτι —τό εοικός— λέγεις ότι είναι μή
ον;». Καί ό Θεαίτητος απαντά: «είναι κατά κάποιον τρόπο, άφού είναι εικό-
να». "Αρα, συμπεραίνει δ ξένος, αύτό πού ονομάζουμε «εικόνα» είναι πράγ-
ματι μή όν36. 'Ομολογούμε ωστόσο έτσι ότι αύτό πού δέν είναι, τό μή όν,
είναι κατά κάποιον τρόπο3'. 'Ας προσέξουμε τήν διατύπωση: «ώς εστι κατά
τι», «είναι πως», «εστι γε μην πως»: υπάρχει, είναι κατά κάποιον τρόπο.
Ό Σοφιστής μας δίδει το κλειδί γιά τήν θέση μας. Μέ έκπληκτική κριτική
δύναμη δ Πλάτων προσφέρει στήριγμα στέρεο.

Μπορούμε, μεταφέροντας τήν διατύπωση στήν περίπτωση τού φαινομέ-
νου νά πούμε: τό φαινόμενον είναι, άφού είναι ώς φαινόμενο. Αύτό οδηγεί ένα
βήμα παραπέρα: Τό φαινόμενο, ώς κριτήριο τής όλης σκεπτικής άγωγής
είναι φαινόμενον ον μετέχει δηλαδή τού είναι. "Οπως στόν Σοφιστή τό μή
ον είναι όν, είναι, ώς μετέχον τού όντος, έτσι καί γιά τούς σκεπτικούς τό
φαινόμενο μετέχει τού όντος, έφόσον ώς φαινόμενον ον, είναι.

Σ' αύτή τήν παράδοση τής φιλοσοφίας προσκολημμένοι στό έρώτημα τού
όντος παραμένουν οί σκεπτικοί. Μένουν όμως στό κατώφλι τής ζητουμένης
επιστήμης. Ό λαμπρός χώρος τής άλήθειας, τής μιας άλήθειας, δέν τούς
άνοίγεται, παραμένει γι' αύτούς άκατάληπτος- είναι ό χώρος τών άνεπικρί-
τως διαφωνουμένων. Έκεϊ στό κατώφλι άκούγονται πολλοί άντικρουόμενοι
λόγοι εξίσου δυνατοί. Έκεϊ οί σκεπτικοί άτενίζουν αύτό πού μπορούν νά
ιδούν αύτό πού τούς φανερώνουν οί αισθήσεις τους, ή νόηση τους. "Ελλη-
νες φιλόσοφοι όμως είναι οί σκεπτικοί. Ό φιλόσοφος νους τούς έδειξε τόν
δρόμο. Στήν θέση τής έπιστήμης ή οποία έρευνά τό αεί άπορούμενον καί ζη-

35. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Σοφιστής 250e. Πρβλ. καί 243b: ...εγώ μεν γαρ οτε μεν ήν νεώτερος,
τοΰτό γε το νυν άπορούμενον όποτε τις ε'ίποι, τό μή ον, άκρι6ώς ωμ-ην συνιέναι. νυν δε οράς
Γν' έσμέν αύτοΰ περι τής απορίας, καί 245e-246a: τό ον τοϋ μή όντος ουδέν ευπορώτερον
ειπείν ότι ποτ' εστίν.

36. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Σοφιστής 240b: ...!4λλ' εστι γε μήν πως.

37. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Σοφιστής 240c: τό μή όν ουχ έκόντας όμολογεϊν ει'ναι πως. Πρβλ. καί
241d: τό τε μή ον ώς εστι κατά τι και τό όν αύ πάλιν ώς ουκ εστι πη.
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γοντας ότι όσοι φθάνουν έδώ έπάνω, θέλουν νά μείνουν, νά μήν έπιστρέψουν
κάτω. Καί είναι κάτι φυσικό, εάν ή εικόνα πού περιέγραψα είναι πράγματι
ετσι:

... εικός γάρ που ούτως, εΐπερ αύ κατά τήν προειρημένην εικόνα τούτ'

" 32

εχει .

Μεταφέρει τό όραμά του, την εικόνα, στόν αγαπητό του Γλαύκο.>να. Σ'
αυτό πιστεύει- δέν λέγει: έτσι είναι. Πιστεύει, όμως, ότι έτσι είναι. Δοκιμά-
ζει νά τό δείξει μέ άφηρημένο τρόπο, καταφεύγει στήν μεταφορά τής ανα-
βάσεως γιά νά γίνει πιο εύληπτη ή πίστη του' παραμένει όμως πάντα μέσα
του ή φωτιά τής ανθρώπινης άγνοιας πού σιγοκαίει: έάν είναι άλήθεια, τά
όσα λέγω, μόνο ό θεός γνωρίζει:

θεός δε που οιδεν εί αληθής ούσα τυγχάνει.
Στόν ίδιο, όμως, έτσι φαίνονται νά είναι. Ώς έμοι ... φαίνεται. Στό τέρμα
τού δρόμου όλα φωτίζονται άπό τήν ιδέα τού άγαθού. "Ενα βαθύ άπορεΐν καί
μιά έξίσου βαθιά πίστη διαφαίνονται στους λόγους τού Πλάτωνος. Μέσα άπό
τό άπορεΐν προβάλλει ό Πλάτων ανθρώπινα άπορητικός άλλά φιλοσοφικά δε-
μένος στό αισιόδοξο όραμα γιά τήν δύναμη τού νού.

Θά μιλήσει γιά είκότας λόγους33 στόν Τίμαιο, καί ό Σωκράτης θά πει
στήν ''Απολογία του εκείνο τό θαυμαστό:

α μή οίδα ουδέ οίομαι είόέναι34. "Οσα δέν γνωρίζω δέν νομίζω ότι τά

γνωρίζω.

Μιά βαθιά άμήχανη άπορία εκφράζεται καί στήν άναζήτηση τής έννοιας
τού μή όντος στόν διάλογο Σοφιστής.

Προσπαθούν οί συνομιλητές τού Σωκράτη, ό νεαρός Θεαίτητος καί ό γη-
ραιός ξένος άπό τήν Ελέα τής Κάτω 'Ιταλίας, νά προσεγγίσουν τήν έννοια
τού μή όντος. Στήν προσπάθεια βλέπουμε πόσο δύσκολη είναι καί ή έννοια
τού «όντος». Όμολογεΐ ό ξένος Έλεάτης στόν Θεαίτητο: «Νόμιζα ότι είχα
καταλάβει τί σημαίνει «μή όν», τώρα όμως άντιλαμβάνομαι ότι όσο σκοτεινή
είναι ή σημασία τού μή όντος aXko τόσο είναι καί εκείνη τού όντος». Τό ον

32. Πολιτεία Ζ ' 517d.

33. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Τίμαιος 29c-d: αλλ' εάν άρα μηδενός ήττον παρεχώμεθα είκότας, αγαπάν
χρή, μεμνημένους ώς ό λέγων εγώ ΰμεΐς τε οί κριταί φύσιν άνθρωπίνην έχομεν, ώστε περί τού-
των τόν εικότα μΰθον άποδεχομένους πρέπει τούτου μηδέν έτι πέρα ζητεΐν.

34. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Απολογία Σωκράτους 21d.
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στον Σοφιστή, όπως ξετυλίγεται ό διάλογος, είναι διηπορημένον ... έξ ϊσου
τό τε όν καί τό μή όν απορίας μετεώήφατον35.

Γιατί όμως άναφέρομαι στους λόγους τοΰ ξένου Έλεάτη; Επειδή φωτί-
ζει ό Πλάτων αυτό πού έμεΐς άναζητούμε: νά στηρίξουμε τήν οντολογική
προϋπόθεση του άρχαίου σκεπτικισμού. Ό ξένος Έλεάτης έρωτά τόν Θεαί-
τητο: «ώστε αυτό που μοιάζει μέ κάτι —τό έοικός— λέγεις ότι είναι μή
όν;». Καί ο Θεαίτητος απαντά: «είναι κατά κάποιον τρόπο, άφοΰ είναι εικό-
να». Άρα, συμπεραίνει ό ξένος, αυτό που ονομάζουμε «εικόνα» είναι πράγ-
ματι μή όν1«'. Όμολογοϋμε ώστόσο έτσι ότι αυτό που δέν είναι, τό μή όν,
είναι κατά κάποιον τρόπο3'. 'Ας προσέξουμε τήν διατύπωση: «ώς εστί κατά
τι», «είναι πως», «έστι γε μήν πως»: υπάρχει, είναι κατά κάποιον τρόπο.
Ό Σοφιστής μάς δίδει το κλειδί γιά τήν θέση μας. Μέ έκπληκτική κριτική
δύναμη ό Πλάτων προσφέρει στήριγμα στέρεο.

Μπορούμε, μεταφέροντας τήν διατύπωση στήν περίπτωση τού φαινομέ-
νου να πούμε: το φαινομενον είναι, άφοϋ είναι ώς φαινόμενο. Αύτό οδηγεί ένα
βήμα παραπέρα: Τό φαινόμενο, ώς κριτήριο τής όλης σκεπτικής άγωγής
είναι φαινόμενον όν μετέχει δηλαδή τού είναι. "Οπως στόν Σοφιστή τό μή
όν είναι όν, είναι, ώς μετέχον τού όντος, έτσι καί γιά τούς σκεπτικούς τό
φαινόμενο μετέχει τού όντος, έφόσον ώς φαινόμενον όν, είναι.

Σ' αύτή τήν παράδοση τής φιλοσοφίας προσκολημμένοι στό έρώτημα τού
όντος παραμένουν οί σκεπτικοί. Μένουν όμως στό κατώφλι τής ζητουμένης
έπιστήμης. Ό λαμπρός χώρος τής άλήθειας, τής μιας άλήθειας, δέν τούς
άνοίγεται, παραμένει γι' αύτούς άκατάληπτος" είναι ό χώρος τών άνεπικρί-
τως διαφωνουμένων. Έκεΐ στό κατώφλι άκούγονται πολλοί άντικρουόμενοι
λόγοι έξίσου δυνατοί. Έκεΐ οί σκεπτικοί άτενίζουν αύτό πού μπορούν νά
ιδούν αύτό πού τούς φανερώνουν οί αισθήσεις τους, ή νόησή τους. "Ελλη-
νες φιλόσοφοι όμως είναι οί σκεπτικοί. Ό φιλόσοφος νούς τούς έδειξε τόν
δρόμο. Στήν θέση τής έπιστήμης ή οποία έρευνά τό αεί άποροόμενον καί ζη-

35. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Σοφιστής 250e. Πρβλ. καί 243b: ...εγώ μεν γάρ οτε μέν ήν νεώτερος,
τοΰτό γε το νυν άπορούμενον οπότε τις εϊποι, τό μή ον, ακριβώς ωμην συνιέναι. νυν δέ οράς
Γν' έσμέν αυτοϋ πέρι τής απορίας, καί 245e-246a: τό ον τοΰ μή όντος ουδέν ευπορώτερον
ειπείν ότι ποτ' έστιν.

36. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Σοφιστής 240b: ...Άλλ' εστί γε μήν πως.

37. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Σοφιστής 240c: τό μή ον ούχ έκόντας όμολ\.ογεΐν είναί πως. Πρβλ. καί
24Id: τό τε μή ον ώς έστι κατά τι και τό ον αύ πάλιν ώς ουκ έ'στι πη.
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τούμενον ον, οί σκεπτικοί προβάλλουν τήν παραδοχή τοϋ φαινομένου. "Ετσι
στήν περίφημη έκφραση τού Αριστοτέλη: τό ον η ον, οί σκεπτικοί προσφέ-
ρουν τήν δική τους άπάντηση: τό ον η φαινόμενον όν. Δέν έγκαταλείπουν τόν
χώρο τοϋ όντος. Αρχίζουν τήν ζήτηση τοϋ όντος, πού θεμελιώνεται τώρα
στόν τόπο τοϋ φαινομένου ώς φανερού. Ή οντολογική διάσταση διατηρεί τό
προβάδισμα' είναι ή παραδοχή τής όλης σκέψεως.

'Άς τό πούμε άπλά: πρέπει νά υπάρχει τό πράγμα, π.χ. τό μέλι, πριν
προχωρήσουμε στό ερώτημα γιά τήν ουσία του. Ή πρόταση βέβαια ακού-
γεται ώς κάτι αυτονόητο. Ή φιλοσοφία όμως έρευνα άκριβώς τό αύτονόη-
το πού αποδεικνύεται ότι είναι πολύ πιο δύσληπτο άπό ό,τι φανταζόμαστε.
Σάν ήχώ άντηχοϋν καί πάλι τά λόγια τοϋ ξένου Έλεάτη: «νομίζαμε ότι
είχαμε καταλάβει- τώρα όμως βρισκόμαστε μπροστά στήν πρώτη καί μεγί-
στη τών αποριών»3^. Πράγματι, όλοι μας πιστεύουμε, ότι ή λέξη «πραγ-
ματικό», «ουσία», είναι αύτονόητες έννοιες. Μιλούμε γιά τό «είναι» τού
άνθρώπου, γιά τήν «ούσία» τοϋ προβλήματος. Μεγάλες ώστόσο δυσκολίες
υψώνονται σάν θελήσουμε νά ορίσουμε, νά προσδιορίσουμε, τί σημαίνει ή
άπλή λέξη εστίν, είναι. Καί αυτή ή.μικρή λέξη, μέ όλο τό φορτίο της, είναι
καί έκείνη πού στηρίζει τό φαινόμενο ώς κριτήριο τής «βιωτικής τηρήσε-
ως»39. Στήν συνεχή αναζήτηση τοϋ όντος, οί σκεπτικοί καταφεύγουν στό
κοινώς ληπτόν πού είναι τό φαινόμενο, γιατί τό φαινόμενον είναι έναργές.
Δέχονται τό άληθές ώς άληθές, κρίνουν όμως άνυπόστατα τά λεγόμενα τών
δογματικών περί τού άληθοϋς40. Δέχονται τά άδηλα, άπορρίπτουν τις άντι-

38. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Σοφιστής 238a: καί ταυτά γε τών αποριών ή μεγίστη καί πρώτη. Πρβλ.
καί 244a: ... ημείς δε προ τοϋ μεν ώόμεθα, νϋν δ' ήπορήκαμεν.

39. Είναι ή περίφημη τετραμερής βιωτική τήρηση, οί κανόνες, Οά λέγαμε, πού θέτει ό σκε-
πτικός στήν ζωή του, χωρίς νά υιοθετεί απόψεις καί θέσεις: ακολουθεί τήν φύση του, τά αναγ-
καστικά πάθη (δίψα κτλ.) τά ικανοποιεί, άκολουθεΐ τούς νόμους καί τά έθιμα, καί μαθαίνει τέ-
χνες: εοικε'δέ αύτη ή βιωτική τήρησις τετραμερής είναι καί τό μεν εν ύφηγεσει φύσεως, τό δε
ανάγκη παθών, τό δε εν παραδόσει νόμων τε καί εθών, τό δε εν διδασκαλία τεχνών, Π Υ I 23-
24.

40. Δέχονται τό άληθές ώς άληθές —τό ζητούν— ΙΊΥ II 95: 'Απόρου δέ τοϋ κριτηρί-
ου τής άληθείας φανεντος, ούτε περί τών εναργών είναι δοκούντων, οσον επί τοις λεγομένοις
υπό τών δογματικών, ... ούτε περί τών άδηλων.

Οί σκεπτικοί δέχονται τήν αλήθεια τών πραγμάτων πού νοούνται κατά διαφοράν, καί αυτά
είναι τά καθ' έαυτά. Καθ' έαυτά είναι δλα οσα νοούνται άπλώς, όπως οταν λέμε «άνθρωπος»,
«ίππος», «φυτόν», «γή», «ύδωρ». Στήν λέξη «άπλώς» έ'χουμε τήν έννοια τής άλήθειας πού
δέν προκύπτει άπό λογικά σχήματα καί συλλογισμούς. Είναι ή άλήθεια τού πράγματος πού φαί-
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κρουόμενες δογματικές θεωρίες για τά άδηλα. Δέχονται καί το σημείο, πα-
ραμένει όμως άνεπίκριτο τό ένδεικτικό σημείο41. Δέχονται τό αίτιον , επέ-
χουν όμως ώς πρός τις θεωρίες τής αιτιότητας.

Στήν αέναη ζήτηση τών σκεπτικών, μέ τήν έλπίόα ότι κάποια ήμέρα θά
τους αποκαλυφθεί ή άλήθεια —ένδέχεσθχι καί καταληφθηναί τίνα προσ-
δοκά— προβάλλει ή παραδοχή του κόσμου μέσα στόν όποιο ζούμε καί κι-
νούμαστε. Στό σχήμα «έκεϊ-έδώ» οί σκεπτικοί μέ τό βλέμμα στραμμένο στό
έκεϊ —πάντα έλπίζουν— παραμένουν στόν χώρο τού όντος πού φανερώνεται
ώς φαινόμενον όν, ώς φαινόμενον δηλαδή ώς μετέχον τού όντος.

Είπαμε στήν άρχή οτι ή άρχαία σκέφΐζ συνεχίζει τήν παράδοση τής
έλληνικής φιλοσοφικής διανοήσεως ώς πρός τό έρώτημα τού εστίν, τόν λό-
γο, τό τέλος τού βίου. Τό εστίν, άς τό έπαναλάβουμε, τό δέχονται οχι όμως
ώς δηλωτικό τού είναι, άλλά ώς δηλωτικό τού φαίνεσθαι.

Τόν λόγο τόν χρησιμοποιούν ώς όπλο όχι μόνο γιά νά άντιμετωπίσουν τά
επί μέρους άλλά καί τήν όλη συλλογιστική τών δογματικών. Αύτό τό τε-
λευταίο είναι μεγάλο έπίτευγμα- είναι ή κωδικοποίηση τών πέντε τρόπων
τής Σχολής τού Άγρίππα43. Γιά πρώτη φορά κωδικοποιούν καί δείχνουν ότι

νεται εκεί, στήν παρουσία του. Στο έρώτημα: ει εστί τι φύσει άληθές δέν απαντούν: ούκ εστ! τι
αληθές, άλλά: αδύνατον άρα γνώναι καί οτι έστι τι αληθές, ΠΥ II 85. Ή γνώση τής άλήθειας
είναι άδύνατη, άφού ή θεωρία τής άλήθειας χρειάζεται νά άποδειχθεΐ. "Ετσι καί πάλι: έφεκτέον
περί τού ει έ'στι τι αληθές. Γιά τήν όλη συζήτηση τών σκεπτικών καί τών δογματικών σχετικά
μέ τό παραπάνω έρώτημα βλ. ΠΥ II 85-96.

41. Οί σκεπτικοί δέν άρνοϋνται τό ένδεικτικό σημείο. Αναπτύσσουν άντιρρητικούς λόγους
όχι γιά νά δείξουν τήν άνυπαρξία τού σημείου άλλά γιά νά θυμίσουν, λέγουν, τήν ίσοσθένεια τών
έπιχειρημάτων πού προβάλλονται υπέρ τής μιας ή τής άλλης θέσης ... επί τήν άντίρρησιν
χωρώμεν, ούκ άνύπαρκτον δεΐξαι το ένδεικτικόν σημείον πάντως έσπουδακότες, άλλά τήν φαινο-
μένην ίσοσθένειαν τών φερομένων λόγων πρός τε τήν ΰπαρξιν αύτού καί τήν άνυπαρΕίαν ύπομι-
μνήσκοντες. ΠΥ II 103. Πρβλ. καί Πρός Λογικούς II 159, 'όπου ο Σέξτος θυμίζει τά σκε-
πτικόν έθος, τήν πρακτική δηλαδή τών σκεπτικών: δέν άναπτύσσουν έπιχειρήματα έναντίον τής
υπάρξεως τού σημείου πεπεισμένοι γι' αύτό καί συγκατατιθέμενοι άλλά κατευθύνουν τήν δλη
άπορία μέ τρόπο πού νά φανεί ή ίσοσθένεια τών έπιχειρημάτων γιά τήν ύπαρξη ή οχι σημείου,
μέ άποτέλεσμα τό έπέχειν: έν εποχή φυλακτέον έστι τό σημείον, Πρός Λογικούς II 258-259.
πάν γάρ σημείον έπ' ίσης τω τημειωτώ δοζαστόν έστι καί άνεπικρίτως διαφωνούμενον. ΙΙρός
Λογικούς II 297. Ή προσδοκία τής άλήθειας παραμένει πάντα (ΠΥ I 226).

42. μή μάλλον δέ είναι ή μή είναι τό αίτιον φασιν οί ύπό τής σκέψεως, Πρός Φυσικούς I
195 (= Μ III 195).

43. ΠΥ I 164 κ.έπ. καί ΠΥ I 196-170.
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κάθε δογματική φιλοσοφική αναζήτηση ανάγεται ώς προς τούς συλλογισμούς
στούς πέντε αύτούς τρόπους καί πολιτογραφούν τις αδυναμίες τής αποδει-
κτικής συλλογιστικής τών δογματικών:

πάν τό ζητούμενοι εις τούτους άνάγειν τους τρόπους.

Δέν είναι βέβαια ή πρώτη φορά πού άναφέρονται, όπως θά δούμε, ό διάλ-
ληλος ή άκόμη ό εις άπειρον έκβάλλων τρόπος· τούς βρίσκουμε στόν 'Αρι-
στοτέλη44.

Οί σκεπτικοί έπιτίθενται στήν άξίωση τών δογματικών νά φθάσουν τήν
άπόλυτη γνώση μέ όπλο τήν ικανότητα τού ορθού λόγου. Έάν όμως σκύ-
ψουμε προσεκτικά στις έπιθέσεις τους παρατηρούμε ότι οί ί'όιοι καταφεύγουν
στήν χρήση τού ορθού λόγου. Οί πέντε τρόποι είναι καθαρά νοητοί. Δέν επι-
τίθεται ό Αγρίππας στήν γνώση ώς περιεχόμενο άλλά στήν μορφή τής διε-
ξοδικής γνώσης, στόν τυπικό χαρακτήρα, κλονίζοντας τήν ισχύ τών άποδει-
κτικών συλλογισμών καί δείχνοντας τά άδύναμα σημεία. Τί κάνουν πράγμα-
τι οί δογματικοί; Είτε προτείνουν μιά άρχική ύπόθεση καί έκεΐ έπάνω οικο-
δομούν τούς συλλογισμούς τους —γιατί τότε όχι μία άλλη έξίσου δυνατή
ύπόθεση; Είτε έμπλέκονται σέ συλλογισμούς άτέρμονους, όπως λ.χ. όταν γιά
νά γίνει δεκτό κάτι, χρειάζεται νά στηριχθεί σέ ένα άλλο καί αύτο παλι σε
ένα άλλο κ.ο.κ., —ή γνωστή regressio ad infinitum. Είτε πάλι σέ κυκλι-
κούς συλλογισμούς, ό γνωστός φαύλος κύκλος, circulus vitiosus: προϋποθέ-
τουν τήν ύπαρξη τού ζητουμένου, όταν ξεκινούν άκριβώς την ζήτηση αύτού
τού ζητουμένου. Μέ άλλα λόγια οί δογματικοί δέχονται ώς προύπόθεση αύτό
άκριβώς πού ζητούν.

Οί πέντε τρόποι τού Αγρίππα θέτουν ένα καίριο έρώτημα: μπορούμε
πράγματι νά δεχθούμε ότι οί σκεπτικοί μαχόμενοι τήν τεχνολογία τών δογ-
ματικών κινούνται απλώς στόν χώρο πού οί 'ίδιοι οριοθετούν, όταν λέγουν:
φυσικώς αισθητικοί και νοητικοί εσμέν,'''' "Οταν λέγουν δηλαδή ότι είναι
οπλισμένοι άπό τήν φύση μέ αισθήσεις καί νόηση; Είναι δηλαδή δυνατόν νά
δεχθούμε ότι είναι ό κοινός νούς —αύτό σημαίνει άπλά τό «φυσικώς» νοη-
τικοί— πού τούς επιτρέπει νά διατυπώσουν τήν κριτική τους;

44. Στον Αριστοτέλη ήταν γνωστοί καί άναφέρονται καί ό διάλληλος καί ο εις άπειρον
έκβάλλων τρόποι. "Αλλωστε τό «ανάγκη στήναι» προέρχεται άπό τήν ανάγκη νά μήν έκβάλλει
στό άπειρο ό συλλογισμός. Βλ. π.χ. Φυσικής 'Ακροάσεως Θ 256a 17: 'Αδύνατον γάρ εις άπει-
ρον ίέναι. Πρβλ. καί 256a 28-29. Ό Αγρίππας ομως τους συνοψίζει: ο άπό τής διαφωνίας, 6
εις άπειρον έκβάλλων, 'ο άπό τοϋ πρός τι, 6 εξ υποθέσεως, ο διάλλ-ηλος, ΠΙ' I 164-165.

45. ΠΥ I 24.
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Πιστεύω πώς όχι. Μία κριτική στήν λογική τυπική μορφή τών συλλο-
γισμών μόνο άπό τόν χώρο τής ίδιας τής λογικής μπορεί νά προέλθει. Ή
έπιθεση στόν ορθό λόγο μόνο άπό τόν χώρο του όρθοΰ λόγου μπορεί νά προ-
έλθει. Εκείνος προσφέρει τά άκαταμάχητα έπιχειρήματα, έπιχειρήματα πού
είναι άκατανίκητα, όσο κινούμεθα στόν χώρο τής διάνοιας46, θά γράψει ό
Hegel. Απαιτείται άφαιρετική ικανότητα γιά νά συλλάβουμε τό γενικό στήν
τυπική του μορφή.

Οί πέντε τρόποι τού Άγρίππα είναι έργο ένός έπί τώ έργω λόγου, όπως
τό χαρακτήρισα4'. Καί ενόσω μελετούσα ξανά καί ξανά τό Πρός Λογικούς
τού Σέξτου άναρωτήθηκα μήπως τελικά ό Άγρίππας καί ή σχολή του, ό
Αίνησίδημος, ό καταπληκτικός, άλλά άγνωστος στούς πολλούς, θεωρητικός
τού άρχαίου σκεπτικισμού δέν είναι τελικά κρυπτο-ορθολογιστές48. Καμία
φυσική νοημοσύνη δέν άρκεΐ γιά τήν κατασκευή της αντιρρήσεως. Αύτό πού

·) V ι Τ \ c ς, / \ γ > π ι f\ r 49" ·> \ \

επιόιωκουν είναι να οόηγησουν την ί,ητησιν εις ισοσσενειαν , ωστε απο την

46. Βλ. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I-III, G. W. F. Hegel,
Werke, Suhrkamp, τ. 18-20 και ειδ. 19, σ. 395 κ.έπ.: «Αυτοί οί τρόποι είναι πρώτης τά-
ξεως όπλο εναντίον τής φιλοσοφίας τής διάνοιας' οί σκεπτικοί έστρεφαν τούς τρόπους τους εν
μέρει εναντίον τής κοινής συνειδήσεως έν μέρει έναντίον τών άρχών τής άναστοχαστικής σκέψης
μέ μεγάλη οξύτητα». Στό ίδιο έργο, σ. 254, ό Hegel θά γράψει οτι μέ τούς πέντε τρόπους
περνούμε στήν περιοχή τής «νοούσης σκέψεως» (denkende Reflexion). Πρβλ. τήν μελέτη
μου, «Ό Hegel καί ό άρχαΐος σκεπτικισμός», Ή πρόκληση τών σκεπτικών, ο.π., σ. 115 κ.έπ.

47. Βλ. Ή πρόκληση τών σκεπτικών, ο.π., σ. 42 κ.έπ.

48. Ή στέρεη επιχειρηματολογία τών σκεπτικών στηρίζεται στήν συστηματική λογική άνά-
λυση τών έννοιών, όπως λ.χ. στήν περίπτωση τοΰ προβλήματος τοΰ ένδεικτικοΰ σημείου, όπου
στήν σχέση «σημειον — σημειωτόν» άναλύονται οί σημασίες τών δρων: συγκαταλαμβάνεται, προ-
καταλαμ£άνεται, έπικαταλαμ6άνεται, Πρός Λογικούς II 161 κ.έπ. (= M VIII 161 κ.έπ.).

49. την ζήτησιν εις ίσοσθένειαν αγειν ... Ό σεβασμός στήν αρχή τής Λογικής, ή τουλά-
χιστον ή συνέπεια πρός τις λογικές άρχές είναι εμφανής, δταν, κάθε φορά άναπτύσσοντας τούς
συλλογισμούς τών δογματικών οί σκεπτικοί καταλήγουν σέ άτοπα συμπεράσματα, πράγμα πού
τούς επιτρέπει νά οδηγήσουν την ζήτησιν εις ίσοσθενειαν. Είναι τό σκεπτικόν εθος, ή μέθοδος
τους, θά λέγαμε: τό τοις πεπιστευμένοις μή συνηγορεΐν, Πρός Λογικούς I 443 (= M VII
443). Πρβλ. καί M VIII 159: (τά σκεπτικόν εθος είναι) ... το μή μετά πείσματος καί συγ-
καταθεσεως έκτίθεσθαι τούς ... λόγους ... ώστε εις ίσοσθενειαν τήν ζήτησιν άγειν ...

Νά μερικά χτυπητά παραδείγματα τού έλέγχου τών σκεπτικών: αδύνατον δέ γε τό αύτό
καί είναι και μή είναι αληθές τε ύπάρχειν καί ψεύδος, Πρός Λογικούς II 52-53 (= M VIII
52-53)' τό άρα γινόμενον ούκ ον έσται, όπερ άπεμφαίνει, ΙΙΥ III 113' τώ μάλλον ζητούμενω
τό ήττον ζητούμενον έπικριναι ... έθελήσουσιν, όπερ άτοπον, ΠΥ II 33' ... καί b παρωχηκώς
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διαπίστωση τής ίσοσθένειας τών λόγων νά καταλήξουν στό άνεπίκριτο τών
λόγων, δηλαδή στήν εποχή.

Έάν το έπέχειν του πυρρωνισμού προήλθε άπό τήν βιωματική εμπειρία
τοϋ Πύρρωνος, σάν είδε καί μελέτησε τούς διαφορετικούς λαούς μέ τούς νό-
μους, τά ήθη καί τά έθιμα, τά δικά τους, σάν αυτή ή έμπειρική γνώση τόν
οδήγησε στήν γαλήνη πού συνοδεύει τήν έποχή, καμία έμπειρική γνώση δέν
μπορεί νά οπλίσει τόν άπορητικώς φιλοσοφούντα μέ τά άκαταμάχητα όπλα
τής λογικής. Μέ λόγους άλλοτε άμυδρούς καί άλλοτε έμβριθεΐς έπιχειρεΐ καί
έπιτυγχάνει νά άνασκευάσει τό πάθος τής οίήσεως τών δογματικών, νά
έλέγξει τήν προπέτειά τους50. "Ας μήν ξεχνούμε άλλωστε ότι δέν οδηγούνται
σε άρνηση, άλλά στό άνεπίκριτο. Πόση δύναμη, δύναμη πού κρίνει, απαι-
τείται γιά νά κριθεί κάτι ώς άνεπίκριτον!

παραπλησίως μέλλων εσται καί ενεστώς· οπερ άπεμφαίνει, ΠΥ III 143' τό αύτό άρα χωρίς
εαυτού γενήσεται· S πάντων άτοπώτατον, Προς Λογικούς II 461 (= M VIII 461).

Συχνότατα συνεπώς καταλήγουν οι σκεπτικοί στό άτοπον, στο αδύνατον, στο άπεμφαΐνον
(Βλ. π.χ. ΠΤ II 33, 91, 114' ΠΥ III 44, 61, 87, 113, 143· M VIII 77, 369- M VIII
143' M VIII 195 καί M VIII 180: ... δια δέ τοϋ ζητουμένου το ζητούμενον δεικνύναι θέ-
λειν τελέως εστίν άτοπον).

Αξίζει νά προσέξουμε τό σημείο έκεϊνο οπου ο Σέξτος εξηγεί οτι δέν διατηρούν τό άτοπο
χάριν τοϋ έπιχειρήματος άλλά απορρίπτουν τό έπιχείρημα, γιατί οδηγεί άκριβώς σέ άτοπο συμ-
πέρασμα. Βλ. ΠΥ II 252-258: ώσπερ γάρ ει οδός είή επί τινα κρημνόν φέρουσα, ουκ ώθούμεν
αυτούς έπ' αυτόν, άλλ' άφιστάμεθα τής όδοϋ διά τόν κρημνόν, ούτω καί εί λόγος εϊη επί τι
ομολογουμένως άτοπον ημάς άπάγων, ουχί τω άτόπω συγκαταθησόμεθα διά τόν λόγον, άλλ'
άποστησόμεθα τοΰ λόγου διά τήν άτοπίαν.

50. Γι' αυτό καί ο Kant θά χαρακτηρίσει τόν σκεπτικό «σωφρονιστή» τοϋ δογματικού
πού παριστάνει τόν όρθολογιστή (und so ist der Skeptiker, der Zuchtmeister des dogmatischen
Vernvftlers auf eine gesunde Kritik des Verstandes und der Vernunft selbst, KrV A 769, Β
797).

"Αλλωστε ό ίδιος ό Σέξτος ομολογεί ότι ανάλογα μέ τήν δυσκολία τοϋ προβλήματος καί
κατά τις περιστάσεις άλλοτε τά έπιχειρήματά τους είναι ισχυρά («έμ6ριθεϊς λόγοι»), καί άλλο-
τε λιγότερο δυνατά («άμαυρότεροι λόγοι»), ώστε νά μπορούν νά άντιμετωπίσουν τό πάθος τής
οίήσεως τών δογματικών.

... ό σκεπτικός ούτως διαφόρους ερωτά [καί] κατά ίσχύν λόγους, καί τοις μέν έμβριθέσι
καί εύτόνως άνασκευάζειν δυναμένοις τό της οίήσεως τών δογματικών πάθος επί τών σφόδρα
τή προπετεία κεκακωμένων χρήται, τοις δέ κουφοτέροις επί τών έπιπόλαιον και εύίατον έχόν-
των τό τής οίήσεως πάθος καί υπό κουφοτέρων πιθανοτήτων άνασκευάζεσθαι δυναμένων,..., ΙΊΥ
III 281. Πρβλ. καί Πρός Φυσ. I (= Μ III 331-332): ... πρός ελεγχον της τών δογματικών
προπετείας.
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Στήν παραγο.»γή τών επιχειρημάτων του ό σκεπτικός έχει όπλο του τήν
λογική άνάλυση τών έννοιών. Ή πιο άποτελεσματική κριτική στις αιτιολο-
γίες τώρα τών δογματικών στον τρόπο δηλαδή πού αιτιολογούν, πού συλ-
λαμβάνουν τήν αίτιακή σχέση καί εξηγούν τά πράγματα, γίνεται άπό τήν
πλευρά τοϋ Αίνισηδήμου. Τό εΐ'δαμε. Επιτίθεται στό ισχυρό οχυρό —τις
αιτιολογίες— γιά τό όποιο υπερηφανεύονται οί δογματικοί: μέγα. φρονειν01.
Στόν χώρο τής λογικής ό έλεγχος τού Καρνεάδη, οί διαβαθμίσεις τής πι-
θανής παραστάσεως02 είναι γερό οχυρό. Αναγκάζεται ό Χρύσιππος νά άνα-
θεωρεΐ νά βελτιώνει τούς ορισμούς τής χαταληπτιχης φαντασίας καί νά πει
ο Καρνεάδης: «έάν δέν ήταν ό Χρύσιππος, δέν θά ήμουν έγώ»°3.

Στόν χώρο τής Ηθικής θεμελιώδης είναι ή παραδοχή τους ότι τό τέ-
λος τού βίου είναι ό εύδαίμων βίος. Ακολουθούν οί σκεπτικοί πιστά τήν
παράδοση τής φιλοσοφικής ήθικής. Ό δρόμος όμως γιά τήν ευδαιμονία
περνά μέσα άπό τήν έποχή ή οποία έπιφέρει αύτόματα τήν άταραξια. Δέν
άπορρίπτουν τό άγαθό, παρατηρούν όμως τά έξής πράγματα: πρώτον ότι οί
δογματικοί δέν λέγουν τί είναι τό άγαθό άλλά ποιές είναι οί δευτερεύουσες
ιδιότητες τού άγαθοϋ, καί δεύτερον προτείνουν ορισμό γιά κάτι που
αγνοείται.

Πράγματι. Αντί νά μάς διδάξουν τί είναι τό άγαθό, άντί νά άποφανθοϋν
γιά τήν φύση του, μάς μιλούν γιά τά συμβεβηκότα. Τά συμβεβηκότα όμως
δέν μάς φωτίζουν ώς πρός τήν ουσία. "Αλλο ή ουσία καί άλλο συμβεβηκός.
Ό λόγος τού Σέξτου είναι σαφής:

ούγΐ τί εστι το αγαθόν παρίστησιν, άλλά τι τών συμβεβηχοτων αύτώ
λέγει54.

"Οταν μάς λέγουν ότι τό άγαθό είναι κάτι πού ώφελεΐ, ή πού άξίζει νά

51. ... τρόπους εκτίθενται τίνες καθ' ους εν ταίς κατά μέρος αίτιολογίαις διαποροΰντες
έφιστώμεν τους δογματικούς δια τό μάλιστα επί ταύταις αυτούς μέγα φρονεϊν. καί δή Αίνησί-
δτημος οκτώ τρόπους παραδίδωσι καθ' ους οϊεται πάσαν δογματικών αίτιολογίαν ώς μοχθηράν
έλεγχων άποφήνασϋαι, ..., Πΐ I 180 κ.έπ.

52. Γιά τήν θεωρία τής καταληπτικής φαντασίας στους στωικούς βλ. Πρός Λογικούς I
150 κ.έπ. (= M VII 150 κ.έπ.)· γιά τις διαβαθμίσεις τής πιθανής παραστάσεως στόν Καρ-
νεάδη Πρός Λογικούς I 167 κ.έπ. (= M VII 167 κ.έπ.). Πρβλ. καί Πρός Λογικούς I 370
κ.έπ. (= M VII 370 κ.έπ.), καί II 85 κ.έπ. (= M VII 85 κ.έπ.).

53. ΔΑ IV 62: ... ει μ-ή γαρ ήν Χρύσιππος, ούκ αν ήν εγώ.

54. nr III 173.
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τό επιλέξουμε γι' αυτό τό Γδιο ή άκόμη ότι συμβάλλει στην ευδαιμονία'0, δέν
<άνουν τίποτε άλλο άπό τό νά περιγράφουν ιδιότητες τοΰ άγαθού. Αυτές
)μως δέν μάς δίνουν τήν φύση τού άγαθού:

τά ... συμβεβηκότα ούκ εστίν Ικανά μηνύσαι τήν επίνοιαν καί τήν φύ-
σιν τού άγαθοϋ0', ...

Ή πρόταση είναι καταλυτική. Έάν τήν μεταφέρουμε στόν χώρο τής
ατρικής έπιστήμης λέμε άκριβώς ότι άλλο ή αιτία τής νόσου καί άλλο τά
7υμπτώματα. Αιώνες άργότερα ό Nietzsche μιλώντας γιά τόν μηδενισμό
)ά πει τό ίδιο, ότι ό άθεΐσμός είναι σύμπτωμα τού μηδενισμού καί όχι ή
χίτία του.

Πρέπει συνεπώς νά γνωρίζουμε τί είναι τό πράγμα πριν προχωρήσουμε
ττίς ίδιότητές του. Γι' αύτό καί όταν δίδουμε ορισμούς χωρίς νά γνωρίζου-
με τό πράγμα οί ορισμοί δέν βοηθούν.

"Οποιος δέν γνωρίζει τί είναι ό ίππος δέν γνωρίζει τί σημαίνει «χρεμετί-
Ιει», ούτε μπορεί νά καταλάβει τί είναι ίππος, γράφει ό Σέξτος:

ως γάρ ο άνεννόήτος ίππου ουτε το χρεμετιζειν τι εστίν οιοεν, όυτέ ό(/Χ
τούτου δύναται εις εννοιαν ελθεΐν ίππου, ει μή πρότερον ΐππφ γρεμε-
τί-οντ·. εντυχο·.. ..."

Ν ^

"Ετσι καί στήν περίπτωση τού άγαθού. Πρεπει πρώτα να γνωρίζουμε
τήν φύση του πριν μάθουμε εάν ώφελεΐ ή εάν προσφέρει ευδαιμονία:
πρότερον γάρ δει μαθειν τήν αυτού τού άγαθοϋ φύσιν, ειθ' ούτω συν-
εϊναι οτι ώφελεΐ καί οτι δι ' αύτό αίρετόν εστι καί ευδαιμονίας ποι-ητι-
κόν58.

Τέλος, ώς πρός τήν τεχνην περί ëiov οί σκεπτικοί σημειώνουν ότι είναι
πολλαί καί διάφωνοι —άφού είναι πολλές καί οί φιλοσοφικές σχολές— καί
καταλήγουν ότι, αν βασισθούν σε όσα λέγουν οί δογματικοί, δέν μπορούν νά
άποφανθούν ότι ύπάρχει τέχνη τού βίου, άφού καί γιά τό τί είναι τέχνη τού
βίου ύπάρχει διαφωνία. Ακολουθεί έτσι ή γνωστή πρόταση:

ούιδέ διαβεβαιούσθαι περί αυτής δύναται τις δτι εστίν υπαρκτή

55. 77)· III 173.

56. ΠΥ III 175.

57. ΓΙΥ III 174.

58. ΠΥ III 174.

59. Π Υ III 249.
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Κύριε Πρόεδρε,

Βαθιά ριζώνει ή αρχαία σκέφις στήν ελληνική διανόηση. Δεν είναι άρνη-
ση ούτε απόρριψη ό έλεγχος τών σκεπτικών. Έκεϊ έχει τις ρίζες της ή
έννοια τού φαινομένου μέ τήν αρχική σημασία τοϋ φανερού, μέ τήν σημασία
δηλαδή τής παρουσίας ενός όντος τό όποιο ώς φαινόμενον όν είναι έκεϊ,
παρόν καί τό γνωρίζουμε. Έκεϊ έπάνω θεμελιώνεται καί τό σκεπτικόν έθος
καί ή βιωτική τήρησις.

Οί τρεις έκφράσεις τής συνέχειας καί όχι τής ρήξεως μέ τήν έλλη-
νική φιλοσοφική παράδοση είναι ή παραδοχή τού «έστιν» μέ τήν σημασία
τοϋ «φαίνεται», μέ τήν σημασία τού φαινομένου η φαίνεται, ή χρήση τοϋ
ορθού λόγου καί τοϋ έλέγχου μέ σεβασμό στις άρχές τής Λογικής —τό
υφ' ημών έλέγχεσθαιι>υ— ή έννοια, τέλος, τοϋ άγαθοϋ καί τοϋ εύδαίμονος
βίου.

Ή άγνωσία τής ούσίας δέν είναι άρνηση τής ουσίας. Τό άνεπίκριτον δέν
είναι άδυναμία του κρίνειν άλλά ικανότητα. Ή άκαταληψία δέν είναι άρνηση
τοϋ όντος. Καί ή άλήθεια τού φαινομένου δέν άναιρεΐ τήν άλήθεια.

'Όν καί φαινόμενον συμπλέκονται. Τό όν είναι άλλά καί τό φαινόμενο
είναι. 'Εάν τό ον παραμένει άκατάληπτον οφείλεται στήν άδηλότητά του. Οί
σκεπτικοί δέν σπάζουν αύτή τήν παράδοση. Λέγουν απλά ότι ίσως δέν είναι
στήν μοίρα τοϋ άνθρώπου ή γνώση τής μιάς, τής μοναδικής άλήθειας. Ή
πλατωνική άπορία στά λόγια τοϋ Μένωνος, είναι ή διαρκής άπορία τών σκε-
πτικών; «Πώς θά έρευνήσουμε κάτι, όταν δέν γνωρίζουμε τί είναι; Καί νά
τό συναντήσουμε, δέν θά τό άναγνωρίσουμε». Όδήγησαν έτσι τό άπορειν τοϋ
φιλοσόφου νοϋ στά άκρα. Δέν τά ξεπέρασαν όμως. Ό Αίνησίδημος, ό Καρ-
νεάδης, ό πρώτος μέ τήν κριτική τών δογματικών αιτιολογιών καί τής
άρχής τής αιτιότητας, ό δεύτερος μέ τόν έλεγχο τής παραστάσεως καί τις
διαβαθμίσεις τής πιθανής παραστάσεως, κινούνται στό πλαίσιο τής περατό-
τητας τοϋ άνθρώπου. Χτυπούν τήν άλαζονεία τών δογματικών καί συνειδη-
τοποιούν τήν σχετικότητα τών πραγμάτων.

Οί σκεπτικοί στραμμένοι στό αεί ζητούμενον καί άπορούμενον, τί τό ον
χαράζουν τά όρια τοϋ έρωτήματος, δίνοντας τήν άπάντηση εκείνη πού θυ-

60. ΠΙ' II 42. Πρβλ. και Π)' III 37 ... ίνα δε καί ίμφιλα<ρέστερον τούς δογματικούς
ελέγχειν εχωμεν.....
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μίζει τον Πίνδαρο: θνατά Ονατοίσι πρέπει. Ώς "Ελληνας φιλόσοφος ό σκε-
πτικός δέν αρνείται τήν ύπαρξη του εζοιτερικού κόσμου- καί δέν αισθάνθη-
κε ποτέ τήν ανάγκη νά άποδείξει ότι είτε ό ίδιος είτε ό κόσμος υπάρχει,
πράγματα που θά επιχειρηθούν τόν 17ο αί. άπό τόν Descartes. Τό «έστιν»
τοΰ φαινομένου είναι τό «έστιν» τοΰ κόσμου, άλλά καί τό «έστιν» τοΰ σκε-
πτικού. Άντι γιά τό cogito ergo sum, ό σκεπτικός λέγει άπλά: sum ergo
cogito. Αύτό τό sum στό όποιο θεμελιώνεται τό φαινόμενον ον καί φωτί-
ζει τήν οντολογία, είναι ή οντολογία τοΰ φαινομένου τό οποίο καί υπάρχει
καί μπορούμε νά τό γνωρίσουμε, άφού τό ώς έμοί φαίνεται καί όχι τό όσον
έπί τω φιλοσοφώ λόγω, σφραγίζει τά δεσμά τού σκεπτικού μέ τόν κόσμο,
τόν κόσμο πού όχι μόνο δέχεται άλλά είναι ό οικείος φιλοσοφικός τόπος
του. Αρμόζει εδώ νά θυμηθούμε τόν άφορισμό τού Nietzsche: «Στούς

"Ελληνες», γράφει, «όλα ήταν ζωή' σέ έμάς τούς μοντέρνους όλα είναι

' 61
γνώση» .

Πράγματι, ζωή καί γνώση, πρώτα ή ζωή μετά ή γνώση. Ή ζωή ώς
ύψιστη ζωή τής συνειδήσεως τού άνθρώπου διδάσκει τά όρια τά άνθρώπινα.
Ή συνειδητοποίηση όμως αύτή είναι ή ίδια ή ζωή τής φιλοσοφίας. Ή
άρχαία σκέφΐζ, ριζωμένη στό έρώτημα γιά τό ον fj όν καί προσφέροντας ώς
άπάντηση τό όν ή φαινόμενον όν έκφράζει τήν άμεσότητα μιάς φιλοσοφικής
συνειδήσεως πού δέχεται τόν κόσμο όπο.»ς τής δίδεται, δέν προσπαθεί νά τόν
ερμηνεύσει ούτε νά τόν άλλάξει- στέκεται απέναντι στόν κόσμο όπως τού
προσφέρεται στήν παρουσία του- είναι τό έδαφος άπό τό οποίο ξεπηδά πάντα
ή νοσταλγία τού άνθρώπου γιά κάτι πού έλπίζει νά μπορέσει νά γνωρίσει μιά
μέρα, τήν ούσία —τό άπόλυτα πραγματικό— άλλά πού δέν γνωρίζει καί πού
παραμένει άκατάληπτη.

Σ' αύτόν τόν κόσμο ό Πύρρων άπό τήν Ήλιδα πού είχε γνωρίσει πολ-
λούς λαούς καί πολιτισμούς, έχει άποτυπώσει τήν εικόνα τού σκεπτικού σάν
περπατούσε μόνος, στήν ερημιά, καί μονολογούσε. "Οταν τόν έρώτησαν τί

61. Friedrich Nietzsche, Das Philosophenbuch. Theoretische Studien §47. Ed.
Bilingue, Aubier, Paris 1969, σ. 62. Πρόκειται γιά κείμενα που γράφτηκαν τό 1872, τό
1873 καί τά 1875, μετά τήν Γέννηση τής Τραγωδίας, καί τά οποία μαζί μέ τό ιστορικά μέ-
ρος Ή φιλοσοφία στήν τραγική εποχή τών 'Ελλήνων, θά αποτελούσε ένιαΐο έργο πάνω στήν φι-
λοσοφία καί τόν πολιτισμό, ιδιαίτερα τόν πολιτισμό τών Ελλήνων. Βλ. γιά περισσότερα, ίδιο
έργο, μετάφραση — εισαγωγή — σχόλια υπό Angèle Κ. Marietti, σ. 9-33.
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μονολογεί, απάντησε: «μελετώ να είμαι χρηστός».

καταληφθείς δέ ποτε καί αΰτω λαλών καί ερωτηθείς τήν αίτίαν έ'φη
[χελετάν χρηστός είναι6'2.

Ό σκεπτικός φιλόσοφος χάρισε στόν άνθρωπο τήν μετριοπάθεια, την
άοχλησία τής ψυχής καί τήν αταραξία τοΰ νοΰ. Σήμερα θά λέγαμε καί
τήν αποδοχή τοΰ άλλου. Είναι μεγάλη στιγμή τής φιλοσοφίας ή άρχαία
σκέφις.

62. ΔΛ IX 64.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ή επιχειρηματικότητα στήν αρχαία ελληνική οικονομία, υπό τών 'Αναστα-
σίου Καραγιάννη καί Χρήστου Μπαλόγλου*, διά τοΰ Ακαδημαϊκού κ.
Κωνσταντίνου Δρακάτου

Κατόπιν αίτήσεώς μου (άπό 5/6/2007), ή Τάξις τών 'Ηθικών καί Πο-
λιτικών 'Επιστημών προέτεινε καί ή Σύγκλητος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
ενέκρινε τή σύνταξη μελέτης μέ τίτλο «Ή επιχειρηματικότητα στήν άρχαία
έλληνική οικονομία» μέ οικονομική ενίσχυση άπό τά διαθέσιμα τού κληροδο-
τήματος Γ. Φωτεινού. Ακολούθως, ή Επιτροπή Ερευνών τής Ακαδημίας
τήν περιέλαβε στό πρόγραμμά της. Ή διεξαγωγή τής έρευνας —πού διήρ-
κεσε ένα έτος— άνετέθη στόν Καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου Πειραιώς κ.
Αναστάσιο Καραγιάννη, μέ 'Επιστημονικό Συνεργάτη τόν Διδάκτορα Οικο-
νομικών Επιστημών τοΰ Πανεπιστημίου τής Φραγκφούρτης κ. Χρήστο
Μπαλόγλου, υπό τήν επιστημονική εύθύνη μου. Σημειωτέον ότι ή μελέτη
ήδη έκτυπώθηκε καί φέρει τόν άριθμό 8 στήν ειδική σειρά τοΰ Γραφείου
Οικονομικών Μελετών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Σκοπός της μελέτης

Σκοπός τής μελέτης είναι ή έξέταση τοΰ ρόλου καί τής σημασίας τής
έπιχειρηματικότητας στήν άρχαία έλληνική οικονομία. 'Αρχικός στόχος ήταν
νά διαπιστωθεί αν καί σέ ποιό βαθμό οί οικονομίες τών πόλεων τής άρχαίας

* Α. Karagiannis, C. Baloglou, The entrepreneurship in ancient Greek economy.
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Ελλάδος είχαν φθάσει σέ τέτοιο έπίπεδο καί τέτοια δομή λειτουργίας πού νά
τούς έπιτρέπει τή χρησιμοποίηση κάποιου είδους επιχειρηματικότητας. 'Ακο-
λούθως, έπιδιώχθηκε ή διερεύνηση τών επιδράσεων τών δυναμικών αυτών
στοιχείων στον τροπο μέ τόν όποιο δραστηριοποιούνταν οί επιχειρήσεις καί
λειτουργούσε ή άγορά. "Επρεπε λοιπόν νά έξετασθούν, παραλλήλως, οί έπι-
μέρους λειτουργίες τής επιχειρηματικότητας —καί μάλιστα άν έμφανίζονται
στήν άρχαία ελληνική οικονομία, καί σέ ποιά μορφή καί έκταση. Επιπλέον,
άναζητοϋνται τά περιθώρια —τής οικονομικής, κοινωνικής καί ήθικής συμ-
περιφοράς— εντός τών όποίojv έκινεΐτο ή επιχειρηματικότητα κατά τή δια-
μόρφωση τών χαρακτηριστικών πού συνθέτουν τήν προσωπικότητα τού έπι-
χειρηματια. Ή προσωπικότητα τού έπιχειρηματία καί τά κίνητρα πού οριο-
θετούν τις πράξεις του έχουν σημαντικές συνέπειες στήν οικονομία καί τήν
κοινο.»νία. Γιά τόν λόγο αύτό έξετάσθηκε μέ ποιο τρόπο ή επιχειρηματικό-
τητα συνέβαλε κατά τήν άρχαιότητα στήν οικονομική άνάπτυξη, τή διανομή
τού πλούτου καί τή γενική ευημερία.

Δ ο(ΛΥ] του κειμένου

Γιά τήν έπίτευξη τοϋ σκοπού τής μελέτης, ή ύλη —έκτός τής εισα-
γωγής καί τών συμπερασμάτων— άναπτύσσεται σέ επτά κεφάλαια, τά
όποια σκιαγραφούνται στή συνέχεια, ώστε νά καταστεί σαφής ή γενική δο-
μή της.

Στήν άρχή τού Δευτέρου Κεφαλαίου, έξετάζονται οί διάφορες άπόψεις
έρευνητών πού έχουν άναπτυχθεϊ γιά τή σχέση μεταξύ τής άρχαίας ελλη-
νικής οικονομίας καί τής άντίστοιχης σύγχρονης τής έλεύθερης άγοράς.
"Οπως διαφαίνεται, οί σύγχρονοι οικονομολόγοι καί ιστορικοί τής οικονομίας
συνηγορούν περισσότερο ύπέρ τών ομοιοτήτων αύτών τών οικονομιών. Γιά
νά ένισχυθει περαιτέρο.) αύτή ή θέση παρουσιάζονται οί βασικές δομές καί
τό άναπτυξιακό έπίπεδο τών έλληνικών οικονομιών γιά τις όποιες υπάρχουν
άξιόπιστες μαρτυρίες.

Ή άνάλυση τής άθηναϊκής οικονομίας έχει τήν κυρίαρχη θέση, άφού όχι
μόνο ήταν ή πιό άνεπτυγμένη τής έποχής της, άλλά καί διότι ύπάρχει επάρ-
κεια δεδομένίυν. Περαιτέρω, έξετάζεται ή κοινωνική καί οικονομική δομή τής
Σπάρτης γιά τήν οποία υπάρχουν κάποια στοιχεία, άν καί υστερούν πολύ σέ
σχέση μέ αυτά πού είναι διαθέσιμα γιά τήν άθηνάίκή οικονομία. "Οπως προ-
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κύπτει άπό τήν άνάλυση, ή σπαρτιατική οικονομία δέν έχει καμμία ομοιό-
τητα μέ οικονομία τής έλεύθερης άγοράς. Ακολούθως, παρουσιάζονται ση-
μαντικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά άλλων πόλεων, όπως τής
Κρήτης, τής Κορίνθου, τής Αίγινας καί τής Χίου. Μολονότι διαπιστώνεται
ότι κάποια άπό τά χαρακτηριστικά αύτά άφήνουν έδαφος γιά τή λειτουργία
τής έπιχειρηματικότητας, έντούτοις ή άνεπάρκεια ιστορικών στοιχείων δέν
έπιτρέπει τήν περαιτέρω έμβάθυνση καί άνάλυσή τους.

Τό Τρίτο Κεφάλαιο έρευνά τις κοινωνικο-οικονομικές, ήθικές καί πολι-
τικές άξιες καί θεσμούς πού είχαν άναπτυχθεΐ καί λειτουργούσαν στίς δύο
σημαντικότερες πόλεις-κράτη: τήν Αθήνα καί τή Σπάρτη. Πρώτα έξετάζον-
ται οί άπόψεις τών Αθηναίων ύπέρ τών άτομικών, οικονομικών καί πολι-
τικών έλευθεριών, ύπέρ άξιών πού ύπερασπίζονταν τή δικαιοσύνη στίς συναλ-
λαγές, ύπέρ τής έργασίας τών πολιτών καί ύπέρ τού άλτρουισμού ώς στά-
σεως ζωής. Στή συνέχεια, άναλύονται οί θεσμοί ύπέρ τής λειτουργίας μιάς
έλεύθερης άγοράς πού είχαν θεσπίσει οί Αθηναίοι, όπως είναι ή πολιτική δη-
μοκρατία καί μάλιστα άμεσης μορφής, ή θέσπιση τών άπαραβίαστων δικαι-
ωμάτων τής άτομικής ιδιοκτησίας, τό κατάλληλο δικονομικό σύστημα γιά
τήν προάσπισή της, καθώς καί τό φορολογικό τους σύστημα, πού δέν είχε
μόνο εισπρακτικό, άλλά καί άναδιανεμητικό (κυρίως μέ έθελοντική συμμε-
τοχή) ρόλο, όπως καί τό σύστημα άγωγής τών νέων τους, πού στηριζόταν
στήν ήθική υπεράσπιση τών άξιών καί θεσμών. Πολλοί άπό αύτούς τούς θε-
σμούς υιοθετήθηκαν άπό άλλες μεταγενέστερες κοινωνίες καί ελκύουν τόν
θαυμασμό τών συγχρόνων. Οί ένόογενεΐς στό σύστημα άξιες καί θεσμοί είχαν
ώς άποτέλεσμα νά άποκτήσουν οί Αθηναίοι χαρακτηριστικά συμπεριφοράς
πού ένίσχυαν τό οικονομικό τους σύστημα, ώστε νά έπιτύχουν υψηλή γιά
τήν έποχή έκείνη οικονομική άνάπτυξη καί εύημερία.

Από τό άλλο μέρος, ή έπιδίωξη τών Σπαρτιατών νά άναπτύξουν ένα πο-
λιτικό καί οικονομικό σύστημα πού νά διατηρεί προγονικές έπιδιώξεις όδή-
γησε σέ υιοθέτηση κοινωνικο-οικονομικών καί ήθικών άξιών καί θεσμών πού
δέν συνάδουν, κατά κανένα τρόπο, μέ τή λειτουργία τής έλεύθερης άγοράς
καί τή δημοκρατία. Ή άνάλυση αύτών τών σημαντικών συστατικών λει-
τουργίας τής σπαρτιατικής οικονομίας, δείχνει ότι ήταν καταλλήλως δια-
πλασμένοι, ώστε νά συνδυάζουν μία οικονομία αυτάρκειας μέ πολύ χαμηλό
άναπτυξιακό έπίπεδο.
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Μέ τή σειρά τους οί αξίες αυτές καί οί θεσμοί διεμόρφωσαν μιά συμπε-
ριφορά στους Σπαρτιάτες που δέν ευνοούσε τήν οικονομική άνάπτυξη καί δέν
ένίσχυε τή λειτουργία τής έλεύθερης οικονομίας. "Ετσι, δέν υπήρχε σχεδόν
καθόλου περιθώριο λειτουργίας τής επιχειρηματικότητας (παρά μόνο σέ ελά-
χιστο βαθμό στους υποτελείς περιοίκους). Πρέπει όμως νά έπισημανθεΐ ότι
οί σπαρτιατικές άξιες καί θεσμοί πέτυχαν τόν στόχο τους δίνοντας στήν πό-
λη πολύ σημαντική στρατιωτική ισχύ.

Στό Τέταρτο Κεφάλαιο μελετώνται τά ιδιαίτερα περιβάλλοντα τής αγο-
ράς καί τής έπιχειρήσεως, έντός τών όποιων δραστηριοποιούνταν οί επιχει-
ρηματίες στήν αθηναϊκή οικονομία. Εξετάζεται τό πώς έννοούσαν οί άρχαΐοι
συγγραφείς τήν οικονομία καί τόν ρόλο σέ αύτή τού οικονόμου, δηλαδή τού
επιχειρηματία υπό τήν εύρεία έννοια. Στή συνέχεια, παρουσιάζονται οί παρα-
γωγικές διαδικασίες πού χαρακτήριζαν τήν άθηνάίκή οικονομία καί άναλύε-
ται ο τρόπος μέ τόν όποιο λειτουργούσε ή έπιχείρηση στό πλαίσιο τής άθη-
νάίκής άγοράς.

Στό Πέμπτο Κεφάλαιο άναλύονται οί στόχοι καί τά κίνητρα τών επι-
χειρηματιών στήν Αθήνα, καθώς καί τά άποδεκτά όρια, μέσα στά οποία επι-
τρεπόταν νά δραστηριοποιηθούν. Επιπλέον, εξετάζονται τά άτομικά χαρα-
κτηριστικά πού άναδεικνύουν έναν άποδεκτό καί επιτυχημένο επιχειρηματία.
Άπό όλα αύτά διαφαίνεται ότι οί 'Αθηναίοι δέν έβλεπαν τήν έπιχειρηματικό-
τητα άποκομμένη άπό ήθικές καί κοινωνικές έπιταγές καί περιορισμούς,
άλλά ούτε καί ώς δράση πού άποσκοπούσε μόνο στήν έξυπηρέτηση τού άτο-
μικού συμφέροντος. 'Αν καί τά περισσότερα κίνητρα καί χαρακτηριστικά πού
διέθετε ή επιχειρηματικότητα σέ εκείνη τήν οικονομία, άναγνωρίζονται καί
στις σύγχρονες, δέν μπορούμε νά ισχυρισθούμε ότι ομοιάζουν ώς πρός τόν
στόχο τους. Στήν άθηνάίκή οικονομία καί κοινωνία τά όρια λειτουργίας τής
έπιχειρηματικότητας θεσπίζονταν σέ κοινωνική καί όχι σέ άτομική βάση,
όπως συμβαίνει, σέ μεγάλο βαθμό, στις σύγχρονες οικονομίες.

Στό "Εκτο Κεφάλαιο διερευνώνται οί λειτουργίες τής έπιχειρηματικότη-
τας στήν οικονομία τής Αθήνας, οί όποιες μέ σαφήνεια διεγνώσθησαν άπό
συγγραφείς πού τήν παρακολουθούσαν άπό κοντά. Άπό τήν ανάλυση τής
εκτενούς πρωτογενούς βιβλιογραφίας, διαπιστώθηκε ότι οί άρχαΐοι είχαν μέ
σαφήνεια άναγνωρίσει καί περιγράψει τις εξής λειτουργίες καί ρόλους τής
έπιχειρηματικότητας: Τήν παροχή έπενδυτικών κεφαλαίων, τόν συντονισμό
καί διοίκηση τών παραγωγικών συντελεστών, τήν ανακάλυψη καί άξιοποίη-
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τη διαφόρων ευκαιριών κερδοφορίας, τήν καινοτομική δράση καί τήν άνάλη-
ψη σημαντικών οικονομικών κινδύνων. Αύτές οί λειτουργίες-ρόλοι τής επι-
χειρηματικότητας πού εντοπίσθηκαν στήν οικονομία τής άρχαίας 'Αθήνας, δια-
δραμάτισαν σημαντικό ρόλο στή θεωρητική καί εμπειρική άνάλυση γιά τήν
επιχειρηματικότητα πού διάφοροι συγγραφείς άνέπτυξαν άπό τή Βιομηχανική
Επανάσταση έως τις ήμέρες μας. Αύτό δείχνει όχι μόνο πόσο διορατικοί
ηταν οί άρχαϊοι "Ελληνες συγγραφείς πού παρατήρησαν αύτές τις επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες, άλλά καί πόσο εμφανείς καί σημαντικές ήταν αύτές
στήν οικονομία τους.

Στό "Εβδομο Κεφάλαιο έξετάζονται τά άποτελέσματα τής επιχειρημα-
τικότητας στήν άθηναΐκή οικονομία, κοινωνία καί πολιτεία, όπως καί οί
θετικές της συμβολές στήν οικονομική άνάπτυξη τής πόλης καί στήν άνο-
δο τής γενικής εύημερίας μέσω τής άνακατανομής τού πλούτου. 'Επίσης,
έρευνώνται οί έπιπτώσεις τής έπιχειρηματικότητας στήν ένίσχυση τού
δημοκρατικού πολιτεύματος, πού άκόμη καί σήμερα θεωρείται άπό πολ-
λούς ώς τό δημοκρατικότερο πού έχει λειτουργήσει.

Ή συγκρότηση της άρχαίας έλληνικης οικονομίας

Ή διαμάχη γιά τούς μηχανισμούς λειτουργίας καί γιά τήν εξέλιξη τής
άρχαίας έλληνικής οικονομίας, πού είχε άρχίσει άπό τά μέσα τού 19ου
αιώνα, πέρασε άπό τρεις φάσεις καί συνεχίζεται μέχρι τών ήμερών μας,
χωρίς όμως τις άκρότητες καί τήν άπλοποίηση τού παρελθόντος. Ή σχε-
τική έρευνα πού διεξάγεται σήμερα —καί σέ μεγάλο βαθμό έχει άναληφθεΐ
άπό ειδικευμένους οικονομολόγους καί ιστορικούς τής οικονομίας— τείνει
νά προσδώσει όλο καί περισσότερο τόν χαρακτήρα τού «σύγχρονου» παρά
τού «πρωτόγονου» στήν οικονομία τής άρχαίας Ελλάδος καί ειδικότερα
τής Αθήνας.

Ή άνάλυση επικεντρώθηκε: Πρώτον, στήν άθηναΐκή δημοκρατία, εξετά-
ζοντας τούς πολιτειακούς θεσμούς καί τήν οικονομική καί κοινωνική δομή
της. Δεύτερον, στή Σπάρτη περιγράφοντας τά βασικά χαρακτηριστικά τής
κοινωνίας καί οικονομίας, καί, Τρίτον, στήν Κρήτη, τήν Κόρινθο καί τούς
«εμπορικούς δήμους», όπως τούς άποκαλεΐ ό Αριστοτέλης, τής Αίγίνης καί
τής Χίου. Ή άνάλυση έδειξε ότι ή οικονομία τής Αθήνας ήταν ή περισσό-
τερο ανεπτυγμένη. Σέ αύτήν είχαν υιοθετηθεί συγκεκριμένες κοινωνικο-
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ηθικές αξίες, οικονομικοί θεσμοί καί μηχανισμοί πού ευνοούσαν τή λειτουρ-
γία τής επιχειρηματικότητας. Επισημαίνεται ότι ή γεωγραφική θέση τής
πόλεως και το είδος τοϋ πολιτεύματος έπηρέασαν σέ μεγάλο βαθμό τόν οικο-
νομικό της προσανατολισμό. "Ετσι, ή Κόρινθος, ή Αίγινα, ή Χίος είχαν προ-
σανατολισθεί στό έμπόριο. Ή Αθήνα ανεζήτησε τήν αύτάρκεια καί τήν ανά-
πτυξη της μέσω τής βιοτεχνίας καί τοϋ εμπορίου, ενώ ή Σπάρτη καί ή
Κρητη στήριξαν τήν αύτάρκειά τους σέ σχεδόν άνυπαρξία μηχανισμών έλεύ-
θερης άγοράς.

Ή διαμόρφωση της οικονομικής συμπεριφοράς τών 'Αθηναίων και
Σπαρτιατών

Μέ δεδομένο ότι οί οικονομολόγοι τής σχολής τών Θεσμικών —αλλά καί
οί σύγχρονοι νεο-Θεσμικοί— άπέδειξαν ότι οί άξιες καί οί θεσμοί μιάς κοι-
νωνίας έπηρεάζουν τήν οικονομική συμπεριφορά καί τις δραστηριότητες τών
άτόμων καί κατ' έπέκταση τή λειτουργία καί άνάπτυξή της, άναλύθηκαν οί
οικονομικές άξιες καί στάσεις ζωής τών 'Αθηναίων καί Σπαρτιατών. Οί θε-
σμοί πού είχε υιοθετήσει ή άθηνάίκή δημοκρατία υπήρξαν τό κατάλληλο
ύπόβαθρο γιά τήν άνάπτυξή τής άτομικότητας τών πολιτών καί διεμόρφω-
σαν μιά συμπεριφορά τών 'Αθηναίων, τέτοια πού οδήγησε στή χρησιμοποίη-
ση τής λειτουργίας τής επιχειρηματικότητας. Αντίθετα, οί άξιες καί οί θε-
σμοί πού είχαν καθιερωθεί στή Σπάρτη άποσκοπούσαν στήν προστασία τών
πολιτών έναντι έσωτερικών άντιπάλων καί εξωτερικών έχθρών.

Ή επιχειρηματικότητα στην άΟηναικη οικονομία

Κοινή δοξασία στήν ελληνική γραμματεία ήταν ή καλή οργάνωση καί δι-
οίκηση τοϋ οίκου. Ό καλός «οικονόμος» (μέ διευρυμένη άπόδοση ό έπιχει-
ρηματίας) ήταν μία χαρακτηριστική ιδιότητα τοϋ «καλού κάγαθού», ό οποίος,
παραλληλα, ήταν σέ θέση νά μετέχει στή λήψη άποφάσεων γιά τά ζητήμα-
τα τής πολιτείας. Ή σχέση διοικήσεως οίκου-πόλεως άπό τόν οίκονόμο-
πολιτη προβάλλεται άπό τή σοφιστική κίνηση καί έπισημαίνεται άπό τόν
Περικλή στόν Επιτάφιο, που ύποστηρίζει ότι οί 'Αθηναίοι κατορθίόνουν νά
συνδυάσουν τή φροντίδα γιά τά ζητήματα τοϋ οίκου μέ τά άντίστοιχα τής
πόλεο.>ς.
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Ή κυριαρχούσα οικονομική μονάδα στήν οικονομία τής Αθήνας ήταν ο
αυτοαπασχολούμενος επιχειρηματίας, δ οποίος μέ τή βοήθεια λίγων δούλων
παρήγε καί πωλούσε τά προϊόντα του. Πρόκειται γιά γεωργικές, βιοτεχνικές
καί τραπεζικές επιχειρήσεις. Φυσικά, δέν απουσίαζαν επιχειρήσεις μεγάλου
μεγέθους μέ έναν προηγμένο καταμερισμό τών έργων, μέ πολυάριθμους δού-
λους, άλλά καί μισθωτούς έργάτες. Σέ αυτές άνελάμβανε τόν ρόλο διευθυντή
δ «έπίτροπος», ειδικευμένο άτομο, ελεύθερος, μέτοικος ή δούλος, πού υπο-
καθιστούσε τόν ιδιοκτήτη επιχειρηματία σέ πολλές άπό τις δραστηριότητές
του. Πέραν αυτών, δραστηριοποιούνταν καί μετοχικές εταιρείες, όπως αύτή
τού Έπικράτη πού είχε ώς μετόχους πλούσιους πολίτες, πού διεμοίραζαν τα
κέρδη καί τις ζημίες άνάλογα μέ τό κεφάλαιο πού είχε συνεισφέρει δ καθέ-
νας. Σέ τέτοιες επιχειρήσεις, όπως παρατήρησε δ Αριστοτέλης, «εάν οί συμ-
πράττοντες κατέθεσαν χρηματική μερίδα, ίση άριθμητικώς, θά πρέπει νά λά-
βουν καί κατά τή διανομή ίσο μερίδιο καί, έάν ή εισφορά δέν ήταν ίση, θά
πρέπει νά λάβουν άνάλογο πρός τήν εισφορά μερίδιο».

Ή εξέταση, έπίσης, κατέδειξε ότι οί 'Αθηναίοι δέν ίδρυσαν κρατικό μο-
νοπώλιο, όπως έκαμαν άλλες πόλεις, δέν άνέλυσαν τήν οικονομική σημασία
τής άνταγωνιστικής άγοράς, ενώ κατενόησαν τή λειτουργία της πού άπο-
σκοπούσε στήν άνταλλαγή άγαθών σέ συγκεκριμένο τόπο, έτσι ώστε νά μει-
ώνεται γιά τά άτομα τό κόστος συναλλαγής καί νά έπιτυγχάνεται ή καλύ-
τερη κατανομή τών παραγωγικών πόρων.

'Επιχειρηματικές λειτουργίες στήν αθηναϊκή οικονομία

Άπό τήν άνάλυση προέκυψε ή επιχειρηματική συμβολή στήν προσφορά
κεφαλαίων γιά τήν ίδρυση καί λειτουργία επιχειρήσεων. Ή λειτουργία τού
κεφαλαιούχου-έπιχειρηματία ώς παράγοντα παροχής καί επενδύσεως κεφα-
λαίων στις επιχειρήσεις, είχε άναγνωρισθει καί περιγράφει πολύ καλά άπό
τούς "Ελληνες συγγραφείς πού άναφέρονταν στήν άθηνάίκή οικονομία. Οί
Αθηναίοι διαβιούσαν σέ τέτοιο περιβάλλον κεφαλαιουχικής επενδύσεως καί
είχαν τή διορατικότητα νά άναγνωρίσουν μέ σαφήνεια αύτον τόν ρόλο πού
κυριάρχησε στή Βιομηχανική Επανάσταση καί μεταγενέστερα. Παράλληλα,
ο Αθηναίος έπιχειρηματίας συντόνιζε καί διοικούσε τούς παραγωγικούς συν-
τελεστές. Ό Ξενοφών στόν Οικονομικό, άλλά καί δ άνώνυμος περιπατητικός
συγγραφέας τού πρώτου βιβλίου τών Οικονομικών, είχαν περιγράψει άνα-
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λυτικά τις δραστηριότητες τοΰ επιχειρηματία—οργανωτή καί διευθυντή τής
επιχειρήσεως.

Ειδικότερα, οί δραστηριότητες τοΰ έπιχειρηματία-οίκονόμου συμπυκνώ-
νονται: Πρώτον, στή γνώση τής χρήσεως τών παραγωγικών συντελεστών,
Δεύτερον, στήν προσφορά τοΰ αναγκαίου κεφαλαίου για τήν επιχείρηση,
Τρίτον, στήν επιλογή τών περισσότερο αποδοτικών καί τίμιων εργατών και
τήν κατανομή τους στίς διάφορες εργασίες, Τέταρτον, στόν συντονισμό τών
διαφόρων έργασιών, έτσι ώστε νά γίνονται μέ τόν πλέον άποδοτικο τρόπο,
Πέμπτον, στήν καλή συμπεριφορά πρός τούς έργάτες καί δούλους, "Εκτον,
στή χορήγηση κινήτρων στούς εργαζομένους γιά νά αύξάνουν τήν καταβαλ-
λόμενη προσπάθεια πρός έργασία, "Εβδομον, στή μέριμνα γιά μόρφωση καί
έκπαίδευση τών έργατών καί δούλων, καί. Όγδοο ν, στή συνεχή προσωπική
έποπτεία καί φροντίδα τών διαφόρων έργασιών.

Άνεγνωρίσθη έπίσης ή λειτουργία τού έπιχειρηματία στή σύλληψη καί
άξιοποίηση μιάς νέας έπιχειρηματικής ιδέας γιά τήν πραγματοποίηση
κερδών. Ή καινοτομική δραστηριότητα τού έπιχειρηματία μπορεί νά μήν
έλαβε τή δέουσα προσοχή άπό τούς συγγραφείς, δέν πρέπει όμως νά θεω-
ρείται άμελητέα, αν ληφθεί υπόψη ότι βιοτεχνικά προϊόντα τής 'Αθήνας κυ-
ριαρχούσαν στίς άγορές τού τότε γνωστού κόσμου. Διάφοροι συγγραφείς υπο-
γραμμίζουν τό καινοτόμο πνεύμα τών Αθηναίων, ένώ δέν πρέπει νά μείνει
άπαρατήρητη ή μεταλλευτική βιομηχανία μέ έναν έκτεταμένο καί εύρύ κα-
ταμερισμό έργασίας καί ύπαρξη καινοτομιών γιά νέες τεχνολογικές έφαρμο-
γές, οί όποιες οδηγούσαν σέ αύξηση τής παραγωγής.

Τέλος, ή άνάληψη κινδύνων άποτελοΰσε ένα άκόμη γνώρισμα τοΰ Αθη-
ναίου έπιχειρηματία. 'Εκτός τής άναλήψεο^ κινδύνων γιά τις έπενδύσεις στό
θαλάσσιο έμπόριο, οί πηγές μαρτυρούν τήν ύπαρξη κινδύνων καί σέ άλλου
είδους δραστηριότητες, όπως στίς μεταλλευτικές έπιχειρήσεις, ή εκμετάλ-
λευση τών οποίων υποσχόταν υψηλότερες άποδόσεις καί συνοδευόταν καί άπό
μεγαλύτερους κινδύνους. 'Αξίζει νά έπισημανθεΐ ότι οί έπενδύσεις στά μεταλ-
λεία τού Λαυρίου άπέφεραν όχι μόνον ύψηλά κέρδη στούς έπενδυτες, άλλά
καί στήν πόλη οφέλη, δεδομένου ότι εισέπραττε ύψηλά ένοίκια καί αύξανό-
ταν ό άριθμός τών πλουσίων πού άνελάμβαναν τις δαπανηρές «λειτουργίες»
ύπέρ τοΰ λαού.
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Γά αποτελέσματα της επιχειρηματικότητας

Ή άμεση αθηναϊκή δημοκρατία με τούς θεσμούς της παρείχε τή δυνα-
τότητα άναπτυξεως τής επιχειρηματικής δράσεως έκ μέρους τών πολιτών
μέ πλήρη πολιτικά δικαιώματα, όπως καί τών μετοίκων. Ό οικονόμος-επι-
χειρηματίας λειτουργούσε έντός τού πολιτειακού καί πολιτικού πλαισίου,
άπέβλεπε στήν έπίτευξη κέρδους καί συμπεριφερόταν ώς κοινωνικώς δρών
έπιχειρηματίας, άναλαμβάνοντας τις άντίστοιχες λειτουργίες. Στό πλαίσιο
αύτό άνεδείχθησαν σημαίνοντες επιχειρηματίες στόν πρωτογενή, δευτερο-
γενή καί τριτογενή τομέα παραγωγής. Οί επιχειρηματίες αύτοί δέν άνελί-
χθησαν μόνον «κοινωνικώς», άλλά συνέβαλαν καί στήν οικονομική άνάπτυ-
ξή καί τή γενική εύημερία, αύξάνοντας τήν άποδοτικότητα τών παραγω-
γικών συντελεστών καί τήν εύημερία τών καταναλωτών. Οί έπιχειρηματιές,
χρησιμοποιώντας σημαντικούς παραγωγικούς πόρους, ή χρήση τών οποίων
ένεϊχε σοβαρούς κινδύνους, βελτίωσαν τήν ποιότητα τών παραγόμενων
άγαθών καί αύξησαν τό πλεόνασμα τής οικονομίας, πού στρεφόταν σέ έπεν-
δύσεις ή στήν κάλυψη δημόσιων δαπανών. Επίσης, συνέβαλαν στήν οικο-
νομική εύημερία, μέ τήν άνάληψη «λειτουργιών» υπέρ τοϋ λαού, όπως καί
στήν ένίσχυση τής δημοκρατίας μέ τήν εδραίωση τής μεσαίας οικονομικής
τάξεως.

Γίνεται φανερή άπό τή μελέτη, όχι μόνο ή πρωτοπορία τών άρχαίων
'Αθηναίων νά άναπτύξουν μιά οικονομία ελεύθερης άγοράς πού διέθετε τις
περισσότερες άπό τις άξιες, τούς θεσμούς καί τούς μηχανισμούς πού υπάρ-
χουν σε προοδευμένες σύγχρονες οικονομίες, άλλά καί ή διορατικότητα καί
ίκανότητά τους νά στηρίξουν τήν άνάπτυξή καί εύημερία τους στήν —κοι-
νωνικο-ηθικώς κυρίως— έλεγχόμενη δράση τής επιχειρηματικότητας. Βάσει
τών συμπερασμάτων αύτών έπιβεβαιώνεται ή θέση ότι ή άθηναϊκή οικονομία
άποτελεΐ ένα «παράδειγμα» (έμπειρικής κυρίως μορφής) λειτουργίας μιας
οικονομίας πού παρουσιάζει πολλά άπό τά συστατικά στοιχεία πού άπαρτί-
ζουν μιά σύγχρονη οικονομία έλεύθερης άγοράς μέ δημοκρατικό πολίτευμα.
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SUMMARY

The entrepreneurship in ancient Greek economy

This research examines the meaning of entrepreneurship in ancient
Greek economy and the aims of the entrepreneurs in Ancient Greece.

The research consists of nine chapters —the first chapter refers to
Introduction and the ninth chapter is the Conclusion of the research— in
which, after a description of the economies of Athens, Sparta, Crete,
Aegina and Chios, the entrepreneurship has been especially analyzed in
the Athenian economy.

It is noticeable that despite the different and opposing views stated
about the evolution of ancient Greek economy —primitivists vs
modernists in the past, formalists vs subntavists in the contemporary
time— it can be observed that Greek Antiquity was exposed to have
similar institutions like a modern economy. The Athenian economy has
been described and analyzed more than any other economy, because
there are data available for the research. Furthermore, there have been
compared the socio-economic, ethical and political values and institutions
between the two significant city-states (poleis) of the Antiquity: Athens
and Sparta. It has been proved that there were two different systems, the
Athenian economy which allowed the function of the entrepreneurship,
while the Spartan economy adopted institutions, which did not try the
function of the free market.

The functions of the entrepreneurship in Athens have been analyzed,
a specific entrepreneur was the «oikonomos», the house-keeper, whose
target was not only the maximization of the profits, but also the
improvement of the social well-being. It has been proved and underlined
the fact that the Greek authors have described the role and the function
of entrepreneurship. By granting investment capital, the management of
the factors of production, the innovation and the innovative methods in
the productive process, discovery and materialize of various opportunities
of profit, and the adoption of significant financial risks.

The results of the entrepreneurship in the Athenian economy proved
that the entrepreneurship contributed to the economic welfare and the
distribution of wealth. Democracy benefited and was supported by the
existence of the entrepreneurs.
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ΤΟ ΠΡΟΒΑΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ

Το ελληνικό οικονομικό πρόβλημα, λόγω τής σοβαρότητας του, βρίσκε-
ται στό προσκήνιο τοΰ ενδιαφέροντος καί, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά,
άποτελεΐ άντικείμενο συζητήσεως τόσον άπό πλευράς διαγνώσεως όσο καί
άπό πλευράς έφαρμοστέας πολιτικής. Σημειωτέον ότι κατά τήν τελευταία
δεκαετία είχα τήν ευκαιρία καί τήν τιμή δύο φορές —κατά τά έτη 1999 καί
2004— νά προβώ άπό τοΰ βήματος τής Ακαδημίας Αθηνών σέ εισηγήσεις
άναφορικά μέ τή φύση τού έν λόγω προβλήματος καί τά μέτρα πού πρέπει
νά ληφθούν πρός άντιμετώπισή του.

Στή σημερινή ομιλία μου θά έπιχειρήσω νά άνιχνεύσω τά βαθύτερα
αίτια, πού λειτουργούν άρνητικώς στή σταθερότητα τής οικονομίας καί στις
άναπτυξιακές της δυνατότητες, καί τά όποια τείνουν νά λάβουν μακροχρόνιο
χαρακτήρα, μέ ό,τι αύτό μπορεί νά σημαίνει γιά τις μελλοντικές έξελίξεις.
Φυσικά, μιά τέτοια άνάλυση θά στηριχθεί στις μακρές διεργασίες πού συνε-
τελέσθησαν στό εσωτερικό, στις μεγάλες δομικές ανακατατάξεις πού σημει-
ώθηκαν στό διεθνές περιβάλλον, καθώς καί στήν προώθηση τής διαδικασίας
οικονομικής όλοκληρώσεο3ς στόν εύρωπάϊκό χώρο. Προ.>τίστως, όμως, πρέ-
πει νά ληφθούν ύπόψη οί νέες συνθήκες πού διαμορφώνονται ύστερα άπό τή
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μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε στίς ΗΠΑ καί ταχύτατα
έλαβε διεθνείς διαστάσεις.

*

* *

"Ηδη άπο τις άρχές τής δεκαετίας τού 1950, οπότε άποκαταστάθηκαν
ομαλές έσωτερικές συνθήκες, χάρη στά μέτρα πού έλήφθησαν καί τό νέο
καθεστώς πού είχε διαμορφωθεί διεθνώς, άρχισαν νά διαγράφονται στήν πα-
ραγωγική δραστηριότητα καί στή μακροοικονομική ισορροπία θετικές έξελί-
ξεις. Οί εξελίξεις αύτές σύντομα παγιώθηκαν καί ισχυροποιήθηκαν σέ βαθμό
πού νά διαμορφώνεται πλέον μιά φάση «άναπτύξεως», ή οποία έπρόκειτο νά
διαρκέσει έπί μίαν ολόκληρη δεκαπενταετία. Οί έν λόγω έπιδόσεις είχαν ώς
άποτέλεσμα τήν έπίτευξη μέσης έτήσιας αύξήσεως τού Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος 6,6%, ή οποία πρέπει νά σημειωθεί ότι ήταν άπό τις
μεγαλύτερες διεθνώς και πολύ λίγο ύπολειπόταν του μέσου αύξητικού ρυθ-
μού τής 'Ιαπωνίας, δηλαδή χώρας πού κατά τις έπόμενες δεκαετίες έπρό-
κειτο νά έξελιχθεϊ σέ μιά άπό τις ισχυρότερες βιομηχανικές δυνάμεις τού κό-
σμου. 'Ιδιαίτερη σημασία έχει τό γεγονός ότι κατά τή φάση τής άναπτύξε-
ως τό έπίπεδο τών τιμών άνήλθε μέ μέσο έτήσιο ποσοστό 2,2%, πού ήταν
πολυ χαμηλό καί καθεαυτό, άλλά καί σέ σύγκριση μέ έκεΐνο τών άλλων
εύρωπαΐκών χωρών. Επίσης, καί οί πληθωριστικές πιέσεις στό ισοζύγιο
πληρωμών άποδυναμώθηκαν, μέ κάποια όμο.>ς καθυστέρηση.

Ώστόσο, ή άντιμετώπιση τού οικονομικού προβλήματος κατά τήν κρίσι-
μη έκείνη μεταπολεμική περίοδο έπρεπε νά γίνει σέ στέρεες βάσεις, διότι πέ-
ραν τής ικανοποιήσεως άμεσων άναγκών, θά προσδιορίζονταν καί οί προο-
πτικές γιά τό μέλλον. Ήταν, λοιπόν, άναγκαία ή έπιλογή σωστών κατευ-
θύνσεων, καθώς καί ή χρήση κατάλληλων παραγωγικών συντελεστών καί
νεας τεχνολογίας. Αλλα ή άποτελεσματικότητα τών προσπαθειών θά εξαρ-
τιόταν τελικά άπό δύο θεμελιώδεις παράγοντες, πού ήταν τό εκπαιδευτικό
σύστημα καί ή δημόσια διοίκηση. Φυσικά, ή κατάσταση τους άντικατόπτρι-
ζε τήν υπανάπτυξη, άπό τήν οποία, άκριβώς, έπιδιωκόταν τό ταχύτερο νά
έξέλθει ή χώρα. Αύτό σήμαινε ότι μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα έπρε-
πε νά γίνουν έκτεταμένες θεσμικές καί οργανωτικές μεταβολές.

Τέτοιες συστηματικές προσπάθειες έκσυγχρονισμού δέν καταβλήθηκαν
τότε στόν βαθμό πού έπρεπε. "Ετσι, ή δραστηριότητα τών διαθέσιμων πα-
ραγοντικών συντελεστών, πού πραγματοποιήθηκε άνταποκρινόμενη στήν πίε-
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ση τής εσωτερικής κυρίως ζητήσεως, μπορεί νά οδήγησε σέ σημαντική
αύξηση του έγχώριου προϊόντος, άλλά δέν εξασφάλισε τή μέγιστη δυνατή
άπόδοση καί —τό σημαντικότερο— τις προϋποθέσεις γιά μακροχρόνια αυτο-
δύναμη πρόοδο. Διατυπώθηκε μάλιστα καί ή άποψη ότι ή μεγέθυνση τής
ελληνικής οικονομίας κατά τήν περίοδο έκείνη δέν παρουσίαζε τά χαρακτη-
ριστικά τής «άναπτύξεως», όταν ή τελευταία νοείται ώς διαδικασία ριζικής
κοινωνικοοικονομικής αλλαγής. Μιά τέτοια, όμως, θεώρηση δέν φαίνεται νά
άνταποκρίνεται έπαρκώς στήν πραγματικότητα.

Οσα έπιτεύχθηκαν κατά τήν περίοδο αύτή «άναπτυξιακής αιχμής»
άναμφιβόλως είχαν σοβαρές έλλείψεις καί έστερουντο ορισμένων χαρακτηρι-
στικών πού οπωσδήποτε θά ισχυροποιούσαν τήν άνταγωνιστική ικανότητα
τής οικονομίας. Ωστόσο, δέν πρέπει νά παραβλέπεται ή συμβολή τους στή
ραγδαία βελτίο.»ση τού βιοτικού έπιπέόου ευρύτερων στρωμάτων τού πληθυ-
σμού. Σημειωτέον ότι ή κατά κεφαλήν έγχώρια ιδιωτική κατανάλωση υπερ-
διπλασιάσθηκε μεταξύ τών έτών 1957 καί 1972. Στή νέα φάση ή γενική
εικόνα τής οικονομίας άλλαξε άρδην καί, πάντως, άπομακρύνθηκε άπό τό
παραδοσιακό πρότυπο. Θά μπορούσε, ίσως, νά υποστηριχθεί ότι σέ αύτήν
συμπυκνώθηκε ή μεγαλύτερη πρόοδος πού σημειώθηκε στή νεώτερη έλλη-
νική οικονομική ιστορία. 'Ορθότερο είναι νά λεχθεί ότι τά ποσοτικά επιτεύγ-
ματα πού προέκυψαν, ήταν μέν ικανά νά προσδο^σουν στήν εν λόγω φάση
άναπτυξιακό χαρακτήρα, άλλά δέν δημιούργησαν στήν οικονομία καί τήν
άπαιτούμενη θωράκιση, πού θά τήν προφύλασσε άργότερα άπό έξωτερικούς
κλυδωνισμούς καί θά τής έπέτρεπε νά οδεύσει δυναμικώς καί αύτοδυνάμως
πρός τό μέλλον.

* *

Πρέπει νά έπισημανθεΐ ό πολύ σημαντικός ρόλος πού έπαιξε ό παράγων
τής νομισματικής ισορροπίας σέ όλες τις φάσεις άπό τις όποιες πέρασε ή
έλληνική οικονομία μεταπολεμικώς. Διότι, οί υψηλοί αυξητικοί ρυθμοί τού
ΑΕΠ στή φάση τής άναπτύξεως σημειώθηκαν μετά τήν αποκατάσταση,
περί τά μέσα τής δεκαετίας τού 1950, τής έσωτερικής καί έξωτερικής ισορ-
ροπίας. 'Αλλά καί οί πολύ χαμηλοί αυξητικοί ρυθμοί τού ΑΕΠ στήν έπόμε-
νη φάση τής άποδυναμώσεως τής οικονομικής δραστηριότητας άκολούθησαν
τήν άπότομη άνοδο τών τιμών πού προκάλεσαν οί πετρελαϊκές κρίσεις στή
δεκαετία τού 1970. Βέβαια, ή παρατήρηση αύτή δέν έχει τήν έννοια ότι
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υπάρχει ισχυρή αιτιώδης σχέση μεταξύ νομισματικής σταθερότητας καί
οικονομικής αναπτύξεως, διότι μπορεί νά ασκούνται έπιόράσεις πρός τήν
αντίθετη κατεύθυνση άπό άλλους παράγοντες πού είναι πιθανό νά λειτουρ-
γούν στή σχέση αύτή. Υποδηλώνει, όμως, ότι ή σχετική νομισματική στα-
θερότητα άποτελεΐ, ίσως όχι ικανό, άλλά πάντως άναγκαΐο στοιχείο γιά μιά
άναπτυξιακή πορεία. Ή πραγματοποίηση μονο τοϋ στοχου τής σταθεροποι-
ήσεο^ς δέν πρέπει νά θεωρηθεί ότι έξασφαλίζει καί τή λύση τοϋ γενικού προ-
βλήματος, τό οποίο, άπό τή φύση του, είναι σύνθετο καί μακροχρόνιο. Μπο-
ρεί, δηλαδή, άκόμη καί νά ολοκληρωθεί ή διαδικασία σταθεροποιήσεο.»ς καί
όμως ή οικονομία νά έξακολουθει νά βρίσκεται σέ τέλμα. Ή σταθερότητα
τών τιμών τότε μόνο άποκτά σημασία όταν, άπό ενός σημείου και πέραν,
συλλειτουργεί μέσα σέ μιά άναπτυξιακή διαδικασία.

"Ομως, ουσιώδη σημασία γιά τή διαμόρφωση τών εξελίξεων τής έλλη-
νικής οικονομίας σέ όλη τήν περίοδο αύτή είχαν οί διαρθρωτικές άδυναμίες
της. Πρόκειται γιά έλλείψεις, άνεπάρκειες καί στρεβλο^σεις πού αφορούσαν
σέ πλείστες όσες δραστηριότητες καί λειτουργίες. Οί άδυναμίες αύτές έπέ-
δρασαν πρός δύο κατευθύνσεις: Άπό τό ένα μέρος πρός τις δυνατότητες με-
γεθύνσεως τής οικονομίας. "Ετσι, συνέβαλαν στή συντήρηση μιάς κατα-
στάσεως στασιμότητας γιά μιά μακρά περίοδο. Πρέπει, όμο.>ς, νά σημειω-
θεί ότι ή φάση άναπτύξεως, παρόλον ότι κατά τή διάρκειά της, όπως ήδη
άναφέρθηκε, είχαν συσσωρευθεΐ τέτοιες άδυναμίες, δέν τερματίσθηκε γιά τόν
λόγο αύτό, άλλά διακόπηκε άπό έξωτερικούς παράγοντες (πετρελαϊκές κρί-
σεις). "Ομως, ή φάση άποδυναμώσεως, πού άκολούθησε, οπωσδήποτε συν-
τηρήθηκε άπό τις μακροχρονίως ύφιστάμενες διαρθρωτικές άδυναμίες,
καθώς καί άπό εκείνες πού εμφανίσθηκαν για πρώτη φορα στη δεκαετία
τοϋ 1980. Άπό τό άλλο μέρος, οί διαρθρωτικές άδυναμίες συνέβαλαν στή
διατήρηση τών πληθωριστικών πιέσεων ή καί δυσκόλεψαν τις προσπάθειες
άποκλιμακώσεώς τους.

Σχετικά μέ τις έπιμέρους διαρθρωτικές άδυναμίες, χο,ιριστής έξετάσεως
χρήζει ή ύπέρμετρη έπέκταση τοϋ ευρύτερου δημόσιου τομέα. Έν πρώτοις,
ή συνεχής αύξηση τών κρατικών δαπανών δέν είχε μόνο συνέπειες στή δη-
μοσιονομική διαχείριση, οί όποιες συνίσταντο στήν αύξηση τοϋ ελλείμματος
καί τήν ταχεία διόγκωση τού δημόσιου χρέους. Επηρέασε σημαντικά και τη
λειτουργία ολόκληρου τοϋ οικονομικού συστήματος, επομένως καί τοϋ ιδιω-
τικού τομέα. Ό τελευταίος, άντί νά υποβοηθηθεί στις έπενδυτικές καί πα-
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ραγωγικές του προσπάθειες άπο τό κράτος, μέ τήν έπιτελική προπαρασκευή
καί τόν έπιστημονικό προσδιορισμό τών κατευθύνσεων πρός τις όποιες έπρε-
πε νά στραφούν οί προσπάθειες αύτές, δέχθηκε μιά διαρκώς αυξανόμενη γρα-
φειοκρατική καί διοικητική παρέμβαση. Μιά τέτοια παρέμβαση όχι μόνο δέν
ήταν άναγκαία, άλλά μπορεί νά ύποστηριχθεΐ ότι λειτούργησε άρνητικώς, δε-
δομένου ότι παρεμπόδισε τήν ομαλή διεξαγωγή τών οικονομικών συναλλαγών
και άποθάρρυνε πολλές άπό τις πρωτοβουλίες πού θά έκδηλώνονταν κάτω
άπό διαφορετικές συνθήκες. Πέραν όμως αύτού, ή κρατική παρέμβαση προ-
χωρησε άκομη καί στήν άνάληψη δραστηριοτήτων πού άφορούσαν στήν πα-
ραγωγή όχι μόνο ύπηρεσιών άλλά καί άγαθών, ύποκαθιστώντας έτσι τόν
ιδιωτικό τομέα, ο όποιος οπωσδήποτε πλεονεκτούσε άπό πλευράς παραγωγι-
κότητας, προσαρμοστικότητας στις νέες συνθήκες καί εύελιξίας. Ό παρά-
γων αύτός επέφερε ένα πρόσθετο πλήγμα στήν άνταγωνιστικότητα τής
ελληνικής οικονομίας, έκτός, βέβαια, άπό τις νομισματικές άνισορροπίες πού
έπεσώρευσε.

Μιά άλλη βασική άδυναμία τής οικονομίας άναφέρεται στή δομή της άπό
πλευράς παραγωγικών συντελεστών. Ή μεταποίηση, πού, κατά κύριο λόγο,
στήριξε τή φάση τής άναπτύξεως, άπό τή δεκαετία τού 1980 άρχισε νά
ύποχωρεϊ ύπέρ τής παραγωγής ύπηρεσιών. Ώς πρός τις δραστηριότητες,
στις όποιες μετατοπίσθηκε τό κέντρο βάρους, παρατηρούνται τά άκόλουθα:
Ή ποσοστιαία συμμετοχή τού προϊόντος τού προ.>τογενούς τομέα στό συνο-
λικό ΑΕΠ χαρακτηρίζεται άπό τάση μακροχρόνιας συρρικνώσεως. Ό μόνος
τομέας πού παρουσίασε διόγκωση προϊόντος —καί μάλιστα συνεχή— είναι
έκεΐνος τών ύπηρεσιών. Ή διόγκωση αύτή θά μπορούσε νά θεωρηθεί ώς θε-
τικό στοιχείο, αν προερχόταν άπό ύπηρεσίες πού εκσυγχρονίζουν τήν οικονο-
μία καί έχουν αυξημένη εισοδηματική άπόδοση. 'Αλλά οί προύποθέσεις αύτές
δέν ύπήρχαν, αν κρίνει κανείς άπό τή σύνθεση τού προϊόντος τους κατά κα-
τηγορίες. Άκόμη καί οί τουριστικές ύπηρεσίες ήταν χαμηλού έπιπέδου, χα-
ρακτηρίζονταν άπό μαζικότητα καί δέν άξιοποιούσαν τά σοβαρά συγκριτικά
πλεονεκτήματα πού διαθέτει ή χώρα, χάρη στό κλίμα καί τή φυσική δια-
μόρφωση της, άλλά καί στόν τεράστιο πλούτο τής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς. Επομένως, ή διεύρυνση τής συμμετοχής τού συνόλου τών ύπηρεσιών
στο ΑΕΠ, ένόσο.) ή συμμετοχή τής μεταποιήσεως υποχωρούσε, δέν είχε τά

χαρακτηριστικά μιάς ούσιαστικής άναδιαρθρώσεως.

*
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Μέ τήν έπίτευξη αρχικώς τής συνδέσεως τής Ελλάδος μέ τήν Κοινό-
τητα, άκολούθως τής πλήρους έντάξεως σ' αυτήν καί, τελικά, τής έντάξε-
ojç τής ελληνικής οικονομίας στήν Ευρωζώνη, ολοκληρώθηκε μιά μακρά
διαδικασία ένσωματώσεως τής χώρας στόν ευρωπαϊκό χώρο. Μέ τόν τρόπο
αυτό, δημιουργήθηκε τό θεσμικό έκεΐνο πλαίσιο, μέσα στό όποιο παρεχόταν
ή δυνατότητα αναπτύξεως οικονομικών δράσεων, μέ ταχύτερους ρυθμούς καί
σέ νέους άποδοτικότερους κλάδους, δίδοντας έτσι έναν έκσυγχρονισμένο χα-
ρακτήρα στή δομή καί τή λειτουργία τής οικονομίας. Γιά τόν λόγο αύτό, ή
ένσωμάτωση τής Ελλάδος στόν εύρωπαϊκό χώρο μπορεί νά θεωρηθεί ώς τό
σημαντικότερο γεγονός τής μεταπολεμικής οικονομικής μας ιστορίας, τό
όποιο, άναλόγως βέβαια μέ τήν οικονομική πολιτική πού θά ήσκεΐτο, θά
προσδιοριζε, έν πολλοίς, καί τή μελλοντική πορεία τής έλληνικής οικονομίας.
Πρέπει, όμως, νά διευκρινισθεί ότι στό στάδιο προπαρασκευής τής ένσωμα-
τώσεως ή έμφαση έδόθη στήν ονομαστική σύγκλιση, πού άπετέλεσε τήν
άναγκαία προϋπόθεση γιά κάθε επιδίωξη περαιτέρω οικονομικής ένοποιήσε-
ojç. "Ετσι, οί διαρθρωτικές άδυναμίες τής έλληνικής οικονομίας δέν ύπέστη-
σαν κατά τή διαδικασία αύτή προγραμματισμένο περιορισμό, άλλά σέ opt—
σμενες περιπτώσεις μπορεί καί νά έντάθηκαν.

Προκειμένου νά εξετασθούν οί νέες συνθήκες πού διαμορφώθηκαν γιά
τήν έλληνική οικονομία μετά τήν ένταξή της άπό 1.1.2001 στήν Οικονο-
μική καί Νομισματική "Ενωση είναι σκόπιμο νά καταγραφούν οί έξελίξεις
ορισμένων χαρακτηριστικών μεγεθών. Ώς πρός τή μακροοικονομική ισορ-
ροπία, λόγω άκριβώς τής Αρχής τής Σταθερότητας, κατέστη δυνατό νά
επιτευχθεί σημαντική άποκλιμάκωση τού πληθωρισμού, ή οποία έπρεπε νά
διατηρηθεί. "Ομως, ή έτήσια άνοδος τού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κι-
νήθηκε έκτοτε σέ ύψηλότερα έπίπεδα, άφού άπό 2,6% τό 1999 προβλε-
πόταν μέχρι πρότινος σέ 4,5% τό 2008, δηλαδή σέ έπίπεδο σημαντικά
άνώτερο τού εύρωπάικου, ύποσκάπτοντας έτσι τήν άνταγο_>νιστικότητα
τών ελληνικών προϊόντων.

Στήν άνοδο αύτή τών τιμών συνέβαλαν καί ορισμένοι έξωτερικοί παρά-
γοντες άπό τήν πλευρά τού κόστους, οί σημαντικότεροι άπό τούς οποίους
ήταν οί τιμές τού πετρελαίου, τών πρώτο.>ν ύλών καί τών τροφίμων, τών
οποίων οί έπιδράσεις θά ήταν, φυσικά, πολύ μεγαλύτερες, αν ή ισοτιμία τού
εύρώ έναντι τού δολλαρίου έκινεΐτο πρός άντίθετη κατεύθυνση. "Ομως, υπάρ-
χουν ένδείξεις ότι ή έλληνική οικονομία κινδυνεύει περισσότερο άπό τό μα-
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κροχρονίο.>ς συσσωρευόμενο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας —αρά άπό τήν έκδη-
λο.>θεΐσα τελευταίως άνοδο τών τιμών στό εξωτερικό. Άπό τους εσωτερικούς
παράγοντες ή δημοσιονομική πολιτική δέν φαίνεται νά έπαιξε πρωτεύοντα
ρόλο στήν ένίσχυση τού πληθωρισμού, άφού τό άντίστοιχο έλλειμμα ώς πο-
σοστό τού ΑΕΠ, χάρη στίς προσπάθειες πού κατεβλήθησαν, έφθασε νά ύπο-
λείπεται τού ορίου 3% πού ορίζεται άπό τό Σύμφωνο Σταθερότητας. Τελευ-
ταία, όμως, ή εικόνα άρχισε νά μεταβάλλεται, δεδομένου ότι κατα το πρώτο
έξάμηνο τού 2008 τόσο τά έσοδα όσο καί οί δαπάνες του προϋπολογισμού
κινήθηκαν έκτός τών έτησίο^ν προβλέψεων, οί δέ προοπτικές διαγράφονται
δυσμενέστερες. Στήν ένίσχυση τών πληθο^ιστικών πιέσεων συνέβαλε, με-
ταξύ άλλων;, καί ή αύξηση τών παρεχόμενων πιστώσεων άπό τό τραπεζικό
σύστημα στούς ιδιώτες - καταναλωτές καί τήν οικονομία.

Άπό τή σύντομη αύτή έπισκόπηση τών συνθηκών μακροοικονομικής
ισορροπίας, πού είχαν διαμορφωθεί πριν άπό τήν τελευταία χρηματοπιστω-
τική κρίση, προκύπτει ότι είχε βαθμιαίως εγκατασταθεί στό σύστημα ένας
πληθωριστικός μηχανισμός, του οποίου οί συνέπειες, σέ σύγκριση μέ τά συμ-
βαίνοντα στόν εύρωπαϊκό χώρο, λειτουργούσαν άρνητικώς γιά τήν πραγμα-
τική σύγκλιση.

*

* *

Έκτός άπό τις έξελίξεις τοϋ γενικού έπιπέδου τών τιμών, ιδιαίτερης
έξετάσεως πρέπει νά τύχουν καί οί άναφερόμενες στήν οικονομική άνάπτυ-
ξη, δεδομένου ότι προσδιορίζουν τήν πραγματική σύγκλιση τής ελληνικής
οικονομίας πρός τήν ευρωπαϊκή καί τό βιοτικό έπίπεδο του πληθυσμού.
Παρά τις έπιφυλάξεις σχετικά μέ τήν επάρκεια τοϋ μεγέθους τού ΑΕΠ (σέ
σταθερές τιμές) ώς έκφράσεως τού άποτελέσματος μιάς τόσο πολυσύνθετης
διαδικασίας, κατά τήν περίοδο 2000-2007 ή μέση έτήσια αύξησή του ήταν
—χωρίς νά λαμβάνεται υπόψη ή παραοικονομία— 4,3% έναντι 2,0% κατα
τήν άντίστοιχη προηγούμενη.

Γιά μιά πληρέστερη καί ουσιαστικότερη άξιολόγηση τοϋ ρυθμού αύξήσε-
ως τού ΑΕΠ πρέπει νά έξετασθεΐ κατά πόσον ό ρυθμός αύτός υπήρξε άπο-
τέλεσμα δομικών μεταβολών. Ή αύξησή του προήλθε άπό τούς τομείς τής
δευτερογενούς παραγωγής καί τών υπηρεσιών. Αντιθέτως, ή πρωτογενής
παραγωγή συνέχισε νά έχει κάμψη, ή οποία στήν έξεταζόμενη περίοδο ήταν
κατά μέσο όρο -3,2%. "Ενας σοβαρός παράγων πού συνετέλεσε στο νά πα-
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ρουσιάζει ή αγροτική παραγωγή μειούμενη συμμετοχή στή συνολική παρα-
γωγική δραστηριότητα είναι ή αδυναμία της νά ύποστεΐ τήν απαιτούμενη
αναδιάρθρωση εις βάρος τών παραδοσιακών καλλιεργειών καί εις όφελος τών
προϊόντων εκείνων, τών οποίων ή ζήτηση στό εσο^τερικό καί στό εξωτερικό
είναι έντονη, άλλά καί προβλέπεται πολύ μεγαλύτερη στό μέλλον. Σημειω-
τέον ότι τό άγροτικό πρόβλημα πρόκειται νά οξυνθεί κατά τά άμέσως προ-
σεχή έτη, κατά τά οποία αναμένεται νά τερματισθεί —ή, πάντως, νά απο-
δυναμωθεί αισθητά— τό καθεστώς τών ευρωπαϊκών ένισχύσεων, άλλά καί
νά ένταθοϋν διεθνώς οί προσπάθειες γιά τήν άπελευθέρωση τού εμπορίου τών
αγροτικών προϊόντων.

Άλλά καί ορισμένοι άπό τούς λοιπούς —έκτος τού άγροτικού— τομείς
τής οικονομίας, μέ στρατηγική θέση σ' αύτή δέν είχαν ικανοποιητικές επι-
δόσεις. 'Ιδιαίτερη σημασία, άπό πλευράς αναπτυξιακής, έχει ή μεταποιητική
παραγωγή, τής οποίας ό δείκτης όγκου είχε κατά τήν περίοδο 2000-2007
μεσο αύξητικό ρυθμό 3,9%. Ό χαμηλός αύτός ρυθμός υπήρξε ή κατάληξη
μιάς μακροχρόνιας καθοδικής τάσεως πού, όπως ήδη άναφέραμε, άρχισε νά
διαμορφώνεται άπό τή δεκαετία τού 1980. Ό αύξητικός ρυθμός τής μετα-
ποιητικής παραγωγής όχι μόνο κινήθηκε σέ χαμηλά επίπεδα, άλλά άπό
4,6% τό 2000 μετατράπηκε σέ μειωτικό (-1,9%) τό 2007. Οί μεταβολές
αύτές δείχνουν ότι ή μακροχρόνια κάμψη τού αυξητικού ρυθμού τής μετα-
ποιητικής παραγωγής τείνει νά μετατραπεί σέ άπόλυτη μείωσή της. Ή κα-
τάσταση πού διαμορφώθηκε βαθμιαίως στήν ελληνική μεταποίηση φέρνει
στήν επιφάνεια τό γενικότερο θέμα τής βιωσιμότητάς της. Διότι δέν άποτε-
λεΐ σύμπτωμα μιάς διαδικασίας άναδιαρθρώσεως, κατά τήν όποία έγκαταλεί-
πονται παραδοσιακοί κλάδοι καί στή θέση τους άναπτύσσονται νέοι, σύγχρο-
νοι καί δυναμικοί. Ούσιαστικά, πρόκειται γιά φάση άποβιομηχανίσεως, ή
όποία άποτελεΐ διαδικασία οπισθοδρομήσεως καί άπειλή γιά τό μέλλον τής
οικονομίας.

Ή πορεία αύτή τών πραγματικών μεγεθών τής οικονομίας δείχνει ότι
μέχρι τώρα δέν κατέστη δυνατό νά γίνει ή δέουσα εκμετάλλευση τών
εύνοϊκών συνθηκών πού δημιουργήθηκαν άπό τήν ένταξη στήν Εύρωζώνη.
Άλλά ούτε καί ή προϊούσα άπελευθέρωση τών άγορών, σέ διεθνές έπίπεδο,
φαίνεται νά λειτούργησε ένισχυτικώς γιά τήν έλληνική οικονομία. Οί νέες
αύτές συνθήκες, ενώ προσέφεραν εύκαιρίες γιά ταχεία άνάπτυξή, στήν πραγ-
ματικότητα κατέληξαν, λόγω άδυναμίας έκμεταλλεύσεώς τους, στήν έμφά-
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νιση καταστάσεων μέ τό σπέρμα τής κρίσεως. Οί καταστάσεις αύτές έπη-
ρέασαν δυσμενώς τήν παραγωγικότητα καί, κατ' επέκταση, τήν άνταγωνι-
στικότητα τών ελληνικών προϊόντων σέ διεθνές επίπεδο. "Ετσι, ή διεύρυνση
του ελλείμματος τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, άπό 4,0% τού ΑΕΠ
πριν τήν είσοδο τής χώρας στήν ΟΝΕ, σέ 16,4% τό 2007, υποδήλωνε ι τά-
ση μειώσεως τής άνταγωνιστικότητας τής έλληνικής οικονομίας.

Εξετάζοντας τό σύνολο τών άκαθάριστων έπενδύσεων πάγιου κεφαλαί-
ου, διαπιστώνουμε ότι ό αύξητικός ρυθμός τού όγκου τους, άπό 8,0% τό
2000, μειώθηκε σέ 4,4% τό 2007, πού σημαίνει ότι ή συσσώρευση κεφα-
λαίου κατά τήν περίοδο αύτή δέν στάθηκε ικανή νά ενισχύσει αισθητά τήν
άνταγωνιστικότητα τών ελληνικών προϊόντων. 'Αντιθέτως, σύμφωνα μέ στοι-
χεία τής Παγκόσμιας 'Επετηρίδας 'Ανταγωνιστικότητας, τό 2008 ή άντα-
γωνιστικότητα τής έλληνικής οικονομίας έσημείωσε πτώση κατά έξι θέσεις
σέ σχέση μέ τήν κατάταξη τού 2007. Πρέπει νά άναγνωρισθεϊ ότι βασικό
προσδιοριστικό παράγοντα τής άναπτυξιακής πορείας τής οικονομίας άποτε-
λούν οί ξένες έπενδύσεις. "Οπως δείχνουν σχετικά στοιχεία τής Εύρωπαϊκής
Ενώσεως, οί άμεσες ξένες επενδύσεις στήν Ελλάδα τό 2007 μειώθηκαν
κατά 64,2% άπό τό ήδη χαμηλό έπίπεδο τού 2006. Άπό τό άλλο μέρος, οί
έπενδύσεις έλληνικών έπιχειρήσεων στό έξωτερικό περίπου τριπλασιάσθηκαν.
Υπάρχει, δηλαδή, τάση μειώσεως τών εισροών ξένου κεφαλαίου στή χώρα
μας, ή όποια, αν συνεχισθεί, είναι βέβαιο ότι θά δημιουργήσει ένα μείζον πρό-
βλημα «έπενδυτικού κενού» καί θά ματαιώσει κάθε δυνατότητα έκσυγχρονι-
σμού τής οικονομίας.

*

* *

Συνδυάζοντας τήν άνοδική τάση τού έπιπέδου τών τιμών πού είχε άρχί-
σει νά εκδηλώνεται, μέ τή συγκράτηση τού αύξητικού ρυθμού τού ΑΕΠ καί
τις έν γένει δυσμενείς εξελίξεις στήν πραγματική οικονομία, θά έλεγε κανείς
ότι ή ελληνική οικονομία άρχισε νά παρουσιάζει χαρακτηριστικά στασιμο-
πληθωρισμού. "Ομως, οί συνθήκες, πού διαμορφώθηκαν τελευταία, λόγο.»
τής χρηματοπιστωτικής κρίσεως, άλλαξαν άρδην τις ύπάρχουσες προοπτι-
κές. "Ετσι, είναι πιθανό έφεξής, άντί πληθωριστικών πιέσεων, νά έπικρα-
τήσει κατάσταση άποπληθωρισμού, ή οποία, φυσικό είναι, λόγο3 τής ύφέσε-
ως πού θά σημειωθεί, νά καταστήσει δυσχερέστερη τήν άντιμετώπισή τού
όλου άναπτυξιακού μας προβλήματος. Διότι ορθώς ύποστηρίζεται ότι, σέ
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σχέση μέ τις άλλες χώρες, ή προβλεπόμενη ύφεση θά είναι στήν έλληνική
οικονομία πιο αισθητή καί θά διαρκέσει περισσότερο. Ένώ, δηλαδή, στίς
άνεπτυγμένες χώρες τό πρόβλημα φαίνεται ότι θά καταστεί δυνατό νά αντι-
μετωπισθεί ώς συνήθης βραχυχρόνια κύμανση, μέ τήν κατάλληλη άντικυ-
κλική πολιτική, στήν περίπτωση τής Ελλάδος, λόγω άκριβώς τών άτε-
λειών τού συστήματος, άναμένεται ότι θά έχει οξύτερες συνέπειες γιά τήν
πραγματική οικονομία.

11 κρισιμότητα τής φάσεως αύτής επιβάλλει τήν άμεση καί άποτελε-
σματική αντιμετώπιση τών διαρθρωτικών άδυναμιών πού έπισημάνθηκαν
προηγουμένως, προκειμένου νά έπιτευχθεΐ ή προώθηση τού άναπτυξιακού
σκοπού μέσω τής συντηρήσεως ένός άνεκτού έπιπέδου ζητήσεως, άλλά κυ-
ρίως μέσω τής ένισχύσεως τής προσφοράς σέ μόνιμη βάση. Τέτοιες προ-
σπάθειες δέν θά μπορούσαν νά τελεσφορήσουν, άν γίνονταν μέ άποσπασμα-
τικά μέτρα, άσύνδετα μεταξύ τους καί, πάντως, στερούμενα μελετημένης
στοχεύσεως. Λόγω τής σοβαρότητας, άλλά καί τής πολυπλοκότητας τού
εγχειρήματος, έπιβάλλεται νά καταρτισθεί ένα Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων,
τετραετούς διάρκειας, τό όποιο θά ήταν σκόπιμο νά ένταχθεΐ σέ έναν χρο-
νικό ορίζοντα τουλάχιστον δέκα έτών.

Τό προτεινόμενο Πρόγραμμα πρέπει νά έχει τήν εύρύτερη δυνατή πολι-
τική καί κοινωνική στήριξη. Ή κατάρτισή του θά μπορούσε νά άνατεθεί στό
Κέντρο Προγραμματισμού καί Οικονομικών Ερευνών, τό όποιο καί κατάλ-
ληλο επιστημονικό προσο^πικό καί σχετική παράδοση έχει. Προκειμένου νά
υποβοηθηθεί ή σωστή εφαρμογή τού προγράμματος αύτού, θά ήταν άναγκαϊο
νά καθιερωθεί νομοθετικώς καί ειδικός κοινοβουλευτικός έλεγχος σέ έξαμη-
νιαια βάση. "Ετσι, τό κόστος τών μεταρρυθμίσεων θά κατανεμηθεί δίκαια
στον πληθυσμό, άλλά καί ή ώφέλεια πού θά προκύψει θά διαχυθεί σέ όλες
τις ομάδες του. Ή ύπαρξη ένός τέτοιου προγράμματος καί, ιδίως, ή καθιέ-
ρωση έγγυήσεων γιά τήν έφαρμογή του, θά συμβάλουν στήν εξουδετέρωση
τών άρνητικών προσδοκιών, πού φαίνεται νά διακατέχουν σήμερα τούς επι-
χειρηματικούς φορείς, θά άρχίσει, έτσι, νά δημιουργείται κλίμα αισιοδοξίας,
πού είναι άπαραίτητο γιά κάθε άναπτυξιακή προσπάθεια.

Ή στρατηγική τού προτεινόμενου Προγράμματος θά άποβλέπει πρωτί-
στως στη διασφάλιση τής νομισματικής ισορροπίας. Βέβαια, τή γενική ευθύ-
νη τής νομισματικής πολιτικής έχει ή Εύρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Υπάρχουν, όμως, έθνικές πολιτικές, όπως είναι, κυρίως, ή δημοσιονομική
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καί ή εισοδηματική, μέσω τών οποίων παρέχονται ευρέα περιθώρια επηρεα-
σμού τής μακροοικονομικής ισορροπίας. Ή μείωση τοϋ χρόνιου καί μεγάλου
δημοσιονομικού ελλείμματος θά αποδυναμώσει τόν μηχανισμό πού τροφοδοτεί
τό δημόσιο χρέος, τό όποιο, όπως σωστά έχει υποστηριχθεί, άποτελεΐ μεγά-
λη άπειλή γιά τή σταθερότητα τής οικονομίας, πού είναι προϋπόθεση κάθε
αναπτυξιακής προσπάθειας. Παραλλήλως, πρέπει νά έπιδιωχθεϊ ή τόνωση
τών έπενδύσεων καί ή ένίσχυση τής ανταγωνιστικότητας τών ελληνικών
προϊόντων, γιά τήν οποία είναι αναγκαία μιά «έπανάσταση ποιότητας».

Σέ μιά πιό μακροχρόνια προοπτική, ή πολιτική προσελκύσεως ξένων
άμεσων έπενδύσεων πρέπει νά άποβλέπει στή βελτίωση τής ποιότητας τού
εργατικού δυναμικού μέ τήν έκπαίδευσή του στις νέες τεχνολογίες καί τήν
πληροφορική. Διότι, αν ή οικονομία εξακολουθήσει νά διαθέτει έργασία τού
παραδοσιακού τύπου, πρέπει νά άναμένεται ότι θά ένταθεΐ ή ήδη έκδηλω-
θεΐσα τάση μεταφοράς βιομηχανικών μονάδων έντάσεως έργασίας σέ χώρες
χαμηλού εργατικού κόστους, μέ συνέπεια τήν αύξηση τής άνεργίας καί τήν
εμφάνιση άκόμη καί μεταναστευτικού ρεύματος έργατικοϋ δυναμικού πρός τό
έξωτερικό.

Μερικά άπό τά ζητήματα πού χρήζουν άμεσης καί πλήρους αντιμετω-
πίσεως, μέ ριζοσπαστικό πνεύμα, ώστε νά γίνουν οί άναγκαΤες προσαρμογές
στις άπαιτήσεις τής διεθνούς άγοράς είναι: Πρώτον, ή βελτίωση τής έκπαι-
δεύσεως σέ όλες τις βαθμίδες της κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ή παρεχόμενη
καλλιέργεια νά ένισχύει τήν παραγωγικότητα τών άπασχολουμένων καί νά
διευκολύνει τήν κινητικότητά τους, σέ περίπτωση μεταβολής τής ζητήσεως
έργασίας. Δεύτερον, ό έκσυγχρονισμός καί ή έκ βάθρων άναδιοργάνωση τής
δημόσιας διοικήσεως, καθώς καί ή άποκρατικοποίηση εις βάθος, ώστε νά
μπορέσει τό κράτος νά παίξει ουσιαστικότερο ρόλο στήν άσκηση έπιτελικών
καί ελεγκτικών άρμοδιοτήτων. Τρίτον, ή ταχεία προώθηση τής εισαγωγής
τής νέας τεχνολογίας τόσο στόν ιδιωτικό όσο καί στόν ευρύτερο δημόσιο το-
μέα καί. Τέταρτον, ή άπελευθέρωση τών αγορών καί ή δραστηριοποίηση τών
έλεγκτικών μηχανισμών πού έχουν ταχθεί νά διαφυλάσσουν τις άναγκαΐες
συνθήκες έλεύθερου άνταγωνισμού.

*

* *

Άπό τήν ανάλυση τής μέχρι τώρα έξελίξεως τής ελληνικής οικονομίας,
προκύπτει ότι, μολονότι παρήλθε οχταετία άπό τήν ένταξή της στήν Εύρω-
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ζώνη, έν τούτοις δέν παγιώθηκε ή μακροοικονομική ισορροπία. 'Αντιθέτως,
έξωτερικοί παράγοντες άσκησαν σοβαρές διαταρακτικές έπιδράσεις στο έπί-
πεδο τών τιμών. Τό σημαντικότερο, όμως, είναι ότι δέν άντιμετωπίσθηκαν
έπαρκώς οί διαρθρωτικές άδυναμίες, πού, όπως διαπιστώσαμε, χαρακτηρί-
ζουν τήν ελληνική οικονομία, γιά τις όποιες έπρεπε νά είχαν ληφθεί μέτρα
πρό πολλού. "Ετσι, διατηρήθηκαν —ή καί έντάθηκαν— οί δυσλειτουργίες
καί άρρυθμίες πού υπήρχαν στό σύστημα, ώς έκ τών οποίων δέν κατέστη
δυνατή μέχρι τώρα ή χρησιμοποίηση όλων έκείνων τών πλεονεκτημάτων
καί διευκολύνσεων πού παρέχουν ή ένταξη τής ελληνικής οικονομίας στήν
Εύρωζώνη, άλλά καί ό περιορισμός τών διεθνών οικονομικών φραγμών, λό-
γω τής παγκοσμιοποιήσεως.

Οί συνθήκες είναι οπωσδήποτε πιεστικές καί καθίστανται πιεστικότερες,
συνεπεία τής χρηματοπιστωτικής κρίσεως. Πρέπει, έπομένως, νά γίνει άπό
όλες τις πλευρές κατανοητό ότι έπιβάλλεται ή έπιτάχυνση τής όλης διαδι-
κασίας σχεδιασμού καί έφαρμογής τής κατάλληλης πολιτικής πού θά συνέ-
βαλλε πρωτίστως στήν ένίσχυση τής άνταγωνιστικότητας τών ελληνικών
προϊόντων, άπό τήν όποία μπορεί νά προκύψει σταθερή οικονομική καί κοι-
νωνική πρόοδος. Μιά τέτοια πολιτική, στήν παρούσα φάση, άποτελεΐ, παρά
τις δυσκολίες πού παρουσιάζει καί τις κοινωνικές άντιδράσεις πού είναι πι-
θανό νά προκαλέσει, τή μοναδική λύση τοϋ ελληνικού οικονομικού προβλή-
ματος καί, γι' αύτό, πρέπει νά καταστεί «έθνικό σύνθημα».



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣ





ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I. Κατά το διαρρεύσαν έτος 2008 κυκλοφόρησε: α) ό υπ' αριθ. 41 τό-
μος τής Έπετηρίδος τοΰ Κέντρου 'Ερεύνης τής 'Ιστορίας τοΰ Ελληνικού
Δικαίου καί β) τό Παράρτημα αύτοΰ ύπ' αριθ. 9.

Ό 41ος τόμος περιέχει τά αποτελέσματα τών έπιστημονικών έρευνών
τοΰ 'Ακαδημαϊκού καί Προέδρου τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ
ΚΕΙΕΔ κ. 'Απ. Γεωργιάδη, τής Διευθύντριας τοΰ Κέντρου κας Λ. Πα-
παρρήγα-Άρτεμιάδη, δύο έκ τών έρευνητών τού Κέντρου (Ήλ. Άρναούτο-
γλου, Ίω. Χατζάκης) καί άλλων Ελλήνων ιστορικών τοΰ δικαίου (Δημ.
Άποστολόπουλος, Γ. Ροδολάκης, Φ. Στεφανοπούλου, Δ. Παπαδάτου, Κ.
Παπακωνσταντίνου). Τά θέματα τών μελετών, τά όποια ανάγονται σέ όλες
τις περιόδους τής ιστορίας τοΰ ελληνικού δικαίου, είναι τά άκόλουθα:

Φωτεινή Δεκάζου-Στεφανοπούλου, «Ή άρχή τών όριστών στήν άρχαία
Ελλάδα», σ. 9-20.

Ήλ. Άρναούτογλου, «Ή δίκη τοΰ Φωκίωνα, 318 π.Χ.», σ. 21-39.

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου, «Pap. Col. inv. 6211: Αγοραπωλησία
δούλης στή Σίδη τής Παμφυλίας τό έτος 142 μ.Χ.», σ. 41-63.

Λυδία Παπαρρήγα-'Αρτεμιάδη, «".Προζενηταί", "ττροζενητικά" καί
"ερμηνευτικά" αύτών. Διαμεσολαβήσεις στή σύναψη θεμιτών συμφώνων
κατά τή ρωμαιοβυζαντινή περίοδο», σ. 65-94.

Απ. Γεωργιάδης, «Από τήν "actio" τού Ρωμαϊκού Δικαίου στήν "άξίω-
ση" τού 'Αστικού Κώδικα. Ή δικονομική σκέψη τών Ρωμαίων καί ή σύγ-
χρονη άντίληψη τού ούσιαστικού δικαιώματος», σ. 95-129.

Δάφνη Παπαδάτου, «'Εκκλησιαστική άκίνητη περιουσία: ένα κερκυραϊκό
έθιμο τοΰ 13ου αιώνα», σ. 131-142.
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Τω. Χατζάκης, «Ή προπώληση αγροτικών προϊόντων στό δίκαιο τής
βενετικής Κρήτης», σ. 143-193.

Δημ. Άποστολόπουλος, «Fontes Minores τοΰ Μεταβυζαντινού Δικαίου.
"Ενα ερευνητικό αίτημα», σ. 195-206.

Γ. Ροδολάκης, «Καράβια "εις ναύλον" χοά καράβια "σερμαγελίδικα" στο
Αιγαίο (μέσα 17ου — μέσα 19ου αιώνα)», σ. 207-253.

Στό Παράρτημα άρ. 9 (2008) τής Έπετηρίόος τοΰ ΚΕΙΕΔ δημοσιεύ-
εται ή διδακτορική διατριβή τής ιστορικού τού δικαίου κας Χαρ. Δημακο-
πούλου μέ τίτλο: Η πορεία προς σύνταζιν Ελληνικού ''Αστικού Κωδικός.
Ή περίοδος τών άναζητήσεων: 1822—1891. Συμβολή εις τήν Τστορίαν τού
Νεοελληνικού Δικαίου, σ. 577. Ή μονογραφία αύτή άναφέρεται στή μακρά
προσπάθεια τής έλληνικής έπιστημονικής κοινότητας πρός σύνταξη Αστικού
Κώδικα άνταποκρινόμενου στις άνάγκες τής έλληνικής κοινωνίας. Στά
πλαίσια τής μελέτης παρουσιάζεται, κατά τρόπο διεξοδικό καί μέ βάση ανέκ-
δοτες έως σήμερα ιστορικές καί νομικές πηγές, τό έργο τών διαδοχικών νο-
μοπαρασκευαστικών έπιτροπών άλλά καί μεμονωμένων έπιφανών Ελλήνων
νομικών πρός σύνταξη έλληνικού Αστικού Κώδικα καθ' όλη τή χρονική πε-
ρίοδο άπό τήν ίδρυση τού Ελληνικού Κράτους, κατά τήν 1.1.1822, μέχρι
τό τέλος τού 19ου αι. Κατά τήν παρουσίαση καί πραγμάτευση τών ποικί-
λων σχεδίων 'Αστικού Κώδικος καί τών συναφών πολιτειακών καί πολιτικών
μεταβολών τό ενδιαφέρον τής συγγραφέως έπικεντρώνεται στήν παρουσίαση
τών διαδικασιών καί τών βαθύτερων αιτιών πού άνέστειλαν τή θέσπιση
'Αστικού Κώδικα στήν Ελλάδα μέχρι τά τέλη τού 19ου αί.

Στά πλαίσια τής προσεχούς έκδόσεως τών άποτελεσμάτων τού συλλο-
γικού ερευνητικού προγράμματος τού ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα τής Τστορίας
τού Μεταβυζαντινού Δικαίου», τό όποιο άποτελεΐ συνέχεια καί συμπλήρο.ί-
μα τής συναγωγής τών πηγών τού δικαίου τής μεταβυζαντινής περιοδου
τού Δ. Γκίνη [Πραγματεϊαι τής ''Ακαδημίας Αθηνών, τ. 26 (1966) / Συμ-
πλήρωμα Α': ΕΕΒΣ, τ. ΛΘ'-Μ', 'Αθήναι 1972-1973 / Συμπλήρωμα Β':
ΕΕΒΣ, τ. ΜΓ ', Αθήναι 1977—1978], καί ύπό τήν έποπτεία τής Διευθύν-
τριας τού Κέντρου κας Λ. Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, οί ερευνητές τού Κέν-
τρου κ.κ. Ήλ. Άρναούτογλου καί Τω. Χατζάκης σέ συνεργασία μέ τήν
ιστορικό κα Π. Καλομπράτσου, έμμισθο συνεργάτιδα τού Κέντρου, ολοκλή-
ρωσαν τή συμπλήρωση τής ύπάρχουσας βιβλιογραφίας μέ τις νομικές πηγές
τού Μεταβυζαντινού Δικαίου οί όποιες έχουν εκδοθεί κατά τά έτη
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2005—2007. Επίσης ολοκλήρωσαν τήν επιλογή, ήλεκτρονική καταγραφή
καί αντιπαραβολή τών καταλλήλων προς καταχώριση αποσπασμάτων τών
νομικών πηγών τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου τά όποια πρόκειται νά συμπε-
ριληφθούν στήν έκδοση. Παράλληλα συνεχίσθηκε ή κατάρτιση θεματικού καί
γεωγραφικού ευρετηρίου καθ ώς καί γλωσσάριου νομικών opojv.

Επιπροσθέτως, κατά τό Γδιο έτος, στά πλαίσια τοϋ συλλογικού έρευνη-
τικοϋ προγράμματος τοΰ ΚΕΙΕΔ «Βιβλιογραφική οργάνωση καί τεκμηρίω-
ση τής Βιβλιοθήκης καί τών Αρχείων τοΰ ΚΕΙΕΔ» καί υπό τήν έποπτεία
τής Διευθύντριας τοΰ Κέντρου κας Λ. Παπαρρήγα-Άρτεμιάόη, ή έμμισθος
συνεργάτης τού Κέντρου φιλόλογος κα Εύγ.-Ίλ. Καμηλάρη ολοκλήρωσε τήν
καταγραφή τών βιβλίων καί περιοδικών πού προέρχονται άπό δωρεές τμή-
ματος τής νομικής βιβλιοθήκης τού εκλιπόντος Αντιπροέδρου τού Συμβουλί-
ου τής Επικρατείας Γ. Άγγελίδου πρός τό ΚΕΙΕΔ κατά τό έτος 2007.
Επίσης στά πλαίσια τοΰ ιδίου προγράμματος καί σέ συνεργασία μέ τούς
έρευνητές τού Κέντρου κ.κ. Ήλ. Άρναούτογλου καί Ίο_>. Χατζάκη συνεχί-
ζεται τό έργο τής άναταξινόμησης τοΰ συνόλου τών βιβλίων τής βιβλιοθήκης
τοΰ ΚΕΙΕΔ μέ βάση τό διεθνές ταξιθετικό σύστημα Dewey καθώς καί ή
λεπτομερής καταγραφή τών σχετικών λαθών καί παραλείψεων μέ σκοπό τήν
ενημέρωση τής ήλεκτρονικής βάσεο.)ς τής Κεντρικής Βιβλιοθήκης τής Ακα-
δημίας 'Αθηνών.

II. "Οσον άφορά στήν κατ' ιδίαν επιστημονική δραστηριότητα τών έρευ-
νητών τοΰ Κέντρου:

1. Ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου κα Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάόη επιμε-
λήθηκε τήν έκδοση τής Επετηρίδας τοΰ ΚΕΙΕΔ άρ. 41 καί τοΰ Παραρ-
τήματος αύτής άρ. 9. Δημοσίευσε μελέτη μέ τίτλο: «"ΓΙροξενηταί", "προ-
Εενητικά" καί "ερμηνευτικά" αύτών. Διαμεσολαβήσεις στή σύναψη θεμιτών
συμφώνων κατά τή ρωμαιοβυζαντινή περίοδο» στόν 41ο τόμο τής 'Επετη-
ρίδας τού ΚΕΙΕΔ (σ. 65-94).

'Επιπροσθέτως, κατά τό διαρρεύσαν έτος 2007, ή κα Λ. Παπαρρήγα-
Άρτεμιάόη άνέλαβε τόν γενικό συντονισμό καί τήν έποπτεία τών δραστηριο-
τήτων στά πλαίσια τών δύο υπό έξέλιξη συλλογικών ερευνητικών προγραμ-
μάτων τού ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα τής 'Ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντινού Δικαί-
ου» καί «Βιβλιογραφική οργάνωση καί τεκμηρίωση τής Βιβλιοθήκης καί
τών Αρχείων τοΰ ΚΕΙΕΔ». Ειδικότερα στά πλαίσια τών εργασιών τού
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πρώτου έξ αυτών ασχολήθηκε έπισταμένως με τήν επιλογή τών αποσπα-
σμάτων όλων τών νομικών πηγών, τά οποία πρόκειται να συμπεριληφθούν
στήν έκδοση, τόν νομικό χαρακτηρισμό τους καθώς καί μέ τήν τελική δια-
μόρφωση τοϋ ευρετηρίου τών νομικών όρων.

2. Ή έρευνήτρια κα Δ. Καραμπούλα ολοκλήρωσε τή συγγραφή μονο-
γραφίας υπό τόν τίτλο «Ή νομοθετική δραστηριότητα, επί Διοκλητιανοΰ
καί ή κρατική παρέμβαση στόν τομέα τοϋ Δικαίου: Ο Γρηγοριανός καί ό
Έρμογενειανός Κώδικας». Τό έργο της αυτό, τό όποιο μνημονεύεται στις
Εκθέσεις Πεπραγμένων τού ΚΕΙΕΔ τών ετών 2004—2007, ή συγγραφέ-
ας δημοσίευσε στή σειρά τών Μονογραφιών (11) τοϋ Ινστιτούτου Βυζαν-
τινών Ερευνών τού Εθνικού 'Ιδρύματος Ερευνών (σ. 485). Εκπονεί με-
λέτη μέ τίτλο «Prolegomena zu einer Untersuchung der Koinzidenzen in
der Rechtsentwicklung zwischen Diokletian und Justinian. Gegensätze
und parallelen. Vom Rechtstaat zum Fürsorgestaat» ή οποία θά δημοσι-
ευθεί κατά τό έτος 2009 στις εκδόσεις τής Αύστριακής Ακαδημίας 'Επι-
στημών.

3. Ό έρευνητής Ήλ. Άρναούτογλου δημοσίευσε άρθρο μέ τίτλο «Ή δί-
κη τοϋ Φωκίωνα, 318 π.Χ.» στόν 41ο (2008) τόμο τής ''Επετηρίδας τοϋ
ΚΕΙΕΔ (σ. 21-40). Συμμετείχε στή συγκέντρωση καί ήλεκτρονική έπεξερ-
γασία τού βιβλιογραφικού υλικού τών έτών 2005—2007 γιά τό συλλογικό
ερευνητικό πρόγραμμα τοϋ ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα τής Ιστορίας τοϋ Μετα-
βυζαντινού Δικαίου». Συμμετείχε στήν άναταξινόμηση τής βιβλιοθήκης τοϋ
ΚΕΙΕΔ στά πλαίσια τοϋ συλλογικού έρευνητικοϋ προγράμματος τού Κέν-
τρου «Βιβλιογραφική οργάνωση καί τεκμηρίωση τής Βιβλιοθήκης καί τών
'Αρχείων τοϋ ΚΕΙΕΔ». Συνέχισε τήν ένημέρωση καί άναμόρφωση τών δι-
κτυακών τόπων www.geocities.com/ekeied καί www.sfu.ca/nomoi. Συνεχι-
σε τήν έκπόνηση μονογραφίας μέ θέμα Τό Δίκαιο στήν έλληνιστική ''Αθήνα.
Δημοσίευσε άρθρο μέ τίτλο «Διά δόξαν έκείνων καί κλέος τοϋ έθνους. The
Philomousos society of Athens and antiquities» στόν τόμο τών Β. Forsen
& G. Salmieri (έπιμ.), The Province Strikes Back. Imperial Dynamics in the
Eastern Mediterranean, Helsinki 2008, σ. 201-214. Συμμετείχε μέ παρου-
σιάσεις στά άκόλουθα διεθνή συνέδρια: α) Transferts culturels et droits
dans le monde grec et héllenistique, Reims, Mai 2008, β) 1er Rencontre
Internationale des jeunes historiens du droit grec, Athènes, Septembre
2008. Συμμετείχε μέ άνακοινώσεις στήν ΙΑ' συνάντηση ιστορικών τοϋ Δι-
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καίου στή Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στήν Κομοτηνή
('Οκτώβριος 2008) καί στο σεμινάριο τοϋ Τομέα 'Ιστορίας, Φιλοσοφίας καί
Κοινωνιολογίας τού Δικαίου τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου
'Αθηνών ('Ιανουάριος 2008).

4. Ό έρευνητής τού ΚΕΙΕΔ κ. 'Ioj. Χατζάκης δημοσίευσε μελέτη μέ
τίτλο «Ή προπώληση άγροτικων προϊόντων στό δίκαιο τής βενετικής Κρή-
της» στόν 41ο (2008) τόμο τής "Επετηρίδας τοϋ ΚΕΙΕΔ, σ. 143-194.
Συμμετείχε στη συγκέντρωση καί ήλεκτρονική επεξεργασία τού βιβλιογρα-
φικού υλικού τών ετών 2005—2007 καθώς καί στήν τελική διαμόρφωση τοϋ
σώματος τών καταχωρηθεισών νομικών πηγών καί τού ευρετηρίου τών νο-
μικών όρων γιά τό συλλογικό έρευνητικό πρόγραμμα τοϋ ΚΕΙΕΔ «Περί-
γραμμα τής Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου». Συμμετείχε στήν άνα-
ταξινόμηση τής βιβλιοθήκης τοϋ ΚΕΙΕΔ στά πλαίσια τοϋ συλλογικού ερευ-
νητικού προγράμματος τοϋ Κέντρου «Βιβλιογραφική οργάνωση καί τεκμη-
ρίωση τής Βιβλιοθήκης καί τών 'Αρχείων τοϋ ΚΕΙΕΔ». Συμμετείχε μέ
άνακοινώσεις: α) στήν ΙΑ' συνάντηση ιστορικών τοϋ Δικαίου στή Νομική
Σχολή τοϋ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (Κομοτηνή, 'Οκτώβριος 2008) καί
β) στήν Ημερίδα Μνήμη Δημ. Γκάφα (Θάλασσα—'Εμπόριο—Συναλλαγές),
'Αθήνα, Μάιος 2008.

[Λυδία Παπαρρήγα-'Αρτεμιάδη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΓΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

1. Nécessité - Hasard - Liberté dans la Philosophie Ancienne. Necessity -
Chance - Freedom, in Ancient Philosophy, Αθήνα 2008, σσ. 139.

Πρόκειται γιά τήν έκδοση σέ αυτοτελή τόμο τών Πρακτικών τής Α '
Διεθνούς Ήμερίδος τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας
«Ανάγκη, Τύχη, Ελευθερία στήν Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία». Περιλαμ-
βάνει τις άνακοινώσεις στήν ελληνική, αγγλική, γαλλική καί ιταλική γλώσ-
σα οκτώ διακεκριμένων Ελλήνων καί ξένο.)ν στοχαστών πού συμμετείχαν
σ' αύτήν.

2. Έπετηρίς Φιλοσοφία, τόμος 38, 2008, σσ. 353.

Ό τομος 38 τής Έπετηρίδος περιλαμβάνει τρεις εύρύτερες θεματικές
ενότητες. Ή πρώτη καλύπτει ζητήματα ειδικότερου φιλοσοφικού ενδιαφέρον-
τος καί περιλαμβάνει 5 άρθρα σέ ελληνική, άγγλική καί γαλλική γλώσσα.
Ή δεύτερη περιλαμβάνει 16 άρθρα σε ελληνική, άγγλική καί γαλλική
γλωσσά καί άφορά στήν Ιστορία τής Φιλοσοφίας καί τήν ευρύτερη προβλη-
ματική της, ένώ ή τρίτη ενότητα, φιλοξενεί φιλοσοφικές άνακοινώσεις σέ
άγγλική, γερμανική καί γαλλική γλώσσα.

3. I. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Πλάτωνος, Θεαίτητος, Αθήνα 1980. Φω-
τογραφική άνατύπωση, επανέκδοση 2008, σσ. 262.

Πρόκειται γιά τήν πρώτη μετάφραση τού κειμένου τού Πλάτωνος σέ
υποδειγματική νεοελληνική γλώσσα μέ ταυτόχρονη παράθεση τού άρχαίου
κείμενου και εισαγωγή. Ό Θεαίτητος άνήκει στήν κατηγορία τών λεγομέ-
νων λογικών διαλόγων του Πλάτωνος, όπου ό φιλόσοφος συζητεί προβλήμα-
τα λογικής καί διαλεκτικής.

4. Α. ΚΕΛΕΣ1ΔΟΥ, Μελετήματα Προσωκρατικής Ηθικής, Πρόλογος Γ.
Βλάχου, Αθήνα 1994. Φωτογραφική άνατύπωση, επανέκδοση 2008, σσ.
129.
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Ή συγγραφέας επιχειρεί άφ' ένός νά δώσει άπάντηση στον διάσημο στο-
χαστή καί μελετητή τής άρχαιότητας Karl Popper, συμφωνως προς τον
οποίον τά έρωτήματα τών Προσωκρατικών ήταν πρωτίστως κοσμολογικά,
καί άφ' έτέρου νά άποδείξει οτι ή έρευνα κοσμολογικών θεμάτων συμβαδίζει
άπολύτως μέ τήν άναζήτηση ήθικών κανόνων καί ήθικού προβληματισμού.

5. G. Reale, Σωκράτης. Πρός άνακάλυφιν τής άρχαίας σοφίας, Πρόλο-
γος Ε. Μουτσοπούλου, έπιμέλεια μεταφράσεως Μ. Οικονομίδου, 'Αθήνα
2008, σσ. 303.

Στήν έκδοση αύτή τού Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής Φιλοσοφίας
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών μάς προσφέρεται μία ευσύνοπτη θεώρηση τής σω-
κρατικής όιανοήσεως. Ό Καθηγητής Giovanni Reale εκκινώντας άπό τή
βάση τού γνώθι σαυτόν επισημαίνει τή σπουδαιότητα τού προφορικού λόγου
ώς μέσου γιά τήν προσπέλαση τής διαλεκτικής καί τόν ρόλο τής ψυχής ώς
ουσιώδους παράγοντος τής άνθρώπινης ύπάρξεως καί ώς πηγής πασών τών
άξιών. Ή πραγματεία συμπληρώνεται άπό μιάν άντιστικτική προβολή τής
προσωπικότητος τής Ξανθίππης.

6. Γ. Γ. ΜηΤΣΟΠΟΓΛΟΣ, Topique, Nouvelle Rhétorique et Science du Droit,
'Αθήνα 2008, σσ. 148.

Μετά τή συγγραφή τής μελέτης «Τοπική καί 'Επιστήμη τοΰ Δικαίου»
(1980), ό 'Ακαδημαϊκός κ. Γ. Μητσόπουλος έπανέρχεται γιά νά άντικρού-
σει καί πάλι τή θεωρία τού Viehweg «Topik und Jurisprundenz» καί τού
Perelman «Traité de l'argumentation» καί υπότιτλο «La nouvelle
rhétorique», καί νά έπαναδιατυπώσει ότι ή τελολογική δομή καί ερμηνεία
τού δικαίου καλύπτει ώς σύστημα όλα τά προβλήματα πού άνήγαγαν οί
δύο άνωτέρω θεωρίες σέ αύτοτελεΐς μεθόδους ερμηνείας καί έφαρμογής
τού δικαίου.

Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΓ ΚΕΝΤΡΟΥ

1. Όλοκληρώθηκε τόν Μάρτιο τού 2008 τό διάρκειας δύο ετών (έκκι-
νήθη τόν Μάρτιο τού 2006) έρευνητικό πρόγραμμα «Ή έννοια τού πολίτη
στήν άρχαία έλληνική φιλοσοφία», ύπό τήν έποπτεία τού Έπόπτου τού
Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής Φιλοσοφίας, Ακαδημαϊκού κ. Εύάγγελου
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Μουτσοπούλου, μέ τή συμμετοχή έρευνητών τοΰ Κέντρου καί μέ τή συμ-
βολή μελετητών από τήν Ελλάδα καί τήν άλλοδαπή καί τελεί υπό έκδοσιν
έντός τοΰ 2008.

2. Όλοκλήρωση τής συγγραφής τοΰ προγράμματος «Λε&κόν τοΰ Πρό-
κλου», τό οποίο έχει λάβει έγκριση έκδόσεο_>ς έντός τοΰ έτους σέ συνέκδοση
μέ Πανεπιστημιακές έκδόσεις τής Université Cattolica τοΰ Μιλάνου, Vita e
Pensiero.

3. Εξυπηρέτηση καί ένημέρωση έπιστημόνων έπισκεπτών. Κατά τόν
Σεπτέμβριο 2008 (1-15/09) ένημερωτική έπίσκεψη καί συνεργασία ώς πρός
τό έρευνητικό πρόγραμμα «Ή υποδοχή τής πλατωνικής φιλοσοφίας στους
σύγχρονους "Ελληνες στοχαστές», τοΰ ερευνητού τής Ρουμανικής 'Ακαδη-
μίας 'Επιστημών κ. Mihai Vasile μέ τούς έρευνητές τοΰ Κέντρου, στό πλαί-
σιο έπιστημονικών άνταλλαγών μεταξύ Ρουμανικής Ακαδημίας καί Ακαδη-
μίας 'Αθηνών.

4. 'Εξυπηρέτηση καί έπιστημονική καθοδήγηση φοιτητών, μεταπτυ-
χιακών φοιτητών καί υποψηφίων διδακτόρων, άπό Ανώτατα 'Ιδρύματα τής
Ελλάδος καί τής Αλλοδαπής.

5. Παράταση σύμβασης έργου βιβλιοθηκονόμου, κας Γεωργίας Δημητρί-
ου, έπί ένα έτος γιά τό πρόγραμμα «Ταξινόμηση καί 'Εκσυγχρονισμός τής
Βιβλιοθήκης τοΰ Κέντρου Φιλοσοφίας».

6. "Εγκριση Προγράμματος γιά τήν ψηφιοποίηση τής Έπετηρίδαζ τού
Κέντρου Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία, άπό τόν τόμο 1, 1971 — 38, 2008.

7. 'Εκλογή τού κ. Απόστολου Σταβέλα στήν προκηρυγμένη θεση ερευ-
νητού Δ ' βαθμίδος ('Ιούνιος 2008).

8. 'Ανάληψη υπηρεσίας τοΰ κ. Δούκα Καπάνταη στή θέση έρευνητοΰ Γ '
βαθμίδος ('Ιούλιος 2008).

9. "Εγκριση έκπόνησης τού νέου προγράμματος τοΰ Κέντρου μέ θέμα τή
μελέτη καί άνάδειξη άγνώστων καί έλάχιστα μελετημένων πτυχών έργων
άρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, ύπό τό πρίσμα τών άρχαίων σχολιαστών
τους. Ή διάρκεια τού προγράμματος προβλέπεται τριετής λόγω τού εύρους
τών ύπό έξέτασιν πηγών.

10. Διοργάνωση μηνιαίου Σεμιναρίου φιλοσοφίας διδασκόντων, μέ δια-
φορετικό κάθε φορά θέμα πού επιλέγεται άπό τόν εκάστοτε ομιλητή και
τούς συμμετέχοντες στή Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη "Ελλης Λαμπριδη. Στο
Σεμινάριο συμμετέχουν, οί Ακαδημαϊκοί τού Κέντρου Φιλοσοφίας, κ.κ. Ε.
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Μουτσόπουλος καί Κ. Δεσποτόπουλος, ό Διευθυντής τής Βιβλιοθήκης κ.
Λ. Μπενάκης, ερευνητές τοϋ Κέντρου, Καθηγητές Πανεπιστημίου, διδά-
κτορες καί υποψήφιοι διδάκτορες φιλοσοφίας, καί μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Τό Σεμινάριο τού 2008 πραγματοποιήθηκε κατά τούς μήνες Ίανουάριο-
Μάϊο καί συνεχίστηκε άπό τόν Νοέμβριο τοϋ 2008 έως τόν Δεκέμβριο
2008. Προβλέπεται ή συνέχειά του μέχρι τόν 'Ιούνιο τοϋ 2009.

[Μ. ΙΙρωτοπαπά-Μαρνέλη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τό έτος 2008 αποτελεί στον έρευνητικό προγραμματισμό τοϋ Κέντρου
Έρεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας έτος ολοκλήρωσης ορισμένων άπό τις
προγραμματισμένες έρευνές του, τις όποιες έκπονεΐ στό πλαίσιο τοϋ μεγάλου
κυκλου ερευνών υπό τόν γενικό τίτλο «Οί οικονομικές καί κοινωνικές επι-
πτώσεις τής μετανάστευσης στήν έλληνική κοινωνία». "Ετσι τό έρευνητικό
πρόγραμμα «Μετανάστευση στήν Ελλάδα: Διεθνές καί κοινοτικό δίκαιο» μέ
επιστημονικό υπεύθυνο τόν Ακαδημαϊκό Καθηγητή κ. Γεώργιο Μητσόπου-
λο καί χρηματοδότηση τής Επιτροπής Ερευνών τής Ακαδημίας Αθηνών
περατώθηκε μέ τήν έκδοση στά Δημοσιεύματα τού ΚΕΕΚ, ύπ' αριθ. 10,
τής έκπονηθείσας υπό τού Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μαγκλιβέρα μελέ-
της μέ θέμα: Μετανάστευση καί Διεθνές Δίκαιο: Ή δράση τοϋ OHE καί
τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης.

Ή έρευνα «Ή δεύτερη γενιά μεταναστών μεταξύ σχολείου καί έργασίας
στόν άστικό καί άγροτικό χώρο» αποτελεί τό άφιέρωμα τής διπλής Έπε-
τηρίδος τού Κέντρου στόν τόμο 8-9 πού θά έκδοθεϊ τό 2009.

Επίσης, ολοκληρώθηκαν μέ επιτυχία άπό τούς έρευνητές τοϋ Κέντρου
οί έξης έπιτόπιες έρευνες: α) «Μετανάστευση καί κοινωνικοί μετασχηματι-
σμοί τής οικογένειας στήν Ελλάδα: Ή περίπτωση τών μικτών γάμων στόν
Ν. Αιτωλοακαρνανίας τήν περίοδο 1990 έως σήμερα» καί β) «Μετανάστες
καί Λαθρομετανάστες», ένώ συνεχίζονται τά προγράμματα γιά τις «Επι-
πτώσεις τής μετανάστευσης στήν έλληνική οικονομία» μέ έπιστημονικό
ύπεύθυνο τόν Ακαδημαϊκό Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Δρακάτο καί γιά τούς
«Θαλάσσιους δρόμους τής παράνομης εισόδου καί έξόδου τών μεταναστών»
μέ ύπεύθυνο τόν Ακαδημαϊκό Καθηγητή κ. Γεώργιο Μητσόπουλο. Τά δύο
αύτά προγράμματα χρηματοδοτούνται άπό τήν 'Επιτροπή τής Ακαδημίας
Αθηνών.

Τέλος, τό Κέντρο δημιούργησε καί παρουσίασε τήν επιστημονική πλατ-
φόρμα τού πιλοτικού προγράμματος γιά τήν «Τηλεκπαίδευση στήν Ακαδη-
μία Αθηνών».
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Οί ερευνητές τού Κέντρου, έκπροσωπώντας το, παρουσίασαν σέ συνέδρια
καί έπιστημονικές συναντήσεις, τόσο σέ έθνικό όσο καί διεθνες έπίπεόο, τά
αποτελέσματα τών έρευνών του, ορισμένα έκ τών όποιων έγιναν δεκτά πρός
δημοσίευση σέ έκδόσεις τοΰ έξωτερικού, ώς εξής:

Ή διευθύντρια κα Μ.-Γ. Λίλυ Στυλιανούδη κατηύθυνε τις τρέχουσες
έπιστημονικές έρευνες τού Κέντρου καί έπιμελήθηκε τών έκδόσεων τού
Κέντρου, όπως αναφέρονται παραπάνω. Επίσης, έξέδωσε τό βιβλίο Κοινο-
τητα καί Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: Ή εμπειρία της Ευβοίας 1988-2008,
'Αθήνα: έκδόσεις ΤΟΠΟΣ (έπιστημονική έπιμέλεια καί συγγραφή μαζί μέ
τόν Στέλιο Στυλιανίδη). Επίσης, έπιμελήθηκε μαζί μέ τούς Τζένη Κάβου-'
νίδη, Βασίλη Καρύδη, Ήρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου τόν Β ' Τόμο τών
Πρακτικών τού Συνεδρίου μέ τίτλο: Μετανάστευση στήν rΕΧλαΟα: Εμπει-
ρίες — Πολιτικές — Προοπτικές, 'Αθήνα: εκδόσεις ΙΜΕΠΟ.

Ή κα 'Αλίκη Βαξεβάνογλου, έρευνήτρια Β ', συμμετείχε στό ιστορικό
ντοκιμαντέρ «Ή γέννηση τού έλληνικοϋ εθνικού κράτους» (τρία έπεισόδια
τών 50 λεπτών), πού προβλήθηκε άπό τήν ΕΤΙ στίς 25, 26 καί 27 Μαρ-
τίου 2008.

Ό κ. Νίκος Καμπέρης, έρευνητής Γ ', στή μελέτη μέ τίτλο: «Γυναίκες
τής υπαίθρου καί τρόφιμα» έγραψε τόν τόμο II μέ τίτλο: Άπό τήν κόρη στή
σύζυγο καί άπό τή νοικοκυρά στήν έπιχειρηματία, έκδοση Παντείου Πανε-
πιστημίου Κοινωνικών καί Πολιτικών 'Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής Πο-
λιτικής, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας καί Κοινωνικής Πολιτικής
(ΚΕΚΜΟΚΟΠ), 'Αθήνα: GUTENBERG - Βιβλιοθήκη Κοινωνικής 'Επι-
στήμης καί Κοινωνικής Πολιτικής.

Ή κα Γιούτα Λάουτ-Μπάκα δημοσίευσε τά έξής άρθρα: α) Nationale
Identität und Wahrnehmung von Europa in Griechenland. Ansichten aus
einem "alten" südosteuropäischen Mitgliedsland. In Klaus Roth (Hg.)
2008, Europäisierung von unten? Beobachtungen zur EU-Integration Südost-
europas. Forest Arbeitspapiere Nr. 44, 2008. München: Forschungs-
verband Ost- und Südosteuropa, S. 27-42, β) Wer sind und woher
stammen die Flüchtlinge auf Lesbos? Das soziale Profil von Boots-
flüchtlingen auf der Insel Lesbos. In Dokumentation der 11. Europäischen
Asylrechtstagung 2008 auf Lesbos «Wenn Flucht auf Mauern stößt». Mytilini,
17. September bis 24. September 2008, γ) Bootsflüchtlinge in Lesbos vor
hundert Jahren. Eine historische Rückblende. In Dokumentation der 11.
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Europäischen Asylrechtstagung 2008 auf Lesbos «Wenn Flucht auf Mauern
stößt». Mytilini, 17. September bis 24. September 2008 καί δ)
Impressionen und Begegnungen im Haftlager Pagani auf Lesbos. In
Dokumentation der 11. Europäischen Asylrechtstagung 2008 auf Lesbos «Wenn
Flucht auf Mauern stößt». Mytilini, 17. September bis 24. September
2008.

Επίσης έκανε τις έξης ανακοινώσεις:

α) «Fluchtwege Türkei - Griechenland. Formen illegaler Einreise auf
dem Land- und Seeweg an der Südostgrenze der EU». («Μορφές παρά-
νομης εισόδου μεταναστών χωρίς έγγραφα στήν Ελλάδα»), 'Ανακοίνωση στά
γερμανικά στό συνέδριο «Hohenheimer Tage für Ausländerecht 2008» μέ
θέμα «Μετανάστευση πρός τήν Ευρώπη».

β) «The social profile of boat refugees in Lesbos». Ανακοίνωση στο
llo Ευρωπαϊκό Συνέδριο περί Δικαίου 'Ασύλου άπό 17.09.2008 μέχρι
24.09.2008 στή Λέσβο (μετά άπό πρόσκληση τού Διακονικού 'Ιδρύματος
τής Εύαγγελικής 'Εκκλησίας στή Ρηνανία).

Ή κα 'Αγγελική Αθανασοπούλου δημοσίευσε μαζί μέ τούς Εύθ. Παπα-
ταξιάρχη καί Π. Τοπάλη τό βιβλίο Κόσμοι τής Οικιακής Εργασίας: Φύλο,
μετανάστευση καί πολιτισμικοί μετασχηματισμοί στήν Αθήνα τοΰ πρώιμου
21ου αιώνα, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου καί 'Αλεξάνδρεια, καθώς καί τά
εξής άρθρα:

1. ΑθαναςΟΠΟΥΔΟΪ, Α. (2008). 'Αλβανίδες έμμισθες οικιακές εργαζόμε-
νες στήν 'Αθήνα: Διαχείριση τής έργασιακής καί έμφυλης ταυτότητας στό
πλαίσιο τής μεταναστευτικής έμπειρίας. Στό Τζένη Καβουνίδη, Βασίλης
Καρύδης, Ήρώ Νικολακοπούλου - Στεφάνου, Μ.-Γ. Λίλυ Στυλιανούδη
(έπιμ. έκδοσης), Μετανάστευση στήν 'Ελλάδα: 'Εμπειρίες — Πολιτικές —
Προοπτικές, Τόμος Β', 'Αθήνα: έκδόσεις ΙΜΕΠΟ, σσ. 272-285.

2. Athanasopoulou, Α. (2008). «I don't want to have a boss over
my head»: Changing patterns of paid domestic work among Albanian
women in Athens. Στό διαδικτυακό τόπο τού Multicultural Centre Prague.
(Αναρτήθηκε στις 15.4.2008 στήν ήλεκτρονική διεύθυνση:

www. migrationonline. cz/

http://www.migrationonline.cz/e-library/?x=2088097)
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Ό κ. Κωνσταντίνος Θεριανος δημοσίευσε στά Πρακτικά τοϋ Συνεδρίου
τοϋ ΙΜΕΠΟ τήν είσήγησή του μέ τίτλο: «Αντισταθμιστικά Προγράμματα
Αγωγής γιά 'Αλλοδαπούς Παλιννοστούντες Μαθητές». 'Επίσης, δημοσίευσε
στά Πρακτικά τού Διεθνούς Συνεδρίου τής Παιδαγωγικής Εταιρείας
Ελλάδος τήν είσήγησή του μέ τίτλο: «Τριτοβάθμια 'Εκπαίδευση καί 'Αλλο-
δαποί Μαθητές: 'Αποκλεισμός μέσα άπο τήν "Ενταξη».

[Μ.-Γ. Λίλυ Στυλιανούδη]
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Κατά τό έτος 2008, το Γραφείο Διεθνών καί Συνταγματικών Θεσμών
τής Ακαδημίας Αθηνών, συνέχισε τήν έρευνητική δραστηριότητα γιά τό κα-
θεστώς τοΰ "Ελληνα ναυτικου σύμφωνα μέ τις ρυθμίσεις διεθνοΰς, κοινο-
τικής καί έθνικής προέλευσης, τό πρόγραμμα γιά τούς τίτλους κυριαρχίας
τής Ελλάδος καί ξεκίνησε πρόγραμμα σχετικό μέ τή διεθνή προστασία τών
π ολιτ ιστ ικ ών άγαθ ών.

Στή σειρά δημοσιευμάτων τοΰ Γραφείου έξέδωσε μελέτη τοΰ Τω. Στρι-
μπή μέ τίτλο: La manifestation des lacunes en droit international public.

Συνέχισε τή συνεργασία γιά τή διεθνή προστασία τών ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων μέ τό δίκτυο τής Ακαδημίας Επιστημών τών Ηνωμένων Πο-
λιτειών.

Επίσης, μέ χρηματοδότηση τής Ακαδημίας Αθηνών συνέχισε τή συ-
νεργασία στό πλαίσιο τής Israeli - Palestinian Science Organization.

Ό Καθηγητής Εμμανουήλ Ρούκουνας, Ακαδημαϊκός καί Επόπτης τού
Κέντρου, έξελέγη πρώτος 'Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου τοΰ Διεθνοΰς Δι-
καίου στή Γενεύη. Ανακηρύχθηκε τόν Σεπτέμβριο τοΰ 2008 άπό τή Σύγ-
κλητο τού Πανεπιστημίου Αθηνών "Επίτιμος Καθηγητής τής Νομικής
Σχολής. Δίδαξε μέ χορηγία τού 'Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης Διεθνές Δί-
καιο στά Πανεπιστήμια τών Ηνωμένων Πολιτειών Yale, Berkeley,
Virginia, Baltimore καί City University of New York. Μετέσχε σέ ήχο-
γραφημένα ψηφιοποιημένα μαθήματα τών 'Ηνωμένων Εθνών γιά τή διάδο-
ση τοΰ διεθνούς δικαίου.

Τέλος, οί συνεργάτες τοΰ Γραφείου κα Κ. Βασιλικού, κ. Τω. Στριμπής
καί κ. Κ. Σαλωνίδης μετείχαν σέ συνέδρια μέ θέματα σχετικά μέ τή μετα-
νάστευση έργατικού δυναμικού καί τις διαδικασίες εύρωπαϊκής ενσωμάτωσης
μετά τό 1989/91 (Βέλγιο), τό διεθνές άνθρωπιστικό δίκαιο, τή Γενοκτονία
καί τή Διεθνή 'Οργάνωση (Αθήνα).

[Εμμανουήλ Ρούκουνας]
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Γραφείο Οικονομικών Μελετών, τοϋ οποίου έχω τήν εποπτεία, ανέ-
πτυξε κατά τό έτος 2008 τήν ακόλουθη δράση:

'Ολοκληρώθηκε ή έρευνα τών κ.κ. Ά. Καραγιάννη καί Χ. Μπαλόγλου
μέ θέμα «Ή επιχειρηματικότητα στήν άρχαία έλληνική οικονομία», ή οποία
καί εκδίδεται στή σειρά Μελέτες ώς ή υπ' αριθ. 8.

Συνεχίσθηκαν οί έρευνες μέ θέματα: «Ή άπασχόληση στήν έλληνική
οικονομία: Διαπιστώσεις καί προοπτικές» καί «Τό παρόν καί τό μέλλον τής
ελληνικής έμπορικής ναυτιλίας».

Εγκρίθηκε καί άρχισε έρευνα μέ θέμα «Στατιστικές τών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών: 1909-1929».

[Κωνσταντίνος Δρακάτος]
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