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ο χρονικό του χρόνου της έκδοσης του παρόντος τεύχους συμπίπτει με τις οδυνηρές εξελίξεις
στη Μεγαλόνησο που ανατρέπουν και εκεί, καθοριστικά και για πολλά χρόνια, τις ζωές των πολιτών της. Και όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, άπαντες, ειδικοί και μη, επιχειρούν να
εξηγήσουν του λόγους και να καταγράψουν τις αιτίες. Από όποια πάντως οπτική και αν προσεγγίσει κανείς τις εξελίξεις, γεωπολιτική, ενεργειακή,
οικονομική, ή ενταγμένη στο πλαίσιο των ευρύτερων ευρωπαϊκών διεργασιών και διεθνών ανακατατάξεων, είναι αξιοσημείωτα κατά τη γνώμη
μας δύο θετικά και δύο αρνητικά στοιχεία που
ανέδειξε η κρίση στην Κύπρο.
Πέρα από τις όποιες ενστάσεις προβάλλονται,
επειδή ο αρχιεπίσκοπος πολιτεύεται απροσχημάτιστα, ή επειδή αναπτύσσει και «επενδυτικό» ρόλο, το πρώτο που χωρίς αμφιβολία είναι αξιέπαινο, και όχι μόνον από άποψη συμβολισμού, είναι
η γενναία στάση της Εκκλησίας της Κύπρου που
χωρίς περιστροφές, και χωρίς καν να της ζητηθεί,
έθεσε την περιουσία της στη διάθεση του κυπριακού λαού και της κυβέρνησής του.
Το δεύτερο στοιχείο είναι η αυτοσυγκράτηση,
ο ψύχραιμος και στωικός εν πολλοίς τρόπος με
τον οποίο αντέδρασαν οι Κύπριοι στο διάστημα
που οι τράπεζές τους παρέμεναν κλειστές, αλλά και τις πρώτες ημέρες που επαναλειτούργησαν. Ανάλογη στάση τήρησαν και τα πολιτικά τους
κόμματα. Δεν ακούστηκαν στην Κύπρο οι έξαλλες
και ακραίες θέσεις περί προδοτών, εθνικών μειοδοτών, νέο Γουδί και άλλα ανεύθυνα συνθήματα που είναι στο καθημερινό πολιτικό λεξιλόγιο
της ελληνικής πολιτικής ζωής τα τελευταία τρία
χρόνια, προς επένδυση εκλογικού οφέλους στην
«τράπεζα της οργής και της απελπισίας» των ελλήνων πολιτών. Η αυτοσυγκράτηση του πολιτικού

1

Imprimatur

2

συστήματος της Κύπρου, τις κρίσιμες ημέρες του
Μάρτη 2013, παρά τα σοβαρά λάθη του και την
εθελοτυφλία του στην επερχόμενη καταστροφή,
όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι και αξιοπρόσεκτη και παράδειγμα προς μίμηση.
Από την άλλη πλευρά, η εμπειρία της Κύπρου
έδειξε ότι ο θυμικός πατριωτισμός και η πολιτική μπλόφα χωρίς δυνητικό εναλλακτικό σχέδιο,
χωρίς εναλλακτικές συμμαχίες και στρατηγική,
μοιάζει με επικίνδυνο ερασιτεχνισμό και παράτολμη διακινδύνευση. Η πρώτη δοκιμή της θεωρίας ήταν αρκετή για να καταρρεύσει ο μύθος
του τρίτου δρόμου, του δανείου και της στήριξης από τη Ρωσία, την Κίνα ή τη Βενεζουέλα.
Η θουκυδίδεια ρήση στο λόγο του Περικλή
«περισσότερο φοβούμαι τα ιδικά μας σφάλματα παρά τα σχέδια των εχθρών» είναι και πάλι
επίκαιρη, άρα και αδήριτη η ιστορική ανάγκη να
ανασχεδιάσουμε, ως χώρα και ως έθνος μαζί με
την Κύπρο, την εξωτερική, εθνική και ενεργειακή
στρατηγική μας χωρίς ψευδαισθήσεις και συναισθηματισμούς, με προσεκτική ανάλυση των περιφερειακών και διεθνών συσχετισμών και ομοψυχία. Οι καιροί ου μενετοί.
Το ίδιο χρονικό διάστημα συνδέεται με την
ετυμηγορία του Εφετείου Θεσσαλονίκης και τη
βαριά καταδίκη του πρώην δημάρχου της πόλης και των συνεργατών του, την καταδίκη πρώην υπουργού, την άσκηση δίωξης εναντίον δύο
ακόμα υπουργών, εναντίον του πρώην νομάρχη
Θεσσαλονίκης και άλλων αυτοδιοικητικών αξιωματούχων της χώρας. Οι δαιδαλώδεις διάδρομοι των πελατειακών σχέσεων, της μίζας και της
υπεξαίρεσης της δημόσιας περιουσίας, οι σκοτεινές διαδρομές του πολιτικού χρήματος μπαίνουν
στο στόχαστρο και υπουργοί, δήμαρχοι, κρατικοί
και κυβερνητικοί παράγοντες που ήταν στο απυρόβλητο, με εμπεδωμένο το αίσθημα της ασυλίας, οδηγούνται στις φυλακές. Φαίνεται ότι περνάμε σε μια νέα εποχή όπου ένας βασικός πυλώνας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, η Δικαιοσύνη, αποφασίζει να λειτουργήσει και αποκαθιστά moutatis - moutadis, το κλίμα εμπιστοσύνης των πολιτών, ενώ δημιουργεί στους διοικούντες το αίσθημα ευθύνης για χρηστή διοίκη-

ση, άμεπτη διαχείριση και σεβασμό της νομιμότητας. Το μήνυμα είναι σαφές, και ελπίζουμε όχι
συγκυριακό: όποιος διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα
δεν μπορεί να έχει ελαστική συνείδηση. Οι εξελίξεις αυτές καλλιεργούν υψηλές προσδοκίες για
συστηματική αντιμετώπιση της διαφθοράς και
του παράνομου πλουτισμού σε βάρος του Δημοσίου, για την εμπέδωση αισθήματος δικαιοσύνης
και ισοπολιτείας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για
μια εκ βάθρων αλλαγή της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Μένει όμως να αποδειχθεί σε βάθος χρόνου.
Στο τεύχος αυτό, και στο πλαίσιο του αφιερώματος στο νέο φορολογικό δίκαιο, το οποίο βρίθει
από δογματικές και δικαιοκρατικές αστοχίες και
αντιφάσεις αλλά και από συνταγματικά ασύμβατα μορφώματα, φιλοξενούμε άρθρο του επίκουρου καθηγητή Γιώργου Δημήτραινα για την ποινική καταστολή της φοροδιαφυγής, του λέκτορα
Θεόδωρου Παπακυριάκου για τη φοροδιαφυγή
και το ποινικό δίκαιο και του δικηγόρου Αργύρη
Αργυριάδη για το φορολογικό αλαλούμ. Θα βρείτε επίσης την παρουσίαση από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ.Θ. του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.), δηλαδή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας που ιδρύθηκε από
το Δικηγορικό Σύλλογο και τα Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης: Εμπορικό και Βιομηχανικό, Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό. Ακόμα, θα διαβάσετε άρθρα για τους νέους δικαστές, για τον περιορισμό
της διαφθοράς και της δωροδοκίας, για τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές για το περιβάλλον,
αφιέρωμα στη μνήμη του Χαράλαμπου Νάσλα διατελέσαντος Προέδρου του Δ.Σ.Θ. επί δύο τριετίες, τις μεταβολές στο μητρώο των μελών μας,
την πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα
του ΔΣΘ., αφιέρωμα στο Δημήτρη Τσινικόπουλο
για τα 30 χρόνια λόγου και τέχνης, βιβλιοπαρουσίαση και ποιήματα.
«Η οργάνωση των σχέσεων μεταξύ δικαστικών λειτουργών και δικηγόρων για την καλύτερη απονομή της Δικαιοσύνης» θα είναι το
Αφιέρωμα του επόμενου τεύχους του ΕΝΩΠΙΟΝ.
Καλή Ανάγνωση
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H Διαμεσολάβηση
στον Δικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης
4

O
Νικόλαος Βαλεργάκης
Πρόεδρος Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης

θεσμός της διαμεσολάβησης, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως ο σύγχρονος τρόπος για την ταχεία
επίλυση των ιδιωτικών διαφορών, αποτελεί πλέον πραγματικότητα και στην Ελλάδα και ειδικότερα στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
Για τη λειτουργία του θεσμού ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.) από το Δικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Το Ινστιτούτο είναι αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία του Π.Δ. 123/2011 και έχει λάβει την
έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 Ν. 3898/2010, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία
(100/100). Λειτουργεί στους πιστοποιημένους χώρους του κτιρίου του Δ.Σ.Θ., Τσιμισκή 103 (είσοδος από την οδό Ισαύρων), όπου θα διεξάγονται
οι εκπαιδεύσεις των υποψηφίων διαμεσολαβητών.
Το Ινστιτούτο εγκαινιάζει τη λειτουργία του
με το πρώτο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσηςκατάρτισης διαμεσολαβητών στις 22-27 Απριλίου 2013 σε συνεργασία με το «ADR Group», έναν
από τους διεθνώς σημαντικότερους βρετανικούς
φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών. Θα ακολουθήσουν και άλλα προγράμματα εκπαίδευσης εντός
του έτους, σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα
ανακοινωθούν έγκαιρα από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης - κατάρτισης διαμεσολαβητών του Ι.Κ.Δ.Θ. διέπεται από
τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2011 και τις προδιαγραφές του ADR Group. Η εκπαίδευση θα παρέ-
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Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τα επιμελητήρια
της πόλης εισάγει τον θεσμό της διαμεσολάβησης στην ελληνική κοινωνία
και τον έλληνα πολίτη, αλλά και στον έλληνα δικηγόρο, με την ελπίδα
ότι θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από τις αστικές
και εμπορικές υποθέσεις και στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης
5

χεται σε κλειστές ομάδες των 18 ατόμων και
στη διάρκεια πέντε ημερών (8 ώρες ημερησίως). Η εκπαιδευτική διαδικασία θα ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή εξετάσεων την έκτη ημέρα
(συνολική διάρκεια εκπαίδευσης 52 ώρες).
Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξετάσεων του Ι.Κ.Δ.Θ. οδηγεί στη
χορήγηση του τίτλου εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή του Ινστιτούτου, του αναγνωρισμένου διεθνώς τίτλου του πιστοποιημένου
διαμεσολαβητή του ADR Group (ΑDR Group
Accredited Mediator Certificate), και εφόσον
οι εκπαιδευόμενοι το επιθυμούν και του τίτλου
του INADR (International Academy of Dispute
Resolution), οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας διαμεσολαβήσεων στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι εκπαιδευθέντες διαμεσολαβητές του Ι.Κ.Δ.Θ. θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη συνέχεια στις εξετάσεις του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 3898/2010, ώστε να διαπιστευθούν ως διαμεσολαβητές κατά το άρθρο 7
του ιδίου νόμου.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψηφίων διαμεσολαβητών του Ι.Κ.Δ.Θ. απευθύνεται α) σε
δικηγόρους (ανεξαρτήτως Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο ανήκουν) και β) σε μη δικηγόρους (μόνο για διαμεσολαβήσεις σε διασυνοριακές διαφορές κατά την έννοια του άρθρου 4 Ν.
3898/2010) αποφοίτους Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή,
υπό προϋποθέσεις, της αλλοδαπής.
Για τη συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης θα τηρείται πάντοτε απόλυτη και ενιαία σειρά προτεραιότητας για δικηγόρους και μη δικηγόρους. Τα δίδακτρα για τους υποψήφιους διαμεσολαβητές, ανέρχονται στο ποσό των χιλίων
εννιακοσίων (1.900) Ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και η αίτηση συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα,
αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Δ.Σ.Θ. (www.
dsth.gr) από την Τρίτη 2 Απριλίου 2013.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τα επιμελητήρια της πόλης εισάγει
τον θεσμό της διαμεσολάβησης στην ελληνική
κοινωνία και τον έλληνα πολίτη, αλλά και στον
έλληνα δικηγόρο, με την ελπίδα ότι θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από τις
αστικές και εμπορικές υποθέσεις και στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.
Πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα ότι ο θεσμός θα
πετύχει αν τον στηρίξουν κυρίως οι δικηγόροι.
Και αυτό θα γίνει αν καταστεί απόλυτα κατανοητό ότι οι δικηγόροι που θα συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση, όχι ως διαμεσολαβητές αλλά ως νομικοί παραστάτες των πολιτών που θα επιλέξουν
τη διαμεσολάβηση, δικαιούνται αμοιβής για την
παροχή των υπηρεσιών τους. Η διαμεσολάβηση
δεν είναι δωρεάν παροχή υπηρεσιών.
Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στη
λειτουργία του Ινστιτούτου μας. Ο Δικηγορικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης και τα επιμελητήρια της
πόλης μας έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να συστήσουν ένα Ινστιτούτο, που τόσο στις υποδομές του αλλά κυρίως στη στελέχωσή του με εκπαιδευτές διεθνούς κύρους, όχι μόνο δεν έχει να
ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα της Ευρώπης,
αλλά ήδη υπερέχει πολλών εξ αυτών. Το υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης που θα παρέχει είναι σίγουρο ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καταστήσει το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης το κέντρο της εκπαίδευσης
διαμεσολαβητών στα Βαλκάνια.
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*Oblatio = αφιέρωμα

Η ποινική καταστολή
της φοροδιαφυγής
Γιώργος Δημήτραινας
επίκ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Η

ανειλικρίνεια στη σχέση κράτους - πολίτη,
σε ό,τι αφορά στην είσπραξη και διαχείριση των εσόδων από τη φορολογία, δεν είναι ούτε μονοσήμαντη ούτε φαινόμενο μόνο των
σύγχρονων καιρών. Η ελληνική πραγματικότητα
δείχνει ότι αν από τη μία πλευρά ο φορολογούμενος δεν απέκτησε ποτέ φορολογική συνείδηση,
από την άλλη πλευρά και η ελληνική πολιτεία δεν
τον έπεισε ποτέ για την ύπαρξη και λειτουργία
διάφανων θεσμών που θα επέτρεπαν την ορθολογική διαχείριση των φορολογικών εσόδων της.
Και βέβαια η τάση του ατόμου να αποκτήσει
οικονομική ευημερία μπορεί καταρχήν να μην είναι συμβατή με ένα σύστημα οργανωμένης κοινωνίας, που θέτει θεσμικούς φραγμούς, ώστε να
μην εκτραπεί η τάση του ατόμου σε ασύδοτη δράση, αλλά και όσο η κοινωνία αδυνατεί να οργανωθεί επειδή οι προσανατολισμοί της είναι άλλοι, συνήθως στενά συνυφασμένοι με αντίστοιχους κομματικούς, το φαινόμενο ανακυκλούμενο επιτείνεται. Έτσι, η αδυναμία του κρατικού
μηχανισμού να δημιουργήσει, αλλά και να πείσει τον πολίτη ότι έχει δημιουργήσει, συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που αξιοποιεί τα φορολογικά του έσοδα προς την κατεύθυνση της ορθής
κοινωνικής οργάνωσης και των αναγκαίων υποδομών επιτείνει την, στρεβλή στη βάση της σύλληψής της, επιλογή του φορολογούμενου πολίτη αν
είναι εφικτό να μην αποδώσει στο κράτος τίποτε από εκείνα που μπορεί να αποκομίσει ο ίδιος
ως κέρδη για τον εαυτό του. Ένας τέτοιος ανειλικρινής διάλογος των δύο πλευρών έχει σχεδόν
πάντα προκαθορισμένη εξέλιξη: όταν η ισχυρότερη πλευρά δεν μπορεί προληπτικά να πείσει,

τότε αξιοποιώντας προσχηματικά το επιχείρημα
της ασφαλούς κοινωνικής διαβίωσης μπορεί πάντοτε να σκληρύνει τους μηχανισμούς ελέγχου
και καταστολής.
Ωστόσο, η σκλήρυνση της ποινικής καταστολής δεν είναι -και δεν μπορεί ποτέ να είναι- αποτελεσματική ιδίως σε ό,τι αφορά σε τέτοιου είδους οικονομικό έγκλημα. Τούτο, διότι εκτός των
άλλων βασικών επιχειρημάτων που έχουν ειπωθεί για την αναποτελεσματικότητα της όξυνσης
της ποινικής καταστολής, συμβαίνει στην περίπτωση αυτή η παραβατικότητα του ατόμου το
μεν να εκδηλώνεται στο πεδίο των εσόδων του
κράτους, το δε να συνδέεται με το επίπεδο διαβίωσης του ίδιου του ατόμου, αλλά και τα δύο
να εξαρτώνται από τις οικονομικές, κοινωνικές
και πολιτικές συγκυρίες. Είναι φανερό, για παράδειγμα, ότι σε περιόδους έντονης οικονομικής
ύφεσης, αν το κράτος σκληραίνει όλο και περισσότερο την ποινική καταστολή αναζητώντας περισσότερα έσοδα (ενώ αναμενόμενο θα ήταν να
μειώνει τη φορολογία, για να στηρίξει την αγοραστική δύναμη των ιδιωτών και την ανάπτυξη),
οι πολίτες όλο και περισσότερο θα βρίσκονται να
παρανομούν προσπαθώντας να διατηρήσουν για
τον εαυτό τους το επίπεδο διαβίωσής τους. Έτσι,
η σκλήρυνση της ποινικής καταστολής καταρχήν
δεν αυξάνει αποτελεσματικά τα φορολογικά έσοδα, που αλλιώς υποτίθεται ότι θα διέφευγαν, αλλά συχνά διευρύνοντας την αντίστοιχη ύλη, δημιουργεί νέους οικονομικούς εγκληματίες, οι οποίοι,
υπό διαφορετικές συγκυρίες, δεν θα τύχαινε ποτέ να είναι δράστες αξιόποινης πράξης. Μια τέτοια διεύρυνση της ποινικής ύλης μπορεί να αυ-
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ξάνει τελικά πλασματικά τα έσοδα του κράτους
(με τη βεβαίωση και όχι με την είσπραξη χρεών) εξαιτίας της δημιουργίας νέων εγκληματιών,
όχι όμως διότι αποτελεσματικά δήθεν αντιμετωπίζονται τα μέχρι εκείνη τη στιγμή ελλείμματα,
και αυτό ως σύλληψη είναι διπλά προβληματικό:
και τον κοινωνικό ιστό διαρρηγνύει, επιτείνοντας
τις συγκρούσεις και υποβιβάζοντας τον πολίτη σε
μέσο προς σκοπό, αλλά και παθογένεια εκφράζει,
αφού η ποινική δίωξη καλείται να αναπληρώσει
το έλλειμμα διοικητικής οργάνωσης στο πεδίο είσπραξης των δημοσίων εσόδων.
Το φαινόμενο έχει σήμερα περίπου τις εξής
διαστάσεις: Οι υπάρχουσες ποινικές προβλέψεις
έχουν δημιουργήσει ένα θολό και δυσερμήνευτο τοπίο πολύ αυστηρών ποινικών κυρώσεων,
το οποίο, συνδυαζόμενο με τη συναφή αδυναμία εξοικείωσης των παραγόντων της δίκης, εγγυάται συνθήκες ανασφαλούς δικανικής κρίσης.
Η ασάφεια των σχετικών εννοιών και ο όγκος των
προβλημάτων, που δημιουργούνται εξαιτίας και
των συνεχών νομοθετικών μεταβολών, καθιστούν
την προσέγγιση της σχετικής ποινικής νομοθεσίας έργο σύνθετο και δυσχερές. Την ίδια ώρα,
κατά παράβαση βασικών αρχών του συστήματος
της συρροής των αξιόποινων πράξεων του ίδιου
δράστη, τιμωρείται σε αληθινή πραγματική συρροή (τεκμήριο εκ του νόμου) ο υπαίτιος αφενός
της έκδοσης ή της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων (: έγκλημα αφηρημένης διακινδύνευσης), αφετέρου της φοροδιαφυγής στο εισόδημα (: έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης), εκ τρίτου της μη απόδοσης των παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων (: έγκλημα
βλάβης), ακόμη και όταν είναι φανερό ότι όλες
οι παραπάνω τυποποιημένες μορφές συμπεριφοράς προσβάλλουν τις αντίστοιχες περιουσιακές αξιώσεις του ελληνικού δημοσίου (: π.χ. εικονικά φορολογικά στοιχεία - φόρος εισοδήματος, εικονικά φορολογικά στοιχεία - Φ.Π.Α.). Είναι
μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι συμπληρωματικά προς τις διατάξεις αυτές εμφανίζονται
να λειτουργούν και οι κυρωτικές προβλέψεις για
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τη «μη καταβολή χρεών στο ελληνικό δημόσιο»,
κάθε φορά που τα αντίστοιχα ποσά φόρου και τα
συναφή πρόστιμα σε βάρος του υπαιτίου βεβαιώνονται και καθίστανται ληξιπρόθεσμα. Τέλος, η
συνολική εικόνα του συστήματος των κυρώσεων
σχηματίζεται μόνο αν υπολογίσει κανείς και τις
συναφείς φορολογικές διοικητικές κυρώσεις, οι
οποίες αφενός προβλέπονται για τις ίδιες ακριβώς πράξεις, αφετέρου διακρίνονται για την επίσης τιμωρητική (κατασταλτική) λειτουργία τους.
Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο σύστημα ποινικών κυρώσεων δεν είναι συμβατό με την αρχή
ne bis in idem, η οποία καθιερώνεται σε όλες τις
σύγχρονες έννομες τάξεις (βλ. ενδεικτικά άρθρο
14 παρ. 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, άρθρο 4 παρ. 1 του
7ου Πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) και θεωρείται συστατικό στοιχείο του φιλελεύθερου κράτους δικαίου που σέβεται την ελευθερία και την αξιοπρέπεια των πολιτών. Η συγκεκριμένη αρχή όμως
φαίνεται να υποχωρεί άτακτα μπροστά στις σκοπιμότητες είτε της εκάστοτε εισπρακτικής πολιτικής του κρατικού μηχανισμού είτε απλά και μόνο
της σύνταξης του κρατικού προϋπολογισμού (με
την εμφάνιση των βεβαιωμένων προστίμων ως
αξιώσεων, δηλαδή ως «ενεργητικό»), οι οποίες,
δυστυχώς όχι σπάνια, φτάνουν ακόμη και μέσα
στις αίθουσες των δικαστηρίων. Και όλα αυτά χωρίς να είναι μετρήσιμα ούτε το συνολικό κόστος
κινητοποίησης του μηχανισμού της ποινικής δίκης ούτε τα υποτιθέμενα επιδιωκόμενα οφέλη…
Από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται να έχει γίνει αντιληπτό ότι το σωφρονιστικό μας σύστημα
έχει από καιρό υπερβεί το σημείο κορεσμού του.
Τελικά, με τη βοήθεια του νομοθέτη η βαθμιαία
αποδόμηση και απαξίωση του μηχανισμού απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και η υποκατάστασή του από ένα μηχανισμό διεκπεραίωσης
ποινικών-διοικητικών δικογραφιών θα επιφέρει
το αντίστοιχο πλήγμα και στο ήδη αποσαθρωμένο σωφρονιστικό μας σύστημα.
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Φοροδιαφυγή
και ποινικό δίκαιο

Ι
Θεόδωρος Παπακυριάκος
Λέκτορας Νομικής Α.Π.Θ.

Με διαδοχικές παρεμβάσεις του, οι οποίες
διαφημίστηκαν ως μέτρα για την αποτελεσματικότερη πάταξη της φοροδιαφυγής και
την ανάσχεση, έτσι, της δημοσιονομικής κατάρρευσης της χώρας, ο Έλληνας νομοθέτης προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε ουσιώδεις αλλαγές του πλέγματος των φορολογικών ποινικών διατάξεων. Μεταξύ των βασικών στόχων
των σχετικών αλλαγών, που προωθήθηκαν κυρίως με τους νόμους 3842/2010, 3888/2010 και
3943/2011, ήταν:
(α) να μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του
αυτοφώρου σε όλα τα φορολογικά εγκλήματα των νόμων 2523/1997 και 1882/1990, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μιντιακό στιγματισμό των διωκομένων και την περιστολή
των δικονομικών δικαιωμάτων τους,
(β) να επεκταθεί η ποινική απειλή και σε άλλες
μορφές φορολογικής παραβατικής συμπεριφοράς, που ως τώρα δεν εντάσσονταν στο
χώρο του αξιοποίνου λόγω της συγκριτικά
μικρότερης απαξίας τους,
(γ) ν α μπορεί να ασκείται άμεσα ποινική δίωξη
για τα περισσότερα φορολογικά εγκλήματα
του Ν. 2523/1997 χωρίς την αναμονή της
χρονοβόρας διαδικασίας διοικητικής οριστικοποίησης της φορολογικής διαφοράς,
(δ) ν α μπορεί να επιβάλλεται ευκολότερα το μέτρο της προσωρινής κράτησης στα κακουργήματα του Ν. 2523/1997 ενόψει των προϋποθέσεων που θέτει το άρθρο 282 ΚΠΔ και
(ε) να αναπτύσσεται η μέγιστη δυνατή θεσμική πίεση για άμεση καταβολή των οφειλομένων φόρων ακόμη και μετά την καταδίκη.
Για να επιτύχει τους παραπάνω στόχους ο Έλληνας νομοθέτης προέβη σε τροποποιήσεις τόσο
των ειδικών υποστάσεων των φορολογικών αδικη-
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μάτων των νόμων 2523/1997 και 1882/1990 όσο
και των προϋποθέσεων δίωξής τους. Ειδικότερα:
(α) Κατά τη νομοτυπική περιγραφή των φορολογικών αδικημάτων μετέφερε το κέντρο βάρους,
όπου ήταν δυνατόν, σε λέξεις που υποδηλώνουν διαρκούσα συμπεριφορά («αποκρύπτει»,
«διακρατεί», «δεν καταβάλλει»), ενώ, παράλληλα, για να μην αφήσει καμία αμφιβολία ότι
αξιώνει να αντιμετωπίζονται τα συγκεκριμένα αδικήματα ως διαρκή, εισήγαγε και ρητές
ρυθμίσεις, όπου κάνει λόγο για «διαρκή» χρόνο τέλεσης (άρθρα 17 παρ. 1, 18 παρ. 1 και
3, 21 παρ. 10 εδ. α΄ Ν. 2523/1997, άρθρο
25 παρ. 1 Ν. 1882/1990).
(β) Τυποποίησε για πρώτη φορά μετά το 1997 ως
ποινικό αδίκημα την μη έκδοση φορολογικών
στοιχείων (άρθρο 19 παρ. 5 Ν. 2523/1997),
κατέστησε αξιόποινη τη φοροδιαφυγή στο
Φ.Π.Α. και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους ήδη από το πρώτο ευρώ
(άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 2523/1997) και χαμήλωσε στα 5.000 ευρώ το όριο για τη θεμελίωση ποινικής ευθύνης για το αδίκημα της
μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 παρ. 1 περ. α΄ Ν. 1882/1990).
(γ) Αποσυνέδεσε ρητά τη δίωξη επιμέρους αδικημάτων του Ν. 2523/1997 από την προϋπόθεση της διοικητικής οριστικοποίησης της
φορολογικής διαφοράς ή από άλλες συναφείς
προϋποθέσεις που ταυτίζονται με στάδια της
διοικητικής διαδικασίας διαχείρισης της φορολογικής υπόθεσης, όπως π.χ. την έκδοση
πράξης επιβολής προστίμου ή την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς στις παραβάσεις του Κ.Β.Σ.
(άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 2523/1997).
(δ) Αναβίβασε το ανώτατο όριο απειλούμενης
ποινής για τα φορολογικά κακουργήματα του
Ν. 2523/1997 στα 20 χρόνια κάθειρξης (άρθρα 17 παρ. 2 περ. β΄, 18 παρ. 1 περ. γ΄, 19
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παρ. 1 εδ. β΄ περ. β΄ Ν. 2523/1997), έτσι
ώστε τα σχετικά αδικήματα όχι μόνο να μπορούν να τιμωρούνται με βαρύτερες ποινές σε
περίπτωση καταδίκης, αλλά και να είναι ευκολότερη η επιβολή του μέτρου της προσωρινής κράτησης γι’ αυτά στην προδικασία με
προσφυγή στο κριτήριο των «συγκεκριμένων
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πράξης» κατά την έννοια του άρθρου 282 ΚΠΔ.
(ε) Εισήγαγε ειδικές ρυθμίσεις για τα φορολογικά αδικήματα τόσο σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μετατροπής και αναστολής των επιβαλλόμενων ποινών φυλάκισης, όσο και σε ό,τι
αφορά τις προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης
των πρωτοβάθμιων καταδικαστικών αποφάσεων (άρθρο 21 παρ. 8 και 9 Ν. 2523/1997).

ΙΙ

Το φορολογικό ποινικό δίκαιο αποτελούσε βέβαια ήδη και πριν τις παραπάνω αλλαγές ένα εξαιρετικά ιδιόμορφο
δικαιικό πεδίο, που χαρακτηριζόταν από αρκετές δογματικές εκτροπές τόσο ως προς την ουσιαστική οριοθέτηση της ποινικής ευθύνης (π.χ.
σε σχέση με τους διοικητές νομικών προσώπων
σύμφωνα με τα άρθρα 20 Ν. 2523/1997 και 25
παρ. 2 και 3 Ν. 1882/1990) όσο και ως προς τη
δικονομική διαχείρισή της. Με τις παραπάνω αλλαγές, ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραστικά. Έτσι, το νέο δίκαιο βρίθει όχι μόνο από
αρρυθμίες και αντιφάσεις (: όπως π.χ. το γεγονός ότι για κάθε ένα σχεδόν από τα αδικήματα
του Ν. 2523/1997 ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.
2 ή το γεγονός ότι είναι πλέον δυνατόν να ασκείται άμεσα δίωξη για αδίκημα του άρθρου 18 Ν.
2523/1997 και να περατώνεται αμετάκλητα η
ποινική δίκη γι αυτό, χωρίς καν να έχει αρχίσει
να τρέχει η προθεσμία παραγραφής του αδικήματος σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 10 εδ. β΄),
αλλά και από συνταγματικά ασύμβατα μορφώμα-
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τα, όπως π.χ. το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια
από το νομοθέτη να περιστείλει συνταγματικά
κατοχυρωμένα δικονομικά δικαιώματα μέσω του
χαρακτηρισμού ως διαρκών κάποιων εγκλημάτων
που έχουν πρόδηλα (: εκ της φύσεως του πράγματος) στιγμιαίο χαρακτήρα (π.χ. έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή μη
έκδοση φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τα
άρθρα 19 παρ. 1 και 5 Ν. 2523/1997).

ΙΙΙ

Ενόψει της συγκυρίας που βιώνει η
χώρα, θα μπορούσε βέβαια να ισχυριστεί κανείς ότι οι παραπάνω δογματικές και δικαιοκρατικές αστοχίες θα έπρεπε
να κριθούν με επιείκεια, αν το νέο δίκαιο προωθούσε τουλάχιστον σημαντικά το δεδηλωμένο
στόχο της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης
της φοροδιαφυγής. Ακόμη και αυτό όμως είναι
εξαιρετικά αμφίβολο. Είναι γεγονός βέβαια ότι
εξαιτίας ακριβώς των παραπάνω νομοθετικών αλλαγών τα ΜΜΕ έχουν πλημμυρίσει εδώ και μία διετία από ειδήσεις και σκηνές αυτόφωρων συλλήψεων και προσαγωγών εκατοντάδων επώνυμων
και μη «φοροφυγάδων» στις δικαστικές αρχές.
Σε ό,τι αφορά την ουσία του πράγματος, όμως,
τα αριθμητικά στοιχεία είναι αδήριτα: Τα φορολογικά έσοδα του κράτους βαίνουν διαρκώς μειούμενα, και τούτο μάλιστα παρά το γεγονός ότι
στο μεταξύ έχει διευρυνθεί η φορολογική βάση
ή έχουν αυξηθεί οι φορολογικοί συντελεστές ή
έχουν καταργηθεί παραδοσιακές απαλλαγές και
εκπτώσεις φόρου σε όλα σχεδόν τα είδη φορολογίας. Την ίδια στιγμή αυξάνουν με ανέλεγκτο
πλέον ρυθμό οι ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών έναντι του κράτους,
χωρίς να είναι διαπιστώσιμη και κάποια αξιόλογη
ανάκτηση ποσών διαφυγόντων φόρων από αυτούς οι οποίοι διώκονται.
Για μεγαλύτερη αντεγκληματική αποτελεσμα-

τικότητα των νεότερων ρυθμίσεων δεν μπορεί
λοιπόν να γίνεται βάσιμα λόγος. Πολύ περισσότερο μπορεί κανείς να πιθανολογήσει ότι συγκεκριμένες πτυχές του νέου δικαίου αναπτύσσουν
τελικά στο επίπεδο της αντεγκληματικής πολιτικής σοβαρές αρνητικές παρενέργειες, αφού δημιουργούν έναν εθισμό στην ιδέα της παραβατικότητας, εμφανίζοντάς την ως σχεδόν αναπόφευκτη συνέπεια ακόμη και για νομοταγείς πολίτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του ποινικού δικαίου. Ειδικότερα, με τις νέες, διευρυντικές του αξιοποίνου τυποποιήσεις (:
αξιόποινο της φοροδιαφυγής στο Φ.Π.Α. ή στους
παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους
ήδη από το πρώτο ευρώ μη αποδιδόμενου φόρου,
αξιόποινο της μη καταβολής χρεών ήδη από τα
5.000 ευρώ) καθίστανται εν δυνάμει «ποινικοί
παραβάτες» μεγάλες μάζες ειλικρινών και συνεπών μέχρι σήμερα φορολογουμένων, οι οποίοι,
λόγω της γενικότερης συγκυρίας και των διαρκώς
επιβαλλόμενων νέων φόρων, δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Σε συνδυασμό και με την πάγια θέση της νομολογίας,
η οποία αξιολογεί την αντικειμενική οικονομική αδυναμία μόνο ως ελαφρυντική περίσταση (:
«μη ταπεινά αίτια» κατά την έννοια του άρθρου
84 παρ. 2 περ. β΄ ΠΚ) και όχι, όπως θα έπρεπε,
ως λόγο που αποκλείει την ύπαρξη ποινικά ενδιαφέρουσας παράλειψης ή, έστω, ως λόγο που
αποκλείει ή αίρει τον καταλογισμό του δράστη,
διαχέεται έτσι το στίγμα του ποινικού παραβάτη σε πρόσωπα που μέχρι σήμερα προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να είναι νομοταγείς. Με τον
τρόπο αυτό δημιουργείται όμως τελικά και ένας
μοιρολατρικός εθισμός στη φορολογική παραβατικότητα, η οποία γίνεται πλέον αντιληπτή
ως αναπόφευκτη μορφή επιβίωσης. Η παραπάνω εξοικείωση με την ιδέα της φορολογικής παραβατικότητας, η οποία εύκολα μπορεί να επε-
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κταθεί και σε άλλους τομείς κοινωνικής δράσης,
αποδυναμώνει με τη σειρά της δραστικά τη γενικοπροληπτική και ειδικοπροληπτική λειτουργία της ποινής. Στο αυτό αρνητικό αποτέλεσμα
οδηγεί και η αίσθηση που δημιουργείται συχνά
στο μέσο πολίτη, ιδίως λόγω της διάταξης του
άρθρου 25 Ν. 1882/1990, ότι το ποινικό δίκαιο
και τα ποινικά δικαστήρια λειτουργούν ως υποκατάστατα του αποδιαρθρωμένου φοροεισπρακτικού διοικητικού μηχανισμού.

Είναι δυνατόν να εμπνεύσει

ΙV

συγκεκριμένων αγαθών, για να τους

Η περιορισμένη αντεγκληματική δραστικότητα των νομοθετικών πρωτβουλιών που σκιαγραφήθηκαν ήταν αναμενομένη, αφού και αυτές συνιστούσαν ουσιαστικά
επανάληψη του ίδιου, προσφιλούς στον Έλληνα
νομοθέτη μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο, δυσχερείς πολιτικοί στόχοι συνηθίζεται να επιδιώκονται με μόνη την (αδάπανη) θέσπιση αυστηρών ποινικών ρυθμίσεων, χωρίς την παράλληλη (δαπανηρή) οικοδόμηση και λειτουργία αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να εντοπίζουν την πλειονότητα των σημαντικών παραβατών και να τους
επιβάλλουν τις προβλεπόμενες στο νόμο κυρώσεις, ή, κατά μείζονα λόγο, χωρίς την παράλληλη (χρονοβόρα και δαπανηρή) προσπάθεια λήψης μέτρων για την απάμβλυνση των κοινωνικών
και πολιτικών αιτίων που ωθούν στην παραβατικότητα. Αξίζει κανείς να αναρωτηθεί ενδεικτικά
και μόνο: Είναι δυνατόν να εμφυσήσει φορολογική συνείδηση στους πολίτες του ένα κράτος που
αφήνει απλήρωτους για χρόνια τους επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργάζεται, τους οδηγεί πρακτικά με αυτόν τον τρόπο στην οικονομική κατάρρευση και στη συνέχεια τους διώκει για
την μη απόδοση του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στα
(απλήρωτα ακόμη) τιμολόγια τα οποία του υπέβαλαν για τα αγαθά και υπηρεσίες που του πα-

φορολογική ειλικρίνεια στους
πολίτες του ένα κράτος που δίνει
αρχικά φορολογικά κίνητρα
στους καταναλωτές για την αγορά
επιβαρύνει στη συνέχεια σκόπιμα
και απροειδοποίητα με υπέρμετρους
φόρους ή τεκμήρια λόγω κατοχής
αυτών των αγαθών;

ρείχαν; Είναι δυνατόν να εμπνεύσει φορολογική
ειλικρίνεια στους πολίτες του ένα κράτος που δίνει αρχικά φορολογικά κίνητρα στους καταναλωτές για την αγορά συγκεκριμένων αγαθών, για να
τους επιβαρύνει στη συνέχεια σκόπιμα και απροειδοποίητα με υπέρμετρους φόρους ή τεκμήρια
λόγω κατοχής αυτών των αγαθών; Είναι δυνατόν
τέλος να πείσει ένα κράτος τους πολίτες του ότι
οι φόροι που αξιώνει να του καταβάλουν προορίζονται για την παραγωγή και παροχή δημοσίων αγαθών (π.χ. υγεία, παιδεία, ασφάλεια), όταν
τα τελευταία είναι ανύπαρκτα ή ποιοτικά ελλιπή
και οι πολίτες του αναγκάζονται γι’ αυτό το λόγο να θεραπεύουν τις αντίστοιχες ανάγκες τους
με προσφυγή στον ιδιωτικό τομέα;

Oblatio

Το φορολογικό δίκαιο μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές

12

V

Όσο πιο αδύναμος (ή απρόθυμος) αισθάνεται μάλιστα ο Έλληνας νομοθέτης σε ό,τι
αφορά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των πραγματικών αιτιών της παραβατικότητας και τη δημιουργία και στελέχωση αποτελεσματικών μηχανισμών εντοπισμού της, τόσο πιο
σκληρός γίνεται σε σχέση με τη θέσπιση ουσιαστικών ή δικονομικών ποινικών διατάξεων, ευελπιστώντας, προφανώς, ότι «εξοντώνοντας» τους
λίγους έστω παραβάτες που θα πιαστούν, θα επιτύχει να δημιουργήσει επαρκές απόθεμα φόβου

σε όλους τους υπόλοιπους επίδοξους παραβάτες. Το παραπάνω μοντέλο όμως, πέραν της ήδη
επισημανθείσας περιορισμένης αντεγκληματικής
αποτελεσματικότητάς του, εμφανίζει και εξαιρετικά σοβαρά δικαιοκρατικά προβλήματα, ιδίως υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας, αφού η «εξόντωση» των λίγων, που θα πιαστούν τυχαία, είναι εξ ορισμού δυσανάλογη προς
το πραγματικό άδικο και την ενοχή τους. Ειδικότερα, στο παραπάνω μοντέλο οι ποινές προσδιορίζονται εξ ορισμού σε ιδιαίτερα μεγάλο ύψος
για να αντισταθμίσουν (: μέσω του φόβου που
εμφυσούν στον επίδοξο παραβάτη για επιβολή
σ’ αυτόν μεγάλης ποινής) την έλλειψη αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού (: ή,
με άλλα λόγια, τον μειωμένο φόβο του επίδοξου
παραβάτη για εντοπισμό του) και τις αποχαλινωμένες περιρρέουσες εγκληματογόνες συνθήκες (:
ή, με άλλα λόγια, τα ισχυρά οικονομικά και κοινωνικά αντικίνητρα που ωθούν στη παραβατικότητα). Έτσι, όμως, αυτός που τελικά διαπράττει
την παράβαση και εντοπίζεται έρχεται αντιμέτωπος με κυρώσεις που ούτε στην πραγματική
βαρύτητα της πράξης του ανταποκρίνονται ούτε
με την κοινωνική ηθική εναρμονίζονται πλήρως.
Εκδήλωση του παραπάνω νοσηρού μοντέλου
αποτελεί και το γεγονός ότι εκφάνσεις του ίδιου
βιοτικού συμβάντος διασπώνται παραδοσιακά στο
ελληνικό φορολογικό δίκαιο σε περισσότερες παραβάσεις και ανάγονται σε πραγματική βάση για
την επιβολή κατά του ιδίου δράστη πολλαπλών
κυρώσεων τόσο από το χώρο του διοικητικού κυρωτικού όσο και από το χώρο του ποινικού δικαίου. Έτσι, π.χ., το ίδιο ουσιαστικά σύνολο συμπεριφοράς, που ξεκινά, σύμφωνα με το σχεδιασμό του δράστη, με την αποδοχή ενός εικονικού
φορολογικού στοιχείου δαπάνης και ολοκληρώνεται με τη διαφυγή των επιμέρους φόρων που
συναρτώνται με αυτό το στοιχείο (: διαφυγή φό-
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ρου εισοδήματος μέσω της χρήσης του εικονικού στοιχείου για τη μείωση του φορολογητέου
εισοδήματος, διαφυγή Φ.Π.Α. μέσω χρήσης του
εικονικού στοιχείου για την έκπτωση του εκεί
αναγραφόμενου Φ.Π.Α. από τον αποδοτέο φόρο εκροών κ.λπ.), κατακερματίζεται τεχνητά σε
πολλαπλές παραβάσεις, υπό το φως τόσο των
διατάξεων του ΚΒΣ (ή πλέον του ΚΦΑΣ) όσο και
των διατάξεων των διαφόρων ειδικών φορολογικών νόμων, δρομολογώντας με τον τρόπο αυτό σωρεία διοικητικών και ποινικών κυρώσεων,
που επιβάλλονται μάλιστα σε διαφορετικές διοικητικές και ποινικές διαδικασίες. Η παραπάνω νομοθετική πρακτική ελάχιστα βέβαια συνάδει με τις επιταγές της αρχής της αναλογικότητας καθώς και της αρχής ne bis in idem, όπως
η τελευταία κατοχυρώνεται, μεταξύ άλλων, στο
άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ
και στο άρθρο 50 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

VΙ

Το συμπέρασμα που προκύπτει από
όλες τις παραπάνω σκέψεις είναι μονοσήμαντο: η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεν είναι δυνατή μόνο ή κυρίως με
τα μέσα του ποινικού δικαίου. Προϋποθέτει, πάνω απ’ όλα, μία εκ βάθρων αναδόμηση του ελεγκτικού και εισπρακτικού φορολογικού μηχανισμού, με παράλληλη εγκατάλειψη εκείνων των
κρατικών πρακτικών που ωθούν τον πολίτη στην
παραβατικότητα. Η χρήση του ποινικού δικαίου
πρέπει εξάλλου να είναι έλλογη και να σέβεται
τόσο την αρχή της επικουρικότητας όσο και αυτήν της αναλογικότητας. Όσο εξακολουθεί ο νομοθέτης να αγνοεί τα παραπάνω βασικά δεδομένα, τα αποτελέσματα των όποιων πρωτοβουλιών του δεν μπορεί παρά να είναι πενιχρά ή ενίοτε και αντίρροπα προς τους στόχους τους οποίους επιδιώκει.

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
δεν είναι δυνατή μόνο ή κυρίως
με τα μέσα του ποινικού δικαίου.
Προϋποθέτει, πάνω απ’ όλα,
μία εκ βάθρων αναδόμηση
του ελεγκτικού και εισπρακτικού
φορολογικού μηχανισμού,
με παράλληλη εγκατάλειψη εκείνων
των κρατικών πρακτικών που ωθούν
τον πολίτη στην παραβατικότητα
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Η

Αργύρης Αργυριάδης
Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πανηγυρίζει μια σειρά από θριαμβευτικές νίκες.
Αφού «νικήσαμε στον πόλεμο» κατά των
διεθνών αγορών, με περισσή υπερηφάνεια και
υψηλό φρόνημα αρχίσαμε προ τριετίας ένα νέο
πόλεμο κατά της εγχώριας και της διεθνούς φοροδιαφυγής. Η πολιτεία «υποσχέθηκε» πρόστιμα
εκατομμυρίων ευρώ και «φιλοξενία» στις φυλακές για εκατοντάδες φοροφυγάδες. Σε ένα βαθμό τήρησε την υπόσχεσή της ικανοποιώντας -μερικώς έστω- την απαίτηση της κοινής γνώμης
«να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» για τη συλλογική μας κατάντια. Προφανώς, για όσα βιώνουμε σήμερα, η φοροδιαφυγή αποτελεί βασική αιτία. Όχι, όμως, την κυριότερη. Εάν είχαμε καθαρό μυαλό θα είχαμε προ πολλού αντιληφθεί ότι
η έλλειψη παραγωγικού προτύπου μας οδήγησε
στην πτώχευση. Μια χώρα που δεν παράγει τίποτα σε ανταγωνιστικές τιμές και το όνειρο κάθε μεσοαστού είναι -ή τουλάχιστον ήταν μέχρι
πρόσφατα- η πρόσληψη στο δημόσιο δεν μπορεί
να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ένα παγκοσμιοποιημένο και εξόχως ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αρκεστήκαμε
στο «συλλογικό ανάθεμα». Για άλλη μια φορά
ο επικοινωνισμός -δηλαδή η υποταγή της παραγωγής πρωτογενούς πολιτικής στην κίβδηλη
ανάγκη καλλιέργειας εντυπώσεων στις ευρύτερες μάζες- βρίσκεται στο προσκήνιο. Λίγοι γνωρίζουν ότι δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα είναι ήδη αδύνατον να εισπραχθούν (ως γνωστόν,
ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος), ενώ οι φυλακές είναι ήδη γεμάτες με θύτες βαριών εγκλημάτων. Η ανάγκη του παραδειγματισμού, βέβαια,
είναι υπαρκτή. Σίγουρα η φυλάκιση ενός επώνυμου φοροφυγάδα παραδειγματίζει. Όμως, μόνον πρόσκαιρα. Η αντιμετώπιση του προβλήμα-
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τος απαιτεί πιο σύνθετη και ευφυή προσέγγιση
από εκείνην που προσφέρει η καταστολή. Στην
Ελλάδα δεν είμαστε καθ’ έξιν φοροφυγάδες. Ούτε
είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι η φοροδιαφυγή ενυπάρχει στο γενετικό κώδικά μας. Για ποιο
λόγο ο Έλληνας συμμορφώνεται στη Γερμανία ή
στις ΗΠΑ και αδυνατεί να συμμορφωθεί στην Ελλάδα; Για τον απλούστατο λόγο ότι το ελληνικό
φορολογικό σύστημα αποτυγχάνει να ανταποκριθεί σε έξι βασικές αρχές.
Πρώτα πρώτα στην αρχή της φοροδοτικής
ικανότητας. Δεν υφίσταται κοινωνική δικαιοσύνη σε μια χώρα που αδυνατεί να επιμερίσει δίκαια τους φόρους, υπερφορολογεί τους μισθωτούς και τους συνεπείς επιχειρηματίες και «πριμοδοτεί» τη λούμπεν μεγαλοαστική τάξη (άλλως
την αεριτζίδικη επιχειρηματικότητα).
Δεύτερον δεν υπηρετεί την αρχή της ανταποδοτικότητας. Ο Έλληνας νιώθει - όχι αδίκως- ότι
πληρώνει φόρους που πέφτουν σε ένα βαρέλι
χωρίς πάτο. Το κράτος δεν του προσφέρει παροχές ανάλογες με τους φόρους που εισπράττει.
Τρίτον στην αρχή της κοστοστρέφειας. Το κόστος είσπραξης των υφιστάμενων φόρων είναι
υπερβολικά μεγάλο με αποτέλεσμα το τελικό
αποτέλεσμα να παραμένει φτωχό.
Τέταρτον στην αρχή της σταθερότητας. Μέσα
σε τρία χρόνια έχουν ψηφισθεί περισσότερες από
214 φορολογικές διατάξεις. Οι νεότερες τροποποιούν τις αμέσως προηγούμενες. Οι φορολογικές
συντελεστές -βασικό εργαλείο άσκησης αναδιανεμητικής πολιτικής- αλλάζουν με την ταχύτητα
του φωτός, υπακούοντας πρωτίστως στα κελεύσματα των γραφειοκρατών (ημεδαπών και αλλοδαπών) παρά σε κάποια αναπτυξιακή προοπτική.
Πέμπτον στην αρχή της αναλογικότητας των
κυρώσεων. Έχουμε ένα υποτιθέμενο «αντικειμενικό σύστημα» κυρώσεων που αποσυνδέεται
πλήρως από την υπαιτιότητα του παραβάτη. Δεν
δίνει τη δυνατότητα ούτε στα φορολογικά δικα-
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στήρια να αποδώσουν δικαιοσύνη, καθώς έχει
αποσυνδεθεί πλήρως η έννοια της υπαιτιότητας
από εκείνη της φορολογικής παράβασης.
Έκτον -και αυτό έγινε άμεσα αντιληπτό σε
όσους διακονούμε το φορολογικό δίκαιο- στην
πλήρη υπονόμευση κάθε κράτους δικαίου στον
τομέα των φορολογικών διαφορών. Η συνταγματική εγγύηση της παροχής έννομης προστασίας
(άρθρο 20 παρ.1 Σ.) συνιστά θεμέλιο της δικαιοκρατικής οργανώσεως του πολιτεύματος. Η δικαστική προστασία, ως αγαθό συνταγματικής περιωπής, πρέπει εξ αντικειμένου να συνέχεται από
τις προδιαγραφές της αμεσότητας, της πληρότητας, της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας, οι οποίες όχι μόνον χαρακτηρίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης in concreto δικαιοδοτικής προστασίας, αλλά και συνιστούν κριτήρια για
την πραγμάτωση και το σεβασμό του εγγεγραμμένου, στην διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του
Συντάγματος, δημοσίου υποκειμενικού δικαιώματος. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η πολιτεία υποχρεούται να οργανώσει και να στοιχίσει ένα σύστημα δικονομικών κανόνων, δυνάμενο να υποδεχθεί οποιοδήποτε αίτημα δικαστικής προστασίας και να εγγυηθεί τη σύστοιχη παροχή της σε
όλες τις πτυχές, μη επιτρεπόμενου οποιουδήποτε αποκλεισμού ή ουσιαστικού περιορισμού της
από τον κοινό νομοθέτη. Την ίδια ώρα σε όλους
τους αναπτυξιακούς δείκτες η δυνατότητα ενός
φυσικού ή νομικού προσώπου που δραστηριοποιείται οικονομικά σε μια χώρα να ζητήσει την
απαιτούμενη (δικαστική ή εξωδικαστική) προστασία τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα.
Δυστυχώς στη χώρα μας δεν εξυπηρετείται
κανένας από τους ανωτέρω στόχους (ούτε η συνταγματική επιταγή ούτε η οικονομική λογική του
δικαίου). Το κόστος πρόσβασης στα φορολογικά
δικαστήρια έχει εκτοξευτεί στα ύψη (παράβολο
2% επί της διαφοράς με πλαφόν τα 10.000€ για
πρόσβαση στον πρώτο βαθμό και απαίτηση κα-
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Το φορολογικό δίκαιο μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές

ταβολής του 50% της διαφοράς μέχρι την «αρχική δικάσιμο» για τη συζήτηση της έφεσης),
οξύνοντας τις κοινωνικές αντιθέσεις και καθιστώντας την Ελληνική Φορολογική Δικαιοσύνη
βαθύτατα ταξική.
Την ίδια ώρα ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης -ιδιαίτερα στις φορολογικές διαφορές- αγγίζει τα όρια της αρνησιδικίας (απαιτούνται κατά μέσο όρο πέντε έτη για να εκδικαστεί η υπόθεση σε πρώτο βαθμό και περίπου δέκα έτη μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης!). Ποιος
τρελός θα εμπιστευτεί τα λεφτά του σε μια χώρα που φλερτάρει με το βαλκανικό παρελθόν της
και το αφρικανικό μέλλον της;
Η λύση είναι προφανής, αλλά το κράτοςδυνάστης αρνείται να την εφαρμόσει. Η πιστή
τήρηση των ανωτέρω αρχών και η θεσμοθέτηση ενός εναλλακτικού τρόπου επίλυσης φορολογικών διαφορών είναι η δόκιμη λύση. Στη χώρα μας προσφάτως εισήχθη το κακέκτυπο της
ανωτέρω πρότασης. Θεσπίστηκε από το Μάρτιο
του 2011 η Επιτροπή του άρθρου 70Α (του Ν.
2238/1994) υπό το βαρύγδουπο τίτλο «Επιτροπή
Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών»,
στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά όλες υποθέσεις πάνω από 300.000€, δίχως να χαρακτηρίζεται από κάποιο στοιχείο ανεξαρτησίας, καθόσον
θεμέλιο της τελευταίας είναι η λειτουργική και
οργανική διάκρισή της από τις άλλες κατευθύνσεις της κρατικής εξουσίας. Υπάγεται στη Γενική
Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και αποτελείται από πρώην λειτουργό του ΝΣΚ, τρεις υπαλλήλους του Υπουργείο Οικονομικών και έναν εκπρόσωπο του επιχειρηματικού κόσμου (ΣΕΒ, ΓΕΣΕΒΕΕ). Το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή, ελέγχει τη νομιμότητα και εγκυρότητα των πράξεων του! Γιάννης
κερνάει και Γιάννης πίνει!
Ωστόσο, θα μπορούσαν να θεσπιστούν ανεξάρτητες επιτροπές (μια σε κάθε Περιφέρεια)

Η πιστή τήρηση των αρχών
της φοροδοτικής ικανότητας,
της ανταποδοτικότητας,
της κοστοστρέφειας, της σταθερότητας
και της αναλογικότητας
των κυρώσεων και η θεσμοθέτηση
ενός εναλλακτικού τρόπου επίλυσης
φορολογικών διαφορών είναι
η δόκιμη λύση

αποτελούμενες από εν ενεργεία ή πρώην δικαστικούς λειτουργούς και δικηγόρους στις οποίες,
άνευ ιδιαίτερης δαπάνης, θα μπορούσε να προσφύγει αρχικώς (με ενδικοφανή προσφυγή) ο πολίτης. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζαμε τόσο την ταχύτητα όσο και την ποιότητα της απονομής της δικαιοσύνης, καθόσον τα τακτικά φορολογικά δικαστήρια θα ασχολούνταν μόνον με
σημαντικές υποθέσεις που θα έφθαναν ενώπιόν τους, ενώ ο πολίτης θα μπορούσε να επικαλεστεί εις διπλούν δικαιοδοτικούς μηχανισμούς
έναντι της κρατικής αυθαιρεσίας.
Δυστυχώς, όλα τα ανωτέρω δεν εισφέρονται
ούτε προς συζήτηση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στο τέλμα. Μια κοινωνία στον βάλτο, αδυνατεί να σπάσει τις αλυσίδες που την κρατούν δέσμια. Βουλιάζουμε, λοιπόν, γιατί δεν αλλάζουμε…
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Οι Νέοι Δικαστές

(Τα χελιδόνια, το γεράκι και το κοτόπουλο)
Ο Μύθος
17

Νίκος Β. Αγγέλης
Επίτιμος Δικηγόρος

Σ

τα μέσα Ιανουαρίου 2013, μπαίνοντας στο
Πολυμελές, που μόλις άρχισε να συνεδριάζει, σταμάτησα. Και με πόση χαρά! Σταμάτησα τελικά γιατί η έδρα ήταν γεμάτη εκτός από
τη συνήθη σύνθεση, από νέους δικαστές. Χωρίς
να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, μόλις τους είδα, με τα σκούρα κουστούμια και ζακέτες και τα
άσπρα πουκάμισα, μου φάνηκαν σαν χελιδόνια
πάνω στο σύρμα έτοιμα να πετάξουν στον αδιάκοπο αγώνα τους, να τελειώσουν αυτό που είχαν
αρχίσει, να επιδιώξουν αυτό που είχαν βάλει ως
στόχο, να πορευθούν σαν οδοιπόροι. Ακόμη και
η αμηχανία τους από εκεί επάνω, όπως το διόρθωμα των μαλλιών, και η προσπάθεια κάποιου,
που δεν χωρούσε στην πρώτη σειρά και καθόταν
πίσω, ανάμεσα σε δύο συναδέλφους, για να έχει
καλύτερη θέα, ήταν χαριτωμένη.
Δεξιά «τω προσβλέποντι την έδρα», η γραμματέας. Ας την ονομάσουμε Ελπίδα. Τηρώντας
τα πρακτικά, με το μηχανογραφικό σύστημα ή
με το τετράδιο και το μολύβι, συμβάλουν (άνδρες και γυναίκες) στην απονομή της δικαιοσύνης κατά τρόπο πολύτιμο. Παρά τη διαφορετική
τους φύση και το βαθμό ομορφιάς στο σώμα και
την ψυχή, στην αίθουσα του Δικαστηρίου είναι
ένας καθρέφτης ίσως όχι της γαλήνης, αλλά σίγουρα της ηρεμίας. Έστω κι αν δεν είναι στο σύνολό τους πρότυπα, με την καλοσύνη στο φέρσιμό τους, και την γλυκύτητα στο χαρακτήρα τους
είναι μια όαση.
Ξαφνικά τα μάτια στράφηκαν πίσω στην παιδική μου ηλικία. Αμέσως μετά τον πόλεμο στο Στρατώνι, στο χωριό μου, (Μαντεμοχώρι της Χαλκιδικής) σ΄ ένα καλοκαιριάτικο απομεσήμερο. Κα-

θώς κοίταζα την θάλασσα με τον Άθω απέναντι,
που με μάγευε, στον ουρανό ένα γεράκι «ζύγιαζε» κάνοντας κύκλους. Ξαφνιάστηκα όταν το είδα να ορμάει σαν σαϊτα στη γη.
Άρπαξε ένα κοτόπουλο, το οποίο σκάλιζε, σκυφτό, για σπόρους, λίγο πιο μακριά από τη μάνα
του. Μόλις είχε αυτονομηθεί. Άρχισε ν’ ανεβαίνει με τη λεία του. Σχεδόν κάθετα. Δεν πρόλαβε
να φθάσει στα εκατό μέτρα όταν αιφνίδια ξεκίνησαν να μαζεύονται γύρω του χελιδόνια, που,
πριν λίγο έψαχναν κι αυτά για την τροφή τους.
Αμέσως σχημάτισαν ένα μεγάλο κύκλο γύρω από
το γεράκι με τη λεία. Και συνεχώς έρχονταν χελιδόνια να ενισχύσουν τον κλοιό. Το γεράκι μόλις
έκανε ν’ ανέβει παραπάνω, ανέβαινε σύσσωμος
και απειλητικά ο κλοιός των χελιδονιών. Το ίδιο
συνέβαινε και όταν το γεράκι, κατέβαινε, προφανώς, για να ξεφύγει. Ήταν ένας τέλειος αποκλεισμός, με τον κύκλο των χελιδονιών να γίνεται όλο
και πιο συμπαγής, αφού προστίθονταν νέα χελιδόνια. Θα πρέπει να είχαν έρθει όλα τα χελιδόνια του χωριού. Δεν μπόρεσα να υπολογίσω πόσο κράτησε η πολιορκία. Κι αυτό γιατί το αρπακτικό, αποκαμωμένο, άφησε τη λεία του να πέσει στη γη. Τότε σκόρπισε αστραπιαία και ο θανάσιμος κλοιός γύρω του.

Η πραγματικότητα
Χωρίς να προλάβω να ερμηνεύσω τα δύο περιστατικά, διαπίστωσα ότι είχα σταματήσει σχεδόν 2-3 βήματα μέσα στην αίθουσα του Πολυμελούς. Γιατί η παρουσία των νέων δικαστών, με
κράτησε αιχμάλωτο!
Αυτήν την εικόνα δεν θα ήθελα να την αλλά-
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Τα τόσα χρόνια μαχόμενης δικηγορίας έδειξαν ότι, ο πολύ καλός έως άριστος
δικαστής, εμφανίζεται και διαμορφώνεται στα ασφαλιστικά μέτρα, δικάζοντας
ως πρόεδρος. Ίσως γιατί αντιμετωπίζει μία πληθώρα θεμάτων σε ποικιλία
και νομικό περιεχόμενο. Και όχι βέβαια γιατί η έδρα των ασφαλιστικών,
στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον είναι «χαμηλή» και η επαφή με τους
δικηγόρους είναι άμεση και μοιάζει σαν να κοιτάζονται στον ίδιο καθρέπτη

ξω. Κουβαλάει το πηγαίο, το αληθινό της στιγμής, που σε συγκλόνιζε. Η είσοδος μου μετέδωσε μια χαρά, η οποία προήλθε από την ιδέα ότι
ξαφνικά ένοιωσα συμμέτοχος στη σκέψη τους,
που δεν ήταν άλλη από το ελπιδοφόρο ξεκίνημά τους. Ένοιωσα μια πληρότητα όχι μόνο γιατί είδα και καμάρωσα την ασκούμενή μου, πριν
από ορισμένα χρόνια, δικαστίνα τώρα στην έδρα!
Ευτυχώς δεν πρόκειται να συγκρουσθούμε γιατί η σύνταξη είναι η αρχή μιας απρόβλεπτης μοναξιάς. Και γιατί δεν μπόρεσα να καταλάβω ποιο
ήταν το ανθρώπινο στοιχείο που μας καθιστούσε,
δικαστές και δικηγόρους, μοναχικούς όσο και ξένους μεταξύ μας. Θα μπορούσε να αναπτυχθεί μία
υπέροχη συνύπαρξη του ενός κλάδου πλάι στον
άλλο, εφ’ όσον κατορθώσουν «να αγαπήσουν την
μεταξύ τους απόσταση». Ουτοπία αν σκεφτεί κάποιος ότι ανάμεσα και στους πιο κοντινούς ανθρώπους υφίστανται πάντοτε τεράστιες αποστάσεις και χωρίς την άσκηση εξουσίας ή τη διαμεσολάβηση μιας αντιδικίας.
Ταυτόχρονα με διακατείχε και μια ακαθόριστη
αγωνία για τα μεγάλα, τα πολλά και περίπλοκα
προβλήματα, που θα αντιμετωπίσουν οι νέοι δικαστές, που τελείωσαν πρόσφατα τη σχολή και
από τις αρχές Ιανουαρίου, κάνουν την εμφάνισή τους στις έδρες του Πρωτοδικείου (σε αστικές και ποινικές υποθέσεις), που απαιτούν ακούραστη εργατικότητα, νομική ικανότητα, σθένος,
ευθικρισία κ.α.
Δεν ξέρω τι παραδόθηκε στους νέους δικαστές με την διαδοχή των γενεών. Στην παρούσα
περίπτωση θα ήταν εξαιρετικά ταιριαστό να λεχθούν ορισμένες μέχρι στιγμής αλήθειες χωρίς να
πεί κάποιος ότι είναι συμφέρον να ακουστούν με

προσοχή από τους νέους δικαστές.
Μήπως πρέπει στη δικαιοσύνη να δοθεί μία άλλη διάσταση; Για παράδειγμα: ο συνδυασμός της
ιδέας ότι αρκετοί παλαιότεροι –άριστοι δικαστές,
με τις οποίες υποδομές τους, περιέχουν ακόμη
την αξία τους, σημαντική και πολύτιμη, θα προσθέσουμε, με την προϋπόθεση να παρθούν από
αυτές ότι καλύτερο, διαμορφώνει μία προοπτική
να εξασφαλίσουμε, τουλάχιστον, ότι υπάρχει ελπίδα για να αλλάξουν τα πράγματα.
Οι δικαστές αυτοί, δάσκαλοι στην κυριολεξία,
όπως και οι φιλόσοφοι, όχι μόνον μας δείχνουν τι
έχουμε αισθανθεί αλλά παρουσιάζουν τις εμπειρίες μας δεικτικότερα και σαφέστερα από όσο θα
μπορούσαμε εμείς. «Μας εξηγούν την κατάστασή μας, βοηθώντας έτσι να αισθανόμαστε λιγότερο μόνοι και μπερδεμένοι εξαιτίας της. Σχηματοποιούν πλευρά της ζωής μας, που αναγνωρίζουμε ως δική μας αλλά δεν θα μπορούσαμε ποτέ να την κατανοήσουμε μόνοι μας τόσο καθαρά»
Θα είναι τυχεροί στα πρώτα χρόνια τους οι νέοι δικαστές να συναντήσουν έναν άξιο Πρόεδρο
από κάθε άποψη. Ένα διαμάντι. Σπανίζουν όλο
και περισσότερο αλλά υπάρχουν ακόμη. Θα τους
μιλήσει για το μέλλον τους αλλά και για το παρελθόν ώστε να συμφιλιώσει τις αντιφάσεις τους.
Μπορεί και να τους εξομολογηθεί για την γενναιότητα που έδειξε, και πήγασε από τον εσωτερικό του κόσμο, όταν χρειάστηκε να πεί το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ.

Ο πολύ καλός έως άριστος δικαστής
Τα τόσα χρόνια μαχόμενης δικηγορίας έδειξαν
ότι, ο πολύ καλός έως άριστος δικαστής, εμφανίζεται και διαμορφώνεται στα ασφαλιστικά μέτρα,
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δικάζοντας ως πρόεδρος. Ίσως γιατί αντιμετωπίζει μία πληθώρα θεμάτων σε ποικιλία και νομικό περιεχόμενο. Και όχι βέβαια γιατί η έδρα των
ασφαλιστικών, στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον είναι «χαμηλή» και η επαφή με τους δικηγόρους
είναι άμεση και μοιάζει σαν να κοιτάζονται στον
ίδιο καθρέπτη. Στη διαδικασία αυτή λαμβάνει υπ’
όψη κάποιος την ίδια τη γέννηση του χαρακτήρα,
που βγαίνει από την άσκηση του λειτουργήματος αυτού. Και τίποτε δεν είναι προδιαγεγραμμένο, αφού οι συνθήκες της γνώσης δεν είναι τόσο
άνετες και όπου οι περιστάσεις να μετατρέψεις
την προσωπικότητα σου από υπόθεση σε υπόθεση εμφανίζονται τόσο απίστευτες.

Οι αυτοβιογραφίες

Διαβάζοντας με πολύ προσοχή τις αυτοβιογραφίες αλλά και τα άρθρα πολλών δικαστών, οι
οποίοι συνήθως τολμούν να πουν μερικά πράγματα, από την ασφαλή θέση του επιτίμου Αεροπαγίτη ή Εφέτη, ή του μέλους του συνδικαλιστικού
του οργάνου διαπίστωσα, αφαιρώντας την αχρείαστη αυτοαναφορικότητα, ότι δεν στοχεύουν να
αποκαλύψουν τον απόκρυφο δικαστή, των δυνατοτήτων και λαθών, που έζησαν, αλλά στέκονται
σε διάφορες γενικές παρατηρήσεις και δογματισμούς. Δηλαδή γίνονται απλοί αντιγραφείς της ζωής τους. Και όχι φανερωτές διδαγμάτων και δυνατοτήτων και στην ουσία δημιουργοί δικαστών,
φορείς σημαίνουσας δικαστικής πραγματικότητας.
Η σύγκρουση
Κατά τον Roland Barthes (στο βιβλίο ΑπόλαυΠιστεύω ότι δεν θα εκχωρήσουν οι νέοι δι- ση – Γραφή – Ανάγνωση) «Μια τρέχουσα ψευδαίκαστές το κενό και γεμάτο ελπίδες χώρο της αλ- σθηση είναι οι αυτοβιογραφίες. Γιατί το υποκείμελαγής, που οι σημερινές συνθήκες διαμόρφωσαν νο της εκφώνησης στην αυτοβιογραφία δεν μποστον παλαιό και αποτυχημένο κατά την άποψή ρεί να ταυτίζεται με αυτό που έδρασε σε μια παμου συνδικαλισμό των δικαστικών ενώσεων, ο ρελθούσα στιγμή. Δεν μπορεί να είναι παρά μια
οποίος κατά τα λεγόμενα των ιδίων, δοκιμάστηκε έκφραση μιας εσωτερικότητας πίσω και έξω από
και απέτυχε (βλ. περισσότερα για τον συνδικαλι- την πραγματικότητα».
Μήπως και αυτοί όπως οι περισσότεροι ακοσμό των δικαστών στο τεύχος 65 του Ενώπιον).
Πιστεύω πως η συνδικαλιστική φρουρά ανα- λουθούν τη ρήση ότι «μόνο με την αυτοβιογραγκαστικά θα συγκρουσθεί με τις νεωτεριστικές φία σου, μπορείς να διορθώσεις τα λάθη, που
έκανες».
απόψεις.
Έχω την αίσθηση πως θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον εξελικτικό συντηρητισμό των ενώσε- Επιτάχυνση στον εκσυγχρονισμό ων και τον συντηρητικό εκσυγχρονισμό ορισμέ- Διδακτορικό
νων συνταξιούχων ανωτέρων ή ανώτατων δικαΚαλή είναι η επιτάχυνση για τον εκσυγχρονιστικών, που η μόνη διαφορά τους είναι οι μεγα- σμό των δικαστηρίων, και όσα προβλέπονται στα
λόστομες εκφράσεις για ανεξαρτησία της δικαι- σχέδια διαταγμάτων στην εποχή της Ηλεκτρονιοσύνης, για ανθρωπιά, δικαιοσύνη αλλά και για κής Δικαιοσύνης (e-justice) όμως για την εκπαίδικαιοσύνη του Θεού. Διότι οι μεν βλέπουν τον δευση των δικαστών δεν αρκούν οι διδασκαλίες
συνδικαλισμό (σταματώ γιατί είναι πολλά που στη σχολή δικαστών. Ούτε τα διδασκόμενα μαθήπρέπει να γραφούν και λοξοδρόμησα). Οι δε μέ- ματα. Μήπως η διδασκόμενη αυτή επιστημονική
σα από την αυτοβιογραφία τους συνήθως, προ- παιδία στη σχολή δικαστών θα πρέπει να αποτεσπαθούν να εξηγήσουν γιατί δεν είπαν το μεγά- λέσει αντικείμενο μελέτης διαφορετικών επιστηλο ΝΑΙ και το μεγάλο ΟΧΙ τη στιγμή που έπρεπε μών: όπως π.χ. της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολοκαι χρειάζονταν γενναιότητα και οδηγήθηκαν σε γίας, της Πληροφορικής, της πρακτικής φιλοσοσυμβιβασμούς. Δηλαδή στη συνεχιζόμενη παθο- φίας; Πόσοι άραγε από τους δικαστές κατέχουν
γένεια. Από κάποιον άκουσα ότι «Μόνο η φιλο- σήμερα μεταπτυχιακό τίτλο; Που ίσως δεν είναι
δοξία είναι αγέραστη και στα γεράματα δεν ευ- απαραίτητο, να είναι σχετικό με τους κλάδους,
χαριστεί πιο πολύ το κέρδος, όπως ισχυρίζονται του Δικαίου; Ένα διδακτορικό, π.χ. φιλοσοφίας,
μερικοί, αλλά οι τιμές».
ακόμη και μουσικολογίας, πιστεύω, ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνική πολιτιστική
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Ο εκκολαπτόμενος δικαστής βήμα-βήμα εύκολα βρίσκει την κρατούσα
νομολογία. Την ηθική αξία του βίου του και την ευθύνη για την διαμόρφωσή
του, όμως μπορεί να την βρει μόνο στο διάβασμα και στο ξαναδιάβασμα
αλλά και στη συγκέντρωση κάθε μορφής μελέτης και υλικού γύρω
από την δικαιοσύνη ώστε να δημιουργήσει ένα προσωπικό του αρχείο,
πολύτιμο με τον καιρό
ηθική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Γιατί ένα παρόμοιο διδακτορικό, όσο κι αν φαίνεται
εκτός εντεταλμένου νομικού κύκλου, προσδίδει
μια υψηλή πνευματική επάρκεια στον κατέχοντα.
Μήπως μελλοντικά όλοι νέοι δικαστές θα πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο; Σήμερα ακούμε συχνά το επιχείρημα για την χαμηλή ποιότητα της απονεμόμενης δικαιοσύνης. Πώς θα αλλάξει η ποιότητα, αν δεν παράγονται υψηλής ποιότητας δικαστές, που θα στελεχώνουν τη δικαιοσύνη. Είναι ελάχιστα τα στοιχεία κοινωνιολογίας και ψυχολογίας που διδάσκονται. Ας μην κοροϊδευόμαστε.

Ποιότητα κοινωνικά δίκτυα
Ο εκκολαπτόμενος δικαστής βήμα-βήμα εύκολα
βρίσκει την κρατούσα νομολογία. Την ηθική αξία
του βίου του και την ευθύνη για την διαμόρφωσή του, όμως μπορεί να την βρει μόνο στο διάβασμα και στο ξαναδιάβασμα αλλά και στη συγκέντρωση κάθε μορφής μελέτης και υλικού γύρω
από την δικαιοσύνη ώστε να δημιουργήσει ένα
προσωπικό του αρχείο, πολύτιμο με τον καιρό.
Μέσα σε πλαίσιο δημοσιεύεται αυτούσια μια
σελίδα από το βιβλίο Η Αυτοκρατορία του Νόμου του Ρόναλντ Ντουόρκιν, Αμερικανού (19312013). Πέθανε πρόσφατα και υπήρξε, σύμφωνα
με τα ΜΜΕ (βλ. εκτεταμένες δημοσιεύσεις στην
Εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ 17-2-2013, 10-3-2013, ΤΑ ΝΕΑ
18-2-2013): «Ο σπουδαιότερος στον κόσμο φιλόσοφος του δικαίου των τελευταίων 50 χρόνων
και ένας από τους κορυφαίους ηθικούς και πολιτικούς φιλοσόφους της εποχής μας. Η σημασία
του έργου του είναι τόσο μεγάλη ώστε σε όλο το
φάσμα της πρακτικής φιλοσοφίας, το οποίο θεωρούσε συνεχές και ενιαίο, όπως και ο Αριστοτέλης, ο επιστημονικός διάλογος είναι σήμερα πολύ βαθύτερος, από ό,τι ήταν πριν από αυτό ή θα
ήταν χωρίς αυτό».

Παρουσιάζει, κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τελευταίο του βιβλίο Ο Άνθρωπος - Έχινος, όπου «το εγχείρημα της ανάκτησης
της ενότητας της πρακτικής φιλοσοφίας θα αποτελέσει την προϋπόθεση για να ξαναϊσχύσει η
ηθική ως ασφαλές αγκυροβόλιο του δικαίου και
ως πυξίδα της πολιτικής».
Πιστεύω πως η ποιότητα θα αρχίσει να ανεβαίνει. Υπάρχουν αστραφτερά μυαλά και το συνολικό επίπεδο θα βελτιώνεται, τη στιγμή που όλοι
μιλούν ότι ήρθε ο καιρός, που δυνάμεις, μελετούν και κάνουν κινήσεις που δυνητικά θα οδηγήσουν σε αισιόδοξα αποτελέσματα.
Τι θα φωτίσει όμως τη μοίρα των νέων δικαστών; Το ερώτημα είναι πολύ μεγάλο και προσωπικό για τον κάθε νέο δικαστή. Η δε αναφορά σε
ορισμένα παραδείγματα είναι απόλυτα ενδεικτική. Μπορεί οι εικόνες θλίψεις, με πολίτες να συνωστίζονται στις ουρές για ένα σουβλάκι ή μια
φτερούγα ψημένο κοτόπουλο. Ίσως τα εγκλήματα των ισχυρών, μεταξύ των οποίων και τα βαριά οικονομικά εγκλήματα, το μέγεθος της κοινωνικής βλάβης των οποίων είναι ανυπολόγιστο.
Ενώ η διάπραξή τους υποθηκεύει το μέλλον των
επερχόμενων γενεών. Ακόμη η επιμέτρηση της
ποινής ανάλογα με το κοινωνικό επίπεδο του κατηγορουμένου. Ενώ καλλιεργείται προκλητικά η
άποψη ότι τα βαριά οικονομικά εγκλήματα δεν
είναι απειλή για την κοινωνία.
Προσωπικά φοβάμαι τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων και κυρίως την επιθετικότητα και παράνοια που κυκλοφορεί σε ορισμένα από τα μέσα αυτά. Καθώς το συναίσθημα και η προσωπικότητα, ειδικά των νεαρών, σε ηλικία, χωρίς να
εξαιρεί κάποιος και τους δικαστές, θα επηρεάζονται (όπως διαβάζουμε σε εφημερίδες) ολοένα
και περισσότερο από τις «διαδικτυακές» εμπειρίες, δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί ποια θα
είναι τα κοινωνικά δεδομένα που θα καθορίζουν
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την ταυτότητα του δικαστή ύστερα από μερικά
χρόνια. Αν και δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη κριτήρια διάγνωσης για τον εθισμό εντούτοις άτυπα υπάρχουν πέντε τύποι εθισμού. «Πρόκειται
για τον εθισμό στα παιχνίδια, στον τζόγο και τις
αγορές, στην πορνογραφία, το σερφάρισμα στο
διαδίκτυο και την αναζήτηση σχέσεων».

Αντίθετες απόψεις
Όταν μετέφερα την εικόνα, ως χελιδονιών, των
νέων δικαστών σε κάποιο αγαπημένο και έγκριτο
συνάδελφο, με τον οποίο συχνά ανταλλάσσουμε
απόψεις, διαφωνώντας, συχνά πάνω σε θέματα
δικαιοσύνης, μου απάντησε:
- Μην έχεις αυταπάτες. Οι πιο πολλοί θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία με τους προηγούμενους και συνέχισε:
- Είδες τι είπε ο Έλληνας Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην συνέντευξή του στην
ελληνική τηλεόραση:
- «Ότι η Δικαιοσύνη πάσχει και είναι αργή» και
ότι «δεν υπάρχει κρίση θεσμών αλλά κρίση ανθρώπων».
Όσο για τις αξίες συνέχισε, ο συνάδελφος, έχω
να σου πω μόνο το εξής:
- Εύκολα καταναλώνεται μία αξία- ένα διαμάντι
στο επειδή και δια ταύτα. Δεν κάνω λόγο για
τις ποινικές υποθέσεις.
Είναι ένα από τα θέματα για τα οποία με δυσκολία εξασφαλίζεται ακόμη και η εντύπωση της
αλήθειας, αντικειμενικότητας, έστω και αν αυτή
προέρχεται από τα ίδια τα χείλη των δικαστών,
συνδικαλιστών, ή συνταξιούχων, και σηκώνει έρευνα και σε βάθος συζήτηση…
Αναφερθήκαμε, κατόπιν, στον Αριστοτέλη ο
οποίος στο έργο του περί ποιητικής, τονίζει: «Η
αρχή κάθε πράξεως εδρεύει στην προαίρεση,
στην πρόθεση του φορέα της και αυτό έχει ως
αποτέλεσμα το αντικείμενό της να ταυτίζεται με
την επιλογή του. Η πρόθεση, εξ άλλου αυτή, όσο
κι αν διαμορφώνεται υπό το κράτος φυσικών και

ιστορικών καταναγκασμών, διακατέχεται και διαπνέεται στο βάθος από μιαν ελεύθερη βούληση, η οποία κατευθύνεται προς έναν σκοπό που
υπερβαίνει την υλική πραγματικότητα». Αλλά και
«Ο Όμηρος και η τραγωδία, το κατ’ εξοχήν είδος
ποιήσεως, παριστάνουν ανώτερες πράξεις (βελτίονας ή καθ΄ημάς) και ανώτερους ανθρώπους
(ανθρώπους βελτίους ή νύν)».
Θυμηθήκαμε ότι οι αξίες εύκολα συγκρούονται μέσα στη ψυχή κάθε μεμονωμένου ατόμου.
Όπως ότι η δικαιοσύνη, η άτεγκτη δικαιοσύνη,
είναι για μερικούς ανθρώπους απόλυτη αξία αλλά δεν συμβιβάζεται με ό,τι ίσως αποτελεί εξίσου υπέρτατη αξία γι’ αυτούς – το έλεος, η συμπόνοια, η επιείκεια. Τέτοιες απόψεις μπορεί να
δημιουργούν ακλόνητες πεποιθήσεις σε δικαστικές υποθέσεις όχι όμως και κατανόηση του τι σημαίνει άνθρωπος τόσο από την πλευρά του δικάζοντος όσο και από την πλευρά του δικαζόμενου.
Ωστόσο θυμάμαι ότι βγαίνοντας από την αίθουσα του Πολυμελούς, το όνειρο, που μόλις είχα δει μ’ έκανε, προς στιγμήν, ευτυχισμένο γιατί
πίστευα ότι «κάθε δέντρο έχει τον καπνό του»
Γιατί ακούσθηκε και γράφτηκε από χείλη δικαστών όπως από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
ότι: «Επιλέγαμε, φρονώ, όλοι το Δικαστικό Λειτούργημα όχι με οικονομικά κριτήρια, αλλά με
ποιοτικά, ψυχικά πνευματικά!» και από την Εφέτη Χασιρτζόγλου: «Καλύτερα φτωχοί δικαστές παρά καθόλου». Γιατί αγαπούσα αυτούς τους νέους
δικαστές και επιθυμούσα να αντισταθούν και να
δημιουργούν. Γιατί το λειτούργημα του δικαστή
περιέχει διττή δέσμευση, που δύσκολα τηρείται:
την άρνηση του ψεύδους για ό,τι γνωρίζει και την
αντίσταση στην καταπίεση. Με δύο λόγια τάσσεται στην υπηρεσία της αλήθειας και της ελευθερίας. Γιατί ήθελα να μην γίνει, για εμάς τους Έλληνες, σπάνια και πολύτιμη η απονομή της δικαιοσύνης όπως έγιναν τελευταία πολλά σημαντικά
πράγματα στη χώρα μας!

Πιστεύω πως η ποιότητα θα αρχίσει να ανεβαίνει. Υπάρχουν αστραφτερά
μυαλά και το συνολικό επίπεδο θα βελτιώνεται, τη στιγμή που όλοι μιλούν
ότι ήρθε ο καιρός, που δυνάμεις, μελετούν και κάνουν κινήσεις που δυνητικά
θα οδηγήσουν σε αισιόδοξα αποτελέσματα
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Τα κείμενα αναδίφησε από το αρχείο του
ο Επίτιμος Δικηγόρος Νίκος Β. Αγγέλης
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Προτάσεις για τον
Περιορισμό της Διαφθοράς
και της Δωροδοκίας
στη Δημόσια Δράση
Ιωάννης Ε. Γιαννακέλος
Δικηγόρος
Μ.Δ.Ε. Ποινικών Επιστημών Α.Π.Θ.
υπ. Μ.Δ. Ιδιωτικού Δικαίου Δ.Π.Θ.

Α. Εισαγωγικά

Ι. Η έννοια της διαφθοράς

Είναι γεγονός ότι η σαφής εννοιολογική οριοθέτηση του φαινομένου της διαφθοράς1 είναι ένα
δύσκολο εγχείρημα, λόγω της επέκτασής της σε
ευρεία κλίμακα τομέων της κοινωνικής ζωής αλλά και εξαιτίας των διαφορετικών τρόπων εκδήλωσής της. Όταν μιλάμε για διαφθορά συνήθως
αναφερόμαστε στην ηθική κατάπτωση, την κατάχρηση εξουσίας για προσωπικό όφελος, την «καταστροφή» των θεσμών. Στο επίκεντρο της έννοιας της διαφθοράς2 βρίσκεται μία αθέμιτη συ-

1 Για μια εγκληματολογική προσέγγιση του φαινομένου βλ. Πανούση Γ.,
Ποίος ο διαφθορεύς του κρατούμενού μας;, ΠοινΔικ2004, σελ.318. Για
μία ανάλυση από ποινικής και εγκληματολογικής σκοπιάς της προβληματικής της διαφθοράς στη Γερμανική επιστήμη βλ. Bannenberg B.,
Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle: eine
kriminologisch- strafrechtliche Analyse, 2002.
2 Για την έννοια και τον ορισμό της διαφθοράς βλ. ενδεικτικά και Αργυροηλιόπουλου Η., Δημόσια και ιδιωτική διαφθορά στις αρχές του 21ου
αιώνα-Σημείο καμπής, ΠοινΔικ2001, σελ. 663, του ίδιου, Η ιδιωτική και δημόσια διαφθορά ως έγκλημα αθέμιτου ανταγωνισμού, 2006,
σελ.39, Βουγιούκα Κ., Η προβληματική του εγκλήματος της δωροδοκίας, σε Τιμ. Τομ. Μπενάκη-Ψαρούδα Α., Ποινικές επιστήμες-θεωρία
και πράξη, 2008, σελ. 102, Γιαμάνη Στ., Ανάλυση των θεσμών καταπολέμησης της διαφθοράς και αξιολογική κρίση των σχετικών ρυθμίσεων, Πραξ&ΛογΠΔ2009, σελ.608, Δημόπουλου Χ., Η διαφθορά,
2005, σελ.191, Πανούση Γ., Ποίος ο διαφθορεύς του κρατούμενού
μας;, ΠοινΔικ2004, σελ. 316, Μανωλεδάκη Ι., Η καταπολέμηση της
διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, σε Μελέτες για εμβάθυνση στο ποινικό δίκαιο, 20057, σελ. 300

ναλλαγή3, η οποία εξυπηρετεί και προωθεί ατομικά συμφέροντα με όρους αδιαφάνειας, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας δημόσιους μηχανισμούς4. Πρόκειται για την αλλοίωση της σχέσης
μεταξύ φορέων εξουσίας και πολιτών. Μέσω αυτού του φαινομένου υπονομεύονται και απειλούνται οι δημοκρατικοί θεσμοί, η ισονομία των πολιτών και εν τέλει η ίδια η αξιοπιστία της χώρας.
Σημαντικό είναι ότι επιτείνει το αίσθημα αδικίας του πολίτη. Πρόκειται περί μιας «σκοτεινής»
θα λέγαμε εγκληματικότητας καθώς συνήθως τα
εμπλεκόμενα μέρη έχουν συμφέρον να την κρατήσουν κρυφή, καθώς με κάποιο, έστω κι έμμεσο τρόπο, ωφελούνται. Η διαφθορά είναι ταυτισμένη κυρίως με τη μη σωστή λειτουργία της
δημόσιας υπηρεσίας, παρόλο που το φαινόμενο
μπορεί να παρατηρηθεί και στον ιδιωτικό τομέα,
γεγονός που τα τελευταία χρόνια κινητοποίησε
τον διεθνή5 και τον εθνικό νομοθέτη6. Πιο συγκεκριμένα, στον πυρήνα της έννοιας βρίσκεται
3 Για τη συναλλακτική λογική της διαφθοράς βλ. Δημόπουλου Χ., Η διαφθορά, 2005, σελ.188
4 Βλ. Μπιτζιλέκη Ν., Η διαφθορά ως νομικό και πολιτικό πρόβλημα,
ΠοινΧρ2009, σελ. 97-98. Βλ. επίσης τον ορισμό που δίδει στο αρ.2
η Ευρωπαϊκή Αστική Σύμβαση κατά της Διαφθοράς (Στρασβούργο,
4.11.1999).
5 Βλ. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά, άρθ.37
παρ.1
6 ν.3560/2007
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το φαινόμενο της μυστικής προσφοράς ή υπόσχεσης7, απαίτησης ή λήψης μιας μη οφειλόμενης ωφέλειας (εξωσυμβατική ωφέλεια/ιδιωτικό
κέρδος), υλικής ή μη φύσης8 σε ή από ένα πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τα καθήκοντά του στο
πλαίσιο μιας δημόσιας υπηρεσίας ή επιχειρησιακής μονάδας, για πράξεις ή παραλείψεις (νόμιμες ή παράνομες), για τις οποίες ενδιαφέρεται
ο παρέχων το αντάλλαγμα9.
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ΙΙ. Σχέση διαφθοράς με δωροδοκία

Στη συνείδηση της κοινωνίας10 αλλά και στην
επιστήμη11 έχει ταυτιστεί όμως η διαφθορά κυρίως με το έγκλημα της δωροδοκίας, τόσο στην
ενεργητική όσο και την παθητική του μορφή. Και
ορθά, αφού η έννοια της διαφθοράς στο δημόσιο
τομέα, όπως την αποδώσαμε πιο πάνω μοιάζει με
αυτή της δωροδοκίας υπαλλήλου, με τη διαφορά
ότι η τελευταία συναρτά το δώρο με συγκεκριμένη υπηρεσιακή ενέργεια. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η δωροδοκία υπαλλήλου είναι ο πυρήνας
του φαινομένου της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται θα λέγαμε
και στις επαναλαμβανόμενες τροποποιήσεις των
σχετικών περί δωροδοκίας άρθρων του Ποινικού
Κώδικα12, οι οποίες είναι το αποτέλεσμα των συνεχών πολιτικών διακηρύξεων για «την πάταξη
της διαφθοράς», αλλά και στις σχετικές αιτιολογικές τους εκθέσεις13.
7 Βλ. σχετικά σε Ηλία Ι., Η διαφθορά ως δίκτυο σχέσεων-συναλλαγών:
η περίπτωση της εμπλοκής του δικηγόρου ως διαμεσολαβητή σε δίκτυα διαφθοράς., ΠοινΔικ2006, σελ. 1025, ο οποίος αναφέρεται σε
«μυστική συναλλαγή».
8 Π.χ. κατάληψη υψηλών θέσεων.
9 Βλ. σχετικά σε Καϊάφα Γκμπάντι Μ., Ποινική καταστολή της διαφθοράς
στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα: το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε.
στην ευρύτερη διεθνή σκηνή και το εθνικό μας δίκαιο, ΠοινΧρ2010,
σελ. 4, η οποία όμως δεν εντάσσει στον ορισμό της και την απαίτηση ή λήψη του μη οφειλόμενου ανταλλάγματος.
10 Βλ. διαπιστώσεις σε Αργυροηλιόπουλου Η., Δημόσια και ιδιωτική διαφθορά στις αρχές του 21ου αιώνα-Σημείο καμπής, ΠοινΔικ2001,
σελ.663, του ίδιου, Η ιδιωτική και δημόσια διαφθορά ως έγκλημα
αθέμιτου ανταγωνισμού, 2006, σελ.40.
11 Βλ. Μπιτζιλέκη Ν., Υπηρεσιακά εγκλήματα, 20012 , σελ. 153, και
Ράϊκου Δ., Δημόσια διοίκηση και διαφθορά, 2006, σελ. 95, Μυλωνόπουλου Χ., Σύγχρονα δογματικά προβλήματα του εγκλήματος της
δωροδοκίας, σε Καταπολέμηση της διαφθοράς των κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, 2001, σελ.176
12 Βλ. πρόσφατα ιδίως ν.3943/2011, 3849/2010 και ν.3666/2008
13 Βλ. αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις», αρ. 8 και 9. σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο http://
www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=xjxkOsYg
1y4%3D&tabid=142.

Β. Μέτρα αντιμετώπισης της διαφθοράς
Ι. Μέτρα πολιτικής και διοικητικής υφής

Βασικό δεδομένο το όποιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε προσπάθεια πρότασης μέτρων αντιμετώπισης της διαφθοράς αποτελεί η
διαπίστωση ότι κάθε προσπάθεια συμβάλλει μόνο στον περιορισμό της εκδήλωσης φαινομένων
διαφθοράς, κι όχι στην εξάλειψή τους. Και εξηγούμαστε. Η διαφθορά, ως τομέας εγκληματικής
δράσης, και ως κοινωνικό φαινόμενο αποτελεί
έναν από τους τομείς στους οποίους διαφαίνεται
κατάφωρα η εκδήλωση της ανθρώπινης εξουσιαστικής λογικής, του ανταγωνισμού κτλ. που, σε
ένα βαθμό αποτελούν στοιχεία σύμφυτα με τη
φύση του ανθρώπου, και συνεπώς ως φαινόμενο
πάντοτε θα υπάρχει! Επομένως εξάλειψη του φαινομένου της διαφθοράς δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Ωστόσο αξίζουν τον κόπο προσπάθειες περιορισμού του, στο βαθμό που έχει δυσμενείς συνέπειες για τις κοινωνίες μας.
Έτσι, στα πλαίσια αυτά, σε μια προσπάθεια
συμβολής μας στον περιορισμό αυτής της κοινωνικής παθολογίας, που συγκεντρώνει και το ενδιαφέρον του ποινικού νομοθέτη, μπορούμε να
προτείνουμε μέτρα πολιτικής υφής, μέτρα διοικητικής φύσης, κοινωνικά, αλλά και τέλος βελτιώσεις του ποινικού οπλοστασίου.
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Η δωροδοκία υπαλλήλου είναι ο πυρήνας του φαινομένου της διαφθοράς
στο δημόσιο τομέα. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται θα λέγαμε
και στις επαναλαμβανόμενες τροποποιήσεις των σχετικών περί δωροδοκίας
άρθρων του Ποινικού Κώδικα, οι οποίες είναι το αποτέλεσμα
των συνεχών πολιτικών διακηρύξεων για «την πάταξη της διαφθοράς»,
26 αλλά και στις σχετικές αιτιολογικές τους εκθέσεις
Κατά πρώτον, η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι θέμα γενικότερης παιδείας14, πολιτικής κουλτούρας. Ξεκινά από τον καθένα πολίτη
ξεχωριστά, ο οποίος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να δρά σε αρκετούς τομείς έχοντας ως γενική αρχή την αφοσίωση στο «κοινό
καλό», βάζοντας στην άκρη, όταν χρειάζεται, το
προσωπικό συμφέρον. Να συνειδητοποιήσει ότι
πρέπει να προχωρούν οι «άξιοι» κι όχι οι «ανάξιοι» που επιδιώκουν μόνο το εύκολο «βόλεμα».
Πρέπει, σε αυτή την κατεύθυνση, να κάνει επίσης σωστή και πολύ προσεκτική χρήση του εκλογικού του δικαιώματος.
Προς την κατεύθυνση της δημιουργίας υπεύθυνων πολιτών, που αγωνίζονται για το κοινό καλό, πρέπει να συμβάλλει και η πολιτεία, μέσω της
παρεχόμενης παιδείας στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Σε ειδικότερο πολιτικό επίπεδο, η εκάστοτε επιλογή των υπουργών από τον πρωθυπουργό
πρέπει να γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα τις
ικανότητες, τη μόρφωση και το ήθος, κι όχι με
κομματικά κτλ. κριτήρια. Επίσης, ο κάθε πολιτικός πρέπει να είναι έτοιμος να αναλαμβάνει και
το πολιτικό κόστος, κάτι που άλλωστε έχει υποχρέωση να κάνει λόγω της θέσης ευθύνης στην
οποία έχει κληθεί να υπηρετήσει.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα διοικητικά μέτρα
που πρέπει να ληφθούν και να ενισχυθούν15. Έτσι
απαιτείται αποφασιστικότητα στην αυστηρή εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου μέσω της προβλεπόμενης από τον υπαλληλικό κώδικα διαδικασίας. Επίσης απαιτείται στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, των διοικητικών μηχανισμών, φο14 Βλ. σχετικά Μανωλεδάκη Ι., Η σκλήρυνση της ποινικής καταστολής
στη σύγχρονη Ελλάδα, σε Τιμ.Τομ. Σπινέλλη Κ., Εγκληματολογικές
διεπιστημονικές προσεγγίσεις, 2010, σελ. 706
15 Για τα θεσπισθέντα κατά καιρούς διοικητικά μέτρα βλ. αναλυτικά σε
Μανωλεδάκη Ι., Η καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, ό.π., σελ.310-311

ρέων, των δικαστικών αρχών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, π.χ. ΣΔΟΕ, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνής Διαφάνεια
Ελλάς, Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς.
Επίσης, και σε σχέση με τη διαφθορά στη δικαιοσύνη, που συγκεντρώνει μέγιστη απαξία, απαιτείται επιβολή αυστηρών πειθαρχικών ποινών στους
τυχόν επίορκους δικαστικούς λειτουργούς, αλλά
και στους δικηγόρους που αποδεικνύεται ότι συμμετέχουν σε πράξεις δωροδοκίας. Όμως, απαιτείται και ουσιαστικός έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης με αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για το πόθεν έσχες, αλλά ακόμη
και άρση του απορρήτου των καταθέσεων, όπου
επιβάλλεται και επιτρέπεται16. Η αντιμετώπιση
των φαινομένων διαφθοράς στον χώρο της Δικαιοσύνης αξιώνει όμως πριν από οτιδήποτε άλλο την θεσμική θωράκιση της αληθινής ουσιαστικής αιτιολόγησης των δικαστικών αποφάσεων και
κατεξοχήν των ποινικών17.
ΙΙ. Αντιμετώπιση της διαφθοράς μέσω μιας ορθολογικής χρήσης του Ποινικού Δικαίου- de lege
ferenda προτάσεις

Τα ποινικά μέτρα καταστολής, χωρίς να αποτελούν πανάκεια, είναι απαραίτητα, ως ultima
ratio βέβαια, για τον περιορισμό του φαινομένου της διαφθοράς18, και πιο συγκεκριμένα των
εγκλημάτων δωροδοκίας υπαλλήλου-δικαστή, που
αποτελούν ουσιαστικά τον πυρήνα του. Το ελληνικό ποινικό οπλοστάσιο είναι πλούσιο σε διατάξεις, προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης
16 Βλ. άρθρο 1 και 6 ν.2713/1999 (Υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων
της ελληνικής αστυνομίας)
17 Βλ. με έντονο επικριτικό τόνο σε Ανδρουλάκη Ν., «…να σέβονται
την αρχή της αναλογικότητας», ΠοινΧρ2007, σελ.868
18 Τα μέτρα ποινικής καταστολής, αποτελούν την εύκολη λύση. Βλ. Μανωλεδάκη Ι., Η σκλήρυνση της ποινικής καταστολής στη σύγχρονη
Ελλάδα, ό.π., σελ. 706

Arguendo
«εγκλημάτων διαφθοράς» και ιδίως της δωροδοκίας. Οι σχετικές διατάξεις του ΠΚ, που αποτελούν το επίκεντρο της τυποποίησης εγκλημάτων
δωροδοκίας, καλύπτουν τις περιπτώσεις τέλεσης δωροδοκίας δημόσιου λειτουργού τόσο χάριν τελειωθείσας όσο χάριν μελλοντικής υπηρεσιακής πράξης, τυποποιούν την τέλεση δωροδοκίας-δωροληψίας τόσο για πράξη που ανάγεται
στα καθήκοντα του υπαλλήλου όσο και για πράξη που αντίκειται σε αυτά. Σε αυτές τις διατάξεις19 (άρθ.235, 236, 237 ΠΚ) περιλαμβάνεται
ένα ευρύ φάσμα τρόπων τέλεσης, από τη λήψη
της υπόσχεσης μέχρι τη λήψη του ωφελήματος
στη δωροληψία και από την υπόσχεση μέχρι την
παροχή του ωφελήματος στην ενεργητική δωροδοκία. Επίσης στην αντίστοιχη διάταξη της ενεργητικής δωροδοκίας δικαστή τυποποιείται ακόμη
και η διαμεσολάβηση ως αυτουργικός τρόπος τέλεσής της. Για να αποδώσουν οι διατάξεις, πρέπει όμως πρωτίστως να αλλάξει η νοοτροπία του
δισταγμού καταγγελίας των φαινομένων διαφθοράς-δωροδοκίας20. Για να συμβεί αυτό πρέπει οι
αστυνομικές αρχές να αντιδρούν αποφασιστικά
σε σχετικές καταγγελίες, αλλά και να συνειδητοποιήσουν οι εμπλεκόμενοι ότι σε περίπτωση καταγγελίας, δεν θα καταστούν κατηγορούμενοι,
εφόσον δεν έχουν συμπράξει στο έγκλημα. Σημαντική είναι ακόμη και η δυνατότητα που δίνεται στους συμπράττοντες στο έγκλημα μέσω της
διάταξης του 263 Β ΠΚ, για ειδική μεταχείριση
τέτοιων περιπτώσεων, εφόσον συμβάλλουν στην
αποκάλυψη των φαινομένων διαφθοράς.
Περιθώρια βελτίωσης των υφιστάμενων διατάξεων περί παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας υπαλλήλου και δικαστή αναμφισβήτητα υπάρ19 Για μια εκτενή ανάλυση της νομοτυπικής μορφής των εγκλημάτων αυτών βλ. σε Γάφου Η., Το έγκλημα δωροδοκίας, ΠοινΧρ1960, σελ.225
επ., 289 επ. αλλά και στα σχετικά κεφάλαια σε Δέδε Χ., Ποινικό Δίκαιον, ειδικόν μέρος, εγκλήματα περί την υπηρεσίαν, 1983, Μπιτζιλέκη Ν., Υπηρεσιακά εγκλήματα, 20012. Από γερμανική βιβλιογραφία βλ. την ανάλυση των αντίστοιχων εγκλημάτων σε Kindhäuser
U., Strafrechts-Repetitorium Besonderer Teil I-Delikte gegen die
Person und die Allgemeinheit, 20032
20 Είναι γεγονός ότι οι περιπτώσεις δωροδοκίας, τις περισσότερες φορές δεν φθάνουν στα δικαστήρια. Αυτό αποδεικνύεται και από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, εισήχθησαν γενικά στο
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 7.382 υποθέσεις εκ των
οποίων μόνο δύο αφορούσαν υποθέσεις δωροδοκίας. Και συγκεκριμένα η με αριθμό απόφασης 1770/25-01-10 με κατηγορία για ενεργητική δωροδοκία, ηθική αυτουργία από κοινού σε ενεργητική δωροδοκία και η 1946/26-01-10 με κατηγορία για παθητική και ενεργητική δωροδοκία. Και οι δυο υποθέσεις αναβλήθηκαν.

χουν. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνονται οι ακόλουθες προτάσεις.
Πρώτον, η κακουργηματική μορφή που προστέθηκε με το ν.3943/2011 στην παρ.2 του άρθ.235
ΠΚ και αφορά δωροληψίες ανεξαρτήτως ποσού
τελεσθείσες από υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να επανεξεταστεί από το νομοθέτη. Δεν επιτρέπεται μόνη η ιδιότητα του δράστη
της δωροληψίας ως υπαλλήλου του Υπουργείου
Οικονομικών να επισύρει ποινή κάθειρξης! Είναι
δεδομένο ότι τέθηκε υπό την πίεση των δεινών

οικονομικών δεδομένων της Ελλάδας21, ως ένα
«μέτρο» (μεταξύ πολλών άλλων) για την πάταξη
του φαινομένου της απώλειας δημοσίων εσόδων
λόγω και της δωροδοκίας των εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων που συνήθως οδηγεί σε
παράλειψη είσπραξης ή μειωμένη είσπραξη των
κάθε λογής φόρων. Ας δούμε ένα παράδειγμα.
Υπάλληλος πράγματι του υπουργείου οικονομικών
δέχεται μόνον την υπόσχεση από πολίτη για παροχή μόλις 50€ για μια τελειωμένη υπηρεσιακή
του ενέργεια, που ανάγεται στα καθήκοντά του.
21 Βλ. αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» αλλά και άρθρο 3
ν.3943/2011 με τίτλο: «Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία»
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Αυτός ο δράστης απειλείται ύστερα και από το
ν. 3943/2011 με πλαίσιο ποινής από πέντε έως
δέκα έτη κάθειρξης! Έτσι καταλήγουμε όμως σε
μια υπερβολική διεύρυνση της τιμώρησης με μόνο κριτήριο την ιδιότητα του προσώπου του δράστη. Άραγε αυτή η ιδιότητα προσδίδει αυξημένο άδικο στην πράξη ή ενοχή του δράστη που
να δικαιολογεί αυτή την εκτίναξη της ποινής; Η
αλήθεια είναι ότι το έννομο αγαθό της αντικειμενικής λειτουργίας της υπηρεσίας δεν βλάπτεται περισσότερο όταν η δωροληψία γίνεται από
υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης
δεν είναι κατανοητό γιατί ο συγκεκριμένος υπάλληλος να έχει αυξημένη ενοχή σε σχέση με άλλους υπαλλήλους. Επομένως, δεν υπάρχει η απαιτούμενη ήδη σε επίπεδο απειλούμενης ποινής
αναλογία αδίκου-ενοχής του δράστη και ποινής
αφετέρου22. Η χρησιμοποίηση δηλαδή του πολίτη απλώς ως μέσου για την επίτευξη μιας γενικότερης σκοπιμότητας (π.χ. αύξηση δημοσίων
εσόδων) προσκρούει στη συνταγματική αξιοπρέπεια του ανθρώπου που κατοχυρώνεται στο αρ.
2 παρ. 1 Συντ23. Καταλήγουμε άρα στο συμπέρασμα ότι η υπέρμετρη διεύρυνση της ποινικής καταστολής ως αντίδοτο της αύξησης μιας μορφής
εγκληματικότητας ή δύσκολης μορφής εγκληματικότητας(ανάλογα και με την εποχή), δεν μπορεί να προωθείται ως λύση όταν προσβάλει συνταγματικά δικαιώματα, όπως η αξία του ανθρώπου24. Επίσης, με τη ρύθμιση αυτή διαμορφώνεται σήμερα το εξής absurdum: εμφανίζεται ελαφρύτερη η δωροληψία δικαστή από τη δωροληψία υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών! Γι’
22 Βλ. σχετικά επίσης, πολύ εύστοχα σε Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., Τα
μέτρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, ΠοινΔικ2009, σελ. 608, η οποία κάνει αναφορά στο
αρ. 7 παρ. 1 Συντ. Πρβλ. και Παρασκευόπουλου Ν., Η συνταγματική διάσταση του αδίκου και της ενοχής, Υπερ1993, σελ. 1260. Για
την απαιτούμενη αναλογία εγκλήματος(αδίκου-ενοχής)-βαρύτητας
ποινής βλ. και Ανδρουλάκη Ν., «…να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας», ΠοινΧρ2007, σελ. 869, και ιδίως σελ. 870, παρ.7.
23 Βλ. Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., Τα μέτρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, ΠοινΔικ2009, σελ.
609. Βλ. σχετικά σε Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Ανθρώπινη αξιοπρέπεια:
προστατευόμενο ή και απειλούμενο από το ποινικό δίκαιο μέγεθος;, σε :Το Ποινικό Δίκαιο μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και ελευθερίας των πολιτών, 2005, σελ.44-45, η οποία αναφέρεται όμως στην επιβολή δυσανάλογα αυστηρών ποινών κατά την
επιμέτρηση της ποινής για σκοπούς γενικής πρόληψης. Βλ. επίσης
Παρασκευόπουλου Ν., Η συνταγματική διάσταση του αδίκου και της
ενοχής, ό.π., σελ. 1264
24 Βλ. σχετικά σε Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Ανθρώπινη αξιοπρέπεια: προστατευόμενο ή και απειλούμενο από το ποινικό δίκαιο μέγεθος;,
ό.π., σελ. 53.

αυτό, η νέα αυτή διακεκριμένη μορφή κρίνεται
εσφαλμένη και γι’ αυτό πρέπει να επανεξεταστεί
από το νομοθέτη.
Δεύτερον, προβληματική είναι και η απειλή
του ίδιου πλαισίου ποινής για τρόπους τέλεσης μη
παρόμοιας βαρύτητας. Η προσεκτική επιμέτρηση της ποινής εδώ μπορεί να αμβλύνει το πρόβλημα, μέσω της πιστής εφαρμογής του άρθρου
79 ΠΚ από τα δικαστήρια25. Καλό θα ήταν όμως
για παράδειγμα, η λήψη ωφελημάτων να τιμωρείται με αυστηρότερο πλαίσιο ποινής από αυτό
της αποδοχής υπόσχεσης. Επίσης, αυστηρότερα
πρέπει να τιμωρείται και η παροχή από την υπόσχεση ωφελήματος της ενεργητικής δωροδοκίας.
Τρίτον, στο έγκλημα του άρθρου 236 ΠΚ (ενεργητική δωροδοκία υπαλλήλου), πρέπει να προστεθεί ως τρόπος τέλεσης και η προσφορά ωφελήματος πλάι στην «παροχή», ενόψει των ερμηνευτικών δυσκολιών που θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση μη αποδοχής του δώρου
από τον υπάλληλο (άρα μη πραγμάτωση του τρόπου της παροχής).
Τέταρτον, δεν μπορεί η δωροδοκία υπαλλήλου
και η δωροδοκία δικαστή να αντιμετωπίζονται με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε επίπεδο απειλούμενου πλαισίου ποινής. Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται η αύξηση του κατώτατου ορίου ποινής της
παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας δικαστή
του ενός έτους, ώστε να εκφράζεται το αυξημένο
άδικο που ενέχει η πράξη αυτή σε σχέση με την
απλή δωροδοκία υπαλλήλου. Μέσω της δωροδοκίας δικαστή, κατά την άποψή μας, προσβάλλεται το έννομο αγαθό της αντικειμενικής λειτουργίας της δικαιοσύνης, το οποίο έτσι συγκεντρώνει μεγαλύτερη ουσιαστική απαξία, αφού η δικαιοσύνη δεν είναι απλώς ένα είδος «υπηρεσίας»,
αλλά ως κορυφαία δημόσια λειτουργία, διασφαλίζει πλείστα μείζονα αγαθά του πολίτη.
Πέμπτον, σε σχέση με το έγκλημα της ενεργητικής δωροδοκίας δικαστή, στη διατύπωση «προσφέρει κτλ. σε οικείο τους», η λέξη «οικείος» πρέπει να αντικατασταθεί με τη λέξη «τρίτο πρόσωπο», προς ίση αντιμετώπιση με την απλή ενεργητική δωροδοκία υπαλλήλου.
25 Βλ. σχετικά σε Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Η μη ουσιαστική εφαρμογή του άρθρου 79 ΠΚ στην πράξη, Αρμ1982, σελ.340 επ., της ίδιας, Παρατηρήσεις στην ΑΠ 836/1997, Υπεράσπιση1998, σελ.325. Πρβλ. και Kaiafa
M., Moderne Tendenzen bei der Strafzumessung im Griechischen und
Deutschen Strafrecht (Dissertation), Göttingen, 1981
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ρω στοιχείου στην υποκειμενική ή στην αντικειμενική πλευρά του εγκλήματος και να εναρμονιστεί κατά κάποιο τρόπο με την αντίστοιχη πρόβλεψη της δωροδοκίας υπαλλήλου.

Γ. Αντί επιλόγου
Οποιεσδήποτε όμως βελτιώσεις και να γίνουν
στο νομοθετικό πλαίσιο των εγκλημάτων της δωροδοκίας υπαλλήλου και δικαστή, που αποτελούν
τον πυρήνα του φαινομένου της διαφθοράς στη
δημόσια δράση και οποιαδήποτε μέτρα να παρθούν από την πολιτεία, δεν μπορούν να γίνουν
πολλά, χωρίς τη συνειδητοποίηση από τους δημόσιους λειτουργούς ότι με τις πράξεις αυτές
βλάπτουν το κράτος δικαίου, την κοινωνία, το
δοκιμαζόμενο λαό. Η αξιοπρέπεια όσων κατέχουν «δημόσιες» θέσεις-θέσεις ευθύνης πρέπει
να τους οδηγεί σε αυτόματη απόρριψη μιας λογικής διαφθοράς και απόλυτου εξευτελισμού. Αυτό είναι το χρέος άλλωστε που έχουν απέναντι
στην ίδια την κοινωνία…
Έκτον, στη διάταξη της ενεργητικής δωροδοκίας δικαστή πρέπει να προστεθεί, η διατύπωση «(προσφέρει κτλ.)άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, (ωφελήματα) για τον εαυτό του ή για
τρίτο», προκειμένου να μην δημιουργούνται ερμηνευτικές δυσκολίες για την υπαγωγή των περιπτώσεων έμμεσης δωροδοκίας στη διάταξη αλλά και να εναρμονιστεί με τη διάταξη της ενεργητικής δωροδοκίας υπαλλήλου. Η ίδια παρατήρηση γίνεται και αναφορικά με την παθητική δωροδοκία δικαστή.
Έβδομον, θεωρούμε πως η προσθήκη του τρόπου τέλεσης του «διαμεσολαβεί» ως αυτουργικού τρόπου ενεργητικής δωροδοκίας δικαστή,
πρέπει να αφαιρεθεί διότι δημιουργεί ζητήματα
αοριστίας και άρα αντισυνταγματικότητας. Ο πιο
πάνω τρόπος τέλεσης θα εξακολουθεί να είναι
αξιόποινος, ως άμεση ή απλή συνέργεια σε παθητική δωροδοκία δικαστή.
Όγδοον, στο άρθρο 237 ΠΚ (παθητική δωροδοκία δικαστή), προτείνεται η αντικατάσταση της
φράσης «με το σκοπό να διεξαχθεί ή να κριθεί μια
υπόθεση που τους έχει ανατεθεί υπέρ ή εναντίον
κάποιου» με τη φράση «για δικαστική απόφαση
ή διάταξη», προκειμένου να αρθούν οι σχετικές
διαφωνίες σχετικά με την υπαγωγή του ανωτέ-

Η αντιμετώπιση της διαφθοράς
είναι θέμα γενικότερης παιδείας,
πολιτικής κουλτούρας.
Ξεκινά από τον καθένα πολίτη
ξεχωριστά, ο οποίος πρέπει
να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει
να δρά σε αρκετούς τομείς έχοντας
ως γενική αρχή την αφοσίωση
στο «κοινό καλό», βάζοντας
στην άκρη, όταν χρειάζεται,
το προσωπικό συμφέρον
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*Arguendo = για χάρη της συζήτησης

Προτάσεις Αναγκαίων
Νομοθετικών Μέτρων
Προς ΕύρυθμοΝ Λειτουργίαν
της Δικαιοσύνης
Πάρης Νιφλής
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.
Email: parisnif@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2012
Πρὸς τὴν Ὁλομέλειαν τῶν Προέδρων τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων Ἑλλάδος:
Προτάσεις ἀναγκαίων νομοθετικῶν μέτρων πρὸς εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς δικαιοσύνης ὑπὸ Πάριδος Νιφλῆ,
δικηγόρου Θεσσαλονίκης καὶ μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Ἀξιότιμοι Κύριοι Πρόεδροι καὶ Συνάδελφοι,
μεταξὺ τῶν πολλῶν προβλημάτων καὶ ἐλλείψεων τῆς
ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης στὴ χώρα μας διεπίστωσα
τὰ κατωτέρω ἐκτιθέμενα καὶ ἐθεώρησα ὅτι ἔπρεπε νὰ
θέσω εἰς ὄψιν Σας ἀναγκαῖα τινὰ μέτρα πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως.
Τήρησις πρακτικῶν
Τὰ ὑπὸ γραμματέως τηρούμενα πρακτικὰ σπανίως
ἀποδίδουν τὰ ἐπ’ ἀκροατηρίου συμβαίνοντα. Οἱ γραμματεῖς δὲν γνωρίζουν στενογραφίαν καὶ ἀδυνατοῦν
νὰ παρακο-λουθήσουν τὰς καταθέσεις τῶν μαρτύρων
καὶ τὰ ὑπὸ τῶν διαδίκων προβαλλόμενα. Ἐπὶ πλέον οἱ
διευθύνοντες τὰς συνεδριάσεις τῶν δικαστηρίων παρεμβαίνουν καὶ ὑπο-δεικνύουν εἰς τοὺς γραμματεῖς τὶ
νὰ καταχωρίσουν εἰς τὰ πρακτικά. Τὸ σύστημα τοῦτο
δὲν διασφαλίζει τὴν πραγματικὴν ἀπεικόνισιν τῆς ἐπ’
ἀκροατηρίου διαδικασίας καὶ ματαιώνει τὸν ἔλεγχον
τῆς ὀρθότητος τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως.
Εἰσηγοῦμαι τὴν ἄμεσον εἰσαγωγὴν τῆς μαγνητοφωνήσεως καὶ ἀπομαγνητο-φωνήσεως τῶν πρακτικῶν
ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς.
Ἕν περαιτέρω ὠφέλιμον μέτρον θὰ ἦτο ἡ φωνοληπτικὴ καταγραφὴ τῶν ἐπ’ ἀκροατηρίου διαδραματιζομένων καὶ ἡ διανομὴ τοῦ σχετικοῦ δίσκου CD εἰς ἅπα-

ντας τοὺς διαδίκους ἐπὶ καταβολῇ τῆς δαπάνης παραγωγῆς του. Ἔτι περαιτέρω ὠφέλιμος θὰ ἦτο ἡ βιντεοσκόπησις τῆς συνεδριάσεως καὶ ἡ χορήγησις τοῦ σχετικοῦ δίσκου DVD εἰς ἅπαντας τοὺς διαδίκους ἐπὶ καταβολῇ τῆς δαπάνης παραγωγῆς του. Τέλος, ἡ πλήρης
ἐφαρμογὴ τῆς ἀρχῆς τῆς δημοσιότητος τῶν συνεδριάσεων τῶν δικαστηρίων θὰ ἐτελειοῦτο διὰ τῆς συνδέσεως τῶν αἰθουσῶν τῶν δικαστηρίων μὲ τὸ διαδίκτυον, ὥστε πᾶς τις νὰ δύναται νὰ παρακολουθήσῃ
τὰς δημοσίας συνεδριάσεις τῶν δικαστηρίων ἀνέτως.
Θεραπεία τοῦ φαινομένου δικαστικῆς καὶ εἰσαγγελικῆς ἀλληλεγγύης
Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστὸν ὅτι ὁσάκις ἐπεχείρησέ τις
νὰ ἀντιταχθῇ εἰς αὐθαιρέτους ἤ παρανόμους πράξεις
δικαστῶν καὶ εἰσαγγελέων, εὗρεν ἀπέναντί του τὸ
μέγιστον τμῆμα τῶν δικαστικῶν καὶ εἰσαγγελικῶν
λειτουργῶν, μὲ δυσμενεστάτας συνεπείας νομικάς,
ἠθικὰς καὶ οἰκονομικάς. Ἡ ἐν τοῖς πράγμασι δημιουργία εἰδικῶν προνομίων ἀτιμωρησίας κατὰ τὸ λεγόμενον esprit de corps συνιστᾷ συνταγματικὴν ἐκτροπὴν
καὶ οὐσιαστικὴν κατάλυσιν τοῦ δημοκρατικοῦ ἡμῶν
πολιτεύματος, ὅσου ἐξ αὐτοῦ ὑφίσταται εἰσέτι.
Ὅθεν εἰσηγοῦμαι:
α) τὴν ἀναμόρφωσιν τοῦ προγράμματος ἐκπαιδεύ-
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β)

γ)

δ)

ε)

σεως εἰς τὴν Σχολὴν Δικαστῶν, εἰσαγομένου ὡς
πρώτου καὶ κυρίου μαθήματος τῆς «Ἐσωτερικῆς
ἐλευθερίας καὶ ἀνεξαρτησίας τοῦ δικαστοῦ - ταπεινοφροσύνης», καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς διευθύνσεως τῆς Σχολῆς Δικαστῶν εἰς ἀνεξάρτητον Ἀρχήν,
τὴν οὐσιαστικοποίησιν τοῦ θεσμοῦ τῆς ἐπιθεωρήσεως καὶ διὰ τῆς συμμετοχῆς προσώπων ἐκτὸς
τῆς δικαστικῆς ἱεραρχίας,
τὴν ἐκδίκασιν αἰτήσεων ἐξαιρέσεως δικαστῶν καὶ
εἰσαγγελέων, ἀγωγῶν κακοδικίας καὶ διενέξεων,
εἰς τὰς ὁποίας διάδικος εἶναι δικαστὴς ἤ εἰσαγγελεύς, ὑπὸ εἰδικῶν δικαστηρίων, εἰς τὰ ὁποῖα δὲν
μετέχουν δικασταὶ καὶ «φιλόφρονες» δικηγόροι,
τὴν εἰσαγωγὴν εἰς τὸν ποινικόν κώδικα καὶ εἰς τὸ
πειθαρχικὸν δίκαιον εἰδικοῦ ἀδικήματος «χρῆσις
τῆς δικαστικῆς καὶ εἰσαγγελικῆς ἰδιότητος δι’ ἰδιοτελεῖς σκοποὺς» καὶ
τὴν συνταγματικὴν κατοχύρωσιν τῆς ἐλευθερίας
κριτικῆς τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων καὶ ἀσκήσεως κατ’ αὐτῶν παντὸς ἐνδίκου μέσου ὡς καὶ τὴν
συνταγματικὴν ἀπαγόρευσιν εἰς ἅπαντας τοὺς
δικαστὰς καὶ εἰσαγγελεῖς νὰ ἀσκοῦν ἀγωγὰς καὶ
μηνύσεις ἕνεκεν κατ’ αὐτῶν ἀναφορῶν ἤ ἀμφισβητήσεως καθ’ οἱονδήποτε τρόπον τῆς κρίσεώς των καὶ τῆς ἐν γένει δικονομικῆς καὶ διαδικαστικῆς συμπεριφορᾶς των.

Ἡ ἐν τοῖς πράγμασι δημιουργία
εἰδικῶν προνομίων ἀτιμωρησίας
κατὰ τὸ λεγόμενον esprit de corps
συνιστᾷ συνταγματικὴν ἐκτροπὴν
καὶ οὐσιαστικὴν κατάλυσιν
τοῦ δημοκρατικοῦ ἡμῶν πολιτεύματος, ὅσου ἐξ αὐτοῦ ὑφίσταται εἰσέτι
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Ο Ρυπαίνων Πληρώνει: Οι Νομικές Επενέργειες για τις
Επιχειρήσεις από την Εφαρμογή της Ισχύουσας Νομοθεσίας

Δρ. Αγγελική Καλλία
Διδάκτωρ Νομικής,
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος
ankallia@auth.gr

1. Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ
και η ενσωμάτωσή της
στην ελληνική έννομη τάξη
Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική
ευθύνη, πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 148/2009, το οποίο τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν.4014/2011
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Παράλληλα για τη διαχείριση των επικινδύνων
αποβλήτων από το 2006 η ΚΥΑ 13588/725/2006
προβλέπει ότι για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας φορείς που διαχειρίζονται επικίνδυνα
απόβλητα υποχρεούνται να προσκομίσουν στην
αδειοδοτούσα αρχή ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με
συγκεκριμένο ύψος ασφαλιστικής κάλυψης (άρθ.7)
ήτοι:
• Για την άδεια διάθεσης: 1,5 εκ. ευρώ/χρόνο
• Για την άδεια αξιοποίησης 1,5 εκ. ευρώ/χρόνο
• Για την άδεια αποθήκευσης ή/και διασυνοριακής μεταφορά 1 εκ. ευρώ/χρόνο
• Για την άδεια συλλογής και μεταφοράς 0,5 εκ.
ευρώ/χρόνο
Το 2011 ο Ν.3982 για την απλοποίηση της
αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων μείωσε στο ήμισυ τα ανωτέρω ποσά ασφαλιστικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ότι οι με-

ταποιητικές δραστηριότητες διαθέτουν το καθοριζόμενο από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS (Κανονισμοί 761/2001, 1893 /2006 και νέος Κανονισμός 1221/2009).
Ο Ν.4042 για την διαχείριση των αποβλήτων
και την ποινική προστασία του περιβάλλοντος συμπληρώνει και τροποποιεί το ισχύον σύστημα περιβαλλοντικών ελέγχων και επιβολής κυρώσεων.

2. Πώς λειτουργεί το σύστημα EMAS
Αρμόδιος φορέας για την καταχώρηση των
οργανισμών στο κοινοτικό σύστημα Οικολογικής
Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS είναι η επιτροπή
EMAS. Συστήθηκε με την ΚΥΑ 28489/2629/1998
Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επανασυγκροτήθηκε
με την Η.Π.19737/975/Ε113 Απόφαση Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 668/Β/18.5.2005). Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ανατέθηκε στο Τμήμα
Διεθνών Δραστηριοτήτων και ΕΟΚ του ΥΠΕKA η
Προεδρία της Επιτροπής, καθώς και οι γραμματειακές διαδικασίες που αφορούν στην εφαρμογή του Κανονισμού 761/2001. Η Επιτροπή EMAS
αποτελείται από τέσσερα μέλη, εκ των οποίων
τα τρία μέλη είναι από το ΥΠΕKA και ένα μέλος
από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη-
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τας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο Αρμόδιος Φορέας, μεταξύ άλλων:
- Ελέγχει τις προϋποθέσεις καταχώρησης των
καταχωρημένων ή των υπό καταχώρηση οργανισμών στο Μητρώο EMAS και εισηγείται στον
Υπουργό ΠΕΚΑ την καταχώρηση, διαγραφή ή
αναστολή της καταχώρησης των οργανισμών
και τη χορήγηση λογοτύπου.
- Διατηρεί και ενημερώνει το μητρώο των οργανισμών που είναι καταχωρημένοι στο EMAS
και το ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
- Εισηγείται την ανάθεση ελέγχων, μελετών και
προγραμμάτων τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης για τις διαδικασίες εφαρμογής του
συστήματος, την προώθηση της εφαρμογής
του και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής
των οργανισμών στο EMAS.
- Παρακολουθεί τις συναντήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των αρμοδίων Φορέων του
EMAS (φόρουμ αρμόδιων φορέων) και της Νομοθετικής Επιτροπής του EMAS.
Τη διαπίστευση των περιβαλλοντικών επαληθευτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009,
ανέλαβε στην Ελλάδα το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) που ιδρύθηκε με τον Ν.
3066/2002 και το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του
Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, που λειτουργούσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το 1994.

- Απόβλητα: Οδηγίες-πλαίσιο για τα απόβλητα
2008/98/ΕΚ και προγενέστερες, Οδηγία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων 99/31, απόβλητα εξορυκτικής βιομηχανίας 2006/21.
- Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων: Κανονισμός 1013/2006.
- Μεταφορά επικινδύνων-ρυπογόνων εμπορευμάτων: Οδηγία 96/49.
- Χημικές ουσίες: Οδηγία 67/548, Κανονισμός
REACH 1907/2006, Οδηγία 2006/121.
- Eπικίνδυνα παρασκευάσματα: Οδηγία 1999/45,
3. Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κανονισμός 1272/2008.
για την προστασία του περιβάλλοντος - Βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά: Οδηγίες 98/8,
που πρέπει να τηρείται για την
91/414.
εφαρμογή της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ
- Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί: Οδηγίες 90/219, 2001/18.
Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη καλεί τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν - Βαρειά ρυπαίνουσες εγκαταστάσεις: IPPC Οδηγίες 96/61, 2008/1.
όλες τις νομικές διατάξεις που έχει υιοθετήσει
η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον των δράσεων που απαριθμούνται 4.Αρμόδιοι φορείς για την εφαρμογή
της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ
στο παράρτημα ΙΙΙ αυτής. Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες Οδηγίες πρέπει να εφαρμόζονται, όπως
Το ΥΠΕΚΑ έχει την ευθύνη για την εφαρμογή
τροποποιούνται και εκάστοτε ισχύουν:
της Οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη και
- Ύδατα: Οδηγία πλαίσιο 2000/60, Οδηγία απόρ- ειδικότερα η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιψης επικινδύνων ουσιών 76/464, Οδηγία ριβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συστάθηκε
προστασίας υπογείων υδάτων 80/68.
ως ενιαίος διοικητικός με το Ν. 3818/2010 (αρθ.
- Φύση- Βιοποικιλότητα: Οδηγία για τη διατήρη- 6) και σε αυτήν υπάγονται:
ση των αγρίων πτηνών 79/409/ΕΟΚ, Οδηγία για - Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (άρθ. 9 Ν. 2947/2001)
τη διατήρηση των οικοτόπων και την δημιουρ- Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιγία του δικτύου Natura 2000 92/43/ΕΚ.
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βαλλοντικών Ζημιών (ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ) (αρθ. 6 του
Π.Δ 148/2009), το οποίο λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο. Επικουρείται από τη γνωμοδοτική Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών
Ζημιών, η οποία είναι υπό σύσταση. Παράλληλα έχουν συσταθεί στις περισσότερες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφερειακές Επιτροπές Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.
- Η Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Ενέργειας (αθρ. 16 του
Ν. 4030/2011 Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης
και Ενέργειας). Το
ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
Εισηγείται στον
Υπουργό ΠΕΚΑ:
• τα μέτρα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας,
• την έγκριση των δαπανών πρόληψης και αποκατάστασης,
• την ανάληψη δράσης για πρόληψη και αποκατάσταση όταν η ζημία επηρεάζει άλλα
κράτη-μέλη,
• τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και
διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση του
Π.Δ/τος 148/2009
• γνωμοδότηση για την εφαρμογή της χρηματοοικονομικής ασφάλειας,
• τη συνεργασία με άλλους φορείς και την σύνταξη εκθέσεων εφαρμογής.
Το ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ ως κεντρικό και συντονιστικό
όργανο συνεργάζεται για την εφαρμογή του Π.Δ/
τος 148/2009 με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και με τις Περιφερειακές Επιτροπές Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών
Ζημιών. Για την εύρυθμη συνεργασία τους εκδόθηκαν οι Εγκύκλιοι:
Α) 65/22.11.2011«Συνεργασία και συντονισμός για
θέματα εφαρμογής του Π.Δ.148/2009 σχετικά
με την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη
και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς»

Β) 1724/19.10.2010 «Κανόνες λειτουργίας Περιφερειακών Επιτροπών αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζημιών».
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, δέχεται αιτήματα ανάληψης δράσης βάσει
του άρθ. 13 του Π. Δ/τος. Ειδικότερα σύμφωνα
με τα άρθ. 16 και 17 του Π.Δ/τος:
• 	διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους
περιβαλλοντικούς
ελέγχους για την
τήρηση των υποχρεώσεων από
τους φορείς εκμετάλλευσης και
• 	εισηγείται την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων σε φορείς εκμετάλλευσης που παραβαίνουν τις διατάξεις
για την περιβαλλοντική ευθύνη.

5. Ποια ρύπανση καλύπτεται από την
περιβαλλοντική ασφάλιση
Η διασπορά, απελευθέρωση, διαρροή στερεού, υγρού ή αέριου στοιχείου, το οποίο μπορεί
να ρυπάνει το έδαφος, την ατμόσφαιρα, τα ύδατα εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του ασφαλισμένου.

6. Πότε υπάρχει περιβαλλοντική ευθύνη
• Η ζημία πρέπει να είναι συγκεκριμένη και μετρήσιμη.
• Να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ επιχείρησης και ζημίας.
• Η ευθύνη είναι αντικειμενική, οπότε δεν απαιτείται δόλος ή αμέλεια του Φορέα.

7. Ποια έξοδα καλύπτει η περιβαλλοντική
ασφάλιση
• 	περιορισμού και πρόληψης της ρύπανσης
• 	διερεύνησης και διαπίστωσης της ρύπανσης
• 	κόστος καθαρισμού εδαφών, υδάτων: υπόγειων και επιφανειακών, αποκομιδής, απομάκρυνσης των ρύπων
• παρακολούθησης του υπόγειου υδροφόρου
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• αποκατάστασης των προστατευομένων ειδών
- βιοτόπων
Δεν καλύπτονται ζημίες και έξοδα από:
• Πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες
• Ποινές, πρόστιμα
• Ηθελημένες πρακτικές, που εύλογα αναμένεται να προξενήσουν ζημία
• Μη συμμόρφωση με αποφάσεις αρμοδίων αρχών και με την νομοθεσία
• Εκπομπή ρύπων εντός των ορίων της άδειας
λειτουργίας
• Γνωστές προϋπάρχουσες συνθήκες ρύπανσης

8. Αντικειμενική ευθύνη
Αφορά περιβαλλοντική ζημία που προκαλεί η
άσκηση των εγγενώς επικινδύνων για το περιβάλλον δραστηριοτήτων, ήτοι οιαδήποτε από τις
επαγγελματικές δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας και σε οιαδήποτε επικείμενη απειλή τέτοιας ζημίας.
Υποκειμενική ευθύνη: αφορά ζημία προστατευόμενων ειδών και φυσικών οικοτόπων που
προκαλεί η άσκηση οιασδόποτε από τις δραστηριότητες, πλην εκείνων οι οποίες απαριθμούνται
στο παράρτημα III και σε οιαδόποτε επικείμενη
απειλή τέτοιας ζημίας. Η Οδηγία επεκτείνεται σε
κάθε είδους δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το
βαθμό όχλησης.
Αντικειμενική ευθύνη:
• Ζημία σε ύδατα
• Ζημία στο έδαφος
• Ζημία σε προστατευόμενα είδη
• Ζημία σε οικοτόπους
Υποκειμενική ευθύνη:
• Ζημία σε προστατευόμενα είδη
• Ζημία σε οικοτόπους
Σύμφωνα με το αρθ. 4 π.1 Π.Δ.148/2009, η
αντικειμενική ευθύνη επεκτείνεται σε όλους τους
φορείς εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από το είδος
της δραστηριότητας, εισάγοντας αυστηρότερο καθεστώς από το προβλεπόμενο στην Οδηγία.

9. Τι πληρώνει ο Φορέας
• το κόστος των απαραίτητων μέτρων πρόληψης (αρθ. 8 Π.Δ.)
• το κόστος των απαραίτητων μέτρων περιορισμού της ρύπανσης (αρθ. 9 Π.Δ.)

• το κόστος εκτίμησης της περιβαλλοντικής ζημίας και του καθορισμού των μέτρων αποκατάστασης (αρθ. 10,11 Π.Δ.)
• το κόστος των απαραίτητων μέτρων αποκατάστασης (αρθ. 9, 10, 11 Π.Δ.)
• πιθανόν να πληρώνει το κόστος των διοικητικών δαπανών και των δαπανών επιβολής του
νόμου που θα υποχρεωθεί να καταβάλει η Διοίκηση και δικαιούται να ανακτήσει. (αρθ. 11
Π.Δ.)
Απαλλάσεται, όμως, αν αποδείξει ότι:
• Η ζημία οφείλεται σε πράξη τρίτου, ενώ υπήρχαν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας
• Η ζημία ανάγεται σε συμμόρφωση σε εντολή
δημόσιας αρχής (αρθ.11 π.4)
• Δεν ενήργησε με δόλο ή αμέλεια (να το αποδείξει) και έχει προβλεφθεί ρητά στην άδεια
ή έγκριση από τη δημόσια αρχή
• Δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί, από το επίπεδο των επιστημονικών και τεχνολογικών
γνώσεων το χρόνο που έγινε η εκπομπή ή η
δραστηριότητα
• Η ζημία έλαβε χώρα, ή οφείλεται σε γεγονός
που προκλήθηκε και έληξε πριν τις 30.4.2007

10. Προβλήματα στην εφαρμογή
της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ
• Πολυδιασπασμένο νομικό πλαίσιο – μη κωδικοποίηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας
• Μη επαρκές σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου
• Νέες νομοθετικές διατάξεις, που η εφαρμογή τους απαιτεί έκδοση Κανονιστικών Πράξεων που σταδιακά θα εκδοθούν:
α) Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότη,
β) Ν. 4042/2012 για τη διαχείριση των αποβλήτων και την ποινική προστασία του περιβάλλοντος
• Υπό έκδοση η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με
πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, που θα καθορίζει
την σταδιακή υπαγωγή επιχειρήσεων σε υποχρεωτική περιβαλλοντική ασφάλιση, καθώς και
το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης (έχει συσταθεί και λειτουργεί σχετική ομάδα εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς)
• Μη επαρκής καταγραφή-γνώση της κατάστασης του περιβάλλοντος στην Ελλάδα – έλλειψη αξιόπιστων και επαρκών βάσεων περιβαλ-
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σης σχετικά με την ζημία, περιλαμβανομένων των ΜΚΟ (αρθ.13 Π.Δ.148)
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ύστερα από συνεχείς προτροπές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιταχύνει το χρόνο εκδίκασης των
υποθέσεων παράβασης της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.
Η Ελλάδα σήμερα έχει είκοσι οκτώ ανοιχτές
υποθέσεις στο ΔΕΕ, που περιλαμβάνουν την εφαρμογή των οδηγιών που παρουσιάσθηκαν ανωτέρω στο σημείο 3.
• Ενδείκνυται η άμεση αξιοποίηση, με πρόταση και συνεργασία του ΣΒΒΕ και του ΣΕΒ με
τα υπουργεία ΠΕΚΑ και Οικονομίας, Ανταγωνισμού και Ναυτιλίας, για εμπλουτισμό των δύο
σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ, ήτοι των ΕΠΑΝ και ΕΠΠΕΡΑΑ, με την
ένταξη δράσεων για καθαρές-αντιρρυπαντικές
πράσινες τεχνολογίες με σκοπό την έμμεση οικονομική υποβοήθηση των επιχειρήσεων στη
11. Προοπτικές - Προτάσεις
διαδικασία της περιβαλλοντικής τους ασφάλι• Οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι θα αυξηθούν και
σης. Η περιβαλλοντική ασφάλιση δεν μπορεί
συστηματικοποιηθούν στο άμεσο μέλλον με
να επιδοτηθεί, καθότι αποτελεί λειτουργικό
την σταδιακή εφαρμογή του Ν. 4014/2011
έξοδο.
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Συγκεκριμένα:
α) Οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές θα πλαισιωθούν
από εξουσιοδοτημένους ιδιώτες ελεγκτές,
β) οι επιχειρήσεις θα έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα αναρτημένη στο διαδίκτυο, που θα
παρουσιάζεται η περιβαλλοντική τους συμπεριφορά,
γ) οι έλεγχοι θα σχεδιάζονται και θα γίνονται
σε συστηματική βάση και όχι μόνον κατόπιν καταγγελίας, όπως συνήθως συμβαίνει
Βιβλιογραφία -Περισσότερες πληροφορίες:
σήμερα,
- Παρουσιάσεις εισηγητών: A. Καλλία, Μ. Καραβασίλη, Σ. Πουλή,
δ) οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα αναπροσαρΓ. Κωσταντινόπουλου, Χ. Χασιώτη, Κ. Χατζηγιαννάκη, εκδήλωση
μοστούν και πιθανότατα θα αυξηθούν
του ECOCITY: «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει», Θεσσαλονίκη, 25.1.2012,
• Με την εφαρμογή του νέου Ν.4042/2012 θα
www.ecocity.gr
αυξηθεί η προστασία του περιβάλλοντος και
- A . Kallia – Antoniou, Civil Liability – The implementation
of the Directive 2004/35/EΕ, Ankara, Turkey, Regional
θα εφαρμοσθούν νέες αυστηρότερες ποινικές
Environment Committee (REC), 2010, https://www.rec.org.tr/
κυρώσεις
dyn_files/.../1655-Environmental-Liability.pdf
• Δικαίωμα καταγγελίας έχουν:
- Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, Περιβαλλοντική Ευθύνη- Θεωα) οι αρμόδιες αρχές,
ρητικές Εξελίξεις και Ζητήματα Εφαρμογής, Νομική Βιβλιοθήβ) κάθε φυσικό ή νομκό πρόσωπο που επηρεκη, Αθήνα 2010.
- www.ypeka.gr
άζεται ή ενδέχεται να επηρεασθεί από πε- www. europa.eu
ριβαλλοντική ζημία, ή έχει έννομο συμφέ- www.insuranceeurope.eu
ρον από τη λήψη περιβαλλοντικής απόφαλοντικών δεδομένων. Τα ανωτέρω αποτελούν
αν όχι απαραίτητο, τουλάχιστον επιβοηθητικό στοιχείο για την επαναφορά του περιβάλλοντος στην «προτέρα κατάσταση».
• Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2010
(COM 581) για την εφαρμογή της Οδηγίας αναγνωρίζει την ανάγκη:
- ανταλλαγής πληροφοριών και συστηματικής
ενημέρωσης μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων (φορείς εκμετάλλευσης, αρμόδιες
αρχές, ενώσεις βιομηχανιών, ΜΚΟ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εμπειρογνώμονες)
- πληρέστερης κάλυψης της περιβαλλοντικής
ζημίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα
- μεγαλύτερης εμπειρίας στον τομέα της χρηματοοικονομικής ασφάλειας
- εύρεσης αποτελεσματικών τρόπων εξασφάλισης οικονομικών πόρων για την αντιμετώπιση συμβάντων ρύπανσης ευρείας κλίμακας

In memoriam

Μνήμη Χαράλαμπου Νάσλα

Μιχαήλ Καϊκλής
Επίτιμος Δικηγόρος

Σ

τις 27/8/2012 άφησε την τελευταία του πνοή
ο πνέων γλυκύτατους ανέμους και αποπνέων σωφροσύνη και ανθρωπιά Χαράλαμπος Δ.
Νάσλας, επίτιμος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Γεννήθηκε το 1934 στη Θεσσαλονίκη, με απώτερη καταγωγή του την Κλεισούρα.
Ήταν υπεράνω τόπου, χρόνου και χρήματος.
Ελάμπρυνε την νομική επιστήμη, εξύψωσε τις
αξιωτικές αρχές της δικαιοσύνης, της ελευθερίας του προσώπου και της σκέψης και πρωτοστάτησε στην ανάδειξη του Δικηγορικού Λειτουργήματος, αρχικά ως μέλος και στη συνέχεια ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Πρόσφερε την ψυχή του στην ιδέα του αθλητισμού της πόλης μας, υπηρετώντας τον «Γ.Σ. Ηρακλής» επί σειρά ετών.
Ακάματος σκεπτικιστής, λάτρης και θιασώτης
των θρησκευτικών και πατριωτικών προβλημάτων
και οραμάτων, υπηρέτησε αρχικά ως μέλος και στη
συνέχεια ως αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών.
Αλτρουιστής και απόλυτα κυρίαρχος της σκέψης και του λογισμού. Υπήρξε από κάθε άποψη ο
«καθηγεμών». Εστείρευσε οριστικά η «παγά λαλέου» και «απέσβετο το λάλον ύδωρ». Αισθανόμεθα όντως ορφανοί και φτωχότεροι. Ο θρήνος είναι καθολικός για την απώλεια του ανδρός, εξόχου επιστήμονος, αρίστου οικογενειάρχου, ευγενούς και πράου ανθρώπου, του οποίου η μνήμη δεν θα σβήσει «εις την καρδίαν και τον νουν»
όσων των αγάπησαν.
Αιωνία σου η μνήμη αξιαγάπητε εν Χριστώ
αδελφέ.

(εφημερίδα Αγγελιοφόρος, 30/9/2012)
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Τ

 εκέμβριος 1991. Ο Χαράλαμπος Νάσλας με τον τότε Υπουργό
Δ
Δικαισύνης Μιχάλη Παπακωνσταντίνου

1990, στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων

ο πορτρέτο ενός ανθρώπου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Περισσότερο όταν ο άνθρωπος
αυτός, πολύ δικός μας και αγαπημένος, δεν
βρίσκεται πια ανάμεσά μας, αλλά ταξιδεύει στο χώρο του στοχασμού, των συναισθηματικών επιρροών, των αναμνήσεων και της ανάγκης μας να συμβιβαστούμε με το μοιραίο. Σε τέτοιες περιπτώσεις συντρέχει πάντοτε ο κίνδυνος της υπερβολής, αλλά και της υστέρησης, όταν μάλιστα η επιθυμία να μιλήσουμε, με κάθε δυνατή αντικειμενικότητα, σκιάζεται από τη θλίψη και από το βίωμα
μιάς μεγάλης απώλειας.
Ναι, για σένα μιλάμε Χαράλαμπε Νάσλα, αγαπημένε Πρόεδρε, δικέ μας Μπάμπη, φίλε μας, που
έφυγες, πριν λίγους μήνες, μια μέρα που ο ουρανός δεν έμοιαζε να κλαίει και εμείς κοιταζόμασταν, βουβοί και απορημένοι, ανίκανοι να ερμηνεύσουμε « το γιατί».
Άφησέ μας να μιλήσουμε τώρα για σένα. Όχι βέβαια πως εσύ τα ξέχασες και δεν τα θυμάσαι όλ’
αυτά, αλλά να, για τη δική μας ανακούφιση και παρηγοριά. Υπηρέτησες, για χρόνια, με πάθος, αλλά
και Θρησκευτική ευλάβεια τη Δικηγορία και τη Δικαιοσύνη. Αγάπησες τους δικηγόρους συναδέλφους
σου και αγαπήθηκες από αυτούς, όσο κανένας άλλος. Στους μακροχρόνιους συνδικαλιστικούς αγώ-
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 κτώβριος 1992.
Ο
Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κωνσταντίνο Καραμανλή

Όταν έφθασε ο καιρός,
νες σου υπήρξες μαχητής,
να διεκδικήσεις την προσκληρός διαπραγματευτής,
εδρεία του Δικηγορικού
μεστός επιχειρημάτων στις
Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
επιδιώξεις σου. Σαν άνθρωκέρδισες μιά, απίστευτης
πος ήσουνα σεμνός, ήπιος,
διάστασης, αποδοχή των
εργατικός, ευγενής, οργασυναδέλφων σου. Μ’ αυνωτικός, μεθοδικός, εύχατή τη στήριξη, τα προσόρις, μετριόφρων, μ’ ένα πεντα που προαναφέρθηκαν
λώριο χαμόγελο και μια ζεκι’ ένα αστείρευτο επικοιστή αγκαλιά, προς κάθε κανωνιακό χάρισμα, που σε
τεύθυνση.
καθιστούσε ακαταμάχητο,
Υπήρξες άριστος οικογεαναγνωρίστηκες, «Ο πρόνειάρχης, πιστός και αφοεδρος», σ’ όλη τη διάρσιωμένος φίλος, σημαντικεια της Προεδρικής Θηκός κοινωνικός παράγων,
τείας σου.
άνθρωπος του Αθλητισμού,
Μπάμπη μας είπαμε
του Πολιτισμού και της ΝεΔεκέμβριος 1991. Στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγοολαίας, των Εθνικών Θεμά- ρικών Συλλόγων με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. Σωτήρη Πολύδωρα πολλά, αλλά δεν τα είπαμε όλα. Τα περισσότερα
των γενναίος υπερασπιστής
τα φυλάγουμε μέσα στις καρδιές μας και τα αφήκαι σημαιοφόρος.
Από πολύ νωρίς, εσύ και ελάχιστοι φίλοι σου, νουμε να αναδύωνται κάθε φορά που σε προσεγάξιοι συνοδοιπόροι, υποψήφιοι σύμβουλοι στις γίζει ο νούς μας. Και νιώθουμε τότε μια μικρή χαεκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ρά, καθώς διαβάζουμε τα λόγια όλων αυτών που
πετύχατε απίθανες πρωτειές. Και ήταν η λαμπρή σε γνώριζαν καλά και σε χαρακτηρίζουν με τις λέπορεία σας, που σας κατέστησε υποδείγματα του ξεις: «καλός κ’ αγαθός» ο Χαράλαμπος Νάσλας.
Οι φίλοι σου
δικηγορικού συνδικαλισμού.
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Νικόλαος Ι. Μέρτζος
Πρόεδρος της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών

Μ

ε βαθιά λύπη, αγάπη, ευγνωμοσύνη και τιμή η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών αποχαιρετά τον Αντιπρόεδρό της.
Ο Χαράλαμπος Νάσλας ήταν αυθεντικός Σαλονικιός και υπερήφανος Κλεισουριάνος. Γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη, όπου ο πατέρας του Νικόλαος
κατέβηκε αγέρωχος από την Κλεισούρα και εγκαταστάθηκε.
Η Κλεισούρα, κραταιά ελληνοβλαχική κωμόπολη της ΄Ανω Μακεδονίας, είχε προσφέρει στο
Βασιλικόν Γένος των Ρωμαίων τα πάντα: παιδεία,
άρματα, φλωριά με τα σακιά, θυσία, ολοκαύτωμα.
Μεγάλοι Διδάσκαλοι του Γένους όπως οι αδελφοί
Δαρβάρεις, ευεργέτες ξεκινούσαν από εκεί. Στην
ορεινή κλεισώρεια μεταξύ Εορδαίας και Ορεστίδος
εφύλαττε και τροφοδοτούσε δίκτυα κοινής ευημερίας στα Βαλκάνια από την Κωνσταντινούπολη έως
τη Βιέννη. ΄Ενας πρόγονός του Νάσλας αναπαύεται στο ιστορικό νεκροταφείο του Βελιγραδίου και
ένας εξάδελφός του Νάσλας διαπρέπει εφοπλιστής
στη Νέα Υόρκη. ΄Ενας Κλεισουριάνος, ο Κωνσταντίνος Τουρνιβούκας, χάρισε στη Θεσσαλονίκη το
περιώνυμο ξενοδοχείο Μεντιτερρανέ και ένας νεότερος, ο Γιώργος Τόττης, τα ομώνυμα ονομαστά
ζαχαροπλαστεία της. Αλλά στα υψηλότερα ακροπύργια πέφτουν οι κεραυνοί. Το 1903 οι Βούλγαροι
κομιτατζήδες χτυπούν την Κλεισούρα και το 1944
την πυρπολούν οι Γερμανοί- σφαγιάζονται 280 συγχωριανοί του Νάσλα, γυναίκες, παιδιά, γέροντες.
Αυτή η βιωματική ταυτότητα θα ορίσει δια βίου τον Χαράλαμπο Νάσλα. Κατάβαθα στην ψυχή
του ένιωθε χρέος του να υπερασπίζεται τη Μακεδονία, να υπηρετεί τη Θεσσαλονίκη και να τραβάει μόνον προς τα υψηλά για να τιμά την καταγωγή του. Αυτό έπραξε σ’ όλη του τη ζωή, μέχρι και
την τελευταία πνοή του.
Ανεδείχθη καλός δικηγόρος για να υπερασπίζεται το δίκαιο και τον αδύναμο. Εξελέγη σε αλλεπάλληλες θητείες Σύμβουλος και, μετά, Πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Και από
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τις θέσεις αυτές δαπανήθηκε. ΄Εχασε πελατεία
και πλούσιες αμοιβές αλλά κέρδισε την χαρά ότι
υπηρέτησε αποτελεσματικά το σώμα των Δικηγόρων. Δεν ενεργούσε συντεχνιακά. Πεποίθησή
του και έμπρακτο έργο του ήταν να διαφυλάξει
το λειτούργημα της δικηγορίας και, άτεγκτα, την
δεοντολογία διότι πίστευε -και έτσι είναι- ότι η
κοινωνία δεν λειτουργεί ούτε προχωρεί δίχως Δικαιοσύνη, συνηγορία και τιμή. Γι’ αυτό εργάσθηκε άοκνα και σκληρά νύχτα-μέρα στον Σύλλογο
και σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα. Και γι’ αυτό,
όταν ολοκλήρωσε την αποστολή του, οι Θεσσαλονικείς δικηγόροι χωρίς διακρίσεις τον τίμησαν.
Μεγαλύτερη διάκριση της ζωής του θεωρούσε τον
τιμητικό τίτλο Επίτιμος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Δίκαια καμαρώνει
ακόμη τώρα που ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σύσσωμος του αποτίει την υστάτη τιμή.
Αγαπητέ μου Λάμπρο,
Στον τελευταίο σου ύπνο το νιώθεις. Είναι όλοι
εδώ και σε αποχαιρετούν: ο Πρόεδρος, οι προηγούμενοι Πρόεδροι και διάδοχοί σου, οι συνάδελφοί σου στο Παλλάδιον της Θέμιδος, οι συμμαχητές σου, οι δικαστές σου. Και οι παλαιοί, οι
αχώριστοι συμφοιτητές σου στη Νομική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΄Εφηβοι τότε διαδηλώναμε στους δρόμους
ορμητικοί για την Κύπρο με μία φωνή «΄Ενωσις
και μόνον ΄Ενωσις». Ανέμιζαν στα χέρια μας γαλανόλευκες οι σημαίες και χλωρά τα νιάτα μας
στην μπουκαδούρα του Θερμαϊκού.
Θερμαϊκός! Τι καημός.
Θυμάσαι, ρε Λάμπρο;
Στα βαποράκια εμείς, «Λευκή», «Αλέκος», «Ποσειδών». Και, παιδιά τολμηρά, βουτούσαμε από
την κουπαστή στα κρυσταλλένια νερά ΠεραίαΜπαχτσέ Τσιφλίκ-Αγία Τριάδα. Να ‘τα πάλι εδώ,
τριγύρω σου, τα αλάνια εκείνα- λευκά πια, σοβαρά, σεβαστά. Σε κλαίμε, καρντάσι! Μα τι να πεις!

Αυτή είναι η ζωή. Ας είναι ευλογημένος ο Θεός.
Μας αξίωσε να την ζήσουμε όρθιοι.
Στα κύτταρά μας είναι εγγεγραμμένη από γεννησιμιού μας η Μακεδονία. Της αφιερώθηκες.
Και, όταν στο μεγάλο ρολόϊ του Χρόνου σήμανε
η ώρα να την υπερασπισθούμε αποτελεσματικότερα και πιο παραγωγικά, κινήσαμε στα δύσκολα
πάλι οι δυό μας και οι αφιερωμένοι σύντροφοί
μας. Για πρώτη φορά στα χρονικά, μετά 67 χρόνια, σπάσαμε την παράδοση, κατεβήκαμε ανεξάρτητοι σε διαφορετικό συνδυασμό και οι εταίροι μας μάς εξέλεξαν στο πηδάλιο της γεραράς
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Την υπηρέτησες με αφοσίωση και, μέσω αυτής, υπηρέτησες
την Μητέρα μας Μακεδονία έως χθες μόλις ως
Αντιπρόεδρός της.
Δόξα τω Θεώ, κάναμε πολλά όλοι μαζί. Η μεγαλύτερη, ωστόσο, υπηρεσία σου ήταν η φιλία
μας. Ήσουν ο μόνος που, άμα χρειάζονταν, με
συγκρατούσες, μου άλλαζες ρότα, με ορμήνευες.
Με επέπληττες. Πώς μπορούσε να γίνει αλλιώς;
Συνοδοιπορούσαμε από παιδιά, ήμασταν κοντοχωριανοί, περήφανοι Βλάχοι και μεταξύ μας μιλούσαμε στα «γαλλικά»- ξέρεις ποιά, βαρδαρίσια.
Αχ, ρε Λάμπρο, καρντάσι,
Βαρειά η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού.
΄Ηγγικεν! Φεύγεις! Ο σπόρος σου όμως έπεσεν
επί γην αγαθήν. Στον Δικηγορικό Σύλλογό μας και
την Εταιρεία μας αφήνεις καρπούς αγαθούς και
πολλούς. Στα βήματά σου, εδώ στο πλευρό σου,
η Μαρίνα σου, τα αγόρια σας, τα εγγόνια σας. Τι
άλλο επιθυμεί ένας θνητός αγαθός;
Σου τα χάρισε ο καλός Θεός. Ευλογημένο το
΄Ονομά Του.
Εμείς όλοι, οι περιλειπόμενοι, σού χαρίζουμε
ό,τι έχουμε: την αγάπη μας.
Καλό κατευόδιο, Χαράλαμπε Νάσλα! Καλή αντάμωση! Αντίο, παλληκάρι μας.
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Νικόλαος Βαλεργάκης
Πρόεδρος Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Σ

ήμερα αποχαιρετούμε μέσα σε ένα πλήθος κόσμου, συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι, τον Χαράλαμπο Νάσλα, τον μάχιμο Δικηγόρο, τον περήφανο Μακεδόνα, τον άοκνο επί
σειρά ετών Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, τον ενεργό Πολίτη και τον πολύτιμο Άνθρωπο.
Ήταν 37 χρόνια πριν όταν ο Χαράλαμπος Νάσλας ξεκινούσε τη μαχητική δράση του ως νέος
σύμβουλος στον συνδικαλιστικό στίβο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης όταν εκλέχτηκε για πρώτη φορά το
1975. Και ήταν μόλις σαν χθες που τον χαιρετούσαμε ακόμα προσφωνώντας τον «Πρόεδρε!»
στους διαδρόμους του Δικηγορικού Συλλόγου,
τον οποίο σχεδόν καθημερινά επισκεπτόταν και
τον τιμούσε με την παρουσία του.
Για τον Χαράλαμπο Νάσλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης παρέμενε η εστία του, το σπίτι του, ο φυσικός του χώρος και για όλους εμάς
τους συναδέλφους του, τόσο στη δικηγορική όσο
και στη συνδικαλιστική μας δράση ήταν ο Πρόεδρός μας, ο σύμβουλός μας και ο άνθρωπος που
είχε μέχρι και την τελευταία του στιγμή το βλέμμα στραμμένο στον Σύλλογο και στους συναδέλφους του με νοιάξιμο και φροντίδα. Επί 27 ολόκληρα χρόνια, άλλωστε, υπηρέτησε με αφοσίωση και ενάργεια τους συναδέλφους δικηγόρους
που τον τιμούσαν με την ψήφο τους.
Από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου μας για τρεις συνεχόμε-

νες θητείες από το 1987 μέχρι και το 1993 άφησε
το στίγμα του στην ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και καθόρισε τις εξελίξεις
του δικηγορικού λειτουργήματος με την ενεργό
και συστηματική συμμετοχή του στα Πανελλήνια
Δικηγορικά Όργανα. Ανάλωσε τις δυνάμεις του
και συνέβαλε όσο λίγοι στην επίλυση των καίριων και των κρίσιμων δικηγορικών προβλημάτων
της Δικηγορίας και της Δικαιοσύνης όχι μόνο σε
τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Οι Δικηγόροι της Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας το ήθος
του, την αγωνιστική του συνέπεια και την αγάπη
που έδειχνε προς όλες και όλους τους συναδέλφους, τον τίμησαν όσο λίγους, με την εμπιστοσύνη τους. Και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης του απένειμε
ως φόρο τιμής τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου
του Δ.Σ.Θ. το 2008, αναγνωρίζοντας τη μακρά
και σημαντική δράση του στην προώθηση των
θεμάτων των Δικηγόρων αλλά και της Δικαιοσύνης. Η παρουσία του στα κοινά ήταν διαρκής και
μέσα από τη δράση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και μέσα από την παρουσία του σε πολιτικές συσπειρώσεις και κινήσεις.
Ο Χαράλαμπος Νάσλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1934. Εγγράφηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το 1963 και το 1967 προάχθηκε σε Δικηγόρο παρ’ Εφέταις και το 1979 σε
Δικηγόρω παρ’ Αρείω Πάγω. Σε όλη τη διάρκεια
της επαγγελματικής του πορείας επέδειξε απα-
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ράμιλλη μαχητικότητα στο ακροατήριο και απόλυτη αφοσίωση στην υπεράσπιση του εντολέα
του. Οι συνάδελφοι της γενιάς του τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν εξαιρετικά και οι νεότεροι συνάδελφοί του τον σεβόμασταν βαθιά, αναζητώντας τη γνώμη και τη συμβουλή του που πάντα απλόχερα μας την πρόσφερε. Ποιος συνάδελφός του δεν μνημονεύει την ακούραστη παρουσία του στους διαδρόμους των δικαστηρίων και
τον χαιρετισμό γεμάτο σεβασμό και θαυμασμό
από όλους τους νεότερους και παλιότερους συναδέλφους του! Αυτή η χαρισματική και η ηγετική του προσωπικότητα ήταν που άφησε το στίγμα στο δικηγορικό λειτούργημα που υπηρέτησε
σε πάθος και αυταπάρνηση και και τον έκανε να
ξεχωρίζει και να αποτελεί το παράδειγμα για ολόκληρες γενιές δικηγόρων.
Ο Χαράλαμπος Νάσλας είχε βαθιά την αίσθηση
αποστολής στο δικηγορικό λειτούργημα και στο
συνδικαλιστικό καθήκον. Δυναμικός και αποτελεσματικός, από όποια θέση κι αν υπηρέτησε το
δικηγορικό σώμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου μας, άφησε τη σφραγίδα του. Ορμητικός, μαχητικός, με επιτυχία στην επιλογή άξιων
συνεργατών του, αφήνει αποτύπωμα αυθεντικότητας, συνέπειας και δυναμισμού. Ανέλαβε την
ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου σε καιρούς δύσκολους και έβαλε θεμέλια γερά για τη διατήρηση της σφριγηλότητας του κλάδου. Και σήμερα
στην εποχή της κρίσης, ήταν πάντα δίπλα στις
νεότερες γενιές των συναδέλφων και συναγωνιστών του με την ευθυκρισία και τη σταθερότητά
του. Υπήρξε για εμάς πάντα σημείο αναφοράς,
σταθερή αξία και στυλοβάτης στα δύσκολα και
στις μεγάλες μάχες.
Αυτός είναι ο Χαράλαμπος Νάσλας που γνωρίσαμε, που αγαπήσαμε και που θα μας λείψει.
Αλλά όσο υπάρχουν συνάδελφοι που αγωνίζονται για τα κοινά, που ασπάζονται τις ίδιες αξίες και που κρατάνε ψηλά το αγωνιστικό πνεύμα

των επαγγελματικών μας διεκδικήσεων και αξιώσεων, ο Χαράλαμπος Νάσλας θα ζει στις καρδιές
μας και η μνήμη του θα φωτίζει τις πράξεις μας.
Αγαπητέ μας Πρόεδρε, μας προσέφερες πολλά, μας έμαθες πολλά. Μένεις πάντα ανεξίτηλος
στη μνήμη μας και φωτεινό σύμβολο μαχητικότητας και ανθρωπιάς στη συνείδησή μας. Κι εμείς
αναλαμβάνουμε το βαρύ χρέος, να συνεχίσουμε το δικό σου αγώνα, να υπηρετήσουμε τα ίδια
ιδανικά, να μείνουμε όρθιοι στις ίδιες επάλξεις.
Η μνήμη σου θα είναι παντοτινή κι εμείς θα
σε θυμόμαστε πάντα αεικίνητο.
Ήσουν για εμάς δάσκαλος. Ποτέ όμως με υψωμένο το δάχτυλο, αλλά με σταθερότητα και δυναμισμό μας έδειχνες το δρόμο της αξιοσύνης στη
ζωή και τη δουλειά μας. Την πίστη σε αξίες και
ηθικούς κώδικες, πίστη σε κανόνες, στην αξιοκρατία. Αλλά και πίστη και αφοσίωση στους συνεργάτες και τους φίλους.
Αυτός ήταν ο Χαράλαμπος Νάσλας. Μας δίδαξε
να είμαστε σε διαρκή πνευματική και επαγγελματική εγρήγορση, να διακρινόμαστε για το επαγγελματικό και προσωπικό μας ήθος στους συναδέλφους και στους εντολείς μας και να στεκόμαστε με υψηλή την αίσθηση του καθήκοντος δίπλα τους.
Σήμερα στεκόμαστε οι συνάδελφοι και συναγωνιστές σου δίπλα στην οικογένειά σου, στη
σύζυγό σου Μαρίνα και στους δύο άξιους γιους
σου, Νικόλαο και Δημήτριο, πολύτιμους και αγαπημένους μας συναδέλφους και άξιους συνεχιστές της παράδοσης που άφησες στο δικηγορικό λειτούργημα και σε αποχαιρετούμε με βαθύτατα αισθήματα θλίψης αλλά και με περηφάνια
και καμάρι που διδαχτήκαμε από εσένα και σταθήκαμε πλάι σου.
Αγαπημένε μας Πρόεδρε, προσέφερες στη Δικηγορία και στη Δικαιοσύνη, στην Κοινωνία και
στην Πατρίδα τα πάντα. Καλό σου ταξίδι.
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Ολυμπία Παπαναγιώτου
(Το κορδελάκι)
Αντί Μνημοσύνου
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Νίκος Β. Αγγέλης

«Την εμορφιά έτσι πολύ ατένισα
που πλήρης είναι αυτής η όρασίς μου»

Επίτιμος Δικηγόρος

Κ.Π. Καβάφης από το ποίημά του «Έτσι Πολύ Ατένισα»

Ό

ταν διάβασα το αγγελτήριο θανάτου
της Ολυμπίας Παπαπαναγιώτου στην είσοδο
του Δικαστηρίου την Δευτέρα 25-2-2013, ταράχθηκα. Δεν ήταν ότι ήδη είχε
κηδευθεί την προηγούμενη. Περισσότερο από το
ότι πιο κάτω δεξιά και αριστερά έγραφε: «Οι συνάδελφοι», «Οι φίλοι».
Έμαθα, ανεβαίνοντας στον Σύλλογο, ότι πέθανε Παρασκευή και δεν πρόλαβε κανείς να ειδοποιηθεί. Ύπνος και θάνατος την βρήκανε μαζί, στην
απόλυτη μοναξιά της. Γι’ αυτό, όπως πληροφορήθηκα αργότερα, το διαμέρισμά της ανοίχθηκε
με εισαγγελική παρέμβαση. Και, μόλις έγιναν οι
διαδικασίες για τη θλιβερή ταφή, σφραγίσθηκε.
Είναι οδυνηρό. Δεν μπορεί πεθαίνοντας να
προέρχεσαι μόνο από συναδέλφους και φίλους,
όταν στο ψυχρό κηδειόχαρτο δεν υπάρχουν σύ-

ζυγος, παιδιά, αδέλφια και συγγενείς. Έστω ένας
μακρινός. Όμως το συμβάν ήδη έχει γραφτεί πριν
από αυτό. Μόνο ο συνάδελφος Κων/νος Νικάκος
βρέθηκε δίπλα της μετά τον θάνατό της, ειδοποιημένος από τους γείτονες. Μάλιστα πλήρωσε και όλα τα έξοδα ταφής. Θα πληρώσει και το
μνημόσυνο.
Ευγενέστατη την χαρακτήρισαν οι υπάλληλοι
του Συλλόγου. «Κάθε χρόνο, στις αρχές, μας ταχυδρομούσε σ’ ένα φάκελο 200 ευρώ για την εγγραφή της,» πρόσθεσαν, κι ας αδυνατούσε να
πληρώσει τις εισφορές της.
«Θα ’θελα αυτήν την μνήμη να την πώ…», όπως
λέει και ο ποιητής:
Καθώς αναζητούσα τον άνθρωπο που είχε χαθεί, εκείνη ανασυγκροτούνταν μέσα μου τόσο ιδιότυπα και αιφνιδιαστικά.
Η Όλυ, σύμφωνα με το χαϊδευτικό της, όπως
τη γνώρισα στη Νομική (στο τρίτο έτος εγώ, στο
πρώτο εκείνη) ήταν μια πολύ όμορφη, ευαίσθητη και ρομαντική φοιτήτρια, που αναγνώριζε ση-
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μαντικές αξίες σε απλά πράγματα. Η γραφή των
κειμένων της, ιδιαίτερα των διαγωνισμάτων στο
Πανεπιστήμιο, ήταν με ωραία και ευανάγνωστα
γράμματα. Ήταν μια ομοιόμορφη γραφή. Λένε ότι
«η σχέση με τη γραφή, είναι σχέση με το σώμα.
Παραπέμπουν ταυτόχρονα στη σωματική ορθότητα και στην ηθική ευθύτητα». Θαρρείς ότι με τη
χειρογραφή άλλαζε η σημασία των λέξεων. Ενώ
σήμερα με τα κομπιούτερ η λεξικολογική σημασία τους μένει, δεν αλλάζει. Όμως το υποκείμενο που τις εκφέρει είναι αόρατο ή δυσδιάκριτο.
Θα ’λεγε κάποιος απρόσωπο.
Η καθημερινότητα στα Δικαστήρια έκανε την
παρουσία της, θα έλεγες, συμβολική ανάμεσα
στους δικηγόρους, τους δικαστές κάθε βαθμίδας,
αλλά και τους υπαλλήλους. Δεν μπορώ να πω με
βεβαιότητα αν αυτό οφείλεται στην ομορφιά και
τον χαρακτήρα της (δεν ακούσθηκε να πει κακή
κουβέντα για κανέναν) ή γιατί μια ζωή έδενε τα
μαλλιά της μ’ ένα κορδελάκι. Συνήθως λευκό, ή
βελούδινο, μαύρο ή κόκκινο. Εξού και όταν αναφερόταν κάποιος σ’ αυτήν έλεγε «το κορδελάκι».
Θυμόμαστε οι παλιότεροι την τρυφερή και επώδυνη ευαισθησία της, που πληγώνονταν βλέποντας κάποιον να διασκεδάζει με πράγματα που η
ίδια έκανε με ένα πνεύμα (σοβαρότητας) και αγωνίας. Όπως, για παράδειγμα, όταν σου πρόσφερε
ξαφνικά μια μικρή σοκολάτα ή μια φωτογραφία
από μία γενική συνέλευση των δικηγόρων, που
δεν φαινόταν η ίδια αλλά εσύ θα ’χες παρευρεθεί καθήμενος στις πρώτες σειρές.
Δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι που έτυχαν λατρείας και θαυμασμού από την οικογένειά τους.
Όπως η ίδια προς τον αδελφό της, ο οποίος προαπεβίωσε. Τότε ψέλλισε «πέθανε η κολώνα του
σπιτιού μας». Τότε κανείς δεν διέκρινε όσο επιβαλλόταν την απογοητευτική αλήθεια των όσων
είπε, περισσότερο εξαιτίας μιας περίεργης προκατάληψης ενάντια σε οτιδήποτε κοντινό μας.
Εξαρτιόταν τόσο πολύ απ’ αυτόν, που μέσα της η
απώλειά του ισοδυναμούσε με τον δικό της αφανισμό. Έκτοτε έμεινε τελείως μόνη. Και δεν παραχώρησε καμία αναβολή ή δυστυχία, που την χτύπησε σαν αστραπή. Έτσι, μέρα με τη μέρα, πατώντας πάνω στη σκληρότητα των ανθρώπων, φίλων και συναδέλφων και την έλλειψη αλληλεγγύ-

ης πέθανε λίγο πριν έρθει η άνοιξη, με το βλέμμα της να συντονίζεται με το δικό μας, αφού με
αυτόν τον τρόπο μπορεί να ερμηνευτεί το τελευταίο της κάλεσμα: «Οι συνάδελφοι», «οι φίλοι».
Είναι απόλυτα υποκριτικό να πούμε τώρα ότι
λυπόμαστε που στο «κορδελάκι» δεν ανοίξαμε ένα
παράθυρο παρηγοριάς. Πολύ περισσότερο ο κάθε
ένας που τη γνώριζε. Βαριά τα λόγια του ποιητή:
«Τίποτε δεν δυσκολεύει περισσότερο την παροχή βοήθειας από την πρόθεσή μας να την παράσχουμε!! Μα γιατί πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά; Ζητώντας να γλιτώσουμε με τη φυγή ιδίως
από την αλληλεγγύη;
Μήπως οφείλεται στο ευτελές σύστημα της
συλλογικής αδιαφορίας; Ή στη λεγόμενη «διάχυση ευθύνης»; Αναρωτιέμαι τι είναι ο συνάδελφος για μένα. Τον αγνοώ για δέκα χρόνια λέγοντας «Υπάρχουν τόσοι άλλοι, οπότε δεν είναι
αποκλειστικά δικό μου πρόβλημα.»
Αυτά άλλωστε είναι και τα δύο συμπεράσματα
στα οποία καταλήγει η συμπεριφοριστική επιστήμη: η συλλογική αδιαφορία και η διάχυση ευθύνης.
Το ελάχιστο που οφείλουμε σ’ αυτόν τον άνθρωπο, την συνάδελφο Ολυμπία Παπαπαναγιώτου, είναι μια συγνώμη. Για να μπορούμε να είμαστε κοντά της, κοντά σε κάθε συνάδελφο(η)
που πεθαίνει κάτω από τέτοιες συνθήκες, έστω
κι αν κάποια αρρώστια της ψυχής θα έχει αφαιρέσει την «παλιά ορμή και το θάρρος του κουρασμένου σώματος», επιβάλλεται η ταφή να γίνεται με έξοδα του Συλλόγου, σε τέτοιες μόνο περιπτώσεις. Μια απέριττη κηδεία και μια παρουσία αντιπροσωπευτική για να τιμήσουν τον πεθαμένο. Με ικανοποίηση έμαθα ότι ο Σύλλογος
θα το φροντίσει!
Δεν ξέρω για πόσο θα ηχούν στ’ αυτιά μου τα
λόγια του συναδέλφου που την φρόντισε για το
όψιμό μου ενδιαφέρον: «Αργήσατε, πολύ Αργήσατε να ενδιαφερθείτε!» Κατάπια γρήγορα τη γλώσσα μου όταν πήγα να πω «Ίσως τα πράγματα να
ήταν διαφορετικά για την Ολυμπία, αλλά και κάθε
παρόμοια περίπτωση αν λειτουργούσε το ίδρυμα
‘Τζένη Σκενδέρη’.»
Κοιμήσου Αγαπημένη μας Ολυμπία εν ειρήνη,
γιατί εδώ κανείς δεν θα μάθει εάν και σε ποια
ασφάλεια και γαλήνη έζησες ευτυχής.
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Ultimo mense

*Ultimo mense = τον τελευταίο μήνα

Εγγραφές - προαγωγές - μεταθέσεις - διαγραφές
δικηγόρων
Ιανουάριος - Μάρτιος 2013
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Εγγραφές Νέων Δικηγόρων
1. Αναστασιάδου Μαριάνα
2. Αντωνιάδου Ευαγγελία
3. Γαρούφα Μαρία
4. Γεμενετζή Χαρίκλεια
5. Γκανά Αγγελική
6. Δεληγιάννη Χρυσούλα
7. Διαμαντόγλου Γλυκερία
8. Θεολογίδου Μαρία
9. Καραγιάννη Ηλιάνα
10. Κουλούρη Βασιλική
11. Κουμίδης Αναστάσιος
12. Κυριαφίνη Μαριάνθη
13. Μαμούρα Ευαγγελία
14. Μηλιάδου Εύχαρις
15. Μοσχοπούλου Φανή
16. Μπάγγου Μαρία
17. Μπαλάσκας Αντώνιος
18. Μπαλκώνη Ερμίρα
19. Μπαφέρα Αθανασία
20. Μπουγέλη Αντωνία
21. Μπρούσα Κωνσταντίνα
22. Νάκου Φωτεινή
23. Παπαδοπούλου Όλγα
24. Παππά Κασσιανή
25. Παρασκευοπούλου Φλώρα
26. Παυλίδου Γεωργία
27. Σαββάκης Ιωάννης
28. Σαραλιώτου Μαρία
29. Σαράφη Μαρία
30. Τζιαμπίρη Ουρανία
31. Τουμανίδης Ηλίας
32. Τσαπουρνάς Κωνσταντίνος
33. Τσαρτσάλη Μαρία
34. Χατζημιχαηλίδου Ευδοκία

Δ. Επειδή Παραιτήθηκαν
1. Αναστασιάδου Ελισάβετ
2. Βλάσση Διαμάντω
3. Γατσιού Ανθή
4. Γεμενετζή Μίνα
Β. Στο Εφετείο
5. Γεωργακάκη Άννα
1. Α
 κριβοπούλου Χριστίνα
6. Γεωργακόπουλος Ιωάννης
2. Αποστολίνα Μαρία
7. Γεωργαντζή Αθηνά-Ελένη
3. Βαβάτσης Γεώργιος
8. Γεωργιάδης Βασίλειος
4. Βαλανάς Στυλιανός
9. Γκέτσιος Αλέξιος
5. Βρεττάς Ελευθέριος
10. Γούναρη Ειρήνη-Μαρία
6. Γιάμπαστος Μιχαήλ
11. Δηλιάγκα Δάφνη
7. Γκόσιος Ιωάννης
12. Διαγουμά Μαρία
8. Ζήσης Ευστράτιος
13. Θειάκου Γεωργία
9. Καραγεωργίου Ελισάβετ
14. Θεοδούλου Λουκία
10. Καρρά Κανέλλα
15. Κάλτσιου Βασιλική
11. Κουμαρίδου Σταματία
16. Καπετάνου Ιωάννα
12. Κυριακού Κωνσταντινιά
17. Καραγιάννη Βαΐα
13. Κυριακού Βασιλική
18. Κάσινου Ιφιγένεια
14. Κωνσταντινίηδς Σπυρίδων
19. Κεβρεκίδου Ευτυχία
15. Λαμπάκης Χρήστος
20. Κοταλακίδης Νικόλαος
16. Μαθηνού Ζωή
21. Κούσουλα Αικατερίνη
17. Μιχαλοπούλου Ζωή
22. Κυπέρης Κωνσταντίνος
18. Παπαδόπουλος Ηλίας
23. Κυριακίδου Αθηνά
19. Παρασκευάς Γεώργιος
24. Κωτούλα Αναστασία
20. Πλεύρη Άννα
25. Κωτούλα Τριάδα
21. Ράπη Ασπασία
26. Λειβαδιώτου Αργυρή
22. Τσανή Σοφία
27.
Μαβίδου Μαρία
23. Φελεσάκης Άγγελος
28.
Μεϊτανίδου Ζωή
24. Φυντανή Μαρία
29.
Μήτκα Ελισάβετ
25. Χάικα Ιωάννα
30. Μισιρλή Αναστασία
31. Μιχαλογιάννη Βασιλικη
Γ. Στον Άρειο Πάγο
32. Μόσχου Μαγδαληνή
1. Ζήνδρος Νικόλαος
33. Μπομπόλης Αστέριος
2. Μάρδαλη Βικτωρία
34. Μπραμπρούμη Θεοδώρα
3. Πάσχος Νικόλαος
35. Ορφανίδου Σοφία
4. Χατζηδανιήλ Σταμάτιος
36. Παντελεμίδου Ανδρονίκη
Μεταθέσεις - Προαγωγές
5. Χριστιανοπούλου Ελευθερία
37. Παυλίδου Μαρούλα
Α. Στο Πρωτοδικείο
1. Αγγελακοπούλου Ζωή
Άδεια για σπουδές στο εξωτερικό 38. Πάχτας Χρήστος
39. Πετσατώδης Χρήστος
(Πρωτοδικείο Λαμίας)
1. Βέργης Φώτης
40. Ραμματά Ειρήνη
2. Αγγελακόπουλος Δημήτριος 		 2. Τεκίδου Ανθούλα
41. Ρέσσου Ελένη
(Πρωτοδικείο Σερρών)
42. Τσακαλίδου Ελισάβετ
3. Βασιλείου Δήμητρα
Διαγραφές
43. Τσιντικίδου Μαρία
(Πρωτοδικείο Άρτας)
Α. Επειδή Απεβίωσαν
44. Φασούλα Βασιλική
4. Βανιώτη Μαρία
1. Μονσάν Βίκτωρ
45. Φυντανή Ελισάβετ
(Πρωτοδικείο Γρεβενών)
2. Παπαπαναγιώτου Ολυμπία
5. Μπάρκα Βασιλική
(Πρωτοδικείο Ιωαννίνων)
6. Παπαγεωργίου Φωτεινή
(Πρωτοδικείο Λάρισας)

Inter nos

Νομική προσωπικότητα
και το νέο δίκαιο
των προσωπικών εταιριών
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Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και η Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου διοργάνωσαν επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Νομική προσωπικότητα και το νέο δίκαιο των προσωπικών εταιριών» με
ομιλητή τον Ομότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου, κ. Κωνσταντίνο Παμπούκη την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 20:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14).

 ωνσταντίνος Παμπούκης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Νικόλαος
Κ
Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

Στιγμιότυπο της εκδήλωσης

Γενική άποψη της εκδήλωσης

Inter nos
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Εξελίξεις και Προκλήσεις
στο Χώρο της Ελευθερίας,
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
της Ε.Ε.
Δέσποινα Γ. Αναγνωστοπούλου
Δ.Ν., Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Έδρα Jean Monnet,
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

14-16 Φεβρουαρίου 2013

Η

Έδρα Jean Monnet «Νέες Διαστάσεις στις
Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» (NeDEUS) του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνδιοργάνωση με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) διεξήγαγε τριήμερο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Εξελίξεις και
Προκλήσεις στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και
Δικαιοσύνης της ΕΕ».
Το Συνέδριο έγινε με τη συνεργασία πολλών επιστημονικών φορέων, όπως της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, του Τομέα Διεθνών Σπουδών του Τμήματος
Νομικής του ΑΠΘ και του αντίστοιχου Τομέα του
ΕΚΠΑ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Ινστιτούτου
του Παντείου Πανεπιστημίου ΕΚΕΕΚΔΑΑΔ και του
Δικτύου Europe – Direct, καθώς και με την υποστήριξη άλλων εδρών Jean Monnet και με τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Το Συνέδριο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του
αείμνηστου Ευρωβουλευτή και Δικαστή στο ΕΔΔΑ, Βουλευτή, Υφυπουργού και Καθηγητή Δημητρίου Ευρυγένη, για τον οποίο μίλησαν οι περισσότεροι εισηγητές, φίλοι και μαθητές του, παρούσης της συζύγου του κ. Χρυσούλας Ευρυγένη. Παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει 27 έτη από το

θάνατό του, το πολυσχιδές έργο του είναι ακόμη
επίκαιρο και τελεί σε άμεση σχέση με τη λειτουργία του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: η Έκθεσή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για το Ρατσισμό και τη Ξενοφοβία στην Ευρώπη,
η ενασχόλησή του στην Επιτροπή ΟΗΕ κατά των
φυλετικών διακρίσεων, η εισαγωγή του μαθήματος
του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, η εμβάθυνσή του στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, η ενασχόλησή του με την ηλεκτρονική επεξεργασία νομικών δεδομένων και κυρίως η αγάπη του για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Εξέχοντες ομιλητές τόνισαν χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας του «οραματιστή» Δημητρίου Ευρυγένη, όπως το «ανοιχτό» μυαλό του και το ζήλο
της βοήθειας και αρωγής του στους νέους. Τέλος,
επισημάνθηκε πόσοι ερευνητές, δικαστές και δικηγόροι που ήδη διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό συνέδεσαν την αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας με το όνομα του Δημητρίου Ευρυγένη, ακόμη και μετά το θάνατό του, χάρη στη χορήγηση των ομώνυμων υποτροφιών από
το ΚΔΕΟΔ, που ο ίδιος ίδρυσε.
Το Συνέδριο διεξήχθη στο Αμφιθέατρο Τελετών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας την Πέμπτη 14

Inter nos

49

Σ το βήμα: Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, επίκ καθηγήτρια Έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθήμενοι από
αριστερά: Ιωάννα Κυριτσάκη, Δ.Ν. Δικηγόρος, Ειδική Επιστημονική Συνεργάτης Τμήματος Νομικής ΔΠΘ, Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν. Επιστημονικός
Συνεργάτης Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, Σταύρος Κάτσιος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Αντιπρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου , Κων/νος Κουρούπης, υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΜΑΚ

και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 και στο
Αμφιθέατρο Δημητρίου Ευρυγένη στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στον
Φοίνικα, το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013. Το
Συνέδριο υλοποιήθηκε χάρη στη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning
Program) - Δράση Jean Monnet, με την πολύτιμη
υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του γραφείου του Δικτύου Europe-Direct
στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή καθώς και την
ευγενική χορηγία της Νομικής Βιβλιοθήκης.
Συμμετείχαν 36 εισηγητές από πολλά Πανεπιστήμια της Ελλάδας καθώς και:
α) από τους διεθνείς οργανισμούς και όργανα,
όπως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου
του Συμβουλίου της Ευρώπης και π. Αντιπρόεδρος του ΕΔΔΑ, ομότιμος καθηγητής Χ. Ροζάκης,
ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πρόεδρος του ΚΔΕΟΔ, καθηγητής Β. Σκουρής, η Νομική Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μ. Κοντού-Durande, ο π. Δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης καθηγητής Χ. Ταγαράς, το π. στέλεχος της FRONTEX υποναύαρχος
ε.α. Δ. Τζιρίτης και ο προϊστάμενος του Γραφείου
της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες του

ΟΗΕ στην Ελλάδα Π. Μάστακας,
β) από τα ξένα πανεπιστήμια, όπως οι καθηγητές του Αυτόνομου Πανεπιστημίου Βαρκελώνης B.
Vila-Costa, (έδρα Jean Monnet και ομότιμη διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και κ. M.
Gardenes Santiago, ο καθηγητής D. Bigo, King’s
College (Λονδίνο) και Sciences-Po (Παρίσι) και o
καθηγητής P. De Bruycker (Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο) και
γ) από δημόσιους φορείς, όπως ο Γ.Γ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, Δ. Ζημιανίτης, ο π. Γ.Γ.
του Υπουργείου Εξωτερικών καθηγητής Σ. Περράκης, κάτοχος εδρών Jean Monnet ad Personam και
UNESCO, ο π. Γ.Γ. Μετανάστευσης επ. καθηγητής
Α. Τάκης, η Προϊσταμένη Τμήματος Ελεγκτών της
Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ζ. Καρδασιάδου, Δ.Ν., η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Θεσσαλονίκης, δικηγόρος
Κ. Γ. Γούλα και η Υπεύθυνη του Περιφερειακού
Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης Μ. Μουρμουρή.
Παρεμβάσεις έγιναν από εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών από τις οργανώσεις «Συμβίωσις», «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών», «Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου»,
«Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων» και «Άρσις».
Επίσης τίμησαν το συνέδριο με τη συμμετοχή τους
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Από αριστερά: Γιάννα Παναγοπούλου – Μπέκα Δ.Ν. Δικηγόρος, Α’ Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, επίκ. καθηγήτρια Έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μιχάλης Χρυσομάλλης επίκ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Γεώργιος Βοσκόπουλος, αναπλ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ως προεδρεύοντες ή εισηγητές ο π. Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθηγητής Η. Κουσκουβέλης, ο Αντιπρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
αναπλ. καθηγητής Σ. Κάτσιος και ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος της Νομικής ΔΠΘ, καθηγητής Σ. Παύλου.
Το συνέδριο παρακολούθησαν 500 άτομα, κυρίως
δικαστικοί λειτουργοί και γραμματείς των δικαστηρίων, δικηγόροι, υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασύλου
και πλήθος φοιτητών της Νομικής, των Πολιτικών
Επιστημών και των Διεθνών Σπουδών.
Οι έξι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούσαν τις θεσμικές προκλήσεις στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ), την προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις Ευρωπαϊκές Αξίες, τους δεσμούς μεταξύ της μετανάστευσης και της ασφάλειας, τις νέες ισορροπίες ισχύος μεταξύ των κρατών, τη διαχείριση των
συνόρων, τις προκλήσεις στη μετανάστευση και το
άσυλο και τη διερεύνηση των ορίων της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης τόσο στην αστική όσο και στην
ποινική δικαιοσύνη.
Οι εισηγήσεις θα εκδοθούν σε τόμο με την οικονομική υποστήριξη της Έδρας Jean Monnet, του ΚΔΕΟΔ και του ΔΣΘ ενώ αποσπάσματα βιντεοσκοπημέ-

νων ομιλιών και φωτογραφίες θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της Έδρας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (http://afroditi.uom.gr/jmc).
Τα προσωρινά συμπεράσματα που εξήχθησαν στο
τέλος του τριήμερου συνεδρίου από την κάτοχο
της Έδρας Jean Monnet αφορούσαν τη χαρτογράφηση και την αποτίμηση των εξελίξεων και των
προκλήσεων του ΧΕΑΔ και ήταν τα εξής:
Ο πρώτος άξονας του συνεδρίου ήταν η θεσμική
εξέλιξη του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) η οποία κρίθηκε, καταρχήν, ικανοποιητική. Με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, ο ΧΕΑΔ, που είχε γεννηθεί το 1999, διασπασμένος και
αποσπασματικός, με κυρίαρχο το διακυβερνητικό
του χαρακτήρα, έγινε ενιαίος, διατηρώντας όμως
κάποιες θεσμικές ιδιαιτερότητες. Όπως ανέλυσε
ο επ. καθ. Μ. Χρυσομάλλης (ΔΠΘ), οι νέες διατάξεις αντιμετωπίζουν ριζικά τα θεσμικά και νομικά
προβλήματα που δημιουργούσε ο διαπυλωνικός
χαρακτήρας του ΧΕΑΔ ενώ συνιστούν αξιοσημείωτη πρόοδο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης
της αποτελεσματικότητας και της εμβάθυνσης της
δημοκρατίας στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συναποφασίζει στους περισσότερους τομείς του
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ΧΕΑΔ ενώ τα εθνικά κοινοβούλια διαφυλάττουν
την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. Όπως
επισήμανε η επίκουρη καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου (ΑΠΘ), τα δύο αυτά στοιχεία σε συνδυασμό
με την ισχύ του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
και το ρόλο του ΔΕΕ ενισχύουν τον δημοκρατικό
έλεγχο και το κράτος δικαίου ώστε να έχει ξεκινήσει μία πορεία προς τη συνταγματοποίηση του ΧΕΑΔ. Ωστόσο, ανεδείχθησαν από τον αναπλ. καθηγητή Γ. Βοσκόπουλο (ΠΑΜΑΚ) και οι φυγόκεντρες
δυνάμεις στον ΧΕΑΔ που απορρέουν από την έλλειψη σαφούς προσδιορισμού της ΕΕ ως διεθνώς
δρώντα, την οικονομική κρίση, την παράτυπη μετανάστευση, τη συνεπαγόμενη έκπτωση αξιών και
θεσμών, την ανισοβαρή συνεισφορά των κρατών
μελών, την αντίδραση προς την πολυπολυτισμικότητα, θέματα που αποτέλεσαν αντικείμενο και
άλλων ομιλιών και παρεμβάσεων.
Οι μεγαλύτερες θεσμικές προκλήσεις εμφανίζονται
στον τομέα του ουσιαστικού/δικονομικού ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. Όπως τόνισε η καθηγήτρια Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, η ΕΕ οφείλει να μην θεωρεί αξιόποινες ορισμένες πράξεις μόνον και μόνον επειδή έχει αρμοδιότητα ρύθμισης ενός τομέα ή επειδή έτσι διευκολύνει τη δικαστική συνεργασία. Αντίθετα, οι αρμοδιότητες της ΕΕ οφείλουν επιπροσθέτως να οριοθετούνται από τις θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου, ώστε να
καθορίζεται το αξιόποινο βάσει της διακινδύνευσης ενός θεμελιώδους συμφέροντος άξιου προστασίας και να τηρούνται οι αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας με σκοπό την ενδοσυστηματική συνέπεια των ποινικών κανόνων και
στα δύο επίπεδα (ευρωπαϊκό και εθνικό). Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Δ. Ζημιανίτης ανέλυσε τη θεσμική πρόκληση
της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς
αντιμετώπιση των διασυνοριακών σοβαρών εγκλημάτων που προβλέπει η Συνθήκη της Λισσαβόνας
και αξιολόγησε τα τρία θεσμικά πρότυπα που συζητιούνται στην Ευρώπη σε σχέση με τις υφιστάμενες υπηρεσίες Eurojust και Olaf.
Δεύτερος βασικός άξονας του συνεδρίου ήταν η
σχέση μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας, με κεντρικό θέμα τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ. Καταρχάς, η Β. Τζώρτζη, Δ.Ν. (ΔΠΘ)
αξιολόγησε τις περιπτώσεις όπου η ΕΕ οφείλει
και προσπαθεί να τηρήσει τις επιταγές του «κρά-

τους δικαίου», όπως σε συστήματα καταχωρήσεων προσωπικών δεδομένων, τη διαδικασία χορήγησης του καθεστώτος του πρόσφυγα και του επί
μακρόν διαμένοντος υπηκόοου τρίτης χώρας, την
αστυνομική και τη δικαστική συνεργασία ιδίως σε
σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Η πρόκληση της προσχώρησης της ΕΕ στην ΕΣΔΑ
με την ταυτόχρονη πρόκληση του ελέγχου των οργάνων της ΕΕ από το ΕΔΔΑ, αντιμετωπίστηκε από
τον π. Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ομότιμο καθηγητή Χ. Ροζάκη (ΕΚΠΑ) με την πρόταση μίας ευρύτερης ερμηνείας της ΕΣΔΑ προς την κατεύθυνση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ με
σκοπό την εναρμόνιση μεταξύ των δύο αυτών πηγών προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενόψει
της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
Η επόμενη πρόκληση είναι ο κίνδυνος παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής ενόψει της δημιουργίας και της τήρησης από
υπηρεσίες της ΕΕ ή των κρατών μελών διαφόρων βάσεων δεδομένων (π.χ. SIS II – Schengen,
Eurosur, Eurodac, VIS). Καταρχάς, ο καθηγητής Δ.
Παπαγιάννης (Πάντειο) επισήμανε ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο ενδέχεται να μην υπάρχουν ακόμη
οι ουσιαστικές και διαδικαστικές εγγυήσεις που
υφίστανται στο εθνικό επίπεδο, ενώ οι αόριστες
έννοιες της δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή κατάστασης ανάγκης ενδέχεται να αποτελέσουν «κερκόπορτες» για το θρίαμβο της ασφάλειας σε βάρος της ελευθερίας έναντι της ασφάλειας. Επιπλέον, βάσει της αρχής της διαθεσιμότητας
που εισήγαγε το Πρόγραμμα της Χάγης (2004), τα
προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατίθενται μεταξύ των εθνικών βάσεων αλλά και σε τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, ενώ πλέον επίκειται η διασύνδεση των βάσεων δεδομένων και η άμεση πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε αυτές. Μέσω της πρόκλησης του «μεγάλου φόβου»
στους πολίτες ενόψει της τρομοκρατίας και της
απώλειας της ασφάλειας, ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα φαινόμενο προληπτικής επιτήρησης χωρίς όρια στην παρέμβαση των εθνικών αρχών για
τη συλλογή δεδομένων, ακόμη και βάσει υποψιών,
ιδίως σε βάρος των αιτούντων άσυλο. Ταυτόχρονα ο πειρασμός θα είναι μεγάλος ώστε εκτός από
τις αρχές της επιβολής του νόμου να έχουν πρόσβαση και άλλοι, όπως οι υπηρεσίες ασύλου και
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 αρία Κοντού – Durande, Νομική Σύμβουλος της Νομικής ΥπηρεΜ
σίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε)

οι υγειονομικές υπηρεσίες. Ως χρυσή τομή μεταξύ της ελευθερίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
της ασφάλειας διαφαίνεται η αρχή της αναλογικότητας. Και ο καθηγητής D. Bigo (Παρίσι-Λονδίνο)
επισήμανε την τάση που έχει η ΕΕ για μεγαλύτερη «προληπτική ασφάλεια» σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και τους κινδύνους από
τη δημιουργία περισσοτέρων υπηρεσιών και οργάνων. Έθεσε το στόχο της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας στο ίδιο επίπεδο μαζί με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας και
εξήγησε τις νεώτερες τάσεις να θεωρηθεί η ελευθερία ως αποδοχή εποπτείας μέσα στο πλαίσιο μίας απεριόριστης ασφάλειας. Τέλος ανέλυσε τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το θέμα της
σύγκρουσης ή μη της βάσης δεδομένων Eurodac
με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
της αρχής της αναλογικότητας και των δικαιωμάτων των προσφύγων, ανέλυσε η υποψ. διδάκτωρ
Ν. Βάβουλα (Queen Mary), ενόψει της νέας πρό-

τασης κανονισμού. Η προϊσταμένη του Τμήματος
Ελεγκτών της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ζ. Καρδασιάδου, Δ.Ν., παρουσίασε την
πρόταση του νέου Κανονισμού για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων ενόψει των τεχνολογιών και την πρόταση Οδηγίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ποινικές διαδικασίες.
Η εξωτερική διάσταση της ασφάλειας της ΕΕ και
των πολιτών της είναι πολύ σημαντική. Τις νέες
προκλήσεις στο εξωτερικό, όπως στη Λιβύη, που
ανέλυσε ο καθηγητής Στ. Περράκης (Πάντειο), δείχνουν πόσο εύκολα κλυδωνίζεται η εξωτερική και
η εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ με την παράλληλη
υπονόμευση της διαχείρισης των μεταναστευτικών
ροών και της παράτυπης μετανάστευσης. Τη νέα
αρχιτεκτονική ασφαλείας της ΕΕ ανέλυσε η υποψ.
διδάκτωρ Μ. Ανάγνου (Πάντειο) τονίζοντας την
επικέντρωση των προσπαθειών της ΕΕ στη σχέση μεταξύ μετανάστευσης, συνόρων, και ασφάλειας ενόψει της Αραβικής Άνοιξης και τα θετικά
αποτελέσματα ή τις παράπλευρες απώλειες από
την πολιτική διαχείρισης των συνόρων. Στο ρόλο
της FRONTEX στην ΕΕ και στην Ελλάδα εμβάθυνε
ο Υποναύαρχος Δ. Τζιρίτης, π. στέλεχός της. Τις
προκλήσεις για την αντιμετώπιση του πλέγματος
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας στο πλαίσιο
μίας συνεργατικής συλλογικής δράσης, και τον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ανέλυσε η επίκουρη καθηγήτρια Φωτεινή Μπέλλου (ΠΑΜΑΚ)
Ο τρίτος άξονας ήταν η μετανάστευση και το άσυλο. Σε θέματα μετανάστευσης, οι εξελίξεις είναι
καλές και η ΕΕ αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με
σχετικά εύρυθμη νομοθεσία. Η επίκουρη καθηγήτρια Ρ.-Ε. Παπαδοπούλου (ΕΚΠΑ) ανέλυσε τις δομές του συστήματος Schengen και τη λειτουργία
του συστήματος θεωρήσεων. Ο καθηγητής P. De
Bruycker (EUI) προχώρησε στην αξιολόγηση των
προκλήσεων από την προσωρινή ή τη μόνιμη μετανάστευση. Η Νομική Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μ. Κοντού-Durande ανέλυσε την Οδηγία 2008/115/ΕΚ για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων στην ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών
από την διαπίστωση της παράνομης διαμονής μέχρι την εκτέλεση της απόφασης και την κράτηση
ενόψει της απομάκρυνσης. Η πρόκληση της εφαρμογής από την ΕΕ ενός κοινού πυρήνα των αξιών
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Χ ρήστος Ροζάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρώην Δικαστής και Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ομότ. καθηγητής ΕΚΠΑ

και δικαιωμάτων για όλους, με σκοπό την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και την πλήρη ένταξη
των μεταναστών σε μία πολυπολυτισμική κοινωνία αναλύθηκε από τον υποψ. Διδάκτωρα Ν. Γαϊτενίδη (ΠΑΜΑΚ) ενώ η Δ. Συρρή («Συμβίωσις»)
παρουσίασε τις πολωτικές πρακτικές που ακολουθούνται στην Ελλάδα με την υποτίμηση σημασίας
της ισονομίας και της ισοπολιτείας.
Στο συνέδριο αναλύθηκαν σε βάθος τα θέματα
ασύλου όπου οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται με
μεγάλες δυσχέρειες ενώ η νομοθεσία είναι ή καθίσταται ανεπαρκής. Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί
η διαφορά μεταξύ των εννοιών «μετανάστευση»
και «άσυλο», το οποίο παρέχεται στους πρόσφυγες που έχουν πρόβλημα διπλωματικής προστασίας από το δικό τους κράτος. Κατά δεύτερο λόγο,
αναδείχθηκε η δυσλειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου αναδείχθηκε από τον εκλεγμένο επίκουρο καθηγητή Ι. Παπαγεωργίου αλλά και
από τη Νομική Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ. Κοντού – Durande που επεσήμανε το φαι-

νόμενο της καταχρηστικής υποβολής της αίτησης
ασύλου από παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι
πριν από την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής
τους βάσει της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ ζητούν άσυλο, φαινόμενο για το οποίο δεν έχει αποφανθεί
ακόμη το ΔΕΕ. Κατά τρίτο λόγο, το σύστημα του
«Δουβλίνου» κρίθηκε ανεπαρκές (Καν. 343/2003
«Δουβλίνο ΙΙ») αφού δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την επιβάρυνση των συστημάτων ασύλου των
κρατών μελών της περιφέρειας ενώ ο νέος Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ δεν μπόρεσε να τροποποιήσει τα κύρια ιεραρχικά κριτήρια και το προηγούμενο σύστημα, αλλά μόνο δημιούργησε ένα μηχανισμό έγκαιρης προηγούμενης προειδοποίησης
και περισσότερα δικαιώματα στους ασυνόδευτους
ανηλίκους, όπως ανέλυσε ο Ι. Παπαγεωργίου που
πρότεινε τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Κατά τέταρτο λόγο, τονίστηκε η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, η οποία καταδικάστηκε σε δύο υποθέσεις από το ΕΔΔΑ που έκρινε ότι
οι συνθήκες για τους αιτούντες άσυλο ήταν απαράδεκτες στην Ελλάδα, όπως τόνισε η υποψ. Διδάκτωρ Ε. Λόραμ (ΑΠΘ). Κατά πέμπτο λόγο, πολλοί ομιλητές, και από την πανεπιστημιακή κοινότητα και από την κοινωνία των πολιτών, τόνισαν
το γεγονός του εγκλωβισμού των παράτυπων μεταναστών ή των αιτούντων άσυλο ανέφικτου απομάκρυνσης, χωρίς τελικά να δικαιούνται να τους
χορηγηθεί κάποιου είδους προστασία. Ωστόσο, η
δημιουργία ενός «καταραμένου αποθέματος» των
ευρωπαϊκών πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου δεν αντιμετωπίζεται ούτε από τον Κανονισμό
Δουβλίνο ΙΙ ούτε από την πρόσφατη τροποποίησή του με τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, όπως τόνισαν οι επίκουροι καθηγητές Α. Τάκης και Ι. Παπαγεωργίου. Το μόνο θετικό σημείο, όπως ανέλυσε η καθηγήτρια Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, είναι ότι
επιτέλους η Συνθήκη της Λισαβόνας αντιμετωπίζει το πρόβλημα των ανιθαγενών (π.χ. αυτών που
είχαν ιθαγένεια και τους αφαιρέθηκε ή δεν τους
αναγνωρίζεται πλέον ή αυτών που δεν γνωρίζουν
την ιθαγένεια των γονέων τους) και τους εξομοιώνει με υπηκόους τρίτων χωρών, ενώ πρότεινε περαιτέρω λύσεις.
Νέες προκλήσεις στον ΧΕΑΔ παρουσιάστηκαν με
α) το θέμα των περιβαλλοντικών «προσφύγων»μεταναστών από την επίκουρη καθηγήτρια Α. Γκι-
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Από αριστερά: Miquele Gardenes Santiago, καθηγητής Νομικής Σχολής του αυτόνομου Πανεπιστημίου Βαρκελώνης, Αναστασία Γραμματικάκη – Αλεξίου, καθηγήτρια Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, Βασίλειος Χριστιανός, καθηγητής Τμήματος Νομικής ΕΚΠΑ, Διευθυντής ΚΔΕΟΔ, Ζωή Παπασιώπη – Πασιά, ομ. καθηγήτρια Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, Blanca Vila Costa, καθηγήτρια Νομικής Σχολής του αυτόνομου Πανεπιστημίου Βαρκελώνης, επίτ. Διδάκτωρ ΠΑΜΑΚ.

ζάρη (ΑΠΘ) που δεν αντιμετωπίζονται από τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες ούτε από
τις Οδηγίες της ΕΕ με αποτέλεσμα να καθίσταται
βαθμιαία επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός
ειδικού καθεστώτος για αυτούς και β) με τις εξωεδαφικές διαδικασίες ασύλου που παρουσίασε η
υποψ. Διδάκτωρ Ε. Κουτσουράκη (Πάντειο-Paris
II Pantheon-Assas) ιδίως όσον αφορά τις «ασφαλείς» τρίτες χώρες για την είσοδο ή μη μεταφορέων και τον αποκλεισμό των υπηκόων τους και
τις συμφωνίες επανεισδοχής. Μεγάλο ενδιαφέρον
συγκέντρωσε η ομιλία του επίκουρου Καθηγητή Χ.
Δετσαρίδη (ΔΠΘ) για τη δικαστική προστασία του
αιτούντος άσυλο στην Ελλάδα, ιδίως σε περίπτωση κράτησής του, προσωρινής προστασίας του με
έμφαση στην άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και του ενδίκου βοηθήματος των αντιρρήσεων. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι προσπάθειες της
Υπηρεσίας Ασύλου, του Δήμου Θεσσαλονίκης και
των ΜΚΟ.
Ο τέταρτος άξονας αφορούσε τις προσπάθειες της
ΕΕ όσον αφορά την αστική και ποινική δικαιοσύνη
και τη θετική αποτίμηση των εξελίξεων. Ο καθηγητής Miquel Gardenes (AUB) ανέλυσε τον νέο Κα-

νονισμό Βρυξέλλες Ι (1215/2012) ο οποίος επέφερε αποτελεσματικές τροποποιήσεις στον παλαιό
Κανονισμό Βρυξέλλες Ι (44/2001) με την κατάργηση της διαδικασίας κήρυξης εκτελεστότητας αλλά όχι των λόγων άρνησης εκτέλεσης που διατηρούνται υπό όρους στο πλαίσιο μίας εθνικής διαδικασίας. Ο καθηγητής Β. Χριστιανός κωδικοποίησε τα όρια που υπάρχουν στην ενωσιακή εναρμόνιση των διαδικασιών, όρια που είτε είναι θεσμικά είτε προκύπτουν από την ίδια τη φύση των
νομοθετικών εργαλείων εναρμόνισης, είτε από το
περιεχόμενο των ρυθμίσεων είτε από το αντικείμενό τους. Σημαντικά ζητήματα έθεσε και ο π. Δικαστής στο ΔΔΔ της ΕΕ Χ. Ταγαράς για τα θέματα
διπλής ιθαγένειας και εφαρμογής του ευρωπαϊκού
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Η κωδικοποίηση του
ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αποτελεί
τη νέα πρόκληση του ΧΕΑΔ την οποία ανέλυσε η
καθηγήτρια B. Vila-Costa (AUB) βάσει της έκθεσης Kramer. Αφού αξιολόγησε όλες τις προσπάθειες του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, παρουσίασε τις προσπάθειες της ΕΕ να υπάρξει μία κωδικοποίηση ή ενοποίηση των υφισταμένων μέσων ενόψει της συνοχής τους αρχικά βάσει

Inter nos
Εν τέλει τονίστηκε και πάλι, από την κάτοχο της
Εδρας Jean Monnet, η προσπάθεια της ΕΕ για την
ενίσχυση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών στο πλαίσιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά και άλλων πρωτοβουλιών, όπως η καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και οι αυξημένες δικονομικές εγγυήσεις στην ποινική διαδικασία, η ενίσχυση των αστικών και οικογενειακών δικαιωμάτων στις διασυνοριακές διαφορές και κυρίως η σταδιακή δημιουργία ενός πλήρους καθεστώτος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την προστασία της ιδιωτικής ζωής
«εκ κατασκευής» στην «κοινωνία της ηλεκτρονικής επιτήρησης».
Κλείνοντας, διαπιστώθηκε ότι, ενώ ο ΧΕΑΔ προχωρεί βήμα βήμα κατά τη μέθοδο του Ζαν Μονέ,
βασική πρόκληση παραμένει, με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση σήμερα, ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, θεμελιώδες μέλημα του αείμνηστου
καθηγητή Δημητρίου Ευρυγένη.
 ημόκριτος Τζιρίτης, Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) πρώην στέλεχος
Δ
της FRONTEX, Βαρσοβία

της «ενισχυμένης συνεργασίας» ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερος βαθμός εναρμόνισης.
Στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης αναλύθηκαν: α) η προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
με νέα μέσα από τον αντιπρύτανη και αναπληρωτή καθηγητή Σ. Κάτσιο (Ιόνιο), β) η καταχρηστική εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως λόγω της απλούστευσης των προϋποθέσεων
παράδοσης των εκζητουμένων και η ανάγκη πρόσθετων δικονομικών εγγυήσεων από την Ι. Κυριτσάκη, Δ.Ν. (ΔΠΘ), γ) η προσπάθεια καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος με τη νέα πρόταση Οδηγίας για επιθέσεις κατά των συστημάτων
πληροφοριών με έμφαση στην κοινωνική δικτύωση
και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων
από τον υποψ. διδάκτορα Κ. Κουρούπη (ΠΑΜΑΚ)
και δ) η σύγκριση, κατά το δυνατόν, των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος με την αμερικανική προσέγγιση,
ιδίως όσον αφορά την τυποποίηση των εγκληματικών συμπεριφορών και το ρόλο του δικαιώματος
έκφρασης, με έμφαση στις λειτουργικές διαφορές
μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ από τον Ι. Ναζίρη, Δ.Ν. (ΑΠΘ).
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Επικουρικό Κεφάλαιο:

Δικαιοπολιτικά ζητήματα εναρμόνισης του άρθρου 4 του
Ν. 4092/2012 με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
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15-16 Φεβρουαρίου 2013

Ο

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, η Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου και η Ένωση Νομικών Αυτοκινητικού Δικαίου και Ιδιωτικής Ασφάλισης Βορείου Ελλάδος συνδιοργάνωσαν διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Επικουρικό Κεφάλαιο: Δικαιοπολιτικά ζητήματα εναρμόνισης
του άρθρου 4 του Ν. 4092/2012 με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία» την Παρασκευή 15 και
το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14).

 κ. Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο βήμα. Από αριστερά: Ο κ. Παναγιώτης Παυλίδης, Πρόεδρος
O
Πρωτοδικών, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ο κ. Γεώργιος Αμπατζής, Δικηγόρος ε.τ., ο κ.
Ιωάννης Μ. Κοτζαμανίδης, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. και ο κ. Ηλίας Ι. Κλάππας, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ. Πειραιά

Ο κ. Μιχάλης Ον. Ονουφριάδης,
Εκδότης Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου.

Inter nos
Χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ. Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Ον. Ονουφριάδης, Εκδότης Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου και Αθανάσιος
Μασούρας, Πρόεδρος Ε.Ν.Α.Δ.Ι.Α.Β.Ε.
Τις εισηγήσεις τους παρουσιάσαν οι κ.κ. Ιωάννης
Μ. Κοτζαμανίδης, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.
(Εισαγωγή στα θέματα του συνεδρίου: υποδείγματα αντενστάσεων-νομικών ισχυρισμών), Γεώργιος
Αμπατζής, Δικηγόρος ε.τ. (Η αντίθεση των διατάξεων του Ν. 4092/2012 περί Επικουρικού Κεφαλαίου προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τη νομολογία του ΔΕΚ), Ηλίας Ι. Κλάππας, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ. Πειραιά (Κριτική θεώρηση των νέων διατάξεων περί Επικουρικού Κεφαλαίου: Τα θύματα και οι πρώην ασφαλισμένοι ως
έμμεσοι χρηματοδότες του Επικουρικού Κεφαλαίου), Παναγιώτης Παυλίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών,
Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Επισκόπηση της
πρόσφατης νομολογίας σχετικά με το άρθρο 4 του
Ν. 4092/2012 για το Επικουρικό Κεφάλαιο), Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, Καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης («Το Σύνταγμα
και το άρθρο 4 του Ν. 4092/2012»), Απόστολος
Σοφιαλίδης, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Νομικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης («Ζητήματα προδικασίας και αναγκαστικής εκτέλεσης») και Αθανάσιος Μασούρας, Πρόεδρος Ε.Ν.Α.Δ.Ι.Α.Β.Ε. («Τρίμηνη προθεσμία άσκησης αγωγής κατά ΕΚ – Περιορισμένο ποσοστό νομίμων τόκων»).

57
Α’ συνεδρία

Β’ συνεδρία από αριστερά: Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, καθηγητής
Νομικής ΑΠΘ, Απόστολος Σοφιαλίδης, επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ,
Ιωάννης Κοτζαμανίδης, μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ, Αθανάσιος Μασούρας, Πρόεδρος Ε.Ν.Α.Δ.Ι.Α.Β.Ε.

Γενική άποψη της εκδήλωσης

Inter nos
ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η αυτόφωρη διαδικασία.
Από τη θεωρία στην πράξη
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Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013
Η Επιτροπή Επιμόρφωσης Νέων & Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων
Νομικής Α.Π.Θ. διοργάνωσε εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Η αυτόφωρη διαδικασία. Από τη θεωρία
στην πράξη» την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 και ώρα 20:00 στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Μανωλεδάκης»
(Τσιμισκή 103, Διαγώνιος).
Ομιλητές ήταν οι κκ. Αθανάσιος Ζαχαριάδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ. και ο Κωνσταντίνος Τσάκος, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Τη συζήτηση συντόνισε και παρενέβη ο Γενικός Γραμματέας
του Δ.Σ.Θ., κ. Χρήστος Ράπτης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η πρόταση του ΙΔΕΑΔ
για το νέο Αθλητικό Νόμο
Σάββατο 9 Μαρτίου 2013
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου συνδιοργάνωσαν εκδήλωση-συζήτηση με
θέμα «Η πρόταση του ΙΔΕΑΔ για το νέο Αθλητικό Νόμο» το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 και ώρα
11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Μανωλεδάκης» (Τσιμισκή 103, Διαγώνιος).
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε αναλυτικά η πλήρης πρόταση νόμου του ΙΔΕΑΔ, όπως έγινε στο
πλαίσιο των εργασιών της Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής της ΓΓΑ από τον Πρόεδρο του ΙΔΕΑΔ
και της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, κ. Ανδρέα Μαλάτο, ενώ παρενέβη με σχολιασμό του
ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Θ., κ. Νικόλαος Βαλεργάκης.
Στη συζήτηση συμμετείχε ο πρώην Υφυπουργός
Αθλητισμού, κ. Γεώργιος Ορφανός, βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ, κ. Ανδρέας Μαλάτος και ο Πρόεδρος του
Δ.Σ.Θ., κ. Νικόλαος Βαλεργάκης.

Ο πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Γεώργιος Ορφανός,
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
και ο Πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ, κ.
Ανδρέας Μαλάτος

Arguendo

Τι γνώμη έχουν άραγε στην
Ιταλία για τις ειδήσεις της
τηλεόρασής τους;*
Βασίλειος Σιδηρόπουλος
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άν πρέπει να πω την αλήθεια, αλλά ακριβώς την αλήθεια, εμένα οι τηλεειδήσεις
στη μία μου αρέσουν, γιατί δεν τις βλέπω και γιατί φεύγω από το σχολείο μετά τη
μία. Όμως οι ειδήσεις του απογεύματος, εκείνες είναι ακριβώς που μισώ. Όταν ο
πατέρας μου επιστρέψει το απόγευμα, εμείς τρώμε μπροστά στην τηλεόραση. Όμως, όπως
καθόμαστε, αρχίζουν «αυτές», δηλαδή οι ειδήσεις. Αρχίζουνε πάντα όταν εμείς τρώμε.
Ο μπαμπάς είναι που την ανοίγει. Όπως την ανοίγει, έρχεται η πρώτη συμφορά και, μαζί με το πρώτο πιάτο, έρχεται και η δεύτερη συμφορά. Στο τραπέζι, όλο τρώμε με τους
μπελάδες και τις συμφορές. Ο πατέρας μου, όταν βλέπει ότι αρχίζουν οι ειδήσεις για τη
Νάπολη, λέει: «Καθίστε όλοι ήσυχοι, ας δούμε τι άλλο κακό συνέβη». Ο μπαμπάς λέει
ότι, όταν βλέπουν για τη Νάπολη, είναι για να πουν μόνο ότι συνέβη μία πάρα πολύ μεγάλη συμφορά ή ένα πάρα πολύ μεγάλο κακό.
Εμένα οι ειδήσεις μου αρέσουν μόνο για το ποδόσφαιρο, όχι όμως όταν η Νάπολη χάνει.
Εγώ θα ήθελα η τηλεόραση να μη δείχνει τις ειδήσεις όταν εμείς τρώμε, αλλά λίγο πιο
αργά, έτσι, θα τρώμε σε ησυχία!!!
*Επίλεκτο κείμενο, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα από την ιταλική, από τον Βασίλη Σ. Σιδηρόπουλο. Κείμενο του
Μαρτσέλλο Ντ’ Όρτα, εκδόσεις Όσκαρ Μοντατόρι, edizioni.
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ι ανθρώπινες σχέσεις στο εσωτερικό της οικογένειας έχουν σημαντικά τροποποιηθεί από τον ερχομό της τηλεόρασης. Έναν καιρό όντως παιδιά και γονείς μαζευόντουσαν και συναντιόντουσαν όλοι μαζί δίπλα στο τζάκι, στο τραπέζι για φαγητό: σήμερα αυτή είναι παλιά συνήθεια και πρακτικά εξαφανισμένη, και όχι μόνον γιατί
τα τζάκια με τη φωτιά δεν ανάβουν πια. Στην πραγματικότητα, η νέα «εστία» είναι η συσκευή της τηλεόρασης, μπροστά στην οποία στήνονται ενήλικες και νέοι γιορτάζοντας κάθε απόγευμα το μοντέρνο έθιμο της γενικής αποβλάκωσης. Όταν η τηλεόραση δεν υπάρχει όντως, ο κόσμος έχει περισσότερο χρόνο και περισσότερες ευκαιρίες για να μιλήσει,
να συζητήσει, να καθίσει μαζί: σήμερα, αντίθετα, περισσότερο κάθονται μαζί και γειτονικά, ο ένας κοντά στον άλλο, αλλά ο καθένας κάνει τις δικές του προσωπικές σκέψεις
και συνέχεια τα μάτια και τα αυτιά είναι προσηλωμένα στις εικόνες και στους ήχους τους
διάχυτους χωρίς διακοπή, από τη διαβολικότατη φωτεινή οθόνη. Όταν, λοιπόν, κάποιος
προσπαθήσει να σπάσει τη σιωπή, να κάνει σχόλια, να σηκώσει τη φωνή του: διαμαρτυρίες, χειρονομίες, λέξεις ενόχλησης, μη ανοχή, τον πείθουν αμέσως να το ράψει το στόμα του, να παραμείνει ακίνητος, συγκρατώντας την αναπνοή του για να μην ενοχλεί. Και
έπειτα, όλοι στο κρεβάτι: καληνύχτα και στο επανιδείν και την επομένη το πρωί νωρίς,
πριν πάρει ο καθένας το δρόμο του για το σχολείο, για τη δουλειά, για να κάνει τις αγορές. Πάλι θα έρθει το αυριανό απόγευμα. Όλοι ευχαριστημένοι και ενωμένοι, μπροστά
στην τηλεόραση.
*Μεταφρασμένο στην ελληνική από την ιταλική γλώσσα, από τον Βασίλη Σ. Σιδηρόπουλο και το βιβλίο La Societa Civile
(Η Πολιτισμένη Κοινωνία) από τις εκδόσεις Ferraro-edizioni.
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Συμβάσεις
Κοσμάς Ηλιάδης
Δικαστικός Επιμελητής
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πιτυχημένος οικονομολόγος, με διάφορα
πτυχία, μου παρέδιδε απρόσκλητος, αυτοβούλως, άνευ αντιπαροχής, μαθήματα
πολιτικής οικονομίας, εις εμένα τον ανεπίδεκτον
πάσης μαθηματικής σκέψης.
«Μια σύμβασης αμφοτεροβαρής», άρχισε λέγων,
«όταν είναι δίκαιη, κατά προσέγγισιν, συνήθως είναι, δικαίως ανεκτή από τα συμβαλλόμενα μέλη.
» Μια σύμβαση ετεροβαρής, με πολλά δικαιώματα από κάποια μέλη, τα οποία έχουν λίγες υποχρεώσεις αντίστοιχα, δικαίως, θεωρείται άδικη
από τα άλλα συμβαλλόμενα μέλη, τα οποία είναι
φορτωμένα με πολλές υποχρεώσεις και με ελάχιστα έως ανύπαρκτα δικαιώματα. Τότε, δικαίως,
εφόσον έχουν τη δυνατότητα, καταγγέλλουν την
υπερβολικά άδικη σύμβαση, ζητώντας: α) τη λύση της, β) τη διόρθωσή της.
» Ενίοτε, όταν τούτο εκ των πραγμάτων καθίσταται αδύνατον, οι «είλωτες» αναμένουν να την
προσβάλλουν εκ των έσω, προβαίνοντες σε βιαιοπραγίες ή κλοπές κατά των αδικούντων αυτούς
μελών. Έχοντες ακράδαντον πεποίθησιν ότι βιαιοπραγούντες ή κλέπτοντες τους αδικούντας αυτούς, δεν διαπράττουν αδίκημα τι. Απεναντίας,
θεωρούν ότι κλέπτοντες τους αρχικούς κλέπτας
αποκαθιστούν εις την σωστήν βάσιν της, την διασαλευθήσαν τάξιν και ευνομία, ετών ή αιώνων.
» Οι αρχικοί κλέπται ουδαμώς κάθονται με τα
χέρια των εσταυρωμένα. Έχοντες ισχυρά ερείσματα εις την διοίκησιν, καταφεύγουν εις την δικαιοσύνην, επικαλούμενοι την υπογραφήν των νέων
κλεπτών. Ένιοι δικαστές, είτε σεβόμενοι υπερμέτρως την διοίκησιν, είτε συμπαθούντες τους αρχικούς κλέπτας, είτε δι’ ετέρους, αδιευκρινήστους
εν πολλοίς λόγους, δικαιώνουν τους αρχικούς κλέ-

πτας, επικαλούμενοι την τάξιν, την ηρεμίαν της
καθεστηκυίας καταστάσεως.
» Η τοιαύτη συμπεριφορά, δικαιώνει τινάς λεοντίους συμβάσεις, καθιστώσα αυτάς, ρυθμιστικάς, εν είδει τυφλοσούρτη, δια σύνταξιν νέων λεοντίων συμβάσεων. Προσέτι, προς βοήθειαν των
εγχωρίων κλεπτών, προστρέχουν πάμπολλοι μεγαλοκλέφτες, εκ Παταγονίας προερχόμενοι. Προσποιούνται τους πυροσβέστας, φοβούμενοι ενίοτε μην
τυχόν η πυρκαγιά εξαπλωθείσα αλλαχού, καταφτάσει εν καιρώ και εις την ιδικήν των χώραν. Ούτοι
οι μεγάλοι Εγκέλαδοι, βοηθούν αγραμμάτους ιθαγενείς, πως δύνανται να πτωχεύσουν, συζητητέον βεβαίως, εάν αυτοί οι ίδιοι ώθησαν, με πράξεις και παραλείψεις, τα τεκταινόμενα, προς αυτήν την κατάστασιν.
» Ένιοι εταίροι σωρεύσαντες πλούτον δημιουργούν πολυεθνικάς εταιρίας, αι οποία δεν έχουν πατρίδα, έχουν πίστιν στην δυναμίν των, σκοπός των:
η συσσώρευσις έτι περισσοτέρου πλούτου. Όργανά των: τα κεφάλαια των, οι συνοδοιπόροι των.
Μέσα: Οι ιθαγενείς εργάται. Δια την επίτευξιν του
σκοπού των ποδηγετούν την κοινήν γνώμην δια
των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Κατεβάζουν κυβερνήτας, διορίζουν ετέρους της αρεσκείας των.
Πολλές εξ αυτών των εταιριών θολώνουν τα
ύδατα των πεπραγμένων των, ερχόμενοι εις επικοινωνίαν με κοινωφελείς οργανώσεις, χρηματοδοτούν και διαβρώνουν αυτάς, εφανιζόμενοι αγαθοποιοί, σωτήρες πασχόντων, εν τέλει φιλάνθρωποι. Εξαγοράζουν με παντοειδή δώρα (χρήματα,
ταξίδια, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.α.) διαφόρους
θεσμικούς παράγοντας (πρωθυπουργούς, υπουργούς, γραμματείς και φαρισαίους), ίνα τους έχουν
αρωγούς εις τα «θεάρεστα» έργα των.

*Gratia Placenti = για χάρη της απόλαυσης
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» Μετά ταύτα δύνασαι να αντείπεις, δκαίως: ‘Μα
καλά, όλα αυτά τα διαβάζουμε, τα ακούμε συχνά,
στο τέλος καταντούν τετριμμένα. Καλή η διάγνωση, ορθή η επιχειρηματολογία, μπορούμε να πάμε παρακάτω; Υπάρχει θεραπεία; Υπάρχει τρόπος
να ξεφύγουμε από όλα όσα καταγγέλεις;’
» Δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι θεραπευτής, δεν
είμαι βοτανολόγος, δεν είμαι κομπογιαννίτης. Υποθέτω ή εύχομαι να υπάρχουν χάπια, βότανα, άλλα σκευάσματα -έστω και κομπογιαννίτικα- και, αν
δεν υπάρχουν, πρέπει να εφευρεθούν (μου θύμισε
το «αν δεν υπάρχει Θεός, τότε θα πρέπει να τον
εφεύρουμε»), τα οποία να βοηθούν τους δεχομένους την ‘παροχήν’. Να μπορούν να ανθίστανται
σθεναρώς, χριστιανικώς, πατριωτικώς, δια την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Εάν εισέτι δεν ανεκαλύφθησαν
τοιαύτα θαυματουργά φάρμακα, ανάγκη πάσα να
προστρέξωμέν πανταχόθεν, πολλάκις, ακαταπαύστως θα έλεγον.
» Δια να συμβούν αυτά, καλόν θα ήτο ο καναπές να διατηρείται σκεπασμένος με τα ριχτάρια
του, οι παντόφλες να βρίσκονται στην παπουτσοθήκη και όχι εις τα πόδια του νοικοκύρη τους. Το
οποίον σημαίνει, αγώνας, διεκδικήσεις, πεζοδρόμιο. Ο αγώνας για το καλλίτερο δεν μας χαρίζεται. Οι σκλάβοι δεν έχουν να χάσουν, παρά μόνο
τις αλυσίδες τους.»

Ο αγώνας για το καλλίτερο
δεν μας χαρίζεται.
Οι σκλάβοι δεν έχουν να χάσουν,
παρά μόνο τις αλυσίδες τους
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Η αποκάλυψη Ιωάννου,
ο γέρων Παίσιος και η IBM
…μια χρονική γέφυρα 2000 ετών
και πλέον

Δημήτρης Α. Νεμέτης
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

1 Αγία Γραφή, βιβλίο Αποκάλυψις
Ιωάννου
Αν ανοίξετε μια Αγία Γραφή στο τελευταίο βιβλίο
αυτής, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, στο πρώτο
κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο, θα διαβάσετε
«Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν
εις αυτόν ο Θεός δια να δείξη εις τους δούλους
αυτού όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως και εφανέρωσεν αυτά αποστείλας δια του αγγέλου αυτού
εις τον δούλο αυτού Ιωάννην…»
Ξεφυλλίστε μερικά φύλλα και σταματήστε στο
κεφάλαιο ΙΓ’ και εδάφια 16 και 17: «και έκαμνε
πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους
πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελεύθερους
και τους δούλους να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς η επί των μετώπων αυτών και να μη δύναται μηδείς να αγοράση η να
πωλήση ειμή ο έχων το χάραγμα η το όνομα του
θηρίου η τον αριθμόν του ονόματος αυτού…»

2 Απόσπασμα από ιδιόγραφο σύγγραμμα
του Γέροντος Παΐσιου του Αγιορείτου
(1924-1994) με τίτλο Σημεία των
Καιρών
«Πίσω από το κοσμικό πνεύμα της σημερινής
‘ελευθερίας’, της έλλειψης σεβασμού στην Εκκλησία του Χριστού, στους μεγαλύτερους, γονείς
και διδασκάλους, που έχουν φόβο Θεού, κρύβε-

ται η πνευματική σκλαβιά, το άγχος και η αναρχία, που οδηγούν τον κόσμο στο αδιέξοδο, στην
ψυχική και σωματική καταστροφή.
» Πίσω, λοιπόν, και από το τέλειο σύστημα
‘κάρτας εξυπηρετήσεως’ ασφαλείας κομπιούτερ,
κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του
αντίχριστου. Αποκάλυψις Ιωάννου, κεφ. ΙΓ’ 16:
ίνα δώσουσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών
της δεξιάς η επί των μετώπων αυτών, και ίνα μη
τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι εί μη ο έχων το
χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του
ονόματος αυτού. Ώδε η σοφία εστίν ο έχων νούν
ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου αριθμός γαρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού x ξ s ΄΄ = 666.
» Κι ενώ τα σημεία φαίνωνται ξεκάθαρα, ‘το
θηρίο’ στις Βρυξέλες με το 666 έχει σχεδόν ρουφήξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ. Η κάρτα, η
ταυτότητα, η εισαγωγή του ‘σφραγίσματος’ τι φανερώνουν; Δυστυχώς στο ράδιο μόνο παρακολουθούμε τι καιρό θα έχουμε.
» Τι θα μας πη ο Χριστός; ‘Υποκριταί, το μεν
πρόσωπον του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν,
τα δε σημεία των καιρών ού δύναστε γνώναι;’
(Ματθ. Κεφ. 65’).
» Μετά, λοιπόν, από την κάρτα και την ταυτότητα, ‘το φακέλωμα, για να προχωρίσουν πονηρά
στο σφράγισμα, θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση, ότι πήρε κάποιος την κάρτα του δείνα και του
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σήκωσε τα χρήματα από την τράπεζα. Από την
άλλη μεριά, θα διαφημίζουν ‘το τέλειο σύστημα,’
το σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο με ακτίνες
λέιζερ, που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά, με το
666 το όνομα του αντίχριστου».

Υπάρχουν προοπτικές, η σήμανση αυτή να γίνεται με τις τεχνικές F (F=Forehead=μέτωπο) ή Η
(Η = Hand = χέρι), για να λυθούν τα προβλήματα τυχόν κλοπής της κάρτας.»
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και πολλά περισσότερα ακόμη που περιλαμβάνει αυτό το βι3 Απόσπασμα από το διαδίκτυο κειμένου βλίο (αναφέρεται στο βιβλίο Η Ευθύνη της Επιπου απέστειλε ένας κύριος σε τράπεζα, λογής μου) και δεν μπορώ στο πλαίσιο μιας επιγια να ακυρωθεί κάρτα αναλήψεων
στολής να σας παρουσιάσω -τα οποία, σημειωπου του είχε αποστείλει η τράπεζα,
τέον, είναι πλήρως τεκμηριωμένα με επιστημονιεπειδή έχει πάνω της πλινθίο (τσιπάκι) κές παραπομπές σε δεκάδες εργασίες επιστημό- Μελλοντικές μορφές ταινιών RFID1
νων της πληροφορικής- αντιλαμβάνεσθε ότι τίθε(σήμερα βρίσκονται σε πειραματικό
ται σημαντικό θέμα. Όσο εξελίσσεται η τεχνολοστάδιο)
γία, πέρα από την ικανοποίηση, την εξυπηρέτηΟ κύριος αυτός, που έγραψε την επιστολή στην ση και τη διευκόλυνση που μας προσφέρει, πρέτράπεζα, αντέγραψε απόσπασμα από ένα βιβλίο πει να μας δημιουργήσει και την καλή ανησυχία
με τίτλο Η Ευθύνη της Επιλογής μας (σελ. 105). για το πού πάμε.
Το τέλος του δρόμου ομολογώ ότι μας είναι
«Το πιο τρομακτικό, όμως, είναι ότι η συζήτηση ξεπέρασε το απλό chip. Έρευνες γίνονται άγνωστο. Υποθέσεις, όμως, με βάση τα έως σήώστε τα βιομετρικά δεδομένα να αποθηκεύονται μερα δεδομένα, μπορούμε και δικαιούμαστε να
στο ίδιο το ανθρώπινο δέρμα του χεριού ή του κάνουμε. Εάν, λοιπόν, στο τέλος του δρόμου πρόπροσώπου. Ακριβέστερα, θα αποτυπώνεται από κειται να συναντήσουμε την πλήρη υποδούλωση,
απόσταση και θα διαμορφώνεται από την αλατό- μέσω της τεχνολογίας, σε ένα σύστημα «δημοκρατητα του δέρματος (δηλ. ένας συνδυασμός νανο- τικής δικτατορίας», όπου οι πάντες θα μπορούν
τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας) μια μόνιμη ρύθ- να παρακολουθούν τους πάντες και όλοι μαζί θα
μιση-σχέδιο, ένα αόρατο τατουάζ, κατασκευασμέ- παρακολουθούνται από τους έχοντες την πολινο με τα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού, που θα τική και οικονομική εξουσία, και όλοι αυτοί από
τον μελλοντικό απόλυτο πνευματικό δικτάτορα,
λειτουργεί πλέον ως microchip.
» Ήδη η IBM εργάζεται στον τομέα δικτυακής τότε επιτρέψτε μου σήμερα, που δεν έχω εξαρτεχνολογίας προσωπικών δεδομένων (Personal τηθεί ακόμη πλήρως από αυτήν την τεχνολογία,
Area Network Technology ή PAN) και μελετά τη να την αρνηθώ και να προσπαθήσω να ελευθεδημιουργία ενός αναγνωρίσιμου ηλεκτρικού πε- ρωθώ από αυτήν.»
δίου στο ανθρώπινο σώμα, που θα αποθηκεύΤο σίγουρο στα τρία αυτά αποσπάσματα είναι
ει προσωπικά δεδομένα με βάση την αλατότητά του, ώστε οι πληροφορίες να ανταλλάσσονται ότι έχουν τεράστια χρονική απόσταση μεταξύ
απευθείας μεταξύ των ανθρώπων ή να πιστοποι- τους, και κυρίως το δεύτερο και το τρίτο από το
ούνται και να ‘χρησιμοποιούνται’ κατάλληλα από πρώτο το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου.
ειδικά μηχανήματα. Αυτό, βεβαίως, δεν θα είναι Χρονική γέφυρα 2.000 ετών, με τη μια αφετηρία
λίγα χρόνια μετά Χριστόν και την δεύτερη απόεμφύτευμα, αλλά ένα χάραγμα!
» Ποιος περίμενε ότι ο υψηλός πολιτισμός μας ληξη της γέφυρας στην εποχή μας.
Μη με ρωτάς αν τα πιστεύω όλα αυτά και αν
θα μας προσέφερε ως ένα ανεκτίμητο δώρο την
επιστημονική αυτή υλοποίηση του χαράγματος θα γίνουν αύριο ή σε μερικούς μήνες ή χρόνια…
Το θέμα είναι τρο-μα-κτι-κό.
της Αποκαλύψεως…! Αυτό, άλλωστε, είχε προΤο ερώτημα που δημιουργήθηκε σε μένα είταθεί στο Λουξεμβούργο κατά την αρχική συζήτηση για τη συμφωνία Σέγκεν, να σφραγίζονται ναι σαν αυτήν την κλασική απορία, που πρόσφαή στο χέρι ή στο μέτωπο για τη διευκόλυνση… τα λένε ότι την έλυσαν οι επιστήμονες. Ποιο έγινε πρώτα, η κότα ή το αυγό;
Δύο τινά. Ή ψάχνουν να εφαρμόσουν αυτά που
1 Το RFID είναι τεχνολογία Radio Frequency Identification.
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Gratia Placenti
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βρήκαν γραμμένα εδώ και χιλιάδες χρόνια (άρα
Με τον τίτλο
κάποιοι γνώριζαν από τότε), για να κάνουν επίΗ Επόμενη Ζωή μου του Γούντυ Άλλεν
δειξη δύναμης και ισχύος μυαλού, τεχνολογίας,
χειραγώγησης ανθρωπότητος κ.τ.λ., κ.τ.λ., ή αυΤην επόμενη ζωή μου θέλω να την ζήτά όντως προφητεύθηκαν.
σω ανάποδα.
Και στη μια και στην άλλη περίπτωση σου κόΞεκινάς από νεκρός. Έτσι το γλυτώνεις
βεται η ανάσα, σου προκαλεί δέος όλο αυτό. Αιαυτό.
σθάνεσαι απειροελάχιστη κουκίδα σκόνης μπροΜετά ξυπνάς σε ένα γηροκομείο και αιστά στο μεγαλείο ή στο μυαλό ή στην καταστροσθάνεσαι κάθε μέρα και καλύτερα.
φική διάθεση όλων αυτών που ξέρουν και φτιάΣε πετάνε έξω από το γηροκομείο, γιαχνουν όλα αυτά πριν από μας για μας… θεοί και
τί δεν είσαι πλέον τόσο γέρος.
άνθρωποι σε ένα αγώνα δρόμου…
Πηγαίνεις και εισπράττεις τη σύνταξή
Αλλά ότι θα ξεπερνιόταν και το τσιπάκι – ε,
σου και μετά, όταν αρχίζεις να δουλεύαυτό ούτε ο πιο φαντασμένος συνωμοσιολόγος
εις, σου δίνουν δώρο ένα χρυσό ρολόι
θα μπορούσε να προβλέψει.
και κάνουν πάρτι για σένα την πρώτη
Λένε ότι τα τσιπάκια παντός είδους που ήταν
μέρα στη δουλειά.
έτοιμα να τα «υποδεχθούμε» σε κάρτες και κάΔουλεύεις τα επόμενα 40 χρόνια, μέχρι
τω από το δέρμα μας, υποχρεωτικά μάλλον αν το
να γίνεις νέος και να χαρείς τη ζωή.
κατάλαβα καλά, τα βάλανε στην αναμονή εν όψει
Κάνεις πάρτι, πίνεις αλκοόλ και γενικά
αυτής της νέας τεχνολογίας. Κάτι σαν το πρόσφαείσαι «ατακτούλης». Μετά είσαι έτοιτο θέμα με τα εμβόλια για την «επιδημία της γρίμος για το γυμνάσιο.
πης», που παρήγγειλαν όλα τα κράτη σε τεράστιες
Μετά πας στο δημοτικό, γίνεσαι παιποσότητες και ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωδί, παίζεις. Δεν έχεις ευθύνες, γίνεσαι
ποι-επιστήμονες και ενημέρωσαν παγκόσμια και
βρέφος μέχρι τη στιγμή που γεννιέσαι.
μάθαμε τι ήταν αυτά τα εμβόλια… και έμειναν
Μετά περνάς 9 μήνες κολυμπώντας σε
στις αποθήκες, αλλά τα χρέη των κρατών για τις
ένα πολυτελές σπα με όλα τα κομφόρ,
παραγγελίες δεν σβήστηκαν (ε όχι και να χάσει ο
κεντρική θέρμανση και πλήρη εξυπηρέΠ.Ο.Υ. τα χρήματά του - όλα κι όλα)… αλλά τουτηση, μεγαλύτερο χώρο κάθε μέρα και
λάχιστον δεν μπήκαν τα εμβόλια στη σάρκα μας.
νάτο!!!
Και κάτι βγαίνει σιγά σιγά στις ειδήσεις, που
Τελειώνεις σαν ένα οργασμός…»
πριν θεωρούνταν άκρως επιστημονικής φαντασίας, ήτοι για τη δυνατότητα «εμφύτευσης» καρκίνου μακρόθεν σε άνθρωπο. Πρόσφατα αναρωτήΝα ένας τρόπος να ξεφύγεις από όλη αυτήν την
θηκε δημόσια ο Τσάβες, πρόεδρος της Βενεζουέ- τεχνολογία, που ήρθε έφθασε χτύπησε την πόρτα
λας, γι’ αυτό, όταν μέτρησε ότι τέσσερις πρόεδροι μας ή, επί το ορθόν, μας χτύπησε «κα-τα-κέ-φαχωρών της Λατινικής Αμερικής με αντιαμερικανι- λα στο μέτωπο ή στο χέρι» και εμείς ακόμη…
κές προθέσεις έπασχαν από καρκίνο… ο οποίος
ήρθε και δίπλα στη χώρα μας… κ.τ.λ. κ.τ.λ. Και
σήμερα ο Τσάβες χαροπαλεύει…
Μην το γελάς, μην το ειρωνεύεσαι, απλά κράτα το στο μυαλό σου και περίμενε… Γιατί αυτά
που έγιναν και γίνονται κάποτε τα πίστευες, δεν
τα κορόιδευες;
Να δούμε τι άλλο ετοιμάζεται για μας…
Και, για να το ελαφρύνω στο τέλος το θέμα,
παραθέτω (σήμερα παραθέτω, δεν είναι τίποτε
δικό μου από όλα αυτά) ένα πολύ καλό κείμενο,
που μου έστειλε ένας συνάδελφος.

Δημήτρης Τσινικόπουλος

*Oblatio = αφιέρωμα

Oblatio*

Δημήτρης Τσινικόπουλος
30 Χρόνια Λόγου και Τέχνης
(1982 - 2012)

Το Νοέμβριο του 2012 ο Δημήτρης Τσινικόπουλος
συμπλήρωσε 35 χρόνια μάχιμης δικηγορίας και
30 χρόνια ενεργού συμμετοχής στον Λόγο και
την Τέχνη. Στο παραπάνω διάστημα συμμετείχε σε ομαδικές εκδόσεις και εκπόνησε
23 αυτοτελή βιβλία (μελέτες, μονογραφίες, δοκίμια, ποιητικές συλλογές, διηγήματα, μεταφράσεις) και συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής.
Αποχωρώντας από την ενεργό δικηγορία, στις 21 Νοεμβρίου, έγινε μια αποχαιρετιστήρια λογοτεχνική βραδιά στην αίθουσα του
Δ.Σ.Θ. και ακολούθησε ατομική έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής του ιδίου με 100 έργα του.
Για το έργο του μίλησαν ο πρόεδρος του Δ.Σ.Θ. Νίκος Βαλεργάκης, ο πρώην
πρόεδρος του Δ.Σ.Θ. Μανώλης Λαμτζίδης, ο ποινικολόγος Μιχάλης Παναγιωτόπουλος, ο δικηγόρος – συγγραφέας Γιώργος Κούβελας και Δρ. φιλολογίας-Αντιπρόεδρος
της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, Γιάννης Τζανής. Την εκδήλωση συντόνισε το μέλος του Δ.Σ.Θ. Ρωξάνη Κωστατζίκη. Για το ζωγραφικό και φωτογραφικό
του έργο μίλησε η δικηγόρος – ζωγράφος Παρασκευή Κουντούρη. Ποιήματα διάβασαν οι δικηγόροι Φάνης Σβες, Ελευθέριος Μυλωνάς, Βαρβάρα Φελεκίδου και ο
ίδιος ο ποιητής.
Για την προσφορά του στα γράμματα τιμήθηκε με βραβείο δοκιμίου από τον
Δήμο Θεσσαλονίκης, από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βορείου Ελλάδος, από την Χριστιανική Εταιρία Ελληνικών Γραμμάτων, από τον Δ.Σ.Θ. κ.α.
Για την πολύπλευρη αυτή δραστηριότητά του το Διοικητικό Συμβούλιο του
Δ.Σ.Θ. τον ανακήρυξε επίτιμο δικηγόρο.
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Oblatio

Δημήτρης Τσινικόπουλος

Για το βιβλίο του Δ. Τσινικόπουλου

Ανάμεσα σε Δύο Αιώνες
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Γιώργος Χατζηαθανασίου
Δικηγόρος-Συγγραφέας

Ε

ίχα την ευχαρίστηση να διαβάσω, στην ουσία να μελετήσω (γιατί μερικές
φορές πρόκειται περί μελέτης, όταν διαβάζεις κάτι παρόμοιο), το βιβλίο με
τίτλο Ανάμεσα σε Δύο Αιώνες του Δημήτρη Τσινικόπουλου), από το οποίο
απεκόμισα όχι μόνο μια παραπέρα γνωριμία από την παμπλούσια γλώσσα μας, την
οποία με σεβασμό αλλά και ποικιλότητα χρησιμοποιεί στα κείμενά του ο εκλεκτός συγγραφέας, αλλά και μια εκπληκτική αίσθηση της δυναμικής που μετέρχεται δεξιότεχνα ο ομότεχνος και συνάδελφος Δημήτρης Τσινικόπουλος, αναλύοντας ή υπεισερχόμενος και διεισδύοντας -θα έλεγα- στα δύσβατα μονοπάτια των
δοκιμίων, που με γλαφυρότητα αναλύει και επεξηγεί και διανθίζει και επιβάλλει
στον αναγνώστη του.
Είναι μια πραγματική απόλαυση η διαδρομή μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, το οποίο θα χαρακτήριζα πόνημα και ποίηση και ενημέρωση, για όλες
τις τεκταινόμενες και μη απόψεις, σκέψεις και γεγονότα της καθημερινής ζωής,
που σε πολλούς περνούν απαρατήρητα ή και μη αναγνωρίσιμα για τους περισσότερους από εμάς.
Ειλικρινά ήθελα σαν άλλος Λέων Τολστόϊ, όταν διάβαζε Τσέχωφ, να κάψω τα
δικά μου γραπτά, αφού νομίζω ότι είμαι συγγραφέας και ποιητής.
Όμως ο Δημήτρη Τσινικόπουλος δεν με τρόμαξε μόνο με το γράψιμό του.
Δεν μ’ ενθουσίασε απλά.
Με συγκίνησε ως τα κατάβαθα της ψυχής μου.
Μ’ έκανε να πιστέψω ότι, στον παραλογισμένο και σαστισμένο κόσμο μας, δεν
χάθηκε ακόμα η ελπίδα, ούτε τελείωσε η ιστορία του ανθρώπου. Αφού υπάρχουν
ακόμη άνθρωποι που μπορούν να γράφουν έτσι, να μετακινούν τα απολιθώματα, να ανασταίνουν τις κοιμισμένες συνειδήσεις και να ορμούν στις καρδιές, δίνοντας νέο αίμα και νέα όρεξη για ζωή και γνώση, υπάρχει ακόμη ελπίδα να επιζήσει το ανθρώπινο γένος και ο πολιτισμός, τον οποίο έφτιαξε μέσα από χιλιάδες χρόνια προσπαθειών, αγώνων και μέριμνας για σωστή συμβίωση των ατόμων.
Άρα δεν χάθηκε η ευθύνη, δεν χάθηκε η τρυφερότητα, η αυτογνωσία, το πάθος και ο έρωτας για τη ζωή, που είναι τόσο σύντομη.
Ένιωσα στ’ αλήθεια ξανανιωμένος, ασφαλής και έτοιμος να ζήσω παραπέρα.
Τον ευχαριστώ.

Δημήτρης Τσινικόπουλος

Oblatio

Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος
ως Ζωγράφος και Φωτογράφος
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Παρασκευή Κοντούρη
Δικηγόρος - Ζωγράφος

Ο

Δημήτρης Τσινικόπουλος εκφράζεται με ποικίλους τρόπους. Δεν μένει στατικός ή μονολιθικός. Ακόμη κι όταν εκφράζεται ποιητικά ή ζωγραφικά, αναζητά νέες φόρμες, νέες
μορφές. Γι’ αυτό και στην ποίηση γράφει είτε λυρική ποίηση, είτε χάι κάι (γιαπωνέζικη ποίηση με
5-7-5 συλλαβές), είτε σατιρική, είτε μεταφυσική και υπαρξιακή.
Στη συζήτηση που είχαμε, μου είπε ότι είχε
σταματήσει να ζωγραφίζει λόγω έλλειψης σταθερού χώρου (studio). Στη ζωγραφική του, κυρίως ρεαλιστική, παρουσιάζονται σχέδια και πίνακες που ζωγραφίστηκαν εδώ και μια τριακονταετία. Πρόσωπα με μολύβι ή κάρβουνο, γυμνό
και, κυρίως, τοπία με λάδι. Ζωγραφίζει συνήθως
από φωτογραφία και σπανιότερα εκ του φυσικού.
Όπως μου εξομολογήθηκε, αναζητάει παντού
της ομορφιά. «Η ομορφιά είναι αλήθεια και η αλήθεια είναι ομορφιά», όπως είπε ο Κιτς. Αναζητά
πάντα τον μυστικό ρυθμό που υπάρχει σ’ ένα τοπίο ή σε μια απλή κίνηση. Τον ενδιαφέρει η αποτύπωση της στιγμής. Συλλέγει πολλές στιγμές. Τον
ενδιαφέρει κυρίως το φως, το ηλιοβασίλεμα. Στη
φωτογραφία είδα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ
από τότε που είδα την τελευταία του δουλειά.
Οι φωτογραφίες του έχουν τραβηχτεί σε εκδρομές, αλλά και σε περιπάτους στη Θεσσαλονίκη. Φωτογραφίες από το Νέστο, την Άθυτο, τα
Μουδανιά, τα νησιά, την Κυανή Ακτή κ.τ.λ., οι
περισσότερες από το κινητό του τηλέφωνο!
Ασχολείται κυρίως με το τοπίο. Τον ενδιαφέρουν τα έντονα χρώματα και σχήματα, όσα μπορεί να συλλάβει περπατώντας, και φωτογραφίζει

ό,τι τον εντυπωσιάζει από πλευράς φόρμας ή χρώματος. Όπως μου είπε, μπορεί να τον εντυπωσιάσει μια ηλιαχτίδα που μπορεί να χτυπάει έναν
όγκο και να τον φωτίζει περίεργα, ή το πώς παίζει το φως του ήλιου με τα σύννεφα. Προσπαθεί
να ανακαλύψει την ομορφιά οπουδήποτε, όπως
σε ένα φυλλαράκι, σ’ ένα σκελετωμένο δέντρο,
σε μια συστάδα θάμνων ή σε μια αράχνη. Θέλει
να διασφαλίσει μια όμορφη στιγμή. «Η καθοσίωση της στιγμής,» όπως είπε ο Οκτάβιο Παθ (Λα
κοθανγκραθιόν ντελ ινστάντε). Έτσι νιώθει ότι
«καθαγιάζεται» η στιγμή.
Η φωτογραφία με τη ζητιάνα ήταν μια στιγμή
που τον συγκίνησε, γιατί είδε ένα πρόσωπο που
προσεύχεται και ζητά βοήθεια από τον Θεό μέσω
των ανθρώπων. Η στάση με το σκυμμένο κεφάλι
μέσω της προσευχής τού θύμισε το Περιμένοντας
τον Γκοντό του Μπέκετ, για τους ανθρώπους που
περιμένουν το θαύμα στη ζωή τους. Έτσι επαληθεύεται το αρχαίο ρητό που λέει ότι η ποίηση
είναι ομιλούσα ζωγραφική και η ζωγραφική ποίηση του χρωστήρα και των χρωμάτων.

Oblatio

Δημήτρης Τσινικόπουλος

Καθ’ Άπερ Πέλεκυς
Κόπτων Πέτρα

Μια Σύντομη Παρουσίαση του Έργου του Δημήτρη Τσινικόπουλου
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Γιώργος Κούβελας
Δικηγόρος-Συγγραφέας

Τ

ο έργο του Δημήτρη Τσινικόπουλου είναι ένα τσουνάμι, ένας ποταμός, ένα πέλαγος, μία θύελλα. Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος είναι λόγιος Νομικός, έγκριτος Δικηγόρος, βαθυστόχαστος
ερευνητής, δόκιμος ποιητής, εμβριθής μελετητής, αξιόλογος διηγηματογράφος, αναγνωρισμένος δοκιμιογράφος. Μελέτησε φιλοσοφία και βιβλική Θεολογία. Επάξια ασχολήθηκε και με τη
φιλολογία και τη φωτογραφία. Χειρίζεται άριστα τον γραπτό και τον προφορικό λόγο. Ο λόγος του
Δημήτρη Τσινικόπουλου είναι καθ’ άπερ πέλεκυς κόπτων πέτρα. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει 17 βιβλία. Απ’ αυτά τα 17 βιβλία θα σας παρουσιάσω τρία: τον Ανεξερεύνητο Θεό, το Βίβλος, ένα Βιβλίο
Επαναστατικό και το Ανάμεσα σε 2 Αιώνες.

Ανεξερεύνητος Θεός
Το έργο του Δημήτρη Τσινικόπουλου Ανεξερεύνητος Θεός είναι ένα διήγημα προβληματισμού,
που παρουσιάζει τρεις συνομιλητές σ’ ένα δωμάτιο να προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο
μυστηριώδες ερώτημα του κακού και του πόνου
στη φύση, ερώτημα που η φιλοσοφία το ονόμασε
«βράχο του αθεϊσμού». Ο ένας συνομιλητής είναι
πιστός με απορίες, ο άλλος χριστιανός σοφός με
αρκετές απαντήσεις και ο τρίτος είναι σκεπτικιστής και αγνωστικιστής, που θέτει τα παρακάτω
ερωτήματα πυροδοτώντας τη συζήτηση.
Λέει στους φίλους του: «Μου λέτε ότι ο Θεός
είναι Θεός αγάπης και πάνσοφος Δημιουργός. Λοιπόν, σας ερωτώ:
» Α. Γιατί υπάρχουν στη φύση καταστροφές, τυφώνες, πλημμύρες, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν κάθε χρόνο
χιλιάδες άνθρωποι;
» Β. Γιατί τα ζώα να αλληλοσπαράζονται σε ένα
σκληρό αγώνα επιβίωσης;
» Γ. Γιατί να υπάρχει τόσος πόνος στη δημιουργία, αφού όλα έγιναν από το Θεό καλά λίαν;

» Δ. Γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει για να σώσει
τους ανθρώπους από την ανθρώπινη ζούγκλα,
αλλά αφήνει τα πλάσματά Του στη φρίκη του
σπαραγμού και έτσι αφήνει να θριαμβεύει το
κακό, η φθορά, ο πόνος και ο θάνατος;
» Για όλα αυτά», καταλήγει ο τρίτος συνομιλητής, «εγώ είμαι αγνωστικιστής και σκεπτικιστής, γιατί δεν βλέπω καμιά αγαθότητα του Θεού. Αντίθετα, βλέπω ένα σκληρό και αδυσώπητο αγώνα, ένα φοβερό ανταγωνισμό για επιβίωση. Βλέπω να επιβιώνουν τα πιο ικανά όντα.
Βλέπω φώκιες να τρώνε ψάρια. Και τις φώκιες
να τις τρώνε καρχαρίες. Βλέπω κροκόδειλους
σαρκοβόρους, που μερικές φορές αλληλοτρώγονται. Βλέπω τίγρεις και λιοντάρια να κατασπαράζουν τα πάντα. Βλέπω ο άνθρωπος να είναι για τον άνθρωπο λύκος. Βλέπω ότι υπάρχει
πολύς πόνος στην ανθρωπότητα, που λειτουργεί με τον κανόνα της ζούγκλας και το δίκαιο
του ισχυροτέρου.»
Το διήγημα περιστρέφεται πάνω σ’ αυτά τα
ερωτήματα, η δομή του ρέει, το κείμενο διαβάζεται με εξαιρετική άνεση, κυριολεκτικά απνευ-
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στί. Οι συνομιλητές συζητούν και καταθέτουν τα
συμπεράσματά τους.
Αξίζει να το μελετήσετε και να οδηγηθείτε
κι εσείς στα δικά σας συμπεράσματα. Πάντως,
ο κύριος πρωταγωνιστής του διηγήματος, ο σοφός επισκέπτης, επισημαίνει ορθά ότι ο άνθρωπός αδυνατεί να επιλύσει το πρόβλημα του φυσικού κακού, γιατί ο ίδιος αποτελεί μέρος του προβλήματος και το βλέπει ανθρωποκεντρικά και όχι
θεοκεντρικά, όπως θα έπρεπε, αφού τούτο είναι
πρόβλημα που ενυπάρχει μεταξύ Θεού και φύσης (κτίσης).

Βίβλος, Ένα Βιβλίο
Επαναστατικό
Είναι ένα εξαιρετικό
δοκίμιο για τη μεταφυσική της Βίβλου και για
τη συμβολή της στη διαμόρφωση του Δυτικού
Πολιτισμού. Ο Δημήτρης
Τσινικόπουλος αποδεικνύει με εξαιρετικά επιχειρήματα ότι η Βίβλος δεν
θα διαμόρφωνε το Δυτικό Πολιτισμό, αν δεν είχε
κάτι ουσιαστικό να προσφέρει, ένα μήνυμα πρωτοποριακό, ένα άγγελμα
Επαναστατικό. Η έννοια
Του Ενός Εμπροσώπου
Θεού-Πνεύματος, η έννοια της Δημιουργίας από
το Μηδέν και όχι από προϋπάρχουσα ύλη, η ιδέα
ότι ο κόσμος και η ύλη είναι «καλά λίαν», η ιδέα
της προόδου της Ιστορίας και της ευθύγραμμης
κίνησης του Χρόνου, ο προσωποκεντρισμός, η
διδασκαλία της ανθρώπινης αγάπης και ευσπλαχνίας και η Βασιλεία του Θεού είναι μερικές από
τις 14 ιδέες της Βίβλου που συγκλόνισαν τον αρχαίο κόσμο και συνεχίζουν να τροφοδοτούν το
σύγχρονο κόσμο.
Μ’ αυτό του το έργο ο Δημήτρης Τσινικόπουλος μάς καλεί να δούμε τη Βίβλο με άλλα μάτια.
Και μας τονίζει ότι η Βίβλος δεν είναι βιβλίο με
ιστοριούλες για μικρά παιδιά ή για θρησκόληπτα
γραιΐδια. Αλλά ήταν, είναι και θα είναι ένα βιβλίο μοναδικό, ένα βιβλίο Επαναστατικό. Θα αναφερθώ κατ’ ανάγκη πολύ περιληπτικά και άκρως
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αποσπασματικά στις πιο κάτω Ιδέες της Βίβλου,
όπως μας τις παρουσιάζει ο αγαπητός σε όλους
μας Δημήτρης Τσινικόπουλος:
1:: Η Ιδέα της εργασίας

Στην αρχαιότητα -Αρχαία Ελλάδα και αλλού- η
σωματική εργασία απεφεύγετο. Αυτή ήταν για τους
δούλους. Γι αυτό ο μεν Αριστοτέλης ονόμαζε τη
χειρωνακτική εργασία δουλικότατη, ενώ ο Ξενοφών ονόμαζε όλες τις χειρωνακτικές εργασίες κακόφημες και βάναυσες. Σύμφωνα με την ελληνική
φιλοσοφική ανθρωπολογία ο Έλληνας, ως Ελεύθερος Άνθρωπος, οφείλει να
δημιουργήσει στο πνεύμα, όχι όμως να εργαστεί
με το σώμα, που είναι το
«καταισχύνον μέρος» της
ανθρώπινης ύπαρξης! Αυτό το κλίμα ανέτρεψε η
Βίβλος. Ο Ιησούς τόνιζε
ότι «ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι» και ότι ο εργάτης είναι πάντοτε άξιος του μισθού του. Ο δε Απόστολος Παύλος έλεγε «ο μη
εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω» και «να ζείτε ήσυχα
και να εργάζεστε με τα χέρια σας».
2:: Η Ιδέα ότι ο Θεός αναζητεί τον άνθρωπο και
ο άνθρωπος αναζητεί τον Θεό

Η έννοια του Θεού είναι πια αποδεδειγμένο
ότι είναι γραμμένη στα γονίδια του ανθρώπου,
είναι έμφυτη, όπως δέχονται ακόμη και οι εξελικτικοί βιολόγοι. Γι αυτό ο άνθρωπος αναζητεί
με πάθος τον Θεό και δεν ησυχάζει μέχρι να τον
βρει, όπως υποστηρίζει ο Αυγουστίνος. Τη φυσική ροή και τάση των ανθρώπων προς τη θρησκεία επισήμαναν και οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς: ο Όμηρος έγραφε «Πάντες θεών χατέουσιν
(=έχουν ανάγκη) άνθρωποι.» Ο Πλάτων δίδασκε
«Πάντες Έλληνές τε και βάρβαροι νομίζουσι είναι θεούς» και ο Αριστοτέλης διακήρυττε «Πάντες γαρ άνθρωποι περί θεών έχουσιν υπόληψιν
και βάρβαροι και Έλληνες.»
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Είναι χαρακτηριστικά τα όσα σημειώνει ο Γ.
Φλορόφσκυ: «Στη Βίβλο μένουμε κατάπληκτοι από
τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και του ανθρώπου με τον Θεό. Μόνο στη Βίβλο έχουμε την
ιστορία του Θεού που, ως στοργικός ποιμήν, αναζητάει το χαμένο πρόβατο, αναζητά τον άνθρωπο
που έχει χάσει το δρόμο του για να τον σώσει. Γι
αυτό και η Βιβλική Θρησκεία δεν μπορεί να θεωρηθεί θρησκεία σαν τις άλλες, αλλά χαρακτηρίζεται ως αλήθεια, ως πίστις, ως οδός!»
3:: Η Ιδέα της σωτηρίας του ανθρώπου μέσω της
Βασιλείας του Θεού

Το δόγμα της Βασιλείας των Ουρανών αποτελεί τον κορμό της διδασκαλίας του Ιησού και είναι ένα από τα επαναστατικότερα δόγματα που
συντάραξαν και άλλαξαν τον κόσμο και την ανθρώπινη σκέψη. Εκλεκτοί και ευνοούμενοι λαοί
δεν υπάρχουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι
οι άνθρωποι είναι αδέλφια και οι αμαρτωλοί είναι τα αγαπημένα τέκνα του Θεού Πατέρα. Στη
Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχουν ούτε προνόμια, ούτε εκπτώσεις, ούτε υπεκφυγές. Όλοι είμαστε τέκνα του Ιησού Χριστού.

Στην Καινή Διαθήκη η έννοια της Ελευθερίας αναπτύσσεται, εξατομικεύεται και θριαμβεύει οριστικά. Ο Ιησούς Χριστός είναι απελευθερωτής του ανθρώπου όχι μόνο από την εξωτερική
ανθρώπινη δουλεία, αλλά και από την εσωτερική δουλεία, την αμαρτία, την πλάνη, τη δεισιδαιμονία, τις σατανικές δυνάμεις, το φόβο του θανάτου και τον ίδιο το θάνατο. Γι αυτό μας διδάσκει: «Αν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικοί μαθητές μου.
Τότε θα γνωρίσετε την Αλήθεια και η Αλήθεια θα
σας ελευθερώσει.» Και ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει: «Όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί
και η Ελευθερία.» Δηλαδή το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου είναι μήνυμα Ελευθερίας, μήνυμα Απελευθερωτικό και μήνυμα διαχρονικής εμβέλειας και αξίας.
5:: Η Ιδέα της Ειρήνης ως πληρότητα και αρμονία

Το μήνυμα της Βίβλου είναι μήνυμα Ειρήνης.
Γι αυτό οι Άγγελοι υμνούσαν στη γέννηση του
Χριστού: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία». Και ο Ιησούς άφησε στους ανθρώπους τη δική του Ειρήνη: «Ειρήνην αφίημι υμίν, Ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν.
4:: Η Ιδέα της Ελευθερίας του ατόμου και των Ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν. Εγώ δίδωμι υμίν».
λαών
Και ακόμη «πάντα λελάληκα υμίν ίνα εν εμοί ειΗ Βίβλος είναι ένα βιβλίο που διακηρύττει εξ ρήνην έχετε»
αρχής την Ελευθερία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος κατά τη Βίβλο είναι όχι ον δίποδον, άπτε- 6:: Η Ιδέα της Αγάπης
ρον και λογικόν, όπως υποστηρίζει ο Πλάτων,
Ο Χριστός δίδαξε, επεζήτησε και εμπράκτως
ούτε ζώο εξελιγμένο, όπως δέχεται ο δαρβινι- απέδειξε την Αγάπη όχι μόνον στον πλησίον, αλσμός, ούτε σφάλμα της φύσης, όπως ισχυρίζεται λά και στον Σαμαρείτη, και στις πόρνες και στους
ο νεοδαρβινισμός, αλλά είναι θεϊκό δημιούργη- αμαρτωλούς, αλλά ακόμη και προς τους εχθρούς,
μα ελεύθερο, διαχειριστής της δημιουργίας, της κάτι το πρωτάκουστο για την εποχή εκείνη: «Αγακτίσης του Θεού.
πάτε τους εχθρούς υμών, ευλογείτε τους κατα-
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ρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τους μισούντας τική φωνή και κίνηση.
Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος μ’ αυτά τα δοκίυμάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων
μιά του:
υμάς και των διωκόντων υμάς»!
Σ’ αυτό το σημείο ο Δημήτρης Τσινικόπουλος i) Προτρέπει τους όπου Γης πνευματικούς ανθρώπους να αγωνιστούν για την Ειρήνη, για
επισημαίνει με νόημα: «Εδώ έχουμε να κάνουμε
να πάψουν οι πολεμοκάπηλοι να μακελεύουν
με μια Επανάσταση της Αγάπης προς πάντας, από
τους Λαούς με τη βία, με την αυθάδεια, με
έναν επαναστάτη χωρίς όπλα. Είναι χαρακτηριστιτην υποκρισία, με τους πολέμους. Και προεικό ότι στη Βίβλο γίνεται λόγος για Αγάπη 500 φοδοποιεί ότι αυτός ο αγώνας θα ναι τραχύς και
ρές! Αυτή την Αγάπη υμνεί και ο Απόστολος Παύδύσκολος, γιατί οι μακελάρηδες οργανώνονται,
λος στον περίφημο Ύμνο της Αγάπης: ‘Εάν ταις
οπλίζονται και ετοιμάζουν πολέμους, επιθέγλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων,
σεις και Υπουργεία πολεμικά. Μάλιστα αυτά τα
Αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαΥπουργεία τα ονομάζουν «Υπουργεία Άμυνας»
λον αλαλάζον και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα
και όχι επίθεσης. Προσπαθούν έτσι να παραμυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν και εάν έχω
πλανήσουν τους Λαούς ότι τάχα ασχολούνται
πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, Αγάπην
με την Ειρήνη, ενώ ετοιμάζουν πόλεμο.
δε μη έχω, ουδέν ειμί…’.»
ii) Εξεγείρεται γιατί οι πολεμοκάπηλοι και οι κάθε λογής υποστηρικτές τους πλουτίζουν σε
Ανάμεσα σε Δύο Αιώνες
βάρος των απλών ανθρώπων των Λαών, γιαΤο βιβλίο αυτό περιέχει 33 δοκίμια άκρως επίτί δεν ακούν τους όπου Γης πνευματικούς ανκαιρα και διαχρονικά. Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος
θρώπους, που κηρύττουν και αγωνίζονται για
άρχισε να γράφει αυτά τα δοκίμια τον περασμέτην Ειρήνη, γιατί δεν ακούν τον μεγάλο βάρνο αιώνα και τα συνεχίζει μέχρι σήμερα! Ο συγδο της ελληνικής ποίησης Κωστή Παλαμά, που
γραφέας πιστεύει ότι τα δοκίμια γράφονται πεμε δύο έξοχους στίχους δίνει το στίγμα της
ρισσότερο για να προβληματίζουν και όχι να δίπολεμοκαπηλείας των ισχυρών:
νουν οριστικές απαντήσεις στα επίμαχα και δύΔεν θέλουν πόλεμο οι λαοί, θέλουν της Γης τη
σκολα θέματα που διαπραγματεύονται.
χάρη με τα χλωρά τριαντάφυλλα και το ξανθό
Πιστεύει ακόμη ότι τα δοκίμια πρέπει να σπέρσιτάρι!
νουν αμφιβολίες εκεί που οι άλλοι έχουν βεβαιότητες, αφού δεν υπάρχει μια μοναδική και οριστική iii) Καλεί τους πνευματανθρώπους ν’ αγωνιστούν
για την ανθρώπινη πρόοδο. Γιατί, δυστυχώς,
λύση στα προβλήματα της ανθρώπινης κοινωνίας.
ανθρώπινη πρόοδος δεν υπάρχει. Και δεν υπάρΑκόμη πιστεύει ότι οι ερωτήσεις είναι εκείνες που
χει ανθρώπινη πρόοδος όταν:
προκαλούν τις νέες απαντήσεις στο ατέλειωτο παι1. Όταν ένα δισεκατομμύριο φθάνουν σήμεχνίδι της διαλεκτικής (θέση-αντίθεση-σύνθεση).
ρα οι άστεγοι και οι πεινασμένοι στην υφήλιο
Ο συγγραφέας αγωνίζεται με τα δοκίμιά του να
και μάλιστα ακόμη και σε χώρες και πόλεις του
ακούγεται η φωνή των πνευματανθρώπων, που
λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου.
πνίγεται από τη φωνή των πλουτοκρατόρων και
2. Όταν με ένα δολάριο την ημέρα ζουν 1,2
των πολεμοκάπηλων. Σ’ αυτόν τον αγώνα δεν είδισεκατομμύρια άνθρωποι, τη στιγμή που η
ναι καθόλου σίγουρο ότι τελικά το πνεύμα θα νιπεριουσία των 225 πλουσιοτέρων ανθρώπων
κήσει το χρήμα, γιατί οι πνευματάνθρωποι συστον κόσμο ξεπερνά το ένα τρισεκατομμύριο
γκρούονται με τους πλουτοκράτες και με τους
δολάρια και οι τρεις πλουσιότεροι από αυτούς
πολεμοκάπηλους, επιδιώκουν το κέρδος και όχι
έχουν περιουσία που υπερβαίνει το συνολικό
την ευημερία, την ευτυχία και την πρόοδο. ΑυΑΕΠ των 48 φτωχότερων χωρών του κόσμου.
τοί οι πλουτοκράτες-πολεμοκάπηλοι έχουν με το
3. Όταν οι «ανεπτυγμένες χώρες» καταβροχθίμέρος τους τις Κατεστημένες Δυνάμεις της εποζουν τα αγαθά των πτωχών, όταν το 20% των
χής μας –τα ΜΜΕ, τις εφημερίδες, τα περιοδικατοίκων στις πλουσιότερες χώρες καταναλώκά- που ασχολούνται με το χρήμα, την πολιτική
νει το 86% των παγκοσμίων αποθεμάτων.
και τους πολιτικούς. Έτσι πνίγουν κάθε πνευμα-
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Μετά από τόση σύγχυση, μετά από τόσα αδιέξοδα, υπάρχει διέξοδος;
Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει, γιατί όπου επερίσσευσε η παραπληροφόρηση,
η υπεραφθονία των πληροφοριών, η πληροφορική έκρηξη, τα κούφια λόγια,
η τυφλή βία, η εικονική πραγματικότητα και η σαχλαμάρα υπερεπερίσσευσαν
οι πνευματικοί άνθρωποι και οι Τσινικόπουλοι
72
4. Όταν κάθε δευτερόλεπτο που περνάει εξαφανίζεται κι ένα κομμάτι τροπικού δάσους μεγάλο όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου λόγω της
άφρονος υλοτόμησης, της βοσκής και των πυρκαγιών.
5. Όταν πεθαίνουν από την πείνα 12 νήπια
παγκοσμίως κάθε λεπτό και όταν, για να επιβιώσουν στις χώρες της Ασίας και της Αφρικής, άθελά τους εκπαιδεύονται στα όπλα παιδιά ηλικίας 8 ετών!
iv) Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος κάνει έκκληση
στους πνευματικούς ανθρώπους ν’ αντισταθούν στη θύελλα των ΜΜΕ, του Διαδικτύου,
των εφημερίδων και περιοδικών, που με τον
τρομακτικό, ακατάσχετο και χωρίς μέτρο όγκο
των γεγονότων, τις ατεκμηρίωτες ειδήσεις, την
υπεραφθονία των ανέλεγκτων και ανακριβών
πληροφοριών, την πληροφορική έκρηξη, την
παραπληροφόρηση, τις αντιφατικές πληροφορίες, τους ήχους, τα βομβητά, τις μεγάλες λέξεις, τα κούφια λόγια, την τυφλή βία, τις μεγαλοστομίες, την αριθμολατρεία, τη συνομωσιολογία, τις διαφημίσεις και ανακοινώσεις, που
είναι διανθισμένες με ανοησίες και βωμολοχίες, τα ιδεολογήματα και την εικονική πραγματικότητα, που σε τελευταία ανάλυση δημιουργούν το άγχος της υπερπληροφόρησης, το
φόβο, τις φοβίες, τη σύγχυση, την απογοήτευση και τελικά την κατάθλιψη και τη σύγχυση φρενών στους πολίτες. Μ’ όλα αυτά, αντί
να πλουτίζουμε τις γνώσεις και τη σοφία μας,
παραπαίουμε μέσα στην πληθώρα των άχρηστων, των ανούσιων, των σαχλών, των επικίνδυνων, των ψυχοφθόρων προϊόντων που μας
σερβίρουν. Και ο συγγραφέας, μαζί με τον Τ.
Σ. Έλιοτ, διερωτάται: «Που είναι η Σοφία που
χάσαμε μέσα στη γνώση;»
v) Τέλος, ο Δημήτρης Τσινικόπουλος διαμαρτύρεται, γιατί οι πολίτες δεν διαβάζουν, δεν μελε-

τούν, δεν έχουν καλές σχέσεις με το βιβλίο,
αφήνονται στη σύγχυση των ΜΜΕ και του Διαδικτύου, που μόνο ποίηση, λογοτεχνία και
τέχνη δεν προβάλουν, αλλά απαξιώνουν τις
ανθρώπινες αξίες και ευτελίζουν κάθε είδους
πολιτισμό και κάθε αλήθεια. Έτσι φτάσαμε στα
λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Έσται γαρ καιρός ότε… από μεν της αληθείας την ακοή αποστρέψουσιν, επί δε τους μύθους εκτραπήσονται.» Δηλαδή θα έλθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν την αλήθεια, δεν θα
τους αρέσει η αλήθεια, αλλά «από μεν της αληθείας θα αποστραφούν και εις τους μύθους θα
εκτραπούν.»
Αλλά και εμείς που θέλουμε να αποφύγουμε
την εκτροπή και τους μύθους και να στραφούμε
προς την αλήθεια και τον πολιτισμό, πόσοι είμαστε; Πόσοι είμαστε σήμερα εμείς που επιθυμούμε να μην αποστρέψουμε την ακοή μας από την
αλήθεια και να μην εκτραπούμε στους μύθους;
Σας είπα στην αρχή ότι το έργο του Δημήτρη
Τσινικόπουλου είναι ένα τσουνάμι, ένας ποταμός,
ένα πέλαγος, μία θύελλα. Στον ελάχιστο χρόνο
που είχα στη διάθεσή μου, απ’ αυτό το πέλαγος
άντλησα μία σταγόνα μόνο. Εύχομαι στον αγαπητό σ’ όλους μας Δημήτρη Τσινικόπουλο να είναι πάντοτε καλά. Και να μπορεί για πολύ-πολύ
χρόνο ακόμη να μας προβληματίζει. Και να μας
εμπνέει με τα Έργα του.
Μετά, λοιπόν, από τόση σύγχυση, μετά από
τόσα αδιέξοδα, υπάρχει διέξοδος; Ναι, πιστεύω
ότι υπάρχει, γιατί όπου επερίσσευσε η παραπληροφόρηση, η υπεραφθονία των πληροφοριών, η
πληροφορική έκρηξη, τα κούφια λόγια, η τυφλή
βία, η εικονική πραγματικότητα και η σαχλαμάρα
υπερεπερίσσευσαν οι πνευματικοί άνθρωποι και
οι Τσινικόπουλοι.

Δημήτρης Τσινικόπουλος
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Τάσος Φάλκος-Αρβανιτάκης
Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, Λογοτέχνης

Τ

ο βιβλίο του Δημήτρη Τσινικόπουλου Ιησούς, ο Ποιητής των Ποιητών (2006) είναι ένα πρωτότυπο και ενδιαφέρον βιβλίο. Με «κράτησε» στο διάβασμα και με
προβλημάτισε σε αρκετά σημεία του.
Το έργο παρουσιάζει τον Ιησού να μιλάει ως ποιητής, ως δάσκαλος που χρησιμοποιούσε το ρυθμικό τρόπο σκέψης και έκφρασης, ανάλογο με αυτόν των παλιών Εβραίων προφητών και του γνωμικού λόγου της σοφιολογικής γραμματείας (Παροιμίες, Ιώβ,
Εκκλησιαστής), που περιέχουν αυθεντική ποίηση.
Παρόλο που ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο Παπίνι, ο Μαξ Γιάκομπ και άλλοι επεσήμαναν
ότι ο Ιησούς ήταν ποιητής ή κοντά στους ποιητές και ότι η ίδια η ζωή του ήταν ένα
υπέροχο ποίημα, η εργασία του Δημήτρη Τσινικόπουλου είναι πρωτότυπη, γιατί για
πρώτη φορά -στον ελληνικό χώρο τουλάχιστον- δείχνει με πολλά παραδείγματα και
πειστικά επιχειρήματα ότι ο Ιησούς στη μητρική του γλώσσα (Εβραιο-Αραμαϊκή) έκαμε χρήση της ποιητικής γλώσσας για λόγους αισθητικούς και μνημονοτεχνικούς.
Η εργασία τυπώνεται σε δεύτερη έκδοση, εμπλουτισμένη και αρκετά βελτιωμένη
σε σχέση με την πρώτη, που κυκλοφόρησε το 1993 με τον τίτλο Ποίηση στα Λόγια
του Ιησού. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν καλύτερα να άφηνε τον ίδιο τίτλο και στη
δεύτερη έκδοση.
Το γεγονός ότι ο συγγραφέας επανήλθε στο θέμα και το ξαναδούλεψε αποδεικνύει ότι δεν ήταν ικανοποιημένος απόλυτα με την πρώτη εργασία και ότι το θέμα τον
απασχολούσε διαρκώς. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι στην επανέκδοση δεν αρκέστηκε στην ανατύπωση του βιβλίου, αλλά το αναδημιούργησε εκ βάθρων, πράγμα
που φανερώνει ακοίμητο ενδιαφέρον και πραγματική επιστημοσύνη. Γι’ αυτό και μας
έδωσε τη δεύτερη έκδοση, με περισσότερα και νεότερα στοιχεία, με χάρτες, πίνακες
και έγχρωμες φωτογραφίες του χώρου όπου έδρασε ο Ιησούς.
Το βιβλίο είναι αποκύημα μακροχρόνιας πίστης και θαυμασμού για το πρόσωπο του
Ιησού, αλλά και καρπός εκτεταμένης και επίμονης έρευνας, αγάπης και επιστημοσύνης. Και εφόσον δεν είναι έργο λογοτεχνικό (για το οποίο εφαρμόζεται κυρίως το κριτήριο του «γούστου», αν αρέσει και αν συγκινεί), αλλά δοκιμιακής και επιστημονικής
υφής, αντικειμενικό κατά το δυνατό, κερδίζει άνετα τον αναγνώστη με τα επιχειρήματά του και δίνει ερεθίσματα για σκέψη και ενδεχομένως επανατοποθέτηση τόσο
πάνω στο θέμα που πραγματεύεται, όσο και στο Πρόσωπο που ο συγγραφέας αποκαλεί -ίσως όχι άδικα- «ποιητή των ποιητών», όχι τόσο υπό στενά τεχνοκριτική άποψη,
αλλά λαμβάνοντας υπ’ όψη τη συνολική επίδραση των λόγων του Ιησού στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού.
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Μανόλης Λαμτζίδης,
Δικηγόρος,
μέλος του Δ.Σ. και πρ. Πρόεδρος του ΔΣΘ
m.lamtzidis@gmail.com

O

εκλεκτός συνάδελφος και φίλος μου Δημήτρης Τσινικόπουλος αποτελεί, θα έλεγα, ένα σπάνιο φαινόμενο.
Την ίδια στιγμή με επιτυχία δραστηριοποιείται
ως δικηγόρος, δημοσιογράφος, ποιητής, μελετητής και δοκιμιογράφος. Ένας σπάνιος και μοναδικός συνδυασμός, δηλαδή.
Είναι ένας άνθρωπος που έδωσε νόημα και περιεχόμενο στην έννοια «δημιουργός».
Παλαιότερα τον γνώριζα σα δικηγόρο και ποιητή. Στη συνέχεια ανακάλυψα ότι ήταν και συγγραφέας.
Μου έκανε, μάλιστα, την ιδιαίτερη τιμή στις
6.5.2011 να παρουσιάσω το βιβλίο του Βίβλος:
Ένα Βιβλίο Επαναστατικό (εκδόσεις Άγνωστο).
Στη συνέχεια διαπίστωσα ότι έχει και άλλες ιδιότητες και ενασχολήσεις, αυτές που αποκαλύπτονται σήμερα, οι οποίες όμως όλες έχουν ένα κοινό
παρονομαστή, τη δημιουργική διάθεση και δράση, πράγμα σπάνιο σε αυτήν την άνυδρη εποχή.
Αυτή του η πολυσχιδής δραστηριότητα περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στο σώμα των δικηγόρων
της Θεσσαλονίκης, από τα σπλάχνα του οποίου
προέρχεται. Αν και προσωπικά δεν διακατέχομαι
από μεταφυσικές ανησυχίες, από την πρώτη στιγμή μου κίνησε την προσοχή και το ενδιαφέρον
ο ιδιαίτερα διεισδυτικός τρόπος που προσέγγιζε
ζητήματα θρησκευτικά-πνευματικά- φιλοσοφικά.
Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος δεν πραγματεύε-

ται τα θέματα που «αγγίζει» με ένα στείρο «ιησουιτισμό» μεσαιωνικού τύπου.
Εξαιτίας της ευρύτατης μόρφωσής του έχει
ένα τρομακτικό βάθος και ένα εύρος στον τρόπο
που προσεγγίζει αυτά που πραγματεύεται, ώστε
αφήνει τον αναγνώστη και τον ακροατή κυριολεκτικά άφωνους.
Οι σπουδές του εδώ και στο εξωτερικό, καθώς και η μελέτη της φιλοσοφίας, της φιλολογίας και της θεολογίας, προσδίνουν ένα διαφορετικό «άρωμα» στα δεκάδες βιβλία και δοκίμια που
έγραψε και δημοσίευσε.
Επισημαίνω την ιδιαίτερη ενασχόλησή του με
θέματα δικαίου και φιλολογίας της αρχαίας Εγγύς
Ανατολής, τη μετάφραση βιβλικών κειμένων και
κειμένων λογοτεχνίας της αρχαίας Ανατολής, καθώς και έργων σύγχρονων συγγραφέων.
Τα δεκαπέντε και περισσότερα αυτοτελή βιβλία και οι ισάριθμες συμμετοχές του σε τέσσερα
συλλογικά έργα συνθέτουν το προφίλ ενός πνευματικού ανθρώπου ιδιαίτερα ευαίσθητου, αφού
μέσα στα έργα του περιλαμβάνονται και ποιητικές συλλογές, που εξυμνούν τον έρωτα και την
αγάπη. Όλα αυτά χαρακτηρίζονται από έντονο
βίωμα και την απόδοσή του με λιτούς στίχους.
Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ο Δ. Τσινικόπουλος που
έγραψε αυτόν τον δυνατό ερωτικό στίχο «Στην
καταιγίδα του έρωτα, η ομπρέλα της λογικής λυγίζει..»

Δημήτρης Τσινικόπουλος
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Αναδεικνύοντας, εκτός από τον έρωτα και την
Είναι ο ίδιος, όμως, επίσης που γράφει στο
αγάπη, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία ως άξονες
ποίημα «Οι ελεύθεροι»:
της δημιουργικής δράσης του και πηγές έμπνευσης, στηριζόμενος δηλαδή σε ένα τρίπτυχο αξι…Οι ελεύθεροι,
ών (αγάπη-ελευθερία-δικαιοσύνη).
Όντας απελεύθεροι
Όμως, όπως γράφει κι ο ίδιος «…περισσότεαπό τη δουλεία της διαφθοράς,
ρο από την αγάπη» πηγή έμπνευσης για το δημιΟυδέποτε απαρνούνται
ουργό είναι «…να δημιουργήσει έργα αγάπης …»
τις τρίβους της δικαιοσύνης.
Εύχομαι, λοιπόν, στον αγαπητό φίλο μου Δη…………………………
μήτρη να διατηρήσει την έμπνευσή του αναλλοίΟι ελεύθεροι ελευθερωθέντες
ωτη και να την διατηρήσει ακέραιη στο διηνεκές.
από το σώμα της αμαρτίας
Αλλά και, όπως ο ίδιος το διατυπώνει, να δημιΕναγκαλίζονται
ουργεί αέναα «έργα αγάπης», αυτά που στην άνυτα όπλα της δικαιοσύνης
δρη εποχή μας έχει ανάγκη ο κόσμος και εμείς οι
και Βαδίζουν άφοβα το δρόμο τους
φίλοι του, γιατί «ουκ επ’ άρτω
Γενόμενοι δούλοι της ελευθερίας
ζήσεται» μόνον ο κόσμος μας!
Άχρι θανάτου…
Δημήτρη Τσινικόπουλε,
Σε ευχαριστώ που είσαι φίλος μου!
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Λίγα Λόγια για το βιβλίο του
Μιχάλη Παναγιωτόπουλου

Νικόλαος Τσάκος
Πρόεδρος Εφετών

Ω

ς «τιμητική προσφορά στον Δικαστή και
άλλοτε συνεργάτη Νίκο Τσάκο» ήλθε στα
χέρια μου το βιβλίο του Μιχάλη Παναγιωτόπουλου με τον τίτλο Απανθίσματα. Στο
βιβλίο του αυτό ο συγγραφέας αναφέρει παρατηρήσεις, σχόλια και στιγμιότυπα από τη δικαστηριακή του πρακτική και το αφιερώνει «στον
Δικαστή που αθόρυβος ιχνηλατεί το μονοπάτι
της Αλήθειας, με οδηγό το Νόμο και αγάπη για
τον Άνθρωπο».
Συγκεκριμένα και στο πρώτο κεφάλαιο αρχίζει με τις παρατηρήσεις του σε καίρια θέματα,
όπως η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, για την
οποία δέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα, οι νομοθέτες με την τήβεννο (νόμος είναι ό,τι πει ο
Δικαστής), με τη Σχολή Δικαστών που ενηλικιώνεται, με την ευχή να αναζητήσει και να βρει
το σωστό δρόμο εκπαίδευσης και παραγωγής
ώριμων και δίκαιων κριτών-δικαστών που δικάζουν ανθρώπους, με μια ακόμη προσπάθεια
για μια ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, καθώς
και με μια έρευνα του Εισαγγελέα του Α.Π. κατά δικαστών και μια παρέμβαση και δεν διστάζει να υποστηρίξει με πάθος τους εδώ υπηρετούντες δικαστές.
Επίσης στη συνέχεια αναφέρεται και καταθέτει την άποψή του για τους δικηγόρουςσυναδέλφους του με το «διάλογος με τον δι-

κηγορικό σύλλογο», την ανακριτική διείσδυση,
την αναψηλάφηση της δίκης και άλλα. Εξίσου
σημαντικό είναι και το σχόλιό του για τα «έδρανα υπεράσπισης», όπου διαχωρίζει το ρόλο του
δικηγόρου από το ρόλο του δικαστή και ζητεί ο
καθένας να λειτουργεί στο θεσμικό του πλαίσιο.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του ο
συγγραφέας αναφέρεται σε ορισμένα πρόσωπα,
όπως στο δάσκαλο Γιάννη Μανωλεδάκη, τον Δημήτρη Καρύμπαλη και άλλους.
Ο συγγραφέας-δικηγόρος Μιχάλης Παναγιωτόπουλος υπήρξε μάχιμος δικηγόρος από το 1957
και ακούραστος λάτρης της δικηγορίας, την οποία
πάντα κοσμούσε. Παραδειγματική ήταν και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να είναι η εμφάνισή
του και η στάση του στο ακροατήριο το οποίο,
ανεξάρτητα από το ποιοί το εκπροσωπούν, είχε μάθει να το σέβεται, να το τιμά και να μην
το οδηγεί σε λανθασμένους ατραπούς προκειμένου να κερδίσει μια δίκη.
Με βάση όλα αυτά θεωρώ αρκετά σημαντικό το βιβλίο του Μιχάλη Παναγιωτόπουλου με
τις παραπάνω παρατηρήσεις του και τα σχόλιά
του στη δικηγορική και δικαστηριακή πρακτική
και από τη στήλη αυτή του εύχομαι πάντα να
δημιουργεί και να μας ενημερώνει σε θέματα
του κοινού ενδιαφέροντός μας.

ποίηση

Ars Longa
Άγγελος Λιάπης
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ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
ΤΩΝ ΤΥΜΠΑΝΩΝ

Προσάρμοζε τα βήματα της ψυχής του
στους ρυθμούς των τυμπάνων
Όταν τα άκακα πουλιά στήσανε τις συναυλίες τους
στης όμορφης τους κήπους,
γαντζωνόταν απ’ το δειλό χαμόγελο
της κερασιάς
και γέμιζε τη χούφτα του
με τη χρυσόσκονη της λαλιάς τους
Μετά χτύπαγε, με τα χάδια
του φίλου του του μπάτη
τα καμπανάκια των αγριολούλουδων
και μοιράζανε μαζί
στα άκακα πουλιά, στα έντομα
και στα απονήρευτα ελαφάκια
το περίσσευμα της μοσχοβολιάς τους
Κι όταν τον μαστιγώνανε
στις ερημιές του χρόνου του
οι ανεμοθύελλες των χιλιοχρώματων των δειλινών
ξετύλιγε μπροστά στα μελαγχολικά τα μάτια
των γλάρων και των πελαργών
το κουβάρι της θλίψης του
κι αφού έχυνε πάνω
στα καμπανάκια των αγριολούλουδων
τους καταρράχτες των δακρύων του
προσάρμοζε και την πυξίδα
του έρημου του χρόνου του
στους ρυθμούς των τυμπάνων
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ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ο ποιητής προσποιήθηκε πως είδε
τα δάκρυα των λουλουδιών
κι έκανε (ταξιδεύοντας ανάμεσα
σε γκρίζους αριθμούς)
τους πρακτικούς τους υπολογισμούς του
Έτσι μόλις ακούστηκαν οι φυσαρμόνικες
των πρώτων των χελιδονιών
στράγγιξε τα γάργαρα τα γέλια
από τα μάτια των μικρών των κοριτσιών
και πρόσθεσε τις ηλιοστιβάδες του χρόνου του
πάνω στις ασπροκόκκινες τις βούλες
της καρδιάς του
Όταν του παίξανε
τραγούδια χρυσογάλαζα
του ήλιου οι βιολιτζήδες
σκόρπισε στου φεγγαριού τη χλόη
τα γάργαρα τα γέλια των μικρών των κοριτσιών
και αφαίρεσε τα μπουκέτα των πληγών
από τις ηλιοστιβάδες του χρόνου του
κι από τις ασπροκόκκινες τις βούλες
της καρδιάς του

ποίηση
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Την ώρα που ανθίσανε τα τριαντάφυλλα
των τραγουδιών
πολλαπλασίασε τα ρυάκια από αστέρια
που φώτιζαν τα γάργαρα τα γέλια
των μικρών των κοριτσιών
και έλουσε στα σιντριβάνια της φεγγοβολής
τα λουλάκια κρινάκια που φυτρώσανε
στα ρείθρα της αστροφεγγιάς
Κι όταν στενέψανε ασφυκτικά
οι κύκλοι των γκρίζων αριθμών
διαίρεσε τις ερημιές και τις ρωγμές του χρόνου του
με τους ολόφωτους κομήτες
που γλιστρήσανε από τα μάτια
των μικρών των κοριτσιών
πάνω στις νότες τις μελωδικές
των ανθισμένων τραγουδιών
και στα γοργόγελα τα όνειρα
της φεγγαροβραδιάς του

Επόμενο τεύχος
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Η οργάνωση των σχέσεων
μεταξύ δικαστικών
λειτουργών και δικηγόρων
για την καλύτερη απονομή
της Δικαιοσύνης
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Δημήτρης Τσινικόπουλος - 30 Χρόνια Λόγου & Τέχνης (1982 - 2012)
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