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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ή συμβολή τοΰ αγροτικού τομέα στήν οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος,

των Ιωάννη Καραγιάννη, Χρυσόστομου Στοφόρου, Ηλία Ματζουνέα και
Αγγελικής Καλλίρη*, υπό του Ακαδημαϊκού κ. Κωνσταντίνου Δρακάτου.

Κατόπιν αιτήσεως μου (άπό 2/6/2003), ή Τάξις των 'Ηθικών και Πολιτικών
Επιστημών προέτεινε και ή Σύγκλητος της 'Ακαδημίας 'Αθηνών ενέκρινε τήν εκτέλε-
ση τής παρουσιαζόμενης έρευνας μέ οικονομική ενίσχυση άπό τα εισοδήματα τής δω-
ρεάς 'Ιωάννου Κατσαρά. 'Ακολούθως, ή Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας τήν πε-
ριελαβε στό πρόγραμμα της. Ή διεξαγωγή τής ερευνάς —που διήρκεσε ενα έτος— άνε-
τεθη στόν 'Αναπληρωτή Καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. 'Ιωάννη Καρα-
γιάννη, μέ έπιστημονικούς συνεργάτες τον Λέκτορα τοΰ Τμήματος Οικονομικής και
Περιφερειακής 'Αναπτύξεως τοΰ Παντείου Πανεπιστημίου κ. Χρυσόστομο Στοφόρο,
τόν υποψήφιο Διδάκτορα Οικονομικών 'Επιστημών κ. 'Ηλία Μαντζουνέα καί τήν Οικο-
νομολόγο κα 'Αγγελική Καλλίρη, υπό τήν επιστημονική ευθύνη τοΰ ομιλούντος.

Σκοπός της μελέτης

Σκοπος τής μελετης αυτής είναι ή ανάλυση των προβλημάτων τοΰ ελληνι-
κού αγροτικού τομέα καί ή οριοθέτηση μιας στρατηγικής για τήν άνάπτυξή του
στο πλαίσιο των έξελίξειυν που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.
Ουσιαστικά, στις άρχές τοΰ 21ου αιώνα επιχειρείται ο σχεδιασμός μιας νέας

* J. Karagiannis, C. Stoforos, Ε. Matzoyneas, Α. Kalliri, The contribution of the
agricultural sector to economic development of Greece.



2

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

στρατηγικής αναπτύξεως για τον ελληνικό αγροτικό τομέα, ή οποία, στηρίζεται
στα νέα δεδομένα πού διαμορφώνονται στήν ελληνική, τήν ευρωπαϊκή και τή διε-
θνή αγορά. Ή στρατηγική αυτή προβλέπει ενα ρόλο για τους αγρότες που σχε-
τίζεται άμεσα με τήν οικονομική καί κοινωνική διάρθρωση τής υπαίθρου, είναι
συμβατός μέ τις διευρυνόμενες περιβαλλοντικές ανησυχίες ενός ολοένα αυξανόμε-
νου μέρους τοΰ πληθυσμού καί συμβάλλει στή βελτίωση τής γενικότερης κοινω-
νικής ευημερίας. Σημειωτέον δτι οί κεντρικές επιλογές καί ή ανάδειξη των βα-
σικών αξόνων ενός τέτοιου σχεδίου γίνονται μέ στοιχεία που προκύπτουν τόσο
άπό τή διεξοδική άνάλυση τών εξελίξεων στόν ελληνικό άγροτικό τομέα κατά τή
μεταπολεμική περίοδο, όσο καί άπό τήν πείρα τών άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Δομή τοΰ κειμένου

Γιά τήν επίτευξη του σκοπού τής μελέτης, ή ύλη —εκτός τής εισαγωγής καί
τών συμπερασμάτων— άναπτύσσεται σέ οκτώ κεφάλαια, τά οποία σκιαγρα-
φούνται στή συνέχεια, ώστε νά καταστεί σαφής ή γενική δομή της.

Στο δεύτερο κεφάλαιο άναλύεται ή θέση τοΰ άγροτικού τομέα στις θειυρίες
τής οικονομικής άναπτύξεως καί ή σχέση του μέ τόν μή-άγροτικό τομέα στήν
άναπτυξιακή διαδικασία. Στό πλαίσιο αυτό εξετάζονται οί παράγοντες πού επη-
ρεάζουν τις διαρθρωτικές μεταβολές πού πραγματοποιούνται στις διάφορες φά-
σεις τής οικονομικής άναπτύξεως, μέ ιδιαίτερη έμφαση σέ οσες σχετίζονται
άμεσα μέ τόν άγροτικό τομέα. Στό τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ή διάρθρω-
ση τών μεγεθών πού συνδέονται μέ τήν προσφορά καί τή ζήτηση άγροτικών
προϊόντων. Ή άνάλυση ή σχετική μέ τήν προσφορά επικεντρώνεται στήν πα-
ραγωγή, ενώ ή σχετική μέ τή ζήτηση άφορα στις καταναλωτικές δαπάνες.

Τό τέταρτο κεφάλαιο είναι άφιερο^μένο στούς προσδιοριστικούς παράγοντες
τής χαμηλής άνταγωνιστικότητας τοΰ ελληνικού άγροτικού τομέα, όπως προ-
κύπτουν άπό τή διάρθρωση καί τήν εξέλιξη τοΰ εμπορικού ισοζυγίου τών άγρο-
τικών προϊόντων, καθώς καί άπό τήν άνάλυση τών πηγών επιβραδύνσεως τού
ρυθμού αυξήσεως τής παραγωγικότητας. Ή εξέταση άφορα τόσο στήν ερμηνεία
τών σχετικών τάσεο^ν κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οσο καί στις υπάρχουσες
προοπτικές. Τό πέμπτο κεφάλαιο περιέχει σύντομη επισκόπηση τής ιστορίας τής
Κοινής 'Αγροτικής Πολιτικής, μέ έμφαση στις πιό πρόσφατες άλλαγές πού άνα-
μένεται νά επηρεάσουν, σέ μεγάλο βαθμό, τις εξελίξεις στόν άγροτικό τομέα κατά
τήν επόμενη δεκαετία. Συμπληρωματικώς, έκτίθενται οί άλληλοεπιδράσεις πού
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ενδέχεται νά ασκηθούν μεταξύ τών προσφάτων αλλαγών στήν ΚΑΠ, τής τε-
λευταίας διευρύνσεως τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τών πολιτικών τού Πα-
γκόσμιου 'Οργανισμού Εμπορίου.

Στό έκτο κεφάλαιο εξετάζεται ή σημασία τής αγροτικής πίστεως στή διαδι-
κασία τής αγροτικής άναπτύξεως καί επισημαίνεται δ ρόλος τής Αγροτικής
Τραπέζης τής Ελλάδος. Στό έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται οί προκλήσεις
πού άντιμετωπίζει δ ελληνικός άγροτικός τομέας, καθώς καί ή φύση τοΰ άνα-
πτυξιακού του προβλήματος. Επιπλέον, άναλύονται οί δυνατότητες πού υπάρ-
χουν στήν Ευρωπαϊκή "Ενωση γιά τήν επίτευξη τών στόχων μιας ολοκληρωμέ-
νης άναπτύξεως τής ελληνικής υπαίθρου.

Στά επόμενα δύο κεφάλαια (όγδοο καί ένατο) επιλέγεται τό πλαίσιο μέσα στό
όποιο πρέπει νά διαμορφωθεί τό σχέδιο στρατηγικής γιά τήν άνάπτυξη τού ελλη-
νικού άγροτικού τομέα καί οί πολιτικές πού απαιτούνται γιά τήν ενδυνάμωση τής
άναπτυξιακής διαδικασίας. 'Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στή συμπληρωματικότητα
τών στόχων καί στόν ρόλο πού μπορεί νά διαδραματίσει ή πολιτεία υπό καθεστώς
οικονομίας τής άγοράς.

Ή θέση τοΰ αγροτικού τομέα στήν οικονομία

Ή άνάλυση έ'δειξε ότι ή μεγέθυνση τής οικονομίας συνοδεύεται άπό διαρθρω-
τικές μεταβολές πού συνεπάγονται μεταφορά πόρων άπό τόν πρωτογενή στους
άλλους τομείς, κυρίως δέ πρός τή μεταποίηση. Σέ μιά πρώτη φάση, ή τάση είναι
νά μειώνεται ό άγροτικός τομέας, νά αύξάνεται σημαντικά ή μεταποίηση καί νά
αυξάνονται έλαφρά οί υπηρεσίες. Σέ μιά δεύτερη φάση (όπως είναι εκείνη πού δια-
νύει ή ελληνική οικονομία), ή συμμετοχή τού άγροτικού τομέα σταθεροποιείται σέ
χαμηλά επίπεδα, περιορίζεται ή συμβολή τής μεταποιήσεως καί αύξάνεται θεα-
ματικά ή συμμετοχή τών υπηρεσιών. "Αλλες διαρθρωτικές άλλαγές πού συντε-
λούνται μέ τήν οικονομική άνάπτυξη είναι ή σχετική μείωση τής άπασχολήσεως
στόν άγροτικό τομέα, ή σημαντική μείωση τού ρυθμού αυξήσεως τού πληθυσμού
καί ή αύξηση τής παραγωγικότητας στό σύνολο τής οικονομίας.

Διεπιστώθη δτι οί σημαντικότεροι παράγοντες τών διαρθρωτικών αυτών
μεταβολών είναι οί μεταβολές τής συνθέσεως τής ζητήσεως, δ ρυθμός μετα-
βολής τής κεφαλαιακής συσσωρεύσεως, ή δυνατότητα τών χωρών νά δανείζο-
νται καί νά μετέχουν στό διεθνές εμπόριο καί ή δυνατότητα τών χωρών νά χρη-
σιμοποιούν νέες τεχνολογίες. Εξάλλου, ή συμβολή τού άγροτικού τομέα στήν
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οικονομική ανάπτυξη συνίσταται: Πρώτον, στήν αύξηση της προσφοράς τροφί-
μων, πού διατίθενται στήν εσωτερική αγορά, με ταυτόχρονη απελευθέρωση εργα-
τικού δυναμικού, απαραίτητου γιά τή βιομηχανική άνάπτυξη. Δεύτερον, στή με-
γέθυνση της εσωτερικής άγοράς του αγροτικού τομέα, τρίτον, στήν αύξηση των
διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, μέσω αυξήσεως της αποταμιεύσεως καί,
Τέταρτον, στήν αύξηση του διαθέσιμου συναλλάγματος μέσω τών εξαγωγών
αγροτικών προϊόντων.

Ανεξαρτήτως διαρθρωτικών τάσεων, ή σημασία του αγροτικού τομέα γιά
τήν ελληνική οικονομία κατά τή μεταπολεμική περίοδο υπήρξε αξιόλογη, παρό-
λον δτι ή έξέλιξή του από τό 1960 παρουσίασε σημαντική διαφοροποίηση. "Ετσι,
ή παραγωγή τού τομέα αύτού στήν περίοδο 1950-1975 αυξήθηκε μέ υψηλούς
ρυθμούς, ένώ στήν περίοδο μετά τό 1975 παρουσίασε στασιμότητα. Σημαντική
επιβράδυνση είχε ή ζωική παραγωγή, ενώ, αντίθετα, ή φυτική παραγωγή συνέ-
χισε καί μετά τό 1975 νά αύξάνει μέ τούς ρυθμούς της περιόδου 1960-1975.
'Αλλά καί οί επενδύσεις στόν πρωτογενή τομέα είχαν κατά τήν περίοδο 1971-
1995 μειωτική τάση μέ μέσο ρυθμό 2,5-3,0% καί μέ έντονη τήν άποεπένδυση
στόν ιδιωτικό τομέα. Γενικά, μπορεί νά λεχθεί δτι ο βαθμός εισαγωγής καινοτο-
μιών στόν ελληνικό αγροτικό τομέα υπήρξε ιδιαιτέρως χαμηλός, τά δέ αίτια πρέ-
πει νά αναζητηθούν στήν απουσία μεγάλων επιχειρήσεων καί στό χαμηλό μορ-
φωτικό επίπεδο τών άπασχολουμένων.

Οί δυσμενείς εξελίξεις στόν αγροτικό τομέα άπό τά μέσα της δεκαετίας τού
1970 δέν ήταν άποτέλεσμα της ΚΑΠ, άλλά, σέ μεγάλο βαθμό, προέκυψε άπό
τήν προϊούσα μακροοικονομική άνισορροπία, πού επηρέασε τόν τρόπο εφαρμογής
της ΚΑΠ καί οδήγησε σέ μείωση τών επενδύσεων, σέ εσφαλμένη πολιτική τιμών
καί σέ έ'λλειψη στρατηγικής γιά τόν τομέα. Λόγω τών αδυναμιών αύτών δέν
υπήρξαν ούσιαστικά οφέλη άπό τήν εφαρμογή της ΚΑΠ, πέραν άπό τήν εισα-
γωγή πόρων, ή οποία όμως δέν βοήθησε στήν αύξηση της παραγωγικότητας καί
στή μεταβολή της διαρθρώσεως τού τομέα. Οί αδυναμίες αύτές υπάρχουν άκόμη
καί σήμερα καί, έξ άντικειμένου, προσδιορίζουν τήν έξέλιξή του στό μέλλον.

Ή μειωμένη ανταγωνιστικότητα

Ή μειωμένη άνταγωνιστικότητα τού ελληνικού άγροτικού τομέα διαφαίνε-
ται άπό τίς εξελίξεις καί τή διάρθρωση τού εμπορικού ισοζυγίου τών άγροτικών
προϊόντων. Μετά τήν ένταξη της χώρας στήν Εύρωπαϊκή "Ενωση τό αγροτικό
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εμπορικό ισοζύγιο, πού ήταν μέχρι τότε θετικό, άρχισε νά παρουσιάζει αυξανόμε-
νο έ'λλειμμα. Τό έλλειμμα αύτό οφειλόταν στή μείωση τής ζητήσεως τών παρα-
δοσιακών εξαγώγιμων προϊόντων, αλλά, κυρίως, στή μεγάλη ζήτηση τών εισα-
γωγών ζωοκομικών προϊόντων άπό τις χώρες τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μέ
παράλληλη μείωση τής παραγωγής τών άντίστοιχων εγχώριων κλάδων. 'Αλλά
καί τό μερίδιο τών άγροτικών προϊόντων στό σύνολο τών ελληνικών εξαγωγών
έμφανίζει μεί(υση. Ή στασιμότητα τών εξαγωγών παραδοσιακών προϊόντων
υπερκαλύφθηκε άπό τή δυναμική έπέκταση τών εξαγωγών φρούτων καί λαχα-
νικών. Σημειωτέον ότι οί ελληνικές έξαγωγές άγροτικών προϊόντων κατευ-
θύνονται κατά κύριο λόγο στήν Ευρωπαϊκή "Ενωση.

Ή δυσμενής αύτή εξέλιξη τού εμπορικού ισοζυγίου άγροτικών προϊόντων μετά
τά μέσα τής δεκαετίας τού 1970 είναι πρόβλημα ύστερήσεως τής παραγωγής, ή
όποια οφείλεται σέ έσφαλμένη πολιτική τιμών, στήν πολιτική τής πράσινης ισο-
τιμίας τής δραχμής, στή μείωση τών επενδύσεων καί τής παραγωγικότητας καί
στή συναλλαγματική πολιτική. "Ηδη άπό τις άρχές τής δεκαετίας τού 1980 στόν
άγροτικό τομέα σημειώθηκε σημαντική πτώση τού έτήσιου ρυθμού αύξήσεως τής
παραγωγικότητας, ό όποιος άπό 3,20%, πού ήταν κατά τήν περίοδο 1961-1980,
μειώθηκε σέ 1,74% κατά τήν περίοδο 1981-1993. Ή κύρια αιτία τής πτώσεως
τής παραγωγικότητας ήταν ή μείωση τών ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς καί τών
δημοσίων δαπανών γιά άγροτική έρευνα καί γεωργικές εφαρμογές.

Ή πρόκληση γιά τόν άγροτικό τομέα στή δεκαετία τού 2000 είναι νά συμ-
βάλει ούσιαστικά στήν οικονομική άνάπτυξη τής χώρας. Ωστόσο, ή κλαδική
σύνθεση τής ελληνικής οικονομίας είναι διαφορετική άπό εκείνη τών προηγούμε-
νων δεκαετιών, ό δέ ρόλος τού αγροτικού-τομέα στήν οικονομική πολιτική είναι,
χωρίς άμφιβολία, μικρότερος καί λιγότερο σαφής. Ό άγροτικός τομέας καλείται
σήμερα νά συμβάλει τόσο στή διατήρηση τής πληθυσμιακής ισορροπίας καί τής
οικονομικής καί κοινωνικής συνοχής τών περιφερειών τής χώρας όσο καί στή
βελτίωση τής ανταγωνιστικότητας τής ελληνικής οικονομίας. Διαπιστώνεται,
όμojç, οτι ή άγροτική δραστηριότητα δέν είναι δυνατό, μόνη της, νά συγκρατή-
σει τόν πληθυσμό στήν περιφέρεια, αλλά απαιτείται συνδυασμός δράσεοον γιά νά
έπιτευχθεΐ γεο^γραφικώς ισόρροπη άνάπτυξη.

Ή Κοινή Άγροτική Πολιτική

Ή ΚΑΠ, μετά τήν άναθεώρησή της, άπέκτησε νέο περιεχόμενο. "Ομως,
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ο,τι χαρακτηρίζει τή νέα ΚΑΠ είναι ό αναπτυξιακός χαρακτήρας της, σέ αντί-
θεση μέ τον παρεμβατικό χαρακτήρα της προηγούμενης. Μέ τή νέα ΚΑΠ δίδε-
ται έμφαση σέ διαρθρωτικά μέτρα, ένόψει τού γεγονότος οτι στήν ύπαιθρο συνε-
χίζεται ή συρρίκνωση τών αγροτικών δραστηριοτήτων.

Τό νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα πού υιοθετεί ή Εύρωπαϊκή "Ενωση γιά τίς
περιοχές της υπαίθρου στηρίζεται στή δημιουργία νέων δυνατοτήτων απασχολή-
σεως εκτός τού αγροτικού τομέα (όπως είναι οί βιομηχανικές δραστηριότητες, ό
άγροτοτουρισμός κ.λπ.). Έπιδιά)κετα!, έπίσης, ή ενίσχυση τών ύποδομών της
υπαίθρου (ιδίως σέ τηλεπικοινωνίες, μεταφορές κ.λπ.), ώστε νά προσελκύονται
καί μή αγροτικές δραστηριότητες. Ή πολιτική αναπτύξεως της ύπαίθρου είναι
πολυδιάστατη καί άποβλέπει στήν αναβάθμιση της τριπλής λειτουργίας τών
ζωνών της ύπαίθρου (παραγωγικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής) καί, τελικά,
στή συγκράτηση τού πληθυσμού στις περιοχές αύτές.

Οί κατευθύνσεις αύτές της ΚΑΠ παρέχουν μία μοναδική εύκαιρία αναπτύξε-
ως της ελληνικής ύπαίθρου, μέ καλύτερη χωροταξική κατανομή τών οικονομικών
δραστηριοτήτων καί αναζωογόνηση τών μειονεκτικών περιοχών της ορεινής καί
νησιωτικής χώρας. Στήν παρούσα φάση —αλλά, άπό ό,τι φαίνεται, καί μελλο-
ντικώς— ή ΚΑΠ στρέφεται πρός τήν ολοκληρωμένη αγροτική άνάπτυξη, ή όποια
συνεπάγεται τή σταδιακή άντικατάσταση τού συστήματος της στηρίξεως τού
αγροτικού εισοδήματος, μέσω της έπιδοτήσεως τών τιμών παραγωγού, άπό ένα
σύστημα ενισχύσεως τών διαρθρωτικών μεταβολών, πού άπώτερο στόχο έχουν
τήν αύξηση της άνταγωνιστικότητας τών ελληνικών προϊόντων.

Στρατηγική αναπτύξεως

Στούς κύριους στόχους μιας στρατηγικής άναπτύξεως τού αγροτικού τομέα
άνήκουν: Πρώτον, ή αύξηση τής παραγωγικότητας τού τομέα καί, συνεπώς, ή
ύποβοήθηση τών διαρθρωτικών μεταβολών. Δεύτερον, ή εύημερία τού πληθυσμού
τής ύπαίθρου καί, τρίτον, ή επιτάχυνση τών άλλαγών στή συμπεριφορά τού πλη-
θυσμού, πού επηρεάζει τόν ρυθμό εκσυγχρονισμού τού τομέα. Επιπλέον, κάθε
στρατηγική γιά άγροτική άνάπτυξη πρέπει νά περιλαμβάνει ένα συνδυασμό μέ-
τρων γιά τή βελτίωση τού θεσμικού, τεχνικού καί οικονομικού περιβάλλοντος.
Φυσικά, ή επιλογή μιας στρατηγικής εξαρτάται άπό τούς περιορισμούς πού τί-
θενται άπό τίς οικονομικές συνθήκες πού επικρατούν στή χώρα. Ή έπιλογή αυτή
επηρεάζει σημαντικά τόν ρυθμό αποδοχής τής νέας τεχνολογίας καί τή δημιουρ-
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γία εισοδηματικών ευκαιριών στον τομέα. Σημειωτέον δτι οί οικονομικοί αυτοί
περιορισμοί, που απορρέουν από τά διαρθρωτικά καί δημογραφικά χαρακτηρι-
στικά τών αναπτυσσόμενων χωρών, επηρεάζουν, επίσης, σημαντικά τήν επιλογή
τών μέσιον πού θά χρησιμοποιηθούν, στό πλαίσιο τής στρατηγικής γιά τήν αγρο-
τική άνάπτυξη πού έχει άποφασισθεϊ.

Παρόλον δτι υπάρχει ένα εύρύ σύνολο μέτρων πού μπορούν νά χρησιμοποιη-
θούν γιά τήν επίτευξη τών στόχων τής άγροτικής άναπτυξιακής στρατηγικής,
είναι γνωστό άπό τή διεθνή πείρα δτι τά μέτρα αύτά πρέπει νά είναι συμβατά μέ
τούς διαρθρωτικούς παράγοντες, πού, άπό τή φύση τους, θέτουν εμπόδια στην
άνάπτυξη τού άγροτικού τομέα. Ή συμβατότητα αύτή είναι πολύ κρίσιμη γιά τόν
σχεδιασμό μιας άναπτυξιακής στρατηγικής. Διαφορετικά, άκόμη καί τά θεωρη-
τικώς πιο άποτελεσματικά μέτρα πολιτικής μπορεί νά όδηγήσουν σέ άποτυχία.

Μοχλός γιά τήν έφαρμογή ενός προγράμματος άγροτικής άναπτύξεως είναι
ή έμπλοκή καί κινητοποίηση τού τοπικού πληθυσμού σέ μιά στρατηγική εύρεί-
ας βάσεως, πού περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις. Άλλωστε, ή σύνθετη διαδικασία
τής άναπτύξεως είναι τό άποτέλεσμα τής κινητοποιήσεως τού ανθρώπινου κε-
φαλαίου μέ τοπικά προγράμματα, πού σχεδιάζουν καί έφαρμόζουν οί φορείς τής
περιοχής μέ τήν οικονομική συνδρομή τού κράτους. Ή κατάρτιση τέτοιων προ-
γραμμάτων, στό πλαίσιο εύρύτερων περιφερειακών δράσεων, πρέπει νά γίνεται μέ
συμμετοχή τού άμεσα ενδιαφερόμενου πληθυσμού καί μέ χρηματοδοτική άπο-
κέντρωση. Στόχοι τους είναι ή διεύρυνση τής παραγωγικής βάσεως, ή άμβλυν-
ση τών περιορισμών στήν άνάπτυξη καί ή κινητοποίηση τού τοπικού δυναμικού,
άποτέλεσμα δέ αυτών τών δράσεων είναι ή βελτίωση τών παραγωγικών δομών,
άλλά καί ή εύρύτερη πληροφόρηση καί συμμετοχή τού πληθυσμού.

Σύμφωνα μέ τή στρατηγική αύτή, δ άγροτικός τομέας δέν μπορεί —καί δεν
πρέπει— νά είναι ό άποκλειστικός τομέας άπασχολήσεως στήν ελληνική ύπαιθρο
καί, επομένως, γιά τή συγκράτηση τού πληθυσμού σέ αύτή άπαιτεΐται διεύρυν-
ση τής μή-άγροτικής άπασχολήσεως καί διαφοροποίηση τής τοπικής οικονομίας.
Ή μετακίνηση έργατικού δυναμικού πρός δευτερογενείς καί τριτογενείς δραστη-
ριότητες είναι, κάτω άπό τις συνθήκες αυτές, άναπόφευκτη καί άποτελεί ένδει-
ξη μιας ταχέως άναπτυσσόμενης οικονομίας πρός τή σωστή κατεύθυνση.

Επιλεγείσες πολιτικές

Τό κεντρικό σημείο άναφοράς τής δέσμης μέτρων πολιτικής πού προτείνεται
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στή μελέτη γιά τήν αγροτική αναπτυξιακή στρατηγική είναι ή ανταγωνιστικό-
τητα. 'Ανταγωνιστικότητα, δμως, που δέν βασίζεται μόνο στή συμπίεση τοΰ κό-
στους παραγωγής, άλλα καί στή διεύρυνση τής ποικιλίας τών παραγόμενων
προϊόντων, μέ τήν ταυτόχρονη διασφάλιση ύψηλότερης ποιότητας καί τήν προ-
στασία τού καταναλωτή. Σημειωτέον δτι ή βελτ£(οση τής ποιότητας τών παρα-
γόμενων προϊόντων αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας στρατηγικό όπλο διεισδύσεως
τών ελληνικών προϊόντων στίς ξένες αγορές, άλλά καί εύχερέστερης διαθέσεως
τών προϊόντων αύτών στήν έσωτερική άγορά.

Σέ ένα τέτοιο πλαίσιο είναι φανερό δτι ό ρόλος τής πολιτικής τιμιυν καί
εισοδημάτων δέν μπορεί παρά νά είναι περιορισμένος. "Εμφαση δίδεται σέ μέ-
τρα πολιτικής πού αφορούν στήν έρευνα καί τήν καινοτομία, τήν έκπαίδευση
καί τό άνθρώπινο κεφάλαιο καί τίς επενδύσεις. "Όλα αύτά, βέβαια, όχι μόνο
στα στενά χωρικά όρια τού αγροτικού τομέα, αλλά στά εύρύτερα τού άγροτο-
διατροφικού συμπλέγματος, μέ άπώτερο σκοπό τήν ολοκληρωμένη άνάπτυξη
τής ύπαίθρου.

Ειδικότερα, ή έκπαίδευση καί κατάρτιση τών εργαζομένου, ή μείωση τού
κόστους παpαγoJγής, ή βελτίωση τών δομών εμπορίας καί μεταποιήσεως προϊόν-
των, ή ενθάρρυνση τής δημιουργίας επώνυμων προϊόντων κ.λπ. είναι δράσεις πού
διευρύνουν τήν παραγωγική βάση τού τομέα καί βελτιώνουν τήν ανταγωνιστικό-
τητα τών προϊόντων του. Ή αύξηση τού αγροτικού εισοδήματος πρέπει νά προ-
έλθει, κυρίως, άπό τήν αύξηση τής άνταγωνιστικότητας καί εμπορευσιμότητας
τών προϊόντων καί τή διεύρυνση τής παραγωγικής βάσεως μέ προϊόντα μεγάλης
προστιθέμενης άξίας.

Ή άποκατάσταση κλίματος έπικοινο^νίας καί, ταυτοχρόνως, στενής συνερ-
γασίας μεταξύ γεωτεχνικών καί άγροτών άποτελεϊ θέμα ύψηλής προτεραιότη-
τας στόν σχεδιασμό καί τήν έπίτευξη ολοκληρωμένης άγροτικής άναπτύξεως
καί ώς τέτοιο πρέπει νά άντιμετωπισθεΐ. Κατά κύριο λόγο, χρειάζεται εκσυγ-
χρονισμός τής λειτουργίας τού δημόσιου συστήματος ερευνάς γιά τόν άγροτικό
τομέα, άλλά καί σαφής οριοθέτηση τών δραστηριοτήτων του. Στό σύστημα
αύτό παράγονται ή, τίς περισσότερες φορές, προσαρμόζονται στά περιβαλλο-
ντικά καί οικονομικά δεδομένα τής χώρας οί νέες τεχνολογίες πού εισάγονται
άπό τό εξωτερικό. Παραλλήλως, είναι άνάγκη νά ένισχυθεΐ ό ιδιωτικός τομέας
(έπιχειρήσεις παραγωγής εισροών στόν άγροτικό τομέα καί έπιχειρήσεις μετα-
ποιήσεως άγροτικών προϊόντων) στό σύστημα έρευνας, μέσω επιδοτήσεων ή φο-
ρολογικών άπαλλαγών.
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Ειδικές δράσεις πρέπει νά διαμορφωθούν γιά τις μειονεκτικές καί παραμεθό-
ριες περιοχές. Γενικά, όμως, ή προστασία τοΰ περιβάλλοντος καί ή διατήρηση
τών φυσικών εδαφικών καί υδατικών πόρων είναι αδήριτη άνάγκη γιά τήν επί-
τευξη βιώσιμης, διατηρήσιμης καί ένδογενοϋς άναπτύξεως. Υποστηρίζεται βα-
σίμως δτι, αν δέν ληφθούν μέτρα γιά τήν δρθή διαχείριση τών εδαφικών πόρων,
σύντομα ή χώρα μας θά άντιμετωπίσει φαινόμενα άπώλειας φυσικού πλούτου πού
θά υπονομεύσουν τήν ευημερία τών μελλοντικών γενεών.

Ή ελληνική περιφέρεια δέν είναι μόνο ή φύση καί οί άνθρωποι, άλλά καί ή
πολιτιστική κληρονομιά πού πρέπει νά διατηρηθεί καί νά αναδειχθεί. Γιά τόν
σκοπό μόνο χρειάζονται μέτρα πού θά άναβαθμίσουν τήν ελληνική περιφέρεια,
ώστε ή διαμονή σέ αύτή θά γίνει ελκυστικότερη. Άλλά πρόοδος έπιτυγχάνεται
δταν ταυτόχρονα μέ τήν οικονομική βελτίωση καί εύημερία υπάρχει καί ή κοι-
νωνική στήριξη καί άλληλεγγύη γιά τά άδύναμα μέλη τής κοινωνίας. Ή διαπί-
στωση αύτή συνηγορεί ύπέρ τής διατηρήσεως τού κοινωνικού χαρακτήρα τών
άσφαλιστικών φορέων πού λειτουργούν σήμερα στόν άγροτικό τομέα.

Ή μελέτη καλύπτει δλες τις πλευρές τού άγροτικού μας προβλήματος καί
προτείνει μέτρα πρδς ριζική άντιμετώπιση τών άδυναμιών πού υπάρχουν, άλλά
καί μετατροπή τού άγροτικού τομέα σέ σοβαρό άναπτυξιακό παράγοντα τής
ελληνικής οικονομίας. Πρέπει νά έπισημανθεΐ δτι, στήν προσπάθεια αύτή, ό ρό-
λος τού κράτους προβλέπεται νά είναι σημαντικός, πολύ, δμως διαφορετικός άπό
έκεΐνον πού διεμόρφωσε ή κρατούσα άντίληψη κατά τήν τελευταία εικοσαετία.
"Ετσι, στήν κρατική εύθύνη άνήκουν σήμερα: Πρώτον, ή θεσμική διασφάλιση
τής άνταγωνιστικής λειτουργίας τών άγορών καί ή προστασία τών κατανα-
λωτών καί παραγωγών. Δεύτερον, παρεμβάσεις πολιτικής πρός έπίτευξη στρα-
τηγικών στόχων γιά τήν οικονομία. Τρίτον, ή παραγωγή άγαθών καί ύπηρεσιών
πού προσιδιάζουν στόν χαρακτήρα τού δημόσιου άγαθού.

SUMMARY

The contribution of the agricultural sector
to economic development of Greece

Until the middle of the 1970's, the agricultural sector has greatly con-
tributed to the economic development of Greece, without being however the
engine of growth. As in many other developed and developing countries, the
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growing productivity of the agricultural sector allowed supplying food to rural
and urban population at relatively cheap prices, abortion of labor for use in the
expanding industrial sector, and contributing a large potion of total exports.

By the end of the 1970 s the Greek agricultural sector entered a long pe-
riod of stagnation during which it lost part of its competitiveness due main-
ly to the steady deterioration of productivity growth, which was associated to
the reduced public R&D spending and the decreasing private and public in-
vestment. As a result, farm income also deteriorated and the trade balance
for agricultural products turned negative for first time ever. Then country's
accession to the EU gave a significant boost to farm income through CAP
price support schemes, without affecting howevere the absolute and/or rela-
tive competitiveness position of the sector because only limited effort was de-
voted to the structural changes.

At the turn of the new century, the Greek agricultural sector is faced with
several challenges, most of which are related to its competitiveness perspec-
tive as well as the role its multi-functionality may play to rural development.
Definitely now days the role of the agricultural sector has changed but by no
means has been reduced. Nevertheless social planners should understand
that the price competition era (i.e., producing at the lower possible cost) has
reached an end and for the near future ahead it is replaced by the competi-
tion related to product variety and product quality. Also, the structure and
the mentality of the new CAP has changed with a complete shift towards
policies related to integrated rural development, where offarm activities
(such as food processing and agro-tourism) would be main features of farm-
ers' income. Last but not least, the socially requested compatibility of targets
set by development policy and the concerns regarding environmental and
natural resource issues, shifts attention to organic farming practices and in-
tegrated pest management the principles of sustainable development.

Along these lines, in the present study we attempt to highlight the gen-
eral guidelines of a comprehensive strategic development plan for the agri-
cultural sector, which will meet the future challenges for the development of
the sector itself as well as its contribution of the economic growth of Greece.
For these purposes we outline a framework of policy measures capable of
combining the features of sustainable development with the multi-function-
al character of the agricultural sector in order to ensure steady development
of rural areas, by relying on and taking advantage of local particularities and
having human beings in the center of strategic planning.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί της συλλογικής ευθύνης σέ βυζαντινά και μεταβυζαντινά νομικά ιδίως
κείμενα, υπό τού 'Ακαδημαϊκού κ. Μενελάου Τουρτόγλου*.

Ή εφαρμογή άρχων συλλογικής εύθύνης δέν ήταν άγνωστη στή βυζαντινή
επικράτεια. Το βυζαντινό κράτος, προκειμένου νά άντιμετωπίσει υστέρηση εσό-
δων, δέν έδίσταζε καθόλου νά μετέρχεται γιά τόν πορισμό τους άρχές συλλογικής
εύθύνης. Αύτό π.χ. καταδεικνύει καί ή θέσπιση τού άποκληθέντος «άλληλεγ-
γύου», τής ομαδικής δηλαδή καί άλληλεγγύου υποχρεώσεως τής «τελέσεως»
τών φόρων άπό τό σύνολο τής κοινότητος τού χωρίου1. Κατά τό σύστημα αύτό
έκαστος ελεύθερος μικροϊδιοκτήτης (χωρίτης) εύθύνετο γιά τό σύνολο τού επι-
βαλλομένου στήν κοινότητα εγγείου φόρου άλληλεγγύως καί εις όλόκληρον.

Τό αξιοσημείωτο όμως είναι ότι άρχές συλλογικής εύθύνης άπαντούν άκόμη
καί στό ποινικό δίκαιο τών βυζαντινών.

* MÉNÉLAS TOURTOGLOU, De la responsabilité collective dans des textes, essentiellement
juridiques, byzantins et post-byzantins.

1. Βλ. Δ. Ζακυθηνου, Βυζαντινή 'Ιστορία 324-1071, έν Αθήναις 1972, σ. 448. P. Lemerle,
Esquisse pour une histoire agraire de Byzance, Revue Historique, Άπρίλιος-Ίούνιος 1958, σ. 257
έπ. Ίω. Καραγιαννοπούλου, Die kollektive Steuerverantwortung in der frühbyzantinischen Zeit,
Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte, τ. 43 (1956), σ. 289 επ. Π. Καλλιγά, Περί
δουλοπαροικίας παρά Ρωμαίοις καί Βυζαντίοις καί περί φορολογικών διατάξεων, Μελέται και Λόγοι,
έν 'Αθήναις 1882, σ. 269. Αίκ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή 'Ιστορία, Β2 867-1081, 'Αθήναι
1988, α. 392-393.



12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Είναι αληθές δτι ρητές διατάξεις του δικαίου αύτού άπαγόρευαν τήν έφαρ-
μογή τής συλλογικής ευθύνης. Τούτο προκύπτει άνενδοιάστως έκ τής μελέτης
τών βυζαντινών νομοθετικών καί έν γένει νομικών κειμένων, ή οποία οδηγεί στή
διαπίστωση δτι οί διατάξεις τού βυζαντινού ποινικού δικαίου ώριζαν, κατά κανό-
να, δτι γιά τό έγκλημα έπρεπε αποκλειστικά νά διώκεται ό δράστης αύτού.
Όμοίως καί δτι ή ποινή αποτελούσε κύρωση προσωποπαγή, πλήττουσα μόνον
τόν άδικήσαντα καί όχι άλλους άμετόχους τής έγκληματικής πράξεως.

"Ετσι διάταξη τών Βασιλικών2, προερχομένη άπό τόν Κώδικα τού Ιουστι-
νιανού3, άποσαφηνίζει πλήρως δτι «...ούδέ γάρ ή συγγένεια ή ή φιλία άδικον
έγκλημα προσδέχονται. Τά ούν άμαρτήματα, τούς ιδίους κατεχέτω αύθέντας...».
Τό επί τής διατάξεως δέ αύτής σχόλιον τού Θαλελαίου παρέχει προσθέτως τήν
ερμηνεία δτι: «Ή διάταξις κελεύει τούς άμαρτήσαντας μόνους τιμωρεϊσθαι, τούς
δέ φίλους αύτών ή οικείους ή συγγενείς μή ύποκεϊσθαι τω έγκλήματι... Έάν μή
συνίσασι καί έκοινώνησαν τω γενομένω, αύτή ή συγγένεια ένοχους αύτούς ού ποι-
εί»4. Τό προσωποπαγές δέ τής ποινής καί ή μή επιβολή αύτής ειδικότερα επί τών
κληρονόμων τού έγκληματήσαντος, διεμορφώθη, δπως μαρτυρεΐται άπό τίς πη-
γές5, παλαιότερον κατά τήν ερμηνεία τού δικαίου. Τού αύτού περιεχομένου είναι
καί άλλες διατάξεις τών Βασιλικών, κατά τίς όποιες «ούχ ύφίσταται σπΐλον ό υίός
άπό πατρώου έγκλήματος ή ποινής· ούδέ τις έτερος έξ άμαρτήματος ετέρου»6 καί
δτι «ή ποινή τού δικασθέντος ούχ άρμόζει κατά τών αύτού κληρονόμων»7.

Ή παρεχομένη δέ αιτιολογία άπό τόν σχολιαστή τής τελευταίας αύτής δια-
τάξεως είναι, δτι οί ποινές μόνον «...εις έπανόρθωσιν τών αμαρτημάτων είσηνέ-
χθησαν».

2. 60.51.59 καί σχόλιον. Πρβλ. όμοίως καί Ecloga ad Prochiron Mutata, XXX, 13. Ζέπων
J.G-R, τ. 6, σ. 289. - Epanagoge Aucta, LII, 105, Ζέπων J.G-R, τ. 6, σ. 210.

3. 9.47.22.

4. «τούς δέ συγγενείς, τούς εγνωσμένους, τους οίκειακούς μακράν άπό της συκοφαντίας έκβάλ-
λομεν, οΰστινας υπευθύνους ή του μύσους κοινωνία μή ποιεί' ούδέ γαρ ή συγγένεια ή ή φιλία άδικον
έγκλημα προσδέχονται. τά ουν άμαρτήματα τούς ιδίους κατεχέτω αύθέντας...» (Synopsis
Basilicorum, Π. 18.11. Ζέπων J.G-R, τ. 5, σ. 470).

5. Βλ. Dig. 48.19.20.

6. Βασ. 60.51.24.

7. Βασ. 60.51.19.
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Άπό τις μνημονευθείσες διατάξεις συνάγεται σαφέστατα δτι κατ' αρχήν
άπεκλείετο ή εφαρμογή τής συλλογικής εύθύνης στο πεδίο τού ποινικού δικαίου
τών βυζαντινών.

Παρά ταύτα δμως ύφίσταντο καί εξαιρέσεις. "Ετσι οί διατάξεις αύτές άτο-
νούσαν, ιδίως ώς πρός τις περιουσιακές ποινές, ακόμη καί επί τών κληρονόμων
όταν έπρόκειτο περί έγκλήματος καθοσιώσεως8 ή κλοπής ιερών καί δημοσίων
πραγμάτων9. Τής εφαρμογής μάλιστα τών αρχών συλλογικής εύθύνης έπί
εγκλημάτων καθοσιώσεως, δέν διέφευγαν ούτε καί τά τέκνα τού άμαρτήσαντος.
Τούτο καθίσταται εμφανές καί άπό τή διάταξη10 τήν ορίζουσα, ότι τά άρρενα τέ-
κνα11 τού κριθέντος ώς ενόχου τού έγκλήματος αύτού έστερούντο παντός δικαι-
ώματος όχι μόνον έπί τής «πατρώας» περιουσίας, άλλά καί τής «μητρώας» καί
«παππώας», δπως καί «τής τών άλλων συγγενών ή καί οιουδήποτε εξωτικού».
Όμοίως καθίσταντο οί υιοί τού ένοχου «άλλότριοι πάσης λήψεως, καί τής έκ δια-
θήκης καί τής έξ άδιαθέτου» κληρονομικής διαδοχής. Εκτός δμως όλων αύτών
τών βαρυτάτων περιουσιακών κυρώσεων, τά μή υπαίτια άρρενα τέκνα ύφίσταν-
το προσθέτως καί τήν κύρωση τής άτιμίας, μέ δλα τά έξ αύτής άπορρέοντα
άκρως δυσμενή επακόλουθα1^.

Ή συλλογική δέ ευθύνη μέ τήν επακολουθούσα δίωξη τών άνυπαιτίων τρί-
των έπί καθοσιώσεως δέν έπαυε, άλλά έξακολουθούσε νά τούς παρακολουθεί άκό-
μη καί όταν έπήρχετο «άναίρεσις τής δημοσίας κατηγορίας» ώς έπακόλουθον
έπελθούσης «συγχωρήσεως» τού έγκλήματος. Έπήρχετο δέ «συγχώρησις», έπί
περιουσιακών ιδίως ποινών παρομοία μέ τήν άπόσβεση χρηματικών ποινών τού
ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (άρθρο 58) καί στήν περίπτωση πού «ό κατηγορού-

8. Περί τής καθοσιώσεως βλ. Καλ. Μπουρδάρα, Καθοσίωσις καί τυραννίς κατά τους μέσους
6υζαντινούς χρόνους (867-1056), 'Αθήνα 1981, σ. 131-147. Όμοίως καί Cal. Bourdara, Les
crimes contre l'état selon le droit byzantin, «Byzantine Law», Bar Assocation of Thessaloniki
2001, σ. 222-223.

9. Βασ. 60.34.20 καί σχόλιο.

10. Βασ. 60.36.18 = Cod. 9.8.5.

11. "Οσον άφορα στά θήλεα τέκνα ώρίζετο οτι «μέχρι τοΰ τρίτου ή τοΰ ήμίσεος μόνον λαμβανέ-
τωσαν έκ τής μητρώας υποστάσεως, τοΰτο μεν έκ διαθήκης, τούτο δέ έξ αδιαθέτου· πλέον δέ μηδέν».

12. Περί έκείνων «οί'τινες σπιλοϋνται ατιμία», βλ. Βασ. 21.2. Ποία δέ εγκλήματα έπιφέρουν ατι-
μία, βλ. Βασ. 60.33.7. "Οσον άφορα στά άποτελέσματα τής άτιμίας πρβλ. καί Β. Οίκονομίδου, Στοι-
χεία τοΰ Άστυκοΰ Δίκαιου, εκδ. Β ', βιβλ. πρώτον (Γενικαί Άρχαί), έν 'Αθήναις 1893, σ. 70, σημ. 3.
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μένος ή ή κατηγορουμένη τώ πούβλικω έγκλήματι τελευτήσωσι». Τότε, κατά
τόν σχολιαστή, «συγχωρείται τό έγκλημα χωρίς καθοσιώσεως»13.

Ή εφαρμογή όμως αρχών συλλογικής ευθύνης δέν περιωρίζετο μόνον επί
τών εγκλημάτων καθοσιώσεο^ς. Οί ρητές διατάξεις τής βυζαντινής νομοθεσίας
πού απαγόρευαν σέ κάθε άλλη περίπτωση τήν εφαρμογή τους δέν φαίνεται ότι
έφηρμόσθησαν καί στήν πράξη. 'Αντιθέτως παρεβιάσθησαν καταφώρως άπό τά
εντεταλμένα γιά τήν είσπραξη δημοσίων εσόδων κρατικά όργανα. Τά τελευταία,
μέ τό πρόσχημα τής έξασφαλίσεως δήθεν τών συμφερόντων τού δημοσίου14, κα-
τόρθωσαν νά καταστήσουν άνενεργές, όπως μας πληροφορεί ή Νεαρά 134 τού
'Ιουστινιανού, όχι μόνον τίς διατάξεις πού είχαν καταργήσει, π.χ. τή δήμευση
τής περιουσίας τού δράστη άνθρωποκτονίας, άλλά άποβλέποντα καί σέ ίδιον
πλουτισμό καί χρησιμοποιούντα ώς δραστικό καί προσοδοφόρο εργαλείο τή συλ-
λογική εύθύνη τεχνούργησαν περιουσιακές ποινές κατ' άμετόχων τρίτων, άκόμη
καί επί όλων τών κατοίκων τού χωρίου άπό τό όποιο προήρχετο ό δράστης τής
έγκληματικής πράξεως'0. 'Αργότερα, μέ τήν πάροδο τών αιώνων, οί άπαγορεύ-
σεις τών νόμων καί οί άπειλούμενες κατά τών άδικοπραγούντων ποινές δέν συ-
νετέλεσαν καθόλου στή βελτίωση τής καταστάσεως. 'Αντιθέτως οί άτιμωρήτως
παρανομούντες «δημόσιοι» έπεξέτειναν τίς άπαιτήσεις καί σέ περιπτώσεις πού
δέν ύφίστατο καν έγκληματική πράξη.

Άψευδή μαρτύρια τών παρανομιών αύτών παρέχουν καί δύο χρυσόβουλλα,
ένδεικτικώς άναφερόμενα, τών ετών 129816 καί 130716α εκδοθέντα άπό τόν
αύτοκράτορα 'Ανδρόνικο Β ' ύπέρ τής μονής Λαύρας καί τής έπισκοπής τών Καν-
νίνων άντιστοίχως. Άπό αύτά άβιάστως προκύπτει, ότι οί κρατικοί άξιωματούχοι
όχι μόνον έπέβαλλον περιουσιακές ποινές σέ πρόσωπα άμέτοχα τού έγκλήματος
τής άνθρωποκτονίας, άλλά καί σέ αύτήν άκόμη τήν περίπτωση θανάτου όφειλο-

13. Βασ. 60.33.3 σχόλιον.

14. «Ό άρχων κωλυέτω... έν προσχήματα δημοσίων εισπράξεις αθέμιτους γίνεσθαι» (Βασ.
6.1.40).

15. Βλ. κεφ. 4 και 13,2 της Νεαράς 134 του 'Ιουστινιανού. Bau. 6.19.4. - Άρμεν. 5.8.89.

16. Archives de l'Athos VIII (Actes de Lama de 1204 à 1328). Édition diplomatique par P.
Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachryssanthou, Paris 1977, σ. 75. Πρβλ. εκτενώς καί
Μεν. Τουρτόγλου, Τό φονικόν καί ή άποζημίωσις τοΰ παθόντος, 'Αθήναι 1960, σ. 62 έπ.

16α. P. J. Alexander, A chrysobulle of the emperor Andronicos II Palaiologos in favor of
the see of Kanina, Byzantion XV (1940-1941), σ. 180-182.
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μένου σε ατύχημα επί τών «ιδίων» ή «πλησιοχωρούντων» τού φονευθέντος.

Πρέπει δέ ιδιαιτέρως νά επισημανθεί, δτι οί διατάξεις τών μνημονευθέντων
χρυσοβούλλων δέν απαγορεύουν γενικότερα καί κάθε άλλη παράνομη είσπραξη
στρεφομένη κατά παντός, ώστε νά αποκλείονται τού λοιπού παρόμοια κρούσμα-
τα εφαρμογής άρχών συλλογικής εύθύνης. Καί τούτο, διότι οί διατάξεις τών χρυ-
σοβούλλojv αυτών είναι ειδικού καί όχι γενικού περιεχομένου μέ καθολική ισχύ17.
Περιορίζονται δηλαδή στήν προστασία δρισμένων μόνον εύνοουμένων δυνατών, έν
προκειμένω τήν επισκοπή τών Καννίνων καί τή μονή τής Λαύρας, τις όποιες
αποκλειστικά καί μόνον ευεργετούν καί διασφαλίζουν μέ τό άνενόχλητον τών πά-
ροικων τους άπό τις σημειωθείσες παράνομες εισπρακτικές επιδρομές.

Τό βυζαντινό κράτος, δπως φαίνεται, είτε άδυνατεΤ νά επιβάλει τό νόμο καί
νά τιμωρήσει τούς παρανομούντες, είτε έμφανίζεται άπρόθυμον καί έξακολουθεϊ
νά άνέχεται οποιεσδήποτε, έστω καί καταδήλως παράνομες ενέργειες τών αξιω-
ματούχων του, άρκεϊ αυτές νά άπέφεραν έσοδα στό δημόσιο ταμείο. Προ τών
εισπρακτικών άναγκών τού δημοσίου ή κειμένη νομοθεσία παρεβιάζετο άκινδύ-
νως, οί δέ κρατικοί άξιωματούχοι έφήρμοζαν άδεώς τή συλλογική ευθύνη, ή όποια
άπετέλεσε τήν άσφαλή μέθοδο συλλογής δημοσίων έσόδων.

'Αρχές δμως συλλογικής εύθύνης φαίνονται εφαρμοζόμενες καί δταν επρό-
κειτο νά επιβληθούν περιουσιακές ποινές έπί συντεχνιακώς δργανωμένων στό Βυ-
ζάντιο τεχνιτών. Περί αύτού μαρτυρεί διάταξη πού άπαντα στό μεγάλο έρανι-
στικό έργο τών Μακεδόνων, τά Βασιλικά. "Ετσι διάταξη τών Βασιλικών πα-
ρεμφερής μέ άλλη γενικότερη μνημονευομένη στόν Κώδικα τού Ιουστινιανού ορί-
ζει δτι: «ενός πταίσαντος τών χαλκέων, εις πάντας ό κίνδυνος έρχεται»18.

Είναι φανερό, ότι οί ορισμοί τών νομοθετικών αύτών πηγών είναι άπροσδιό-
νυσοι πρός εκείνους τού Έπαρχικού Βιβλίου τού Λέοντος Ç ' τού Σοφού, οί όποιοι
άναφέρονται περιοριστικώς στήν ευθύνη δρισμένων μόνον μελών τής αύτής συν-
τεχνίας, τά όποια καί είχαν εγγυηθεί ένώπιον του Έπάρχου γιά κάθε μελλοντική

17. Βλ. Ζέπων J.G-R, τ. 1, a. V. - Κ. Τριανταφυλλοπούλου, Βυζαντινον δίκαιον, άπόσπ. έκ τής
μεγάλης ελληνικής έγκυκλοπαιδείας, 'Αθήναι 1929, σ. 30.

18. Βασ. 54.17. Πρβλ. καί λ. «χαλκεύς» (C. du Fresne - D. du Cange, Glossarium). -
«...Denique quod ab uno committitur, totius delinquitur periculo numeri... universi itaque,
velut in corpore unius formae, unius decoctionis, si ita res tulerit, respondere cogentur» (Cod.
11.10.5).
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παράνομη πράξη νέου μέλους κατά τήν εισδοχή του στή συντεχνία19. 'Αντιθέτως
οί ορισμοί αυτοί καθιστούν συλλογικώς υπεύθυνα δλα άνεξαιρέτως τά άπαρτίζον-
τα τή συντεχνία τών τεχνιτών μέλη.

'Αξίζει έπίσης νά άναφερθεΐ, δτι καί αύτοί άκόμη οί δανειστές συνήθιζαν νά
χρησιμοποιούν τή συλλογική εύθύνη προς ικανοποίηση τών άπαιτήσεο^ν τους.
Περί αύτού μας πληροφορεί ή Νεαρά 52 (κεφ. 1) τού 'Ιουστινιανού, ή οποία
άπειλεϊ μέ ποινικές καί περιουσιακές κυρώσεις εκείνους οί όποιοι «έ'τερον άνθ'
ετέρου, κατά τό τού ένεχυρασμού σχήμα, χρυσίον ή τι έτερον είσπράττειν»· καί
καταλήγει δτι «ού γάρ άν έχοι λόγον, έτερον μέν είναι τόν όφείλοντα, έ'τερον δέ
τόν άπαιτούμενον, αλλ' ούδέ έτερον ένοχλεϊσθαι ύπέρ ετέρου τινός».

Ή Νεαρά αύτή έχει ένταχθεΐ καί στά Βασιλικά20. Τό άξιοσημείωτον δμως
είναι, δτι ό σχολιαστής τής τελευταίας αύτής διατάξεως τών Βασιλικών τή συν-
δέει μέ τήν προηγουμένως μνημονευθείσα έπίσης διάταξη τών Βασιλικών, ή
όποία, άντιθέτως, καθιστούσε συλλογικώς ύπεύθυνα δλα τά μέλη τής συντεχνίας
τεχνιτών γιά τό πταίσμα ενός έξ αύτών. 'Αφήνει δέ σαφώς νά έννοηθεϊ δτι τήν
άπορρίπτει καί θεωρεί ύπερισχύουσα τήν ύπ' αύτού σχολιαζομένη, τήν άπαγο-
ρεύουσα δηλαδή τή συλλογική εύθύνη. Συγκεκριμένα ο σχολιαστής μεταξύ
άλλων σημειώνει: «Ούδέ γάρ ύπομένομεν τά έτέρων άχθη εις έτερον φέρεσθαι.
καί βιβ. 54 τιτ. 17 κεφ. 5, δ φησιν, ενός πταίσαντος τών χαλκέων εις πάντας
τόν κίνδυνον έρχεσθαι, ως οφείλοντας άλλήλους κατασκοπεΐν».

Οί διατάξεις βεβαίως τής βυζαντινής νομοθεσίας έμφανίζονται κατά κανόνα
στις πηγές άπολύτως άπαγορευτικές καί άντιτιθέμενες προς τίς άρχές τής συλλο-
γικής εύθύνης. Τό ζητούμενον δμως είναι κατά πόσον είχαν εφαρμογή στήν πράξη
καί άν οί κρατικοί άξιωματούχοι συνεμορφούντο προς τίς επιταγές τού νόμου.

Μετά τήν κατάλυση τής βυζαντινής αύτοκρατορίας άπό τούς 'Οθωμανούς δέν
έπαυσε καθόλου ή εφαρμογή άρχών συλλογικής εύθύνης άπό τούς τελευταίους έπί
τών ύποδούλων Ελλήνων. Οί σημειωθείσες προηγουμένως έπιβολές πληρωμής
χρηματικών ποσών έπί άμετόχων εγκληματικής πράξεως συνεχίσθησαν μέ τήν
ίδια εύρηματικότητα καί κατά τόν ίδιο άκριβώς τρόπο άπό τούς όθωμανούς άξιω-

19. Βλ. Άναστ. Χριστοφιλοπούλου, Το Έπαρχιχόν BtëXiov Λέοντος τοΰ Σοφού καί αίσι>ντε-
χνίαι εν Βυζαντίφ (έπανέκδ.), Θεσσαλονίκη 2000, σ. 50-51.

20. 23.3.77.
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ματούχους, οί όποιοι απλώς ύπεκατέστησαν τους παρανομούντες παλαιότερα βυ-
ζαντινούς. Ή μόνη διαφορά είναι δτι έπί τουρκοκρατίας εθεωρείτο νόμιμος κάθε
χρηματική είσπραξη έ'στω καί κατ' άνυπαιτίων έδραζομένη έπί τής συλλογικής
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ευθυνης, εφ οσον ο οραστης του εγκλήματος παρεμενε άγνωστος ή ήταν φυγάς .

Ή συλλογική δμως εύθύνη δέν χρησιμοποιήθηκε μόνον ώς μέσον εύκολου
πλουτισμού άπό τούς όθωμανούς άξιωματούχους. Εφαρμόσθηκε καί κατά τήν επι-
βολή ποινικών κυρώσεων, οί όποιες εθεωρούντο άποτελεσματικότερες γιά τήν άντι-
μετώπιση τού έγκλήματος, δταν δέν περιωρίζοντο μόνον έπί τών υπαιτίων εγκλη-
ματικών πράξεων, άλλά έπλητταν συγχρόνως καί παντελώς άμετόχους αύτών.

Εύρυτάτη δμως ήταν ή έφαρμογή άρχών συλλογικής εύθύνης, ιδίως στις πε-
ριπτώσεις τυχόν άδυναμίας τών υποδούλων νά άνταποκριθούν στά κελεύσματα
τών άξιωματούχων τού κυριάρχου. Ή χαρακτηριζομένη τότε ώς άπείθεια τών
προεστών δέν έκολάζετο μέ βαρύτατες ποινές μόνον κατά τών ιδίων. Έπεξετεί-
νετο καί έπί τών οικείων τους.

Χαρακτηριστική έπί τού προκειμένου είναι ή άπό 14-9-179922 διαταγή τού
όθωμανού άρχιναυάρχου, τού άποκαλουμένου καπουδάν πασά, ή άπευθυνομένη
προς τούς προεστούς τής "Υδρας, τούς δποίους καί επιτάσσει νά τού παραδώσουν
σιδηροδέσμιον έναν Ύδραϊον δ οποίος, κατ' αύτόν, ήταν δράστης έγκλήματος τό
όποιον καί άποφεύγει νά προσδιορίσει. Καταλήγει δέ ή σχετική διαταγή μέ τήν
περιέχουσα σαφή άπειλή εφαρμογής συλλογικής εύθύνης: «Μά άνίσως καί τόν
κρύψετε (τόν καταζητούμενο) καί προφασιστήτε δτι έφυγεν καί δέν είναι στήν
"Υδρα, νά ήξεύρετε ότι πρώτον εσάς τούς προεστούς παιδεύω μέ κεφαλικήν τι-
μωρίαν, καί όχι μόνον εσάς, άλλά καί τά παιδιά σας καί τά όσπήτια
σας θέλομεν τά περάσει εις τά κεφάλια σας».

Ή έφαρμογή δμως άρχών συλλογικής εύθύνης δέν άφήκε άνεπηρέαστους
ούτε τούς διαμορφωθέντες κατά τήν τουρκοκρατία εθιμικούς κανόνες τών υπο-
δούλων. Κατ' αυτούς, όπως φαίνεται, ή συλλογική εύθύνη νομίμως έφηρμόζετο
καί έπί άνυπαιτίων δταν δ δράστης τού άδικήματος ήταν άγνωστος. "Ετσι με-

21. Βλ. εκτενώς Μ. Τουρτόγλου, Το φονικόν καί η άποζημίωσις τοΰ παθόντος, 'Αθήναι 1960,
ct. 89 έπ.

22. Βλ. Άρχεΐον της Κοινότητος "Ύδρας 1778-1832 (δημοσιευάμενον υπό Άντ. Αιγνοΰ), τό-
μος πρώτος 1778-1802, έν Πειραιεϊ 1921, σ. 211. Πρβλ. ομοίως καί σ. 217.
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ταξύ τών γραπτώς διατυπωθέντων εθιμικών κανόνων τής Μυκόνου, τους όποι-
ους πανδήμως ενέκριναν όλοι οί συναθροισθέντες τόν Όκτώβριον του 1649 κά-
τοικοι τής νήσου, μικροί καί μεγάλοι, ιερείς καί λαϊκοί, ορίζονται καί τά έξής:
«όπιος κωψι άλογου την ωριάν του να πλερώνει γροσ. 2 καί αδε βρεθι να τηνε
πλερωνουσην ή ψαράδες»23.

Ή διάταξη βεβαίως αυτή του Κοινοΰ τών Μυκονίων καθιστά συλλογικώς
υπευθύνους όλους τούς ψαράδες τής νήσου, σέ περίπτωση πού ό δράστης τής
κοπής τής ούράς αλόγου ήταν άγνωστος. Καί τούτο, διότι οί τελευταίοι ήσαν
προφανώς οί κατά τεκμήριον ύποπτοι, δεδομένου ότι κατά τήν έποχή εκείνη οί
τρίχες τού άλογου ήσαν άπαραίτητες γιά τό ψάρεμα24.

Ή έφαρμογή όμως άρχών συλλογικής εύθύνης έξακολουθεΐ νά άπαντα στή
Μύκονο καί στούς «τοπικούς νόμους τής νήσου» τού 1819. Κατά τούς νόμους
αύτούς οί «γείτονες γεωργοί» καθίστανται συλλογικώς ύπεύθυνοι γιά κάθε κλοπή
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γεωργικων προιοντων ή αγροζημιας εφ οσον ο οραστης ηταν άγνωστος .

'Αργότερα στό ισχύσαν μετά τήν Ελληνική Επανάσταση τού 1821 καθε-
στώς δικαίου ή συλλογική εύθύνη είναι άνύπαρκτη. Όμοίως καί δέν παρατη-
ρούνται περιπτώσεις εφαρμογής της στόν άπελευθερωθέντα ελληνικό χώρο.

RÉSUMÉ

De la responsabilité collective dans des textes,
essentiellement juridiques, byzantins et post-byzantins

L'application des principes de responsabilité collective n'était pas
inconnue aussi bien de l'époque byzantine que de l'époque post-byzantine.

Cette étude met en évidence différents cas de son application, qui se
rencontrent dans des textes, essentiellement juridiques, des périodes
mentionnées ci-dessus.

L'application de la responsabilité collective ne se retrouve plus dans le
monde grec à partir des années qui ont suivi la guerre d'Indépendance de
1821.

23. Βλ. Περ. Ζερλέντου, Σύστασις του Κοινού τών Μυκονίων, εν Έρμουπόλει 1924, σ. 21.

24. Βλ. Παν. Κουσαθανά, Παραμιλητά Α', 'Αθήναι 2002, σ. 23.

25. Παν. Κουσαθανά, αυτόθι, σ. 18 § ΣΤ ' καί Ζ '.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ALAIN PLANTE Υ

προσφωνηση τπο tot προεδρου κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΪΛΟΧ

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών υποδέχεται σήμερα μέ μεγάλη χαρά ώς αντεπιστέλ-
λον μέλος έναν διακεκριμένο νομικό, τόν Καθηγητή καί μέλος τής 'Ακαδημίας
Πολιτικών καί 'Ηθικών 'Επιστημών του 'Ινστιτούτου τής Γαλλίας κ. Alain
Plantey. Τά κατά τήν προσωπικότητα καί σταδιοδρομία τού τιμωμένου επιφα-
νούς Γαλάτου νομομαθούς θά εκθέσει, κατόπιν αποφάσεως τής Συγκλήτου, ο
'Ακαδημαϊκός κ. 'Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος. 'Εγώ περιορίζομαι νά επανα-
λάβω τά όσα επιγραμματικά αναγράφει δ Κατάλογος τών εκπροσώπων τών δια-
φόρων ακαδημιών στήν Διεθνή 'Ακαδημαϊκή "Ενωση πού κυκλοφόρησε τό 2000.

Plantey Alain Gilles. Γεννημένος στήν Μυλούζη τής 'Αλσατίας στις 19
'Ιουλίου 1924. Σύμβουλος τής 'Επικρατείας (Conseiller d'État)- Πρέσβυς. Κα-
θηγητής Συνταγματικού, Διεθνούς καί Διοικητικού Δικαίου σέ Πανεπιστήμια
καί 'Ανώτατες Σχολές τών Παρισίων καί τής περιφερείας. Μέλος τής Académie
des Sciences Morales et Politiques άπό τό 1983. Θά προσθέσω δτι δ κ. Plantey
είναι κοσμήτωρ τού Τμήματος Νομοθεσίας, Δημοσίου Δικαίου καί Νομολογίας
(Législation, Droit public et Jurisprudence) καί δτι διετέλεσε Πρόεδρος τής
'Ακαδημίας Πολιτικών καί 'Ηθικών 'Επιστημών καί τού 'Ινστιτούτου τό 1996.
Είναι έπίσης ιδρυτής καί Επίτιμος Πρόεδρος του Institut International de
droit d'expression française.

Χαίρω ιδιαιτέρως πού έ'λαχε σ' εμένα ή τιμή νά υποδεχθώ στήν 'Ακαδημία
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Αθηνών τον κ. Plantey, τον οποίο έγνώρισα σέ συνελεύσεις τής Διεθνούς Ακα-
δημαϊκής Ενώσεως, καί τού εύχομαι ύγεία καί μακροημέρευση, γιά νά προσφέ-
ρει στήν διεθνή νομική επιστήμη πολλές άκόμη περισπούδαστες μελέτες.

Καί τώρα, ήρθε ή στιγμή νά επιδώσω στόν διαπρεπή ξένο μας τό έγγραφο
τού διορισμού του.

Monsieur le Professeur, cher collègue, avec mes sincères félicitations, je
me permets de vous remettre le document officiel de votre nomination à la
Classe des Sciences Morales et Politiques de l'Académie d'Athènes en tant
que Membre Correspondant.

παρουσιαση τπο tot ακαδημαϊκου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΠΗΑΙΩΤΟΠΟΤΛΟΓ

Ή Τρίτη Τάξη τής 'Ακαδημίας μού εκανε τήν τιμή νά μού άναθέσει τήν πα-
ρουσίαση τού κ. Alain Plantey κατά τήν επίσημη ύποδοχή του ώς άντεπιστέλ-
λοντος μέλους.

Ό κ. Alain Plantey γεννήθηκε τό 1924. Είναι Διδάκτωρ τής Νομικής καί
άπόφοιτος τής École Nationale d'Administration και άπό τό 1983 τακτικό μέ-
λος τής Τάξης τού Δημοσίου Δικαίου καί τής Νομολογίας τής 'Ακαδημίας τών
Ηθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών τού «INSTITUT DE FRANCE».

"Εχει λαμπρή σταδιοδρομία. Εισήλθε ώς εισηγητής στό Conseil d'État τό
1950. Τό 1956 έγινε Πάρεδρος καί τό 1974 Σύμβουλος. Υπηρέτησε ώς σύμ-
βουλος καί άναπληρωτής γενικός γραμματέας στό πολιτικό έπιτελικό Γραφείο
τού Στρατηγού de Gaulle, όταν ήταν Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, μέ αρμοδιό-
τητα τά θέματα τής 'Αφρικής καί τής Μαδαγασκάρης, όπου καί ύπηρέτησε ώς
Πρέσβης καί άνώτατος εκπρόσωπος τής Γαλλίας (1967-1972). "Ιδρυσε καί
ήδη είναι έπίτιμος πρόεδρος τού Διεθνούς 'Ινστιτούτου τού δικαίου γαλλικής
έπιρροής καί διετέλεσε Πρόεδρος τής Cour Internationale d'Arbitrage τού Διε-
θνούς Εμπορικού 'Επιμελητηρίου (1988-1997). Είναι έπίσης μέλος τού Διε-
θνούς Συμβουλίου 'Αθλητικής Διαιτησίας.

Παράλληλα έχει αναπτύξει εύρύ διδακτικό έργο μέ μαθήματα στήν ΕΝΑ, τήν
École Polytechnique, στό 'Ινστιτούτο 'Ανώτατων Σπουδών Εθνικής Άμυνας,
στήν 'Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, σέ νομικές σχολές τών Παρισίων καί έκτος Πα-
ρισίων, στό 'Ινστιτούτο Πολιτικών 'Επιστημών τού Πανεπιστημίου τών Παρισίων.

'Επίσης έχει κάνει διαλέξεις σέ πανεπιστήμια καί πνευματικά κέντρα μεγά-
λου άριθμού κρατών, μεταξύ τών οποίων καί τής Ελλάδος.
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Το κύριο πεδίο τής επιστημονικής δραστηριότητας τοΰ κ. Plantey, είναι τό
δημόσιο δίκαιο καί ιδιαίτερα τό δίκαιο τών δημοσίων υπαλλήλων καί τής οργά-
νωσης τής Δημόσιας Διοίκησης.

Ό κ. Plantey είναι ό σημαντικότερος Γάλλος θεωρητικός τής Fonction
Publique, δηλαδή τών θεμάτων πού αφορούν στους δημοσίους υπαλλήλους, σύμ-
φωνα μέ τό γαλλικό δημόσιο δίκαιο. Στό έργο του «La Fonction Publique -
Traite general», άφού προσδιορίσει τή νομική έννοια τοΰ μονίμου δημοσίου υπαλ-
λήλου καί αναλύσει τά στοιχεία της, εξετάζει ολα τά θέματα τής νομικής κατά-
στασης τού τακτικού υπαλλήλου στό συνταγματικό πλαίσιο καί στό πλαίσιο τής
δημόσιας διοίκησης. Ή κριτική άνάλυση τών θεμάτων γίνεται βάσει τής σχε-
τικής νομοθεσίας όπως έφαρμόζεται άπό τή νομολογία τού Conseil d'État, ή
οποία άποτελεΐ ούσιαστικά πηγή τού γαλλικού δημοσίου δικαίου.

"Οπως είναι γνωστό, τό γαλλικό δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο έχει καθιερώσει
τό πρότυπο τής έξουσιαστικής νομικής κατάστασης τού δημοσίου υπαλλήλου
που ρυθμίζεται άπό ειδικούς κανόνες, οί οποίοι διαφέρουν άπό τούς κανόνες τού
εργατικού δικαίου. Οί κανόνες τού εργατικού δικαίου μέ ορισμένες παρεκκλίσεις
κατ' εξαίρεση έχουν έφαρμογή στό προσωπικό πού άπασχολεΐται στό Δημόσιο
καί στά δημόσια νομικά πρόσωπα πού έχουν χαρακτήρα ΝΠΔΔ μέ συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου.

Τό πρότυπο αύτό έχει υιοθετήσει τό ελληνικό συνταγματικό δίκαιο άπό τό
1911 καί ισχύει όπως ολοκληρώθηκε άπό τό 1951 μέ τόν Κώδικα τού 1951,
πού είναι έργο κυρίως τού άείμνηστου Μιχαήλ Στασινόπουλου καί εξελίχθηκε μέ
μεταγενέστερες διατάξεις.

"Ετσι τό κλασικό αύτό έργο τού κ. Plantey έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τήν
ελληνική θεωρία τού δημοσίου δικαίου, άλλά καί γιά "Ελληνες δικαστές πού
ερμηνεύουν τό υπαλληλικό δίκαιο.

Μέ τό βαθύτατο θεωρητικό του υπόβαθρο ό κ. Plantey στό έργο του «Droit
et Pratique de la Fonction Publique Internationale» άντιμετώπισε τήν άνάλυ-
ση καί τή θεωρητική συστηματοποίηση τής νομικής κατάστασης τού προσωπι-
κού πού άπασχολεΐται στούς διεθνείς οργανισμούς, παγκόσμιους (όπως π.χ.
'Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τό Διεθνές
Γραφείο 'Εργασίας) ή περιφερειακούς (όπως ό 'Οργανισμός τών Κρατών τής
'Αμερικής, ό Ευρωπαϊκός 'Οργανισμός οικονομικής συνεργασίας, ό 'Οργανισμός
'Αφρικανικής Ενότητας, τό Συμβούλιο τής Εύρώπης, ή Εύρωπαϊκή "Ενωση
κ.λπ.). Άπό τή μεγάλη ποικιλία τών διαφόρων, άνόμοιων νομικών, άλλά καί κοι-
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νωνικών και οικονομικών συνθηκών επέτυχε νά συναγάγει καί νά διαμορφώσει
κοινές αρχές, βεβαίως έλαστικές καί προσαρμόσιμες στις ειδικές περιπτώσεις. Τό
έργο του αυτό αποτελεί θεμελιακή συμβολή στή θεωρητική συστηματοποίηση
τής νομικής κατάστασης τών υπαλλήλων τών διεθνών 'Οργανισμών.

Τά δύο αυτά έργα έχουν μεταφρασθεί στά άγγλικά καί τά ισπανικά.

Ό κ. Plantey έχει δημοσιεύσει καί άλλα 9 βιβλία άπό τά οποία, τό «La
négociation internationale, 1977» έχει βραβευθεί άπό τήν 'Ακαδημία τών
'Ηθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών τού «INSTITUT DE FRANCE».

Έπίσης έχει δημοσιεύσει 104 άρθρα ή συμβολές σέ συνέδρια, σέ περιοδικά
άναγνωρισμένου κύρους όπως τό Recueil Dalloz, οί Jurisclasseurs administratis,
ή Revue du droit public et de la Science politique en France et l'étranger, ή
Revue stratégique, ή Documentation française, οί Études et documents du
Conseil d'État, ή Revue administrative καί άλλα, καθώς καί σέ πεπραγμένα
συνεδρίων. 'Αντικείμενο τών άρθρων καί συμβολών είναι ή κριτική άνάλυση καί
διατύπωση άπόψεων γιά ποικίλα ειδικά θέματα διοικητικού δικαίου (όπως π.χ. ή
έννοια τής ιεραρχίας, πού έχει δημοσιευθεί καί στό ελληνικό περιοδικό τό Σύν-
ταγμα), άλλά καί άλλων (όπως π.χ. Diplomatie et armement, κ.λπ.).

Τά έργα τού κ. Plantey διακρίνονται γιά τήν έμβρίθεια καί τήν πληρότητα
τής διαπραγμάτευσης τών θεμάτων, τήν εξαιρετική διάρθρωση τής ύλης καί τήν
άκριβόλογη νομική διατύπωσή τους. Πολλά άποτελούν ύπόδειγμα μεθόδου έρευ-
νας καί κριτικής άνάλυσης.

Ό κ. Plantey έχει ούσιώδη συμμετοχή στις έργασίες τής 'Ακαδημίας
'Ηθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών, τής όποιας έχει διατελέσει καί Πρόεδρος.

Cher Ambassadeur,

La Section des Sciences morales et politiques m'a chargé de l'honneur de
vous présenter à l'Assemblée plénière de l'Académie lors de la cérémonie
officielle de votre réception comme membre correspondant, reconnaissant
votre grand mérite scientifique et votre précieuse contribution à notre
dicipline de Droit public.

C'est un moment qui couronne notre amitié de longue date. Je vous
adresse mes chaleureux sentiments personnels et mes souhaits pour une
fécondé continue des vos efforts scientifiques.
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ALAIN PLANTEY

LA DEMOCRATIE FACE AU DEFI DU SIECLE

Il m'a semblé utile de faire part à l'Académie des observations et des
craintes que suscitent dans la démocratie européenne contemporaine l'évo-
lution d'une série de facteurs inquiétants. Ces circonstances m'appellent à af-
firmer, d'une part que le service public est plus nécessaire que jamais et
d'autre part, qu'il est menacé par des défis d'une grande gravité.

En 1715, le Roi de France, Louis XIV, avait 75 ans. Sentant ses derniers
jours venir, il appela auprès de lui son arrière petit-fils, son seul descendant
mâle et légitime. Il dit à cet enfant en le bénissant: «Mon fils, tu seras un jour
Roi de France. Saches que le Roi doit être fort et juste et que tu en répon-
dras devant Dieu». Louis XIV mourût. Les gentilshommes de la Cour se ré-
pandirent dans tout le château de Versailles en proclamant: «le Roi est mort
- Vive le Roi». Le futur Roi n'avait que 5 ans - ces mots signifiaient donc, vi-
ve le Royaume, vive l'État.

Le concept de l'État était né en France plusieurs centaines d'années au-
paravant. En effet, les Capétiens qui était comtes de Paris avaient pour usa-
ge, voire pour règle, de rattacher leurs conquêtes à Paris. Ainsi peu à peu la
France prenait-elle une dimension géographique proche de celle que nous
connaissons.

En 1799 arrive au pouvoir un jeune général d'artillerie. C'est lui qui a
fait le Code civil, le Conseil d'État, la Cour des comtes, la Banque de Fran-
ce, l'Université, le corps préfectoral et qui conclut le concordat avec la Pa-
pauté. Ainsi Napoléon a t-il reconstitué l'État en France après la rupture de
la Révolution.

En 1960 Charles de Gaulle consacre cette vision. Il déclare devant le
Conseil d'État: «Il n'y a eu de France que grâce à l'État. La France ne peut
se maintenir que par lui. Rien ne compte autant que la légitimité, les insti-
tutions, le fonctionnement de l'État».

Mais alors, qu'est-ce que l'État? Est-ce une association de parlementaires?
une société de sécurité? une coopérative de fonctionnaires? une organisation
mafieuse? - Non-, l'État c'est la légitimité du pouvoir. C'est une façon de fon-
der un pouvoir politique légitime et solide au-delà des péripéties du mon-
de actuel.

L'État est une organisation du pouvoir, durable et claire. Ce qui signifie
qu'aborder les problèmes qu'il pose, amène à des considérations de caractè-
re politique, juridique économique et social. Mais dans une civilisation dont
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le domaine s'élargit, dont les techniques se compliquent en même temps
qu'augmentent les difficultés financières et sociales, le rôle et la tâche de l'É-
tat ne cessent de d'accroître et de se compliquer.

En démocratie le pouvoir de l'État repose sur la volonté du peuple. Son
fondement est le suffrage, l'élection. Tous les régimes ne sont pas démocra-
tiques, cela n'empêche pas qu'il y ait une légitimité dans leur opinion, leur
croyance et dans leur souverain, mais tous les peuples contemporains vivent
avec un État. Même si des souverains y sont totalitaires et ne respectent pas
les libertés, ils détiennent le pouvoir d'État, c'est-à-dire un pouvoir de disci-
pline et de commandement nécessaire à la collectivité nationale: des struc-
tures administratives, un budget, des cadres sociaux. Marqué par le droit ro-
main, la conception française de la légitimité de l'État a été très solide. Elle a
justifié de nombreuses disciplines sociales imposées non seulement à l'appa-
reil d'État mais aussi aux citoyens. Ainsi c'est l'État qui fait la guerre, qui rend
la justice, qui maintient l'ordre public. Ce n'est pas l'État absolu, le Roi de
France lui-même subissait des règles coutumières, par exemple la succession
au trône par la progéniture masculine, inaliénabilité du domaine du Roi, la
religion catholique. Le Roi est souverain dans son domaine, particulière-
ment par rapport au Pape et à l'Empereur. Ces nombreux principes sont en-
core ceux de l'État, des Nations, depuis la Révolution et Bonaparte. Sa col-
laboration particulière au service public.

Le nombre et la spécialité des administrations publiques ne cessent de
croître, par exemple dans le domaine social: santé publique, sécurité sociale,
emploi et travail, toutes compétences qui n'existaient pas sous Napoléon et
qui sont distribuées aujourd'hui entre des ministères. Les biens, les person-
nels, les droits de l'État ne sont pas dans le commerce. Ils sont dominés par
le concept de souveraineté qui caractérise l'état moderne dans la tradition
française selon laquelle les fonctions publiques reposent sur la volonté du
peuple et ceux qui les occupent; hommes politiques ou fonctionnaires sont
tenus à des obligations de loyauté de neutralité et d'impartialité qui résultent
de la constitution et des lois.

Tous les pays contemporains connaissent l'accroissement incessant des ré-
glementations et les charges financières: on ajoute toujours des structures et
des tâches et on n'en enlève jamais. Ainsi la civilisation actuelle se caractérise
par une accumulation de règles, d'usages, de pratiques qui atteignent tous les
métiers: justice, enseignement, médecine etc ... Dans ce système qui se déve-
loppe sans arrêt, l'appareil d'État devient de plus en plus complexe et coû-
teux et de moins en moins rentable. Au sein de cette société très lourde et or-
ganisée, il n'y a pas de fantaisie: la France, comme les autres pays d'Europe,
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sont de vieilles Nations organisées où l'on ne veut rien changer. Aussi l'appa-
reil d'État reste t-il toujours vulnérable, hiérarchisé et bureaucratique. Les
groupements professionnels et syndicaux défendent chacun ces prérogatives
et les droits acquis de ses membres. Le service public est constitué comme une
entité à part dans une société trop centralisée et manquant de souplesse,
jouant de la contrainte et du secret. En droit français les fonctionnaires ont
une situation qui résulte de l'application des règlements et non de contrats,
comme dans les entreprises privées sauf dans des cas exceptionnels.

Cette pratique du pouvoir d'État n'est pas adaptée à la civilisation moder-
ne. Il est frappant de voir combien d'administrations publiques ont été trans-
formées en sociétés privées depuis deux décennies en France. Des centaines de
milliers de fonctionnaires ont quitté l'administration et des centaines de mil-
liers de contrats ont été passés pour l'emploi des services publics.

Le monde actuel est en cours de révolution technique. La télématique et
la cybernétique bouleversent les transmissions, les conditions de travail et la
constitution des documentations et leur utilisation. L'État traditionnel est
prisonnier du progrès. Les biens, les fonds les idées traversent les frontières
et périnent l'État classique. Tout s'internationalise, les brevets, les droits
d'auteurs, les informations, les circuits, etc ...

La mondialisation est si forte que même des organisations internatio-
nales s'y consacrent, obligeant les États à prendre en compte cette évolution.

En Europe le problème est plus caractéristique qu'ailleurs: le système
communautaire, applique les règles de la libre concurrence en vertu des
principes du marché commun. La convention et la juridiction des droits de
l'homme limite aussi le pouvoir d'État ainsi que la participation aux réseaux
internationaux convention et juridiction des droits de l'homme, participa-
tion au réseau international de l'aviation, du droit de propriété intellectuel-
le, du transport, et de l'espace par exemple. L'État Européen doit composer
avec tous ces éléments qui tendent en réalité à dépasser son pouvoir et à l'af-
faiblir. Les concours destinées à garantir la qualité d'égalité des candidats à
des fonctions publiques sont trop souvent remplacés par des modes d'accès
direct soumis à toutes les influences. La Communauté européenne, en ou-
vrant les portes du service public à la libre compétition, travaille contre le
système traditionnel de l'autorité souveraine alors que, en réalité, les règles
qu'elle impose ne sont pas des éléments du droit classique mais d'une négo-
ciation constante avec ses règles et ses usages entre les partenaires diploma-
tiques: aujourd'hui 27 États. Le danger de ce glissement réside dans l'ab-
sence d'autorité capable d'assumer des responsabilités effectives et de ré-
pondre aux défis.
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Seul un pouvoir politique légitime peut décider du sort d'un peuple, de
ses intérêts et de ses ambitions. C'est-à-dire que l'État démocratique ne peut
pas être remplacé par une bureaucratie, quelles que soient ses qualités pro-
fessionnelles.

Ainsi la civilisation adresse-t-elle un défi au pouvoir d'État mais sans le
remplacer. Que signifie les frontières qui ne sont pas surveillées? les trans-
ferts d'argent dont on ignore l'origine? les mouvements de marchandises qui
ne respectent pas les brevets et les droits de propriétés? Il suffit de voir ce
qui se passe sur Internet où circulent toutes sortes d'informations, même illi-
cites et ou s'opèrent toutes sortes de jeux immoraux: le milieu international
ne réprime pas les trafics de drogue et d'argent, les fraudes et falsifications,
la pornographie, le terrorisme, ainsi donc l'internationalisation crée-t-elle
pour l'État une menace très grave dont il est nécessaire de comprendre la
nature et les conséquences.

Il n'y a pas d'ensemble valable et durable sans que soit respecté un ordre
commun. L'ordre dans la société, l'ordre entre les sociétés sont nécessaires à
la sécurité des individus, et des peuples. Seul l'État est aujourd'hui capable
de définir et d'imposer l'ordre public. Il n'y a pas d'institution internationa-
le ou européenne qui puissent le faire sans que les États l'aient négocié.

Sans ordre public étatique, la société évolue vers les paradis fiscaux, les
trafics d'organes et d'êtres humains, les justices privées, les guerres privées,
le désordre et le terrorisme organisés. Aujourd'hui on va faire la guerre chez
les autres, on trafique chez les autres et on en rend les autres responsables.

Le défi au défi réside dans le maintien au pouvoir d'État, car la solution se
trouve dans la négociation entre les États responsables, négociaton portant
aussi bien sur les méthodes que sur le contenu des échanges internationaux.

En somme l'État souverain responsable s'entend avec les autres états en
vue des disciplines négociées et appliquées en commun. Cette négociation
peut être bilatérale et souvent multilatérale et organisée dans les institutions
internationales.

Religieux ou civil, le pouvoir exige l'exécution des décisions. Il se maté-
rialise par des résultats et non par des phrases. Ce n'est pas en agissant cha-
cun pour soi que les peuples sauveront la civilisation et la démocratie. Il faut
que les démocraties occidentales comprennent que l'ordre public internatio-
nal dépendra de leur discipline morale et juridique commune et sur un
concept commun d'un État actif, juste et équilibré. Le défi est immense, il
faudra y faire face. Ce ne sera pas le seul défi auquel Athènes a du faire fa-
ce au cours de sa longue histoire.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΪ

Παναγιώτη Γ. Δημόπουλου: Ό *Αρειος Πάγος - Ό θεσμός καί τά πρόσω-
πα, υπό τοΰ 'Ακαδημαϊκού κ. 'Απόστολου Γεωργιάδη.

"Εχω τήν τιμή νά παρουσιάσω σήμερα τό βιβλίο τοΰ επίτιμου εισαγγελέα
τοΰ 'Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Δημόπουλου, μέ τίτλο «Ό "Αρειος Πάγος - Ό
θεσμός καί τά πρόσωπα», άπό τις εκδόσεις «Δίκαιο καί Οικονομία» Π. Ν. Σάκ-
κουλας (2006).

Πρόκειται γιά μιά ενδιαφέρουσα ιστορική μελέτη που έχει ώς άντικείμενο τό
ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο τής τακτικής δικαιοσύνης, πολιτικής καί ποινικής,
τόν "Αρειο Πάγο. Τό έργο αποτελεί καρπό τής «έκ τών έσω» γνώσης τού θε-
σμού άπό τόν συγγραφέα, ό όποιος υπηρέτησε μέ έπιτυχία καί υψηλό αίσθημα
εύθύνης τή Δικαιοσύνη άρχικά ώς ούσιαστικός δικαστής, στή συνέχεια ώς αναι-
ρετικός δικαστής καί τέλος ώς Είσαγγελεύς τού 'Αρείου Πάγου.

Προτού άναφερθώ ειδικά στό περιεχόμενο καί τή σπουδαιότητα τού βιβλίου,
επιτρέψτε μου νά έκθέσω δι' όλίγων τήν ιστορική διαδρομή τού συγγραφέα. Ό
Παναγιώτης Δημόπουλος γεννήθηκε τό 1934 στήν Καλογερόρραχη Μεσσηνίας
ώς παιδί ιερέα. Σπούδασε νομικά καί εισήλθε στό δικαστικό σώμα τόν 'Ιούνιο τού
1962. Διήλθε έπιτυχώς τούς βαθμούς τού πρωτοδίκη, προέδρου πρωτοδικών καί
έφέτη προαχθείς τόν 'Ιούνιο τού 1992 σέ 'Αρεοπαγίτη, ένώ τόν 'Ιούλιο τού 1996
άνέλαβε τό άξίωμα τού Εισαγγελέα τού 'Αρείου Πάγου. 'Αποχώρησε άπό τήν
υπηρεσία στό τέλος τού 'Ιουνίου τού 2001, λόγω συμπλήρωσης τού ορίου ήλι-
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κίας. Συνέγραψε, έκτος άπό τό παρουσιαζόμενο, καί τά άκόλουθα βιβλία: α) «Ή
εισαγγελία, β ' έκδοση, 'Αθήνα 2004» καί β) συλλογή τών νομικών μελετών του
υπό τόν τίτλο «Σύμμεικτα, β ' έκδοση, 'Αθήνα 2004».

Καί τώρα έρχομαι στό περιεχόμενο του βιβλίου:

Ό συγγραφέας έπέλεξε νά προσεγγίσει τό άντικείμενο τής μελέτης του τη-
ρώντας αυστηρά τό χρονολογικό κριτήριο. "Ετσι τό παρουσιαζόμενο έργο περι-
λαμβάνει δύο μέρη: Στό πρώτο μέρος, τό οποίο φέρει τόν τίτλο «ό "Αρειος Πά-
γος κατά τήν άρχαιότητα», γίνεται άναφορά στις ιστορικές καταβολές τού 'Αρεί-
ου Πάγου, όπως αύτός θεσμοθετήθηκε καί λειτούργησε στήν άρχαία 'Αθηναϊκή
Πολιτεία, ενώ στό δεύτερο μέρος ύπό τόν τίτλο «ό "Αρειος Πάγος στή νεότερη
Ελλάδα» ό συγγραφέας άποτυπώνει τήν έξελικτική πορεία τού 'Αρείου Πάγου,
ώς 'Ακυρωτικού Δικαστηρίου, άπό τήν επαναστατική περίοδο τού 1821 μέχρι
τίς άρχές τού αιώνα πού διανύουμε τώρα.

Ό συγγραφέας λοιπόν, στό πρώτο κεφάλαιο τού πρώτου μέρους, βυθίζεται
«στήν άχλύ τού μύθου» καί μέ ιχνηλάτες τούς άρχαίους "Ελληνες συγγραφείς
φωτίζει συνοπτικά άλλά ούσιαστικά τήν «άρχή γενέσεως» τού 'Αρείου Πάγου.
Στό έρώτημα κατά πόσο ή Βουλή τού 'Αρείου Πάγου, ώς δικαστικό καί πολιτι-
κό-διοικητικό όργανο, προϋπήρχε τής έποχής τού Σόλωνος, δ συγγραφέας δίδει
καταφατική άπάντηση έπικαλούμενος πηγές τού 'Αριστοτέλη.

Τό δεύτερο κεφάλαιο έπικεντρώνεται ειδικώς στήν έποχή τού Σόλωνος. Ό
Σόλων, ό σημαντικότερος ίσως νομικός μεταρρυθμιστής τής άρχαιότητας, κατέ-
στησε τήν "Ανω Βουλή τού 'Αρείου Πάγου «...έπίσκοπον πάντων καί φύλακα
τών νόμων...», ενώ θεσμοθέτησε καί τήν ισοβιότητα τών μελών του. 'Επί τής
έποχής του ό "Αρειος Πάγος είχε άριστοκρατικό χαρακτήρα, διότι οί άρχοντες,
άπό τούς όποιους προέρχονταν οί άρεοπαγίτες, έκλέγονταν μεν μέ κλήρο άλλά
μόνο άπό τούς άνήκοντες στήν άνώτερη εισοδηματική τάξη τών πεντακοσιομε-
δίμνων, όχι δμως καί άπό τίς ύπόλοιπες τάξεις τών ιππέων, τών ζευγιτών καί
τών θητών, στις οποίες άνήκαν οί πολλοί 'Αθηναίοι πολίτες.

Τά έπόμενα δύο κεφάλαια, προσανατολισμένα στήν ίδια ιστορική περίοδο,
εστιάζουν στά λειτουργικά χαρακτηριστικά τού 'Αρείου Πάγου. Ό συγγραφέας,
ειδικότερα, διαχωρίζει τίς πολιτικές καί διοικητικές άρμοδιότητες άπό τίς άντί-
στοιχες δικαιοδοτικές. "Οσον άφορα στις πρώτες, αυτό πού προκύπτει είναι ότι
δ "Αρειος Πάγος κατείχε ένα ευρύ φάσμα άρμοδιοτήτων πού έκτεινόταν άπό τή
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σημαντική αρμοδιότητα τοΰ «νομοφυλακεΐν», ήτοι τής εποπτείας τής λειτουρ-
γίας του πολιτεύματος καί εφαρμογής τών νόμων, μέχρι καί τήν επίβλεψη τής
ήθικής καί εύκοσμίας τών πολιτών, ιδιαίτερα τών νέων.

'Ακολούθως, αναλύεται τό δικαιοδοτικό έ'ργο τού 'Αρείου Πάγου, τό όποιο
εκείνη τήν εποχή είχε ώς κύρια συνιστώσα τήν έκδίκαση φονικών δικών. 'Ενδια-
φέρουσα στό σημείο αύτό είναι ή προσπάθεια τού συγγραφέα νά άνεύρει περαιτέ-
ρω καί νά παραθέσει πηγές τής αρχαιότητας, άπό τις όποιες νά προκύπτει καί δ
«ακυρωτικός» χαρακτήρας τού άνώτατου αύτού οργάνου. Ή δικαιοδοσία τού
'Αρείου Πάγου νά παρεμβαίνει καί νά άκυρώνει άποφάσεις δικαστηρίων ή άλλων
πολιτειακών οργάνων στηρίζεται ενδεχομένως, κατά τόν συγγραφέα, στήν άνα-
τεθειμένη στόν "Αρειο Πάγο εξουσία νά είναι φύλακας τών νόμων καί νά διατη-
ρεί «τάς άρχάς όπως κατά τούς νόμους άρχωσιν».

Τό τέταρτο κεφάλαιο έρχεται ώς συμπλήρωμα τού προηγούμενου κεφαλαί-
ου, καθώς περιγράφει τή διαδικασία εισαγωγής καί έκδίκασης τών φονικών υπο-
θέσεων ενώπιον τού 'Αρείου Πάγου.

Στό πέμπτο κεφάλαιο παρακολουθούμε τήν εξελικτική πορεία τού θεσμού
μετά τόν Σόλωνα καί μέχρι τήν έλευση τών Ρωμαίων κατακτητών, μέ τόν συγ-
γραφέα νά αφήνει νά εννοηθεί δτι δ "Αρειος Πάγος άντιμετωπίστηκε σέ δρισμέ-
νες περιπτώσεις καί ώς παράγων διαμόρφωσης τοΰ εκάστοτε πολιτικού κλίμα-
τος.

Στή συνέχεια τής μελέτης, στό έκτο κεφάλαιο τοΰ πρώτου μέρους της, δ
συγγραφέας διακόπτει τήν ιστορική συνέχεια καί άφιερώνει τήν ερευνά του στή
σκιαγράφηση τού ήθους καί τών γενικότερων προσόντων πού διέθεταν τά μέλη
τοΰ 'Αρείου Πάγου, στοιχεία πού δείχνουν δτι άπό παρελθόντων χρόνων δ θεσμός
αυτός άπολάμβανε μεγάλου κύρους καί υψηλής κοινωνικής άναγνώρισης.

Τό πρώτο μέρος τής μελέτης ολοκληρώνεται μέ τό έβδομο κεφάλαιο, στό
όποιο σκιαγραφείται ή ιστορική εξέλιξη τοΰ θεσμού κατά τήν περίοδο τής Ρω-
μαιοκρατίας, όπου καί εμφανίζεται ή άρχή τής πτώσης του μέ τήν άμβλυνση
τής έκτίμησης πού έτρεφαν οί 'Αθηναίοι πρός αύτόν, άλλά καί μέ τήν έπάν-
δρωσή του μέ πρόσωπα όχι καθόλα άκέραια καί ενάρετα. Ή χαριστική βολή δό-
θηκε κατά τόν μεγάλο διωγμό πού έξαπέλυσε κατά τών Ελλήνων ειδωλολα-
τρών δ αύτοκράτορας τοΰ άνατολικοΰ τμήματος τοΰ Ρωμαϊκού κράτους, δ Θε-
οδόσιος δ Α', οπότε καί καταργήθηκε ή βουλή τοΰ 'Αρείου Πάγου, ή όποια,
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όπως αναφέρει ό συγγραφέας, «έπί δέκα αιώνες έλάμπρυνε τήν πόλη καί τή ζωή
τών Αθηναίων».

Τό δεύτερο μέρος μέ τόν τίτλο «ό "Αρειος Πάγος στή νεότερη Ελλάδα»
διακρίνεται γιά τή σαφή χρονολογική του διάρθρωση, καθώς ό συγγραφέας επέ-
τυχε νά εντοπίσει εύστοχα τά γεγονότα έκεΐνα, τά όποια στή διαδρομή τού χρό-
νου στιγμάτισαν τήν ιστορία τού έθνους μας, καί μέ βάση αύτά νά άναδείξει τήν
έξέλιξή τού θεσμού τού Αρείου Πάγου στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.
"Ετσι, τό πρώτο κεφάλαιο τού δεύτερου μέρους άναφέρεται στήν επανάσταση
τού 1821. Τό βιβλίο έπισημαίνει τίς κρίσιμες διατάξεις τών έθνοσυνελεύσεων πού
αφορούσαν στή σύσταση 'Ακυρωτικού δικαστηρίου καί μάς μεταφέρει ομαλά
στήν περίοδο τής 'Αντιβασιλείας, όπότε καί έπανεμφανίζεται μέ τό άπό 16/28
'Οκτωβρίου 1834 Διάταγμα, δεκαπέντε αιώνες μετά, ό "Αρειος Πάγος ώς 'Ακυ-
ρωτικό δικαστήριο πού είχε γιά σκοπό τή διαφύλαξη καί τήν περιφρούρηση τών
νόμων, μέ πρώτο πρόεδρο του τόν Χριστόδουλο Κλονάρη άπό τό Λιασκοβέτσι
τής ύπόδουλης τότε 'Ηπείρου.

Στό δεύτερο κεφάλαιο γίνεται σύντομη άναφορά στήν περίοδο τής Μοναρχίας
τού "Οθωνος καί θίγεται τό ζήτημα τής ισοβιότητας τών δικαστών κατά τό Σύ-
νταγμα τού 1844, ενώ τό επόμενο κεφάλαιο, εκκινώντας άπό τήν ί'δια λογική
άφετηρία, ήτοι τήν ισοβιότητα τών δικαστών κατά τό Σύνταγμα τού 1864 αύτή
τή φορά, περιγράφει τίς συνθήκες κάτω άπό τίς οποίες άντιμετώπισαν τά θε-
σμικά όργανα τής περιόδου Μοναρχίας τού Γεωργίου τού Α ' τό δικαστικό λει-
τούργημα καί ειδικότερα αύτό τού άρεοπαγίτη.

Στό τέταρτο κεφάλαιο άναλύεται ή περίοδος τού 'Εθικού Διχασμού (1916-
1923) μεταξύ «Κωνσταντινικών» καί «Βενιζελικών». Μέ τήν έπίκληση ιστο-
ρικών πηγών άναδεικνύεται σέ όλο του τό βάθος τό πολιτικό κλίμα τής έποχής,
τό όποιο έπηρέασε καί τόν νομικό κόσμο τότε. Ή κατάσταση στά δικαστικά
πράγματα τής Ελλάδας φάνταζε άσταθής, άβέβαιη καί επισφαλής, άφού τό λει-
τούργημα τού δικαστικού ύπονομευόταν άπό τά πολιτικά πάθη καί τίς σκοπιμό-
τητες, όπως έναργέστερα άφήνει νά διαφανεί ό συγγραφέας.

Ή κρίση τού δικαστικού λειτουργήματος καί ή «κακοποίηση» του άπό τήν
έκτελεστική έξουσία συνεχίστηκε καί τήν περίοδο τής άβασίλευτης Δημοκρατίας
πού εκτείνεται άπό τό 1923, όταν καί έ'ληξε ή επανάσταση τού στρατηγού Νι-
κολάου Πλαστήρα, μέχρι τό 1935, όταν ή Ε' 'Εθνική Συνέλευση ψήφισε τήν



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

31

κατάργηση τής άβασίλευτης δημοκρατίας, καί ολοκληρώνεται κατά τήν περίο-
δο τής Δικτατορίας τοΰ Μεταξά.

Το έβδομο κεφάλαιο σκιαγραφεί τήν κατάσταση τών δικαστηρίων τήν περίο-
δο τής εχθρικής κατοχής (1940-1944), ενώ άκολούθως ό συγγραφέας στο
όγδοο κεφάλαιο, άφοΰ επιχειρεί νά δώσει στον αναγνώστη μία ανάγλυφη απεικό-
νιση τών συναισθημάτων πού βίωνε ό "Ελληνας δικαστής αμέσως μετά τήν απο-
χώρηση τών γερμανικών στρατευμάτων, παραθέτει τις μάταιες προσπάθειες τών
κατοπινών κυβερνήσεων νά επιφέρουν τήν πολυπόθητη κάθαρση στόν χώρο τής
Δικαιοσύνης μέχρι καί τήν έναρξη τού εμφύλιου σπαραγμού.

Ή περίοδος τοΰ Εμφυλίου Πολέμου σχολιάζεται στό ένατο κεφάλαιο τοΰ
έ'ργου, όπου καί άποδίδεται μέ έμφαντικό τρόπο ή προσπάθεια τοΰ καθεστώτος
νά ποδηγετήσει τή δικαστική εξουσία καί νά διευκολύνει τή στελέχωση τοΰ κρα-
τικού μηχανισμού, επομένως καί τοΰ άνώτατου δικαστικού οργάνου, τού 'Αρείου
Πάγου, μέ πρόσωπα τών συντηρητικών πολιτικών παρατάξεων.

Στό έπόμενο κεφάλαιο, τό δέκατο, δ συγγραφέας καταπιάνεται μέ τήν πε-
ρίοδο άπό τή λήξη τοΰ 'Εμφυλίου Πολέμου έως τή δικτατορία τής 21ης 'Απρι-
λίου 1967 καί επικεντρώνει τό ένδιαφέρον του στήν αξιολόγηση ενός γεγονότος
σημαντικού γιά τήν πολιτική ιστορία τής χώρας μας, τή δολοφονία τού βουλευτή
τής 'Αριστεράς Γρηγορίου Λαμπράκη. Τά όσα επακολούθησαν έθεσαν σέ κίνδυ-
νο τήν άξιοπιστία τών θεσμών καί ιδίως τοΰ άνώτατου δικαστικού οργάνου, τοΰ
'Αρείου Πάγου, άναφορικά μέ τό ζήτημα τής εύθύνης ή όχι τού τότε εισαγγελέα
τοΰ 'Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Κόλλια γιά τήν παρέμβασή του στό άνακρι-
τικό έργο τοΰ έντεταλμένου πρός τοΰτο Πρωτοδίκη τότε Χρήστου Σαρτζετάκη.
'Αποστασιοποιημένος άπό τήν έντονα χρωματισμένη πολιτική άτμόσφαιρα τής
έποχής, ό συγγραφέας καταγράφει τις τάσεις πού επικράτησαν καί διατυπώνει
τήν προσωπική του κρίση όσον άφορα στήν τότε άπόφαση τής Όλομελείας τού
'Αρείου Πάγου νά θεωρήσει ότι δ Υπουργός Δικαιοσύνης δέν έ'χει πειθαρχική δι-
καιοδοσία έπί τοΰ Εισαγγελέως τοΰ 'Αρείου Πάγου. Ή θέση τού συγγραφέα έπί
τοΰ ζητήματος αύτοΰ, άπόρροια τής βαθιάς εύαισθησίας του στά ζητήματα λει-
τουργικής άνεξαρτησίας τής δικαιοσύνης, ταυτίζεται μέ έκείνη τής Όλομελείας
διότι σέ τελική άνάλυση, όπως άναγνωρίζει δ 'ίδιος, ένισχύει τή θεσμική θωράκι-
ση τής άνεξαρτησίας τών δικαστικών λειτουργών. Καταλήγει δέ μέ τή διαπί-
στωση δτι «θά έπρεπε δ Είσαγγελεύς τοΰ 'Αρείου Πάγου νά ελεγχθεί πειθαρ-
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χικως για ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο εργο τής ανακρίσεως, ο ελεγχος όμως
τής άποδοθείσης σ' εκείνον πειθαρχικής παραβάσεως θά έπρεπε νά γίνει άπό το
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, πού προέβλεπε το Σύνταγμα, καί δχι άπο τον
Υπουργό τής Δικαιοσύνης».

Ή ιστορική διαδρομή ολοκληρώνεται στο δωδέκατο κεφάλαιο τού δεύτερου
μέρους, δπου καταγράφεται ή έξέλιξή τής Δικαιοσύνης κατά τήν περίοδο τής με-
ταπολίτευσης, μία περίοδο στήν οποία δέν έλειψαν οί άπαξιωτικές βολές κατά
τής Δικαιοσύνης.

Στά επόμενα τρία κεφάλαια δίδεται έμφαση στήν ούσία τού θεσμού τού
Αρείου Πάγου. Τό δέκατο τρίτο κεφάλαιο διακρίνεται σέ δύο σκέλη. Στό πρώτο
σκέλος άναπτύσσεται τό δικαιοδοτικό έργο τού 'Αρείου Πάγου. Γίνεται άναφορά
στή δικαιοπλαστική δύναμη τού άνώτατου οργάνου άπονομής πολιτικής δικαιο-
σύνης, ιδίως κατά τήν περίοδο πριν άπό τή δημιουργία τού 'Αστικού Κώδικα,
όταν τό έφαρμοστέο δίκαιο, κατάλοιπο τού προϊσχύσαντος βυζαντινορωμαϊκού δι-
καίου, ήταν άσαφές, ένώ ειδική μνεία έπιφυλάσσεται σέ συγκεκριμένους τομείς
τού δικαίου, δπου ό "Αρειος Πάγος άφησε τό νομικό του άποτύπωμα, όπως τό
έργατικό Δίκαιο, τό εμπορικό Δίκαιο άλλά καί τό συνταγματικό Δίκαιο. Στό δεύ-
τερο σκέλος τού κεφαλαίου τούτου ό συγγραφέας τοποθετείται άπέναντι στό σύ-
στημα αυτοδιοίκησης τής Δικαιοσύνης καί εκφράζει τήν κατηγορηματική
βεβαιότητά του γιά τήν ορθή καί άμερόληπτη λειτουργία τών οργάνων τής Διοί-
κησης τής Δικαιοσύνης, άφού κάτι τέτοιο «έγγυάται τό ήθος τών μελών τού
'Αρείου Πάγου άπό τά όποια συγκροτούνται» τά όργανα αύτά.

Τό δέκατο τέταρτο κεφάλαιο τής μελέτης περιγράφει τό ισχύον θεσμικό
πλαίσιο οργάνωσης καί λειτουργίας τού 'Αρείου Πάγου, άφενός ώς δικαιοδοτικού
οργάνου καί άφετέρου ώς οργάνου Διοικήσεως τής Δικαιοσύνης. 'Από τήν ανά-
λυση, στήν δποία προβαίνει ό συγγραφέας, άξίζει νά σημειωθεί ή διατύπωση τής
γνώμης ότι «ένδείκνυται ό περιορισμός τών λόγων άναιρέσεως καί ή στενότερη
διατύπωση αύτών, ώστε νά άποτρέπεται ή άδικαιολόγητη άσκηση άναιρέσεων
πού συνεπάγεται νόθευση τού άκυρωτικού χαρακτήρα καί ύπέρμετρη έπιβάρυν-
ση τού δικαστηρίου, καθώς καί έπιβράδυνση περατώσεως τών δικών».

Ή μελέτη ολοκληρώνεται μέ τήν έπισύναψη ειδικού παραρτήματος πού
τιτλοφορείται «Τά Πρόσωπα» καί στό όποιο παρουσιάζονται «τά έργα καί οί
ήμέρες» τών προέδρων τού 'Αρείου Πάγου άπό τήν ί'δρυση τού Ελληνικού κρά-
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τους μέχρι σήμερα. "Οπως αναφέρει ό ίδιος στον πρόλογο του, έκρινε δτι «ή με-
γάλη ή μικρή ιστορία του καθενός συμπληρώνει καί χρο^ματίζει τήν εικόνα τοΰ
θεσμού» καί συνεχίζει μέ τή διατύπωση τής γνώμης δτι «τό παράδειγμα» αυτών
τών προσώπων «μπορεί νά εμπνεύσει καί οδηγήσει τούς δικαστές ή καί νά άπο-
τρέψει αύτούς άπό τά λάθη εκείνων». 'Ονόματα όπως Κλονάρης, Ράλλης, Ση-
μαντήρας, Τσαγρής, Ζηλήμων, Πανόπουλος, Κυριλλόπουλος. Σακκέτας, Ιωάν-
νης Αποστολόπουλος, Καυκάς, Μαυρομιχάλης, Φλώρος, Καμπερης, Πατσου-
ράκος, Σκούμπης, γιά νά περιοριστώ σ' αύτούς πού δέν βρίσκονται πλέον στή
ζωη, συνιστούν μια «άδιάκοπη σειρά» ανώτατων λειτουργών πού προσδιορίζουν
τήν ίδια τήν ιστορία τού 'Αρείου Πάγου ώς περίοπτου θεσμού της-ελληνικής Δι-
καιοσύνης.

Κυρίες καί Κύριοι!

Πριν δλοκληρώσω τήν παρουσίαση τού βιβλίου θά ήθελα νά σάς άναγνώσω
μία περικοπή άπό τόν πρόλογο τού συγγραφέα:

« Ή έκδοση της ανά χείρας μελέτης χρονικώς συμπίπτει μέ μία έν έξελίξει
ευρισκόμενη έρευνα πρός εξακρίβωση και έντοπισμό θυλάκων χυδαίας διαφθοράς
στό χώρο της Δικαιοσύνης. Δέν θά υποκύψω στόν πειρασμό καί τό θόρυβο της
άγοράς νά έκτραπώ σέ κρίση τών έμπλεκομένων, είτε ώς κατηγόρων είτε ώς κα-
τηγορουμένων, άφοϋ άκόμη η ερευνά άπό τά θεσμικά όργανα βρίσκεται σέ εξέλι-
ξη. Πρός τό παρόν περιορίζομαι νά έκφράσω τόν ηθικό άποτροπιασμό μου γιά ο,τι
φέρεται ότι έ'χει συμβεί, άλλά καί νά πώ οτι Ελληνική Δικαιοσύνη δέν είναι ό Α
η ό Β η ό Γ δικαστικός λειτουργός. Είναι οί χιλιάδες άγνωστοι δικαστές καί
εισαγγελείς οί όποιοι, έν μέσω σκληρώς άντιμαχομένων συμφερόντων, σιωπηλά
καί άθόρυβα, αγωνίζονται καί άγωνιοϋν νά βρουν καί αποδώσουν στόν καθένα τό
δίκιο του. 'Έχω την άπόλυτη πεποίθηση οτι ό "Αρεως Πάγος καί τά άλλα θε-
σμικά όργανα, μέσα στό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, θά αποκόψουν άπό τό σώμα της
Δικαιοσύνης όσα καί όποια μέλη της έχουν σαπίσει. Ό "Αρειος Πάγος καί γενι-
κότερα η 'Ελληνική Δικαιοσύνη διαθέτει στους κόλπους της έκλεκτούς δικαστι-
κούς καί είσαγελικούς λειτουργούς ώστε νά έξυγιανθείκαί υπερκεράσει έπιτυχώς,
μέ τις δικές της δυνάμεις, τήν αμφισβήτηση τής αξιοπιστίας της πού τήν μα-
στίζει».

Εφόσον ό λόγος είναι γιά τή Δικαιοσύνη, τό θεωρώ πράξη δικαιοσύνης νά
εύχαριστήσω καί νά συγχαρώ θερμά τόν Παναγιώτη Δημόπουλο γιά τή συνει-
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σφορά του μέ αυτή τή μελέτη στήν καλύτερη γνο^ση καί κατανόηση τού θεσμού
τού 'Αρείου Πάγου. Ή ιστορική γνώση φωτίζει πολύπλευρα τούς θεσμούς καί
ένδυναμώνει τίς άμυνές τους κατά οποιασδήποτε προσπάθειας τρώσης τού κύ-
ρους τους. Άλλωστε, ή έκτίμηση καί ό σεβασμός σέ «Πρόσωπα καί Θεσμούς»
δέν άπαιτεΐται άλλά κερδίζεται μέρα μέ τή μέρα, χρόνο μέ τό χρόνο, μέσα άπό
τή γνώση, τήν κρίση καί τή σύγκριση. Σ' αύτή τήν προσπάθεια πολύτιμη συμ-
βολή άποτελεΐ καί τό βιβλίο τού Παναγιώτη Δημόπουλου, μία μελέτη ούσιαστική
πού άντανακλά ταυτόχρονα τό ήθος καί τίς εύαισθησίες τού συγγραφέα της.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 22ΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

'Απόστολου Σ. Γεωργιάδη: «Ενοχικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος (1999), Ειδικό
Μέρος I (2004), II (2006)», υπό του 'Ακαδημαϊκού κ. Γεωργίου Μητσοπούλου.

Κατά τήν επίσημη υποδοχή τοϋ αγαπητού συναδέλφου κ. Γεωργιάδη ώς
άκαδημαϊκοΰ είχα τή χαρά νά τονίσω στήν προσφώνηση μου, ότι ή διδασκαλία
του ήταν παράλληλη μέ τήν έπιστημονική του συμβολή που έκάλυπτε ποικίλες
καί σημαντικές πτυχές τοϋ 'Αστικού Δικαίου, καί έπεσήμανα τότε μεταξύ τών
συγγραμμάτων του: α) Τό «'Εμπράγματο Δίκαιο» πού είχε παρουσιάσει στήν
'Ακαδημία ό άείμνηστος Μιχαηλίδης-Νουάρος μέ τήν τελική του φράση ότι «τό
ολο έργο αποτελεί καρπό πολύπλευρης μελέτης και 6αθειάς γνώσης τών εξελί-
ξεων της νομικής επιστήμης καί προϊόν του μεγάλου ζήλου καί τοϋ έζαιρέτου νο-
μικού πνεύματος τοϋ συγγραφέως», β) Τίς «Γενικές Αρχές 'Αστικού Δικαίου»
πού κυκλοφορούν τώρα σέ τρίτη έκδοση, καί τίς οποίες χαρακτήρισαν τότε οί
Καθηγηταί Ά. Γαζής καί Ί. Δεληγιάννης «ώς πρόσφορο βοήθημα οχι μόνον
στους νέους νομικούς, άλλά καί στους ώριμους μέ τίς θεωρητικές του αναλύσεις
σέ καίρια θέματα άλλα καί στή συμβολή στήν πρακτική άντιμετώπιση τών ζη-
τημάτων» καί γ) Τό «Γενικό Μέρος τού 'Ενοχικού Δικαίου» που άποτελεΐ, έλε-
γα, άξιόλογη συμβολή στήν σύγχρονη εξέλιξη τού βασικού αύτού κλάδου τού δι-
καίου μέ ιδιαίτερη έξέταση τών νέων μορφών ένοχικών συμβάσεων. Τό Γενικό
αύτό μέρος τού Ενοχικού Δικαίου συμπληρώθηκε τώρα καί σέ διάστημα μάλι-
στα τριών έτών (2004-2007) μέ δύο σημαντικούς καί έκτεταμένους τόμους, πού
καλύπτουν το Ειδικό μέρος αύτού. Στόν πρόλογο δέ τού δεύτερου τόμου είναι χα-
ρακτηριστική ή έπισήμανση ότι: « Ή παγκοσμιοποίηση τών οικονομικών σχέσε-
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ων δέν ήταν δυνατόν νά αφήσει ανεπηρέαστο τό ''Αστικό Δίκαιο τής χωράς μας,
καί ιδίως τό Ενοχικό Δίκαιο πού αποτελεί τό κατ' έξοχήν δίκαιο τών συναλ-
λαγών. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής τής εξέλιξης είναι ή ραγδαία νομοθετική
δράση, ή άντικατάσταση ολόκληρων υποσυστημάτων τού Αστικού Κώδικα, ή
συμπλήρωση ή τροποποίηση του εθνικού μας δικαίου μέ ρυθμίσεις πού υπαγο-
ρεύονται άπό τήν Εύρωπαϊκή "Ενωση καί ή δημιουργία νέων —άγνώστων έν πολ-
λοίς μέχρι τώρα— κλάδων δικαίου». Καί τό τέλος τοΰ Προλόγου είναι: «Παίρνο-
ντας ό "Ελληνας νομικός τό βιβλίο στά χέρια του θά διαπιστώσει ότι τό ισχύον
σήμερα 'Ενοχικό Δίκαιο διαφέρει σημαντικά άπό τό δίκαιο τής εποχής κατά τήν
όποια τέθηκε σέ ισχύ ό Αστικός Κώδικας».

Αυτά ακριβώς τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Ειδικού Μέρους τοΰ
Ένοχικοΰ πού επισημαίνονται στόν Πρόλογο τοΰ δευτέρου τόμου, προσδιορίζουν
καί τή σημαντική αξία τής νέας αύτής επιστημονικής συμβολής. Διότι επιχει-
ρείται διεισδυτική άνάλυση, τόσο τών παλαιών όσο καί κυρίως τών νεων μορφών
συμβάσεων, όπως ή φύλαξη καί διαχείριση κινητών άξιών, ή σύμβαση παροχής
ιατρικών υπηρεσιών, ή σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών, οί συμβάσεις δη-
μοσίων έργων καί κατασκευής κτηρίων μέ άντιπαροχή, ή σύμβαση «μέ τό κλειδί
στό χέρι», όπως χαρακτηρίζεται, οί συμβάσεις μεταφοράς καί ξενίας, ή ξενοδο-
χειακή καί ή ταξιδιωτική σύμβαση, ή έγγυοδοτική καί άσφαλιστική σύμβαση, ό
άλληλόχρεος λογαριασμός καί ή κοινοπραξία, γιά νά άναφέρω χαρακτηριστικά
θέματα άπό τά ποικίλα τών δύο τόμων.

Καί ώς επίλογο τής σύντομης αύτής παρουσίασης θά χρησιμοποιήσω φρά-
ση άπό τόν Πρόλογο καί πάλι τοΰ δεύτερου τόμου τού Ειδικού Μέρους: «Παίρ-
νοντας ό "Ελληνας νομικός τό βιβλίο αύτό τοΰ Γεωργιάδη στά χέρια του, σέ συ-
νάρτηση μέ τό Εμπράγματο Δίκαιο καί τις Γενικές 'Αρχές του, διαπιστώνει, ότι
μέ αύτή τήν τριλογία επέτυχε ό άγαπητός συνάδελφος έργο υψηλής επιστημο-
νικής στάθμης μέ βασικό άξονα τήν νέα του συμβολή στό 'Ενοχικό Δίκαιο πού
είναι ισότιμη μέ τις σημαντικότερες έπιστημονικές τάσεις στόν σύγχρονο εύρω-
παϊκό χώρο».

Καί μία τελευταία σκέψη. Είχα καί άλλοτε άπό τή θέση αύτή χαρακτηρίσει
λαμπρή τήν πορεία τής ελληνικής επιστήμης τοΰ δικαίου κατά τόν δέκατο ένα-
το καί προ παντός κατά τόν εικοστό αιώνα. Θέλω νά πιστεύω ότι τό σκοτεινο
φάσμα, πού κυριαρχεί αύτό τόν καιρό στήν άνώτατη παιδεία, θά εκλείψει οριστι-
κά. Είναι 'Εθνική έπιταγή καί επείγον χρέος τής Πολιτείας.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

εισηγηση του προεδρου τησ ακαδημιασ
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΛΟΤ

Συνήλθαμε σήμερα στήν ανακαινισμένη ανατολική αίθουσα τοϋ Μεγάρου τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών γιά νά έορτάσωμε, σύμφωνα μέ το άρθρο 14 τού Κανονι-
σμού τού 'Ιδρύματος, τήν 186η επέτειο τής ελληνικής επαναστάσεως καί τήν
82α τής ιδρύσεως τής 'Ακαδημίας.

'Ας ξεχάσωμε γιά λίγο τίς καθημερινές μας έγνοιες — άν θά βρούμε τήν
Πανεπιστημίου άνοικτή ή κλειστή, ή μήπως αύξηθεΐ κατά ένα έτος ή ήλικία
συνταξιοδοτήσεως — καί ας προσπαθήσωμε νά καταλάβωμε πού βρήκαν το ψυ-
χικό σθένος καί τήν σωματική άντοχή μερικές δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων,
στους οποίους συμπαρατάχθηκαν καί μή έλληνόφωνοι ραγιάδες, νά ξεσηκωθούν
εναντίον μιάς αύτοκρατορίας πού, παρά τά προβλήματά της, ήταν μία μεγάλη
δύναμις τής έποχής.

'Ας διερωτηθούμε άν τήν Γαλλική 'Επανάσταση περίμεναν οί σκλαβοψένοι
Ρωμιοί γιά ν' άποκτήσουν έθνική αύτοσυνειδησία ή άν άποδίδουν καλύτερα τήν
πραγματικότητα τά λόγια τού Γέρου τοϋ Μοριά προς τόν Χάμιλτον, όπως τά
παραδίδει ό Τερτσέτης: 'Εμείς ποτέ συμβιβασμον δέν έκάμαμεν μέ τούς Τούρ-
κους. Ό βασιλεύς μας έσκοτώθη, καμμία συνθήκη δέν έ'καμε.

'Ας σκεφθούμε ποια ιδανικά έμψύχωναν τούς Ρωμιούς πού, παραβλέποντας
τήν δυσμενή διεθνή συγκυρία, πολέμησαν πεισματικά έπί επτά χρόνια έναντίον
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τών δυναστών τους. Τά ιδανικά αυτά συνοψίζονται στον τίτλο τής προκηρύξεως
τού Αλεξάνδρου Υψηλάντη άπό το στρατόπεδο τοϋ Ιασίου, στις 24 Φεβρουα-
ρίου 1821: Μάχου υπέρ πίστεως καί πατρίδος. Ή ί'δια αύτή άφοσίωση στήν πα-
τρίδα καί τήν θρησκεία καθοδηγούσε τούς προγόνους μας καί στούς κατοπινούς
άγώνες τοϋ γένους. Περιορίζομαι σέ ένα παράδειγμα. Πριν άπό τήν ναυμαχία τής
"Ελλης ό Παύλος Κουντουριώτης «μέ τήν πρόβλεψιν τής άφεύκτου πλέον ναυ-
μαχίας, έκρέμασεν εις τό στήθος του τόν σταυρόν τού Παναγίου Τάφου καί, υπέ-
ροχος Χριστιανός πολεμιστής γεμάτος άλκήν καί μένος δίδει άπό τήν γέφυραν
τού 'Αβέρωφ προς μετάδοσιν τό ιστορικόν σήμα τής 3ης Δεκεμβρίου 1912: Μέ
τήν βοήθειαν τοϋ θεού καί τάς εύχάς τού Βασιλέως μας, πλέω μεθ ' ορμής άκα-
θέκτου καί μέ τήν πεποίΟησιν προς τήν νίκην εναντίον τού εχθρού τού γένους»
(Τό παράθεμα είναι άπό τό βιβλίο «Ό στόλος τού Αιγαίου» τού μετέπειτα άκα-
δημάίκοϋ ναυάρχου Δημητρίου Φωκά).

'Ας σκεφθούμε τήν φοβερή άγωνία τού πατριάρχη όχι νά σώσει τό σαρκίον
του άλλά νά άποσοβήσει τήν γενική σφαγή τοϋ άνυπεράσπιστου ποιμνίου του πού
ήταν στό έλεος τού δυνάστου, άγωνία πού τόν οδήγησε στόν άφορισμό τών επα-
ναστατών. 'Απεφεύχθη έτσι ή φοβερή αιματοχυσία άλλά δέν γλύτωσε δ μεγάλος
έκεΐνος ποιμενάρχης. 'Ας θυμηθούμε καί τήν άρνηση τού σέίχουλισλάμη Χατζή
Χαλίλ 'Εφέντη νά εγκρίνει τήν σφαγή μέ τήν έκδοση φετφά, άρνηση πού έπλή-
ρωσε μέ τήν ζωή του.

'Ας άναλογισθούμε τό ήθικό μεγαλείο τής άκατανόητης γιά τήν σημερινή
νοοτροπία άποφάσεως τών σκελεθρωμένων άπό τήν πείνα καί τίς κακουχίες πο-
λιορκημένων στό Μεσολόγγι Ελλήνων, νά άποκρούσουν έπανειλημμένες προτά-
σεις έντιμου παραδόσεως καί νά επιχειρήσουν τήν άπέλπιδα "Εξοδο, στήν οποία
σκοτώθηκαν οί περισσότεροι, ένώ ή τύχη τών γυναικόπαιδων, πού άναγκαστικά
παρέμειναν στήν ερειπωμένη πόλη, ήταν προδιαγεγραμμένη.

'Ας διδαχθούμε έπί τέλους άπό τίς φοβερές συνέπειες τών έμφυλίων έρίδων,
πού λίγο έλειψε νά φέρουν τό τέλος τού άγώνα. Καί άς μήν ξεχνάμε καί τίς θλι-
βερές άκρότητες, όπως τήν σφαγή τών άμάχων Τούρκων κατά τήν άλωση τής
Τριπολιτζάς.

Κυρίες καί Κύριοι,

Μέ άμέτρητες θυσίες οί πρόγονοι μας μάς έκληροδότησαν ένα έλεύθερο κρά-
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τος, τό οποίο έπηύξησαν οί επόμενες γενιές, χ<ωρίς νά επιτευχθεί, κρίμασιν οίς
οίδε Κύριος, ή εθνική ολοκλήρωση. "Ο,τι επέτυχε ή μικρή καί φτωχή Ελλάς
ώφείλετο στήν εργατικότητα καί τό ήθος τών κατοίκων της. Οί αρετές αύτές
φαντάζουν σήμερα ξεπερασμένες. Παριστάμεθα μάρτυρες τής διαλύσεως τού κοι-
νωνικού ιστού μέ τις παράλογες άπαιτήσεις καί τις ιδιοτελείς ένέργειες διαφόρων
όμάδων ατόμων. Καιρός είναι νά άντιστραφεΐ ή τάσις αύτή, νά καταλάβωμε ότι
τά δικαιώματα, γιά τά όποια κοπτόμεθα, προϋποθέτουν υποχρεώσεις καί νά παύ-
σουμε νά είμαστε ούραγοί μεταξύ τών ευρωπαϊκών κρατών σέ όλους σχεδόν τούς
τομείς. Αύτό είναι τό χρέος μας άπέναντι στούς ήρωες, τών όποιων τιμούμε σή-
μερα τήν μνήμη.

Σύμφωνα μέ Απόφαση τής Συγκλήτου τής Ακαδημίας τόν πανηγυρικό τής
ήμέρας θά εκφωνήσει ό άκαδημαϊκός Κύριος 'Απόστολος Γεωργιάδης. Τό θέμα
του είναι: Οί πηγές τοΰ ιδιωτικού δικαίου κατά τήν Επανάσταση τοΰ 1821.

Τόν παρακαλώ νά άνέλθει στό βήμα.
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ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

ομιλια tot ακαδημαϊκου
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

I. Εισαγωγή

Ή κατάλυση τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, τό 1453, άπό τόν Όθωμανό
κατακτητή βύθισε τήν ελληνορθόδοξη επικράτεια στό νότιο άκρο τής χερσονή-
σου τού Αίμου στό άπόλυτο πνευματικό έρεβος. Οί ιστορικές συνθήκες, τήν
εποχή τής τουρκοκρατίας, δέν ευνοούσαν τήν άνάπτυξη τών γραμμάτων, τών τε-
χνών καί τών επιστημών. Παρόλα αύτά, όλα εκείνα τά υπόδουλα χρόνια, ή ψυχή
τού ραγιά, καίτοι πνευματικά άποτελματωμένη, άφουγκραζόταν τό αίτημα τής
άποτίναξης τού τουρκικού ζυγού καί άνέμενε τήν ιστορική συγκυρία, δταν θά
άναβε ή σπίθα πού θά κατέκαιε τή δουλική υποταγή, θά διέλυε τό πνευματικό
σκοτάδι, θά καταργούσε τήν πολιτιστική οπισθοδρόμηση καί θά πρόσφερε έδαφος
γόνιμο γιά νά «άναδασωθούν» ή ελευθερία, ή έλπίδα, ή αισιοδοξία, ή πολιτιστική
άνάταση.

Στις άρχές τού 19ου αιώνα ήδη τά μηνύματα τού διαφωτισμού καί τής γαλ-
λικής επανάστασης είχαν προετοιμάσει ιδεολογικά καί πνευματικά τόν ύπόδουλο
ελληνισμό νά συναισθανθεί τήν άδήριτη άναγκαιότητα γιά εθνική χειραφέτηση.
"Αλλωστε, καμία δύναμη δέν φαινόταν ικανή νά άνακόψει τή διάδοση τών φιλε-
λεύθερων άρχών, οί όποιες είχαν ήττηθεϊ μόνο στά πεδία τών ναπολεόντειων
μαχών1. Ή άφήγηση ενός Γάλλου περιηγητή, ό οποίος εντυπωσιάστηκε τό
1776, όταν ένας καλόγερος τόν υποδέχθηκε στήν Πάτμο άποκαλώντας τόν
Βολταιρο καί τόν Rousseau εύεργέτες τής ανθρωπότητας^, είναι ένδεικτική γιά
τή διάδοση τής φιλοσοφίας τού διαφωτισμού στόν ελληνικό χώρο, μολονότι έπι-

1. Βλ. καί 'Αλιβιζάτο, Εισαγωγή στήν ελληνική συνταγματική ιστορία, 1981, σ. 22.

2. Βλ. σχετικά Κ. Θ. Δημαρά, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 8η εκδ. 2002, σ. 70.
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κρατούσε σ' αυτόν ό πνευματικός σκοταδισμός τής οθωμανικής κυριαρχίας.
Στήν αφύπνιση τής εθνικής συνείδησης τών υπόδουλων Ελλήνων είχαν συμβά-
λει εξάλλου πολλά απελευθερωτικά κείμενα εκείνης τής εποχής, μεταξύ τών
οποίων εξέχουσα θέση καταλαμβάνει ή «Ελληνική Νομαρχία», άγνωστου συγ-
γραφέα, ή οποία κυκλοφόρησε στήν "Ιταλία τό 1806 καί καλούσε τούς υπόδου-
λους "Ελληνες νά εξεγερθούν κατά τών Τούρκων, προκειμένου νά άποκαταστή-
σουν τή «Νομαρχία», πολίτευμα δηλαδή οπου άρχουν οί νόμοι, στό όνομα τής
«Αρετής», τής «Όμοιότητος» καί τής «Άδελφότητος»3.

Κάτω άπό αύτές τις συνθήκες είχε φθάσει τό πλήρωμα τού χρόνου καί έτσι
τήν "Ανοιξη τού 1821 οί "Ελληνες, υποταγμένοι έως τότε στά κελεύσματα τής
Υψηλής Πύλης, όρθωσαν τό έθνικό τους άνάστημα, υψώνοντας τό λάβαρο τής
έπανάστασης καί συμπυκνώνοντας τήν ούσία τού έπαναστατικού τους άγώνα
στό δημώδες σύνθημα «έλευθερία ή θάνατος». Ή επανάσταση είχε πιά ξεκινή-
σει- ό δρόμος πρός τή δημιουργία, γιά πρώτη φορά στήν "Ιστορία τού ελληνικού
έθνους, ενός άνεξάρτητου, ενιαίου ελληνικού κράτους4 ήταν πλέον χωρίς επι-
στροφή.

Ή έπανάσταση τών Ελλήνων όμως σήμανε ταυτόχρονα καί τήν κατάλυση
όποιουδήποτε δεσμού υποτέλειας στούς 'Οθωμανούς. 'Εθνική άνεξαρτησία σή-
μαινε, άνάμεσα στά άλλα, καί άπόρριψη τού μέχρι τότε νομικού καθεστώτος
ρύθμισης τών σχέσεων τών υποδούλων καί δημιουργία άντίστοιχα μιας νέας έννο-
μης τάξης στις άπελευθερωμένες άπό τόν τουρκικό ζυγό περιοχές5. Γι' αύτό καί
οί επαναστατημένοι "Ελληνες έστερξαν νά ρυθμίσουν τά σχετικά ζητήματα σέ
όλα τά συνταγματικά κείμενα, τοπικά καί εθνικά, τόσο κατά τή διάρκεια τής
έπανάστασης όσο καί μετά τόν τερματισμό της.

Ωστόσο, τό «νέο» δίκαιο πού θά έκαλεΐτο νά ρυθμίσει έφεξής τις ιδιωτικές
σχέσεις τών Ελλήνων δέν ήταν καί τόσο «νέο», άλλά προερχόταν άπό πηγές δι-

3. Κ. Θ. Δημαράς, ο.π., 48, 328' Νοϋτσος, Ελληνική Νομαρχία. Συμβολή στήν ερευνά τών
πηγών της, 1982.

4. Παπαντωνίου, "Το ιδιωτικό δίκαιο τών Ελλήνων κατά τήν έπανάσταση του 1821", Άρμ.
30 (1976), 249.

5. Πρβλ. καί Τρωιάνο/Βελατσαροπούλου-Καρακώστα, 'Ιστορία Δικαίου, 3η έκδ. 2002, σ. 315.
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καίου τοϋ πρόσφατου άλλα καί πιο μακρινού ιστορικού παρελθόντος. Αύτό πρέ-
πει νά θεωρηθεί βέβαια ώς αύτονόητη άπόληξη τών περιρρεουσών τότε ίστορικό-
κοινωνικών εξελίξεων. Τό κλίμα, δηλαδή, καί οί συνθήκες τής έπαναστατικής
περιόδου δέν ευνοούσαν άπό τά πράγματα τήν ώριμη καί συστηματική έπεξερ-
γασία ενός άρτιου νέου νομικού καθεστώτος. Γι' αύτό καί ή διαμόρφωση τών
πηγών τού άστικοϋ δικαίου κατά τήν έπανάσταση τού '21 συντελέστηκε μέ
γνώμονα παραδεδομένες άρχές καί συνήθειες έπί βυζαντινής κυριαρχίας καί άκο-
λούθως έπί τής τουρκοκρατίας.

II. Ή ρύθμιση τών ιδιωτικών σχέσεων τών Ελλήνων άπό τήν έποχή τοϋ Βυ-
ζαντίου μέχρι και πριν άπό την έπανάσταση τοϋ '21

Τό βυζαντινό δίκαιο, πού ίσχυε στόν έλλαδικό χώρο πριν καί μετά τήν άλω-
ση τής Κωνσταντινούπολης άπό τούς 'Οθωμανούς, εξέφραζε ούσιαστικά τό πά-
λαι ποτέ κραταιό δίκαιο τών Ρωμαίων, όπως αύτό είχε άποτυπωθεϊ στήν κωδι-
κοποίηση τού 'Ιουστινιανού (527-565) καί μεταφράστηκε στά ελληνικά άπό
τούς καθηγητές τών Νομικών Σχολών τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Βη-
ρυτού στό πλαίσιο τής διδασκαλίας τους6. Βέβαια, ή κωδικοποίηση αύτή συ-
μπληρώθηκε μεταγενέστερα μέ τίς λεγόμενες Νεαρές (διατάξεις) τού 'Ιουστινια-
νού, οί όποιες έπέφεραν στό Corpus iuris civilis σημαντικές μεταβολές σέ θέμα-
τα, όπως στό δίκαιο τού γάμου καί τής κληρονομικής διαδοχής7. Αύτό δέν μπο-
ρεί νά άναιρέσει τό άντικειμενικό γεγονός τής σύνδεσης, μέσω τού ιουστινιάνειου
νομοθετικού έργου, τοϋ βυζαντινού δικαίου μέ τό δίκαιο τών Ρωμαίων. Ούτε
όμως σημαίνει ότι τό βυζαντινό δίκαιο ήταν «άμιγώς» ρωμαϊκό. "Ηδη άπό τήν
έποχή τού 'Ιουστινιανού, ή μετάβαση άπό τό Imperium Romanum στό
Imperium Christianum έπέφερε άλλοιώσεις στόν καθαρό ρωμαϊκό χαρακτήρα

6. Τριανταφυλλόπουλος, "Τ6 έλληνικον ϊδιωτικόν δίκαιον κατά το δέκατον εννατον αιώνα",
Άνάτυπον άπό τον Γ ' τόμο «Έπιστημαι» τοϋ Πανελληνίου Λευκώματος της Εθνικής Έκατοντα-
ετηρίδος, 1924, σ. 5.

7. Τρωιάνος/Βελισσαροπούλου-Καρακώστα, ο.π., σ. 202' Τρωιάνος, Οί πηγές τού Βυζαντινού
Δικαίου, 2η εκδ. 1999, σ. 157 έπ.
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τού δικαίου, ενώ εμφανής ήταν σέ βάθος χρόνου καί ή επιρροή πού άσκησε πά-
νω του τό ελληνικό στοιχείο. "Οπως χαρακτηριστικά γράφει ο Γεώργιος Μαρι-
δάχης, «... τό δίκαιο έδιδάσκετο έπί τή βάσει μέν τών συγγραμμάτων τών κλασ-
σικών Ρωμαίων νομικών, άλλά εις γλώσσαν έλληνικήν, καί μέ μέθοδον, ήτις φεύ-
γουσα τήν περιπτωσιολογίαν, εις ην ήρέσκοντο οί έρμηνευόμενοι ρωμαίοι συγ-
γραφείς, άνεζήτει κατά τά πρότυπα τής ελληνικής φιλοσοφίας καί τής ελληνικής
διαλεκτικής, γενικάς άρχάς καί συστηματικάς άναπτύξεις, χωρίς νά δείλια πρό
τής εισαγωγής καί νέων τεχνικών όρων»8.

Τό δύσχρηστο, όμως τής ιουστινιάνειας νομοθεσίας οδήγησε άργότερα, έπί
Λέοντος τού Σοφού (886-912), στή θέσπιση τού σπουδαιότερου μεταϊουστινιά-
νειου νομοθετικού μνημείου, τών Βασιλικών. Τά Βασιλικά άποτελούν σέ μεγάλο
βαθμό σχολιασμένη παράφραση στά ελληνικά τής ιουστινιάνειας νομοθεσίας9.
Συντίθενται άπό εξήντα βιβλία10, ορισμένα άπό τά όποια (10-53) άναφέρονται
ειδικά στό άστικό δίκαιο. Τά Βασιλικά έμελλε νά άφήσουν γιά αιώνες τό στίγμα
τους έπάνω στό νομικό περιβάλλον τού εύρύτερου ελλαδικού χώρου. Ή ειρωνεία
δμως είναι δτι αύτό δέν έγινε μέσω τής άμεσης έπαφής τών έφαρμοστών τού δι-
καίου μέ τό σώμα τών Βασιλικών αυτών καθεαυτά, άλλά μέσω τής άπρόσμενα
μεγάλης άπήχησης μιάς ιδιωτικής συλλογής μέ χωρία τών Βασιλικών καί
άλλων πηγών τού Βυζαντινού δικαίου πού δέν είναι άλλη άπό τή διάσημη «Έξά-
βιβλο» τού 'Αρμενόπουλου. Ό Κωνσταντίνος 'Αρμενόπουλος υπήρξε ό τελευ-
ταίος άντιπρόσωπος τής βυζαντινής λόγιας νομικής έπιστήμης καί διετέλεσε νο-
μοφύλακας καί κριτής στή Θεσσαλονίκη11. Τό ευσύνοπτο έγχειρίδιό του, ή «Έξά-
βιβλος», κέρδισε τούς άναγνώστες γιά τή σαφήνεια καί τήν πρακτικότητά του,
γεγονός πού συνέτεινε στό νά διαδοθεί τόσο στήν 'Ανατολή όσο καί στή Δύση.

8. Μαριδάκτης, "Ό έθνικάς χαρακτήρ τοΰ ισχύοντος έν Ελλάδι αστικού δικαίου", Θεμ. ΝΑ',

268.

9. Βλ. σχετικά Τριανταφυλλόπουλο, ο.π., σ. 5-6' Πετρόπουλο, 'Ιστορία τού ελληνικού δικαίου
μέχρι τοΰ 1821, 1934, σ. 86 έπ. Σταθόπουλο, "Τά έθιμα, ό Maurer καί ή νομοθετική πολιτική στον
τομέα τοΰ άστικοϋ δικαίου τον 19ο αιώνα", Άρμ. 46 (1992), 467, 469.

10. Έξ ou καί ή ονομασία «έξηντάβιβλος».

11. Πετρόπουλος, ο.π., σ. 99' Πιτσάκης, Ή σημασία τοΰ νομικού έργου τοΰ Κωνσταντίνου
'Αρμενόπουλου (ανάτυπο), 2002· 6 ίδιος, Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου Πρόχειρον Νόμων ή Έξά-
βιβλος, 1971.
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Κι ενώ το γραπτό ιδιωτικό δίκαιο ακολούθησε τήν εν λόγω εξελικτική πο-
ρεία κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ή καθημερινότητα τοΰ κοινωνικού βίου τών
«Βυζαντινών» ανέδειξε ώς παράλληλο πυλώνα ρύθμισης τών βιοτικών τους σχέ-
σεων μία άλλη πηγή δικαίου: τό έθιμο. Αύτό τό δίκαιο, τό ονομαζόμενο καί «λαϊ-
κό», είχε τήν κυρία πηγή του στό έλληνιστικό καί τό άρχαΐο έλληνικό δίκαιο12.
Συνδεόταν μέ τή «δημώδη», λαϊκή παράδοση καί ρύθμιζε κατά κύριο λόγο τίς

οικογενειακές καί κληρονομικές σχέσεις τών κατοίκων τής Βυζαντινής Αύτο-

' π
κρατοριας .

Ή νομική κατάσταση, όπως αύτή είχε διαμορφωθεί κατά τούς βυζαντινούς
χρόνους, άπρόσμενα έμεινε σχεδόν άλώβητη καί μετά τήν άλωση, οπότε οί
"Ελληνες υποτάχθηκαν στούς Τούρκους. "Ετσι, σέ όλη τή διάρκεια τής τουρ-
κικής κατοχής ή «Έξάβιβλος» τού 'Αρμενόπουλου δέσποζε στόν χώρο τού αστι-
κού δικαίου, χωρίς βέβαια νά παραγνωρίζεται καί ό δικαιοθετικός ρόλος άλλων
συλλογών, στις όποιες μπορούσε κανείς νά βρεϊ τό έν χρήσει βυζαντινό δίκαιο14.
Παράλληλα, άναπτύχθηκε καί πλούσιο έθιμικό δίκαιο, ιδιαίτερα κατά τόν τελευ-
ταίο αιώνα τής τουρκικής κυριαρχίας15. Οί έλληνικές κοινότητες καί συντεχνίες

12. Τριανταφυλλόπουλος, ο.π., 6.

13. Τριανταφυλλόπουλος, ο.π., 6.

14. Βλ. καί Πετρόπουλο, ο.π., σ. 110-111" Geib (μετάφρ. Αύδή-Καλχάνη), Παρουσίαση τής
κατάστασης τοϋ δικαίου στήν Ελλάδα στή διάρκεια τής τουρκοκρατίας καί ώς τον έρχομό τοϋ βα-
σιλιά "Οθωνα τοΰ Α ', 1835, σ. 70.

15. Πηγή τοϋ άστικοϋ δικαίου έως τήν έπανάσταση τοΰ '21 ήταν βέβαια καί το τουρκικό δί-
καιο, το όποιο εφαρμοζόταν σέ ορισμένες έννομες σχέσεις, π.χ. κτηματικές συναλλαγές (Σταθόπου-
λος, Άρμ. 1992, 466), ένώ σέ άλλες περιπτώσεις είσχωροϋσε στους θεσμούς τοΰ βυζαντινορρωμαϊ-
κοϋ δικαίου καί έπιδροϋσε στήν περαιτέρω διαμόρφωση τους. Στήν Πελοπόννησο π.χ. άναπτΰσσεται
υπό τήν έπίδραση τοϋ τουρκικοΰ δικαίου τά χρόνια έκεΐνα ό θεσμός τοΰ «βιταλιτσίου» (Πανταζό-
πουλος, "Γένεσις καί άνέλιξις τοΰ έλληνικοΰ δικαίου", 'Ανάτυπο άπό τήν ΕΕΑΝ, τ. 67ος, 1949, 31
[18]). Ή άλήθεια όμως είναι δτι ή συνολική έπιρροή τού όθωμανικοϋ δικαίου στις άστικές σχέσεις
τών υπόδουλων 'Ελλήνων ήταν άπό ισχνή έως άνύπαρκτη. Τά φαινόμενο αύτό έξηγεΐται πρωτίστως
άπό τό γεγονός δτι ή 'ίδια ή θρησκεία τοϋ κατακτητή επέβαλλε τήν άποχή άπό τήν άνάμειξη στις
ιδιωτικές υποθέσεις άλλοθρήσκων, ιδίως στούς τομείς τοϋ οικογενειακού καί κληρονομικού δικαίου, οί
όποιοι συνιστούν τόν σκληρό πυρήνα τοϋ ισλαμικού δικαίου (έτσι καί Τριανταφυλλόπουλοζ, ο.π., 7"
Παπποΰλιας, Τό έλληνικόν άστικόν δίκαιον έν τή ιστορική αυτού έξελίξει, 1912, σ. 29). Πέραν τού-
του, δέν μπορεί νά περάσει απαρατήρητη καί ή πολιτισμική ανωτερότητα τού υπόδουλου γένους έναν-
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έφήρμοζαν τοπικά έθιμα, τά οποία άλλοτε μεν προσέγγιζαν αντίστοιχες διατάξεις
τού βυζαντινού δικαίου, άλλοτε δμως όχι16. Μάλιστα, σέ άρκετά νησιά, όπου οί
συνθήκες ήταν περισσότερο πρόσφορες γιά τήν επικράτηση τοΰ εθιμικού δικαίου,
βρίσκουμε ήδη άπό τόν δέκατο έ'βδομο καί τόν δέκατο όγδοο αιώνα καταγραμ-
μένες τις πιό σημαντικές συνήθειες17.

Πρέπει άκόμη νά επισημανθεί δτι, άντίθετα άπό τήν κυρίως Ελλάδα που
κατά τους αιώνες τής τουρκοκρατίας γνώρισε πλήρη νομοθετικό μαρασμό, ό
ελληνισμός τών παραδουνάβιων Ηγεμονιών επέδειξε έντονη νομοθετική δραστη-
ριότητα18. Κατά τόν 18ο αιώνα καί τις άρχές τοΰ 19ου αιώνα, οί Φαναριώτες
ήγεμόνες τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας συνέβαλαν στή διαφύλαξη τής βυζα-
ντινής παράδοσης, μέσω τής έκδοσης κωδικοποιητικών έργων, άνάμεσα στά
όποια έξέχουσα θέση καταλαμβάνουν δ Πολιτικός Κώδικας τής Μολδαβίας τού
Σκαρλάτου Καλλιμάχη (1773-1821) καί δ Βλάχικος Κώδικας τού Ιωάννη
Καρατζά (1760-1844)19.

Τό δίκαιο αύτό, λοιπόν, κατά βάση βυζαντινορρωμαϊκό άλλά μέ πολλές συ-
μπληρώσεις καί μεταρρυθμίσεις μέ τό πέρασμα τών αιώνων, ήταν δ νομικός φά-
ρος τών Ελλήνων μέχρι τις άρχές τοΰ 19ου αιώνα, όπότε καί άρχισε δ έθνικός

τι τών Τούρκων, ανωτερότητα που δέν έπέτρεψε τήν έπικράτηση τοΰ τουρκικού τρόπου ζωής στήν
καθημερινότητα τών Ελλήνων. Τά προνόμια άλλωστε αυτοδιοίκησης που χορήγησαν οί σουλτάνοι
στούς "Ελληνες δέν αποδεικνύουν μόνο τή θέληση τοΰ κατακτητή νά οικοδομήσει σχέσεις συνεργα-
σίας μέ τούς κατακτημένους, άλλά άποκαλΰπτουν καί τήν έγγενή αδυναμία τοΰ πρώτου νά παράσχει
εστω καί τις στοιχειώδεις υπηρεσίες έσωτερικής διοίκησης τών έπαρχιών του. Παρόλα αυτά δέν έλει-
παν καί οί περιπτώσεις, όπου τό τουρκικό δίκαιο έφαρμοζόταν έντελώς καιροσκοπικά. Δηλαδή,, ένώ
ό Τούρκος δικαστής, ό καδής, έπρεπε κατά τήν επίλυση διαφορών μεταξύ Ελλήνων νά έφαρμόζει τό
δίκαιο τών αντιδίκων, αυτό σπάνια συνέβαινε λόγω τής «άγραμματοσύνης» τών καδήδων ή λόγω
έφαρμογής τοΰ τουρκικοΰ δικαίου άπό έθνικό φανατισμό (Πετρόπουλος, ο.lt., σ. 107).

16. Τρωιάνος/Βελισσαροπούλου-Καραχώστα, ο.π., σ. 315.

17. Geib, ο.π., σ. 70.

18. Τρωιάνος/Βελισσαροπούλου-Καραχώστα, ο.π., άρ. 296.

19. Οί δύο αυτοί Κώδικες συντάχθηκαν στήν ελληνική γλώσσα καί δημοσιεύθηκαν τό 1817
στή Μολδαβία ό πρώτος, τό 1818 στή Βιέννη ό δεύτερος. 'Αμφότεροι βασίζονται, έκτός άπό τό Βυ-
ζαντινό Δίκαιο, στόν γαλλικό Κώδικα τοΰ 1804, τόν Κώδικα τών δύο Σικελιών καί τόν αυστριακό
Κώδικα τοΰ 1811.
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απελευθερωτικός αγώνας, καί έμελλε νά αποτελέσει τή βάση διαμόρφωσης τοΰ
άστικοϋ δικαίου κατά τήν περίοδο τής έπανάστασης-*0.

III. Ή νομοθετική πολιτική τών επαναστατικών συνελεύσεων στό πεδίο τοϋ
άστικοϋ δικαίου

Οί έπαναστατικές συνελεύσεις, προκειμένου νά διαμορφώσουν τό νομικό
πλαίσιο πού θά ρύθμιζε τίς ιδιωτικές σχέσεις τών ύπηκόων τοϋ άρτιγέννητου
ελληνικού κράτους, τέθηκαν ένώπιον ενός σοβαρού διλήμματος: Τό έθνικό ιδιω-
τικό δίκαιο θά δανειζόταν τή νομική παρακαταθήκη ξένων έννομων τάξεων ή μή-
πως αύτό θά έπρεπε νά στηριχθεί στά δικά του πόδια είτε μέ τή δημιουργία
νέων νομοθετικών κειμένων είτε μέ τήν έπιλογή τού νομικού συστήματος τής
πάλαι ποτέ σφύζουσας — πολιτισμικά καί κοινωνικά — βυζαντινής Αύτοκρατο-
ρίας; Τό δίλημμα αύτό άφορούσε όλες τίς κοινωνικές δυνάμεις πού συμμετείχαν
στις συνελεύσεις καί ήταν έπιφορτισμένες μέ τήν έπιλογή τής καλύτερης λύσης
γιά τό έθνος, ήτοι τούς εκπροσώπους τοϋ Κλήρου, τούς δημογέροντες καί έν γέ-
νει εκπροσώπους τής άρχουσας άστικής τάξης, τούς έκπροσώπους τής τάξης
τών έμπορων, καθώς καί τούς «οπλαρχηγούς», άνθρώπους πού προσέφεραν τίς
υπηρεσίες τους στά πεδία τών μαχών.

Κατ' άρχάς, ή αύτόφωτη παραγωγή νομοθετικού έ'ργου δέν θά μπορούσε νά
συγκεντρώσει πολλούς υποστηρικτές, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο άπαιτούσε χρό-
νο, υλικοτεχνική ύποδομή καί έμψυχο δυναμικό, προϋποθέσεις πού δέν ύφίσταντο
κατά τή χρονική έκείνη περίοδο, δπου πρωταρχική έγνοια τών έπαναστατημέ-
νων ήταν ή εδραίωση καί — σέ τελική φάση — ή εύόδωση τοϋ άγώνα τους. Ή
λύση θά έπρεπε νά ήταν άμεση. 'Αργότερα, καί έφόσον τό επέτρεπαν οί συν-
θήκες, τό ελληνικό κράτος θά μπορούσε νά έπιληφθεΐ τού εγχειρήματος αύτού,
ώστε νά έξασφαλίσει ένα νομικό σύστημα άρτιο καί προσαρμοσμένο στήν έλλη-
νική πραγματικότητα.

Μία καθαρή άπό συναισθηματικές φορτίσεις θεώρηση τών πραγμάτων τότε
θά μπορούσε νά οδηγήσει στήν άποδοχή τής προοπτικής νά μεταφερθούν στό νο-

20. Τουρτόγλου, Μελετήματα ιστορίας ελληνικού δικαίου, τόμ. 4, 2004, σ. 76.
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μικό σύστημα τού ελληνικού κράτους ξένα νομοθετικά κείμενα, τά οποία είχαν
ήδη δοκιμαστεί στις δυτικές κοινωνίες καί σίγουρα είχαν το πλεονέκτημα οτι διέ-
θεταν αρτιότητα καί πληρότητα στις ρυθμίσεις τους. Εξάλλου, ήδη άπό τις
άρχές τού 19 ου αιώνα, ό γαλλικός έμπορικός κώδικας έφαρμοζόταν στις εμπο-
ρικές συναλλαγές τών Ελλήνων21. Πέραν τούτου, ή προοπτική εισαγωγής ξέ-
νου δικαίου έθελγε μερίδα τών έκπροσώπων στις επαναστατικές συνελεύσεις, διό-
τι αύτή ή προοπτική κάλυπτε έν μέρει τήν άνάγκη τών έξεγερμένων νά προσδε-
θούν σέ μία ισχυρή επικράτεια μέ πολιτικούς δεσμούς καί γενικότερα νά έρθουν
σέ στενότερη επαφή μέ τήν υπόλοιπη χριστιανική Εύρώπη22. Μέσα σ' αύτό τό
πλαίσιο, ή γαλλική νομοθεσία ήταν αύτή πού τράβηξε περισσότερο τήν προσοχή
τών έπαναστατημένων Ελλήνων. Τό διεθνές παράστημα ισχύος τού γαλλικού
κράτους, οί δημοφιλείς άρχές τής γαλλικής έπανάστασης, ή σαφήνεια καί άπλό-
τητα τών γαλλικών νομοθετικών κειμένων, καθώς καί τό γεγονός ότι αυτοί πού
κυβερνούσαν τότε τά κοινά πράγματα στήν Ελλάδα είχαν λάβει τήν άνώτερη
έκπαίδευσή τους στή Γαλλία είναι οί κυριότεροι παράγοντες πού εξηγούν αυτήν
τήν προτίμηση πρός τή γαλλική νομοθεσία23.

"Ομως, ένα τέτοιο ένδεχόμενο θά δημιουργούσε ταυτόχρονα, αν μή τι άλλο,
άνεπιθύμητους συνειρμούς άναφορικά μέ μία μορφή έκ νέου «υποδούλωσης» σέ
ξενες δυνάμεις. Ούτως ή άλλως, ενόσω τό άπελευθερωτικό κίνημα βρισκόταν

21. Πράγματι, άπό τις άρχές τοΰ 19ου αιώνα βρήκε καθολική άπήχηση στους κόλπους τοΰ
ελληνικού έμπορίου τό γαλλικό δίκαιο καί ιδίως στά νησιά, όπου οί κάτοικοι τους, κατά τό πλείστον
έμποροι, μέ τά συχνά θαλασσινά ταξίδια τους έρχονταν σέ έπαφή μέ τήν πολιτισμένη Ευρώπη καί
γίνονταν κοινωνοί τών θεσμών καί τών συνηθειών τους.

22. Βλ. καί Ζέπο, Τό νεώτερον έλληνικόν δίκαιον (1821-1934) καί ή νομική έπιστήμη παρ'
Έλλησι, 1934, σ. 1' Geib, ο.π., σ. 129, όπου καί άναφέρεται ώς χαρακτηριστικό παράδειγμα γιά
τη συνειδητοποίηση τής αναγκαιότητας πρόσδεσης μέ τήν υπόλοιπη χριστιανική Ευρώπη τό οτι οί
"Ελληνες άρχισαν νά άντικαθιστοΰν ολο καί περισσότερο τήν πατροπαράδοτη ελληνική φορεσιά μέ τά
λεγόμενα φράγκικα ροΰχα.

23. Ζέπος, ο.π., σ. 1 έπ.· Geib, ο.π., σ. 130. Στους θιασώτες τής τάσης πού άπέβλεπε στήν
εισαγωγή τής γαλλικής νομοθεσίας συγκαταλέγοταν καί ό 'Ιωάννης Καποδίστριας, ό όποιος ήδη πριν
κατέλθει στήν Ελλάδα είχε τή γνώμη οτι οί γαλλικοί κώδικες ήταν έκεΐνοι που μποροΰσαν «νά μας
φωτίσουν καλλίτερα» (βλ. Κ. Τριανταφυλλόπουλο, "Ή. πολιτική δικαιοσύνη έπί Καποδίστρια",
Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 23 (1948), σ. 474).
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ακόμη σέ εξέλιξη, ή έθνικιστική ζέση ήταν έντονη καί δέσποζε στή συνείδηση καί
τήν καρδιά όλων τών φορέων τής έπανάστασης. Δέν ήταν λοιπόν παράξενο ότι οί
πρώτες τοπικές καί έθνικές συνελεύσεις προσανατολίστηκαν στό νά ορίσουν ώς
ισχύον δίκαιο τό δίκαιο πού γνώριζαν αιώνες τώρα οί ύπόδουλοι μέχρι πρό τίνος
"Ελληνες.

Ή πρόθεση όμως αύτής τής πλειοψηφίας τών φορέων τής έπανάστασης
ένεΐχε καί ή ί'δια περαιτέρω διχαστικά σημεία. Ποιό ήταν τό δίκαιο πού γνώριζαν
έπί αιώνες οί τουρκοκρατούμενοι "Ελληνες; "Ολες οί τάσεις πού θά μπορούσαν
νά έχουν λόγο στις συνελεύσεις, καί κυρίως ό κλήρος καί οί κοτζαμπάσηδες, ύπο-
στήριζαν ότι αύτό ήταν τό βυζαντινορρωμαϊκό δίκαιο, όπως αύτό αποτυπωνόταν
στά Βασιλικά ή στήν «Έξάβιβλο» τοϋ Αρμενόπουλου. Ό άπλός λαός όμως
άφουγκραζόταν καί τό δημώδες δίκαιο, ήτοι τά έθιμα πού είχαν καθιερωθεί στόν
ελλαδικό χώρο καί ρύθμιζαν καί αύτά τίς ιδιωτικές σχέσεις τών πολιτών.

Κατ' άρχάς, κι αύτό ισχύει γενικά γιά όλες τίς κοινωνικές δυνάμεις, στήν
προτίμηση τού βυζαντινού δικαίου καθρεπτιζόταν ή λαχτάρα όλων τών Ελλή-
νων νά έπαναπροσδιορίσουν τήν εθνική τους ταυτότητα, άποκαθιστώντας τήν
ιστορική συνέχεια τού γένους μέ τό Βυζάντιο24. Μέ άλλα λόγια, τό δίκαιο καί ή
δημιουργία ενός καθεστώτος νομικής συνέχειας μεταξύ Βυζαντίου καί νεότερου
ελληνικού κράτους θεωρούνταν ώς τό μέσο γιά νά άναγνωριστεΐ αύτό τό νέο
έλληνικό κράτος ώς «διάδοχος» τής βυζαντινής αύτοκρατορίας, μέ ό,τι αύτό
μπορεί νά σήμαινε καί γιά μελλοντικές έδαφικές διεκδικήσεις25.

Πέραν αύτού, ό Κλήρος επιδίωκε τήν έπιβολή τοϋ βυζαντινορρωμαϊκοϋ δι-
καίου, διότι μέ τόν τρόπο αύτό θά μπορούσε νά εδραιώσει τή δικαστική δικαιοδο-
σία, τήν όποια τοϋ είχε άναγνωρίσει ή Υψηλή Πύλη υπό τή μορφή προνομίου
κατά τή διάρκεια τής τουρκοκρατίας. "Ας μή λησμονείται ότι έκείνη τή «σκο-
τεινή» περίοδο ή σύνοδος πού συνεδρίαζε στήν Κωνσταντινούπολη μέ πρόεδρο τόν

24. Ή πρόθεση τών επαναστατημένων 'Ελλήνων νά άνασυνδεθεϊ πολιτικά τά νεοσύστατο κρά-
τος μέ τήν άνατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία πού καταλύθηκε μέ τήν "Αλωση τής Κωνσταντινου-
πόλεως προβάλλεται μέ απόλυτη σαφήνεια στήν πρώτη φράση τής Διακήρυξης τής 'Ανεξαρτησίας
άπό τήν Α' 'Εθνική Συνέλευση (15 'Ιανουαρίου 1822), γιά τήν οποία βλ. παρακ. σημ. 50.

25. Πρβλ. καί Τρωιάνο, ο.π., σ. 318 έπ.' Τρωιάνο/Βελισσαροπούλου-Καραχώστα, ο.π., σ. 316'
Σταθόπουλό, Άρμ. 1992, 468' Ζέπο, ο.π., σ. 1.
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Οικουμενικά Πατριάρχη άποτελούσε το άνώτατο ελληνικό δικαστήριο, το οποίο
δίκαζε κατ' έκκληση σέ τελευταίο βαθμό τις πολιτικές αποφάσεις τών επισκο-
πικών δικαστηρίων έχοντας ώς μέτρο δικανικής κρίσης τό βυζαντινορρωμαϊκό δί-
καιο, τό όποιο συμπληρωνόταν μέ τό κανονικό δίκαιο2''.

Στήν έπιβολή του βυζαντινορρωμαϊκοϋ δίκαιου ή Εκκλησία είχε πολύτιμο
άρωγό τήν αστική άρχουσα τάξη, ήτοι τούς προκρίτους καί τούς δημογέροντες,
άλλά καί τούς Φαναριώτες. Εκπρόσωποι τής άρχουσας άστικής τάξης, οί πρό-
κριτοι καί οί δημογέροντες, θεωρούσαν τό νομικό καθεστώς πού καθιέρωνε τό βυ-
ζαντινορρωμαϊκό δίκαιο ώς τό καταλληλότερο γιά τή διασφάλιση ορισμένων του-
λάχιστον προνομίων πού είχαν άποκτήσει τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας2'.
"Οσο γιά τούς Φαναριώτες, προφανώς κάτω άπό μία ρομαντική διάθεση χωρίς
όμως νά άποκλείονται έκ μέρους τους καί ώφελιμιστικές βλέψεις, διέκειντο θε-
τικά πρός τούς νόμους τών βυζαντινών Αύτοκρατόρων, καθότι εμποτισμένοι μέ
τό πνεύμα τής βυζαντινής λόγιας παράδοσης28.

Στόν παραμερισμό τών εθίμων συνέτεινε καί τό γεγονός ότι, ορισμένα του-
λάχιστον άπό αύτά, διαπλάστηκαν τόν καιρό τής τουρκοκρατίας καί ήταν συ-
νειρμικά ή καί ούσιαστικά συνδεδεμένα μέ τις οικονομικές καί κοινωνικές δυνά-
μεις, οί όποιες άναπτύχθηκαν κάτω άπό τό οθωμανικό καθεστώς29. Επικράτη-
σε, λοιπόν, ή άποψη ότι, όπως ήταν αυτονόητο πώς τό τουρκικό δίκαιο καταρ-

26. Πανταζόπουλος, Άπό τής λόγιας παραδόσεως εις τόν Άστικόν Κώδικα. Συμβολή εις τήν
ίστορίαν τών πηγών τοΰ νεοελληνικού δικαίου, 1947, σ. 152' Χριστοφιλόπουλος, "Ή δικαιοδοσία
τών εκκλησιαστικών δικαστηρίων έπί ιδιωτικών διαφορών κατά τήν βυζαντινήν περίοδον", εις: Δί-
καιον καί 'Ιστορία, 1973, σ. 244 έπ.' Τουρτόγλου, Μελετήματα 'Ιστορίας 'Ελληνικού Δικαίου, τόμ.
4, 2004, σ. 76 έπ. Ή παροχή τών προνομίων άπό τους Τούρκους στους υπόδουλους "Ελληνες είχε
μέν ως άφετηρία τή γενικά ανεκτική στάση τοΰ 'Ισλάμ άπέναντι στους Χριστιανούς καί 'Εβραίους
(λαοί τής Βίβλου) μέ βάση τις διατάξεις τοΰ Κορανίου καί του 'Ιερού Νόμου (Σαρία), πρέπει όμως
παράλληλα νά ληφθεί υπόψη καί ή πολιτική σκοπιμότητα (βλ. σχετικά ΙΙαρασχευά Κονόρτα, 'Οθω-
μανικές θεωρήσεις γιά τό Οικουμενικό Πατριαρχείο (17ος-άρχές 20ου αιώνα), 1998' Δημ. Άπο-
στολόπουλο, Γιά τους Φαναριώτες, 2003, σ. 105-124).

27. Τρωιάνος, "Άπό τήν «Έξάβιβλο» στά «Βασιλικά»", ΕλλΔνη 31 (1990), 697, 698.

28. Πανταζόπουλος, ο.π., σ. 123, 154.

29. Γιά τις έπιφυλάξεις ώς πρός τά διαμορφωθέντα κατά τά χρόνια τής δουλείας νομικά έθιμα
βλ. Τουρτόγλου, Μελετήματα 'Ιστορίας 'Ελληνικού Δικαίου, τόμ. 1. 1984, σ. 285 έπ. καί τόμ. 2,
1993, σ. 79 έπ.
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γήθηκε σιωπηρά ώς λείψανο τής μισητής τουρκικής κυριαρχίας, έτσι καί τά έθι-
μα θά έπρεπε νά παραγκωνιστούν ώς θεσμός, τόν οποίο έξέθρεψε τό οθωμανικό
καθεστώς. Αυτό άλλωστε είχε κάνει καί ή γαλλική έπανάσταση γιά τά έθιμα
που είχαν δημιουργηθεί κάτω άπό τό φεουδαρχικό σύστημα'10.

Εξάλλου, τό έθιμικό δίκαιο, άνεξάρτητα άπό τίς όποιεσδήποτε αιτιάσεις τοϋ
προσήπταν οί κοινωνικές δυνάμεις πού τό άντιστρατεύονταν, είχε καί εγγενείς
άδυναμίες, οί όποιες δέν μπορούσαν παρά νά ληφθούν ύπόψη άπό τίς έπαναστα-
τικές συνελεύσεις κατά τήν προσπάθειά τους νά θέσουν τά θεμέλια οικοδόμησης
ενός νομικού καθεστώτος πού θά προσδιόριζε τό νομικό μέλλον τοϋ νεοσύστατου
κράτους.

Κατά πρώτον, πολλά έθιμα δέν έμφάνιζαν σταθερότητα καί δημιουργούσαν
άβεβαιότητα καί άμφιβολίες ώς πρός τήν άκρίβείά τους ή, τουλάχιστον, ώς πρός
τήν ομοιόμορφη έφαρμογή τους31. Έπίσης, σέ άρκετές περιπτώσεις παρουσιάζο-
νται ώς έθιμα-συνήθειες, γιά τίς όποιες μπορεί εύλογα νά άμφισβητήσει κανείς
τήν ύπαρξη τής συνείδησης τού λαού ότι πρόκειται γιά δεσμευτικούς κανόνες,
δηλαδή κανόνες έφοδιασμένους μέ τήν opinio juris3'.

Κατά κύριον λόγο> όμως, τό έθιμικό δίκαιο τό χαρακτήριζε πολυμορφία, γε-
γονός πού φόβιζε τούς άρμόδιους φορείς ότι θά υπονόμευε τήν πολιτική ενότητα
τοϋ έθνους33. Ή πολυμορφία αύτή τού έθιμικού δικαίου παρεμπόδιζε έπιπλέον τίς

30. Παπαντωνίου, Άρμ. 1976, 255.

3 I. Σταθόπουλος, Άρμ. 1992, 470.

32. Σταθόπουλος, ο.π., ό όποιος αναφέρει τέτοια έθιμα, όπως π.χ. το έθιμο κατά τό οποίο «ό
άρραβωνιαστικός δέν έπιτρεπόταν ουτε νά πατήσει στό σπίτι τής μνηστής του, άλλά ουτε καί νά τήν
δει πουθενά άλλου» ή τή νησιώτικη συνήθεια κατά τήν οποία «ένας ευυπόληπτος πολίτης δέν έδινε
ποτέ άπόδειξη γιά χρήματα που ειχε δανεισθεί άλλά άπλώς σημείωνε τό δάνειο στά βιβλία του».

33. Τά έθιμα διέφεραν άπό τόπο σέ τόπο, άπό νησί σέ νησί καί υπήρχε ό κίνδυνος νά κυριαρχή-
σουν στήν έπικράτεια μερικότερα δίκαια καί έτσι νά διατηρηθεί τό στενό τοπικιστικό πνεύμα. Τους
φόβους αυτούς έκφράζει, τό 1825, σέ έγγραφο του πρός τό «έπαρχεΐον τών νήσων Μυκόνου καί Σύ-
ρος» καί ό Υπουργός τού Δικαίου 'Ιωάννης Θεοτόκης, όπου σημειώνει: «Ζΐέν δύναται νά συγκατα-
νεύσω το Ύπουργεϊον τούτο εις το νά επικύρωση τάς τοπικάς, ώς μερικάς, συνήθειας της νήσου ταύ-
της, αί όποΐαι σχεδόν επέχουν τόπον νόμου · διότι η 'Ελλάς ενωμένη εις εν δια του πολιτικού της χάρ-
του, δέν υποφέρει ποτέ νά διοιχηται άπό μερικούς νόμους, αλλ ' ανάγκη πάσα να είναι κοινός 6 χάρ-
της ούτος εις ολους τούς πολίτας, ίνα δυνηθη οϋτω νά κατορθώση τό κοπούμενον τουτέστιν ου μό-
νον την πολιτιχην ένωσιν, άλλα καί ηθικήν καί άδελφικήν κοινωνίαν, την άσφάλειαν καί εντελή εύδαι-
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συναλλαγές καί τις παραγωγικές σχέσεις, ενώ ή αστική τάξη ήταν προφανές δτι
δέν ήθελε δίκαιο μέ τοπικιστικό χαρακτήρα άλλά ενιαίο δίκαιο34.

Με διαμορφωμένες τις τάσεις που μόλις σκιαγράφησα, οί έκπρόσωποι τοΰ
έπαναστατημένου έθνους, κι ενώ δ άπολυτρωτικός άγώνας μαινόταν στό μέτω-
πο τών πολεμικών μαχών, προχώρησαν μέσο.» τοπικών καί έθνικών συνελεύσεων
στή σύνταξη κειμένων γιά τή δημιουργία μιάς έννομης τάξης στις περιοχές πού
είχαν άπελευθερωθεΐ άπό τόν τουρκικό ζυγό. Αυτά τά κείμενα περιείχαν καί δια-
τάξεις σχετικά μέ τό δίκαιο πού έπρεπε νά εφαρμοστεί στις ιδιωτικές σχέσεις τών
Ελλήνων35.

IV. Το ελληνικό αστικό δίκαιο σύμφωνα μέ τά κείμενα τών επαναστατικών
συνελεύσεων

Κατ' αρχάς, οί πρώτες συνελεύσεις πού ρύθμισαν θέματα σχετικά μέ τό
άστικό δίκαιο ήταν τοπικές. Μία τέτοια τοπική συνέλευση, πού συνεκάλεσε δ

μονίαν τοΰ πολίτου· καί τέλος πάντων, την έλάττωσιν τών κρισολογιών, αΐτινες έκ τών μερικών συ-
νηθειών δύνανται νά έκπηγάζωσιν» (βλ. το έγγραφο εις Βισβίζη, Ή πολιτική δικαιοσύνη κατά τήν
έλληνικήν επανάστασιν μέχρι τοΰ Καποδιστρίου, 1941, σ. 391).

34. ΙΊαπαντωνίου, ο.π.

35. Οί έπαναστατικές συνελεύσεις, τοπικές καί έθνικές, θέσπισαν διατάξεις πού απέβλεπαν στήν
άναγνώριση ενός δικαίου μέ προσωρινή ισχύ (Πανταζόπουλος, "Ό 'Ιωάννης Γενατάς καί ή όργάνω-
σις τής δικαιοσύνης έπί Καποδιστρίου", 'Ανάτυπον άπό το περιοδικό «ΑΘΗΝΑ», τ. ΝΓ ', 1949, σ.
299 [7]). Ή προσωρινότητα τών ρυθμίσεων απέρρεε άπό τήν ανάγκη άμεσης δημιουργίας μίας νέ-
ας έννομης τάξης στις έπαναστατημένες περιοχές, καθώς οί συνθήκες τότε δέν ευνοούσαν τήν ώρι-
μη καί σέ βάθος χρόνου έπεξεργασία ενός βιώσιμου χρονικά νομικού συστήματος. ("Οπως μάλιστα
αναφέρει ό Geib, ο.π., σ. 131 «ολοι οί νόμοι πού εκδόθηκαν άπό τις τρεις πρώτες έθνικές συνελεύσεις
θά πρέπει νά θεωρούνται σάν προσχέδια πού μόνο στά επόμενα χρόνια άπέκτησαν κάποια πρακτική
σημασία»), "Ετσι, οί έπαναστατικές συνελεύσεις, στήν πλειοψηφία τους, άφενός προσανατολίστηκαν
στό νά άναγνωρίσουν ώς προσωρινώς ισχύον δίκαιο τό βυζαντινορωμαίκό καί αφετέρου σκόπιμα άπο-
σιώπησαν κάθε επίμαχη άναφορά στό έθιμικό δίκαιο. Τήν τάση αύτή άνέτρεψε δμως άργότερα ό Κα-
ποδίστριας, ό όποιος έκρινε οτι μέ τήν άναγνώριση καί τοΰ έθιμικοϋ δικαίου θά μπορούσε τό νομικό
σύστημα νά ανταποκριθεί καλύτερα στή διαμορφωμένη τότε έλληνική πραγματικότητα. Ή δολοφο-
νία του, ωστόσο, στις 27 Σεπτεμβρίου τοΰ 1831, έπανέφερε καί πάλι τά νομικά πράγματα στήν
άρχική τους κατάσταση.
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Θεόδωρος Νέγρης, ψήφισε στήν "Αμφισσα στις 16 Νοεμβρίου 1821 τή «Νο-
μική Διάταξη τής 'Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος». Ή σύνθεση τής συνέλευσης,
όπου δέσποζε ή παρουσία δεκαπέντε περίπου Κληρικών, προδίκαζε καί τό περιε-
χόμενο τών ρυθμίσεων τού επαναστατικού κειμένου. "Οσον άφορα ειδικά στό
άστικό δίκαιο, ορίστηκε ότι ισχύον δίκαιο άποτελούν «οί κοινωνικοί (νά ερμηνευ-
θεί: άστικοί) νόμοι τών άειμνήστων Χριστιανών αύτοκρατόρων». 'Αν καί ή άνα-
φορά στούς «άειμνήστους Χριστιανούς αύτοκράτορες» θά μπορούσε νά δημιουρ-
γήσει εύλογες άμφιβολίες άναφορικά μέ τήν έκταση καί τό περιεχόμενο τού
έφαρμοστέου δικαίου, ή 'ίδια διάταξη φρόντισε νά άρει τυχόν άβεβαιότητες μέ τό
νά παράσχει τήν έντολή στόν "Αρειο Πάγο, άνώτατο όργανο μέ διοικητικές καί
δικαστικές άρμοδιότητες, νά μεταφέρει στή νέα έλληνική γλώσσα τό οικείο μέ-
ρος τών Βασιλικών καί νά δημοσιεύσει τή συλλογή, άφού τή θέσει ύπό τήν κρί-
ση τών άρχιερέων τής περιφερείας του36. Ωστόσο, στήν πραγματικότητα τά
Βασιλικά ήταν μία δυσεύρετη πηγή καί γι' αύτό τόν λόγο πρακτικά ανεφάρμο-
στα. 'Αξίζει νά σημειωθεί τό άκόλουθο περιστατικό37: Τόν Φεβρουάριο τού 1825,
ό Υπουργός τού Δικαίου 'Ιωάννης Θεοτόκης άπευθύνεται στή μονή τού Μεγά-
λου Σπηλαίου και άφού έξηγεί ότι τό Υπουργείο στερείται νομικών βιβλίων, ζη-
τεί νά τού σταλούν τά λεγόμενα Βασιλικά πού έμαθε ότι βρίσκονται στό μονα-
στήρι. Μετά άπό ένα μήνα ό ήγούμενος άπαντα: «έρευνήσαμεν, καί δέν εύρέθη-
σαν» τά «ονομαζόμενα Βασιλικά», «άν δμως έχωσι άλλην όνομασίαν καί δέν
είναι γνωστή εις ημάς, ας φανερωθή μέ γράμμα ... δπου άν εύρεθώσι νά τά στεί-
λωμεν πρός όφελος τού "Εθνους».

Μολονότι τήν έποχή έκείνη τό έθιμικό δίκαιο είχε μεγάλη άπήχηση στό σύ-
νολο τής χώρας, ή «Νομική Διάταξη τής 'Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος» φαί-
νεται νά παραγνωρίζει τό στοιχείο αύτό καί δέν προβαίνει σέ καμία σχετική άνα-
φορά. Ή σιωπή αύτή δέν μπορεί παρά νά έκληφθεί ώς πρόθεση τών κοινωνικών
δυνάμεων πού είχαν άποφασιστική συμμετοχή στή σύνταξη τοϋ έπαναστατικοϋ
αύτού κειμένου νά καταργήσουν τό έθιμικό δίκαιο, τήν άγραφη αύτή πηγή δι-
καίου. 'Αντίθετα τέτοια πρόθεση δέν άνιχνεύεται στό άντίστοιχο έπαναστατικό
κείμενο τοϋ Μωριά, ήτοι τόν «Γενικό 'Οργανισμό τής Πελοποννήσου», ό οποίος

36. Τρωιάνος, ΈλλΔνη 1990, 698.

37. Παπαντωνίου, Άρμ. 1976, 257.
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αναγνωρίζει τό εθιμικό δίκαιο («τοπικά έθιμα») ώς δίκαιο πού ισχύει παράλληλα
μέ τό έπίσημο καί το φυσικό. Αύτό οφείλεται ίσως στό γεγονός οτι ή έπιρροή τοΰ
Κλήρου κατά τή σύνταξη τοΰ «Γενικού 'Οργανισμού τής Πελοποννήσου» δέν
ήταν τόσο μεγάλη όσο αύτή κατά τή σύνταξη τής «Νομικής Διάταξης τής
'Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος»38.

Ή συγκυριακή, περισσότερο, διάσταση απόψεων τών τοπικών συνελεύσεων
άναφορικά μέ τό ενδεχόμενο άναγνώρισης τών έθίμων ώς πηγής τού άστικοΰ δι-
καίου δέν έμελλε, ούτως ή άλλως, νά συντηρηθεί γιά πολύ. Στις έθνικές συνε-
λεύσεις πού έπακολούθησαν, οί έπικρατούσες κοινωνικές δυνάμεις κατέστησαν
σαφές οτι τό έθιμικό δίκαιο δέν μπορούσε νά διεκδικήσει χώρο στό νομικό καθε-
στώς τής χώρας. Τό κείμενο, μάλιστα, τής «Νομικής Διάταξης τής 'Ανατο-
λικής Χέρσου Ελλάδος» άποτέλεσε τό πρότυπο γιά τή σύνταξη τών προσωρινών
έπαναστατικών πολιτευμάτων πού θά άκολουθούσαν.

"Ετσι, τό «Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος» πού ψήφισε στήν 'Επί-
δαυρο ή Πρώτη 'Εθνοσυνέλευση (1822), στήν οποία τό πολιτικό κόμμα υπερτε-
ρούσε έναντι αυτού τών οπλαρχηγών, άφού προβλέπει τή μελλοντική κατάρτιση
Κωδίκων, δρίζει ότι «άχρι τής κοινοποιήσεως τών είρημένων Κωδήκων αί πολι-
τικαί καί έγκληματικαί διαδικασίαι βάσιν έχουσι τούς Νόμους τών άειμνήστων
Χριστιανών ήμών Αυτοκρατόρων...»39.

Ή ίδια ρύθμιση περιλαμβάνεται ένα χρόνο μετά καί στόν «νόμο τής Επι-
δαύρου», έπαναστατικό κείμενο πού ψήφισε ή Β ' 'Εθνική Συνέλευση τοΰ
"Αστρους, άνάλογης σύνθεσης μέ τήν πρώτη, ενώ κάποιες διαφοροποιήσεις άπα-
ντώται στό «Πολιτικό Σύνταγμα τής Ελλάδος», τό όποιο ψηφίστηκε τό 1827
στήν Τροιζήνα άπό τήν Γ ' 'Εθνοσυνέλευση. Στή συνέλευση αύτή έπικράτησαν
γιά πρώτη φορά τά προοδευτικά ρεύματα μέ κυρίαρχη φυσιογνωμία τόν Κολο-
κοτρώνη, ό οποίος είχε καί τήν πρωτοβουλία γιά τήν έκλογή τού Καποδίστρια
ώς κυβερνήτη τής Ελλάδος40.

38. Πανταζόπουλος, 'Από τής λόγιας παραδόσεως εις τόν Άστικόν Κώδικα, σ. 122, 150.

39. Ν. Ν. Σαρίπολος, Ή πρώτη Έθνοσυνέλευσις καί τό Πολίτευμα τής 'Επιδαύρου τοΰ 1822,
1907.

40. Παπαντωνίου, 'Αρμ. 1976, 258.
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Σ' αυτά τό επαναστατικό κείμενο λαμβάνεται καί πάλι πρόνοια γιά τή μελ-
λοντική σύνταξη κωδίκων. 'Ωστόσο ρητά προβλέπεται ότι τό έν λόγω έγχείρη-
μα θά πρέπει νά λάβει ύπόψη του τή γαλλική νομοθεσία, καθώς ήδη πρός τά τέ-
λη τής Έπανάστασης είχε οριστικά επικρατήσει ή ιδέα τής μίμησης ξένου έτοι-
μου κώδικα. "Αλλωστε, τά προηγούμενα έπαναστατικά κείμενα τών έθνοσυνε-
λεύσεων τής Επιδαύρου καί τού Άστρους, ύπό τήν πίεση τών έμπορων καί τών
ναυτικών, είχαν ήδη εισαγάγει τόν γαλλικό έμπορικό κά)δικα ώς πηγή τού έλλη-
νικού έμπορικού δικαίου, ρύθμιση βέβαια πού έπανέλαβε καί τό έν λόγω κείμενο.
Περαιτέρω, στό άρθρο 142 αύτού προβλέφθηκε ότι μέχρι τή δημοσίευση αύτών
τών κωδίκων θά ισχύουν οί «βυζαντινοί νόμοι» καί όσα άλλα άνέφερε ό Νόμος
τής Επιδαύρου. Ή χρησιμοποίηση τού γενικότερου αύτού όρου άντί γιά τόν μέ-
χρι τότε έπαναλαμβανόμενο, δηλαδή «νόμοι τών άειμνήστων χριστιανών αύτο-
κρατόρων», τείνει ίσως σέ διεύρυνση τής εισαγόμενης νομοθετικής ύλης41.

Καί τά τρία κείμενα τών έθνικών έπαναστατικών συνελεύσεων άπορρίπτουν
μέ τή σιωπή τους τήν ισχύ τών τοπικών εθίμων άπό τήν άλλη, ώς ευκταίο γε-
γονός χαρακτηρίζουν τή μελλοντική δημιουργία πολιτικού, δηλαδή άστικού Κώ-
δικα, προοπτική ή οποία πραγματώθηκε μετά τή διαδρομή μεγάλου — πάνω άπό
αιώνα — χρονικού διαστήματος. Δέν χωρεί, έπομένως, άμφιβολία ότι τό έπίσημο

βυζαντινορρωμάίκό δίκαιο είχε νικήσει κατά κράτος κατά τή σύνταξη τών έπα-

' 42

ναστατικων κείμενων .

41. Τρωιάνος, ΈλλΔνη 1990, 698.

42. Στήν πράξη δμως, καί παρά τον τυπικό παραγκωνισμό, τά έθιμα δέν είχαν χάσει τήν άπή-
χησή τους στόν λαό, σέ βαθμό μάλιστα πού ή 'ίδια ή διοίκηση του επαναστατημένου έθνους νά ανα-
γκαστεί νά παραδεχθεί τήν de facto έπικράτησή τους {Πανταζόπουλος, Άπό τής λόγιας παραδόσε-
ως εις τόν Άστικόν Κώδικα, σ. 126' ο ίδιος, Άνάτυπον άπό τήν ΕΕΑΝ, τ. 67ος, 1949, 36 [23]).
Γιά παράδειγμα, στήν Αθήνα, κατά τήν περίοδο τής έπανάστασης, ένα άπό τά νομικά έθιμα που δια-
σώζεται είναι καί ή άναγνώριση υπέρ ορισμένων προσώπων, συγγενών ή γειτόνων, τοϋ δικαιώματος
προτίμησής τους ώς άγοραστών έπί πωλήσεως άκινήτων. Τό δικαίωμα προτίμησης, μάλιστα, έχει
τήν ιδιαιτερότητα δτι άποτέλεσε περιεχόμενο παλαιάς βυζαντινής διάταξης, ή όποια περιλήφθηκε
στήν Έξάβιβλο τοϋ Αρμενόπουλου, ωστόσο ίσχυσε ύπό τή μορφή άγραφου νόμου καθ' δλη τήν πε-
ρίοδο τής τουρκοκρατίας στήν Ελλάδα (βλ. σχετικά Γέροντα, Περί τοϋ έθιμικοϋ δικαίου τών Αθη-
νών τής Τουρκοκρατίας καί τής έπαναστάσεως, σ. 101). 'Επίσης, ή έθιμική άναγνώριση γενικών
ρητρών που περιέχουν κανόνες επιείκειας καί πού έδιναν στούς δικαστές ή τούς έπιλεγόμενους άπό
τούς διαδίκους διαιτητές ικανά περιθώρια διακριτικής ευχέρειας καί άπόκλισης άπό αύστηρούς κανό-
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Ή αποδοχή πάντως τοΰ βυζαντινού δικαίου ώς τής κυρίαρχης πηγής του
άστικού δικαίου τών επαναστατημένων περιοχών επικρίθηκε άπό μερίδα τοΰ
πνευματικού κόσμου τής εποχής εκείνης. Ό Κοραής, γιά παράδειγμα, θεωρεί
τους κανόνες του βυζαντινού δικαίου ώς άναγκαίο κακό μέχρις ότου προσκληθούν
«άπό τά φωτισμένα έ'θνη τής Ευρώπης» νομοθέτες. Αναφέρει χαρακτηριστι-
κά43: «Δέν επαινούν βέβαια τους Γραικορωμαϊκους νόμους ώς ορθούς, άλλά τούς
συγχωρούν ώς άπαραιτήτως άναγκαίους, έ'ως ου συνταχθώσιν οί μέλλοντες νά
μας κυβερνώσι νόμοι...»44.

"Αξιον άπορίας, ωστόσο, είναι ή άπουσία άπό τά έν λόγω επαναστατικά κεί-
μενα κάθε άναφοράς στήν «Έξάβιβλο» τού 'Αρμενόπουλου, αν' καί ή τελευταία
είχε ταυτιστεί στή συνείδηση τών Ελλήνων μέ τούς νόμους τών βυζαντινών
αύτοκρατόρων. Τό φαινόμενο αύτό θά μπορούσε νά έξηγηθεΐ είτε μέ τήν αιτιολο-
γία ότι ήταν αυτονόητη ή έφαρμογή τής «Έξαβίβλου» ώς μόνης προσιτής

νες έ'μμεσα λαμβάνεται υπόψη καί άπό τούς εφαρμοστές τοΰ δικαίου τήν έπαναστατική περίοδο (Στα-
θόπουλος, Άρμ. 1992, 471). Άξια μνείας είναι μία άπόφαση πού έξέδωσε τό δικαστήριο τοΰ Με-
σολογγίου τό 1824 (βλ. Κανίνια, Ή δικαιοσύνη στό Μεσολόγγι 1821-1826, 1985, Άνάτυπον άπό
τήν Επετηρίδα τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τοΰ Ελληνικού Δικαίου τής Ακαδημίας Αθη-
νών, Τόμ. 27-28 (1980-1981), σ. 271-272). Ή πρός εκδίκαση υπόθεση άφοροΰσε στήν άγορά κα-
πνοΰ, ό όποιος άποκαλύφθηκε δτι είχε πραγματικά έλαττώματα, δτι ήταν δηλαδή «πατίδος καί αχα-
μνός». Τό δικαστήριο πού άνέλαβε τήν κρίση τής διαφοράς έκρινε οτι δέν ευθύνεται ό πωλητής «κα-
θότι πράγμα όπου έλήφθη καί έταξιδεόθη ... δέν είναι δίκαιον νά γυρισθή οπίσω ...». Προσθέτει δμως
τό δικαστήριο δτι ορθό είναι «κατά συγκατάβασιν» νά πάρουν οί πωλητές «τά τρία άσκία όπου έχουν
τόν κατώτερον ταμβάκον, έκπιπτομένης τής τιμής ... καί αί κατά τοΰ έγγυητοΰ ... διαμαρτυρήσεις
νά λυθώσιν άζημίως», Σ' αυτή τήν τελευταία κρίση τοΰ δικαστηρίου καί ειδικότερα στή ρήτρα «κατά
συγκατάβασιν» μποροΰμε νά άνιχνεύσουμε τήν έφαρμογή τοΰ κριτηρίου τής έπιείκειας, όπως -αύτό
είχε διαπλαστεί εθιμικά τούς προηγούμενους αιώνες. Είναι προφανές δτι μέ τέτοιες έπιταγές επιεί-
κειας έκδηλωνόταν άπό παλιά ή μόνιμη έπίδραση τής ελληνικής καί άργότερα τής χριστιανορθόδο-
ξης ηθικής φιλοσοφίας πάνω στό αυστηρό ρωμαϊκό δίκαιο (ετσι καί Σταθόπουλος, Άρμ. 1992, 471).

43. Βλ. Παπαντωνίου, Άρμ. 1976, 256 μέ παραπομπή σέ 'Αδαμάντιο Κοραή, Σημειώσεις εις
τό προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλάδος τοΰ 1822 έτους, έκδοση υπό Θεμ. Βολίδου, Αθήναι 1933,
σ. 117.

44. Τό κείμενο αύτό τοΰ Κοραή είδε τό φώς τής δημοσιότητας μετά τό θάνατο του, μόλις τό
1933. "Ηδη δμως άπό τήν εποχή έκείνη (1824 καί έπ.) είχαν έκδηλωθεΐ έντονες άντιδράσεις κατά
τής εισαγωγής τοΰ βυζαντινού δικαίου (βλ. σχετικά Τρωιάνο, Οι πηγές τοΰ βυζαντινού δικαίου, 1999,
σ. 322 έπ.).
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πηγής τού βυζαντινού δικαίου, είτε επειδή οί συντάκτες γνώριζαν δτι ή Έξάβι-
βλος είναι ιδιωτικό εγχειρίδιο καί δχι πρωτότυπη νομοθετική πηγή .

Οί παραλείψεις τών επαναστατικών συνελεύσεων εντοπίστηκαν στή συνέχεια
άπό τόν Κυβερνήτη τής Ελλάδος, τόν Καποδίστρια, ό όποιος θέλησε νά δημι-
ουργήσει μία έννομη τάξη, ή οποία θά άνταποκρινόταν περισσότερο στις πραγ-
ματικές κοινωνικές συνθήκες τής χώρας τότε. Γι' αύτό τόν λόγο άναγνωρίζεται
καταρχήν ώς ισχύον τό έπίσημο δίκαιο, όχι δμως άδιακρίτως, άλλά μόνο τό
πράγματι ισχύον, ήτοι οί πολιτικοί νόμοι τών μεταγενεστέρων Αύτοκρατόρων.
Πρόχειρη, μάλιστα, σύνοψη αύτών δρίζεται ή «Έξάβιβλος» τού 'Αρμενόπουλου.
Τό άρθρο 38 τοϋ Ψηφίσματος τοϋ Κυβερνήτη (15 Δεκεμβρίου 1828) ορίζει ότι
«Τά δικαστήρια άκολουθοϋν εις μεν τά πολιτικά, τούς νόμους τών Αύτοκρατό-
ρων, περιεχομένους εις τήν πρόχειρον Έξάβιβλον τού 'Αρμενόπουλου- εις δέ τά
έμπορικά τόν τής Γαλλίας Έμπορικόν Κώδικα». Παράλληλα άναγνωρίζεται καί
ή ισχύς τού έθιμικοϋ δικαίου, «τών άγραφων νόμων», καί λαμβάνεται μέριμνα γιά
τήν περισυλλογή του μέ σκοπό άντιπαραβολής καί συγχρονισμού του πρός τό
έπίσημο δίκαιο, τούς «ύπάρχοντες γραπτούς νόμους»46. Ωστόσο, τόν Μάρτιο
τοϋ 1832, μετά τή δολοφονία τού Καποδίστρια, έπαναφέρεται σέ ισχύ τό νομικό
καθεστώς πού ίσχυε πριν άπό τήν άνοδο τού Κυβερνήτη στήν εξουσία. Μέ τό
άρθρο 291 τοϋ Πολιτικού Συντάγματος τής Ε ' 'Εθνικής Συνελεύσεως (5 Δε-
κεμβρίου 1831 - 15 Μαρτίου 1832) ορίζεται ότι «"Εως ότου δημοσιευθώσι κώ-
δηκες νόμου κατά τό 118 άρθρον, οί Βυζαντινοί νόμοι τών Ρωμαίων καί Χρι-
στιανών Αύτοκρατόρων ... καί οί παρά τής Ελληνικής Πολιτείας δημοσιευόμε-
νοι έχουν ίσχύν...».

Ό κύκλος ολοκληρώθηκε μέ τό Διάταγμα τής 'Αντιβασιλείας περί «Πολι-
τικού Νόμου» τής 23ης Φεβρουαρίου 1835, στό όποιο ορίζεται δτι «οί πολιτικοί
νόμοι τών βυζαντινών αύτοκρατόρων οί περιεχόμενοι εις τήν Έξάβιβλον τού
'Αρμενόπουλου, θέλουν ισχύει, μέχρις ου δημοσιευθή ο πολιτικός κώδιξ τού οποί-
ου τήν σύνταξιν διετάξαμεν ήδη. Τά έθιμα δμως, όσα πολυχρόνιος καί άδιάκοπος

45. Πανταζόπουλος, "Γένεσις καί άνέλιξις του ελληνικού δικαίου", Άνάτυπον άπό τήν ΕΕΑΝ,
τ. 67ος, 1949, 37 [24]).

46. Πανταζόπουλοζ, ο.π.
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συνήθεια ή αποφάσεις δικαστικαί καθιέρωναν, υπερισχύουν όπου έπεκράτη-

47

σαν» .

Ό «πολιτικός κώδιξ», τον όποιο προαναγγέλλει τό Διάταγμα τής 'Αντιβα-
σιλείας, τέθηκε τελικά σέ ισχύ τήν 23η Φεβρουαρίου 1946, δηλ. μετά άπό 111
χρόνια, υπό τόν τίτλο «'Αστικός Κώδιξ».

V. Έπίμετρον

Τό πόρισμα τών όσων έξέθεσα έν συντομία είναι ότι οί τύχες τού σύγχρονου
άστικού δικαίου καθορίστηκαν ώς ένα βαθμό καί άπό τις κοινοτικές, πολιτικές
καί ιστορικές ζυμώσεις τής περιόδου τής έπανάστασης τού '21. Οί έξεγερμένοι
"Ελληνες, συνειδητοποιημένοι όσο ποτέ άλλοτε γιά τή σημασία τού άγώνα τους,
διατράνωσαν σέ όλα τά μήκη καί τά πλάτη του πολιτισμένου τότε κόσμου τόν
πόθο τους νά ιδρύσουν ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Τά μηνύματα στέλνονταν
άπό πολλές κατευθύνσεις: άπό τή λυσσώδη έθνική άντίσταση στήν μπαρουτο-
καπνισμένη αιγαιοπελαγίτικη θάλασσα, άπό τά βαμμένα μέ τό αίμα τών άρμα-
τολών λαγκάδια καί τις πεδιάδες τής ήπειρωτικής χώρας, άπό τά πύρινα λόγια
τών ιερέων καί τών λογίojv τής ξενιτιάς, άπό τις έπαφές, τις κινήσεις καί τούς
χειρισμούς στά διπλωματικά σαλόνια τών αυλών τής πολιτισμένης Ευρώπης,
καθώς καί άπό τά κείμενα τών συνελεύσεων τού έπαναστατημένου λαού, πού
εξέφραζαν τή συλλογική, έστω κατά πλειοψηφία, βούληση τών Ελλήνων νά
ρυθμίσουν ζητήματα πού είναι άπαραίτητα γιά τήν έπιβίωση ενός άνεξάρτητου
κράτους πού τότε έκανε τά πρώτα του βήματα.

Σ' αύτή τήν εναγώνια προσπάθεια τών έπαναστατημένων Ελλήνων εντάσ-
σεται καί ή πρόθεσή τους νά παγιώσουν, έν ε'ιδει εθνικού κεκτημένου, μία νέα
έννομη τάξη. "Ενα άπό τά στοιχεία, άλλωστε,· πού προσδιορίζει καί τήν έθνική
κυριαρχία σέ μία ευρύτερη γεωγραφική περιοχή είναι καί ή έπιβολή μίας συγκε-
κριμένης έννομης τάξης, δηλαδή ενός συνόλου κανόνων πού εμφανίζουν τά χα-
ρακτηριστικά τής υποχρεωτικότητας καί τού κρατικού καταναγκασμού. Σέ ό,τι

47. Γιά τό Διάταγμα τής 'Αντιβασιλείας βλ. άντί πολλών Δημ. Παππούλια, Γενικαί 'Αρχαί τοΰ
'Αστικοΰ Δικαίου, τεύχος Α'. 1921, σ. 2 έπ.· Πανταζόπουλο, 'Από τής «λογίας» παραδόσεως εις
τόν Άστικόν Κώδικα, σ. 197 έπ.
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άφορα τον τομέα τών ιδιωτικών σχέσεων τών υπηκόων του νεοϊδρυόμενου ελλη-
νικού κράτους, ώς κυρίαρχη πηγή δικαίου άναδείχθηκε τό δικαιί'κό σύστημα τών
«άειμνήστων Χριστιανών Αύτοκρατόρων». Ή άπώτερη σκέψη, βέβαια, ήταν νά
άποκτήσει στό μέλλον τό άρτιγέννητο κράτος δικό του 'Αστικό Κώδικα. Κάτι
τέτοιο, δμως, έμελλε νά έκπληρωθεΐ πολλές δεκαετίες άργότερα, ίσως καί γιατί
ό νομικός κόσμος τών μεταεπαναστατικών κοινωνιών, συναισθανόμενος τή σπου-
δαιότητα ένός τέτοιου μεγάλου εγχειρήματος, χρονοτρίβησε ήθελημένα, προκει-
μένου νά έκπονηθεΐ ένα ώριμο, άρτιο καί πλήρες νομοθετικό έργο.

"Ετσι, τό βυζαντινορρωμαϊκό δίκαιο, ιδίως όπως αύτό είχε κωδικοποιηθεί
στήν εύσύνοπτη συλλογή τοϋ 'Αρμενόπουλου, τήν «Έξάβιβλο», προικίστηκε άπό
τήν ιστορική μοίρα μέ τό τιμητικό καθήκον νά μεταλαμπαδεύσει τό φώς του άπό
τούς Βυζαντινούς καί τούς τουρκοκρατούμενους "Ελληνες στούς ύπηκόους τού
άνεξάρτητου πιά έλληνικοϋ κράτους. Σταθμός δέ αύτής τής μεταλαμπάδευσης
άποτέλεσε ή Έπανάσταση τοϋ '21, ή οποία έθεσε τά θεμέλια νά καθιερωθεί τό
δίκαιο τής βυζαντινής Αύτοκρατορίας ώς τό δίκαιο τών νεότερων χρόνων.

Είναι άλήθεια ότι ή έπιβολή αύτή τού βυζαντινορρωμάίκοϋ δικαίου δέν προ-
έκυψε άποκλειστικά άπό τήν άντικειμενική καί άποστασιοποιημένη έκτίμηση
τής τότε νομικής καί κοινωνικής πραγματικότητας. Ή άποδοχή τής πηγής
αύτής τοϋ άστικοϋ δικαίου ύπέκρυπτε καί ιδιοτελείς έπιδιώξεις τών φορέων πού
κατείχαν τά σκήπτρα τής έξουσίας κατά τήν έπαναστατική περίοδο, άν καί προ-
βαλλόταν, ώς «κολυμβήθρα τού Σιλωάμ», δ λόγος δτι ή καθιέρωση τών νόμων
τών «άειμνήστων Χριστιανών Αύτοκρατόρων» άποκαθιστούσε τήν ιστορική συ-
νέχεια τού ελληνικού γένους, ή όποία είχε διακοπεί μέ τή βαρβαρική έπικράτη-
ση τών 'Οθωμανών.

Ή ρύθμιση όμως τών έννομων σχέσεων τών μελών μιάς οργανωμένης σέ
κράτος κοινωνίας δέν μπορεί νά στηριχθεί μόνο σέ ρομαντικές θεωρήσεις, πολύ
λιγότερο δέ σέ καιροσκοπικές βλέψεις. Ή διαμόρφωση τών πηγών τού δικαίου
πρέπει νά λαμβάνει ύπόψη της τήν κοινωνική πραγματικότητα, διότι αύτήν
άλλωστε καλείται νά ρυθμίσει. Τά έθιμα, γιά παράδειγμα, θά έπρεπε νά τεθούν
πρός κρίση άπό τίς έπαναστατικές συνελεύσεις, διότι άποτελούσαν καί αύτά κομ-
μάτι τής καθημερινότητας τών πολιτών. Ή ένδοσκόπησή τους θά μπορούσε νά
βοηθήσει στήν κατανόηση τής «νομικής κουλτούρας» τής έλληνικής κοινωνίας
τά χρόνια έκεΐνα καί στήν εισαγωγή θεσμών πού θά ήταν πιο κοντά στόν τρόπο
ζωής τών Ελλήνων τότε. Εξάλλου, πολλές άπό τίς ρυθμίσεις τοϋ βυζαντινορω-
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μ.αϊκοϋ δικαίου, οί όποιες ενδεχομένως νά είχαν καί τις ρίζες τους στήν «μακρι-
νή» 'Ιουστινιάνεια νομοθεσία, προυπέθεταν τήν ύπαρξη σχέσεων καί θεσμών, που
καί σέ αυτήν άκόμα τή μέση καί τήν ύστερη βυζαντινή περίοδο (ας μή μιλάμε
γιά τήν Ελλάδα τοΰ 19ου αιώνα) είχαν σχεδόν ξεχαστεί48, θά έπρεπε, επομέ-
νως, νά υπάρξει κριτική σταχυολόγηση τών βυζαντινών νόμων, ώστε νά άπο-
βληθούν τά άναχρονιστικά στοιχεία.

Μέσα σ' αυτή τή δίνη, ή μίμηση ξένων νομοθεσιών πρόβαλε ώς μία εναλλα-
κτική λύση. 'Αναμφίβολα, τά ξένα νομοθετήματα ήταν προϊόντα μεστής καί ώρι-
μης επιστημονικής έπεξεργασίας καί ουδείς δύναται νά αρνηθεί ότι, έάν μεταφέ-
ρονταν στήν ελληνική έννομη τάξη, θά έξασφάλιζαν αν μή τι άλλο ένα σταθερό
καί πλήρες κανονιστικό πλαίσιο. Ωστόσο, αύτό τό πλαίσιο δέν θά ήταν «έλληνι-
κό», δέν θά είχε άφουγκραστεΐ τόν παλμό τής ελληνικής κοινωνίας, δέν θά είχε

λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες τής ελληνικής κοινωνικής καί κατ' έπέκτα-

' 49

ση νομικής πραγματικότητας ".

Συνολικά, θά μπορούσε νά πει κανείς ότι ό τρόπος πού διαμορφώθηκαν οί
πηγές τού άστικού δικαίου κατά τήν έπανάσταση τού '21 μπορεί νά μήν άκο-
λούθησε τήν πιο ορθολογική καί συνετή διαδρομή' μπορεί σέ όρισμένα σημεία νά
έπηρεάσθηκε προεχόντως άπό υποκειμενικά στοιχεία' μπορεί νά παρασύρθηκε
άπό τό δικαιολογημένο «έθνικό» παραλήρημα τής ιστορικής συγκυρίας· μπορεί
τέλος νά ήταν άπλά μιά γρήγορη καί εύκολη λύση, αν άναλογιστεΐ μάλιστα κα-
νείς ότι έκείνη τήν έποχή ή ρύθμιση τής άστικής νομοθεσίας δέν ήταν θέμα άμε-
σης προτεραιότητας.

Παρόλα αυτά, όσες έπικρίσεις κι αν σωρευθοϋν, δέν πρέπει νά παραβλέπεται
τό γεγονός ότι οί έπαναστατημένοι 'Έλληνες αισθάνθηκαν τήν άνάγκη, υπό δύ-
σκολες συνθήκες καί κάτω άπό τήν άπειλή τής άποτυχίας τού έπαναστατικού
τους άγώνα, αν μή τι άλλο νά ρυθμίσουν τό νομοθετικό πλαίσιο πού θά διεϊπε τις
ενοχικές, οικογενειακές, κληρονομικές κ.λπ. σχέσεις τους. Ή λύση πού δόθηκε
δέν διεκδικεί προφανώς τό «άλάθητο», ήταν όμως μία «καθαρή» λύση μέ βεβαι-
ωμένη τήν πρόθεση τού "Εθνους νά πορευθεί στόν νομικό δρόμο πού είχαν χαρά-
ξει οί περιφανείς πρόγονοι τους. Αύτή ή λαχτάρα τών έπαναστατημένίυν Έλλή-

48. Τρωιάνος, ΈλλΔνη 1990, 704.

49. Παπαντωνίου, Άρμ. 1976, 257.
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νων νά διαλαλήσουν στά πέρατα τής Οικουμένης τή συνέχεια τοϋ Ελληνισμού
αποτυπώνεται σαφώς στή Διακήρυξη τής Ανεξαρτησίας άπό τήν Α ' Εθνική
Συνέλευση (Επίδαυρος, 'Ιανουάριος 1822), ή οποία άρχίζει μέ τήν εξής φράση:
«'Απόγονοι τού σοφού καί φιλανθρώπου έθνους τών Ελλήνων, σύγχρονοι τών νύν
πεφωτισμένων καί εύνομουμένων λαών τής Εύρώπης...»50. Ή στάση αύτή τών
έπαναστατημένων Ελλήνων άς προβληματίσει όσους Νεοέλληνες 'Ιστορικούς
κάνουν ο,τι μπορούν γιά νά άμφισβητήσουν καί υπονομεύσουν τήν πίστη τών
Ελλήνων στήν έθνική τους κληρονομιά.

Οί «άείμνηστοι ήμών Χριστιανοί Αύτοκράτορες», στούς οποίους άνέτρεξαν οί
"Ελληνες τού 1821 ώς πηγή τού δικαίου τοϋ νεοσύστατου κράτους, μπορεί νά
άποτελοϋσαν ήδη μια ιστορική άνάμνηση τοΰ πάλαι ποτέ κραταιού παρελθόντος.
Σίγουρα όμως καί αύτοί «μέ τόν τρόπο» τους ένέπνευσαν τόν άπελευθερωτικό
άγώνα καί τόνωσαν τήν έθνική ύπερηφάνεια τού Γένους, σέ μια περίοδο πού μό-
νο τά ιδανικά τής αυτοθυσίας'καί τής αύταπάρνησης θά μπορούσαν νά δικαιώ-
σουν τό βαθύτερο νόημα τοΰ θρυλικού συνθήματος «'Ελευθερία ή Θάνατος»!

.50. Βλ. Άντ. Παντελή /Στέφ. Κουτσουμπίνα / Τρ. Γεροζηση (έπιμ.), Κείμενα Συνταγματικής
Ιστορίας, 1993, σ. 30.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

'Αμαλίας Μεγαπάνου: Πρόσωπα καί άλλα κύρια ονόματα μυθολογικά-ίστορικά,
εως τόν Ιο μ.Χ. αιώνα τής άρχαίας ελληνικής γραμματείας (2006),

Δόμνας Βισβίζη-Δοντά: ''Ανατολική Μεσόγειος. Πολιτική καί οικονομική σημα-
σία μιας θάλασσας (1815-1914), υπό τοϋ ακαδημαϊκού κ. Κωνσταντίνου Δε-
σποτόπουλου .

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών έφορεύει κάπως τή δημιουργική δράση τών Ελλή-
νων καί τών Ελληνίδων, στις επιστήμες καί στά γράμματα καί στις καλές τέ-
χνες. 'Εκδηλώσεις τής έφορείας αύτής είναι οί άνά Μάρτιον καί Δεκέμβριον κατ'
έτος βραβεύσεις έξαίρετων έργων, μετά πρόταση τής οικείας Τάξεως, άλλά καί
οί όχι σέ τακτό χρόνο παρουσιάσεις άπό 'Ακαδημαϊκούς, άμεσα, ένώπιον τής
Όλομελείας έξαίρετων έπίσης έργων, άξιων κατά κρίση τους άτομική νά παρου-
σιασθούν ένώπιόν της.

Σήμερα παρουσιάζω δύο βιβλία. Τό πρώτο είναι πολύτιμο σύγγραμμα καί
βοήθημα ελληνικής άρχαιογνωσίας. Τό δεύτερο έχει θέμα τήν 'Ανατολική
Μεσόγειο στήν χρονική περίοδο 1815-1914. Κατά σύμπτωση, καί τά δύο είναι
προϊόντα γυναικείας διάνοιας καί γραφίδας.

Τό πρώτο βιβλίο αύτό-αναγγέλλεται ώς εξής: 'Αμαλίας Μεγαπάνου, Πρόσωπα
καί άλλα κύρια ονόματα μυθολογικά-ίστορικά, έως τόν Ιο μ.Χ. αιώνα τής άρχαίας
ελληνικής γραμματείας (2006, 'Εκδόσεις "Εναστρον καί Μουσείο Μπενάκη).

Συγγραφεύς του είναι, σύμφωνα με τό άρχικό της όνομα, ή 'Αμαλία Κανελ-
λοπούλου, άνηψιά τού άοιδίμου, άριπρεπέστατου 'Ακαδημαϊκού, Παναγιώτη Κα-
νελλόπουλου (Τό «'Αμαλία Μεγαπάνου» δέν είναι φιλολογικό ψευδώνυμο, άλλά
μάς ύπενθυμίζει ό,τι έχω καταγγείλει τό 1960 ώς έπωνυμικό χαμαιλεοντισμο
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τών έγγαμων γυναικών). Ή συγγραφή του υποκινήθηκε άπό βαθύβλυστη πα-
ρόρμηση, γέννημα ιδιαίτερης ευαισθησίας γιά τήν 'Ιστορία καί τή μυθολογία τών
άρχαίων Ελλήνων, καί συντελέσθηκε μέ βαρύ έπί δώδεκα έτη πνευματικό μό-
χθο καθημερινό, ένδεικτικό τής ήθικής ευρωστίας τής συγγραφέως.

"Αξιζε νά παρουσιασθεί άπό τό βήμα τής 'Ακαδημίας τό έπιβλητικοϋ μεγέ-
θους έξαίρετο αυτό υπό μορφή λεξικογραφίας βιβλίο τών 1150 σελίδων μεγάλου
σχήματος καί πολλών χιλιάδων λημμάτων.

Συγκινητικός είναι ήδη ό τεράστιος πνευματικός μόχθος τής συγγραφέως
του. 'Ιδιαίτερα πολύτιμη, δμως, είναι ή συμβολή του γιά τήν άνετη πρόσβαση
τών σημερινών Ελλήνων πρός τήν Ιστορία καί τή μυθολογία τών άρχαίο,ιν
Ελλήνων στήν έμπρόσωπη μορφή της. Είναι τό βιβλίο αύτό θησαυρός ελληνικής
ήρωογραφίας, καί άγωγός εύχρηστος πρός συγκεκριμένη έπικοινωνία μέ τήν
άρχαία Ελλάδα- καθώς καί, άπό υποκειμενική άποψη, τρόπαιο πνευματικό τής
άλλοτε Πρώτης Κυρίας τής Ελλάδος.

Ευρετήριο "Εργων καί Συγγραφέων, άριστα παρά τό πλήθος τους συνταγ-
μένο, προσδίδει καί χαρακτήρα έπιστημονικό στό πολυφρόντιστο αύτό Ύπερ-λε-
ξικό ελληνικής Ιστορίας καί μυθολογίας- καθώς μάλιστα ένέχει καί μνεία τών
πηγών, κατά διάταξη άλφαβητική τών δνομάτων άρχαίων Ελλήνων συγγραφέ-
ων, άλλά καί παράθεση πλουσιώτατης βιβλιογραφίας.

Τό έκπληκτικό αύτό βιβλίο είναι δεκτικό γιά έπανειλημμένες, μερικές άνα-
γνώσεις, προκλημένες είτε άπό συγκεκριμένη άπορία γιά δ,τι σημαίνει κάποια λέ-
ξη-όνομα, φορτισμένη μέ γοητεία, έκγονη τής άρχαιοελληνικής άναφοράς της,
είτε άπό έφεση γνωριμίας γενικά μέ διάσημα πρόσωπα ένεργά στήν Ιστορία τών
άρχαίων Ελλήνων ή πρόσωπα μυθικά, πλάσματα έξωιστορικά τής ποιητικής
φαντασίας των.

Ό αισθαντικός άναγνώστης, μέτοχος κάπως ελληνικής παιδείας, νοιώθει
πνευματική ευφροσύνη μέ τήν ευμάρεια έλληνογνωσίας του άπό τό περιεκτικώ-
τατο αύτό βιβλίο. Τέτοιος αισθαντικός άναγνώστης δηλώνω καί δ 'ίδιος έγώ. Καί
ομολογώ τή μερίδα μου ευφρόσυνου θάμβους άπό τήν πλημμυρίδα γνώσεων Ιστο-
ρίας καί μυθολογίας τής Ελλάδος, τήν κατακλυστική τών σελίδο^ν τού βιβλίου-
άν καί δέν είμαι άμοιρος ελληνομάθειας, καθώς άπό έφηβος καί μέχρι σήμερα με-
λετώ, έπί δεκαετίες πολλές, τά κείμενα τής άρχαίας ελληνικής γραμματείας.

* * *
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Τοϋ Βου βιβλίου συγγραφεύς είναι ή κυρία Δόμνα Βισβίζη-Δοντά, ομότιμη κα-
θηγήτρια 'Ιστορίας στό Παν. Ιωαννίνων, μέ ένεργότατη Θητεία Προϊσταμένης
τής Υπηρεσίας Ιστορικού 'Αρχείου τοϋ 'Υπουργείου 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος,
άλλά καί άπόγονος τής ομωνύμου της ήρωίδας τής 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως.

Τό παρουσιαζόμενο σύγγραμμά της έχει τίτλο 'Ανατολική Μεσόγειος καί
ύπότιτλο Πολιτική καί οικονομική σημασία μιας θάλασσας (1815-1914). 'Εκ-
δόθηκε τό 2005 καί στις 498 σελίδες του, μεγάλου σχήματος, ένέχει έμπερι-
στατωμένη παρουσίαση καί άξιολόγηση γεγονότων καί στοιχείων πολιτικής προ-
πάντων, άλλά καί οικονομίας καί συναρτήσεων μεταξύ τους, μέ άναφορά στήν
γεί^γραφική αύτή περιοχή καί στήν χρονική αύτή περίοδο.

'Υπενθυμίζω τήν κοσμοϊστορική σημασία τής Μεσογείου, καθώς ύπήρξε ή
γενέτειρα τού οικουμενικής εμβέλειας στήν έποχή μας εύρωπαϊκού πολιτισμού.
'Επισημαίνω, έξ άλλου, ότι ό διάσημος Γερμανός ιστορικός Schwarz, (Die Heilige
Allianz, σ. 81-147: Der europäische Bund und Capodistria) χαρακτηρίζει τή
χρονική περίοδο τής 'Ιστορίας τής Εύρώπης άπό 1815 έως 1914, δηλαδή άπό
τή λήξη τών ναπολεόντειων πολέμων έως τήν έναρξη τού Πρώτου Παγκόσμιου
Πολέμου, ώς Ειρήνη ένενήντα έτών, καί μάλιστα προβάλλει τόν 'Ιωάννη Καπο-
δίστρια ώς κύριο συντελεστή γιά τήν έμπέδωσή της.

Πρόλογος, Εισαγωγή εκτεταμένη, 8 μεγάλα κεφάλαια, πλουσιώτατη βιβλιο-
γραφία καί πολυσέλιδο εύρετήριο συναποτελούν τό έπιβλητικό αύτό σύγγραμμα.

Στήν Εισαγωγή έξιστορούνται συνοπτικά όσα διαδραματίσθηκαν στή διεθνή
πολιτική μέ άντικείμενο τήν 'Ανατολική Μεσόγειο καί τίς παράκτιές της χώρες
ήδη άπό τό 1718, καί προπάντων άπό τό 1774 έως τό 1815. Παραστατικά πα-
ρουσιάζεται δ οικονομικός, άλλά προπάντων πολιτικός άνταγωνισμός τότε Γαλ-
λίας, Ρωσσίας, Βρετανίας, μεταξύ τους καί πρός τήν 'Οθωμανική Αύτοκρατορία:
έναλλαγή άντιμαχιών καί συμμαχιών μεταξύ τών τεσσάρων αύτών κρατών κατά
ύπαγορεύσεις τής ιστορικής συγκυρίας· έπιπτώσεις τών μεταλλαγών αύτών πο-
λιτικής στήν 'Επτάνησο- προσαρμογή τών ύπόδουλων 'Ελλήνων στήν ιστορική
συγκυρία καί άξιοποίηση τών παρεχόμενων εύκαιριών γιά πλουτοφόρα δράση, ναυ-
τεμπορική προπάντων- πολιτικές πρωτοβουλίες, τής αύτοκράτειρας Αικατερίνης
Β ', τού σουλτάνου Σελίμ Γ ', τοϋ William Pitt, τού Ναπολέοντος Βοναπάρτη,
τού αύτοκράτορος 'Αλεξάνδρου Α ' καί άλλων. Καταληκτικά δηλώνεται: «Οί συν-
θήκες τού 1815, οί όποιες σφράγισαν τούς ναπολεόντειους πολέμους, οριοθετούν
τήν άπαρχή τού δέκατου ένατου αιώνα», «Στό πλαίσιο αύτό θά άναζητηθούν οί
βαθύτερες αιτίες γιά νά ερμηνευθεί ή πολιτική καί οικονομική σημασία τής 'Ανα-
τολικής Μεσογείου κατά τόν δέκατο ένατο αιώνα (1815-1914)», τόν έκτεινόμε-
νο δηλαδή έως τήν έναρξη τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου τό 1914.
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Ή πολυδιάστατη αύτή εξιστόρηση καίριων πριν τό 1815 φάσεων τού πολι-
τικοοικονομικού άνταγωνισμού τών Εύρωπάίκών τότε μεγάλων Δυνάμεων γιά
εδραίωση επιρροής στήν περιοχή τής 'Ανατολικής Μεσογείου, έπιτελειται μέ
ιστορική έμβρίθεια καί όξυδέρκεια, μέ νηφαλιότητα καί αμεροληψία καί είναι
πράγματι ώραία Εισαγωγή στό κύριο Μέρος τού βιβλίου, καθώς προβάλλει έντο-
να καί πανοραμικά τή δυναμική τών διεθνών σχέσεων ώς πρός τήν 'Ανατολική
Μεσόγειο πριν άπό τήν υπό εξιστόρηση περίοδο, κύριο θέμα τού βιβλίου, ώστε ή
έξιστόρηση αύτής νά ξεκινήσει άπό άφετηρία γνώριμη, καί ιδιαίτερα μέ τήν εικό-
να τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ώς σχεδόν υπό κατάρρευση. 'Αξίζει νά επι-
σημανθεί, ότι μνημονεύεται ή κυκλοφορία στό Παρίσι τό 1788, δηλαδή μόλις
πριν τήν Γαλλική Έπανάσταση, φυλλαδίου, όπου υποστηριζόταν ότι «οί 'Οθω-
μανοί ώφειλαν νά εγκαταλείψουν τήν Ευρώπη, τήν Μικρά 'Ασία, τήν Συρία, τήν
Παλαιστίνη καί όλες τις άκτές τής Μεσογείου» (σ. 19).

Στήν σύντομη αύτή παρουσίαση τού βιβλίου άρκούμαι ήδη νά έπισημάνω κά-
ποιους τίτλους κεφαλαίων του.

1. Νέα ισορροπία δυνάμεων στήν Ευρώπη. Ή κυριαρχία στήν 'Ανατολική
Μεσόγειο μετά τό 1827. 2. 'Απαρχή τοΰ ρωσοβρετανικού ανταγωνισμού. Ή συν-
θήκη τοΰ Λονδίνου τού 1827. Ρωσική λύση τής κρίσης. 3. Από τή Συνθήκη τού
1829 έως τή Συνθήκη τού 1856. 1832: Ή Ελλάς νέο ευρωπαϊκό κράτος. Ή
'Ανατολική Μεσόγειος Αιγυπτιακή λίμνη: 1833-1841. Οικονομική έξέλιξη τής
'Ανατολικής Μεσογείου. Ό κριμαϊκός πόλεμος: Όρόσημο άλλαγής ισορροπιών. 4.
Πολιτικές καί οικονομικές εξελίξεις, 1859-1882: Ή έμφάνιση τής 'Ιταλίας. Ή
διώρυγα τού Σουέζ. 5. Παγκόσμιος οικονομικός έπεκτατισμός καί Ανατολική
Μεσόγειος, 1882-1896: Ή εποχή τής άποικιοκρατίας. Τά Μεσογειακά Σύμφω-
να. 6. Νέοι εύρωπαϊκοί Συνασπισμοί: Ή κρίση στό Αιγαίο, 1896-1898. Ή αυτο-
νομία τής Κρήτης. 7. Νέα μεσογειακή ισορροπία δυνάμεων: Ή Ostpolitik τής
Γερμανίας. 'Ιταλία: Μεγάλη άνατολικομεσογειακή Δύναμη; 8. Πορεία πρός τόν
Μεγάλο Πόλεμο: Οικονομικός 'Ανταγωνισμός, Διεθνές Εμπόριο, 1896-1914.
Πολιτείες λιμάνια τής 'Ανατολικής Μεσογείου σε ετοιμασία πολέμου.

Κάθε κεφάλαιο άπό τά 8 αυτά είναι ιστορική πραγματεία. Ή άνάλυση τών
περιεχομένων καθενός άπό αυτά άπαιτεΐ συνολικά τουλάχιστον μία ώρα. Περιορί-
ζομαι λοιπόν νά τονίσω τήν άψογη έπιστημονική συγκρότηση τού καθενός. Ή
συγγραφεύς κατόρθο^ε νά παρουσιάσει τήν πολιτική, άλλά καί τήν οικονομία,
σύμμετρα, όπως καί όσο έπηρεάζεται ή πρώτη άπό τή δεύτερη, χωρίς νά προσ-
διορίζεται άπό αυτήν άποφασιστικά. Δέν παρασύρθηκε ή άξια Καθηγήτρια άπό
συρμούς νεωτερικούς. Σεβάσθηκε τήν ιστορική πραγματικότητα. "Αξιζε άρα νά
παρουσιασθεί άπό τό βήμα τής 'Ακαδημίας τό έξοχο αύτό έπιστημονικό έργο της.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΓ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΟΜΙΛΙΑ tot αντεπιστελλοντοσ μελουσ κ. ΜΑΡΙΑΝΟΥ Δ. ΚΑΡΑΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ή ιδέα τής προόδου είναι άπό τίς βασικές συνιστώσες τοΰ Δυτικοΰ πολιτι-
σμού. Ή έννοια τής προόδου είναι έν τούτοις πολυσήμαντη. Προκειμένου νά
προσδιορίσουμε τήν σημασία τής προόδου στις κοινωνικές έπιστήμες, πρέπει νά
άναχωρήσουμε άπό μία συγκεκριμένη έννοια προόδου. Τί είναι, λοιπόν, πρόοδος;

I. "Εννοια της προόδου

Ή πρόοδος πρέπει πρώτα νά διακριθεί άπό τήν έξέλιξή, μέ τήν οποία συχνά
συγχέεται. Πρόοδος καί έξέλιξή άνήκουν στήν κατηγορία τού γίγνεσθαι. "Γίγνε-
σθαι" είναι όρος τής οντολογίας, ό οποίος — άντίθετα πρός τήν οντολογική κα-
τηγορία τοΰ "Είναι"— άποδίδει τόν όρο τής άέναης μεταβολής. Ή άέναη μετα-
βολή, όταν δέν είναι μία άπλή πανομοιότυπη κίνηση (όπως ή άέναη ροή ενός πο-
ταμού) άλλά άποτελεΐ μετάβαση άπό μία κατάσταση σέ άλλη, ονομάζεται έξέ-
λιξή. Ή εξέλιξη μπορεί νά άναφέρεται είτε στήν φύση (βιολογική έξέλιξή τών
ειδών) είτε στήν ιστορία (ιστορική έξέλιξή). Μορφή ιστορικής έξελίξεως είναι ή
πρόοδος. Πρόοδος είναι ή χειραφέτηση τού άνθρώπου άπό τήν φύση, ή διάνοιξη
δρόμων πού τόν πηγαίνουν —κατά τήν έκφραση τού Heidegger— παραπέρα άπό
έκεϊ πού βρέθηκε ριγμένος άπό τήν φύση.

Ή πρόοδος είναι όμως μία από τίς μορφές πού μπορεί νά πάρει ή ιστορική
έξέλιξή.
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Ή ιστορική εξέλιξη μπορεί νά πάρει τις εξής μορφές, πού παριστάνονται συμ-
βολικά μέ τά γεωμετρικά σχήματα τοΰ κύκλου, τής γραμμής καί ενός συνδυα-
σμού γραμμής καί κύκλου. Ό κύκλος εκφράζει τήν αντίληψη οτι δ ιστορικός βίος
άκολουθεΐ μία κυκλική διαδρομή, δηλαδή έπαναλαμβάνεται περιοδικά, καί τούτο
διότι σύμφωνα μέ τήν αντίληψη αύτή— ή άνθρώπινη φύση θεωρείται κατά τά
ουσιώδη χαρακτηριστικά της άμετάβλητη. Ή γραμμή έκφράζει τήν άντίληψη
δτι ή ιστορία άκολουθεΐ μία αιτιοκρατικά προσδιορισμένη, εύθύγραμμη πορεία,
δηλαδή πορεία πού δέν έπιστρέφει στόν εαυτό της καί δέν επαναλαμβάνεται. Ό
συνδυασμός τού κύκλου καί τής γραμμής δίνει τήν ελικοειδή πορεία, πού παρι-
στάνει τις μικτές μορφές πού μπορεί νά προσλάβει ή ιστορική εξέλιξη. Άπό τά
τρία αυτά σχήματα μένουμε στό δεύτερο: τήν γραμμή. Ή γραμμική πορεία μπο-
ρεί νά είναι είτε άνιούσα, πρός τό καλύτερο, είτε κατιούσα, πρδς τδ χειρότερο. Ή
πορεία πρός τό καλύτερο ονομάζεται πρόοδος" πρδς τό χειρότερο, παρακμή.
"Ωστε πρόοδος είναι ή εύθύγραμμη, δηλαδή αταλάντευτη, χωρίς παλινδρομήσεις,
πορεία πρός τά έμπρός.

II. Ιστορική καταγωγή

Ή έννοια τής προόδου έμφανίζεται ιστορικά ώς ιδέα τής προόδου, σέ έναν
δρισμένο κύκλο πολιτισμού, τόν δικό μας νεώτερο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Σέ
άλλους πολιτισμούς δέν υπήρχε τέτοια ιδέα, ούτε στήν 'Αρχαία Ελλάδα ούτε
στήν 'Ανατολή ούτε στήν μεσαιωνική Ευρώπη. Στήν 'Αρχαία Ελλάδα τέτοια
ιδέα δέν υπήρχε, γιατί οί "Ελληνες είχαν κυκλική καί δχι γραμμική άντίληψη του
ιστορικού χρόνου. Ό πολιτιστικός κύκλος, πού, ώς δεσπόζουσα μεταβλητή, έχει
τήν ιδέα τής προόδου, άρχισε στήν Ευρώπη μέ τήν άνοδο τής άστικής τάξεως
καί συμπίπτει μέ τήν ιστορική περίοδο τού Διαφωτισμού. Ή ιδέα τής προόδου
συνελήφθη άπό τούς διανοητές τών μέσων του 18ου αι. στό γεωγραφικό τρίγω-
νο 'Αγγλία - Γαλλία - Γερμανία, υπό τήν έπίδραση τού άγγλογαλλικού έμπει-
ρισμού καί τού γαλλογερμανικού δρθολογισμοϋ. 'Αφορμή γιά τήν σύλληψη τής
ιδέας αύτής άπετέλεσαν οί λαμπρές κατακτήσεις τών φυσικών επιστημών καί
τής τεχνικής, πού οφείλονταν στήν μέθοδο τους. Οί πρόοδοι τών έπιστημών
αυτών δημιούργησαν τήν πεποίθηση δτι, αν οί μέθοδοι αυτές εφαρμοσθούν καί
στους οίλλους τομείς τής γνώσεως καί στήν άνθρώπινη συμπεριφορά, ή ιστορική
κατάσταση θά βελτιούνεται συνεχώς καί θά όδηγήσει προοδευτικά καί νομοτε-
λειακά στήν άπελευθέρωση τού άνθρώπου άπό τήν άγνοια, τήν προκατάληψη,
τήν δεισιδαιμονία καί τήν δουλεία. Διαμορφώθηκε έτσι ή ιδέα τής καθολικής
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προόδου, πού γιά πολλές δεκαετίες έως τό τέλος τοϋ 19ου αι. παρέσυρε σαν
ορμητικός ποταμός τά πάντα, καί έξακολουθεί καί σήμερα νά είναι πολύ ισχυρή.
Πρόοδος όχι μόνο στις φυσικές έπιστήμες, άλλά καί τίς κοινωνικές. Πρόοδος πα-
ντού- όχι μόνο στήν τεχνική καί τήν οικονομία, άλλά καί στήν φιλοσοφία, τήν τέ-
χνη, τήν ήθική, τήν πολιτική, γενικά στήν ιστορία. Ή πρόοδος γίνεται έτσι ιδέα
συναρπαστική καί σέ πολλούς φαντάζει ώς αυτονόητη.

III. 'Οριοθέτηση τοϋ προβλήματος

Δέν θά άσχοληθοϋμε μέ τήν έξέλιξή τής ιδέας τής προόδου στούς έπί μέρους
τομείς τού πολιτισμού, θά πούμε μόνο πώς δέν χρειάσθηκε νά περάσουν παρά
έλάχιστες γενεές, γιά νά συνειδητοποιηθεί ή ματαιότητα τής νέας ιδέας καί τό
άδιέξοδο στό οποίο οδηγεί. Τούτο έξέφρασαν στήν Γαλλία έκλεπτυσμένα πνεύμα-
τα, όπως ο Flaubert καί ό Baudelaire. Λίγες δεκαετίες άργότερα ό Burckhard
στήν Ελβετία, ό Nietzsche στήν Γερμανία, ό Ντοστογιέφσκι καί ό Τολστόϊστήν
Ρωσία, προφήτευαν άντί τής μελλοντικής προόδου τήν παρακμή τού Δυτικού
πολιτισμού. Σήμερα, μετά τήν έμπειρία τών δύο παγκοσμίων πολέμων καί τήν
άπειλή ένός τρίτου πυρηνικού όλοκαυτώματος ή μιάς παγκόσμιας οικολογικής
καταστροφής, έχει γίνει συνείδηση ότι μία καθολική πρόοδος στό έπίπεδο τής
ιστορίας είναι ψευδαίσθηση. "Οπως ψευδαίσθηση είναι ή πρόοδος καί σέ ειδικότε-
ρους τομείς τού πολιτισμού- τήν φιλοσοφία, τήν τέχνη, τήν θρησκεία, τήν έφαρ-
μοσμένη ήθική, τήν έφαρμοσμένη πολιτική. Ό μόνος τομέας στόν οποίο μπορεί
ακόμα σοβαρά νά συζητηθεί τό πρόβλημα τής προόδου είναι ό τομέας τής έπι-
στημονικής γνώσεως.

Στήν επιστημονική γνώση άκριβώς έντοπίζεται καί τό δικό μας ένδιαφέρον.
Καί μάλιστα στόν τομέα τών κοινωνικών έπιστημών. Υπάρχει, λοιπόν, πρόοδος
στις κοινωνικές έπιστήμες, κατά τόν τρόπο πού ύπάρχει στις φυσικές έπιστήμες
καί στήν τεχνική; Αύτό είναι τό έρώτημά μας — ερώτημα κατ' έξοχήν έπιστη-
μολογικό.

2. ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Ή απάντηση επιδέχεται περισσότερες προσεγγίσεις- άπό τήν σκοπιά τής
άναλυτικής φιλοσοφίας, τής διαλεκτικής, τής έρμηνευτικής, τής φαινομενολο-
γίας, τού ύπαρξισμοϋ. Ή δική μας γνωσιολογική άφετηρία είναι ή φιλοσοφία τών
άξιών, όπως διαμορφώθηκε ιδίως άπό τήν νεοκαντιανή Σχολή τής Βάδης.
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I. Διαίρεση τών επιστημών: Φυσιοκρατικές και πνευματοκρατικές επιστήμες

Ποιές, άπό τήν σκοπιά αύτή, είναι πρώτα οί κοινωνικές επιστήμες;

Στά πλαίσια τής γνωσιολογικής μας άφετηρίας, οί έπιστήμες γενικά διακρί-
νονται σέ φυσιοκρατικές καί πνευματοκρατικές. Ή διάκριση άνάγεται στήν πλα-
τωνική διάκριση αισθητού καί νοητού κόσμου. Φυσιοκρατικές έπιστήμες είναι
έκεινες πού έχουν ώς άντικείμενο τήν γνώση τού αισθητού κόσμου. Αισθητός κό-
σμος είναι τά φαινόμενα (υλικά καί ψυχολογικά όντα) πού υποπίπτουν στις
αισθήσεις μας. Ή γνώση τού αισθητού κόσμου έπιτυγχάνεται μέ κρίσεις οντο-
λογικές (θεωρητικές), πού στηρίζονται στις κατηγορίες τής διάνοιας (χώρο, χρό-
νο, αιτιότητα). Φυσιοκρατικές έπιστήμες είναι ή Φυσική, ή Χημεία, ή Βιολογία,
ή Ιατρική, ή πειραματική Ψυχολογία. Πνευματοκρατικές έπιστήμες είναι
εκείνες πού έχουν ώς άντικείμενο τήν γνώση τού νοητού κόσμου. Νοητός κόσμος
είναι τά νοητά, τά όποια δέν υπάρχουν (διότι δέν κατέχουν ορισμένη χωρική καί
χρονική θέση) άλλά ισχύουν. Ή γνώση τού νοητού κόσμου έπιτυγχάνεται είτε
μέ κρίσεις καθαρά λογικές, όταν τά νοήματα άνήκουν στόν καθαυτό νοητό κό-
σμο, είτε μέ κρίσεις άξιολογικές, δταν τά νοήματα άνήκουν στόν μικτό κόσμο τής
ιστορίας. Οί πνευματοκρατικές έπιστήμες διακρίνονται έτσι σέ καθαρά πνευμα-
τικές ("νοολογικές"), δταν έχουν ώς άντικείμενο καθαρά νοήματα (έδώ άνήκουν
ή φιλοσοφία ώς γενική έπιστήμη καί τά μαθηματικά καί ή λογική ώς ειδικές έπι-
στήμες), καί σέ ιστορικές ή κοινωνικές, δταν έχουν ώς άντικείμενο τόν μικτό κό-
σμο τής ιστορίας. Έδώ ένδιαφέρουν οί ιστορικές ή κοινωνικές έπιστήμες.

II. Κοινωνικές έπιστήμες

Α. 'Έννοια καί μέθοδος τών κοινωνικών έπιστημών

Οί όροι "ιστορικές" καί "κοινωνικές" είναι ταυτόσημοι. Χρησιμοποιούμε τόν
όρο "κοινωνικές", γιά νά έκφράσουμε, άπό τήν δική μας σκοπιά, σαφέστερα τό
άντικείμενο τους, πού είναι ή μελέτη τών κοινωνικών πράξεων (πού είναι βέβαια
ταυτόχρονα καί ιστορικές). Κλειδί γιά τήν κατανόηση τού χαρακτήρα καί τής
μεθοδολογίας τών κοινωνικών έπιστημών, καί άρα γιά τήν θεώρηση τού προ-
βλήματος τής προόδου, είναι ή έννοια τής κοινωνικής πράξεως. Ή κοινωνική
πράξη, ώς άνθρώπινη γενικώς πράξη, είναι άφ' ενός ψυχοφυσικό φαινόμενο καί
αφ' ετέρου φορέας νοήματος. Ώς ψυχοφυσικό φαινόμενο άποτελεΐται άπό τήν
βούληση καί άπό τό άποτέλεσμα τής βουλήσεως, πού συνίσταται σέ μία μετα-
βολή, στόν έξωτερικό ή στόν έσωτερικό κόσμο του πράττοντος. Μεταξύ τών δύο
στοιχείων (βουλήσεως καί άποτελέσματος τής βουλήσεως) υπάρχει σχέση αιτίας
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καί αποτελέσματος. Άπό τήν άποψη αύτή ή πράξη έμπίπτει στήν αρμοδιότητα
τών φυσικών έπιστημών και γίνεται άντικείμενο οντολογικής (θεωρητικής) γνώ-
σεως μέ τίς κατηγορίες τής διάνοιας (χώρο, χρόνο, αιτιότητα). Άλλά ή πράξη
δέν είναι μόνο ψυχοφυσικό φαινόμενο. Είναι καί φορέας νοήματος. Ή πράξη
άντλεΐ τό νόημά της άπό τόν νοητό κόσμο τών άξιών καί γίνεται άντικείμενο
άξιολογικής γνώσεως μέ τήν κατηγορία τής τελολογίας, δηλαδή δι' άναφοράς
της πρός τήν άξία πού άποτελεΐ τό νόημα καί τόν σκοπό της. Άρα ή πράξη υπό-
κειται άφ' ένός στόν νόμο τής αιτιότητας καί άφ' έτέρου στόν νόμο τής τελολο-
γίας. Τούτο είναι σημαντικό καί γίνεται άντιληπτό μέ τό ακόλουθο παράδειγμα:

Άς υποθέσουμε ότι ένας έγκληματίας, πού φόνευσε κάποιον συνάνθρωπο του,
έρωτάται άπό τόν δικαστή πώς έφθασε, πώς κατέληξε νά διαπράξει τόν φόνο.
'Εκείνος άπαντά ότι δέν είχε καθόλου σκοπό νά φονεύσει, άλλά ό σκοπός του ήταν
άπλώς νά κλέψει. "Οταν όμως μπήκε στό διυμάτιο τού θύματος του, βρήκε τό
θύμα νά στέκει μπροστά στό χρηματοκιβώτιο του πού τό είχε άνοιχτό. Τό γεγονός
αύτό όσο καί ή μανία νά άποκτήσει τά χρήματα πού ήταν μέσα στό χρηματοκι-
βώτιο τόν ώθησαν στό έγκλημα, στόν φόνο. Δηλαδή ή μανία γιά τά χρήματα ήταν
έδώ ή αιτία τού φόνου. "Ετσι έξηγέίται έδώ ό φόνος κατά φυσική νομοτέλεια.

Καί ένα δεύτερο παράδειγμα. Άς υποθέσουμε ότι κάποιος βαδίζει κατά
μήκος μιάς έρημικής άκτής, καί πιο πέρα μέσα στήν θάλασσα είναι μία βάρκα
μέ πανί καί αύτός πού είναι μέσα στήν βάρκα δέν φαίνεται νά είναι καί πολύ
έμπειρος στόν χειρισμό, οπότε κάποια στιγμή ή βάρκα άναποδογυρίζει καί ό
άνθρωπος πού είναι μέσα, έπειδή δέν γνωρίζει κολύμπι, κινδυνεύει νά πνιγεί. Τό-
τε αύτός πού παρατηρεί τό φαινόμενο πετάει τά ρούχα του, βουτάει στήν θά-
λασσα καί σώζει τόν ανίδεο από βέβαιο θάνατο. Άν τώρα έρωτηθεϊ αυτός, γιατί
τό έκανε αύτό, θά άπαντήσει άσφαλώς ότι τό θεώρησε χρέος του νά σώσει έναν
συνάνθρωπο του. Καί έδώ υπάρχει φυσική νομοτέλεια' αιτία ήταν τό χρέος τοϋ
ένός νά σώσει καί άποτέλεσμα ήταν ή σο^τηρία τοϋ άλλου.

Καί δμως ώς πρός τό νόημά τους, τόν άντικειμενικό τους σκοπό, τήν άξία
τους, οί πράξεις αύτές κρίνονται διαφορετικά. Ή πρώτη θά πούμε ότι είναι άπο-
τρόπαιη, έγκληματική' ή δεύτερη θά πούμε ότι έχει ήθικώς ύψηλό νόημα. Μέ
τά παραδείγματα αύτά έχουμε τά δύο είδη νόμων γιά τά όποια ομιλεί ό Kant. Ό
ένας νόμος είναι ό αιτιοκρατικός, ό άλλος είναι δ τελολογικός. Κατά τόν αιτιο-
κρατικό ή αιτία προσδιορίζει τό άποτέλεσμα, κατά τόν τελολογικό ό σκοπός
προσδιορίζει τό μέσον. Ή ίδια πράξη θεωρείται διττώς, άφ' ένός ώς άποτέλεσμα
μιας αιτίας καί άφ' έτέρου ώς μέσον ένός σκοπού. Ό αιτιοκρατικός προσδιορι-
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σμός χαρακτηρίζεται ώς αναγκαιότητα. Ό τελολογικός προσδιορισμός χαρα-
κτηρίζεται ώς ελευθερία· ελευθερία είναι ακριβώς ή δυνατότητα τοΰ ανθρώπου νά
πράξει άνεξάρτητα άπό τήν νομοτέλεια, σύμφωνα μέ τόν ήθικό νόμο. "Αρα κάθε
πράξη ένώνει μέσα της τήν άναγκαιότητα καί τήν ελευθερία. Αιτιότητα καί ελευ-
θερία, παρ' ότι είναι έτερογενή στοιχεία, συμφιλιώνονται καί συνυπάρχουν σέ κά-
θε πράξη. Ή έλευθερία ούτε ένοχλεϊ —λέει ό Kant— ούτε θραύει τήν αιτιότητα,
άλλά τήν προϋποθέτει. Ή πράξη ώς έμπειρικό γεγονός διέπεται άπό τήν αιτιο-
κρατική σχέση αιτίας καί άποτελέσματος, πού είναι σχέση άναγκαιότητας, καί
ώς αξιόλογο γεγονός προσδιορίζεται άπό τήν τελολογική σχέση μέσου καί σκο-
πού, πού είναι σχέση έλευθερίας.

Μέθοδος γνώσεως τής πράξεως είναι αφ' ενός ή αιτιοκρατική καί άφ' ετέ-
ρου ή τελολογική-άξιοκρατική. Δεσπόζουσα είναι δμως ή δεύτερη μέθοδος, διότι
δ σκοπός καί ή άξια προσδίδει νόημα στήν πράξη· τό αισθητό στοιχείο είναι άπλός
φορέας τού νοητού, είναι τό υπηρετικό καί τό διαμορφούμενο. Ή μέθοδος αύτή
(αιτιοκρατική άφ' ενός καί τελολογική-άξιολογική άφ' έτέρου) είναι άκριβώς ή
μέθοδος τών κοινωνικών έπιστημών, πού προσδιορίζει καί τό πρόβλημα τής προ-
όδου. 'Αλλά ή μέθοδος αύτή δέν εφαρμόζεται σέ όλες τις κοινωνικές έπιστήμες
μέ τόν ίδιο τρόπο. 'Εντεύθεν καί ή άνάγκη διακρίσεως τών κοινωνικών έπι-
στημών, άνάλογα μέ τό ειδικότερο άντικείμενο τους.

Β. Διαίρεση τών κοινωνικών έπιστημών

Οί κοινωνικές έπιστήμες διακρίνονται, λοιπόν, σέ ερμηνευτικές, σέ οντολο-
γικές καί σέ δεοντολογικές.

1. 'Ερμηνευτικές έπιστήμες

'Αντικείμενο τών ερμηνευτικών έπιστημών δέν είναι ή πράξη αύτή καθ' εαυ-
τή, ώς άμετάβατη ένέργεια τής συνειδήσεως, άλλά ή πράξη πού μεταβαίνει καί
άποκρυσταλλώνεται σέ δρισμένο έργο, αύθύπαρκτο καί άνεξάρτητο άπό τόν δη-
μιουργό του. 'Εμπειρικό γεγονός καί φορέας άξιας δέν είναι έδώ ή ίδια ή πράξη
άλλά τό έργο, ώς έργο —όπως θά έλεγε ό Hegel— τού "άντικειμενικού πνεύμα-
τος". Ερμηνευτικές έπιστήμες είναι ή Φιλολογία καί ή Θεολογία. Ή Φιλολογία
άσχολεϊται μέ τήν γνώση ενός φιλολογικού έργου ώς έργου αισθητικής άξιας. Ή
Θεολογία άσχολεϊται μέ τήν γνώση ενός θεολογικού έργου ώς έργου θρησκευ-
τικής άξιας. Μέθοδος γνώσεως είναι τό "κατανοεΐν" (Verstehen), πού είναι μία
ειδικότερη μορφή τής άξιολογικής μεθόδου.
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2. Κατ' εξοχήν κοινωνικές έπιστήμες

'Αντίθετα προς τίς έρμηνευτικές, οί οντολογικές καί οί δεοντολογικές έπι-
στήμες ασχολούνται μέ τήν πράξη αυτή καθ' έαυτή, καί είναι οί κατ' έξοχήν κοι-
νωνικές έπιστήμες.
α. 'Οντολογικές έπιστήμες

'Οντολογικές έπιστήμες είναι π.χ. ή 'Ιστορία, ή Κοινωνιολογία, ή Οικονο-
μική έπιστήμη. 'Ασχολούνται μέ τήν οντολογική γνώση τής πράξεως ώς φορέα
άξιας: ή 'Ιστορία μέ τήν γνώση τής πράξεως ώς φορέα ιστορικής άξιας- ή Κοι-
νωνιολογία μέ τήν γνώση τής πράξεως ώς φορέα κοινωνιολογικής άξιας· ή Οικο-
νομική μέ τήν γνώση τής πράξεως ώς φορέα οικονομικής άξιας. Μέθοδος γνώ-
σεως είναι ή οντολογική, ή οποία διαφέρει δμως άπό τήν οντολογική μέθοδο τών
φυσιοκρατικών έπιστημών, διότι καταλαμβάνει πέραν τοϋ έμπειρικού καί τό αξιο-
λογικό μέρος τής πράξεως. 'Αντικείμενο τής οντολογικής γνώσεως είναι ή πρά-
ξη κυρίως ώς άξιόλογο γεγονός.
β. Δεοντολογικές έπιστήμες

Δεοντολογικές έπιστήμες είναι κυρίως ή Νομική, ή Ήθική (ώς φιλοσοφική
έπιστήμη) καί ή Πολιτική. 'Ασχολούνται μέ τήν δεοντολογική γνώση τής πρά-
ξεως: ή Νομική μέ τήν γνώση τής πράξεως ώς φορέα δικαιικής άξιας· ή Ήθική
μέ τήν γνώση τής πράξεως ώς φορέα ήθικής άξιας· ή Πολιτική μέ τήν γνώση
τής πράξεως ώς φορέα πολιτικής άξιας. Μέθοδος γνώσεως είναι ή δεοντολογική,
που καταλαμβάνει πέραν τοϋ άξιολογικού καί τό δεοντολογικό στοιχείο τής πρά-
ξεως (τήν πράξη ώς φορέα άξιας που "δέον" νά πραγματωθεί).

3. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Ερχόμαστε τώρα στό πρόβλημα τής προόδου. Πρώτα στις φυσιοκρατικές
έπιστήμες, γιά νά δοθεί τό μέτρο συγκρίσεως μέ τίς κοινωνικές έπιστήμες.

I. Στις φυσιοκρατικές επιστήμες

Στις φυσιοκρατικές έπιστήμες θά διακρίνουμε τήν κλασική Φυσική άπό τήν
νεώτερη, κβαντική Φυσική. Στήν κλασική Φυσική ή μέθοδος είναι άναμφισβή-
τητη. Ή άνεύρεση καί εξήγηση τών φυσικών νόμων γίνεται μέ τήν αιτιοκρατική
μέθοδο- δηλαδή τήν λογική άρχή τής αιτιότητας (εάν συμβεί τό Α, ή αιτία, θά
συμβεί άναγκαστικά καί τό Β) καί τόν έμπειρικό νόμο τής αιτιότητας (υστέρα
άπό τά 'ίδια αίτια άκολουθοϋν τά ίδια άποτελέσματα- ντετερμινιστική άρχή). Τά
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τεράστια επιτεύγματα τής Φυσικής οφείλονται άκριβώς στήν μέθοδο αύτή. Ή
Φυσική περιγράφεται ώς μία σωρευτική διαδικασία συνεχούς αύξήσεως τής γνώ-
σεως. Ή μία γνώση οδηγεί αίτιωδώς στήν άλλη, αύτή στήν έπόμενη κ.ο.κ. Ή
γνώση, έντασσόμενη σέ μία λογική νομοτέλεια, αύξάνεται ποσοτικά, άνέρχεται
άπό βαθμίδα σέ βαθμίδα, μεταβαίνει άπό τό ένα σημείο στό άλλο καί εξηγεί τά
φαινόμενα πλήρως καί χωρίς χάσματα, άπό γενικούς νόμους· τό τυχαίο άπο-
κλείεται. Χάρη στήν μέθοδο αύτή ή Φυσική τούς τελευταίους αιώνες άνοιξε και-
νούργιους δρόμους καί άλλαξε ριζικά τήν εικόνα τής φύσεως, ένώ συνέβαλε στήν
τεράστια άνάπτυξη τής Τεχνικής. Ή Τεχνική είναι τό παρακολούθημα τής Φυ-
σικής, είναι ή έφαρμοσμένη φυσική γνώση. Γι' αύτό τόν λόγο καί ό θρίαμβος τής
Τεχνικής συνέπεσε μέ τόν θρίαμβο τής Φυσικής.

Στήν κβαντική δμως Φυσική (μετά τις ανακαλύψεις τών Max Planck, W.
Heisenberg, Ν. Bohr κ.ά.) ό νόμος τής αιτιότητας κλονίσθηκε. Στήν οντολο-
γική σφαίρα τού Μικροκόσμου γίνεται σήμερα δεκτό δτι τό γίγνεσθαι προσδιορί-
ζεται όχι αίτιοκρατικώς άλλά πιθανολογικώς ■ ή έκβαση τού φαινομένου δέν μπο-
ρεί νά προλεχθεϊ μέ βεβαιότητα παρά μόνο νά υπολογισθεί μαθηματικά μέ βάση
τούς κανόνες τής στατιστικής, καί γι' αύτό γίνεται λόγος γιά στατιστική αιτιό-
τητα. Παρά ταύτα, ή πρόοδος δέν μπορεί ούτε στήν περιοχή αύτή νά άποκλει-
σθεΐ, άφού καί έδώ είναι έμπειρικά έπαληθεύσιμη, έχει ποσοτικό χαρακτήρα καί
μπορεί νά άναχθεϊ σέ μαθηματικό μέγεθος, δηλαδή νά διαπιστωθεί μέ τόν λογι-
σμό έστω τών πιθανοτήτων.

Δέν θά έπεκταθούμε στις λοιπές φυσιοκρατικές έπιστήμες (Βιολογία, Βιο-
χημεία, 'Ιατρική κλπ.). Γιά τήν Βιολογία θά πούμε μόνον ότι ισχύει περίπου ο,τι
στήν Μικροφυσική: Ή άρχή τού καθολικού ντετερμινισμού (Laplace) έχει κλο-
νισθεί, καί σήμερα γίνεται εύρέως δεκτό ότι στήν έξέλιξη τών βιολογικών φαινο-
μένων έπιδρά καί ένα άνεξάλειπτο στοιχείο άπροσδιοριστίας καί άβεβαιότητας,
στατιστικά ωστόσο καί έδώ μετρήσιμο, όπως στήν Μικροφυσική.

II. Στις κοινωνικές έπιστήμες

Πώς έχει, τώρα, τό πρόβλημα τής προόδου στις κοινωνικές έπιστήμες;

Α. Ερμηνευτικές έπιστήμες

Πρώτα στις ερμηνευτικές· τήν Φιλολογία καί τήν Θεολογία. Είπαμε ότι μέ-
θοδος ερμηνευτικής γνώσεως είναι τό "κατανοεΐν" (Verstehen). Ή μέθοδος
αύτή άποτελεΐ τόν άντίποδα τής έξηγητικής μεθόδου (τού "έξηγεΐν", Erklären),
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πού διέπει τίς φυσιοκρατικές έπιστήμες. "Εξήγηση" ένός φυσικοϋ φαινομένου
είναι ή υπαγωγή του στόν νόμο τής αιτιότητας· τό φυσικό φαινόμενο θεωρείται
ότι έξηγήθηκε, αν υποδειχθεί ή αιτία του, δηλαδή δ αίτιακός νόμος, τοϋ οποίου
τό φαινόμενο αποτελεί περίπτωση έφαρμογής. "Κατανόηση" ένός πνευματικού
έργου (φιλολογικού ή θεολογικού) είναι ή σύλληψη τοϋ νοήματος αύτού καί δι'
αύτού ή γνιοση τού νοήματος τών άνθρο,ιπίνων πράξεων. Ή σύλληψη καί ή γνώ-
ση τού νοήματος αύτού έπιτυγχάνεται κυρίους μέν μέ τήν βοήθεια τών άλογων
δυνάμεων τής ψυχής, διαισθητικά καί έναισθητικά, άλλά καί μέσω μιας έλλογης
διαδικασίας πού συνδέει έπαγωγή, συγκεκριμένη έφαρμογή γενικών άληθειών,
καί συγκριτικές διαδικασίες. Ή μέθοδος αύτή ονομάζεται Ερμηνευτική.

Ή έννοια τής εύθύγραμμης προόδου είναι άσυμβίβαστη μέ τήν έννοια τής
Ερμηνευτικής. Στις έρμηνευτικές έπιστήμες κάθε έρμηνευτική προσπάθεια
άρχίζει άπό τήν άρχή καί όχι άπό έκεΐ πού τελειώνει ή προηγούμενη. Νεώτερες
έρμηνευτικές τάσεις δέν άποτελούν πρόοδο σέ σύγκριση μέ τίς προηγούμενες
άλλά νέες αύθεντικές προσεγγίσεις τοϋ γνωστικού άντικειμένου.

Τούτο ισχύει τόσο στήν Φιλολογία, όσο καί στήν Θεολογία. Στήν φιλολογική
έπιστήμη τά αισθητικά κριτήρια δέν υπόκεινται σέ πρόοδο. Κριτήρια τής τέχνης
δέν είναι οί ροπές τής έποχής καί τής μόδας, άλλά ή ιδέα τοϋ καλού. Ωστόσο
ύπάρχει καί έδώ μιά περιοχή, δπου συντελείται ή πρόοδος, όπως στις θετικές έπι-
στήμες. Είναι ή περιοχή τής Τεχνικής, τών αισθητικών μέσων. Στά αισθητικά
μέσα μπορεί νά ύπάρξει —καί ύπήρξε— πρόοδος. Ό άρχιτέκτων έχει σήμερα πιό
εύπλαστες ύλες γιά νά οικοδομήσει. Ό ζωγράφος έχει καλύτερα χρώματα. Ό
μουσικός κατακτά νέες μουσικές περιοχές, νέους συνδυασμούς ήχων χρησιμο-
ποιώντας νέα υλικά. Στήν ποίηση μπορούν νά έφευρεθοϋν νέοι ρυθμοί. Στό θέα-
τρο τά νέα μέσα δημιούργησαν δυνατότητες νέων αισθητικών εντυπώσεων καί
συγκινήσεο.»ν. "Ομως δλα αύτά δέν έγγίζουν τήν ούσία τής αισθητικής λειτουρ-
γίας· ή τεχνική είναι ένας χώρος ύπηρετικός τοϋ κυρίως αισθητικού έργου. Τό
'ίδιο καί στήν Θεολογία· τά θεολογικά κριτήρια δέν ύπόκεινται σέ πρόοδο. Νεώ-
τερες τάσεις τής Ερμηνευτικής, όπως στόν χώρο τής διαμαρτυρόμενης Θεολο-
γίας ή "Νέα Έρμηνευτική", δέν άποτελούν πρόοδο, άλλά νέους τρόπους προ-
σεγγίσεως τού θεολογικού έργου. Μέ τήν ίδια έννοια δέν θά άποτελοϋσε πρόοδο
καί μία πιθανή Νέα "εξελικτική Θεολογία" "προσαρμοσμένη" στις έξελίξεις τών
σύγχρονων φυσιοκρατικών έπιστημών. Διότι καί τά νεώτερα έπιστημονικά δεδο-
μένα ή Θεολογία οφείλει νά τά άξιολογεί μέ τά δικά της κριτήρια- π.χ. τό πείρα-
μα έπί τών δεδομένων τού φυσικού κόσμου νά τό "κατανοεί" ώς μία διείσδυση στό
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θείο μυστήριο τής Δημιουργίας, ώς μία απόπειρα άναδύσεως τοΰ λόγου τών όντων
καί επιβεβαίωση τής διαλεκτικής συναντήσεως του άκτίστου μέ τό κτιστό.

Β. Κατ ' εξοχήν κοινωνικές έπιστήμες

Στις κατ' έξοχήν κοινωνικές έπιστήμες (οντολογικές καί δεοντολογικές) τό
πρόβλημα τής προόδου τίθεται διαφορετικά. 'Αντικείμενο τών έπιστημών αυτών
δέν είναι τό έργο (όπως στις έκτεθεΐσες ερμηνευτικές έπιστήμες) άλλά ή πράξη
αύτή καθ' έαυτή. Ή πράξη θεωρείται άπό δύο επόψεις: τήν όντολογική καί τήν
δεοντολογική. Μέ τήν όντολογική θεώρηση τής πράξεως άσχολούνται οί οντολο-
γικές έπιστήμες· μέ τήν δεοντολογική θεώρηση οί δεοντολογικές έπιστήμες.

1. 'Οντολογικές έπιστήμες

Στις οντολογικές έπιστήμες (Ιστορία, Κοινωνιολογία, Οικονομική) ή πράξη
γινώσκεται άφ' ενός ώς άπλό ψυχολογικό γεγονός (ώς "είναι") μέ τήν αιτιοκρα-
τική μέθοδο καί άφ' ετέρου ώς φορέας νοήματος ή αξίας (ώς "άξιόλογον είναι")
μέ τήν άξιολογική μέθοδο. Ή πρώτη μέθοδος (ή αιτιοκρατική) δέν χωρεί αμφι-
βολία ότι έπιτρέπει τήν πρόοδο, καθ' όν τρόπον ή ίδια μέθοδος έπιτρέπει τήν πρό-
οδο στις φυσιοκρατικές έπιστήμες. 'Αλλά ή μέθοδος αύτή δέν είναι — όπως λέει
ό καθηγητής Γεώργιος Μητσόπουλος — παρά μία "παρακαμπτήριος οδός", "όχι
αυτοσκοπός, άλλά μέσον πρός σκοπόν". Σκοπός είναι ή άξιολογική γνώση τής
πράξεως- "αν μείνουμε μόνο στήν σειρά τών αιτίων καί τών κινήτρων", λέει ό
'Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, "δέν θά μάθουμε τίποτε γιά τήν άξία τών πράξε-
ων". Ή γνώση αύτή έπιτυγχάνεται μέ τήν άξιολογική μέθοδο. 'Επιτρέπει ή μέ-
θοδος αύτή τήν πρόοδο; Κατηγορηματικά όχι, διότι τό νόημα, ό σκοπός ή ή άξία
τής πράξεως έκφράζουν ποιότητες, οί όποιες άπό τήν φύση τους ούτε μπορούν
νά έπαληθευθούν έμπειρικά ούτε μπορούν νά άναχθούν σέ μαθηματικά μεγέθη,
ώστε νά μετρηθούν καί νά συγκριθούν μέ άλλα νοήματα, σκοπούς ή άξιες. Π.χ.
ή κρίση "κληροδοτώ στόν Α τόν ώραιότερο πίνακα τής συλλογής μου", πού είναι
όντολογική κρίση άξιολογικής μορφής, είναι κρίση ποιότητας, καί ώς τέτοια δέν
υπόκειται στό κριτήριο τής προόδου' είναι κρίση αυτοτελής, μή συγκρίσιμη μέ
οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη (ή ποιότητα, πού χαρακτηρί-
ζει τις άξιολογικές κρίσεις, δέν είναι συγκρίσιμο μέγεθος). Οί άξιολογικές κρίσεις
δέν βρίσκονται σέ τάξη προοδευτικής άκολουθίας, ώστε ή μία νά άποτελεΐ άνα-
γκαία συνέπεια τής άλλης. Κάθε άξιολογική κρίση είναι αυτοτελής· έχει τήν δι-
κή της άξίωση γιά (άξιολογική) άλήθεια καί δικό της άποχρώντα λόγο.
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2. Δεοντολογικές έπιστήμες

Οι δεοντολογικές έπιστήμες (Νομική, Ήθική, Πολιτική) βαίνουν πέραν τών
οντολογικών. Ένώ οί τελευταίες αναζητούν τό όντολογικό (ιστορικό, κοινωνιο-
λογικό, οικονομικό) νόημα τής πράξεως, οί δεοντολογικές έπιστήμες άναζητοϋν
τό δεοντολογικό της νόημα. Ή δεοντολογική γνώση προϋποθέτει όμως τήν οντο-
λογική, ώς πρός τήν οποία ισχύουν καί έδώ όσα προελέχθησαν σέ άναφορά πρός
τίς οντολογικές έπιστήμες. Επομένως τό πρόβλημα τής προόδου τίθεται έδώ
μόνον ώς πρός τήν δεοντολογική γνώση. Υπόκειται, λοιπόν, ή δεοντολογική
γνώση στό κριτήριο τής προόδου; Σέ καμία περίπτωση. Στήν δεοντολογική
σφαίρα πρόοδος δέν είναι δυνατή λόγω τού ισχύοντος έδώ "κατηγορικού προ-
στάγματος", όπως τούτο έξειδικεύεται στις κατ' ιδίαν δεοντολογικές έπιστήμες·
τήν Νομική, τήν Ήθική, τήν Πολιτική.

Ωστόσο κάποιες παρατηρήσεις είναι έπιβεβλημένες, θά άναφερθούμε ειδικό-
τερα μόνον στήν Νομική έπιστήμη.

III. Στήν Νομική επιστήμη ειδικότερα

Νομική είναι ή έπιστήμη πού έχει ώς άντικείμενο τήν γνώση τού έκάστοτε
ισχύοντος (θετικού) δικαίου. Ή γνώση αύτή είναι δεοντολογική, διότι άποτελεΐ
άναφορά σέ άξιολογικό σύστημα κανόνων μέ τούς όποιους —κατά τήν έκφραση
τοϋ Βασιλείου Οίκονομίδη— "προσδιορίζεται τό γιγνόμενον ώς δει γίγνεσθαι καί
τό γενόμενον ώς δει είναι".

Α. Στό πεδίο τής δεοντολογικής γνώσεως

Θά θέσουμε τό έρώτημα άπαρχής: Είναι ή πρόοδος τής δεοντολογικής γνώ-
σεως στό πεδίο τού δικαίου δυνατή; Ή άπάντηση είναι ή 'ίδια, όπως καί γιά τίς
λοιπές δεοντολογικές έπιστήμες: άρνητική. 'Εδώ καί γιά τούς έξής ειδικότερους
λόγους. Πρώτον, λόγω τής τελολογικής δομής τοϋ δικαίου. Δεύτερον, λόγω τών
σταθερών στοιχείων τής έννομης τάξεως. Τρίτον, λόγω τής δημιουργικής φα-
ντασίας κατά τήν ερμηνεία καί έφαρμογή τού δικαίου. Καί τέταρτον, λόγω τών
νομοθετικών μεταβολών. Ειδικότερα:

1. Νομικός συλλογισμός

Ή τελολογική δομή τού δικαίου έκφράζεται καί άποκρυσταλλώνεται στόν
νομικό συλλογισμό, ό όποιος έχει τελολογικό καί ειδικότερα δεοντολογικό χαρα-
κτήρα καί έμφανίζεται μέ τό έξής βασικό σχήμα:
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Μείζων προκειμένη είναι ένας κανόνας δικαίου, που έχει την μορφή υποθε-
τικής κρίσεως μέ υπόθεση τό "πραγματικό" (Tatbestand) καί απόδοση την
"έννομη συνέπεια" (Rechtsfolge). Μεταξύ πραγματικού καί έννομης συνέπειας
δεν υπάρχει σχέση αιτίας καί αποτελέσματος, ανάλογη μέ εκείνη πού διέπει τά
φυσικά φαινόμενα (οπως είχε υποστηρίξει άλλοτε ή θεωρία περί "νομικής αιτιό-
τητας") άλλά σχέση μέσου καί σκοπού, δηλαδή σχέση τελολογική. Ή σχέση
αυτή έχει άξιολογικό-ποιοτικό χαρακτήρα καί αποκλείει έξ ορισμού τήν πρόοδο
κατά τήν ερμηνεία των κανόνων δικαίου. Οι ερμηνευτικές εκδοχές — καί γενικό-
τερα οί ερμηνευτικές θεωρίες — δεν άκολουθοϋν προοδευτική τροχιά- ή επόμενη
ερμηνευτική έκδοχή ή θεωρία δεν είναι κατ' άνάγκην ορθότερη από τήν προη-
γούμενη.

Ή έλάσσων προκειμένη εχει ώς περιεχόμενο τήν εκάστοτε ατομική πράξη
δικαίου καί άπαρτίζεται άπό δύο κρίσεις: τήν οντολογική καί τήν ύπαγωγική. Ή
οντολογική κρίση άναλύεται στον οντολογικό συλλογισμό, με τόν όποιο γινώσκε-
ται ή πράξη άφ' ενός ώς εμπειρικό γεγονός (ώς "είναι") καί άφ' ετέρου ώς φο-
ρέας αξιόλογου σκοπού (ώς "άξιόλογον είναι"). Πρόοδος είναι εδώ δυνατή — σύμ-
φωνα μέ τά προλεχθέντα για τήν άντίστοιχη κρίση στις οντολογικές επιστήμες —
μόνον ώς προς τό πρώτο σκέλος (τήν γνώση της πράξεως ώς εμπειρικού γεγο-
νότος, ώς "είναι"), όχι ομως καί ώς πρός τό δεύτερο σκέλος (τήν γνώση της
πράξεως ώς "άξιολόγου είναι"). Ή ύπαγωγική κρίση άναλύεται στόν λεγόμενο
(μερικό) ύπαγωγικό συλλογισμό, μέ τόν όποιο γινώσκεται αν ή συγκεκριμένη
πράξη πληροί (ή όχι) τά στοιχεία τού πραγματικού του κανόνα της μείζονος καί
μάλιστα μόνον τά ουσιώδη, δηλαδή εκείνα πού προσδιορίζουν τόν σκοπό τού κα-
νόνα της μείζονος. Τούτο σημαίνει οτι ή ύπαγωγική κρίση έχει τελολογικό καί
όχι καθαρά τυπικολογικό χαρακτήρα' δεν είναι κρίση μηχανική (όπως ή ύπαγω-
γική κρίση στις φυσικές επιστήμες) άλλά δημιουργική. Καί ώς τέτοια δέν υπό-
κειται στό κριτήριο της προόδου. Ή μεταγενέστερη ύπαγωγική κρίση δέν είναι
κατ' άνάγκην ορθότερη άπό τήν ομόλογη προγενέστερη.

Μείζων καί έλάσσων προκειμένη οδηγούν στό πόρισμα τού συλλογισμού (τό
"δει γίγνεσθαι" ή τό "δει είναι"), πού άποτελεΐ τήν τελολογική άκολουθία τών
προκειμένων. Αύτονόητο οτι τό πόρισμα κάθε συλλογισμού είναι αύτοτελές" έχει
τήν δική του άξίωση γιά δεοντολογική άλήθεια καί τόν δικό του άποχρώντα λό-
γο. Πρόοδος τής δεοντολογικής γνώσεως στό έπίπεδο τού συλλογισμού δέν είναι
άρα δυνατή.
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2. Σταθερά στοιχεία του δικαίου

Δεύτερος ανασχετικός παράγων προόδου στήν περιοχή της Νομικής επι-
στήμης είναι τα σταθερά στοιχεία, πού είναι έκ των προτέρων δεδομένα σέ κάθε
έννομη τάξη, διότι συνέχονται μέ τήν οντολογική φύση του δικαίου. Τά στοιχεία
αύτά, πού αποτελούν αντικείμενο φαινομενολογικής ε'ρευνας, είναι π.χ. ή έτερο-
νομία τού δικαίου, οί αντινομίες τού δικαίου, κάποιες ιδέες, δπως τής ενοχικής
δεσμεύσεως, τής υποχρεώσεως και τού δικαιώματος τής συμβάσεως, τής προ-
στασίας (ένος minimum προστασίας) τού προσώπου κ.λπ.

3. Δημιουργική φαντασία

Τρίτος ανασχετικός παράγων προόδου στήν Νομική επιστήμη είναι ό δημι-
ουργικός ρόλος τής φαντασίας. Ή φαντασία είναι εξωλογική λειτουργία τού νού,
συνυφασμένη όχι μόνο μέ τήν καλλιτεχνική, αλλά και μέ τήν γνωστική λειτουρ-
γία τής συνειδήσεως. Ώς γνωστική λειτουργία μας επιτρέπει αφ' ενός νά βά-
λουμε σέ τάξη τις ετερόκλητες παραστάσεις (αναπαραγωγική φαντασία) και αφ'
ετέρου νά τις συμπληρώσουμε (παραγωγική ή δημιουργική φαντασία). Δημιουρ-
γική λειτουργία επιτελεί ή φαντασία καί στις επιστήμες, σέ όλες τις επιστήμες
καί στήν Νομική, όπου επεμβαίνει ήδη γιά νά συνδέσει τόν λόγο μέ τό απολύτως
άλογο τής ιστορικής πραγματικότητας. Λόγος είναι ό κανόνας δικαίου" απολύ-
τως άλογο είναι τό απολύτως ατομικό τής πραγματικότητας. Μεταξύ των δύο
κόσμων υφίσταται χάσμα άνεπικάλυπτο. Τό χάσμα τούτο πρέπει νά καλυφθεί,
για νά καταστεί δυνατή ή γνώση τού απολύτως ατομικού τής πράξεως, ώστε νά
καθορισθεί άπό τήν Νομική επιστήμη τό τί δέον γενέσθαι. Ή επικάλυψη τού χά-
σματος γίνεται μέ τήν δημιουργική δύναμη τής φαντασίας —τήν ενόραση, λέει ό
Κωνσταντίνος Τσάτσος— καί προσλαμβάνει τήν λογική μορφή τού συλλογισμού.

Ό συλλογισμός είναι αδύνατο νά σχηματισθεί χωρίς τήν δημιουργική παρέμ-
βαση τής φαντασίας. Στήν ελάσσονα προκειμένη ή φαντασία βοηθά στόν σχημα-
τισμό όχι μόνο τής ύπαγωγικής αλλά καί τής οντολογικής κρίσεως καί μάλιστα
κατά τό εμπειρικό (αποδεικτικό) της σκέλος. Ή φαντασία βοηθά εδώ στήν συ-
ναρμολόγηση καί οργάνωση τών στοιχείων πού συνιστούν τό εμπειρικό γεγονός,
ώστε νά φωτιστεί τούτο μέ τό φώς τής έ'λλογης ερμηνείας. Ή σύνθεση αυτή κα-
τασκευάζεται όχι μόνο μέ τήν κρίση άλλά καί με τήν δημιουργική φαντασία.

Πολύτιμο βοηθό αποτελεί ή φαντασία καί κατά τήν κατάστρωση τής μείζο-
νος προκειμένης. Ή άναζήτηση καί άνεύρεση τού προσήκοντος κανόνα δικαίου,
πού θά αποτελέσει τό περιεχόμενο τής μείζονος, δέν είναι ζήτημα μόνο έλλογης
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σκέψεως, άλλά συχνά και ισχυρής διαισθήσεως. Τοϋτο είναι ιδιαίτερα έκδηλο στις
περιπτούσεις πού ό ζητούμενος κανόνας δικαίου δέν υπάρχει μεταξύ τών νομοθε-
τημένων κανόνων, οπότε είναι άνάγκη —προκειμένου νά καλυφθεί τό υφιστάμενο
νομοθετικό κενό— ό κανόνας αύτός νά "άνακαλυφθεΓ'. Πρόκειται γιά τό φαινό-
μενο τών "νομικών άνακαλύψεων", όπως στά ιστορικά παραδείγματα τής
"culpa in contrahendo", τού διαπλαστικού δικαιώματος, τών "διπλών ενερ-
γειών". Οί "νομικές ανακαλύψεις" δέν μπορούν νά έξηγηθούν ούτε ώς απλοί συ-
νειρμοί τών παραστάσεων ούτε ώς λογικοί αιτιώδεις σύνδεσμοι ούτε βέβαια νά
άποδοθούν στήν τύχη. Είναι καθαρές έπινοήσεις τής δημιουργικής φαντασίας, οί
όποιες προάγουν βεβαίως ποιοτικά τήν νομική επιστήμη, άλλά δέν μπορεί νά θε-
ωρηθεί ότι συνιστούν προοδευτική έξέλιξη τής νομικής σκέψεως μέ τήν έννοια
τής προόδου πού ισχύει στις φυσιοκρατικές έπιστήμες.

4. Νομοθετική μεταβολή

Παράγων άνασχετικός τής προόδου είναι, τέλος, καί ή νομοθετική μεταβολή.
Κλασικός είναι δ λόγος του Γερμανού νομικού Julius von Kirchmann (1848):
"Μία μονοκονδυλιά τού νομοθέτη καί δλόκληρες βιβλιοθήκες γίνονται στρατσό-
χαρτα". Τούτο σημαίνει ότι ό νομοθέτης μέ νεώτερη άπόφασή του άνακόπτει τόν
ρυθμό τής έπιστημονικής έξελίξεως. Χωρίς νά καταργεί τήν έπιστημονική παρά-
δοση, στρέφει έν τούτοις τό επιστημονικό ένδιαφέρον πρός νέες κατευθύνσεις.

Β. Στό πεδίο της νομοθετικής πολιτικής

Στό πεδίο τής 'ίδιας τής νομοθεσίας ή εικόνα είναι σαφέστερη άπό ό,τι στήν
έπιστήμη. Συνεχής καί άδιάκοπη πρόοδος τής νομοθεσίας δέν υπάρχει. Τό αν
ένας νόμος είναι όρθότερος άπό τόν προηγούμενο, κρίνεται μέ κριτήρια ποιοτικά,
δηλαδή τελολογικά: άν είναι ή όχι, υπό τις δεδομένες περιστάσεις, τό προσφορό-
τερο μέσο πραγματοποιήσεως τού σκοπού, πού είναι έν τέλει ή ιδέα τού δικαίου.
Καί όχι ποσοτικά, δηλαδή αιτιοκρατικά: αν περιέχει καινοτόμες ρυθμίσεις. Νό-
μοι "προοδευτικοί", όπως καί "οπισθοδρομικοί", δέν ύπάρχουν. Υπάρχουν μόνο
νόμοι ορθοί καί μή ορθοί. Νόμοι πού άναγνωρίζουν τις μεθόδους τής νέας γενε-
τικής τεχνολογίας, οί οποίες κατέστησαν δυνατή τήν τεχνητή γονιμοποίηση καί
άνέτρεψαν τήν μορφή τής ιστορικής οικογενείας· πού έκαναν δυνατή τήν γενε-
τική τροποποίηση οργανισμών καί τήν εισαγωγή τους ώς εμπορικών προϊόντων
στήν τροφική αλυσίδα. Νόμοι-πού επιτρέπουν ή προωθούν τήν γενετική ερευνά
σέ τομείς όπως ή ευγονική, ή νανοτεχνολογία ή ή ύπερνοημοσύνη, έρευνα πού
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μπορεί νά οδηγήσει στήν γενετική μετάλλαξη τοϋ άνθρώπινου είδους, στήν δη-
μιουργία "νανοτεχνολογικών" δπλων πολύ πιο καταστρεπτικών άπό τά βιολογικά
δπλα, ή στήν κατασκευή ένός νέου μικτού τύπου "άνθρώπου-μηχανής", ή "άνθρώ-
που-φυτού" (κατά τήν ορολογία τού La Mettrie) τού λεγόμενου Μετανθρώπου- τέ-
τοιοι νόμοι δέν μπορούν νά χαρακτηρισθούν ώς "προοδευτικοί" ή ώς "οπισθοδρομι-
κοί", άλλά μόνον ώς ορθοί καί ώς μή ορθοί. 'Ορθοί είναι οί νόμοι έκεΐνοι πού πραγ-
ματοποιούν, καί κατά τό μέτρο πού πραγματοποιούν, τήν ιδέα ή άξία τοϋ δικαίου.
Μή ορθοί είναι έκεΐνοι πού είναι φορείς άρνητικής δικαίίκής άξιας, όπως είναι —
κατά τήν γνώμη μας — οί νόμοι πού άναφέραμε. 'Αναμφίβολα οί δικαίίκοί θεσμοί
έχουν υποστεί σημαντική ποιοτική άνέλιξη (βελτίωση) δια μέσου τών αιώνων.
'Αλλά ή έξέλιξή αύτή δέν συνιστά πρόοδο στήν έννοια τών φυσικών έπιστημών, διό-
τι δέν είναι αιτιοκρατικά προσδιορισμένη (ή εκάστοτε νομοθετική έπιλογή δέν προσ-
διορίζεται αιτιοκρατικά σέ σχέση μέ τήν προηγηθείσα νομοθετική έξέλιξή) άλλά
χαρακτηρίζεται άπό τήν δικαιοπολιτική έλευθερία τού νομοθέτη νά επιλέγει το
κατά τήν κρίση του προσφορότερο μέσο γιά τήν πραγμάτωση τοϋ έπιδιωκομένου
σκοπού, πού συνίσταται στήν έξειδίκευση τής ιδέας τοϋ δικαίου. Δηλαδή ή άνέλιξη
αύτή (ποιοτική βελτίωση) λαμβάνει χώραν όχι στό επίπεδο τής θεωρητικής άλλά
τής πρακτικής συνειδήσεως. Τούτο σημαίνει ότι έξ ίσου δυνατή μέ τήν βελτίωση
είναι καί ή χειροτέρευση τών θεσμών" π.χ. έξ ίσου δυνατή μέ τήν καλή χρήση τών
έπιτευγμάτων τής σύγχρονης Τεχνικής είναι καί ή κατάχρηση τών επιτευγμάτων
αύτών μέ τήν εισαγωγή νομοθετικών θεσμών πού δέν προωθούν ή πού άντιστρα-
τεύονται τούς σκοπούς τού δικαίου.

IV. Σέ ιδιαίτερους κλάδους δικαίου

Σέ κάποιους ιδιαίτερους κλάδους δικαίου τό πρόβλημα τής προόδου εμφανί-
ζεται ώς έξής.

Α. 'Ιστορία καί Κοινωνιολογία τοϋ δικαίου

Στήν 'Ιστορία καί τήν Κοινωνιολογία τού δικαίου τό πρόβλημα τής προόδου
τίθεται όπως στήν Γενική ιστορία καί τήν Γενική κοινωνιολογία ώς οντολογικές
(κοινωνικές) έπιστήμες. 'Ισχύουν επομένως καί έδώ τά όσα σχετικώς έλέχθησαν
γιά τό πρόβλημα τής προόδου στις έπιστήμες αύτές (άνωτ. § 3 II Β 1).

Β. Νομική πληροφορική

Διαφορετικά τίθεται τό πρόβλημα στήν νομική πληροφορική. Νομική πλη-
ροφορική είναι ό κλάδος έκεϊνος τού δικαίου πού ερευνά άφ' ένός τίς έφαρμογές



80

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

καί άφ' έτερου τις συνέπειες της πληροφορικής τεχνολογίας στο δίκαιο. Μέ τις
εφαρμογές άσχολεΐται ή λεγόμενη ήλεκτρονική επεξεργασία του δικαίου καί μέ
τις συνέπειες στό δίκαιο τό λεγόμενο δίκαιο της πληροφορικής τεχνολογίας.
Πρόκειται γιά δύο ενότητες μέ ιδιαίτερο άντικείμενο καί ιδιαίτερη μέθοδο. Τό
πρόβλημα της προόδου τίθεται επομένως γιά τήν κάθε ενότητα διαφορετικά.

Ή "ήλεκτρονική έπεξεργασία τού δικαίου" έχει ως αντικείμενο τήν ορθολο-
γική οργάνωση της εργασίας τού νομικού μέ τήν χρήση Η/Γ καί έργάζεται μέ
τήν μέθοδο της πληροφορικής τεχνολογίας. Ή μέθοδος αύτη, ώς καθαρά τεχνι-
κή, υπόκειται χωρίς άμφιβολία στούς κανόνες της προόδου.

Άπό τό άλλο μέρος, τό "δίκαιο της πληροφορικής τεχνολογίας" (ή ή νομική
πληροφορική υπό στενή έννοια) έχει ώς άντικείμενο τήν μελέτη τών νομικών προ-
βλημάτων πού άνακύπτουν άπό τό σύνολο τών έφαρμογών τής πληροφορικής τε-
χνολογίας στό δίκαιο καί εργάζεται με τήν μέθοδο τής νομικής επιστήμης καί ειδι-
κότερα τού κλάδου έκείνου στόν όποιο άντιστοιχεΐ τό εξεταζόμενο πρόβλημα. Π.χ.
ή προστασία τού λογισμικού (software) εντάσσεται στό σύστημα προστασίας τού
δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, ή ήλεκτρονική κατάρτιση της συμβάσεως
εντάσσεται στό δίκαιο καταρτίσεως τής συμβάσεως τού άστικού δικαίου. Κάποτε
τά νομικά προβλήματα είναι σύνθετα καί άπαιτούν τήν σφαιρική προσέγγιση μέ τις
μεθόδους περισσότερων κλάδων δικαίου' π.χ. ή προστασία δεδομένων τών έργαζο-
μένων άπαιτεΐ προσέγγιση μέ τις μεθόδους τού συνταγματικού καί τού εργατικού δί-
καιου. Τό πρόβλημα τής προόδου τίθεται καί άντιμετωπίζεται έδώ όπως άκριβώς
στήν νομική επιστήμη. Τό ίδιο καί στις περιπτώσεις πού οι δογματικές έννοιες δέν
έπαρκούν γιά τήν άντιμετώπιση τής νέας τεχνολογικής πραγματικότητας καί χρειά-
ζεται νά επινοηθούν νέες. Ή έπινόηση νέων νομικών έννοίών δέν συνιστά πρόοδο, διό-
τι — όπως έλέχθη — οί έννοιες αυτές δέν άποτελούν λογική συνέχεια προηγούμενων
ομοειδών έννοιών, άλλά οφείλονται στήν δημιουργική φαντασία τών νομικών. Έδώ,
όπως φαίνεται, υπάρχει έπαρκές έδαφος γιά τέτοιες "νομικές άνακαλύψεις".

V. Στήν φιλοσοφία τοΰ δικαίου

Θά τελειώσουμε μέ τήν φιλοσοφία τού δικαίου. Έδώ ισχύει δ,τι γενικά στήν
φιλοσοφία. Ή εξέλιξη τής σκέψεως δέν είναι εύθύγραμμη, σωρευτική. Ό κάθε
φιλόσοφος δέν άρχίζει, οπως ό φυσικός έπιστήμων, άπό εκεί πού σταμάτησε ό
προηγούμενος, άλλά άπό τήν άρχή' άπό έκεΐ πού άρχισε καί ό Ηράκλειτος, ό
'Αριστοτέλης ή ό Kant. Τά όσα τού παρέδωσαν οί προηγούμενοι δέν είναι "κε-
κτημένα". Ή φιλοσοφική παράδοση τόν οδηγεί, τόν στηρίζει, άλλά δέν τόν σκλα-
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βώνει. Ό φιλόσοφος συναναστρέφεται τους θεούς, χωρίς νά δεσμεύεται από κα-
νένα, εκτός μόνο άπό τήν αίσθηση τού θείου. Τα νέα στοιχεία, πού προκύπτουν
στήν πορεία, οφείλει νά τα γνωρίζει. Άλλα είναι τουλάχιστον έξ ίσου άξιος φιλό-
σοφος καί εκείνος πού δεν τά εγκρίνει, αλλά στέκεται στα πιό παλιά. Δέν είναι
γι' αύτόν τόν λόγο περισσότερο συντηρητικός ή λιγότερο προοδευτικός από
οποιονδήποτε άλλον. Ή ιστορία τής φιλοσοφίας καί τής φιλοσοφίας τού δικαίου
είναι έ'νας ατέλειωτος διάλογος ζωντανών συνομιλητών, πού διαλέγονται μεταξύ
τους· ό καθένας άπό τήν δική του σκοπιά, άπό τήν δική του προσωπική κοσμο-
θεωρία. Λέει ό Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος αντιδιαστέλλοντας άπό τήν αύστηρή
(φυσικομαθηματική) επιστήμη τήν φιλοσοφία: "Έν άντιθέσει πρός τήν Έπι-
στήμην κάθε εποχής, ή οποία άρχίζει εκεί όπου έσταμάτησε ή προηγούμενη
εποχή καί κάθε γενεά συνεχίζει τό έργον τής προηγουμένης γενεάς, ή Φιλοσοφία
οιασδήποτε εποχής άρχίζει πάντοτε έξ άρχής, δηλαδή άναθεωρεΐ όλα τά προη-
γούμενα, προτού στήσει τή σκηνή της μέσα στη δική της έποχή. Τό γεγονός
άκριβώς τούτο είναι εκείνο τό όποιο όνομάζομε αιωνία νεότητα τής Φιλοσοφίας".

4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

'Ολοκληρώνουμε μέ κάποιες γενικές αποτιμήσεις. Τό συμπέρασμά μας είναι
σαφές: Ή ιδέα τής εύθύγραμμης προόδου — γέννημα τού εύρωπάικού Διαφωτι-
σμού — δέν είναι άπεριόριστη. Ή ισχύς της περιορίζεται στό πεδίο των φυσιο-
κρατικών επιστημών καί τής τεχνικής. Στις κοινωνικές έπιστήμες ισχύει μόνον
στό μέτρο πού αυτές διέπονται άπό τήν μέθοδο τών φυσιοκρατικών έπιστημών,
δηλαδή τήν αιτιοκρατική μέθοδο.

Πρόοδος στις κοινωνικές έπιστήμες θά μπορούσε νά υπάρχει μόνον αν καί
αύτές διείποντο άπό τήν ίδια μέθοδο. Υπάρχει όμως μέθοδος ενιαία πού νά διέπει
καί τις δύο κατηγορίες έπιστημών, ή τό μεθοδολογικό χάσμα είναι άγεφύρωτο;
Προσπάθειες νά γεφυρωθεί τό χάσμα πού χωρίζει τις έπιστήμες έ'χουν καταβλη-
θεί τόσο άπό τήν πλευρά τών κοινωνικών όσο καί άπό τήν πλευρά τών φυσιοκρα-
τικών έπιστημών. Άπό τήν πλευρά τών φυσιοκρατικών έπιστημών διαδεδομένες
είναι ιδίως οί βιολογικές θεωρίες: παλαιότερα ή θεωρία τού κοινωνικού δαρβινισμού
(Η. Spencer, 1820-1903) καί σήμερα ή θεωρία τής Κοινωνιοβιολογίας (Ε. Ο.
Wilson). Ή Κοινωνιοβιολογία ισχυρίζεται ότι όλες οί έκφάνσεις τού άνθρώπινου
πολιτισμού είναι κωδικοποιημένες σέ γονίδια. Μεταξύ γονιδίων καί συμπεριφοράς
υπάρχει άμεση σχέση αιτίου καί αιτιατού (απόλυτος γενετικός ντετερμινισμός).
Τά πάντα είναι προκαθορισμένα άπό τήν πορεία τής εξελίξεως τού είδους. Οί κοι-
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νωνικοί θεσμοί καί ή ίδια ή ήθική αποτελούν αντανάκλαση τής γονιδιακής συστά-
σεως τοϋ ανθρώπινου οργανισμού. Ή γνώση τοΰ γενετικού κώδικα οδηγεί νομο-
τελειακά καί στήν γνώση τής κοινωνικής καί ήθικής συμπεριφοράς.

Ή θέση αύτή θυμίζει τήν πρόβλεψη τοΰ Condorcet — ένός αύθεντικού
εκπροσώπου τής ιδέας τής προόδου — ότι ή έφαρμογή τών άριθμητικών συνδυα-
σμών καί πιθανοτήτων στις κοινωνικές έπιστήμες θά μάς κάνει ικανούς νά προσ-
διορίσουμε μέ μαθηματική σχεδόν άκρίβεια τήν "ποσότητα τού καλού καί τού
κακού". "Ισως κάποτε φθάσουμε πράγματι στό σημείο αύτό. "Ισως ή έπιστήμη
τών γονιδίων καί τού εγκεφάλου άνακαλύψει καί τό γονίδιο "τού καλού καί τού
κακού", τό γονίδιο τής έλευθερίας τής βουλήσεως, τό γονίδιο τής γνώσεως, τό
γονίδιο τής θρησκευτικής πίστεως, τό γονίδιο τής μακροζωίας καί τής 'ίδιας τής
άθανασίας. Άν ή προφητεία τοΰ Condorcet πραγματοποιηθεί, θά έχουν άνα-
τραπεΐ τά πάντα· τότε καί οί κοινωνικές έπιστήμες θά χάσουν τήν μεθοδολογι-
κή τους αύτοδυναμία καί θά γίνουν περιττές, άφού θά έχει καταργηθεί ή διαφορά
άνάμεσα στήν ποσότητα καί τήν ποιότητα, τό καλό καί τό κακό, τήν αιτιοκρα-
τία καί τόν αύτοπροσδιορισμό, καί ό άνθρωπος θά έχει περάσει σέ μία κατάστα-
ση άθανασίας σάν καί εκείνη που σαρκαστικά περιγράφει ό Σούίφτ στά "Ταξίδια
τοΰ Γκιούλιβερ". Ή πρόοδος στόν τομέα τών φυσιοκρατικών έπιστημών καί τής
Βιοτεχνολογίας έχει άρχή άλλά όχι τέλος. Οί προκλήσεις τής τεχνολογικής προ-
όδου είναι τεράστιες. Οί κοινωνικές έπιστήμες καλούνται νά άξιολογήσουν τίς
έπιπτώσεις τής ιλιγγιώδους τεχνολογικής προόδου καί νά άποφασίσουν, άν και
έως ποιό βαθμό θά άναγνωρίσουν τήν ιδέα τής προόδου καί ώς δεοντολογική
άρχή. Ή άπόφαση πού θά πάρουν θά μοιάζει μέ έγερτήριο σάλπισμα. Οά συναρ-
τάται μέ τό μέγα πρόβλημα τής ήθικής ευθύνης τού έπιστήμονα, τό όποιο
— όπως είναι γνωστό — ιδιαιτέρως εξαίρει στά έργα του ό καθηγητής Κωνστα-
ντίνος Δεσποτόπουλος. Γιατί ή Ουτοπία είναι πλέον πολύ κοντά στήν Άντι-ου-
τοπία. Ό Άνθρωπος πολύ κοντά στόν Μετάνθρωπο. Ή σωτηρία πολύ κοντά
στήν συντέλεια. Λέει ό Α. Toynbee (καί θά καταλήξουμε μέ τήν φράση του
αύτή) : "Ή ιστορία τής άνθρωπότητας είναι μία 'Οδύσσεια- θά διαπράτταμε
άσυγχώρητο λάθος έναντι τών άναρίθμητων άγέννητων γενεών τοΰ μέλλοντος άν
ήταν νά ένεργήσουμε όχι σάν τόν 'Οδυσσέα, άλλά σάν τόν Αίάντα". Ό 'Οδυσσέ-
ας, ένεργώντας μέ σύνεση, ξαναγύρισε στήν 'Ιθάκη- άλλά ό Αίαντας, ξεπερνώ-
ντας τά όρια τής δύναμής του, οδηγήθηκε στήν καταστροφή.
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Ή Ελλάδα στήν Ευρωπαϊκή Κοινωνία Δικαίου, υπό τοΰ 'Ακαδημαϊκού
κ. 'Εμμανουήλ Ρούκουνα.

Τό Γραφείο Διεθνών καί Συνταγματικών Θεσμών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
σέ συνεργασία μέ τήν Εταιρεία Δικαστικών Μελετών καί τό Ελληνικό Κέντρο
Ευρωπαϊκών Μελετών καί 'Ερευνών οργάνωσε πριν λίγους μήνες διημερίδα στό
Μέγαρο Μουσικής μέ θέμα: Ή 'Ελλάδα στήν Ευρωπαϊκή Κοινωνία Δικαίου».

Στήν έξέταση αυτού τοΰ σημαντικού ζητήματος συνέβαλαν εκλεκτοί "Ελλη-
νες νομικοί. Τό βιβλίο περιλαμβάνει εισηγήσεις τοΰ Υπουργού Δικαιοσύνης κ.
'Αναστασίου Παπαληγούρα, τών άκαδημαϊκών κ.κ. 'Αποστόλου Γεωργιάδη,
'Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου καί τοΰ ομιλούντος, τοΰ Προέδρου τοΰ Δικαστη-
ρίου τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων κ. Βασιλείου Σκουρή, τού 'Αντιπροέδρου τοΰ
Εύρωπαϊκοΰ Δικαστηρίου τών Δικαιωμάτων τοΰ 'Ανθρώπου κ. Χρήστου Ροζά-
κη, τοΰ 'Αντιπροέδρου τού Συμβουλίου 'Επικρατείας κ. Μιχαήλ Βροντάκη, τοΰ
'Επιτίμου Προέδρου τοΰ 'Αρείου Πάγου κ. Στέφανου Ματθία, τοΰ Εύρωπαίου
Μεσολαβητή κ. Νικηφόρου Διαμαντούρου καί τοΰ τέως υπουργού καί καθηγητού
κ. Τάσου Γιαννίτση. Εισφέρουν έπίσης μέ εισηγήσεις οί κ. Μιχάλης Μαργαρίτης
άρεοπαγίτης καί οί καθηγητές 'Ιωάννης Μανωλεδάκης, Μιχαήλ Σταθόπουλος,
Κωνσταντίνος Κεραμεύς, Γεώργιος Παπαδημητρίου καί 'Ιωάννης Τσουκαλάς,
καθώς καί οί δικηγόροι Νίκος Φραγκάκης καί Χριστόφορος 'Αργυρόπουλος.

'Ανέφερα όλους τούς έκλεκτούς συνεργάτες τοΰ τόμου γιά νά δείξω ότι πε-
τύχαμε νά συγκεντρώσουμε έγκυρο δείγμα τών άντιλήψεων καί τών τάσεων πού
έπικρατοΰν σήμερα στή χώρα μας ώς πρός τό υπό εύρεΐα έννοια εύρωπαϊκό δί-
καιο, τό όποιο είναι καί έσωτερικό ελληνικό δίκαιο.
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Παρά τις δυσχέρειες καί τις παλινωδίες, πού έχαρακτήρισαν ως τώρα τις
προσπάθειες γιά τήν ευρωπαϊκή ενοποίηση, είναι έντυπωσιακό το γεγονός οτι οί
διαδικασίες έπεξεργασίας, έντάξεως, καί σέ πολλές περιπτώσεις άμέσου ισχύος
τών κανόνων πού αφορούν στις οικονομικές συναλλαγές, στήν έλευθερία μετακι-
νήσεως προσώπων, υπηρεσιών καί κεφαλαίων στό έδαφος τών 27 κρατών-μελών
τής Εύρωπαϊκής Ενώσεως, άλλά καί σέ πολλούς άλλους τομείς, ιδίως σέ έκεΐνον
τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων στό έδαφος τών 46 μελών-κρατών τού Συμβου-
λίου τής Εύρώπης, άποτελούν σέ μεγάλο βαθμό πραγματικότητα. Τό πλέγμα
τών ευρωπαϊκών κανόνων έφαρμόζεται άποτελεσματικότερα όταν υπάρχει οργα-
νική έπικοινωνία μεταξύ τών εύρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων καί τών
έθνικών δικαστηρίων. Αυτό έχει δρομολογηθεί ήδη στό πλαίσιο τής Ευρωπαϊκής
Ενώσεως καί στις σχέσεις τού Δικαστηρίου τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων πού
έδρεύει στό Λουξεμβούργο μέ τά δικαστήρια τών κρατών-μελών. Ή Επιτροπή
Σοφών τού Συμβουλίου τής Εύρώπης έχει εισηγηθεί παρεμφερή διαδικασία προ-
δικαστικής παραπομπής γιά νά εξασφαλίζεται ή έφαρμογή τών διεθνών κανόνων
περί άνθρωπίνων δικαιωμάτων όμοιομόρφως, χωρίς νά είναι άναγκαία ή άτομική
προσφυγή στό Στρασβούργο.

Κατά τή συνάντηση έξετάσθηκαν καί προβλήματα προσαρμογής τής ελλη-
νικής νομοθεσίας καί νομικής πρακτικής, εφαρμογής τών άποφάσεων τών εύρω-
παϊκών δικαστηρίων, καθώς καί τό έπίσης μεγάλο πρόβλημα τής ερμηνείας τού
εύρωπαϊκού δικαίου, θά μπορούσε νά πει κανείς ότι ή ενοποίηση αύτή, ή οποία
δέν είναι τόσο ορατή οσο τό ενιαίο νόμισμα, τό Euro, στερεώνεται ολοένα περισ-
σότερο στήν κοινωνία μας καί άποτελεΐ έλπιδοφόρο κατάκτηση. Ό δέ χαρακτη-
ρισμός περί κοινωνίας δικαίου δέν είναι ύπερβολικός.

Τό ένιαΐο, ομοιόμορφο καί εναρμονισμένο δίκαιο μεταξύ τών κρατών, εφόσον
δέν αντιστρατεύεται τις ύγιεΐς παραδόσεις τών λαών, άποτελούσε καί άποτελεΐ
τή μεγάλη ελπίδα τών νομικών. Ή Εύρώπη μάς δίνει αύτή τήν εύκαιρία.

Ή συνάντηση πού πραγματοποιήσαμε στό Μέγαρο Μουσικής μέ ευρεία
συμμετοχή κοινού καί μέ θέμα: «Ή Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία Δικαί-
ου» άποτυπώνει, στό ομώνυμο βιβλίο πού εκδόθηκε άπό τόν εκδοτικό οίκο
'Αντώνη Σάκκουλα, τή συναίνεση τών Ελλήνων νομικών γιά τήν πρόοδο διά τού
δικαίου καί επιβεβαιώνει τήν ενημερότητα καί τήν εύρωπαϊκή συνείδηση τού νο-
μικού κόσμου τής χώρας μας.
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Παναγιώτη 'Αλεξάκη: α) 7ο ελληνικό χρηματιστήριο κάτω άπό τις ευρω-
παϊκές χρηματιστηριακές εξελίξεις, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 'Αθήνα, 2006, σελ.
399. β) Τά παράγωγα προϊόντα καί ή ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παρα-
γώγων, 'Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 'Αθήνα, 2005, σελ. 350, υπό τοΰ 'Ακαδημαϊκού
κ. Κωνσταντίνου Δρακάτου.

Είναι γνωστό ότι ή αγορά κεφαλαίου άποτελει ουσιώδους σημασίας λειτουρ-
γικό παράγοντα τοΰ οικονομικού συστήματος, διότι, μεταξύ άλλων, προσδιορίζει
τόν ρυθμό συσσωρεύσεως κεφαλαίου, άπό τόν όποιο, σέ τελευταία άνάλυση, εξαρ-
τάται ό ρυθμός οικονομικής άναπτύξεως. Αυτά ισχύουν καί γιά τήν έλληνική
οικονομία καί μάλιστα τόσο περισσότερο όσο εντονότερος καθίσταται ό χαρα-
κτήρας της ώς έλεύθερης καί άνοικτής, παρά τις ιδιομορφίες πού μπορεί νά έχει.
Στήν πληρέστερη κατανόηση τών προβλημάτων τής ελληνικής κεφαλαιαγοράς
συμβάλλουν τά δύο βιβλία πού έχω τήν τιμή νά παρουσιάσω. Συγγραφέας τους
είναι ό κύριος Παναγιώτης 'Αλεξάκης, 'Αναπληρωτής Καθηγητής στό Τμήμα
Οικονομικών 'Επιστημών τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών, ό οποίος, έκτός άπό τή
θεωρητική κατάρτιση, διαθέτει καί βαθιά γνώση τής άντίστοιχης πρακτικής ώς
διατελέσας πρόεδρος τοΰ Χρηματιστηρίου 'Αθηνών καί τών έταιρειών τοΰ ομίλου
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

* *
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Παναγιώτη 'Αλεξάκη, Τό ελληνικό χρηματιστήριο κάτω άπό τις ευρωπαϊκές
χρηματιστηριακές εξελίξεις, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 'Αθήνα, 2006, σελ. 399.

Τό βιβλίο προλογίζεται άπό τόν Καθηγητή κ. Μανώλη Ξανθάκη καί σκοπό
έχει νά έξετάσει τό όλον πρόβλημα τής άγοράς κεφαλαίου, όπως έμφανίζεται
κατά τή λειτουργία τοΰ χρηματιστηριακού θεσμοΰ, κάτω άπό τίς ειδικές οικονο-
μικές συνθήκες πού υπάρχουν σέ κάθε χώρα, άλλά καί διαχρονικώς. Γιά νά επι-
τευχθεί αύτό, ή ύλη διαιρείται σέ τρία μέρη, τά όποια άντιστοιχοΰν σέ τρία επί-
πεδα άναλύσεως, πού καλύπτουν τήν παγκόσμια χρηματιστηριακή άγορά, τήν
εύρωπαϊκή χρηματιστηριακή άγορά καί τό έλληνικό χρηματιστήριο. Τών μερών
προτάσσεται εισαγωγή καί άκολουθεΐ βιβλιογραφία.

Τό Πρώτο Μέρος περιέχεται στό πρώτο κεφάλαιο, όπου δίδεται ορισμός καί
περιγραφή τών χαρακτηριστικών τού χρηματιστηρίου, πού άπαιτοΰνται γιά νά
υπάρχει ή δυνατότητα διαπραγματεύσεως τοΰ κινδύνου, μέ βάση τήν άρχή ότι ό
ρόλος τού χρηματιστηρίου είναι ή έλαχιστοποίηση τοΰ «έξωγενοΰς» κινδύνου.
"Ομως, ή άνάπτυξη τής τεχνολογίας πού σημειώθηκε κατά τά τελευταία έτη,
ώθησε, σέ μεγάλο βαθμό, τό χρηματιστήριο νά μετεξελιχθεί καί νά μεταβάλει τόν
παραδοσιακό ρόλο του. Μέ τή χρήση κατάλληλοι στοιχείων έπισημαίνεται ή
πρόοδος πού συντελέσθηκε διεθνώς, ιδίως άπό τό τέλος τής δεκαετίας τού 1980,
τόσο ώς πρός τόν άριθμό τών είσηγμένων έταιρειών, όσο καί ώς πρός τόν όγκο
τών άντληθέντων κεφαλαίων. Χάρη στις έξελίξεις αύτές τά χρηματιστηριακά δε-
δομένα έντάχθηκαν στόν ρυθμό τής καθημερινής ζωής καί έτσι, τά άντίστοιχα
μεγέθη άπέκτησαν κεντρικό ρόλο στήν έπίτευξη κοινωνικής εύημερίας. 'Εν-
διαφέρουσα είναι ή παράθεση στό τέλος τοΰ κεφαλαίου αύτού ορισμένων στοιχεί-
ων τού έτους 2005 γιά τή γεωγραφία τών χρηματιστηρίων, δηλαδή γιά τίς άγο-
ρές άξιών σέ όλο τόν κόσμο πού καλύπτουν 57 χρηματιστήρια.

Τό Δεύτερο Μέρος, πού, όπως είπαμε, άναφέρεται στήν εύρωπαϊκή χρημα-
τιστηριακή άγορά, περιέχεται στά δύο επόμενα (δεύτερο καί τρίτο) κεφάλαια,
άπό τά όποια τό ένα έξετάζει τίς έξελίξεις στήν εύρωπαϊκή χρηματιστηριακή
άγορά καί τό άλλο τίς έξελίξεις στό θεσμικό της πλαίσιο. Καί ώς πρός μέν τίς
εξελίξεις στήν εύρωπαϊκή χρηματιστηριακή άγορά διαπιστώνεται, έν πρώτοις, ότι
οί εθνικές άγορές, πού κατά τό παρελθόν ήταν άκλόνητες στό έσωτερικό τους
περιβάλλον, μετά τίς άλλαγές πού σημειώθηκαν λόγω τής οικονομικής συγκλί-
σεως καί τής θεσμικής έναρμονίσεως, έχουν νά άντιμετωπίσουν τόν διασυνοριακό
άνταγωνισμό. Γενικά, μετά τό 1998 ή τάση είναι πρός τήν ενοποίηση πού
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εκφράζεται μέ διάφορες μορφές, όπως είναι οί συμμαχίες, οί συγχωνεύσεις, οί συ-
νενώσεις κ.λπ. "Ομως, ή εύρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, παρά τή σημαντική πρόοδο
πού έως τώρα σημείωσε, έ'χει ακόμη δρόμο νά διανύσει, προκειμένου νά μπορέσει
νά ανταγωνισθεί τις ΗΠΑ. Για νά έπιτευχθεΐ αύτό πρέπει νά καταβληθούν συ-
ντονισμένες προσπάθειες πρός οικοδόμηση μιας πανευρωπαϊκής αγοράς κεφα-
λαίου.

'Ακολούθως, αναλύονται οί βασικοί παράγοντες πού συνέβαλαν κατά τά τε-
λευταία έ'τη στήν αύξηση τού άνταγο^νισμού μεταξύ τών ευρωπαϊκών χρημα-
τιστηριακών ομίλων. Μεταξύ τών παραγόντων αύτών δεσπόζουσα θέση κατέ-
χει ή νέα τεχνολογία, καθώς ή ήλεκτρονική διαπραγμάτευση έπιτρέπει στούς
πελάτες νά έχουν πρόσβαση σέ πολλά χρηματιστήρια καί νά διαπραγματεύο-
νται σέ περισσότερες μετοχές ταυτοχρόνως, μέ τό έλάχιστο κόστος. Στή δια-
μόρφωση τών χρηματιστηριακών έξελίξεων συνετέλεσαν, επίσης, τό ένιαΐο νό-
μισμα καί ή εύρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση λόγω μετατοπίσεως τών λει-
τουργιών τής χρηματιστηριακής αγοράς από τό έθνικό στό ευρωπαϊκό επίπε-
δο. Φυσικά, μεγάλη έπίδραση στή μετατόπιση αύτή άσκησε ή εξάλειψη τού
συναλλαγματικού κινδύνου. Γενικότερα, ή Οικονομική καί Νομισματική "Ενω-
ση μετέβαλε τήν κατανομή τών κεφαλαίων τών θεσμικών επενδυτών, καθώς
άποτελεϊ πλέον τή δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μετοχών στον κόσμο, μετά τις
ΗΠΑ, μέ τρίτη δύναμη τή Μεγάλη Βρετανία. Ώς ένισχυτικός παράγων λει-
τούργησε καί τό ότι ή μετοχή κατέστη δημοφιλής μέθοδος χρηματοδοτήσεως
τών έπενδύσεων. 'Αλλά καί ή πορεία τών κεφαλαιαγορών έπέδρασε αισθητά
στή στρατηγική αναπτύξεως τόσο τών χρηματιστηρίων όσο καί τών άλλων
συντελεστών τών άγορών.

Άλλο ένα μέτωπο ανταγωνισμού, πού άντιμετώπισαν τά εύρωπαϊκά χρημα-
τιστήρια, προερχόταν άπό τις διεθνείς έπενδυτικές τράπεζες καί τις χρηματι-
στηριακές έταιρεΐες. Αναλύονται ορισμένοι επιπρόσθετοι λόγοι πού οδήγησαν σέ
συνενώσεις καί τίθεται τό έρώτημα, άν, τελικά, τά χρηματιστήρια αυτά θά επι-
βιώσουν. Στό σημείο αύτό άξιολογεΐται ή υπάρχουσα υποδομή καί έπισημαίνονται
τά προβλήματα στήν έκκαθάριση καί στον διακανονισμό τών συναλλαγών. Ακο-
λούθως, έξετάζονται οί σοβαρές μεταβολές πού σημειώθηκαν στή δομή καί ιδιο-
κτησία τών χρηματιστηρίων, τά όποια άπό μή κερδοσκοπικά ιδρύματα έγιναν
σύγχρονες έμπορικές εταιρείες. Μέ βάση καί τήν πείρα άπό τις ΗΠΑ διαπιστώ-
νεται ότι ή συνένωση τών εύρωπαϊκών χρηματιστηρίων, πού βρίσκεται σέ έξέλι-



88

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ςη, μπορεί να αποφερει σημαντικα οφέλη, αν ή αναπτυξή τους στραφεί προς ορι-
σμένες κατευθύνσεις.

Κάτω άπό τις συνθήκες αύτές διαμορφώθηκε ή ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά με
διάφορες κινήσεις γιά χρηματιστηριακή συνεργασία. Γιά τήν πληρέστερη κατα-
νόηση τής διαδικασίας αύτής ολοκληρώσεως παρέχονται οί άπαιτούμενες πλη-
ροφορίες γιά τόν ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό χώρο. Διατυπώνεται ή πρόβλεψη
ότι στό μέλλον θά προκύψουν καί άλλες συγχωνεύσεις μεταξύ τών ευρωπαϊκών
χρηματιστηρίων. "Ετσι, άρχισε νά λειτουργεί μία δυναμική άλλαγή, πού στηρί-
ζεται στήν άναγκαιότητα νά προκύψει ένας ενιαίος καί ισχυρός χρηματοδοτικός
μηχανισμός, πού θά συντελέσει, τελικά, στή μετάβαση άπό τήν ευρωπαϊκή
άγορά κεφαλαίου στήν άτλαντική υπεραγορά καί άπό έκεϊ στήν παγκόσμια άγορά
κεφαλαίου.

Στό επόμενο (τρίτο κατά σειράν) κεφάλαιο (πού άνήκει στό Δεύτερο Μέρος)
συμπληρώνονται όσα μέχρι τώρα έκτέθηκαν γιά τις εύρωπαϊκές χρηματιστη-
ριακές εξελίξεις, μέ τις έξελίξεις στό θεσμικό πλαίσιο καί έξετάζονται οί συνέπει-
ες γιά τούς συντελεστές τής άγοράς. Στήν άρχή γίνεται άναφορά στό Σχέδιο
Δράσεως πού έχει καταρτισθεί πρός άνάπτυξη τής ενιαίας άγοράς χρηματοοικο-
νομικών υπηρεσιών στήν Ευρωπαϊκή "Ενωση καί τό όποιο έντάσσεται στή γε-
νική οικονομική πολιτική. Σημειωτέον ότι στή χρηματοπιστωτική αυτή ολο-
κλήρωση σημαντικά βοήθησε ή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καί τό Εύρωσύ-
στημα. Σχετικά μέ τό τμήμα τοΰ Σχεδίου Δράσεως πού άφορα στις κεφαλαια-
γορές, οί κυριότερες έξελίξεις έχουν σχέση μέ τήν υιοθέτηση Όδηγιών, όπως
είναι ή Όδηγία γιά τις άγορές καί τά χρηματοοικονομικά μέσα, ή Όδηγία γιά
τή διαφάνεια, ή Όδηγία γιά τά ένημερωτικά δελτία καί τήν κατάχρηση τής
άγοράς κ.λπ.

Παράλληλα, ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμορφώνει τή στρατηγική καί τις
προτεραιότητές της γιά τήν έκκαθάριση καί τόν διακανονισμό τών συναλλαγών,
ιδιαιτέρως αυτών μέ διασυνοριακό χαρακτήρα. Καθώς ορισμένα έμπόδια έξακο-
λουθοΰν νά δυσχεραίνουν τήν ορθή έφαρμογή καί τήν έπιβολή τών κανόνων τής
Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ένας νέος γύρος άρχίζει γιά τήν ολοκλήρωση τών άγο-
ρών. Ώς σοβαρή χαρακτηρίζεται ή διαπίστωση ότι, γιά νά έπιτευχθεΐ μία ολο-
κληρωμένη ευρωπαϊκή άγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τό άρχικό σχέδιο
δράσεως δέν επαρκεί, άλλά πρέπει νά καλύψει πρός έναρμόνιση καί όλο τό πλαί-
σιο τής έκκαθαρίσεως καί τού διακανονισμού τών χρηματιστηριακών συναλ-



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2007

89

λαγών. "Ετσι, στήν πρόσφατη Λευκή Βίβλο ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή άφησε νά
εννοηθεί ότι θα ήταν δυνατή ή λήψη σχετικών μέτρων έκ μέρους της.

Τό Τρίτο Μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στό ελληνικό χρηματιστήριο
καί αποτελείται άπό τρία κεφάλαια (τέταρτο, πέμπτο καί έκτο κατά σειράν), άπό
τά όποια τό έ'να εξετάζει τό Χρηματιστήριο Αθηνών καί τήν Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς, ένα άλλο τά βασικά μέτρα καί τις ενέργειες γιά τήν ελληνική κεφα-
λαιαγορά καί τό τελευταίο άφορά καί αυτό στό έλληνικό χρηματιστήριο, άλλά
συμπληρώνει τό πρώτο, που καλύπτει μόνο γενικές, ώς έπί τό πλείστον, ιστο-
ρικές καί περιγραφικής φύσεως πληροφορίες γιά θεσμικά θέματα, μέ τήν έξέτα-
ση ορισμένων δυναμικών σχέσεων καί τήν πρόταση στόχων καί μέτρων πολι-
τικής. Ειδικότερα, τό τέταρτο κατά σειράν, κεφάλαιο άρχίζει μέ έπισκόπηση,
άπό τά μέσα τής δεκαετίας τού 1990, ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών με-
γεθών, πού άναφέρονται στις άγορές άξιών καί παραγώγων. Επιχειρείται ομα-
δοποίηση τών θεσμικών καί κανονιστικών μέτρων, πού έλήφθησαν μετά τήν
έναρξη τής μεταρρυθμιστικής πορείας. Πρόκειται γιά μέτρα άναδιοργανώσεως
καί έκσυγχρονισμού τού Χρηματιστηρίου Αθηνών καί τού ομίλου έταιρειών
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., όπως είναι ή μετατροπή τού χρηματιστηρίου σέ
άνώνυμη έταιρεία, ή άναδιοργάνωση τού χρηματιστηρίου καί τού ομίλου, ό χρη-
ματοοικονομικός καί ό λειτουργικός άνασχεδιασμός τού ομίλου, ό σχεδιασμός γιά
άλλες έταιρεΐες τού όμίλου, ή ίδρυση χρηματιστηρίων, οί κανονισμοί τών χρημα-
τιστηριακών φορέων, ή τιμολογιακή πολιτική τού όμίλου, ή έπέκταση τού έλλη-
νικού χρηματιστηρίου στή Ν.Α. Εύρώπη καί στήν Α. Μεσόγειο καί ή άνακαίνι-
ση καί άπόκτηση άκινήτων.

Ό άλλος ούσιώδους σημασίας χρηματιστηριακός θεσμός πού έξετάζεται στό
τέταρτο κεφάλαιο είναι ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τής οποίας γενικός στόχος
είναι ή διασφάλιση τής όμαλής καί εύρυθμης λειτουργίας τής κεφαλαιαγοράς, ή
ένίσχυση τής εμπιστοσύνης στούς θεσμούς τής άγοράς καί ή προστασία τού
επενδυτικού κοινού άπό παράνομες ένέργειες. "Ολα αύτά έπιδιώκονται μέ τή θέ-
σπιση τών κανόνων λειτουργίας τής άγοράς καί τών φορέων της καί μέ τή λή-
ψη τών άπαραίτητων μέτρων γιά τήν εφαρμογή τους. Υποστηρίζεται ότι ή
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άρχισε νά άσκεϊ ούσιαστικότερο έργο άπό τό 1996.
Χωρίς νά μπορεί κανείς νά άμφισβητήσει τήν άναγκαιότητα τών μέτρων αυτών,
γεγονός είναι ότι δέν στάθηκαν ικανά νά άποτρέψουν ή καί νά μετριάσουν τις δυ-
σμενέστατες χρηματιστηριακές έξελίξεις πού σημειώθηκαν στό τέλος τής δεκα-
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ετίας τού 1990. Επρόκειτο για μία πολύ σοβαρή άνο3μαλία πού εκδηλώθηκε μέ
πενταπλασιασμό περίπου τοϋ δείκτη τιμών χρηματιστηριακών αξιών μεταξύ
1996 καί 1999 καί πτώση του κατά 57% μεταξύ 1999 καί 2003. Στήν αιτία-
ση αυτή αντιτάσσεται ότι ή θεσμική θωράκιση πού παρέσχε τότε ή Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς προστάτευσε τήν άγορά άπό τήν έκδήλωση πολύ οξύτερων κερ-
δοσκοπικών φαινομένων, δεδομένου άλλωστε ότι έπρόκειτο γιά μία πολύ μεγάλη
παγκόσμια χρηματιστηριακή κρίση. Πάντως, οί έξελίξεις αυτές επέβαλαν έκτο-
τε τήν άνάληψη άπό τήν Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άποφασιστικών θεσμικών
καί έποπτικών πρωτοβουλιών προς προστασία τής άγοράς καί τών επενδυτών,
σέ ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο. "Ετσι, τις αλλαγές στήν έποπτεία τής
άγοράς άκολούθησαν άπό τό 2003 σημαντικά οργανωτικά βήματα καί ταυτο-
χρόνου, βήματα λειτουργικής ώριμάνσεως τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στό πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται καί σχολιάζονται 94 νομοθετικά μέτρα
καί άποφάσεις πού λήφθηκαν γιά τήν ελληνική κεφαλαιαγορά άπό τά μέσα τής
δεκαετίας τού 1980. Πρόκειται γιά θεσμικές ρυθμίσεις καί κανονιστικού χαρα-
κτήρα ένέργειες τού Χρηματιστηρίου καί άλλων συντελεστών τής άγοράς, πού
άπέβλεπαν στήν εύρυθμη λειτουργία καί τήν ανάπτυξη τής κεφαλαιαγοράς.
Ακολούθως, άναλύονται οί βελτιώσεις πού άφορούν στήν άναβάθμιση τής τε-
χνολογικής υποδομής τού χρηματιστηρίου, ή οποία έλαβε διάφορες μορφές, άπό
τό ήλεκτρονικό σύστημα γιά τή διαπραγμάτευση τών τίτλων καί τών παραγώ-
γων έως τήν άπούλοποίηση τών τίτλων. 'Αναγνωρίζεται έντούτοις ότι, παρά τήν
πρόοδο πού σημειώθηκε, τό κανονιστικό πλαίσιο, άλλα καί οί άγορές, τά προϊό-
ντα καί οί τεχνικές χρειάζονται περαιτέρω συμπλήρωση.

Στό έκτο — καί τελευταίο — κεφάλαιο τού βιβλίου συνοψίζονται τά συμπερά-
σματα τής άναλύσεως πού προηγήθηκε καί προτείνονται οί ένέργειες πού πρέπει
νά γίνουν καί τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθούν για τή διασφάλιση βιώσιμης καί
αποτελεσματικής λειτουργίας τού ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Ώς
προς τούς στόχους, στους οποίους πρέπει έφεξής νά προσβλέπει σταθερώς τό
ελληνικό χρηματιστήριο, σοβαρά προσδιόρισαν τή φύση τους οί έξελίξεις καί άνα-
κατατάξεις πού διαμορφώνονται στις εύρωπαϊκές καί διεθνείς άγορές, άλλά καί
στήν εγχώρια κεφαλαιαγορά. Στό νέο αύτό θεσμικό πλαίσιο τό χρηματιστήριο
πρέπει νά άποτελεΐ πηγή έπαρκούς χρηματοδοτήσεως τών έπενδύσεων, όχι μό-
νο τών είσηγμένων έταιρειών, άλλά καί τής οικονομίας γενικότερα, διασφαλίζο-
ντας γιά τον σκοπό αύτό τήν άπαιτούμενη ρευστότητα. Διατυπώνεται μάλιστα
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ή άποψη ότι τά χρονικά περιθώρια γιά τέτοιες κινήσεις στενεύουν, καθώς οί
εύρωπαϊκές έξελίξεις επιταχύνονται, πράγμα πού σημαίνει δτι το έλληνικδ χρη-
ματιστήριο σύντομα θά κληθεί νά άντιμετωπίσει κύμα άνταγωνιστικών πιέσεων.
Άλλά καί ή ύπαρξη ορισμένων μειονεξιών, πού χαρακτηρίζουν τήν ελληνική κε-
φαλαιαγορά, δυσχεραίνει τήν έπίτευξη τών βασικών έπιδιώξεών της.

Προκειμένου νά έπιδιωχθεϊ βιώσιμη καί άποτελεσματική λειτουργία τού ομί-
λου Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. προτείνονται στή συνέχεια ένέργειες, οί
οποίες άφορούν στήν τρέχουσα αύτόνομη δομή λειτουργίας. Στό πλαίσιο αύτό
έπιδιώκονται μεταξύ άλλων: ή συνεχής καί δυναμική άνάπτυξη τής άγοράς πα-
ραγώγων, ή άρση τών έμποδίων γιά τήν άνάπτυξη άλλων άγορών καί προϊόντων,
ή άνάπτυξη τής άγοράς ομολόγων στό Χρηματιστήριο 'Αθηνών, ή εσωτερική
προετοιμασία καί άνάληψη συγκροτημένης πολιτικής γιά τήν έλευση μελών έξ
άποστάσεως στό Χρηματιστήριο 'Αθηνών, ή ένεργοποίηση ήλεκτρονικών μηχα-
νισμών καί διασυνδέσεων, ή αύξηση τού μεγέθους τών είσηγμένων έταιρειών, ή
προώθηση τών συνενώσεων καί συγχωνεύσεων μεταξύ τών χρηματιστηριακών
εταιρειών.

Μιά πρώτη πρόταση συνίσταται στή διασύνδεση τού Χρηματιστηρίου
'Αθηνών Α.Ε., τού Κεντρικού 'Αποθετηρίου 'Αξιών Α.Ε. καί τής Εταιρείας
'Εκκαθαρίσεως Συναλλαγών έπί Παραγώγων Α.Ε. μέ τά συστήματα διεξα-
γωγής καί έκκαθαρίσεως συναλλαγών μεγάλου χρηματιστηρίου, πού θά έχει τή
μορφή τής έξωτερικής άναθέσεως. "Ετσι, μπορούν νά άντιμετωπισθούν δλα τά
συνήθη προβλήματα καί, κυρίως, έκεϊνα τού εντεινόμενου άνταγωνισμού, τής
έπερχόμενης ενιαίας άγοράς καί τής συγκεντρώσεως τών συναλλαγών. Τέτοια
άνάθεση έργασιών προσιδιάζει σέ ένα μικρό χρηματιστήριο πού επιδιώκει νά λει-
τουργεί μέ μειωμένο κόστος. Μιά άλλη πρόταση είναι έκείνη τής πλήρους συγ-
χωνεύσεως τού ελληνικού χρηματιστηρίου μέ άλλο, μεγάλο, τής Εύρωπαϊκής
Ενώσεως. Διατυπά>νεται ή άποψη ότι τά θετικά έπιχειρήματα τής προηγούμε-
νης προτάσεως ισχύουν καί έδώ, ένώ δρισμένα είναι καί ισχυρότερα. Τό μείζον θε-
τικό έπιχείρημα είναι ότι οί είσηγμένες έταιρεϊες μπορούν νά άντλούν κεφάλαια
άπό μία μεγάλη καί ρευστή άγορά, ένώ ύπάρχει καί ή δυνατότητα εισόδου στήν
άγορά νέων εταιρειών.

Στά γενικά συμπεράσματα τής μελέτης, πού περιέχονται στό τέλος τού
έκτου κεφαλαίου της, καταβάλλεται προσπάθεια νά χαραχθεί, σέ γενικές γραμ-
μές, ή μελλοντική πορεία τού έλληνικού χρηματιστηρίου, προκειμένου νά δια-
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σφαλισθούν οί καλύτερες δυνατές συνθήκες χρηματοδοτήσεως τών επενδύσεων.
Το έγχείρημα υπήρξε δύσκολο, άλλά ό συγγραφέας μπόρεσε, χάρη στόν συστη-
ματικό καί έμπεριστατωμένο τρόπο μέ τόν όποιο άνέλυσε τό θέμα, νά καταλή-
ξει, ύστερα άπό σχετικές συγκριτικές άξιολογήσεις έπιμέρους έναλλακτικών λύ-
σεων, σέ σημαντικές διαπιστώσεις καί συγκεκριμένες προτάσεις περί τού πρα-
κτέου γιά μία άγορά, πού είναι καί μικρή καί άτελώς δομημένη λόγω μή καλύ-
ψεως τών ομολόγων. Γίνεται, έτσι, δεκτό ότι ορισμένα μέτρα γιά τήν αντιμετώ-
πιση τών συνήθων προβλημάτων είναι άναγκαία. Παράλληλα, όμως, ένόψει καί
τών άναμενόμενων καταλυτικών εξελίξεων στό μέτωπο τής ένιαίας εύρωπαϊκής
κεφαλαιαγοράς, προτείνεται ή συγχώνευση τού έλληνικοϋ χρηματιστηρίου μέ με-
γάλο εύρωπαϊκό χρηματιστήριο, άν καί, παρά τά διατυπωθέντα επιχειρήματα,
υπάρχουν σοβαρές έπιφυλάξεις άν μιά τέτοια συγχώνευση θά οδηγήσει σέ διεύ-
ρυνση καί όχι σέ περιορισμό τών δυνατοτήτων άντλήσεως τών άναγκαίων κεφα-
λαίων γιά τήν άνάπτυξη τής ελληνικής οικονομίας.

* *

Παναγιώτη 'Αλεξάκη, Τά παράγωγα προϊόντα καί ή ελληνική χρηματιστη-
ριακή άγορά παραγώγων, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 'Αθήνα, 2005, σελ. 350.

Τό βιβλίο τού κ. 'Αλεξάκη πού παρουσιάσαμε προηγουμένως άφορούσε ούσια-
στικά στή λειτουργία τής παραδοσιακής άγοράς κεφαλαίου, στήν όποια διαμορ-
φώνεται ή άξία τών μετοχών τών είσηγμένων έταιρειών. 'Αλλά ή άξία αύτή χα-
ρακτηρίζεται άπό άβεβαιότητα, ή όποια συνεπάγεται κινδύνους, όταν άσκεΐται
πρόβλεψη μέ βάση ορισμένο χρονικό ορίζοντα. Φυσικό, επομένως, είναι νά έπιζη-
τέϊται άπό τούς έπενδυτές προστασία άπό τόν έν λόγω κίνδυνο μέ τή χρήση χρη-
ματοοικονομικών παράγωγων προϊόντων. Τό δεύτερο αύτό βιβλίο τού κ. 'Αλεξά-
κη, που προλογίζεται άπό τόν Καθηγητή κ. Σταύρο Θωμαδάκη, σκοπό έχει,
άκριβώς, νά άναλύσει τά παράγωγα προϊόντα καί τή χρηματοοικονομική τους
άγορά, όπως λειτουργούν διεθνώς, άλλά καί στήν Ελλάδα. Ή άνάλυση γίνεται
σέ τέσσερα μέρη, τών οποίων προτάσσεται εισαγωγή καί άκολουθούν παράρτη-
μα, γλωσσάρι καί βιβλιογραφία.

Τό Πρώτο Μέρος πού περιέχεται στό πρώτο κεφάλαιο, άναφέρεται στις διά-
φορες κατηγορίες παράγωγων προϊόντων, άρχίζοντας άπό τήν έννοια τής προθε-
σμιακής συναλλαγής. 'Ορίζονται οί προθεσμιακές άγορές καί άναλύονται τά βα-
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σικά τους προϊόντα, πού είναι τά συμβόλαια μελλοντικής εκπληρώσεως, τά προ-
θεσμιακά συμβόλαια, οί ανταλλαγές απαιτήσεων καί τά συμβόλαια δικαιωμάτων
προαιρέσεως. Εξετάζεται ό τρόπος λειτουργίας τους, ή τιμή δικαιώματος καί οί
στρατηγικές συναλλαγών καί μεταβλητότητας πού άκολουθούνται άπό τήν
πλευρά τών έπενδυτών. Καλύπτονται, έπίσης, οί τρόποι άποτιμήσεως, ορισμένες
σύνθετες επενδυτικές θέσεις, καθώς καί ή διαχείριση τού κινδύνου, δηλαδή ή προ-
στασία τού έπενδυτή άπό άνοιχτές θέσεις πού λαμβάνει στις ύποκείμενες άγορές
άξιών, μέ τή χρήση παράγωγων προϊόντος.

Στό Δεύτερο Μέρος (δεύτερο κεφάλαιο) περιγράφεται ή έπίσημη χρηματι-
στηριακή άγορά παράγωγων προϊόντων στήν Ελλάδα. Γίνεται άναφορά στήν
οργάνωση τής άγοράς μέ τήν Άγορά Παραγώγων τού Χρηματιστηρίου Αθη-
νών, στήν Εταιρεία Εκκαθαρίσεως Συναλλαγών έπί Παραγώγων, άλλά καί στή
λειτουργία της μέ τό κανονιστικό πλαίσιο πού ισχύει, τά θέματα τηρήσεως λο-
γαριασμών περιθωρίου ασφαλίσεως, διακανονισμού καί άνοικτών θέσεων. Ακο-
λούθως, στό Τρίτο Μέρος (τρίτο καί τέταρτο κεφάλαιο) παρουσιάζονται άναλυ-
τικά τά χαρακτηριστικά τών προϊόντων τής Άγοράς Παραγώγων τού Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών, καθώς καί παραδείγματα χρήσεως τών προϊόντων αυτών.
Τέλος, στό Τέταρτο Μέρος (πέμπτο καί έκτο κεφάλαιο) ερευνάται κατά πόσον
ή εισαγωγή τών παράγωγων προϊόντων καί ιδιαιτέρως τών συμβολαίων μελλο-
ντικής έκπληρώσεως σέ χρηματιστηριακούς δείκτες επιδρά στή μεταβλητότητα
τής ύποκείμενης άγοράς άξιών. Ή οικονομετρική αύτή έρευνα είναι πολύ χρήσι-
μη στούς συντελεστές τής άγοράς, διότι τά συμπεράσματα πού προκύπτουν μπο-
ρεί νά τούς βοηθήσουν στον καθορισμό πιο άποτελεσματικών διαδικασιών αντι-
σταθμίσεως τού κινδύνου, ένώ ταυτοχρόνως ένισχύουν τήν άξιοπιστία τής άγοράς
παραγώγων στήν Ελλάδα.

* *

Καί στά δύο αύτά βιβλία του ό κ. Άλεξάκης πραγματεύεται άντικείμενα πού
είναι άπό τά πιό τεχνικά τής χρηματοοικονομικής άναλύσεως, άλλά καί άπό τά
πιο δυσχερή στήν άντιμετώπισή τους. "Ομως, ό συγγραφέας μπόρεσε νά τιθα-
σεύσει τή διαθέσιμη ύλη, χωρίς νά παραλείψει — ούτε στό ελάχιστο — τήν έπαφή
τόσο μέ τήν οικονομική θεωρία όσο καί μέ τήν οικονομική πράξη. Χάρη στις συν-
δέσεις αύτές, οί διαγνώσεις του ύπήρξαν, ώς έπί τό πλείστον, έπιτυχεΐς καί τού
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επέτρεψαν νά προτείνει μέτρα πολιτικής πού πρέπει νά ληφθούν προς ένίσχυση
τής χρηματοδοτήσεως τών έπενδύσεων στήν Ελλάδα. Κατέστη, έτσι, δυνατό
νά άποκτήσει ή ελληνική βιβλιογραφία δύο χρήσιμα βοηθήματα, τά όποια μπο-
ρούν νά συμβουλευθούν όσοι ένδιαφέρονται γιά τήν πορεία ενός κρίσιμου, άλλά καί
ευαίσθητου τομέα τής οικονομίας, όπως είναι ό χρηματιστηριακός.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί τών αισθήσεων τοϋ ανθρώπου, υπό τοϋ 'Ακαδημαϊκού κ. Κωνσταντί-
νου Ί. Δεσποτόπουλου*.

Πρόλογος

Άρχαιόθεν οί φιλόσοφοι, καί στούς Νεώτερους Χρόνους ψυχολόγοι καί φυ-
σιολόγοι, έχουν πραγματευθεΐ πολλαπλά για τις αισθήσεις τού ανθρώπου ή καί
γενικά τών ζώων. Δέν είναι όμως, πιστεύω, περιττός είτε μάταιος, ούτε άτοπος
ό περί αισθήσεων λόγος άπό τό βήμα τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. 'Ας μή λησμο-
νούμε, ότι περί αισθήσεων είχαν έπίμονα φιλοσοφήσει καί ό ιδρυτής καί Σχολάρ-
χης τής πρώτης άνά τήν Οικουμένη 'Ακαδημίας, ύπατος φιλόσοφος, Πλάτων,
καί προπάντων ό επί μία εικοσαετία έταϊρος τής αύθεντικής έκείνης 'Ακαδημίας,
έξοχος φιλόσοφος καί πανεπιστήμων, 'Αριστοτέλης.

Αύτοί καί είχαν έμπεδώσει, άπό τον τέταρτο ήδη π.Χ. αιώνα, τήν όρθή γνώ-
μη γιά τις αισθήσεις καί είχαν έπιλύσει εύστοχα τό πρόβλημα τών σχέσεων τού
νοϋ πρός τις αισθήσεις.

Εισαγωγικά

Είχαν προηγηθεί τού Πλάτωνος καί τού 'Αριστοτέλους στήν άποτίμηση τής
άξιας τών αισθήσεων δ Ηράκλειτος, ό Αισχύλος, ό 'Επίχαρμος, ό 'Εμπεδοκλής,
ό Δημόκριτος καί άλλοι.

* con. Despotopoulos, Sur les sens de l'homme.
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Βαριά ή ρήση τού Ηράκλειτου: «βαρβάρων εστί ψυχών ταϊς άλόγοις αίσθή-
σεσι πιστεύειν»· δηλαδή άναξιόπιστες είναι οί αισθήσεις όσο είναι άμοιρες Λόγου.

Ό Αισχύλος στήν τραγωδία Προμηθεύς Δεσμώτης εκφράζεται παρόμοια,
όταν εξιστορεί τά κοσμοϊστορικά έργα τοΰ πρωτοήρωα καί πρωτομάρτυρα τού
πνεύματος, γιά τούς οιονεί προ-ανθρώπους άκόμη «βροτούς»: «νηπίους όντας τό
πριν έννους έθηκα καί φρενών έπηβόλους» (443-444), «οί... βλέποντες έβλεπον
μάτην, κλύοντες ούκ ήκουον» (447-448)· δηλαδή, ένώ κοίταζαν κάπου, δέν
είχαν οπτική άντίληψη τού άντικειμένου, ένώ συλλάμβαναν ήχους, δέν είχαν
άκουστική άντίληψη τοΰ άντικειμένου-πομπού τών ήχων, καί αύτό συνέβαινε,
διότι δέν τούς είχε άκόμη καταστήσει ό Προμηθεύς «έννους» καί «φρενών έπη-
βόλους», ώστε δέν είχαν άκόμη νοΰν καί φρένας· άρα, κατ' Αίσχύλον έπίσης, οί
αισθήσεις χωρίς συνέργεια τοΰ νοΰ είναι άτελέσφορες.

Ό Επίχαρμος, σύγχρονος τοΰ Αισχύλου, ύπερτόνιζε τή συμβολή τοΰ νοΰ
στις οπτικές είτε άκουστικές άντιλήψεις: «νούς όρη καί νοΰς άκούει, τάλλα κωφά
καί τυφλά». Δηλαδή έργο τοΰ νοΰ είναι καί ή όραση καί ή άκοή, όχι άπλώς τών
άντίστοιχων αισθητήριων οργάνων. Δέν άναφέρεται κάν ό Επίχαρμος στις άλλες
έκτός άπό τήν όραση καί τήν άκοή αισθήσεις, όπως καί ό Αισχύλος.

Ό 'Εμπεδοκλής παραινούσε: «άλλ' άγ' άθρει πάση παλάμη πή δήλον έκα-
στον, μήτε τιν' όψιν έχων πίστει πλέον ή κατ' άκουήν, ή άκοήν έρίδουπον ύπέρ
τρανώματα γλώσσης, μήτε τι τών άλλων, όπόση πόρος έστί νοήσαι γυίων πίστιν
έρυκε, νόει δ' ή δήλον έκαστον» (Diels-Kranz Β3).

Στούς ολίγους στίχους τού άποσπάσματος αύτού υπάρχει έκτίμηση νηφάλια
καί συνθετική τής συμβολής στή γνήσια γνώση τών αισθήσεων, άλλά προπάντων
έξαρση τής κρίσιμης ένέργειας τοΰ νού.

Καί δ Δημόκριτος δμως έκφράζεται ύποτιμητικά γιά τίς αισθήσεις: «γνώμης
δέ δύο είσίν ίδέαι, ή μέν γνησίη, ή δέ σκοτίη· καί σκοτίης μέν τάδε σύμπαντα, όψις,
άκοή, οσμή, γεΰσις, ψαΰσις. ή δέ γνησίη, άποκεκριμένη δέ ταύτης» (Β 11).

Στό έργο τοΰ Πλάτωνος Θεαίτητος, ό Σωκράτης έρωτάει: «ω δρώμεν τούτο
είναι όφθαλμούς ή δι' ού όρώμεν, καί ω άκούομεν ώτα ή δί ου άκούομεν;».
'Απαντάει ό Θεαίτητος: «δι' ων έκαστα αίσθανόμεθα». Καί ό Σωκράτης συνά-
γει τό συμπέρασμα: «εις μίαν τινά ίδέαν είτε ψυχήν είτε δ,τι δει καλεΐν πάντα
ταύτα συντείνει, ή διά τούτων οίον οργάνων αίσθανόμεθα όσα αισθητά». Δηλα-
δή, τήν όραση καί τήν άκοή έπιτελοΰν όχι άπλώς οί οφθαλμοί καί τά ώτα- δ,τι
αύτοί καί αύτά συλλαμβάνουν, «συντείνει» «εις μίαν τινά ίδέαν ή ψυχήν», καί
αύτή κυρίως μέ τήν υπερβατικά συνθετική ένέργειά της έπιτελεΐ τήν αίσθηση,
ένώ οί οφθαλμοί καί τά ώτα συνεργούν μόνο σάν όργανα. Ό Πλάτων μέ τις δύο-
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τρεις μονοσύλλαβες λέξεις, «φ» καί «δι' ου», εξέφρασε κλασσικά τον βαθμό καί
τρόπο συμβολής τών αισθητηρίων οργάνων («δι' ού») στήν έπιτέλεση τών
αισθήσεων, καί άντίστοιχα πρόβαλε τό κυρίως ένεργό ύποκείμενό τους («ω»), μέ
κάποιο δισταγμό έ'στω γιά τήν ονομασία του («είτε δ,τι δει καλεΐν»).

Ό άνθρωπος και δ κόσμος

Ό άνθρωπος υπάρχει καί μέσα καί άντίκρυ στόν κόσμο: τό σώμα του αποτε-
λείται καί ή ζωή του ύπέχει έξαρτήσεις άδιάφευκτες άπό στοιχεία καί δυνάμεις τού
κόσμου' άλλά καί, άντίθετα, έπιβάλλεται ώς ελεύθερος πρός τόν κόσμο, καθώς
άποκτάει γνώση, ολοένα εύρύτερη, τών στοιχείων καί τών δυνάμεων τού κόσμου
καί, ολοένα πιό άποτελεσματικά, μεταβάλλει τή σύστασή τους καί τόν ρυθμό τους.

Υπάρχει ό άνθρωπος άντίκρυ στόν κόσμο ή καί στόν εαυτό του, ώς αύτοε-
δραίωτο καί αύτενεργό υποκείμενο, άδήριτα βέβαιο γιά τήν ύπαρξή του καί τήν
ύπαρξη τού κόσμου' καθώς είναι προικισμένος μέ τήν ικανότητα πρός ύπέρβαση
τής ίδιο-ύπαρξίας του, ώστε καί πρός γνώση καί μεταβολή τού κόσμου, άλλά καί
πρός δημιουργία κοινωνίας καί πολιτισμού.

Έξ άλλου, συναιρεί ό άνθρωπος στήν ύπαρξή του καί ύπερβαίνει τις. προ-αν-
θρώπινες συστατικές τού κόσμου ιδιότητες, δηλαδή τις καί πριν τή γένεση τής
ζωής καί τις ύστερες άπό τή γένεση φυτών καί ζώων: ένέχει ώς σωματικός
οργανισμός ό άνθρωπος, άλλά καί δέν παύει στή διάρκεια τής ζωής του νά προσ-
λαμβάνει άπό τό φυσικό περιβάλλον, είσπνεύσιμο άέρα καί πόσιμο ύδωρ καί τρο-
φή, τουλάχιστον φυτική, νά συντηρείται σέ κατάλληλη θερμοκρασία, νά διαμορ-
φώνεται παρόμοια πρός δ,τι συμβαίνει στά φυτά καί στά ζώα. "Εχει όμως ό
άνθρωπος, όχι ώς σωματικός άπλώς οργανισμός, καί θαυμάσιο ιδίωμα: τήν ελευ-
θερία καί τήν όδηγητική της πνευματικότητα· δ,τι καί τόν ξεχωρίζει μέ καίριο
τρόπο άπό τά ζώα καί τά φυτά.

Καί ας συγχωρηθεί μικρή παρέκβαση πρός τή μυθολογία τών άρχαίων
Ελλήνων μέ άναφορά στις περίφημες τρεις Χάριτες, όπως ερμηνεύω τή συμβο-
λική άξια τους: Ή 'Αγλαΐα έξαίρει τή λάμψη τού κόσμου ήδη καί πριν τόν
έμπλουτισμό του μέ πλάσματα ζωής- ή Θάλεια έξαίρει τή μορφοπλαστική δύνα-
μη ζωής, τή δραστική έντονα ήδη στά φυτά καί στά ζώα- ό άνθρωπος έχει τό
προνόμιο νά ώραΐζουν τή ζωή του καί οί τρεις Χάριτες, δηλαδή έκτός άπό τήν
'Αγλαΐα καί τή Θάλεια καί ή μεταρσιωτική τού ψυχισμού του Εύφροσύνη.

Ό άνθρωπος ύπάρχει μέ τήν ένέργεια τού βιοδυναμισμού, ενεργού στά φυτά
πρώτιστα καί στά ζώα. Βιοδυναμισμός —έπλασα τή λέξη αύτή πριν σαράντα πέν-
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τε χρόνια- είναι ή θαυμάσια δύναμη ζωής, ή γεννητική τών ζώων, τών φυτών
και τού ανθρώπου, ή διαπλαστική τού οργανισμού των καί υποκινητική τής βιο-
συντηρητικής συμπεριφοράς των, ειδικά στόν άνθρωπο μάλιστα καί τής άλλης
συμπεριφοράς του. Καί είναι ό βιοδυναμισμός κάτι θαυμάσιο, μερικά μόλις εξη-
γήσιμο άπό τήν επιστήμη, όχι δηλαδή έως καί τή γενετική του αρχή.

Στά φυτά ό βιοδυναμισμός είναι ιδιαίτερα ενεργός: Τά φυτά μόνο έχουν τήν
εξαίσια ικανότητα νά μετουσιώνουν τήν άνόργανη ύλη σέ πλάσμα οργανικό. Τά
ζώα δέν έχουν παρόμοια ικανότητα. Ή ένέργεια τού βιοδυναμισμού στά ζώα είναι
κατα τούτο κρίσιμα έλαττωμένη. Ώς οιονεί άντιστάθμισμα όμως έχουν τά ζώα
ικανότητα γιά μετακίνηση, βιοσυντηρητικά σκόπιμη, δηλαδή καί βιολειτουργικά
πρός άνεύρεση τροφής, τουλάχιστον, καί βιοαμυντικά πρός άποφυγή κινδύνου-
ένώ τά φυτά έχουν ικανότητα μόλις γιά έπιτόπια κίνηση πρός άνάπτυξη τού
οργανισμού των, ώστε καί δέν έχουν ευχέρεια πρός άποφυγή κινδύνου, ούτε πρός
άνεύρεση τροφής, εάν τό έδαφος τους καταστεί άγονο.

Ζωή και ψυχή κατ' 'Αριστοτέλη

Ό,τι νεωτερικά όνομάζομε βιοδυναμισμό υπονοείται, εικάζω, μέ τή φράση
τού Αριστοτέλους «πρώτη καί κοινοτάτη δύναμις ... ψυχής, καθ' ην υπάρχει τό
ζήν άπασιν» (Περί ψυχής, 415a 24-25). Καί συνεχίζει δ 'Αριστοτέλης: «ης
έστίν έργα γεννήσαι καί τροφή χρήσθαι- φυσικώτατον γάρ τών έργων τοις ζώσιν,
όσα τέλεια καί μή πηρωμένα ή τήν γένεσιν αύτομάτην έχει, τό ποιήσαι έτερον
οίον αύτό, ζώον μέν ζώον, φυτόν δέ φυτόν, ίνα τού άεί καί τού θείου μετέχωσιν ή
δύνανται- πάντα γάρ έκείνου ορέγεται καί έκείνου ένεκα πράττει όσα πράττει
κατά φύσιν» (415a 25-b 2).

Θεωρεί λοιπόν ό 'Αριστοτέλης τή ζωή καί τού φυτού ήδη καί τού ζώου ώς
συμμετοχή στό έσαεί καί στό θείο μέ όποιο τρόπο ή σέ όποιο βαθμό τούς είναι
δυνατόν- καί συνακόλουθα τήν άναπαραγωγή τους ώς υπαγορευμένη κάπως άπό
τήν έπιδίωξη τής συμμετοχής αύτής ύπερατομικά.

'Αξίζει νά έπισημάνομε τή βαρυσήμαντη αύτή μνεία «τού θείου» ώς ουσίας
είτε άξιας δεκτικής γιά συμμετοχή τών φυτών καί τών ζώων σ' αυτήν, καθώς
καί τή θεώρηση τών φυτών καί τών ζώων ώς διεπόμενων άπό βαθύν πόθο πρός
τό έσαεί καί τό θείο, μέ συνέπεια ή «κατά φύσιν» συμπεριφορά τους νά έχει αυτά
έμμονο σκοπό της.

'Αξίζει έπίσης νά προσέξομε τήν έκτίμηση τού 'Αριστοτέλους, ότι ναι μέν ή
συμμετοχή αύτή φυτών καί ζώων στό «άεί» καί στό «θείον» δέν κατορθώνεται
άκέραια καί σταθερά στό κάθε φυτό είτε ζώο άτομικά, πραγματώνεται όμως
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ύπερατομικά, δηλαδή στό κάθε είδος φυτοϋ καί στο κάθε είδος ζώου: «έπεί ουν
κοινωνειν αδυνατεί τοϋ αεί καί τοϋ θείου τή συνεχεία διά τό μηδέν ένδέχεσθαι τών
φθαρτών ταύτό καί έν αριθμώ διαμένειν, ή δύναται μετέχειν έκαστον, κοινωνεί
ταύτη το μέν μάλλον το δέ ήττον, καί διαμένει ουκ αύτό άλλ' οίον αύτό, άριθμω
μέν ούχ' έν, εί'δει δ' έν» (415b 4-7). Άρα ή συμμετοχή τών φυτών καί τών ζώ-
ων στό «αεί» σημαίνει ό,τι νεο^τερικά ονομάζεται διαιώνιση τού είδους. Ή συμ-
μετοχή τους όμως στό «θείον» σημαίνει, πιστεύω, καί παραδοχή άπό τόν Αρι-
στοτέλη, ότι κάτι θαυμάσιο είναι ή ζωή, στα φυτά ήδη καί στα ζώα, χωρίς δυ-
νατότητα νά γνωσθεϊ έως καί τή γενετική άρχή της.

θέτει λοιπόν ό Αριστοτέλης ως βάση καί άφετηρία τής έρευνας του γιά τή
ζωή τό οιονεί αξίωμα «έστι δέ ή ψυχή τού ζώντος σώματος αιτία καί άρχή»
(415b 8). Επισημαίνει άναλυτικότερα τή σύμφυση ψυχής καί ζωής, ένώ καί
συνεκφράζει κρίσιμο χαρακτηρισμό τής ψυχής, καθώς καί τήν πρός τό σώμα
σχέση της: «ή ψυχή δέ τούτο ω ζώμεν καί αίσθανόμεθα καί διανοούμεθα πρώ-
τως —ώστε λόγος τις άν είή καί είδος, άλλ' ούχ' υλη καί τό ύποκείμενον ... ου
τό σώμα έστίν έντελέχεια ψυχής, άλλ' αύτη σώματος τίνος, καί δια τούτο ...
μήτ' άνευ σώματος είναι μήτε σώμα τι ή ψυχή» (414a 12-20)· άλλά καί «πά-
ντα γάρ τά φυσικά σώματα τής ψυχής όργανα» (415b 17-18).

Κατονομάζει ό Αριστοτέλης πέντε «δυνάμεις» τής ψυχής: «θρεπτικόν,
αίσθητικόν, όρεκτικόν, κινητικόν κατά τόπον, διανοητικόν» (414a 31-32)· άλλά
καί διευκρινίζει, ότι άπό αύτές ύπάρχουν «τοις μέν φυτοΐς τό θρεπτικόν μόνον,
έτέροις δέ τούτο τε καί τό αίσθητικόν, ει δέ τό αίσθητικόν, καί τό όρεκτικόν... τά
δέ ζώα πάντ' έχουσι μίαν γε τών αισθήσεων, τήν άφήν» (414a 33-b 3). Πρβλ.
413b 7-8: «θρεπτικόν δέ λέγομεν τό τοιούτον μόριον τής ψυχής ου καί τά φυό-
μενα μετέχει» (413b 7-8), «ω δ' αίσθησις υπάρχει, τούτω ήδονή τε καί λύπη καί
τό ήδύ τε καί λυπηρόν, οίς δέ ταύτα, καί ή επιθυμία· τού γάρ ήδέος όρεξις αύτη»
(414b 4-6). Συνάπτει, λοιπόν, ό Αριστοτέλης τό «αίσθητικόν», ύπηρετικό τού
«θρεπτικού», μέ τό «όρεκτικόν» («... εί δέ τό αίσθητικόν, καί το όρεκτικόν»)' καί
προπάντων έπισημαίνει, ότι μέ τις αισθήσεις, όπου ύπάρχουν, συνυπάρχουν «ήδο-
νή τε καί λύπη», καί τά μέ αύτές σύστοιχα «ήδύ τε καί λυπηρόν», αλλά καί ότι,
όπου ύπάρχουν αύτές καί αύτά, υπάρχει έπίσης ή «έπιθυμία» ώς «όρεξις τού ήδέ-
ος». Αλληλουχία λοιπόν τριών «δυνάμεων» τής ψυχής: θρεπτικού-αίσθητικού,
αίσθητικού-όρεκτικού, άρα καί όρεκτικού-θρεπτικού. Ωραία, έμμεση νομιμοποίη-
ση τής έπιθυμίας στήν ύπαρξη τού άνθρώπου. Στήν 'Ηθική άπόκειται νά καθορί-
ζει τά θεμιτά όρια τής έπιθυμίας, καθώς άντίστοιχα καί τά όρια καί τους όρους
άπολαύσεως τής ήδονής, άλλά καί τά όρια έπίσης άνοχής τής λύπης.
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Γενικά περί τών αισθήσεων κατ' 'Αριστοτέλη

Μέ προϋπόθεση τή μεταφυσική αυτή θεωρία τής ζωής καί τής ψυχής πραγ-
ματεύεται ό 'Αριστοτέλης διεξοδικά γιά τίς αισθήσεις, καί ιδιαίτερα στα έργα του
Περί ψυχής καί Περί αίσθήσεως καί αισθητών. Στό έργο του Περί ψυχής υπάρ-
χει ό έξής ορισμός τής αίσθήσεως: «α'ίσθησίς έστι τό δεκτικόν τών αισθητών
άνευ τής ύλης, οίον κηρός τού δακτυλίου άνευ τού σιδήρου καί τού χαλκού δέ-
χεται τό σημεΐον» (424a 17-19). Δηλαδή: "Οταν αισθάνεται ό άνθρωπος, είσδέ-
χεται ή συνείδησή του άπό τό άντικείμενο τής αίσθήσεως ό,τι άπό αύτό είναι
είσδέξιμο, χωρίς τήν ύλη του' όπως τό κερί άποτυπώνει άπό τό σιδερένιο ή χάλ-
κινο δαχτυλίδι μόνο τό σχήμα («τό σημεΐον») τού δαχτυλιδιού, χωρίς νά προσ-
λαμβάνει καί τό σίδερο ή τόν χαλκό, τό συστατικό τής «ύλης» του. Ή αίσθηση
λοιπόν, κατά νεωτερική έκφραση, ένέχει όχι τό ίδιο τό άντικείμενο της, άλλά τήν
παράστασή του. Καί ισχύει ό άριστοτέλειος αύτός όρισμός προπάντων γιά τήν
όραση, τήν κατ' έξοχήν παραστατική αίσθηση· άλλά ισχύει παρόμοια κάπως και
γιά τήν άκοή καί γιά τή γεύση: «ομοίως δέ καί ή αίσθησις έκάστη ύπό τού έχον-
τος χρώμα ή ψόφον ή χυμόν πάσχει» (424a 21-23). Καί συμπληρώνεται δ κύ-
ριος αύτός δρισμός τής αίσθήσεως μέ τόν έξής: «ή μέν γάρ αίσθησις άλλοίωσίς
τις είναι δοκεΐ» (415b 24), άλλά καί τονίζεται: «αισθάνεται δ' ούθέν ό μή μετέ-
χει ψυχής» (415b 24-25).

Στό Περί αίσθήσεως καί αισθητών έπαναβεβαιώνει ό 'Αριστοτέλης όσα περί
αισθήσεων έχει έκθέσει πριν στό έργο του Περί ψυχής καί διευκρινίζει καί προ-
σθέτει: «ή δ' αίσθησις ότι δια σώματος γίνεται τή ψυχή δήλον καί διά τού λόγου
καί άνευ τού λόγου» (436... 6-7), καί «τοις δέ ζώοις, ή μέν ζώον έκαστον, ανά-
γκη ύπάρχειν αίσθησιν" τούτω γάρ τό ζώον είναι καί μή ζώον διορίζομεν» (436b
10-12)· δηλαδή χαρακτηρίζει τήν αίσθηση ώς ψυχικό γεγονός τελούμενο διαμέ-
σου τού σώματος, ένώ έξ άλλου τονίζει τή σύμφυση τής αίσθήσεως μέ τά ζώα.

'Αρνείται ύπαρξη αισθήσεων ό 'Αριστοτέλης στά φυτά, άν καί όχι άμοιρα ψυ-
χικού «μορίου» καί «πάσχοντα ύπό τών άπτών»: «τά φυτά ούκ αισθάνεται,
έχοντα τί μόριον ψυχικόν καί πάσχοντα ύπό τών άπτών» (Περί ψυχής 424a 33-
34. Πρβλ. 414a 33, καθώς καί 415a 2-3: «τού δ' αισθητικού χωρίζεται τό
θρεπτικόν έν τοις φυτοΐς»). Εξήγηση τής άνυπαρξίας αύτής αισθήσεων είναι δτι
δέν χρειάζονται κάν στά φυτά οί έξ άποστάσεως αισθήσεις, άφού αύτά δέν έχουν
τήν ικανότητα γιά μετακίνηση. Ή άνυπαρξία δμως στά φυτά καί τών άλλων
αισθήσεων καί ιδιαίτερα τής άφής δέν έξηγεΐται μέ τόν ίδιο τρόπο. "Ισως άλλω-
στε ύπάρχει κάτι σάν προ-αφή, καί οδηγεί κάπως τίς ρίζες τών φυτών νά
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παρακάμπτουν μέρος ακατάλληλο τοϋ υπεδάφους, μετά πρόσκρουση πρός αυτό
(«πάσχοντα υπό τών απτών»), και νά κατευθύνονται πρός μέρος τού ύπεδάφους
δεκτικό γιά τήν άνάπτυξή τους ή και γιά τήν έπίτευξη τροφοδοσίας τού φυτού.

Προβαίνει όμως ό 'Αριστοτέλης καί σέ διακρίσεις τών αισθήσεων ώς πρός τά
ζώα, καθώς καί τών αισθήσεων μεταξύ των. Διαχωρίζει τήν άφή καί τή γεύση
άπό τις έξ άποστάσεως («δια τών έξωθεν») αισθήσεις, όσφρηση, άκοή καί όρα-
ση· καί άποφαίνεται ώς πρός τά ζώα: «ιδία δ' ήδη καθ' έκαστον ή μέν άφη και
γεύσις άκολουθεΐ πάσιν έξ άνάγκης, ή μέν άφή διά τήν είρημένην αίτίαν έν τοις
περί ψυχής, ή δέ γεύσις διά τήν τροφήν ..., ώστε τό μέν φεύγειν τό δέ διώκειν ...,
αί δέ διά τών έξωθεν αισθήσεις τοις πορευτικοΐς αύτών, οίον όσφρησις καί άκοή
καί όψις, πάσι μέν τοις έχουσι σωτηρίας ένεκεν ύπάρχουσιν, όπως διώκωσί τε
προαισθανόμενα τήν τροφήν καί τά φαύλα καί τά φθαρτικά φεύγωσι, τοις δέ καί
φρονήσεως τυγχάνουσι τού εύ ένεκα" πολλάς γάρ είσαγγέλλουσι διαφοράς, έξ ών
ή τε τών νοητών έγγίνεται φρόνησις καί ή τών πρακτών» (436b 12-437a 3).

'Αναγνωρίζεται, δηλαδή, στή γεύση ρητά έργο ύπηρετικό τής διατροφής:
προτρεπτικό γιά εισδοχή τής ώφέλιμης τροφής, άποτρεπτικό τής εισδοχής βλα-
βερής τροφής. Γι' αύτό καί κρίνεται ή γεύση ώς ύπαρκτή «έξ άνάγκης» σέ όλα
τά ζώα, όπως κρίνεται καί ή άφή.

Ή σύμφυση τών δύο αύτών αισθήσεων μέ τά ζώα ύποδηλώνεται κατά έμμεσο
τρόπο μέ τήν έπισήμανση «πολλά γάρ τών ζώων ούτ' όψιν ούτ' άκοήν έχουσιν ούτ'
οσμής αίσθησιν» (Περί ψυχής 415a 5-6' πρβλ. 414a 2-3)· άρα καί τά ύποδεέστε-
ρης στάθμης αύτά ζώα έχουν τή γεύση καί τήν άφή, ώς «έξ άνάγκης» αισθήσεις.

Στις έξ άποστάσεως αισθήσεις, όραση, ακοή, όσφρηση, άναγνωρίζεται ρητά
επίσης πολύτιμη συμβολή στή βιοσυντηρησία τού άνθρώπου («σωτηρίας ένε-
κεν»), δηλαδή καί πρός εύρεση τροφής καί πρός άποφυγή κινδύνου, έφικτές μέ
κατάλληλη μετακίνηση, μετά έγκαιρη έξ άποστάσεως άντίληψη («προαισθανό-
μενα») πού ύπάρχει τροφή ή έλλοχεύει κίνδυνος. (Ή συνάρτηση τών αισθήσεων
πρός τήν άνεύρεση τροφής ύπονοεϊται καί μέ τή φράση: «άνευ μέν γάρ τού θρε-
πτικού τό αίσθητικόν ούκ έστι», Περί ψυχής 415a 1-2).

'Αναγνωρίζεται όμως στις έξ άποστάσεως αισθήσεις καί άλλη συμβολή, καί
ιδιαίτερα σπουδαία, ένεργός μόνο στούς μετόχους καί φρονήσεως («τοις δέ καί
φρονήσεως τυγχάνουσι»), δηλαδή στούς άνθρώπους: όχι άπλώς γιά τή συντήρη-
ση τής ζωής, άλλά καί γιά τήν έπίτευξη τού εύ ζήν ή καί άγαθών αύτάξιων
(«τού εύ ένεκα»). Καί ή συμβολή αύτή έπισυμβαίνει, καθώς οί αισθήσεις αύτές,
οί έξ άποστάσεως, εισφέρουν πολλά στοιχεία, έποικοδομητικά πρός άνάπτυξή τής
είδημοσύνης καί περί τά νοητά καί περί τά πρακτά («πολλάς γάρ είσαγγέλλου-
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σι διαφοράς, έξ ών ή τε τών νοητών έγγίνεται φρόνησις καί ή τών πρακτών»).
Εγκώμιο λοιπόν τών έξ αποστάσεως αισθήσεων ώς πηγής κάπως τής εμπει-
ρίας, χρήσιμης καί γιά τήν καθαρή θεωρία καί γιά τήν πρακτική έπιστημοσύνη.
Ή έρμηνεία μας τοΰ έπιρρήματος «ευ» στήν έκφραση «τοΰ ευ ένεκα» έχει έρει-
σμα τον κλασσικών ορισμό τής πόλεως στά Πολιτικά τοΰ 'Αριστοτέλους: «ένω-
σις κωμών τέλειος, πάσης ώς έπος ειπείν έχουσα πέρας τής αΰταρκείας, γινο-
μένη μέν τοΰ ζήν ένεκα, ούσα δέ τοΰ ευ ζήν».

Ή άντιπαραβολή τής άφής πρός τήν όραση καί τήν άκοή ένέχει βαρυσήμαν-
τη διάκριση, έξηγητική όμως καί τής διεργασίας, τής άποληκτικής στήν αίσθη-
ση: «διαφέρει τούτω τά άπτά τών ορατών καί ψοφητικών, ότι έκείνων αίσθανό-
μεθα τω τό μεταξύ ποιειν τι ήμάς, τών δ' απτών ούχ' υπό τοΰ μεταξύ άλλ' άμα
τω μεταξύ» (423b 12-15). Ή αίσθηση μας δηλαδή τών ορατών καί τών άκου-
στών έπιτελεΐται, καθώς τό «μεταξύ» αυτών καί ήμών έπιφέρει κάτι σ' έμάς
(«τω τό μεταξύ ποιειν τι ημάς»), καί ας έχομε τήν αυταπάτη ότι συλλαμβάνο-
με αυτά χωρίς τίποτε νά υπάρχει ένδιάμεσο («δοκοΰμεν γάρ αυτών θιγγάνειν καί
ούδέν είναι διά μέσου» 423b 11-12)" τό «μεταξύ» αύτό είναι τουλάχιστον δ άέ-
ρας ή τό υδωρ· δέν συμβαίνει τό ίδιο στήν αίσθηση τών απτών σ' αυτήν συνυ-
πάρχει τό «μεταξύ» μέ ήμάς («άλλ' άμα τω μεταξύ»). Καί πρός ολοκλήρωση
τής άντιπαραβολής έπισημαίνεται πρόσθετα: «όλως δ' έοικε καί ή σάρξ καί ή
γλώττα, ώς ό άήρ καί τό ύδωρ πρός τήν όψιν καί τήν άκοήν καί όσφρησιν έχου-
σιν, ούτως έχειν πρός τό αισθητήρων ώς έκείνων έκαστον» (423b 17-20)" ώστε
ή «σάρξ» είναι στήν άφή τό «μεταξύ» καί στή γεύση άντίστοιχα ή «γλώσσα»,
δηλαδή στις δύο αύτές αισθήσεις δέν υπάρχει έπενέργεια στό αισθητήριο άπό κά-
τι ευρισκόμενο μεταξύ άνθρώπου καί αντικειμένου τής αίσθήσεως. Προβάλλεται
όμως καί άλλη διαφορά τής άφής άπό τήν όραση, ώς συνέπεια ή καί ώς έπιβε-
βαίωση τής βασικής διαφοράς τους: «αυτού δέ του αισθητηρίου άπτομένου ούτ'
έκεΐ ούτ' ένταΰθα γένοιτ' άν αίσθησις, οιον ει τις τό σώμα τό λευκόν έπί τοΰ
όμματος θείη τό έ'σχατον ... έπιτιθεμένου γάρ έπί τό αίσθητήριον ουκ αισθάνε-
ται, έπί δέ τήν σάρκα έπιτιθεμένου αισθάνεται" ώστε μεταξύ άρα τοΰ άπτικοΰ ή
σάρξ» (423b 20-26). Χαρακτηρίζεται λοιπόν καί ρητά ή σάρξ ώς τό «μεταξύ»,
γιά νά δηλωθεί μάλλον ότι δέν υπάρχει κάτι ένδιάμεσο μεταξύ τοΰ άπτοΰ καί τοΰ
αίσθανόμενου αύτό άνθρώπου" άλλά προπάντων δηλώνεται, ότι χωρίς ένδιάμεσο
κάτι μεταξύ ορατού καί αισθητηρίου είναι ή όραση άδύνατη, καθώς τό «μετα-
ξύ» αύτό είναι άπαραίτητος συντελεστής γιά τήν έξοχη αύτή αίσθηση: «άλλ'
είτε φώς είτ' άήρ έστί τό μεταξύ τοΰ δρωμένου καί τοΰ δμματος, ή διά τούτου
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κίνησις εστίν ή ποιούσα το όράν» (Περί αισθησεως καί αισθητών, 438b 3-5).

Καί ας επιτραπεί νά σχολιάσομε: Ή φράση «αίσθανόμεθα τω το μεταξύ ποι-
εΤν τι ήμάς» αποκαλύπτει διαίσθηση τοϋ Αριστοτέλους, δτι καί στις έξ αποστά-
σεως αισθήσεις δέν υπάρχει κενά μεταξύ αντικειμένου καί ύποκειμένου τής
αίσθήσεως, αλλά κάτι δραστικό, έπενεργητικό στον οφθαλμό καί δημιουργικό
(«ποιεΐν») ορισμένου παθήματος σ' αύτόν («τό γάρ αίσθάνεσθαι πάσχειν τι
έστίν», 323b 31-324a 1). Καί, προσθέτομε, τό κάτι αύτό, ειδικά στήν όραση,
δέν είναι απλώς τά μεταξύ τού ορατού καί τού όφθαλμού διαφανή, άέρας είτε
ύδωρ, άλλά είναι τό φώς: «τό γάρ φώς ποιεί τό όράν» (Περί αίσθησεως καί
αισθητών, 447a 11), δηλαδή, σε νεωτερική γλώσσα, τά σωματίδια ύλης είτε κυ-
μάτια ένέργειας, τά συστατικά τού φωτός. Γι' αύτό άλλωστε, όταν δέν υπάρχει
φώς, δέν ύπάρχει όραση: «διόπερ ούχ όρατόν άνευ φωτός, άλλά πάν τό έκάστου
χρώμα έν φωτί όράται» (418b 2-3).

"Ας έπιτραπεΐ όμως νά σχολιάσομε περαιτέρω: Οί φράσεις «αίσθανόμεθα τω
τό μεταξύ ποιεΐν τι ήμάς» καί «τό γάρ αίσθάνεσθαι πάσχειν τι έστίν» ένέχουν
ήμιαλήθεια. Τό «αίσθάνεσθαι» δέν είναι «πάσχειν τι» άπλώς. Οί φράσεις αύτές
άριστα περιγράφουν τήν ύλική διεργασία, τήν άπαραίτητη γιά τις έξ αποστάσεως
αισθήσεις, δέν έξηγούν όμως άκέραια, πώς συντελείται ή όραση είτε ή άκοή είτε
ή όσφρηση, δηλαδή, πώς τό άπό «τό μεταξύ» έπιτελούμενο έρέθισμα τού αισθη-
τηρίου μετατρέπεται σέ βλέμμα είτε άκουσμα είτε όσφρημα- δέν παρουσιάζουν τό
εξαίσιο ένέργημα τού ύπέρ τό αισθητήριο «μορίου τής ψυχής», τό συντελεστικό
τής θαυμάσιας αύτής μετατροπής, καί άποτελεστικό τής αίσθήσεως. Μέ χρήση
πλατωνικής έκφραστικής επισημαίνομε: στις δύο αύτές φράσεις φέρεται δ 'Αρι-
στοτέλης σαν νά αγνοεί τό «ώ» αίσθανόμεθα: τήν «μίαν τινά ίδέαν είτε ψυχήν...»·
καί προβάλλει μόνο τά σχετικά μέ τό «δι' ου» αίσθανόμεθα. Στις φράσεις αύτές
υπερτονίζεται ή παθητική φάση τών αισθήσεων, ή θετικοεπιστημονικά έξηγήσι-
μη, καί άγνοεΐται ή ένεργητική φάση τών αισθήσεων, ή θεσπέσια δηλαδή ένέργεια
τοϋ νού, ή άποτελεστική των, καί συντελεστική τού μή έξηγήσιμου έξοχου επι-
τεύγματος, ύλική διεργασία νά μετατρέπεται σέ κατάσταση πνευματική.

'Επισημαίνεται άπό τόν 'Αριστοτέλη καί διάκριση καίρια τής αίσθήσεως άπό
τήν έπιστήμη: «τών καθ' έκαστον ή κατ' ένέργειαν α'ισθησις, ή δ' επιστήμη τών
καθόλου- ταύτα δ' έν αύτή πώς έστι τή ψυχή» (417b 22-24). Δηλαδή, άντι-
κείμενα τών αισθήσεων είναι τά συγκεκριμένα («τά ποιητικά τής ένεργείας έξω-
θεν, τό όρατόν καί τό άκουστόν, ομοίως δέ καί τά λοιπά τών αισθητών» (417b
20-21)· ένώ άντικείμενα τής έπιστήμης είναι τά «καθόλου», καί συμβαίνει αύτά
νά ένυπάρχουν κάπως στήν 'ίδια μέσα τήν ψυχή. Δέχεται λοιπόν ό 'Αριστοτέλης
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ένυπαρξία τών «καθόλου» τής επιστήμης στή συνείδηση τοϋ ανθρώπου, άλλά
κάπως («ταύτα δ' έν αυτή πώς έστι τη ψυχή»)· καί σπεύδει νά συναγάγει τή
συνέπεια τής παραδοχής αύτής: «διό νοήσαι μεν έπ' αύτω, οπόταν βούληται,
αίσθάνεσθαι δ' ούκ έπ' αύτω- άναγκαΐον γάρ ύπάρχειν τό αίσθητόν» (417b 24-
26). Δηλαδή, ό άνθρωπος στή νοητική ένέργειά του είναι αύτοδύναμος καί άνε-
ξάρτητος, ένώ δέν είναι αύτοδύναμος στις αισθήσεις του, καθώς ή συγκεκριμένη
αίσθηση του έξαρτάται άπό τήν παρουσία τοϋ συγκεκριμένου αισθητού. "Υμνος
τής καθαρής έπιστήμης, τών «καθόλου», καί τής άντίστοιχης έλευθερίας τών
διακόνων της. 'Αντιδιαστέλλεται όμως ό,τι συμβαίνει στις έπιστήμες τών αι-
σθητών: «ομοίως δέ τούτ' έχει κάν ταΐς έπιστήμαις ταΐς τών αισθητών, καί διά
τήν αύτήν αίτίαν, ότι τά αισθητά τών καθ' έκαστα καί τών έξωθεν» (417b26-
28). Δηλαδή, στις έπιστήμες τών αισθητών καί όχι τών «καθόλου» ό διάκονος
τους έξαρτάται άπό τήν παρουσία τών αισθητών καί αύτά είναι όχι «καθόλου»,
άλλά «καθ' έκαστα», καί προσέτι εξωτερικά («καί τών έξωθεν») πρός τή συ-
νείδηση τού άνθρώπου.

'Ιδού δμως καί ρήση τού 'Αριστοτέλους οιονεί κατατακτήρια τών αισθήσεων
στήν ιεραρχία τών έργων τής ψυχής: «ού γάρ κατά τό μανθάνειν, άλλά κατά τό
θεωρεΐν έστί τό αίσθάνεσθαι» (Περί αίσθήσεως καί αισθητών 441b 22-23)· εντάσ-
σεται δηλαδή τό αίσθάνεσθαι όχι στήν ένδον τής ψυχής έμπεδωμένη γνώση («μαν-
θάνειν»), άλλά στήν κατά έξωστρέφεια μάλλον ένέργειά τής ψυχής («θεωρεΐν»).

'Αφή καί γεύση

'Εξαίρει ό 'Αριστοτέλης τήν αφή ώς βασική αίσθηση: «άνευ μέν τοϋ άπτικού
τών άλλων αισθήσεων ούδεμία ύπάρχει, άφή δ' άνευ τών άλλων υπάρχει» (Περί
ψυχής 415a 3-5), «αίσθήσεως δέ πρώτον ύπάρχει πάσιν άφή» (413b 4-5), «τά
δέ ζώα πάντα φαίνεται τήν άπτικήν αίσθησιν έχοντα» (413b 8-9 ■ πρβλ. 414a 2-
3 καί 415a 5-6), άλλά καί «ώσπερ δέ τό θρεπτικόν δύναται χωρίζεσθαι τής άφής
καί πάσης αίσθήσεως, ούτως ή άφή τών άλλων αισθήσεων» (413b 4-5).

Γιά τούς δύσπιστους άνθρώπους μόνη πηγή βεβαιότητας είναι ή άφή. 'Επι-
σημαίνονται άπό τόν Πλάτωνα οί άκραΐοι σκεπτικιστές, «οί ούκ οίόμενοι είναι ή
ού άν δύνωνται άπρίξ ταΐν χεροΐν λαβέσθαι» (Θεαίτητος 155e). "Ηδη δ 'Εμπε-
δοκλής έμμεσα έπισήμαινε τήν άφή ώς θεωρούμενη κατ' έξοχήν άξιόπιστη πηγή
γνώσεως: «... ή χερσί λαβείν, ήπερ τε μεγίστη πειθούς άνθρώποισιν άμαξιτός εις
φρένα πίπτει» (Β 133). Καί δμως ή άφή έχει έλάχιστη παραστατικότητα ώς
πρός τό άντικείμενο της' διαπιστώνεται μέ τήν άφή, ότι κάτι άναμφισβήτητα
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υπάρχει, δεν συλλαμβάνεται όμως το συγκεκριμένο πράγμα στή φαινόμενη ολι-
κή του υπόσταση, όπως συλλαμβάνεται μέ τήν όραση· τό πολύ γίνονται αντιλη-
πτές διαμέσου τής αφής κάποιες ιδιότητες απλώς του άντικειμένου της: «μέγε-
θος καί σχήμα καί τό τραχύ καί τό λείον, έτι δέ τό οξύ καί τό άμβλύ τό έν τοις
όγκοις κοινά τών αισθήσεων έστίν, εί δέ μή πασών, άλλ' όψεως γε καί αφής»

(αυτόθι, 442b5-7).

Χαρακτηρίζεται όμως άπό τόν 'Αριστοτέλη ώς άφή καί ή αίσθηση τών με-
ταβολών του σώματος: «άπταί μέν είσίν αί διαφοραί τοΰ σώματος ή σώμα- λέ-
γω δέ διαφοράς, αις τά στοιχεία διορίζουσι, θερμόν καί ψυχρόν ... τό δέ αίσθητή-
ριον αυτών τό άπτικόν» (423b 26-30).

Παρουσιάζεται άπό τόν 'Αριστοτέλη ή συνάφεια τής άφής πρός τή γεύση.
Είναι καί οί δύο αισθήσεις όχι έξ άποστάσεως. Ή γεύση όμως έμφανίζεται σάν
νά είναι κάπως έξιδιασμένη άφή: «τό δέ γευστικόν είδός τι άφής έστίν» (Περί
αίσθήσεως καί αισθητών, 438b 30-439a 1· πρβλ. αυτόθι 441a 3: «ή δέ γεύσις
άφή τις έστίν»). Συνέπεια τής συνάφειας αύτής είναι ό σωματικός τόπος καί τού
αισθητηρίου τής άφής καί τού αισθητηρίου τής γεύσεως νά είναι πλησίον τής
καρδίας ώς άντικείμενης πρός τόν έγκέφαλο: «καί διά τούτο πρός τή καρδία τό
αίσθητήριον αύτών, τής τε γεύσεως καί τής άφής· άντίκειται γάρ τω έγκεφάλω
αύτη καί έστι θερμότατον τών μορίουν» (439a 1-4). Ή τοποθέτηση αύτή, «πρός
τή καρδία», τού αισθητηρίου τής άφής, όσο καί αν ξενίζει, έξηγεΐται όμως, κα-
θόσον κατ' 'Αριστοτέλη πρώτο αισθητήριο τής άφής είναι «άλλο τί έντός», ένώ
«ή σάρξ» είναι μάλλον κάτι ενδιάμεσο: «τί τό αίσθητήριον τό τού άπτικού, πό-
τερον ή σάρξ, καί έν τοις άλλοις τό άνάλογον, ή ού, άλλά τούτο μέν έστι τό με-
ταξύ, τό δέ πρώτον αίσθητήριον άλλο τι έστίν έντός» (Περί ψυχής 422b 20-23 ·
πρβλ. 422b 35-423a 2). Καί ισχύει ανάλογο κάτι ώς πρός τή γεύση καί τήν
πρός αύτήν σχέση τής γλώσσας.

'Επιμένει ό 'Αριστοτέλης στήν προβολή τού εύρύτατου έργου τής άφής,
ώστε νά συμπεριλαμβάνει κάπως καί τή γεύση: «έτι δέ τής τροφής αί'σθησιν
έχουσιν (ή γάρ άφή τής τροφής αί'σθησις· ξηροΐς γάρ καί ύγροίς καί θερμοϊς καί
ψυχρόίς τρέφεται τά ζώντα πάντα, τούτων δ' α'ίσθησις άφή), τών δ' άλλων
αισθητών κατά συμβεβηκός. ούθέν γάρ εις τροφήν συμβάλλεται ψόφος ούδέ
χρώμα ούδέ οσμή, ό δέ χυμός έν τι τών άπτών έστιν» (414b 6-11). Δηλαδή τά
ζώα έχουν αίσθηση προπάντων γιά τροφή, καί μόνο «κατά συμβεβηκός» έχουν
αίσθηση γιά όποιο αισθητό δέν σχετίζεται μέ τήν τροφή, όπως ό ήχος, τό χρώμα,
ή οσμή, άντικείμενα ειδικά γιά τήν άκοή, τήν όραση, τήν όσφρηση. 'Αλλά καί
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ρητά χαρακτηρίζει δ Αριστοτέλης τήν αφή τής τροφής ώς αίσθηση («ή γαρ άφι
τής τροφής αίσθησις») καί τήν αίσθηση τών συστατικών τής τροφής ώς άφι
(«τούτων δ' αίσθησις αφή»), ένώ καί ώς κάτι άπτδ χαρακτηρίζει τόν «χυμόν>
(«ό δέ χυμός έν τι τών απτών εστίν»), δ,τι προσιδιάζει στή γεύση, τήν υπηρε-
τική τής διατροφής: «καί όλως δ χυμός έστι τού θρεπτικού μορίου πάθος» (4361
17-18" πρβλ. «καί γεύσις χυμού» 418a 13). Έξ άλλου καί παρουσιάζει, μέ τρό-
πο έμμονο, τή γεύση νά υπερέχει στόν άνθρωπο άπό τήν όσφρηση: «έναργέστε-
ρον ήμΐν τό τού χυμού γένος ή τό τής δσμής» (440b 30-31).

Άλλά ιδού καί τής δράσεως άναγωγή στήν αφή, άν καί ή όραση διαφέρει
καίρια ώς αίσθηση έξ άποστάσεως: «τό μέν ούν, ώσπερ καί οί άρχαΐοι, λέγειν
άπορροίας είναι τάς χροίας καί όράσθαι διά τοιαύτην αίτίαν άτοπον πάντως γάρ
δι' άφής άναγκαΐον αύτοΐς ποιεϊν τήν αίσθησιν, ώστ' εύθύς κρεΐττον φάναι τω κι-
νεΐσθαι τό μεταξύ τής αίσθήσεως υπό τού αισθητού γίνεσθαι τήν αίσθησιν, άφή
καί μή ταΐς άπορροίαις» (αυτόθι 440a 15-20).

"Εχει, προσθέτομε, ή άφή καί τό σπουδαιότατο ιδίωμα νά είναι ή κατ'
έξοχήν έκτελεστική, όσο δέν είναι καμιά αίσθηση άλλη: Ό άνθρωπος υπηρετείται
κρίσιμα στήν καθημερινή ζωή του μέ τή χρήση τών χεριών του. Άλλά ή χρήση
τών χεριών του, βοηθημένη καί άπό τήν όραση προπάντων, ένέχει πρώτιστα
ένέργεια τής άφής, είτε διαμέσου έργαλείου είτε δίχως έργαλεΐο πράττει κάτι δ
άνθρωπος. Καί δταν κατασκευάζει κάτι δ άνθρωπος καί δταν άναλίσκει κάτι,
άκόμη καί δταν γράφει ή δταν καλλιτεχνουργεΐ, ή καί δταν άθλεΐται, αύτά δλα
έπιτελούνται μέ τή συνέργεια τής άφής. Συμβαίνει μάλιστα, μέ κατάλληλη
άσκηση τών άκρων τών δακτύλων, νά άποκτάει δ άνθρωπος δεξιότητες γιά διά-
γνωση καταστάσεων άντικειμενική σέ βαθμό έπιστημονικότητας, έργο άναπτυγ-
μένης άφής. Ενέχει άρα καί συνέργεια στόν έμπλουτισμό τού πολιτισμού ή άφή,
οδηγημένη βέβαια πάντοτε άπό ένέργεια τού νου, μύχιας πηγής δδηγιών πρός
δράση, διαπλαστική άνύπαρκτων πριν ικανοτήτων.

"Οσφρηση, 'Ακοή, "Οραση

Ή όσφρηση τού άνθρώπου άξιολογεΐται άπό τόν 'Αριστοτέλη ώς ή ολιγότε-
ρο σπουδαία αίσθησή του, ένώ καί βαθμολογείται ώς άσθενέστατη συγκριτικά
πρός τήν όσφρηση τών ζώων: «χειρίστην έχομεν τών άλλων ζώων τήν όσφρησιν
καί τών έν ήμΐν αισθήσεων» (Περί αίσθήσεως καί αισθητών, 440b 31-44la 2).
Διευκρινίζεται, ότι ένδιάμεσο μεταξύ οσφρήσεως καί όσφραντού είναι καί δ άέρας
καί τό ύδωρ: «ού γάρ μόνον έν άέρι άλλά καί έν ύδατι τό τής όσφρήσεώς έστιν»
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(443a 2-3" πρβλ. «όσμάται δέ καί τά έν τω ύδατι» 443a 31)' έξ άλλου, καί ότι
«φανερόν ώς δει τούτον τον τρόπον άποδιδόναι καί προσάπτειν έκαστον τών
αισθητηρίων ένί τών στοιχείων: τοϋ μέν όμματος τό όρατικόν ύδατος ύποληπτέ-
ον, άέρος δέ τό τών ψόφων αίσθητικόν, πυρός δέ τήν όσφρησιν. ό γάρ ένεργεία ή
όσφρησις, τούτο δυνάμει τό όσφραντικόν τό γάρ αίσθητόν ένεργείν ποιεί τήν
αίσθησιν, ώσθ' ύπάρχειν άνάγκη αυτήν πρότερον»( 438b 21-23).

Επισημαίνονται διακρίσεις τών όσμών: «καί γάρ δριμεϊαι καί γλυκεΐαι είσίν
όσμαί καί αυστηραί καί στρυφναί καί λιπαραί» (443b 9-10). Επισημαίνονται
διακρίσεις καί τών όσφραντών: «είδη δέ τοϋ όσφραντού δύο έστίν τό μέν γάρ εστί
κατά τούς χυμούς τεταγμένον αυτών ... καί τό ήδύ καί τό λυπηρόν κατά συμ-
βεβηκός έχουσιν δια γάρ τό τού θρεπτικού πάθη είναι επιθυμούντων μέν ήδεϊαι
αί όσμαί τούτων είσί, πεπληρωμένοις δέ καί μηδέν δεομένοις ούχ ήδεϊαι, ούδ'
όσοις μή καί ή τροφή ή έχουσα τάς όσμάς ήδεΐα, ούδέ τούτοις... αί δέ καθ' αύτάς
ήδεϊαι τών όσμών είσίν, οίον αί τών άνθών ουδέν γάρ μάλλον ούδ' ήττον προς
τήν τροφήν παρακαλούσιν» (443 b 18-28).

Ύπάρχουν λοιπόν οί συνοδευτικές τών χυμών οσμές, άλλ' αύτές ένδεχόμενα
μόνο ενέχουν «τό ήδύ»: καθόσον οί χυμοί άπό τή φύση τους είναι «τού θρεπτι-
κού πάθη»· ώστε οί συνοδευτικές τους οσμές ενέχουν εύχαρίστηση γιά όσους επι-
θυμούν τήν προκείμενη τροφή, ένώ γιά τούς κορεσμένους άπό αύτήν δέν ενέχουν
εύχαρίστηση, όπως δέν ενέχουν έπίσης εύχαρίστηση καί όταν ή προκείμενη τρο-
φή, πηγή τής οσμής, δέν ένέχει τό «ήδύ».

Υπάρχουν όμως καί οί οσμές οί καθ' εαυτές ευχάριστες, άσχετες μέ όποια
τροφή, όπως οί προερχόμενες άπό άνθη. Καί συμβαίνει αύτές νά προσιδιάζουν
στον άνθρωπο, ένώ οί άλλες, οί συνοδευτικές τών χυμών, είναι ίδιες καί τών
άλλων ζώων: «τούτο μέν ούν τό όσφραντόν ίδιον άνθρώπου έστίν, ή δέ κατά τούς
χυμούς τεταγμένη καί τών άλλων ζώων» (444a 3-5). Καί ιδού ή έξήγηση τού
διαφορισμοϋ αύτού άνθρώπου καί άλλων ζώων: «αίτιον δέ τοϋ ίδιον είναι άνθρώ-
που τήν τοιαύτην όσμήν διά τήν ψύξιν τήν περί τον έγκέφαλον» (444a 8-9)· καί
περαιτέρω «ίδιον δέ τής τοϋ άνθρώπου φύσεώς έστι τό τής οσμής τής τοιαύτης
γένος διά τό πλείστον έγκέφαλον καί ύγρότατον έχειν τών ζώων ώς κατά μέγε-
θος· διά γάρ τούτο καί μόνον ώς ειπείν αισθάνεται τών ζώων άνθρωπος καί χαί-
ρει ταΐς τών άνθών καί ταΐς τών τοιούτων όσμαΐς» (444a 28-33).

Έξ άλλου, ή καθαρή αυτή οσμή, δηλαδή χωρίς συνάφεια πρός τήν τροφή, εξαί-
ρεται ώς βοηθητική τής υγείας: «τόϊς άνθρώποις πρός βοήθειαν υγείας γέγονε τό
τοιούτον είδος τής οσμής· ούδέν γάρ άλλο έργον έστίν αύτής ή τούτο ... ή μέν γάρ
τροφή ήδεϊα ούσα ... πολλάκις νοσώδης έστίν, ή δ' άπό τής οσμής τής καθ' αύτήν
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ευώδους όπωσοΰν έχουσιν ώφέλιμος ώς ειπείν αεί. καί δια τούτο γίνεται δια τής
αναπνοής ...· αναφερομένων γαρ τών οσμών προς τον έγκέφαλον δια τήν έν αύταΐς
τής θερμότητος κουφότητα, υγιεινοτέρως έχει τά περί τόν τόπον τούτον ή γάρ τής
οσμής δύναμις θερμή τήν φύσιν έστίν. κατακέχρηται δ' ή φύσις τη αναπνοή έπί
δύο, ώς έργω μέν έπί τήν εις τόν θώρακα βοήθειαν, ώς παρέργω δ' έπί τήν όσμήν»
(444a 14-27). Ή θετική λοιπόν συμβολή τής «καθ' αύτήν εύώδους» οσμής στήν
ύγεία τού ανθρώπου εξηγείται μέ τή διαμέσου τής αναπνοής αναγωγή «τών
οσμών», θερμών άπό τή φύση τους, πρός τόν «έγκέφαλον», ψυχρόν άπό τή φύση
του- ένώ καί χαρακτηρίζεται ή οσμή ώς έκ παρέργου τής άναπνοής.

Συγκεφαλαιωτικά τονίζεται: «ότι μέν ουν ού συμβάλλεται εις τροφήν τό
όσφραντόν, ή όσφραντόν, δήλον ότι μέντοι εις ύγίειαν, καί έκ τής αίσθήσεως καί
έκ τών είρημένων φανερόν, ώστε όπερ δ χυμός έν τω θρεπτικώ καί πρός τά τρε-
φόμενα, τούτ' έστι πρός ύγίειαν τό όσφραντόν» (445a 27-31).

Μέ τέτοιες ιδιότητες ή όσφρηση, εύλογα έμφανίζεται νά έχει τό αισθητήριο
της έγγύς τού έγκεφάλου: «διό καί τω περί τόν έγκέφαλον τόπω τό τής οσφρή-
σεως αίσθητήριόν έστιν 'ίδιον» (438b 25-26)· καθώς καί «τού δ' όσφραντού έν
τή κεφαλή τό αίσθητήριόν, καί μετά πνευματώδους εισέρχεται άναθυμιάσεως,
ώστ' εις τόν άναπνευστικόν βαδίζοι άν τόπον» (445a 25-27).

Έξ άλλου, καί χαρακτηρίζεται ή όσφρηση ώς ή μεσαία τών αισθήσεων τού
άνθρώπου: «έοικε δ' ή αίσθησις τού όσφραίνεσθαι περιττών ούσών τών αισθήσε-
ων καί τού άριθμού έχοντος μέσον τού περιττού καί αύτή μέση είναι τών τε
άπτικών, οίον άφής καί γεύσεως, καί τών δι' άλλου αισθητικών, οίον όψεως καί
άκοής» (445a 4-8). Ό χαρακτηρισμός αύτός, δ χωριστικός τής οσφρήσεως άπό
τίς άλλες δύο έξ άποστάσεως αισθήσεις, τήν άκοή καί τήν όραση, ένώ ρητά έχει
καταταχθεί σ' αύτές («αί διά τών έξωθεν αισθήσεις τοις πορευτικοΐς αύτών, οίον
όσφρησις καί άκοή καί όψις», 436b 18-19), έπιχειρεΐται νά δικαιολογηθεί άπό
μίαν άποψη: «τό όσφραντόν τών θρεπτικών έστι πάθος τί (ταύτα δ' έν τω άπτώ
γένει), καί του άκουστού δέ καί τού ορατού, διό καί έν άέρι καί έν ύδατι
όσμώνται» (445a 8-11)· διότι δηλαδή, καί συνυπάρχει ή οσμή μέ τήν τροφή κά-
ποτε ώς άντικείμενο τής άφής («έν τω άπτώ γένει»), καί είναι όμως ή όσφρη-
ση αίσθηση έξ άποστάσεως, όπως ή άκοή καί ή όραση.

Ή όραση καί ή άκοή άξιολογούνται άπό τόν 'Αριστοτέλη συγκριτικά: «αύτών
δέ τούτων πρός μεν τά άναγκαΐα κρείττων ή όψις καί καθ' αύτήν, πρός δέ νούν
καί κατά συμβεβηκός ή άκοή» (437a 3-5). 'Αναγνωρίζεται δηλαδή στήν όραση,
ότι καθ' έαυτήν, καθώς καί ώς πρός τή συμβολή στήν ικανοποίηση τών βιοτικών
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αναγκών τού ανθρώπου, έχει αξία υπέρτερη τής άξίας τής ακοής' αλλά καί τονί-
ζεται ότι, αντίστροφα, ή άκοή, όχι όμως καθ' έαυτήν καί μόνο «κατά συμβεβη-
κός», έχει άξία υπέρτερη ώς πρός τή συμβολή στήν άνάπτυξή καί δράση του νου.

Ή συγκριτική αύτή άξιολόγηση τών δύο αισθήσεων εξηγείται καί τεκμη-
ριώνεται μέ άντιπαραβολή τού έργου τής μιάς καί τού έργου τής άλλης: «δια-
φοράς μέν γάρ πολλάς είσαγγέλλει καί παντοδαπάς ή τής όψεως δύναμις ... ώστε
καί τά κοινά διά ταύτης αίσθάνεσθαι μάλιστα (λέγω δέ κοινά σχήμα, μέγεθος,
κίνησιν, αριθμόν)" ή δ' άκοή τάς τού ψόφου διαφοράς μόνον, ολίγοις δέ καί τάς
τής φωνής, κατά συμβεβηκός δέ πρός φρόνησιν ή άκοή πλείστον συμβάλλεται
μέρος, δ γάρ λόγος αίτιος έστι τής μαθήσεως άκουστός ων, ού καθ' αύτόν άλλά
κατά συμβεβηκός· έξ ονομάτων γάρ σύγκειται, τών δ' ονομάτων έκαστον σύμ-
βολόν έστιν» (437a 5-15). Δηλαδή, πολλά καί παντοδαπά εισφέρει στή συνεί-
δηση τού άνθρώπου ή όραση, ώστε μέ αύτήν κατ' έξοχήν αισθανόμαστε καί τό
σχήμα καί τό μέγεθος τών πραγμάτων καί τήν ποσότητα καί τις κινήσεις των,
ένώ ή άκοή συλλαμβάνει μόνο τις διακυμάνσεις τού ήχου ή σέ κάποιους καί τις
παραλλαγές τής φωνής· έχει όμως ή άκοή «κατά συμβεβηκός» τό προτέρημα
νά συμβάλλει, προπάντων αύτή, ώστε νά άποκτήσει ό άνθρωπος φρόνηση" καθώς
ό «λόγος», μεταδόσιμος διαμέσου τής άκοής, είσδεκτικής τής φωνής, είναι τής
μαθήσεως αίτιος, άλλά «κατά συμβεβηκός», άφού σύγκειται άπό λέξεις καί ή
κάθε μιά τους είναι σύμβολο.

Πέραν καί άπό τις άριστοτέλειες αύτές έπισημάνσεις, άναγνωρίζομε στις δύο
αισθήσεις τά έξής:

Ή όραση, ώς ή αίσθηση έξ άποστάσεως, ή κατ' έξοχήν παραστατική, συμ-
βάλλει, αύτή κυρίως, γιά ν' άποκτήσει ό άνθρωπος, σέ κάποια συνάρτηση μέ τις
κινήσεις του ιδιαίτερα, τήν άντίληψη τού χώρου ή καί τού λεγόμενου τόπου, ειδι-
κού μέρους τού χώρου, έπισημασμένου άπό κάποιο γεγονός ή γιά κάποια δράση
("Ο,τι ό «καιρός» γιά τόν χρόνο είναι ό «τόπος» γιά τόν χώρο).

Καί ή όραση καί ή άκοή ένεργούν έξ άποστάσεως άπό τό όρατόν καί τό
άκουστόν. Άλλά ή άπόσταση αύτή έχει μεγαλύτερη έκταση γιά τήν ακοή.
Άκούομε δηλαδή κάτι πολύ πιό μακρινό, ένώ βλέπομε κάτι όλιγώτερο μακρινό"
καί άρα υπερτερεί ώς πρός αύτό ή άκοή. Έξ άλλου όμως βλέπομε ταχύτερα παρ'
όσον άκούομε δύο ταυτόχρονα γεγονότα" χαρακτηριστικό παράδειγμα ή άστραπή
καί ή βροντή, δύο φυσικά γεγονότα, σύγχρονα καί οιονεί ταυτά, ώς δύο ταυτό-
χρονες εκδηλώσεις τού ίδιου φυσικού γεγονότος" ή χρονική διαφορά τής άστρα-
πής άπό τή σύλληψή της μέ τά μάτια μας είναι άνύπαρκτη σχεδόν, ένώ ή χρο-
νική διαφορά τής βροντής άπό τό άκουσμά της είναι ύπαρκτή έντονα: βλέπομε
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παρευθής τήν αστραπή, περιμένομε ν' άκούσομε τή σύνδρομή της βροντή" ώς
προς αύτό ύπερτερεΐ άρα ή όραση.

Ιδού δμως ή σπουδαιότερη διαφορά μεταξύ τών δύο αισθήσεων: Ή όραση
προσφέρει άμεσα γνώση, ή στοιχεία πρός γνώση, καθώς εισφέρει άκέραιη σχεδόν
εικόνα τού άντικειμένου της" υπήρξε άρα γιά τόν πρωτόγονο άνθρωπο ή κύρια
πηγή τών γνώσεών του, ώστε προπάντων και τών γνώσεων τών χρήσιμων γιά
τήν άπόκτηση τροφής καί τήν άποφυγή κινδύνων άλλά καί παραμένει γιά τόν
άνθρωπο τών αιώνων τής 'Ιστορίας ώς ό κύριος «πόρος» έπικοινωνίας του μέ τόν
κόσμο, καί ή κύρια δύναμη πρός ανακάλυψη τών μυστικών τού κόσμου καί τών
θελγήτρων του. Μικροσκόπια καί τηλεσκόπια, όργανα τής έπιστήμης, είναι σύ-
νεργα τής δράσεως. Ή άνάπτυξη τών εικαστικών τεχνών καί ή διαμέσου αύτών,
άλλά καί δίχως τή συμβολή των, διακονία τών αισθητικών άξιών καί άπόλαυση
έργων ή πλασμάτων ομορφιάς έχουν άφετηρία καί σταθερή βάση τήν όραση.

Εύλογα δ ύπατος φιλόσοφος Πλάτων χαρακτήρισε τήν όραση «πολυτελε-
στάτην» τών αισθήσεων (Πολιτεία 507c), ένώ καί ονόμασε 'Ιδέα υπέρτατο γιά
τή φιλοσοφία του έπινόημα. Άλλά καί ή λαϊκή άξιολογία έξαίρει τήν όραση· ας
θυμηθούμε τήν έκφραση «νά χαρείς τά μάτια σου», μέ άναφορά στό αισθητήριο
τής δράσεως, τό πολυτιμώτατο γιά τόν άνθρωπο.

Ή άκοή, έμμεσα μάλλον, δηλαδή μέ προύπόθεση τήν άποκτημένη άπό τήν
όραση έμπειρία, ή καί σέ μικρότερο βαθμό, συμβάλλει στήν έπικοινωνία τού
άνθρώπου μέ τόν κόσμο καί στήν άνακάλυψη τών μυστικών του καί τών θελγή-
τρων του" έχει όμως έπί πλέον τό προτέρημα νά συμβάλλει, αύτή κατ' έξοχήν,
στή μέ τή χρήση τού λόγου έπικοινωνία τών άνθρώπων μεταξύ τους, καί είδι-
κώτερα στή μετάδοση τών γνώσεων καί τών έπινοήσεων τού ένός πρός τόν
άλλον, ώστε καί στήν άναγωγή των πρός τή φρόνηση κάπως, άλλά καί στή σύμ-
πραξή των καί τή σύμπηξη τής κοινωνίας καί τή δημιουργία τού πολιτισμού. Ή
πολύτιμη αύτή συμβολή τής άκοής ύπήρξε άκέραιη έπί αιώνες πριν τή χρήση
τής γραφής. Μέ τή χρήση τής γραφής ή όραση, γιά μέγα μέρος τής άνθρωπό-
τητας, συμμερίσθηκε τό έπικοινωνιακό έργο τής άκοής μέ τις συνέπειές του γιά
τήν παιδεία, τήν κοινωνία, τόν πολιτισμό.

"Οραση καί άκοή δίκαια γεραίρονται ώς οί αισθήσεις, οί κατ' έξοχήν οικείες
τού πνεύματος, σέ τρισένδοξα τρόπαιά του, καθώς αύτά συντελούνται διαμέσου
τής μιάς ή τής άλλης: οί χρηστικές τής παρατηρήσεως έπιστήμες, διαγνωστικές
τής Φύσεως, καί οί λεγόμενες εικαστικές τέχνες, ώραϊστικές τοΰ χώρου, διαμέ-
σου τής οράσεως· ή τέχνη τοΰ κάλλους τών ήχων, ή μουσική, ώράϊσμα τοΰ χρό-
νου, διαμέσου τής άκοής.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεόδωρου Σκούντζου, Νικόλαου Στρόμ,πλου, 'Αθανάσιου Βοζίκη καί Φαίδω-
να θεοφανίδη*, Διακλαδιχές σχέσεις της ελληνικής οικονομίας σέ εθνικό και πε-
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Κατόπιν αίτήσεώς μου (άπό 5.1.2006) ή Τάξις τών 'Ηθικών καί Πολιτικών Έπι-
στημών προέτεινε καί ή Σύγκλητος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών ενέκρινε τήν εκτέλεση
τής παρουσιαζόμενης έρευνας με οικονομική ενίσχυση άπό τά εισοδήματα τοϋ κληροδο-
τήματος 'Ιωάννη Ζάρρα. 'Ακολούθως, ή Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας τήν πε-
ριέλαβε στό πρόγραμμά της. Ή διεξαγωγή τής έρευνας — πού διήρκεσε ένα έτος — ανε-
τέθη στόν Όμότιμο Καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Θεόδωρο Σκοΰντζο, μέ
ειδικούς ερευνητές τούς κ.κ. Νικόλαο Στρόμπλο, Διδάκτορα τοϋ Οικονομικού Πανεπι-
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'Υπηρεσίας τής Ελλάδος, καί 'Αθανάσιο Βοζίκη, Λέκτορα τοϋ Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς καί μέ βοηθό ερευνητή τόν κ. Φαίδωνα Θεοφανίδη, Διδάκτορα τοΰ Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς, υπό τήν επιστημονική ευθύνη τοϋ ομιλούντος.

Σκοπός της μελέτης

Ή άνάλυση είσροών-έκροών, πού βασίζεται στήν έννοια τής οικονομικής

* T. Skountzos, Ν. Stromblos, Α. Vozikis, P. theofanidis, Inter-industry relations of
the Greek Economy on a national and regional level.
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αλληλεξαρτήσεως, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο τής έμπειρικής οικονομικής
αναλύσεως και χρησιμοποιείται άπό τούς φορείς τής οικονομικής πολιτικής στις
κεντρικώς σχεδιαζόμενες οικονομίες, στις οικονομίες πού βασίζονται στόν μηχα-
νισμό τής άγοράς καί σέ πολλές άναπτυσσόμενες χώρες, γιά τήν κατανομή τών
πόρων καί τή διανομή τού εισοδήματος. Επίσης, σέ πολλές περιπτώσεις άποτε-
λεΐ σημαντικό όδηγό γιά τή λήψη ορθολογικών έπιχειρηματικών άποφάσεων. Ή
άνάλυση είσροών-έκροών δέν γίνεται μόνο σέ έπίπεδο έθνικής οικονομίας, άλλά
χρησιμοποιείται καί γιά έπιμέρους μικρότερες περιοχές, γιά μία μόνο περιφέρεια
ή γιά ένα σύστημα αλληλεξαρτώμενων περιφερειών μιας χώρας.

Σκοπός τής έργασίας αύτής είναι, έν πρώτοις, ή έπικαιροποίηση τού έθνικού
πίνακα είσροών-έκροών γιά τή χώρα μας καί ή περιφερειοποίησή του γιά τις 5
μείζονες περιφέρειες, στις όποιες έχει χωρισθεί ή έθνική οικονομία, σύμφωνα μέ
τό έγκεκριμένο άπό τήν Εύρωπάίκή "Ενωση 'Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 'Ανα-
φοράς, γιά τήν περίοδο 2007-2013. 'Ακολούθως, επιδιώκεται νά άναλυθεΐ, μέ
βάση τόν έπικαιροποιημένο έθνικό πίνακα καί τούς περιφερειακούς πίνακες
είσροών-έκροών, ή δομή τού παραγωγικού συστήματος τής έθνικής οικονομίας
καί τών 5 μειζόνων περιφερειών τής χώρας και, μέ βάση τό ύπόδειγμα είσροών-
έκροών, οί διακλαδικές σχέσεις στήν έθνική οικονομία ώς σύνολο καί στις πέντε
περιφερειακές οικονομίες χωριστά. Στό πλαίσιο τής άναλύσεως αύτής εκτι-
μώνται διάφοροι δείκτες διακλαδικών διασυνδέσεων, πού αποτελούν τή βάση γιά
τή λήψη ορθολογικών άποφάσεων άπό τούς φορείς τής οικονομικής πολιτικής.

Δομή τοϋ κειμένου

Γιά τήν έπίτευξη τού σκοπού τής έργασίας ή ύλη άναπτύσσεται σέ επτά κε-
φάλαια. Στό πρώτο κεφάλαιο γίνεται σύντομη περιγραφή ένός τυπικού πίνακα
είσροών-έκροών, καθώς καί τών χαρακτηριστικών τών έλληνικών πινάκων σέ
έθνικό καί περιφερειακό έπίπεδο. 'Αναπτύσσεται ή μεθοδολογία περιφερειοποιή-
σεως τού έθνικού πίνακα είσροών-έκροών καί, σέ ειδικό παράρτημα τού κεφα-
λαίου, περιγράφεται ή μεθοδολογία πού χρησιμοποιείται άπό τήν Έθνική Στατι-
στική Υπηρεσία τής Ελλάδος (ΕΣΥΕ) γιά τήν κατασκευή τού έθνικού πίνακα
είσροών-έκροών, ό όποιος άποτελεΐ άναπόσπαστο μέρος τών έθνικών λογαρια-
σμών τής χώρας σύμφωνα μέ τό Εύρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών.

Στό δεύτερο κεφάλαιο, μέ βάση τόν έθνικό πίνακα καί τούς 5 περιφερειακούς
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πίνακες είσροών-έκροών, αναλύονται τά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά τού παρα-
γωγικού συστήματος τής εθνικής οικονομίας καί τών 5 μειζόνων περιφερειών καί
συγκρίνονται τά χαρακτηριστικά αύτά μεταξύ τους.

Στό τρίτο κεφάλαιο άναπτύσσεται τό ύπόδειγμα είσροών-έκροών, οί ύποθέ-
σεις στις οποίες βασίζεται καί ή έννοια διαφόρων κλαδικών πολλαπλασιαστών καί
δεικτών διακλαδικών διασυνδέσεων, πού χρησιμοποιούνται γιά τό σύνολο τής
έθνικής οικονομίας καί γιά κάθε μία άπό τίς 5 μείζονες περιφέρειες χωριστά.

Στό τέταρτο κεφάλαιο εφαρμόζεται τό υπόδειγμα είσροών-έκροών καί εκ-
τιμώνται, σέ επίπεδο έθνικής οικονομίας, κλαδικοί πολλαπλασιαστές καί δείκτες
διασυνδέσεων παραγωγής, άπασχόλησεως καί άμοιβών έργασίας. Επιπλέον, δί-
δεται ό ορισμός τών ήγετικών κλάδων σέ κάθε περίπτωση.

Στό πέμπτο κεφάλαιο εφαρμόζεται τό ύπόδειγμα είσροών-έκροών καί εκτι-
μώνται, σέ έπίπεδο περιφερειών, κλαδικοί πολλαπλασιαστές καί δείκτες διασυν-
δέσεων παραγωγής καί άπασχολήσεως. Καί έδώ γίνεται άναφορά στούς ήγετι-
κούς κλάδους γιά κάθε μία άπό τίς 5 μείζονες περιφέρειες τής χώρας χωριστά.

Στό έκτο κεφάλαιο γίνεται συγκριτική άνάλυση τών έκτιμηθέντων κλαδικών
δεικτών διακλαδικών διασυνδέσεων μεταξύ τής έθνικής οικονομίας καί τών πέ-
ντε περιφερειακών οικονομιών.

Τέλος, στό έβδομο κεφάλαιο έκτίθενται τά βασικά συμπεράσματα πού προ-
κύπτουν άπό τήν όλη άνάλυση καί ύπογραμμίζεται ή σημασία τους γιά τήν
άσκηση οικονομικής πολιτικής.

Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά τοϋ παραγωγικού συστήματος της έθνικής
οικονομίας καί τών 5 μειζόνων περιφερειών

Ή άξία τής έγχώριας άκαθάριστης παραγωγής μιάς οικονομίας άποτελεϊται
άπό τήν άξία τών πρώτων ύλών (ή ένδιάμεσων εισροών) πού χρησιμοποιούνται
στήν παραγωγική διαδικασία καί άπό τίς άμοιβές πού καταβάλλονται στούς πρω-
τογενείς συντελεστές τής παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, κ.λπ.). Οί συνολικές
άμοιβές τών πρωτογενών συντελεστών τής παραγωγής (πού καλούνται άρχικές
εισροές) άποτελούν τήν εισοδηματική όψη τοϋ έθνικού ή περιφερειακού εισοδήμα-
τος. Μιά άλλη όψη τού εισοδήματος άφορα στήν άξία τών παραγόμενων προϊόντων
τελικής χρήσεως (κατανάλωση, έπένδυση κ.λπ.), πού καλείται καί τελική ζήτη-
ση, καί τών οποίων ή συνολική άξία ισούται μέ τίς συνολικές άρχικές εισροές.
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"Οπως προκύπτει άπό τον εθνικό πίνακα καί τούς περιφερειακούς πίνακες
είσροών-έκροών, τό μικρότερο μέρος (κάτω άπό 50%) τών συνολικών άρχικών
εισροών, σέ έθνικό καί περιφερειακό επίπεδο, άποτελεϊται άπό τις άμοιβές έργα-
σίας καί τό μεγαλύτερο άπό τις άμοιβές τών λοιπών πρωτογενών συντελεστών
παραγωγής. Οί μεγαλύτερες άρχικές εισροές (73% σέ έθνικό έπίπεδο καί 62%-
84% σέ επιμέρους περιφέρειες) προέρχονται άπό τόν τριτογενή τομέα, ένώ οί
προερχόμενες άπό τόν δευτερογενή τομέα άρχικές εισροές καταλαμβάνουν, μέ
σημαντική άπόσταση άπό τόν τριτογενή τομέα, τή δεύτερη θέση (22% σέ έθνικό
έπίπεδο καί 10%-30% σέ έπιμέρους περιφέρειες). Τέλος, οί άναλογίες τών
άρχικών εισροών τού πρωτογενούς τομέα είναι οί χαμηλότερες σέ σύγκριση μέ
τις άναλογίες τών δύο άλλων τομέων (5% σέ έθνικό έπίπεδο καί 0,4% έως 8,7%
σέ έπιμέρους περιφέρειες).

"Οσον άφορά στή διάρθρωση τής έγχώριας τελικής ζητήσεως σέ έθνικό καί
περιφερειακό έπίπεδο, μέ τήν έξαίρεση τής περιφέρειας Αττικής, σέ όλες τις
άλλες περιφέρειες καί στή χώρα ώς σύνολο πάνω άπό 70% άποτελεϊται άπό
άγαθά ιδιωτικής καταναλώσεως. Παράλληλα, ένα μέρος τών συνολικών έγχώ-
ριων δαπανών γιά άγαθά τελικής χρήσεως είναι δαπάνες γιά εισαγωγές πού δέν
καλύπτονται άπό άντίστοιχες έξαγωγές. Ή περιφέρεια 'Αττικής παρουσιάζει τό
χαμηλότερο ποσοστό δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως, ένώ οί έξαγωγές της
καλύπτουν τό μεγαλύτερο μέρος τών εισαγωγών της. Σέ έθνικό έπίπεδο, τά
προϊόντα τελικής ζητήσεως στό μεγαλύτερο μέρος τους (78%) παράγονται άπό
κλάδους τού τριτογενούς τομέα καί κατά τό υπόλοιπο άπό τόν δευτερογενή το-
μέα (20%) καί τόν πρωτογενή (2%). Παρόμοια είναι καί ή διάρθρωση τής το-
μεακής προελεύσεως τών προϊόντων τελικής χρήσεως τών περιφερειών.

Σέ έθνικό έπίπεδο, οί ένδιάμεσες εισροές άγαθών καί υπηρεσιών, πού χρησι-
μοποιούνται στήν παραγωγική διαδικασία άπό τούς παραγωγικούς κλάδους, προ-
έρχονται κατά ένα μικρό ποσοστό (5%) άπό τούς κλάδους τού πρωτογενούς το-
μέα καί κατά τό υπόλοιπο (95%), σέ ίσα περίπου ποσοστά, άπό τούς κλάδους
τού δευτερογενούς καί τριτογενούς τομέα. Σέ περιφερειακό έπίπεδο παρατη-
ρούνται σημαντικές άποκλίσεις άπό τούς παραπάνω έθνικούς μέσους όρους.

Οί έκροές ένδιάμεσων άγαθών καί υπηρεσιών γιά περαιτέρω χρησιμοποίηση
στήν παραγωγική διαδικασία, σέ έθνικό έπίπεδο, προέρχονται κατά 50% άπό τόν
δευτερογενή τομέα καί άκολουθούν οί έκροές άπό τόν τριτογενή (40%) καί τόν
πρωτογενή τομέα (10%). Σέ περιφερειακό έπίπεδο, παρατηρούνται σημαντικές
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αποκλίσεις τών ποσοστών προελεύσεως τών ενδιάμεσων άγαθών καί ύπηρεσιών
άπό τά παραπάνω άντίστοιχα ποσοστά.

Διακλαδικές διασυνδέσεις σε εθνικό επίπεδο

Ή έφαρμογή δύο έναλλακτικών ύποδειγμάτων είσροών-έκροών, μέ βάση τόν
πίνακα είσροών-έκροών τού έτους 2005, αποκάλυψε σημαντικές πτυχές τών
διακλαδικών διασυνδέσεων στήν οικονομία. Τά ύποδείγματα είσροών-έκροών πού
έφαρμόσθηκαν είναι τό ύπόδειγμα ζητήσεως καί τό ύπόδειγμα προσφοράς.

Α. 'Αποτελέσματα του υποδείγματος ζητήσεως είσροών-έκροών

Σύμφωνα μέ τό ύπόδειγμα ζητήσεως, μέ δεδομένες τις μεταβολές στά πα-
ραγόμενα τελικά προϊόντα άπό τούς παραγωγικούς κλάδους τής οικονομίας,
έκτιμώνται οί συνολικές (άμεσες καί έμμεσες) έπιδράσεις (πού καλούνται πολ-
λαπλασιαστές) στήν παραγωγή, τήν άπασχόληση καί τις άμοιβές έργασίας. Γιά
νά διευκολυνθεί ή σύγκριση μεταξύ τών παραγωγικών κλάδων οί έκτιμηθέντες
πολλαπλασιαστές έχουν προσαρμοσθεί, ώστε νά εκφράζουν τή μέση επίδραση
στήν παραγωγή, τήν άπασχόληση καί τις άμοιβές έργασίας, σέ σχέση μέ τή μέ-
ση έπίδραση πού προκαλεί ισόποση μεταβολή τής τελικής ζητήσεως τού μέσου
κλάδου τής οικονομίας.

"Οταν οί προσαρμοσθέντες πολλαπλασιαστές (πού καλούνται δείκτες κάθε-
των διασυνδέσεων παραγωγής) έχουν τιμή μεγαλύτερη άπό τή μονάδα, ή μέση
έπίδραση στήν παραγωγή, τήν άπασχόληση ή τις άμοιβές έργασίας πού προκα-
λείται άπό τή μεταβολή τής τελικής ζητήσεως τών αντίστοιχων κλάδων είναι
μεγαλύτερη άπό τή μέση έπίδραση πού προκαλεί ισόποση μεταβολή τής τελικής
ζητήσεως τού μέσου κλάδου τής οικονομίας. Τό άντίθετο συμβαίνει όταν οί προ-
σαρμοσμένοι πολλαπλασιαστές έχουν τιμή μικρότερη άπό τή μονάδα.

Τά βασικά συμπεράσματα πού προκύπτουν γιά τήν έθνική οικονομία άπό
τούς έκτιμηθέντες προσαρμοσμένους δείκτες κάθετων διασυνδέσεων παραγωγής,
απασχολήσεως καί άμοιβών έργασίας είναι τά άκόλουθα:

i. Γιά 12 άπό τούς 26 κλάδους οί δείκτες κάθετων διασυνδέσεων παραγωγής
έχουν τιμή μεγαλύτερη άπό τή μονάδα καί γιά 14 μικρότερη.

ii. Γιά 6 κλάδους οί δείκτες κάθετων διασυνδέσεων άπασχολήσεως έχουν
τιμή μεγαλύτερη άπό τή μονάδα καί γιά 20 μικρότερη.
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iii. Γιά 12 κλάδους οί δείκτες κάθετων διασυνδέσεων άμοιβών έργασίας
έχουν τιμή μεγαλύτερη άπό τήν μονάδα καί γιά 14 μικρότερη.

Β. 'Αποτελέσματα τοϋ υποδείγματος προσφοράς είσροών-έκροών

Σύμφωνα μέ τό ύπόδειγμα προσφοράς, μέ δεδομένες τίς μεταβολές στις
άρχικές εισροές τών παραγωγικών κλάδων, έκτιμώνται οί συνολικές (άμεσες καί
έμμεσες) έπιδράσεις (πού καλούνται πολλαπλασιαστές προσφοράς) στήν παρα-
γωγή, τήν άπασχόληση καί τίς άμοιβές έργασίας. "Οπως οί πολλαπλασιαστές
ζητήσεως έτσι καί οί πολλαπλασιαστές προσφοράς προσαρμόσθηκαν ώστε νά
έκφράζουν τή μέση έπίδραση στήν παραγωγή, τήν άπασχόληση καί τίς άμοιβές
έργασίας, πού προκύπτουν άπό τίς μεταβολές τών άρχικών εισροών τών επιμέ-
ρους κλάδων. Οί προσαρμοσθέντες πολλαπλασιαστές προσφοράς άποτελούν τούς
δείκτες οριζόντιων διασυνδέσεων παραγωγής, άπασχολήσεως καί άμοιβών έργα-
σίας. Ή τιμή τους μπορεί νά είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη άπό τή μονάδα.

Άπό τήν έξέταση τών δεικτών οριζόντιων διασυνδέσεων προκύπτουν τά ακό-
λουθα συμπεράσματα:

ί. Γιά 9 άπό τούς 26 κλάδους ή τιμή τών δεικτών οριζόντιων διασυνδέσεων
παραγωγής είναι μεγαλύτερη άπό τή μονάδα. Αύτό σημαίνει ότι οί μεταβολές στις
άρχικές εισροές αύτών τών κλάδων συνεπάγονται μέσες έπιδράσεις στήν παραγωγή
τής έθνικής οικονομίας μεγαλύτερες άπό τίς έπιδράσεις πού άσκεΐ στήν παραγωγή
ισόποση μεταβολή τών άρχικών εισροών τού μέσου κλάδου τής οικονομίας.

ii. Γιά 8 κλάδους ή τιμή τών δεικτών οριζόντιων διασυνδέσεων άπασχολή-
σεως είναι μεγαλύτερη άπό τή μονάδα καί γιά 18 μικρότερη.

iii. Γιά 12 κλάδους ή τιμή τού δείκτη οριζόντιων διασυνδέσεων άμοιβών
έργασίας είναι μεγαλύτερη άπό τή μονάδα καί γιά 14 μικρότερη.

Γ. Ηγετικοί κλάδοι παραγωγής, απασχολήσεως, καί άμοιβών έργασίας

Ώς ήγετικός, άπό τήν άποψη τής παραγωγής, τής άπασχολήσεως ή τών
άμοιβών έργασίας, χαρακτηρίζεται ένας κλάδος, όταν οί μεταβολές στήν τελική
του ζήτηση καί τίς άρχικές εισροές του άσκούν μέση έπίδραση στήν παραγωγή,
τήν άπασχόληση καί τίς άμοιβές έργασίας, μεγαλύτερη άπό τήν έπίδραση πού
άσκεΐ στά μεγέθη αύτά ισόποση μεταβολή τής τελικής ζητήσεως καί τών
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αρχικών εισροών τοΰ μέσου κλάδου τής οικονομίας. Μέ βάση το κριτήριο αυτό,
ώς ήγετικοί κλάδοι παραγωγής, απασχολήσεως ή άμοιβών έργασίας είναι εκείνοι
στούς οποίους ή τιμή τών δεικτών κάθετων καί οριζόντιων διασυνδέσεων παρα-
γωγής άπασχολήσεως ή άμοιβών έργασίας είναι ταυτόχρονα μεγαλύτερη άπό τή
μονάδα. Άπό τή σύγκριση τών προσαρμοσμένων δεικτών κάθετων καί οριζόντιων
διασυνδέσεων προκύπτει ότι στήν περίπτωση τής ελληνικής οικονομίας 7 είναι
ήγετικοί κλάδοι παραγωγής, 3 ήγετικοί κλάδοι άπασχολήσεως καί 9 ήγετικοί
κλάδοι άμοιβών έργασίας.

Διακλαδικές διασυνδέσεις σέ περιφερειακό επίπεδο

Τά ύποδείγματα είσροών-έκροών πού άφορούν στή ζήτηση καί τήν προ-
σφορά έφαρμόσθηκαν στις 5 μείζονες περιφέρειες τής χώρας προκειμένου νά
έκτιμηθούν πολλαπλασιαστές καί δείκτες κάθετων καί οριζόντιων διασυνδέσεων
παραγωγής καί άπασχολήσεως. Στήν περίπτωση τών περιφερειών δέν έκτιμή-
θηκαν κλαδικοί πολλαπλασιαστές άμοιβών έργασίας. Κατωτέρω έκτίθενται τά
βασικά συμπεράσματα πού προκύπτουν άπό τήν έξέταση τών περιφερειακών
δεικτών διασυνδέσεων.

Α. Περιφέρεια Κεντρικής-Δυτικής-''Ανατολικής Μακεδονίας καί Θράκης

Στήν περιφέρεια αύτή σέ 13 άπό τούς 26 παραγωγικούς κλάδους ή τιμή τού
δείκτη κάθετων διασυνδέσεων παραγωγής είναι μεγαλύτερη άπό τή μονάδα, ένώ
ή τιμή τού δείκτη οριζόντιων διασυνδέσεων παραγωγής είναι μεγαλύτερη άπό τή
μονάδα μόνο σέ δύο κλάδους. Σύμφωνα μέ τό κριτήριο πού χρησιμοποιείται γιά
τόν χαρακτηρισμό τών ήγετικών κλάδων παραγωγής, στήν έν λόγω περιφέρεια,
μόνο ένας κλάδος μπορεί νά χαρακτηρισθεί ώς ήγετικός παραγωγής, δεδομένου
ότι μόνο γιά τόν κλάδο αύτό ή τιμή τού δείκτη κάθετων καί όριζόντιων διασυν-
δέσεων παραγωγής είναι μεγαλύτερη άπό τή μονάδα.

"Οσον άφορά στήν άπασχόληση, σέ 5 κλάδους ό δείκτης κάθετων διασυνδέ-
σεων είναι μεγαλύτερος άπό τή μονάδα, ένώ ό δείκτης οριζόντιων διασυνδέσε<ον
έχει τιμή μεγαλύτερη άπό τή μονάδα σέ 6 κλάδους. Ή τιμή καί τών δύο δει-
κτών είναι μεγαλύτερη άπό τή μονάδα σέ 5 κλάδους, οί όποιοι καί μπορούν νά
χαρακτηρισθούν ώς ήγετικοί κλάδοι άπασχολήσεως γιά τήν περιφέρεια.
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Β. Περιφέρεια Θεσσαλίας-Ήπείρου-Στερεάς 'Ελλάδος

Στήν περιφέρεια αύτή σέ 11 άπό τούς 26 παραγωγικούς κλάδους ή τιμή τού
δείκτη κάθετων διασυνδέσεων παραγωγής είναι μεγαλύτερη άπό τή μονάδα, ένώ
ή τιμή τού δείκτη οριζόντιων διασυνδέσεων παραγωγής είναι μεγαλύτερη άπό τή
μονάδα σέ 10 κλάδους. Οί ήγετικοί κλάδοι παραγωγής στήν περιφέρεια αύτή
είναι 6.

"Οσον άφορά στις διασυνδέσεις άπασχολήσεως, σέ 7 κλάδους οί δείκτες κά-
θετων διασυνδέσεων άπασχολήσεως έχουν τιμή μεγαλύτερη άπό τή μονάδα, ένώ
ή τιμή τών δεικτών οριζόντιων διασυνδέσεων άπασχολήσεως είναι μεγαλύτερη
άπό τή μονάδα σέ 8 κλάδους. Οί ήγετικοί κλάδοι άπασχολήσεως στήν περιφέ-
ρεια αύτή είναι 7.

Γ. Περιφέρεια Δυτικής 'Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ιόνιων Νησιών

Οί κλάδοι μέ τιμή τού δείκτη κάθετων διασυνδέσεων παραγωγής μεγαλύτε-
ρη άπό τή μονάδα είναι 11, ένώ οί κλάδοι μέ τιμή τού δείκτη οριζόντιων διασυν-
δέσεων παραγωγής μεγαλύτερη άπό τή μονάδα είναι 7. Οί ήγετικοί κλάδοι πα-
ραγωγής στήν περιφέρεια αύτή είναι 5.

Ώς πρός τήν άπασχόληση, σέ 7 κλάδους οί δείκτες κάθετων διασυνδέσεων
άπασχολήσεως έχουν τιμή μεγαλύτερη άπό τή μονάδα καί σέ 6 κλάδους ή τιμή
τών δεικτών οριζόντιων διασυνδέσεων είναι μεγαλύτερη άπό τή μονάδα. Οί ήγε-
τικοί κλάδοι άπασχολήσεως στήν περιφέρεια αύτή είναι 5.

Α. Περιφέρεια Βορείου-Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης

Στήν περιφέρεια αύτή γιά 12 κλάδους οί δείκτες κάθετων διασυνδέσεων πα-
ραγωγής καί γιά 8 κλάδους οί δείκτες οριζόντιων διασυνδέσεων παραγωγής έχουν
τιμή μεγαλύτερη άπό τή μονάδα. Οί ήγετικοί κλάδοι παραγωγής στήν περιφέ-
ρεια αύτή είναι 6.

Σχετικά με τις διασυνδέσεις άπασχολήσεως, γιά 6 κλάδους οί δείκτες κάθε-
των διασυνδέσεων καί γιά 5 κλάδους οί δείκτες οριζόντιων διασυνδέσεων έχουν
τιμή μεγαλύτερη άπό τή μονάδα. Οί ήγετικοί κλάδοι άπασχολήσεως στήν περι-
φέρεια αύτή είναι 4.
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Ε. Περιφέρεια Αττικής

Τιμή μεγαλύτερη άπό τή μονάδα έχουν 13 κλαδικοί δείκτες κάθετων δια-
συνδέσεων παραγωγής καί δύο κλαδικοί δείκτες οριζόντιων διασυνδέσεων παρα-
γωγής. Κανένας άπό τούς παραγωγικούς κλάδους τής περιφέρειας δέν μπορεί νά
χαρακτηρισθεί ώς ήγετικός.

"Οσον άφορα στήν άπασχόληση, 4 κλαδικοί δείκτες κάθετων διασυνδέσεων
καί 5 δείκτες οριζόντιων διασυνδέσεων έχουν τιμή μεγαλύτερη άπό τή μονάδα.
Οί ήγετικοί κλάδοι άπασχολήσεως στήν περιφέρεια αύτή είναι 3.

Ή σημασία τών αποτελεσμάτων της μελέτης γιά τήν άσκηση οικονομικής πο-
λιτικής

Μέ τή χρησιμοποίηση δύο υποδειγμάτων είσροών-έκροών, δηλαδή τού ύπο-
δείγματος ζητήσεως καί τού ύποδείγματος προσφοράς, έγινε έκτίμηση δεικτών
πού μπορούν νά άποτελέσουν σημαντικά έργαλεΐα γιά τήν άσκηση οικονομικής
πολιτικής σέ έθνικό καί περιφερειακό έπίπεδο. 'Ανάλογα μέ τούς στόχους πού τί-
θενται άπό τούς φορείς τής οικονομικής πολιτικής, οί έκτιμηθέντες δείκτες δια-
κλαδικών διασυνδέσεων αποτελούν τή βάση γιά τή λήψη κατάλληλων μέτρων
πολιτικής.

Πρέπει νά τονισθεί ότι μέ τή βοήθεια τών έκτιμηθέντων δεικτών διασυνδέ-
σεων παρέχεται ή δυνατότητα έπισημάνσεως έκείνων τών κλάδων τής έθνικής
οικονομίας καί τών 5 περιφερειακών οικονομιών πού παίζουν ήγετικό ρόλο. Ό
ήγετικός ρόλος τών παραγωγικών κλάδων άναφέρεται στή μεγαλύτερη μέση
έπίδραση πού άσκούν στήν παραγωγή, στήν άπασχόληση καί στις άμοιβές έργα-
σίας, σέ σχέση μέ τήν έπίδραση τού μέσου κλάδου τής οικονομίας. Στό σημείο
αύτό κρίνεται σκόπιμο νά άναφερθεΐ ότι σέ μία οικονομία (έθνική ή περιφερειακή)
δέν υπάρχει άπαραιτήτως σύμπτωση τών διαφόρων κατηγοριών ήγετικών κλά-
δων. Διότι, ένας κλάδος μπορεί νά είναι ήγετικός ώς πρός τήν παραγωγή, άλλά
νά μήν είναι ήγετικός ώς πρός τήν άπασχόληση ή τις άμοιβές έργασίας ή καί
άντίστροφα. Αύτό σημαίνει ότι θά πρέπει νά διαφοροποιούνται άνάλογα καί τά μέ-
τρα πολιτικής πού χρησιμοποιούνται γιά τήν έπίτευξη στόχων πού έχουν σχέση
μέ τήν παραγωγή, τήν άπασχόληση ή τις άμοιβές έργασίας.

'Από τή σύγκριση τών έθνικών ήγετικών κλάδων παραγωγής, άπασχολήσε-
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ως καί άμοιβών εργασίας προκύπτει δτι ένας κλάδος δέν συμβαίνει νά είναι ταυ-
τόχρονα ήγετικός καί στις τρεις περιπτώσεις. Εξάλλου, άπό τή σύγκριση τών
ήγετικών κλάδων παραγωγής καί άπασχολήσεως προκύπτει δτι ύπάρχουν ση-
μαντικές διαφορές, άφενός μεταξύ τής έθνικής οικονομίας καί τών περιφερειών
καί άφετέρου μεταξύ τών επιμέρους περιφερειών. Αύτό σημαίνει ότι τά μέτρα πο-
λιτικής γιά τήν έπίτευξη έθνικών στόχων παραγωγής ή άπασχολήσεως ίσως νά
πρέπει νά διαφέρουν άπό τά μέτρα πολιτικής σέ περιφερειακό επίπεδο. Έπίσης,
τά μέτρα πολιτικής γιά τήν έπίτευξη στόχων παραγωγής καί άπασχολήσεως σέ
κάθε περιφέρεια ίσως νά πρέπει καί αύτά νά διαφοροποιούνται, άνάλογα μέ τό
ποιοι είναι οί ήγετικοί κλάδοι παραγωγής ή άπασχολήσεως.

SUMMARY

Inter-industry relations of the Greek economy on a national
and regional level

Input-Output analysis, which is based on the notion of economic
interdependence, constitutes a very important instrument for empirical
economic analysis and is used in centrally planned economies, in market
economies and in many developing economies for allocation of resources
and distribution of income, both at the national and regional levels.

According to the European System of Accounts in all the countries of the
European Union the compilation of Input-Output Tables constitutes a part
of the whole system of the National Income Accounts. The most recent I-O
Table of Greece refers to year 2005. Using the method of Location
Quotients, the national I-O Table of 2005 was broken down into regional Ι-
Ο Tables for 5 major regions of the country.

By using the national I-O Table and the I-O Tables of the 5 regions the
present study focuses on the following subjects:

- Examination of the structural characteristics of the production system
of the national economy and of the 5 regional economies.

- Application of demand-side and supply-side input-output models for
estimating sectoral inter-industry multipliers and linkages.
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a. Structural characteristics

The largest part of the total gross value of production consists of the
value of primary inputs and the rest of the value of intermediate inputs, both
at the national and the regional levels. Concerning the structure of primary
inputs, less than 50% of the total primary inputs in the national economy
and the regional economies is made up of remuneration of employees
(wages and salaries and contribution to social insurance) and the rest of gross
operating surplus and indirect taxes.

The tertiary sector accounts for the largest part of the primary inputs,
73% at the national level and 62%-84% in the 5 regions. The contribution to
primary inputs of the secondary sector follows, 22% at the national level and
10%-30% in the regions, while the contribution of the primary sector is the
lowest of the three sectors, 5% at the national level and 0,4%-8,7% in the
regions.

More than 70% of the final demand uses are private consumption items.
Of the domestic total final demand of goods and services the great majority
is produced by the tertiary sector, 78% at the national level and 62%-92% in
the regions. The secondary sector comes second in the production of final
goods, 20% at the national level and 5%-33% in the regions, while the
contribution of the primary sector is the smallest of the three sectors, 1,7%
at the national level and 0,4%-6,3% in the regions.

b. Sectoral inter-industry multipliers and linkages

Demand-side and supply-side input output models were applied to the
national economy and the 5 regional economies for estimating sectoral
backward and forward linkages of production, employment and labour
incomes. The backward linkages for a sector show the average impact on
production, employment or labour incomes of an economy due to changes
in sectoral final demand, while the forward linkages show the average
impact on the above variables due to changes in sectoral primary inputs.

The sectors with both the highest backward and forward linkages
(greater than unity) are considered to be leading or key-sectors of
production, employment or remuneration of employees in the respective
economies.
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At the national level 7 sectors are leading in production, 3 in
employment and 7 in the remuneration of employees. At the level of the 5
regions various sectors are leading in production and employment. These
sectors vary not only among regions but within each region as well.

The basic conclusion emerging from the analysis of the leading sectors in
each case is that targets with regard to production, employment or
remuneration of employees can be achieved through influencing not of the
same but of different sectors in each case, both at the national and the
regional levels. Depending on the policy priorities at the national or regional
levels, there must be a differentiation of the policy measures in each case
accordingly.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗ

προσφωνηση υπο tot προεδρου
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών υποδέχεται απόψε μέ μεγάλη χαρά ώς άντεπιστέλ-
λον μέλος ένα έξέχον στέλεχος τής έλληνοαμερικανικής κοινότητος: τόν διακε-
κριμένο νομικό κύριο Ευγένιο Ρωσσίδη. Ό τιμώμενος γεννήθηκε πριν άπό ογδό-
ντα χρόνια στήν Νέα Υόρκη. Ό πατέρας του ήταν Κύπριος καί ή μητέρα του
είχε έρθει στόν Νέο Κόσμο άπό τό Σελεγούδι τής Λακεδαίμονος. 'Ως βυζαντινο-
λόγος δέν μπορώ νά μήν άναφέρω οτι στήν θέση Λεύκο τού μικρού αύτού οικι-
σμού, πού τό 1991 είχε μόλις 85 κατοίκους, σώζεται έρειπωμένος νάίσκος μέ
λείψανα τοιχογραφιών τού έτους 6948 άπό κτίσεως κόσμου, πού άντιστοιχεΐ στό
σωτήριον έτος 1439/40.

Ό κ. Ρωσσίδης πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ό πατέρας του άπεβίωσε
όταν ήταν μόλις ένός μηνός, καί τό εστιατόριο τού έκ μητρός πάππου του έκλει-
σε τό 1933 λόγω τής οικονομικής κρίσεως. Ή μητέρα του έργάσθηκε υπεράν-
θρωπα γιά νά άναθρέψει τά δύο παιδιά της, καί εύτύχησε νά δει τόν Εύγένιο δι-
δάκτορα Νομικής καί στέλεχος μεγάλου δικηγορικού γραφείου. Ό κ. Ρωσσίδης
κατέλαβε έπίσης άνώτερες θέσεις στόν δημόσιο τομέα τής άμερικανικής κοινο-
πολιτείας. 'Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο έπαιξε στήν προβολή τών έθνικών θεμά-
των. 'Αφού συνέστησε τό 1955 μίαν 'Επιτροπή πού ύπεστήριξε μέ διάφορες
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ενέργειες τόν άπελευθερο,^τικό αγώνα τής Κύπρου, ίδρυσε το 1974 στήν Ουά-
σιγκτον τό Άμερικανο-Έλληνικό 'Ινστιτούτο, πού μέχρι σήμερα συμβάλλει
αποφασιστικά στήν προώθηση κρισίμου γιά τον Ελληνισμό ζητημάτων στήν
'Αμερική.

Τό έργο όμως καί τήν προσωπικότητα τοϋ τιμωμένου θά άναλύσει έν έκτά-
σει ό άκαδημάίκός κ. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, τόν όποιο παρακαλώ νά
λάβει τόν λόγο.

παρουσιαση υπο του ακαδημαϊκου
κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΤΛΟΤ

'Αγαπητέ Κύριε Ρωσσίδη, ή Γ ' Τάξη τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, μού έκανε
τήν τιμή νά σας παρουσιάσω, κατά τήν τελετή τής ύποδοχής σας, ώς αντεπι-
στέλλον μέλος τής 'Ακαδημίας. Τό καθήκον αύτό έκτελώ κατά τή σημερινή
έκτακτη συνεδρία μέ ιδιαίτερη χαρά.

Ό κ. Ρωσσίδης γεννήθηκε στήν Νέα Υόρκη τόν 'Οκτώβριο τοϋ 1927.
Είναι γιος μεταναστών. Ό πατέρας του ήταν Κύπριος καί ή μητέρα του Ελλη-
νίδα άπό τήν Μάνη. Τό 1949 έλαβε πτυχίο νομικής τού Πανεπιστημίου
Columbia τής Νέας Υόρκης καί τό 1952 τό δίπλωμα Judicial Doctor τού 'ίδι-
ου Πανεπιστημίου. Άσκησε τήν δικηγορία στό διεθνές δικηγορικό γραφείο
Rogers and Wells ήδη Clifford Chance, άπό τό οποίο άπεχώρησε ώς senior
partner.

Υπηρέτησε σέ πολλές σημαντικές θέσεις τού Υπουργείου τών Οικονομικών
τών ΗΠΑ (όπως τού Υφυπουργού μέ άρμοδιότητα γιά τά Τελωνεία, τις σχε-
τικές μυστικές ύπηρεσίες, τά τμήματα οινοπνεύματος, όπλων καί καπνού, νομι-
σματοκοπείων κ.ά.). 'Επίσης υπηρέτησε ώς μέλος τής 'Εκτελεστικής 'Επι-
τροπής τού Προέδρου γιά τήν έπίβλεψη τού ιδιωτικού τομέα καί τόν έλεγχο κό-
στους τής ομοσπονδιακής Κυβέρνησης.

Ό κ. Ευγένιος Ρωσσίδης είναι γενικά γνωστός στούς όμογενειακούς κύ-
κλους τών ΗΠΑ καί στήν Κύπρο γιά τό άγωνιστικό πνεύμα του καί τις άκα-
ταπόνητες προσπάθειες γιά τήν ύποστήριξη τών έθνικών θεμάτων. Μία συνο-
πτική άποτύπωση τής δράσης του έχει ώς εξής. Τό 1955 συνέστησε τήν
'Επιτροπή γιά τό Κυπριακό Ζήτημα τής Όμοσπονδίας Κυπρίων τής Άμε-
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ρικής, ή οποία έδρασε μέ αρθρογραφία, δηλώσεις καί επιστολές προς τά MME
καί τό Κογκρέσο έως τό 1960, όταν ή Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος.

Άπό τό 1960 έως τό 1974 έπιδόθηκε στήν πρόκληση δηλώσεων άπό μέ-
ρους άμερικανών άξιο^ματούχων ύπέρ τών έθνικών θεμάτων. Το 1974, μετά τά
γεγονότα στήν Κύπρο, προέβη στήν ίδρυση τού American Hellenic Institute,
ώς γραφείο ύποστήριξης (Greek American Lobby) μέ προσωπικό πλήρους
άπασχόλησης στήν Ούάσιγκτων, μέ σκοπό τήν προώθηση καί υπεράσπιση τών
έλληνικών καί κυπριακών θεμάτων στήν Κυβέρνηση καί στά νομοθετικά όργα-
να τών ΗΠΑ. Ό οργανισμός αύτός είναι τό μόνο lobby έλληνικών συμφερόντων
καταχωρημένο στό Κογκρέσο. To lobby αύτό ήγειρε καί ύποστήριξε τά θέμα-
τα τής άπαγόρευσης διάθεσης οπλισμού άπό τίς ΗΠΑ καί τής έπιβολής σχετι-
κού embargo στήν Τουρκία τό 1974, πού ύπήρξε έξαιρετικά κρίσιμο γεγονός
γιά τήν άμυνα τής Ελλάδος μετά τήν διάλυση τής δικτατορίας καί κατά τό
διάστημα άνασυγκρότησης τών έλληνικών ένοπλων δυνάμεων. Στήν συνέχεια
έργάσθηκε ύπέρ θεμάτων τού Πατριαρχείου Κων/λεως, τής παύσεως παροχής
στρατιωτικής βοήθειας πρός τήν Τουρκία, τών δικαίων τής Κύπρου καί τού ζη-
τήματος τής ονομασίας FYROM.

Τό 1991 μέ εύθύνη του έκδόθηκε άπό τό American Hellenic Institute, σέ
κινητά φύλλα, ό τόμος United States Relations with Greece and Cyprus. Τό
έργο αύτό περιλαμβάνει χρονολόγιο κατ' έτος, μήνα καί ήμέρα, τών συγκεκρι-
μένων γεγονότων στό πλαίσιο τών σχέσεων τών ΗΠΑ, τής Ελλάδας καί τής
Κύπρου. Είναι πολύτιμο βοήθημα, τό όποιο έχει χρησιμεύσει καί χρησιμεύει πά-
ντοτε στούς ερευνητές, διδάσκοντες καθώς καί στούς εκπροσώπους τών Ελλη-
νοαμερικανικών οργανώσεων τίς έπαψες μέ τό Κογκρέσο τών ΗΠΑ, τήν 'Ομο-
σπονδιακή Κυβέρνηση γιά ένημέρωση μελών τής Βουλής τών Αντιπροσώπων
καί Γερουσιαστών καί στελεχών τής Κυβέρνησης, έπί έλληνικών καί κυπριακών
θεμάτων. Είναι έξαίρετη πηγή ιστορικών πληροφοριών γιά τήν άντιμετώπιση τής
όργανωμένης έκστρατείας παραπληροφόρησης καί παραπλάνησης, ή οποία ενερ-
γείται έπί δεκαετίες άπό τό τουρκικό lobby, πού δηλώνει στις άρμόδιες άμερικα-
νικές υπηρεσίες ύψηλούς προϋπολογισμούς γιά lobbying (π.χ. 4.000.000$ γιά
τό 1999).

Ό κ. Ρωσσίδης είχε τήν έπιμέλεια τής έκδοσης τών συλλογικών έργο^ν
α) The Truman Doctrine of Greece. A fifty year Retrospective, μέ τήν εύκαι-
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ρία οργάνωσης άπό τόν ί'διο στήν Ούάσιγκτων επιστημονικής εκδήλωσης γιά τά
50 χρόνια άπό τό διάγγελμα τοϋ Προέδρου Truman στό Κογκρέσο τών ΗΠΑ
γιά βοήθεια πρός τήν Ελλάδα καί τήν Τουρκία καί β) The United States and
Cyprus, στό όποιο συμμετέχει μέ τήν εισαγωγή καί τρεις συμβολές συνολικής
έκτασης 4+24+10+5=43 σελίδων.

Τά έργα αυτά έκδόθηκαν τό πρώτο άπό τήν 'Αμερικανική 'Ακαδημία Πολι-
τικής 'Επιστήμης καί τό δεύτερο άπό τήν American Hellenic Institute
Foundation.

"Εχει δημοσιεύσει (1991) στό γνωστό καί έγκριτο περιοδικό Syrecuse
Journal of International Law and Commerce, έκτεταμένο βαρυσήμαντο άρθρο
69 σελίδων μέ τίτλο Cyprus and the Rule of Law, στό όποιο άναλύει τά νομικά
ζητήματα πού δημιουργεί ή τουρκική εισβολή στήν Κύπρο καί ή κατοχή της άπό
τουρκικά στρατεύματα καί ειδικότερα: α) τήν παράβαση τών άμερικανικών νό-
μων καί διμερών συνθηκών σχετικά μέ τήν παροχή στρατιωτικής βοήθειας καί
πώλησης όπλων πρός τήν Τουρκία, καθώς καί τις θέσεις τού Κογκρέσου, πού
αναγνωρίζει τις παραβάσεις καί οδήγησαν στήν έπιβολή τού embargo (Δεκέμ-
βριος 1974) καί τις τότε άντιδράσεις τής άμερικανικής Κυβέρνησης καί κυρίως
τού Υπουργού 'Εξωτερικών Kissinger πού οδήγησε στήν μερική άρση τού
embargo ('Οκτώβριος 1975), β) τόν Χάρτη τών Ηνωμένων 'Εθνών καί τά ψη-
φίσματα τού OHE κατά τής τουρκικής έπίθεσης, γ) τήν συμφωνία τής Ζυρίχης
καί τής συνθήκης έγγυήσεως, δ) της συνθήκης τού NATO καί ε) Εύρωπαϊκής
Συμφωνίας γιά τά 'Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Μέ τήν έξαιρετική αύτή δραστηριότητα καί τό έπιστημονικό του έργο ό κύ-
ριος Ρωσσίδης έχει προσφέρει καί έξακολουθεΐ νά προσφέρει πολύτιμες ύπηρεσίες
στά εθνικά θέματα τόσο τής Ελλάδας όσο καί τής Κύπρου.
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THE UNITED STATES AND CYPRUS AND THE ROLE
OF THE GREEK AMERICAN COMMUNITY

εισιτηριοσ λογοσ tot αντεπιστελλοντοσ μελουσ
X. EUGENE T. ROSSIDES

Mr. Former President of the Hellenic Republic, Mr. Former Prime Min-
ister, Mr. President of the Council of State, Mr. President of the Academy of
Athens, Members of the Academy of Athens, ladies and gentlemen.

I am deeply appreciative of the high honor of my election as Visiting
Member of the Academy of Athens which I accept with deep humility on be-
half of my parents, my wife Aphrodite who is here with our daughter Eleni,
and on behalf of the American Hellenic Institute members and staff, without
whom I would not be here today.

Background

The United States' involvement in Cyprus basically started after the De-
cember 1963 incidents in Nicosia, the capital city, which initiated intercom-
munal strife between the 80% Greek Cypriot majority of 500,000 and the
18% Turkish Cypriot minority of 116,000.

The incidents followed the effort of the President of Cyprus, Archbishop
Makarios, to amend the constitution to remove its undemocratic features, in-
cluding the Turkish Cypriot minority's veto power over major governmen-
tal actions. The background to the December 1963 troubles and events is
Britain's colonial rule of Cyprus from 1878 to 1960. Britain bears the major
responsibility for the Cyprus problem because of its colonial policies and ac-
tions in Cyprus, particularly after World War II including its typical divide
and rule policy.

On August 16, 1960, Cyprus gained its fettered independence from
British colonial rule through the London-Zurich Agreements of 1959-
1960 negotiated by Britain, Greece and Turkey, and presented to the
Greek and Turkish Cypriots as a package to be agreed to without modifi-
cation. The agreements barred both union with Greece and partition. The
British were prepared to implement unilaterally the Macmillan partition
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plan if Archbishop Makarios refused to sign. Consequently, Makarios
signed for the Greek Cypriots and Dr. Fazil Kuchuck signed for the Turk-
ish Cyp riots.

The constitution provided the eighteen percent Turkish minority with a
veto power over major governmental actions, including taxation, defense,
security and foreign affairs. The undemocratic features of the constitution
have been the major cause of the dispute between the Greek and Turkish
Cypriots1. The Bureau of Intelligence and Research of the U.S. Department
of State issued an "Analysis of the Cyprus Agreements" in which it referred
to the agreements as dysfunctional2.

Predictably, the divisive constitution created problems. The Turkish
Cypriots, among other things, would not cooperate on tax legislation. In
November 1963, President Makarios submitted for discussion to the Turk-
ish Cypriots thirteen amendments to the constitution to correct its undemo-
cratic features3. Although Makarios thought he had the support of the

1. The constitution may be found in 3 Constitutions of Nations-Europe 138-221 (A.
Peasley, 3d ed. 1968). See also S. de Smith, The New Commonwealth and Its Constitution
(1964); P. Polyviou, Cyprus, The Tragedy and the Challenge 16-33 (1975); S. Kyriakides,
Cyprus: Constitutionalism and Crisis Government (1968); Bureau of Intelligence and Re-
search, U.S. Dep't of State, Pub. No. 8047, Analysis of the Cyprus Agreements (1959), reprinted
inj. Hellenic Diaspora 9-31 (Winter 1984); C. Tornaritis, Cyprus and Its Constitutional
and Other Legal Problems (2nd ed. 1980).

2. Id.

3. The 13 proposed revisions were:

1) The right of veto of the President and the Vice-President of the Republic to be aban-
doned. See art. 57.

2) The Vice-President of the Republic to deputize for or replace the President of the
Republic in case of his temporary absence or incapacity to perform his duties. See
art. 44(2).

3) The Greek President of the House of Representatives and its Turkish Vice-President
to be elected by the House as a whole. Presently the Greek members vote for the
President of the House of Representative and the Turkish members the Vice-Presi-
dent. See art. 72.

4) The Vice-President of the House of Representatives to deputize for the President of
the House in case of his temporary absence or incapacity to perform his duties. See
art. 72.

5) The constitutional provisions regarding separate majority for enactment of Laws by
the House of Representatives to be abolished. See art. 78.
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British High Commissioner, Britain remained silent on Makarios' proposals.
Turkey rejected the proposals, (although they were not sent to her) before
any response from the Turkish Cypriots, and then the Turkish Cypriots fol-
lowed suit.

A month later in December 1963, an incident sparked the outbreak of
intercommunal fighting which led Turkey to threaten an invasion. There
were several over-flights of Nicosia by Turkish air force planes during the
last week of the month.

Diplomatic activity, with U.S. involvement, resulted in United Nations
Security Council Resolution 186 of March 4, 1964, unanimously passed,
which quoted Article 2, paragraph 4 of the United Nations Charter against
the "threat or use of force," recommended the creation of a United Nations
Peace Keeping Force in Cyprus, and the designation of a mediator. As a re-
sult, a mediator was appointed and a UN Force was created, which became
operational on March 27, 1964.

The intercommunal troubles continued. Turkey again threatened to in-
vade in June 1964, but was deterred by United States diplomatic efforts in-
cluding a strong letter from President Lyndon Johnson. Nevertheless,
Turkey did bomb Cyprus on August 8 and 9, 1964, and the UN Security
Council passed a resolution calling on Turkey "to cease instantly" the bomb-
ing. The next crisis occurred in November 1967. President Johnson sent

6) Unified municipalities should be abolished. See art. 173 (1).

7) The administration of Justice should be unified. This revision would affect a num-
ber of articles.

8) The division of the Security Forces into Police and Gendarmerie to be abolished. See
art. 130.

9) The numerical strength of the Security Forces and of the Defense Forces should be
determined by Law. See. art. 130.

10) The number of Greek and Turkish Cypriots in the Public Service and of the Forces
of the Republic, should be modified proportionate to the ratio of the population of
Greek and Turkish Cypriots. See art. 123.

11) The number of the members of the Public Service Commission to be reduced from
ten to either five. See art 124.

12) All the decisions of the Public Service Commission to be taken by simple majority.
See art. 125.

13) The Greek Communal Chamber to be abolished. See art. 86.
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Cyrus Vance to Cyprus on a diplomatic mission to prevent the outbreak of
further hostilities. Vance's mission was a success. Between 1968 and 1974
talks were held to halt the intercommunal conflict and achieve a new consti-
tutional arrangement. Substantial progress was made. The fateful events of
July and August 1974 precluded further progress on a negotiated settlement
at that time.

On April 21, 1967 a military coup occurred in Greece headed by a three
man junta led by Colonel George Papadopoulos.

Richard Nixon won the presidential election in 1968 and took office on
January 20, 1969. His first appointment was William P. Rogers as Secretary
of State. Mr. Rogers was my senior law partner at the time in the firm of
Rogers and Wells. He had formerly been Attorney General of the United
States under President Dwight D. Eisenhower. Thereafter Nixon appointed
Henry Kissinger as his National Security Advisor. It was at that time on
February 4, 1969 that I accepted an appointment as Assistant Secretary of
the United States Treasury Department.

As is well-know Kissinger turned the National Security Council in the
White House into the center for foreign policy in the Nixon Administration,
and pushed the State Department into a subordinate role.

Nixon and Kissinger made no effort to pressure the Greek junta to re-
turn to democracy. Indeed Kissinger, as is also well-know, preferred dealing
with authoritarian governments to democracies. In September 1973,
Kissinger became Secretary of State and also retained his position as Na-
tional Security Advisor to the President.

Turkey's 1974 aggression, war crimes, ethnic cleansing and apartheid
policy in Cyprus with Kissinger's complicity

In November 1973, Brigadier General Dimitrios Ioannides overthrew
Colonel George Papadopoulos and assumed power as the head of the mili-
tary junta. Ioannides, who disliked the democratically elected President
Makarios of Cyprus, initiated actions which led to the July 15, 1974 coup
against the Makarios government. That coup, supported by Secretary of
State Kissinger, precipitated the Turkish invasion of Cyprus on Saturday,
July 20, 1974 with the active support of Kissinger.

Before detailing the actions and deliberate inactions of Kissinger in July
and August 1974 and thereafter, it is necessary to look at the first six months
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of 1974 and the efforts of the State Department Cyprus Desk officer,
Thomas D. Boyatt, to alert the front office, namely Kissinger, to the growing
danger of a coup against Makarios by the Greek junta.

Kissinger rejected several attempts of Boyatt to get an instruction cable
approved by the front office to inform the Greek junta to stop any action
against the Makarios government.

On July 2, 1974 President Makarios wrote to the President of Greece,
General Phaedon Ghizikis, a figurehead of the junta, requesting the removal
of the Greek military officers in Cyprus who were trying to remove him.

Finally, in early July 1974 Boyatt got "a very much-watered down ver-
sion of the instructional cable off to the American ambassador in Athens,"
Henry Tasca, who "argued against carrying out his instructions...At the
same time...the Greek CIA reported to the American CIA that the Greek
military had no intention of overthrowing Makarios on Cyprus and that the
U.S. government should not worry about it."

About the tenth of July Boyatt was able to get the instructions to Ambas-
sador Tasca in Athens revalidated. Tasca made the demarche not to Gener-
al Ioannides but "to a Greek bishop whom he had heard had close relations
with the junta." Boyatt stated: "In the end, the U.S. government did not
forcefully tell the Greek government to leave Cyprus alone or we are all go-
ing to be in a lot of trouble"4.

The July 15, 1974 coup against the Makarios government succeeded but
Makarios miraculously escaped assassination and was flown by the British to
Malta and then London where he met as head of state with Prime Minister
Harold Wilson on Wednesday, July 17, 1974. On Thursday, July 18 he flew
to New York.

I met President Makarios at JFK International Airport on that Thursday
and went with him to the Carlyle Hotel in Manhattan. My association with
Archbishop Makarios went back to December 1954 when he came to New
York for the UN vote on self-determination for Cyprus. I arranged for

4. See generally, Boyatt in The United States and Cyprus-Double Standards and the Rule of Law
(2002), 1974 in Retrospect and it Importance Today," pp 62-67, (Jan. 28, 1989); "Why
Kissinger Was Wrong," ppl78-182 (July 28, 1994); "Is a Cyprus Solution Possible," pp 323-325
(June 10, 1998).
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James Vlasto, an experienced press secretary, to handle the media for him
as he was front page news. Makarios spent Thursday evening preparing his
remarks. The next day, Friday, July 19, he was received at the United Na-
tions as the legitimate president of Cyprus and addressed the UN Security
Council as head of state.

In the early morning of Saturday July 20, 1974, Turkey invaded Cyprus
with the illegal use of American-supplied arms and equipment in violation of
U.S. laws, the Foreign Assistance Act of 1961 and the Foreign Military Sales
Act, and the United Nations Charter (Article 2, paragraph 4). Turkey cap-
tured about four percent of the north of Cyprus with a corridor from Kyre-
nia on the north coast to Nicosia when a UN cease fire went into effect on
July 22.

Turkey cited the Treaty of Guarantee of the 1959-60 London-Zurich
Agreements as her authority to invade Cyprus. The Treaty of Guarantee did
not give Turkey any such authority. The Treaty among Britain, Greece and
Turkey banned union with Greece and partition and Article IV only autho-
rized "each of the three guaranteeing Powers...the right to take action with
the sole aim of re-establishing the state of affairs created by the present
Treaty." Turkey's argument that Article IV gave her authority to use force
is untenable for several reasons:

(1) There is no mention of the word "force" in the Treaty.

(2) If Article IV justifies the use of force, it is in conflict with the United
Nations Charter article 2 paragraph 4 prohibiting the use or threat of force
and therefore null and void pursuant to article 103 of the UN Charter.

(3) The Treaty of Guarantee only authorized action to restore the status
quo ante. Turkey never had such intent. As Sir David Hunt, former British
High Commissioner in Cyprus from 1965 to 1966 stated:

But neither in 1974 nor at any time since have the Turkish government
either professed or practiced this aim. They have on the contrary presented
as their aim a form of settlement wholly contrary to the one defined in the
treaty, and specifically excluded by it: territorial partition and the creation of
a separate Turkish-Cypriot state.

On Monday, July 22, 1974, I accompanied President Makarios to the
State Department where he met with Secretary Kissinger. The State Depart-
ment pointed out that Kissinger was not meeting Makarios as a head of state,
additional evidence of Kissinger's view of Makarios.

While Makarios was meeting with Kissinger, I met with Ambassador-at-
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Large Robert McCloskey, Kissinger's media and policy adviser on his imme-
diate staff. I knew McCloskey from the days I was Assistant Secretary of the
Treasury. McCloskey, a career Foreign Service officer with the State De-
partment from 1955 to 1981, is best known as press spokesman for the de-
partment from 1964 to 1973.

During that visit with McCloskey on July 22, 1974,1 specifically told him
that the U.S. had to stop arms to Turkey immediately under U.S. laws. I said
that Turkey's use of U.S.-supplied arms and equipment for the invasion of
Cyprus made Turkey immediately ineligible for further military aid and
sales under the Foreign Assistance Act of 1961 and the Foreign Military Sales
Act and that the language of the Acts was mandatory. It was not a matter of
Executive Branch discretion.

McCloskey replied that they would look into it, which, in effect, meant
they would do nothing. With that answer and Kissinger's failure during the
ensuing days to invoke U.S. laws against Turkey for the illegal use of U.S.-
supplied arms in the invasion of Cyprus, his failure to denounce publicly
Turkey's actions, his failure to treat Makarios as head of State and with
American made bombs dropping from American made planes on my rela-
tives, I decided to form an organization with a full time professional staff and
an office in Washington, DC for lobbying and think tank purposes dealing
with U.S. relations with Greece and Cyprus.

I called and wrote to several friends in the Greek American community
to join me which they did. I incorporated the American Hellenic Institute
and rented space as of August 1, 1974 in Washington, D.C., in the heart of
the business district. That started the Greek American lobby.

In my view the public record is clear that Kissinger encouraged the Greek
junta coup against the Makarios government on July 15, 1974, and then en-
couraged and orchestrated the Turkish invasion of Cyprus on July 20, 1974
and supported and encouraged the second and massive wave of the invasion
by Turkey from August 14 to 16, 1974 which occurred three weeks after the
legitimate government of Cyprus had been restored on July 23, 1974.

The documentary record is now coming to light and buttresses the pub-
lic record of Kissinger's role in Turkey's invasion of July 20, 1974 and the
massive follow-up of August 14-16, 1974.

In July and August 1974 Turkey committed aggression, war crimes and
ethnic cleansing and an apartheid policy in Cyprus with the full complicity
of Secretary of State Henry Kissinger.
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Kissinger's actions before and after the coup proved his complicity in the
coup and invasion.

First, Kissinger rejected the advice of Tom Boyatt, his Cyprus Desk offi-
cer to inform the Greek junta to stop any action against the democratically
elected Cyprus government of President Makarios.

Second, he refused to denounce the coup while Britain and most other
nations and the UN denounced the Greek junta's coup. If Kissinger had de-
nounced the coup, the Greek junta would have fallen and the crisis ended.
But Kissinger wanted to oust Makarios. It was a prime motivation of his ac-
tions.

Third, Kissinger directed the U.S. ambassador to the UN to postpone
the Monday night July 15, 1974 emergency UN Security Council session on
Cyprus, to Friday, July 19, 1974, which gave Turkey time to prepare to in-
vade Cyprus5.

Fourth, he directed the U.S. ambassador to Cyprus to meet with the
coup foreign minister.

Fifth, he actually leaked to the New York Times on Wednesday July 17,
1974, that the State Department was leaning towards Sampson, whom the
coup leaders installed as President of Cyprus, over Makarios. That story was
the lead story on page one of the New York Times on Thursday July 18, 1974.
This gave Turkey the excuse to invade as they opposed Sampson.

Sixth, the invasion and aggression by Turkey against Cyprus was a two-
phase operation. The first phase was the initial invasion by Turkey on July
20, 1974. In that phase Turkey occupied 4% of Cyprus territory. Kissinger
refused to denounce the initial Turkish invasion of July 20, 1974 and declare
Turkey in violation of U.S. laws by the illegal use of U.S. arms for aggression.
Britain and most other nations and the UN denounced the invasion but not
the U.S. Kissinger failed to halt arms to Turkey immediately as the law and
his oath of office required. If he had the matter would have been resolved in
short order and the second wave of the invasion would not have occurred.

Seventh, Kissigner refused to denounce Turkey's massive second wave
of its invasion and aggression on August 14 to 16, 1974 and again refused to
stop arms to Turkey as required by U.S. law.

5. Christian Science Monitor, July 19, 1974, p.l col. 2.
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On July 20, 1974, the UN Security Council adopted a resolution, S.C.
353, calling upon "all states to respect the sovereignty, independence, and
territorial integrity of Cyprus." The resolution called for a ceasefire and de-
manded "an immediate end to foreign intervention" in Cyprus.

On July 22, 1974, a ceasefire was declared and subsequently violated by
Turkish armed forces.6 The next day, July 23, 1974, both the Greek junta
and the Sampson regime fell.7 Pursuant to the 1960 constitution, Glafkos
Clerides, President of the Cyprus House of Representatives, was installed as
Acting President of Cyprus. Thus the legitimate government of Cyprus had
been restored 8 days after the coup.

Former Greek Prime Minister Constantine Karamanlis was called home
from his self-imposed exile in Paris and sworn in on July 24, 1974 to head a
unity government. Democracy was restored in Greece and elections were
held in November 1974, in which Karamanlis won election as prime minis-
ter.

Meanwhile, Britain, Greece and Turkey, the guarantor powers under
the 1959-1960 London-Zurich Agreements, entered into negotiations on Ju-
ly 25, 1974 in Geneva, Switzerland. On July 30, 1974, the three nations end-
ed the first phase of their talks and signed the Declaration of Geneva, which
called for a second ceasefire and for a halt to the expansion of occupied ter-
ritory8.

Once again, Turkey's armed forces violated the ceasefire9. At this point,
Turkey held less than five percent of Cyprus and the legitimate Cypriot gov-
ernment had been reinstated on July 23, 1974, which reestablished the
constitutional state of affairs prior to the July 15, 1974 coup.

On August 8, 1974, Britain, Greece and Turkey began the second round
of talks in Geneva. On August 13, 1974, Turkey issued a surprise ultimatum
to Greece and Britain to accept Turkey's proposal, which was tantamount to
partition, which was barred by the Treaty of Guarantee, for one large and

6. N.Y. Times, July 23, 1974, Al, col. 8.

7. Washington Post, July 24, 1974, Al, col. 4.

8. N.Y. Times, July 31, 1974, AI, col. 1.

9. N.Y. Times, August 1, 1974, Al, col. 5.
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five smaller Turkish Cypriot "cantons" covering thirty-four percent of the is-
land nation for the eighteen percent minority community. Greece and
Britain requested 36 hours to consult with their governments. Turkey re-
fused10.

What did Kissinger do on August 13, 1974, three weeks after the legiti-
mate government of Cyprus and the constitutional state of affairs had been
restored, when Turkey issued its ultimatum for 6 cantons, one large and five
smaller ones, comprising 34% of Cyprus, which in effect was partition which
was barred by the Treaty of Guarantee?

Kissinger made no public statement that renewed Turkish aggression
would violate U.S. law and that U.S. military aid and sales would be cut off
as required by U.S. law.

Kissinger made no public statement that renewed Turkish aggression
would violate the UN Charter and the NATO Treaty.

Kissinger made no public statement that the U.S. would take the matter
to the UN Security Council.

That same day, however, the State Department spokesman, Ambassador
Robert Anderson, issued a statement, cleared by Secretary Kissinger, saying
that "the Turkish community on Cyprus requires considerable improvement
and protection," although there was no evidence of any danger to the Turk-
ish Cypriot community.

That statement was a blatant support of Turkey's outrageous ultimatum
and an invitation to use further force. Ambassador Anderson also stated that
"the United States has been playing an active role in the negotiations" and
that Kissinger "has been in frequent contact with Turkish Prime Minister
Ecevit, including four times by telephone within the past twenty four hours."

On August 14, 1974, Turkey unilaterally broke off the negotiations and
violated the UN cease-fire, launched a second more massive aggression with-
out a pretext, occupied thirty-seven percent of Cyprus, up from less than
five percent occupied as a result of the first attack of July 20, 1974, commit-
ted war crimes and forcibly expelled 170,000 Greek Cypriots from their
homes and properties.

On August 14, 1974 and ensuing days, the UN Security Council passed
resolutions demanding a ceasefire, and recorded "its formal disapproval of

10. N.Y. Times, August 14, 1974.
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the unilateral military actions undertaken" by Turkey against Cyprus and
urged compliance with its previous resolutions.

Turkey in the second phase of its invasion, three weeks after the legiti-
mate government of Cyprus had been restored, committed war crimes, eth-
nic cleansing and applied an apartheid policy to Cyprus. The European
Commission on Human Rights issued a report on July 10, 1976 on the
charges made against Turkey in two applications by the government of
Cyprus. In it, the Commission found Turkey guilty of violating the follow-
ing articles of the European Convention on Human Rights:

(1) Article 2- by the killing of innocent civilians committed on a substan-
tial scale;

(2) Article 3- by the rape of women of all ages from 12 to 71;

(3) Article 3- by the inhuman treatment of prisoners and persons de-
tained;

(4) Article 5- by deprivation of liberty with regard to detainees and miss-
ing persons- a continuing violation;

(5) Article 8- by displacement of persons creating more than 170,000
Greek Cypriot refugees, and by refusing to allow the refugees to return to
their homes- a continuing violation;

(6) Article 1 of the First Protocol to the Convention- by deprivation of
possessions, looting and robbery on an extensive scale.

On January 23, 1977, the London Sunday Times published excerpts of
the report and stated: "It amounts to a massive indictment of the Ankara
government for the murder, rape and looting by its army in Cyprus during
and after the Turkish invasion of summer 1974."

The political and military leadership of Turkey at that time should have
been tried as war criminals. However, since they were a U.S. ally and member
of NATO, the U.S. applied a double standard to Turkey and did nothing.

In effect, through Kissinger's actions and deliberate inactions, the U.S.
became an accomplice to Turkey's war crimes, ethnic cleansing and
apartheid policy which severely damaged U.S. interests.

Declassified Documentary Proof of Kissinger's Complicity in Turkey's
Aggression Against Cyprus

Declassified documentary evidence is mounting and buttresses the pub-
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lie record as to Secretary Kissinger's involvement in, and complicity with,
Turkey's invasion of Cyprus and the resultant war crimes against the Greek
Cypriot community.

A shocking August 14, 1974, "SECRET/EYES ONLY MEMORANDUM
FOR THE SECRETARY" on "Cyprus Actions" from Helmut Sonnenfeldt,
Counselor of the State Department, to Secretary Kissinger became public a
few months ago. It was published in the Cyprus Weekly of August 10, 2007. It
was prepared at the request of Kissinger for "some brief ideas of what we do
next." The memorandum fully supported Turkey's aggression and land
grab of one-third of the island.

The Sonnenfeldt memorandum indicts Kissinger as an accomplice to
Turkey's aggression, ethnic cleansing, and war crimes against the Greek
Cypriots and exposes his lawlessness and incompetence.

Kissinger had Sonnenfeldt send to him a memorandum which is self-
serving and erroneous by stating "Nothing I can think of will stop the Turks
now from trying to secure by force what they demanded in their ultima-
ta... and that the only conceivable modus vivendi will have to rest on a de facto
division of the island." Then Sonnenfeldt tells Kissinger "Thus we
should...assuming the Turks quickly take Famagusta, privately assure the
Turks we will get them [a] solution involving one third of [the] island, with-
in some kind of federal arrangement."

Clearly Kissinger told Sonnenfeldt what he wanted in the memorandum.

The text of this important document follows:

"THE COUNSELOR
DEPARTMENT OF STATE
WASHINGTON
August 14, 1974
SECRET/EYES ONLY
MEMORANDUM FOR THE SECRETARY
FROM: Helmut Sonnenfeldt
SUBJECT: Cyprus Actions

You wanted some brief ideas on what we do next.

Nothing I can think of will stop the Turks now from trying to secure by
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force what they demanded in their ultimata. In fact, as has always been true,
the only conceivable modus vivendi will have to rest on a de facto division of
the island, whatever the form.

If the Turks move fast and can then be gotten to stand down, it may pre-
empt Greek counteraction and then give us a chance to try for a deal. (It may
also save Karamanlis).

While the Soviets can serve as a bogey, we must keep them at arms
length. They cannot become the arbiter between U.S. allies. Their interests
differ drastically from ours: we want a modus vivendi between Greece and
Turkey, they want a non-aligned Cyprus, preferably with Greece or Turkey
or both disaffected from NATO.

Thus, we should

- urgently try to contain Greek reaction; 24 hours at a time;

- blundy tell the Turks they must stop, today, tomorrow at the latest;

- warn the Turks that Greece is rapidly moving leftward;

- send high-level U.S. man to Athens to exert continuing direct influence
on Karamanlis;

- assuming the Turks quickly take Famagusta, privately assure Turks we
will get them solution involving one third of island, within some kind of fed-
eral arrangement;

- assure Greeks we will contain Turk demands and allow no additional
enclaves, etc.

You should not get involved directly till the fighting stops; then you
must since there is no alternative and only we have the clout.

I do not think Brussels/NATO is the place to use when the time comes.
The Greeks are probably too sore at NATO and the vehicle of a ministerial
meeting is awkward. Anyway, you need Ecevit and Karamanlis.

London may be unacceptable to the Turks because of Callaghan's blast
at them.

You should not shuttle.

This may mean Geneva. Washington, at the President's initiative, would
be all right but hard to get the parties to come to. Also provocative of the
Russians. New York would make it difficult to keep the Russians away.

You could also try Rome."

Kissinger bears the prime responsibility for the 1974 tragedy of Cyprus
including all the killings, rapes, destruction and looting involved. Kissinger's
actions and inactions (1) violated U.S. laws, his oath of office, the UN Char-
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ter and the NATO Treaty, and (2) exhibited utter incompetence in his belief
he could partition the island between Turkey and Greece without adverse
consequences to U.S. interests and NATO interests.

In an editorial, the New York Times put the responsibility for the tragic
events in Cyuprus on Kissinger's shoulders. The editorial stated in part:

"A Library of Congress analysis of pertinent legislation, inserted in the
Congressional Record by Representative John Brademas on Indiana, sup-
ports the contention of Mr. Brademas and three colleagues in a letter to Mr.
Kissinger that the cut off in aid to Turkey 'is not discretionary as a matter of
policy, but is mandatory under the terms of the Foreign Assistance Act....'

Senator Thomas F. Eagleton of Missouri charges that President Ford is
being deligerately kept 'uninformed' of mandatory cutoff for Turkey 'in or-
der to protect erroneous policy judgments made by the foreign affairs bu-
reaucracy.' But it has been not so much the State Department bureaucracy
that has so bungled American policy in the Cyprus crisis as Mr. Kissinger
himself.

The stalling on the aid cutoff, in violation of the laws, is of a piece with
Washington's earlier unwillingness to condemn Greece's disintegrating jun-
ta for the coup against the legal Government of Cyprus- a reluctance that en-
couraged Turkey to intervene on the island. It is also consistent with Wash-
ington's refusal to condemn Turkey's subsequent massive occupation of a
third of Cyprus in flagrant breach of solemn cease-fire pledges.

Senator Eagleton, Representative Brademas and their colleagues are to
be applauded for persisting in their demand for an end to Mr. Kissinger's il-
legal appeasement of Turkish aggression." (N.Y. Times, Sept. 14, 1974, at
A28, col. 1.)

Ambassador McCloskey deserves credit for two recommendations he
made which Kissinger rejected. In his oral history interview on May 8,
198911, McCloskey said he had urged Kissinger to take a tough U.S. public
stance against the July 15, 1974 Greek junta coup against President Makar-
ios which Kissinger rejected. Second, on August 14, 1974 during a meeting
in Kissinger's office about what the State Department was going to do in view

11. Association for Diplomatic Studies and Training, Arlington Hall, Arlington, Virginia.
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of Turkey's massive second wave of its aggression, McCloskey stated that
Kissinger "went around the room, and I said, Ί think that we should an-
nounce that from today we will suspend any further deliveries of U.S. mili-
tary equipment to Turkey.' Well, he [Kissinger] exploded." (Emphasis
added.)

The U.S. has a moral responsibility to redress the situation. The U.S.
should also redress the situation because Cyprus is of substantial strategic
value for U.S. interests in the region. A unified Cyprus with a "constitution-
al democracy based on majority rule, the rule of law, and protection of mi-
nority rights," as called for by then Vice President George W. H. Bush in
1988, would be a salutary precedent and example for the region and is in
the strategic interests of the U.S.

Congress, the Rule of Law Arms Embargo and the Role of the Greek
American Community

I will now turn to our efforts to get a rule of law bill introduced and
passed in the Congress to halt all U.S. military aid and sales to Turkey be-
cause of Turkey's illegal use of U.S.-supplied arms and equipment in its in-
vasion of Cyprus.

The UN cease-fire of July 22, 1974, and the start of negotiations in Gene-
va on July 25 among the guarantor powers Britain, Greece and Turkey, and
the signing of the Declaration of Geneva by the three nations on July 30th at
the end of the first phase of their talks, misled me as to Turkey's intentions
and Kissinger's aims. As is now know Turkey's plan was to take one third of
Cyprus and Kissinger's plan was to offer Turkey one-third of Cyprus.

On Monday August 26, 1974, I reached Congressman John Brademas
(D-Indiana) by telephone and told him that all military aid and military sales
to Turkey had to stop immediately under U.S. laws and that it was not a mat-
ter of Executive Branch discretion. He asked me to send him a memoran-
dum which I did by messenger on August 27, 1974.

That memorandum formed the basis of a letter to Secretary Kissinger on
August 29, 1974 from Congressman John Brademas (D-Indiana) Paul Sar-
banes (D-Maryland), Peter Kyros (D-Maine) and Gus Yatron (D-Pennsylva-
nia). John Brademas called me on August 29, 1974 and told me he and Paul
Sarbanes had signed the letter and asked me to get the other signatures. I
called Peter Kyros and Gus Yatron and they readily agreed and authorized
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their offices to sign the letter. The fifth Greek American Congressman, Skip
Bafalis (R-Florida) was on a fishing boat and unavailable.

I sent a messenger from the new American Hellenic Institute office for
the letter, obtained the other two signatures and had the letter delivered to
the State Department and a copy to the White House. That letter, which stat-
ed that Turkey had violated United States laws and was "immediately ineli-
gible for further assistance"12, started the rule of law arms embargo fight in
the House of Representatives, although it was not until late September that
mandatory legislation was introduced in the House.

On August 29, 1974, I called Sam Nakis in St. Louis, Missouri. Sam was
a close friend and former Supreme President of the American Hellenic Ed-
ucational and Progressive Association (AHEPA), of which I was a twenty-year
member at that time. I told Sam that we needed a Senator to introduce leg-
islation halting all military aid and sales to Turkey and could he get Senator
Tom Eagleton (D-Missouri) to do it. He called me back to tell me that such
a bill had been introduced by Senator Adlai Stevenson, Jr. (D-Illinois). I told
him that the Stevenson bill was not adequate as it did not include mandato-
ry language. He called again and told me to send my material to Senator Ea-
gleton which I did on August 29 or August 30, 1974.

On Thursday, September 5, 1974 Senator Thomas Eagleton initiated in
the Senate the rule of law arms embargo debate regarding Turkey by a state-
ment he delivered on the floor of the Senate. His comments were reported
in the New York Times on September 6, 1974.

Eagleton also introduced Senate Resolution 1897, with twenty-six co-
sponsors, a non-binding sense of Congress Resolution that military aid and
sales to Turkey be immediately suspended until Turkey complied with Unit-
ed States laws. Kissinger argued against the resolution and urged the Demo-
cratic caucus "not to write restrictions into the law that would tie President
Gerald Ford's hands in dealing with the Cyprus issue." Eagleton responded
by stating: "We are not writing restrictions into the law, Mr. Secretary. All we
ask is that you enforce the law on the books." Kissinger then admitted that
"the dominant interpretation of my legal people is yours, Senator Eagleton."

12. 120 Cong. Ree. 30,700 (1974).
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Kissinger then added that in his view there were times in world history
when diplomats had to act outside the law13.

A vote was taken on Senate Resolution 1897 on September 18, 1974 and
it passed with a significant vote of sixty-four to twenty-seven.

I then called Congressmen Brademas and Ed Derwinski (R-Illinois) re-
garding action in the House of Representatives. Congressmen Derwinski, a
friend since 1960, strongly supported the rule of law issue and led the effort
among Republicans in the House which was crucial to our success.

On September 24, 1974, a bipartisan amendment introduced by Con-
gressman Pierre DuPont (R-Delaware) and Congressman Ben Rosenthal (D-
New York) which embargoed military assistance and sales to Turkey "until
the president certifies to Congress that substantial progress towards agree-
ment has been made regarding military forces in Cyprus" was added to the
continuing resolution on appropriations, H.J.Res. 1131, by a resounding
vote of 307 to 90.

The continuing resolution on appropriations is the legislative vehicle to
fund the government at year's end for all agencies of the government whose
regular appropriations bills have not been completed. Therefore it is what is
called "must" legislation.

During August 1974 I had one employee at AH I and in September two
employees. I developed a basic numbering system of one to six with Con-
gressmen John Brademas (D-Indiana) and Ed Derwinski (R-Illinois) in the
House and with Eagleton's staff in the Senate to gauge the positions of mem-
bers of the House and Senate on our rule of law arms embargo legislation. A
rating of one meant the member was committed to vote for our position; a
rating of two meant the member would probably vote for out position; three
meant he or she was leaning in our direction; four meant leaning against; five
meant probably against; and six meant a vote against our position. This num-
bering system was transmitted to the Greek American grass roots community
with the results going to Brademas, Derwinski and Eagleton.

We received important support for the rule of law from the New York
Times and other media. The New York Times in a series of editorials in
September and October of 1974, condemned Kissinger's failure to apply the

13. Telephone interview with Senator Thomas F. Eagleton, October 3, 1990 and Brian At-
wood, his chief foreign policy legislative assistant, September 19, 1990.
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law mandating the cutoff of military aid to Turkey in response to its invasion
of Cyprus. The editorials state in part:

Turkey Is Ineligible

Cutting off American military aid to Turkey may, as Secretary of State
Kissinger contends, be "ineffective and counter productive" so far as getting
the Turks to roll back their occupation of Cyprus is concerned; but it is
mandatory under the law. In pretending for nearly a month to be studying
this question, the State Department is clearly stalling, as it has stalled at ev-
ery point since the outset of the Cyprus tragedy when action was called for
to demonstrate this country's disapproval of aggression. (N.Y. Times, Sept.
14, 1974, at A28, col. 1.)

Toward Cyprus Peace

The overwhelming (307 to 90) approval by the House of a binding cutoff
in military aid to Turkey until "substantial progress" is made toward a Cyprus
settlement dramatizes American revulsion against the massive Turkish aggres-
sion on the island. The action was also aimed at forcing Administration com-
pliance with laws that mandate such a cutoff when a recipient country misus-
es American military assistance. (N.Y. Times, Sept. 26, 1974, at A28, col.l.)

Turkey: Still Ineligible

The virulent White House opposition to efforts by decisive majorities in
both houses of Congress to suspend military aid to Turkey has no basis in ei-
ther law or logic. President Ford's repeated threats to veto a bill requiring
such a cutoff can only be seen as an attempt to block Congress from a mean-
ingful role in the shaping of foreign policy and a move to fend off a blow at
the prestige of Secretary of State Kissinger....

[T]he law is clear and it should be obeyed. Congress should stick to its
guns on the military aid issue- veto or no veto. (N.Y. Times, Oct. 13, 1974, at
A16, col. 1.)

From September 1974 through December 1974 there were twelve votes
in the Congress, which included two near overrides of presidential vetoes,
which resulted in the rule of law arms embargo against Turkey effective
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February 5, 1975. By the end of September both the House and Senate had
resolved to cut off military aid and sales to Turkey. The battle between the
Congress and the Executive Branch continued in October 1974, when Pres-
ident Ford vetoed two bills that would have cut off aid to Turkey. Efforts to
override the President's vetoes were defeated by small margins. Finally in
late December President Ford signed the measure known as the Rule of Law
Arms Embargo on Turkey which suspended all military aid and sales to
Turkey as of February 5, 1975.

AHI with its limited staff did not achieve the rule of law embargo alone.
It was the efforts of hundreds of Greek American organizations and thou-
sands of Greek Americans across the nation who achieved this legislative re-
sult—called a legislative miracle by many.

AHI did (1) create the issue of the rule of law as in the best interests of
the U.S. and (2) initiated and led the first political activity by the Greek
American community which stated that our government was wrong as to
what was in the best interests of the U.S. when it failed to apply the rule of
law to Turkey's aggression against Cyprus.

The rule of law issue in the interests of the U.S. gave Greek Americans
the vehicle and reason to become active and voice opposition to our govern-
ment's position. Never before in the 20th century had Greek Americans ever
said to our government that it was wrong as to what was in the best interests
of the U.S.

1975 legislation to Overturn the Rule of Law Arms Embargo and Partial
Lifting

On February 26, 1975, three weeks after the arms embargo went into ef-
fect, Kissinger had legislation introduced, S. 846, to overturn it. This action
reflected Kissinger's desire to supply arms to Turkey regardless of its act of
aggression and the rule of law. It also reflected his desire to weaken the role
of Congress in foreign affairs.

On May 19, 1975, the Senate, by a vote of 41 to 40 passed S. 846, the ad-
ministration's bill to overturn the arms embargo on Turkey.

On July 10, 1975, the House Foreign Affairs Committee held a hearing
on S. 846 at which former Under Secretary of State George Ball and former
Deputy Secretary of Defense Cyrus Vance jointly testified against S. 846. I
also testified at that hearing.
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Ball and Vance warned the Committee members that passage of S. 846
posed the "grave danger" that the Turkish government would regard the
bill as vindication of its past actions and as removal of pressure to make con-
cessions toward a Cyprus settlement14. (N.Y. Times, July 11, 1975) They stat-
ed their view that Turkey had violated U.S. laws and expressed their deep
concern that a precedent was being set for other nations to disregard the
conditions of our military assistance and military sales programs. 15 They
proposed a three-month lifting of the embargo and its reimposition indefi-
nitely if satisfactory progress had not been made to resolve the problem.16

On July 24, 1975, after a five hour debate, the House, in another dra-
matic vote, defeated the administration's bill, S.846 by a vote of 223 to 206.
(N.Y. Times, July 25, 1975)

In an unusual move, Kissinger had the Senate introduce on July 31,
1975 another bill, S.2230, to lift the arms embargo on Turkey, which the
Senate passed 47 to 46.

On October 2, 1975, the House under intense pressure from the ad-
ministration passed by a vote of 237 to 176, S. 2230 which partially lifted the
arms embargo by releasing $52 in military equipment already paid for by
Turkey and authorizing $133 million in long-term purchases. The next day,
the Senate, by voice vote passed S.2230. On October 7, 1975, President Ger-
ald Ford signed S.2230 which partially lifted the rule of law arms embargo
on Turkey.

Governor Jimmy Carter's 1976 presidential campaign statement; the
Carter years and the 1978 lifting of the remaining arms embargo

In the 1976 presidential campaign Governor Jimmy Carter made a fine
and comprehensive campaign statement based on the rule of law. He said
that "the policy of the Ford Administration of "tilting away from Greece and

14. Suspension of Prohibitions Against Military Assistance to Turkey, 1975: Hearing on S.846, H.R.
8454 and other bills and resolutions Before the House Committee on International Relations, 94th Cong.,
1st Sess. 45 (1975) [hereinafter Suspension of Prohibitions] (statements of George Ball and
Cyrus Vance). See also N.Y. Times, July 1, 1975, at A2 col.3.

15. See Suspension of Prohibitions, supra note 14, at 45-72.

16. Id, at 49, 50, 53, 56,61,63.
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Cyprus has proved a disaster for NATO and for American security interests
in the Eastern Mediterranean."

He specifically endorsed UN General Assembly Res. 3212, stating that:
"Peace must be based on the United Nations General Assembly Resolution
3212 of 1 November 1974 endorsed by Cyprus, Greece and Turkey, calling
among other things for the removal of all foreign military forces from
Cyprus. The widely reported increase in colonization of Cyprus by Turkish
military and civilian forces should cease."

Carter further said that the U.S. must work "to insure the independence,
territorial integrity and sovereignty of Cyprus," that Greek Cypriot refugees
should be allowed "to return to their homes," that the "United States must
pursue a policy based on principle and in accord with the rule of law" and
that "If I am elected president I intend to enforce and carry out the provi-
sions of my statement." (Speech by Gov. Carter in Washington, D.C., Sept.
16, 1976.)

After his election victory and under pressure from the State and Defense
Departments and the National Security Council (NSC), Carter broke his sig-
nificant campaign pledges. In 1978 he mounted a massive effort to lift the re-
maining arms embargo which succeeded. On July 25, 1978, the Senate voted
57 to 42 for repeal. On August 1, 1978, the House, by a close vote of 208 to
205, approved an amendment lifting the remaining arms embargo on Turkey.
The amendment also stipulated that military aid flows to the Eastern Mediter-
ranean shall preserve the military balance between Greece and Turkey.

The military balance language translated into the seven to ten formula
for military aid to Greece and Turkey which the American Hellenic Institute
and the Greek American community were able to preserve despite repeated
efforts of the State and Defense Departments to remove it.

In the 1978 embargo fight in Congress, Carter and the State Department
stressed that lifting the embargo would lead quickly to progress on Cyprus
and even a solution. Congress was told that Turkey and the Turkish Cypri-
ote agreed that the area of Varosha was to be turned over to UN adminis-
tration for the resettlement of refugees.

After the lifting of the embargo in August 1978, Turkey did nothing. In
November 1978 the U.S., Canada and Britain proposed a twelve point plan
with the return of Varosha for the resettlement of refugees to be acted up-
on first. The Turks again did nothing and the proposal became dormant.
The U.S. did not press Turkey.
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Governor Ronald Reagan's 1980 presidential campaign statement and the
Reagan years

In the 1980 presidential campaign, Governor Ronald Reagan stated that
President Carter had "reneged on his campaign pledges" regarding Cyprus.
Candidate Reagan stated:

"The tragic situation in Cyprus has lasted six years. It must not continue
. . . Cypriot refugees, be they Greek or Turkish, should be permitted to re-
turn to their homes and land.

I support the full implementation of unanimously approved United Na-
tions Resolution 3212 of November 1974 which:

'... Urges the speedy withdrawal of all foreign armed forces and foreign
military presence and personnel from the Republic of Cyprus and the cessa-
tion of all foreign interference in its affairs.'" Reagan-Bush Committee news
release. (Sept. 26, 1980).

Under pressure from the State and Defense Departments, President
Reagan did not follow through on his 1980 campaign statement, another ex-
ample of the State and Defense Department's double standard on applying
the rule of law to Turkey.

During Reagan's eight years in office Andreas Papandreou was Prime
Minister of Greece. Papandreou's anti-American rhetoric on non-bilateral is-
sues poisoned U.S. relations with Greece and played into the hands of the
pro-Turk officials in the State and Defense Departments and the NSC.

1983 Declaration of Independence by the Turkish Cypriots for the pseu-
do-state of Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)

On November 15, 1983, the Turkish military orchestrated the Turkish
Cypriot leader, Rauf Denktash and the so-called Turkish Cypriot legislative
assembly to declare independence for what it called the "Turkish Republic
of Northern Cyprus." To this day, Turkey is the only nation that recognizes
this pseudo-state.

The declaration of independence of the TRNC was immediately con-
demned by the UN Security Council, including the U.S., and the European
Union. In the U.S., the Greek American community reacted vigorously and
was a factor in the U.S. condemning the TRNC; the Senate condemning it
and unanimously urging the administration to take measures aimed at re-
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versing the Turkish Cypriots' action; and the House condemning the pseu-
do-state by a vote of 425 to 1.

Vice President George H.W. Bush's 1988 presidential campaign statement
and the Bush years

On July 8, 1988, in a speech in Boston, presidential candidate, Vice Pres-
ident George H.W. Bush, made the following important statement regard-
ing Cyprus, which goes to the heart of the Cyprus problem:

"We seek for Cyprus a constitutional democracy based on majority rule,
the rule of law, and the protection of minority rights .... I want to see a
democratic Cyprus free from the threat of war."

President Bush elevated the Cyprus issue to the White House level and
pressed negotiations for a settlement which he nearly achieved. At a Paris
conference in late 1991, Turkey's then Prime Minister Yilmaz scuttled the
deal with last minute objections.

Governor Bill Clinton's 1992 Presidential Campaign Statement

1992 Presidential candidate Governor Bill Clinton issued a fine and
comprehensive statement on October 2, 1992 on Cyprus and other issues of
concern to the Greek American community. In the portion dealing with
Cyprus he stated:

"In this world of extraordinary change, it is tragic that a just solution to
the Cyprus problem remains elusive. Since 1974 the northern part of
Cyprus has been under Turkish military occupation. The United States has
a moral obligation as well as a national security interest to see that this ille-
gal occupation of Cyprus comes to an end.

...Such a Cyprus settlement should be consistent with the fundamental
principles of human rights and democratic norms and practices. According-
ly, a Cyprus settlement can be just and viable only if it provides for the with-
drawal of Turkish occupation forces; satisfactorily accounts for all Americans
and Greek Cypriots missing since 1974; provides for the rights of refugees;
ensures the sovereign independence and territorial integrity of the state;
and establishes a democratic constitution which respects and guarantees the
rights of both communities."

President Clinton did not follow through on his campaign statement.
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and pledges regarding Cyprus. On October 19, 1996 Clinton issued anoth-
er campaign statement but again did not follow through.

1995 Vote Against Grant Economic Aid to Turkey

In 1995, AH I initiated bipartisan legislation to cut $25,000,000 in eco-
nomic grant aid to Turkey from the Foreign Aid Bill H.R. 1868. The legis-
lation in the form of an amendment was introduced on the floor of the
House by Congressman John Porter (R-Illinois) and co-sponsored by Frank
Pallone (D-New Jersey) and many others. We were opposed by the Clinton
White House, the State and Defense Departments, the House leadership and
Turkey's paid lobbyists.

The administration delayed the vote to try to obtain more supporters.
The floor debate actually started at 3:15 a.m. and ended at 5:25 a.m. Twen-
ty six Members spoke in support of the amendment and six spoke against it.
In an historic vote which took place at 5:45 a.m. on June 29, 1995, the Porter
amendment passed overwhelmingly by a bipartisan vote of 247 to 155 with
32 not voting and one member voting present. It was a tremendous victory
for human rights and the rule of law. The administration did not submit any
further requests for economic grant aid to Turkey in succeeding years.

The 2000 Presidential Campaign

In the 2000 presidential campaign, Governor George W. Bush made no
statement on Cyprus or other issues of concern to the Greek American com-
munity.

Democratic presidential candidate Vice President AI Gore on October
26, 2000 issued a fine and comprehensive statement on Cyprus.

I should stress that these campaign statements did not occur out of thin
air. They stemmed from the actions of the American Hellenic Institute and
the determined and dedicated actions of individuals and organizations in the
Greek American community.

The full text of all these presidential campaign statements are on AHI's
website at www.ahiworld.org.

The 2004 Annan Plan #5

A few words about the 2004 Annan Plan #5. In 2003 and 2004 the State
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Department played a harmful role in giving full support to Britain, the
prime draftsman of Annan Plan #5, which would have absolved Turkey, the
aggressor, created two new states, abolished the state of Cyprus, made the
victims, the Greek Cypriots, pay themselves for the damage done by Turkey,
and given the Turkish Cypriot minority broad veto powers and given
Britain off-shore sea bed rights in a biased 10,000 page constitution.

The Role of the Greek American Community

It falls on the Greek American community to take the lead in the effort:

1. To reverse the anti-rule of law and the pro-Turk appeasement and
double standard policies of the Executive Branch that have damaged U.S.
interests; and

2.to stress the key importance of Greece and Cyprus to U.S. national in-
terests in the Balkans, Aegean, Eastern Mediterranean and Middle East.

How does the Greek American community do this? We do this by be-
coming an integral part of the foreign policy process as the Jewish American,
African American and Cuban American communities have done. It means
being active with the four centers of power which shape and determine for-
eign policy in our country, namely:

1. the Congress;

2. the Executive Branch;

3. the media; and

4. the academic community and think tanks.

In general, the development of foreign policy in the United States comes
from the interplay of these four centers of power.

The formulation of foreign policy in the United States is more complex
than in other democracies and reflects the fundamental differences between
our constitutional system in which Congress is an equal partner with the Ex-
ecutive Branch as compared to parliamentary democracies of Europe where
parliament is, in general, subordinate to the executive.

Our constitution established a federal government based on a separation
of powers, or checks and balances, among the Executive, the Legislative and
the Judicial branches of government to prevent the arbitrary use of power
by the Executive Branch.

By making the Congress independent of the Executive and giving it the
power to legislate, to pass all laws, including the power to tax and the pow-
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er to spend, and oversight authority, the founding fathers created a mecha-
nism to harness the power of the Executive.

Our system forces the Executive Branch and Congress to negotiate and
arrive at a mutually acceptable compromise on major matters.

Congress is the reason that each American has a greater opportunity to
influence policy in our nation through our Representatives and Senators
than citizens in other industrial democracies. Because of the independent
power of each Representative and Senator, the average American citizen has
a vehicle, a mechanism, to have his views not only heard, but considered.

Fundamental to success with Congress and with the other centers of
power is the need to have a few thousand Greek American grass roots com-
munity leaders throughout the country —three leaders in each of the 435
congressional districts assigned to each of the 435 representatives and three
assigned to each of the 100 U.S. senators, a total of 1,605 — advocating the
same policy positions.

Secondly, we need to unite the community with enthusiasm and deter-
mination behind the policy positions we support. AHI's purpose in initiating
the annual Greek American policy statements was to achieve unity of policy
within the Greek American community. It has succeeded.

In the development of our a grass roots effort we have followed the ex-
ample of the Jewish American community which decided in 1950 to identi-
fy and assign up to 5 Jewish Americans to each representative and each sen-
ator. Their guidelines included finding persons who were close to the elect-
ed official, or who were active in his/her campaign, or who were substantial
contributors to his/her campaign.

The Role of the Greek Orthodox Church in America

My remarks would not be complete without a few comments regarding
the role of the Greek Orthodox Church in America.

There have been some misguided efforts to have the Greek Orthodox
Church in America play the lead role. It was not helpful and harmed the po-
litical and public policy development of the Greek American community.

The role of our Church is to minister to the spiritual, not the political,
needs of the Greek Orthodox community. The Church, a religious institution,
is not qualified to be the political leader of the community nor competent for
effective involvement in American politics and the foreign policy process.
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The Church has an important supportive role to play in our survival as
a viable and identifiable ethnic community, namely, to encourage communi-
ty organizations and lay leaders to be active in the political and public poli-
cy process and to allow use of church facilities for meetings.

American Hellenic Institute and Affiliates Roles Today

The roles of the American Hellenic Institute (AHI) and its affiliates, the
American Hellenic Institute Public Affairs Committee (AHIPAC) and the
American Hellenic Institute Foundation (AHIF) include the following:

(1) Think tank— to analyze the situation and present the facts and issues
on U.S. relations with Greece, Cyprus and Turkey to the Congress, the Ex-
ecutive Branch, the Greek American community, and the general public at
large, from an American point of view with the only test being what is in the
best interests of the U.S.

(2) Lobbying—to coordinate that effort by informing the community as to
the status of matters on issues and legislation. AHI is the only Greek Ameri-
can organization registered with the Congress under the Lobbying Act.

(3) To initiate legislation — this is an important function whether or not
there are sufficient votes to pass a particular bill. At minimum it is educational.

(4) The preparation annually of the Greek American Policy Statements.
I initiated these statements in the year 2000 in order to achieve policy unity.
All the major membership organizations are asked to review, comment and
approve the policy statements. It is important that there is agreement on the
facts and issues. AHI then urges all the organizations to be active with the
policy makers in Congress and the Executive Branch and their local media
and academics utilizing the agreed upon policy positions.

(5) An annual conference of the future of Hellenism in America initiated
by the AHI Foundation in 2002.

(6) Business network- initiated first conference on Doing Business in
Greece and first book on Doing Business in Greece.

All of our members are volunteers. Dues and contributions go to pay for
our staff. At present we have only four paid staff. We need at least ten to be
more effective on a day-to-day basis. Our budget is only four hundred and
fifty thousand dollars. We need an annual budget of one million dollars.

AHI now has physical permanence in Washington, D.C. with a building.
Mr. George Spyropoulos, from Caracas, Venezuela, who was an early AHI
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member in 1974, told me in 1993 that AHI needed a building to show per-
manence, handed me a check for two hundred thousand dollars and said:
"go find a building." With the help of Jim and Ted Pedas, leading business-
men in Washington, D.C., we found and purchased a four story building at
1220 16th Street, N.W. in Washington, DC, just 5 blocks up from the White
House and one-half block from the headquarters of National Geographic. In
2000 we made the final payment on the mortgage.

Two years ago, I initiated an endowment fund to achieve financial per-
manence. I mention this because my aim is to make sure there is a vehicle for
future generations of Greek Americans to have a role in public policy. Our
goal is ten million dollars. We have raised one and a half million dollars.

Further, and most important, we also have a group of younger leaders
in key positions.

Where Do We Go From Here?

The AHI has sent to each of the Democratic and Republican 2008 pres-
idential nomination candidates the current Greek American Policy State-
ments and a special questionnaire.

We are currently working with the candidates and their stalfs to obtain
satisfactory positions on our issues. We will seek full support for the July
2006 UN Gambari agreement initiative which Turkey and the Turkish
Cypriots are not implementing. We will also seek assurances from the can-
didates that they will use adequate diplomatic, political and economic pres-
sure on Turkey to achieve a workable, financially viable and fair settlement
of the Cyprus problem.

Kissinger's duplicity, the Sonnenfeldt memorandum and McCloskey's
oral history should give the Greek American community renewed determi-
nation in the interests of the United States to redouble its efforts with our
government to remove the illegal Turkish troops and settlers/colonists from
Cyprus and to give full public support for a settlement based on the policy
of former presidential candidates, including "a constitutional democracy
based on majority rule, the rule of law, and protection of minority rights,"
UN resolutions, the EU's acquis communautaire and American democratic
norms and values.

Thank you.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κατερίνα Βασιλικού, Γυναικεία μετανάστευση καί ανθρώπινα δικαιώματα.
Μιά βιογραφική ερευνά για τις οικιακές βοηθούς από τά Βαλκάνια καί τήν Ανα-
τολική Ευρώπη, 'Αθήνα, 'Ακαδημία 'Αθηνών, Γραφείο Διεθνών καί Συνταγμα-
τικών Θεσμών, Δημοσιεύματα: 1, 2007, 200 σελ., υπό τού 'Ακαδημαϊκού κ.
'Εμμανουήλ Ρούκουνα.

Το βιβλίο πραγματεύεται τό θέμα τών μεταναστριών άπό τις βαλκανικές καί
άνατολικο-εύρο.»παϊκές χώρες πού εισήλθαν στήν Ελλάδα άπό τό 1990 έως σή-
μερα. Οί μετανάστριες αυτές έργάζονται κυρίως ώς οικιακό βοηθητικό προσω-
πικό ή σέ υπηρεσίες φροντίδας μικρών παιδιών καί άλλων μελών μίας οικογένει-
ας. Ή μελέτη, κάνοντας χρήση τής βιογραφικής μεθόδου, έξετάζει τήν κατά-
σταση τους καί τήν κρίση ταυτότητας πού διέρχονται, καθώς βρίσκονται μεταξύ
δύο χωρών, δύο έπαγγελμάτων, δύο έστιών. Καταλήγει ότι οί γυναίκες αύτές,
είτε νόμιμες είτε παράνομες, βρίσκονται σέ θέση τρωτότητας (vulnerability) καί
δεύτερον ότι άντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ταυτότητας λόγω τοΰ προσωρι-
νού καί υποβαθμισμένου χαρακτήρα τής έργασίας τους καί τής ζωής τους στήν
Ελλάδα.

Ή τρωτότητα τών μεταναστριών αυτών παίρνει τή μορφή παραδόξου: άπό
τή μία πλευρά έπιθυμούν νά διασφαλίσουν τήν οίκογένειά τους, τήν όποια συχνά
έχουν άφήσει πίσω στή χώρα τους άνταποκρινόμενες στήν άνάγκη τής έλλη-
νικής κοινωνίας γιά βοηθητικό προσωπικό στήν ιδιωτική σφαίρα. Στήν πραγμα-
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τικότητα, πολλές άπό αυτές έχουν υψηλότερο μορψωτιχο έπίπεδο άπό ό,τι απαι-
τείται γιά τήν τωρινή τους έργασία. Άπό τήν άλλη, ώς έπαγγελματίες τής ιδιω-
τικής σφαίρας, πού έχουν στόχο νά ένταχθοϋν στήν έλληνική άγορά έργασίας,
υποχρεούνται νά άπαρνηθοΰν τόν δικό τους ιδιωτικό χώρο (τό σπίτι τους καί τήν
οίκογένειά τους). Τά προβλήματα τους μέ τήν κοινωνική ασφάλιση συνιστούν μέ-
τρο καταδείξεως τής διπλής έξαρτήσεως (έπαγγελματικο-συναισθηματικής) καί
τής συνεπαγόμενης διπλής άνασφάλειας που χαρακτηρίζουν τή ζωή τους στήν
Ελλάδα. Οί έπιπτώσεις αύτού του παραδόξου είναι ιδιαίτερα σοβαρές σέ κοινω-
νικο-ψυχολογικό έπίπεδο καί, ειδικότερα, στό αίσθημα ταυτότητας τών γυ-
ναικών.

Ή τρωτότητα που χαρακτηρίζει αυτές τις γυναίκες υπακούει σέ μία διαλε-
κτική σχέση πού διέπει όλη τήν κοινωνική τους ύπαρξη ώς μεταναστριών. Ξέ-
νες, πολλές φορές γιά πρώτη φορά έκτος τής χώρας τους, έκτίθενται σέ κινδύ-
νους παράνομης μετακινήσεως πρός τήν Ελλάδα, κακομεταχειρίσεως καί έκμε-
ταλλεύσεως πού σέ άκραΐες περιπτώσεις φθάνει στήν πορνεία. Ωστόσο, ύπάρχει
καί δεύτερος τύπος τρωτότητας τών μεταναστριών, πού άρχίζει νά διαφαίνεται
μόλις αύτές εισέλθουν στόν οικιακό χώρο πού τις άναμένει. Σέ αύτόν τόν ιδιω-
τικό χώρο ύφίστανται τις έπιπτώσεις τής άβεβαιότητας τής καθημερινής τους
ύπάρξεως ώς οικιακών βοηθών μέ διευρυμένα καθήκοντα (φύλαξη παιδιών,
άσθενών μελών τής οικογένειας, ήλικιωμένων κ.λπ.). Αύτή ή «λανθάνουσα τρω-
τότητα» άντιστοιχεϊ, άπό πολλές πλευρές, στόν περίπλοκο χαρακτήρα τών
οικιακών ύπηρεσιών όπου συνυπάρχουν ή ιδιωτική καί ή δημόσια σφαίρα, τό
οικιακό καί τό επαγγελματικό περιβάλλον. Ή άγνόηση τής δεύτερης αύτής κα-
τάστασης συνδέεται μέ τόν πέπλο σιωπής πού χαρακτηρίζει συχνά τόν οικιακό
χώρο, όπως διαπιστώνεται καί άπό τις έρευνες τού βιβλίου.

Οί μετανάστες γενικώς ύπόκεινται σέ ρυθμίσεις διαφόρων κρατών (τής χώ-
ρας προελεύσε(υς, τής Ελλάδος ώς χώρας ύποδοχής, τών χωρών διελεύσεως,
κ.λπ.). "Αν καί τό διεθνές δίκαιο είναι έκεΐνο πού έχει ώς άποστολή νά έναρμο-
νίζει τις δράσεις τών κυβερνήσεο^ τών διαφόρων χωρών, έντούτοις διεθνώς κα-
μία δράση πού νά άφορά συνολικά στις μετανάστριες δέν έχει ώς τώρα άναλη-
φθεί ούτε άπό τήν Εύρωπαϊκή "Ενωση. Δέν ύπάρχει δέ στό διεθνές δίκαιο ολο-
κληρωμένο καθεστώς πού νά άφορά σέ αύτές τις γυναίκες, πιθανώς λόγω τού
γεγονότος ότι δέν συνιστούν σημαντική ομάδα πιέσεως. Τά διάφορα ύπάρχοντα
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κείμενα διεθνών συμβάσεων πού άφορούν στή νυχτερινή εργασία τών γυναικών,
τις γυναίκες πρόσφυγες, τις γυναϊκες-πρόσφυγες εγκύους κ.λπ., δέν άρκούν γι'
αυτόν τόν σκοπό. Ή συγγραφεύς ύποστηρίζει λοιπόν ότι ό διεθνής νομοθέτης θά
πρέπει νά πραγματευθεΐ τά προβλήματα αυτής τής κοινωνικής ομάδας σέ ένα
ένιαΐο κείμενο. Τό διεθνές δίκαιο θά έπρεπε νά συμβάλει στή διασφάλιση τών όρων
πρόσβασης στήν κοινωνική ασφάλιση όλων τών μεταναστριών πού έργάζονται ώς
οικιακοί βοηθοί, νόμιμες καί μή, καί άνεξάρτητα από τόν τρόπο πληρωμής, τή
σύμβαση καί τις ώρες έργασίας (ώρομίσθιες ή όχι).

Στό έσωτερικό δίκαιο τό πρόβλημα τής κοινωνικής ασφαλίσεως, άπό τήν
οποία πολλές έκφεύγουν ή άναγκάζονται νά μήν υπαχθούν λόγω τής φύσεως τού
έπαγγέλματός τους, είναι ενδεικτικό τής άπουσίας έλέγχου τής καταστάσεώς
τους. Πρέπει νά τονισθεί ότι ό τελευταίος μεταναστευτικός νόμος 3386/2005
περιέχει άρκετές ευεργετικές ρυθμίσεις περί τής εισόδου καί τής έργασίας τών
μεταναστριών στό έλληνικό έδαφος.

Ή μεθοδολογία πού έπελέγη γιά τήν πραγματοποίηση αύτής τής έργασίας
επέτρεψε τήν προσέγγιση διαφόρων όψεων τής πραγματικότητας αύτών τών γυ-
ναικών καί τήν κατανόηση, μέ βάση τις αφηγήσεις τους, τού τρόπου νά βλέπουν
καί νά άντιμετωπίζουν τή ζωή τους πέρα άπό τήν έρμηνεία τών στατιστικών δε-
δομένων.

Ή βιογραφική-έρμηνευτική μέθοδος έπέτρεψε τήν πρόσληψη καί τήν έπε-
ξεργασία τών άφηγήσεοΛ» μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά έλαχιστοποιηθεϊ ή επιρροή
τής έντονης μαρτυρίας πού έπισκιάζει συχνά τήν καθημερινότητα τών μετανα-
στριών.

Ή διάκριση μεταξύ «έκδηλης» καί «λανθάνουσας» τρωτότητας είναι, κατά
μεγάλο μέρος, καρπός τών άναλυτικών καί κριτικών άρετών αύτής τής μεθόδου.

Ή κύρια δυσκολία έγκειται στό γεγονός ότι αύτός ό πληθυσμός άγγίζει τό-
σο πολλαπλά επίπεδα τής κοινωνικής πραγματικότητας — μετανάστευση, άν-
θρώπινα δικαιώματα, ζητήματα φύλου καί οικιακού προσωπικού — όσο καί πολ-
λαπλές τάσεις έπιστημονικής προσέγγισης.

Ή έρευνήτρια πραγματοποίησε συνεντεύξεις μέ χαρακτηριστικό δείγμα τών
ένδιαφερομένο,ιν οικιακών βοηθών, άπευθυνόμενη στά σωματεία τους, άπό χώρες
όπως ή Βουλγαρία, Ρουμανία, 'Αλβανία, Πολωνία, Μολδαβία, Ούκρανία. 'Ακο-
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λουθήθηκε ή ποιοτική (qualitative), βιογραφική μέθοδος και ή εις βάθος (in
depth) άνάλυση τών συνεντεύξεων. 'Επίσης, άντλησε πρωτογενές υλικό άπό
υπηρεσίες όπως ό Συνήγορος τού Πολίτη, τό Ελληνικό Συμβούλιο γιά τούς
Πρόσφυγες, ή "Υπατη 'Αρμοστεία τού OHE γιά τούς πρόσφυγες.

Επισημαίνω τήν πρωτοτυπία τής μελέτης αύτής καί τό γεγονός ότι όχι μό-
νο γιά τήν Ελλάδα άλλά γιά τίς περισσότερες χώρες τής Ευρωπαϊκής Ενώσε-
ως πού ύποδέχονται ξένες μετανάστριες δέν ύπάρχει άκόμη άνάλογη μελέτη.

Τό βιβλίο πλαισιώνεται άπό πλουσιώτατη βιβλιογραφία.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατηρήσεις αναφερόμενες στις διατάξεις τοϋ βυζαντινού δικαίου περί τών
«τμηθέντων δένδρων», υπό τοϋ 'Ακαδημαϊκού κ. Μενελάου Τουρτόγλου*.

Ό τίτλος 16 τοϋ έξηκοστοϋ βιβλίου τών Βασιλικών1 ό έπιγραφόμενος «περί
δένδρων τών φανερώς ή λάθρα τμηθέντων» περιέχει, όπως είναι έπόμενο, ειδικές
διατάξεις γιά τήν άντιμετώπιση τών περιπτώσεων αυτών. Ειδικότερα δέ, προκει-
μένου περί τών «λάθρα δενδροτομούντων», παραπέμπει γιά τήν άποκατάσταση
τής ζημίας τόσο στις διατάξεις τοϋ Άκουϊλίου2 όσο καί τού δώδεκαδέλτου νόμου'3.

Οί προαναφερθείσες όμως διατάξεις δέν έξαντλούνται στις ρυθμίσεις αυτές.
Όρίζουν έπί πλέον «κατά τών τεμνόντων» καί ποινικές κυρώσεις. Κυρώσεις μά-
λιστα βαρύτατες πού παρουσιάζουν κραυγαλέα δυσαναλογία πρός τήν πράξη τού
δράστη. Συγκεκριμένα ή έπόμενη διάταξη τών Βασιλικών όρίζει οτι: «οί δένδρα καί

* ménélas tourtoglou, Remarques sur les dispositions du droit byzantin relatives aux
«arbres abattus».

1. Βλ. καί Dig. 47.7.

2. Ίνστ. 4.3.

3. Βασ. 60.16.1. Πρέπει δμως νά σημειωθεί, οτι ή εφαρμογή τοϋ Άκουϊλίου νόμου φαίνε-
ται οτι καθιστούσε περιττή τή μνεία τοΰ δωδεκαδέλτου. Καί τούτο, διότι σύμφωνα με άλλη διά-
ταξη τών Βασιλικών: «Ό Άκουίλιος καθολικός έστι καί ήκύρωσε πάντας τούς προ αυτού περί
ζημίας διαλεγομένους νόμους» (Βασ. 60.3.1. — Άρμεν. 6.1.1). Τό δέ έπί τής διατάξεως αυτής
σχόλιο διευκρινίζει οτι: «Πολλών προ τούτου νόμων διαγορευόντων ί> Άκούίλιος νόμος μετά πάν-
τας τά περί ζημίας διατυπώσας πάντας άνεΐλε τούς προ αυτού περί τούτου διαγορεύσαντας, καί
τον δυωδεκάδελτον καί άλλους τινάς, ών ουκ ανάγκη νΰν μνημονεϋσαι, έπειδή άνήρηνται».
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μάλιστα αμπέλους τέμνοντες καί ώς λησταί κολάζονται»4. Τό έγκλημα δέ της λη-
στείας, όπως έμφανίζεται στις ποινικές διατάξεις τών βυζαντινών, άνηκε στήν κα-
τηγορία έκείνη τών βαρέων καί θεωρουμένων ώς ιδιαζόντως έπικινδύνων έγκλημά-
των που έπέσυραν αυστηρότερο κολασμό. Αύτό φανερώνει καί ό τρόπος θανατώσε-
ως ιδίως τών «περιβόητων» ληστών μέ τή φούρκα, πού προσωμοίαζε μέ τήν άγχό-
νη, καί έξετελεϊτο γιά λόγους γενικής προλήψεως καί «παραμυθίας» τών οικείων
τών θυμάτων τής ληστείας, στόν ί'διο τόπο δπου είχε τελεσθεί τό έγκλημα5.

Ή άναντιστοιχία αύτή τής ποινής πρός τήν βαρύτητα τού έγκλήματος μάς
μεταφέρει σέ έποχές άρχαίων δικαίων καί δή τών ποινικών νόμων τού Δράκοντα,
οί όποιοι κυριαρχούνται άπό πλήρη έλλειψη άναλογίας6. Καί τούτο, διότι απει-
λούσαν μέ θανατική ποινή τόν δράστη καί τών πλέον έλαφρών έγκληματικών
πράξεων. Μία καί μόνη, κατά τούς νόμους αύτούς, ήταν ή ποινή ή όριζομένη γιά
όλους σχεδόν τούς διαπράττοντες άδίκημα: ό θάνατος. "Ετσι αύτοί πού κατεδι-
κάζοντο γιά οκνηρία ή καί έκεΐνος πού έκλεβε λάχανα ή οπωρικά, έτιμωρούντο
μέ τήν 'ίδια ποινή μέ εκείνον'πού διέπραττε ιεροσυλία ή καί άνθρωποκτονία. Έκ
τού γεγονότος άκριβώς αύτού παρέμεινε καί ή παροιμιώδης φράση «δρακόντειοι
νόμοι», άπηχούσα προφανώς τήν υπερβολική αύστηρότητα τών νόμων τού Δρά-

4. Βασ. 60.16.2. = Dig. 47.7.2. Synopsis Basilicorum, Δ, III. 1. Ζέπων J.G-R, τ. 5, σ.
158. — Άτταλ. ΛΕ ', λγ. Ζέπων J.G-R, τ. 7, σ. 464. Πρβλ. καί Silvana Morgese, Taglio di
alberi e «latrocinium»: D. 47,7,2 [Studia et Documenta Historiae et Juris, 49 (1983), σ. 147 έπ.]
καί τίς εκεί βιβλιογραφικές αναφορές.

5. «Οί περιβόητοι λησταί έν οίς έλήστευσαν τόποις φουρκίζονται». Χαρακτηριστική έπί τοΰ
προκειμένου είναι καί ή παρεχομένη μέ σχόλιο αιτιολογία της διατάξεως αυτής τών Βασιλικών:
«"Ινα καί οί άλλοι πάντες δια τής θέας αύτών καταπληττόμενοι τών ομοίων δραμάτων άπέχωνται,
καί ίνα γένηταί τις παραμυθία τοις συγγενέσι καί άγχιστεϋσι τών υπ' αυτών άναιρεθέντων, το έν
αύτοϊς τοις τόποις έπενεχΟηναι τοις λησταϊς τήν τιμωρίαν, έν οίς τους φόνους είργάσαντο». (Βασ.
60.51.26 καί σχόλιο 23. Άρμεν. 6.6.25). Σημειωτέον οτι ύπό τον τύπον σχολίου μεταφέρεται
αυτουσίως αυτό τούτο τό παραλεκρθέν τμήμα τής διατάξεως 48.19.28 καί 15 τών Πανδεκτών.

6. Ή ιδια έλλειψη άναλογίας παρατηρείται καί στούς «νόμους» τοϋ Γεωργίου Γεμιστοϋ-
Πλήθωνος. Βλ. σχετικώς Μεν. Τουρτόγλου, Ποινικές άντιλήψεις τοϋ Γεωργίου Γεμιστοϋ-Πλή-
θωνος στούς «νόμους» του, Μελετήματα Τστορ. Έλλην. Δικαίου, τ. 3, σ. 33 έπ. 'Αξίζει άκό-
μη νά σημειωθεί οτι ο «Σόλων άνεΐλε τους Δράκοντος νόμους πλήν τών φονικών» (Τω. Ζέπου,
Νομοθεσία τού Σόλωνος, 'Επετ. Κέντρου Έρεύνης Τστορ. Έλλην. Δικαίου, τ. 18, έν 'Αθήναις
1973, σ. 62, άρ. 223).



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ 2007

161

κοντά, τούς οποίους κατά τον εύστοχο χαρακτηρισμό τοϋ Δημάδη: «δι' αίματος
ου διά μέλανος τούς νόμους ό Δράκων εγραψεν»7.

Ή έπισημανθεϊσα όμως προηγουμένως διάταξη περί τών δενδροτομούντων, ή
άπειλούσα αύτούς καί μέ βαρύτατες ποινικές κυρώσεις πού παρουσιάζουν πλήρη
έλλειψη άναλογίας πρός τήν βαρύτητα τού έγκλήματος, δέν συναρμόζεται καθό-
λου πρός τήν έννοια τής άνταποδόσεως ίσου κακού, ώς σκοπού τής ποινής πού
διέτρεχε τις ποινικές διατάξεις τοϋ βυζαντινού δικαίου. Χαρακτηριστική μάλιστα
επί τού προκειμένου είναι καί ή έκφράζουσα τήν ιδέα τής άνταποδόσεως βυζαντινή
παροιμία: «Σύ κατά τού οφθαλμού μου, κάγώ τοϋ νώτου σου»8. Ή άρχή άλλω-
στε τής άνταποδόσεως τού γενομένου κακού μέ άλλο ισάξιο, τό άντιπεπονθός
κατά τούς Πυθαγορείους9, δέν ήταν άγνωστη καί στις ποινικές διατάξεις τού δω-
δεκαδέλτου9α. Ό δέ 'Απόστολος Παύλος στήν πρός Εβραίους έπιστολή του ση-
μειώνει χαρακτηριστικά ότι κάθε παράβαση τοϋ νόμου τιμωρήθηκε μέ τήν δίκαιη
άνταπόδοση, «πάσα παράβασις καί παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν»10.

"Οσον άφορα ειδικότερα στις ποινικές διατάξεις τού δικαίου τών Βυζαντινών,
διαπιστώνεται ότι, κατ' αύτές, ό υπερβολικός κολασμός δέν ήταν σέ καμμιά πε-
ρίπτωση άποδεκτός. Χαρακτηριστική έπί τού προκειμένου είναι ή διόρθωση στήν
οποία προβαίνει ή περιληφθείσα καί στά Βασιλικά Νεαρά 134 (κεφ. 13) τού

7. Πλουτ. Σόλων 17, 2 καί 3.

8. Ή απήχηση της δε στήν λαϊκή γνωμολογία δέν παύει καί αργότερα. Χαρακτηριστική
είναι ή παροιμία: «Ό κακός θέλ' άντίκακο» (Μεν. Τουρτόγλου, Στοιχεία Ποινικού Δικαίου καί
Εγκληματολογίας εις τάς παροιμίας καί τά άσματα τοϋ Ελληνικού λαοΰ, Μελετήματα 'Ιστο-
ρίας Ελληνικού Δικαίου, τ. 4, Αθήνα 2004, σ. 202). Στα σύγχρονα βεβαίως δίκαια ή άντα-
πόδοση δέν άποτελεϊ σκοπό τής ποινής. Αύτό είναι επόμενο άφοΰ κατά τά δίκαια αυτά προέχει
κυρίως ή κοινωνική αποστολή τής ποινής. Πρός τήν κατεύθυση ακριβώς αυτή κινείται άλλω-
στε καί ό ισχύων Ελληνικός Ποινικός Κώδικας, κατά τόν όποιο ό χαρακτήρας τής ποινής απο-
τελεί σύνθεση τής ειδικής μέ τή γενική πρόληψη. (Βλ. Γ. Μαγκάκη, Ποινικό Δίκαιο, έκδ. Β ',
Αθήνα 1982, σ. 54).

9. Άριστ. Ηθικά Νικομάχεια, Ε ', V.

9α. «Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto» (Tab. VIII,2).

10. Πρός Έβρ. 2.2. Βλ. σχετικώς Β. Νικοπούλου, Ή νομική σκέψη τοϋ 'Αποστόλου
Παύλου, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 262. Σημειωτέον οτι ό Πλάτων αντιθέτως στους Νόμους του
(Ια ', 934) άπέκρουε τήν άνταπόδοση ώς σκοπό τής ποινής [Νικ. Χωραφά, Αί πνευματικαί βά-
σεις τοϋ Έλληνικοϋ Ποινικού Κώδικος, «Ποινικά», 71 ('Ιστορία τού Ποινικού Δικαίου καί τών
ποινικών θεσμών), Άθήνα-Κομοτηνή 2007, σ. 290].
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'Ιουστινιανού11 επί του προϊσχύοντος δικαίου μέ το οποίο προεβλέπετο ή έπιβολή
θανατικής ποινής ή ακρωτηριασμού στούς απλούς ένοχους κλοπής, δηλαδή τούς
«λάθρα καί άνευ δπλων τά τοιαύτα πλημμελούντας». Ή Νεαρά άπορρίπτει τον
δυσανάλογο αύτό κολασμό καί ορίζει γιά τον δράστη τής κλοπής οτι «έτέρως
αύτόν σωφρονίζεσθαι». Είναι δέ άξιοσημείωτο οτι ή Γδια Νεαρά διασαφηνίζει γε-
νικότερα ότι έάν ή βαρύτητα τού έγκλήματος δέν δικαιολογεί τήν έπιβολή θανα-
τικής ποινής, ή τελευταία πρέπει νά άποφεύγεται καί νά έπιβάλλεται άλλη έλα-
φροτέρα- «εί δέ τοιούτο είή τό έγκλημα ώστε θανάτου άξιον μή είναι, άλλως
αύτόν σωφρονίζεσθαι ή εις έξορίαν πέμπεσθαι».

Τις ί'διες άντιλήψεις γιά τήν άποφυγή τού άμετρου κολασμού τού έγκλήματος
εκφράζει άργότερα ό Λέων Ç ' ό Σοφός μέ τις Νεαρές του. Ή ποινή, κατ' αύτόν,
γιά νά είναι δικαία πρέπει νά είναι άνάλογη πρός τήν βαρύτητα τής τελεσθείσης
έγκληματικής πράξεως, «κατ' άξίαν τού πταίσματος». Γιατί όταν ή ποινή υπερ-
βαίνει τό μέτρον, τότε «ούκέτι δίκης έργον, άδικίας δέ μάλλον είή τό γινόμενον».
Όμοίως καί σέ άλλη του Νεαρά τονίζει, ότι «κατά τρόπον τού άμαρτήματος τόν
έξημαρτηκότα κολάζεσθαι τούτο δικαίου έκδίκησις, τό δέ μείζω τού πταίσματος
άπαιτεϊσθαι τήν είσπραξιν ούκ οίμαι σώζειν τήν ύπέρ τού δικαίου προαίρεσιν»12.

Συνεπής πρός τις άπόψεις αύτές ό Λέων τροποποιεί έπί τό ήπιώτερον τήν
προϊσχύουσα νομοθεσία σέ ικανές περιπτώσεις όπου προβλεπόταν δυσαναλόγως
άκόμη καί ή θανατική ποινή, όπως π.χ. στούς εισπράκτορες τών δημοσίων φο-
ρών τούς «τολμώντας ύπερεκτείνειν πλέον τού νενομισμένου τά τέλη»13. "Ετσι
έκεΐνοι πού γιά μιά μόνο φορά προέβαιναν στήν έγκληματική αύτή πράξη έτιμω-
ρούντο μέ τήν καταβολή στόν άδικηθέντα τού υπερβάλλοντος τέλους στό διπλά-
σιο. Σέ περίπτωση δέ ύποτροπής («έπιμονής»), άντί τής ποινής τού θανάτου,
πού προέβλεπε ή τροποποιηθείσα διάταξη, στήν καταβολή τού τετραπλασίου,
άπομακρυνόμενοι συγχρόνως άτιμωτικά άπό τό λειτούργημά τους14.

11. Βασ. 6.19.9.

12. Ν. 61 καί 62. P. Noailles et Α. Dain, Les Novelles de Léon VI le Sage, Paris 1944, <j.
227, 229. Πρβλ. καί Μεν. Τουρτόγλου, Επιεικείς καί φιλάνθρωπες διατάξεις τοϋ βυζαντινού
ποινικού δικαίου άμβλύνουσες την τραχύτητα τοϋ ποινικού κολασμού, Πρακτικα τής 'Ακαδη-
μίας 'Αθηνών, τ. 76, έν 'Αθήναις 2001, σ. 146 έπ.

13. Cod. lust. 10.20.1 = Βασ. 56.8.25.

14. Ν. 61. P. Noaillies et Α. Dain, ενθ' άν., σ. 227. Prochiron auctum, XXIX, 227.
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"Ύστερα άπό δσα προηγουμένως έξετέθησαν, είναι έμφανώς σαφές δτι ή διά-
ταξη ή άπειλοϋσα δυσαναλόγως θανατική ποινή κατά τών δενδροτομούντων αντι-
τίθεται ριζικά πρδς τήν κρατούσα στις διατάξεις τοϋ βυζαντινού ποινικού δικαίου
άρχή περί δικαίας ποινής, άντίστοιχης πρός τήν βαρύτητα τοϋ έγκλήματος, δη-
μιουργούνται δέ εύλογες άπορίες καί προβληματισμοί γιά τήν τυχόν έφαρμογή
της. Τούς προβληματισμούς δμο3ς αύτούς έπιχειρείνά διασκεδάσει ό άξιόλογος νο-
μικός Άγιοθεοδωρίτης15 μέ έρμηνευτικό σχόλιο του στήν προμνημονευθεΐσα διά-
ταξη τών Βασιλικών. Μέ αύτό δέν φαίνεται νά διαβλέπει καθόλου ότι υφίσταται
δυσαναλογία μέ τήν έσχάτη τών ποινών πού έπέσυρε ή κοπή τών δένδρων. Αντι-
θέτως ή βαρύτητα τής ποινής άνταποκρίνεται, κατ' αύτόν, πλήρως στήν βαρύ-
τητα τοϋ έγκλήματος. Καί τούτο, λόγω τής σημασίας τήν όποια έχει γενικότε-
ρα γιά τό κοινωνικό σύνολο τό έννομο άγαθό κατά τού όποιου στρέφεται ή πράξη
τού δράστη1®. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι δ καρπός τών δένδρων «...μεγάλα
δύναται συντελεΐν εις σωτηρίαν καί ύγείαν καί σύστασιν τής τών άνθρώπων ζωής.
Ό γούν άφανίζων, φησί, τά τοιαύτα δένδρα πολλαπλώς τούς άνθρώπους φονεύει»
καί ότι «τοϋ καρπού έπιλείψαντος τών άπολωλότων δένδρων, ός εις σύστασιν...
ζωής άνθρώπου δύναται είναι, κινδυνεύει δ άνθρωπος καί δοκει τούτον φονεύειν ό
τό δένδρον άπολέσας, ου ό καρπός ήδύνατο ζωογονήσαι τόν άνθρωπον...»17.

Στό σημείο δμως αύτό πρέπει νά έπισημανθεΐ ότι ή αιτιολογία τήν οποία προ-
βάλλει ό Άγιοθεοδωρίτης πρός έπιστήριξη τού υπερβολικού κολασμού μέ θανα-
τική ποινή τών δενδροτομούντων, έδράζεται στήν προϋπόθεση δτι τά κοπτόμενα
δένδρα ήσαν καί καρποφόρα. Ή έννοια δμως τού δένδρου, όπως προσδιορίζεται μέ
άλλη διάταξη τών Βασιλικών, δέν περιορίζεται μόνον στά καρποφόρα δένδρα άλλά
είναι πολύ εύρυτέρα. Κατ' αύτήν ώς δένδρον θεωρούνται π.χ. «δ κισσός καί δ κά-
λαμος καί ή ίτέα»18.

15. Τελευταία εχει υποστηριχθεί οτι πρόκειται περί τοϋ Κωνσταντίνου Άγιοθεοδωρίτη (Α.
Schminck, Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbüchern. Forschungen zur byzantinischen
Rechtsgeschichte, 13, Frankfurt A.M. 1986, σ. 44 έπ.).

16. 'Αξίζει νά μνημονευθεί οτι έπιβολή αύστηροτέρας ποινής προβλέπεται καί άπό το άρθρο
382 §2 τοΰ Π.Κ. έπί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, έφ' οσον το αντικείμενο τής πράξης «είναι
πράγμα πού χρησιμεύει γιά κοινά οφελος».

17. Βασ. 60.16.2 (σχόλιο).

18. «Δένδρον λέγεται καί ή άμπελος καί ό κισσός καί ό κάλαμος καί ή ίτέα. Το δέ μήπω
ριζωθέν ουκ έ'στι δένδρον, ουδέ ούτινος αί ρίζαι έξηράνθησαν, κάν ΐσταται. Εί δέ έξεριζώθη μέν, δύ-
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'Ανεξαρτήτως πάντως τής όρθότητος τών ύποστηριζομένων άπό τον βυζαντι-
νό σχολιαστή, ή άπαραδέκτως άπειλουμένη θανατική ποινή γιά τούς δενδροτο-
μούντες, έστω και γιά καρποφόρα δένδρα, δέν έπαυε και κατά τις Νεαρές τού
Λέοντος νά είναι δυσανάλογη καί κατ' άκολουθίαν άδικη19. Ή έπίχειρηματολο-
γία όμως πού άναπτύσσει είναι, γιά τήν έποχή έκείνη, άξιοπρόσεκτη καί άποτε-
λεΐ σαφές δείγμα νομικής καταρτίσεως τού Άγιοθεοδωρίτη όχι τυχαίας.

RÉSUMÉ

Remarques sur les dispositions du droit byzantin relatives aux «arbres abattus»

Dans l'étude précitée sont examinées les dispositions relatives, au
contenu civil et pénal, du droit byzantin traitant des «abatteurs d'arbres.»
Toutefois, l'étude porte principalement sur la disposition pénale du droit
des byzantins qui menaçait de la peine de mort ceux qui abattaient des
arbres. Cette sanction pénale, qui est remarquablement disproportionnée
par rapport à la gravité du crime, nous ramène aux lois pénales de Dracon
qui étaient caractérisées par l'absence totale de proportion.

Au contraire, le principe de rendre réciproquement un mal égal en tant
qu'objectif de la sanction était celui qui régissait les dispositions pénales du
droit byzantin qui rejetaient le châtiment disproportionné. Les mêmes idées
seront plus tard formulées par Léon VI le Sage dans ses «Novelles» qui
considère qu'est juste le châtiment qui est proportionnel à la gravité de l'acte
criminel commis.

Toutefois, le juriste byzantin Agiothéodoritis s'efforce de justifier dans un
commentaire la punition exagérée que constitue la peine de mort de ceux qui
abattent des arbres, en invoquant l'importance que revêt pour la société le
bien juridique contre lequel se tourne l'acte de l'auteur du crime.

Indépendamment de la justesse de ce que prétend le commentateur
byzantin, les arguments qu'il développe sont remarquables, pour l'époque, et
constituent un exemple d'érudition juridique qui n'est pas le fruit du hasard.

ναται δέ φυτευΟηναι, δένδρον εστί. Καί αι ρίζαι της έλαίας δένδρα είσίν, είτε ρίζας έξέβαλον είτε
μή». «Εί δέ οΰτως άπαλόν έστιν ώς έν τάξει βοτάνης είναι, ουκ έ'στι δένδρον». (Βασ. 60.16.3,4).

19. Πρβλ. καί Ν. 'Ανδρουλάκη, Ποινικον Δίκαιον, Α', 'Αθήνα-Κομοτηνή 1985, σ. 43-44.
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I. Κατά τό διαρρεύσαν έτος 2007 κυκλοφορήθη: α) δ υπ' αριθ. 40 τόμος τής
Επετηρίδας τού Κέντρου Έρεύνης τής '.Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού Δικαίου καί
β) τό Παράρτημα αύτού υπ' αριθ. 8.

Ό 40ός τόμος περιέχει τά αποτελέσματα τών έπιστημονικών έρευνών τών
έρευνητών τοϋ Κέντρου καί φιλοξενεί μελέτες έπιστημονικών συνεργατών, ιστο-
ρικών τού δικαίου. Οί δημοσιευόμενες ειδικότερα μελέτες είναι οί έξής:

Ή. Άρναούτογλου: «Θεμελιώδη δικαιώματα στήν 'Αθηναίων Πολιτεία;»
(σ. 9-28)

Φ. Δεκάζου-Στεφανοπούλου: «'Επιτρέποντες. Ή ιδιωτική διαιτησία στόν
Μένανδρο» (σ. 29-53)

Αίκ. Μανδαλάκη: «Τό πολίτευμα τών Κρητών στήν έλληνιστική Αίγυπτο»
(σ. 55-83)

Λ. Παπαρρήγα-'Αρτεμιάδη: «'Ανεκπλήρωτες "έπαγγελίαι" πρός τις πόλεις.
Συμβολή στή μελέτη τής νομικής τους αντιμετώπισης κατά τή ρωμαιοβυζαντινή
περίοδο» (σ. 85-126)

G. Ε. Rodolakis: «Les mesures de l'empereur de Byzance Nicéphore 1er
(802-811) concernant les naucleroi: formes atypiques de sûreté de créances
en droit maritime byzantin?» (σ. 127-146)

Γ. Χατζάκης: «Ή διαφορετική λειτουργία τών αντικειμένων. Τό ένέχυρο
στή νοταριακή πρακτική τής βενετοκρατούμενης Κρήτης» (σ. 147-236)

Γ. Δ. Δημακόπουλος - Χ. Γ. Δημακοπούλου: «Ή δικαστική ύπεράσπισις
τών συμφερόντων τοϋ Δημοσίου, 1833-1882» (σ. 237-306)

Κ. Κ. Παπακωνσταντίνου: «Ή γενική ρήτρα τών χρηστών ήθών. Μία
ίστορικοδικαίική προσέγγιση» (σ. 307-328).

Στό Παράρτημα αρ. 8 τής Έπετηρίδος τοϋ ΚΕΙΕΔ δημοσιεύεται ή μονο-
γραφία τού πρώην έρευνητοϋ τοϋ Κέντρου κ. Γ. Ροδολάκη μέ τίτλο: «'Από τό
Νόμο Ροδίων στό 53ο Βιβλίο τών Βασιλικών. Συμβολή στή μελέτη τού βυζαν-
τινού ναυτικού δικαίου», σ. 291. Στή μελέτη αύτή, στήν οποία έκτίθεται ανα-
λυτικά ή χειρόγραφη παράδοση τού Νόμου Ροδίων Ναυτικού καί ή έκδοτική καί
μεταφραστική ιστορία του, μελετάται κυρίως ή σύνθεση τού 53ου βιβλίου τών
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Βασιλικών καί ή εισδοχή καί ενσωμάτωση σ' αύτό τοϋ Νόμου Ροδίων.

Στά πλαίσια τοϋ ύπό εξέλιξη συλλογικού έρευνητικού προγράμματος τού
ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα τής Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου», το οποίο
αποτελεί συνέχεια καί συμπλήρωμα τής συναγωγής τών πηγών τοϋ δικαίου τής
μεταβυζαντινής περιόδου τού Δ. Γκίνη [Πραγματεϊαι τής 'Ακαδημίας Αθηνών,
τ. 26 (1966) / Συμπλήρωμα Α': ΕΕΒΣ, τ. ΛΘ-Μ', 'Αθήναι 1972-1973 /
Συμπλήρωμα Β ': ΕΕΒΣ, τ. ΜΓ ', 'Αθήναι 1977-1978], οί έρευνητές τού Κέ-
ντρου σέ συνεργασία μέ τήν ιστορικό κ. Π. Καλομπράτσου, έμμισθο συνεργάτι-
δα τοϋ Κέντρου, ολοκλήρωσαν τήν έπιλογή, ήλεκτρονική καταγραφή καί άντι-
παραβολή τών καταλλήλων πρός καταχώριση άποσπασμάτων τών νομικών
πηγών τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου πού πρόκειται νά συμπεριληφθούν στήν
έκδοση. Παράλληλα συνεχίσθηκε ή κατάρτιση θεματικού καί γεωγραφικού ευρε-
τηρίου καθώς καί γλωσσάριου νομικών όρων.

'Επιπροσθέτως, κατά τό 'ίδιο έ'τος, ή Βιβλιοθήκη τού Κέντρου 'Ερεύνης τής
'Ιστορίας τού Ελληνικού Δικαίου έμπλουτίσθηκε μέ 224 τόμους βιβλίων πού
προέρχονται άπό δωρεές τμήματος τής νομικής βιβλιοθήκης τού έκλιπόντος
'Αντιπροέδρου τού Συμβουλίου τής 'Επικρατείας Γ. 'Αγγελίδου. Τίς δωρεές
αύτές, στις όποιες προέβη ή κ. Χρ. Γ. 'Αγγελίδη, ώς μόνη έξ άδιαθέτου κληρο-
νόμος τοϋ Γ. 'Αγγελίδη, άπεδέχθη ή Σύγκλητος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, κα-
τόπιν σχετικής εισηγήσεως τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοϋ ΚΕΙΕΔ.

II. "Οσον άφορά στήν κατ' ιδίαν έπιστημονική δραστηριότητα τών ερευ-
νητών τού Κέντρου:

1. Ή Διευθύντρια τού Κέντρου κ. Λυδία Παπαρρήγα-'Αρτεμιάδη έπιμελή-
θηκε τήν έκδοση τής Έπετηρίδος τού ΚΕΙΕΔ άρ. 40 καί τού Παραρτήματος
αύτής άριθ. 8. Δημοσίευσε μελέτη μέ τίτλο: «'Ανεκπλήρωτες "έπαγγελίαι" πρός
τίς πόλεις. Συμβολή στη μελέτη τής νομικής τους άντιμετώπισης κατά τή ρω-
μαιοβυζαντινή περίοδο», Έπετηρίς ΚΕΙΕΔ, τ. 40 (2007), σ. 85-126. Ή έργα-
σία αύτή, βασιζόμενη στις πηγές τοϋ έλληνορρωμαϊκού δικαίου, έχει ιδίως σκοπό
νά καταδείξει τή μετάβαση άπό τόν ήθικού χαρακτήρος εύεργετισμό τής άρχαι-
οελληνικής καί ελληνιστικής περιόδου στόν νομικά έξαναγκαστό άντίστοιχο θε-
σμό τής ρωμαϊκής καί, κατ' επέκταση, τής βυζαντινής περιόδου. Τό γεγονός
αύτό πιστούται μέ τήν έν συνεχεία συγγραφή καί άλλης ειδικότερης μελέτης πού
ήδη ολοκληρώθηκε ύπό τόν τίτλο: «Ή άνεκπλήρωτη έπαγγελία έναντι τής πό-
λεως ώς ιδιόμορφη κατηγορία δημοσίου χρέους κατά τή ρωμαιοβυζαντινή περίο-
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δο» (υπό δημοσίευση στον τιμητικά τόμο στή μνήμη Στ. Στεφανόπουλου). Επί-
σης ασχολήθηκε με τή συγγραφή μελέτης μέ θέμα: «Παρατηρήσεις έπί τής
ασκήσεως τής μεσιτείας κατά τή ρωμαιοβυζαντινή περίοδο».

Επιπροσθέτως, κατά τό διαρρεύσαν έτος 2007, ή κ. Λ. Παπαρρήγα-Άρτε-
μιάδη ανέλαβε τόν γενικό συντονισμό καί τήν έποπτεία τών δραστηριοτήτων τοϋ
υπό έξέλιξη συλλογικοϋ έρευνητικοϋ προγράμματος τοϋ ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα
τής "Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου». Συγχρόνως δέ άσχολήθηκε μέ τήν
έπιλογή τών άποσπασμάτων τών νομικών πηγών τού 19ου-20οϋ αιώνα πού πρό-
κειται νά συμπεριληφθούν στήν προγραμματιζομένη έκδοση καί μέ τήν κατάρτι-
ση τού γλωσσάριου τών νομικών όρων. Τέλος μετείχε, υπό τήν ιδιότητα τοϋ συν-
τονιστού, στήν κατεύθυνση καί όργάνωση τής μεταδιδακτορικής έρευνας πού
συντελείται στά πλαίσια τού προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II» τού τμήματος
"Ιστορίας τοϋ Ιονίου Πανεπιστημίου (έπιστημονική υπεύθυνος: "Ελένη Άγγελο-
μάτη-Τσουγκαράκη, καθηγήτρια τού Τμήματος "Ιστορίας τού 'Ιονίου Πανεπι-
στημίου). Στόχος τού πιλοτικού αύτοϋ, γιά τήν περιοχή τών Έπτανήσων, προ-
γράμματος, τό όποιο τιτλοφορείται «Γυναίκες καί γάμος στήν Κέρκυρα: οικονο-
μικές δραστηριότητες καί κοινωνική άναπαραγωγή (17ος αι.-19ος αί.)», είναι
καταρχήν ή συγκέντρωση καί μεταγραφή πρωτογενών νομικών πηγών (νοτα-
ριακών έγγράφων καί δικαστικών-διαιτητικών άποφάσεων) είλημμένων άπό τό
πλούσιο άρχειακό ύλικό τών 'Αρχείων τής Κέρκυρας καί έν συνεχεία ή μελέτη
καί έπεξεργασία τών μεταγεγραμμένων πηγών προκειμένου νά συναχθούν τά
άπαραίτητα έπιστημονικά συμπεράσματα.

2. "Η έρευνήτρια κ. Δήμητρα Καραμπούλα άσχολεϊται μέ τήν έκπόνηση μο-
νογραφίας σχετικά μέ τή γραφειοκρατία καί τό δίκαιο τής περιόδου τοϋ Διοκλη-
τιανού, ειδικότερα δέ μέ τόν Γρηγοριανό καί τόν Έρμογενειανό κώδικα, τις πρώ-
τες δηλ. έπίσημες κωδικοποιήσεις τής μετακλασσικής περιόδου. "Η έρευνα βρί-
σκεται έν έξελίξει. Ό Γρηγοριανός κώδικας περιέλαβε διατάξεις άπό τήν έποχή
τού 'Αδριανού μέχρι τό έτος 291, δ δέ νεώτερος του "Ερμογενειανός (295), πε-
ριέλαβε διατάξεις τών έτών 293-294. 'Αντικείμενο τής έρευνας αύτής αποτελεί
ειδικότερα τό ζήτημα τής νομοθετικής δραστηριότητας έπί Διοκλητιανού, τής
λειτουργίας τών αυτοκρατορικών γραμματειών καί τών αύτοκρατορικών άρχεί-
ων καί κυρίως τής κωδικοποιητικής νομοθετικής δραστηριότητας κατά τήν πε-
ρίοδο αύτή.

3. "Ο έρευνητής κ. Ή. Άρναούτογλου δημοσίευσε άρθρο μέ τίτλο: «θεμε-
λιώδη δικαιώματα στήν 'Αθηναίων Πολιτεία;», Έπετηρίς ΚΕΙΕΔ 40 (2007),
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σ. 9-28. Στο πλαίσιο τοϋ σύγχρονου προβληματισμού για τά θεμελιώδη δικαιώ-
ματα δ συγγραφέας έπιχειρεΐ νά ανιχνεύσει πρώιμες μορφές κοινωνικών «δικαι-
ωμάτων». Δημοσίευσε άρθρο μέ τίτλο «Group and individuals in IRhamnous
59 (SEG 49. 161)» στον τόμο J. Chr. Couvenhes & S. Milanezi (eds),
Individus, groupes et politique à Athènes de Solon à Mithridate (Actes du Colloque
Intern. Tours 7-8 mars 2005), 315-338, Bordeaux 2007. Επίσης, ύπέβα-
λε προς δημοσίευση κριτική παρουσίαση τού συλλογικού έργου τών Cohen. D.
& Çagarin, M. (eds) (2005), The Cambridge Companion to Ancient Greek Law,
Cambridge στό περιοδικό Prima Ordia (2007).

Επίσης, στά πλαίσια τού ύπό έξέλιξη συλλογικού ερευνητικού προγράμμα-
τος τού ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα τής Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου»,
συμμετείχε στήν άποδελτίωση, τόν νομικό χαρακτηρισμό τών πράξεων πού συ-
γκεντρώθηκαν καί τήν ήλεκτρονική έπεξεργασία τού συγκεντρωθέντος ύλικού.

Ό ί'διος έρευνητής συνέχισε τήν εκπόνηση μονογραφίας μέ θέμα: «Τό δίκαιο
στήν ελληνιστική 'Αθήνα» μέ σκοπό τήν παρουσίαση μίας συνθετικής μελέτης
γιά τό δίκαιο καί τούς θεσμούς πού ίσχυσε στήν ελληνιστική 'Αθήνα άπό τό 332
π.Χ. έως τό 88 π.Χ. 'Επίσης συνέχισε τήν ένημέρωση τού άφιερωμένου στό με-
ταβυζαντινό δίκαιο δικτυακού τόπου www.geocities.com/ekeid. Συνέχισε τή συ-
νεργασία του μέ τόν καθηγητή Dr. D. Mirhady καί άπό κοινού ένημέρωσαν καί
άνανέωσαν τήν έμφάνιση καί τό περιεχόμενο τού δικτυακού τόπου ΝΟΜΟΙ,
άφιερωμένου στά άρχαΐα ελληνικά δίκαια μέχρι τόν 4ο αί. π.Χ., www.sfu.ca/
nomoi. Τέλος, ό έρευνητής κ. Ή. 'Αρναούτογλου συμμετείχε μέ άνακοινώσεις
άναφερόμενες σέ θέματα άρχαίου ελληνικού δικαίου στήν I ' Συνάντηση "Ιστο-
ρικών τού Δικαίου (Κομοτηνή, 'Οκτώβριος 2007), στό Συμπόσιο 'Αρχαίου
Ελληνικού Δικαίου ('Αθήνα, Μάιος 2007) καί στό σεμινάριο τού τομέα Ιστο-
ρίας, Φιλοσοφίας καί Κοινωνιολογίας τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου
'Αθηνών (Μάρτιος, 'Απρίλιος 2007).

4. Ό έρευνητής κ. Ίω. Χατζάκης δημοσίευσε άρθρο μέ τίτλο: «Ή διαφο-
ρετική λειτουργία τών άντικειμένων. Τό ενέχυρο στή νοταριακή πρακτική τής
βενετοκρατούμενης Κρήτης», Έπετηρίς ΚΕΙΕΔ 40 (2007), σ. 147-236. Ή
μελέτη άναφέρεται στή διαδεδομένη πρακτική τής εξασφάλισης τών δανειστών
διά τής παροχής ένεχύρων άπό τούς οφειλέτες κατά τή συγκεκριμένη περίοδο.
Δημοσίευσε άρθρο μέ τίτλο «Σχέσεις ύπεξουσιότητας στή βενετοκρατούμενη
Κρήτη», Τάλως 15 (2007), 153-170. Επίσης, ύπέβαλε πρός δημοσίευση τά
άκόλουθα άρθρα: α) «"Εννομες σχέσεις μεταξύ άδελφών στην Κρήτη τής βενε-
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τοκρατίας (υπό δημ. στά Πρακτικά τής Η ' Συνάντησης 'Ιστορικών τού Δικαί-
ου) καί β) «Υιοθετημένα καί άναθρεπτά παιδιά. Ό νομικός θεσμός καί ή πρα-
κτική του έφαρμογή στήν κοινωνία τής βενετοκρατούμενης Κρήτης» (υπό δημ.
στον τιμητικό τόμο στή μνήμη Στ. Στεφανόπουλου). Συνέχισε τήν ένημέρωση
τής βιβλιογραφίας γιά τό δίκαιο τής Κρήτης κατά τή βυζαντινή περίοδο. Δημι-
ούργησε προσωπογραφικά δελτία γιά τούς νοταρίους τής βενετοκρατούμενης
Κρήτης καί ολοκλήρωσε τή συγκέντρωση υλικού γιά τούς κανόνες πού διέπουν
τήν άσκηση τής νοταριακής τέχνης κατά τήν περίοδο αυτή.

Ό Γδιος έρευνητής, στά πλαίσια τού υπό έξέλιξη συλλογικού έρευνητικού
προγράμματος τού ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα τής "Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού
Δικαίου», συμμετείχε στήν άποδελτίωση, τόν νομικό χαρακτηρισμό τών πράξε-
ων πού συγκεντρώθηκαν καί τήν ήλεκτρονική έπεξεργασία τού συγκεντρωθέντος
υλικού. 'Ασχολήθηκε έπίσης μέ τήν έπιλογή τών άποσπασμάτων τών νομικών
πηγών πού πρόκειται νά συμπεριληφθούν στήν προγραμματιζομένη έκδοση.

Τέλος, ό έρευνητής κ. Ίω. Χατζάκης, συμμετείχε μέ άνακοίνωση άναφερό-
μενη στούς νοταρίους τής βενετοκρατούμενης Κρήτης στήν I ' Συνάντηση
'Ιστορικών τού Δικαίου (Κομοτηνή, 'Οκτώβριος 2007).

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

Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κατά το έ'τος 2007 έπραγματοποιήθησαν από το Κέντρο Έρεύνης τής
Ελληνικής Φιλοσοφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών οί κάτωθι έκδόσεις:

1. Ευάγγελου Μουτσόπουλου, Kairicité et liberté, 'Αθήνα 2007.

2. 'Επετηρίς Φιλοσοφία, 'Αριθμός 37, 2007, ήμίτομος I.

3. 'Επετηρίς Φιλοσοφία, 'Αριθμός 37, 2007, ήμίτομος II (περιέχων τά Πρα-
κτικά τής Α' Διεθνούς Ημερίδας Φιλοσοφίας πού διοργάνωσε τό Κ.Ε.Ε.Φ. τόν
'Οκτώβριο του 2006) μέ τίτλο Necessité-Hasard-Liberte' dans la philosophie
antique, Necessity-Chance-Freedom in Ancient Philosophy.

Τελεί δέ υπό έκδοσιν καί θά κυκλοφορηθεί πιθανώς έντός τοϋ 2007, ή μετά-
φραση τοϋ έργου τοϋ Giovanni Reale, Σωκράτης. Πρός μία ανακάλυψη τής
ανθρώπινης σοφίας.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Συνεχίζεται καί ολοκληρώνεται τόν Μάρτιο τοϋ 2008 τό διάρκειας δυο
έτών (έκκινήθη τόν Μάρτιο τοϋ 2006) έρευνητικό πρόγραμμα Ή έννοια τοϋ πο-
λίτη στήν αρχαία ελληνική φιλοσοφία, υπό τήν έποπτεία τοϋ 'Επόπτου τοϋ Κέ-
ντρου 'Ερεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας, 'Ακαδημαϊκού κ. Ευάγγελου Μου-
τσόπουλου, μέ τή συμμετοχή όλων τών 'Ερευνητών τού Κέντρου καί μέ τή συμ-
βολή μελετητών άπό τήν Ελλάδα καί τήν άλλοδαπή.

2. 'Εκπόνηση καί "Εγκριση τής έκκίνησης τού ύποέργου «"Ερευνα γιά τήν
'Εκπαίδευση» άπό τό Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), μέ
θέμα: "Έρευνα γιά τή διδασκαλία τής 'Ιστορίας τής Φιλοσοφίας στή Δευτερο-
βάθμια 'Εκπαίδευση με τή χρήση νέων τεχνολογιών.

3. 'Εξυπηρέτηση καί ένημέρωση επιστημόνων έπισκεπτών:

(α) Jean Férrari, Πρόεδρος τής FISP, καθ' όλον τόν μήνα Μάιο 2007.

(β) Mihai Vasile, 'Ακαδημία 'Επιστημών τοϋ Βουκουρεστίου, (άλληλογρα-
φία καί ολοκλήρωση διαδικασιών γιά τήν έγκριση έπίσκεψης μελέτης καί επι-
στημονικής ένημέρωσης).

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

5. Παράταση σύμβασης έργου Βιβλιοθηκονόμου, κας Γεωργίας Δημητρίου,
επί ένα έτος μέ τό πρόγραμμα «Ταξινόμηση καί 'Εκσυγχρονισμός τής Βιβλιοθή-
κης τού Κέντρου Φιλοσοφίας».

6. Πρόσληψη τού κ. Δούκα Καπάνταη, σέ Θέση 'Ερευνητού Γ ' Βαθμίδος.

7. Προκήρυξη Θέσεως 'Ερευνητού Δ ' Βαθμίδος.

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

Το ΚΕΕΚ άλλαξε γραφεία καί μεταστεγάσθηκε στήν οδό Μηλιώνη 8, στο
διαμέρισμα τοϋ κληροδοτήματος 'Ορλάνδου, μέ άπόφαση τής Συγκλήτου τής
3ης 'Ιουλίου 2007. Στελεχώνεται πλέον άπό δύο μόνιμους καί έξι άποσπασμέ-
νους έρευνητές. Οί έξωτερικοί του συνεργάτες άνέρχονται σέ τέσσερις.

' Τό έρευνητικό του έργο συνίσταται στόν μεγάλο κύκλο μέ γενικό τίτλο «Οί οικο-
νομικές καί κοινωνικές έπιπτώσεις τής μετανάστευσης στήν έλληνική κοινωνία» μέ τήν
ολοκλήρωση καί συγγραφή τών άνάλογων μελετών τού προγράμματος περί «Τοϋ νομι-
κού καθεστώτος τών μεταναστών στήν Ελλάδα» μέ έπιστημονικό ύπεύθυνο τόν ακα-
δημαϊκό καθ. κ. Γεώργιο Μητσόπουλο, ένώ συνεχίζεται τό πρόγραμμα μέ έπιστημο-
νικό ύπεύθυνο τόν 'Ακαδημαϊκό Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Δρακατο μέ θέμα «Οι έπι-
πτώσεις τής μετανάστευσης στήν έλληνική οικονομία». Καί τά δύο αυτά προγράμμα-
τα χρηματοδοτήθηκαν άπό τήν Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Εκπο-
νούνται έπίσης ύπό τήν έποπτεία τής Διευθύντριας οί ακόλουθες βασικές έρευνες:
α. «Μετανάστες καί Λαθρομετανάστες», β. «Μετανάστευση καί κοινωνικοί μετασχη-
ματισμοί τής οικογένειας στήν Ελλάδα: Ή περίπτωση τών μικτών γάμων στόν Ν.
Αιτωλοακαρνανίας τήν περίοδο 1990 έως σήμερα», καί γ. «Ή δεύτερη γενιά μετανα-
στών μεταξύ σχολείου καί έργασίας στόν αστικό καί αγροτικό χώρο».

Οί έρευνητές τού Κέντρου παρουσίασαν σέ συνέδρια καί επιστημονικές συνα-
ντήσεις, τόσο σέ έθνικό όσο καί διεθνές επίπεδο, τά άποτελέσματα τών έρευνών τοϋ
Κέντρου.

'Εκδίδεται ό 7ος Τόμος τής Έπετηρίδος τοϋ Κέντρου μέ τίτλο: «Ό Οικογε-
νειακός Θεσμός ύπό συνθήκες ταχείας οίκονομικο-κοινωνικής ανάπτυξης».

Έπίσης, τό ΚΕΕΚ συνδιοργάνωσε «'Επιστημονική Συνάντηση γιά τόν έορτα-
σμο τής συμπλήρωσης 800 έτών άπό τήν ίδρυση τού Δουκάτου τοϋ 'Αρχιπελάγους».

Τέλος, διαμόρφωσε καί δημιούργησε τήν έπιστημονική πλατφόρμα τοϋ πιλοτι-
κού προγράμματος περί τής «Τηλεκπαίδευσης τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών».

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

Κατά τό έτος 2007, τό Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών, συνέχισε τήν ερευνητική δραστηριότητα γιά τό καθεστώς
τοΰ "Ελληνα ναυτικοΰ σύμφωνα μέ τις ρυθμίσεις διεθνούς, κοινοτικής καί εθνικής
προέλευσης καί συνέχισε πρόγραμμα γιά τούς τίτλους κυριαρχίας τής Ελλάδος.

Εξέδωσε μελέτη μέ τίτλο: «Γυναικεία Μετανάστευση καί 'Ανθρώπινα Δι-
καιώματα. Μιά βιογραφική έρευνα μέ τις μετανάστριες άπό τά Βαλκάνια καί τήν
'Ανατολική Εύρώπη».

'Εξέδωσε (σέ συνεργασία μέ τήν Εταιρεία Δικαστικών Μελετών καί τό
Ελληνικό Κέντρο Εύρωπαϊκών Μελετών καί Ερευνών) τά πρακτικά τοΰ διή-
μερου Νομικού Συμποσίου μέ θέμα «Ή Ελλάδα στήν Ευρωπαϊκή Κοινωνία Δι-
καίου».

Συνέχισε τή συνεργασία γιά τή διεθνή προστασία τών άνθρωπίνων δικαιω-
μάτων μέ τό δίκτυο τής 'Ακαδημίας 'Επιστημών τών Ηνωμένων Πολιτειών.
Παρεμβάσεις έγιναν σέ υποθέσεις καταπάτησης άνθρο.}πίνων δικαιωμάτων πού
άφοροΰσαν στήν 'Ανατολική Εύρώπη, τήν 'Αφρική καί τή Λατινική 'Αμερική.

Τέλος, χάρη σέ χρηματοδότηση τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών συνέχισε τή συ-
νεργασία στό πλαίσιο τής Israeli-Palestinian Science Organization.

[Εμμανουήλ Ρούκουνας]
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Γραφείο Οικονομικών Μελετών, τοϋ οποίου έχω τήν εποπτεία, ανέπτυξε
κατά το έτος 2007 τήν ακόλουθη δράση:

Εκδόθηκε στή σειρά «Μελέτες» ή υπ' αριθ. 6 τών κ.κ. Γ. Καραγιάννη, Χ.
Στοφόρο, Η. Ματζουνέα καί Α. Καλλίρη μέ θέμα «Ή συμβολή τοϋ αγροτικού
τομέα στήν οικονομική άνάπτυξή τής Ελλάδος».

Όλοκληρώθηκε ή έρευνα μέ θέμα «Διακλαδικές σχέσεις τής ελληνικής οικο-
νομίας σέ έθνικό καί περιφερειακό έπίπεδο».

Εγκρίθηκαν καί άρχισαν οί έρευνες μέ θέματα: «Ή άπασχόληση στήν
έλληνική οικονομία: Διαπιστώσεις καί προοπτικές», «Τό παρόν καί τό μέλλον
τής ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας» καί «Ή επιχειρηματικότητα στήν άρχαία
έλληνική οικονομία».

[Κωνσταντίνος Δρακάτος]
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