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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΓΓΕΑΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό άπερχόμενος Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κοντόπουλος αναγγέλλει, τον θά-
νατο τοΰ Ακαδημαϊκού Γεωργίου Μητσοπούλου.

Στή συνέχεια λαμβάνει τον λόγο ό Ακαδημαϊκός κ. Απόστολος Γεωργιάδης
και λέγει τά έξης:

«Απεβίωσε στήν Αθήνα τήν 12η 'Ιανουαρίου 2013, πλήρης ήμερών, ό καθη-
γητής της Νομικής Σχολής και Ακαδημαϊκός Γεώργιος Γ. Μητσόπουλος. Είχε
τήν άτυχία να γεννηθεί ορφανός, άφου ό πατέρας του, ό λοχαγός του έλληνικοϋ
στρατού Γεώργιος Μητσόπουλος, επεσε ήρωϊκά μαχόμενος στον Σαραντάπορο
τον 'Οκτώβριο 1912 λίγο πριν άπο τή γέννηση του μοναδικού παιδιού του.
"Ετυχε ωστόσο, μέ τή φροντίδα της μητέρας του Εύφημίας Κοντοπάνου άπο
τό Καρπενήσι και των αδελφών της, επιμελημένης παιδείας. Μετά τή λήψη
του πτυχίου τής Νομικής άπο τό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνέχισε τις σπου-
δές του σέ ιταλικά και γερμανικά πανεπιστήμια. Αναγορεύθηκε διδάκτωρ του
Δικαίου τό 1947 άπο τό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέ τή διατριβή του για τήν
άναγνωριστική άγωγή και τό 1952 υφηγητής τής Πολιτικής Δικονομίας μέ
τή μονογραφία του για τήν πιθανολόγηση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Τό
1969 ή Νομική Σχολή τον εξέλεξε παμψηφεί τακτικό καθηγητή στήν έδρα τής
Πολιτικής Δικονομίας, άπο τήν οποία άποχώρησε λόγω ορίου ήλικίας τό 1980.
Καθ' όλη τή διάρκεια τής ένεργοϋ υπηρεσίας του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
γαλούχησε γενεές φοιτητών μέ τή δικονομική θεωρία, έμπεδώνοντας έπί πλέον
δια βίου και τή γενικότερη νομική τους μόρφωση. 'Υπήρξε άπο τό 1987 τακτικό
μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος αύτής τό 1999, καθώς και έπί δεκα-
ετίες Πρόεδρος τής Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων.
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Αναδείχθηκε βαθύς ερευνητής των δικονομικών θεσμών, πού τούς
αντιμετώπισε πάντοτε στην ιστορική τους διάσταση, μέ άντληση συγκε-
κριμένων πορισμάτων άπό τήν πλούσια πηγή της Γενικής Θεωρίας και της
Φιλοσοφίας του Δικαίου. 'Οδηγήθηκε έτσι στή φιλοτέχνηση πραγματειών,
οί όποιες στηριγμένες τελολογικά στο πλούσιο αυτό οπλοστάσιο, επηρέασαν
αποφασιστικά και μόνιμα τή θεωρία και τήν πράξη. Πέρα άπό τό ήμιτελές
άλλά εξαίρετο εγχειρίδιο τής Πολιτικής Δικονομίας, ή μονογραφική του
ένασχόληση μέ τήν άναγνωριστική άγωγή, τά προβλήματα τής αποδείξεως,
τή διεθνή δικαιοδοσία, τή διαιτησία, τήν αναγκαστική ομοδικία και κυρί-
ως τή διαδικασία τής αναιρέσεως, δημιούργησε σταθερά σημεία άναφοράς
στήν εξέλιξη του ελληνικού δικαίου, άλλά και πολύτιμες συγκριτικές και
θεωρητικές μελέτες σε διεθνές έπίπεδο. Μεγάλη υπήρξε ή προσφορά του τό-
σο στήν Πολιτική Δικονομία δσο και στή Γενική Θεωρία και τή Φιλοσοφία
του Δικαίου. Ό Γεώργιος Μητσόπουλος συμμετείχε ενεργά στήν προχωρη-
μένη διεθνή κίνηση τών δικονομικών ιδεών και για τήν προσφορά του αύτή
τό περιώνυμο Πανεπιστήμιο του Tübingen τον άνηγόρευσε το 1985 έπίτιμο
διδάκτορα του Δικαίου. Αντίστοιχη τιμή του έκαναν τό 1993 τό Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης και τό 2003 τό Πανεπιστήμιο του Erlangen.

Έκτος άπό τήν επιστημονική θεωρία ό Γεώργιος Μητσόπουλος υπη-
ρέτησε γόνιμα και τήν πρακτική έφαρμογή του δικαίου και συνέβαλε, ώς
δικηγόρος ή ώς συντάκτης έγκυρων γνωμοδοτήσεων, στή διαμόρφωση τής
νομολογίας επί κρισίμων δικονομικών θεμάτων. Υπηρέτησε έπί σαράντα
χρόνια (1938-1978) στή Διεύθυνση Δικαστικού τής 'Εθνικής Τράπεζας τής
Ελλάδος, δπου και κατέλαβε τό 1964 τήν άνώταίη θέση του Δικαστικού
Συμβούλου. Γιά πολλά χρόνια ήταν μέλος τού Νομικού Συμβουλίου τής
ΔΕΗ, καθώς και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων και
τού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας. 'Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε ή συμ-
βολή του στήν Αναθεωρητική 'Επιτροπή τού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
(1955-1964). Παράλληλα προσέφερε πάντοτε πρόθυμα τις υπηρεσίες του
σέ υψηλές θέσεις τής δημόσιας ζωής, δπως ώς υπηρεσιακός υφυπουργός
'Εθνικής Οικονομίας (1950), ώς υπουργός 'Εσωτερικών (1977) και ώς πρύ-
τανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τό άκαδημαϊκό ετος 1975-1976. 'Εν
κατακλείδι «έφυγε» ένας άπό τούς μεγάλους έλληνες νομικούς!»

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ενός λεπτού σιγή εις μνήμην τού έκλιπόντος.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Σπύρος Εύαγγελάτος αναγγέλλει τον θάνατο του Ακαδη-
μαϊκού Μενέλαου Τουρτόγλου.

Μετά τον Πρόεδρο λαμβάνει τον λόγο ο Ακαδημαϊκός κ. Απόστολος
Γεωργιάδης και λέγει γιά τον Μενέλαο Τουρτόγλου τά έξης:

«Ό έκλιπών συνάδελφος Μενέλαος Τουρτόγλου γεννήθηκε στή Σμύρνη τό
1921 και ήδη ώς νήπιο εζησε τον ξεριζωμό και τις ταλαιπωρίες των Ελλήνων
τής Ιωνίας. Αποφοίτησε άπο τή Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
καί, όταν έξεπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, διορίσθηκε τό 1951
ώς συντάκτης στο Κέντρο Έρεύνης τής 'Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου τής
Ακαδημίας Αθηνών.

Κατά τά ετη 1954-1957 πραγματοποίησε στο Παρίσι μεταπτυ-
χιακές σπουδές στήν 'Ιστορία του Δικαίου, καί ειδικότερα του Ρωμαϊκού καί
Βυζαντινού Δικαίου, ώς υπότροφος αρχικά τής Γαλλικής Κυβερνήσεως καί στή
συνέχεια του 'Ιδρύματος Κρατικών 'Υποτροφιών. Στο Παρίσι άσχολήθηκε μέ
άρχειακές ερευνες σέ βιβλιοθήκες καί άρχεϊα, καρπός δέ αύτών τών έρευνών
υπήρξε ή συγκομιδή πλούσιας υλης, τήν οποία άργότερα άξιοποίησε γιά τή
συγγραφή σημαντικών μελετών άναφερόμενων στήν 'Ιστορία τοΰ Βυζαντινού
καί Μεταβυζαντινού Δικαίου.

Τό 1963, υστέρα άπο προκήρυξη γιά τήν πλήρωση τής θέσης τού
Διευθυντή τού Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τού 'Ελληνικού Δικαίου,
ή αρμόδια κατά νόμον επιτροπή —άποτελούμενη άπο τους άκαδημαϊκούς
Κ. Τριανταφυλλόπουλο, Κ. Τσάτσο, Γ. Μαριδάκη, Παν. Πουλίτσα καί



12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ξεν. ZoXojtoc— εξέλεξε τον Μενέλαο Τουρτόγλου παμψηφεί διευθυντή του
Κέντρου. 'Υπό τήν ίδιότητά του αύτή συνέβαλε μεγάλως στήν οργάνωση
καί ενεργοποίηση του Κέντρου, ώστε να καταστεί τοΰτο ικανό νά άνταπο-
κριθεΐ στους σκοπούς του.

Μέ εύθύνη καί έπιμέλειά του έκδόθηκαν κατά τή διάρκεια τής θητείας
του ώς διευθυντή 14 τόμοι τής έπιστημονικής έπετηρίδας τού Κέντρου, στους
οποίους περιλαμβάνονται άξιόλογες μελέτες διάφορων συγγραφέοον άναφερό-
μενες στήν Ιστορία τού 'Ελληνικού Δικαίου.

Το 1979 ή Νομική Σχολή τού Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
έξέλεξε τον Μενέλαο Τουρτόγλου τακτικό καθηγητή στήν έδρα τής 'Ιστορίας
τού Ελληνικού καί Ρωμαϊκού Δικαίου. Το 1980 ή Γενική Συνέλευση τών
καθηγητών τού Πανεπιστημίου τούτου τον έξέλεξε Αντιπρύτανη, τό δέ επό-
μενο έτος (1981-1982) διετέλεσε Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Θράκης.

Τό συγγραφικό έργο τού Μενέλαου Τουρτόγλου άναφέρεται κατά τό
πλείστον στο γνωστικό άντικείμενο τής 'Ιστορίας τού Δικαίου καί δή τού
πατρίου, στήν έρευνα καί μελέτη τού οποίου έχει άφιερώσει όλες τις δυνά-
μεις του. Θά μπορούσε κανείς νά πει δτι οί βασικοί πόλοι τής έπιστημονικής
ένασχόλησής του είναι δύο: Πρώτον, ή προβολή καί άξιολόγηση τών πηγών
τού Βυζαντινού καί Μεταβυζαντινού Δικαίου, ιδίως εκείνων πού περιέχουν
δίκαιο εθιμικής προελεύσεο^ς- καί δεύτερον, ή παρακολούθηση τής έξέλιξης
τού Ποινικού Δικαίου άπο τή βυζαντινή περίοδο μέχρι τήν Τουρκοκρατία
καί κατ' αύτούς άκόμη τους πρώτους μετεπαναστατικούς χρόνους έως τήν
έποχή του Καποδίστρια.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες τής ζωής του, ή ούσιαστική συμβολή τού
Μενέλαου Τουρτόγλου άναφέρεται στήν έρευνα τής λιγότερο μελετημένης
περιόδου τής ελληνικής νομικής ιστορίας καί τής περισσότερο δυσπροσπέ-
λαστης, λόγω τού πλήθους τού διάσπαρτου υλικού καί τού άποσπασματικοΰ
έν πολλοίς χαρακτήρα του: τής περιόδου τής Τουρκοκρατίας καί τών πρώτων
μετεπαναστατικών χρόνο,ιν. Καί εδώ ό Μενέλαος Τουρτόγλου έπιτέλεσε, σε
πολλά πεδία, έργο σκαπανέα μέ τή δημοσίευση καί επεξεργασία πλούσιου
πηγαίου υλικού, κυρίως άρχειακής προελεύσεως, τό όποιο έφερε εις φώς,
άξιοποίησε καί κυρίως, ώς γνήσιος ιστορικός τού δικαίου, ένέταξε σε συνθε-
τικές μελέτες μεγάλης πνοής.

Ή έννοια τής ιστορικής διάρκειας καί συνέχειας τού έλληνικοΰ
δικαίου ήταν άδιακόπως παρούσα στο συγγραφικό έργο τού Τουρτόγλου.
Ώς "Ελληνας τής Ίο^νίας διέθετε έντονη τήν όσφρηση ώς προς τό νόημα
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των ελληνόγλωσσων βυζαντινών κειμένων. Αύτη ή δυνατότητα του τού
επέτρεπε να συνάγει συμπεράσματα, τά όποια τον ανέδειξαν σέ επιτυχημέ-
νο έρμηνευτή τών κειμένων αύτών και σέ διεισδυτικό ιστορικό του έθνικοΰ
μας δικαίου.

Ή Ακαδημία Αθηνών, εις αναγνώριση τής προσφοράς του στή διερεύ-
νηση και άνάδειξη του πατρώου δικαίου τον εξέλεξε αρχικά (τό 1984)
άντεπιστέλλον και άργότερα (τό 2005) τακτικό μέλος της. 'Υπό τήν πρώτη
ιδιότητα πραγματοποίησε άπό τού βήματος τής Ακαδημίας άρκετές έπιστη-
μονικές άνακοινώσεις και ομιλίες άναφερόμενες πάντοτε στήν 'Ιστορία του
Δικαίου, ένώ υπό τή δεύτερη ιδιότητα επόπτευσε και κατηύθυνε μέ γνώση
και εύσυνειδησία τό Κέντρο Έρεύνης τής 'Ιστορίας τού 'Ελληνικού Δικαίου
τής Ακαδημίας.»

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ενός λεπτού σιγή εις μνήμην τού έκλιπόντος.





ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 26ησ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ομιλια tot αντεπιστελλοντοσ μελουσ
χ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΤΣΙΡΗ

1. Εισαγωγικά στο θεσμό της διαμεσολάβησης

Θυμόσασθε πότε είχατε τήν πρώτη σύγκρουση ώς παιδιά; Άπό μικροί
μαθαίνουμε ότι ή συμπεριφορά μας μπορεί νά κτυπήσει σέ αντίσταση ή ότι
οί άπόψεις μας μπορεί νά μήν περάσουν. Στούς τσακωμούς μας 'ίσως τότε
κάποιος στάθηκε στή μέση για νά μας χωρίσει ή νά μάς τα φτιάξει. Στά μετέ-
πειτα χρόνια τής ζωής μας τά πράγματα δεν είναι διαφορετικά. Ή άντιπα-
ράθεση φαίνεται άναπόφευκτη. Διενέξεις, διαφωνίες, έριδες, συγκρούσεις μάς
πείθουν καθημερινά ότι ό μόνος παράδεισος είναι ό ((χαμένος παράδεισος».

Ή ομιλία δέν εχει σκοπό τή νομική άνάλυση τής διαμεσολάβησης. Ή
διεθνής πρακτική, ό Εύρο^παΐος νομοθέτης και άντίστοιχα ό "Ελληνας διαπί-
στωσαν τήν άνάγκη, μορφοποίησαν και κατέγραψαν μιά διαδικασία έξωδικα-
στική γιά έπεξεργασία μιάς έριδας, μιάς σύγκρουσης, μέ τήν παρεμβολή ενός
ούδέτερου τρίτου, πού δέν έχει έξουσία νά άποφασίσει άλλά μόνο νά υποστη-
ρίξει τούς εμπλεκόμενους στήν έριδα, νά διερευνήσουν και νά βρουν, μέ δική
τους εύθύνη, λύσεις, πού τελικά νά τούς δεσμεύουν νομικά1. Ή ΐδια εύθύνη του

1. Βλ. όρισμο στο αρθ. 3, α' 'Οδηγίας 2008/52/ΕΚ γιά ορισμένα θέματα διαμεσολά-
βησης σέ άστικές και έμπορικες υποθέσεις.
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καθενός άνελίσσεται σέ μια εκούσια διαδικασία δπου τά μέρη τής έριδας
άναζητοΰν, μέ τή βοήθεια τού τρίτου, τού διαμεσολαβητή, δρόμους κοινών
άποφάσεων πού στηρίζονται στήν κατανόηση τού ένός γιά τον άλλο καί στον
τρόπο πού ό άλλος άντιλαμβάνεται τήν πραγματικότητα. Σκοπός είναι ή
κατάληξη στή δημιουργία άποτελεσμάτων άξίας, στά όποια, κατά τό δυνα-
τόν, νά συμμετέχουν όλα τά μέρη.

Τά κράτη μέλη τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης είχαν δεσμευθεί χρόνια πριν
νά έξαντλήσουν τις δυνατότητες γιά έξέλιξη τών νομικών μηχανισμών καί
μηχανισμών νομικής συνεργασίας γιά τήν υλοποίηση τής άρχής τής δίκαιης
καί ταχείας δίκης, καθώς καί γιά τήν άνάπτυξη τών μεθόδων εναλλακτικής
λύσης τών διαφορών όπως ή διαμεσολάβηση. Κύριο έμπόδιο διέβλεπαν
στή ((συνειδητοποίηση τού κοινού». Διότι, έστω κι αν αύτή ή μέθοδος έπί-
λυσης τών διαφορών είναι άνοικτή σέ όλους τους άνθρώπους, όχι πολλοί καί
μάλλον λίγοι έχουν συνειδητοποιήσει τί είναι. Τό έλλειμμα καί συνεπώς τό
έμπόδιο γιά τήν προώθηση του θεσμού είναι νά ξεπεραστεί ή εμμονή στήν
παραδοσιακή ιδέα τής κοινωνίας ότι ή μόνη όδός επίλυσης τών διαφορών
είναι ή δικαστική. Μέθοδοι προτάθηκαν καί έφαρμόζονται μέ έπίκεντρο τή
σημασία τής διαμεσολάβησης ώς ιδέας πού μπορεί νά προωθήσει τό πολιτι-
στικό έπίπεδο τών λαών. Προτάσεις ή διαμεσολάβηση νά είναι άντικείμενο
έρευνας στο σύνολο της καί στις έπιμέρους φάσεις της στά πανεπιστήμια,
άκόμα καί νά περιληφθεί καί στο πρόγραμμα μαθημάτων στά σχολεία άπο τό
δημοτικό, άρχισαν νά υλοποιούνται. Ή Όδηγία τής Ευρωπαϊκής "Ενο^σης
γιά τή διαμεσολάβηση στις προοιμιακές αιτιολογίες2 επικαλείται τή δια-
τήρηση καί άνάπτυξη ένός χώρου έλευθερίας, άσφάλειας καί δικαιοσύνης,
τή διευκόλυνση καλλίτερης πρόσβασης στή δικαιοσύνη μέσω τής διαμε-
σολάβησης, τήν ένθάρρυνση τής χρήσης της μέσω προβλέψιμου νομικού
πλαισίου καί τή δημιουργία ισόρροπης σχέσης μεταξύ διαμεσολάβησης καί
τών δικαστικών διαδικασιών. Ή διαμεσολάβηση σέ σχέση μέ άλλες πρα-
κτικές έπίλυσης τών διαφορών, κυρίως τή διαιτησία όπου ό τρίτος άπο-
φασίζει, άπόκτησε ιδιαίτερη σημασία, διότι θεωρήθηκε ότι κατά τρόπο
συνεπή, μέ τήν υποστήριξη ένός τρίτου, τού διαμεσολαβητή, προσφέρει μιά

2. Βλ. Προοιμιακές αιτιολογίες 'Οδηγίας 2008/52/ΕΚ, 1-7 καί άρθρο 1§1 τής
'Οδηγίας.
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εμπεριστατωμένη δομή διαδικασίας επίλυσης διαφορών πολλαπλών τύπων,
πού αναδείχθηκε σέ ιδιαίτερη μέθοδο ρύθμισης διαφορών. Μέ βάση έρευνες
πού έγιναν σέ διάφορους τομείς συγκρουσιακών καταστάσεων (οικογενει-
ακής, εργασιακής, οικονομικής φύσης) και επιστημονικών τομέων (επιστή-
μη τών συγκρούσεων, επιστήμη τών διαπραγματεύσεων και τής επικοινω-
νίας, έπιστήμη τής ειρήνης, τής διαβούλευσης και τών μορφών θεραπείας),
ώς κρίσιμα στοιχεία τής διαμεσολάβησης εντοπίστηκαν: ή άνάληψη ιδίας
εύθύνης άπό τα μέρη και ή συμμετοχή τους σέ έκταση και βάθος .

2. Διαφωνία και σύγκρουση]

Περιήγηση στον ιδιαίτερο χώρο τής έριδας, τής σύγκρουσης και
τής διαμεσολάβησης ώς κοινωνικού φαινόμενου θα έπιχειρήσει ό ομιλητής,
άναζητώντας άλήθειες και συνδρομή άπό τούς άρχαίους προγόνους μας.

Γιατί έριδα; 'Έριδα, σύγκρουση, είναι ή σχέση δύο δυνάμεων ή δύο
άρχών τών οποίων οί εφαρμογές στο ίδιο άντικείμενο άπαιτοΰν άντιφα-
τικούς καθορισμούς. Κάθε διαφωνία δέν είναι έρις. σύγκρουση. Γιά νά
φτάσει εκεί, πρέπει ένας έμπλεκόμενος νά άντιληφθεΐ μιά ασυμφωνία ώς
προσβολή, δηλαδή νά φτάσει στήν έντύπωση ενός άσύμβατου, άσυμφωνίας
συναισθημάτων, προσδοκιών ή θέσεων.

Άς δούμε πόσο μπορούν νά διαφέρουν οί άπόψεις μας, νά διαφωνούμε
πάνω σέ βασικά έρωτήματα ζωής, άκόμα και όταν σ' αύτά άπαντούν σοφοί,
χωρίς νά φτάνουμε σέ έριδα'.

Στα Ηθικά τού Πλούταρχου (τών Επτά Σοφών Συμπόσιον) άναφέ-
ρεται διαγωνισμός μεταξύ τού βασιλιά τής Αιθιοπίας και τού Θαλή τού
Μιλήσιου μέ έρωτήσεις πού θά υπέβαλε ό Άμασις, Φαραώ τών Αιγυπτίων,

3. Βλ. Linda Singer, Settling Disputes, Westview Press, 1990, σ. 10 έπ. Βλ.
Εύρωπαϊκή 'Επιτροπή γιά «Αποτελεσματικότητα τής Δικαιοσύνης» (Στρασβούργο
7.1.2007) 14 μεγάλη βιβλιογραφία, ΗΝΙ. Harvard Negotiation Institute, Mediation
Workshop, 2011, σ. 37-48, Gisela Mähi.fr und Hans-Georg Mahler, Ausser-
gerichtliche Streitbelegung-Mediation σέ Beck'sches Rechtanwalts-Handbuch, 9
Auf. 2007, σ. 257-259.

4. πλουταρχου, Ηθικά, τόμ. 4, παρ. 153, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ((Οί
Έλληνες»), έκδ. Ό. Χατζόπουλος, Κάκτος, 1995, σ. 190-193.
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προκειμένου ό τελευταίος νά μην ήττηθεΐ άπο τον Αιθίοπα καί άναγκαστεΐ,
σύμφωνα μέ τον δρο πού έβαζε ό πρώτος, νά πιει δλη τή θάλασσα!

Ερωτήματα
— Ποιο το παλιότερο;

Βασιλιάς Αιθιόπων
Ό χρόνος

Θαλής
— Ό Θεός, άφοΰ είναι
άγέννητος.

— Ποιό τό μεγαλύτερο; Τό σύμπαν

— Ό χώρος, άφοΰ
περιέχει τό σύμπαν.

— Ποιό τό σοφότερο;

Ή άλήθε

— Ό χρόνος, άφοΰ έχει
άποκαλύψει ορισμένα
πράγματα καί θά
άποκαλύψει καί άλλα.

— Ποιό τό ώραιότερο;

Τό

φως

— Ό κόσμος, άφοΰ δλα
δσα είναι διατεταγμένα
πρέπει νά άποτελοΰν
μέρος του.

— Ποιό το πιο κοινό;

Ό θάνατος —Ή ελπίδα, άφοΰ καί όσοι

δέν έχουν τίποτε άλλο
τήν έχουν πάντα μαζί τους.

Ποιό τό ώφελιμότερο; Ό θεός

— Ή άρετή, άφοΰ κάνει
δλα τά άλλα ώφέλιμα μέ
τή σωστή χρήση τους.

— Ποιό τό βλαβερότερο; Ό δαίμων

— Ή κακία, άφοΰ βλάπτει
μέ τήν παρουσία της τά
περισσότερα.

— Ποιό τό δυνατότερο; Ή τύχη

— Ή άνάγκη, άφοΰ μόνον
αύτή είναι άνίκητη.

και



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 26ιις ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

19

— Ποιο το εύκολότερο; Το εύχάριστο — Το φυσικό, άφοΰ καί

μέ τις ηδονές πολλές
φορές κουράζονται οί
άνθρωποι.

Γενική θεωρία περί συγκρούσεων δέν έχει διαμορφωθεί. Είναι
ή σύγκρουση κάτι θετικό ή άρνητικό, φυσικό ή άφύσικο; Άλλες θεωρίες
κατευθύνονται στήν άναζήτηση τών αιτίων (γιατί;), δπως ό homo
oeconomicus, άλλες τις τοποθετούν, σύμφωνα μέ τή θεωρία τών παιγνίων,
στή δράση καί τήν άντίστοιχη άντίδραση, άλλες άναζητοΰν τά εύρύτερα
κοινωνικά αΐτιά τους, δπως στά συστήματα φιλελευθερισμός, μαρξισμός,
ενώ άλλες άναφέρονται μόνο στά ε'ίδη τών συγκρούσεων: συγκρούσεις
ουσίας, όπως προσδοκίες συμπεριφοράς· άντίληψης γιά τις άξίες καί τή
σημασία τους· στρατηγικών επιλογών κατανομής άγαθών σχέσεων άκό-
μα εσωτερικές συγκρούσεις ώς αναγκαίο μέρος γιά τήν άνάπτυξη καί τή
διαμόρφωση τής προσωπικότητας0.

'Άς δούμε τί μάς δίδαξαν Εκείνοι:

'Άν ό Αναξίμανδρος μέ τήν άντίθεση μεταξύ κρύου καί ζεστού έδειξε
τις άντιθέσεις πού υπάρχουν στή δομή τού κόσμου, χωρίς όμως νά φτάσει
στο «ρυθμό του κόσμου», καί αν οί Πυθαγόρειοι, συνδυάζοντας τό μυστι-
κισμό μέ τά μαθηματικά, στοχάζονται τήν άρμονία καί τις άντιθέσεις, χωρίς
νά φτάνουν όμως «στήν άρμονία τών άντιθέσεων», είναι ό 'Ηράκλειτος πού
άρθρώνει τή θεμελιακή σκέψη: «Τό άντίξοον συμφέρον καί έκ τών διαφε-
ρόντων καλλίστην άρμονίαν καί πάντα κατ' έριν γίγνεσθαι». Τό άντίθετο
είναι συμφέρον καί άπο τις διαφορές γεννιέται ή πιο ωραία άρμονία καί
τά πάντα γίνονται άπο τήν έριδα. Άρμονία καί έρις άντιτίθενται καί συντί-
θενται, δπως καί τά άντίθετα έναρμονίζονται6.

Ή σκέψη τού 'Ηράκλειτου δέν είναι προσκολλημένη ούτε στήν υλική
ούσία τών πραγμάτων ούτε στις ιδεατές μετουσιώσεις τους, άλλά στήν αλή-
θεια πού θεμελιώνει τή σύλληψη «αύτού πού είναι». Νά ή σκέψη του: «Ξυνόν

5. Βλ. Chr. Duve, Η. Eidenmüller und And. hacke, Mediation in der
Wirtschaft, Verlag Otto Schmidt, Köln 2003, σ. 14-26.

6. Βλ. Κ. ΑξΕΛΟΣ, Ό Ηράκλειτος και ή Φιλοσοφία, μετάφρ. Δ. Δημητριάδης,
Εξάντας, 1974, σ. 47.
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γαρ άρχή και πέρας επί κύκλον περιφερείας. Όδός άνω κάτω μία και αύτή».
((Στήν περιφέρεια του κύκλου άρχή και πέρας συμπίπτουν. Ό δρόμος πού
άνεβαίνει και ό δρόμος πού κατεβαίνει είναι ό ίδιος». Έδώ δέν πρόκειται γιά
τοπολογική περιγραφή, άλλά γιά μέθοδο πού συνενώνει άνοδο και κάθοδο
και έκφράζει τό είναι τού γίγνεσθαι τής ολότητας7.

«Ποταμοΐς τοις αύτοΐς έμβαίνομέν τε και ούκ έμβαίνομεν, είμέν τε και
ούκ είμεν». Στά ίδια ποτάμια μπαίνουμε και δέν μπαίνουμε, είμαστε και
δέν είμαστε. Στά ίδια ποτάμια μπαίνουν συνεχώς κι άλλα νερά. Δέν μπο-
ρούμε ποτέ νά μπούμε δυο φορές στο ίδιο ποτάμι. Έδώ τό προβάδισμα έχει
ή άλλαγή, ή κίνηση, τό γίγνεσθαι. Ή διαισθητική εικόνα αύτής τής ροής
είναι τό ποτάμι, αύτό πού περικλείει ή φράση ((πάντα ρεΐ», φράση πού στά
γραπτά τού Ηράκλειτου δέν υπάρχει8.

Τέλος «είδέναι δέ χρή τον πόλεμον έόντα ξυνόν, και δίκην έριν, και
γινόμενα πάντα κατ' έριν και χρεών». Πρέπει νά ξέρουμε ότι ό πόλεμος
(πατέρας όλων) είναι κοινός και ή έρις δικαιοσύνη, κι ότι τά πάντα γίνονται
μέ τήν έριδα κι άπό άνάγκη. Τά άντίθετα, μέσα στο άκατάπαυστο γίγνε-
σθαι όπου βρίσκονται, είναι σέ σύγκρουση"'. Ή ήρακλειτική θεώρηση, μέσω
τής διαλεκτικής σκέψης, συλλαμβάνοντας τήν άδέκαστη και διαρκή ροή και
τή διάρκεια πού ενυπάρχει στήν άνεπίστρεπτη ροή, τήν έριδα (διχόνοια) και
τή σύγκρουση, δέν είναι ούτε αισιόδοξη, ούτε άπαισιόδοξη, άλλά τραγική.
Ό Ηράκλειτος έχει τή σοφία, γράφει ό Κώστας Άξελός , νά συμμαχήσει
μέ τή διχόνοια. Σέ άντίθεση μέ τις εύχές τού Όμήρου «μακάρι νά χανόνταν
ή διχόνοια άπό τούς θεούς και τούς άνθρώπους», πού άγαποΰσε τον ήρωικό
άγώνα στά πλαίσια ενός σύμπαντος πού τό εύχόταν ειρηνικό, ό Ηράκλειτος
διαπιστώνει τήν υπέρτατη κυριαρχία τής ((έριδας» και δέν μπορεί νά
διανοηθεί τήν κατάπαυση και τό συμπαντικό τέλος πού μπορεί νά προκλη-
θεί άπό τή στασιμότητα.

Και ή δικαιοσύνη; Γιά τον Ηράκλειτο ή δικαιοσύνη είναι ή μεγάλη
δύναμη πού εξασφαλίζει τή συνοχή και τήν κανονικότητα τού γίγνεσθαι
μέσα άπ' τον πόλεμο και τήν έριδα. Ή δικαιοσύνη φανερώνεται μέσα στή

7. Αξελος, ο.π., σ. 48-49.

8. ΑΞΕΛΟΣ, δ.π., σ. 50.

9. Αξελος, δ.π., σ. 51.

10. Αξελός, δ.π., σ. 52.
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σύγκρουση καί τό πιο σπουδαίο, ή ΐδια είναι σύγκρονσηη. Μια συνεχής ομό-
νοια δέν θά άφηνε θέση γιά τή δικαιοσύνη καί οί άνθρωποι δέν θά γνώρι-
ζαν ούτε τό ονομά της, άν τά άδικα δέν υπήρχαν. Τό θετικό (δικαιοσύνη)
καί τό άρνητικό (άδικίες) ένεργοΰν ταυτόχρονα. Καί είναι σέ τέτοιο βαθμό
άμείλικτη ή δικαιοσύνη, ώστε νά μπορεί νά τήν ονομάσει κάποιος «μοίρα»
άπο τήν όποία, ώς άναγκαιότητα, δέν μπορεί νά ξεφύγει ούτε ό ήλιος, ούτε
οί πόλεις, ούτε οί άνθρωποι. Ή μοίρα είναι σφαιρική. Γιατί ή ομόνοια καί ή
διχόνοια, ή σύγκρουση καί ή άρμονία συνθέτουν τό είναι τής ολότητας, ή
όποία ενώνει μέθα της δλα τά άντίθετα. Γιά τον Ηράκλειτο δικαιοσύνη, έρις
καί άναγκαιότητα είναι ταυτόχρονες εκδηλώσεις τής αλήθειας τον κόσμου,
τού «άπόλυτου ορίζοντα», ώς ενότητα τής ολότητας («εν πάντα είναι»).

3. Επίπεδα κλιμάκωσης τών συγκρούσεων

Συγκρούσεις θά ύπάρχουν πάντα. Ωστόσο έχει ύποτιμηθεΐ μέ ποια
ταχύτητα καί δυναμική άναπτύσσονται. Έάν καί ποιά μέθοδος λύσης τους
θά προτιμηθεί έξαρτάται άπό τό επίπεδο κλιμάκωσης πού βρίσκεται ή
σύγκρουση. 'Επίπεδα κλιμάκο^σης έχουν προταθεί. Προτιμάται ή κλιμά-
κωση τών εννέα επιπέδων τού Ελβετού Glasl12.

Ή κάθε μία φάση έχει καμπή όταν τά μέρη μετακινούνται άπότομα σέ
άλλη φάση. Αύτές είναι:

1η) Σκλήρυνση (τών θέσεων): Τά μέρη άπογοητεύονται στις προσδοκίες
τους, άποκλίνουν.

2η) Συζήτηση — 'Αντιπαραθέσεις (πόλωση): Προβολή τών διαφορών άντί-

ληψης τών πραγμάτων άκόμα καί έκτος λογικών ορίων.
3η) Πρόσβαση σέ πράξεις'. Μονομερείς καί άνεξάρτητες ώς κατάληξη θέ-
σεων.

11. Αξελος, ο.π., σ. 175.

12. Βλ. F. Glasl, Konfliktmanagement: Ein Handbuch für Führungskräfte,
Beraterrinen und Berater, Verlag P. Haupt, Bern, 6 Auf. 1999, σ. 215 έπ.
καί Das Anwendungsspektrum unterschiedlicher Mediations formen: Ein
Kontigenztheoretisches Modell, στο G. Mehta und K. Rückert (eds.), Mediation
und Demokratie-Neue Wege des Konfliktmanagements in grösseren Systemen, C.
Auer, Heidelberg 2003, σ. 102 έπ.
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4η) Μετατόπιση τής ευθύνης: Ό ενας θεωρεί τον άλλο ύπεύθυνο τής κατά-
στασης. Ή ίδια του εικόνα υπερκαλύπτεται.
5η) Άπώ/ιεια δυνατότητας επαναφοράς: 'Επικρατεί ή άντίληψη άδυνα-
μίας έπανόδου σέ επίπεδο συζήτησης. Ή προηγούμενη συμπεριφορά
συνδυάζεται μέ τή σημερινή εικόνα. Δημιουργείται ή εικόνα «'Εγώ και
ό Εχθρός».

6η) Στρατηγικές άπειλής: Όταν άποτύχει ή επάνοδος, κάθε μέρος προσπαθεί
νά χρησιμοποιήσει στρατηγικές εξαναγκασμού μέ άποτέλεσμα τήν ισό-
τιμη άντίδραση.

7η) Περιορισμένα κτυπήματα άφανισμοϋ: Τά μέρη φοβούνται γιά τήν ίδια
τους τήν ύπαρξη μέ τό κακό πού μπορεί νά προκληθεί στον άλλο. Κάθε
άπώλεια τού άλλου δημιουργεί ικανοποίηση και συμψηφίζει τήν άνικα-
νοποίητη βούληση νίκης.
8η) 'Αφανισμός τής βάσης «ύπαρξη»: 'Εφόσον δέν πετύχει ή έπάνοδος,
τά μέρη στρέφονται στή διάλυση, παύοντας νά ενδιαφέρονται γιά τον
κίνδυνο τής ίδιας τους τής ύπαρξης.
9η) Αφανισμός τής άλλης πλευράς: Τό τελευταίο επίπεδο τής σύγκρουσης
είναι ή χρησιμοποίηση κάθε μέσου γιά τον άφανισμό τού άλλου. Ή βού-
ληση γιά άφανισμό επεκτείνεται όσο τό ένα μέρος υποθέτει ότι ή δική
του καταστροφή θά έπέλθει όσο τό άλλο μέρος έπιζεΐ.
Στά τελευταία δύο στάδια άφανισμοϋ ή γεφύρωση και ή έπίλυση άπό
τά μέρη δέν είναι δυνατή.

Τά πρότυπα έπίλυσης τών συγκρούσεων είναι κυρίως ή δύναμη, δ νόμος
και ή συναίνεση13. Ή Δύναμη χρησιμοποιεί μέσα βίας είτε γιά άμυνα είτε
γιά έπίθεση, μέ κριτήριο έπίλυσης τήν ύπεροχή του ισχυρότερου μέ άποτέ-
λεσμα τήν έξαφάνιση, υποταγή ή έπιβολή τρόμου. Γιά τό Νόμο ή μέθοδος
έπίθεσης ή άμυνας άκολουθεΐ τύπους και υπαγωγή σέ διαδικαστικούς κανό-
νες· κριτήριο έπίλυσης είναι ό Νόμος μέ τήν έννοια μιάς άξιολογικής κατα-
νομής, μέ άποτέλεσμα ή άπόφαση νά μεταβιβάζεται στο Δικαστήριο. Γιά
τή Συναίνεση άκολουθείται, κατά κανόνα, διαρθρωμένη διαδικασία φάσεων
μέ μεσολαβούντα τρίτο γιά υπερπήδηση διλημματικών διαπραγματεύσεων,
μέ κριτήριο έπίλυσης τήν ισορροπία τών συγκρουόμενων συμφερόντων, μέ
άποτέλεσμα τήν αύτοϋπεύθυνη άπόφαση τών μερών.

13. Βλ. G. Mähler und Η.-G. Mahler, δ.π., σ. 264 έπ., άρ. 20-30.
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4. Ή κρίση τον νομικού συστήματος

Άς παραμερίσουμε τή Δύναμη ώς πρότυπο επίλυσης τών άνθρωπίνων
συγκρούσεων. Ή άνάδυση τής συναίνεσης καί τής διαμεσολάβησης δίπλα
στο Νόμο είναι άπόρροια τής κρίσης τού νομικού συστήματος.

Ή νομική ρύθμιση συνδέεται μέ άποξένωση1ί. Είναι ολοκληρωτικά
σύστημα ανάθεσης. Ή άπόφαση δέν είναι τών 'ίδιων τών ενδιαφερομένων άλλά
μεταφέρεται στο Νόμο, στό Δικαστή. Τό ((Σύστημα άνάθεσης», «Νόμος»,
πρέπει όμως νά αποδειχθεί ισχυρότερο άπο τό ((Σύστημα Δύναμη», διαφο-
ρετικά δέν θά μπορούσε νά κατισχύσει δεσμευτικά. Σ' αύτό λοιπόν, κατ'
άνάγκη ένυπάρχει υψηλό μέγεθος δομικής έπιβολής πού δικαιολογείται άπο
τήν άνάγκη νά έπιβληθεΐ τό Δίκαιο. Ή δομή αύτή άντιστοιχεΐ στή διάζευξη
((τό ένα ή τό άλλο», τρίτο δέν υπάρχει. Πλησιάζει προς τή δομή τής Δύναμης.
Υπάρχουν τελικά νικητές καί νικημένοι ή νικητές στον πρώτο βαθμό
διαδικασίας νά γίνονται ήττημένοι σέ έπόμενο βαθμό. Αύτή ή άποξένωση
φέρνει όμως μέσα της ΐδιες συγκρούσεις, διότι δ κόσμος τών συναισθη-
μάτων καί τών 'ίδιων άντιλήψεων περί δικαιοσύνης, δπως τον άντιλαμ-
βάνεται ό νικημένος, έχει τεθεί εκποδών, άντιλήψεις πού άκόμα μπορεί
νά είναι άντίθετες μέ τή λογική τής διαδικασίας καί τό άποτέλεσμά της.
Πρόκειται γιά άναγκαία συνέπεια τού Συστήματος τού Νόμου, διότι έχει
τό δίπολο χαρακτήρα άπόφασης ((Ναι/Όχι», σύμφυτο μέ τό Σύστημα,
προκειμένου ή άπόφαση νά είναι σύμφωνη κατά τήν υπαγωγή στό νομικό
συλλογισμό. Ή κρίση τού νομικού συστήματος έπήλθε άρχικά λόγω τών
άναταραχών τών κοινωνικών τάξεων, τής μεταβολής τού πλαισίου — δρων
οικονομικών, πολιτικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών καί κυρίως λόγω
τής άνάπτυξης πεδίων μέ νομικά άνεύρετες ή δύσκολα νά βρεθούν λύσεις.
"Επειτα τά ((πραγματικά» πλέον τών ύποθέσεο^ν μέσω τής οίκουμενο-
ποίησης καί τής έξάπλωσης τής πληροφορίας γίνονται «περιπλοκότερα»
καί μεταβάλλονται ταχύτερα. Αύτά τά δύο συνδέονται μέ τήν περιστολή τής
«ιεραρχίας» στά κοινωνικά μορφώματα όπως π.χ. οί οικογενειακές σχέσεις
έγιναν πιο εύέλικτες καί άμφιλεγόμενες, ή οικονομική ζωή είναι προσανα-
τολισμένη σέ σχεδιασμό καί έκτέλεση μέ μορφές εργασίας πού μεταβλή-
θηκαν σέ ομαδικές, δικτύου. "Ετσι ό πλουραλισμός άξιών συνδυάστηκε μέ

14. Βλ. G. Mahler und Η.-G. Mahler, δ.π., σ. 266, άρ. 24.
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μια διαδικασία ανάπτυξης τής προσωπικότητας πού νομικά εκφράζεται ώς
άνάπτυξη τής ιδιωτικής αύτονομίας.

Τό Δίκαιο δέν έχει ύπαρξη αύτο καθεαυτό. Δημιουργείται άπό τούς
άνθρώπους και εφαρμόζεται άπό τούς άνθρώπους15. Σήμερα, μέσα στο γενικό
πνεύμα πού κρατεί διεθνώς, ή άνάπτυξη τού Δικαίου είναι ποσοτική πού υπερ-
βαίνει δυσανάλογα τις δυνατότητες τής δικαιοσύνης. Ό ύπερπληθωρισμός, ή
τεχνολογία, οί επιπτώσεις άπό τή μόλυνση τού περιβάλλοντος, ή επιστροφή
τού άνθρωπου στον εαυτό του και τό εγωιστικό κλείσιμο γιά αύτοάμυνα, τό
χάσμα πού διαμορφώθηκε μεταξύ λίγων οικονομικών πλέον ((Λεβιάθαν» και
τών δισεκατομμυρίων άλλων πολιτών και οί μηχανισμοί διευκόλυνσης ή μή
καταστολής τής άπάτης, αύξησαν τον άριθμό τών διενέξεων, τήν έριδα και
τή διχόνοια σέ βαθμό πού ή δικαιοσύνη νά μην μπορεί με επάρκεια νά αντα-
ποκριθεί στήν εξουσία πού τής έχει άνατεθεΐ νά ((καθορίζει τήν κοινωνική
συμπεριφορά». Ή «διάγνωση» τού προβλήματος δέν είναι εύκολη άλλά ούτε
ή θεραπεία, άφού κατ' άνάγκη ή ποσότητα, τό μέγεθος, λειτουργεί σέ βά-
ρος τής ποιότητας. Ή δικαιοσύνη γίνεται ό «μεγάλος άσθενής» και γιά τό
κενό πού άφήνει έλλοχεύει ό κίνδυνος νά τό κερδίσει άναπόδραστα ή Δύναμη,
ή ισχύς, έτσι ώστε νά άλλάζει ή κοινωνική τοπολογία. Κατ' άνάγκη όμως
τά περιθώρια τού νομικού συστήματος διευρύνονται γιά νά εισέλθουν θεσμοί
και πρακτικές συνεργατικές ή συμβατικές, δομικές μορφές αύτο-όργάνωσης
γιά νά καλύψουν, όσο είναι δυνατό, τον ογκο και τήν πολυπλοκότητα τών
διενέξεων πού άνακύπτουν άπό διαφορές καταναλωτικές, έργατικές, οικο-
γενειακές, γειτονικές, διαφορές άστικής ή έμπορικής φύσεως και διαφορές
διασυνοριακές, εΐτε ύπό μορφή διαδικασιών εκούσιας πρόσβασης, όπως οί
μορφοποιήσεις τής δικαστικής μεσολάβησης και τής διαμεσολάβησης, είτε
άκόμα ύπό μορφή υποχρεωτικής χρησιμοποίησής τους.

5. Φ ν ση και δυναμική τής διαμεσολάβησης.
Ή Σκιά τον Δικαίου

Ή διαμεσολάβηση εχει διπλή φύση:

Πρώτα, είναι διαδικασία επικοινωνίας προς κατανόηση και άνεύρεση
άπό τά μέρη κοινής άπόφασης. Δεύτερον, κατευθύνεται κατ' άποτέλεσμα στή

15. Βλ. J. Hagen, Law and Society, Rechtsphilosophie, Festschrift für Michael
Fischer, 2010, σ. 45, 59.
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διαμόρφωση τών σχέσεων μέ Σύμβαση μέσω μιας χρονικο-λογικής δομής
φάσεων μέσω τοΰ διαμεσολαβητή, όπως (1) δέσμη εργασιών (επαφή μέ τά
μέρη, άν τό άντικείμενο προσφέρεται ή όχι, όπως άντιμετωπίζουν τά μέρη
τή διαφορά), (2) το αντικείμενο προς επίλυση (άν υπάρχει συμφωνία ή όχι,
ανοικτά πεδία σύγκρουσης, ένδυνάμωση τής αύτονομίας), (3) επεξεργασία
τής σύγκρουσης (παρελθόν, μέλλον, θέσεις καί συμφέροντα, κοινά, συγκρου-
όμενα ή συμπληρο^ματικά, λήψη υπόψη τών άρχών τοΰ Δικαίου), (4) φάση
συμφωνίας (έπιλογή λύσεων, γνώση τών συνεπειών), (5) διαμορφωτική φά-
ση — σύναψη συμφωνίας (έξέτασή της άπό τά μέρη, συμβουλή δικηγόρων
έλεγχος τοΰ εύλογου, άνάπτυξη μέσω τής Σύμβασης άμφίπλευρης κατανό-
ησης, έπαναπροσδιορισμός τών ρόλων καί τών σχέσεων).

Ή δυναμική τής διαμεσολάβησης, μέσω τών φάσεων μιάς ιδεατής
δομής της —όπως ή διαφώτιση τών μερών άπό τό διαμεσολαβητή, ή
διαπίστωση καί περιγραφή τών θέσεων καί καταστάσεων προβληματισμού,
ή επεξεργασία τών μελλοντικών συμφερόντων, ή δημιουργία έπιλογών λύ-
σης καί ή ολοκλήρωση τοΰ άποτελέσματος μέσω δεσμευτικής συμφωνίας—
βρίσκεται στό ότι στηρίζει καί επιβεβαιώνει τον αύτοκαθαρισμό τών μερών
καί τήν έπιθυμία τους στή συμμετοχή. Τά μέρη κατά κανόνα προσέρχονται
ώς έχθροί οχι ώς φίλοι. Τό κρίσιμο είναι ότι δημιουργείται άλληλεξάρτηση.
Ή συμπεριφορά τους γίνεται δράση — άντίδραση. Ό διαμεσολαβητής τά
στηρίζει γιά διάλογο, ώθεΤτήν ικανότητα, τους γιά διαπραγμάτευση καί δια-
μόρφο^ση λύσεων. Είναι έτσι δομημένη ή διαδικασία της πού, σέ άντίθεση μέ
τή δικαστική, δέν κατευθύνεται σέ κρίση έπί τών νομικών θέσεων, άλλά γί-
νεται τρόπος πού δημιουργεί άξιες μέσω τής κοινωνίας, τής συνεργασίας καί
τής τελείωσης, άξιες τις όποιες τά μέρη στις άπαρχές τής διαδικασίας δέν θά
μπορούσαν νά προϊδοΰν. "Ετσι ένώ στή δικαιοδοτική διαδικασία ό «άγώνας
είναι γιά τό δίκαιο», στή διαμεσολάβηση ο προορισμός είναι «άγώνας γιά
τή συναίνεση». Ό διαμεσολαβητής ενσωματώνει τή διαδικασία. Συμβολίζει
τή μετάθεση άπό τό δυϊσμό τής σκέψης «τό ένα ή τό άλλο » καί άνοίγει τήν
πόρτα γιά μιά συνολική άντίληψη τών διαφορετικών θέσεων. Ό σκοπός τού
τρίτου είναι νά μετατρέψει ένα δισδιάστατο άγώνα σέ τρισδιάστατη άνα-
γνώριση πού οδηγεί σέ λύση. Ό τρίτος δέν είναι βοηθός ή πρόσθεμα. άλλά
ολοκληρωμένο συστατικό τού σχεδιασμού.

Το Δίκαιο δεν μένει αμέτοχο', ένεργοποιει τά έπιμέρους συμφέροντα,
ελέγχει τή στάθμιση, τό εύλογο καί τό δίκαιο, καθορίζει τά όρια τοΰ έπι-
τρεπτοΰ τής συμφωνίας πού δεσμευτικά γιά τά μέρη θά διαπλάσσει τις
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βιωτικές τους σχέσεις. Ή διαμεσολάβηση χρησιμοποιεί το Δίκαιο, έτσι
ώστε στή νομική γλώσσα νά διαμορφώνεται ή σχέση 1:1 χρησιμοποιώντας,
σέ συμβατικές μορφές, παρεπόμενες υποχρεώσεις και έκτελεστότητα τής
συμφωνίας μέ ρήτρες γιά νά άποφεύγεται ή δημιουργία νέων διενέξεων. Ή
σύμβαση γίνεται μέσο κάλυψης άπό τον κίνδυνο, δημιουργεί δικαιώματα και
υποχρεώσεις και μέσω αύτής, στή διαμεσολάβηση, δημιουργείται Δίκαιο.
"Ετσι όμως, έχει γραφτεί, οί λεγόμενες «Σκιές τού Δικαίου» (Shadows of the
Law) δέν χάνονται στή διαμεσολάβηση. Μιά σκιά εμφανίζεται όταν υπάρχει
πηγή φωτός. Στο Νόμο άνήκει νά φτιάξει μιά τάξη γιά πολλούς. Όπου
αύτό δέν άρμόζει, τά μέρη προσαρμόζονται μέ σύμβαση. Έδώ επεμβαίνει ή
διαμεσολάβηση, ώς δρόμος του Εύλογου (Reasonable) και τής συμφιλίωσης.
Τό Δίκαιο όμως τού Νόμου και ή Διαμεσολάβηση δέν κοιτάζονται άντιθε-
τικά. Τό Δίκαιο τού Νόμου υποστηρίζει τή Διαμεσολάβηση γιά δημιουργική
διαμόρφωση, εΐτε όταν φωτίζεται σωστά ε'ίτε άκόμα όταν χρησιμοποιείται
τό ΐδιο τό Δίκαιο ώς πηγή φωτός16.

6. Ή διαμεσολάβηση φυσική επιλογή λύσης
τών άνθρώπινων συγκρούσεων:
Ύπεροχή ή συνύπαρξη;

Κατά τή στωική φιλοσοφία ή έξέλιξη είναι μιά κλειστή άνέλιξη πού
έχει άπροσδιόριστα ξαναρχινήματα17. Ή ιδέα τής έξέλιξης άπό μόνη της δέν
έξυπακούει καμιά ιδέα προόδου ή οπισθοδρόμησης. Σημαίνει όλες τις μετα-
μορφώσεις πού υφίσταται ένας οργανισμός ή μιά κοινωνία, άνεξάρτητα άν
αύτές οί μεταμορφώσεις είναι εύνοϊκές ή δυσμενείς18. Γιά τον Spencer πρόο-
δος είναι ή άνεπαίσθητη και συνεχής άνάπτυξη λανθανουσών ικανοτήτων τού

5 Α ' r 1 \ V 5 ' .. ~ ! 19

άνθρωπου κατω απο την επιοραση ευνοϊκών περιστάσεων .

16. R. Η. Mnookin and L. Kornhauser, Bargaining in the shadow of the Law,
The Yale Law Journal, 905, 1979. Έπί σης, G. Η. Mähler und G. Mähler, Licht
und Schatten. Zum Umgang mit dem Gesetzesrecht in der Mediation, FPR, 1996,
σ. 16 έπ.

17. Renouvier, Histoire et solutions des problèmes métaphysiques, Κεφ. XIV, III
άναφ. Α. Lalande, Λεξικοί· της Φιλοσοφίας, Πάπυρος, Αθήνα 1955, λέξη «έξέλιξη».

18. Demoor, Massart et Vandervelde, L'évolution, régressive 17, Lalande,
Λεξικόν τής Φιλοσοφίας, ο.π., λέξη «εξέλιξη».

19. Η. Spencer, Autobiography, I σ. 415 άναφ. Lalande, Λεξικον τής Φιλοσοφίας,
δ.π., λέξη «έξέλιξη».
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Ανεξάρτητα άπο τις θεωρίες περί εξέλιξης20 πού έχουν διατυπωθεί
(λαμαρκισμός: ή σταθερότητα τού είδους είναι συνάρτηση τής σταθερό-
τητας τού περιβάλλοντος· δαρβινισμός: ή έπιβίωση τών ικανότερων μορφών
είναι ένα είδος διαλογής πού λέγεται ((φυσική έπιλογή» καί οδηγεί στήν
έπιβίωση τού καταλληλότερου τύπου· μεταλλακτισμός (Hugo de Vries):
πού περιλαμβάνει ένα είδος συντηρητικής επιλογής τού μέσου τύπου· συν-
θετική θεωρία: οί έξελικτικοί μετασχηματισμοί είναι στενά συνδεδεμένοι
μέ νέους γενετικούς συνδυασμούς πού δημιουργούνται άπό τις διασταυρώ-
σεις καί τις μεταλλάξεις), ό Δαρβίνος, δανειζόμενος τή λέξη «έπιλογή» πού
χρησιμοποιούσαν καλλιεργητές καί κτηνοτρόφοι πού διαλέγουν γιά τήν
άναπαραγωγή τους καλλίτερους σπόρους (τεχνητή επιλογή), ύπέθεσε οτι,
έπειδή λείπει κάθε εκούσια έπέμβαση, ό ρόλος του ζω'ίκού ανταγωνισμού
πού άσκεΐται στις μικρές τυχαίες ποικιλίες πού παρουσιάζονται στά όντα
τού ίδιου είδους έχει ώς άποτέλεσμα νά δώσει στά τελειότερα άπό αύτά, στά
πιο προσαρμοσμένα, τις πιο εύνοϊκές δυνατότητες γιά τήν άναπαραγωγή καί
τήν έπιβίωση καί συνεπώς νά διατηρήσει τις εύνοϊκές ποικιλίες καί νά άπο-
κλείσει τις βλαβερές. Αύτό ονόμασε ((φυσική έπιλογή» (natural selection).
Άπό αυτόν όμως τον τύπο τής φυσικής επιλογής, πού στηριζόταν σέ ένα
διαφοροποιητικό θάνατο πού έξαφάνιζε τούς λιγότερο ικανούς, άναπτύ-
χθηκε, μέσω τής συνθετικής θεωρίας, ή ((φυσική έπιλογή» πού δέν κλείνεται
σέ μιά περιοριστική κατεύθυνση τής εξέλιξης άλλά πού ό κινητήριος ρόλος
της είναι δημιουργικός, γεννώντας πρόοδο μέ συγκεκριμένους στόχους, ιδί-
ως στή μέσω προσαρμογής δημιουργία νέας ισορροπίας.

Ή προσαρμογή τής εξελικτικής θεωρίας στό δίκαιο επιβλήθηκε άπό τό
γεγονός ότι αύτή γεννήθηκε γιά νά έξηγήσει φαινόμενα διαφορετικά άπό τό
δίκαιο ή τουλάχιστον προκλήθηκε γιά νά εξηγήσει νομικά-δικαιικά φαινό-
μενα άπό μή νομική προοπτική. 'Εάν ή φυσική έπιλογή άποτελεΐ τον κύριο
παράγοντα έξέλιξης τού οργανισμού, τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τό Δίκαιο;
Μήπως τό Δίκαιο έξελίσσεται άπό τό νομοθέτη ή υπερβατικά; Αύτό
πού πράγματι προσφέρει ή θεωρία τής έξέλιξης είναι ένας έξωτερικός

20. Βλ. J. Μ. Smits, Darwin at work: How to explain change in transnational
and European private Law, στο P. Zumbansen and G. P. Callies (eds.), Law,
Economics and Evolutionary Theory, έκδ. EE, 2011, σ. 322, 324.
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άπολογισμός ώς προς τό ((πώς τό δίκαιο άναπτύσσεται». Δέν μας πληρο-
φορεί γιά τό περιεχόμενο του δικαίου, άλλά γιατί άναπτύσσεται21. Πώς εξη-
γείται ή δικαιολογείται ή μεταβολή στο Δίκαιο; Όπως σέ κάθε δραστηριό-
τητα ή συστήματα, ό άνταγωνισμός μεταξύ νομικών συστημάτων μπορεί νά
οδηγήσει σέ προτίμηση, ένώ ή νομική ποικιλότητα προωθεί τήν καινοτομία
και τό νομικό περιβάλλον γίνεται πειραματικό εργαστήριο. Αύτή ή ποικι-
λότητα δέν σημαίνει ότι οί ((λύσεις» δέν μπορούν νά συνυπάρχουν και νά
δικαιολογούν τό «γιατί» και τό ((πώς» περισσότεροι θεσμοί άντιμετωπίζουν
τό ίδιο πρόβλημα.

Μπορεί ή διαμεσολάβηση, ώς λύση τών άνθρωπίνων συγκρούσεων, νά
θεωρηθεί σήμερα ώς ((φυσική επιλογή» μέ τήν έννοια τής εξελικτικής θεω-
ρίας; Γιά τήν τελευταία, όπως τή θεμελίωσε ό Δαρβίνος, τό κρίσιμο είναι
ότι ή ((ιστορία εχει σημασία»22. Ή εξελικτική θεο^ρία άναζητάει νά εξη-
γήσει τούς μηχανισμούς άλλαγής στις δομές διαχρονικά, και δή άλλαγής
βαθμιαίας, όχι επαναστατικής, μέσα άπό τις θεμελιώδεις θεωρητικές ιδέες
της γιά ποικιλότητα τών δομικών στοιχείου, τής έπιλογής τών καλλίτερα
προσαρμόσιμων και τής σταθερότητας. 'Εάν ένας νέος νομικός θεσμός έχει
τή δυνατότητα νά προσελκύσει — λόγω ευκολότερης πρόσβασης, ταχύτη-
τας, μικρότερης δαπάνης άλλά και λόγω άπλούστερης διαμόρφωσης του ή
άκόμα διότι ό άνθρωπος νοιώθει νά συμμετέχει πιο ολοκληρωμένα σ1 αύτόν
και όχι έξω άπό αύτόν παρά νά άναμένει τό δίπολο νόμιμο/μή νόμιμο, δη-
λαδή νά έχει τον κύριο ρόλο στή λύση τής δικής του περιπέτειας— τότε ό
θεσμός αύτός μπορεί νά θεωρηθεί ότι άνταγωνίζεται τούς υπάρχοντες άπό
άποψη έκπλήρωσης σκοπού. Θά 'θελα νά πώ ότι έάν ή 'Εποχή ζητάει τό
Νέο, τότε τό έπιλέγει, και ό νέος θεσμός γίνεται τελικά άναγκαΐος. "Ετσι
ενσωματώνεται προσαρμοστικά ώς λύση εναλλακτική, διαφορετική άπό
τούς ύπάρχοντες. Ναί, ή διαμεσολάβηση γίνεται φυσική επιλογή σέ σχέση
μέ τό δικαστικό σύστημα τού Νόμου. Γιατί;

Στή σημερινή κρίση τού νομικού συστήματος άλλά και λόγω ένός μετα-
βαλλόμενου, συνεχώς και ραγδαίως, κοινωνικού γίγνεσθαι, ή διαμεσολάβηση,

21. J. M. Smits, ο.π., σ. 332.

22. G. P. Callies, J. Freiling and M. Renner, Transnational governance and
evolutionary theory, στο P. Zumbansen and G.P. Callies (eds.), Law, Economics
and Evolutionary Theory, έκδ. EE, 2011, σ. 353 έπ., 354.
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σέ σχέση μέ το Νόμο, απαντάει μέ τό σύστημα Συναίνεσης, πού ξεκινάει
άπό τή θέση τής διαφορετικότητας καί τού τρόπου άντίληψης τών εμπλεκο-
μένων στήν έριδα.

'Εάν ήθελε κάποιος νά προσεγγίσει άπλά τις διαφορές τών δύο
Συστημάτων23 Νόμος-Διαμεσολάβηση, θά μπορούσε νά τις καταγράψει σέ
γενικές γραμμές ώς άκολούθως:

ΝΟΜΟΣ

1) 'Επικράτηση μιάς άποψης
σύμφο^να μέ τό μέτρο τού
νόμου = εξαφάνιση τών διαφορών.

2) Αξιολόγηση τοΰ παρελθόντος,
σύμφο,ίνα μέ τό κριτήριο

«όρθό — λάθος».

3) 'Επικράτηση τών θέσεων
Δικαίου.

4) Ή έπικράτηση τών θέσεων
κατευθύνεται σέ νίκη
(νικήσας — ήττημένος).

5) 'Ισχύει μόνο μία
«ορθή άπόφαση».

Ή διάζευξη «Το ένα ή τό Άλλο».

6) Τό κέρδος τού ένός είναι
άπώλεια γιά τον άλλο.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

1) Αποδοχή τής διαφορετικότητας
τών θέσεων — άπόψεων.

2) Διαμόρφωση τοΰ μέλλοντος
κατά τά κριτήρια τοΰ δυνατού,
άναγκαίου καί άξιολογικά
έπιθυμητοΰ.

3) Σύνθεση τών διαφορετικών
συμφερόντων.

4) Ή διαφορετικότητα

τών άπόψεων καί συμφερόντων
τυγχάνει σεβασμού.

5) Ή άναζήτηση δημιουργικής
σύγκλισης τών διαφορών

μέ τή σύζευξη.

Τό Σχήμα «"Ετσι όπως/καί».

6) Κατά τό δυνατόν κέρδος καί γιά
τά δύο μέρη" άναζήτηση
εναρμονισμένων λύσεων συνέργειας.

23. Βλ. G. Mähler und Η.-G. Mähler, Aussergerichtliche Streitbeilegung-
Mediation, βλ. ύποσ. 3, σ. 264, 265, άρ. 20 έπ.
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7) Μή έπίδειξη τής ίδιας αδυναμίας.
Τήν αδυναμία του ενός

θα τήν εκμεταλλευθεί
ό άλλος γιά νά κερδίσει.

8) Τρίτος (ό Δικαστής)
άποφασίζει μέ βάση
άντικειμενικά κριτήρια (τό Νόμο).

7) Ή άποδοχή τής 'ίδιας
άδυναμίας είναι συνήθως τό σημείο
καμπής τής σύγκρουσης, γιατί έκεΐ
είναι πού χρειάζεται ή ύποστήριξη
τού άλλου.

8) Τρίτος (ό Διαμεσολαβητής) δέν
εχει τήν εξουσία άπόφασης. Υπο-
βοηθάει τούς συγκρουομένους νά κατα-
λήξουν σέ κοινές αύτοϋπεύθυνες άπο-
φάσεις. «Βοήθεια σέ Αύτοβοήθεια».

9) Τό πρώτο Σύστημα 9) Ή Διαμεσολάβηση

«έφαρμόζει τό Δίκαιο». ((χρησιμοποιεί τό Δίκαιο».

7. Ό θρίαμβος τής συναίνεσης

Ή διαμεσολάβηση εξελίχθηκε ώς ό θεσμός μέ στοιχεία: τήν ούδετε-
ρότητα τού διαμεσολαβητή, τήν έκούσια συμμετοχή, τήν άρχή τής πλή-
ρους ενημέρωσης, τήν άνάπτυξη όλων τών ένδεχομένων λύσεων και τών
άποφασιστικών γιά τις λύσεις γεγονότων, τήν άρχή τής έμπιστοσύνης και
έμπιστευτικότητας, τον άποκλεισμό μετακίνησης τών στοιχείων στή δικα-
στική διαδικασία, τήν άμεση έπικοινωνία τών μερών, τήν ενδυνάμωση τής
ικανότητας διαλόγου τών μερών τής συνεργασίας και διάπλασης (χωρίς
άγώνα = έπίθεση/άμυνα) λύσης δεσμευτικής.

Μ' αύτόν τον τρόπο μεταφέρει τον άνθρωπο σέ άλλο πολιτιστικό επί-
πεδο οπού ό «άλλος» δέν είναι άντίδικος και δέν παραμένει παντοτινός έχθρός
στο τέλος τής λύσης τής έριδας. Ή συναίνεση, ή σύμβαση έδώ θριαμβεύει.

Υπάρχουν λαοί οπού ή κουλτούρα τους άπομακρύνει τό Δίκαιο, ώς κάτι
επώδυνο. Στήν Κίνα, ιδίως στήν Ιαπωνία24, ένώ κυριαρχεί ή εσωστρέφεια,
οί λογικές λύσεις θεωρούνται οτι βρίσκονται μακριά άπό τή φύση τών πραγ-
μάτων και ή ((επιβολή» άπό τό δίκαιο, ώς άντίθετη προς τήν ελευθερία.

24. Βλ. σχετικά TosHiruKi Nöda, Introduction au droit japonais, Librairie
Dalloz, 1966, σ. 175.
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θεωρείται, αποκρουστική25: («Δέν άγαπάνε το δίκαιο στήν Ιαπωνία»). Ό
νομικός θεωρείται δτι δέν γνωρίζει παρά μόνο τήν αντίθεση μεταξύ ναι ή
οχί26. Τό δίκαιο έτσι δέν ένδιαφέρεται ούτε για τό ((περισσότερο» ούτε γιά
τό ((λιγότερο». Καί διερωτάται ό 'Ιάπωνας διανοούμενος: «Άλλά ό κόσμος,
γεμάτος άπό ζωή καί ομορφιά, δέν είναι ένας κόσμος μέ άτέλειωτες άπο-
χρώσεις;» "Ετσι άφήνονται στή διέξοδο giri (gi=Sixaio π=εύλογο), δηλαδή
τό καθήκον τού υπόχρεου έκούσια νά έκπληρώσει. Οί διανθρώπινες σχέσεις
giri στηρίζονται στό συναίσθημα καί στή φυσική άνθρώπινη άφοσίωση καί2'
μ' αύτόν τον τρόπο διαιωνίζονται. Τή σημασία αυτής τής κουλτούρας δίνει
ή άναφορά στους κήπους τής 'Ιαπωνίας. «Δέν ζητούν συμμετρίες. Ό κήπος
γίνεται σάν νά τον έφτιαξε ή φύση. Οί πέτρες τοποθετούνται'έτσι σάν ή
φύση νά 'θελε μιά τέτοια σύνθεση». Τό ikebana (ή τέχνη τής άνθοδέσμης)

στοχεύει άκριβώς στήν άναπαραγωγή τών τάσεων τής φύσης καί όχι στή

/ / \ >/ n ν ν " 28

γείομετρια, περισσότερα στήν αίσθηση παρα στην όραση .

Διαμεσολάβηση σημαίνει στήν ούσία της συναίνεση, σύμβαση.

Ή σύμβαση δηλώνει καταρχάς στήν κοινή γλώσσα μιά εσκεμμένη άπό-
φαση πού έχει ληφθεί άπό κοινού, πού περιλαμβάνει υποσχέσεις. Λέγεται
ότι καί γιά ένα μόνο άτομο, όταν παίρνει λογικές ή φυσικές άποφασεις για
προσωπική του χρήση, παραδόξως, μπορεί κάποιος νά μιλάει γιά «συμβά-
σεις μέ τόν έαυτό μας».

Ό David Hume29 ξεφεύγει άπό το στοιχείο τής υπόσχεσης καί άπό
έκείνους πού υποστηρίζουν ότι ή «δικαιοσύνη πηγάζει άπό τις άνθρώπινες
συμβάσεις». Βλέπει τή σύμβαση σάν ένα συναίσθημα κοινού συμφέροντος,
πού ό άνθρωπος διαπιστώνει τούς όμοιους του καί πού τόν κάνει νά βρί-
σκεται μαζί μέ άλλους μέσα σ' ένα γενικό σχέδιο ή μέσα σ' ένα σύστημα
δράσεως, έτσι ώστε ή δικαιοσύνη νά μετακινείται σέ βάση άνθρώπινων συμ-
παθειών. Δύο άνθρωποι, λέει, τραβούν μαζί κουπί πάνω στήν ΐδια βάρκα
((άπό μιά κοινή σύμβαση», άπό κοινό συμφέρον χωρίς καμμία υπόσχεση ή

25. Nöda, δ.π., σ. 175, 182.

26. Nöda, δ.π., σ. 183.

27. Nöda, δ.π., σ. 191, 193.

28. Nöda, δ.π., σ. 182.

29. D. Hume, An enquiry concerning the principles of morals, 1751, II, σ. 474.
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συμβόλαιο. "Ετσι και ό λόγος, οί λέξεις, ή γλώσσα καθορίστηκαν άπό μιά
άνθρώπινη σύμβαση ή συμφωνία χωρίς δεσμευτικότητα.

«Ανάληψη υποχρέωσης», δέσμευση θεωρείται ό δεσμός πού υπάρχει με-
ταξύ ενός άτομου και τών πράξεών του και μάλιστα στό βαθμό πού μπορεί
νά ταυτιστεί, ν' άφομοιωθεΐ στήν πράξη αύτη. Σημασία έχει πρώτον ότι μό-
νον οί πράξεις μάς ύποχρεώνουν —συνεπώς δέν μάς υποχρεώνουν οί ιδέες, τά
συναισθήματα, παρά μόνον ή πραγματική συμπεριφορά μας— καί, δεύτερον,
ότι κάποιος μπορεί νά δεσμευθεί σέ διαφορετικό βαθμό άπό τις πράξεις του .
Συνεπώς ό δεσμός πού υπάρχει μεταξύ άτομου καί τής συμπεριφοράς του δέν
καθορίζεται άπό τό νόμο καί το δίλημμα «όλα ή τίποτε)). Μεταβλητές (περι-
στάσεις) πού επιδρούν στό δεσμευτικό χαρακτήρα μιάς πράξης θεωρούνται:
ό δημόσιος ή ιδιωτικός χαρακτήρας τής πράξης, ό ενιαίος ή επαναλαμβα-
νόμενος χαρακτήρας τής πράξης, τό δαπανηρό τής πράξης, ό άνακλητός ή
άμετάβλητος χαρακτήρας της, ή σημασία τού αισθήματος έλευθερίας πού
συνοδεύει τήν πράξη γιά δέσμευση χωρίς πίεση31. Αύτά τά χαρακτηριστικά
τής δέσμευσης-ύποχρέωσης, κατά τήν κοινωνική ψυχολογία, άνευρίσκονται
καί στή νομική δέσμευση.

Ό άνθρωπος άναζητάει μιά ορισμένη συνοχή μέ τις πράξεις του ώστε
νά προσχωρεί έκεΐ πού θεωρεί ότι είναι θέμα δικής του άπόφασης, άναδιορ-
γανώνοντας ή άνασυγκροτώντας αισθήματα, γνώμες, συμπεριφορές, προ-
σθέτοντας, άφαιρώντας, ή διορθαινοντας τήν άντίληψή του συνολικά γιά νά
δημιουργήσει τήν άπόφαση του, τή δική του άπόφαση, άνεξάρτητα γιά τό
τί άπόφαση θά έπαιρναν άλλοι. "Ετσι το άτομο θεωρείται or ι δικαιολογεί ή
επιβεβαιώνει τον εαυτό του. Γιά νά φτάσει έκεΐ θά περάσει άπό τό στάδιο
τών διαπραγματεύσεων πού εξελίσσονται μέσω τής άναπόφευκτης διαδρά-
σης τού άλλου (κατά τή θεωρία τών παιγνίων). "Ετσι τελικά, πιστεύοντας
τό άτομο στήν έσωτερική λογική τής σχέσης του μέ τον άλλο ή τούς άλλους,
συναινεί, άποφασίζει, συμβάλλεται μέ δική του εύθύνη. Αύτή τή διαδρομή
τής αύτοϋπεύθυνης συμπεριφοράς άκολουθεΐ τό άτομο στή διαμεσολάβηση,

30. Βλ. C. Α. Kiesler, The psychology of commitment, Academic Press, N.T.
1971, άναφ. ύπο S. Michaux, Analyse du phénomène contractuel au regard de la
psychologie: Quelques essais de rapprochement, στό συλλ. εργο M. Fontaine, Le
processus de formation du contrat, L.G.D.J., 2002, σ. 799, 803.

31. Michaux, δ.π., σ. 804, 805.
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οχι μόνο αύτοϋπεύθυνα άλλά καί αύτόνομα. Αύτονομία, μέ τήν έννοια του
«πλάτους τής ζωής» καί τοΰ άριθμοΰ τών επιλογών πού έχουμε, νά παίρ-
νουμε άποφάσεις καί άνάλογα μέ αύτές νά πράττουμε. Μπορεί ή μείωση, ή
στέρηση, πού σήμερα κατά κανόνα οί άνθρωποι βιώνουν, νά άμβλύνει τήν
αύτονομία, τήν ταυτότητά μας; Σέ σύγγραμμά της ή Judith Levin32, πού
αύτοϋποβλήθηκε πειραματικά σέ άποχή γιά ένα χρόνο άπό άγορές (ψώνια),
κατέληγε σ' ένα άξιοπρόσεκτο συμπέρασμα: ((Κάποιος χάνει τήν αύτο-
νομία του, όταν χάνει τή δυνατότητα ελέγχου πάνω στά εξωτερικά άγαθά».
Ή αύτονομία είναι ή κρίσιμη προϋπόθεση τοΰ δυτικοΰ καταναλωτισμοΰ.
Γράφει: «Τό νά είσαι άξιόπιστος σημαίνει νά είσαι άξιοσέβαστος. Τό νά
ψωνίζεις είναι θέμα τών μεγάλων (ένηλίκων). Άνθρωπος χωρίς λεφτά είναι
ένα παιδί καί ολα τά παιδιά είναι φτο^χά»33. Αύτή ή σύνθλιψη βέβαια τής
αύτονομίας άπό τή δυνατότητα προμήθειας τών ύλικών άγαθών πού τήν
περιορίζει σέ «επίπεδο πράξης», πραξιακά, δέν τή θίγει στον πυρήνα της
ώς κείμενης σέ «επίπεδο συλλογισμού καί αύτοκαθορισμον». Ή διαμεσο-
λάβηση μέ τή συναίνεση κινείται πάνω σέ έπίπεδο ισορροπίας, μετά άπό
έξαντλητικές μετακινήσεις.

Ή ιδέα ένός ασυσχετικοϋ equilibrium» (ισορροπίας) είναι ότι, σέ ορισμέ-
νες καταστάσεις στρατηγικής συμπεριφοράς, μιά σταθερή έκβαση εξαρτά
τή συμπεριφορά δύο άτόμων. Άπό αύτή τήν έκβαση, κατά τήν εφαρμογή τοΰ
Nash equilibrium, κανένα άτομο δέν εχει κίνητρο νά μετακινηθεί
άλίλοϋ μονομερώς. Τό κάθε μέρος έχει δώσει τήν καλλίτερή του άπάντηση
σέ ό,τι έχουν πράξει οί άλλοι. Σέ κάθε παίγνιο μπορεί νά υπάρξουν μία ή
περισσότερες έκβάσεις πού νά δικαιολογούν τήν κατάσταση αύτή. Ό άλλος
νομπελίστας, Robert Aumann ώστόσο, μετακινούμενος άλλοΰ, σημειώνει ότι
εάν τά μέρη έχουν φτάσει σέ ευκαιρίες επικοινωνίας, μπορεί ορισμένες φορές
νά δημιουργήσουν τή δυνατότητα πρόσθετων συσχετικών ίσορροπιών3ί.

32. Βλ. J. Levine, No Shopping! Ein Selbstversuch, Aufbau Verlag, Berlin
2007, άναφ. ύπο Clemens Sedmak, Autonomie und Reduction, στο Festschrift für
Michael Fischer, ο.π., ύποσ. 20, σ. 265, 266.

33. Levine, ο.π., σ. 57.

34. Βλ. Richard Η. McAdams, The expressive power of adjudication in an
evolutionary context, στο P. Zumbansen and G. P. Callies (eds.), Law, Economics
and Evolutionary Theory, έκδ. EE, 2011, σ. 156, 157, 163.
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"Ετσι. λειτουργεί ή διαμεσολάβηση. Κάθε μέρος έχει μεγάλες πιθανό-
τητες νά κερδίσει άπό τό μήνυμα του διαμεσολαβητή καί νά παίξει τό δικό
του προτιμώμενο equilibrium. Το μήνυμα του διαμεσολαβητή πού παίρνουν
τά μέρη δέν είναι σημάδι τής δικής του γνώσης ή κάτι σάν έκβαση (τυχαία)
τού νομίσματος όταν πέφτει κορώνα ή γράμματα. Είναι άπλά ό τρόπος πού
μιλάει ή ((θεωρία τών παιγνίων» δηλαδή σειρά πράξεων πού άποβλέπουν νά
βροΰν λύση σέ μιά κατάσταση στήν οποία ένας άπό τούς μετέχοντες προ-
σπαθεί νά ένεργει κατά τρόπο πού θά τού έξασφαλίσει ένα έλάχιστο όριο
(minimum) επιτυχίας, έστω καί άν ό ίδιος μπορεί άπλά καί μόνο νά έπη-
ρεάσει και δχι δμως νά καθορίσει τήν έκβαση τών γεγονότων30.

8. Δ ιαμεσολάβηση καί πραγμάτωση τής δικαιοσύνης

Ή διαμεσολάβηση προϋποθέτει ισορροπία οχι μόνο τών θέσεων τών
μελών άλλά καί τού ίδιου τού διαμεσολαβητή ώς ίσορροπιστή άφήνοντας νά
επιλέγουμε μεταξύ δρόμων φανερά καλού καί φανερά κακού. Τό ποιο δρό-
μο θά διαλέξουμε είναι δύσκολο, γιατί υπάρχουν πιεστικοί λόγοι γιά κάθε
κατεύθυνση. Οί διαμεσολαβητές άναμένεται νά προαγάγουν τήν αύτονομία
τών μερών, νά φτάσουν σέ άποτελέσματα ουσιαστικά δίκαια καί νά έξασφα-
λίσουν διαδικαστική δικαιοσύνη36.

ΙΙότε φτάνουμε σέ ούσιαστική δικαιοσύνη; Τί είναι καλό, εύλογο, δί-
καιο; Γιά τούς ώφελισμιστές, ορθό μέ τήν έννοια τού καλού, είναι αύτό πού
δίνει τήν πιο μεγάλη δυνατή ποσότητα εύτυχίας στό σύνολο τής άνθρωπό-
τητας (Bentham. John Stuart Mill). Καθετί πού τείνει στό άντίθετο είναι
κακό. "Ετσι μήπως χάνεται ή ιδιαιτερότητα κάθε κατάστασης; Γιά τούς
οπαδούς τής τελολογίας (Kant) τήν ηθική ζωή πρέπει νά κατευθύνουν, καί
συνεπώς νά κρίνεται, άπό κανόνες καί άρχές ώς οδηγούς τών πράξεών μας,
όπως τό «κατηγορικό πρόσταγμα» τού Kant. Σύμφωνα μέ αύτό πρέπει
νά πράττουμε ώς εάν ή πράξη μας θά μπορούσε νά άποτελέσει παγκόσμια
άρχή τής άνθρώπινης δράσης μέ τήν όποια ό κόσμος θά μπορούσε νά ζή-
σει. Αύτό θά είναι καλό καί δίκαιο. "Ετσι όμως μήπως έπιτρέπεται στον

35. Βλ. Γ. ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΚΑΙ Γ. ΜπΡΙΩΝΗ, Ή Κυβερνητική Διοίκηση καί Στρατηγική,
lus 2011, σ. 175.

36. Βλ. Eli.en Waldman, Mediation Ethics, Jossey Bass, 2011, σ. 18.
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καθένα νά έπικαλεΐται ότι αύτό πού πράττει πρέπει νά είναι παγκόσμια άρχή;
Ή άριστοτελική προσέγγιση επικαλέστηκε τήν άνθρώπινη φύση. Ξεκινάει
άπό τή θέση ότι σέ όλους τούς άνθρώπους ενυπάρχουν δυνατότητες. Ή άνθρώ-
πινη εξέλιξη, τό πνευματικό, τό ήθικό, τό κοινωνικό δυναμικό της σημαίνει
τελειοποίηση τής ένύπαρκτης άνθρώπινης φύσης. Τό κριτήριο τοΰ ήθικοΰ
χαρακτήρα τής πράξης είναι κατά πόσο αύτή είναι συμβατή μέ τις ένύπαρ-
κτες άνθρώπινες ικανότητες. Υπάρχουν όμως σέ όλους μας οί ΐδιες ένύπαρ-
κτες ικανότητες;

"Ισως πλησιέστερα στή ζωή, ώς πραγματικότητα, είναι ή θέση τοΰ
σκωτσέζου φιλόσοφου τοΰ 20οΰ αιώνα W. D. Ross. Ό Ross άπομακρύν-
θηκε άπό τήν έννοια τών άπόλυτων καθηκόντων δεχόμενος ότι στήν πραγ-
ματικότητα υπάρχουν μόνον «εκ πρώτης όψεως» (prima facie) καθήκοντα
όπως ή τήρηση τών ύποσχέσεων ή τό καθήκον άληθείας, πού πρέπει μέν νά
τηρούνται, έκτος άν άλλα, «έκ πρώτης όψεως» καθήκοντα σέ συγκεκριμένη
περίπτωση μετά άπό εκτίμηση όλων τών περιστάσεων, ύπερέχουν τών πρώ-
των. "Ετσι πέρασε σέ μία ρευστή προσέγγιση τής «διαίσθησης» ώς τελικά τό
μόνο οδηγό μας προς το καθήκον. Καλό καί δίκαιο θά είναι αύτό πού τά μέρη
νοιώσαμε καί αποδεχθήκαμε ώς εύλογο γιά μάς. Μέσα έκεΐ, στή διαισθη-
τική ήθική, βρίσκουμε καί τήν προσπάθεια τού διαμεσολαβητή νά ισορροπή-
σει τά καθήκοντά του, νά διευκολύνει τά μέρη μέ αύτο-καθορισμό νά βροΰν
τήν ούσιαστική γι' αύτά δικαιοσύνη, άναγνωρίζοντας ότι καθήκοντα πού θά
ήταν άναντίρρητα σέ μιά περίπτωση θά μπορούσαν νά υποχωρήσουν σέ άλλες
προτεραιότητες ενόψει διαφορετικών πραγματικών καταστάσεων37.

Οί περί ήθικής θεωρίες είναι έργαλεΐα. Διευκολύνουν τή σύγκριση
τοΰ τί είναι μέ αύτό πού έπρεπε νά είναι. Τά ηθικά πρότυπα καί οί άρχές
παρέχουν, όπο^ς προτάθηκε, έναν τύπο διορθωτικού φακού πού άποδίδει
τήν εικόνα τών πραγμάτων «όπως έπρεπε νά είναι» σέ σχέση μέ τήν έκτος
έστίας όμιχλο'^δη εικόνα τους γιά εκείνον πού έχει ελλιπή όραση. Γιά τήν
ήθική γλώσσα τής διορθωτικής όρασης38, αύτή ή μή έστιασμένη εικόνα τών
πραγμάτ(»ν είναι τό «τί είναι».

37. Βλ. W. D. Ross, The Right and the Good (P.Stratton-Lake, ed.), 2009, σ.
42, άναφ. ύπο Ε. Waldman, δ.π., σ. 9.

38. W. F. Μαϊ, The physician s covenant, Westminster 1983, άναφ. ύπο R.
Mason, F. Mason and M. Culnan, Ethics of Information Management, SSBE,
1995, σ. 88 έπ., "ethics as corrective vision: actual versus theory".
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Μπορεί το δίκαιο τής δικαιοσύνης, τό περιεχόμενο, νά προκύψει άπό
μιά διαδικασία «α» καί οχι άπό άπόφαση τρίτου;

Πάνω στήν καντιανή θέση ότι ή «καθαρή μορφή» μπορεί νά μάς
δώσει περιεχόμενα, διατυπώθηκαν «διαδικαστικές θεωρίες γιά τή δικαιο-
σύνη». Κατά τή συστηματική θεωρία τού Talcott Parsons καί τού Nikolas
Luhmann οί έννοιες ((ορθότητα», ((δικαιοσύνη», «άλήθεια» δέν ύπάρχουν,
άλλ' άποτελούν σύμβολα μέ τά όποια οί άνθρωποι έκφράζουν τή συναίνεσή
τους ώς προς τί σημαίνουν όταν τις χρησιμοποιούν. Σύμφωνα μέ τή θεω-
ρία τους τό σύστημα (ώς σύνολο στοιχείων πού άλληλεξαρτώνται λογικά)
αύτοπαράγεται καί μέσω τών διαδικασιών μάθησης έρχεται ή άναγνώρισή
του. "Ετσι καταλήγουν στή ((νομιμοποίηση μέσω διαδικασίας». Δέν πραγ-
ματώνεται ή δικαιοσύνη, άλλά μέ τή λειτουργία συστήματος μειώνεται
ή κοινωνική πολυπλοκότητα. Ή «συμβατική θεωρία» τού John Rauls, πού
στηρίζεται στό κοινωνικό συμβόλαιο τού Rousseau καί τού Hobbes γιά
τό τί θά συμφωνούσαν οί άνθρωποι σέ κατάσταση πέπλου άγνοιας (θεμε-
λιώδεις έλευθερίες καί προβάδισμα τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης),
δίνει περιεχόμενο όχι άποκλειστικά άπό τή μορφή άλλ' άπαιτεΐ περαιτέρω
άπόδειξη. Ό Habermas δίδαξε ότι ορθό περιεχόμενο προκύπτει άπό τή δια-
δικασία ορθολογικής έπικοινωνίας τών άνθρώπων, όπως προκύπτει άπό τή
δύναμη τού καλλίτερου έπιχειρήματος. Κατά τή «θεωρία τής σύγκλισης»
τό κριτήριο γιά τήν άλήθεια ή τήν ορθότητα μιάς πρότασης προκύπτει άπό
τό γεγονός ότι περισσότερα υποκείμενα, μή έξαρτημένα μεταξύ τους, σέ
σχέση μέ τό ϊδιο άντικείμενο φθάνουν σέ συγκλίνουσες διαπιστώσεις''1. Τά
πάντα στρέφονται περί τον άνθρωπο οχι ώς ούσία άλλά ώς σχέση: άκούγεται
ή δικαϊκή έγγελιανή έπιταγή «νά είσαι ένα πρόσωπο καί νά σέβεσαι τούς
άλλους ώς πρόσωπα»4". Ή διαμεσολάβηση δέν είναι μιά μορφή δικαιοσύνης ή
μιά άλλη δικαιοσύνη. Βρίσκεται μέσα στον ϊδιο τον πρωταρχικό πυρήνα τής
δικαιοσύνης όπως τον άποκαλύπτουν οί άνθρωποι όταν βρίσκονται σέ πέπλο
άγνοιας κανόνων καί ρυθμίσεων άποφασίζοντας τή λύση τής σύγκρουσης μέ

39. Περί των θεωριών αύτών βλ. Kaufmann, Hassemer und Neumann, Einführung
in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie dergegenwart, 7η έκδ. UTB, 2004, σ. 137 έπ.

40. Ρ. Χεγκελ, Φιλοσοφία τον Δικαίου, μετάφρ. Γρ. Λιόνη, έκδ. Άναγνωστίδη,
§36, σ. 74.
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τόν συνάνθρωπο, μέ το σκεπτικό τής έλευθερίας τοΰ αύτοκαθορισμοΰ και
τής συμμετοχής τους.

9. Ό Δικαστής, θεμέλιο τής κοινωνίας

'Άν στή σημερινή έποχή ή διαμεσολάβηση θεωρείται δτι προσφέρεται
ώς τρόπος επίλυσης τών διαφορών, ό ρόλος του Δικαστή, τοΰ Δικαστή θεμα-
τοφύλακα πού έξασφαλίζει τή συνέχεια καί τήν άναγκαία σταθερότητα τού
Δικαίου γιά νά διατηρηθούν τά χαρακτηριστικά τοΰ πολιτισμού, παραμένει
ακλόνητος καί άναγκαΐος γιά τόν άνθρωπο, θεμέλιο τής κοινωνίας. Μπορεί
τό δόγμα νά κυριαρχεί, άλλά τό άνθρώπινο διάβασμα του έπιβάλλεται ώς
θεμελιώδες αίτημα δικαιοσύνης καί ό δικαστής δέν μπορεί νά κλείνει τά
μάτια σέ δ,τι βλέπει. Τί βλέπει; Βλέπει τό γιατί έρίζουμε εμείς οί άνθρω-
ποι. Αντιλαμβάνεται τις επιθυμίες μας, τις άπαγοητεύσεις μας, τά προσω-
πικά μας συμφέροντα καί δ,τι θεο^ροΰμε σημαντικό, κρίσιμο. Βλέπει μιά
συνεχή οικονομική καί ήθική εμφύλια σύγκρουση. Βλέπει, καί αύτό είναι
τό πιο έπώδυνο, δτι ή ζωή είναι ή μπορεί νά είναι σκληρή, δτι ή «άπανθρω-
πιά» τοΰ άνθρώπου προς τό συνάνθρωπο άκόμα υπερισχύει, ότι ή ζωή είναι
άντιφατικότητα καί στό βάθος μας έξακολουθεΤ νά ζει ό χαρακτηρισμός τοΰ
Hobbes, «ό άνθρωπος γιά τόν άνθρωπο λύκος». Ό «άνταγωνισμός», αύτή
ή κεντρική λέξη γιά τήν πορεία τού άνθρώπου πού άποδίδει συγχρόνως τό
((μεγαλείο καί τήν ύποταγή», είναι αύτός πού κυριαρχεί καί οχι ό άλτρου-
ισμός. Γι' αύτό άναμένεται ό δικαστής νά έπαναπροσδιορίζει τόν κρίσιμο
ρόλο του στήν κοινωνία καί τήν ύπέρτατη σημασία πού δίνουμε οί άλλοι στό
ρόλο αύτό. Άπαγοήτευση στήν άπονομή τής δικαιοσύνης θά σήμαινε τελική
εξαθλίωση τών άνθρώπων.

Καθημερινά γύρω άπό τό Δικαστή σωρεύονται, κείμενα, λέξεις, άφαι-
ρέσεις, θεωρίες καί διαδικασίες πού μπορεί νά διαχωρίζουν τους νομικούς
άπό τό λαό. Άλλά ό Δικαστής δέν χάνεται σ' αύτά. "Ετσι ήταν πάντα.
Άναμένεται άπό αύτόν όμως καί μιά ((ήθική ύπέρβαση», μιά «ήθική φιλο-
δοξία». Όταν ζητήθηκε άπό τόν άρχοντα Fantagruel νά κρίνει έπί διαφοράς
δύο πολιτών, δπως ό Rabelais, τό 153541, τόσο εντυπωσιακά μεταφέρει τό
((σήμερα» στό χθές ή άντίστροφα, ό άρχοντας είπε:

41. F. Rabelais, Pantagruel, κεφ. 10, σειρά University of Chicago, Great Books,
τ. 24, 1952-1971, σ. 85 έπ., ιδίως 87.
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«Όλοι αύτοί οί φάκελοι, οί αιτήσεις, οί άπαντήσεις, οί ενστάσεις καί
άντενστάσεις, οί καταθέσεις καί οί διαβολικές κλήσεις, πού άναταράζουν
τήν άλήθεια, δέν είναι παρά μηχανισμοί γιά ν' άνατρέψουν τή δικαιοσύνη.
Γι' αύτό, άν θέλετε νά άναμειχθώ σ' αύτή τή διαδικασία, πρώτα άπό όλα
τά χαρτιά αύτά κάψτε τα καί έπειτα νά έλθουν οί διάδικοι μπροστά μου
νά τούς άκούσω καί νά έκφέρο.) τή γνώμη μου έλεύθερα χωρίς υποκρισία ή
προσποίηση».

Ό δρόμος τού Δικαστή είναι πραγματικά δύσκολος, άλλά άναγκαΐος
καί έξιλεο:>τικός. Ή λογική κατ' άνάγκη θά συνοδοιπορεί μέ τήν ψυχή. Ή
πειθώ μέ τήν ελευθερία. Κράτησα άπό τά νεανικά μου χρόνια δύο προτάσεις
ένός μεγάλου, θεωρούμενου αιρετικού, φιλοσόφου, προσφορά του σάν οδη-
γούς καί νουθεσία γιά κάθε κριτή:

«Ώ ψυχή μου σέ δασκάλεψα νά πείθεις έτσι ώστε άκόμα καί τά βάθη
νά πείθονται σέ σένα: νά πείθεις όμοια μέ τόν ήλιο πού πείθει τή θάλασσα
νά άνέβει στά ύψη του». «Ώ ψυχή μου σ' έγδυσα άπό κάθε υποταγή, κάθε
γονάτισμα καί κάθε δουλοφέρσιμο. Σού έδωσα άκόμα καί τό ονομα: πορεία
τής άνάγκης καί Ειμαρμένη». 'Υπογραφή Φρειδερίκος Νίτσε"1".

10. Το Ποότνπο στήν αρχέγονη,

άνεπανάληπτη μορφή τον

Κυρίες καί Κύριοι,

Έδώ τελειώνω ό,τι ήθελα νά πώ γιά τή διαμεσολάβηση καί τή συνύ-
παρξή της μέ τό Νόμο καί τό Δικαστή. Έδώ πού τελειώνει ή θεωρία, άρχίζει
ή πράξη.

Πριν λίγες εβδομάδες άκούσαμε τόν κ. Πρόεδρο τής Ακαδημίας, κ.
Σπύρο Εύαγγελάτο, νά μιλάει, κατά τρόπο θαυμαστό, γιά τήν τρέλα τού
'Ορέστη στήν Όρέστεια τού Αισχύλου. Έκεΐ, σ' αύτή ν τήν άνεπανάληπτη
τραγική τριλογία άποτυπώνεται ή σημασία τών δύο διαδικασιών: τού δικα-
στηρίου καί τής διαμεσολάβησης.

42. Φ. ΝίΤΣΕ, Τάδε Έφη Ζαρατούστρα, μετάφρ. Γ. Άλεξίου-Πρωταίου, έκδ.
Δαμιανού, Μέρος Τρίτο, Ή Μεγάλη Επιθυμία, σ. 174.
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Στο πρώτο τμήμα της, Αγαμέμνων, ή Κλυταιμνήστρα και ό Αίγισθος
δολοφονούν τόν Αγαμέμνονα. Στό δεύτερο έργο, Χοηφόροι, ό 'Ορέστης μέ
τόν φίλο του Πυλάδη, προσποιούμενοι τούς ταξιδιώτες, έρχονται στα ανά-
κτορα τού 'Αργούς δήθεν γιά νά άνακοινώσουν στήν Κλυταιμνήστρα καί τόν
Αίγισθο δτι ό 'Ορέστης έχει σκοτο^εΐ. Μπαίνουν στό παλάτι αναμένοντας
τόν ερχομό τού Αιγίσθου. Όταν αύτός φτάνει, ό 'Ορέστης τόν σκοτώνει. Τήν
μητέρα του δμως διστάζει. Ή Κλυταιμνήστρα ικετεύει τό γιό της νά μήν τήν
σκοτώσει έξορκίζοντας: «Πρόσεξε. Φυλάξου άπό τις ώργισμένες σκύλλες
μάννας»43. Ό Πυλάδης τόν προτρέπει νά εκδικηθεί ώς θέλημα καί έπιταγή
θεών καί ό 'Ορέστης σκοτώνει τή μάνα του, ένώ ό Χορός άκούγεται: ((Κανείς
θνητός δέν θά περάσει χωρίς βάσανα τό βίο του γιά πάντα άζημίωτος»"". Ό
'Ορέστης ήδη βλέπει τις'Ερινύες: «Νά τες, σάν Γοργόνες, μέ φαιούς χιτώνες,
τυλιγμένες μέ φίδια άτελείωτα —δέν μένω πιά εδώ». Φωνάζει: «Άπόλλωνά
μου, βασιλιά, αύτές πληθαίνουν καί στάζουν αίμα άποτρόπαιο άπ' τά μάτια
τους. [...] Έσεΐς δέν βλέπετε, μά εγώ τις βλέπω»*".

Στό τρίτο μέρος τής τριλογίας, Ευμενίδες46, ό 'Ορέστης βρίσκεται στό
Δελφικό μαντείο άναζητώντας τήν Απολλώνια προστασία. Ό Απόλλωνας
συμβουλεύει τόν 'Ορέστη νά πάει στήν Αθήνα στό Ναό τής Αθηνάς νά δικα-
στεί ώστε νά λυτρωθεί, καί νά φύγει όσο οί Ερινύες κοιμούνται. Ό 'Ορέστης
βρίσκεται τώρα στό Ναό τής Αθηνάς. Ή Αθηνά έρχεται άπό τήν Τροία,
βλέπει τόν νέο στό Ναό της ικέτη καί τις 'Ερινύες νά άποκαλύπτουν τήν
ίδιότητά τους κατηγορώντας τόν 'Ορέστη ως μητροκτόνο. Ακούει τόν
'Ορέστη άπολογούμενο νά άναφέρεται στή δολοφονία τού πατέρα του καί
στό δικό του φονικό. Ή Αθηνά περιέρχεται σέ δίλημμα, πού τό ξεπερνά
λέγοντας δτι θά συστήσει δικαστήριο άπό Αθηναίους πολίτες, τόν Άρειο
Πάγο47, γιά νά μείνει ((αιώνιος θεσμός» γιά φονικά άδικήματα. Οί Ερινύες
άπειλούν ότι, άν ό 'Ορέστης άθωωθεΐ, θά άνοίξει άτελείωτος κύκλος φόνων
γονιών άπό τά παιδιά τους καί ότι, άν λείψει ό φόβος τής τιμωρίας, θά λείψει
κάθε σεβασμός γιά τή δικαιοσύνη. Τό δικαστήριο έχει συσταθεί. Οί Ερινύες,

43. αισχύλου, Χοηφόροι, μετάφρ. Ιναλλ. Έλεοπούλου, Βιβλιοθήκη Παπύρου, άρ.
39, 1938, σ. 67.

44. Χοηφόροι, δ.π., σ. 71.

45. Χοηφόροι, δ.π., σ. 73.

46. ΑίΣΧΤΛΟΐ, Ευμενίδες, μετάφρ. Θεοδ. Μαυρόπουλος, έκδ. Ζήτρος, 2007.

47. Ευμενίδες, δ.π., στ. 685 σ. 147.
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ώς κατήγοροι, παίρνουν πρώτα τό λόγο. Ό 'Ορέστης υπερασπίζεται τόν
εαυτό του καί μετατρέπεται σέ κατήγορο τής μητέρας του μεταφέροντας
τήν ύπεράσπισή του στον Απόλλωνα, ώς συνήγορο του. Οί δικαστές άκου-
σαν καί ή Αθηνά τούς καλεί νά έτοιμαστούν γιά ψηφοφορία, λέγοντας ότι σέ
περίπτωση ισοψηφίας έκείνη τάσσεται έξ άρχής υπέρ τού 'Ορέστη ώς άντρα
«γιατί δέν έχω μάνα πού νά μέ γέννησε» (άφοΰ γεννήθηκε άπό τό κεφάλι
τού Δία)48. 'Έτσι γίνεται. Ή ισοψηφία οδηγεί τήν Αθηνά στήν έκφώνηση
τής άπαλλακτικής άπόφασης. Ό 'Ορέστης εκφράζοντας τις εύχαριστίες του
στήν Αθηνά καί τόν λαό τής Αθήνας φεύγει. Καί έδώ τελειώνει ή διαδικασία
τού Δικαστηρίου. Όχι όμως ή έρις. Ή λύση δέν ήρθε. Νίκη τού 'Ορέστη.
"Ηττα γιά τις Ερινύες. Τό ένα ή τό άλλο. Οί Ερινύες τώρα έλεεινολογουν
τή μοίρα τους καθώς οί νέοι θεοί ποδοπάτησαν τούς παλιούς νόμους καί
άπειλούν ότι θά προκαλέσουν συμφορές στή γή τής Αθήνας. Ή θεά Ερινύα
όργισμένη49: ((Φαρμάκι, φαρμάκι γιά έκδίκηση άπό τήν καρδιά μου θά
χύσω στό χώμα ώστε νά γίνει στείρο καί έκδίκηση μέσα στή χώρα θά φέρνει
άνθρωποκαταστροφές».

Τώρα ή Αθηνά παρεμβαίνει οχι πιά ώς δικαστής. Προσπαθεί νά
κατευνάσει τίς3° Ερινύες: ((Δέν είστε νικημένες. Ή δίκη μέ ίσες ψήφους
οδήγησε σέ άπόφαση, άληθινά χωρίς ταπείνωση σας». Όμως ή θεά Ερινύα:
(('Εγώ δύστυχη, περιφρονημένη, βαρύθυμη σ' αύτή τή γή φαρμάκι γιά
έκδίκηση άπό τήν καρδιά μου. Στενάζω, τί νά κάνω;» Καί πάλι ή Αθηνά
προσπαθεί?1: ((Δέν εχεις ταπεινωθεί καί τών άνθρώπων τή γή μήν κάνεις
δυσκολογιάτρευτη ».

Ί1 Ερινύα δέν καταπραύνεται: «Λυσσάω άπό τήν οργή μου, άπό το
κακό μου. Μάνα Νύχτα, τις παλιές τιμές μου τις πήραν καί μ' έκαναν ένα

' 52

τίποτε» .

48. Ευμενίδες, δ.π., στ. 735.

49. Ευμενίδες, ο.π., στ. 777, 782 έπ., σ. 159.

50. Ευμενίδες, δ.π., στ. 795, σ. 161.

51. Ευμενίδες, δ.π., στ. 825, σ. 167.

52. Ευμενίδες, δ.π., στ. 840, σ. 165.
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Τώρα ή Αθηνά τής λέει.:0'' «Είσαι, μεγαλύτερή μου. Τήν οργή σου δέν
θά συνεριστώ. Άν, Ερινύες, πάτε άλλοΰ, τή γή αύτή θ' άποθυμήσετε». Καί
υποδεικνύει τό ((καλό» γι' αύτές: ((Τά χρόνια πού θά 'ρθουν θά' ναι πιο
δοξασμένα γι' αύτούς έδώ τούς πολίτες» καί τις καλεί νά μήν τούς κατα-
στρέψουν34.

Οί Ερινύες πάλι δέν πείθονται: ((Λυσσάω άπό όργή άπ' τό κακό μου...»
λέει ή Ερινύα33. Ή Αθηνά μέ ύπομονή: ((Δέν θά κουραστώ βέβαια γιά τό
καλό σου νά μιλώ0,). 'Άν έχεις έσύ, σάν παληά θεά, σεβασμό άγνό γιά τήν
Πειθοη πού είναι τής δικής μου γλώσσας τά καταπραϋντικά λόγια, δέν θά
έχεις δίκαιο νά ρίξεις πάνω σ' αύτή τήν πόλη όργή καί θυμό». Καί συνεχίζει
υποδεικνύοντας τό ((καλό» γι' αύτές «συμφέρον τους»: ((Γιατί μπορείς νά
έχεις κατοικία σ' αύτή τή γή καί νά σέ τιμούν οί πολίτες της». Καί τότε ή
Ερινύα κάμπτεται: ((Αφέντρα Αθηνά. Γιά ποιά κατοικία καί τιμές μιλάς
γιά μένα;»57 Καί ή Αθηνά: ((0ά 'σαι κοντά μου καί κάθε σπίτι νά προκόβει
μόνο μέ τή βοήθειά σου καί όποιος σέ τιμά νά προκόβει». Καί ξάφνου ή
Ερινύα άντιλαμβάνεται, συναινεί καί χαίρεται: ((Φαίνεται πώς μέ μάγεψες
καί τήν όργή μου άφήνω. Οά δεχθώ μέ τήν Παλλάδα μαζί νά μένω καί δέν
θά περιφρονήσω τήν πόλη πού ό Δίας καί ό Άρης τήν κάνουν φρούριο θεών.
Ζημιά πού τά δένδρα άφανίζει νά μήν πνέει. Ή άχόρταγη στό κακό διχόνοια,

ν ν f -, î \ >/ \ \ > / '58 >Λ ' ^ ' Π ^

μες στην πολη αυτη εύχομαι να μην ακούγεται ποτε» . Αφήνει τήν εχθρική
θέση της καί άναζητάει τό καλό γι' αύτήν.

Οί Ερινύες τώρα ψάλλουν εύχές γιά τήν Αθήνα. 0ά μείνουν μόνιμα στή
γή της καί μεταβάλλονται σέ «Εύμενίδες», σέ καλοδιάθετες πιά θεότητες.
Καί ή Αθηνά ρωτάει τόν έαυτό της: «Άραγε οί μυαλωμένοι μπορούν νά
βροΰν τό δρόμο τής καλής γλώσσας:»09.

53. Ευμενίδες, δ.π., στ. 848, σ. 165.

54. Εύμενίδες, δ.π., στ. 852, σ. 167.

55. Ευμενίδες, δ.π., στ. 868, σ. 169.

56. Ευμενίδες, δ.π., στ. 881, 885, σ. 169.

57. Ευμενίδες, δ.π., στ. 892, σ. 171.

58. Ευμενίδες, δ.π., στ. 916 έπ., 938 έπ., σ. 173, 175.

59. Εύμενίδες, δ.π., στ. 988, σ. 179.
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Έδώ ό μεγάλος ποιητής υπέδειξε τήν άνάγκη τής συναινετικής διαδι-
κασίας γιά τή λειτουργία τής ζωής. Αύτό είναι το νόημά της μέσα στό χώρο
τής σύγκρουσης: ένα σχήμα σύλληψης τής ζωής. 'Άς θυμόμαστε ότι τό θέα-
τρο «ζωή» δέν έχει δοκιμές άλλά μόνο παραστάσεις καί ότι ίσως σοφός είναι
πράγματι αύτός πού δίνει τις ορθές άπαντήσεις, άλλά σοφότερος είναι αύτός
πού θέτει τις όρθές έρωτήσεις,

Τό καλλίτερο δίδαγμα πού μάθαμε γιά τις διαπροσωπικές σχέσεις μας:
Προσπάθησε νά μέ καταλαβαίνεις καί τότε καί εγώ θά σέ κατα-
λαβαίνω. Ή ποιότητα τής ζωής μας δέν εξαρτάται άπό τό εάν έχου-
με ή όχι συγκρούσεις, άλλά άπό τό πώς άνταποκρινόμαστε σ' αύτές.
Έκεΐ πού νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί, έκεΐ κατοικεί ή άδυναμία μας.
Κατά τόν Bossuet ή λέξη μεσολαβητής (médiateur) είναι κυρίως θεολο-
γική έκφραση όταν μιλάμε γιά τό Χριστό. Γράφει: (('0 Θεός μάς έδινε
γιά μεσολαβητή έναν άνθρωπο, ό όποιος ένώνοντας τή δύναμη τού Θεού
μέ τήν ταπεινότητα τής άνθρώπινης φύσης, μάς έδωσε ένα άντίδοτο τής
άδυναμίας μας))60. Κάπου πέρα άπό τις άντιλήψεις, καλές ή κακές, πού έχει
ό καθένας μας γιά τόν άλλο ύπάρχει πάντα ένα πεδίο έλεύθερο: έκεΐ θά τόν
συναντήσουμε. 'Άς μή φοβόμαστε τήν άντίσταση. Ό χαρταετός άνεβαίνει
ψηλά άντίθετα στον άνεμο, οχι μέ τήν πορεία του.

"Ετσι, όπως ή θεά μέ θαυμαστό τρόπο, μέ υπομονή μετέτρεψε τις
Ερινύες σέ Εύμενίδες, έτσι καί ό διαμεσολαβητής άναμένεται νά πράττει
άκούγοντας τόν Κίπλιγκ: «Μπορεί νά συναντήσεις τό Θρίαμβο καί τήν
Καταστροφή. Τότε μεταχειρίσου καί τούς δύο αύτούς λαοπλάνους τό ίδιο».

60. J. Β. Bossuet, Discours sur Γ Histoire Universelle, μέρος 2, κεφ. XXVI.
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Η ΠΟΑΙΤΕΙΟΑΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

επιστημονικη ανακοινωση tot ακαδημαϊκου
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ό σπουδαιότερος μαθητής του Σωκράτους, Αριστοκλής ό Άρίστωνος,
γνο^στός μέ τό επίκτητο άπό τή γυμναστική όνομα Πλάτο^ν —υπήρξε καί
Νεμεονίκης— ήταν Αθηναίος εύπατρίδης, άλλά επίσης εύμητρίδης: έκ πατρός
ήταν άπόγονος τοΰ Κόδρου, τελευταίου βασιλέως τών Αθηνών, όθεν εικάζω καί
μακρινός συγγενής τοΰ διάσημου Έφέσιου φιλοσόφου Ηρακλείτου, Κοδρίδου
καί αύτοΰ (είχαν μετοικήσει παιδιά τοΰ Κόδρου στήν Έφεσο)· έκ μητρός ήταν
άπό το γένος τοΰ Σόλο,ινος, ένός τών έπτά Σοφών τής Ελλάδος, άπόγονος τοΰ
άδελφοΰ του Δρωπίδου. Ό Αριστοτέλης έγραψε υμνητικά γιά τόν Πλάτωνα:
«ός μόνος ή πρώτος θνητών κατέδειξεν έναργώς οίκείω τε βίω καί μεθόδοισι
λόγων, ώς άγαθός τε καί εύδαίμων άμα γίγνεται άνήρ».

. Στά συγγράμματα Ιστορίας τής Φιλοσοφίας ό Πλάτων έχει θέση
κορυφαία. Ό Άγγλος μάλιστα Whitehead τόλμησε νά γράψει, ότι σάν υποση-
μειώσεις τών έργων τοΰ Πλάτωνος είναι τά έργα τών μεταγενεστέρων
του φιλοσόφων. Δέν συμβαίνει ομάς καί στά συγγράμματα Ιστορίας τής
Πολιτειολογίας νά έχει ο Πλάτων παρόμοια προβολή, άν καί άξίζει νά έχει
καί σέ αύτά.
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Μέ τήν Άνακοίνωσή μου θά παρουσιασθεί ό Πλάτων ώς κορυφαίος
πολιτειολόγος" στή γεραρή αύτή Αίθουσα, τέμενος τού πνεύματος, πού και
τήν ονομασία του οφείλει σ'αύτόν: 'Υπενθυμίζω, άπλώς, δτι ό Πλάτων πριν
είκοσι τέσσερις αιώνες, τό 387 π.Χ., ίδρυσε τήν πρώτη καί τρισένδοξη άνά
τήν Οικουμένη Ακαδημία.

*

* *

Πρέπει, έξ άλλου, νά επισημανθεί, οτι ό Πλάτων δέν υπήρξε θεωρη-
τικός άπλώς τής πολιτείας, καί δή συγγραφεύς ούτοπιών. Στά ογδόντα
χρόνια τής ζωής του, άπό 427 έως 347 π.Χ. καί ιδιαίτερα στό δεύτερο
ήμισυ τής ζωής του, δηλαδή άφότου ίδρυσε τήν Ακαδημία, μεγαλούρ-
γησε προπάντων ώς διδάσκαλος καί συγγραφεύς φιλοσοφίας, άλλά καί είχε
πάντοτε βαθύβλυστη μέριμνα γιά βελτίωση τής πολιτικής πραγματι-
κότητας, μάλιστα καί μέ προσωπικές παρεμβάσεις του. Μαρτυρούν πεισ-
τικά όσα γράφει ό ίδιος γιά τήν προσωπική δράση του καθώς καί γιά τήν
άποστολή τού πολιτειολογικοΰ έργου του.

Γράφει στήν οιονεί αύτοβιογραφική Εβδόμη 'Επιστολή του: «ταύτη
μέν δή τή διανοία τε καί τόλμη άπήρα οίκοθεν ούχ ή τίνες έδόξαζον, άλλ'
αίσχυνόμενος μέν έμαυτόν τό μέγιστον, μή δόξαιμί ποτε έμαυτώ παντάπασι
λόγος μόνον άτεχνώς είναι τίς, έργου δέ ούδενός άν ποτε εκών άνθάψασθαι»
(328 c)· ((καί τού μέν σκοπεΐν μή άποστήναι πή ποτε άμεινον άν γίγνοιτο
περί τήν πάσαν πολιτείαν, τού δέ πράττειν αίεί περιμένειν καιρούς» (326
a)· καί «εί ποτέ τις τά διανοηθέντα περί νομίον τε καί πολιτείας άποτελεΐν
έγχειρήσοι, καί νύν πειρατέον είναι» (328 c). Μέ τίς φράσεις αύτές ό Πλάτων
έξηγεΐ τό ξεκίνημά του άπό συνείδηση χρέους ηθικού γιά τήν μή έπιτυχη-
μένη πολιτική του προσπάθεια στις Συρακούσες, τή σπουδαιότερη ελλη-
νική πόλη τής Σικελίας· ένώ μέ άλλες φράσεις τής ίδιας "Επιστολής (331 d)
συνιστά έπίμονα τήν άποφυγή πολιτικών τυχοδιωκτισμών μέ άκαιρη πο-
λιτική δράση· μέ άλλες φράσεις έξηγεΐ τήν μή επιτυχία τής πολιτικής του
προσπάθειας στή Σικελία μέ τήν παρεμβολή τού άστάθμητου παράγοντος,
δηλαδή τής ιστορικής συγκυρίας, πού ύπερβαίνει τίς άνθρώπινες ικανότη-
τες: ((Τύχη δέ τις, άνθρώπων κρείττων, διεφόρησεν» (337 de· πρβλ. 336 be)·

Έξ άλλου, προβαίνει ό Πλάτων καί σέ ήθική έξαρση τής προσωπικής
θυσίας τού φιλοσόφου στήν άξια πολιτική δράση: ((ό δέ πειθόμενος τέθνηκεν
καλώς· τό γάρ τών καλλίστων έφιέμενον αύτω τε καί πόλει πάσχειν ό,τι άν
πάσχη πάν όρθόν καί καλόν» (334 e)· μάλιστα καί άξιολογεΐ τήν πολιτική
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δράση τοΰ φιλοσόφου καί ώς προϋπόθεση γιά τήν άρτίωση τής ήθικής του
προσωπικότητας: «αύτός τε μάλλον αύξήσεται» (Πολιτεία 497 a).

Βεβαιώνει στο κείμενο τής Πολιτείας ό Πλάτων, ότι δέν είναι διανο-
ητικό άπλώς κατασκεύασμα ή «άριστη πολιτεία» του, χωρίς προορισμό
γιά πραγμάτωσή της· άλλά καί άναγνωρίζει, ότι ένέχει μεγάλη δυσκολία ή
πραγμάτωσή της, είναι όμως έφικτή κατά κάποιο τρόπο: «Συγχωρείτε περί
τής πόλεώς τε κα^ί πολιτείας μή παντάπασιν ήμάς εύχάς είρηκέναι, άλλά χα-
λεπά μέν, δυνατά δέ πη» (540 d). Εξηγεί, έξ άλλου, ότι δέν άπαιτεΐται άκέ-
ραιη σύμπτωση τής πρακτικής προς τούς σχεδιασμένους θεσμούς, άλλά καί
μόνο ή κατά μεγάλη προσέγγιση έπίτευξή τ<»ν επαρκεί νά καταδείξει, ότι δέν
πρόκειται γιά εύχολόγιο άπλώς: «μή άνάγκαζέ με, οία τω λόγω διήλθομεν,
τοιαύτα παντάπασι καί τω έργω δέίν γιγνόμενα άποφαίνειν· άλλ', εάν οίοι
τε γενώμεθα εύρεΐν ώς άν εγγύτατα τών είρημένων πόλις οίκήσειεν, φάναι
ήμάς έξηυρηκέναι ώς δυνατά ταύτα γίγνεσθαι ά σύ έπιτάττεις» (473 b)· ό,τι
συμφο-ΐνεΐ, έξ άλλου, προς τον πραξιολογικόν εύρύτερης ισχύος κανόνα
«φύσιν έχει πράξιν λέξεοος ήττον άληθείας έφάπτεσθαι» (473 a)· καί τελικά
τονίζει, ότι άποτελεΐ πρότυπο ιδεατό ή άριστη πολιτεία του γιά όποιον θέλει
νά έμπνέεται άπό αύτήν: «έν ούρανώ ΐσως παράδειγμα άνάκειται τω βουλο-
μένω όράν καί όρώντι έαυτόν κατοικίζειν- διαφέρει δέ ούδέν είτε που έστιν
εΐτε έσται· τά γάρ ταύτης μόνης άν πράξειεν, άλλης δέ ούδεμιάς» (592 b).

Ό ύπατος φιλόσοφος τού «όντως όντος» καί τοΰ «άγαθοΰ», τοΰ «έρω-
τος» καί τής «μελέτης θανάτου» δέν έπαυσε μέχρι τέλους τής ζωής του νά
πιστεύει καί νά θητεύει στό μέγα χρέος τής φιλοσοφίας προς εκρίζωση τών

κοινωνικών δεινών τής άνθρωπότητας.

*

Η1 ^

Ή πολιτειολογία τού Πλάτωνος υπάρχει στά έξης προπάντων έργα
του: Πρωταγόρας, Γοργίας, Πολιτεία, Πολιτικός, Κριτίας, Νόμοι· γνώμες
του όμως γιά θέματα πολιτειολογίας καί πολιτικής είναι διάσπαρτες καί
σέ άλλα έργα του. Στον Πρωταγόρα ώς γενεσιουργός αιτία τής «πόλεως»
προβάλλεται ή βιοαμυντική άνάγκη τών άνθρώπ(ον άντίκρυ στον κίνδυνο
άπό τά θηρία· επισημαίνεται όμ<»ς ή έλλειψη πολιτικής στούς πρωτόγονους
άνθρώπους, άπαραίτητης γιά τή λειτουργία τής «πόλεως», καί ώς οιονεί
άναπλήρωμά της έμφανίζονται δυο ριζικά ηθικά συναισθήματα. Τά δυο αύτά
ήθικά συναισθήματα, ή «αιδώς» καί ή «δίκη», χαρακτηρίζονται ώς «πόλεων
κόσμοι τε καί δεσμοί» καί ώς «φιλίας συναγωγοί». Ή ((αιδώς» άποτρέπει
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άπό τήν ανήθικη, άρα καί άντικοινωνική συμπεριφορά, ή «δίκη» προτρέπει
στήν ορθή γιά τή λειτουργία τής κοινωνίας συμπεριφορά καί γιά τό ζην ή
καί τό εύ ζήν τών εντός της άνθρώπων. Σύμφωνα μέ τόν μύθο, ένώ κάτοχοι
τής τέχνης είναι ορισμένοι μόνο άνθρωποι, ή «αιδώς» καί ή «δίκη» ενυπάρ-
χουν σέ όλους τούς άνθρώπους: «δίκην δέ καί αιδώ...επί πάντας νείμω; 'Επί
πάντας, έφη Ζεύς, καί πάντες μετεχόντων» (322 cd)· κάτι άπαραίτητο γιά
τήν ηθική έδραίοοση τής κοινωνίας: «ού γάρ άν γένοιντο πόλεις, εί ολίγοι
αύτών μετέχοιεν ώσπερ άλλων τεχνών» (322 d), καθώς καί γιά τήν ένταξη
τών συγκεκριμένων άνθρώπων στήν κοινωνία ή καί στό άνθρώπινο γένος:
«άμώς γέ πως μετέχειν, ή μή είναι έν άνθρώποις».

Στήν Πολιτεία ώς γενεσιουργός αιτία τής «πόλεως» παρουσιάζεται
ή έλλειψη αύτάρκειας τού άνθρώπου ώς άτομου γιά τήν επιβίωση του:
«Γίγνεται πόλις, επειδή τυγχάνει ήμών έκαστος ούκ αύτάρκης, άλλά πολλών
ενδεής» (369 b)· έξ άλλου καί προεκφράζονται κοινωνιολογικά θεωρήματα
ή καί πολιτικά αιτήματα, γνώριμα στούς σύγχρονούς μας άπό τήν επανεμ-
φάνιση τους ηχηρότερα στούς Νεώτερους Χρόνους: περί τού καταμερισμού
τών έργων (Adam Smith. Turgot)· περί τής ειδυλλιακής ζωής τών άνθροό-
πων στό προπολιτικό άκόμη καθεστώς πλάι στήν άγνή Φύση (Rousseau)·
περί τής πληθυσμιακής πολιτικής προς άποτροπή τής φτώχειας καί τού πο-
λέμου (Malthus)· περί τής λεγόμενης νεωτερικά πάλης τών τάξεων (Marx),
έντοπισμένης όμως σέ ορισμένο κοινωνικό σύστημα, τήν «ολιγαρχία»: «μή
μίαν άλλά δύο άνάγκη είναι τήν τοιαύτην πόλιν, τήν μέν πενήτων, τήν δέ
πλουσίων, οίκοΰντας έν τω αύτω, άεί έπιβουλεύοντας άλλήλοις» (551 d).

Στά δύο προτελευταία βιβλία τής Πολιτείας περιγράφονται ίδεοτυ-
πικά, ύπό τόν όρο «ήμαρτημέναι πολιτεϊαι», τέσσερα κοινωνικο-πολιτικά
συστήματα: ή τιμοκρατία, ή ολιγαρχία, ή δημοκρατία καί ή τυραννίς καί
ταυτόχρονα περιγράφονται οί άντίστοιχοι τού καθενός τύποι άνθρώπων· δη-
λαδή άναλύονται οί ψυχολογικές προϋποθέσεις καί οί ψυχοπλαστικές είτε
ψυχαφθαρτικές συνέπειες τού καθενός άπό τά κοινωνικοπολιτικά τέσσερα
συστήματα.

Τό πρώτο άπό αύτά, ή ((τιμοκρατία» θυμίζει κάπως τό φεουδαρχικό
σύστημα, τό δεύτερο, ή ((ολιγαρχία» τό κεφαλαιοκρατικό σύστημα· ή ((δη-
μοκρατία» χαρακτηρίζεται ώς «ήδεΐα πολιτεία καί άναρχος καί ποικίλη,
ίσότητά τινα ομοίως ΐσοις τε καί άνίσοις διανέμουσα» (558 c)· ώς άκραία
ενσάρκωση τής πολιτικής νοσηρότητας προβάλλεται ((ή γενναία δή τυραν-
νίς... έσχατον πόλεως νόσημα». Αξίζει άπό τήν περιγραφή τής «ολιγαρχίας»
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νά παρατεθεί μία εικόνα ύπερέντονα εκφραστική τής διαφοράς πλουσίου καί
φτωχού: «ισχνός πένης άνήρ, ήλιωμένος... πλουσίω έσκιατραφηκότι, πολλάς
έχοντι σάρκας αλλότριας» (556 d).

Τό μέγα, όμως, πολιτειολογικό θέμα του έργου Πολιτεία είναι ή «ορθή
πολιτεία», είτε «άριστη πολιτεία», σύστημα πολιτειακό μέ στόχο τή διά-
πλαση πολιτικής έξουσίας μή άμαρτωλής, συνδυαστικής τοΰ φρονήματος
δικαιοσύνης καί τής Ικανότητας προς εύρεση καί τήρηση τών όρων τοΰ ζην
καί του εύ ζην τών άνθρώπων τής ((πόλεως», άλλά έπίσης καί τήν έμπέδωση
άκέραιης ήθικής σύμπνοιας καί άλληλεγγύης τών πολιτών, ώστε: ((ένός δή,
οίμαι, πάσχοντος τών πολιτών ότιοΰν, ή άγαθόν ή κακόν, ή τοιαύτη πό-
λις μάλιστά τε φήσει εαυτής είναι τό πάσχον καί ή ξυνησθήσεται άπασα ή
ξυλλυπήσεται» (462 de· πρβλ. 463 e-464 d· καί Νόμοι 739 d). Είναι αύτό
θρίαμβος τοΰ πολιτικού άνθρωπισμοΰ. Εκφραστικότατη, πιστεύω, είναι ή
ονομασία τών φορέων τής πολιτικής έξουσίας «φύλακες νόμων τε καί πό-
λεως». Είναι δηλαδή αύτοί οχι άπλώς φορείς έξουσίας, άλλά προπάντων
επιφορτισμένοι μέ τήν τήρηση τών νόμων καί τήν περιφρούρηση τής «πόλε-
ως», άρα στήν υπηρεσία τής ελευθερίας: «δεΐν είναι δημιουργούς ελευθερίας
τής πόλεως πάνυ άκριβεΐς» (395 be). Καί τονίζει ό Πλάτων πόσο κρίσιμο
είναι τό λειτούργημά των: «φύλακες δέ νόμων τε καί πόλεως μή όντες, άλλά
δοκοΰντες, οράς δή ότι πάσαν πόλιν άρδην άπολλύασιν καί αύ τού εύ οίκεΐν
καί εύδαιμονεΐν μόνοι τόν καιρόν έχουσιν» (421 a). (Ό εικοστός αιώνας πα-
ρέχει εντυπωσιακά παραδείγματα). Παραλλαγή τής γνώμης αυτής, έστω
ελλειπτική, ένυπάρχει στή ρήση τοΰ Morus «Reipublicae salus et permicies
a moribus magistratum pendet».

'Ιδιαίτερα έντονη διαφαίνεται ή άνησυχία τοΰ Πλάτωνος, μήπως οί ταγ-
μένοι γιά προστασία τών «άλλων πολιτών», κάτοχοι τών όπλων, ώς «φύ-
λακες νόμων τε καί πόλεως» μεταστραφούν σέ άγριους δεσπότες προς τούς
((άλλους πολίτες»: ((τούς φύλακας κακουργεϊν τε μή έπαρεΐπερί τούς άλλους
πολίτας» (416 cd· πβλ. 375 b, 375 c). "Εντονη έπίσης είναι καί ή καταγγελία
τών συνεπειών τοΰ, σέ νεωτερική ορολογία, στρατιωτικού πραξικοπήματος:
«δεσπόται δ' εχθροί άντί συμμάχων τών άλλων πολιτών γενήσονται, μι-
σοΰντες δέ καί μισούμενοι, καί έπιβουλεύοντες καί έπιβουλευόμενοι, διάξουσι
πάντα τόν βίον, πολύ πλείω καί μάλλον δεδιότες τούς ένδον ή τούς έξωθεν
πολεμίους, θέοντες ήδη τότε εγγύτατα ολέθρου αύτοί τε καί ή άλλη πόλις»
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(417 ab). Πολλοί θεσμοί τής «ορθής πολιτείας», αύστηροί σέ ακρότατο βαθ-
μό, αποσκοπούν στήν άποτροπή του μεγάλου αύτού κινδύνου όσο τό δυνατόν:

«φύλακας ποιούμεν ήκιστα κακούργους πόλεως» (421 ab).

* *

Ή «ορθή πολιτεία» ενέχει άκέραιη έπίλυση ταυτόχρονα καί του
κοινωνικού προβλήματος καί τού πολιτικού προβλήματος· καθώς καί ισχύει
σ'αύτήν ό έκφραστικός τής δικαιοσύνης κανόνας «έκαστον τά έαυτού πράτ-
τειν καί μή πολυπραγμονεΐν». Καθορίζεται μέ τούς θεσμούς της ή πρέπου-
σα θέση κάθε άνθρώπου στήν κοινωνία, καί ιδιαίτερα ή σύνθεση καί ή άσκη-
ση τής πολιτικής έξουσίας, δηλαδή πώς νά έπιλέγονται, άλλά καί πώς νά
διαπλάσσονται, οί φορείς της, καί μέ ποιους όρους νά διαβιώνουν καί νά
επιτελούν τό λειτούργημά τους, ώστε καί νά έχουν τίς πρόσφορες γι'αύτό
ικανότητες καί νά μή υπέχουν τόν κίνδυνο τής διαφθοράς.

'Άς μή άγνοοΰμε ότι ό Πλάτων φιλοσόφησε γιά τήν πολιτεία σέ μιά
εποχή δίχως ύπαρξη μηχανών, όταν ήταν άρα πολύ βαρύς ό μόχθος τής
εργασίας, καί μέ ύπαρξη δούλων προς άναπλήρωση κάπως τών μηχανών,
ότι όμως ό Πλάτων δέν άνέχεται θεσμό δουλείας (όπως έχ<λ> άποδείξει μέ
Άνακοίνωσή μου άπό τό ίδιο αύτό βήμα τό 1952, 3 Απριλίου, καί ύστερα
στή Γαλλία, τό 1969, 7 Μαρτίου στό διάσημο Σεμινάριο ύπό τήν προεδρία
τού Jean Gaudemet).

Ή κατάσταση λοιπόν αύτή, κοινωνίας μή άναπτυγμένης τεχνολογι-
κά, μάλιστα καί δίχως δούλους, υπαγόρευσε τήν άνάγκη στον Πλάτωνα νά
καταπιστευθεΐ τήν άσκηση τής πολιτικής έξουσίαζ όχι στό σύνολο τών
πολιτών, άλλά σέ όσους μόνο, έξαίρετοι σέ φυσικό προικισμό, άπαλλαγμένοι
άπό τόν εξουθενωτικό μόχθο τής παραγωγικής εργασίας, είναι δεκτικοί νά
ύποβληθοΰν σέ πολύμοχθη καί πολύχρονη παιδεία καί δοκιμασία, ώστε νά
καταστούν ικανοί γιά τήν ορθή άσκηση τής πολιτικής έξουσίας, λειτουρ-
γήματος κρίσιμης σπουδαιότητας γιά τή σωτηρία τής ((πόλεως» καί γιά
τό ζήν καί τό εύ ζήν τού συνόλου τών πολιτών. Καί μερίμνησε ό Πλάτων,
ώστε μέ άκραν αύστηρότητα νά συντελείται, δηλαδή καί μέ άψογη τήρηση
τών κριτηρίων τής άξιοκρατίας, ή επιλογή τών εξαίρετων αύτών σέ ικανό-
τητες καί ήθος πολιτών. Ώς άπαραίτητα προσόντα γιά τήν άνάδειξη τού
συγκεκριμένου άνθρώπου σέ φορέα τής πολιτικής έξουσίας προβάλλονται ό
φυσικός προικισμός του μέ χαρίσματα έξαίρετα: ((φύσει μνήμων, εύμαθής,
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εύχαρις, μεγαλοπρεπής, φίλος τε καί συγγενής άληθείας, δικαιοσύνης,
άνδρείας, σωφροσύνης», άλλά καί ή πολύ επιτυχημένη παιδεία του.

Τά έξαίρετα φυσικά χαρίσματα διαπιστώνονται μέ πολύ επιμελημένη
άνίχνευση, δσο υποβάλλεται παιδί άκόμη καί νέος ό άνθρωπος στή βασική
έκπαίδευσή του. Όποιος μέχρι τήν ήλικία τών είκοσι ετών διακριθεί στά
μαθήματα καί στις ψυχοσωματικές δοκιμασίες, γιά πνευματικά χαρίσματα
καί γιά ήθικο σθένος καί γιά σωματική άντοχή, προκρίνεται ώστε νά άσχο-
ληθεΐ μέ τήν έκμάθηση τών επιστημών έπί δέκα χρόνια. Όποιος καί στή
δεύτερη αύτή παιδεία καί δοκιμασία διακριθεί, άλλά καί άποδειχθεΐ άνθρω-
πος μέ στερεό ήθος καί σταθερό πνεύμα, σέ ήλικία ήδη τριάντα έτών, προά-
γεται καί υποβάλλεται πέντε ολόκληρα χρόνια στή βάσανο τής διαλεκτικής,
άπασχολημένος ολόψυχα μέ τό φιλοσοφικό αύτό μάθημα. Καί όποιος άντέξει
καί στήν ύπατη αύτή πνευματική δοκιμασία καί άποκτήσει άπό αύτήν άρα
ήθικοπνευματική συγκρότηση ολοκληρωμένη, έπιτευγμένη μέ τή σπουδή
αύτή καί τής φιλοσοφίας, σέ ήλικία τριάντα πέντε ήδη έτών, προάγεται σέ
άνώτερη βαθμίδα καί υποβάλλεται σέ πολυφρόντιστη θητεία διοικητικού
άξιωματούχου, μέ καθήκοντα καί στρατιωτικά, έπί δεκαπέντε χρόνια, ώς
βοηθός τών άρχόντων —γι'αύτό καί ή ονομασία του «έπίκουρος φύλαξ»—,
ώστε νά άποκτήσει καί πρακτική έμπειρία, άλλά καί νά δοκιμασθεί καί στήν
πράξη γιά τήν έπάρκειά του πρός διοίκηση τής «πόλεως». Καί όποιος μόνο,
μέ τήν ένασχόλησή του αύτή καί στή θεωρία καί στήν πράξη, έχει άποδειχθεΐ
άριστος καί σέ πνευματική δύναμη καί σέ ήθική άντοχή, ήλικίας ήδη πενήν-
τα έτών, κρίνεται άξιος, ύστερα καί άπό κάτι σάν μύηση μέ άνάταση τοΰ
ψυχικού βλέμματος πρός τήν ιδέα τοΰ άγαθοΰ, νά ένταχθεΐ στήν κατηγορία
τών «παντελών φυλάκων».

Οί «παντελείς φύλακες», ήλικίας πενήντα έως έβδομήντα έτών, κατέ-
χουν τήν υπέρτατη πολιτική εξουσία· ή μάλλον μετέχουν σ'αύτήν, καθώς
τήν άσκοΰν όχι άδιάκοπα οί ίδιοι, άλλά έκ περιτροπής, καί μάλιστα σάν
νά έπιτελοΰν βαρύ άναπόφευκτο καθήκον, ενώ τόν περισσότερο χρόνο τους
ενδιατρίβουν στή φιλοσοφία.

Μέ τέτοιαν άκραίαν αύστηρότητα έπιλύεται άπό τόν Πλάτωνα τό πρό-
βλημα τής πολιτικής έξουσίας, δηλαδή επιλέγονται καί διαπλάσσονται σέ
φορείς της, καί μάλιστα ώς «επίκουροι φύλακες» άρχικά, σέ ήλικία τριάντα
πέντε έως πενήντα έτών, γιά νά δράσουν ώς «τέλεοι φύλακες» ύστερα, σέ
ήλικία πενήντα έως έβδομήντα έτών. Οί «τέλεοι φύλακες», λοιπόν, δέν άπο-
τελοΰν κοινωνική τάξη διαφορετική άπό τούς «έπικούρους φύλακες», όπως
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σφαλερά διδάσκεται πολύ συχνά, ώστε καί νά εμφανίζεται σφαλερά διαίρεση
τής «πόλείιίς» σέ τρεις τάξεις.

Μέ τέτοιο πρακτικό τρόπο επιλύεται άπό τόν Πλάτωνα, στό κορυφαίο
έργο του Πολιτεία, τό πρόβλημα τής πολιτικής έξουσίας, καθώς πίστευε
οτι ή «ορθή φιλοσοφία» προικίζει μέ διορατικότητα γιά τό πολιτικά πρακ-
τέο υπέρ καί τής «πόλεως» καί τών πολιτών ('Επιστολή Ζ' 331 d), άλλά
καί μέ δύναμη εμμονής σ'αύτό. Ή πίστη προς τήν άποστολή τής φιλοσο-
φίας νά είναι καί οδηγήτρια τής πολιτικής, εκφράζεται ρητότατα μέ τήν
περίφημη ρήση τού Πλάτωνος: «'Εάν μή,.,ή οί φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν
έν ταις πόλεσιν ή οί βασιλείς τε νΰν λεγόμενοι καί δυνάσται φιλοσοφήσωσι
γνησίως τε καί ίκανώς, καί τούτο εις ταύτόν συμπέση, δύναμίς τε πολιτική
καί φιλοσοφία...ούκ έστι κακών παΰλα.,.τώ άνθρωπίνω γένει, ούδέ αύτη ή
πολιτεία μή ποτε πρότερον φυή τε εις τό δυνατόν» (Πολιτεία 473 ed- πρβλ.
Επιστολή Ζ'326 ab).

*

* *

Ή «ορθή πολιτεία» δέν περιέχει διεξοδική νομοθεσία γιά τή συμπε-
ριφορά τών ((φυλάκων» ή τών «άλλων πολιτών»· εμπιστεύεται μάλλον τόν
ηθικό χαρακτήρα των, διαπλασμένο άπό τήν πολύ επιμελημένη «τροφήν καί
παιδείαν» σύμφωνα καί προς τήν ((αιδώ», καί τήν «δίκην»· ή «τροφή καί
παιδεία» τών πολιτών, συντελούμενη βασικά μέ τή «γυμναστικήν» καί τή
«μουσικήν», δηλαδή μέ τήν ήθικοπλαστική ένέργεια τού άθλητισμοΰ καί
τών πρόσφορων έργων ποιήσεως καί γενικά αισθητικής. Μάλιστα ό Πλάτων
έπιμένει στή διαλογή τών κατάλληλων παιδευτικών άγαθών, άκόμη καί στή
διάπλαση τού καθημερινού τών άνθρώπων περιβάλλοντος: ((ίνα μή έν είκοσι
κακίας τρεφόμενοι ήμΐν οί φύλακες ώσπερ έν κακή βοτάνη, πολλά έκάστης
ήμέρας κατά σμικρόν άπό πολλών δρεπόμενοί τε καί νεμόμενοι έν τι ξυνι-
στάντες λανθάνωσι κακόν μέγα έν τή αύτών ψυχή, άλλ'έκείνους "ζητητέον
τούς δημιουργούς, τούς εύφυώς δυναμένους ίχνεύειν τήν τού καλού τε καί
εύσχήμονος φύσιν, ίνα ώσπερ έν ύγιεινώ τόπω οίκοΰντες οί νέοι άπό παντός
ώφελώνται, οπόθεν άν αύτοΐς άπό τών καλών έργων ή προς όψιν ή προς άκο-
ήν τι προσβάλη, ώσπερ αύρα φέρουσα άπό χρηστών τόπων ύγίειαν, καί εύθύς
έκ παίδων λανθάνη εις όμοιότητά τε καί φιλίαν καί ξυμφωνίαν τώ καλώ λόγω
άγουσα» (401 b-d).

Περιορίζεται λοιπόν ό Πλάτων, όταν σχεδιάζει τήν «όρθήν πολιτείαν»,
σχέδιο πολιτείας άπαράμιλλο, άκέραια ομόλογο προς τή δικαιοσύνη, στή
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διακήρυξη καίριων ηθικών άρχων, έπαναστατικών μάλλον γιά τήν εποχή
του. Μέ ύπερεύτολμη αισιοδοξία, σέ ήλικία τότε πενήντα έτών περίπου,
δογματίζει: «ούδέν έπιτήδευμα άνδρός διότι άνήρ ούτε γυναικός διότι γυνή,
άλλ'όμοίως έσπαρμέναι αί (ρύσεις έν άμφοΐν τοΐν ζώοιν»· δηλαδή, άξιώνει
τήν ισοτιμία τών γυναικών πρός τούς άνδρες. Αξίζει νά ύπομνησθεΐ ότι ό
έξοχος μαθητής του Αριστοτέλης έπέμεινε στήν παραδοσιακή τότε άξιο-
λογία καί δογμάτιζε: ((τό άρρεν φύσει άρχον καί τό θήλυ φύσει άρχόμενον».
Έξ άλλου, θεσπίζει ό Πλάτων, ώστε οί «φύλακες», εΐτε ώς «έπίκουροι»,
ε'ίτε ώς ((παντελείς», νά μή έχουν οικογένεια παραδοσιακού τύπου, ώς
τέκνα ή ώς γονείς, άλλά νά μετέχουν στους «ομαδικούς ιερούς γάμους».
Σκοπός ήταν ή εξασφάλιση τής άπαρέγκλιτης έμμονής τών «φυλάκων»
στήν έπιτέλεση τοΰ καθήκοντος, χο^ρίς κίνδυνο έκτροπής, έκγονο τής
ιδιαίτερης στοργής πρός τά μέλη τής παραδοσιακής οικογένειας. Παρόμοιο
σκοπό είχε ή άπαγόρευση νά έχουν οί «φύλακες» ιδιοκτησία, καί άρα τό
καθεστώς κοινοκτησίας γι'αύτούς, ώστε καί ν'άποτραπεΐ ριζικά τό ένδεχό-
μενο διαφθοράς.

*

Ό Πλάτων, άν καί δέν έπαυσε ποτέ νά πιστεύει στήν άξία τής ((άριστης
πολιτείας», τής σχεδιασμένης στό έργο του Πολιτεία, καθώς όμως ήταν
καί πραγματιστής, έπιχείρησε μετά δυο δεκαετίες καί πλέον, τόν σχεδι-
ασμό τής «δευτέρως τιμίας» πολιτείας, δηλαδή άξιας καί αύτής, άλλά όχι
όσον ή ((άριστη πολιτεία», πιθανότερα όμως πρόσφορης νά πραγματωθεί.
Ύπερεβδομηκοντούτης ήδη, στό έργο του Νόμοι, εκφράζει τήν έμμονή του
σέ ό,τι πρέσβευε, όταν σχεδίαζε τήν «άρίστην πολιτείαν»: ((παράδειγμα, γε
πολιτείας ούκ άλλη χρή σκοπεΐν, άλλ' έχομένους ταύτης τήν ό,τι μάλιστα
τοιαύτην ζητεΐν κατά δύναμιν» (739 e)· ομολογεί, όμως, οτι άποτελεΐ αύτή
κάτι ((μείζον ή κατά τήν νΰν γένεσιν καί τροφήν καί παίδευσιν» (740 a),
δηλαδή ότι δέν άντεχε ή τότε γενεά τών άνθρώπων τούς αύστηρούς θεσμούς
τής «άριστης πολιτείας», γι'αύτό καί ή άνάγκη τής «δευτέρου τιμίας»
πολιτείας, συγκροτημένης μέ όλιγότερον αύστηρούς θεσμούς.

Τρεις είναι οί κορυφαίες πολιτικές άξίες τής ((δευτέρως τιμίας» πολι-
τείας: ((Τον νομοθέτην δει τριών στοχαζόμενον νομοθετεΐν, όπως ή νομοθε-
τουμένη πόλις ελευθέρα τε έσται καί φίλη εαυτή καί νουν εξει» (701 d) καί
«πόλιν έλευθέραν τε είναι δει καί έμφρονα καί έαυτή φίλην» (693 b).
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Κατά τον Πλάτωνα, λοιπόν, συγγραφέα τών Νόμων, πρώτη μεταξύ
τών υπάτων πολιτικών άξιών είναι ή ελευθερία· δέν επαρκεί ομως αύτή μό-
νο· χρειάζεται νά ύπάρχει καί φιλία μεταξύ τών πολιτών, δηλαδή σύμπνοια
ήθική, άλληλεγγύη καί όμοφροσύνη, καί οχι νά τούς χωρίζουν άντίθετα συμ-
φέροντα. "Εχει έπίγνωση όμως ό Πλάτων γιά τήν άνεπάρκεια τών δυό αύτών
ύπατων πολιτών άξιών, καθώς μόνες οί δυό αύτές δέν παρέχουν αύτόδοτες
ορθές λύσεις γιά τά προβλήματα ζωής τού άνθρώπου καί τής λειτουργίας
τής πολιτείας- προσθέτει λοιπόν ώς πολιτική άξία καί τήν πολιτική φρόνηση
τών άρχόντων προπάντων, άλλά καί τών άπλών πολιτών («καί έμφρονα»
καί «νοΰν έξειν»): «Πειρατέον ταϊς πόλεσιν φρόνησιν μέν όσην τό δυνατόν
έμποιεϊν, τήν δ'άνοιαν ότι μάλιστα έξαιρεΐν» (688 e).

Αξίζει νά έξαρθεΐ τό σοβαρό αύτό πρόσθεμα στή δυάδα τών κορυφαίων
πολιτικών άξιών ((ελευθερία» καί ((φιλία», ή πολιτική νουνέχεια· κάτι παρα-
μελημένο άπό τούς νεώτερους θεωρητικούς τής πολιτικής.

Έξ άλλου, άξιοπρόσεκτο είναι ότι φαίνεται νά μή συμπεριλαμ-
βάνει καί τήν «ισότητα» ό Πλάτων, συγγραφεύς τών Νόμων, στήν όμάδα
τών ύπατων πολιτικών άξιών άναφέρεται όμως ιδιαίτερα στήν «άληθε-
στάτην καί άρίστην ισότητα» ώς άπεργαστικήν ((φιλίας», δηλαδή τής ήθικής
σύμπνοιας τών πολιτών, άλλά καί ώς δυσδιάγνωστη καί μή δεκτική γιά
εύκολη τήρηση: ((Παλαιός γάρ λόγος, άληθής ών, ώς ίσότης φιλίαν άπερ-
γάζεται, μάλα μέν ορθώς εϊρηται καί έμμελώς, ήτις δ'έστί ποτε ίσότης ή
τούτο αύτό δυναμένη διά τό μή σφόδρα σαφής είναι σφόδρα ήμάς διατα-
ράττει» (757 a).

Ώς αίτημα τής άληθινής ισότητας, όχι δηλαδή τής ισοπεδωτικής,
αύτής μέ τόν κλήρο, ώς τηρητέας γιά τήν άπονομή άξιωμάτων, προβάλ-
λεται άπό τόν Πλάτωνα, συγγραφέα τών Νόμων, ή συμμετρία τού άπο-
νεμητέου άξιώματος προς τήν ήθικοπνευματική άξία τού καταπιστευτέου
μέ αύτό, δηλαδή προς τόν βαθμό «άρετής τε καί παιδείας» του". Ή εύρεση
όμως τής συμμετρίας αύτής χαρακτηρίζεται δυσχερέστατη, ένώ έξ άλλου
υπολογίζεται καί ή δυστροπία μέρους τού λαού προς τήρηση τής άληθινής
ισότητας. Γι'αύτό γίνεται άνεκτή καί ή χρήση τής υπηρετημένης άπό τόν
κλήρο ισοπεδωτικής ισότητας, πρός άποφυγή κοινωνικής άναταραχής. Καί
ό Πλάτων καταλήγει μέ τήν παραδοχή καί τών δυό ισοτήτων ώς άξιών τής
πολιτικής, μέ προτίμηση όμως τής άληθινής ισότητας: «ούτω δή χρηστέον
άναγκαίως μέν τοϊν ίσοτήτοιν άμφοΐν, ώς δ'ό,τι μάλιστα έπ' όλιγίστοις τή
έτέρα, τή τής τύχης δεομένη».
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Είχε προηγηθεί τής συγγραφής τών Νόμων ή συγγραφή άπό τόν
Πλάτωνα του Πολιτικού. Στό έργο αύτό, άφοΰ έχει έξαρθεΐ πριν ή άνυ-
πέρβλητη άξία τής «όρθής πολιτείας», τής μέ τούς ((άρχοντας άληθώς
έπιστήμονας..., έάν τε κατά νόμους, εάν τε άνευ νόμων άρχωσι» (293 c),
συζητείται διεξοδικά ή νομοκρατία· μέ κατάληξη ότι άπαιτεΐται ή τήρηση
τών νόμων προς άποφυγή τής αύθαιρεσίας, τής ιδιοτέλειας καί τής άδαημο-
σύνης, πού ένέχει συχνά ή δίχως νόμους δράση, καί πού συνιστούν «άμάρτη-
μα πολλαπλάσιον» άπό τή στυγνή τήρηση τών νόμων (300 a)· υψώνεται σέ
ήθικοπολιτικο αίτημα ό σεβασμός προς ((τούς νόμους τούς έκ πείρας πολλής
κειμένους καί τίνων συμβούλου έκαστα χαριέντως συμβουλευσάντων καί
πεισάντων θέσθαι τό πλήθος» (300 be).

Στό ίδιο έργο, Πολιτικός, καί άξιολογεΐ τή δημοκρατία ό Πλάτων ώς
«βελτίστην» μεταξύ τών «άκολάστων» πολιτειών, δηλαδή ώς πολίτευμα
προτιμητέο πρακτικά στήν υπάρχουσα τότε κοινωνική πραγματικότητα, ή
καί οχι μόνο τότε.

Έξ άλλου, στήν Εβδόμη Επιστολή του (331 d· πρβλ. Πολιτεία 496
c-e), επηρεασμένος άπό τήν οδυνηρή εμπειρία του, άπευθύνει ό Πλάτων
βαθύβλυστη έκκληση, ένδεικτική πολιτικής σωφροσύνης: «βίαν δέ πατρίδι
πολιτείας μεταβολής μή προσφέρειν, όταν άνευ φυγής καί σφαγής άνδρών
μή δυνατόν ή γίγνεσθαι τήν άρίστην, ήσυχίαν δέ άγοντα εύχεσθαι τά άγαθά
αύτω τε καί τή πόλει».Ή άγνόηση τής συμβουλής αύτής, όριοθετικής ώς
προς τά μέσα έπιβολής καί τής πιο καλοπροαίρετης πολιτικής, προκάλεσε
άνά τούς αιώνες πολλά δεινά σέ πολλά έθνη*.

* Εκτενέστερα στα βιβλία μου Φιλοσοφία τοϋ Πλάτωνος, έκδ. Ακαδημία Αθηνών,
Αθήναι 1997, Μελετήματα Πολιτικής Φιλοσοφίας, έκδ. Παπαζήση, Αθήναι 1978 καί
Πολιτική Φιλοσοφία τον Πλάτωνος, έκδ. Παπαζήση, Αθήναι 2003"'.
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Παρουσίαση του βιβλίου τοΰ κ. Γιώργου Ρωμαίου
Ή περιπέτεια τον Κοινοβονλεντισμου στήν 'Ελλάδα

άπο τον Ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο

Κύριε Πρόεδρε,

Παρουσιάζω πρός τήν 'Ολομέλεια τής Ακαδημίας τό 1.618 σελίδων με-
γάλου σχήματος τρίτομο βιβλίο τοΰ Γεωργίου Ρωμαίου Ή περιπέτεια τοΰ
Κοινοβονλευτισμοϋ στήν Ελλάδα.

Συγγραφεύς ό ίδιος εγώ, τριάντα επτά βιβλίων, έχω αύτοβίο^τη έμπειρία
τοΰ πνευματικού μόχθου τής συγγραφής. 'Οφείλω άρα νά τιμήσω τόν συγγρα-
φέα τοΰ προκείμενου συγγράμματος καί μόνο γιά τόν πνευματικό μόχθο του.

'Εξ άλλου, δέν στερούμαι, πιστεύω, τής ικανότητας νά παρουσιάσω
τό περισπούδαστο αύτό έργο μέ τρόπο άξιό του. Δέν υπήρξα Καθηγητής
Ιστορίας. Αλλά δέν μοΰ έλειψε παιδιόθεν τό ένδιαφέρον γιά τήν 'Ιστορία.
Μάλιστα καί συνέβη νά έχω συγγράψει κατά καιρούς άρθρα είτε δοκίμια γιά
θέματα 'Ιστορίας, συγκεντρωμένα έν μέρει στό βιβλίο μου Ιστορικά (2012)·
καί προπάντων, έπί δεκαετίες παρακολούθησα τήν συγγραφική έργασία
'Ιστορίας τοΰ άοιδίμου άδελφοΰ μου Αλέξανδρου, Καθηγητού Πολιτικής
'Ιστορίας καί ρηξικέλευθου 'Ιστορικού.

Ό συγγραφεύς τού πρός παρουσίαση βιβλίου είναι δημοσιογράφος έγκριτος
καί υπήρξε 'Υφυπουργός, 'Υπουργός καί Εύρωβουλευτής. "Εχει άρα όχι μόνο τήν
ικανότητα έκλεκτοΰ δημοσιογράφου νά περιγράφει καί νά εξιστορεί καταστά-
σεις καί γεγονότα μέ άκρίβεια καί σαφήνεια, άλλά διαθέτει καί διορατικότητα
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γιά τήν σπουδαιότητα ή όχι τών προς έκθεση πολιτικών ιδιαίτερα κατα-
στάσεων καί γεγονότων, καθώς έχει τήν έμπειρία τής πολιτικής.

Χαρακτηρίζει ό ΐδιος ό συγγραφεύς τό σύγγραμμά του «περιήγηση
στήν Ιστορία». Άπό έμάς πρέπει νά έξαρθεΐ, έκτος άπό τήν άξιολογική
διορατικότητα, ή μετριοπάθεια, καθώς καί ή άμεροληψία του, άκόμη καί
όταν πραγματεύεται καταστάσεις καί γεγονότα μέ χαρακτηριστικά έντονα
τήν πολιτική εμπάθεια καί τήν έκατέρωθεν άδιαλλαξία.

Οί τρεις τόμοι τού προκείμενου βιβλίου ενέχουν εξιστόρηση καί περι-
γραφή γεγονότων είτε καταστάσεων τής πολιτικής τής Ελλάδος, ό πρώτος
άπό 1844 έως 1915, ό δεύτερος άπό 1915 έως 1940, ό τρίτος άπό 1940 έως
1974. Ό πρώτος όμως τόμος περιέχει καί άναφορά στήν πριν άπό τό 1844
περίοδο τής ελληνικής πολιτικής, άπό τό 1821 έως τήν έλευση του Όθωνος,
καί στήν περίοδο τής μή συνταγματικής μοναρχίας.

Ή χρονική αύτή διαίρεση τής Ιστορίας τού κοινοβουλευτισμού στήν
Ελλάδα, ό^στε νά προβάλλονται ώς έτη οριακά τό 1844, τό 1915 καί τό
1940, υποδηλώνει πώς ό συγγραφεύς άποτιμάει τήν κάθε μίαν άπό τίς άντί-
στοιχες τρεις περιόδους τής πολιτικής Ιστορίας τής Νεώτερης Ελλάδος μέ
κύριο κριτήριο τόν κοινοβουλευτισμό, άλλά όχι μόνο αύτόν.

Καί υπενθυμίζω: τό έτος 1844 ύπήρξε ή πρώτη κοινοβουλευτική
Κυβέρνηση, ύστερα δηλαδή άπό τήν ψήφιση τού Συντάγματος τού 1844
καί σύμφωνα μέ αύτό. Είχε προηγηθεί έξέγερση τού λαού τό 1843 μέ κύριο
αίτημα τήν θέσπιση Συντάγματος καί τό αίτημά της είχε τελεσφορήσει. Δέν
ήθέλησε νά χρησιμοποιήσει όπλα έναντίον τών διαδηλωτών ό άρμόδιος νά
τήν καταστείλει Γενναίος Κολοκοτρώνης, καθώς μάλιστα οί περισσότεροι
άπό αύτούς ήταν παλαιοί οπαδοί τού πατέρα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.
Τό έτος 1915 είναι τό έτος άπαρχής τού Διχασμού τού "Εθνους, μέ πολιτική
αιτία κύρια τήν διαφωνία Κυβερνήσεως καί Βασιλέο^ς ώς προς τήν εξωτε-
ρική πολιτική τής Ελλάδος, καί συγκεκριμένα τήν συμμετοχή της ή οχι
στον άπό 1914 Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το έτος 1940 είναι τό εναρκτή-
ριο τής έμπλοκής τής Ελλάδος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ύστερα
άπό τήν άπρόκλητη επίθεση τής 'Ιταλίας έναντίον της.

Δέν ήταν δυνατόν νά έξιστορηθεΐ ό κοινοβουλευτισμός στήν Ελλάδα,
χωρίς νά εξιστορηθούν καί τά πεπραγμένα τών Κοινοβουλευτικών ή καί
άλλων Κυβερνήσεων. Ό άναγνώστης παρακολουθεί τήν ((περιήγηση» τού
συγγραφέως στήν Πολιτική 'Ιστορία τής 'Ελλάδος, όπο^ς αύτή διαδραμα-
τίζεται έως τήν όγδοη δεκαετία τού εικοστού αιώνος καί, οχι μόνον ούς
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εναλλαγή Κυβερνήσεων, κοινοβουλευτικών ή καί μή κοινοβουλευτικών,
άλλά καί ώς οξύτατη συχνά σύγκρουση πολιτικών ήγετών ή καί ώς δια-
δοχή πράξεων, εύστοχων είτε άστοχοι, μέ παρέμβλητες κάποτε σπουδαίες
παραλείψεις.

Επιμένει ο συγγραφέας στό κύριο θέμα του καί διακρίνει έλάσσονες
περιόδους τής Πολιτικής Ιστορίας τής Ελλάδος μέ κριτήριο τήν κατα-
νομή τής πολιτικής έξουσίας μεταξύ Κοινοβουλευτικού Πρωθυπουργού
καί Βασιλέως: τήν περίοδο τής Συνταγματικής Μοναρχίας, άπό 1844
έως 1862, μέ προβάδισμα ισχύος τοΰ Βασιλέως, καί τήν περίοδο τής
Βασιλευομένης Δημοκρατίας, άπό 1864 έως 1924, μέ προβάδισμα ισχύος
τοΰ Πρωθυπουργόΰ.

Εξαίρεται ή διεξαγωγή στον ΙΘ' αιώνα γνησίων Βουλευτικών 'Εκλογών,
άπό τόν Αλέξανδρο Κουμουνδούρο τό 1865, άπό τόν Χαρίλαο Τρικούπη, νεώ-
τερο του κατά δεκαοκτώ χρόνια, τό 1875. 'Επισημαίνεται ή μέ πρωτοβουλία
τού Χαριλάου Τρικούπη τό 1875 έπιβολή τής «δεδηλωμένης», δηλαδή έμπι-
στο σύνης τής πλειοψηφίας τών Βουλευτών, ώς δεσμευτικής τού Βασιλέως
στήν άνάθεση εντολής πρός σχηματισμό Κυβερνήσεως.

Συνοψίζεται άπό τόν συγγραφέα (Τόμος Α', σελ. 252) ή πολιτική τοΰ
Χαριλάου Τρικούπη, ώς πολιτικού μέ σχέδιο καί μέθοδο γιά τόν εκσυγ-
χρονισμό τής έλληνικής κοινωνίας: ένίσχυση τού Κοινοβουλευτισμού,
εκσυγχρονισμός τού κράτους, οικονομική άνάπτυξη μέ τήν υποστήριξη
τών επιχειρηματιών καί τών επενδύσεων άπό ομογενείς καί ξένους έπεν-
δυτές, ...έργα υποδομής: 907 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, 1.446
χιλιόμετρα άμαξιτών οδών, ολοκλήρωση τής διανοίξεως τής διώρυγας τής
Κορίνθου, έναρξη τής άποξηράνσεως τής λίμνης Κωπα'ίδος καί άλλων.

'Επισημαίνεται ότι έπί Συνταγματικής Μοναρχίας, άπό 1844 έως
1862, υπήρξαν 16 Κυβερνήσεις, οί δύο μεταβατικές, έπί Βασιλευομένης
Δημοκρατίας, άπό 1864 έως 1924, ύπήρξαν 80 Κυβερνήσεις, καί ότι άπό
τής εποχής τού Τρικούπη εμπεδώθηκε ό δικομματισμός. 'Επισημαίνεται
περαιτέρω καί ό άριθμός τών Κυβερνήσεων, άπό 1944 έως 1967 καί άπό
1974 έως 2012.

Αξίζουν έκτενέστατη παρουσίαση τά περιεχόμενα τού δευτέρου καί
τοΰ τρίτου τόμου, (1915-1940) καί (1940-1974), καθώς έχουν άντικείμενο
κρίσιμα γεγονότα καί τις άπότοκές τους καταστάσεις, όπως οί δύο παγκό-
σμιοι πόλεμοι καί οί επιπτώσεις τους στήν πολιτική τής Ελλάδος καί στις
τύχες τοΰ Ελληνικού "Εθνους, ιδιαίτερα ή Καταστροφή τού Μικρασιατικού
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Ελληνισμού, άλλά καί ή σοβαρή συμβολή τής Ελλάδος στήν αίσια έκβαση
του Δευτέρου ιδιαίτερα. Πολλές σελίδες τών δύο τόμων είναι συναρπαστικές.
Άλλά «ό χρόνος ούκ εύμαρής θεός».

* *

Ό κ. Γιώργος Ρωμαίος κατόρθωσε νά συμμορφωθεί σέ ικανό βαθμό
προς τό αίτημα τής Ιστοριογραφίας «τίνα δει έπί τήν γραφίδα παρα-
λαβεΐν καί τίνα παραλιπεΐν». Άς μού επιτραπεί όμως νά προβώ σέ ορισμένες
προσθήκες: πρώτα, ό,τι γράφω γιά τόν Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, στό βιβλίο
μου 'Ιστορικά (2012, έκδόσεις Παπαζήση), σελ. 108: «Πρέπει νά έξαρθεΐ
προπάντων ή σθεναρή πολιτική συμπεριφορά του, ή σωστική τής Ελλάδος
άπό έθνική συμφορά τό 1881, όταν άκλόνητος άπό τίς πολλαπλές πιέσεις,
άνεπηρέαστος άπό ύβρεις καί άπειλές, άκόμη καί άπό τόν λιθοβολισμό τής
οικίας του, άποδέχθηκε τόν συμβιβασμό, δηλαδή τήν πρόσκτηση ολόκληρης
σχεδόν τής Θεσσαλίας καί όχι ολόκληρης τής Ηπείρου..., δέν παρασύρθηκε
άπό τήν γύρω του άλλοφροσύνη, ώστε νά εμπλέξει τήν Ελλάδα σέ πόλεμο
ελληνοτουρκικό... Κατίσχυσε τό ηθικό σθένος του καί άποτράπηκε ό,τι έπαί-
σχυντο έμελλε νά συμβεί τό 1897».

Ό έθνομάρτυς Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, άφού παρά τίς
συμβουλές καί παραινέσεις δέν έφυγε άπό τήν Σμύρνη, τό 1922, ύπέστη
φοβερό μαρτύριο: δέν άπαγχονίσθηκε, άλλά κατασπαράχθηκε άπό εξαγριω-
μένο τουρκικό όχλο, παραδομένος σ' αύτόν άπό τόν άρμόδιο γιά τήν τήρηση
τής τάξεως Τούρκο άξιωματούχο.

Εξαίρεται ό Χαρίλαος Τρικούπης, καί πολύ δίκαια, ώς ό σπουδαιότερος
κοινοβουλευτικός Πρ<:υθυπουργός τής Ελλάδος τόν ΙΘ' αιώνα. Καθώς είμαι
όμόσχολός του καί όμόβαθμός του, άς μού έπιτραπεΐ νά έπισημάνω ότι άπο-
φοίτησε ό εξαίρετος αύτός πολιτικός άπό τό Α' Γυμνάσιο Αθηνών μέ βαθμό
Ακέραιο Άριστα, μόνος αύτός έπί έναν αιώνα σχεδόν, μέχρι τό 1928.

Αξίζει ό κ. Ρωμαίος τά συγχαρητήρια καί τίς εύχαριστίες μας.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 17ησ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ομιλια tot ακαδημαϊκου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ό Ηρόδοτος ήδη επισήμανε ότι πνευματικά οί "Ελληνες υπερέχουν άπό
τούς βαρβάρους: «άπεκρίθη έκ παλαιτέρου τοΰ βαρβάρου έθνεος τό έλλη-
νικόν έόν καί δεξιώτερον καί εύηθείης ήλιθίου άπηλλαγμένον μάλλον» (I, 60).
'Εμείς, καί πρός άποσαφήνιση κάπως τοΰ λόγου τοΰ Ηροδότου, έπισημαίνομε:
Ή άπό τούς Έλληνες δημιουργία τής φιλοσοφίας καί τής καθαρής έπιστήμης,
αύτή προπάντων, άποτέλεσε καίρια τομή στήν Ιστορία τής άνθρωπότητας·
καθώς έμπεδώθηκε μέ αύτήν ό λογικά συγκροτημένος ελεύθερος στοχασμός,
άπομυθωτικός τής Ιστορίας, λυτρωτικός τής άνθρωπότητας άπό μαγικής ρί-
ζας πνευματικές δουλείες καί ήθικές έμπλοκές, έπιβλημένες έπί αιώνες στον
βίο της.

Οί "Ελληνες όμως τής εποχής ήδη τού Ηροδότου δέν είχαν έθνικισμό σέ
βαθμό νοσηρότητας, άλλά πλήν τής έθνικής αύτοσυνειδησίας είχαν συναίσθη-
ση άνθρωπισμοΰ άκέραιη καί άναγνώριζαν στούς βαρβάρους τήν ύπόστασή
των ώς άνθρώπου καί τήν όποια tojv συμβολή στή δημιουργία τοΰ πολιτι-
σμού. 'Υπενθυμίζω τήν άποφθεγματική ρήση τοΰ Παυσανίου, Αρχιστρατήγου
τών Ελλήνων στή μάχη τών Πλαταιών, σο^στική τής ζωής τών αιχμαλώτων
Περσών: «Βάρβαροι μέν, άνθρωποι δέ»· άλλά καί τή φράση τοΰ Πλάτωνος,
φιλοσόφου μέ πανανθρώπινο φρόνημα: ((Ό,τι περ άν "Ελληνες βαρβάρων πα-
ραλάβωσι, κάλλιον τούτων εις τέλος άπεργάζονται» (Έπινομις 987 d).
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Έμεΐς σήμερα έξαίρομε τά εξής:

Ή ελληνική φιλοσοφία καί ή εκγονή της είτε συνδρομή της επιστήμη
κατεργάσθηκαν τον ανθρώπινο λογισμό καί τόν όρθωσαν αύτεξούσιο λει-
τουργό τής έρμηνείας τών φαινομένων του κόσμου καί τής αύτοσυνειδησίας
του άνθρώπου καί τής όρθοπραξίας του.

Ή έλληνική «παίδων άγωγή» σφυρηλάτησε τή βούληση τού άνθρώπου,
ώστε νά κυριαρχείται άπό τόν πρακτικό λογισμό, άλλά καί νά ενεργεί ώς
αύστηρός χειραγωγός τών ψυχικών τάσεων καί τής ζωικής ορμής του, κάτι
άπαραίτητο καί προς τιθάσευση τών έξω-ανθρώπινο^ν δυνάμεων τού κόσμου
καί τών διανθρώπινων δυνάμεων τής 'Ιστορίας.

Ή έλληνική πολιτική θέσπισε τή δημοκρατία, ώστε άντικατέστησε τόν
κοινωνικό μυστικισμό, τόν έδραιωτικό τής βασιλείας, μέ τήν ήθικά ύπόλογη
πολιτική θητεία, ομόλογη τής ελευθερίας.

Έξ άλλου, τεκμήριο τής οικουμενικής άνταύγειας τού έλληνικοΰ πνεύ-
ματος είναι ή χρήση άπό τούς λαούς τής άλλης Εύρώπης καί τής Αμερικής,
ή καί άλλο,ιν Ηπείρων, έλληνικών στή ρίζα τους λέξεων γιά τήν έκφραση
τών σπουδαίων έννοιών τού πολιτισμού, όπως αύτές: φιλοσοφία, θεωρία,
μέθοδος, σύστημα, τεχνική, πολιτική, άριθμητική, γεωμετρία, γεωγραφία,
γεωλογία, φυσική, μεταφυσική, βιολογία, ψυχολογία, οικονομία, καί τόσες
άλλες. Καί ιδού, έπί πλέον τών λέξεων, κάποιες ρήσεις διασήμων ξένων,
έγκωμιαστικές τής 'Ελλάδος σέ βαθμό ύψηλό, άξιό της όμως: τού Henry
Maine, τό 1875, «Έκτος άπό τίς τυφλές δυνάμεις τής Φύσεως δέν κινείται
στό σύμπαν αύτό τίποτε μή ελληνικό στή ρίζα του»· του Whitehead, τό
1929 (Process and Reality, σ. 53), «Σχεδόν υποσημειώσεις άπλώς στά έργα
τού Πλάτωνος είναι τά έργα τών άλλων φιλοσόφων»· τού Jacques Chevalier,
στά μέσα τού εικοστού αιώνος, «Άπό τούς "Ελληνες τού έκτου π.Χ. αιώνος
μπορεί καί πρέπει νά ξεκινήσει οποίος θέλει ν' άνιχνεύσει τήν 'Ιστορία τού
άνθρώπινου στοχασμού».

Μεγαλούργησε όμως τό Ελληνικό 'Έθνος καί στήν ποίηση καί στήν
καλλιτεχνία. 'Ήδη, καί πριν τούς κλασσικούς Χρόνους τής 'Ιστορίας του,
είχε τόν Όμηρο καί τόν Ησίοδο· καί ύστερα, στούς κλασσικούς χρόνους,
είχε τόν Αισχύλο καί τόν Σοφοκλή καί τόν Εύριπίδη, άπαράμιλλους τραγι-
κούς, εξαίσιους πνευματικούς ταγούς οχι τών Ελλήνων μόνον. Καί είχε ταυ-
τόχρονα καί άνυπέρβλητους άξιους καλλιτέχνες, δημιουργούς άριστουργη-
μάτων, προβλημένων στή συνείδηση τού κορυφαίου πολιτικού τής Ελλάδος
ώς προορισμένων νά μείνουν «μνημεία άί'δια εις άπαντα άνθρίόπων βίον».
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'Ιστορική έξ άλλου μεγαλουργία του ελληνικού έθνους αποτελεί, πι-
στεύω, καί ή σύνδρομη τής πολιτικής τού Μεγάλου Αλεξάνδρου καί τών
Διαδόχων του εκπολιτιστική έπενέργεια στούς λαούς τής Εγγύς Ανατολής,
ή καί ή καίρια συμβολή της γιά τήν πολιτική διάρθρωση τής περιοχής.

Ενέχει όμως ήθική ποιότητα έξοχη καί ή έμμονή έπί αιώνες τού υπό-
δουλου Γένους στήν εθνική αυτοσυνειδησία του καί στήν άπότοκή της συναί-
σθηση έθνικής άλληλεγγύης, μέ τήν κρυφή ελπίδα έξ άλλου γιά επανάκτηση
τής ελευθερίας του. Δέν τούρκεψαν ούτε φράγκεψαν οί πατέρες μας, κατόρ-
θωμα ήθικής άντοχής, «τά τετρακόσια χρόνια πού τών πατέρων ή φυλή...
σερνάμενη πορεύονταν, κυνηγημένη ζούσε», καθώς καί θρηνεί καί άνυμνεϊ
ό Παλαμάς.

Ή λαϊκή Μούσα παρηγορούσε: «μή κλαις Κυρά μου Δέσποινα καί
σεις εικόνες μή κλαίτε, πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά μας θά 'ναι»·
είτε, μέ λόγιο ύφος, θύματα σφαγής ανθρώπων τού Γένους προβάλλονται
ώς τίτλοι γιά έπανάκτηση τής ελευθερίας: «Άγια Τριάς προσκυνητή καί
Σύ Θεάνθρωπε Λόγε, δέξαι τούς Νεομάρτυρες τούτους, ους προσφέρει Σοι
Γένος αίχμάλωτον καί άντίδος έλευθερίαν».

Μεγαλούργημα ιστορικό έπίσης τοΰ 'Ελληνικού "Εθνους υπήρξε ή
άνάκτηση τής πολιτικής ελευθερίας, έστω γιά μικρό άρχικά μέρος του, μέ
τήν 'Επανάσταση τού 1821. Ζοΰν άκόμη στις συνειδήσεις τών σημερινών
'Ελλήνων τά κλέη καί τά πάθη τής γενεάς έκείνης τών υπόδουλων έως το
1821 Ελλήνων. Αξίζει θαυμασμό ή τόλμη καί τό κατόρθωμα τής Φιλικής
'Εταιρείας νά συναγείρει τό Γένος πρός τόν άπελευθερωτικόν άγώνα, σέ μιά
έποχή μάλιστα συνασπισμού τών μεγάλων τής Εύρώπης Κρατών έναντί-
ον τών έπαναστάσεων. Καί άξίζει θαυμασμό, ή τότε γενεά τών 'Ελλήνων,
καί άναγνώριση ευλαβική τής ήθικής άριστείας της, μέ τήν καρτερία της
καί τις θυσίες της καί τούς ήρωϊσμούς τής μαχητικής πρωτοπορίας της.
'Εκφραστικότατος είναι ό άπολογισμός τών θυσιών: τό έν τρίτον τού ένερ-
γοΰ πληθυσμού καί τά δύο τρίτα τού παγίου κεφαλαίου τής άπελευθερω-
μένης τελικά περιοχής, έξ άλλου καί μέ τήν έπέμβαση τελικά Ρωσσίας,
Γαλλίας καί Αγγλίας, άν καί ήταν συνασπισμένες γιά δράση κατασταλτική
τών 'Επαναστάσεων.

Εύτύχησε, όμως ή 'Ελλάς καί νά συμπαρασταθεί σωστικά στούς λα-
ούς τής άλλης Εύρώπης, ήδη στον πέμπτο αιώνα π.Χ.: Οί "Ελληνες στον
Μαραθώνα καί στήν Σαλαμίνα ύπήρξαν πρόμαχοι καί τών λαών τής άλλης
Εύρώπης. Ό Πλάτων γράφει στούς Νόμους (698 b): «ότε ή Περσική
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έπίθεσις τοις Έλλησιν, ίσο:>ς δέ σχεδόν άπασιν τοϊς τήν Εύρώπην οίκούσιν,
έγίγνετο». Άλλά καί στον Μεσαίωνα οί Έλληνες, ώς λαός τής Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, κατόρθωναν τήν αποτροπή τής εισβολής ασιατικών λαών
στή Νότια ιδιαιτέρα Εύρώπη. Καί άκόμη στον εικοστό αιώνα βρέθηκε ή
Ελλάς πρόθυμη νά συμπολεμήσει μέ τούς λαούς τής άλλης Εύρώπης, τούς
άγωνιζόμενους γιά τήν περίσωση τής ελευθερίας" καί συνέβαλε στήν αΐσια
έκβαση τών δυό παγκόσμιων λεγόμενων πολέμων ιδιαίτερα, στον δεύτερο,
μέ τήν ήρωική άντίστασή της άπό τόν 'Οκτώβριο 1940 έως τόν Μάιο 1941
στις άήττητες έως τότε πολεμικές δυνάμεις τής ύπό καθεστώς φασιστικό
'Ιταλίας καί τής ύπό καθεστώς έθνικο-σοσιαλιστικό Γερμανίας, άντιρρύθ-
μισε τήν πορεία τής 'Ιστορίας, καθώς επέφερε καθυστέρηση κρίσιμη στήν
έναντίον τής Ρωσσίας έκστρατεία τής Γερμανίας, καί μέ αύτήν συνέβαλε
άποφασιστικά στήν αίσια έκβαση του καταστροφικότατου εκείνου πολέμου.
Τό σημερινό καθεστώς ειρήνης στήν Εύρώπη ένέχει οφειλή μεγάλη στό
ήθικό τρόπαιο τής 'Ελλάδος τών έτών 1940-1941.

Σέ όποιον τυχόν μού καταλογίσει, ότι περιορίσθηκα νά εξάρω άπό τήν
'Ιστορία τού Ελληνικού "Εθνους ό,τι άποτελεΐ δόξα του καί τιμή του, καί
άγνόησα ολωσδιόλου ό,τι άλλο άπό τά πεπραγμένα του, άπαντώ άπλώς ότι
ό τίτλος τής ομιλίας μου είναι «'Επισημάνσεις μεγαλουργίας τού 'Ελληνικού
"Εθνους» καί οχι γενική 'Ιστορία του, άλλά καί ότι άμελητέα είναι τά ολίγα
πράγματι άρνητικά στοιχεία τής 'Ιστορίας τού 'Ελληνικού "Εθνους καί προ-
έχουν τά συστατικά τής ιστορικής μεγαλοσύνης του.

Καί άς μού συγχωρηθεί, ώς επιμύθιο επικαιρότητας, νά έπισημάνω
τά έξής προς όσους ξένους χαρακτηρίζουν ώς «λάθος.» τήν εισδοχή τής
'Ελλάδος στήν Εύρωζώνη: Τό όνομα Εύρώπη δόθηκε άπό τούς "Ελληνες. Ό
πολιτισμός τής Εύρώπης εδραιώθηκε μέ χορηγία έλληνική. Πριν τήν άνά-
δειξη τής Ρώμης σέ ήγεμονίδα τής Εύρώπης, οί "Ελληνες είχαν συμβάλει
στον έκπολιτισμό τής Εύρώπης. 'Εμβληματικά είναι τά ονόματα Μασσαλία
στή Μεσόγειο, Παντικάπαιον στον Εύξεινο Πόντο.

'Εξ άλλου, ή Ρώμη άρχαιόθεν είσδέχθηκε άγαθά πνευματικά ελληνι-
κά, ό βασιλεύς της Νουμάς επηρεάσθηκε άπό τούς "Ελληνες Πυθαγόρειους
τής Νότιας 'Ιταλίας. Στον πρώτο π.Χ. αιώνα οί λόγιοι τής Ρώμης ήταν
εμποτισμένοι άπό τό έλληνικό πνεύμα. 'Εκφραστικότατο είναι τό γεγονός,
ότι ό Κικέρων ονόμασε τήν έλληνική παιδεία Humanitates καί ότι έπίσης ή
βαρυσήμαντα λατινική λέξη Intellectus είναι, όπως έχο.) άποδείξει, μετά-
φραση έπί λέξει τής ελληνικής λέξεως «διαλεκτική». Μόλις χρειάζεται νά
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υπενθυμίσω τή γνωστή ρήση διασήμου λατίνου ποιητή «ή Ελλάς... εισήγαγε
στο άγροΐκο Λάτιον τά γράμματα καί τις τέχνες». Αξίζει όμως νά υπενθυ-
μίσω καί τή γενναία ρήση του 'Ιταλού ποιητή Leopardi γιά τή συμβολή τών
Ελλήνων λογίων στήν Αναγέννηση: «Οί "Ελληνες, φεύγοντες τής πατρίδος
τόν ολεθρον, έγένοντο καί πάλιν πνευματικοί τής Εύρώπης κηδεμόνες».

Πολλαπλούς άρα τίτλους εύρωπαϊκότητας διαθέτει ή Ελλάς: όνομα-
τοδότρια καί πολιτισμού χορηγός καί πρόμαχος τής Εύρώπης. Είναι κάτι
παράλογο Εύρώπη χο^ρίς Ελλάδα.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΥΠΟΔΟΧΗ

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
κ. ΣΠΥΡΟ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ

Ή Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται, σήμερα μέ ιδιαίτερη χαρά καί τιμή ώς
τακτικό μέλος της τον κ. Νικόλαο Ανδρουλάκη, 'Ομότιμο Καθηγητή Ποινικού
Δικαίου τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, τόν όποιο ή
'Ολομέλεια έξέλεξε κατά το έτος 2012 στήν έδρα τοΰ «Ποινικοΰ Δικονομικού
Δικαίου».

Ό νέος Ακαδημαϊκός γεννήθηκε στήν Αθήνα. Έλαβε πτυχίο μέ άριστα
άπό τή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών καί, στή συνέχεια, σπού-
δασε ώς υπότροφος έπί τριάμισι χρόνια στό Πανεπιστήμιο τοΰ Μονάχου.

Ό κ. Ανδρουλάκης είναι καταξιωμένος ποινικολόγος μέ πλουσιότατο
συγγραφικό έργο καί διεθνή άναγνώριση. Συγκεκριμένα, οί γερμανόγλωσσες
έργασίες του έχουν μνημονευθεί σέ άποφάσεις τών Γερμανικών Ανωτάτων
Δικαστηρίων, όπως τοΰ 'Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου καί
τού 'Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου. "Εχει διδάξει έπί τρεις δεκαε-
τίες καί πλέον δλα τά μαθήματα τοΰ Ούσιαστικοΰ καί Δικονομικού Ποινικού
Δικαίου καί έχει άναδείξει πλειάδα μαθητών, οί όποιοι κατέχουν σήμερα θέ-
σεις δικαστικών λειτουργών ή έπιστημονικοΰ διδακτικού προσωπικού στά
Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα τής χώρας μας.

Κύριε συνάδελφε, ή Ακαδημία Αθηνών είναι εύτυχής πού σάς καλωσο-
ρίζει καί σάς άπευθύνει θερμές εύχές γιά συνέχιση τής έπιστημονικής καί
ερευνητικής προσφοράς σας.
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Σας καλώ νά σας περιβάλω μέ το μεγάλο διάσημο τοΰ Ιδρύματος.

Καί τώρα παρακαλώ τήν Ακαδημαϊκό κυρία 'Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα
νά άνέλθει στό βήμα καί νά παρουσιάσει λεπτομερώς τό έργο τού νέου Ακα-
δημαϊκού.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΚΐΡΙΑ ΑΝΝΑ Μ Π Ε Ν Α Κ Η - Ψ Α Ρ ΟΤΔ Α

Αγαπητέ συνάδελφε,

Ή Σύγκλητος τής Ακαδημίας Αθηνών μοΰ έκανε τήν τιμή νά μού άνα-
θέσει, κατά τήν αποψινή υποδοχή σας ώς τακτικού μέλους τής Ακαδημίας
Αθηνών, νά παρουσιάσο,ι τή σταδιοδρομία σας, τό επιστημονικό σας έργο
καί γενικά τήν προσφορά σας στήν καλλιέργεια τών ποινικών επιστημών
στή χώρα μας. Καθώς μάς συνδέει μακροχρόνια κοινή θητεία στό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών γιά τή διδασκαλία τοΰ Ποινικού Δικαίου καί τής Ποινικής
Δικονομίας, άλλά καί παράλληλη πορεία σπουδών στήν Ελλάδα καί σέ ονο-
μαστά πανεπιστήμια τής Γερμανίας, σπουδών πού επηρέασαν, όπως ήταν
φυσικό, τήν έπιστημονική μας συγκρότηση, έπιτελώ τό έργο αύτό μέ μεγά-
λη εύχαρίστηση.

Ό Νικόλαος Ανδρουλάκης, κυρίες καί κύριοι, γεννήθηκε στήν Αθήνα
καί μετά τις εγκύκλιες σπουδές έφοίτησε στή Νομική Σχολή τού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, άπ' όπου έλαβε τό πτυχίο του μέ άριστα τό 1955. Μέ
υποτροφία τοΰ Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών προχώρησε σέ μεταπτυ-
χιακές σπουδές στό Πανεπιστήμιο τοΰ Μονάχου, κοντά στον κορυφαίο ποινι-
κολόγο καί θεωρητικό τοΰ Δικαίου Karl Engisch, υπό τήν έπίβλεψη τοΰ
οποίου συνέταξε τή διδακτορική διατριβή του στή γερμανική ύπο τόν τίτλο
«Μελέτες έπί τής προβληματικής τών μή γνησίων έγκλημάτων παραλείψε-
ως». Άνεκηρύχθη διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου Μονάχου τό 1962.

Ό Karl Engisch άνέθεσε στον Ν. Ανδρουλάκη νά πραγματευθεΐ θέμα
άπό τις πλέον δυσπρόσιτες περιοχές τοΰ δογματικού Ποινικού Δικαίου —τά
εγκλήματα παραλείψεως—, θέμα έπί τοΰ οποίου δοκιμάζεται πραγματικά ή
άντοχή καί ή λογική εύρωστία τοΰ κάθε έρευνητή-έπιστήμονα. Τό άποτέ-
λεσμα δικαίωσε τήν έπιλογή: Ή διδακτορική διατριβή τοΰ Ν. Ανδρουλάκη,
πού έξεδόθη άπό τόν μεγάλο εκδοτικό οίκο Beck τοΰ Μονάχου, άξιολο-
γήθηκε έπαινετικά στή γερμανική βιβλιογραφία καί χρησιμοποιήθηκε στή
νομολογία.
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Μετά ταύτα, στήν Ελλάδα πλέον, ό Ν. Ανδρουλάκης διορίζεται βο-
ηθός του Ποινικού Σπουδαστηρίου στή Νομική Σχολή Αθηνών τό 1963 και
άρχίζει τήν προεργασία γιά τήν έπί ύφηγεσία διατριβή του, τό θέμα τής
όποιας υπέδειξε ό άείμνηστος δάσκαλος όλων μας Νικόλαος Χωραφάς. Καί
έδώ ό τιμώμενος άναλαμβάνει νά πραγματευθεΐ σέ δύο τεύχη ένα έξαιρε-
τικά δυσχερές θέμα τού Ποινικού Δικαίου, τή «Συρροή Εγκλημάτων», ή
οποία, όπως γνωρίζουν ολοι, οχι μόνο οί θεωρητικοί άλλά κατ' έξοχήν οί
έφαρμοστές τού Ποινικού Δικαίου, απαιτεί βαθιά γνώση τής δομής τών
εγκλημάτων καί κυρίως ικανότητα συλλογιστικής. Μέ τό πρώτο τεύχος τής
«Συρροής Εγκλημάτων» ό Ν. Ανδρουλάκης άνακηρύσσεται Υφηγητής τού
Ποινικού Δικαίου στή Νομική Σχολή Αθηνών τό 1966.

Το δεύτερο τεύχος τής «Συρροής Εγκλημάτων» ό τιμώμενος τό έπε-
ξεργάσθηκε καί πάλι στή Γερμανία, αύτή τή φορά στό τότε νεοϊδρυθέν δυνα-
μικό Πανεπιστήμιο τού Saarbrücken, κατόπιν προσκλήσεως τού ποινικο-
λόγου καί φιλοσόφου τού Δικαίου Arthur Kaulmann. Στό Πανεπιστήμιο
τού Saarbrücken ό τιμώμενος προσελήφθη επίσης άργότερα γιά τήν περίοδο
1967-1969 μέ πλήρες πρόγραμμα διδασκαλίας καί άσκήσεων στό Ειδικό
Ποινικό Δίκαιο καί τήν Ποινική Δικονομία. Καρπός τής διδακτικής καί
έρευνητικής του έργασίας στό Saarbrücken ήταν ή συγγραφή, πέραν τής
«Συρροής 'Εγκλημάτων», επιμέρους σημαντικών μελετών στό ούσιαστικό
Ποινικό Δίκαιο.

Όταν τό 1969 προκηρύχθηκε προς πλήρωση ή α' έδρα Ποινικού Δικαίου
τής Νομικής Σχολής, ό Ν. Ανδρουλάκης ύπέβαλε υποψηφιότητα καί εξε-
λέγη μέ μεγάλη πλειοψηφία πρώτα "Εκτακτος Καθηγητής τού Ποινικού
Δικαίου, όπως συνηθιζόταν τότε, καί τό 1973 Τακτικός Καθηγητής. Άπό
τή θέση αύτή έδίδαξε συστηματικά έπί 31 χρόνια -μέχρις ότου άπεχώρησε
τό 2000 λόγω ορίου ηλικίας— τό Ποινικό Δίκαιο καί τήν Ποινική Δικονομία
σέ προπτυχιακό καί μεταπτυχιακό επίπεδο.

Πιστεύοντας ώστόσο —όπως συμβαίνει μέ όλους όσοι άσχολούμαστε
μέ τό Ποινικό Δίκαιο— ότι αύτός είναι ένας ((μάχιμος» κλάδος τού Δικαίου
καί ό ολοκληρωμένος νομικός πρέπει νά έχει άμεση καί ζωντανή έπαφή μέ
τήν ποινική πράξη, ό Ν. Ανδρουλάκης έπεδόθη παράλληλα καί έντατικά
στήν ποινική δικηγορία, τήν οποία συνεχίζει νά άσκεΐ έπί σοβαρών ποινικών
υποθέσεων σέ όλα τά ποινικά δικαστήρια. Άπό τήν πλούσια αύτή, σέ συνδυ-
ασμό μέ τή θεωρητική του κατάρτιση, πείρα έχει προκύψει σειρά ολόκλη-
ρη δημοσιευμάτων (άρθρα, Νομικά Ζητήματα, σχόλια στή νομολογία) πού
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παρουσιάσθηκαν κυρίως στό περιοδικό Ποινικά Χρονικά, τοΰ όποιου ό τι-
μώμενος είναι μέλος τής έπιστημονικής έπιτροπής. Πρόκειται γιά τό μακρο-
βιότερο (έχει ζωή άνω τών έξήντα έτών) έγκυρότατο νομικό περιοδικό ποι-
νικής ύλης άπό τό 1952, τό όποιο, ειρήσθω έν παρόδω, έχω τήν τιμή νά
διευθύνω τά τελευταία σχεδόν σαράντα χρόνια. Τό περιοδικό βραβεύθηκε
μέ τή συμπλήρωση πεντηκονταετίας τό 2002 άπό τήν Ακαδημία Αθηνών.

Δέν πρέπει τέλος νά παραλείπεται καί ή λοιπή έπιστημονική δράση τοΰ
τιμωμένου, όπως ή συνεχής άπό τό 1972 Προεδρία, κατόπιν έκλογής, τής
Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, τού άρχαιότερου σήμερα έλληνικοΰ
νομικού επιστημονικού σωματείου, ή συμμετοχή του σέ διεθνή συνέδρια, ή
σύμπραξη σέ νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τόν Δεκέμβριο τοΰ 2003 ή
Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών επέδωσε στον Ν. Ανδρουλάκη
τιμητικό τόμο μέ 52 μελέτες διακεκριμένων Ελλήνων καί Γερμανών έπι-
στημόνων άφιερωμένες σέ αύτόν.

Μεταξύ τών πολλών έργων τοΰ τιμωμένου, πού κατά τήν παράθεση τού
βιογραφικού ορισμένα μόνο μνημονεύθηκαν, κορυφαία θέση κατέχουν δύο:
τό ογκώδες τρίτομο Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, άφ' ένός, καί τό έπίσης
εκτεταμένο διδακτικό σύγγραμμα Θεμελιώδεις εννοιες τής ποινικής δίκης,
άφ' έτέρου.

Γιά τό Ποινικό Δίκαιο δύο λόγια μόνο, καθότι ό Ν. Ανδρουλάκης έξε-
λέγη στή δημιουργηθεΐσα πρόσφατα στήν Ακαδημία Αθηνών έδρα Ποινικού
Δικονομικού Δικαίου, έδρα δηλαδή Ποινικής Δικονομίας. Γιά τόν λόγο αύτό
άρκοΰμαι νά επισημάνω μόνο τήν όλως πρωτότυπη —άντίθετη δηλαδή μέ τήν
πεπατημένη- μεθοδολογία πού άκολούθησε ό συγγραφέας κατά τήν παρου-
σίαση τοΰ συστήματος τοΰ Ποινικού Δικαίου. Συγκεκριμένα, ό τιμώμενος
έπεχείρησε νά συναγάγει τήν έννοια τοΰ έγκλήματος, πού συνήθως στά
έγχειρίδια προτάσσεται, κατά προτεραιότητα άπό τό βασικό μέγεθος τού
ποινικού οικοδομήματος, πού είναι βέβαια ή έννοια τής ποινής. "Ετσι έδωσε
στήν έννοια τής ποινής τήν πρέπουσα προτεραιότητα οχι μόνο διδακτικά
πρός τούς φοιτητές, άλλά καί πρός τή δικαστηριακή πρακτική, ή όποία, ώς
γνωστόν, μονίμως άποφεύγει στήν αιτιολογία τών δικαστικών άποφάσεων
νά έξηγήσει πώς καί γιατί καταλήγει έκάστοτε στό συγκεκριμένο είδος καί
μέγεθος ποινής. Τό θέμα αύτό, όπως καί γενικότερα τό θέμα τής αιτιολογίας
τών ποινικών δικαστικών άποφάσεων, άπασχολεΐ τόν τιμώμενο ζωηρά καί
στό πλαίσιο τής Ποινικής Δικονομίας, όπως θά φανεί στή συνέχεια.
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Καί το,όρα στο βασικό έργο Ποινικής Δικονομίας τοΰ Ν. Ανδρουλάκη
Θεμελιώδεις εννοιες τής ποινικής δίκης, στο όποιο, ώς έργο Ποινικής
Δικονομίας, άναφέρομαι ειδικότερα. Καί έδώ παρατηρείται όμοιους μεθοδο-
λογική πρωτοτυπία.

Τό βιβλίο πραγματεύεται τήν ύλη έκείνη πού σχεδόν μέχρι τά τέλη
τού προηγούμενου αιώνα έθεωρεϊτο κατεξοχήν τυπολατρική καί στερούμενη
θελγήτρων γιά μιά βαθύτερη θεωρητική ένασχόληση. Αύτή τήν άντίληψη
έθεσε ό Ν. Ανδρουλάκης ώς στόχο του νά ύπερβεϊ, όταν άνέλαβε νά διδάξει,
εναλλάξ προς τό Ποινικό Δίκαιο, τήν Ποινική Δικονομία.

Όπως λέγει ό ίδιος ό συγγραφέας στον πρόλογο τής πρώτης έκδο-
σης τού έργου τό 1972, επιδίωξη του ήταν νά έφαρμόσει —σύμφωνα μέ τά
πρωτοεμφανισθέντα τότε στή Γερμανία ((προγραμματικά» εγχειρίδια— ένα
«πρόγραμμα μάθησης» τής Ποινικής Δικονομίας, μιά μέθοδο δηλαδή πα-
ρουσίασης τής ύλης πού θά υπερέβαινε τόν έπιχωριάζοντα τότε ξηρό νο-
μικισμό καί θά διήγειρε τήν εσωτερική πνευματική διάθεση γιά μιά ούσι-
αστική προσέγγιση τών προβλημάτίον τής ποινικής δίκης. Ό νέος νομικός
έπρεπε νά άποκτήσει μιά ζωντανή εικόνα «τού τί συμβαίνει» πραγματικά
στήν ποινική δίκη, άλλά καί επίγνωση τής βαθύτερης προβληματικής τού
ποινικοδικονομικοΰ συστήματος.

Σύν τω χρόνω οί Θεμελιώδεις εννοιες τής ποινικής δίκης άπό τήν
προ'ίτη έκδοση μέχρι καί τήν τελευταία 4η έκδοση έκ 520 σελίδων έξελί-
χθηκαν βαθμιαία σέ μιά εις βάθος άνάλυση τής φύσης καί τοΰ ρόλου τών
κανόνων τής Ποινικής Δικονομίας. Xojpiç νά εγκαταλείπεται τό άπαρχής
σχεδιασμένο ((πρόγραμμα μάθησης», πού συντελείται στό βιβλίο κατε-
ξοχήν μέ τήν μέσω έρωτήσεων-άπαντήσεων καί άσκήσεων αύτενεργό κινη-
τοποίηση τού άναγνώστη, συγκροτείται έν τέλει ένα ιδιότυπο Σύστημα
Ποινικής Δικονομίας, πού προσπαθεί νά άναδείξει μέσα άπό τούς τύπους
τήν ούσιαστική άξία τών ποινικών δικονομικών ρυθμίσεων. Κυριαρχούν καί
άναλύονται θέματα, όποος, παραδείγματος χάριν, ή άρρηκτη σύνδεση καί
έξάρτηση τής Ποινικής Δικονομίας άπό τό ούσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, κατ'
άντίθεση προς τίς άλλες Δικονομίες καί ιδίοις τήν Πολιτική Δικονομία, πού
έχει αύτοτέλεια έναντι τού Αστικού Δικαίου, έπισημαίνεται ή άναγκαιό-
τητα τών τύπων στήν ποινική δίκη γιά τήν προστασία τού κατηγορουμένου,
έπί ζημία όμως τής ταχύτητας στήν άπονομή τής δικαιοσύνης, προτιμάται
τελικά, μέ συνταγματικά έπιχειρήματα, τό προβάδισμα τής προστασίας τού
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κατηγορουμένου άπό μιά τυχόν άσύστατη κατηγορία έναντι τής προστα-
σίας τής κοινωνίας άπό τό έγκλημα, άναλύονται έπίσης καί άλλα θεμελκύδη
έρωτήματα, πού έδώ δέν είναι δυνατόν νά έκτεθοΰν. Κατάληξη είναι ή τεκ-
μηρίωση τής παραδοχής δτι τό Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο είναι στήν πράξη
(('Εφαρμοσμένο Συνταγματικό Δίκαιο».

"Οπως άνέφερα καί παραπάνω, ή αιτιολογία τών ποινικών δικα-
στικών άποφάσεων άπασχολεΐ ζωηρά τόν τιμώμενο. Στή μονογραφία του
Αιτιολογία καί άναιρετικος ελεγχος ώς συστατικά τής ποινικής απόδειξης
καί περαιτέρω σέ δύο άρθρα καί σέ σποραδικά σχόλια στά Ποινικά Χρονικά
επικρίνει έντονα τήν έπιχωριάζουσα πρακτική οί μέν άποφάσεις τής ούσίας
κατά κανόνα νά μήν έξηγοΰν στό αιτιολογικό τά περιστατικά, τά άποδει-
κτικά μέσα καί τούς συλλογισμούς βάσει τών οποίων τό δικαστήριο σχημά-
τισε δικανική πεποίθηση γιά τήν ενοχή (ή καί τήν άθωότητα) τού κατηγο-
ρουμένου, καί περαιτέρω νά μήν αιτιολογούν τό πώς επιμέτρησαν τήν ποινή.
Ή βολική αύτή πρακτική, πού άντιστρατεύεται τή συνταγματική έπιταγή
τής πλήρους καί εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ενισχύεται (άν δέν προ-
καλείται κιόλας) άπό τή συστηματική άρνηση τού Αρείου Πάγου νά ελέγ-
ξει άναιρετικά τήν αιτιολόγηση τής άπόδειξης, όχυρούμενος πίσω άπό τήν
«άθεμελίωτη» (κατά τόν συγγραφέα) θέση δτι ή ((περί πραγμάτων» κρίση
τού δικαστηρίου τής ούσίας είναι άνέλεγκτη.

Στό πλαίσιο αύτό ό τιμώμενος άναπτύσσει μιά ένδιαφέρουσα συλλο-
γιστική τής ποινικής άπόδειξης, τήν όποία πρέπει νά περιέχει ή δικαστική
άπόφαση, ώστε νά ελέγχεται καί άπό τόν Άρειο Πάγο. Άλλά στά θέματα
αύτά ό ί'διος ό τιμώμενος θά είναι άσφαλώς πιο διαφωτιστικός στήν άκολου-
θοΰσα ομιλία του, καί γιά τόν λόγο αύτό δέν έπεκτείνομαι.

Τέλος, θά πρέπει νά σημειωθεί ότι πολλά επίκαιρα πρακτικά δικονο-
μικά προβλήματα, πού προέκυψαν άπό τή συστηματική δικηγορική ένα-
σχόληση τού τιμωμένου, έτυχαν εύστοχης θεωρητικής άνάλυσης καί κρι-
τικής τού ΐδιου σέ μιά σειρά σχολίων στή νομολογία, κυρίως στό περιοδικό
Ποινικά Χρονικά.

Αγαπητέ συνάδελφε,

Ή Ακαδημία Αθηνών σάς υποδέχεται σήμερα έπισήμως καί άναμένει
νά συμβάλετε μέ τό πολλαπλό καί ύψηλής ποιότητας έπιστημονικό σας έργο
στήν επιτυχία τών σκοπών της. Καλώς ήλθατε.

Σάς εύχομαι καλή επιτυχία στήν περαιτέρω έπιστημονική σας πορεία.
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Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

1. Είναι τόσο βαρείες οί συνέπειες τής ποινικής καταδίκης —ό,τι έπιβλα-
βέστερο μπορεί νά υποστεί κάποιος άπό τό κράτος1—, τόσο κινδυνώδης
καί δυσάρεστη άκόμα καί ή άπλή έμπλοκή σέ ποινική διαδικασία, ώστε τό
Σύνταγμά μας, διεθνείς συμβάσεις καί ή έσωτερική ποινικοδικονομική νο-
μοθεσία περιβάλλουν τόν πολίτη μέ ένα πλέγμα προστασίας άπέναντι σέ
τυχόν έκτροπές τής έν γένει ποινικής λειτουργίας τής πολιτείας προς τό
συγκυριακά ή καί θεληματικά λαθεμένο καί τό μή-άναγκαΐο. Τή μείζονα
έν προκειμένω προστασία καθιερώνει τό άρθρο 6 § 2 τής ΕΣΔΑ στό μέτρο
πού δίνει ρητή έκφραση στό τεκμήριο άθωότητας τού κατηγορουμέ-
νου: «Πάν πρόσωπον κατηγορούμενον επί άδικήματι2 τεκμαίρεται ότι
είναι άθώον μέχρι τής νομίμου άποδείξεως3 τής ένοχής του»!
"Ετσι ερχόμαστε άμέσως σέ έπαφή μέ τήν κεφαλαιώδη σημασία τής άπό-
δειξης στήν ποινική δίκη. Καμία καταδίκη χωρίς άπόδειξη.

Τήν εύθύνη γι' αύτό τό κρίσιμο ζητούμενο, πού είναι ή άπόδειξη τής
ένοχής τού κατηγορουμένου, άναθέτει ό νόμος στον ποινικό δικαστή!
Χρέος δικό του είναι νά άποδείξει τήν ενοχή τού κατηγορουμένου,

1. Καθόσον άφορα στά βλαπτικά γιά τον τιμωρούμενο συστατικά τής ποινής, καί
μάλιστα τήν έντονη ήθικοκοινωνική αποδοκιμασία, τον στιγματισμό (ποινικό μητρώο),
τή σκόπιμα οδυνηρή σκληρή μεταχείριση βλ. Ν. Κ. Androulakis, Über den Primat
der Strafe, ZStW, 108, 1996, σ. 309 έπ. καί έλληνικά στήν 'Υπεράσπιση, 1998,
σ. 1171 έπ.

2. Σωστά: «έπί έγκλήματι».

3. Στό γαλλικό κείμενο του άρθρου 6 § 2 τής ΕΣΔΑ δέν χρησιμοποιείται ή λέ-
ξη «άπόδειξη». Ή ένοχη, λέει, πρέπει νά είναι «νόμιμα διαπιστωμένη» (légalement
établie). Αύτό, ωστόσο, δέν ενέχει (ουτε θά μπορούσε νά ενέχει) διαφοροποίηση άπό
τήν άξίωση άπόδειξης γιά τήν υπέρβαση τοϋ τεκμηρίου άθωότητας.
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έφόσον είναι πράγματι ένοχος, κι άν δέν είναι νά τόν άθωώσει. Αλλιώς
έχει τό πράγμα στους άλλους κλάδους τοΰ δικονομικού δικαίου, όπου ό δι-
καστής επιλύει διαφορές, άνάμεσα σέ ιδιώτες ή άνάμεσα σέ ιδιώτες καί
τό έν εύρεία έννοια Δημόσιο — έκεΐ τά μέρη είναι εκείνα πού άποδεικνύουν
τό καθένα τή δική του θέση στον δικαστή, ό όποιος περιορίζεται νά άπο-
φανθεΐ ποια άπο τις άντιμαχόμενες εκδοχές, όπως αύτές έμφανίστηκαν στό
δικαστήριο (secundum allegata)4, πρέπει νά προτιμηθεί, χωρίς σώνει καί
καλά νά άξιώνεται άντικειμενική άλήθεια γιά τήν όποια έπιλογή του. Ό
ποινικός δικαστής, αντίθετα, δέν περιμένει άπό τούς άλλους· πρέπει, επι-
κουρούμενος άπό τόν εισαγγελέα, νά αυτενεργήσει μέ στόχο τήν άντικει-
μενική άλήθεια, τήν άπόδειξη — βαρύνεται μέ τό λεγόμενο «διαγνωστικό
καθήκον»''.

4. Ή πλήρης διατύπωση τής σχετικής νομικής παροιμίας, οπως είχε διαμορφωθεί
ήδη στο λόγιο ηπειρωτικό δίκαιο τοΰ Μεσαίο^να, ήταν: Iudex secundum allegata non
secundum conscientiam iudicat. Ό δικαστής βρισκόταν ώς ούδέτερος τρίτος άνάμεσα
στα δύο μέρη καί έκρινε αύτά πού του έλεγαν, χωρίς νά άναπτύσσει δική του πρωτο-
βουλία" βλ. Knut Wolfgang Nörr, Zur Stellung das Richters im gelehrten Prozess
der Frühzeit: Iudex secundum allegata non secundum conscientiam iudicat, 1967,
σ. 12. Στήν ποινική δίκη κέρδιζε, ωστόσο, συν τω χρόνω σέ εναν βαθμό έδαφος ή
conscientia του δικαστή. Ό.π., σ. 25.

5. Κρυμμένη κατά κάποιον τρόπο στή διάταξη τοϋ άρθρου 351 § 1 ΚΠΛ γιά τήν
«σειρά κατά τήν έξέταση μαρτύρων» βρίσκεται ή θεμελιώδης διατύπωση τοΰ διαγνω-
στικού καθήκοντος τοΰ ποινικού δικαστή: ((Φροντίζει μέ επιμέλεια ώστε (...) νά διασα-
φηνιστούν όσο τό δυνατό πληρέστερα τά σχετικά μέ τήν πράξη καί όλα όσα άφοροΰν τήν
κατηγορία ή τήν υπεράσπιση, νά διαλυθεί κάθε σύγχυση καί νά προκύψει βέβαιη πε-
ποίθηση γιά τή δικαζόμενη κατηγορία, στηριγμένη σέ βάσιμες άποδείξεις». Βλ. Δεδε,
Θεωρητικά προβλήματα τής άποδεικτικής διαδικασίας, Ποινικά, 22, 1985, σ. 40.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ;">ιι>: ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

73

2. Τί άκριβώς εννοούμε όταν μιλάμε γιά ((νόμιμη6 άπόδειξη» στήν
ποινική δίκη; Άπο-δεικνύω σημαίνει έν γένει ξεσκεπάζίο καί δείχνω
κάτι σέ κάποιον ώς ((κατά τρόπον άδ ιαμ φ ι σ β ή τη τ ο »' άληθές.
Ή άπόδειξη είναι λοιπόν έννοια εξωστρεφής, έπικοινωνιακοϋ ή, άλλιώς,
διυποκειμενικοΰ χαρακτήρα — άποδεικνύω πάντοτε κάτι σέ κάποιον
άποδέκτη, σέ εναν ή περισσότερους ή καί πολλούς. Είναι δέ νομίζω φανερό
ότι γιά νά έχουμε άποδεδειγμένο σέ κάποιον κάτι κατά τρόπο άδιαμφι-
σβήτητο δέν άρκεΐή άπλή «διαβεβαίωση» άπό μέρους τού βαρυνομένου μέ
τό καθήκον άπόδειξης ότι τό κάτι αύτό άληθεύει, άλλά είναι άπαραίτητο νά
έχει διατυπωθεί άπό μέρους του κάποιο σκεπτικό, κάποια έξήγη-
ση, κάποια επιχειρηματολογία8 σέ σχέση μέ αύτή τήν προκύπτουσα
άλήθεια, πού νά στηρίζει τό άδιαμφισβήτητό της. Καί γιά νά
έρθω άμέσως στό θέμα μας: Γιά νά ύπάρξει ποινική άπόδειξη ικανή νά ξεπε-
ράσει τό τεκμήριο τής άθωότητας δέν φτάνει ή ((γυμνή» δικαστική άνακή-
ρυξη τού κατηγορουμένου ώς ένοχου, άλλά οφείλει τό ποινικό δικαστήριο

6. Ή ((νομιμότητα» τών άποδείξεων άφορα κατά βάση στή μή-παραβίαση τών
προβλεπομένων άπό τό εκάστοτε έσωτερικό δίκαιο άποδεικτικών άπαγορεύσεων, μέ
τίς όποιες δέν θά άσχοληθοϋμε έδώ. Τό έσωτερικό δίκαιο διέπει έν γένει τά τής διε-
ξαγωγής τής άπόδειξης [βλ. Frohwein/Peukert, Europäische MenschenRechts-
Konvention (EMRK-Kommentar), 1985, Artikel 6, άριθ. Ill, σ. 163]. Αύτό όμως
καθόλου δέν μπορεί νά σημαίνει ότι τό έσωτερικό δίκαιο έχει τήν εύχέρεια νά διαμορ-
φώσει τίς προϋποθέσεις άπόδειξης καί παραδοχής τής ένοχής ετσι ώστε νά θίγεται ή
ίδια ή ούσία τής άπόδειξης, οπως φέρ' ειπείν όταν προβάλλεται ό ισχυρισμός άπόδειξης
άκόμα καί έπί περιπτώσεων απουσίας ουσιωδών συστατικών της, όπως κατεξοχήν ή
αιτιολογία. Μπορεί πράγματι καταρχήν νά μήν άποτελεϊ έργο τοϋ ΕΑΔΑ ό έλεγχος
τών περί τά πράγματα ή περί τό δίκαιο σφαλμάτων τών έθνικών ποινικών άποφάσεων
(βλ. τήν άπόφαση Perlala v. Grece τής 22.2.2007 §§ 25-26 καί άκόμα Garcia Ruiz v.
Spain, 3054/1996 § 28' Kemmach v. France, 1994, § 44· Donadge v. Géorgie, 2006,
§§ 30-31). Όμως τό πράγμα πρέπει νά αλλάζει σέ περιπτώσεις οπου πλήττεται τό
δικαίωμα τοϋ κατηγορουμένου σέ δίκαιη δίκη.

7. Βλ. Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό τής ΝέαςΈλλψικής Γλώσσας, 220 02, σ. 237.

8. Σέ κάθε άπόδειξη, λέει ό γεμτοσ, Ή άπόδειξη στή φιλοσοφία, τήν έπιστήμη
καί τό δίκαιο, ΝοΒ, 61, 2013, σ. 913, υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία: άποδεικτέο
περιστατικό (ή θέση πού το εκφράζει), αποδεικτικοί λόγοι ή επιχειρήματα πού τό στη-
ρίζουν, άποδεικτικός τρόπος πού συνδέει άποδεικτέο μέ επιχειρήματα.
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νά εξηγήσει., δηλαδή ν à αιτιολογήσει, αύτη τήν τέτοιας βαρύτητας
άπόφανσή του. Χωρίς εξήγηση του άπό πού, πώς και γιατί εφτασε σ'
αύτήν ό διχαστής, χωρίς «σκεπτικό», χωρίς αιτιολογία πού να στη-
ρίζει ώς άδιαμφισβήτητη τήν καταδίκη άπέναντι στους άποδέκτες
της άπόδειξης —δηλαδή στον κατηγορούμενο και τό στενό συγγενικό
και κοινωνικό του περιβάλλον, στόν πολιτικώς ενάγοντα, τους συνηγόρους,
τον εισαγγελέα, τους δικαστές των ενδίκων μέσων, τους εκπροσώπους της
ενδιαφερόμενης ποινικής δημοσιότητας μέσα στο ακροατήριο και εξω άπό
αύτό—επαναλαμβάνω: χωρίς αιτιολογία, απόδειξη δεν υπάρχει.

3. Και όμως, έπ' αύτού του τελευταίου θά μπορούσε κανείς νά προβάλει
αντιρρήσεις. 'Υπάρχει και παραϋπάρχει ποινική άπόδειξη χωρίς αιτιολογία,
θά μπορούσε κάποιος νά ισχυριστεί1 — τέτοια δέ ισχύει άκόμα σήμερα σέ δλες
τις χώρες, προεχόντως στις άγγλοσαξωνικές, όπου λειτουργούν αμιγώς
ορκωτά ποινικά δικαστήρια, δπως τά είχαμε και εμείς μέχρι πριν άπό με-
ρικές δεκαετίες. Οι ετυμηγορίες τών λαϊκών ενόρκων «δικαστών» άπαν-
τοΰν μέ ενα σκέτο «ναι» ή «όχι», «ένοχος» ή «άθώος», στό ερώτημα για
τή βασιμότητα της κατηγορίας και στερούνται, έπομένως, οποιασδήποτε
αιτιολογίας. Εντούτοις κανείς δεν φαίνεται νά εχει αμφισβητήσει ότι και
οί καταδικαστικές ετυμηγορίες τών ένορκων συνιστούν νόμιμη άπόδει-
ξη της ένοχης. Όντας ύποχρεωμένος νά πάρω θέση πάνω στό ζήτημα πού
θέτει ή ύπαρξη αύτού τοΰ είδους τών άποφάσεων, θά έμμείνω άραγε στό
ότι δεν υπάρχει άπόδειξη χωρίς αιτιολογία; Ή θετική άπάντηση «Ναέ, θά
έμμείνω», —ή οποία, όπως θά δούμε, εχει μεγάλη πρακτική σημασία, ένόψει
της έπικρατούσας στή νομολογία τοΰ Ακυρωτικού μας άντίληψης γιά τήν
άπόδειξη και τήν αιτιολογία της άπόφασης— διευκολύνεται, νομίζω, άπό
τό άνοιγμα μιας σχετικά μεγάλης και γενικότερα ενδιαφέρουσας ιστορικής
παρένθεσης, τό όποιο αμέσως επιχειρώ.

Ό έκχριστιανισμός της Εύρώπης και ή σταδιακή έμπέδωση, ιδίως άπό
τον 4ο αί. κι επειτα, τοΰ Εύαγγελίου έφερε άναπόφευκτα σέ επαφή τους

9. Βλ. λ.χ. I. Γιαννιλη, Ή αιτιολόγηση τών άποφάσεων τών ποινικών δικαστη-
ρίων, Β', 2003, σ. 150 έπ., σημ. 583.
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τότε φορείς της ποινικής λειτουργίας μέ την κατά Ματθαίον Ζ' 1-5 παραί-
νεση της 'Επί του Όρους 'Ομιλίας: «Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε" εν φ γαρ
κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, και έν ώ μέτρω μετρεΐτε μετρηθήσεται ύμϊν».
Μέ αύτά δεν τίθεται, βέβαια, υπό ριζική άμφισβήτηση τό έργο του ποινικού
δικαστή, όπως, μεταξύ άλλων, προκύπτει και άπο το Κεφ. ΙΓ' 3-4 τής Προς
Ρωμαίους Επιστολής του Παύλου: «Θέλεις δέ μή φοβεϊσθαι την έξουσίαν:
το αγαθόν ποίει, και εξεις έπαινον έξ αύτής. Θεού γαρ διάκονος έστί σοι εις
το άγαθόν.'Εάν δέ τό κακόν ποιής, φοβοΰ" ού γάρ εική την μάχαιραν
φ ο ρ ει». Όμως τό βάρος πού φορτωνόταν μέ αύτά ή συνείδηση τού δικαστή
και ή άνησυχία για τή σωτηρία τής ψυχής του άσκησαν σοβαρή έπιρροή
στην εξέλιξη και διαμόρφωση των ποινικοδικονομικών θεσμών. Χτυπητό
παράδειγμα τέτοιας έπιρροής ήταν ή εφαρμογή παλαιότερα (μέχρι τον 12ο
αί.) τής λεγόμενης Θεοδικίας ή Θεοκρισίας, μέ άπευθείας άνάθεση
στο Θείο τής κρίσης γιά τήν εκάστοτε προκείμενη ποινική υπόθεση άνά-
λογα μέ τήν αντοχή του κατηγορουμένου σέ σκληρότατες δοκιμασίες (πυρα-
κτωμένο σίδερο, παγωμένο νερό)10. Στή συνέχεια, δταν ξεπεράστηκε ή
Θεοκρισία και ή κρίση έμεινε πραγματικά στά χέρια τού ποινικού δικαστή,
άναζητήθηκαν πάντως τρόποι γιά να ελαφρυνθεί οσο γίνεται αύτό τό συνει-
δησιακό βάρος, ιδίως δταν ή κρίση ήταν καταδικαστική. Και ή ζήτηση αύτή
—μέ τήν οποία άσχολήθηκε σχετικά πρόσφατα ο άμερικανός καθηγητής του
Πανεπιστημίου του Tale James Whitman σέ μια σημαντική εργασία του για
τις «θεολογικές ρίζες τής ποινικής δίκης»11— άπέληξε σέδύο κυρίως με-
θόδους έλάφρυνσης τής συνείδησης του δικαστή πού, θετικά ή άρνητικά,
άσκησαν έπιρροή στή διαμόρφωση και των σήμερα ισχυόντων ποινικοδικο-
νομικών συστημάτων άπόδειξης.

Ή πρώτη ένέκειτο στήν επινόηση και εφαρμογή του συστήματος τών
λεγόμενων «νομικών άποδείξεων)), τό όποιο ήταν διαδεδομένο στήν
Κεντρική Εύρώπη μέχρι και τα μέσα περίπου του 19ου αί. Γιά «νομικές
αποδείξεις» κάνουμε λόγο δταν ο 'ίδιος ό νόμος καθορίζει περιοριστικά τούς
δρους κάτω άπο τούς οποίους θεωρείται αποδεδειγμένη ή κατηγορία — λό-
γου χάριν, έφόσον ύπάρξει ομολογία του κατηγορουμένου ή οί σύμφωνες

10. Βλ. λ.χ. Κοτρακη, Ποινική καταστολή, 31997, άριθ. 109, σ. 85.

11. J. R. Whitman, The Origins of Reasonable Doubt (Theological Roots of the
Criminal Trial), 2008.



76

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

καταθέσεις δύο «άξιόπιστων» αύτοπτών (καί, βέβαια, άρρένων —για τις γυ-
ναίκες ίσχυαν άλλα) μαρτύρων κ.ο.κ. Έφόσον συνέτρεχαν οί κατά τόν νόμο
προϋποθέσεις τής πλήρους άπόδειξης, άλλά καί μόνο τότε, ό δικαστής ήταν
υποχρεωμένος νά καταδικάσει καί τό έκανε αύτό μέ «έλαφριά» τή συνείδηση
καί χωρίς φόβο γιά τή σωτηρία τής ψυχής του, άφοΰ στήν ούσία δέν ήταν
αύτός, άλλά ό νόμος πού καταδίκαζε τόν κατηγορούμενο! Έδώ βρισκό-
μαστε μπροστά σέ μιά πρώτη, άπλοϊκή άλλά θεωρούμενη ώς επαρκή, μορφή
αιτιολογίας καί άπόδειξης, πού μπορεί νά χαρακτηριστεί ώς τυπική μέ
τήν έννοια δτι πληρούται άπλώς ό άποδεικτικός τύπος πού άξιώνεται άπό
τόν νόμο. Θά υπέθετε, ίσως, κανείς ότι ή μέθοδος αύτή προστάτευε ταυτό-
χρονα τόν κατηγορούμενο, άφοΰ άπομάκρυνε τόν κίνδυνο τής δικαστικής
αύθαιρεσίας. Όμως κάθε άλλο παρά προστασία είχε πράγματι νά περιμένει
ό κατηγορούμενος άπό τήν εφαρμογή τών νομικών άποδείξεων, κι αύτό γιατί
σέ περίπτωση πού οί υπάρχουσες άποδείξεις δέν ήσαν σύμφωνα μέ τόν νόμο
«πλήρεις», άλλά «ήμι-πλήρεις» ή πάντως «άξιόλογες» (considérables), ό
κατηγορούμενος, άντί νά άθωωθεΐ, ύπεβάλλετο σέ βασανιστήρια μέ στόχο
τήν άπόσπαση τής ομολογίας του12. Ακόμα δέ καί μετά τήν κατάργηση τών
βασανιστηρίων δύσκολα γλίτωνε τήν τιμωρία, μέ άπλώς ήπιότερη ποινή
(«ποινές ύπονοίας»)13. Σέ κάθε περίπτωση ή υποχρέωση τοΰ δικαστή νά
καταδικάσει άκόμα καί παρά τήν άντίθετη έλεύθερα σχηματισμένη πεποί-
θησή του οδηγούσε σέ άτοπα, ή συνειδητοποίηση τών όποιων συνέβαλε στήν
κατάργηση τοΰ υπό συζήτηση θεσμοΰ.

Ή δεύτερη μέθοδος, ή εισαγωγή τής οποίας είχε σχέση μέ τήν ελά-
φρυνση τοΰ ποινικού δικαστή άπό τό συνειδησιακό βάρος τής έκφοράς ιδίως
καταδικαστικής κρίσης, ένέκειτο άκριβώς στήν άνάθεση τοΰ κολασμού τών
έγκλημάτων κατά κύριο λόγο σέ λαϊκούς ορκωτούς δικαστές. Βεβαίως, οί
άγγλοι βαρώνοι πού έπεισαν έν έτει 1215 τόν βασιλέα 'Ιωάννη τόν άκτήμο-
να νά υπογράψει τήν περιβόητη Magna Charta Libertatum —μέ τήν όποία.

12. Βλ. Laingui/Lebigre, Histoire du droit pénal, II. La procédure criminelle,
χ.χ., σ. Ill έπ. Γιά τις λεπτομέρειες βλ. Α. Esmein, Histoire de la Procédure
Criminelle en France, 1882, σ. 266 έπ., καί ιδίως τήν εξαίρετη έργασία του χρηστου
Μπακα, Ή θέση του κατηγορουμένου τις παραμονές τής Γαλλικής Επανάστασης,
Ποινικά, 17, 1983, σ. 147 έπ.

13. Βλ. Ν. Κ. Ανδρουλάκη, Ή επιβίωση τών ποινών ύπονοίας, ΠοινΧρ, ΚΑ',
σ. 165 έπ.
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άνάμεσα σέ άλλα, θεσμοθετήθηκε ή συμμετοχή στήν άπονομή τής δικαιοσύ-
νης, και μάλιστα σέ κυρίαρχο ρόλο, των «ένόρκο_>ν»— λίγο ενδιαφερόντουσαν
γιά τήν έλάφρυνση τής συνείδησης και τή σωτηρία τής ψυχής του διατη-
ρούμενου στήν προεδρία των δικαστηρίων έπαγγελματία δικαστή" όμως
ό μέχρις εξάλειψης μετριασμός τής εύθύνης του άσφαλώς συνέβαλε στήν
υπογραφή τής Χάρτας άπο τον άγγλο βασιλέα. Βέβαιο είναι πάντως ότι, σέ
άντίθεση μέ τή μέθοδο των νομικών άποδείξεων, ή μετακύλιση στούς ενόρ-
κους τής εύθύνης γιά τον κολασμό του εγκλήματος έσήμανε μιά ούσιώδη
πρόοδο στήν άπονομή τής ποινικής δικαιοσύνης. Σχεδόν όλες οί μέχρι σή-
μερα ισχύουσες θεμελιώδεις άρχές τής φιλελεύθερης ποινικής δίκης έλκουν
τήν καταγωγή τους άπο τήν καθιέρωση του ορκωτού δικαστηρίου, άπο αύτό
το στήσιμο μιάς λαϊκή ς δημόσιας παράστασης14 πού υποκατέστησε
τήν παλιά μυστική και χάρτινη ποινική διαδικασία. Άπο εκεί ξεκίνησαν και
έπεκράτησαν οί άρχές τής δημοσιότητας, τής προφορικότητας, τής
άμεσότητας,τήςήθικής άπόδειξης. Δέν είναι τυχαίο ότι στήν Αγγλία
ποτέ δέν άναγν^ορίστηκαν τά βασανιστήρια ώς νόμιμη μέθοδος προσέγγισης
τάχα τής άλήθειας, δηλαδή άπόσπασης τής ομολογίας του κατηγορουμένου,
κι αύτό όταν, λόγου χάριν, άκόμα κατά τις τελευταίες δεκαετίες τού 18ου αί.
στήν Αύστρία ό εισαχθείς άπο τήν αύτοκράτειρα Μαρία-Θηρεσία Ποινικός
Κώδικας, ή λεγόμενη Teresiana, οχι μόνο προέβλεπε ρητά τά βασανιστήρια,
άλλά περιείχε και φρικαλέα εικονογραφημένες (!) μέ ξυλογραφίες οδηγίες
γιά τή «σωστή» εφαρμογή τους.

Ούτως εχόντων τών πραγμάτο^ν, τό άγγλικό αύτό σύστημα προκάλεσε
τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τήν ένθουσιώδη κατάνευση τών άνδρών τής
Γαλλικής Επανάστασης του έτους 1789, οί όποιοι έσπευσαν να τό υιοθετή-
σουν. Σέ αύτό συνέβαλε σέ μεγάλο βαθμό τό έργο του σημαντικού άγγλου
νομικού William Blackstone, Commentaries of the Laws of England, πού
είχε δημοσιευτεί λίγα χρόνια νωρίτερα (1765-1769). Έκεΐ έκθειάζεται τό
δικαστήριο τών ενόρκων ώς «ή δόξα τού Αγγλικού Δικαίου» πού θά

14. Γιά τό θεατρικό στοιχείο στήν ποινική δίκη βλ. λ.χ. Legnano/Aengenheister,
Die Aufführung von S traf recht, 1999.
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συντηρήσει τή δύναμη της Αγγλίας εσαεί (τ. 3, σ. 379), ώς «το μεγάλο
οχυρό», το παλλάδιο τών ελευθεριών τοΰ κάθε Άγγλου (τ. 4, σ. 362
έπ.), και ώς ό ασύγκριτα καλύτερος τρόπος ανίχνευσης της δικανικής άλή-
θειας. Βέβαια, οι άνδρες της Γαλλικής Επανάστασης είχαν συνείδηση τοΰ
ότι τό χωρίς καμιά έξήγηση ((ξερό» ναι ή όχι, ένοχος ή άθώος, τών ένορκων
δέν ένέχει, έφόσον είναι θετικό, ουσιαστική άπόδειξη τής ένοχης
τοΰ κατηγορουμένου. Ειδικότερα, ήσαν άπολύτως ενήμεροι για τή διαφορά
άνάμεσα στ ή ν πεποίθηση τών έ ν ό ρ κ gj ν και τήν άπόδειξη.
Τήν 3η 'Ιανουαρίου τοΰ έτους 1791 ό Prugnon15, μιλώντας στή Συντακτική
Συνέλευση (Constituante), έθετε τό ερώτημα: «Άρκεΐ νάπιστεύουν ένοχο
τον κατηγορούμενο οί ένορκοι ή είναι άναγκαΐο νά άποδειχθεί τό έγκλημά
του; Ιδού τό πρόβλημα!» (Suffit-il que les jurées croient l'accusé coupable,
ou faut-il que le crime soit prouvé? Voilà le problème.) Άλλο λοιπόν ή πε-
ποίθηση τών ενόρκων και άλλο ή άπόδειξη! Ό Prugnon ήταν οπαδός
τής άπόδειξης, δηλαδή τοΰ συστήματος τών νομικών άποδείξεων, όμως τε-
λικά το λεγόμενο ((μοντέλο τής πεποίθησης» έπεκράτησε πανηγυρικά
τοΰ «μοντέλου τής άπόδειξης». Ήταν μάλιστα τέτοιος ό ένθουσιασμός γιά
τήν υποτιθέμενη και προεξοφλούμενη καθαρότητα, ειλικρίνεια και διαύγεια
τής συνείδησης τών άπλών λαϊκών άνθρώπων πού είναι οί ένορκοι, ώστε,
στις οδηγίες προς τούς ενόρκους πού κατέστρωσε ή γαλλική Instruction
Criminelle τοΰ έτους 1791, νά κηρυχθοΰν ρητά ώς... περιττεύου-
σες οί όποιες εξηγήσεις, δηλαδή αιτιολογήσεις, καθόσον άφορά στό
πώς έφτασαν στήν πεποίθησή τους. Ό νόμος, φθέγγεται ή σχετική διάταξη
άποτεινόμενη προς τούς ένορκους, «δέν σάς ζητάει λο γα ρ ιασ μό (!) γιά
τά μέσα άπό τά όποια και τον τρόπο μέ τον όποιο φτάσατε νά σχηματίσετε
τήν πεποίθησή σας. Ό νόμος δέν σάς θέτει παρά μόνο αυτή τήν ερώτηση
πού περικλείει όλο τό μέτρο τών καθηκόντων σας: ""Εχετε σχηματί-
σει ενδόμυχο πεπο ίθηση;"» (Avez-vous une intime conviction?) Τά
σημαδιακά αύτά λόγια πέρασαν και στή δική μας Ποινική Δικονομία τοΰ
έτους 1834 (άρθρο 435). Ή άνάγκη αιτιολόγησης άφηνε λοιπόν άδιάφορο
τον γάλλο επαναστατικό νομοθέτη.

15. Βλ. Faustin Hélie, Traité de l'Instruction Criminelle, 4,21866, σ. 337.
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Όμως αύτοΰ τοΰ είδους ή εσωστρεφής καί αύ το ικανοποιούμενη
ενδόμυχη πεποίθηση πού δέν έχει νά δώσει λογαριασμό σέ κανέναν τί εγγύ-
ηση μπορεί νά παράσχει γιά το μή-αύθαίρετο τής κρίσης τών ένορκων; Είναι
ικανή νά υποκαταστήσει τήν άπό τήν 'ίδια τή φύση τοΰ πράγματος άξιούμε-
νη έδώ άπόδειξη; Στήν κριτική πού βρέθηκε νά άντιμετο,ιπίζει ή μέσω τής
επαναστατικής Γαλλίας έπιχειρηθεΐσα, άρχικά μέ έπιτυχία, εισβολή τών
ορκωτών δικαστηρίων καί στήν ηπειρωτική Εύρώπη καταλυτικός ήταν ό
ρόλος πού διαδραμάτισε ή καντιανή άντίληψη γιά τήν πεποίθηση, όπως δια-
τυπώθηκε στήν Κριτική τον καθαρού λόγου. Κατά τόν Kant1'3, ή άληθινή
πεποίθηση (Überzeugung) δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν εσωστρεφή
άπλή άλογη κατάπειση ή παράπειση (Überredung), ή οποία γιά
τό δίκαιο17 στερείται οποιασδήποτε άξίας. Ειδικότερα, σέ άντίθεση μέ τή
δεύτερη, ήτοι τήν τυχαία άλογη κατάπειση τού υποκειμένου γιά κάτι,
ή πρώτη, ή άληθινή πεποίθηση, έχει λογική (conviction raisonnée), έχει
άντικειμενικά στηρίγματα πού συνεπάγονται τή διυποκειμενική μεταδο-
σιμότητά της (Mitteilbarkeit) — άκριβώς αύτό, ή μεταδοσιμότητα, είναι
τό κύριο άντικειμενικό γνώρισμά της. Επομένως, γιά νά περάσουμε στήν
περιοχή τής ποινικής δίκης, ή χωρίς εξασφαλισμένη μεταδοσιμότητα κατ'
ονομα μόνο ((πεποίθηση» συγχέεται έκ τών πραγμάτο,ιν μέ τήν «άλογη κα-
τάπειση» καί άπαξιώνεται, άφοΰ παίρνει χαρακτήρα μαντειακοΰ χρησμού
σέ έποχή πού τά μαντεία έχουν πάψει νά είναι τού συρμού. 'Εκείνο λοιπόν
πού έχει έδώ άξία είναι ή έκπεφρασμένη μεταδοσιμότητα, τό

16. Βλ. Kant, Kritik der reinen Vernunft, έκδ. Weischedel, 1956, σ.
687 (Transzendentale Methodenlehre, 2. Abschnitt): ((Der Probierstein des
Fürwahrhaltens, ob es Überzeugung oder bloß Überredung sei, ist also äusserlich
die Möglichkeit dasselbe mitzuteilen, und das Fürwahrhalten für jedes Menschen
Vernunft gültig zu befinden: denn alsdann ist wenigstens eine Vermutung, der
Grund der Einstimmung aller Urteile, ungeachtet der Verschiedenheit der Subjekte
untereinander, werde auf dem gemeinschaftlihen Grund, nämlich dem Objekt,
beruhen, mit dem sie daher alle zusammenstimmen und dadurch die Wahrheit des
Urteils beweisen werden».

17. Στήν περιοχή τής ρητορικής τέχνης, αντίθετα, διαδραματίζει έναν άπό
τούς πρώτους ρόλους. Βλ. σχετικά Ulfrid Neumann, Theorie der juristischen
Argumentation, στο Brugger/Neumann/Kirste, Rechtsphilosophie im 21. Jahr-
hundert, 32013, σ. 239 έπ.
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πέρασμα άπο τή μεταδοσιμότητα στή μετάδοση, δηλαδή ή δ ι -
υποκειμενική θεμελίωση τής πεποίθησης μέ τήν αιτιολογία.
Μέ άπόλυτη εύστοχία έλεγε ήδη κατά το έτος 1825 Ινας παλαιός καθηγητής
του Ποινικού Δικαίου, ό Jarke, δτι «ή παράθεση τών λόγων μιάς άπόφασης
είναι ή παροχή άπόδειξης καί τό άθροισμα αύτών τών λόγων είναι ή άπό-
δειξη»18. Ή αιτιολογία είναι ή άπό δε ιξη ! ΈμεΤς ζητάμε καί πρέπει
νά ζητάμε λογαριασμό άπό τόν άποδεικνύοντα γιά τήν άπόδειξή του. Οΰτως
έχοντος τοΰ πράγματος, ξαναμπαίνει τό κρίσιμο ερώτημα: Πώς γινόταν καί
πώς έξακολουθει νά γίνεται δεκτή ώς άπόδειξή ή άναιτιολόγητη ετυμηγορία
τών ενόρκων;

Ή, κατά τή γνώμη μου ικανή νά ξαφνιάσει, άπάντηση στό ερώτη-
μα αύτό είναι ή άκόλουθη: Καί στήν περίπτωση τού ορκωτού δικαστη-
ρίου έχουμε, παρά τό άντίθετο φαινόμενο, νά κάνουμε μέ αιτιο-
λογημένη άπόφαση καί, έπομένως, μέ άπόδειξή. Προκειμένου νά τό
καταλάβουμε αύτό άρχει νά προσέξουμε περισσότερο τόν άκριβή ρόλο τοΰ
ενόρκου στήν ποινική δίκη. Σέ σχέση λοιπόν μέ τόν ρόλο αύτόν έχει, νομί-
ζω, ιδιαίτερη σημασία ένας χαρακτηρισμός τόν όποιο κατ' έπανάληψη τού
άποδίδει ό Blackstone, πέρα άπό εκείνον τοΰ (κοινωνικά) «ίσου» (peer) μέ
τόν κατηγορούμενο. Είναι σπουδαίο, έλεγε, νά κρίνεται κανείς ((άπό τόν
ίσο καί γείτονά του». Προσδιορίζει λοιπόν τόν ένορκο καί ώς ((γείτο-
να» (neighbor) τοΰ κατηγορουμένου, όπως φαίνεται δτι πράγματι ήταν
άκόμα καί κατά τόν χρόνο πού έγραφε ό Blackstone. Τί άλλο μπορεί, άλή-
θεια, νά σημαίνει εδώ αύτή ή ιδιότητα τοΰ ((γείτονα» έκτος άπό τό δτι στήν
έκτίμηση τών δεδομένων τής κάθε φορά έκδικαζόμενης υπόθεσης έκαλεΐτο
νά άσκήσει έπιρροή καί ή ιδιωτική γνώση τοΰ ενόρκου καθόσον άφορά
στήν κοινωνική εικόνα καί συμπεριφορά τοΰ γείτονα κατηγορουμένου; Ή
προϋπάρχουσα αύτή γνώση ερχόταν σέ άμεση επαφή μέ τά διαδραματιζό-
μενα κατά τήν άκροαματική διαδικασία, δπου μέ μάρτυρες τούς ένορ-
κους γινόταν ένα είδος άναπαράστασης τού πραγματικού ή ύποτιθεμένου
έγκλήματος, καί ή σύνθεση προηγούμενης γνώσης καί βιωμάτων άπό τή
διαδικασία άπέληγε στήν άποκρυστάλλωση γνώμης σχετικά μέ τό βάσιμο

18. C. Ε. Jarke, Neues Archiv für Kriminalrecht, 8, 1825, σ. 102-103.
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ή άβάσιμο τής κατηγορίας. Μέ τήν έννοια λοιπόν αύτή οί 12 ένορκοι ήσαν
στήν ούσία 12 μάρτυρες19, τών οποίων οί 12 ομόφωνες καταδικαστικές
((καταθέσεις» έδέσμευαν τον προεδρεύοντα τής διαδικασίας επαγγελματία
δικαστή, ό όποιος μπορούσε έτσι μέ άναπαυμένη τή συνείδησή του
νά προχωρήσει στον προσδιορισμό και τήν κατάγνωση τής ποινής. Μέ άλλα
λόγια, σέ περίπτωση ομόφωνης κρίσης τών ένορκων ίσχυε ένας νομικός
κανόνας άπόδειξης σαν κι αύτούς πού είδαμε παραπάνω: Όπως εθεω-
ρείτο στήν ηπειρωτική Εύρώπη αποδεδειγμένη έκ του νόμου ή ένοχή τού
κατηγορουμένου μέ τή σέ βάρος του κατάθεση δύο άξιόπιστων αύτοπτών
(άρρένων) μαρτύρων, έτσι εθεωρείτο έκ τού νόμου αποδεδειγμένη στήν
Αγγλία και στις Η ΠΑ ή ένοχή μέ τήν ομόφωνη καταδικαστική ετυμηγορία
12 ένορκων/μαρτύρων20. 'Υπό τό πρίσμα αύτό έχουμε λοιπόν και εδώ μια
τυπική νομική αιτιολογία καί, έπομένως, άπόδειξη.

Όμως ή μέ αύτή τήν έννοια « μαρτυρική »/αποδεικτική λειτουργία τών
ένορκων άπό ένα σημείο κι έπειτα ήταν πολύ δύσκολο νά συντηρηθεί. Ή
άνάθεση σέ ((γείτονες» τών έργων του ένορκου ταίριαζε σέ όλιγάνθρο.»πες
κοινωνίες μέ απλοϊκές φεουδαρχικές δομές καί σχέσεις πού μέ τήν πάρο-
δο τού χρόνου έπαψαν νά υπάρχουν. Άπό τήν άλλη μεριά γινόταν ολοένα
περισσότερο αισθητή ή ελλειμματικότητα τής ούσιαστικά άναιτιολόγη-
της κρίσης τους, ή άπουσία διυποκειμενικότητας καί πειστικότητας τών
έπιλογών τους. Τό άποτέλεσμα ήταν ή σταδιακή κατάργηση τών άμιγών
ορκωτών δικαστηρίων στήν ηπειρωτική Εύρώπη καί ή άντικατάστασή τους
μετά Μικτά 'Ορκωτά Δικαστήρια (ΜΟΔ), ενώ κυρίως ή δύναμη τής

19. Πρβλ. whitman, δ.π., σ. 58 κι άκόμα τά λεγόμενα τών Holdsworth καί
Shapiro στο Ρ. Murphy (ed.), Evidence, Proof, and Facts: a Book of Sources, 2003,
σ. 37 καί 335, 339, σημ. 38. "Ηδη στο μικρό βιβλίο μου γιά τήν Αιτιολογία καί τόν
αναιρετικό έλεγχο «ως συστατικά τής ποινικής απόδειξης» (1998) έκανα λόγο γιά τήν
«άποδεικτική άξια» τής έτυμηγορίας τών ενόρκων (σ. 17).

20. Μέχρι σχετικά πρόσφατα χρειαζόταν στις ΗΠΑ ομόφωνη κρίση τών ένορκων
καί γιά τήν άθώωση τοϋ κατηγορουμένου. Σέ περίπτωση ύπαρξης διαφωνίας (τό λε-
γόμενο hung jury), ή δίκη επαναλαμβανόταν μέ άλλους ένορκους. Αξιανάγνωστο είναι
σχετικά τό κλασικό πια θεατρικό (καί κινηματογραφικό) έργο τοϋ Reginald Rose,
Twelve Angry Men.
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παράδοσης οκτώ αιώνων ήταν εκείνη πού τά συνετήρησε, μέ σοβαρές βέ-
βαια τροποποιήσεις και περιορισμούς, στις άγγλοσαξωνικές χώρες21. "Ετσι
οί ένορκοι έγιναν πραγματικοί δικαστές πού συμπράττουν σέ δλα μέ τούς
τακτικούς δικαστές στήν έκδίκαση τών βαρύτερων έγκλημάτων. Λόγος δέ
τής επινόησης και θέσπισης τών ΜΟΔ ύπή ρ ξ ε άκριβώς ή γενίκευση
τής υποχρέωσης γιά ουσιαστική αιτιολόγηση τής κρίσης τού
ποινικού δικαστηρίου, χωρίς τήν οποία άπόδειξη τής ένοχής ικανή νά ξεπε-
ράσει τό τεκμήριο τής άθωότητας δέν υπάρχει.

4. Ή κατάργηση τού συστήματος τής νομικής άπόδειξης, σέ συνδυασμό
και μέ τις φιλελεύθερες κατακτήσεις τοΰ άγγλικοΰ ορκωτού συστήματος,
πού υιοθετήθηκαν παντού στό σύνολο τους, οδήγησαν στήν παγίωση τού μέ-
χρι σήμερα ισχύοντος συστήματος τής λεγόμενης «ήθικής άπόδειξη ς)),
τό όποιο βρήκε τήν κλασική διατύπωσή του στό πρωτοποριακό άρθρο 92 τής
προϊσχύσασας Ποινικής Δικονομίας τού έτους 1834, πού υιοθετήθηκε σχεδόν
έπί λέξει άπό τον ισχύοντα Κώδικα Ποινικής Δικονομίας-άρθρο 177: «Οί
δικαστές δέν είναι υποχρεωμένοι νά παρακολουθούν νομικούς
κανόνες άποδείξεως, άλλά μάλλον πρέπει νά άποφασίζωσι κατ' ιδίαν
πεποίθησιν, άκούοντες προς τούτο τήν φωνήν τής συνειδήσεώς των και οδη-
γούμενοι άπό τήν έκ τών συζητήσεων προκύπτουσαν άπροσωπόληπτον

21. Προσπάθειες δημιουργίας ύποκαταστάτων τής έλλείπουσας αιτιολογίας και
κατ' έπέκταση κάποιου ελέγχου τής έτυμηγορίας τών ένορκων, π.χ. μέσω τής κατα-
γεγραμμένης στο κείμενο τής άπόφασης «ανακεφαλαίωσης» (summing-up), περιλαμ-
βανομένης τής «νομικής διδασκαλίας» τοΰ προεδρεύοντος τακτικού δικαστή, προπάν-
των καθόσον άφορα στο περιεχόμενο τής κρίσιμης έννοιας τής «έλλογης άμφιβολίας»
(reasonable doubt), βλ. στο Ν. Κ. Androulakis, Das Wesen des strafrechtlichan
Beweises und seine Bestandteile κ.λπ., Festschrift f. Claus Roxi η, 2011, σ. 1382 έπ.
Ή εκάστοτε προβαλλόμενη άπό τον δικαστή άντίληψη ώς προς τήν έννοια αύτήν, στήν
όποια άναγνωρίζεται συνταγματική περιωπή, υπόκειται στις Η ΠΑ σέ έλεγχο άπό μέ-
ρους τοΰ Supreme Court ('Ομοσπονδιακού και Πολιτειακών). Σημαντικός είναι έπίσης
ό ρόλος τής σχολαστικής επιλογής τών ένορκων μέσω τής διαδικασίας τοϋ λεγομένου
voire-dire. Πρβλ. και Σ. ΣΤΑΤΡΟΤ, ΠοινΧρον, ΜΓ', σ. 340. Σέ κάθε περίπτωση είναι
γεγονός δτι άκριβώς οί αδυναμίες τοΰ όρκωτοΰ δικαστηρίου οδήγησαν στις άγγλο-
σαξωνικές χώρες στήν άνάπτυξη μιας χαώδους φιλολογίας γύροι άπό τις «άποδει-
κτικές άπαγορεύσεις» (exclusionary rules). Βλ. σχετικά τά λεγόμενα τοΰ Thayer στόν
Twining, Rethinking Evidence, 1990 (P. Murphï, δ.π. στή σημ. 19, σ. 50).
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κρίσιν περί τής άληθείας τών πραγμάτων, περί τοΰ άξιοπίστου
τών μαρτύρων καί περί τοΰ εχεγγύου τών λοιπών αποδείξεων)). 'Ωστόσο,
ή εγκατάλειψη τών νομικών αποδείξεων καί ή προσχώρηση στήν «ήθική»
άπόδειξη καθόλου δέν έσήμαινε εκτροπή προς ένα καθεστώς δυνητικής υπο-
κειμενικής αύθαιρεσίας τοΰ ποινικού δικαστή άνάλογο μ' εκείνο τού ενόρ-
κου. Αντίθετα έσήμαινε καί σημαίνει επιστροφή στή φυσική έννοια
τής άπόδειξης, όπως τή γνωρίσαμε παραπάνω. Μέ αύτό εννοούμε πει-
θάρχηση τής άποδεικτικής προσπάθειας στον διαλογισμό, πού έξασφαλίζει
τήν καντιανή μεταδοσιμότητα, καί εξήγηση τοΰ άποτελέσματος, δη-
λαδή ούσιαστική καί οχι τυπική, όπως στό σύστημα τής νομικής άπόδειξης,
αιτιολογία!

Άκριβώς μέ αύτή τήν έννοια πραγματοποίησε μεσοΰντος τοΰ 19ου αί.
στήν Πρωσσία τή μετάβαση άπό τίς νομικές άποδείξεις στήν ήθική άπό-
δειξη, μέ δύο ύποδειγματικά νομοθετικά διατάγματα (1846, 1849), ό τό-
τε Υπουργός Δικαιοσύνης μεγάλος νομικός Friedrich Karl von Savigny,
ό οποίος συνέταξε μάλιστα καί δημοσίευσε έπί τού θέματος ένα κλασικό
κείμενο (μνημόνιο - Denkschrift)22, πού δίνει πειστική άπάντηση στά όποια
σχετικά έρωτήματα. Καί ό άδέσμευτος άπό νομικούς κανόνες άπόδειξης δι-
καστής, έτόνιζε, δέν σχηματίζει τήν πεποίθησή του εική καί ώς έτυχε, άλλά
μέ βάση τόν διαλογισμό (Reflexion)· όλες δέ οί είλημμένες άπό τήν εμπει-
ρία καί τήν άνθρώπινη φύση γενικεύουσες προτάσεις, πού οφείλει νά λάβει
υπόψη του ό διαλογιζόμενος νοΰς, άποτελοΰν καί αύτές ισάριθμους άπο-
δεικτικούς κανόνες, οί όποιοι, βέβαια, οντες άναρίθμητοι καί πολυποί-
κιλοι, είναι άδύνατο νά νομικοποιηθοΰν (αύτό, λέει ό Savigny, θά έμοιαζε μέ
προσπάθεια «νά χωρέσει ό ώκεανός τής φύσης σέ έναν κουβά!»). Ή βασική
διαφορά λοιπόν άνάμεσα στον δικαστή πού έφαρμόζει σύστημα νομικών
άποδείξεων καί τόν δικαστή πού έφαρμόζει τήν ήθική άπόδειξη έγκειται στό
ότι ό δεύτερος οφείλει νά άναζητήσει καί νά βρει μόνος του τούς εφαρμοστέ-
ους άποδεικτικούς κανόνες πού επιβάλλουν «οί γενικοί νόμοι τής σκέψης, ή
εμπειρία καί ή γνώση τών άνθρωπίνων». Γιά τήν έπιλογή καί έφαρμογή τών
κανόνων αύτών τίποτε δέν μπορεί νά άπαλύνει τήν υπάρχουσα εύθύνη τοΰ

22. Άπό το σχετικό χειρόγραφο 217 σελίδων δημοσιεύτηκαν το 1858 δύο κεφάλαια
στό περιοδικό Archiv für Preussisches Strafrecht (μετέπειτα Goltdammers Archiv),
6, σ. 469 έπ.
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δικαστή τής ήθικής απόδειξης έκτος άπο τή συνείδηση έκπλήρίοσης τοϋ δια-
γνωστικού καθήκοντος του, γιά τήν οποία οφείλει νά δώσει λογαριασμό. Τό
άφευκτο συνειδησιακό βάρος τοϋ ποινικού δικαστή άποτελεΐτή μοίρα, άλλά
καί τό μεγαλείο του. "Υστερα άπό αύτά ό Savigny προσέθεσε στή διάταξη
γιά τήν εισαγωγή τής ήθικής άπόδειξης τήν άκόλουθη άπόληξη: ((Είναι,
όμως, ύποχρείομένος (ό δικαστής) νά άναφέρει στήν άπόφαση τούς
λόγους πού τον οδήγησαν στον σχηματισμό τής πεποίθησής
του». Ή άξιούμενη έδώ ούσιαστική αιτιολογία είναι τό άντίβαρο τής
ελευθερίας.

"Ηδη τό 1834, δεκαπέντε χρόνια πριν άπό τά πρωσσικά διατάγματα
καί τό μνημόνιο τού ν. Savigny, ή Ελληνική Ποινική Δικονομία τού ρη-
ξικέλευθου G. L. von Maurer23 περιελάμβανε στήν § 2 τοϋ άρθρου 92 τήν
ίδια άκριβώς υποχρέωση αιτιολόγησης: «'Οφείλουν δέ νά έκθέτωσι (οί δι-
καστές) τούς λόγους τής πεποιθήσεώς των εις τήν άπόφασιν». Ό ισχύων
ΚΠΔ, ωστόσο, χωρίς καμιά έξήγηση, δέν περιέλαβε τήν ύποχρέωση αύτή
στήν κατά τά άλλα πανομοιότυπη διάταξη τοϋ άρθρου 177J4. Εντούτοις ό
κώδικάς μας ναι μέν δέν επανέλαβε τήν ειδική αύτή ύποχρέωση τού ποινικού
δικαστή, πλήν όμως εισήγαγε μιά γενική ύποχρέωση αιτιολόγησης
τών ποινικών δικαστικών άποφάσεων (άρθρο 139), ή διατύπωση
τής όποιας δέν άφήνει καμιά άμφιβολία ώς προς τό οτι περιλαμβάνει τό άπό
ποΰ, πώς καί γιατί τής δικανικής του πεποίθησης. Οί παντός είδους
ποινικές άποφάσεις, λέει ό Κώδικας, «πρέπει νά αιτιολογούνται ειδικά
καί έμπεριστατωμένα»! Αύτονόητα κρίσιμη είναι έδώ ή λέξη «έμπε-
ριστατωμένα», ή οποία πέρασε τό έτος 1975 καί στό κείμενο τού άρθρου

23. Γιά τό οτι «τό λαμπρό κωδικοποιητικό έργο του Maurer ήταν γνωστότατο στή
Γερμανία» καί ιδιαίτερα στόν Savigny βλ. Γ. ΜητΣΟΙΙΟΓΛΟ, Θέματα γενικής θεωρίας
καί λογικής τοϋ δικαίου, 2005, σ. 182.

24. Στήν πρόβλεψη τής προϊσχύσασας Ποινικής Δικονομίας ξαναγυρίζει αντίθετα,
και σωστά, τό Σχέδιο ΚΠΔ (Μανωλεδάκη) τοϋ έτους 1996 (άρθρο 161). Βλ. καί τό
άρθρο 192 § 1 τοϋ Ίταλικοΰ ΚΠΔ (1989): «II giudice valuta la prova dando conto
nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati» (ό δικαστής άξιολογεΐ
τις άποδείξεις δίνοντας λογαριασμό στήν αιτιολογία γιά τά αποτελέσματα στα όποια
κατέληξε καί τά κριτήρια πού υιοθέτησε). "Άς μήν ξεχνάμε καί τή διάταξη τοϋ άρθρου
340 έδάφ. β' ΚΠολΔ: ((Στήν άπόφαση πρέπει νά άναφέρονται οί λόγοι πού οδήγησαν
τον δικαστή νά σχηματίσει τήν πεποίθησή του».
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93 § 3 έδάφ. α' τοΰ ισχύοντος Συντάγματος. «Εμπεριστατωμένη» δέ είναι,
σύμφωνα μέ τά Λεξικά τής Ελληνικής Γλώσσας25, μιά αιτιολογία έφόσον
είναι ((στέρεα βασισμένη σέ άποδείξεις καί επιχειρήματα».
Αύτό τί άλλο μπορεί νά σημαίνει παρά σαφές «σκεπτικό», σο^στό αποδει-
κτικό διαλογισμό πού καταλήγει σέ μιά κατανοητή έξήγηση τής τελικής
θέσης τοΰ δικαστηρίου καί, επομένως, άπόδειξή26;

5. "Εχοντας λοιπόν καταλήξει μέ βεβαιότητα στό συμπέρασμα ότι
χωρίς αιτιολογία άπόδειξή δέν ύπάρχει27, ότι, πολλώ μάλλον, ή
αιτιολογία είναι ή άπόδειξή, είμαστε υποχρεωμένοι νά δώσουμε συνέ-
χεια στούς συλλογισμούς μας θέτοντας τήν άκόλουθη κρίσιμη ερώτηση:
Μέ τήν παράθεση μιάς αιτιολογίας στήν καταδικαστική ποινική άπόφαση
πού άφορά στό πώς, άπό πού καί γιατί τοΰ συγκεκριμένου διατακτικού της,
έχει άραγε άνευ άλλου τινός ολοκληρωθεί ή άπόδειξή ώς προϋπόθεση υπέρ-
βασης τοΰ τεκμηρίου άθωότητας; Φτάνει ή παράθεση τής αιτιολογίας;
Στό ερώτημα αύτό ή άρνητική άπάντηση είναι επιβεβλημένη. Ή έλλογη
εξήγηση πού παρέχεται μέ τήν αιτιολογία δέν δίνεται «γιά νά περνάει ή
ώρα» ή, έστω, γιά νά ικανοποιηθεί ή περιέργεια τών άποδεκτών της. Δίνεται
γιά νά στηρίξει τήν καταδικαστική ή άθωωτική κρίση τοΰ δικαστηρίου.
Πρόκειται γι' αύτό πού ονομάσαμε επικοινωνιακό καί διυποκειμε-
νικό χαρακτήρα τής άπόδειξης. Αύτό πού δείχνει ό άποδεικνύων δικαστής
μέ τήν αιτιολογία πρέπει λοιπόν νά είναι πειστικά όρατό, ώστε
νά μπορεί νά τό δει καί νά τό καταλάβει ό άποδέκτης τής
άπόδειξης — άλλιώς καί πάλι άπόδειξή δέν υπάρχει! Αληθινή
άπόδειξή δέν μπορεί νά συνιστούν κάποιες λογικοεμπειρικά προβληματικές,

25. Βλ. λ.χ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό γιά τό Σχολείο και τό Γραφείο, 2004, σ. 326.

26. Βλ. ιδίως Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΤΛΟ, ο.π., σ. 186.

27. Αναφερόμαστε, βέβαια, κατά βάση στή γραπτή αιτιολογία, όπως είναι περα-
σμένη στό κείμενο τής δημοσιευμένης ποινικής άπόφασης. Μία προφορική, περιληπτι-
κή, προοιμιάζουσα τήν τελική αιτιολογία ενδείκνυται, εντούτοις, νά συνοδεύει πάντοτε
τήν άπαγγελία τής άπόφασης στό άκροατήριο. Κάτι τέτοιο θά μπορούσε, ίσως, νά
θεωρηθεί ότι επιβάλλεται καί άπό τό άρθρο 93 § 3 τοΰ Συντάγματος, σέ κάθε δέ πε-
ρίπτωση θά πρέπει κάποτε νά άποτελέσει άντικείμενο ειδικής πρόβλεψης στόν νόμο.
Βλ. σχετικά ιδίως ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟ, Ai ττοινικαΐ αποφάσεις και τό αΐτιολογικόν αυτών,
1931, σ. 11-12, καί άκόμα Ν. Κ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, ΠοινΧρ, ΝΗ', σ. 492.
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μή - « έμπερ ιστατω μένες » , χο^ρίς «στέρεη βάση », αμφισβητού-
μενες προτάσεις πού άφήνουν άνοίγματα (άλλιώς «έλλογες αμφιβολίες»)
προς τήν άντίθετη κατεύθυνση: τής αθωότητας γιά τον κριθέντα ένοχο, τής
ένοχης γιά τον κριθέντα άθώο. Ή ποινική άπόδειξη ολοκληρώνεται, έπομέ-
νως, μόνο εφόσον ή αιτιολογία άντέξει στον έπιβαλλόμενο κριτικό έλεγ-
χο, έφόσον δηλαδή και οί άλλοι (οί άποδέκτες της) δοΰν αύτό
πού είδε και τώρα δείχνει και σ' αύτού ς ό ποινικός δικαστής τής
ούσίας, ήτοι έφόσον διαπιστωθεί ότι ή αιτιολογία είναι άληθινή αιτιο-
λογία!

Ό έλεγχος αύτός προβλέπεται και έπιβάλλεται άπό τό δίκαιο μας.
Είναι θεσμοθετημένος και ή τελευταία λέξη κατά τή διεξαγωγή του άνή-
κει στά ποινικά τμήματα τού Αρείου Πάγου ύστερα άπό άσκηση άναίρεσης
γιά τον ειδικά προβλεπόμενο λόγο (άρθρο 510 § 1 Δ' ΚΠΔ) πού είναι ή
«έλλειψη τής επιβαλλόμενης άπό τό Σύνταγμα ειδικής (και
έμπεριστατωμένης)28 αιτιολογίας». Είναι, βέβαια, ένδεχόμενο ή
άσκηση τού έν λόγω έλέγχου νά μήν φτάσει στό έπίπεδο τού Ακυρωτικού

28. Στό άρθρο 510 § 1 περίπτ. Δ' φαίνεται έκ πρώτης όψεως νά προβλέπεται ώς
λόγος άναίρεσης μόνο «ή έλλειψη άπό τήν άπόφαση τής ειδικής αιτιολογίας που έπι-
βάλλει τό Σύνταγμα», όχι δέ και ή έλλειψη τοΰ εμπεριστατωμένου τής αιτιολογίας μέ
τήν προαναφερθείσα έννοια, παρότι ό ΐδιος ό ΚΠΔ άξίωνε στό άρθρο 139 έμπεριστατω-
μένη αιτιολογία. Οί συντάκτες τοΰ ΚΠΔ θέλησαν (βλ. τό έν έτει 1932 καταρτισθέν άπό
τον ΜπΟΪΡΟΓΊΟΪΛΟ Σχέδιο Διαγράμματος για τά ένδικα μέσα στό Ελληνική Ποινική
Δικονομία, έκδ. Ζαχαρόπουλου, 1950, σ. 349) νά κάνουν έν γένει άναιρετικά ελέγξιμες
τις παραβιάσεις «τών υπό τοΰ Συντάγματος καθιερωμένων διατυπώσεων τής έπ' άκρο-
ατηρίου διαδικασίας» και συγκεκριμένα τής δημοσιότητας και τής αιτιολογίας τών
άποφάσεων, το τότε δέ ίσχΰον Σύνταγμα έπέβαλε τήν ύπαρξη μόνο «ειδικής» (δηλαδή
ένέχουσας άναφορά στήν περιγραφόμενη συγκεκριμένη υπόθεση) αιτιολογίας. Γιά το
ιστορικό και τήν έννοια αύτής τής «ειδικότητας» βλ. Γ. ΜηΤΣΟΠΟΪΛΟ, δ.π., σ. 184. Τό
«έμπεριστατωμένο» τής αιτιολογίας προστέθηκε γιά πρώτη φορά στό Σύνταγμα τοΰ
έτους 1975, έκτοτε δέ, παρότι, προδήλως έξ άβλεψίας, δέν υπήρξε άντίστοιχη τροπο-
ποίηση τοΰ άρθρου 510 § 1 Δ' ΚΠΔ, είναι αυτονόητο, άφοΰ έτσι πιά διαμορφο^νονται
οί άπό τό Σύνταγμα καθιερούμενες «διατυπώσεις» τής ποινικής διαδικασίας, ότι και οι
μή-έμπεριστατωμένες αιτιολογίες όδηγοΰν σέ άναίρεση τής οικείας άπόφασης.
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Δικαστηρίου, άλλά νά εξαντληθεί στο έπίπεδο τών αποδεκτών έκείνο^ν τής
άπόδειξης πού έχουν τό πρωτογενές δικαίωμα τής προσβολής της μέ αίτη-
ση άναίρεσης. Αύτοί είναι ο κατηγορούμενος, ο συνήγορος υπεράσπισης29
καί ό εισαγγελέας (προπάντων ό εισαγγελέας τού Αρείου Πάγου)30. Εφόσον
αύτοί κρίνουν έπαρκή τήν αιτιολογία καί δέν προχωρήσουν στήν εμπρόθε-
σμη άσκηση άναίρεσης, ή άπόδειξη ολοκληρώνεται καί οριστικοποιείται31.
Αλλιώς, ή τελευταία λέξη, ή ολοκλήρωση τής άπόδειξης καί μαζί της ή έν
τέλει ύπέρβαση τοΰ τεκμηρίου άθωότητας άνήκει στον Άρειο Πάγο32.

6. Καί τώρα, έχοντας προ οφθαλμών τά παραπάνω, δέν είναι άσκοπο νά
ρίξουμε μιά ματιά στή σχετική Νομολογία τοΰ Ακυρωτικού Δικαστηρίου μας
προκειμένου νά πάρουμε έτσι μιά ιδέα τού τρόπου άσκησης άπό μέρους του
τοΰ άνατιθέμενου σέ αύτό άπό τόν νόμο άναιρετικοΰ ελέγχου τής άπόδειξης.

29. Βλ. άρθρο 465 § 2 ΚΠΔ.

30. Βλ. άρθρο 505 § 2 ΚΠΔ.

31. Μ' αύτά αποδυναμώνεται, νομίζω, ή σχετική κριτική τοϋ I. γΐαννιδη, ο.π.,
σ. 152 (στή σημείωση). Στον παρόντα θεματικό κύκλο ανάγεται ή κοινωνιολογική
θεωρία τοΰ niklas luhmann γιά τή «νομιμοποίηση (έδώ τής ποινικής απόφασης),
μέ τή διαδικασία», δηλαδή τή δίκη. Βλ. τό έργο του Legitimation durch Verfahren,
21975, ιδίως σ. 114-134: Μέ τή συμμετοχή τους στή δίκη οί άποδέκτες τής άπόφασης
υποβάλλονται σέ μιά «απλήρωτη τελετουργική εργασία» πού απολήγει στήν απορ-
ρόφηση καί σέ ένα βαθμό εξουδετέρωση τών διαμαρτυριών τοϋ «χαμένου» καί τών
προσκείμενων σ' αύτόν. Κι ό ίδιος ό Luhmann αναγνωρίζει, ωστόσο, εντέλει (σ. 133)
ότι ή απορρόφηση αύτή, δηλ. ή άποδεξιμότητα τής άπόφασης, συναρτάται πράγματι
μέ τή σωστή αιτιολογία της.

32. Ή προϊσχύσασα Ποινική Δικονομία (βλ. άρθρο 360, 407, 477) δέν προέβλεπε
τήν έλλειψη αιτιολογίας ώς λόγο άναίρεσης. Ή πρόβλεψη τοΰ άρθρου 92 § 2 ήταν
λοιπόν lex imperfecta. Όμοίως δέν προβλέπει ρητά ώς λόγο άναίρεσης τήν έλλειψη
αιτιολογίας ή ισχύουσα γερμανική StPO. Κατά τήν παράγραφο 337, άναίρεση χο^ρεΐ
μονο εφοσον η προσβαλλόμενη άπόφαση «στηρίζεται σέ παράβαση τοΰ νόμου». Μέ
βάση τή διάταξη αύτή, εντούτοις, ό άναιρετικός έλεγχος καί τής περί τά πράγματα
κρίσης τοΰ δικαστή τής ούσίας κρίνεται σήμερα έκεΐ ώς αύτονόητος. Κατά τό άρθρο
606 ύπό e) τοΰ ιταλικού ΚΠΔ, άποτελεΐ λόγο άναίρεσης ή έλλειψη ή 6 προφανής πα-
ραλογισμός τής αιτιολογίας, εφόσον τό έλάττωμα αύτό προκύπτει άπό τό κείμενο τής
άπόφασης. Όπως λέει ό Cordero, Codice di Procedura Penale, 1990, σ. 683, «ό
έλεγχος τής αιτιολογίας είναι θεμελκοδης εγγύηση» καί ή παραμέλησή του άποτελεΐ
«χείριστη πολιτική».



88

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Άς δούμε τήν ακόλουθη νομολογιακή περίπτωση, στήν οποία έχω καί άλλου
άναφερθεΐ33: Ό Α καί ό Β καταδικάστηκαν γιά άπόπειρα κακουργηματικής
εκβίασης, γιατί εισέβαλαν σέ ένα μαγαζί καί άσκησαν ένοπλη βία σέ βάρος
του καταστηματάρχη καί μιας υπαλλήλου του πού βρισκόταν εκεί, προκει-
μένου νά τον πείσουν νά δεχτεί τήν έναντι άδράς άμοιβής «προστασία» τους.
Απ' αύτούς ο Α καταδικάστηκε ομοφώνως, ενώ ό Β κατά πλειοψηφία: Δύο
άπό τούς δικαστές τού Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, περιλαμ-
βανομένου του Προέδρου, είχαν τή γνώμη ότι δέν ήταν αυτός, άλλά κάποιος
άλλος πού μαζί μέ τον Α εισέβαλε στο μαγαζί. Πώς αιτιολόγησε τώρα ή
πλειοψηφία τού Δικαστηρίου τήν καταδικαστική καί γιά τον Β παραδο-
χή της; Τό μόνο πού άναφέρεται σχετικά στήν πολύ σύντομη (μόνο λίγες
γραμμές) αιτιολογία της είναι ότι τον άνεγνώρισε ό καταστηματάρχης στήν
προανακριτική κατάθεσή του στήν Αστυνομία, κι αύτό σέ άντίθεση
μέ τήν ύπάλληλο, ή οποία άπαρχής μέχρι τέλους τής ποινικής διαδικασίας
άναγνώρισε μόνο τον Α! Αύτή είναι όλη κι όλη ή αιτιολογία — καί είναι,
βέβαια, καθ' έαυτήν διάτρητη άπό «άνοίγματα» πού οδηγούν στήν άθώωση
τού Β. Έν πρώτοις, γιατί νά προτιμηθεί ή κατάθεση τού καταστηματάρχη
έναντι εκείνης τής ύπαλλήλου; Έπ' αύτοΰ ήταν άπαραίτητο νά δο-
θεί κάποια, έστω συζητήσιμη , έξήγηση, ενας λόγος προτίμησης τής
κατάθεσης τού πρώτου, καί τέτοια έξήγηση δέν δόθηκε. Σημαντικότερο
είναι όμως, ΐσως, τό ότι, χωρίς έπίσης οποιαδήποτε έξήγηση, ή πλειοψηφία
άρκέστηκε στήν εντελώς πρώτη, προανακριτική κατάθεση τού καταστημα-
τάρχη, καίτοι τήν άκολούθησαν πολυάριθμες άλλες καταθέσεις τού ιδίου
(στον τακτικό άνακριτή, στο πρωτοβάθμιο καί στο δευτεροβάθμιο δικα-
στήριο), τό περιεχόμενο τών οποίων αποσιωπήθηκε. Σέ όλες λοιπόν αύτές
τις άλλες καταθέσεις του (στον άνακριτή μάλιστα εμφανίστηκε αύθορμή-
τως τρεις μέρες μετά τήν κατάθεσή του στήν άστυνομία) άνεκάλεσε τήν
άρχική καί είπε ότι έκανε λάθος καί «δέν μπορούσε νά πάρει στο λαιμό του
τον άνθρωπο». Καί έδώ ή πλειοψηφία χρωστούσε μια έξήγηση, γιατί
προτίμησε τήν μία άρχική κατάθεση καί άγνόησε τις πολλές επόμενες, καί
τέτοια έξήγηση δέν δόθηκε. Σέ άντίθεση μέ αύτή τήν υποτυπώδη ((αιτιολο-
γία» τής πλειοψηφίας, ή μειοψηφία παρέθεσε μια εκτεταμένη καί άληθινά
έμπεριστατο^μένη αιτιολόγηση τής άθωο^τικής της θέσης, προσθέτοντας καί

33. Βλ. ΠοινΧρ, ΞΒ', σ. 722 έπ.
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άλλες σοβαρές ένδείξεις άθωότητας τοΰ Β (λόγου χάριν, σύμφωνα μέ τις
μαρτυρικές καταθέσεις ό Α ήταν ψηλότερος άπό τόν «συνεργάτη» του, ενώ
είναι σχεδόν 10 πόντους πιο κοντός άπό τόν συγκεκριμένο Β" καθόλου δέν
πιθανολογήθηκε ότι ό Β θά μποροΰσε νά έχει επηρεάσει τόν καταστηματάρ-
χη στήν άνάκληση τής άρχικής του κατάθεσης μόνο ώς πρός αύτόν, οχι δέ
καί ώς πρός τόν Α). Ή έμπεριστατο^μένη αιτιολογία τής μειοψηφίας άγνο-
ήθηκε πλήρως, ώστόσο, ώς μή έδει34, άπό τήν πλειοψηφία.

Μέ αύτά τά δεδομένα ό Β ήλπιζε, καί μέ τό δίκιο του, ότι ή άναίρεση
πού άσκησε γιά έλλειψη ειδικής καί έμπεριστατωμένης αιτιολογίας θά εύδο-
κιμοΰσε. Όμως άπογοητεύθηκε. Ό προβληθείς λόγος άναίρεσης άπορρί-
φθηκε ώς «άπαράδεκτος», γιατί, λέει, ((ύπο τό πρόσχημα τής έλλει-
ψης αιτιολογίας πλήττεται ή άνέλεγκτος (σωστά: μή-έλέγξιμη)
περί τά πράγματα κρίση τοΰ δικαστηρίου τής ούσίας». Γιά
νά μήν είναι τίποτε παραπάνω άπό ένα άπλό άξιο επίπληξης ((πρόσχημα» ή
προβληθεΐσα άπό τόν Β έλλειψη αιτιολογίας έπρεπε, βέβαια, ό άναιρεσείων
νά έχει ψευσθεΐ, νά έχει άναληθώς ισχυρισθεί ότι δέν υπάρχει αιτιολογία,
ενώ τό άληθές είναι ότι υπάρχει. Υπήρχε λοιπόν πράγματι στήν υπό κρίση
περίπτωση άληθινή αιτιολογία; Ποιά είναι; Ποΰ είναι; Δείξαμε ήδη παρα-
πάνω ότι ή καταδίκη τοΰ Β ήταν πράγματι άναιτιολόγητη. 'Άδικα ψέγεται
λοιπόν καί επικρίνεται ό άναιρεσείων γιά προσχηματική τάχα επίκληση τοΰ
έν θέματι λόγου άναίρεσης.

7. Άπό ό,τι έχω μπορέσει νά καταλάβω, ή άναιρετική μας Νομολογία
θεοορεϊ ώς εμπεριστατωμένα αιτιολογημένες τις άποφάσεις τοΰ παραπά-
νω είδους καί έκ μόνου τοΰ λόγου ότι άπλώς άναφέρουν τά πραγματικά
περιστατικά πού πληρούν, υποτίθεται, στή συγκεκριμένη περίπτο^ση τήν
άντικειμενική υπόσταση τοΰ περί ού πρόκειται εγκλήματος, παραδείγματος
χάριν έδώ τής άπόπειρας εκβίασης. Ανέφερε πράγματι ή καθ' ής ή αίτηση
άναίρεσης άπόφαση ότι κατά τή συγκεκριμένη ήμέρα καί ώρα ό Β εισέβαλε

34. Ή κατά το Σύνταγμα (άρθρο 93 § 3 έδάφ. β') υποχρεωτική συμπερίληψη στήν
άπόφαση καί δημοσίευση τής «γνώμης)) τής μειοψηφίας, έφόσον μάλιστα αύτή είναι
(καί πρέπει νά είναι) αιτιολογημένη, έπιβάλλει στήν πλειοψηφία τήν σέ κάθε περί-
πτωση άντιπαράθεση μαζί της μέ δική της εμπεριστατωμένη γνώμη. Χωρίς αύτήν ή
άπόφασή της είναι άναιτιολόγητη.
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ένοπλος μαζί μέ τον Α στο μαγαζί του έν λόγω καταστηματάρχη και εκεί
άσκησαν βία προκειμένου νά τον άναγκάσουν νά δεχτεί τήν «προστασία»
τους. Όμως ή άναφορά αύτή άνήκει πράγματι οχι στο «σκεπτικό»,
άλλά στό διατακτικό35 τής προκείμενης απόφασης. Ή παράθεση στήν
άπόφαση τών πραγματικών περιστατικών πού συγκροτούν τό τελεσθέν
έγκλημα μπορεί νά άξιώσει ρόλο ((αιτιολογίας» μόνο υπό τήν έννοια ότι
είναι ικανή νά λύσει τήν άπορία, λόγου χάριν, κάποιου άσ/ετου πού άκού-
γοντας ότι ό, έστω, γνωστός του Β ((έφαγε εξι χρόνια φυλακή» ρωτάει: «Μά
γιατί; Τί έκανε;» Και ή άπάντηση θά είναι: Καταδικάστηκε γιά άπόπειρα
έκβίασης, διότι μπήκε σ' ένα μαγαζί και άσκησε βία κατά τού καταστημα-
τάρχη προκειμένου νά άναλάβει τήν «προστασία» του. Θά έπρεπε, ωστό-
σο, νομίζω, νά είναι αύτονόητο ότι ή άπάντηση αύτή στό ((γιατί» του
άπορημένου άσχετου τρίτου δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν
εδώ ενδιαφέρουσα άληθινή αιτιολογία πού άφορά στό «γιατί» (και
«πώς» και ((άπό πού») οχι κάποιου άλλου άσχετου, άλλά τού άπολύτως
σχετικού άποδέκτη τής άπόδειξης, μέ πρώτον τον 'ίδιο τόν συγκεκρι-
μένο κατηγορούμενο. Οί άποδέκτες τής άπόδειξης έχουν κατά τό πλείστο
ζήσει τή δίκη και γνωρίζουν πολύ καλά γιά ποια πράξη καταδικάστηκε ο
κατηγορούμενος. Εκείνο πού θέλουν νά μάθουν και περιμένουν νά τό μάθουν
άπό τήν αιτιολογία τής άπόφασης είναι άπό ποιά δεδομένα και μέ ποιούς
συλλογισμούς, μέ ποιο «σκεπτικό», μπόρεσε τό δικαστήριο νά ξεπεράσει

35. Ινατά τήν άναφορά αύτή σημειώνεται, νομίζω, και προς άλλη κατεύθυνση ένα
είδος σύγχυσης διατακτικού και σκεπτικού στήν άναιρετική μας Νομολογία — σύγχυση
που εκφράζεται μέ τήν παραδοχή δτι τό σκεπτικό τής ποινικής άπόφασης είναι δυνα-
τό νά ((συμπληρώνεται» άπό τό διατακτικό της, ιδίως μάλιστα —έτσι ένας πρόσφατος
«περιορισμός», βλ. λ.χ. ΑΠ 709/2006, ΠοινΧρ, λ/.', σ. 152" 1459/2006, ΠοινΧρ, ΝΖ',
σ. 631— όταν τό διατακτικό «είναι λεπτομερές» άφοΰ περιέχει «και άλλα περιστα-
τικά», πέραν έκείνων τοϋ σκεπτικού. Κατ' όρθή κρίση ποτέ τό διατακτικό δέν μπορεί
νά «συμπληρώσει» τό σκεπτικό ένόψει τοϋ οτι τό πρώτο έχει λογικά πάντοτε και καθ'
ολη του τήν έκταση άνάγκη άπό τή στήριξη τοϋ δεύτερου. Βλ. και Ν. Κ. ανδρουλακη,
ΠοινΧρ, ΜΙ', σ. 484.
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τούς ύπερασπιστικούς ισχυρισμούς του κατηγορουμένου καί νά φτάσει στήν
καταδίκη του36.

Αλήθεια, ομίος, άπό που προκύπτει αύτό το υποτιθέμενο «άνέλεγκτο»
τής περί τά πράγματα κρίσης τοΰ δικαστηρίου τής ούσίας; Μέ βεβαιότητα
μπορεί κανείς νά άπαντήσει: άπό πουθενά! Πρώτα πρώτα καθόλου δέν
συναγεται τό έν λόγω «άνέλεγκτο» άπό τό ότι ύπό το κράτος τού ισχύοντος
συστήματος τής ήθικής άπόδειξης ή έκτίμηση τών άποδείξεων είναι, όπως
λέγεται, ελεύθερη. Ή «έλευθερία» αύτή, όπως άλλωστε ρητά άναγνωρίζει
τό σχετικό άρθρο 177 § 1 ΚΠΔ, δέν σημαίνει κατά βάση τίποτε περισσότερο
άπό τό ότι «οί δικαστές δέν είναι υποχρεωμένοι νά άκολουθοΰν νομικούς
κανόνες άποδείξεων», άπό τό ότι δηλαδή τό σύστημα τών νομικών άποδεί-
ξεων έχει καταργηθεί καί ό ποινικός δικαστής λειτουργεί κατά συνείδηση.
Άπό έκεΐ καί πέρα, όμως, ό σημερινός ποινικός δικαστής δέν είναι καθόλου
ελεύθερος νά κρίνει αύθαίρετα καί άσύδοτα, «όπως τοΰ 'ρθει», άλλά άποφα-
σίζει κι αύτός σύμφωνα μέ συγκεκριμένους ((λόγους καί κανόνες» (((nach
Gründen und Regeln»), όπως έλεγε ό v. Savigny, ή τήρηση τών όποιων
υπόκειται σέ έλεγχο καί ((επιβεβαίωση»3'.

Περισσότερη τύχη φαίνεται νά έχει έκ πρώτης όψεως ή προσπάθεια
στήριξης τοΰ «άνέλεγκτου» μέ τήν παρατήρηση ότι ή πεποίθηση τοΰ άναι-
ρετικοΰ δικαστή ((δέν είναι ικανή νά άντικαταστή σε ι τήν πε-
ποίθηση τοΰ ποινικού δικαστή τής ούσίας». Ή πεποίθηση τοΰ

36. Αξίζει πάντως νά σημειωθεί ότι τό 1931 δ Χαράλαμπος Τζωρτζόπουλος μέ
τήν προαναφερθείσα διάλεξή του ύπό τόν τίτλο «Αί ποινικαί άποφάσεις καί τό αίτιολο-
γικόν αυτών)) έδωσε αγώνα προκειμένου νά κριθούν ώς άναιτιολόγητες καί επομένως
άναιρετέες τουλάχιστον οί αποφάσεις πού δέν ανέφεραν ούτε κάν τά περιστατικά πού
πληρούν τήν ειδική υπόσταση τοϋ εγκλήματος γιά τό όποιο έχώρησε ή καταδίκη, άλλά
θεωρούσαν επαρκή τή μνεία: «απεδείχθη καί τό δικαστήριο έπείσθη ότι ό κατηγορού-
μενος έτέλεσε τήν εις αύτόν άποδιδομένην πράξιν». Έκτοτε, φαίνεται, εκρίθη οτι ώς
και ή αναφορά τών έν λόγω περιστατικών «συνιστά (τάχα) αιτιολογία».

37. Μέ τήν έννοια τής μή-διαψευσιμότητας. Γιά τό οτι ό άναγκαΐος κριτικός έλεγχος
δέν άντιστρατεύεται τήν ελεύθερη έκτίμηση τών άποδείξεων βλ. καί τήν ένδιαφέρουσα
άπόφαση 22/1997 τοΰ Δικαστηρίου τών Αγωγών Κακοδικίας στον αρμενοπουλο,
1998, σ. 1387.
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τελευταίου πρόδηλα υπερέχει, γιατί μόνο αύτός έχει ζήσει τήν υπόθεση
υπό συνθήκες προφορικότητας, δημοσιότητας καί άμεσότητας στό ποινικό
ακροατήριο" έπομένως δέν είναι επιτρεπτό νά υποχωρήσει μπροστά σ' έκεί-
νην τοΰ άναιρετικοΰ δικαστή. Ό άναιρετικός δικαστής ((δέν είναι ικανός»
νά έλέγξει τόν δικαστή τής ούσίας. Έδώ, όμως, χρειάζεται προσοχή. Δέν
είναι, όντως, δουλειά τοΰ άναιρετικοΰ δικαστή νά ψάξει νά βρει τήν άλήθεια,
νά σχηματίσει δική του δικανική πεποίθηση καί νά «άντικαταστήσει» μ'
αύτήν εκείνη τοΰ δικαστή τής ούσίας. Ό άναιρετικός δικαστής ούτε κατα-
δικάζει ούτε άθωώνει τόν κατηγορούμενο — όλα αυτά, ή ζήτηση, ή εύρε-
ση, ό σχηματισμός πεποίθησης, ή καταδίκη, ή άθώωση, άνήκουν πράγματι
στήν άποκλειστική άρμοδιότητα τοΰ δικαστή τής ούσίας. Ό άναιρετικός
δικαστής δέν δικάζει τή συγκεκριμένη ποινική υπόθεση ώς
τρίτος βαθμός δικαιοδοσίας" δικάζει τή συγκεκριμένη ποι-
νική άπόφαση ! Δική του δέ δουλειά είναι άκριβώς ό κριτικός έλεγχος τοΰ
χειρισμού τών άποδείξεων καί τοΰ συλλογιστικού δρόμου πού άκολούθησε,
όπως προκύπτει άπό τό (βεβαίως άπαραίτητο) «σκεπτικό» του, ό δικαστής
τής ούσίας έτσι, ώστε σέ περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων, δηλαδή δι-
α ψ ε υ σ ι μ ό τη τ α ς τών συμπερασμάτων του, άνοιγμάτων (let-outs κατά
Jonathan Cohen)3* τής καταδικαστικής κρίσης πρός τήν άθωότητα καί τής
άθωωτικής πρός τήν ενοχή39, νά αναπέμψει πάλι σέ δικαστήριο τής ούσίας
τήν ύπόθεση πρός νέα κρίση — άλλιώς, άν δηλαδή ή άπόφαση δέν προσκρούει
σέ μιά, θά έλεγα, βεβαιωμένη πιθανότητα τοΰ άντιθέτου (έλλογη
άμφ ιβολία) καί, έπομένως, άντέξει στον έλεγχο, νά όλοκλη ρώσει τήν
άπόδειξή μέ τήν άπόρριψη τής άναίρεσης. Τό άπολύτως άναγκαΐο αύτό
έργο4" άνήκει έν τέλει στον «δικαστή τής τελευταίας λέξης», δηλαδή τόν

38. Βλ. L. Jonathan Cohen, The Probable and the Provable, 1977, σ. 249.

39. To συνεπαγόμενο αναίρεση ((άνοιγμα» της άθωωτικής κρίσης πρέπει, βέβαια,
νά είναι μεγαλύτερο, τόσο ώστε νά ξεπερνάει τις άνοχές τοϋ άξιώματος in dubio pro
reo καί νά παίρνει έξ άντικειμένου χαρακτήρα παράβασης τον όιαγνωστικοϋ καθή-
κοντος τοϋ δικαστή μέ τή μορφή ουσιαστικής αγνόησης σοβαρών ενδείξεων ενοχής.
Βλ. τήν υποδειγματική άπόφαση ΑΠ 1477/1995, ΙΙοινΧρ, ΜΣΤ', σ. 850.

40. Βλ. το χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας «βεβαιο^μένης πιθανότητας» (εστω
καί μικρής) τοΰ άντιθέτου στή σημαντική άπόφαση BGHSt, 38, 320, 1992, τοΰ γερ-
μανικού 'Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου σέ σχέση μέ τή στήριξη τής ένοχής σέ έρευνα
DNA. Έπ' αυτής καί Ν. Κ. ανδρουλακησ, ΠοινΧρ, ΝΗ\ σ. 489, σημ. 61.
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αναιρετικό δικαστή, που είναι, μπορεί κανείς νά πει, ό εκπρόσωπος τής
διυποκειμενικότητας στήν ποινική διαδικασία. Είναι δέ τό έργο αύτό
απολύτως σύμφωνο καί προς τον σκοπό του ένδικου μέσου τής αναίρεσης,
πού έγκειται, πλάι βέβαια στή δίκαιη κρίση τής συγκεκριμένης ύπόθεσης,
στή διασφάλιση τής ένότητας τής Νομολογίας41, ή οποία είναι
άπαραίτητη καί στο πεδίο τής ποινικής άπόδειξης ενόψει του ότι καί αύτή
έχει νά κάνει μέ εφαρμογή κανόνων — κανόνων, βέβαια, λογικοεμπειρι-
κοΰ χαρακτήρα, πού δέν παύουν, ωστόσο, νά αξιώνουν κι αύτοί σωστή καί

t / ι /42

ομοιομορφη εφαρμογή .

Σέ πλήρη άντίθεση μέ όλα τά προεκτεθέντα, τό Ακυρωτικό μας έχει
υιοθετήσει ένα πρότυπο επαρκούς, ύποτίθεται, αιτιολογίας πού στήν ούσία
άφήνει ολωσδιόλου έκθετη τήν άπαραίτητη άπόδειξη τής ένοχης43. Άρκεΐ,
όπως είδαμε, νά άναφέρονται στήν άπόφαση τά πραγματικά περιστατικά
πού πληρούν in concreto τά στοιχεία τής ειδικής ύπόστασης τού περί ού
πρόκειται εγκλήματος καί άκόμη νά γίνεται μνεία ότι έλήφθησαν ύπόψη όλα
τά άποδεικτικά μέσα πού εισήχθησαν στή συγκεκριμένη ποινική δίκη, τά
όποια άρκεΐ άπλώς νά μνημονεύονται συλλήβδην κατά τό είδος τους (λόγου
χάριν, «οί μάρτυρες», «τά έγγραφα»), χωρίς άναφορά στο περιεχόμενο τού
καθενός άπό αύτά, στήν άποδεικτική συμβολή του καί τή συναξιολόγησή του
μέ τά ύπόλοιπα. Μέ αύτά βρισκόμαστε μπροστά σ' ένα σκεπτικό χωρίς
σκέψη, σέ μια δήθεν αιτιολογία πού τίποτε δέν εξηγεί, τίποτε δέν άπο-
δεικνύει. Σκέψεις έπιβάλλονται καί άντίστοιχα ελέγχονται άναιρετικά μόνο
σέ σχέση μέ τά τυχόν άναφυόμενα νομικά ζητήματα — τά πραγματικά.

41. Βλ. λ.χ. Α. Kappa, Ή άναίρεση στήν ποινική δίκη, 2009, σ. 3.

42. Τήν αναγκαιότητα διασφάλισης αύτής τής ομοιομορφίας υπογραμμίζει τό γε-
γονός οτι δέν εϊναι σπάνιες οί κατ' έξαίρεση, έδώ κι έκεΐ, εύστοχες άναιρέσεις γιά
πλημμελή αιτιολόγηση τής απόδειξης. Βλ. λ.χ. ΑΠ 636/1993, ΠοινΧρ, ΜΓ', σ. 412'
129/2007, ΠοινΧρ, ΝΖ', σ. 595· 699/2000, ΠοινΧρ, ΝΑ', σ. 51· 953/2002, ΠΛογ
Β', σ. 1048· 537/2011, ΝοΒ, 60, 2012, σ. 1234. Συχνότερη είναι, βέβαια, ή εμφάνιση
τέτοιο^ν αναιρέσεων έπί άθωωτικών άποφάσεων. Γιά τό ζήτημα τών λεγόμενων «αύτο-
τελών ισχυρισμών» βλ. Ν. Κ. Ανδροτλακη, Θεμελιώδεις εννοιες τής ποινικής δίκης,

42012, σ. 496 έπ.

43. Ό Αλ. κωσταρασ, Πόσο «ηθική» είναι σήμερα ή απόδειξη στήν ποινική δίκη;
στον Τιμητικό τόμο γιά τον Ν. Κ. Ανδρουλάκη, 2003, σ. 988, κάνει λόγο γιά «φονικό
αιτιολογικό στερεότυπο» («φονικό» σέ σχέση μέ τήν αληθινή αιτιολογία).
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άντίθετα, όπως ή άπόδειξη καί ή αιτιολογία της, είναι τρόπον τινά ταμπού
καί πρέπει νά μένουν άνέγγιχτα. "Εχει, νομίζω, εντελώς ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον τό γεγονός ότι τό μοντέλο αύτό δήθεν αιτιολογίας δέν άκολουθεΐται
στήν πραγματικότητα άπό τά δικαστήρια τής ούσίας, τά όποια κατά κανό-
να, μή φειδόμενα κόπων, προσπαθούν νά δώσουν εξηγήσεις γιά τίς πραγ-
ματικές παραδοχές τους, νά διατυπώσουν σκεπτικό μέ άληθινή σκέψη. Τό
κάνουν, όμως, χωρίς σύστημα όσο στή θέση ένός σωστού κανονιστικού προ-
τύπου αιτιολογίας καί άπόδειξης βρίσκεται τό μύθευμα γιά τό «άνέλεγκτο
τής περί τά πράγματα κρίσης)). Γι' αύτό είναι άπαραίτητο νά ύπάρξει μιά
ριζική αλλαγή στον τρόπο τής άναιρετικής άντιμετώπισης τής άπόδειξης.
Δέν παύω δέ νά ελπίζω ότι ή άλλαγή αύτή θά υπάρξει καί ότι, εφόσον μά-
λιστα τό θέμα άχθεΐ κάποτε μέχρι τήν 'Ολομέλεια τού Ακυρωτικού μας,
οί διακεκριμένοι άναιρετικοί δικαστές μας θά τοΰ επιφυλάξουν τελικά τή
μεταχείριση πού τοΰ ταιριάζει.

Τό λαθεμένο τής θέσης ότι σέ αναιρετικό έλεγχο υπόκειται μόνο ή περί
το δίκαιο καί οχι ή περί τά πράγματα κρίση τοΰ ποινικού δικαστή44 προκύ-
πτει, άλλωστε, σαφώς καί άπό τό 'ίδιο τό άρθρο 510 ΚΠΔ, τό όποιο άνάγει
ρητά σέ λόγους άναίρεσης, μία προς μία, όλες τίς νομικές παραβά-
σεις, ούσιαστικές καί δικονομικές, έπτά τόν άριθμό, στις όποιες μπορεί νά

44. Ή άπότομη καί απόλυτη διάκριση τοΰ «δικαίου» άπό τά «πράγματα», τών
νομικών άπό τά πραγματικά ζητήματα, έρχεται ιδίως άπό τή δίκη μπροστά στά άμιγή
ορκωτά δικαστήρια. Τό ((δίκαιο» ήταν δουλειά άποκλειστικά τών τακτικών δικαστών
(τών «συνέδρων») καί τά «πράγματα» δουλειά τών ένορκων. "Ετσι τροφοδοτήθηκε πι-
θανώς ένα είδος άλαζονείας τοΰ τακτικού δικαστή, ώς μόνου γνώστη καί χειριστή τοΰ
δικαίου, ή οποία πέρασε επαυξημένη στήν αυτογνωσία καί τοΰ σημερινοΰ άναιρετικοΰ
δικαστή, μέ τήν έννοια ότι δέν μπορεί νά άσχολεϊται μέ τά οίονεί «κατώτερα» αύτοΰ
((πράγματα». "Ετσι έμεινε καί εξακολουθεί νά μένει ή στά «πράγματα» άφορώσα άπό-
δειξη, πού είναι όμως ή καρδιά τής ποινικής δίκης, έξω άπό τά ενδιαφέροντα τοΰ τε-
λευταίου. Ό Ulfrid Neumann (Τιμητικός Τόμος γιά τον Ν. Κ. Ανδρουλάκη, 2003,
σ. 1091 έπ.' Festschrift f. Rainer Hamm, 2008, σ. 534 έπ.) προτείνει τώρα, καθόσον
άφορά στήν άναιρετική έλεγξιμότητα, τήν άντικατάσταση τοϋ διλήμματος: «δίκαιο» ή
«πράγμα», μέ τό δίλημμα: άτομική/ένική (singulär) διαπίστωση ή έφαρμογή κανόνα.
Δέν χρειάζεται, έντούτοις, νομίζω, τίποτε παραπάνω άπό τό νά συνειδητοποιήσει κα-
νείς οτι ό άναιρετικός έλεγχος, απλούστατα, ολοκληρώνει τήν ποινική άπόδειξη.
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υποπέσει μιά ποινική άπόφαση (απόλυτη άκυρότητα, μή καλυφθεΐσα σχε-
τική άκυρότητα-έλλειψη άκρόασης45, παράβαση δημοσιότητας, εσφαλμένη
έρμηνεία ή έφαρμογή ούσιαστικής ποινικής διάταξης, καθ' ΰλην άναρμοδιό-
τητα, παραβίαση δεδικασμένου, υπέρβαση έξουσίας). Ό μόνος υπολειπόμε-
νος όγδοος λόγος, πού είναι ή έλλειψη τής κατά τό Σύνταγμα αιτιολογίας,
δέν μπορεί, επομένως, παρά νά άφορα στήν ((περί τά πράγματα» κρίση τοΰ
δικαστηρίου46. Τουλάχιστον άς μήν άφήσουμε κάποιες ιδεοληψίες, όπως τό

45. Έδώ μπορεί νά υπαχθεί ή άγνόηση άπό τό δικαστήριο ώς και θεμελιωδών/
ούσιωδών ύπερασπιστικών ισχυρισμών (λ.χ. προβολή ένός άλλοθι) τοϋ κατηγορουμέ-
νου, ή οποία γίνεται, έντούτοις, σήμερα άνεκτή άπό τήν άναιρετική Νομολογία τοΰ
Άκυρωτικοΰ μας (βλ. σχετικά Α. KAPPA, Ή άρχή τής δικαστικής άκρόασης στήν ποι-
νική δίκη, Ποινικά, 29, 1989, σ. 94 έπ.· Heinz Wagner, ZStW, 106, 1994, σ. 259
έπ., ιδίως 273 έπ.), πού περιορίζει τήν υποχρέωση «άπάντησης» τοΰ δικαστή τής ουσί-
ας σέ μόνους τούς λεγόμενους «αύτοτελείς ισχυρισμούς». Πάνω στήν έν λόγω άσχετη
μέ τήν ποινική δίκη όβελιστέα κατηγορία είναι πια καιρός νά ((πέσει ή αύλαία» κατά τή
χαρακτηριστική διατύπωση τοΰ Γιαννίδη, 8.π., σ. 210.

46. Μέ δεδομένη τήν κατά τήν ελληνική lex lata άναγνώριση τής άναιρετικής
έλεγξιμότητας τής άπόδειξης, ή έμμονή στό δήθεν «άνέλεγκτο» τής περί τά πράγ-
ματα κρίσης —τό οποίο λ.χ. στή Γερμανία χωρίς ειδική πρόβλεψη [μόνος λόγος
άναίρεσης εΐναι έκεΐ, δπως προειπώθηκε (σημ. 32), ή παράβαση τοΰ νόμου] έχει
praeter legem άπό χρόνια ξεπεραστεί (βλ. σχετικά τό βιβλίο τοΰ Προέδρου Ποινικοΰ
Τμήματος στό 'Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Gerhard Herdegen, Beweisantragsrecht,
Beweiswürdigung, strafprozessuale Revision, 1995, σ. 126 έπ. και ιδίως τή μελέ-
τη του Die Eingriffe des Revisionsgerichts in die tatrichterliche Beweiswürdigung
στον τόμο Lagodnï (έκδ.), Der Strafprozess vor neuen Herausforderungen?, 1999,
σ. 27 έπ., κι άκόμα τήν άποκαλυπτική άνάλυση τής άναιρετικής Νομολογίας τοΰ
έτους 1970 άπό τόν Gerhard Fezer, Die erweiterte Revision, Legitimierung der
Rechtswirklichkeit, 1974)— είναι πια καιρός νά έγκαταλειφθεΐ. Οί δικές μου επίμονες
προσπάθειες προς τήν κατεύθυνση αύτή (έκτος άπό τό βιβλίο μου γιά τήν Αιτιολογία
και τόν Αναιρετικό Έλεγχο ώς Συστατικά τής Ποινικής Απόδειξης τοΰ έτους 1998,
βλ. άκόμη τις μελέτες μου στά Ποινικά Χρονικά, ΝΣΤ', 2006, σ. 673 έπ., ΝΗ', 2008,
σ. 481 έπ., ΞΒ', 2012, σ. 712 έπ.) έχουν μέχρι σήμερα άποδειχτεϊ μάταιες, καίτοι δέν
είμαι ό μόνος επικριτής τής σχετικής Νομολογίας. Ή μόνη άντίδραση άπό πλευράς
Ακυρωτικοΰ πού μέχρι σήμερα έφτασε σέ γνώση μου ήλθε άπό διακεκριμένο μέλος του
(Mix. Μαργαρίτης, Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2008, άρθρο 510 άριθ.
17, σ. 1062) και είχε τό άκόλουθο περιεχόμενο: Ό Άρειος Πάγος, λέει, «λαμβάνει σο-
βαρώς υπόψη του τήν άνάγκη αιτιολογίας τών δικαστικών άποφάσεων και συμμόρφω-
σης πρός τά άρθρα 93 Σ. και 139 ΚΠΔ». Όμως δέν μπορεί νά παραβλέψει δτι τό δικα-
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υποτιθέμενο «άνέλεγκτο», νά μας παρασέρνουν σέ έξόφθαλμη παραβίαση
του νόμου1'.

Πλησιάζω τώρα τό τέλος τών άναπτύξεών μου μέ δύο λόγια, ας πούμε,
προγραμματικού χαρακτήρα:

8. Ή συνειδητοποίηση τού ότι άντικείμενο τού άναιρετικοΰ ελέγχου δέν
είναι ή ζήτηση τής άλήθειας καί ή στό πλαίσιο αύτό κατά κυριολεξία επα-
λήθευση τών παραδοχών τού δικαστή τής ούσίας, άλλά μόνο ή ένδεχόμενη
διαψευσιμότητά τους, έχει γιά τόν θεο^ρητικό τής ποινικής άπόδειξης
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί φέρνει τόν άναιρετικό έλεγχο σέ έπαφή μέ τή
γνωσιολογική φιλοσοφική θεοορία του κριτικού ρασιοναλισμού, όπως

στικό σύστημα είναι «υπερφορτωμένο» σέ βαθμό, ώστε «άδυνατεϊ νά άνταποκριθει
σέ παράθεση σχοινοτενών αιτιολογιών ή αιτιολογιών έπί δευτερευόντων ζητημάτων».
Αύτές λοιπόν μπορεί άζημίως νά παραλειφθούν «έφόσον δέν παροράται ή πεμπτουσία
τής υποχρέωσης αιτιολόγησης στό αναγκαίο μέτρο γιά τόν εξωθεν έλεγχο τής απο-
νομής δικαιοσύνης σέ μία δημοκρατική χώρα». 'Άδικα λοιπόν διαμαρτύρονται οί υπο-
στηρικτές κάποιων «μαξιμαλιστικών άπόψεοίν», όπως ό Ανδρουλάκης καί ό Γιαννίδης.
Δέν νομίζω ότι είναι άπαραίτητος ό ειδικότερος σχολιασμός τών έν λόγω θέσεων —
άρκοΰν όσα ήδη έλέχθησαν κι ακόμα ή παραπομπή στήν παραπάνω περίπτωση τοϋ
«εκβιαστή» Β, πού, ομολογώ, οχι χωρίς δισταγμό αποφάσισα νά παρεμβάλω στόν
παρόντα λόγο.

47. Κατ' έξοχήν έξόφθαλμη παράβαση τοΰ νόμου διαπιστώνεται σέ όλες άνεξαίρετα
τις καταδικαστικές ποινικές άποφάσεις καθόσον άφορα στήν αιτιολόγηση τής επιμέ-
τρησης τής κάθε φορά επιβαλλόμενης ποινής, ή όποία είναι κι αύτή αυτονόητα άναι-
ρετικά ελέγξιμη (στή Γερμανία πάνω άπό τό ήμισυ τών σχετικών άναιρέσεων άφορά
σέ πλημμελή αιτιολόγηση τής συγκεκριμένης επιμέτρησης). Κατά τό άρθρο 79 § 4
Π Κ, «στήν άπόφαση άναφέρονται ρητά οί λόγοι πού δικαιολογούν τήν κρίση τοϋ δικα-
στηρίου γιά τήν ποινή πού επέβαλε». Παγίως, ώστόσο, ό 'Άρειος Πάγος θεωρεί ότι ή
άξίωση αύτή τοΰ νόμου ικανοποιείται μέ τήν άπλή έπί λέξει άντιγραφή στό κείμενο τής
άπόφασης τοΰ κειμένου τών παραγράφων 2 καί 3 τοΰ άρθρου 79, όπου καταχωρούνται
όλοι οί λόγοι πού δυνητικά προσδιορίζουν τό ύψος τής ποινής. Ή τακτική αύτή, πού
ενέχει πρόδηλα κατάργηση τής ειδικότητας τής αιτιολογίας, άπαγορεύτηκε ρητά άπό
τό άρθρο 139 έδάφ. β' ΚΠΔ (όπως τροποποιήθηκε μέ τόν ν. 2408/1996), κατά τό όποιο
«μόνη ή επανάληψη τής διατύπωσης τοΰ νόμου δέν άρκεϊ γιά τήν αιτιολογία»! Όμως
καί ή ρητή αύτή καταδίκη τής έν λόγω πρακτικής έμεινε στό χαρτί. Τίποτε δέν άλλαξε
στήν πράξη καθόσον άφορά στήν αιτιολόγηση τής επιμέτρησης τής ποινής καί τόν
άναιρετικό της έλεγχο ή μάλλον στό ανέλεγκτο της.
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αύτή διαμορφώθηκε άπό τόν έπιφανή αυστριακό φιλόσοφο Karl Popper. Στό
κέντρο ενδιαφέροντος τής θεωρίας αύτής βρίσκεται ό επαγωγικός συλ-
λογισμός, δηλαδή ή συναγωγή συμπεράσματος άπό ένα γνωστό ειδικό,
μέσω μιάς γενίκευσής του, γιά ένα άλλο άγνωστο ειδικό. Τό συλλογιστικό
αύτό είδος έχει γιά τήν ποινική άπόδειξη βαρύνουσα σημασία, γιατί σ' αύτό
στηρίζεται τό βασικά άποδεικτικό μέσο στήν ποινική δίκη πού δέν

~ ν-, ι \ \ s \ / > ο. / 4S ^ ' ν

είναι άλλο απο τις επαγωγικα συναγόμενες ενόειςεις , με συνεπεία να
άποβαίνει κεντρικό χαρακτηριστικό τής ποινικής άπόδειξης ή διαλεκτική
άντιπαράθεση άνάμεσα στό επιδιωκόμενο άδιαμφισβήτητό της άπό τή μιά
μεριά καί το υποθετικό τής έπαγωγής άπό τήν άλλη. Ή θεμελκύδης ιδέα
τού Popper49 έγκειται στό οτι ναι μέν καμιά επαγωγικά προκύπτουσα καί
προτεινόμενη παραδοχή δέν είναι οριστικά έπαληθεύσιμη, άλλά κινείται στό
έπίπεδο τών ύποθέσεων καί πιθανολογήσεων' όμως όλες οί προτάσεις αύτοΰ
τού είδους είναι ή μπορεί νά είναι άκόμα καί οριστικά διαψεύσιμες καί
ή διαψευσιμότητα αύτή έχει άντικειμενικότητα. Ή άντικειμενικότητα βρί-
σκεται στήν άρνηση καί στή δυνατότητά της. Ή άνάδειξη τής μεγάλης θεο.>-
ρητικής καί πρακτικής σημασίας τής διαψευσιμότητας δίνει στον Popper τή
δυνατότητα νά αύτοκαταταχθεΐ σέ μιά κατηγορία φιλοσοφούν (στούς όποιους
κατεξοχήν άνήκε ό Σωκράτης), οί όποιοι θά μπορούσαν νά χαρακτηρισθούν
ώς «διαψευσιμοτιστές» (Falsifikationisten ή Fallibilisten) σέ άντίθεση μέ
τούς πλειοψηφοΰντες «έπαληθευσιμοτιστές» (Verifikationisten)50. Τέτοια
πρέπει, mutatis mutandis, νά είναι καί ή φιλοσοφία τού άναιρετικού έλεγχου
τής άπόδειξης.

48. Βλ. ιδίως Engisch, Einführung in das juristische Denken, 102005, σ. 58 έπ.

49. Βλ. λ.χ. Karl Popper, Lesebuch: ausgewählte Texte zu Erkenntnistheorie,
Philosophie der Naturwissenschaften, Metaphysik, Sozialphilosophie, εκδ. ύπό
David Miller, 1995, ιδίως τό ύπ' άριθμ. 7 κείμενο ύπό τόν τίτλο Das Problem der
Induction (1953, 1974), σ. 85 έπ., 95. Βλ. καί τό ύπ' άριθμ. 14 κείμενο μέ τίτ-
λο Wahrheit und Annäherung an die Wahrheit, 1960, σ. 164 έπ., καί άκόμα Κ.
R. Popper, Auf der Suche nach einer besseren Welt (Vorträge und Aufsätze aus
dreißig Jahren), 142006, ιδίως σ. 41 έπ.· Tor Ιδιοϊ, Objective Knowledge, 1972,
σ. 1 έπ.

50. Βλ. Κ. Popper, Lesebuch, σ. 172-173.
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Πρακτικό έργαλεΐο τοϋ κριτικού ρασιοναλισμού στήν περιοχή τών φυ-
σικών επιστημών είναι το πείραμα, ενώ καθόσον άφορα στή ζήτηση τής
ιστορικής άλήθειας, περιλαμβανομένου καί τοϋ διαγνωστικού καθήκον-
τος τού ποινικού δικαστή, πού έπίσης εντάσσονται στο πεδίο επιρροής καί
εφαρμογής τού κριτικού ρασιοναλισμού, άντίστοιχα εργαλεία είναι ή εξάν-
τληση τών πηγών καί ή κριτική συζήτηση01. Σέ κάθε περίπτω-
ση ή έπαγωγική διερεύνηση τής άλήθειας περνάει άπό δύο λογικά δια-
κριτές φάσεις: τή φάση τής άναζήτησης καί εύρεσης τών δι-
αφερουσών υποθέσεων άπό τή μια μεριά καί τή φάση τού κριτικού
ελέγχου, τής κριτικής συζήτησης τών έν λόγω ύποθέσεο^ν άπό τήν
άλλη, στον όποιο περιλαμβάνεται καί ή έξάντληση ή μή όλων τών εμφανώς
διατιθεμένων ύποθέσεων. Ό κριτικός δέ έλεγχος πού κατεξοχήν μετράει
στήν περίπτωσή μας είναι ό ενεργούμενος άπό μέρους εκείνου τού άποδέκτη
τής άπόδειξης πού έχει τήν έξουσία άποτελεσματικής/καταλυτικής διάψευ-
σης, όπως κατεξοχήν τήν έχει ό άναιρετικός δικαστής. Ή ύπαρξη τών δύο
αύτών διακεκριμένων φάσεουν ήταν ήδη γνο^στή, λόγου χάριν, στούς ρητο-
ροδιδάσκαλους τού 17ου αι., όπως ιδιαίτερα στον Gian Battista Vico, κατά
τον όποιο ή φάση τής Αριστοτελικής Τοπικής (τής εύρεσης τών σχετικών
έπιχειρημάτων «έξ ενδόξων», τής argumentorum inventio, δηλαδή τών πι-
θανών λύσεων) πρέπει πάντοτε νά προηγείται τής φάσης τής σέ κάθε περί-
πτωση άναγκαίας Κριτικής52.

Μέσα σέ αύτό τό μεθοδολογικό πλαίσιο είναι άνάγκη στο μέτρο τού
δυνατού νά καταστρωθεί μιά κανονολογική (normative) θεωρία τής
ποινικής άπόδειξης3'3. Τό έργο αύτό δέν είναι, βέβαια, εύκολο. Τό έπιχεί-
ρησε στις άρχές τού 19ου αί. ό πολύς Jeremy Bentham στήν Αγγλία μέ τό
εκτενέστερο άπό τά συγγράμματά του υπό τον τίτλο Rationale of Judicial

51. Βλ. Κ. Popper, Auf der Suche κ.λπ., σ. 61 έπ. Γιά τή σχέση τής ιστορικής μέ
τή δικανική αλήθεια βλ. Engisch, δ.π., σ. 60 έπ.

52. Βλ. Gian Battista Vico, De nostri Temporis Studiorum Ratione, 1708,
φωτοτυπική άνατύπωση Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt (λατινικά-
γερμανικά), τρίτο κεφάλαιο, σ. 29 έπ.

53. Βλ. Karl-Ludwig Kunz, Tatbeweis jenseits eines vernünftigen Zweifels,
ZStW, 121, 2009, σ. 572 έπ.: «Καθ' όδον προς μία κανονολογική θεωρία τής ποινικής
απόδειξης».
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Evidence (Λογική εξήγηση τής δικανικής απόδειξης), πού εξεδόθη έν έτει
1827. Όμως στις 3.000 και πλέον σελίδες τών πέντε ογκωδών τόμων αύτου
τοΰ έργου χάνεται κυριολεκτικά ό άναγνώστης και ή έπιρροή του υπήρξε
περιορισμένη31. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες , ώστόσο, είδαν τό φώς τής
δημοσιότητας σημαντικές εργασίες πρός τήν κατεύθυνση αύτή, πού προ-
ωθούν τή σχετική έρευνα — περιορίζομαι νά άναφέρω έδώ τά ονόματα τών
Gerhard Herdegen, Karl-Ludwig Kunz. Karl-Dieter Opp, Bender/Nack/
Treuer, Anderson/Twining, A.A. Zuckerman. L. Jonathan Cohen και τοΰ
δικοΰ μας 'Ιωάννη Γιαννίδη. Δύο κυρίως συναφή πράγματα έχει κανείς νά πε-
ριμένει άπό τό υπό συζήτηση άναμενόμενο έργο: πρώτον, τόν σαφή προσ-
διορισμό τής κεντρικής έννοιας τοΰ δικαίου τής ποινικής άπόδειξης, πού δέν
είναι άλλη άπό αύτήν τής έλλογης άμφιβολίας —αύτή είναι τό βασικό
όργανο τής ποινικής διαψευσιμότητας πού άποκλείει σέ κάθε περίπτωση τήν
καταδίκη: ή ενοχή πρέπει νά άποδεικνύεται «πέρα άπό κάθε έλλογη άμφιβο-
λία» (beyond reasonable doubt)— και δεύτερον, τον σωστό χειρισμό τών
έπισωρευόμενων άλλεπάλληλων άποδεικτικών προτάσεων (γενικεύσεων)
πρός τήν κατεύθυνση τής έξάλειψης ή ένδυνάμωσης τών άμφιβολιών και τόν
προσδιορισμό τοΰ σημείου τής έπιβαλλόμενης πιά άπόληξης και «στάσης»
τους, μέ άλλα λόγια έναν λογισμό τών ενδείξεων και άντενδείξεων.

Πρός τήν κατεύθυνση αύτή έχει επιχειρήσει νά συμβάλει και ό ομιλών,
ιδίως μέ τήν έργασία του τοΰ έτους 1998 υπό τόν τίτλο Αιτιολογία και αναι-
ρετικός ελεγχος ώς συστατικά τής ποινικής απόδειξης και κάποιες άλλες
μικρότερες πού άκολούθησαν" και έλπίζει ότι τά έπόμενα χρόνια, Θεοΰ θέ-
λοντας, θά μπορέσει, καθόσον τόν άφορά, νά ολοκληρώσει τό έν λόγω έρευ-
νητικό πρόγραμμα, ή πολύ μεγάλη θεωρητική και πρακτική σημασία τοΰ
οποίου είναι προφανής.

54. Στον ιδιόρρυθμο τρόπο συγγραφής πού έφάρμοζε ό Bentham αναφέρεται ό στενά
συνδεόμενος μαζί του (ώφελιμιστές) επιμελητής τής έκδοσης τοϋ έργου και μέ κάποια
έννοια μαθητής του σπουδαίος φιλόσοφος John Stuart Mill. Βλ. τον Πρόλογο στον
Α' τόμο τοΰ Rationale, σ. VII έπ.

55. Άπό τούς παλαιότερους πρέπει νά άναφερθεϊ το δνομα τοΰ J. Η. wlgmore (The
Science of Judicial Proof, 31937).
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Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΧ ΜΕΛΟΤΣ
κ. ΑΝΔΡΕΑ Μ. ΚΑΖΑΜΙΑ

1. Εισαγωγικά

Σήμερα γίνεται πολύς λόγος στό διεθνή χώρο, άλλα καί στήν Ελλάδα καί
τήν Κύπρο, ότι ή άνθρωπότητα διέρχεται μιά άπό τις μεγαλύτερες κρίσεις στήν
ιστορία της, ((τήν κρίση τού διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος — τήν
κρίση τοΰ νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού» (Financial Times, 9,10,11/1/2012).
Όμως, κατά ορισμένους μελετητές, ((ή κρίση είναι βαθύτερη, είναι κυρίως κρί-
ση κοινωνική καί πολιτική, κρίση δομών, άξιών καί σημασιών», πού άφορά τό
((άντιπροσωπευτικό πολίτευμα, όπως έχει άποκρυσταλλωθεΐ στή Δύση έδώ καί
δύο αιώνες» (Οικονόμου, 2009:11). Σ' αύτά προσθέτουμε συναφώς ότι εγγενές
χαρακτηριστικό τής σύγχρονης κρίσης τής ((φιλελεύθερης άντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας» είναι καί ή κρίση παιδείας, καί συγκεκριμένα ή κρίσ7] ((δημοκρα-
τικής πολιτειακής παιδείας». Όπως επισημαίνει καί ή διαπρεπής έλληνίστρια
φιλόσοφος Martha Nussbaum στο πρόσφατο βιβλίο της Not for Profit: Why
Democracy Needs the Humanities, τό όποιο μεταφράστηκε στά έλληνικά ώς
*Οχι γιά το Κέρδος: Οί Ανθρωπιστικές Σπονδές Προάγουν τή Δημοκρατία,
(2013:33-34):

«Βρισκόμαστε έν μέσω μιάς σοβαρής παγκόσμιας κρίσης τεράστιοι δια-
στάσεων καί τεράστιας διεθνούς σημασίας... "Οχι, δέν εννοώ τήν παγκόσμια
οικονομική κρίση πού ξέσπασε τό 2008. 'Αναφέρομαι σέ μι,ά κρίση που περνά
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ουσιαστικά απαρατήρητη, σάν τόν καρκίνο, σέ μιά κρίση πού μακροπρό-
θεσμα πιθανόν νά είναι πιο καταστρεπτική γιά τό μέλλον τής δημοκρατίας:
μία παγκόσμια κρίση στήν εκπαίδευση/παιδεία».

Τό θέμα πού θά εξετάσω σ'αύτή τήν ομιλία άφορά στό διαχρονικά θε-
μελιώδους σημασίας ζήτημα τής «παιδείας τοϋ πολίτη», και Ιδιαίτερα τής
πολιτικής του διαπαιδαγώγησηςίπαιδείας ώς «θεμελίου τής δημοκρατίας»,
πού θεωρείται τό μόνο καλύτερο καί έπιθυμητό πολίτευμα. Όπως κάποτε
άπεφάνθη ο μεγάλος Βρετανός πολιτικός Winston Churchill, «ή δημοκρατία
είναι τό χειρότερο πολίτευμα, έκτος όλων τών άλλων πού κατά καιρούς έχουν
δοκιμαστεί».

Ή ομιλία μου αρθρώνεται σέ τρεις κύριες ενότητες. Στήν πρώτη ένότητα
γίνεται μιά ίστορικο-συγκριτική άνασκόπηση τοΰ θέματος άπό τήν άρχαία
έλληνική Πόλη/Πόλη-Κράτος, τήν «πολιάδα κοινότητα» κατά τόν άκαδη-
μαϊκό Μ. Β. Σακελλαρίου, στή νεότερη —μετά τόν Διαφωτισμό— Έθνοπολη
(Έθνος-Κράτος) καί τή σύγχρονη πολυπολιτισμική Κοσμόπολη τής ύστερης
νεωτερικότητας, τό νεοκόσμο τής Παγκοσμιοποίησης καί τής Κοινωνίας τής
Γνώσης. Στή δεύτερη ένότητα επιχειρείται μιά ιστορική καί κριτική έπισκό-
πηση τής «πολιτειακής παιδείας» τοΰ νεοέλληνα πολίτη άπό τόν 19ο αιώνα
μέχρι σήμερα, μέ ιδιαίτερη έμφαση στή μεταπολιτευτική περίοδο. Στήν τρίτη
ένότητα —μέ τίτλο «Τό Δέον Γενέσθαι»— γιά τήν άντιμετώπιση τής «κρίσης
παιδείας», άλλά καί τής κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικής κρίσης εισηγούμαι
νά γίνει μιά πολιτικο-εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μέ κέντρο βάρους τίς ιδέες
τοΰ Αριστοτέλη καί περισσότερο τίς ιδέες τοΰ φιλοσόφου-πολίτη Σωκράτη.

2. Ή «πολιτειακή παιδεία» του άνθρώπου-πολίτη
στήν άρχαία πόλη/τήν «πολιάδα κοινότητα»:
«της δλης πολιτείας ύπόθεσις»

Γιά τήν πληρέστερη κατανόηση τής έννοιας «πολιτειακή παιδεία» τοΰ
άνθρώπου-πολίτη στήν άρχαιοελληνική Πολιτεία, ιδιαίτερα στήν ((Αθηναίων
Πολιτεία», κατά τήν ορολογία τοΰ Αριστοτέλη, θά πρέπει καταρχήν νά άπο-
σαφηνίσουμε τούς όρους Παιδεία καί 77οΑίς/Πόλη.

Παιδεία: Ή έννοια τής λέξης «Παιδεία» στήν άρχαία Πόλη καί άργό-
τερα στήν Ελληνιστική εποχή, όπο^ς τήν ορίζουν ό W. Jaeger (Jaeger, 1968:
23-30) καί ό Η. Marrou (Marrou, 1961:149-158), καί όπως άλλωστε έγινε
γνωστή στήν περίοδο τής Αναγέννησης καί τοΰ Διαφωτισμού, καί στούς νε-
οέλληνες, ήταν σημασιολογικά εύρύτερη άπό τούς ορούς «έκπαίδευση» καί
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«άγωγή», μέ τους οποίους ή νεωτερική έποχή τής Έθνόπολης καί ή «μετα-
νεωτερική» τής Ινοσμόπολης συχνά ταυτίζεται (Παπανούτσος, 1982 :164-
65). Στήν αρχαία Πόλη, Παιδεία σήμαινε τήν καλλιέργεια τοϋ «νοΰ» καί τής
«ψυχής», «πολιτισμό» καί «μόρφο_>ση» τοϋ άνθρώπου-πολίτη. Όπως έχει
επίσης επισημάνει ή ερευνήτρια Σοφία Άδάμ-Μαγνήσαλη σέ δημοσίευμα τής
Ακαδημίας Αθηνών ((μόρφωση σημαίνει άκριβώς τή μορφή πού έχει πάρει ή
ψυχή καί τό πνεύμα τού άνθρώπου μέ τήν παιδεία. Άγωγή είναι ή διαδικασία,
μόρφωση, τού άποτελέσματος» (Άδάμ-Μαγνήσαλη, 1995:196).

77όΑις/Πόλη; Σύμφωνα μέ τον ακαδημαϊκό Σακελλαρίου ((ό όρος πόλις
καί τά εθνικά τοϋ τύπου Αθηναίοι χρησιμοποιούνται ώς ταυτόσημα πρώτον
μέ τή σημασία "κράτος" (π.χ. τών Αθηναίων) καί δεύτερον μέ τή σημα-
σία "πολιάδα κοινότητα" (π.χ. τών Αθηναίων)». Ή «πολιάδα κοινότητα»,
κατά τον 'ίδιο μελετητή, ((δέν συνάπτεται ούτε μέ τήν κοινωνία ούτε μέ τό
κράτος». Αρχαιότερη άπό τό ((κράτος», ή ((πολιάδα κοινότητα» ήταν πεδίο
σχέσεων εξουσίας καί πολιτικής δράσεως, καί άποτελούσε μιά πολυπολιτι-
σμική ενότητα. Ή πολιάδα κοινότητα «είχε τά χαρακτηριστικά οντοτήτων
πού δηλώνονται ειδικά μέ τον γερμανικό όρο Gemeinschaft» (Σακελλαρίου,
1999:17-18, 62-63. Βλ. επίσης Παπανούτσος, 1973:146 καί Καζαμίας,
2000:339-340).

Ή Πόλις/Πόλη, μέ τούς διάφορους θεσμούς της, συνιστούσε χώρο
Παιδείας, τυπικής καί άτυπης, όπως θά λέγαμε σήμερα. Ή άρχαία άγορά, ή
έκκλησία τού δήμου, τά δικαστήρια, τά συμπόσια, τό θέατρο, οί θρησκευτικές
τελετές καί έκδηλο^σεις, τό γυμνάσιο, τό Αύκειο, ή Ακαδημία, ό Παρθενώνας
άποτελοϋσαν πεδία/τόπους γιά τήν πνευματική καί ηθική καλλιέργεια, τή
((μόρφωση» τού ένάρετου άνθρώπου-πολίτη, γιά τήν πολιτική καί ηθική του
διαπαιδαγώγηση, μέ άλλα λόγια γιά μιά σωστή/καλή παιδεία. Αύτό είναι τό
νόημα τής άρχαίας Πόλης καί τής άλληλένδετης σχέσης της μέ τήν Παιδεία.
Ή άρχαία Πόλη μπορεί νά θεωρηθεί σάν ένα μεγάλο σχολείο γιά τήν πνευ-
ματική καί τήν ήθική άνάπτυξη τού άτομου, γιά τή διαμόρφωση τού καλού
κάγαθοΰ καί πολυπράγμονα πολίτη. Ή Παιδεία ήταν ατής δλης πολιτείας
νπόθεσις». Θά λέγαμε έπίσης ότι ή άρχαία Πόλη, χρησιμοποιώντας σημερινό
λεξιλόγιο, ήταν μιά Κοινωνία τής Γνώσης, τής άγωγής καί τής παιδείας (βλ.

έπίσης Hansen, 1999:320).

Ό πολίτης τής άρχαίας Πόλης, σύμφωνα μέ τον Αριστοτέλη, είναι τό
ιδεώδες τού ένεργοΰ πολίτη τής δημοκρατίας, ό όποιος ((άρχει» καί ταυ-
τόχρονα ((άρχεται» (Αριστοτέλης, Πολιτικά, ri275a, 25-26). Κατά τον
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σταγειρίτη φιλόσοφο, ή παιδεία τοΰ «κυβερνώμενου-κυβερνώντα» πολίτη
θά πρέπει νά είναι κοινή, και όχι «κατ' ιδίαν», νά είναι «έγκύκλιος παι-
δεία» και νά συμπεριλαμβάνει τέσσερις θεματικές κατηγορίες: γράμματα,
γυμναστική, μουσική και ιχνογραφία (Αριστοτέλης, ό.π., H1337b, 28-34).
Απώτερος σκοπός τής παιδείας τοΰ πολίτη, κατά τόν Αριστοτέλη, δέν είναι
ή παροχή χρήσιμοον ή εξειδικευμένων γνώσεων, άλλά ή καλλιέργεια διανοη-
τικών άρετών, μέσω διδασκαλίας, και πολιτικο-ηθικών άρετών (π.χ. δικαιο-
σύνη, σ<»φροσύνη, φρόνηση, έγκράτεια, αύτονομία, άνδρεία και φιλία), μέσω
«έθους» ή έξεως και άσκησης (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Al 103a,
14-20, A1103b, 3-6, 01155a 3, 21-22). Έδώ άξίζει νά επισημάνουμε τήν
ιδιαίτερη σημασία πού ό Αριστοτέλης δίνει στή μουσική (μέ τήν εύρεία έννοια
τοΰ όρου πού συμπεριλάμβανε τήν ποίηση) γιά «τή διάπλαση τοΰ ήθους και
τής ψυχής» και συναφώς γιά τήν έπίδραση τής μουσικής στή διαμόρφωση
τοΰ χαρακτήρα (Αριστοτέλης, Πολιτικά, Θ40, 5-10).

Συμπερασματικά: Σκοπός τής παιδείας τοΰ άνθρώπου-πολίτη στην
αρχαία Πόλη δέν ήταν άπλά «έκπαίδευση» ή «κατάρτιση», άλλά ή εύρύτερη
ανθρωποκεντρική, ουμανιστική Παιδεία, ή όποία άποσκοποΰσε στή «μόρ-
φωση» και τή διάπλαση «καλών κάγαθών» πολιτών, μέ ήθος (χαρακτήρα),
πολιτικές αρετές, όπως π.χ. δικαιοσύνη, σοφία, φρόνηση, αύτονομία, γενναι-
οδωρία, φιλία καί, κατά τήν έλληνίστρια Romilly, «πολιτειακή συνείδηση»,
έν ολίγοις, μέ καλλιεργημένο νοΰ καί ψυχή.

3. Παιδεία τοΰ πολίτη στή νεωτερική φιλελεύθερη
Έ θ ν ό π ο λ η /'Έ θ ν ο ς - Κράτος

Μέτόν όρο «Έθνόπολη» έννοοΰμε τόν πολιτικό σχηματισμό πού άντιστοι-
/εΐ μέ τόν συμβατικό όρο «Έθνος-Κράτος». Ή πολιτική αύτή οντότητα δια-
μορφώνεται μέ τήν έλευση τής νεότερης έποχής, τοΰ σύγχρονου κόσμου τής
νεωτερικότητας, πού άνάγεται στήν περίοδο τοΰ Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού
στό δεύτερο ήμισυ τοΰ 18ου αιώνα, συγκροτείται σέ εύρεία κλίμακα τόν 19ο
αιώνα καί σέ παγκόσμια τόν 20ό αιώνα. Σήμερα ζοΰμε στό παγκοσμιο σύ-
στημα τοΰ "Εθνους-Κράτους ή τής Έθνόπολης, όπως τό αποκαλώ, ή όποια
δμως στό πλαίσιο τής παγκοσμιοποίησης σταδιακά διαβρώνεται, επαναπροσ-
διορίζεται καί έξελίσσεται στήν Κοσμόπολη τής ύστερης νεωτερικότητας.

Ή νεωτερικότητα σέ πολιτικό έπίπεδο νοηματοδοτεΐται άπό βασικές
δημοκρατικές ιδέες γιά τή διακυβέρνηση τών Έθνών-Κρατών, οί όποιες συγ-
κλίνουν στή διαμόρφωση ένός νέου τύπου δημοκρατικού πολιτεύματος,
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αύτοΰ της φιλελεύθερης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας (Paine, 1987). Ώς
έκ τούτου, ή δημοκρατική Έθνόπολη διακρίνεται άπο ορισμένα βασικά συγ-
κροτησιακά χαρακτηριστικά, τά όποια τή διαφοροποιούν άπό τήν άρχαία
άθηναϊκή Πόλη. Πολύ συνοπτικά, τά συγκροτησιακά στοιχεία τής φιλε-
λεύθερης καί δημοκρατικής Έθνόπολης/Έθνους-Κράτους έχουν ώς έξης:
συνταγματισμός, κοινοβουλευτισμός, πολιτική άντιπροσώπευση, έμμεση
διακυβέρνηση (έκτος τής γενικής βούλησης στό παράδειγμα τοΰ Ζάν Ζάκ
Ρουσσώ), κράτος/κυβέρνηση ώς ξέχωρος καί άνεξάρτητος ή σχεδόν άνεξάρ-
τητος μηχανισμός άπό τήν κοινωνία τών πολιτών, κοινωνία τών πολιτών
σχεδόν άνεξάρτητος θεσμός άπό τό κράτος/κυβέρνηση, γραφειοκρατία, καί,
κατά τόν Τ. Η. Marshall, ιδιότητα τοΰ πολίτη (citizenship) μέ πολιτικά,
άστικά καί κοινωνικά δικαιώματα σέ ((κράτος πρόνοιας» (Marshall & Bot-
tomore, 2001).

Μιά ειδοποιός διαφορά μεταξύ τών δύο παραδειγμάτο^ν πολιτείας είναι
ότι ή νεωτερική Έθνόπολη δέν άποτελεΐ δημόσια πολιτική κοινότητα μέ τήν
έννοια του γερμανικού όρου Gemeinschaft, όπως άποτελοΰσε ή άρχαία «πό-
λη/πολιάδα κοινότητα». Μιά δεύτερη διαφορά είναι ότι στήν άρχαία Πόλη ό
τρόπος διακυβέρνησης ήταν συμμετοχικός, άπό τό σύνολο τών πολιτών, καί
όχι μέσω άντιπροσώπων, δπως γίνεται στή νεωτερική Έθνόπολη. 'Ιδιαίτερα
σημαντική γιά τούς σκοπούς αύτής τής μελέτης είναι καί ή διαφορά στήν
έννοια καί τήν ιδιότητα τοΰ πολίτη (citizenship). Στή νεωτερική Έθνόπολη,
δπως εξελίχθηκε μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ή ιδιότητα τοΰ πολί-
τη ώς σημαίνον προσδιορίζεται κυρίως άπό μιά σειρά δικαιωμάτων (rights).
Τήν έννοια τοΰ φιλελεύθερου δημοκρατικού πολίτη τή συνθέτουν μιά διευ-
ρημένη κατηγορία ατομικών δικαιωμάτων: άστικών (civil), πολιτικών
(political), κοινωνικών (social ) και πολιτιστικών (cultural) (Miller, 1995,
Λιάκος, 1998).

Άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ τών δύο πολιτειακών παραδειγμάτων,
πού σχετίζεται μέ τά προαναφερθέντα, άφορά στήν ιδέα τής ((ελευθερίας
τοϋ πολίτη». Όπως εύστοχα έχουν έπισημάνει οί Άγγλοι στοχαστές Τ. Η.
Green καί Isaiah Berlin, ή νεότερη έννοια τής ελευθερίας, πού συνδέεται μέ
άτομικά δικαιώματα, είναι ούσιαστικά «άρνητική», ένώ ή άρχαία έννοια είναι
ούσιαστική «θετικήη (Green, 1988 καί Berlin, 1969). Ό άρχαιοέλληνας πο-
λίτης τής δημοκρατικής Πόλης ήταν έλεύθερος νά συμμετέχει σέ άποφάσεις
γιά τή διαχείριση ((τών κοινών τής Πόλεως». Ό ρόλος του στήν πολιτική
διαδικασία καί τή διακυβέρνηση ήταν, έπομένως, «θετικός». Στή νεωτερική.
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ομως, Έθνόπολη, οπού ό πολίτης κατέχει άτομικά δικαιώματα, ή Πολιτεία/
τό Κράτος δέν μπορεί νά του έπιβάλει ποιες ιδέες πρέπει νά έχει. Κι αύτό
γιατί ό σύγχρονος δημοκρατικός πολίτης έχει τό φυσικό καί «άναπαλλο-
τρίωτο δικαίωμα» τής ((ζωής» καί τής «έλευθερίας», καί τό συνταγματικά
κατοχυρωμένο δικαίωμα «τής έλευθερίας σκέψης καί λόγου». Επομένως, ή
πολιτεία έχει τήν εύθύνη νά προστατεύει τόν ιδιωτικό καί προσωπικό χώρο
τών πολιτών (Διάκος, 1998:108-109).

Τόν 20ό αιώνα, καί ιδιαίτερα μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
ή φιλελεύθερη Έθνόπολη εξελίσσεται στήν πιο διευρυμένη μορφή τού λεγό-
μενου Κράτους Πρόνοιας (Welfare State). Γιά τούς σκοπούς αύτής τής ομι-
λίας άρκεΐ νά ειπωθεί ότι, ώς τρόπος διακυβέρνησης, τό Κράτος Πρόνοιας
βασίζεται μέν στή φιλελεύθερη άρχή τής έλευθερίας του άτομου, όπως τό
«κλασσικό φιλελεύθερο κράτος» πού διαμορφο^θηκε τόν 19ο αιώνα, άλλα μέ
τήν προαναφερθείσα θετική έννοια τον δρον. Στο Κράτος Πρόνοιας τό κράτος
παρεμβαίνει πιο ένεργά στήν κοινωνία, μέ τήν παροχή κοινωνικών υπηρε-
σιών, όπως, π.χ. κοινωνική άσφάλιση, υγεία καί πρόνοια, καί παιδεία. Άπό
«κράτος νυχτοφύλακας», όπο^ς μεταφορικά έχει ονομαστεί, τό κράτος μετα-
βάλλεται σέ άναδιανεμητικό κοινωνικό κράτος, ή Κράτος Πρόνοιας, τό όποιο
άναπτύσσει μεθόδους καθολικής κάλυψης, καί στις άξιες τού άτομικισμού
καί τού άνταγωνισμοϋ άντιτάσσει τό αίσθημα συλλογικής εύθύνης καί τήν
έπίτευξη κοινωνικής συνοχής. Συνδυαστικά, στο Κράτος Πρόνοιας δίδεται
έμφαση στή δημοκρατική άρχή τής «ισότητας» καί τής «κοινωνικής δικαι-
οσύνης» (Στασινοπούλου, 1997:27, Κελπανίδης, 1987:116-117, Mishra,
1984:109 καί Καζαμίας, 2000:349).

4. Παιδεία γιά τή διάπλαση

του εθνικού/εθνοκεντρικού πολίτη

καί τήν οικοδόμηση τής νεωτερικής Έθνόπολης

Όπο^ς καί στήν άρχαία Πόλη, στήν έποχή του Διαφωτισμού καί τής
νεωτερικότητας ή Παιδεία έπανέρχεται στήν πολιτική σκέψη ώς βασική συ-
νιστώσα γιά τή συγκρότηση τής νεωτερικής Έθνόπολης. Στήν Έθνόπολη ή
παιδεία τού πολίτη προσαρμόζεται στον εθνικισμό καί τήν άντιπροσωπευ-
τική δημοκρατία, στις νέες ιδεολογικοπολιτικές άπαιτήσεις τής νεωτερικής
έποχής. Ειδικότερα, ένα σύστημα γενικής παιδείας σέ καθολική κλίμακα
θεωρείται άναγκαΐο γιά τήν εθνική διαπαιδαγώγηση τού μελλοντικού πολί-
τη τής νεωτερικής Έθνόπολης καί τή συγκρότηση/οικοδόμηση τού έθνικού
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κράτους. 'Όπως άναφέρουν οί Υφαντή, Καζαμίας Τρίγκα, ((ή εκπαίδευση
καλείται νά διαπλάσει τό πρότυπο τοϋ πολίτη τής νεωτερικότητας, ό όποιος
διακρίνεται γιά τήν εθνική του ταυτότητα καί τήν άφοσίωσή του στις άρχές
τής φιλελεύθερης δημοκρατίας» ('Υφαντή, Καζαμίας & Τρίγκα, άδημοσίευ-
το κείμενο). Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις ή νεωτερική Έθνόπολη
ήταν κατ' ούσίαν «πολυπολιτισμική», ή κοινή εθνική ταυτότητα έπιβλή-
θηκε μέσω ενός κεντρικού εκπαιδευτικού θεσμού στό σύνολο τοΰ πληθυσμού
(Green, 1991). Καί σύμφωνα μέ τόν Kymlicka, ή επιβολή τής εθνικής ταυ-
τότητας επιδιώχτηκε μέσω τής διδασκαλίας τής κοινής εθνικής γλώσσας,
τών κοινών άξιών καί παραδόσεων καί, σέ ορισμένες περιπτώσεις, καί τής
κοινής θρησκείας, μέσω τού φανεροΰ καί τού κρυφοΰ άναλυτικοΰ προγράμ-
ματος (Kymlicka, 2005:383-391).

Τόν 19ο αιώνα στήν Εύρώπη καί στις ΗΠΑ θεσμοθετείται ένα νεω-
τερικό σύστημα έκπαίδευσης, τό όποιο συνίσταται άπό δημόσια δημοτικά
σχολεία σέ καθολική κλίμακα γιά τήν παροχή στοιχειώδους γενικής παι-
δείας, δηλαδή γραφή, άνάγνωση, άριθμητική καί σέ ορισμένα "Εθνη-Κράτη
θρησκεία, καί σχολεία γενικής μέσης έκπαίδευσης, κυρίως γιά τά μεσαία
κοινωνικά στρώματα, όπως τό γαλλικό Lycée, τό γερμανικό Gymnasium, τό
άγγλικό Grammar School ή Public School, το ιταλικό Liceo, τό άμερικανικό
Latin School ή High School καί το έλληνικό Γυμνάσιο.

Στό νεο^τερικό αύτό εθνικό σύστημα εκπαίδευσης μιά γενική ανθρω-
πιστική παιδεία —στή Γαλλία culture générale, στή Γερμανία Allgemeine
Bildung, στήν Αγγλία καί στις ΗΠΑ general liberal education, καί στήν
'Ελλάδα εγκύκλιος παιδεία— μέ κέντρο βάρους γνωστικές περιοχές όπως οί
κλασσικές σπουδές, ή ιστορία, ή λογοτεχνία, οί γλώσσες καί οί τέχνες, θεω-
ρείτο βασική προϋπόθεση γιά τή διάπλαση μορφωμένων άνθρώπων-πολιτών
(Καζαμίας, 2000:345-347 καί Kazamias, Ifanti & Triga, 2013:86). Ειδι-
κότερα, γιά τήν πολιτική διαπαιδαγώγηση τοΰ έθνικοΰ πολίτη τόν 19ο καί
τόν 20ό αιώνα κεντρική θέση κατείχαν ή ιστορία καί οί κοινωνικές σπουδές
(civics) (Cogan, 2000:1).

5. Παιδεία τοΰ πολίτη στή σύγχρονη Νέα Κοσμόπολη.
Ό Νεοκόσμος τής Παγκοσμιοποίησης
καί τής Κοινωνίας τής Γνώσης

Ό νέος κόσμος στον όποιο ζοΰμε σήμερα, ή Νέα Κοσμόπολη, ό
Νεοκόσμος τής Παγκοσμιοποίησης καί τής Κοινωνίας τής Γνώσης, όπως
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τον άποκαλούμε, είναι ένας πολυσύνθετος, πολύμορφος καί πολύσημος κό-
σμος. Επιγραμματικά, ό νέος αύτός κόσμος τής ύστερης νεωτερικότητας
χαρακτηρίζεται άπό τις άκόλουθες άρχές καί συγκροτησιακά στοιχεία:

• Πολυπολιτισμικες κοινωνίες/πολιτεΐες και πολυεθνικές περιοχές
(π.χ. Ευρωπαϊκή "Ενωση).

• Παγκοσμιοποίηση τής οικονομίας, τής κουλτούρας και τής γνώσης,
κυριαρχία τής επιχειρηματικής κουλτούρας καί έμπορευματοποίηση
τής γνώσης καί συναφώς, κατά τόν G. Soros, «φονταμενταλισμό τής
άγοράς» (Soros, 1999:225).

• Πολιτικο-οικονομικά νεο-ψιλελευθερισμό, μέ έμφαση στήν κυριαρ-
χία τών κανόνο^ν τής άγοράς, στό «λιγότερο άλλά ισχυρότερο κρά-
τος», στήν άπορρύθμιση, τήν άποκρατικοποίηση καί τήν ιδιωτικο-
ποίηση, τόν άνταγωνισμό καί τόν ((ιδιοκτησιακό άτομικισμό».

• Κατά τόν Ισπανό κοινωνιολόγο Manuel Castells, εναν τεχνολογικο-
επιστημολογικό κόσμο, ό όποιος χαρακτηρίζεται άπό μιά νέα παγ-
κόσμια οικονομία, βασισμένη στήν πληροφορική, καί μιά νέα κουλ-
τούρα, τήν κουλτούρα τής εικονικότητας (virtuality) (Castells,

2000:367, 381).

• Κοινωνία!Κοινωνίες τής Γνώσης, ή όποία συνίσταται κατά τό
πλείστον άπό γνωστικές περιοχές όπως ICTs (τεχνολογίες τής πλη-
ροφορικής καί τής έπικοινωνίας), καί δίδει έμφαση σέ έναν τεχνο-
επιστημονικό έργαλειακό ορθολογισμό.

• Δημοκρατία τής Άγοράς παρά Ρεπουμπλικανική Πολιτεία. Συρ-
ρίκνωση τού δημόσιου χώρου καί τής δημοκρατίας (Taquieff,

2002:36 καί Barber, 1995).

Στήν Ελλάδα μιά διεισδυτική κριτική άποτίμηση του «κόσμου στον
όποιο ζούμε» έγινε άπό τόν Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο κατά
τήν τελετή άνακηρύξεώς του ώς έπίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου στις 22/9/2009. Κατά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαίο:

«Ζοΰμεν εις τήν έποχή τού τεχνοπο„>λίου, τής ύποταγής τού πολιτι-
σμού εις τήν τεχνολογίαν. Ή τεχνολογία δέν είναι πλέον ή θεραπαινίς τοϋ
άνθρώπου, άλλά ή παντοδύναμος θεά... Αποθεώνεται ή "πληροφορία"... Οί
"ειδικοί" τού τεχνοπωλίου είναι οί "ιερείς" τής νέας θρησκείας, οί έκφρασταί
τής "ήλεκτρονικής νέας τάξεως πραγμάτων"...κυρίαρχος σκοπός τής άνθρώ-
πινης σκέψεως καί δράσεως γίνεται ή άποτελεσματικότητα... Σήμερον τά
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πανίσχυρα ηλεκτρονικά μέσα έπικοινωνίας δέν μεταδίδουν άπλώς πληροφο-
ρίες, άλλά διαμορφώνουν τις άπόψεις μας, κατευθύνουν τάς έπιθυμίας μας καί
τάς άνάγκας μας, επηρεάζουν τον αξιολογικό μας προσανατολισμό».

6. Λόγος (Discourse)

γιά τήν πολιτική παιδεία/άγωγή του πολίτη
στή σύγχρονη πολυπολιτισμική Νέα Κοσμόπολη.
Ειδική αναφορά στήν Ευρωπαϊκή "Ενωση

Περί τό τέλος τού 20ού αιώνα ή διάπλαση τοΰ ενεργού πολίτη τής σύγ-
χρονης δημοκρατίας θεωρήθηκε ώς βασική άποστολή τών εκπαιδευτικών
συστημάτων σέ παγκόσμιο επίπεδο καί, ώς έκ τούτου, άναζητήθηκαν νέοι
τρόποι γιά τή διάπλαση αύτοΰ. Όσον άφορά στήν Εύρώπη, τό Συμβούλιο τής
Εύρώπης άνήγαγε τή διάπλαση τοΰ ενεργού πολίτη τής σύγχρονης δημοκρα-
τίας σέ πρώτιστο στόχο τών εκπαιδευτικών συστημάτων τών κρατών-μελών.
Το 1997 τό Συμβούλιο τής Εύρώπης κατήρτισε τό πρόγραμμα «Education
for Democratic Citizenship» (EDC), τό όποιο άποδόθηκε άπό τό έλληνικό
Υπουργείο Παιδείας καί Θρησκευμάτων ώς Παιδεία τής Δημοκρατίας. Τό
έν λόγω πρόγραμμα θεωρεί τόν ένεργό δημοκρατικό πολίτη ώς κοινή συνι-
σταμένη τής καλλιέργειας —κυρίως μέσω τοΰ εκπαιδευτικού συστήματος—
μιάς σειράς γνωστικών, συναισθηματικών καί πρακτικών κοινωνικών ικανο-
τήτων, οί όποιες προσδιορίζονται άπό τόν Audigier (1998) ώς έξής:
Α. Γνωστικές ικανότητες (cognitive competences)

α. Γνώση τών κανόνων τής συλλογικής ζωής άπό νομική καί πολιτική
άποψη.

β. Κατανόηση τής ισχύος σέ μιά δημοκρατική κοινωνία,
γ. 'Ικανότητα κριτικής άνάλυσης.

δ. Γνώση τών άρχών καί τών άξιών τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί
τής δημοκρατικής ιδιότητας τοΰ πολίτη, βασισμένη στήν έννοια τής
ελευθερίας, τής ισότητας καί τής άξιοπρέπειας.
Β. Συναισθηματικές ικανότητες καί έπιλογή άξιών (affective compe-
tences and choice of values)

α. Ή σπουδαιότητα τών πεποιθήσεων καί ή προσκόλληση σέ άρχές.
β. Θεώρηση τοΰ εαυτού σέ διάδραση μέ τό κοινωνικό σύνολο,
γ. Συμμετοχή σέ ομάδες.

δ. Αξίες τής έλευθερίας, τής ισότητας καί τής άλληλεγγύης.
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ε. Θετική άποδοχή τής διαφοράς καί τής ποικιλίας.

στ. Θεώρηση τής άνοχής ώς εύρύτερης έννοιας.

Γ. Κοινωνικές ικανότητες (social competences)

α. 'Ικανότητα νά ζεις καί νά συνεργάζεσαι μέ τούς άλλους.

β. 'Ικανότητα έπίλυσης διαφορών βάσει του δημοκρατικού δικαίου.

γ. 'Ικανότητα συμμετοχής στή δημόσια διαβούλευση.

Τό Πρόγραμμα Παιδείας τής Δημοκρατίας (ΠΠΔ) προτείνει τή διδα-
σκαλία μιας σειράς θεματικών περιοχών όπως τή διαπολιτισμική εκπαίδευ-
ση, τήν έκπαίδευση στά ανθρώπινα δικαιώματα, τήν εκπαίδευση γιά τήν
ειρήνη, τήν άνεκτικότητα, τόν δημοκρατικό πολιτισμό καί τήν κοινωνική
άλληλεγγύη, έστιάζοντας παράλληλα στήν άξιοποίηση εκείνων τών διδα-
κτικών μεθόδων καί ενεργειών πού θά οδηγήσουν στή διαπαιδαγώγηση τού
ενεργού δημοκρατικού πολίτη.

Τό Συμβούλιο τής Εύρώπης, στή συνέχεια, προκειμένου νά ύπογραμ-
μίσει τή σημασία τού ΠΠΔ άνακήρυξε τό έτος 2005 «Εύρωπα'ικό "Ετος
'Ενεργών Πολιτών μέσω τής 'Εκπαίδευσης» (European Tear of Citizenship
Through Education). Ώς βασικοί στόχοι του τέθηκαν οί ακόλουθοι:

1. νά εγείρει τό ένδιαφέρον στο πώς ή έκπαίδευση, τυπική καί άτυπη,
μπορεί νά συνεισφέρει στή διάπλαση τής ενεργού ιδιότητας τού πο-
λίτη, ή όποία θεωρείται παράγοντας προαγωγής τής κοινωνικής συ-
νοχής, τής διαπολιτισμικής κατανόησης, τού σεβασμού στή διαφορε-
τικότητα καί τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων,

2. νά ενισχύσει τήν άφοσίωση τών κρατών-μελών στό ΠΠΔ, ώστε αύτό
νά άναχθεΐ σέ πρώτιστο στόχο τών πολιτικών τής εκπαίδευσης,

3. νά εφοδιάσει τά κράτη-μέλη μέ τό άπαραίτητο υλικό, ώστε αύτά νά
άντιληφθούν ώς βασικό μέσο τόν ρόλο τής έκπαίδευσης γιά τήν άνά-
πτυξη τής δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη, γιά τήν έπίλυση συγ-
κεκριμένων προβλημάτων, τήν ένίσχυση τής συμμετοχής τών νέων
άλλά καί τήν προαγωγή τής κοινωνικής συνοχής,

4. νά ενθαρρύνει τήν άνάπτυξη πρωτοβουλιών καί συνεργασιών τόσο
μεταξύ τών κρατών-μελών τού Συμβουλίου τής Εύρώπης όσο καί μέ
άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Τό 2012 κυκλοφόρησε ή "Εκθεση τού Δικτύου Ευρυδίκη, μέ τίτλο
Citizenship Education in Europe (Παιδεία τον Πολίτη στην Ευρώπη).
ή όποία «άποτυπώνει καί κωδικοποιεί τήν κατάσταση πραγμάτων στήν
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πρωτοβάθμια καί δευτεροβάθμια εκπαίδευση σέ δ,τι άφορά τήν άγωγή τοϋ
πολίτη, καί τήν προσπάθεια πού καταβάλλεται στο πλαίσιο τής έκπαίδευσης
γιά νά προετοιμαστούν οί νέοι νά συμμετάσχουν ενεργά στήν κοινωνική καί
πολιτική ζωή τών χωρών τους καί τής Εύρώπης γενικότερα» (Ματθαίου,
2013:288). Βασική παραδοχή τής μελέτης, πού καλύπτει 31 χώρες (27 τής
Εύρωπαϊκής "Ενωσης καί επιπλέον τής Νορβηγίας, Ισλανδίας, Κροατίας καί
Τουρκίας), άποτελεΐή πεποίθηση δτι «ή άποτελεσματική άγωγή τοϋ πολίτη
πρέπει νά στοχεύει στήν άπόκτηση γνώσεων (σχετικών μέ βασικές έννοιες,
κοινωνικές έξελίξεις τοΰ παρελθόντος καί τοΰ παρόντος, κοινίυνικοπολιτικά
κινήματα, εύρωπαϊκή ολοκλήρωση κ.λπ.), τήν καλλιέργεια ικανοτήτων (όπως
ή κριτική σκέψη, ή άναλυτική ικανότητα καί ή επικοινωνία), τή διαμόρφωση
στάσεων καί τήν υιοθέτηση δημοκρατικών άξιών (π.χ. σεβασμό τής διαφο-
ρετικότητας, αίσθηση τοΰ άνήκειν, κ.λπ.)». Ένα συμπέρασμα τής μελέτης
είναι δτι ή άγωγή τοϋ πολίτη «άποτελεΤ άναπόσπαστο τμήμα τών σχολικών
προγραμμάτων σπουδών σέ δλες άνεξαρτήτως τίς χώρες». Επίσης, διαπι-
στώθηκε οτι «άν καί οί έπιμέρους συγκεκριμένοι στόχοι καί τό περιεχόμενο
τής άγωγής τοΰ πολίτη μπορεί νά διαφέρουν άπό χώρα σέ χώρα, υπάρχει
έν τούτοις σύγκλιση σέ δ,τι άφορά τίς βασικές κατευθυντήριες γραμμές της
πού στοχεύουν: α) στον πολιτικό έγγραμματισμό (political literacy), β) τήν
κριτική σκέψη καί τίς άναλυτικές δεξιότητες, γ) τίς άξιες καί τίς στάσεις,
καί δ) τήν ενεργό συμμετοχή στήν πολιτική καί κοινωνική ζωή» (Ματθαίου,

2013:289-290).

7. Ό Λόγος (Discourse) γιά τήν παιδεία τοΰ πολίτη
στή σύγχρονη Εύρωπαϊκή "Ενωση.
Ό ιδεατός τύπος δημοκρατικοΰ πολίτη

Άπό τά προαναφερθέντα συνάγουμε δτι στον εύρωπαϊκό λόγο ό ιδεατός
τύπος τοΰ δημοκρατικοΰ πολίτη στήν Εύρώπη διαθέτει τά άκόλουθα:

• Πολιτικό έγγραμματισμό (political literacy), δηλαδή γνώσεις καί
κατανοήσεις γιά άμφιλεγόμενα κοινωνικά καί πολιτικά ζητήμα-
τα, γιά τή λειτουργία τών θεσμών τής δημοκρατίας, καί, κατά τόν
Bernard Crick, γιά ((τήν καλλιέργεια τής ικανότητας μετασχηματι-
σμού τής πολιτικής ζωής» (Crick Report).

• Δεξιότητες, δηλαδή ικανότητες άξιολόγησης καί υποστήριξης θέσεων
καί άποφάσείον, κριτικής άνάλυσης καί άξιολόγησης πληροφοριών,
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επίλυσης προβλημάτων με ειρηνικό τρόπο, μέ άλλα λόγια «πώς να
σκεπτόμαστε/τρόπος του σκέπτεσθαι».

• Διαθέσεις, δηλαδή κοινωνική καί ήθική υπευθυνότητα, πίστη στις
δημοκρατικές άξίες καί τούς δημοκρατικούς θεσμούς, τάση γιά συμ-
βιβασμό.

• Άξίες, δηλαδή σεβασμό στους νόμους, πίστη στήν κοινωνική δι-
καιοσύνη, σεβασμό καί άνοχή στή διαφορετικότητα, άπόρριψη τών
προκαταλήψεων, τοΰ ρατσισμού καί τών διακρίσεων, πίστη στή δη-
μοκρατία, καί σεβασμό στό περιβάλλον.

8. "Ενας Ersatz τύπος πολίτη;

Όμως, στήν πραγματικότητα, όπως συμπεραίνουμε στή μελέτη
«Education and the Polity» (Παιδεία καί Πολιτεία), «ό λόγος γιά τήν παι-
δεία τοΰ δημοκρατικού πολίτη μεταμορφώνεται, μέ τήν έμφαση πού δίδεται
σέ γνωστικές περιοχές καί δεξιότητες όπως ψηφιακές ικανότητες (digital
competences), ΤΠΕ (ICTs), δεξιότητες έπικοινωνίας καί επιχειρηματικό-
τητα». Καί στή συνέχεια: «'Ισχυριζόμαστε ότι τέτοιες δεξιότητες καί γνω-
στικές περιοχές ύποβαθμίζουν σημαντικά "ανθρωπιστικά" στοιχεία τής
"παιδείας τού πολίτη", τά όποια αποτελούσαν εγγενή χαρακτηριστικά τοΰ
σχετικού λόγου άπό τήν εποχή τής άρχαίας άθηναϊκής δημοκρατικής Πόλης.
Τολμούμε δέ νά ποΰμε ότι ό λόγος γιά τήν παιδεία τού πολίτη στή σύγχρονη
Κοσμόπολη κατασκευάζει έναν ersatz τύπο πολίτη, έναν homo economicus,
μέ ιδιοκτησιακό άτομικισμό (possessive individualism), καί μέ ένα άντα-
γωνιστικό, επιχειρηματικό, άγοραΐο καί έργαλειακό ήθος, παρά έναν τύπο
ενεργού δημοκρατικού άνθρώπου-πολίτη μέ καλλιεργημένο νοΰ καί ψυχή, καί
μέ δημοκρατικό ήθος» (Kazamias, Ifanti & Triga, 2013:95).

9. Ή «παιδεία του πολίτη»

στή νεοελληνική Έθνόπολη/Πολιτεία

Στο πλαίσιο τοΰ Εύρωπαϊκοΰ Διαφωτισμού καί τής έδραίωσης τής νεο-
ελληνικής Έθνόπολης/τοΰ νεοελληνικού "Εθνους-Κράτους τόν 19ο αιώνα γί-
νεται λόγος γιά τήν ((πολιτική άγωγή» τοΰ μελλοντικού Νεοέλληνα πολίτη.
Ό Έλληνο-ορθόδοξος 'Οθωμανός «ραγιάς» έπρεπε νά γίνει (("Ελληνας πολί-
της». Όμως, όπως άναφέρει ό ιστορικός Α. Δημαράς, ή έννοια τοΰ πολίτη
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άπό τόν 19ο αιώνα έως τή δεκαετία του 1930 συνδυαζόταν κατά τό πλείστον
μέ τήν «έθνική συνείδηση». Καί, όσον άφορα τήν «παιδεία τοϋ πολίτη», ό
κυρίαρχος λόγος ήταν ό συνδυασμός τής έννοιας τοΰ πολίτη μέ τήν εθνική
συνείδηση. Σύμφωνα μέ τό Υπόμνημα τοΰ Νικόλαου Σαριπόλου τό 1865:
«Πολίτης μή είδώς τήν έθνικήν αύτοΰ ίστορίαν καί γλώσσαν, άδύνατον νά
καταστή καλός κάγαθός πολίτης» (Δημαράς, 2003:250-251). Ή άναγκαιό-
τητα τής άγωγής τοΰ πολίτη, μέ «ένισχυμένη τήν ταύτισή της μέ τήν έθνική
άγωγή», σύμφωνα πάντοτε μέ τον Α. Δημαρά, «άποτελεΐ βασικό σημείο
άναφοράς τών σχετικών προβληματισμών» μετά τό 1897, ώς συνέπεια τής
τότε «έθνικής ταπείνωσης» (Δημαράς, Ô.π.). Κατά τήν περίοδο αύτή, όπως
έπισημαίνει καί ή ιστορικός Δ. Καρακατσάνη, άρχίζει καί ό προβληματισμός
γιά τόν ρόλο πού θά πρέπει νά διαδραματίσει ή σχολική εκπαίδευση στή δια-
παιδαγώγηση/άγωγή Ελλήνων πολιτών, μέ έμφαση στήν «έθνική τους κα-
τήχηση» (Καρακατσάνη, 2013).

Σημαντικά ορόσημα στήν ιστορική διαδρομή τής παιδείας τού πο-
λίτη στό νεοελληνικό σχολικό σύστημα άποτελοϋν τά εκπαιδευτικά νομο-
σχέδια τοϋ 1899 (Νομοσχέδια Α. Εύταξία) καί τοΰ 1913 (Νομοσχέδια I.
Τσιριμώκου), καί ή νομοθετική ρύθμιση του θέματος τό 1931 στό πλαίσιο
τής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τοϋ 1929 (Νόμος 4397/24-8-1929). Στά
Νομοσχέδια Α. Εύταξία —τά όποια όμως δέν ψηφίστηκαν— γίνεται λόγος
γιά τήν εισαγωγή στό δημοτικό σχολείο τής «στοιχειώδους πολιτικής καί
άστικής διδασκαλίας», ένώ γίνονται καί προτάσεις γιά τή διδασκαλία τοΰ
μαθήματος «τά δικαιώματα καί καθήκοντα τοΰ συνταγματικού πολίτου μετά
στοιχείων πολιτικής οικονομίας καί καταστιχογραφίας». 'Επίσης, κατά τή
Δ. Καρακατσάνη, «διατυπώνεται ή πρόταση γιά ένταξη τοΰ μαθήματος "δι-
καιώματα καί υποχρεώσεις τού συνταγματικού πολίτου" στά Διδασκαλεία»
(Καρακατσάνη, 2013:157). Στά Νομοσχέδια τοΰ I. Τσιριμώκου (μέ ειση-
γητή τόν Δ. Γληνό), πού επίσης άποσύρθηκαν, κατά τόν Α. Δημαρά, «προ-
βλέπεται το μάθημα τής Άγωγής τοΰ Πολίτη νά διδάσκεται σέ συνδυασμό
μέ τό μάθημα τής 'Ιστορίας, "διότι [λέει ό εισηγητής] αύτό μέν καθ'έαυτό
[τό μάθημα τής Άγωγής τοΰ Πολίτη] ώς ίδιαίτερον μάθημα καί έν ίδιαιτέ-
ραις ώραις άναγραφόμενον θά άπέβαινεν άνιαρόν καί άγονον"» (Δημαράς,
2003:252. Βλ. επίσης, Καρακατσάνη, 2013:158).

Στό θεσμικό πλαίσιο τής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τοΰ 1929 (Νόμος
4397/24-8-1929) εισάγεται τό 1931 ή πολιτική άγωγή άρχικά στά άναλυτικά
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προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύπό τον τίτλο «Άγωγή τοϋ
Πολίτου». Ό Νόμος 4397/24-8-1929, κατά τή Δ. Καρακατσάνη, «άποτελεΐ
τό πρώτο θεσμικό κείμενο στο όποιο γίνεται άναφορά στήν πολιτική έκπαί-
δευση». Συγκεκριμένα, στο έν λόγω νομοσχέδιο υπογραμμίζεται ότι «σκοπός
τών δημοτικών σχολείων είναι ή στοιχειώδης προπαρασκευή τών μαθητών
διά τήν ζωήν καί ή παροχή εις αυτούς τών άπαραίτητων προς μόρφωσιν
χρηστού πολίτου στοιχείων» (Καρακατσάνη, δ.π.).

Άπό τό 1931 ώς σήμερα τό θέμα τής πολιτικής διαπαιδαγώγησης τού
Νεοέλληνα, πέρασε, σύμφωνα μέ τήν ιστορική κρίση τού Α. Δημαρά, «σέ τυ-
πικά νεοελληνικές έναλλαγές στά δομικά χαρακτηριστικά (αύτόνομο μάθημα
στο δημοτικό ή/καί στή δεύτερη βαθμίδα, ή συνδυασμένο μέ τήν ιστορία ή μέ
τό μάθημα τής λογικής, καταργήσεις καί έπανακαθιερώσεις κ.λπ.), άλλά καί
στήν επωνυμία τού μαθήματος, όπου καταγράφονται διαδοχικά καί εναλλα-
κτικά Άγωγή τοϋ Πολίτου (καί αργότερα τού Πολίτη), Στοιχεία Αγωγής
τοϋ Πολίτου, Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος και Δικαίου, Πολιτική
Άγωγή, Κοινωνική καί Πολιτική Άγωγή» (Δημαράς, 2003:253). Τό μάθη-
μα τής άγωγής τού πολίτου δέν διδάσκεται συστηματικά κατά τήν περίοδο
1936-1939 καί σχεδόν καθόλου μέχρι τό τέλος τού εμφυλίου πολέμου, καί
κατά τήν Δ. Καρακατσάνη, έπανέρχεται ((μέ έντονο τρόπο κατά τή μετα-
πολεμική καί μετεμφυλιακή περίοδο, λόγω τών νέων κοινωνικοπολιτικών
δεδομένων καί τής ανάγκης νά διαδραματίσει τό σχολείο έναν καθοριστικό
ρόλο στήν καλλιέργεια έθνικών άξιών, στή διαμόρφωση τής εθνικής ταυτό-
τητας καί στή μετάδοση δημοκρατικών άρχών καί άξιών». Καί όσον άφορα
στον βασικό στόχο τής πολιτικής άγωγής τού Νεοέλληνα στή μεταπολεμική
καί μετεμφυλιακή περίοδο έως τή μεταπολίτευση (1975), «βασικός στόχος
τής Άγωγής τού Πολίτη σέ όλη αύτή τήν περίοδο παραμένει ό έθνικός προ-
σηλυτισμός, ό πολιτικός φρονηματισμός τών μαθητών, ή ενδυνάμωση τής
σχέσης μέ τό έθνος, τήν πατρίδα καί τόν έλληνοχριστιανικό πολιτισμό»
(Καρακατσάνη, 2013:164).

Τό συντηρητικό καί εθνοκεντρικό αύτό μοντέλο πολιτικής διαπαιδαγώ-
γησης τέθηκε ύπό άμφισβήτηση άπό προοδευτικούς παράγοντες τής ((κοι-
νωνίας τών πολιτών». Άπό αύτήν τή σκοπιά, άξιο ιδιαίτερης άναφοράς ήταν
οί άπόψεις τού έγνωσμένου κύρους φιλοσόφου καί εκπαιδευτικού μεταρρυθ-
μιστή Εύάγγελου Παπανούτσου. Σέ ειδικό κεφάλαιο, μέ τίτλο «Ή πολι-
τική διαπαιδαγώγηση τών νέων» στό Παιδεία: Τό Μεγάλο μας Πρόβλημα
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(1976), ό Παπανούτσος έγραφε: «Χρέος τής άληθινής δημοκρατίας είναι νά
διαπαιδαγωγήσει πολιτικά τούς Νέους άπό τά τρυφερά τους χρόνια. Νά θεω-
ρήσει σοβαρά καί μέ συνέπεια μέρος τής γενικής παιδείας τους τήν πολιτική
άγωγή. Δίνουμε σήμερα αύτή τήν άγωγή στήν Ελλάδα; Γίνεται πραγματικά
πολιτική διαπαιδαγώγηση στούς Νέους μας: στις επαγγελματικές σχολές
καί στά τεχνικά εργαστήρια, στις άνώτερες γυμνασιακές τάξεις καί στά φοι-
τητικά θρανία; Καί γίνεται μέ τή μορφή διαλόγου πού μόνη ταιριάζει στή
γνήσια δημοκρατία;» (Παπανούτσος, 1976:324).

Άπό τότε πού έθεσε αύτό τό έρώτημα ό Παπανούτσος, ή έλληνική πολι-
τεία προέβη σέ διακηρύξεις καί ρυθμίσεις γιά νά δοθεί «πραγματική πολιτική
διαπαιδαγώγηση στούς Νέους μας». Ενδεικτικά, όσον άφορά στον «έπίσημο
λόγο»:

1. Τό άρθρον 16 τοϋ Συντάγματος τής Ελλάδος άναφέρει: «Ή παιδεία
άποτελεΐ βασικήν άποστολή τοΰ Κράτους, έχει δέ ώς σκοπόν τήν ήθι-
κήν, πνευματικήν, έπαγγελματικήν καί φυσικήν άγωγήν τών Ελλή-
νων, τήν άνάπτυξιν τής εθνικής καί θρησκευτικής συνειδήσεως καί τήν
διάπλασιν αύτών ώς ελευθέρων καί υπευθύνων πολιτών» (Έλληνική
Δημοκρατία, Σύνταγμα τής Ελλάδος, ΦΕΚ 111/9-6-1975).

2. Στον Νόμο 309/30-4-1976 «Περί οργανώσεως καί διοικήσεως τής
Γενικής Εκπαιδεύσεως» διατυπώνεται ώς σκοπός τοΰ Αυκείου ή
άνάπτυξη τής κριτικής σκέψης καί τής φαντασίας, ή τόνωση τοΰ
θρησκευτικού καί τού εθνικού φρονήματος, ή ούσιαστικότερη γνώση
τών άρχών τοΰ δημοκρατικοΰ πολιτεύματος τής χώρας καί τελικά ό
φωτισμός τού πνεύματος καί ή διάπλαση χαρακτήρων έλεύθερων καί
ύπεύθυνων (άρθρον 29).

3. Στον Νόμο 1566/1985 (άρθρο 1, παρ. 10) άναφέρεται: ((σκοπός τής
πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας έκπαίδευσης είναι οί μαθητές...
(α) νά γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, νά υπε-
ρασπίζονται τήν έθνική άνεξαρτησία, τήν έδαφική άκεραιότητα τής
χώρας καί τή δημοκρατία».

Όσον άφορά στις «πρακτικές»/στά σχολικά προγράμματα γιά τήν ((πο-
λιτειακή παιδεία» τοΰ σύγχρονου Νεοέλληνα κατά τή μεταπολιτευτική πε-
ρίοδο μέχρι σήμερα, εισάγονται μαθήματα γιά χρήση στό Γυμνάσιο καί στό
Άύκειο όπως: Άγωγή τοΰ Πολίτη, Στοιχεία Δημοκρατικοΰ Πολιτεύματος,
Στοιχεία Δικαίου, Πολιτική καί Δίκαιο, καί, όπως επεξηγεί διεξοδικά ή
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Στέλλα Σωτηρίου, Κοινωνική καί Πολιτική Αγωγή, το όποιο εισήχθη τό
2006-2007 (Σωτηρίου, 2013:245-271).

10. Ελλειπτική πολιτική/πολιτειακή παιδεία
στήν ελληνική δημοκρατία. Γενική άποτίμηση

Κρίνοντας κατά καιρούς τό θέμα/ζήτημα τής πολιτικής διαπαιδαγώγη-
σης ή τής «πολιτειακής παιδείας» του "Ελληνα πολίτη, ιστορικοί, κοινωνικοί
επιστήμονες καί στοχαστές έχουν εκφέρει διάφορες άπόψεις καί εκτιμήσεις.
"Ετσι, λόγου χάριν:

1. Αναφερόμενος στήν αποτελεσματικότητα τής διδασκαλίας τού μα-
θήματος τής Αγωγής τού Πολίτη, ό ιστορικός Α. Δημαράς έγραψε:
((άν τό κριτήριο τής άποτελεσματικότητας ένός μαθήματος είναι ή
διάχυση καί ή ενεργητική παραδοχή τών άρχών του άπό τά μέλη πού
συνθέτουν τήν κοινωνία —ή τουλάχιστον άπό τήν πλειονότητά τους,
τότε διαπιστώνεται εδώ ή άδυναμία τού μαθήματος τής Αγωγής
τοΰ Πολίτη νά επιτελέσει τόν σκοπό του: ό "Ελλην πολίτης σήμε-
ρα, σέ πολλές άπό τις στάσεις καί τις άντιλήψεις του δέν δείχνει νά
έχει ένστερνιστεΐ όσα προσπαθεί νά τοΰ μεταφέρει τό μάθημα αύτό»

(Δημαράς, 2003:253).

2. Στήν ερευνά γιά τήν παιδεία τοΰ πολίτη στήν Ελλάδα, στό πλαίσιο
τοΰ διεθνοΰς ΙΕΑ Civic Education Project, οί κοινωνικοί έπιστήμο-
νες D. Makrinioti καί J. Solomon τό 1999 άναφέρουν ότι ή παιδεία
τοΰ πολίτη στήν Ελλάδα ((παραμένει σχετικά άδιερεύνητη περιοχή»
(Makrinioti & Solomon. 1999:296).

3. Ό εκπαιδευτικός Α. Γκότοβος, σχολιάζοντας τό θέμα τής παιδείας
τοΰ πολίτη στήν Ελλάδα στό πλαίσιο τής παγκοσμιοποίησης καί τοΰ
πολυπολιτισμοΰ, κρίνει ότι ή πολιτική παιδεία στήν Ελλάδα άντιμε-
τωπίζει σοβαρό πρόβλημα, διευκρινίζοντας στή συνέχεια οτι ((τό πρό-
βλημα αύτό σχετίζεται μέ λανθασμένες έπιλογές τής πολιτείας στον
τομέα τής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δηλαδή τής διαχείρισης τής
ετερότητας μέσα στήν εκπαίδευση, τήν τελευταία δεκαπενταετία»

(Γκότοβος, 2013:32).

4. Αναφερόμενη ειδικά στό μάθημα τής Κοινωνικής καί Πολιτικής
Αγωγής (ΚΠΑ) στό σημερινό σχολικό πρόγραμμα, ή νομικός καί
εκπαιδευτικός Σ. Σωτηρίου υποστηρίζει:

((Παρά τό γενικότερο ενδιαφέρον καί τις πρόσφατες έκπαιδευτικές
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μεταρρυθμίσεις, γεγονός παραμένει οτι τό μάθημα ΚΠΑ συνεχίζει
νά διατηρείται στο περιθώριο τοϋ ελληνικού έξεταστικοΰ έκπαιδευ-
τικοΰ συστήματος μέ χαρακτηριστικά: (α) Νά διδάσκεται συνήθως
άπό φιλολόγους συμπληρωματικά στά πρωτεύοντα γλωσσικά μαθή-
ματα... (β) Νά άπουσιάζουν εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, έπι-
μορφώσεις, έρευνες πού θά μπορούσαν νά βοηθήσουν σέ έννοιολογή-
σεις, ενημέρωση, διδακτικές προσεγγίσεις... (γ) Νά περιορίζονται οί
εκπαιδευτικές δραστηριότητες καί προγράμματα πού άποτελούν καί
βασικό τομέα άσκησης τών μαθητών στις δεξιότητες τοϋ ένεργοΰ πο-
λίτη» (Σωτηρίου, 2013:251-252).

5. Παρόμοια κριτικά σχόλια γιά τό μάθημα τής ΚΠΑ έχει κάνει καί
ή ιστορικός τής πολιτικής έκπαίδευσης Δ. Καρακατσάνη, κατά τήν
όποία: «Τό μάθημα τής Κοινωνικής καί Πολιτικής Άγωγής στο
Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο... συνεχίζει νά άποτελεΐ ένα δευτερεύον
μάθημα μέ μικρή ώς έλάχιστη παρουσία στο πρόγραμμα (τις περισ-
σότερες φορές αύτό συναρτάται μέ τή διάθεση, τό ενδιαφέρον καί τις
εύαισθησίες τού έκπαιδευτικοΰ). Διατηρεί έναν έντονο γνωστικό χα-
ρακτήρα, δέν παρέχει δυνατότητες εμπέδωσης δημοκρατικών άρχών,
άντίληψης δράσεως καί διεξαγωγής διαλόγου, ενεργοποίησης καί
συμμετοχής έντός καί έκτος έκπαιδευτικοΰ πλαισίου» (Καρακατσάνη,

2013:169-170).

6. Αξιολογώντας τήν ποιότητα τής παιδείας τοϋ πολίτη στήν Ελλάδα,
ό πολιτειολόγος Κ. Λάβδας άποφαίνεται ότι ((ή πολιτική καί πολιτει-
ακή παιδεία άποτελεΐ πολύπαθο πεδίο στήν Ελλάδα: άπό τήν παροχή
μιάς μάλλον εύτελοΰς "άγωγής τού πολίτη" περάσαμε στήν πλήρη
άνυπαρξία, χωρίς νά προβληματιστούμε γιά τά τέρατα πού θά γεμί-
σουν τό κενό». Κατά τόν Κ. Αάβδα «ή πρόσφατη έλληνική έμπειρία
—μέ τήν άνοδο τών άκρων καί τήν εξάπλωση τής πολιτικής βίας—
άποτελεΐ μιά άκόμη άπόδειξη» τής πολιτικής παιδείας, καί «οδηγεί
στήν άνάδυση καί άποδοχή τής πολιτικής βίας άνεξαρτήτως χρώμα-
τος» (Λάβδας, 2013:48,62).

11. Ελλειπτική έλληνική δημοκρατία:
δημοκρατία χωρίς δημοκρατικούς πολίτες;

Ή άναγκαιότητα πολιτικής διαπαιδαγώγησης τών νέων στο πλαί-
σιο μιάς δημοκρατικής πολιτείας έχει επισημανθεί εύρύτατα άπό πολι-
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τειολόγους-φιλοσόφους, άπό κοινοτικούς επιστήμονες καί στοχαστές, καί άπό
έκπαιδευτικούς καί πολιτικούς τής έκπαίδευσης άπό τήν εποχή τής άρχαίας
δημοκρατικής Πόλης/Πόλης-Κράτους, στή νεωτερική έποχή τής φιλελεύ-
θερης δημοκρατικής Έθνόπολης/Έθνους-Κράτους καί στή σύγχρονη έποχή
τής πολυπολιτισμικής Κοσμόπολης. 'Ενδεικτικά καί επιλεκτικά, έχει έπιση-
μανθεΐ άπό πολιτειολόγους-φιλοσόφους δπως ό Αριστοτέλης, ό Σωκράτης,
ό J.J. Rousseau, ό J. Dewey, ό J. Habermas καί ό Ε. Π. Παπανούτσος, καί
άπό κοινοτικούς έπιστήμονες δπως οί Βρετανοί Τ.Η. Marshall καί Β. Crick,
ό Καναδός W. Kymlicka, οί Αμερικανοί Β. Barber, Μ. Nussbaum, D. Hess,
J. Torney-Purta, P. Levine καί W.C. Parker, καί ό 'Ισραηλινός A. Etzioni.

Κατά τόν Β. Barber «οί ισχυρές δημοκρατίες χρειάζονται σπουδαίους
πολίτες... καί οί πολίτες σίγουρα δέν γεννιούνται άλλά δημιουργούνται ώς
συνέπεια τής δημόσιας "πολιτειακής παιδείας" καί τής πολιτικής σέ μιά
έλεύθερη πολιτεία» (Barber, 1992:15, 1993:286). Παράλληλα, ό P. Levine
έχει γράψει: ((ισχυρές καί δίκαιες δημοκρατίες προϋποθέτουν τήν ύπαρξη
πολιτών μέ πολιτειακή παιδεία, ή όποια άποτελεΐ συλλογική εύθύνη τοϋ
σχολείου, τής οικογένειας, τών πολιτικών θεσμών, τοΰ τύπου καί τής κοινό-
τητας» (Levine, 2007)' καί ό W. C. Parker: ((δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχει
δημοκρατία χωρίς δημοκρατικούς πολίτες», καί γιά τή διαμόρφωση πολιτών
((οί εκπαιδευτικοί άποτελοΰν τούς κύριους φροντιστές» (Parker, 2003:xvii).
Κατά τόν έκπαιδευτικό J. Ι. Goodlad «ή έκπαίδευση καί ή δημοκρατία είναι
άρρηκτα συνυφασμένες... ή έκπαίδευση πρέπει τελετουργικά νά λαμβάνει
χώρα σέ ένα δημοκρατικό συγκείμενο καί ή δημοκρατία τελετουργικά νά
προσφεύγει σέ δημοκρατικές διαδικασίες» (Goodlad, 1996:96-97). Κατά
τόν Ε. Π. Παπανούτσο: «Χρέος τής άληθινής δημοκρατίας είναι νά διαπαιδα-
γωγήσει πολιτικά τούς Νέους άπό τά τρυφερά τους χρόνια. Νά θεωρήσει σο-
βαρά καί μέ συνέπεια μέρος τής γενικής παιδείας τους τήν πολιτική άγωγή»
(Παπανούτσος, 1976:3,24). Καί κατά τή Γαλλίδα έλληνίστρια Jacqueline
de Romilly: ((Ή δημοκρατία άπαιτεΐ ούσιαστικά μιά συγκεκριμένη παιδεία
τοΰ πνεύματος, τής δυνατότητας τοΰ καθενός νά διαμορφώνει μιά κρίση. Στή
δημοκρατία ζητείται άπό τόν καθένα νά παρεμβαίνει ή τουλάχιστον νά ψηφί-
ζει γνωρίζοντας τις συνέπειες. Τό καθεστώς αύτό προϋποθέτει ότι όλοι όσοι
συμμετέχουν σέ αύτό έχουν έπαρκή παιδεία ώστε νά κατανοούν ορισμένους
πολιτικούς καί εκλογικούς κινδύνους, νά κρίνουν σωστά καί νά μήν τούς πα-
ρασύρει ή προπαγάνδα καί ή έλλειψη κριτικοΰ πνεύματος. 'Άρα τό ζήτημα
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τής παιδείας είναι συνδεδεμένο μέ τό πρόβλημα τής δημοκρατίας» (Romilly,

2009:57).

"Εχοντας υπόψη τό παραπάνω εννοιολογικό πλαίσιο περί δημοκρατίας
καί πολιτειακής παιδείας, καί τήν προηγούμενη «γενική άποτίμηση» τής πο-
λιτειακής παιδείας στήν Ελληνική Δημοκρατία, εύλογα θά μπορούσαμε νά
συμπεράνουμε ότι στήν Ελλάδα έχουμε ένα νεωτερικό είδος άντιπροσωπευ-
τικής δημοκρατίας χ (»ρις όμως δημοκρατικούς πολίτες. Γιατί, δπως άναπτύ-
ξαμε σέ αύτή τήν ομιλία, δημοκρατικός πολίτης νοείται ό ένεργός πολίτης,
ό όποιος, πρώτον, κατέχει τόν άναγκαΐο πολιτικό έγγραμματισμό, δηλαδή,
τις άπαιτούμενες γνώσεις γιά τό σύγχρονο δημοκρατικό πολίτευμα καθώς
καί γιά τά δικαιώματα καί τά καθήκοντά του, καί, δεύτερον, διαθέτει τις
διανοητικές δεξιότητες (π.χ. κριτική σκέψη, σουφροσύνη), τις ήθικοπολιτικές
άρετές (π.χ. φρόνηση, δικαιοσύνη, άλληλεγγύη, άνεκτικότητα, συνεργασία,
εύαισθησία καί, κατά τόν Αριστοτέλη, «φιλία»). Μέ άλλα λόγια ό δημοκρα-
τικός πολίτης χαρακτηρίζεται άπό κριτικό πνεύμα, δημοκρατικό ήθος/χαρα-
κτήρα καί δημοκρατική συνείδηση.

12. «Το δέον γενέσθαι»:

Ή πολιτικοε κ παιδευτική μεταρρύθμιση

πού πρέπει να γίνει: UNESCO καί Α. Μ. Καζαμίας

Στήν τρίτη ένότητα τής ομιλίας παρουσιάζουμε τις άπόψεις τόσο τού δι-
εθνούς οργανισμού UNESCO όσο καί τοΰ ίστορικο-συγκριτικοΰ καί ύπεύθυ-
νου γιά τήν παρούσα ομιλία Α. Μ. Καζαμία γιά μιά «πολιτικοεκπαιδευτική
μεταρρύθμιση», ή όποία κρίνεται άναγκαία γιά τήν άρτιότερη παιδεία τοΰ
πολίτη, ή τήν πολιτική του διαπαιδαγώγηση καί μόρφωση.

12.1 UNESCO

Στό τεκμήριο Outcome Document of the Technical Consultation on
Global Citizenship Education, Seoul, Sept. 9-10, 2013, τής UNESCO γί-
νεται λόγος γιά μιά Μετασχηματιστική Παιδαγωγική (ΜΠ), ή όποία: «(α)
παροτρύνει τούς μαθητές νά εξετάζουν κριτικά καί καινοτομικά ζωτικά ζη-
τήματα, (β) βοηθάει τούς μαθητές νά επανεξετάζουν κριτικά πεποιθήσεις,
παραδοχές, κοσμικές άντιλήψεις καί σχέσεις έξουσίας στόν έπικρατοΰντα
λόγο, καί νά λαμβάνουν σοβαρά ύπόψη ύποεκπροσωπούμενες καί περιθωριο-
ποιημένες ομάδες άνθρ<»πων, καί (γ) σέβεται τή διαφορετικότητα».
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Στο 'ίδιο κείμενο διατυπώνεται επίσης ή άποψη οτι στον κόσμο τής παγ-
κοσμιοποίησης «επιβάλλεται οί μαθητές νά άποκτήσουν οχι μόνο γνώσεις
καί δεξιότητες άλλά καί άξίες, στάσεις καί δεξιότητες επικοινωνίας». Καί
στή συνέχεια: «ή έκπαίδευση σέ ένα παγκόσμιο σύστημα όλο καί περισσό-
τερο δίνει έμφαση στόν ρόλο τής έκπαίδευσης στήν υποστήριξη τής ειρήνης,
τών άνθρώπινων δικαιωμάτων, τής ισότητας, τής διαφορετικότητας καί τής
άειφόρου άνάπτυξης».

Επίσης θά πρέπει νά επισημάνουμε τήν έμφαση πού ή UNESCO άποδί-
δει στήν εκπαίδευση γιά μιά «παγκόσμια πολιτειότητα», ή όποια συμβαδίζει
μέ τήν εύρύτερη δέσμευση γιά τήν οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών καί
τήν ένεργό συμμετοχή όλων στήν πολιτική παιδεία, τή συμμετοχή στά κοινά
καί στά άνθρώπινα δικαιώματα (UNESCO, Forum on Global Citizenship
Education, Bangkok. Dec. 2, 2013).

12.2 Α. M. Καζαμίας: ô Αριστοτέλης
καί ô Σωκράτη ς σήμερα

Γιά τούς σκοπούς αύτής τής ομιλίας θά άνατρέξουμε σέ δύο άρχαιο-
έλληνες ήθικοπολιτικούς φιλοσόφους, στόν Αριστοτέλη καί ιδιαίτερα στόν
Σωκράτη, έστιάζοντας τήν ερευνά μας κυρίους στόν «σωκρατικό έλεγχο»
-^τή «σωκρατική εξέταση»— καί τή ((σωκρατική παιδαγωγία», πού στόχευ-
αν, μεταξύ τών άλλων, στήν «έπιμέλεια τής ψυχής»" κατ' εμάς στήν ((παιδεία
τής ψυχής».

Αριστοτέλης: «προπαιδενεσθαι καί προεθίζεσθαι προς τάς πολιτείας»
Βασικές εννοιες γιά τον πολίτη καί τήν παιδεία τον

Ό άνθρωπος, σύμφωνα μέ τόν Αριστοτέλη, είναι ((φύσει πολιτικόν ζώον,
καί ό άπολις διά φύσιν καί ού διά τύχην ήτοι φαύλος έστιν, ή κρείττων ή
άνθρωπος» (Αριστοτέλης, Πολιτικά, A1253a, 3-4). Ό πολίτης τής άρχαί-
ας Πόλης είναι τό ιδεώδες τοΰ ένεργοΰ πολίτη τής δημοκρατίας, ό όποιος
«άρχει» καί ταυτόχρονα «άρχεται». Ό πολίτης όχι μόνο συμμετέχει ενεργά
στή διακυβέρνηση τής Πόλης γιά τό «κοινόν τής πόλεο^ς», άλλά ταυτόχρο-
να άνήκει στήν «πολιάδα κοινότητα» (Αριστοτέλης, Πολιτικά, F1275a,
25-26). Καί περαιτέρω: «Ή άγωγή τοΰ πολίτη πρέπει νά συμβαδίζει μέ τό
πολίτευμα, άφοΰ τό πνεύμα κάθε μορφής πολιτεύματος, συνήθως όχι μό-
νο τό προστατεύει, άλλά καί τό έγκαθιδρύει. "Ετσι τό δημοκρατικό πνεΰμα
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προστατεύει καί εγκαθιδρύει τή δημοκρατία, καί τό ολιγαρχικό πνεύμα τήν
ολιγαρχία». Συνοπτικά καί επιγραμματικά: «προπαιδεύεσθαι καί προεθίζε-
σθαι προς τάς πολιτείας». Καί όπως προαναφέρθηκε: άπώτερος σκοπός τής
παιδείας τού πολίτη, κατά τόν Αριστοτέλη, δέν είναι ή παροχή χρήσιμων ή
εξειδικευμένων γνώσεων, άλλά ή καλλιέργεια διανοητικών άρετών, μέσω δι-
δασκαλίας, καί πολιτικο-ηθικών άρετών (π.χ. δικαιοσύνη, σωφροσύνη, φρό-
νηση, έγκράτεια, αύτονομία, άνδρεία καί φιλία), μέσω «έθους» ή έξεως καί
άσκησης (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Al 103a, 14-20, Al 103b. 3-6,
01155a 3, 21-22).

Σωκράτης — 6 σωκρατικός ελεγχος:
«ό δέ άνεξέταστος βίος ον βιωτός άνθρώπω»

Τί άκριβώς είναι ό ((σωκρατικός έλεγχος» μας εξηγεί, μέ τόν χαρακτη-
ριστικό λεκτικό του τρόπο, ό 'ίδιος ό Σίοκράτης στήν Απολογία του ώς έξής:

(("Σωκράτη, εμείς δέν θά πιστέψουμε τόν Ανυτο καί θά σέ άφήσουμε
έλεύθερο, μέ τόν έξής όμως όρο, ότι δέν θά περνάς τήν ώρα σου εξετάζοντας
έτσι τούς άνθρώπους καί φιλοσοφώντας. Κι άν πιαστείς νά τό κάνεις αύτό τό
πράγμα, θά πεθάνεις". Αν λοιπόν, όπως είπα, μ'αύτόν τόν όρο μ' άφήνατε
έλεύθερο, θά σάς έλεγα οτι: "Έγώ, άνδρες Αθηναίοι, σάς έκτιμώ καί σάς
άγαπώ" άλλά θά ύπακούσω στον θεό κι οχι σέ σάς, καί όσο άναπνέω καί
μπορώ, δέν θά πάψω νά φιλοσοφώ καί νά σάς συμβουλεύω καί νά νουθετώ
οποιονδήποτε άπό σάς τυχαίνει κάθε φορά νά συναντώ, λέγοντάς του αύτά
άκριβώς πού συνήθιζα νά λέω ότι: 'Πώς έσύ, άγαπητέ μου, όντας Αθηναίος,
πολίτης τής πιο μεγάλης καί τής πιο φημισμένης γιά τή σοφία της καί τή
δύναμή της πόλης, δέν ντρέπεσαι νά φροντίζεις γιά τά χρήματα, πώς θά άπο-
κτήσεις περισσότερα, καί γιά τή δόξα καί τις τιμές, καί νά μήν ενδιαφέρεσαι
ούτε νά νοιάζεσαι γιά τή φρόνηση καί τήν αλήθεια καί τήν ψυχή σου:'" Καί άν
κάποιος άπό σάς άμφισβητεϊ τά λόγια μου καί πει ότι φροντίζει καί γι' αύτά,
δέν θά τόν άφήσω άμέσως, ούτε θά φύγω, άλλά θά τού ύποβάλω έρωτήσεις
καί θά τόν έξετάσω καί θά τόν ελέγξω, καί, άν μού φανεί οτι δέν κατέχει τήν
άρετή, παρ' όλο πού ισχυρίζεται τό άντίθετο, θά τόν έπιπλήξω πού νοιάζεται
τόσο λίγο γιά τά πιο σημαντικά καί τόσο πολύ γιά τά πιο άσήμαντα. Αύτά θά
τά κάνω σ' όποιον τύχει νά συναντήσω, είτε είναι νεότερος εί'τε μεγαλύτερος,
ε'ίτε ξένος ε'ίτε συμπολίτης μας, καί κυρίως στούς συμπολίτες μας, πού είναι
πιο δικοί μου» (Πλάτων, Απολογία Σωκράτους, 29c, d. e-30a).
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Ό σωκρατικός έλεγχος είναι μιά παιδαγωγική μέθοδος γιά τήν κάθαρση
τής ψυχής άπό τά ψεύδη, τις συνέπειες καί τις άντιφάσεις, γιά τήν ήθική
άνάπτυξη τού άνθρώπου-πολίτη. Όπως γράφει ό Γ. Βλαστός (G. Vlastos),
«πρώτιστο μέλημα είναι ή άρετή τής ψυχής... άπώτερος σκοπός του έλέγ-
χου δέν είναι τόσο ή διανοητική καλλιέργεια όσο ή ήθική βελτίωση, νά κά-
νει καλύτερο τόν άνθρωπο» (Vlastos, 1971), όπως ό 'ίδιος επισημαίνει στήν
Απολογία (Ιΐλάτων, ό.π.).

Σύμφωνα μέ τόν Β. Καρασμάνη, ό σωκρατικός έλεγχος δέν είναι μόνο
μιά άρνητική μέθοδος, άλλά προαναγγέλλει ένα είδος «κάθαρσης» καί άμέ-
σως μετά μιά καινούργια προσέγγιση πού είναι ή άλήθεια. «Μέ τόν έλεγχο ή
ψυχή καθαρίζει άπό τά ψεύδη, τις συνέπειες καί τις άντιφάσεις. Ή κάθαρση
αύτή οδηγεί σέ μιά κατάσταση συνειδητής άγνοιας πού είναι άνώτερη άπό τήν
πλασματική γνώση» (Ιίαρασμάνης, 2002:94-95). Καί κατά τόν Robinson:
((Απώτερος σκοπός τού ελέγχου δέν είναι ή διανοητική καλλιέργεια άλλά,
όπως έκφράζεται στό τέλος τής Απολογίας, ή ήθική βελτίωση, νά κάνει κα-
λύτερο τόν άνθρωπο». Ό Σωκράτης, κατά τόν R. Robinson καί κατά τόν Γ.
Βλαστό, ήταν ένας κατ'έξοχήν «ηθικός μεταρρυθμιστής», παρά «κοινωνικός
μεταρρυθμιστής» (Robinson, 1971:86, Vlastos, 1971:7).

Ή σωκρατική έλεγκτική/κριτική παιδαγωγική μέθοδος, ή «σωκρατική
έξέτασις» ή ό «σωκρατικός βασανισμός», όπως άλλιώς άναφέρεται, σύμφω-
να μέ τήν ελληνίστρια M. Nussbaum, ((είναι ούσιώδης σέ μιά ισχυρή δημο-
κρατία καί σέ οποιαδήποτε διαρκή άναζήτηση τής δικαιοσύνης». Καί στή
συνέχεια: «Γιά νά προάγουμε μιά δημοκρατία πού νά είναι άναστοχαστική
(reflective) καί διαβουλευτική (deliberative) παρά νά είναι άπλώς μιά άρένα
άνταγωνιστικών ομάδων συμφερόντων... πρέπει νά δημιουργήσουμε πολίτες
πού νά διαθέτουν τή σωκρατική ικανότητα τού διαλογίζεσθαι σχετικά μέ τις
πεποιθήσεις τους» (Nussbaum, 1997:19).

Ή παραπάνω τελευταία παρατήρηση τής Nussbaum μάς δίνει τήν
εύκαιρία νά άναφερθούμε στον ((πολιτικό Σωκράτη», τόν Σωκράτη ώς ((πο-
λίτη», ή στό έννοιολογικό/έπιστημολογικό πλαίσιο αύτού τού πονήματος,
στή ((σωκρατική πολιτειότητα». Στήν Απολογία Σωκράτους (ό.π., 31d), ό
Σωκράτης κατέθεσε ότι άπό παλιά δέν είχε έπιχειρήσει νά άσχοληθεΐ μέ τήν
πολιτική («ει έγώ πάλαι επεχείρησα πράττειν τά πολιτικά πράγματα»), Καί,
όπως σχετικά επισημαίνει καί ό Καρασμάνης, ((ό Σωκράτης ποτέ δέν άνα-
μείχθηκε ένεργά στά πολιτικά πράγματα τών Αθηναίων, έκτος άπό μιά δυο
φορές πού δέν μπορούσε νά κάνει διαφορετικά» (Καρασμάνης, 2002:138).
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Ώς κριτικός ((ηθικός φιλόσοφος» καί ((παιδαγωγός», ό Σωκράτης θεωρούσε
ώς καθήκον του νά εκπαιδεύει ικανούς άνδρες γιά τήν πολιτική, παρά νά
είναι ό ΐδιος ενεργός πολίτης. «Όταν κάποτε τόν ρώτησε ό Αντιφών», λέει ό
Ξενοφών στά Απομνημονεύματα, ((πώς νομίζει ότι κάνει άλλους πολιτικούς
άνδρες, ενώ αύτός δέν άσχολεΐται μέ τήν πολιτική» είπε: ((Μέ ποιο τροπο
θά άσχολούμουν καλύτερα μέ τά πολιτικά, άν άσχολούμουν μέ αύτά μόνος
μου, ή άν φρόντιζα νά κάνω ικανούς σέ αύτό όσο τό δυνατόν περισσοτέρους;»
(Ξενοφών, Απομνημονεύματα, I, 15).

13. Επιλεγόμενα: Cornel West, Martha Nussbaum
και ο Σ 03 κράτη ς

Στό πρόσφατο πολύκροτο καί πολυδιαβασμένο βιβλίο του μέ τόν τίτλο
Democracy Matters (Ή Δημοκρατία Αξίζει), ό διάσημος Άφροαμερικανός
διανοούμενος Cornel West, πρώτον καί κύριον, άναλύει έπικριτικά καί διεισ-
δυτικά τά προβλήματα πού μαστίζουν τή σύγχρονη άμερικανική δημοκρα-
τία καί τήν εύρύτερη άμερικανική ((κουλτούρα/πολιτισμό» καί, δεύτερον, ώς
κριτικός διανοούμενος, έπικαλειται τό άρχαιοελληνικό ((σωκρατικό μοντέλο»
τοΰ άνηλεοΰς «ελέγχου» καί τής αύτοκριτικής γιά τήν άναζωογόνηση καί
τήν άνάπλαση τής πολιτικά, αισθητικά καί ηθικά διεφθαρμένης άμερικανικής
δημοκρατίας καί κουλτούρας.

Κατά τόν C. West, ή «άναχαίτηση τής έξελικτικής πορείας τής άμερι-
κανικής δημοκρατίας» καί τά προβλήματα πού τή μαστίζουν προέρχονται
άπό τήν άνάδυση ((τριών κυρίαρχων άντιδημοκρατικών δογμάτων», τά όποια
προωθούνται ((άπό τίς ισχυρότατες δυνάμεις τού κόσμου μας». Τά τρία κυρί-
αρχα άντιδημοκρατικά δόγματα είναι: α) «φονταμενταλισμός τής ελεύθερης
άγοράς», πού «προβάλλει τήν άνεξέλεγκτη καί άχαλίνο^τη άγορά ούς είδω-
λο», β) «έπιθετικός (καί άλαζονικός) μιλιταρισμός», καί γ) «κλιμακούμενος
αύταρχισμός» (West, 2004:4-7). Τά τρία αύτά κυρίαρχα άντιδημοκρατικά
δόγματα, ο C. West συμπεραίνει, «καταστέλλουν τίς δημοκρατικές παρορ-
μήσεις πού είναι ζωτικής σημασίας γιά τήν έμβάθυνση καί τήν επέκταση
τής δημοκρατίας στήν υφήλιο». Καί μέ γραφικό ύφος: «Έν ολίγοις, ζούμε
τή θλιβερή ιμπεριαλιστική καταβρόχθιση τής άμερικανικής δημοκρατίας»

(δ.π., 7-8).

Λαμβάνοντας ύπόψη τήν άναχαίτιση καί τή νοσηρή κατάσταση στην
όποία βρίσκεται σήμερα, πώς θά μπορούσε ή αμερικανική δημοκρατία νά
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άναζωογονηθεϊ, νά ανακτήσει τή ζωτικότητά της καί νά καταστεί μιά γνή-
σια καί εύρωστη δημοκρατία; Στο έρο'^τημα αύτό, αξιοσημείωτο θεοορώ τό
γεγονός ότι ό CornelWest, ένας διακεκριμένος Άφροαμερικανός διανοούμε-
νος δίνει μιά «εύρωκεντρική» απάντηση: Αναδρομή στό αρχαιοελληνικό σω-
κρατικό παιδαγωγικό μοντέλο τού άνηλεούς έλεγχου, τής αύτοκριτικής καί
τής συνεχούς «έξέτασης» τοΰ «εύ ζην». Συμπερασματικά, κατά τόν West:
«Ή ιστορική ανάδυση τής αθηναϊκής δημοκρατίας καί ή ελληνική έπινόηση
τοΰ σοΓκρατικοΰ διαλόγου θά πρέπει νά μάς διδάξουν καί νά μάς εμπνεύ-
σουν γιά τήν άσκηση τής δημοκρατικής πολιτειότητάς μας στή σύγχρονη
Αμερική. Ή σωκρατική φιλοσοφία υποστηρίζει ότι "ό άνεξέταστος βίος ού
βιωτός άνθρο'^πω" καί έπίσης ότι γιά νά είναι κάποιος "άνθρωπος" (human)
καί δημοκρατικός πολίτης θά πρέπει νά έχει τό θάρρος τοΰ αύτοστοχασμοΰ
καί τής αύτοκριτικής... Ή σωκρατική φιλοσοφία καί ό σωκρατικός έλεγχος
αποφέρουν πνευματική άκεραιότητα, φιλοσοφική ταπεινοφροσύνη καί προ-
σωπική ειλικρίνεια, πού στό σύνολο τους συνιστούν άπαραίτητα στοιχεία τοΰ
δημοκρατικού μας έξοπλισμοΰ στον άγων α ένάντια στή διεφθαρμένη εξουσία

τής ελίτ» (West, 2004:204-205,208-209).

Martha Nussbaum, διακεκριμένη ελληνίστρια διανοούμενη
καί ή σα>κρατική παιδαγωγία

Όπως καί μέ τόν Cornel West, ή διάσημη έλληνίστρια φιλόσοφος
Martha Nussbaum, στό πρόσφατο προαναφερθέν βιβλίο της Not for Profit:
Why Democracy Needs the Humanities, 2010, άνατρέχει στό σωκρατικό
παιδαγο_>γικό μοντέλο τής «έλεγκτικής άλογόμυγας» καί τής ((εξέτασης» γιά
την προαγωγή μιάς δημοκρατίας πού νά είναι ((στοχαστική καί διαβουλευτι-
κη», παρά νά είναι «άπλά μιά άρένα άνταγο^νιστικών ομάδων συμφερόντων»,
καί γιά τή διαμόρφωση πολιτών πού νά ((διαθέτουν τή σο^κρατική ικανότητα
τού αύτοστοχασμοΰ καί τής αύτοκριτικής» (Nussbaum, 2010:47κ.έ.).

14. Coda

Έν κατακλείδι: 'Άν γιά τήν ισχυροποίηση τής δημοκρατίας καί τήν
άντιμετώπιση τής κοινωνικο-πολιτικής κρίσης, τής κρίσης άξιών καί ση-
μασιών, καί ιδιαίτερα τής κρίσης παιδείας, άλλά καί τής πολιτικής κρίσης
ώς τομέα της, όπως άναπτύξαμε σ' αύτή τήν ομιλία, ξένοι διακεκριμένοι
διανοούμενοι δπως ή Martha Nussbaum καί ό Cornel West άνατρέχουν στούς
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αρχαίους "Ελληνες φιλοσόφους —στον Αριστοτέλη καί ιδιαίτερα στον φιλό-
σοφο-πολίτη Σωκράτη—, γιατί έμέίς οί νεότεροι "Ελληνες —Έλλαδίτες καί
Ελληνοκύπριοι- δέν κάνουμε τό ΐδιο; Γιατί δέν άνατρέχουμε στούς πάντοτε
έπίκαιρους Αριστοτέλη καί Σωκράτη, όχι γιά νά τούς δοξάσουμε ή γιά νά
τούς μιμηθούμε άλλά, όπως συνετά μάς προτρέπει ό νεοέλληνας διανοούμενος
Κορνήλιος Καστοριάδης στο έργο του Ή Άρχαία Ελληνική Δημοκρατία και
ή Σημασία της για μάς Σήμερα (1986), γιά «κέντρισμα, έμπνευση καί πηγή
ιδεών»;
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Κατά το έτος 2013 έκδόθηκε εις μνήμην τοΰ έπί σειράν έτών
Διευθυντού τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας τοΰ Ελληνικού Δικαίου
(1963-1981), Έπόπτου καί Ακαδημαϊκού Μενελάου Α. Τουρτόγλου, ό 44ος
τόμος τής Επετηρίδας τοΰ Κέντρου. Ό Τιμητικός αύτός Τόμος περιλαμ-
βάνει 13 έπιστημονικές εργασίες έλλήνων καί ξένων ιστορικών τοΰ δικαίου,
πού πραγματεύονται θέματα άναφερόμενα στήν έξέλιξη τοΰ έλληνικοΰ δι-
καίου καί τών θεσμών άπό τήν ελληνορωμαϊκή άρχαιότητα έως τά μέσα τοΰ

20οΰ αί. (σσ. 1-482).

'Επίσης, κατά τό ίδιο έτος, τό ΚΕΙΕΔ δημοσίευσε σέ αύτοτελή τόμο
τοΰ Παραρτήματος 12 (2013) τής Επετηρίδας τοΰ ΚΕΙΕΔ τά άποτελέ-
σματα τοΰ συλλογικού έρευνητικοΰ του προγράμματος, τό όποιο διεξήχθη
κατά τά έτη 2010-2013, Ό Κώδικας Vaticanus Graecus 2639. Ναξιακά
νοταριακ,ά έγγραφα τον Δουκάτου τον Αιγαίου καί τής Τουρκοκρατίας
( 1472-1598 καί 1702-1798) (σσ. 1-374). Τή συγκεκριμένη έκδοση επιμε-
λήθηκε ή κυρία Δήμητρα Καραμπούλα, Διευθύντρια 'Ερευνών τοΰ ΚΕΙΕΔ,
σέ συνεργασία μέ τόν τέως Διευθυντή 'Ερευνών τοΰ Κέντρου κ. Γεώργιο
Ροδολάκη.

Ύπό έξέλιξη εύρίσκεται, σέ συνεργασία μέ τίς κυρίες Λίζα Μπένου (Dr.
en Histoire et Civilisation, Vice-Président de l'Association Pierre Belon et
co-directrice des Éditions Pierre Belon) καί Christina Rognoni [Ass. Prof.
in Byzantine Civilisation (University of Palermo)], τό συλλογικό ερευνη-
τικό πρόγραμμα τοΰ ΚΕΙΕΔ μέ τίτλο: ((Ελληνόφωνοι πληθυσμοί έκτος
τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. Περίγραμμα τής 'Ιστορίας τών δικαϊίκών
θεσμών». Στό πλαίσιο τοΰ συγκεκριμένου προγράμματος, οί ερευνητές τοΰ
ΚΕΙΕΔ άσχολήθηκαν μέ τήν άποδελτίωση τής συναφούς βιβλιογραφίας
(Δήμητρα Καραμπούλα, 'Ιωάννης Χατζάκης), τήν άποδελτίωση τών πηγών
('Ηλίας Άρναούτογλου, 'Ιωάννης Χατζάκης) καί τήν κατάρτιση τμήμα-
τος τής εισαγωγής τό όποιο θά άναφέρεται στήν έφαρμογή τής ιουστινιά-
νειας νομοθεσίας στήν ιταλική χερσόνησο μετά τήν έπανάκτησή της άπό
τόν 'Ιουστινιανό τό έτος 544 μ.Χ. (Ιωάννης Χατζάκης). Κατά τό ϊδιο
έτος, ύπό τήν έπιμέλεια τής Διευθύνουσας τοΰ Κέντρου κυρίας Λυδίας
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Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη καί μέ τή συμμετοχή τοϋ Istituto Siciliano di Studi
Bizantini e Neoellenici «Bruno Lavagnini» καί τής Association Pierre
Belon (Fondation Maison des Sciences de l'Homme) άρχισε ή προετοιμασία
τής έκδόσεο^ς τοΰ έργου André Guillou, Les Régestes des actes grecques de
l'Italie du Sud et de Sicile (Παρουσίαση: Vera von Falkenhausen/Ίστορικό
καί Νομικό Περίγραμμα: Λ. Παπαρρήγα, I. Χατζάκης/Annexe: Lisa Bénou,
Cristina Rognoni).

Β. Ή κατ' ιδίαν επιστημονική δραστηριότητα τών ερευνητών τοΰ
ΚΕΙΕΔ στό πλαίσιο καί μόνον τών προγραμμάτων καί δημοσιεύσεων τοΰ
Κέντρου, κατά τό έτος 2013, έχει συνοπτικά ώς άκολούθως:

Β.1. Ή Διευθύντρια 'Ερευνών-Διευθύνουσα τοΰ ΚΕΙΕΔ κυρία Λυδία
Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη ολοκλήρωσε έρευνα μέ θέμα: «Κριτικές
παρατηρήσεις γιά τή νομική θεμελίωση τοΰ νέου ελληνικού κράτους. Μέ
βάση ανέκδοτο υπόμνημα πρός τόν Κυβερνήτη 'Ιωάννη Καποδίστρια
(12.11.1829)» [δημοσίευση στήν Επετηρίδα ΚΕΙΕΔ 44 (2012-2013), σσ.
277-403]. Ασχολήθηκε μέ τήν κατάρτιση ύπομνήματος περί τής προσωπικό-
τητας καί τοΰ έπιστημονικοΰ έργου τοΰ έκλιπόντος Άκαδημαϊκοΰ Μενελάου
Τουρτόγλου [δημοσίευση στήν Επετηρίδα ΚΕΙΕΔ 44 (2012-2013), σσ.
1-8]. Μέ άφορμή τήν έκδοση τοΰ Κώδικα τής Βατικανής Βιβλιοθήκης
2639, άσχολήθηκε μέ τή συγγραφή άρθρου μέ θέμα: ((Οί προκλήσεις τής
έρευνας στό περιβάλλον τής νομικής άνομοιομορφίας τοΰ μεταβυζαντινού
κόσμου» (δημοσίευση στό Παράρτημα 12 τής Επετηρίδας τοΰ Κέντρου
έτους 2013, σσ. 11-34). Διεξήγαγε έρευνα μέ θέμα: (('Ο "ορθός λόγος" ώς
ρυθμιστικός παράγ<»ν τοΰ νεοελληνικού νομικού βίου» (σσ. 55 περίπου μετά
Παραρτήματος άνεκδότων εγγράφων τής Γενικής Γραμματείας Δικαίου
έτους 1829), ή όποία ένεκρίθη άπό τήν 'Εφορευτική 'Επιτροπή τοΰ Κέντρου
πρός δημοσίευση στον 45ο τόμο τής ΕΚΕΙΕΔ έτους 2014.

Β.2. Ή Διευθύντρια 'Ερευνών κυρία Δήμητρα Καραμπούλα ολο-
κλήρωσε, σέ συνεργασία μέ τόν πρώην Διευθυντή 'Ερευνών κ. Γεώργιο
Ροδολάκη, τήν κατάρτιση τής αύτοτελοΰς πραγματείας rO Κώδικας
Vaticanus Graecus '2639. Ναξιακά νοταριακά έγγραφα τον Δουκάτου τοϋ
Αιγαίον καί τής Τουρκοκρατίας (1472-1598 καί 1702-1798) (δημοσίευση
στό Παράρτημα 12 τοΰ 44ου τόμου τής Επετηρίδας τοΰ Κέντρου, έτους
2013, σσ. 53-374). 'Ολοκλήρωσε τή συγγραφή μελέτης μέ θέμα: «Legum
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et morum cura. 'Εξέλιξη μίας δικαιοπολιτικής αρχής άπο τήν ήγεμονία
του Αύγουστου έως το τέλος τής ύστερης άρχαιότητας» [δημοσίευση στήν
Επετηρίδα ΚΕΙΕΔ 44 (2012-2013), σσ. 87-127], Διεξήγαγε έρευνα μέ
θέμα: «Ex justis et legitimis causis. Ή utilitas ώς δικαιολογητική άρχή-
άξίωμα τής πολιτικής πράξης» (σσ. 40 περίπου), ή όποία ενεκρίθη άπό τήν
'Εφορευτική 'Επιτροπή του Κέντρου πρός δημοσίευση στον 45ο τόμο τής
Ε ΚΕΙΕΔ έτους 2014.

Β.3. Ό Διευθυντής'Ερευνών κ. Ή λ ί ας Άρναούτογλου ολοκλήρωσε
τή συγγραφή μελέτης μέ θέμα: ((Δωρεές, κληροδοσίες καί "ιδρύματα" στήν
έλληνο-ρωμαϊκή άρχαιότητα. Προβλήματα ορολογίας» [δημοσίευση στήν
Επετηρίδα ΚΕΙΕΔ 44 (2012-2013), σσ. 59-85], Έπίσης, έχει ξεκινήσει τή
διεξαγωγή έρευνας σχετικά μέ τις επιρροές ρωμαϊκών κανόνων δικαίου πριν
άπό τήν εισαγωγή τής Constitutio Antoniniana στή ρωμαϊκή Ανατολή.

Β.4. Ό ερευνητής Β' Βαθμίδας κ. 'Ιωάννης Χατζάκης διεξήγαγε
έρευνα μέ θέμα (('Ένδυμα καί Νόμος στή βενετική Κρήτη. Σκέψεις καί παρα-
τηρήσεις μέ άφορμή κάποιες κανονιστικές διατάξεις γιά τήν πολυτέλεια».
Ή σχετική μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί (σσ. 97 περίπου) καί ένεκρίθη άπό
τήν Εφορευτική Επιτροπή τού Κέντρου πρός δημοσίευση στον 45ο τόμο
τής ΕΚΕΙΕΔ έτους 2014.

[Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κατά τό 2013 τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας πραγ-
ματοποίησε τις ακόλουθες πέντε έκδόσεις:

1. Πρακτικά Γ'Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας τοΰ Κέντρου Έρεύνης
τής Ελληνικής Φιλοσοφίας, υπό τόν τίτλο: Πλάτων, ποιητής καί φιλόσο-
φος: Μνήμη 'Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου.

2. Ε. Μοττςοποταοτ, Philosophical Suggestions.

3. πλατωνοσ, Θεαίτητος, Εισαγωγή, αρχαίο καί νέο κείμενο I. Ν. Θεο-
δωρακόπουλου, Αθήναι 20 1 33.

4. Γ. Μητςοπουλοϊ, Le déclin de la philosophie analytique du droit.

5. Φιλοσοφία, τόμος 43, 2013.

Κατά τό έτος 2013 έξαντλήθηκε ή 1η έκδοση (2012), σέ 1000 αντί-
τυπα, τοΰ βιβλίου τοΰ Thomas Alexander Szlezâk, Τί οφείλει ή Ευρώπη
στους "Έλληνες, ένώ συνεχίστηκε ή συνεργασία τοΰ Κέντρου μέ τό CNRS
(Γαλλία), τή Βρετανική Σχολή Αθηνών καί μέ τούς έκδοτικούς οίκους
EBSCO Publishing, The Philosopher's Index καί Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft.

Συνεχίστηκε άνελλιπώς ή διεξαγωγή τοΰ ερευνητικού σεμιναρίου τοΰ
ΚΕΕΦ, στον χώρο τής Φιλοσοφικής Βιβλιοθήκης «Έλλη Λαμπρίδη».
Πραγματοποιήθηκαν δέκα τακτικές ωριαίες διαλέξεις μέ άκόλουθη συζήτη-
ση επί τών πορισμάτων τής έρευνας τών ομιλητών, διακεκριμένων Ελλήνων
καί ξένων προσκεκλημένων, Καθηγητών Πανεπιστημίων τής Ελλάδας καί
τοΰ έξωτερικοΰ, ώς άκολούθως:

1. Βασίλης Κάλφας (ΑΠΟ), Ό Σωκράτης στον πλατωνικό Εύθύφρονα.

2. Γιώργος Καραμανώλης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Ή επινόηση τής
έννοιας τής άξιας στήν ήθική άπό τούς Στωικούς.

3. Παντελής Μπασάκος (Πάντειο), Ή νεώτερη ιστορία τής έννοιας
((Σοφιστής».

4. Mary Margaret McCabe (Cambridge), From the cradle to the cave:
what happened to self-knowledge in Plato's Republic?

5. Mary Margaret McCabe (Cambridge), Transformative goods: re-
reading Glaucon's challenge.
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6. Daniel Garber (Princeton), Leibniz's Aristotelian Physics.

7. Thomas Alexander Szlezâk (Tubingen), A rather unknown text:
Plato's criticism of writing (Phaedrus 274 b - 278 e).

8. Πασχάλης Κιτρομηλίδης (ΕΚΠΑ), Φιλοσοφική προσέγγιση τον
έργου τον Χριστοδονλον έξ Ακαρνανίας (Παμπλέκη).

9. Στέλιος Βιρβιδάκης (ΜΙΘΕ), Ή Αριστοτελική ήθική και οί σύγχρο-
νες άρετολογικες θεωρίες.

10. Richard D. McKirahan (Pomona College), Ποιοι ήταν οί αρχαίοι
Σοφιστές καί ποια ήταν τά κοινά χαρακτηριστικά τους;

Ό ερευνητής τοΰ Κέντρου Απόστολος Σταβέλας εξελέγη παμψηφεί
στήν Γ' βαθμίδα.

Ή Διευθύντρια Έρευνών-Διευθύνουσα τοΰ ΚΕΕΦ Μαρία Πρωτο-
παπά-Μαρνέλη συμμετείχε σέ έπιστημονική αποστολή (1-7/10/2013)
στό Πανεπιστήμιο Adama Mickiewicza (Poznan, Πολ(ονία) γιά τήν έρευνα
καί ολοκλήρωση τής μελέτης «Γαληνού, Περί Δογμάτων Πλάτωνος καί
Ιπποκράτους», πού θά ενταχθεί στό ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου:
«Ή πρόσληψη τής άρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας ύπό τό πρίσμα τών άρχαί-
ων σχολιαστών τους μέχρι τόν 17ο αιώνα», καί δημοσίευσε τά άκόλουθα
άρθρα:

1. Ή ιδέα τοΰ θανάτου στό έργο τοΰ Montaigne καί τοΰ Rousseau: μία
στωική προσέγγιση, Φιλοσοφία, 43, 2013, σσ. 300-311.

2. La pérennité de la pensée de Ioannis N. Theodoracopoulos dans le
domaine de l'éducation et du langage, Πρακτικά Γ' Διεθνούς Συνεδρίου
Φιλοσοφίας τοΰ ΚΕΕΦ, ύπό τόν τίτλο: Πλάτων, ποιητής καί φιλόσοφος:
Μνήμη Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπονλον, σσ. 35-43.

3. Une nouvelle approche de l'esthétique d'Aristote, Peitho, Examina
Antiqua, 1 (3), 2012, σσ. 267-271.

4. La notion de luxe (polyteleia) selon les Cyniques et les Stoïciens: Le
personnage d'Héraclès, Philosophica, II, 2013, σσ. 96-103.

Π ραγματοποίησε τίς εξής διαλέξεις:

1. «Les philosophes de la mer Egée», 23ο Παγκόσμιο Σννέδριο Φιλο-
σοφίας, 8 Αύγούστου 2013.

2. «La philosophie politique de Platon selon Constantin Despoto-
poulos», 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, 5 Αύγούστου 2013.

3. Συμμετείχε μέ τή μελέτη/άνακοίνωση: «La théologie des Stoïciens et
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l'Hymne à Zeus de Cléanthe» στο πλαίσιο του διαρκούς σεμιναρίου «Causes
et Principes» του CNRS (Γαλλία), (4 Νοεμβρίου 2013) καί τής συνεργασίας
τών δύο ερευνητικών κέντρων.

Επιμελήθηκε τών έξής έκδόσεων τού ΚΕΕΦ: 1. Πρακτικά Γ'Διεθνούς
Συνεδρίου Φιλοσοφίας τού ΚΕΕΦ, 2. τού τόμου 43, 2013, τής Έπετηρίδος
Φιλοσοφία, καί 3. τού βιβλίου τού Γ. Μητσοπούλου, Le déclin de la Philo-
sophie Analytique du Droit.

Ό 'Ερευνητής Β'Δούκας Καπάνταης πραγματοποίησε επιστημο-
νική άποστολή στο Ρέθυμνο (20/9-26/9/2013), όπου συνεργάστηκε γιά τήν
προετοιμασία τού ερευνητικού σεμιναρίου τών Αναλυτικών Προτέρων τού
Αριστοτέλη, πού διοργανώνει άπό κοινού μέ τόν κ. Γ. Καραμανώλη στή
Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη «Έλλη Λαμπρίδη» τής Ακαδημίας Αθηνών, προ-
κειμένου νά εκδοθεί σχολιασμένη μετάφραση τού άριστοτελικού έργου άπό
τήν Ακαδημία Αθηνών.

Πραγματοποίησε τις έξής διαλέξεις: 1. The Doctoral Dissertation of C.
Despotopoulos; its Time and its Era, 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας,
Αθήνα. Φιλοσοφική Σχολή, 5 Αύγούστου 2013. 2. Future Events as Causes
of Actual Events; Kairos and Present Action, 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο
Φιλοσοφίας, Αθήνα, Φιλοσοφική Σχολή, 8 Αύγούστου 2013.

Δημοσίευσε τις έξής μελέτες:

1. On the notion of Proving its own Consistency, New Studies in Weak
Arithmetics (ed. Partick Cégielski et al.), Stanford University Press, 2013.

2. Intuitionistic Semantics for Fitch's Paradox, Perspectives and Foun-
dational Problems in Philosophy of Science (ed. D. Dieks), Springer, Syn-
these Library, 2013.

3. Είναι προβληματική ή άναλογία μεταξύ ψυχής καί πόλεως στήν
Πολιτεία τού Πλάτωνα; (πρός δημοσίευση στά Πρακτικά τοϋ Συνεδρίου:
Κρατική Εξουσία και Δικαιοσύνη, Λευκωσία, 24/11/2011, έπιμ. I. Καλο-
γεράκος, Gutenberg, 2014).

4. Υπόμνημα σχετικό μέ τήν όμιλία τής κυρίας Σεσίλ Ίγγλέση-
Μαργέλλου στο Σεμινάριο του ΚΕΕΦ, στή Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη «"Ελλη
Λαμπρίδη», 12/12/2012, Φιλοσοφία, 43/2, 2013.

5. Cet étant n'a pas été généré en tant qu'étant? (Physique I, 8, contre
Delà Génération et delà Corruption I, 3), Τόμος εις μνήμην τον Καθηγητού
Ιωάννη Ταϊφάκον (έπιμ. Γ. Ξενής), Franz Steiner Verlag, 2014.
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6. To be without a complement; Existential vs. Copulative Uses of
the Verb ΕΙΝΑΙ, Ή πρόσληψις τών άρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων άπο
τους νεωτέρους σχολιαστές τους μέχρι καί τόν 17ο αιώνα, έκδοση ΚΕΕΦ
Ακαδημίας Αθηνών.

Ό 'Ερευνητής Γ' Απόστολος Σταβέλας συνέγραψε κριτικό υπό-
μνημα πηγών καί εισαγωγής τής εκδόσεως τοΰ έργου Περί ερμηνείας τοΰ
Γεωργίου Κορεσσίου, στό πλαίσιο τοΰ έρευνητικοΰ προγράμματος «Ή πρό-
σληψη τής άρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας άπό τους σχολιαστές καί νεωτέ-
ρους φιλοσόφους» τοΰ ΚΕΕΦ, καί πραγματοποίησε επιστημονική άποστολή
στό Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων σχετικά μέ τά νεοελληνικά σχόλια τοΰ Περί
ερμηνείας, στό πλαίσιο τοΰ προγράμματος «Commentaria in Aristotelem
Postbyzantina et Philosophica Neograeca».

Συμμετείχε στά έξης συνέδρια μέ άνακοίνωση:

1. ((Βία, Σήμανση, Νοηματοδότηση», Λόγος, Επικοινωνία καί Εξου-
σία.

2. ((The notion of phrônëma as a regulator in life and as a countermeasure
in crisis», Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of
Life in the Contemporary World, University of Ioannina, Department of
Philosophy, Education and Psychology, 28-30/7/2013.

3a. «Revising Philosophy of Education», 3ß. «The Philosopher-
Musician. The case of Evanghelos Moutsopoulos», 3γ. «Ή κρίση τών μέ-
σων ένημερώσεως ώς κρίση τής γλώσσας κατά τόν Κωνσταντίνο Δεσπο-
τόπουλο», 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας.

4. «Ή μελέτη τών μορίων τοΰ λόγου άπό τόν Στέφανο Κομμητά καί
ή θέση της στό πλαίσιο τοΰ έλληνικοΰ στοχασμοΰ», Διήμερο Πανελλήνιο
Συνέδριο για τον Στέφανο Κομμητά.

Συμμετείχε στήν έπιμέλεια έκδόσεως τοΰ τόμου 43, 2013 τής Έπετη-
ρίδος Φιλοσοφία.

Ή Διευθύνουσα καί οί 'Ερευνητές συμμετείχαν στή διοργάνωση καί
στις εργασίες τοΰ έρευνητικοΰ σεμιναρίου Φιλοσοφίας τοΰ ΚΕΕΦ.

Τέλος, ή βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου εμπλουτίσθηκε μέ περισσότερα άπό
100 βιβλία.

[Μαρία Πρωτοπαπα-Μαρνέλη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

'Εκδόθηκε στά «Δημοσιεύματα τού Κέντρου 'Ερεύνης τής Ελληνικής
Κοινωνίας», στή σειρά «Ανθρωπολογικές καί κοινωνιολογικές όψεις τού
αγροτικού χώρου τής έλληνικής κοινωνίας» μέ αύξοντα άριθμό 14/2, ή με-
λέτη τού Νίκου Καμπέρη, ερευνητή Β' Βαθμίδας του ΚΕΕΚ (έπιμέλεια Λ.
Στυλιανούδη), Αγροτική κρίση, εργασιακή m 'ασφάλεια, κοινωνική αβεβαι-
ότητα στους νέους αγρότες. "Ερευνα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας 1997-
2001.

Β. ΕΡΕΥΝΕΣ

I. «.Φτώχεια καί κοινωνική περιθωριοποίηση στήν ελλη-
νική κοινωνία. Μορφές καί μη χ αν ισ μοί κοινωνικής αποδι-
άρθρωσης στον άστικό καί αγροτικό χώρο», μεγάλο έρευνητικό
συνεχιζόμενο πρόγραμμα βασικής έρευνας.

1.1. Οί φτωχοί καί τό κοινωνικό ζήτημα: μια σύντομη περιήγηση στήν
ιστορία (συνεχιζόμενη έρευνα, Αλίκη Βαξεβάνογλου). 'Ολοκληρώθηκε
ή συγγραφή του μέρους πού άφορά τόν Μεσαίωνα καί στηρίζεται σέ
βιβλιογραφική (86 βιβλία) καί άρθρογραφική (125 άρθρα) έρευνα.

1.2. Ό τρόπος με τόν οποίο ή οικονομική κρίση επηρεάζει τόν τρόπο πού
οικογένειες μικροαστικών στρωμάτων επενδύουν κοινωνικά καί συμ-
βολικά στήν έκπαίδευση καί τή δυνατότητα καί τόν βαθμό πρόσβασης
τών παιδιών τους στήν ιδιωτική εκπαίδευση (συνεχιζόμενη έρευνα.
Αγγελική Αθανασοπούλου). Διαμόρφωση έρωτηματολογίου ήμιδομη-
μένων συνεντεύξεων, βιβλιογραφική καί άρθρογραφική έρευνα.

1.3. Σημερινή σχολική πραγματικότητα καί φτώχεια. Περιθωριοποίηση
καί απόκλειαμός (συνεχιζόμενο έρευνητικό πρόγραμμα, Μαρία Ντορο-
πούλου). 'Επιτόπια έρευνα σέ τρία σχολεία τού Πειραιά μέ άνοικτά καί
κλειστά έρωτηματολόγια.

1.4. Οικογένεια, άνεργία και οί επιπτώσεις τής φτώχειας στήν υγεία, στις
σημερινές κοινωνικές συνθήκες (συνεχιζόμενη έρευνα, Κατερίνα Βασι-
λικού). 'Ολοκλήρωση βιβλιογραφικής έρευνας.
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II. αΑγ ροτ ική κρίση καί κοινωνική παθολογία. Ή περί-
πτωση τον νομον Αίτωλοακαρναν ιας», μεγάλο ερευνητικό συνεχι-
ζόμενο πρόγραμμα βασικής ερευνάς, τό όποιο χρηματοδοτείται έν μέρει άπό
τήν Επιτροπή Ερευνών τής Ακαδημίας Αθηνών.

II. 1. Μορφές και μηχανισμοί φτώχειας καί κοινωνικής περιθωριοποίη-
σης τόσο στον αστικό όσο καί στον αγροτικό χώρο τον νομον Αιτω-
λοακαρνανίας (συνεχιζόμενη έρευνα, Νίκος Καμπέρης). "Ερευνα
πεδίου καί συλλογή δεδομένων γιά τά άτομα πού προσφεύγουν στήν
Κοινωνική Πρόνοια, τό Κοινωνικό 'Ιατρείο/Φαρμακείο καί τά συσσί-
τια τής 'Εκκλησίας.
II. 2. Οι παραδοσιακές θεραπείες ίασης τής τρέλλας, δπως καταγράφονται
στον νομό Αιτωλοακαρνανίας (ολοκληρωμένη έρευνα πεδίου, Λίλυ
Στυλιανούδη). Βιβλιογραφική έρευνα.
II. 3. Μετασχηματισμοί τον κοινωνικού ίστον σε μιά ορεινή περιοχή
τής Αιτωλοακαρνανίας (συνεχιζόμενη έρευνα, Λίλυ Στυλιανούδη).
Βιβλιογραφική έρευνα.
II. 4. Αγροτική κρίση καί κοινωνική παθολογία: οίαντοκτονίεςτώνάγροτών
στον νομό Αιτωλοακαρνανίας (ολοκληρωμένη έρευνα πεδίου μέ συγ-
κέντρωση δεδομένων άπό φορείς πού καταγράφουν τά περιστατικά,
συνεντεύξεις μέ οικείους καί μέλη οικογενείας αύτοχείρων, Νίκος
Καμπέρης). 'Ολοκλήρωση τής συγγραφής τής μονογραφίας.
II. 5. Αγροτικοί κρίση καί κοινωνική άβεβαιότητα γιά τ ους νέονς αγρότες
στον νομό Αιτωλοακαρνανίας (Νίκος Καμπέρης). 'Ολοκλήρωση καί
έκδοση τής σχετικής μελέτης.

II. 6. Ό τοπικός τύπος τής Αιτωλοακαρνανίας κατά τήν περίοδο 1860-

1940 καί άνάλνση τών άναπαραστάσεων τον «Κακόν» (Μαρία Ντο-
ροπούλου). Αποδελτίωση ψηφιοποιημένου τοπικού τύπου, καταγραφή
392 περιστατικών καί συγγραφή σχετικής μελέτης, ή όποία χρήζει
έπιμελείας γιά τήν έκδοσή της.

III. «Οί οικονομικές καί κοινωνικες επιπτώσεις τής με-
τανάστενση ς στήν Ελλάδα ».

III. 1. Οί ακηδεμόνευτοι άνήλικοι μετανάστες στήν 'Ελλάδα (Αλίκη Βαξε-

βάνογλου). 'Ολοκληρωμένη έρευνα πεδίου: 50 συνεντεύξεις, 315 πε-
ριπτώσεις άνήλικων μεταναστών καί 1.890 προσωπογραφικά θεμα-
τικά δελτία.
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III. 2. Παραμονή στήν Ελλάδα ή επιστροφή στήν πατρίδα; Οί προσδοκί-
ες καί οί ελπίδες τών Πολωνών μαθητών στήν 'Ελλάδα τής κρίσης
(ερευνά πεδίου μέ συνεντεύξεις καί ερωτηματολόγια [390], Μαρία
Ντοροπούλου). 'Έγινε ή ποσοτική έπεξεργασία τών δεδομένοι ν στο
SPSS, καθώς καί ή βιβλιογραφική καί άρθρογραφική έρευνα.

III. 3. Μετανάστες μαθητές καί εκπαιδευτική υποστήριξη στο 2ο Γυμνάσιο

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού (ολοκληρωμένη έρευνα
πεδίου ποσοτικών δεδομένων καθώς καί ποιοτική άνάλυσή τους,
Κατερίνα Βασιλικού). Συγγραφή σχετικής μελέτης.

IV. (('Η οικογένεια στήν έλληνική κοινωνία» (συνεχιζόμενη
βασική έρευνα).

IV. 1. Νέα δίκαια, νέοι θεσμοί, νέες μορφές οικογένειας (ολοκληρωμένη

έρευνα σέ νομολογία ελληνικών καί διεθνών δικαστηρίων, καθώς καί
τής σχετικής βιβλιογραφικής καί άρθρογραφικής άνασκόπησης, Λίλυ
Στυλιανούδη καί συνεργάτες). 'Ολοκλήρωση συγγραφής σχετικού
κειμένου.

V. ((Ανθρωπολογία και Εκπαίδευση» (συνεχιζόμενη βασική
έρευνα).

V. 1. Η άξιοποίηση τον παραμυθιού ώς διαδικασίας μάθησης καί καλλι-

έργειας τής γλώσσας στ») σημερινή σχολική πραγματικότητα στήν
Ελλάδα (όλοκλήρο^ση έρευνας διά τής εφαρμογής τής σχετικής μεθό-
δου σέ μαθητές σχολείων, Μαρία Ντοροπούλου). Συγγραφή σχετικού
άρθρου.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΟΜΙΛΙΕΣ,
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Όλοι άνεξαιρέτως οί έρευνητές τού Κέντρου εργάστηκαν γιά τή διάδο-
ση καί προβολή τών ερευνών τού ΚΕΕΚ. μέ κεφάλαια σέ βιβλία, άρθρα σέ
διεθνή καί ελληνικά περιοδικά κύρους, άρθρα σέ Πρακτικά συνεδρίων, πα-
ρουσιάσεις σέ διεθνή καί έλληνικά συνέδρια, μαθήματα μεταπτυχιακού έπι-
πέδου, διαλέξεις καί ομιλίες σέ Πανεπιστήμια καί Δημόσιες Σχολές. Ακόμη
ορισμένοι είναι έπιμελητές καί άναγνώστες έκδόσεο.>ν, κριτές σέ περιοδικά
κύρους, καθώς καί ειδικοί έμπειρογνώμονες.
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'Επίσης, στο ΚΕΕΚ εργάστηκε εθελοντικά στήν ποσοτική επεξεργα-
σία τών δεδομένοι τών έπιτόπιων ερευνών του στό πρόγραμμα SPSS, προς
άπόκτηση έμπειρίας καί εμπλουτισμού τοϋ βιογραφικού της, ή έπί πτυχίω
στατιστικός Ελένη Βουδούρη.

[Μ.-Γ. Λίλυ Στυλιανούδη]
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