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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εις το παρόν πόνημά μου πήρα την απόφαση να συμπεριλά-
βω μια σειρά άρθρων μου, τα οποία έγραψα από το 2006 μέχρι 
τώρα και δημοσιεύθηκαν στο Σερραϊκό περιοδικό και ημερήσιο 
τύπο. Όπως προκύπτει από την ημερομηνία τους, η συγγραφή 
τους υπήρξε η άμεση ανταπόκρισή μου στα ερεθίσματα της επι-
καιρότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσφατη αναθεώρηση 
του Συντάγματος, στα εθνικά μας θέματα και σε διάφορα κοινω-
νικά και γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Έτσι, προσπερνώντας 
την χρονική ημερομηνία γραφής του κάθε άρθρου, προχώρησα 
σε μία θεματολογική σειρά καταγραφής των στο παρόν πόνημα 
και ειδικότερα:

Κατ’αρχήν περιέλαβα τα άρθρα που αναφέρονται στην πρό-
σφατη αναθεώρηση του Συντάγματος, τα οποία υπεβλήθησαν και 
στη Βουλή των Ελλήνων, ο Γραμματέας της οποίας με διαβεβαί-
ωσε ότι τα διεβίβασε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την 
αναθεώρηση του Συντάγματος και με ευχαρίστησε για την πρω-
τοβουλία αυτή. Επειδή ο χώρος ενός άρθρου είναι πολύ περιο-
ρισμένος, ήταν πολύ φυσικό να επιλέξω σύντομες μεν σε έκταση 
προτάσεις προς αναθεώρηση, οι οποίες όμως αναφέρονται σε 
ουσιώδη θέματα για τα περισσότερα των οποίων δεν έγινε λόγος 
μέχρι σήμερα από καμία γραφίδα, προχώρησα δε στην γραφή 
των άρθρων αυτών με απολύτως εκλαϊκευμένη γλώσσα, ώστε να 
είναι κατανοητά και από τον μη νομικό αναγνώστη. Και είναι μεν 
αληθές ότι η πρόσφατη αναθεώρηση περιορίστηκε βασικά μόνον 
στην άρση του ασυμβίβαστου των Βουλευτών, ωστόσο οι προτά-
σεις των άρθρων μου εξακολουθούν να έχουν την επικαιρότητά 
τους και για την προσεχή αναθεώρηση, οποτεδήποτε γίνει αυτή.

Ακολουθεί μια σειρά άρθρων που αναφέρονται στα εθνικά 
μας θέματα και ιδιαίτερα στο Σκοπιανό. Ειδικότερα, αναφέρω όλα 
τα ιστορικά, εθνολογικά και νομικά στοιχεία από τα οποία αποδει-
κνύεται η ελληνικότητα της Μακεδονίας και η παντελής έλλειψη 
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σχέσης εθνολογικής ή ιστορικής συνέχειας ανάμεσα στους σημε-
ρινούς κατοίκους του κρατιδίου των Σκοπίων και τους Αρχαίους 
Έλληνες Μακεδόνες. Επειδή όμως η Ηγεσία μας, παρά την περί 
του αντιθέτου θέληση του ελληνικού Λαού στην συντριπτική του 
πλειοψηφία, με την οποία συντάσσομαι απολύτως, παρέκαμψε 
την απόφαση των πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή και προχώρησε 
σε διάλογο για σύνθετη ονομασία με «γεωγραφικό προσδιορι-
σμό» χωρίς να επεξηγεί στον ελληνικό Λαό τον όρο αυτό και τις 
συνακόλουθες δεσμεύσεις που θα πρέπει να αποδεχτούν τα 
Σκόπια, θεώρησα σκόπιμο να κάνω με τα άρθρα μου αυτά την 
μικρή μου αντίσταση προβάλλοντας την αλήθεια.

Στη συνέχεια περιλαμβάνονται διάφορα άρθρα για κοινωνικά 
θέματα, θέματα γενικού ενδιαφέροντος, ακόμη και μερικά αθλητι-
κά, τα οποία γράφηκαν από ερεθίσματα της επικαιρότητας.

Στην επόμενη ενότητα επιλέχθηκαν ορισμένα αυθεντικά δικα-
στικά περιστατικά που αντλήθηκαν από τη δεξαμενή της μνήμης 
μου, τα οποία πάντοτε θα εξακολουθούν να διατηρούν την επι-
καιρότητά τους.

Τέλος, όπως συνηθίζω, χάριν της ψυχαγωγίας του αναγνώ-
στη, συμπεριέλαβα ορισμένα δικαστικά ανάλεκτα γραμμένα με 
μία εμφανή σατυρική διάθεση και προερχόμενα εξ αντιγραφής 
από παλαιότερα κείμενα.

Η ικανοποίηση του αναγνώστη από το πόνημά μου θα απο-
τελέσει για μένα την μεγαλύτερη αμοιβή.

6/4/2009

Γεώργιος Ν. Παπανίκος
Ε. Τ. Δικηγόρος Σερρών
Γεώργιος Ν. Παπανίκος
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1. Η ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Συνταγματική επιταγή για την προστασία των θε-
σμών του γάμου και της οικογένειας που αποτελούν 
θεμέλιο για την συντήρηση του έθνους. Νομοθετικό 
κενό στην Ελλάδα από παράλειψη της πολιτείας όσον 
αφορά την προστασία του  κ ύ ρ ο υ ς   των θεσμών 
αυτών. Επισημαίνεται η ανάγκη αυτής της νομοθετι-
κής ρύθμισης.

Πρόσφατα η Μεγάλη Βρετανία με τον νόμο “Civil Partnership 
Act” της 18.11.2004 αναγνώρισε την «πολιτική σχέση συμπαρά-
στασης», δηλαδή την συμβίωση δυο ομοφυλοφίλων. Μάλιστα, 
με το άρθρο 1 του πρώτου μέρους προσδιόρισε και τον νομοθε-
τικό ορισμό της σχέσης αυτής ως “Partnership” ορίζοντας ότι 
σημαίνει τον δεσμό δυο ανθρώπων του ίδιου φύλου.

Άρπαξαν λοιπόν την ευκαιρία δυο επιφανείς Άγγλοι ομοφυ-
λόφιλοι καλλιτέχνες, ο τραγουδιστής Έλτον Τζων και ο σκηνοθέ-
της Ντέιβιντ Φέρνις και μετέβησαν στο Δημαρχείο του Γουίνδσορ 
όπου δήλωσαν τη συμφωνία τους να συμβιώσουν, επιδεικνύο-
ντας περιχαρείς το εγχείρημά τους σε όλα τα Μ.Μ.Ε.

Ουδεμία προκατάληψη έχω κατά των προαναφερόμενων 
συμβιούντων ομοφυλόφιλων, ούτε κατά των όμοιών τους γενι-
κότερα, απλά τους θεωρώ ότι ατύχησαν στη ζωή διότι, εξ αιτίας 
της σεξουαλικής τους προτίμησης, δεν μπορούν να ζήσουν στην 
κοινωνία τον κατά φύσιν βίον, δηλαδή την δια του γάμου μετά της 
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γυναικός συγκλήρωση του βίου μετ’αυτής προς το μεγαλείο της 
τεκνοποιίας και την δημιουργία της οικογένειας, η οποία κατά το 
Σύνταγμα, (άρθρο 21 § 1) «αποτελεί το θεμέλιο για την συντήρη-
ση και προαγωγή του Έθνους».

Παλαιότερα η κοινωνία και η πολιτεία τους είχε υπό διωγμό, 
σήμερα όμως τους ανέχονται και απολαμβάνουν την συνταγμα-
τική προστασία σε ότι αφορά τα πολιτικά δικαιώματά τους, τις 
ατομικές τους ελευθερίες, τον ιδιωτικό τους βίο και τα «ευαίσθητα 
προσωπικά τους δεδομένα», αρκεί με τη συμπεριφορά τους να 
μην παραβιάζουν τους νόμους και τα ατομικά δικαιώματα των 
υπολοίπων μελών της κοινωνίας.

Το ερέθισμα όμως για να γράψω το παρόν έλαβα από τον 
απαράδεκτο τρόπο, με τον οποίο διάφορα Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα 
μετέδωσαν και σχολίασαν την «είδηση», κάνοντας ανεπίτρεπτα 
την χρήση του όρου «γάμος», αναφερόμενα στην πολιτική συμ-
φωνία συμβίωσης των δυο αυτών διάσημων Άγγλων ομοφυλόφι-
λων, απεμπολόντας με ευκολία την ιερή έννοια του γάμου προς 
το εκφυλιστικό μόρφωμα της συμβίωσης δυο αντρών, κόντρα 
προς την προαναφερόμενη συνταγματική επιταγή. Θέλω να πι-
στεύω ότι αυτό δεν το έπραξαν συνειδητά, αλλά από αμέλεια, 
απροσεξία και βιασύνη, οφειλόμενη στο πιεστικό πρόγραμμα 
ροής και προβολής των ειδήσεων.

Έτσι πήρα την απόφαση να αναφερθώ, όσο πιο απλά μπο-
ρώ, στα γραπτά κείμενα που προσδιορίζουν την έννοια του γά-
μου, ώστε και ο μη νομικός αναγνώστης να μπορέσει να βγάλει 
εύκολα τα συμπεράσματά του. Ειδικότερα,αναφέρομαι στα εξής 
κείμενα:

1. Κατ΄αρχήν, ο ορισμός του γάμου: «Γάμος εστίν ανδρός 
και γυναικός συνάφεια και συγκλήρωσις του βίου παντός και 
θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία» οφείλεται στο μεγάλο 
Ρωμαίο νομοδιδάσκαλο Δομίτιο Ουλπιανό (170-228 μ. χ.) τον 
οποίο δημοσίευσε αμέσως μετά τον θάνατό του το 228 μ. χ. ο μα-
θητής του και επίσης Ρωμαίος νομοδιδάσκαλος Ερένιος Μοδε-
στίνος. Ο διδάξας το θαυμάσιο αυτό ορισμό του γάμου, που εξα-
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κολουθεί να γίνεται δεκτός μέχρι των ημερών μας, Ρωμαίος νο-
μοδιδάσκαλος Δομίτος Ουλπιανός έχει σαφώς επηρεασθεί τόσο 
από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όσο και από την χριστιανική 
διδασκαλία. Πράγματι, κατά το μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο Αρι-
στοτέλη «Ηθικά Νικομάχεια» 8.12.7 «Ανδρί δε και γυναιξί φιλία 
δοκεί κατά φύσιν, υπάρχειν ... ού μόνον της τεκνοποιίας χάριν 
συνοικούσιν, αλλά και είς τον βίον». Αλλά και κατά την χριστιανική 
διδασκαλία Ματθαίου Κεφ. ΙΘ 5, 6 αναφέρεται: «Ένεκεν τούτου 
καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και κολ-
ληθήσεται τη γυναικί αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκαν μίαν, 
ώστε ουκέτι εισί δύο, αλλά σάρξ μία». Επίσης Αποστόλου Παύ-
λου προς Εφεσίους επιστολή Κεφ. Ε 31, 32 όπου αναφέρεται: 
«Αντί τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μη-
τέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού έσονται οι 
δύο εις σάρκαν μίαν. Το μυστήριο τούτο μέγα εστίν».

2.	 Ο παραπάνω ορισμός του γάμου του Ουλπιανού συμπε-
ριλήφθηκε αυτούσιος στην κωδικοποίηση του Βυζαντινού δικαίου 
από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό Ά (527-565). Συγκεκριμένα 
στον Ν. 1 Παν. 23.2 Βασ.1 (ΚΗ-Δ) για πρώτη φορά προσδιορί-
στηκε ο νομοθετικός ορισμός του γάμου ως εξής: «Γάμος εστίν 
ανδρός και γυναικός συνάφεια και συγκλήρωσις του βίου πάντος 
και θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία». Ο νόμος αυτός, 
όπως όλη η κωδικοποιημένη νομοθεσία από τον Αυτοκράτορα 
Ιουστινιανό τον Ά με σαφείς τις ρίζες στο Ρωμαϊκό Δίκαιο, φέρει 
στην νομική επιστήμη την ονομασία «Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο» 
και ίσχυσε στο Βυζάντιο επί εννέα (9) αιώνες από τον Ιουστινιανό 
Ά μέχρι την άλωση της Πόλης.

3.	 Όταν το 1821 απελευθερώθηκε η Ελλάδα από τον τουρ-
κικό ζυγό και η Ά Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο την 1.1.1822 
κήρυξε την ανεξαρτησία του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, 
ακολούθησε το Διάταγμα της 3 Φεβρουαρίου /7 Μαρτίου 1834 
«Περί του πολιτικού νόμου», το οποίο σαν πολιτικό νόμο, δη-
λαδή σαν αστικό κώδικα της Ελλάδος ψήφισε και έθεσε σε ισχύ 
τους νόμους των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, δηλαδή το Βυζα-
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ντινορωμαϊκό δίκαιο, το οποίο ίσχυσε στη χώρα μας επί 112 έτη 
μέχρι το 1946, οπότε και καταργήθηκε από το άρθρο 5 § 1 του 
Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, ο οποίος ισχύει έκτοτε. 
Επομένως από το 1834 μέχρι το 1946, επί 112 έτη ίσχυσε στη 
χώρα μας ο προαναφερόμενος νόμος του Ιουστινιανού Ά σχετικά 
με τον προσδιορισμό της έννοιας του γάμου.

4.	 Ο Αστικός μας Κώδικας που ίσχυσε από το 1946 έκρι-
νε ότι δεν ήταν πλέον σκόπιμο να επαναλάβει τον νομοθετικό 
προσδιορισμό του γάμου, αφού η προαναφερθείσα έννοιά του 
κατίσχυσε επί 900 έτη στο Βυζάντιο και επί 112 έτη στη νεότερη 
Ελλάδα και έγινε πλέον συνείδηση των Ελλήνων. Έτσι στο αρχι-
κό άρθρο 1350 περί του γάμου διέλαβε τα εξής: «Προς σύναψη 
γάμου απαιτείται να έχει συμπληρωμένο ο μεν ανήρ το 18ο έτος η 
δε γυνή το 14ο» σαφώς αναφερόμενος στην διάκριση φύλου.

5. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ) στο άρθρο 12 ορίζει ότι: «Άμα τη συμπληρώσει ηλικίας 
γάμου, ο ανήρ και η γυνή έχουν δικαίωμα να συνέρχωνται εις γά-
μον και ιδρύωσιν οικογένεια συμφώνως προς τους διέποντας το 
δικαίωμα τούτο εθνικούς νόμους».

Με βάση τα προαναφερόμενα κείμενα καταλήγουμε στο συ-
μπέρασμα ότι η διαφορά φύλου είναι αναγκαίος όρος για την 
σύναψη γάμου. Κατ’ακολουθίαν η ένωση δυο ομοφυλοφίλων 
προς συμβίωση δεν μπορεί να αποκαλεσθεί «γάμος» αλλά ιδι-
όμορφη σχέση προς συμβίωση, τον ορισμό δε της σχέσης αυ-
τής θα πρέπει να την καθορίσει ο νομοθέτης, όταν αποφασίσει 
να αναγνωρίσει μια τέτοια σχέση. Τέλος, την διάκριση του φύλου 
ως συστατικό στοιχείο της έννοιας και σύστασης του γάμου ανα-
γνωρίζει η νομοθεσία όλης της χριστιανικής Ευρώπης όπως π.χ. 
στην Αυστρία κατά το άρθρο 44 του Αστικού Κώδικα: «...Εν τη 
συμβάσει του γάμου, δυο πρόσωπα διαφόρου φύλου εκδηλώ-
νουν, σύμφωνα με το νόμο, την θέλησή των να ζήσουν σε αχώρι-
στη κοινωνία κλπ», στη Γαλλία δίνεται περί του γάμου ο ορισμός 
«Γάμος είναι η ένωση δυο προσώπων διαφόρου φίλου, συνα-
πτόμενη κατά ορισμένους πανηγυρικούς τύπους», αλλά και στην 
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Αγγλία η νομολογία αναφέρει ότι γάμος θεωρείται «η ηθελημένη 
ένωση δια βίου ενός ανδρός και μιας γυναικός προς αποκλεισμό 
κάθε άλλης όμοιας συμβιώσεως κλπ.».

Συνακόλουθο της παραπάνω αναλυθείσης έννοιας του γάμου 
θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η ένωση δυο ομοφυλοφίλων προς 
συμβίωση δεν δημιουργεί οικογένεια και τούτο διότι, όπως προ-
αναφέρθηκε, από την νομική επιστήμη δίνεται ως ορισμός της 
οικογένειας «Η διά του γάμου δημιουργούμενη συγγένεια». Ακο-
λουθώντας και αυτήν την ετυμολογία των λέξεων οικογένεια και 
συγγένεια, σε συνδυασμό με την φυσική αδυναμία τους να γεν-
νήσουν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι συμβιούντες ομο-
φυλόφιλοι δεν μπορούν να θεωρούν ότι αποτελούν οικογένεια. 
Μπορεί ο νομοθέτης ενδεχομένως να τους αναγνωρίζει ορισμένα 
δικαιώματα, όπως π.χ. προστασία στέγης, εξομοιόνοντας με την 
προστασία της οικογενειακής στέγης, προστασία ασύλου οικίας, 
προστασία φορολογική κλπ., αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπο-
ρούν να επικαλούνται ότι αποτελούν οικογένεια, αλλά μόνο σχέ-
ση συμβίωσης.

Και τώρα εισερχόμεθα στο θέμα της Συνταγματικής προστα-
σίας των θεσμών του γάμου και της οικογένειας, αλλά και στην 
νομοθετική θωράκιση τους από την Πολιτεία. Η διάταξη του άρ-
θρου 21 §  1 του Συντάγματος ορίζει τα εξής: «Η οικογένεια, ως 
θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και 
ο γάμος, η μητρότητα και παιδική ηλικία τελούν υπό την προ-
στασία του Κράτους.». Με τη διάταξη αυτή το Σύνταγμα σαφώς 
επιτάσσει την Πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα νομοθετικά 
μέτρα προστασίας των θεσμών αυτών, ενώ ταυτόχρονα οφείλει 
να απόσχει από την λήψη κάθε μέτρου βλαπτικού των θεσμών, 
διότι, με βάση τον εξυπακουόμενο απαγορευτικό κανόνα, κάθε 
τέτοιο μέτρο βλαπτικό των θεσμών θα κριθεί αντισυνταγματικό 
και συνεπώς ανεφάρμοστο.

Και ερωτάται: η Πολιτεία ενήργησε για την νομική θωράκιση 
των θεσμών αυτών; Απάντηση πρώτη: Εις ότι αφορά την νομο-
θετική ρύθμιση της λειτουργίας των θεσμών αυτών και την προ-
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στασία των α τ ό μ ω ν  των εις γάμον ερχομένων και των α τ ό 
μ ω ν  της δια του γάμου δημιουργουμένης οικογένειας, αναφο-
ρικά με τις προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις η απάντηση 
είναι καταφατική, και τούτο έγινε με την ψήφιση του αστικού κώ-
δικα και όλων των ειδικών νόμων που τον ακολουθούν, αλλά και 
όλων των Διεθνών Συμβάσεων τις οποίες επικύρωσε η Ελλάδα 
σαν δημοκρατική χώρα μέλος του Ο.Η.Ε. και της Ε.Ε. Απάντηση 
δεύτερη : Εις ότι όμως αφορά την νομοθετική προστασία του κ 
ύ ρ ο υ ς  των θεσμών αυτών από οποιαδήποτε προσβολή, η 
Πολιτεία ουδέν νομοθετικό μέτρο έλαβε μέχρι σήμερα, παρ’ότι η 
διάταξη αυτή ίσχυσε επί πολλές δεκαετίες και υπό το κράτος των 
προηγουμένων Συνταγμάτων, τούτο δε εξάγεται σαφώς από την 
αναδρομή σε όλες τις διατάξεις που ανεφέρθησαν στην πρώτη 
απάντηση αλλά και στο εικοστό κεφάλαιο του ποινικού μας κώδι-
κα όπου αναφέρονται τα εγκλήματα τα σχετικά με το γάμο και την 
οικογένεια (άρθρα 354-360 ΠΚ) και στο οποίο επίσης ουδεμία 
σχετική πρόβλεψη υπάρχει.

Επομένως, διαπιστώνεται η ύπαρξη νομοθετικού κενού. Αν 
λοιπόν σήμερα με οιονδήποτε μέσο και τρόπο προκληθεί δημό-
σια προσβολή του    κ ύ ρ ο υ ς  των θεσμών του γάμου και της 
οικογένειας, κατά την ταπεινή μου γνώμη η πολιτεία δεν μπορεί 
να παράσχει την από τη διάταξη του άρθρου 21 § 1 του Συντάγ-
ματος οφειλόμενη προστασία για την άρση της προσβολής και 
την υποβολή κυρώσεων. Η ανάγκη λοιπόν να καλυφθεί αμέσως 
το νομοθετικό αυτό κενό είναι σήμερα επιτακτική, λαμβανομένων 
υπ’όψη των παντοειδών και σκληρών επιθέσεων που δέχονται οι 
θεσμοί, ακόμη δε περισσότερο αφού ο θεσμός, της δια του γάμου 
δημιουργουμένης οικογενείας, θεωρείται θεμέλιο του έθνους.

Γνωρίζω το βαρύ έργο των «Αναθεωρητών» του Συντάγματος 
και του επιστημονικού επιτελείου των Συνεργατών τους οι οποίοι 
θα κληθούν να επεξεργαστούν σοβαρότατα θεσμικά θέματα. Ας 
αφιερώσουν λίγο χρόνο για την ταπεινή μου επισήμανση. Προτεί-
νω να προστεθεί μια ερμηνευτική δήλωση στο τέλος της διάταξης 
του άρθρου 21 § 1 του Συντάγματος, η οποία να διευκρινίζει ότι 
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η οφειλόμενη προστασία του Κράτους αφορά και το κύρος των 
θεσμών του γάμου και της οικογένειας. Με το μικρό αυτό έργο 
των Αναθεωρητών θα εξαναγκαστεί η Πολιτεία να πράξει τώρα 
αυτό που πολλές δεκαετίες παρέλειψε.

Σέρρες Μάρτιος 2006
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2.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΚΟΥ

Έννοια του όρκου. Διάκρισή του σε θρησκευτικό 
(μάρτυρα, υπαλλήλου, πραγματογνώμονα κ.λ.π.) και 
σε συνταγματικό (Προέδρου Δημοκρατίας και Βουλευ-
τών). Νομοθετικό κενό στον συνταγματικό όρκο. Δεν 
προβλέπει όρκο των άθεων, οι οποίοι δίδουν υπο-
κριτικά τον συνταγματικό όρκο για να αποκτήσουν το 
βουλευτικό αξίωμα. Μια θαρραλέα πρόταση.

Σε πρωτοσέλιδο μεγάλης απογευματινής εφημερίδας των 
Αθηνών δημοσιεύτηκε πρόσφατα η πληροφορία ότι, κατά την επι-
κείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, από ένα πολιτικό κόμμα 
θα προταθεί η κατάργηση του θρησκευτικού όρκου γενικά, χωρίς 
να διευκρινίζει σε ποιον θρησκευτικό όρκο αναφέρεται η πρότα-
ση και χωρίς να αιτιολογεί την σκοπιμότητα της. Είχε προηγηθεί 
όμοια πρόταση από ολιγομελή ομάδα βουλευτών του κόμματος 
αυτού εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε η παραπάνω διατυπωθεί-
σα πρόταση. Πήρα λοιπόν το ερέθισμα από το δημοσίευμα αυτό 
και αποφάσισα να γράψω για την έννοια του θρησκευτικού όρ-
κου, τα κείμενα που τον καθιέρωσαν και για την αναγκαιότητα της 
καθιέρωσής του, ώστε ο αναγνώστης να σχηματίσει την γνώμη 
του για την βασιμότητα ή μη της παραπάνω πρότασης.

Τον ορισμό του όρκου έδωσαν στην Ελλάδα οι κορυφαίοι δικο-
νομολόγοι μας Β. Οικονομίδης και Σ. Ευκλείδης από τις αρχές του 
περασμένου αιώνα ως εξής: «Όρκος καλείται η καθ’ωρισμένον 
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τύπον θρησκευτική διαβεβαίωσες ότι αληθή τις λέγει ή υπό-
σχεται». Αλλά και οι μεταγενέστεροι αυτών επίσης διακεκριμένοι 
δικονομολόγοι μας Γ. Ράμμος και Α. Κιτσικόπουλος έδωσαν τον 
εξής ορισμό του όρκου: «Όρκος καλείται η υπό την επίκληση 
του Θείου διαβεβαίωσις περί της αληθείας ή αναληθείας γε-
γονότος τινος ή πέρι της εκτελέσεως πράξεως τινος».

Όπως είναι κατανοητό ο όρκος καθιερώθηκε, ως όρκος πί-
στεως, υπό την επίκληση του Θείου, προκειμένου ο δίδων τον 
όρκο να προσδώσει την απόλυτη αξιοπιστία στον λόγο του όταν 
διαβεβαιώνει την αλήθεια ή υπόσχεται ότι θα εκτελέσει κάποια 
πράξη. Χάριν όμως της απλοποιήσεως του θέματος επιβάλλεται 
να κάνουμε έναν διαχωρισμό του  κ ο ι ν ο ύ όρκου, που δίδει ο 
Έλληνας πολίτης, από τον  σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ό  όρκο που δίδουν 
κατά το Σύνταγμα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και οι 
Έλληνες Βουλευτές.

Ο  κ ο ι ν ό ς  όρκος ορίζεται από το άρθρο 13 παρ. 5 του Συ-
ντάγματος ως εξής: «Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, 
που ορίζει και τον τύπο του». Πρόκειται για τον όρκο που ορίζε-
ται με νόμο να δίδει  ο Έλληνας πολίτης ενώπιον διοικητικών 
ή δικαστικών Αρχών για διάφορους λόγους όπως ο όρκος του 
δημοσίου υπαλλήλου όταν αναλαμβάνει υπηρεσία, ο όρκος των 
στρατιωτικών γενικά, των Όργάνων του Κράτους, ο όρκος των 
μαρτύρων στα δικαστήρια κ.λ.π. Είναι αναρίθμητες οι περιπτώ-
σεις των νόμων που προσδιορίζουν τον θρησκευτικό αυτόν όρκο 
και το περιεχόμενό του. Ο κοινός αυτός όρκος δίδεται θέτοντας 
την παλάμη του δεξιού χεριού επί του Ιερού Ευαγγελίου και ακο-
λουθεί  ο όρκος για την πίστη στο Σύνταγμα και στους νόμους του 
Κράτους, ή, προκειμένου περί μαρτύρων, ότι θα πει την αλήθεια 
και μόνη την αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση ο νόμος που επιβάλλει 
και καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο του όρκου, προβλέπει 
για τους αλλόθρησκους, ετερόδοξους ή και τους άθεους-άθρη-
σκους τον τύπο του όρκου που δίδουν αυτοί κατά την θρησκεία 
ή το δόγμα τους. Κατά την γνώμη μου η πρόταση για κατάργηση 
του θρησκευτικού όρκου, την οποία σχολιάζουμε, δεν αφορά την 
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περίπτωση αυτού του κοινού όρκου, δεδομένου ότι αυτός δεν 
επιβάλλεται από το Σύνταγμα αλλά από τον νόμο και θα πρέπει 
η πρόταση να στραφεί προς την νομοθετική εξουσία για την τρο-
ποποίηση των νόμων, ών ούκ έστιν αριθμός.

Ο  σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ό ς  όρκος ορίζεται από το Σύνταγμα 
για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας (άρθρο 33) και για 
τους Βουλευτές, ως Αντιπροσώπους του Έθνους (άρθρο 59) και 
δίδεται ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων «Εις το όνομα της Αγί-
ας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος». Αυτόν το όρκο, κατά την 
γνώμη μου αφορά η παραπάνω σχολιαζόμενη πρόταση για κα-
τάργηση του θρησκευτικού όρκου. Είναι λοιπό σκόπιμο να ανα-
τρέξουμε στο χρόνο που ψηφίστηκε το Σύνταγμα, στις συνθήκες 
που επικρατούσανε τότε και πώς οι συνθήκες αυτές επηρέασαν 
τους Συντάκτες να επιβάλουν αυτόν τον θρησκευτικό όρκο.

Γυρίζουμε λοιπόν πίσω το χρόνο κατά 32 χρόνια, όταν η Κυ-
βέρνηση Εθνικής Ενότητας διεξήγαγε τις εκλογές την 07.11.1974, 
από τις οποίες προέκυψε η Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλή-
νων, η οποία με το ΙΒ/07.06.1975 ψήφισμά της, ψήφισε το ισχύον 
Σύνταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
την 16.07.1975 (Τεύχος Α΄ 14) και ισχύει έκτοτε από την ημέρα 
της δημοσίευσής του. Συνεπώς, η 16.07.1975 είναι η ημέρα που 
τυπικά ανέτειλε και πάλι ο ήλιος της δημοκρατίας στη χώρα μας 
και η αρχή της περιόδου της μεταπολίτευσης, όπως συνηθίζου-
με να λέμε. Οι Συντάκτες του Συντάγματος που έζησαν όλες τις 
προηγηθείσες μεγάλες δοκιμασίες του Ελληνικού Έθνους όπως 
ο πόλεμος του 1940, η κατοχή, η μακροπερίοδος πολιτικής απο-
σταθεροποίησης της χώρας μας από ξένους παράγοντες, δυστυ-
χώς συμμάχους μας στον πόλεμο κατά τού φασισμού, που με τις 
δόλιες πράξεις τους μας οδήγησαν στον εμφύλιο, κατόπιν στον 
ξεπεσμό της αποστασίας, με κατάληξη την επιβολή της δικτα-
τορίας και τα δραματικά γεγονότα του Αττίλα στην Μεγαλόνησο, 
ψήφησαν και δημοσίευσαν το ισχύον Σύνταγμα «Εις το όνομα 
της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος» όπως και τον συ-
νταγματικό όρκο που προαναφέραμε και έδωσαν πανηγυρικά 
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το στίγμα του άρρηκτου δεσμού του Ελληνικού Έθνους και της 
Ορθοδοξίας. Δεν ενήργησαν τυχαία ούτε συγκυριακά. Ψήφισαν 
το Σύνταγμα την εποχή του Αττίλα όταν συνειδητοποίησαν ότι 
η Ελλάδα ήταν μόνη, αβοήθητη ,ανάδελφη και προδομένη από 
τους άλλοτε συμμάχους της στον πόλεμο κατά του φασισμού, 
ευρισκόμενη ανάμεσα στα συντρίμμια και τότε συνειδητοποίησαν 
ότι μόνη της πρέπει και μπορεί να βασιστεί στο πατριωτικό φρό-
νημα και την πίστη των Ελλήνων, για να συσπειρώσει τις δυνά-
μεις της, να κατοχυρώσει και να περιφρουρήσει την Δημοκρατία 
και να βαδίσει με το κεφάλι ψηλά στο πεπρωμένο της. Αυτήν την 
παρακαταθήκη μας άφησαν οι Συντάκτες του Συντάγματος και 
οφείλουμε να την τηρούμε, όπως μας υποχρεώνει το άρθρο 120 
του Συντάγματος (αντίστοιχο του παλιού άρθρου 114 του Συντάγ-
ματος του 1952).

Με τα δεδομένα αυτά η πρόταση για κατάργηση του συνταγ-
ματικού όρκου δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει, διότι, αφ’ενός θα 
προσκρούσει στην συντριπτική πλειοψηφία των Βουλευτών και 
αφ’ετέρου διότι οι κίνδυνοι για το ελληνικό Έθνος όχι μόνο δεν 
εξαλείφθηκαν, αλλά πολλαπλασιάστηκαν και είναι πλέον ορα-
τοί και απροκάλυπτοι, πράγμα που γνωρίζουν οι προτείνοντες. 
Και για το λόγο αυτό σήμερα χρειαζόμαστε άρρηκτη την εθνική 
μας ομοψυχία. Ανακύπτει λοιπόν το ερώτημα, γιατί πάρα ταύτα 
υποβάλλουν την πρόταση; Μήπως κάτω από την πρόταση αυτή 
υποκρύπτεται κάποια άλλη επιδίωξή τους; Η απορία θα λυθεί αν 
ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στο άρθρο 59 του Συντάγματος, το 
οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 59
Όρκος των βουλευτών
1. Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δί-

νουν στο βουλευτήριο και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακό-
λουθο όρκο:

«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαί-
ρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρα-
τικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους 
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και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
2. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο 

όρκο σύμφωνα με τον τύπο της δικής τους θρησκείας ή του 
δικού τους δόγματος.

3. Βουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Βουλή απου-
σιάζει δίνουν τον όρκο στο Τμήμα της που λειτουργεί»

Όπως διαπιστώνει ο αναγνώστης το παραπάνω άρθρο δεν 
αναφέρει τίποτα για την ορκωμοσία τυχόν άθεων ή άθρησκων 
εκλεγμένων βουλευτών και θα πρέπει αυτοί να δίνουν τον συ-
νταγματικό όρκο για να αποκτήσουν το βουλευτικό αξίωμα. Μή-
πως λοιπόν η πρόταση υποκρύπτει ως πραγματική επιδίωξή της 
να καλύψει αυτήν την περίπτωση, δηλαδή την τροπολογία του 
άρθρου 59 ώστε να περιλάβει διάταξη που να ρυθμίζει τον τύπο 
της ορκωμοσίας του άθεου ή άθρησκου βουλευτή; Θα επιθυμού-
σα η πρόταση να ήταν ειλικρινής και να έτεινε προς συμπλήρω-
ση του υπάρχοντος κενού ως προς την ορκωμοσία των άθεων 
ή άθρησκων βουλευτών, οπότε σαφώς θα την υποστήριζα, ώστε 
και ο αδίστακτος φακός της τηλεόρασης να μην ξαναδείξει υπο-
κριτικές εικόνες από την τελετή της ορκωμοσίας των βουλευτών.

Σέρρες Ιούνιος 2006
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3. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΗΣ 
ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ

Η πολυνομία είναι νόσος του πολιτικού συστήμα-
τος. Η άναρχη πολυνομία είναι η χειρότερη μορφή 
της. Κυριαρχεί στη νομοθετική πρακτική με την προ-
σθήκη τροπολογιών άσχετων με το κύριο νομοθέτημα 
και με τον τίτλο «και άλλες διατάξεις». Προτείνεται να 
εξαλειφθεί η Συνταγματική διάταξη που νομιμοποιεί 
αυτήν την παράβαση.

Η πολυνομία είναι πολύ παλαιό φαινόμενο στη χώρα μας, εμ-
φανίζει μεγάλη έξαρση από την μεταπολεμική περίοδο και απο-
τελεί βαρύτατο νόσημα του δημόσιου βίου. Όμως δεν ανάγεται 
στη σφαίρα αρμοδιότητας του Συνταγματικού Νομοθέτη, αλλά 
στην αρμοδιότητα της Πολιτικής Εξουσίας να νοικοκυρέψει το νο-
μικό τοπίο και να προχωρήσει στην επιβαλλόμενη κωδικοποίηση 
όλων των κλάδων του δικαίου. Έτσι η πολυνομία αυτή καθαυτή 
είναι εκτός του θέματος του παρόντος.

Για το λόγο αυτό θα ασχοληθούμε με ένα αναπόφευκτο συ-
νακόλουθο της πολυνομίας, με το φαινόμενο της άναρχης πολυ-
νομίας, δηλαδή της συστηματικής συσσώρευσης «εμβόλιμων» 
τροπολογιών ή προσθηκών στο τέλος ενός νομοθετήματος με 
την ένδειξη «και περί άλλων τινών διατάξεων» οι οποίες είναι 
άσχετες με το περιεχόμενο του κυρίου νομοθετήματος. Η εξάλει-
ψη του φαινομένου αυτού σαφώς υπάγεται στη σφαίρα αρμοδιό-
τητας του Συνταγματικού Νομοθέτη και με αυτό θα ασχοληθούμε 
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στη συνέχεια με όσο πιο δυνατόν απλό τρόπο ώστε και ο μη 
νομικός αναγνώστης εύκολα να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Κατά τη μεταπολίτευση και την ψήφιση του Συντάγματος 1975 
έγινε μια σοβαρή προσπάθεια με την διάταξη του άρθρου 74 παρ. 
5 εδ. 2 το οποίο όρισε τον εξής περιορισμό: «Ουδεμία προσθήκη 
ή τροπολογία εισάγεται προς συζήτηση εάν δε σχετίζεται προς το 
κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης». Παραδό-
ξως όμως όχι μόνο δεν έταξε κυρώσεις για την περίπτωση παρά-
βασης αυτής της βασικής διάταξης, αλλά πρόσθεσε ο Νομοθέτης 
το εδάφιο 3 το οποίο ορίζει ότι : «Εν αμφισβητήσει αποφαίνεται 
η Βουλή»! Έτσι έχουμε το απαράδεκτο φαινόμενο να υπάρχουν 
δυο αντιφατικές διατάξεις. Η μεν πρώτη του εδαφίου 2, η βασική, 
που υποτίθεται ότι ρυθμίζει το θέμα της αποτροπής «εμβόλιμων» 
άσχετων προσθηκών ή τροπολογιών και η δεύτερη του εδαφίου 
3 η οποία νομιμοποιεί την παράβαση, με την ψήφιση της «εμβό-
λιμης» διάταξης από την Βουλή, προσδίδοντας έτσι στη παράβα-
ση το τεκμήριο της νομιμότητας.

Κατ’αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα της άναρχης πολυνομίας 
συνέχισε και μετά την ψήφιση του Συντάγματος 1975 και μάλι-
στα πιο έντονο, αφού τώρα καλύφτηκε με τον μανδύα του τεκ-
μηρίου της νομιμότητας, όπως αποφάσισε ο Άρειος Πάγος με 
την υπ’αριθμό 414/1997 απόφασή του (ΝοΒ 1998 σ. 1438). Η 
απόφαση αυτή αντιμετώπισε μια υπόθεση έξωσης μισθωτή κυ-
λικείου μιας Πανεπιστημιακής Σχολής των Αθηνών. Η μίσθωση 
προστατευόταν από το Ν. 813/1978 «Περί εμπορικών μισθώσε-
ων». Η Πρυτανεία της Σχολής για να τον εξώσει χρησιμοποίησε 
το «παραθυράκι» της διάταξης του εδαφίου 3 που προαναφέρα-
με. Έτσι στο Ν. 2009/14.02.1992 «Περί του εθνικού Συστήματος 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλων τινών 
διατάξεων» (ΚΝΟΒ 1992 σ. 87) «φρόντισε» ώστε να περιληφθεί 
μια εμβόλιμη τροπολογία στις «άλλες διατάξεις» πράγμα που έγι-
νε με το άρθρο 27 περίπτωση 7 που τροποποίησε τη διάταξη 
του άρθρου 3 περίπτωση δ΄του Ν. 813/1978 «Περί εμπορικών 
μισθώσεων» προσθέτοντας στις εξαιρούμενες μισθώσεις από 
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την προστασία του Νόμου αυτού και τις «μισθώσεις χώρων 
οι οποίοι ανήκουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»!!! 
Κατ’αυτόν τον πλάγιο τρόπο από την ψήφιση του νόμου αυτού 
14.02.1992 έπαψε η προστασία της μίσθωσης του κυλικείου η 
οποία μετατράπηκε σε απλή μίσθωση αορίστου χρόνου, καταγ-
γέλθηκε για λήξη, ο μισθωτής εξώθηκε, η δε έφεσή του απορρί-
φτηκε όπως και η αναίρεσή του με το σκεπτικό ότι συντρέχει το 
τεκμήριο της νομιμότητας εφόσον η «εμβόλιμη» τροπολογία έχει 
ψηφιστεί από τη Βουλή.

Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο φέρονται προς ψήφιση οι 
«εμβόλιμες» άσχετες τροπολογίες, συνήθως στο τέλος της συ-
νεδρίασης της Βουλής ή του τμήματος αυτής βεβιασμένα και με 
την ανάγνωση αριθμών νόμων και άρθρων, σε προχωρημένη 
ώρα και ενώπιον ολιγομελούς ακροατηρίου, απαρτιζόμενου από 
τον προτείνοντα και ολιγάριθμους υποστηρικτές επ’αμοιβαιότητι, 
δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός που να εξασφαλίζει τη σω-
στή παραγωγή νομοθετικού έργου, να εγγυάται επίσης ότι δεν 
θα παρεισφρύσει «φωτογραφική» τροπολογία που θα επιχειρή-
σει κάποιος. Πέραν όμως της αδικίας που μπορεί να προκαλέσει 
αυτή η αντίφαση των δυο συγκρουόμενων διατάξεων και πέραν 
της δυνατότητας που δίδει σε επιτήδειους να περάσουν φωτο-
γραφικές τροπολογίες θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πλήττεται 
καίρια η αξιοπιστία του Νομοθετικού Σώματος ,το οποίο πρέπει 
να διαφυλάξουμε.

Κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος 2001 είχε περιλη-
φθεί στις υπό αναθεώρηση διατάξεις και η διάταξη του άρθρου 
74 παρ. 5 του Συντάγματος του 1975 που προαναφέραμε. Προ-
σωπικά διατήρησα την ελπίδα ότι θα εξαλειφθεί το εδάφιο 3 και 
ότι θα ταχθούν κυρώσεις για την παραβίαση της διάταξης του 
εδαφίου 2. Μάλιστα αυτές τις σκέψεις μου τις διατύπωσα σε μια 
μονογραφία μου τον Ιούνιο του 2000 με τον ίδιο τίτλο του παρό-
ντος, αλλά και στο βιβλίο μου «Η Δικηγορία στη Σέρρες 1914-
2000» στο κεφάλαιο το αναφερόμενο στα θέματα που αφορούν 
τη δικηγορία γενικότερα. Δυστυχώς όμως και στο αναθεωρημένο 
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Σύνταγμα του 2001 διατηρήθηκαν σε ισχύ οι δυο αντιφατικές 
διατάξεις με μόνη τη διαφορά ότι άλλαξαν αρίθμηση στο νέο δι-
ατυπωμένο άρθρο 74 παρ. 5 του Συντάγματος 2001 και έλαβαν 
αντίστοιχα τα εδάφια αυτά τους αριθμούς 3 και 6 με την ίδια ακρι-
βώς διατύπωση όπως ακριβώς και τα προηγούμενα.

Γνωρίζω πόσο βαρύ είναι το έργο των «Αναθεωρητών» του 
Συντάγματος, διότι θα κλιθούν να αποφανθούν για τεράστια θε-
σμικά θέματα. Ας προσέξουν όμως αυτή την ταπεινή επισήμανση 
, ώστε και το κύρος του Κοινοβουλίου να διαφυλάξουν αλλά και να 
αποτρέψουν την παροχή ευκαιριών για ενέργειες καταχρηστικής 
άσκησης νομοθετικού έργου προχωρώντας στην κατάργηση του 
εδαφίου 6 και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης 
του εδ. 3. Μικρή θα είναι η από μέρους τους προσπάθεια που 
προτείνεται, ουσιώδες όμως το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Σέρρες, Φεβρουάριος 2006
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4. Η ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο πλειστηριασμός της μοναδικής κατοικίας του πολίτη 
και η έξωση της οικογένειάς του είναι απάνθρωπη και αντι-
συνταγματική, αφού πλήττει βάναυσα την αξιοπρέπεια του 
ανθρώπου και τους θεσμούς του γάμου και της οικογένειας. 
Μια ρεαλιστική πρόταση αποτροπής του φαινομένου αυ-
τού.

Η υποκρισία, σε ατομικό επίπεδο, θεωρείται ως ένα σοβαρό 
ελάττωμα του ανθρώπου που την μετέρχεται, αφού αποκαλύπτε-
ται ότι άλλα υποδηλώνει και άλλα πράττει. Η υποκρισία, όμως, σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο αναμφίβολα αποτελεί σοβαρότα-
το νόσημα του πολιτικού μας βίου. Ένα τέτοιο παράδειγμα κοινω-
νικής μας υποκρισίας αποτελεί το θέμα της ελλιπούς προστασίας 
της κατοικίας του πολίτη με οδυνηρές επιπτώσεις στην ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια, αλλά και στην οφειλόμενη από το Σύνταγμα 
προστασία της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής 
ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην περίπτωση του 
πλειστηριασμού της κατοικίας του πολίτη, που επιτρέπεται στον 
οιονδήποτε πιστωτή του, με επακόλουθο η στεγαζόμενη οικογέ-
νεια να διώχνεται από την κατοικία της τελείως απροστάτευτη. Τα 
θύματα δε αυτού του ξεσπιτώματος είναι συνήθως οι υπερήλικες 
ένοικοι, η σύζυγος και τα παιδιά του οφειλέτη, που κατά τίποτε 
δεν έφταιξαν για το οικονομικό ναυάγιο του αρχηγού της οικογέ-
νειας. Αφήνω στον αναγνώστη να φανταστεί την τραγική εικόνα 
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της έξωσης, τα έκπληκτα και πονεμένα μάτια των παιδιών και η 
ενώπιόν τους συντελούμενη καταρράκωση της ανθρώπινης αξι-
οπρέπειας του οφειλέτη πατέρα.

Στη συνέχεια πολύ σύντομα και απλά θα αναφερθώ στις ισχύ-
ουσες συνταγματικές διατάξεις για την προστασία της κατοικίας, 
ελλιπή όπως υποστηρίζω, επίσης και στις συνταγματικές διατά-
ξεις τις αναφερόμενες στην αξία του ανθρώπου και στην οικογέ-
νεια, ώστε να διαφανεί η απαράδεκτη για την Χώρα μας και τον 
πολιτισμό μας αντίφαση και αδικία, που υπάρχει ανάμεσα στις 
δυο αυτές περιπτώσεις, η οποία μας επιτρέπει να ομιλούμε για 
υπάρχουσα υποκρισία. Και τέλος θα κλείσουμε το παρόν με την 
πρότασή μας.

Σχετικά με την  κ α τ ο ι κ ί α  το ισχύον Σύνταγμα ορίζει ότι: 
«Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που στερούνται, αποτελεί 
αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους» (αρθρ. 21 παρ. 4). 
«Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο» (αρθρ. 9 παρ. 1) με την 
έννοια ότι είναι απαραβίαστη. Εις εκτέλεση αυτών των δυο λιτών 
συνταγματικών διατάξεων η Πολιτεία προχώρησε σε στεγαστικά 
προγράμματα αγροτών ή εργατών και άλλων κατηγοριών πολι-
τών ορίζοντας το αναπαλλοτρίωτο και συνεπώς ακατάσχετο της 
χορηγούμενης κατοικίας, τούτο όμως προσωρινά μέχρις ότου εκ-
δοθεί ο σχετικός τίτλος κυριότητας, η χορήγηση του οποίου συ-
μπίπτει με την εξόφληση του τιμήματος του κτήματος προς την 
Πολιτεία, χωρίς να τολμήσει να διατηρήσει το ακατάσχετο της 
κατοικίας και μετά την έκδοση του τίτλου. Όσον δε αφορά την 
προστασία του ασύλου της κατοικίας, περιέλαβε στον Ποινικό 
Κώδικα την διάταξη του αρθρ. 334 με την οποία προέβλεψε την 
τιμωρία παντός που θα αποτολμήσει την διατάραξη της οικιακής 
ειρήνης, δηλαδή την είσοδο και παραμονή εντός της κατοικίας 
χωρίς την συναίνεση του ενοικούντος σ’αυτήν. Όμως, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις επιτρέπεται η παραβίαση του ασύλου με την 
σχετική συνδρομή της δικαστικής αρχής, όπως ορίζει ο νόμος.

Σχετικά δε με την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
και της οικογένειας, το ισχύον Σύνταγμα ορίζει ότι: «ο σεβασμός 
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και η προστασία της α ξ ί α ς  του  α ν θ ρ ώ π ο υ  αποτελούν 
την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας» (άρθρ.2 παρ.1). «Η 
οικογένεια ως θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, ο 
γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστα-
σία του Κράτους» (άρθρ.21 παρ.1).

Κατ’ακολουθίαν διαπιστώνει ο αναγνώστης ότι ως δημοκρατι-
κή και πολιτισμένη χώρα, σχετικά με την κατοικία, απαγορεύουμε 
να την ενοχλήσει κανείς με το να μπει μέσα σε αυτήν χωρίς την 
συγκατάθεση του ενοικούντος, αλλά επιτρέπουμε στον οιονδή-
ποτε πιστωτή να κατάσχει και να εκπλειστηριάσει την κατοικία 
και να πετάξει στον δρόμο την, κατά τα αλλά προστατευόμενη, 
οικογένεια!!!

Προτείνουμε λοιπόν, για την άρση αυτού του απαράδεκτου 
κοινωνικού φαινομένου:

α) Για άμεση λύση: Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική συ-
νταγματική κάλυψη για οριστική ρύθμιση, να προχωρήσει η Πολι-
τεία νομοθετικά στην ψήφιση προσθήκης σχετικής παραγράφου 
στο άρθρο 1000 του Κώδ. Πολ. Δικονομίας, που να ορίζει ότι όταν 
το εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο αποτελεί την μοναδική κατοικία 
του οφειλέτη, η αναστολή του πλειστηριασμού να μπορεί να δο-
θεί τουλάχιστον μέχρι τα 4 εξάμηνα, ώστε να δοθεί η δυνατότη-
τα μεταστέγασης του οφειλέτη, αντί των 2 εξαμήνων που ισχύει 
τώρα. Επίσης, να οριστεί ότι με την μέριμνα της Γραμματείας του 
Δικαστηρίου, αντίγραφο της απόφασης αναστολής του πλειστη-
ριασμού να κοινοποιείται στην αρμόδια κρατική Αρχή Πρόνοιας 
και Στέγασης, προκειμένου να συνδράμει στην μεταστέγαση της 
οικογένειας του οφειλέτη.

β) Για οριστική λύση: Να προστεθεί στο άρθρο 9 του Συντάγ-
ματος μια παράγραφος η οποία να ορίζει ότι η μοναδική κατοικία 
του πολίτη είναι ακατάσχετη για απαιτήσεις οιουδήποτε πιστω-
τή, οι οποίες γεννήθηκαν μετά την δημοσίευση της παραπάνω 
συνταγματικής τροπολογίας. Έτσι θα προστατευθεί πλήρως η 
μοναδική κατοικία του πολίτη και δι’αυτής η οικογένεια και η αξι-
οπρέπεια των μελών της, αλλά και ο κάθε πιστωτής αφού θα 
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γνωρίζει προ πάσης συναλλαγής το ακατάσχετο της κατοικίας 
του οφειλέτη και θα ρυθμίζει ανάλογα τις σχέσεις του στις συναλ-
λαγές.

Σέρρες, Μάιος 2006



35

5. Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΜΕ 
ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ

Επικεντρώνεται η γνώμη για το ασυμβίβαστο μόνο 
για τους Δικηγόρους, παρά το ισχυρό ρεύμα για την 
ολοκληρωτική κατάργησή του.

Όταν ομιλούμε για το Σύνταγμα, ομιλούμε για την Πατρίδα 
και το Έθνος και δεν κάνουμε πολιτική. Εάν επρόκειτο να κάνου-
με πολιτική, η γραφίδα μου δεν θα ζητούσε χώρο στην φιλόξενη 
αυτή στήλη. Το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975, όπως 
αναθεωρήθηκε το 1986 και το 2001, δημοσιεύτηκε «Εις το όνομα 
της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος» , επιβεβαιώνοντας 
έτσι, κατά τον πιο επίσημο και πανηγυρικό τρόπο τον άρρηκτο 
δεσμό του Ελληνικού Έθνους με την Ορθοδοξία, οι δε διατάξεις 
του περί της λαϊκής κυριαρχίας, ισονομίας των πολιτών και προ-
στασίας των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, όχι μόνο 
των Ελλήνων πολιτών, αλλά πάντων των διαμενόντων στην ελ-
ληνική επικράτεια, το αναδεικνύουν ως υπόδειγμα δημοκρατικού 
Συντάγματος. Δικαιολογημένα, λοιπόν, πρέπει το Σύνταγμα της 
Ελλάδος να θεωρείται, μετά την Αγία Γραφή, το πολυτιμότερο έγ-
γραφο κείμενο για το ελληνικό Έθνος, διότι, η μεν Αγία Γραφή 
αποτελεί τον κώδικα της χριστιανικής μας πίστης, το δε Σύνταγμα 
αποτελεί τον υπέρτατο Νόμο, τον Καταστατικό Χάρτη οργάνωσης 
και λειτουργίας του Ελληνικού Κράτους. Κατ’ακολουθίαν των πα-
ραπάνω σκέψεων, πηγάζει βαρύνουσα υποχρέωση προς όλους 
ημάς τους Έλληνες Πολίτες να υπακούομε στο Σύνταγμα και να 
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το υπερασπιζόμεθα από κάθε παραβίαση, από οπουδήποτε και 
αν προέρχεται η προσβολή κατά την ρητή διάταξη του άρθρου 
120 παρ. 4 του Συντάγματος που ορίζει ότι: «Η τήρηση του Συ-
ντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαι-
ούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον 
οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία». Πηγάζει όμως 
και η βαρύτατη υποχρέωση των «Αναθεωρητών» του Συντάγμα-
τος να εργαστούν με αντικειμενικότητα και με γνώμονα το συμ-
φέρον του Έθνους όταν επιχειρούν τροποποίηση, κατάργηση ή 
προσθήκη διατάξεων  μ η  θ ε μ ε λ ι ω δ ώ ν του Συντάγματος. 
Υπενθυμίζεται ότι στο άρθρο 110 του Συντάγματος προσδιορί-
ζονται οι  θ ε μ ε λ ι ώ δ ε ι ς διατάξεις (μορφή του πολιτεύματος, 
διάκριση των εξουσιών εις εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική, 
ισονομία των πολιτών, θρησκευτική ελευθερία, απαγόρευση τίτ-
λων ευγενείας κλπ.) για τις οποίες  ο υ δ ε μ ί α  α ν α θ ε ώ ρ η 
σ η είναι επιτρεπτή, όλες δε οι υπόλοιπες διατάξεις υπόκεινται 
σε αναθεώρηση, η οποία γίνεται μετά την παρέλευση πενταετίας 
από την προηγούμενη, προτείνεται από την Βουλή με ειδική αυ-
ξημένη πλειοψηφία και ψηφίζεται από την επόμενη Βουλή, στην 
πρώτη συνεδρίασή της πάλι με ειδική αυξημένη πλειοψηφία και 
ισχύει για το μέλλον.

Μεταξύ λοιπόν των αναθεωρητεών διατάξεων είναι και το άρ-
θρο 57 του Συντάγματος, το οποίο προσδιορίζει τα ασυμβίβα-
στα έργα με το βουλευτικό αξίωμα. Όταν λοιπόν το 2001 έγινε η 
προηγούμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, ο Συνταγματικός 
νομοθέτης ενήργησε σαφώς επηρεασμένος από το βαρύτατο 
πολιτικό κλίμα, που δημιούργησε η οξεία αντιπαλότητα των πολι-
τικών δυνάμεων για τα θέματα της διαπλοκής και διαφθοράς στο 
δημόσιο βίο της χώρας. Έτσι προχώρησε στην τροπολογία του 
άρθρου αυτού και προσέθεσε δυο καινοτόμες διατάξεις. Με την 
πρώτη εξ’αυτών όρισε ασυμβίβαστη προς το βουλευτικό αξίωμα 
την ιδιοκτησιακή συμμετοχή στα Μ.Μ.Ε. και στις Επιχειρήσεις οι 
οποίες συναλλάσσονται με το Δημόσιο, έστω και με μικρό πο-
σοστό συμμετοχής. Πρόκειται για το γνωστό θέμα του «βασικού 
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μετόχου» το οποίο απασχόλησε έκτοτε πολύ σοβαρά την χώρα 
μας. Η περίπτωση όμως αυτή εκφεύγει από το θέμα του παρό-
ντος άρθρου. Με την δεύτερη καινοτόμο τροπολογία προσδιό-
ρισε ασυμβίβαστο για το βουλευτικό αξίωμα την εκ’μέρους του 
βουλευτή παράλληλη άσκηση οιουδήποτε επαγγέλματος. Ταυ-
τόχρονα, στους ήδη υπηρετούντες βουλευτές έταξε ανατρεπτική 
προθεσμία παραίτησης από το επάγγελμά τους. Επίσης, έταξε 
όμοια προθεσμία υποβολής δήλωσης παραίτησης από το επάγ-
γελμα και για όποιους εκλεγούν βουλευτές στο μέλλον.

Ήδη, με το ασθενέστατο επιχείρημα ότι το παραπάνω ασυμ-
βίβαστο της άσκησης από το βουλευτή οιουδήποτε επαγγέλ-
ματος θα αποτρέψει την είσοδο στη βουλή των επιτυχημένων 
επαγγελματιών, επιχειρείται και πάλι η τροπολογία του άρθρου 
57 του Συντάγματος με πρόταση την άρση του ασυμβίβαστου. 
Έτσι καλούμαστε να δώσουμε μια αιτιολογημένη απάντηση στο 
προκύπτον ερώτημα: να αρθεί ή να παραμείνει το ασυμβίβαστο 
όπως ισχύει τώρα; Κατά την προσωπική μου γνώμη πρέπει να 
διατηρηθεί όπως έχει σήμερα το ασυμβίβαστο και για την θέση 
αυτή έχουν διατυπωθεί πολλές γνώμες από τις οποίες θα παρα-
θέσω ορισμένες στην συνέχεια υπό την κρίση του αναγνώστη:

1)	 Το ασυμβίβαστο ίσχυσε σε δυο βουλευτικές περιόδους, 
δηλαδή κατά τη τρέχουσα και την προηγούμενη και έγινε αποδε-
κτό από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου. Υπενθυμίζεται 
ότι από τους 300 βουλευτές της προηγούμενης Βουλής παραι-
τήθηκαν, εξ όσων γνωρίζω, μόνο δυο βουλευτές, ένας δικηγό-
ρος και ένας γιατρός. Προσωπικά πιστεύω ότι η παραίτησή τους 
οφείλετο κατά κύριο λόγο σε προσωπικούς λόγους, αναγόμενους 
στην αδυναμία προσαρμογής τους προς τον σκληρό κοινοβου-
λευτικό βίο και, ενδεχομένως, εις την μη πραγμάτωση προσωπι-
κών τους φιλοδοξιών.

2)	 Ο νομικός κόσμος της χώρας στην συντριπτική πλειο-
ψηφία τάσσεται υπέρ της διατήρησης του ασυμβίβαστου. Δεν 
θα πρέπει να θεωρηθεί υπερβολή αν πούμε ότι το σύνολο των 
επαρχιωτών βουλευτών, προς τιμή των, και πριν ψηφιστεί το 
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ασυμβίβαστο απείχαν από κάθε δικηγορική δραστηριότητα.
3) Οποιαδήποτε επαγγελματική ενασχόληση δε συνάδει με 

το βουλευτικό αξίωμα όπως αυτό προσδιορίζεται από το Σύνταγ-
μα. Πράγματι, το ισχύον Σύνταγμα στο άρθρο 51 παρ. 2 ορίζει 
ότι: «Οι Βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος». Εδώ η έννοια 
της αντιπροσωπίας δεν αφορά την διδόμενη από τον Αστικό Κώ-
δικα, όπου ο αντιπρόσωπος ενεργεί κατ’εντολή και για λογαρι-
ασμό του αντιπροσωπευόμενου. Εδώ ο τίτλος «Αντιπρόσωπος 
του Έθνους» είναι τιμητικός, υπό την έννοια ότι ο Βουλευτής, 
στην κοινοβουλευτική του δράση και κυρίως στην νομοθετική, 
ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον του Έθνους, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι αποκόπτεται από τους εκλογείς του, την περιφέρεια 
των οποίων επίσης εκπροσωπεί. Μάλιστα το Σύνταγμα με το άρ-
θρο 61 παρ. 1 τους όπλισε με την πλήρη ελευθερία ψήφου και 
έκφρασης γνώμης ορίζοντας ότι: «Ο βουλευτής δεν καταδιώκεται 
ούτε εξετάζεται με οποιονδήποτε τρόπο για γνώμη ή ψήφο που 
έδωσε κατά την άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων». Το 
αξίωμα λοιπόν αυτό οφείλουν οι ίδιοι οι βουλευτές να το προ-
στατεύσουν, τουλάχιστον από την φθορά που θα υποστεί εάν 
ασχοληθούν και με επαγγελματική δραστηριότητα, ώστε να μπο-
ρέσουν να αμυνθούν στην υφιστάμενη πίεση του αξιώματός τους 
από τον ασφυκτικό κλοιό της λεγόμενης κομματικής πειθαρχίας 
που τείνει να τους αφαιρέσει στην πράξη το παραπάνω συνταγ-
ματικό προνόμιό τους.

4)	 Τα καθήκοντα του Βουλευτή, όπως προσδιορίζονται από 
το Σύνταγμα, τον Κανονισμό της Βουλής αλλά και από το Κατα-
στατικό των Κομμάτων είναι τόσα πολλά, ώστε να υποχρεώνεται 
ο βουλευτής σε πλήρη ενασχόληση , αν πράγματι επιθυμεί να 
εκτελέσει σωστά και άρτια το κοινοβουλευτικό του έργο. Υπεν-
θυμίζεται η υποχρεωτική συμμετοχή των βουλευτών, τόσο στις 
διάφορες Επιτροπές της Βουλής, όσο και στις Επιτροπές Κοινο-
βουλευτικού Έργου των Κομμάτων. Ακόμη και η συμμετοχή των 
βουλευτών σε διάφορες αποστολές στο εξωτερικό, ο διορισμός 
σε Εισηγήσεις Νομοθετημάτων, η συμμετοχή στις συνεδριάσεις 
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της Βουλής και τέλος η επικοινωνία με την εκλογική περιφέρεια 
τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που τους απομένει. Πρέπει λοιπόν 
ο βουλευτής να είναι απερίσπαστος από κάθε άλλη επαγγελματι-
κή ενασχόληση, για να μπορέσει να αποδώσει στο κοινοβουλευ-
τικό έργο.

5) Οι συνθήκες που επέβαλαν την επιβολή του ασυμβίβα-
στου δεν εξαλείφθηκαν, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και 
σήμερα. Ειδικά δε για τους δικηγόρους- βουλευτές, μετά τον 
τελευταίο μεγάλο θόρυβο για τα «παραδικαστικά κυκλώματα», 
υφίσταται η βαρύνουσα υποχρέωση αποχής τους από κάθε 
επαγγελματική ενασχόληση (δικαστηριακή ή εξώδικη), ώστε να 
διαφυλάξουν το κύρος του βουλευτικού αξιώματος αλλά και του 
δικηγορικού λειτουργήματος από την οποιαδήποτε φθορά.

6)	 Κλείνοντας το παρόν θα ήθελα να θέσω στην κρίση του 
αναγνώστη τις σκέψεις μου υπέρ του ασυμβίβαστου, τις οποίες 
είχα διατυπώσει, επικείμενης της αναθεωρήσεως του Συντάγμα-
τος του 2001, στο βιβλίο μου με τον τίτλο «Η ΔΊΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ 
ΣΕΡΡΕΣ 1914-2000» (σελ. 60), όπου αναφέρω τα εξής: 

«Σε παλαιότερες εποχές η πελατειακή σχέση Δικηγόρου-Βου-
λευτή και πελάτη-ψηφοφόρου ήταν έντονη και φανερή με αποτέ-
λεσμα να «αξιώνει» ο διάδικος ψηφοφόρος από τον βουλευτή του 
να τον υπερασπισθεί. Έτσι υπήρξαμε μάρτυρες του φαινομένου 
έμπειροι συνάδελφοι βουλευτές να προσέρχονται ακόμη και στα 
μεταβατικά Μονομελή Πλημμελειοδικεία. Δεν θα σχολιάσω πόσο 
άσχημη ήταν η εικόνα αυτή, η οποία έβλαπτε και τον ίδιο την βου-
λευτή, δεδομένου ότι ο δικαστής ήταν άψογος, ανεξάρτητα από 
την ιδιότητα του συνηγόρου, αλλά και διότι πολλές φορές ο βου-
λευτής, όπως ήταν φυσικό, εκαλείτο την ύστατη στιγμή να υπερα-
σπισθεί κάποιον, με αποτέλεσμα να παρίσταται τελείως απροετοί-
μαστος και με προχειρότητα απαράδεκτη.

Προϊόντος του χρόνου και ιδίως μετά την μεταπολίτευση, εις 
ο,τι αφορά τον Δικ. Σύλλογο Σερρών, οφείλω να ομολογήσω ότι, 
προς τιμήν των δικηγόρων- βουλευτών, κανείς τους δεν άσκησε 
ενεργό δικηγορία και θα τολμούσα να πω ότι η αποχή των βου-
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λευτών από τα ακροατήρια των δικαστηρίων υπήρξε καθολική, 
με ελάχιστες εξαιρέσεις πολύ προσωπικών φίλων και τούτο στην 
κατ’έφεση δίκη.

Επομένως το υπό ψήφιση μέτρο του ασυμβίβαστου ήδη καθιε-
ρώθηκε στην πράξη και δεν θίγει τους βουλευτές, οι οποίοι, αυτήν 
την φορά, θα ικανοποιηθούν και με μια πλασματική αποζημίωση 
για την αποχή τους από την δικηγορία και μάλιστα και για λίγο 
χρόνο μετά την έξοδό τους από το βουλευτικό αξίωμα για να επα-
ναπροσαρμοστούν στην εργασία τους. Ακόμη, το μέτρο αυτό θα 
περιχαρακώσει το κύρος της δικαιοσύνης από διάφορα υπονοού-
μενα σχόλια δήθεν επηρεασμού κρίσεως, αλλά και το κύρος του 
βουλευτή θα προστατευθεί από δυσμενείς σχολιασμούς, ώστε να 
μην επαναληφθούν ποτέ εικόνες θλιβερές, που παρουσίασαν τα 
ΜΜΕ δικηγόρων- βουλευτών να ασχημονούν στα ακροατήρια».

Κατ’ακολουθίαν, πιστεύω ότι η αναθεωρητές του Συντάγμα-
τος θα αφήσουν άθικτη την διάταξη του ασυμβίβαστου της επαγ-
γελματικής ενασχόλησης των βουλευτών.

Σέρρες, Απρίλης 2006



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ





43

1. ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ 
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. Κ. ΝΙΜΙΤΣ

Κάθοδος των Σλάβων στα Βαλκάνια τον 7ο μ.Χ. 
αιώνα. Εγκατάστασή τους στο βόρειο τμήμα της ελλη-
νικής Μακεδονικής γης. Άρνηση εξελληνισμού τους, 
διατήρηση σλαβικής εθνότητας και γλώσσας. Οθω-
μανική Αυτοκρατορία (1453 – 1913): εθνολογικές και 
γλωσσικές προσμίξεις. 1913:  πτώση της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Η περιοχή αυτή αποτελεί νότιο τμή-
μα της Σερβίας με την εθνική σλαβική ονομασία ΒΑΡ-
ΝΤΑΡΣΚΑ, την οποία διατηρεί μέχρι το 1945.

Αξιότιμε κ. Νίμιτς,
Ο Ο.Η.Ε. σας ανέθεσε την ισχυρή αποστολή του «μεσολα-

βητή» ανάμεσα στην Ελλάδα, ιδρυτικό μέλος του Ο.Η.Ε. και της 
Ε.Ε. και στο νεοσύστατο Κρατίδιο των Σκοπίων, προκειμένου να 
ανευρεθεί μια κοινά αποδεκτή ονομασία του τελευταίου. Η υπό-
θεση ανέκυψε διότι, ενώ με την κατάρρευση του υπαρκτού σο-
σιαλισμού όλοι οι Λαοί γκρέμισαν τα σύμβολα του κομουνισμού 
και κτίζουν τη Δημοκρατία με σταθερή πορεία προς τη διεθνή 
νομιμότητα, μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Κρατίδιο των Σκοπί-
ων, το οποίο, με τη διάλυση του κομουνιστικού καθεστώτος της 
Γιουγκοσλαβίας του Τίτο αυτοκηρύχτηκε μεν ανεξάρτητο αλλά, 
αντί να επαναφέρει την εθνική του ονομασία VARDARSKA, επι-
χείρησε να κάνει χρήση του ελληνικού ονόματος της Μακεδονίας 
και επέλεξε ως σύμβολό του τον Ελληνικό Μακεδονικό ήλιο της 
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Βεργίνας, πράγμα αντίθετο προς τους Διεθνείς Κανόνες, αφού η 
ονομασία αυτή ανήκει και χρησιμοποιείται από υπάρχον κράτος 
εδώ και 2500 χρόνια. Κατόπιν λοιπόν των αντιρρήσεων της Ελ-
λάδος παραιτήθηκε μεν από τη χρήση του συμβόλου (σημαίας) 
αλλά αρνήθηκε να παραιτηθεί από την ονομασία, την οποία έκλε-
ψε το 1945 ο Τίτο. Παρά ταύτα η Ελλάδα για να μην ανακόψει 
την πορεία του κρατιδίου προς τον εκδημοκρατισμό, συνήψε με 
αυτό μια Διακρατική Συμφωνία (ενδιάμεση) με την οποία τα μέρη 
συμφώνησαν το Κρατίδιο να λειτουργεί με την προσωρινή ονο-
μασία FYROM μέχρις ότου βρεθεί μια κοινά αποδεκτή ονομασία 
και έτσι προέκυψε ο δικό σας διαμεσολαβητικός ρόλος.

Κατά τη διάρκεια της μακράς θητείας σας διαπιστώσατε 
ασφαλώς ότι μέχρι σήμερα η Ελλάδα σεβάστηκε απόλυτα την 
ενδιάμεση Διακρατική Συμφωνία, αλλά και παρείχε μεγάλη οικο-
νομική, ηθική και στρατιωτική βοήθεια προς το νεοσύστατο αυτό 
Κρατίδιο και μάλιστα σε χρήσιμους χρόνους που κινδύνευσε να 
διαμελιστεί από τους γείτονές του, ήδη δε το υποστηρίζει για την 
ενταξιακή του πορεία προς την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Θα διαπιστώ-
σατε όμως ότι αντίθετα το Κρατίδιο των Σκοπίων δε σέβεται τη 
διεθνή νομιμότητα και παραβιάζει συνεχώς την παραπάνω Δια-
κρατική Συμφωνία, κάνει αυθαίρετα χρήση του κλεμμένου ονό-
ματος της Μακεδονίας και προκλητικά επιχειρεί να λεηλατήσει και 
την Αρχαία Ελληνική Ιστορία κάνοντας χρήση και των ονομάτων 
επιφανών τέκνων της, ενώ παράλληλα με ποικίλους τρόπους 
ασχημονεί με την μαύρη προπαγάνδα αυτού και των υποστηρι-
κτών του εκτός των συνόρων, και γενικά παρουσιάζεται σαν να 
μη καταλαβαίνει την ήπια διπλωματική γλώσσα.

Εμείς οι Έλληνες έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση σας και πι-
στεύουμε ότι η Διεθνής Κοινότητα δε θα δεχτεί να νομιμοποιήσει 
ένα προϊόν κλοπής που συντελέστηκε το 1945 από τον κομουνι-
στή δικτάτορα Τίτο. Ωστόσο, το τελευταίο ταξίδι σας αστραπή σε 
Αθήνα και Σκόπια με ενέβαλε σε ανησυχία μήπως προχωρήσετε 
σε καμιά βιαστική εισήγηση άδικη για την πατρίδα μου και σπεύ-
δω να σας απευθύνω την παρούσα και να θέσω υπόψη σας τα 



45

παρακάτω νόμιμα, αληθή και αδιάσειστα στοιχεία, όχι με τη δι-
πλωματική γλώσσα, την οποία δε γνωρίζω, αλλά με τη δικανική 
γλώσσα της αλήθειας και της πειθούς σαν παλαίμαχος υπηρέτης 
του δικαίου, με τη βεβαιότητα ότι οι παρατηρήσεις μου θα λη-
φθούν σοβαρά υπόψη κατά τη σύνταξη της εισήγησής σας:

1.	 Αν ανατρέξετε στις βιβλιοθήκες της πατρίδας σας στο Κο-
γκρέσο και σε όλα τα Πανεπιστήμια θα διαπιστώσετε ότι η πε-
ριοχή του Κρατιδίου των Σκοπίων αποτελούσε το βόρειο τμήμα 
της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας και ότι ο πολιτισμός της ήκ-
μασε προ του 5ου π.Χ. αιώνα με κορωνίδα την περίοδο του Μ. 
Αλεξάνδρου. Θα διαπιστώσετε ότι οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες, 
μιλούσαν την ελληνική γλώσσα και, όπως αναφέρει ο μεγάλος 
ιστορικός Θουκυδίδης που έζησε κατά το τέλος του 5ου αιώνα 
π.Χ. οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και γι’αυτό γινόντουσαν δεκτοί 
να μετάσχουν και να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς αγώνες, 
που διεξάγονταν στην Αρχαία Ελλάδα από τον 7ο αιώνα π.Χ. Θα 
διαπιστώσετε ότι όλοι οι επιφανείς Έλληνες Μακεδόνες άντρες, 
με κορυφαίο το γίγαντα του πνεύματος Αριστοτέλη ομίλησαν και 
έγραψαν με την ελληνική γλώσσα. Αντίθετα οι πρόγονοι των κα-
τοίκων του σημερινού Κρατιδίου ήταν Σλάβοι που εγκαταστάθη-
καν στην περιοχή αυτή της άλλοτε μακεδονικής γης τον 7ο μ.Χ 
αιώνα, δηλαδή 11 αιώνες μετά το μακεδονικό πολιτισμό, προερ-
χόμενοι από την περιοχή ΒΑ των Καρπαθίων, την εποχή όμως 
εκείνη η περιοχή ήταν Επαρχία του Βυζαντίου. Διαπίστωση 
πρώτη: Με το που εγκαταστάθηκαν οι Σλάβοι τον 7ο μ.Χ. αιώνα 
στο τμήμα αυτό της Βυζαντινής Επαρχίας, ως οικονομικοί μετα-
νάστες δε σημαίνει ότι έγιναν Μακεδόνες. Οι Λαοί γενούν απογό-
νους, δεν μπορούν να κατασκευάσουν προγόνους άλλους από 
τους φυσικούς τους προγόνους. Επίσης, αυτό παραδέχεται και 
ομολογεί ο Κίρο Γκλιγκόροφ, πρώην πρόεδρος του Κρατιδίου, 
στα απομνημονεύματά του (εκδόσεις ΚΟΥΡΙΕΡ, σελ. 257) όπου 
αναφέρει ότι: «Έχουμε έλθει στα Βαλκάνια τον 6ο και 7ο αιώνα, 
έχουμε εγκατασταθεί στα εδάφη που ονομάζονται Μακεδονία και 
από τότε κατοικούμε σ’αυτά». Επομένως κανείς ιστορικός δεσμός 
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δεν υπάρχει ανάμεσα στην αρχαία Μακεδονία και τους Σλάβους 
προγόνους των κατοίκων του Κρατιδίου.

2. Οι Σλάβοι πρόγονοι των σημερινών κατοίκων του Κρατι-
δίου των Σκοπίων, όταν εγκαταστάθηκαν στην περιοχή αυτή τον 
�ο αιώνα μ.Χ. είχαν τη δική τους γλώσσα, αλλά δεν είχαν τη δική 
τους γραφή. Περί τα μέσα του 8ου αιώνα οι μοναχοί αδελφοί Κύ-
ριλλος και Μεθόδιος ξεκίνησαν από την Κωνσταντινούπολη και 
δια μέσου της Θεσσαλονίκης ανήλθαν προς το Βορρά και μπήκαν 
στη περιοχή των Σλάβων οι οποίοι δεν δέχτηκαν να διδαχτούν 
την ελληνική γλώσσα αλλά θέλησαν να διατηρήσουν τη δική τους 
γλώσσα. Έτσι οι δυο μοναχοί επινόησαν και τους δίδαξαν το σλα-
βικό αλφάβητο το οποίο και διατηρούν μέχρι και σήμερα. Δηλαδή 
διατήρησαν το σλαβικό φρόνημά τους, αφού αρνήθηκαν να εξελ-
ληνιστούν. Διαπίστωση δεύτερη: Ουδείς εθνολογικός δεσμός 
υπάρχει ανάμεσα στους αρχαίους Έλληνες Μακεδόνες και τους 
κατοίκους του Κρατιδίου.

3. Με την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επακολού-
θησε η τουρκική κυριαρχία και στην περιοχή αυτή ήταν φυσικό 
να επέλθουν πληθυσμιακές μεταβολές και γλωσσικές προσμί-
ξεις δεδομένου ότι τμήματα πληθυσμών μετακινήθηκαν στην 
περιοχή με κυριαρχούσα εθνότητα την Σερβική και γλώσσα τη 
Σλαβική. Έτσι η πτώση της τουρκικής κυριαρχίας βρίσκει την πε-
ριοχή αυτή ως αποτελούσα τη νότια επαρχία του κράτους της 
Σερβίας με πληθυσμό Σερβόφωνων, Βουλγαρόφωνων, Αλβα-
νόφωνων, Τουρκόφωνων και Ελλήνων στη περιοχή του Μονα-
στηρίου, με την εθνική ονομασία VARDARSKA από τον ποτα-
μό VARDAR (Αξιό) που τη διασχίζει. Έτσι στη Συνθήκη Ειρήνης 
από τους Βαλκανικούς πολέμους που συνήφθη στο Βουκουρέστι 
την 27.07.1913 μεταξύ της Ελλάδος, Μαυροβουνίου, Ρουμανίας, 
Σερβίας αφ’ενός και της Βουλγαρίας αφ’ετέρου, την περιοχή αυτή 
εκπροσώπησε επισήμως η Σερβία. Με τη Συνθήκη λοιπόν αυτή 
χαράχτηκαν τα επίσημα σύνορα των συμβληθέντων Κρατών και 
βάσει αυτής συντάχθηκαν και οι επίσημοι χάρτες, στους οποίους 
η περιοχή αυτή φέρεται αποτυπωμένη ως επαρχία της Σερβίας 
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με την εθνική της ονομασία VARDARSKA όπως τούτο φαίνεται 
στο επισυναπτόμενο απόσπασμα από τον επίσημο Παγκόσμιο 
Γεωγραφικό Άτλαντα που συντάχθηκε το 1944 στο Εδιμβούργο 
από τον John Bartholomew. Σημειώνω ότι η παραπάνω Συνθήκη 
του Βουκουρεστίου αδίκησε την Ελλάδα, διότι εις μεν την περι-
οχή της Σερβίας συμπεριέλαβε την από Έλληνες κατοικούμενη 
περιοχή του Μοναστηρίου, εις δε την περιοχή της Βουλγαρίας 
περιέλαβε την Ελληνική Ανατολική Ρωμυλία. Διαπίστωση τρί-
τη: Μετά την ανεξαρτησία της από τον τούρκικο ζυγό η περιοχή 
των Σκοπίων έκανε την πρώτη της διεθνή εμφάνιση με το εθνικό 
της όνομα VARDARSKA κατά την υπογραφή της προαναφερ-
θείσας Συνθήκης Ειρήνης του Βουκουρεστίου το 1913 και έκτοτε 
λειτούργησε στη Διεθνή Κοινότητα με το όνομα αυτό ως επαρχία 
της Σερβίας, πράγμα που το επιβεβαιώνουν τα γραμματόσημά 
της με το εθνικό όνομα, αλλά και όλοι οι χάρτες, ενώ οι άλλες 
εθνότητες, πλην της σερβικής αποτέλεσαν μειονότητες εντός του 
σερβικού Κράτους.

4. Και ενώ το όνομα της περιοχής είχε οριστικά επισημο-
ποιηθεί VARDARSKA, η Ελλάδα διατηρούσε την ονομασία της 
Ελληνικής Μακεδονίας επί 2500 χρόνια. Όμως ο δικτάτωρ Τίτο 
επιχείρησε το 1945 την ανίερη κλοπή του ονόματος της ελληνι-
κής Μακεδονίας και βάπτισε με αυτό την ίδια περιοχή που είχε 
μέχρι τότε το όνομα VARDARSKA με δόλιες σκέψεις να δημιουρ-
γήσει προστριβές με την αιμορραγούσα από τον πρόσφατο πό-
λεμο και τον επακολουθήσαντα εμφύλιο σπαραγμό της Ελλάδα! 
Το έκανε αυθαίρετα, παράνομα και περιφρονώντας την διεθνή 
νομιμότητα. Δυστυχώς όμως οι μεγάλοι Σύμμαχοί μας και η Ηγε-
σία της Πατρίδας σας δε μας επέτρεψαν να αντιδράσουμε για να 
μη δυσαρεστηθεί ο Τίτο, που τον θεωρούσαν ως πρόχωμα κατά 
της Σοβιετικής Ένωσης. Καλλιέργησε σε μια μικρή μερίδα του 
πληθυσμού της περιοχής, που παρουσίαζε γλωσσικές προσμί-
ξεις, την ιδέα δημιουργίας «Μακεδονικής εθνότητας» με απώτερο 
σκοπό να βρει μιμητές προς το νότο για να επιτύχει το όνειρο 
εξόδου στο Αιγαίο!!! Όμως η ιστορία δεν αγοράζεται, ούτε παρα-
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χαράζεται και περισσότερο δεν κλέβεται. Διαπίστωση τέταρτη: 
Ο Τίτο έκλεψε την ελληνική ονομασία της Μακεδονίας το 1945 
και αντικατέστησε μ’αυτήν την ανωτέρω εθνική ονομασία της πε-
ριοχής ως VARDARSKA.

5. Το κομουνιστικό καθεστώς του λεγόμενου υπαρκτού σο-
σιαλισμού κατέρρευσε πρόσφατα στην Ανατολική Ευρώπη και τα 
Βαλκάνια και οι Λαοί γκρέμισαν όλα τα σύμβολα και ανομήματα 
του καθεστώτος, ήδη δε βαδίζουν προς τον εκδημοκρατισμό και 
τη διεθνή νομιμότητα, προχωρώντας στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Μο-
ναδική εξαίρεση αποτελεί το Κρατίδιο των Σκοπίων, το οποίο ενώ 
αποφάσισε να κηρυχθεί ανεξάρτητο κράτος και να εισέλθει στη 
Διεθνή Κοινότητα, δεν απέβαλε το κλεμμένο όνομα της Μακεδο-
νίας ώστε να επανέλθει στο εθνικό του όνομα VARDARSKA αλλά 
επιμένει σ’αυτή την παράνομη αξίωση, παρότι προσκρούει στο 
κώλυμα της ύπαρξης της ονομασίας εδώ και 2500 χρόνια από την 
ελληνική Μακεδονία δηλαδή σε χρήση του ονόματος από υπάρ-
χον Κράτος και μάλιστα την Ελλάδα που είναι ιδρυτικό μέλος της 
Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Στη νομοθεσία όλων των κρατών και όλων 
των εποχών η κλοπή αποτελεί έγκλημα και μάλιστα ατιμωτικό, 
τιμωρείται δε όχι μόνο ο κλέφτης, αλλά και ο κλεπταποδόχος. 
Όπως προανέφερα, με το γκρέμισμα του καθεστώτος του Τίτο τα 
κλοπιμαία αποδίδονται στο θύμα της κλοπής. Οι Σκοπιανοί αυτή 
τη στιγμή εν γνώση τους κατακρατούν την κλεμμένη ονομασία 
της ελληνικής Μακεδονίας και απαρνούνται την εθνική τους ονο-
μασία. Διαπίστωση πέμπτη: Η Διεθνής Κοινότητα οφείλει να 
τους υποχρεώσει να κάνουν χρήση της εθνικής τους ονομασίας 
VARDARSKA και να εγκαταλείψουν το κλεμμένο όνομα της Μα-
κεδονίας.

6. Το νεοσύστατο Κρατίδιο των Σκοπίων περιφρονεί τους 
κανόνες της Διεθνούς νομιμότητας και παραβιάζει προκλητικά τη 
Διακρατική ενδιάμεση Συμφωνία, με την οποία ανέλαβε την υπο-
χρέωση να δραστηριοποιείται με την προσωρινή ονομασία μέ-
χρις ότου βρεθεί κοινά αποδεκτή ονομασία. Δεν καταλαβαίνει την 
ήπια διπλωματική γλώσσα που χρησιμοποιεί η Ηγεσία της Ελλά-
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δας και αποθρασύνεται με τη μαύρη προπαγάνδα του, καλλιεργεί 
σοβινιστικές τάσεις εναντίον της Ελλάδας με άθλια αναγνώσμα-
τα που παραχαράζουν την ιστορία και μάλιστα την αρχαιότερη 
ιστορία της Ευρώπης, στην οποία οικοδομήθηκε ο Ευρωπαϊκός 
Πολιτισμός, αλλά και με παιανίζοντα άσματα και εμβατήρια που 
προτρέπουν τους Σκοπιανούς να βαδίσουν στο δρόμο προς τη 
Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες αθλιότητες. Διαπίστωση έκτη: 
Το κρατίδιο αυτό πρωτού ακόμη αναγνωριστεί πλήρως αποδει-
κνύεται ότι όχι μόνο ασεβεί προς τη Διεθνή νομιμότητα, αλλά 
προκαλεί την Ελλάδα και αποτελεί ταραξία στα Βαλκάνια, ενώ 
αντιθέτως η Ελλάδα αγωνίζεται για την οικοδόμηση της ειρήνης 
στα Βαλκάνια. Οφείλει λοιπόν η Διεθνής Κοινότητα να δώσει ένα 
τέρμα σ’αυτήν την απαράδεκτη αδιαλλαξία του Κρατιδίου και να 
το επαναφέρει στην εθνική του ταυτότητα.

Αξιότιμε κ. Νίμιτς 
Το αμερικανικό Κογκρέσο την 19.11.1963 τίμησε την επέτειο 

της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ανακήρυξη του ΓΚΕΤ-
ΤΥΣΜΠΕΡΓΚ ως εθνικού κοιμητηρίου της Πατρίδας σας και 
εξέδωσε ένα έγχρωμο αφιέρωμα υπό μορφή αφίσας, το οποίο 
στο αριστερό μέρος είχε την προτομή του Περικλή και μια δέλτο 
φέρουσα ανάγλυφο και έντυπο απόσπασμα από τον Επιτάφιο 
του Περικλέους, που τον εκφώνησε το 431 π.Χ. προς τιμή των 
πρώτων νεκρών του Πελοποννησιακού Πολέμου και δεξιά απει-
κόνιζε την προτομή του Αβραάμ Λίνκολν όπως και όμοια δέλτο 
περιέχουσα ανάγλυφο και έντυπο το λόγο που εκφώνησε την 
19.11.1863 στο ΓΚΕΤΤΥΣΜΠΕΡΓΚ προς τιμή των νεκρών. Η 
τότε ηγεσία της Πατρίδας σας με το μεγάλο αυτό συμβολισμό 
απέδειξε έμπρακτα το θαυμασμό της προς την ελληνική ιστορία. 
Και εύλογα διερωτώνται όλοι Έλληνες: «Γιατί η σημερινή Ηγε-
σία της Πατρίδας σας φέρεται διαφορετικά σαν να παραμερίζει 
και να αγνοεί την ιστορία μας;» Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι 
επαρκώς ενημερωμένη. Για το λόγο αυτό σας βαρύνει η υποχρέ-
ωση να ενημερώσετε τόσο τον ΟΗΕ όσο και την Ηγεσία της Πα-
τρίδα σας και να προτείνετε την επαναφορά του Κρατιδίου των 
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Σκοπίων στην εθνική του ονομασία που προανέφερα. Αν όμως, 
παρ’ελπίδα, προτείνετε σύνθετη ονομασία επιβάλλεται να θέσετε 
και δυο όρους:

α. Ότι η ονομασία σαφώς έχει την έννοια του γεωγραφικού 
προσδιορισμού οπότε το νεοσύστατο Κρατίδιο ουδέν δικαίωμα 
θα έχει επίκλησης και χρήσης της προ του 7ου αιώνα μ.Χ. ελλη-
νικής Μακεδονικής Ιστορίας και των επιφανών τέκνων της.

β. Το νεοσύστατο Κρατίδιο θα δεσμευτεί ότι αναγνωρίζει πλή-
ρως τα υπάρχοντα σύνορα με την Ελλάδα, όπως αυτά προσδιο-
ρίστηκαν με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα φανείτε αντάξιος των περι-
στάσεων και δε θα επιτρέψετε να συνδεθεί το όνομά σας με μια 
αδικία σε βάρος της Πατρίδας μου που θα αποτελέσει και μέγα 
ιστορικό όνειδος.

Σέρρες 03.02.2007
Με εξαίρετη τιμή
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Παγκόσμιος Γεωγραφικός Άτλαντας
του John Bartholomew

Εδιμβούργο 1944
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2. ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ 
Κ. ΜΠΡΑΝΚΟ ΤΣΕΡΒΕΝΣΚΟΒΣΚΙ

Εγκατάσταση των Σλάβων στο βόρειο τμήμα της 
Μακεδονίας τον 7ο μ.Χ. αιώνα. Με την πτώση της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας το τμήμα αυτό προσαρ-
τάται στη Σερβία ως νότια επαρχία της με την εθνική 
ονομασία ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΑ και εθνότητα σλαβική (σερ-
βική) και με μειονότητες την βουλγαρική την αλβανι-
κή και την ελληνική. Ο Κίρο Γκλιγκόροφ ομολογεί την 
σερβική εθνότητα των σκολιανών.

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,
Την 24.01.2007 στο Στρασβούργο έγινε η πανηγυρική συνε-

δρίαση του Ευρωκοινοβουλίου για την υποδοχή της Ρουμανίας 
και Βουλγαρίας ως νέων μελών της Ε.Ε. Ο Έλληνας Πρωθυ-
πουργός κ. Κώστας Καραμανλής, στο σχετικό χαιρετισμό του, 
αναφερόμενος και στο εκκρεμές θέμα της οριστικής ονομασίας 
της χώρας σας, τόνισε ότι, παρά την αδιαλλαξία σας, η Ελλάδα 
εξακολουθεί να καταβάλει προσπάθειες για την εξεύρεση μιας 
κοινά αποδεκτής λύσης, η οποία να μη θίγει τα 2,5 εκατομμύρια 
των Ελλήνων Μακεδόνων και κατέληξε λέγοντας ότι και ο ίδιος 
είναι Μακεδών.

Εσείς όμως, αντί να χαιρετήσετε το παραπάνω ιστορικό γε-
γονός της εισόδου δυο ακόμη βαλκανικών χωρών στην Ε.Ε., 
σπεύσατε αμέσως την επομένη και διοχετεύσατε «δημοσιογρα-
φικά» σε ιστοσελίδα του διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα, που 
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σας παρουσιάζει ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, 
την ειρωνική δήλωση ότι: «Αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Κα-
ραμανλής νιώθει ότι είναι Μακεδών, εμείς αυτό θα το δεχτούμε». 
Παραμένετε λοιπόν αδιάλλακτος και δέσμιος της ανιστόρητης 
προπαγάνδας σας. Δείχνετε ότι δε σας συγκίνησε το γεγονός ότι, 
εξαιτίας της αδιαλλαξία σας, απέβη άκαρπο το πρόσφατο ταξίδι 
του μεσολαβητή του Ο.Η.Ε. κ Νίμιτς σε Αθήνα και Σκόπια. Επί-
σης δείχνετε ότι δε πήρατε στα σοβαρά τις δραματικές εκκλήσεις 
και υποδείξεις των Ελλήνων Ευρωβουλευτών στην πρόσφατη 
Σύνοδο της Επιτροπής σύνδεσης της χώρας σας με την Ε.Ε. που 
έγινε στα Σκόπια, όπου σας επισημάνθηκαν οι σοβαροί κίνδυνοι 
που εγκυμονεί η συνέχιση της αδιαλλαξίας σας, ενόψει και των 
ισχυρών κραδασμών που προέρχονται από το γειτονικό Κόσο-
βο.

Στην πατρίδα μου λέμε μια παροιμία για κάποιον που ακο-
λουθεί λαθεμένο δρόμο: «ή ο γιαλός είναι στραβός ή στραβά αρ-
μενίζει». Και επειδή ο γιαλός της ιστορίας είναι πάντα ίσιος και 
δεν παραχαράσσεται, εσείς στραβά αρμενίζετε, ακολουθώντας 
την αδιαλλαξία σας. Και θα το διαπιστώσετε αυτό αν διαθέσετε 
την προσοχή σας στις παρακάτω ιστορικές αλήθειες που θα εκ-
θέσω:

Αλήθεια πρώτη: Δεν έγιναν Μακεδόνες οι απώτεροι πρό-
γονοί σας οι Σλάβοι τον 7ο μ.Χ. αιώνα, όταν εγκαταστάθηκαν 
στη χώρα σας, που αποτελούσε τότε επαρχία της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, στο προ 11 αιώνων βόρειο τμήμα της αρχαίας 
ελληνικής Μακεδονικής γης. Οι Σλάβοι πρόγονοί σας, προς τιμή 
τους, δεν θέλησαν να εξελληνιστούν όταν τον 8ο μ.Χ. αιώνα οι 
αδελφοί μοναχοί Κύριλλος και Μεθόδιος επιχείρησαν να τους δι-
δάξουν την ελληνική γλώσσα, αλλά προτίμησαν να διατηρήσουν 
την εθνότητά τους και τη γλώσσα τους τη σλαβική. Και επειδή, 
όπως ξέρετε, δεν είχαν γραφή, οι ανωτέρω μοναχοί επινόησαν 
το σλαβικό αλφάβητο, το οποίο τους δίδαξαν και το οποίο διατη-
ρείται μέχρι σήμερα.

Αλήθεια δεύτερη: με την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρα-
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τορίας και την επιβολή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1453 
– 1913) δεν έγιναν Μακεδόνες οι πρόγονοί σας. Είναι αλήθεια 
ότι επήλθαν πληθυσμιακές μεταβολές και γλωσσικές προσμίξεις 
στην περιοχή σας με τη μετακίνηση και άλλων φυλών, πλην των 
Σλάβων. Είναι όμως ιστορικά και νομικά εξακριβωμένο ότι η πτώ-
ση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βρίσκει τη χώρα σας να απο-
τελεί τη νότια επαρχία της Σερβίας με την εθνική της ονομασία 
VARDARSKA, από τον ποταμό VARDAR (Αξιός) που τη διασχί-
ζει. Με τη λήξη δε του Βαλκανικού πολέμου, κατά την υπογραφή 
της Συνθήκης ειρήνης ανάμεσα στην Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, 
τη Ρουμανία και τη Σερβία αφενός και στη Βουλγαρία αφετέρου, 
που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι την 27.07.1913, η χώρα σας, 
με την παραπάνω εθνική της ονομασία, εκπροσωπήθηκε από τη 
Σερβία σαν δική της Επαρχία. Με τη Συνθήκη αυτή προσδιορί-
στηκαν τα σύνορα των συμβαλλομένων κρατών, τα οποία ισχύ-
ουν μέχρι σήμερα, αποτυπωμένα, όπως και η εθνική ονομασία 
της χώρα σας, στον επίσημο παγκόσμιο άτλαντα του Εδιμβούργο 
του 1944, απόσπασμα του οποίου επισυνάπτεται. Γίνεται μνεία 
ότι η χώρα σας με την παραπάνω εθνική της ονομασία περιλάμ-
βανε ως κύρια εθνότητα τους Σέρβους και ως εθνικές μειονό-
τητες τους Βουλγαρόφωνους, Αλβανόφωνους, Έλληνες κυρίως 
της περιοχής Μοναστηρίου και ένα μικρό πληθυσμιακό κράμα 
κοζάκικης και ασιατικής προέλευσης.

Αλήθεια τρίτη: Για πρώτη φορά το 1945 ο δικτάτωρ Τίτο έκλε-
ψε το ελληνικό όνομα της Μακεδονίας. Επέλεξε προσεκτικά την 
περίοδο εκείνη, διότι η Ελλάδα αιμορραγούσε από τον πρόσφατο 
πόλεμο κατά των δυνάμεων του φασισμού και του ναζισμού και 
σφάδαζε από τον εμφύλιο πόλεμο, για τον οποίο «φρόντισαν» 
οι σύμμαχοί μας προκειμένου, σαν νικητές του πολέμου, να μην 
έχουμε διεκδικήσεις. Έτσι, οι ίδιοι οι σύμμαχοί μας δε μας επέ-
τρεψαν να αντιδράσουμε για να μη δυσαρεστήσουμε τον Τίτο, 
τον οποίο χρησιμοποιούσαν ως πρόχωμα κατά της Σοβιετικής 
Ένωσης. Και το τρανταχτό ερώτημα είναι: Πώς έτσι ξαφνικά μετά 
2.300 χρόνια από τον αρχαίο ελληνικό μακεδονικό πολιτισμό και 



55

1.200 χρόνια από την εγκατάσταση των προγόνων σας Σλάβων 
στη χώρα αυτή, οι κάτοικοί της έγιναν ξαφνικά Μακεδόνες. Η 
απάντηση είναι η εξής: ο Τίτο αδιαφόρησε για τους υπερήφανους 
για την εθνικότητά τους Σέρβους, για τους φανατικούς εθνικιστές 
Βουλγαρόφωνους και Αλβανόφωνους και βάπτισε αυθαίρετα ως 
«μακεδονική εθνότητα» την προαναφερθείσα μικρή πληθυσμια-
κή ομάδα που παρουσίαζε εθνολογικές και γλωσσικές προσμί-
ξεις, με απώτερο σκοπό να βρει μιμητές μέσα στη σφαδάζουσα 
από τον εμφύλιο Ελλάδα, για να πετύχει την διέξοδό του προς 
το Αιγαίο. Όμως οι λαοί γενούν απογόνους και δε γενούν προγό-
νους, γι’αυτό και η επιχείρηση κλοπή του Τίτο ήταν ένα λάφυρο 
του δικτατορικού του καθεστώτος εις βάρος της Ελλάδος.

Ο Τίτο όμως και το αυταρχικό του καθεστώς γκρεμίστηκαν, 
όπως και τα σύμβολά του, και οι Λαοί της πρώην Γιουγκοσλαβίας 
αποφασίσατε να κηρύξετε την ανεξαρτησία σας και να πορευ-
τείτε προς τον εκδημοκρατισμό και τη διεθνή νομιμότητα. Έχετε 
λοιπόν την υποχρέωση να αποδώσετε το λάφυρο του Τίτο, την 
κλεμμένη ελληνική ονομασία της Μακεδονίας και να επανέλθε-
τε στην εθνική σας ονομασία ή οποιαδήποτε άλλη θα επιλέξε-
τε, που να μη θίγει καμία γειτονική χώρα. Διότι, η διατήρηση της 
κλεμμένης από τον Τίτο ονομασίας θεωρείται κλεπταποδοχή από 
μέρους σας, και απορρέει η υποχρέωση της Διεθνούς Κοινότητας 
να σας επαναφέρει στην τάξη.

Εξοχότατε κύριε πρόεδρε,
Ο προκάτοχός σας κ. Κίρο Γκλιγκόρωφ στα απομνημονεύ-

ματά του (ελληνική έκδοση ΚΟΥΡΙΕΡ 2001, σελ. 259) αναφέρει 
ότι μετά τη λήξη κάποιας εκδήλωσης με ομιλητή τον ίδιο, διέκρινε 
στην άκρη της αίθουσας μια ομάδα νέων από την Αυστραλία οι 
οποίοι κάθονταν σιωπηλοί, εμφανώς απογοητευμένοι, και τους 
πλησίασε για να επικοινωνήσει μαζί τους. Εκείνοι του εξέφρασαν 
την απορία γιατί δεν ανέφερε ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και των αρχαίων Μακεδόνων γενικά και τους απά-
ντησε ότι: «Εμείς είμαστε Σλάβοι. Ήλθαμε τον 6ο και 7ο αιώνα 
και εγκατασταθήκαμε στη χώρα αυτή που λέγεται Μακεδονία. Αν 



56

εσείς θέλετε να λέγεστε Μακεδόνες, είναι δικαίωμά σας». Επομέ-
νως, ο προκάτοχός σας σαφώς ομολογεί το αυτονόητο. Δηλαδή 
ότι ουδεμία ιστορική ή εθνολογική σύνδεση μπορεί να υπάρχει 
ανάμεσα στους αρχαίους Έλληνες Μακεδόνες και στους κατοί-
κους της χώρας σας. Και το μόνο που θα μπορούσατε να αξιώ-
σετε, εκ του λόγου και μόνον ότι κατοικείτε στο πάλαι ποτέ βόρειο 
τμήμα της Μακεδονίας, είναι μία σύνθετη ονομασία με σαφώς 
γεωγραφικό προσανατολισμό που σημαίνει ότι ουδεμία σχέση 
μπορεί να έχετε με την πολιτιστική κληρονομία των αρχαίων Ελ-
λήνων Μακεδόνων.

Η περίπτωση της συνεχιζόμενης αδιαλλαξίας σας μου φέρνει 
στη μνήμη ένα αυθεντικό δικαστικό περιστατικό που περιγράφει 
στο βιβλίο του «Και η δικαιοσύνη απενεμήθη» (1970) ο αείμνη-
στος Άγγελος Κ. Τσουκαλάς, κορυφαίος ποινικολόγος της πατρί-
δας μου. Λέει λοιπόν ότι δικαζόταν κάποιος για απόπειρα κλο-
πής. Η διαδικασία ήταν σαφώς απαλλακτική. Δεν αποδεικνυόταν 
η απόπειρα κλοπής, αλλά η ενέργεια του φερόμενου ως δράστη 
αποτελούσε απλώς μία προπαρασκευαστική πράξη, η οποία μέ-
νει ατιμώρητη. Είχε συλληφθεί από το Όργανο στο δρόμο έξω 
από κάποια οικία να βάζει το χέρι του μέσα από την εξώπορτα 
για να βρει το σύρτη και να την ανοίξει. Όμως, όλα άλλαξαν όταν 
ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου κάλεσε τον κατηγορούμενο να απο-
λογηθεί. Ο κατηγορούμενος πλησίασε προς την Έδρα και άρχισε 
απολογούμενος. Τότε τα μάτια του Προέδρου άρχισαν να πετούν 
σπίθες από έκπληξη και οργή. Τι είχε συμβεί; Ο κατηγορούμενος 
φορούσε το σακάκι και κρατούσε στο χέρι το καπέλο του Προέ-
δρου που του είχαν κλαπεί πρόσφατα από το σπίτι του!!! Φυσικά, 
αντί αθωώσεως, έπεσε βοερή καμπάνα φυλάκισης.

Επιτρέψτε μου να πω ότι, όπως ο καταδικασμένος στο παρά-
δειγμά μας, φορώντας το σακάκι του Προέδρου, δεν μπορούσε 
να ισχυριστεί ότι έγινε και δικαστής, έτσι και οι συμπατριώτες σας, 
όσο φέρουν το κλεμμένο όνομα της Μακεδονίας, δεν μπορούν να 
αξιώνουν δικαίωμα στη πολιτιστική κληρονομία των Αρχαίων Ελ-
λήνων Μακεδόνων.
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Ο σωστός λοιπόν δρόμος είναι να επωφεληθείτε από την εν-
διάμεση Διακρατική Συμφωνία που σας προσέφερε η Ελλάδα, η 
οποία είναι η μόνη ειλικρινής σας φίλη, που σας βοήθησε ποικι-
λοτρόπως και σας στηρίζει και στην ενταξιακή σας πορεία προς 
την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, ώστε να βρείτε μια λύση η οποία να είναι 
κοινά αποδεκτή. Μην απαρνείστε αυτήν τη λύση επικαλούμενοι 
ότι μεγάλος αριθμός κρατών σας έχει αναγνωρίσει με το όνομα 
Μακεδονία, διότι, δεν είναι πληροφορημένα. Να είστε δε βέβαιος 
ότι τα κράτη αυτά, όπως και η Διεθνής Κοινότητα, πολύ εύκολα 
θα μάθουν την ιστορική αλήθεια και θ’αλλάξουν γνώμη, όπως 
άλλαξε γνώμη και ο δικαστής στο παραπάνω παράδειγμα, όταν 
το αποφασίσει η Ελλάδα. Εάν δεχτείτε την ρεαλιστική πρόταση 
που σας κάνει η Ελλάδα για μια σύνθετη ονομασία με καθαρά γε-
ωγραφικό προσδιορισμό, σεβασμό των συνόρων και παραίτηση 
από κάθε σοβινιστική ιδέα εκατέρωθεν, και μόνο τότε να είστε βέ-
βαιος ότι θα συνδέσετε το όνομά σας με μια ιστορική συμφωνία 
που θα συντελέσει στην ειρήνη και στην πρόοδο της χώρας σας 
και της Βαλκανικής γενικότερα.

Σέρρες 15.03.2007
Μετά εξαιρέτου τιμής
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3. ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΜΑΣ

Κατάπτυστη η ομολογία των Σκοπιανών ότι με το 
ελκιστικό όνομα «Μακεδονία» επιζητούν την εθνική 
τους ταυτότητα. Η ΥΠΕΞ κα. Μπακογιάννη αντί να εκ-
μεταλλευτεί την ομολογία αυτή, ανακοινώνει από τις 
ΗΠΑ ότι το νέο σχέδιο Νίμιτς μπορεί να αποτελέσει 
βάση διαλόγου. Αποκαλύπτεται ότι το σχέδιο αυτό 
έπρεπε να κριθεί απαράδεκτο διότι εμπεριείχε όχι 
μόνο «σύνθετη» αλλά και «διπλή» ονομασία.

Στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, μόλις ανακοινώθηκε 
από τον ΟΗΕ ότι ο μεσολαβητής κ. Μάθιου Νίμιτς θα πραγματο-
ποιήσει ένα ακόμη ταξίδι σε Αθήνα και Σκόπια, σε μια προσπά-
θειά του για την εξεύρεση λύσης στο θέμα της οριστικής ονομασί-
ας της FYROM, αυθημερόν σύσσωμη η Ηγεσία της γείτονος χώ-
ρας έσπευσε να προαναγγείλει ότι δεν πρόκειται να προσέλθει 
σε διάλογο με την Ελλάδα και ότι δεν πρόκειται να δεχθεί αλλαγή 
στο συνταγματικό όνομα της χώρας ως «Μακεδονία», διότι με 
τη χρήση του ονόματος αυτού επιζητεί την εθνική της ταυ-
τότητα.

Με τη δήλωσή της αυτή η Ηγεσία της γείτονος χώρας αφενός 
ασεβεί κατά της Διεθνούς Κοινότητας και της Ελλάδας αρνούμε-
νη προκαταβολικά κάθε διάλογο και αφετέρου προβαίνει σε μία 
δημόσια και κυνική ομολογία ότι με τη χρήση του ελκυστικού ονό-
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ματος της Μακεδονίας επιζητεί την εθνική της ταυτότητα! Ενώ 
είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι έχει ως εθνική της ταυτότητα 
τη σλαβική, ομιλεί τη σλαβική γλώσσα, έχει ως γραφή τη σλα-
βική (κυριλλική), έχει δε ως εθνική ονομασία της χώρας της τη 
VARDARSKA. Σχετικά υπενθυμίζεται ότι μ’αυτήν την εθνική της 
ονομασία έκανε την πρώτη διεθνή της εμφάνιση ως νότια επαρχία 
της Σερβίας το 1913 κατά την υπογραφή της Συνθήκης ειρήνης 
του Βουκουρεστίου, επίσης κατά την είσοδό της στη Νοτιοσλαβία 
με τη λήξη του Α΄Παγκοσμίου πολέμου, αλλά και κατά την είσοδό 
της στην Κοινωνία των Εθνών λίγο αργότερα, με την ίδια εθνική 
της ονομασία αποτυπώθηκε στον επίσημο παγκόσμιο άτλαντα 
του Εδιμβούργου (1940) και κυκλοφόρησε τα γραμματόσημα της 
μέχρι το 1940. τέλος, υπενθυμίζεται ότι το 1945 ο Τίτο έκλεψε την 
ελληνική ονομασία της Μακεδονίας αποβλέποντας να δημιουρ-
γήσει θέμα για κάθοδό του στο Αιγαίο και μετονόμασε τη χώρα 
αυτή ως Μακεδονία επωφελούμενος από τον εμφύλιο σπαραγμό 
της Ελλάδας και έχοντας την ανοχή των «συμμάχων» μας. Όμως 
το οικοδόμημα του Τίτο γκρεμίστηκε από τη Διεθνή Κοινότητα το 
1990 και για το λόγο αυτό η Διεθνής κοινότητα έχει υποχρέωση 
να εξαναγκάσει τη γείτονα χώρα να αποδώσει την ελληνική ονο-
μασία της Μακεδονίας στην Ελλάδα.

Όπως ήταν φυσικό, το ταξίδι του κ. Μάθιου Νίμιτς που έγινε 
στις αρχές Νοεμβρίου του 2007 απέβη άκαρπο λόγω της πλήρους 
αδιαλλαξίας των Σκοπίων. Όμως λόγω ενός έντονου διπλωματι-
κού παρασκηνίου και μιας, δια πρώτη φορά παρατηρούμενης, 
εσωτερικής αντίδρασης στη γείτονα χώρα από την αλβανική μει-
ονότητα, ανακοινώθηκε από την έδρα του ΟΗΕ ότι θα πραγματο-
ποιηθεί στις αρχές του 2008 νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών 
των μερών με πιο υψηλόβαθμη εκπροσώπησή τους, ταυτόχρονα 
όμως η δική μας ΥΠΕΞ κ. Ντόρα Μπακογιάννη έσπευσε να δη-
λώσει ότι μία σύνθετη ονομασία θα μπορούσε να αποτελέσει την 
βάση του επικείμενου νέου διαλόγου των μερών,χωρίς να δώσει 
περαιτέρω επεξηγήσεις για την δήλωσή της αυτή. Έτσι θα πρέ-
πει να θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι βαδίζουμε προς έναν απευ-
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θείας διάλογο με βάση την σύνθετη ονομασία, παρά την αντίθετη 
γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.

Με όλο το σεβασμό προς την πολιτική μας Ηγεσία οφείλω να 
δηλώσω ότι με τρομάζει η απλή δήλωση της κυρίας Υπουργού 
για μια σύνθετη ονομασία χωρίς τις απαραίτητες διευκρινίσεις και 
εξασφαλίσεις της Ελλάδας, διότι υπάρχει ο φόβος να πέσουμε σε 
παγίδα από την ενδεχόμενη αποδοχή της  σ κ έ τ η ς  σύνθετης 
ονομασίας χωρίς τους εξασφαλιστικούς όρους. Και εξηγούμαι: η 
ξενοκίνητη και αδρά επιχορηγούμενη προπαγάνδα των Σκοπίων 
δεν αποβλέπει στην ονομασία αυτή καθαυτή, αλλά στη λεηλασία 
της ιστορίας και του πολιτισμού της αρχαίας ελληνικής Μακεδονί-
ας που θα επιτύχει με την χρήση του ονόματος της Μακεδονίας, 
έστω και αν αυτή είναι σύνθετη. Θα πρέπει λοιπόν η Πολιτική 
Ηγεσία να προτείνει με τη σύνθετη ονομασία και τους εξής απα-
ραίτητους όρους:

1. Η σύνθετη ονομασία συμφωνείται σαφώς και μόνο με την 
γεωγραφική του όρου σημασία, υπό την έννοια ότι οι πολίτες της 
γειτονικής χώρας κατοικούν στο βόρειο τμήμα της πάλαι ποτέ 
αρχαίας ελληνικής μακεδονικής γης και ότι ουδείς εθνολογικός ή 
ιστορικός δεσμός τους συνδέει με τους αρχαίους Έλληνες Μακε-
δόνες.

2. Η γειτονική χώρα οφείλει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της 
ως προς την ονομασία και να εξαλείψει από αυτό τις σοβινιστικές 
διατάξεις εναντίον της Ελλάδας.

Με τη επιβεβλημένη αυτή διορθωτική κίνηση όχι μόνο θα απο-
φύγουμε την παγίδα στην οποία θα πέφταμε αν προχωρούσαμε 
στο διάλογο με βάση τη σκέτη σύνθετη ονομασία, αλλά θα απο-
κτήσουμε και ένα ισχυρό διπλωματικό πλεονέκτημα έναντι της 
Διεθνούς Κοινότητας, με το οποίο, σε περίπτωση που οι γείτονές 
μας αρνηθούν και πάλι τους παραπάνω όρους, θα αποκαλύψου-
με τις πραγματικές προθέσεις τους, ότι δηλαδή δεν αποβλέπουν 
στην ονομασία αυτή καθαυτή αλλά στη λεηλασία της ιστορίας και 
του πολιτισμού της αρχαίας Ελληνικής Μακεδονίας.

Σέρρες, 02/01/08
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4. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ

ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΜΙΤΣ

Πρωτοφανές σκάνδαλο στα διπλωματικά χρονικά 
του ΟΗΕ. Ο κ. Νίμιτς, μετά την αποκάλυψη του σκαν-
δάλου όφειλε να παραιτηθεί από μεσολαβητής. Ανε-
ξήγητη η σιωπή της ελληνικής πλευράς. 

Στον κ. Μάθιου Νίμιτς, όπως είναι γνωστό, ανατέθηκε από 
τον ΟΗΕ ο ρόλος του μεσολαβητή ανάμεσα στην Ελλάδα και 
στην FYROM αποκλειστικά και μόνο για την εξεύρεση κοινά απο-
δεκτής λύσης στο όνομα της τελευταίας. Τούτο επιβεβαιώθηκε 
και κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βου-
κουρέστι τον περασμένο Μάιο, όπου από την ηγεσία του ΝΑΤΟ, 
αλλά και την ηγεσία της Ε.Ε., δηλώθηκε με σαφήνεια ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για την είσοδο της FYROM στους Διεθνείς αυτούς 
Οργανισμούς η επίλυση του προβλήματος της ονομασίας της. 
Δυστυχώς, κατά την πολυετή δραστηριότητά του ο κ. Νίμιτς επέ-
δειξε στάση και συμπεριφορά σαφώς ανθελληνική, διακρινόμενη 
από έλλειψη αντικειμενικότητας και πλήρη ασέβεια προς τα απα-
ράγραπτα ιστορικά δικαιώματα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα ο 
ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία να είναι όχι μόνο 
δυσαρεστημένος, αλλά και οργισμένος για την δράση του. Προ 
ολίγων δε μηνών αποκαλύφθηκε στην ελληνική Βουλή ότι ο κ. 
Νίμιτς ενεργεί ως όργανο του γνωστού κ. Τζον Σόρος, ο οποίος 
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χρηματοδοτεί την Σκοπιανή προπαγάνδα, ελέχθη δε ότι διατηρεί 
τον κ. Νίμιτς ως μισθωτό στο διοικητικό συμβούλιο του ιδιόκτητου 
Πανεπιστημίου του στη Βουδαπέστη, χωρίς τούτο να διαψευστεί 
από κανέναν. 

Ο κ. Νίμιτς, σαν νομικός που είναι, γνωρίζει καλά ότι ένας τέ-
τοιος δεσμός όπως προανέφερα προς το ένα μέρος αποτελεί κώ-
λυμα νομικό και ηθικό να αναλάβει έργο μεσολαβητή και όφειλε 
να παραιτηθεί όταν δημοσιοποιήθηκε ο παραπάνω δεσμός του 
με τον χρηματοδότη της προπαγάνδας των Σκοπίων. Όμως, όχι 
μόνο δεν παρατήθηκε, αλλά την 11.09.08 και 08.10.08 παρουσί-
ασε προς τα δυο μέρη, Ελλάδα και FYROM, την τελική πρότασή 
του με την οποία εξακολουθεί να επιμένει στη διπλή ονομασία 
και, κατά τρόπο απαράδεκτο και καθ’υπέρβαση της εντολής που 
είχε, περιλαμβάνει και μία «δέσμη ιδεών» με την οποία αναγνω-
ρίζει στους Σκοπιανούς Μακεδονική εθνότητα, γλώσσα και μειο-
νότητα εκτός των συνόρων της FYROM. Όπως όμως αποκάλυψε 
το ΕΘΝΟΣ της Κυριακής της 19.10.08 με τον τίτλο «ΣΤΗΜΕΝΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΠΟ ΗΠΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΑ», η πρόταση που παρουσίασε 
ο κ. Νίμιτς σαν δική του, συντάχθηκε τρεις μήνες πιο μπροστά 
στην Αμερικανική πρεσβεία των Σκοπίων σε συνεργασία με την 
Σκοπιανή ηγεσία!!! Από το ίδιο δημοσίευμα προκύπτει ότι διέρ-
ρευσε το τηλεγράφημα που έστειλε την 29.07.08 η αμερικανική 
πρεσβεία των Σκοπίων προς το Υπουργείο Εξωτερικών, το Γενι-
κό Επιτελείο και το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, με το οποίο 
γνωστοποιεί την κατάρτιση και το περιεχόμενο της πρότασης και 
της «δέσμης ιδεών» που συνέταξε η πρεσβεία σε συνεργασία με 
την Σκοπιανή ηγεσία!!!

Είναι προφανές ότι το διαρρεύσαν απόρρητο κείμενο «δέσμης 
ιδεών», που παρουσίασε ο κ. Νίμιτς σαν δική του πρόταση, έχει 
ως σκοπό να επηρεάσει το μελλοντικό διαπραγματευτικό τοπίο 
(ατζέντα) και να δεσμεύσει σαν τέτοιο την μελλοντική ηγεσία των 
ΗΠΑ, ώστε να την υποχρεώσει να κινηθεί στο απαράδεκτο αυτό 
πλαίσιο και να αποτρέψει την πραγμάτωση της δήλωσης του πι-
θανότερου να εκλεγεί κ. Ομπάμα προς την ελληνική ομογένεια 
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ότι θα υποστηρίξει το δίκαιο της Ελλάδος.
Την ανωτέρω διπλωματική συμπαιγνία απέφυγε να καταγγεί-

λει και να απορρίψει ως απαράδεκτη η δική μας Ηγεσία και, όπως 
έγραψαν οι χθεσινές εφημερίδες, στην επιτροπή Εξωτερικών και 
Άμυνας της Ελληνικής Βουλής, η ΥΠΕΞ κα. Ντόρα Μπακογιάννη 
«ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ» υπό την έννοια ότι δεν έκανε σαφή 
καταγγελία και απόρριψη του κειμένου, αλλά δήλωσε ότι η Ελλά-
δα απορρίπτει την «δέσμη ιδεών» και υποστηρίζει σταθερά μια 
σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις με «γεωγραφικό προσδιο-
ρισμό», χωρίς όμως να προσθέσει και τους δεσμευτικούς όρους, 
οι οποίοι πρέπει να συμπορεύονται με τον «γεωγραφικό προσδι-
ορισμό». Συνέπεια της παράλειψης αυτής θα είναι να θεωρηθεί 
ότι ο όρος «γεωγραφικός προσδιορισμός» εκπληρώνεται αυτοδι-
καίως με την συμφωνία για το πρόθεμα της σύνθετης ονομασί-
ας. Κατ’αυτόν τον τρόπο πέφτουμε σε καλοστημένη παγίδα, να 
εφαρμοστεί δηλαδή από τους αντιπάλους μας η «δέσμη ιδεών» 
που προτείνει ο κ. Νίμιτς, χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε, 
αφού ήδη συναινέσαμε στη σύνθετη ονομασία.

Κατόπιν τούτου, οφείλει η πολιτική Ηγεσία μας να θέσει στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μαζί με την σύνθετη ονομασία 
για όλες τις χρήσεις, και τους εξής όρους: α) ότι η σύνθετη ονο-
μασία συμφωνείται σαφώς και μόνο με τη γεωγραφική του όρου 
σημασία, υπό την έννοια ότι οι πολίτες της γειτονικής χώρας κα-
τοικούν σήμερα σε ένα τμήμα της πάλαι ποτέ αρχαίας μακεδονι-
κής γης και ουδείς εθνολογικός ή ιστορικός δεσμός τους συνδέει 
με τους αρχαίους Έλληνες Μακεδόνες και β) η γειτονική χώρα 
οφείλει να τροποποιήσει το Σύνταγμα ως προς την ονομασία και 
να εξαλείψει από αυτό τους σοβινιστικούς όρους εναντίον της 
Ελλάδος. Έτσι, με την υποστήριξη και συμφωνία των δυο πα-
ραπάνω όρων θα περισώσουμε την εθνική, ιστορική και πολιτι-
στική μας αξιοπρέπεια, δεδομένου ότι δεν τους αναγνωρίζουμε 
ότι αποτελούν συνέχεια των αρχαίων προγόνων μας Ελλήνων 
Μακεδόνων.

Σέρρες, 31.10.2008
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5. Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση. Η ευθύνη βα-
ρύνει και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Δεν ψηφίσθηκε 
μέθοδος διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας, αλλά ο 
εκτουρκισμός των ελληνοπαίδων. Θρασύτατη φράση 
ότι η τουρκική αποτελεί την μητρική γλώσσα των Ελ-
λήνων προσφύγων.

Κατά το τέλος του παρελθόντος Αυγούστου, βρισκόμενος στη 
Χαλκιδική για διακοπές, άκουσα σε τηλεοπτικό σταθμό των Αθη-
νών ένα δριμύτατο σχόλιο κατά του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Καλού διότι με απόφασή του, που 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) θα δι-
δάσκεται από το επικείμενο σχολικό έτος 2006-2007 η τουρκική 
γλώσσα στην Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη των Γυμνασίων της Ελλάδας. Ο πα-
ρουσιαστής της εκπομπής επέδειξε την πρώτη σελίδα του ΦΕΚ 
και σημείωσα τον αριθμό του. Ειδοποίησα αμέσως ένα φίλο και 
λαμπρό συνάδελφο της Θεσσαλονίκης ο οποίος και μου έστειλε 
ένα επικυρωμένο αντίγραφο του υπ’αρ. 867 ΦΕΚ της 10.07.2006, 
τεύχος δεύτερο, στο οποίο είναι δημοσιευμένη η υπ’αρ. 61539/Γ2 
της 20.06.2006 απόφαση του άνω Υφυπουργού με θέμα: «Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρκικής 
Γλώσσας στην Α’, Β’, Γ’ τάξη του Γυμνασίου».

Πριν πάρω το ΦΕΚ πίστευα ότι θα επρόκειτο για παρερμη-
νεία και ότι η απόφαση θα καθιέρωνε την προαιρετική εκμάθηση 
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της τουρκικής γλώσσας με αντάλλαγμα κάποιο μοριακό μπό-
νους για την αξιολόγηση των μαθητών. Μόλις όμως διάβασα τις 
πρώτες γραμμές της απόφασης αντιλήφθηκα ότι σχόλιο της TV 
ήταν αληθινό!!! Πράγματι η απόφαση καθιέρωνε τη διδασκαλία 
της τουρκικής γλώσσας στην Α’, Β’, Γ’ τάξη των Γυμνασίων της 
χώρας από το σχολικό έτος 2006-2007 σε δυο (2) εξάμηνα από 
60 ώρες το καθένα, επικαλούμενη ένα αναιμικό και ανεπαρκές 
αιτιολογικό, διαβεβαιώνοντας ότι το πρόγραμμα αυτό της διδα-
σκαλίας της τουρκικής γλώσσας δε θα επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό, επιτρέποντας έτσι στον αναγνώστη να κάνει δι-
άφορους συνειρμούς!!!

Διαβάζοντας το κείμενο της απόφασης παρατηρούμε τα 
εξής: 

1.  Το κείμενο δε φέρει μία ενιαία γραφή, ώστε να αποδει-
κνύει ότι γράφηκε από την αρχή μέχρι το τέλος από ένα Όργα-
νο. Η φωτοσύνθεση του κειμένου σαφώς αποδεικνύει ότι πρό-
κειται για τη συρραφή τριών (3) κειμένων προερχόμενων από 
άλλη πηγή το καθένα. Ειδικότερα: Η πρώτη σελίδα προφανώς 
γράφηκε από την υπηρεσία του Υπουργείου και περιλαμβάνει τα 
τυπικά μιας απόφασης, δηλαδή τα κείμενα των διατάξεων που 
προσδιορίζουν την αρμοδιότητα του Υφυπουργού για την υπο-
γραφή της απόφασης, το σκεπτικό (αιτιολογικό), και το διατακτικό 
(απόφαση). Παρατηρούμε ότι η μισή σελίδα μένει κενή και ότι 
προσκολλάται από τη δεύτερη ένα άλλο κείμενο 14 σελίδων με 
τρεις κάθετες στήλες η κάθε σελίδα και με τίτλους κατά σειρά: 
«Σκοποί», «Θεματικές Ενότητες» και «Ενδεικτικές δραστηριότη-
τες». Αυτό το μέρος μοιάζει με ξενόφερτο από τη γραφή και το 
ύφος του. Και τέλος τρεις σελίδες με δίστηλο περιεχόμενο και πυ-
κνή γραφή που μάλλον γράφηκαν σαν προσθήκη, συμπλήρωση 
ή και αντικατάσταση μέρους του τρίστηλου κειμένου.

2.	 Προσωπικά περίμενα ότι η απόφαση θα ενέκρινε τα αντί-
στοιχα εγχειρίδια εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας (αναγνω-
στικά) για τις τρεις τάξεις του γυμνασίου, ώστε η διδασκαλία να 
είναι ενιαία σε όλη την επικράτεια και η διδακτέα ύλη γνωστή, 
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εγκεκριμένη και ελεγκτέα από την Πολιτεία. Αντίθετα η απόφαση 
ουδέν μέτρο έλαβε για την επιλογή αυτή, αλλά στο πολυσέλιδο 
κείμενό της καθορίζει αόριστα τους σκοπούς, τις θεματικές ενό-
τητες και τις ενδεικτικές δραστηριότητες κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
ο διδάσκων να έχει την απόλυτη επιλογή της διδακτέας ύλης και 
των πηγών της, γεγονός που επιτρέπει στον αναγνώστη να σχη-
ματίσει τη γνώμη ότι δεν πρόκειται περί διδασκαλία της τουρκικής 
γλώσσας,αλλά της τουρκικής ιστορίας και κουλτούρας.

3. Όπως προανέφερα η απόφαση δέχεται ότι το όλο πρό-
γραμμα διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας δε θα επιβαρύνει 
τον κρατικό προϋπολογισμό!!! Δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας και 
θρησκευμάτων της Ελλάδος θα βρει τους απαιτούμενους  ε θ ε λ ο 
ν τ έ ς  διδασκάλους της τουρκικής γλώσσας; Ή μήπως η γειτονι-
κή χώρα θα «προσφερθεί» να διαθέσει αυτούς τους εθελοντές με 
δική της δαπάνη οι οποίοι και θα διδάξουν στους Έλληνες γυμνα-
σιόπαιδες  δήθεν την τουρκική γλώσσα και στην πραγματικότητα 
την τουρκική κουλτούρα και ιστορία με βάση δικά τους κείμενα και 
την αόριστη θεματολογία της απόφασης; Και για  σχηματίσει μια 
γνώμη ο αναγνώστης για το απαράδεκτο και ανθελληνικό της θε-
ματολογίας της απόφασης, θα αναφέρω ένα μόνο μέρος από τη 
σελίδα 12.382 του ΦΕΚ που αναφέρεται στη μεθοδολογική προ-
σέγγιση και γράφει υπό στοιχείο ΣΤ’: «.....ο διδάσκων οφείλει να 
υιοθετεί και να εφαρμόζει διδακτικές προσεγγίσεις λαμβάνονταν 
υπόψη τα εξής............στ) την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης, δε-
δομένου ότι η τουρκική γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα μερίδας 
του πληθυσμού της Ελλάδας». Είναι απαράδεκτη η τελευταία 
αυτή περικοπή της «θεματολογίας» γραμμένης, δυστυχώς, από 
Ελληνικά χέρια διότι προσβάλλει βάναυσα την εθνική συνείδηση 
των Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας που κράτησαν μέσα 
τους την ελληνική φλόγα παρ’ότι τους το απαγόρευαν και με την 
απειλή μαχαίρας διώχτηκαν από τις χαμένες Πατρίδες και κατέ-
φυγαν στη μητέρα Ελλάδα.

Είναι μεν αληθές ότι κατόπιν της σφοδρής κριτικής της από-
φασης αυτής από τα ΜΜΕ αναγκάστηκε το Υπουργείο να ανακοι-
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νώσει ότι δήθεν έγινε λάθος και ότι η απόφαση αυτή αφορούσε 
πιλοτικό πρόγραμμα για τα Γυμνάσια της Κομοτηνής. Όμως και 
ως πιλοτικό πρόγραμμα είναι απαράδεκτο, διότι δεν είναι εκ των 
προτέρων εγκεκριμένη η διδακτέα ύλη με τα αντίστοιχα εγχειρίδια 
(αναγνωστικά) της Α’, Β’, Γ’ τάξεων των Γυμνασίων, ώστε ο δι-
δάσκων να δεσμεύεται για την ύλη που θα διδάξει, η διδασκαλία 
να είναι ομοιόμορφη και το Υπουργείο να μπορεί να εποπτεύει 
και να ελέγχει τη σωστή διδασκαλία. Αντί τούτου με την πιλοτική 
εφαρμογή της απόφασης υπάρχει ο κίνδυνος οι διδάσκαλοι να κι-
νηθούν κατά βούληση στη επιλογή των κειμένων και δε θα δύνα-
ται να γίνει κανείς έλεγχος λόγω της αοριστίας της θεματολογίας 
με αποτέλεσμα το πιλοτικό μέτρο να καταλήξει στον εκτουρκισμό 
των ελληνοπαίδων της Κομοτηνής αντί να συμβαίνει το αντίθε-
το.

Προσωπικά δεν είμαι αντίθετος με τη διδασκαλία της τουρ-
κικής γλώσσας στα ελληνικά σχολεία, αλλά θα πρέπει να γίνε-
ται προαιρετικά και υπό τον όρο ότι η διδακτέα ύλη (εγχειρίδια 
– αναγνωστικά) θα είναι ενιαία σε όλα τα σχολεία και ελεγχόμενη 
από την Πολιτεία. Στην περίπτωση που προανέφερα με θλίβει 
η επιπολαιότητα των αρμοδίων για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Η 
ευθύνη βαρύνει το «Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» που εισηγήθηκε το 
μέτρο διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας, αλλά δεν κάλυψε τον 
υπογράψαντα Υφυπουργό. Διατηρώ όμως και την απορία, γιατί 
επιλέχθηκε ο τίτλος «Ινστιτούτο» ενώ έπρεπε κατ’ αρχήν να ονο-
μαστεί «Ελληνικό» και στη συνέχεια, από την πλούσια ελληνική 
γλώσσα, να επιλεγεί ο τίτλος «Ίδρυμα» ή «Κέντρο» ή «Οργα-
νισμός» κλπ. Και μπορεί μεν να μην έχει την ευθύνη της από-
φασης ο υπογράψας Υφυπουργός, αλλά θα πρέπει να επιμελη-
θεί για την μετονομασία του «Ινστιτούτου» και να μεριμνήσει να 
«ξεκουραστούν» μερικοί από το «Ινστιτούτο» οι οποίοι πολλάκις 
ημάρτησαν, αν λάβουμε υπόψη και τα απαράδεκτα κείμενα των 
σχολικών βιβλίων της ιστορίας για τα οποία βαρύνονται.

Σέρρες 04.03.2007
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6. ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 
ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗ

ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑ 
ΤΑ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΕ

Στο αποχαιρετιστήριο διάγγελμά του προς τον Αμερικανικό 
Λαό ο απερχόμενος «πλανητάρχης» Τζορτζ Μπους αναγνώρι-
σε ότι έκανε λάθη στον βωμό της ασφάλειας των ΗΠΑ, σαφώς 
υπονοώντας και τον «προληπτικό» πόλεμο στην Μέση Ανατο-
λή (Ιράκ, Αφγανιστάν). Ήταν όμως πραγματικά λάθος μια τέτοια 
επιμελώς προετοιμασμένη και ξαφνικά εκτελεσμένη γιγαντιαία 
πολεμική επιχείρηση, ή μήπως ήταν έγκλημα κατά της ανθρωπό-
τητας, για το οποίο θα έπρεπε να είχε καταδικαστεί από τη διεθνή 
Κοινότητα, τόσον αυτός όσο και οι συνεργάτες του; Με το να πα-
ραδέχεται αυτόν τον «προληπτικό» πόλεμο ως λάθος, έχω την 
πεποίθηση ότι «μας δουλεύει» όπως λέει ο Λαός μας. Διότι, αν 
πράγματι πίστευε ότι ο «προληπτικός» πόλεμος στη Μέση Ανα-
τολή ήταν λάθος του, δε θα προχωρούσε δυο μέρες πιο μπροστά 
στην παρασημοφόρηση του συνεργάτη του στον πόλεμο αυτόν 
Τόνυ Μπλαιρ, αφού με μια τέτοια πράξη στην πραγματικότητα 
είναι σαν να παρασημοφορεί το λάθους του.

Σήμερα ο Τζορτζ Μπους αποχωρεί από την προεδρία των 
ΗΠΑ. Εμείς οι Έλληνες αισθανόμαστε βαθιά πικραμένοι και απο-
γοητευμένοι από την όλη πολιτεία του ανδρός έναντι της πατρί-
δας μας και ελπίζουμε ότι ο ορκιζόμενος σήμερα νέος Πρόεδρος 
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των ΗΠΑ Μπάρακ Ό Μπάμα θα επανορθώσει τα σφάλματα του 
προκατόχου του όσον αφορά την στάση της χώρας του έναντι 
της πατρίδας μας.

Σέρρες, 20. 01.2009
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7. ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΩΝ ΗΠΑ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ

Χθες ορκίστηκε ο 44ος Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα 
και ανέλαβε τα καθήκοντά του από τον απελθόντα Πρόεδρο Τζορ-
τζ Μπους, τον, κατά κοινή ομολογία φίλων και εχθρών των ΗΠΑ, 
πλέον αποτυχημένο Πρόεδρο καθ’όλη την ιστορική διαδρομή της 
μεγάλης υπερατλαντικής δύναμης και συμμάχου της χώρας μας. 
Έτσι, παρά την λαμπρότητα της τελετής ορκωμοσίας και ανά-
ληψης των καθηκόντων του, ο νέος Πρόεδρος αναλαμβάνει να 
κυβερνήσει έναν υπερήφανο λαό, που λατρεύει την ελευθερία και 
την δημοκρατία, αλλά συγχρόνως αναλαμβάνει να κυβερνήσει 
μια χώρα της οποίας τη δημόσια εικόνα βάναυσα τραυμάτισε ο 
προκάτοχός του, όπως βάναυσα τραυμάτισε σε όλα τα επίπε-
δα και την πιστή σύμμαχο των ΗΠΑ την Ελλάδα, την πατρίδα 
μας. Ακόμα, ο νέος Πρόεδρος αναλαμβάνει να κυβερνήσει σε μια 
περίοδο που η χώρα του συγκλονίζεται από τη βαθιά οικονομι-
κή κρίση και το κυριότερο σε μια περίοδο όπου εξακολουθεί η 
«αιμορραγία» στη Μέση Ανατολή από τον «προληπτικό» πόλεμο 
που επιχείρησε ο προκάτοχός του.

Παρά τους δυσμενείς οιωνούς θέλω να πιστεύω ότι ο νέος 
Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ο΄Μπάμα θα επιχειρήσει να αλλά-
ξει την εικόνα της χώρας του, να διορθώσει τα λάθη του προκατό-
χου του, να επιδείξει τον πρέποντα σεβασμό προς τις αρχές του 
Διεθνούς Δικαίου, αλλά και σεβασμό προς τις αρχές της ελευθε-
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ρίας και ειρήνης για τις οποίες αγωνίσθηκαν οι πρόγονοί του.
Την αισιοδοξία μου για την επιτυχία του νέου Προέδρου την 

στηρίζω στο γεγονός ότι ο ίδιος δήλωσε ότι είναι θαυμαστής του 
16ου Προέδρου των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν, και το απέδειξε ακό-
μη και στην τελετή ορκωμοσίας του, διότι δεν κόμισε την δική του 
Βίβλο, όπως συνηθίζεται, αλλά ζήτησε να ορκιστεί επί την ίδιας 
Βίβλου που είχε ορκιστεί ο Αβραάμ Λίνκολν, πράγμα που έγινε. 
Αυτός ο συμβολισμός δείχνει ότι ο νέος Πρόεδρος πιστεύει στις 
αρχές του ένδοξου προκάτοχου του Αβραάμ Λίνκολν.

Ο νέος Πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία και ασφα-
λώς γνωρίζει τον μνημειώδη λόγο που εκφώνησε ο Αβραάμ Λίν-
κολν την 19.11.1863 κατά τα εγκαίνια του Εθνικού Κοιμητηρίου 
ΓΚΕΤΤΥΣΜΠΕΡΓΚ, απευθυνόμενος προς τους αμερικανούς 
νεκρούς του εμφυλίου πολέμου. Κατά κοινή ομολογία ο λόγος 
αυτός του Αβραάμ Λίνκολν εκφράζει όλο το ιδεολογικό υπόβαθρο 
της αμερικανικής δημοκρατίας. Για το λόγο αυτό η αμερικανική 
κυβέρνηση την 19.11.1963, δηλαδή με την συμπλήρωση εκατό 
(100) χρόνων από τα εγκαίνια του παραπάνω Εθνικού Κοιμη-
τηρίου, εξέδωσε αναμνηστικό Λεύκωμα, στο οποίο παραλληλίζει 
τον λόγο του Αβραάμ Λίνκολν με τον Επιτάφιο του Περικλή που 
εκφωνήθηκε το 431 π.Χ. προς τιμή των νεκρών του Πελοποννη-
σιακού Πολέμου. Περιμένουμε λοιπόν και ευχόμεθα όλοι οι Έλ-
ληνες από τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα να επι-
δείξει την πρέπουσα στάση και τον αρμόζοντα σεβασμό προς την 
ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μας και να επανορθώσει 
τις εις βάρος της αδικίες του προκατόχου του.

Καλή σου επιτυχία Μπάρακ Ομπάμα!!

Σέρρες, 21.01.2009





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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1. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ 
ΣΤΟΝ ΒΙΚΤΟΡΑ ΠΑΡΑΛΙΚΑ (1920 – 1988)

Το παρόν αφιέρωμα απευθύνεται προς όλους τους 
Σερραίους, για να θυμηθούν οι παλαιοί και να γνωρί-
σουν οι νεότεροι τον μεγάλο Σερραίο επιστήμονα και 
άνθρωπο Βίκτορα Παραλίκα, γεωπόνο – μαθηματικό 
και το έργο του.

Στις 20 Μαρτίου 1988 σε ηλικία 68 ετών και έπειτα από 
άνιση μάχη με την επάρατο, έφυγε από την ζωή ένας από τους 
κορυφαίους επιστήμονες που ανέδειξαν οι Σέρρες, ο Βίκτωρ Ηρ. 
Παραλίκας, γεωπόνος, μαθηματικός, πρωτοπόρος τεχνοκράτης 
στη βιομηχανοποίηση της ελληνικής γεωργίας, που οραματίστηκε, 
έκτισε, διηύθυνε με ζήλο και μεθοδικότητα την Γεωργική Ένωση 
Σερρών, την οποία κατά τις δεκαετίες 1960 – 1970 ανέδειξε ως 
την μεγαλύτερη γεωργική, συνεταιριστική, βιομηχανική οργάνωση 
της Βορείου Ελλάδος.

Παρότι γεννήθηκε στα Φάρσαλα Θεσσαλίας το 1920, τον 
θεωρούμε τέκνο της Σερραϊκής γης, διότι ο πατέρας του Ηρακλής 
Παραλίκας ήταν υπάλληλος δημοσίου Ταμείου και μετατέθηκε 
στη Σέρρες, όπου και εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του. Έτσι 
ο Βίκτωρ πέρασε τα μαθητικά και τα γυμνασιακά του χρόνια στην 
πόλη των Σερρών. Από μικρός έδειξε τον φιλομαθή και θετικό του 
χαρακτήρα, καθώς και την κλίση του προς τα μαθηματικά, αλλά 
και την αγάπη του προς τη βιολογία και την φύση γενικότερα. 
Για το λόγο αυτό επέλεξε τη Γεωπονική σχολή, όπου διακρίθηκε 
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ανατρέχοντας και σε πηγές ξένων συγγραμμάτων, έχοντας την 
ευχέρεια της άνετης ομιλίας και γραφής της Γαλλικής, Αγγλικής 
και Ιταλικής γλώσσας. Χάριν στη γλωσσομάθειά του προχώρησε 
στην ερμηνεία πολλών ξένων βιβλίων και στη αρθρογραφία του 
σε ξένα επιστημονικά περιοδικά. Μετά τη γεωπονική φοίτησε και 
στη φυσικομαθηματική σχολή Θεσσαλονίκης για να ικανοποιήσει 
την μεγάλη του αγάπη προς τα μαθηματικά, τα οποία θεωρούσε 
ως απαραίτητο εργαλείο γνώσης και εφαρμογής οποιασδήποτε 
θετικής επιστήμης.

Έχοντας λοιπόν αυτές τις άριστες σπουδές και έντονη την 
νεανική του φλόγα να εφαρμόσει το όραμά του στην πράξη και 
να βοηθήσει τους συμπατριώτες του γεωργούς να προαχθούν 
και να οργανωθούν προς την εκβιομηχάνιση της γεωργίας για να 
πετύχουν την αύξηση του εισοδήματός τους, εγκαταλείπει την ιδέα 
της πανεπιστημιακής – ακαδημαϊκής του καριέρας και αποφασίζει 
να δουλέψει στην πατρίδα του στις Σέρρες. Πράγματι, το 1946 
προσλαμβάνεται ως Γεωπόνος επιστημονικός συνεργάτης στην 
Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, όπου μεγαλούργησε όπως 
θα φανεί στη συνέχεια.

Το 1953 γράφει ένα πρωτοποριακό άρθρο με θέμα 
«Γεωτροπισμός των φυτών και η αρχή της ισοδυναμίας 
της γενικευμένης σχετικότητος», το οποίο θέτει υπόψη του 
κορυφαίου επιστήμονα του 20ου αιώνα Albert Einstein, από τον 
οποίο παίρνει απάντηση ότι το άρθρο του είναι πολύ σωστό και 
χρήσιμο. Την ίδια εποχή γνωρίζει τον μεγάλο μαθηματικό της 
Ευρώπης Πουανκαρέ. Ασχολούμενος και με την Βιολογία γράφει 
ένα άρθρο με θέμα «Οι γενετικές και καταστροφικές δυνάμεις 
της σύγχρονης βιολογίας».

Το έτος 1956 παντρεύεται την Ελένη Βιλδιρή από το Νέο 
Σκοπό και αποκτά δυο κόρες, την Φωτεινή που σταδιοδρόμησε 
ως Υπάλληλος της ΕΓΣ Σερρών και τη Μαρία, καθηγήτρια της 
Αγγλικής Φιλολογίας, τις οποίες λάτρευε και στην ανταπόδοση 
της αγάπης των οποίων οφείλει ότι αφοσιώθηκε απερίσπαστος 
στην μεγάλη επαγγελματική του ανέλιξη.
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Το 1962, η Διοίκηση της ΕΓΣ Σερρών τον διορίζει στη θέση 
του Διευθυντή της Ένωσης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα 
οράματά του για την εκβιομηχάνιση της γεωργικής παραγωγής. 
Τον ίδιο χρόνο μεταβαίνει στο Παρίσι με υποτροφία της Γαλλικής 
κυβέρνησης και παρακολουθεί ειδικά σεμινάρια επί γεωργικών 
και συνεταιριστικών θεμάτων. Όμοια σεμινάρια στη συνέχεια 
παρακολουθεί στη Δανία, το Ισραήλ, τον Καναδά, την Ιταλία και τη 
Γιουγκοσλαβία. Και το 1964 γράφει το άρθρο «οι Συνεταιρισμοί 
του Νομού Σερρών». 

Προχωρώντας στην υλοποίηση του προγράμματος 
εκβιομηχάνισης της γεωργικής παράγωγης, εισηγείται στην 
Διοίκηση της Ένωσης την μέθοδο της «καθετοποίησης» της 
παραγωγής, δηλαδή ότι η Ένωση θα πρέπει, όχι μόνο να 
συγκεντρώνει τη γεωργική παραγωγή, αλλά και να προχωρήσει 
στην επεξεργασία της, ώστε να καρπωθεί το έργο της μεταποίησης 
και να ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα (σίτος – αλεύρι – ψωμί, 
βαμβάκι – βαμβακόσπορος – βαμβακέλαιο, ρύζι – ρυζάλευρο 
– υποπροϊόντα, αραβόσιτος – ζωοτροφή – αραβοσιτέλαιο, 
αρωματικά φυτά – αποστακτήριο, χορτονομή - ζωοτροφές κλπ). 
Η Διοίκηση της Ένωσης προχώρησε αμέσως και οι μονάδες 
επεξεργασίας των γεωργικών προϊόντων, η μία μετά την άλλη, 
ιδρύονται και λειτουργούν με αποτέλεσμα η Ένωση να καταστεί 
πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας Συνεταιριστικής Γεωργικής 
Βιομηχανικής Οργάνωσης και να δέχεται επισκέπτες για 
επιμόρφωση από όλη την Ελλάδα και τις Χώρες τις Βαλκανικής.

Λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης και της εμπειρίας 
του συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια πολλών γεωργικών 
οργανώσεων και εταιριών, όπως ΣΕΡΓΑΛ, ΣΕΚΟΒΕ, ΣΕΚΕ, ΣΠΕ, 
ΣΠΕΚΑ, οι Διοικήσεις των οποίων τον θεωρούσαν «αυθεντία» 
επί συνεταιριστικών θεμάτων, κυριαρχούσε δε μεταξύ τους η 
φράση «το είπε ο Βίκτωρ». Αλλά η μεγάλη διάκριση που του έγινε 
ήταν η εκ μέρους του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή 
ως πρωθυπουργού, μετά την μεταπολίτευση, κλήτευσή του ως 
μέλους της συμβουλευτικής οικονομικής επιτροπής για θέματα 
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γεωργίας τιμής ένεκεν και άνευ αποδοχών.
Το 1981 κάτω από δυσάρεστες συνθήκες υποβάλλει την 

παραίτηση του και συνταξιοδοτείται. Ο λόγος που τον εξανάγκασε 
να παραιτηθεί ήταν οι εκ μέρους ορισμένων «παραγόντων» 
επιχειρηθείσες παρεμβάσεις στο έργο του ως Διευθυντή της 
Ένωσης, σαφώς βλαπτικές και απαράδεκτες για τη λειτουργία 
και το μέλλον της Ένωσης. Για το γεγονός αυτό ένιωσε ιδιαίτερη 
πικρία, η οποία τον συνόδευσε σ’όλη την υπόλοιπη ζωή του, 
πολύ περισσότερο διότι έβλεπε μέρα με τη ημέρα τη ραγδαία 
πτώση και παρακμή της ́ Ενωσης, την οποία τόσο πολύ αγάπησε 
και πιστά υπηρέτησε, αμειβόμενος με τον ταπεινό μισθό ενός 
συνεταιριστικού υπαλλήλου. Σαν συνταξιούχος συνέχισε την 
μελέτη και την αρθρογραφία, αλλά δεν πρόλαβε να εκδώσει 
το βιβλίο του «Η πορεία της Ελληνικής Γεωργίας και η 
βιομηχανοποίησή της», το οποίο, με βάση τα χειρόγραφά του, 
εξέδωσε η οικογένειά του. Τον λίγο ελεύθερο χρόνο του διέθετε 
στο αγαπημένο του σκάκι, του οποίου υπήρξε άριστος παίκτης, 
τιμηθείς και με την κλήτευσή του στη εθνική ομάδα σκάκι σε 
έναν αγώνα της με βαλκανική χώρα. Ιδιαίτερη χαρά και γαλήνη 
έβρισκε περιποιούμενος το μικρό αγροτικό του κτήμα στο δρόμο 
της Χρυσοπηγής. Έφυγε από την ζωή σεμνός, ταπεινός, μακράν 
από κάθε προβολή, αλλά όρθιος, υπερήφανος, δικαιωμένος για 
το τεράστιο έργο του. Και η κοινωνία των Σερρών τον συνόδευσε 
στο ταξίδι προς την αιωνιότητα με έναν πρωτοφανή σεισμό 
εκδηλώσεων αγάπης και ευγνωμοσύνης, με τις εγκωμιαστικές 
ομιλίες όλων των ομιλητών στην εξόδιο ακολουθία του. Υπήρξε 
μεγάλος επιστήμων, οραματιστής και δημιουργός, που ανάλωσε 
τον βίο του βοηθώντας την ανάπτυξη και την πρόοδο των 
Σερραίων αγροτών και δικαιολογημένα κέρδισε μια εξέχουσα 
θέση στον πίνακα των εκλεκτών τέκνων της Σερραϊκής γης. 

Σέρρες, 10.11.2008
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THE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY
PRINCENTOR, NEW JERSEY
SCHOOL OF MATHEMATICS

February 9, 1953
Mr. Victor Paralikas
Rue Arkadioupoleos 47
Serres, Greece

Dear Mr. Paralikas:
Thank you very much for your interesting remarks. The 

mentioned experiments are indeed a qualitative confirmation 
of the principle of equivalence.

Sincerely yours, 
Albert Einstein

ΙΝΣΤΙNΤΟΥΤΟ ΠΡΟΧΩΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
PRINCENTOR, NEW JERSEY

ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Φεβρουάριος 9,  1953

κ. Βίκτωρα Παραλίκα
47 Αρκαδιουπόλεως 
Σέρρες - Ελλάς

Αγαπητέ κ. Παραλίκα
Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις 

σου. Τα μνημονευόμενα πειράματα πραγματικά επαληθεύουν 
ποιοτικά την αρχήν της ισοδυναμίας. -

Ειλικρινά δικός σας,
Άλμπερτ Αϊνστάιν
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2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΡΤΕΛ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ελλιπής έως ανύπαρκτος ο κρατικός έλεγχος των 
Τραπεζών. Συνυπαιτιότητα και του Κράτους διότι λει-
τουργούν και κρατικές Τράπεζες χωρίς να προβαί-
νουν σε ανταγωνιστικό ρόλο. Μονομερής επιβολή 
κρατήσεων από τις Τράπεζες για «παρεχόμενες» 
υπηρεσίες, ενώ αυτές πηγάζουν από την ίδια την 
σύμβαση καταθέσεως ως υποχρέωση της Τράπεζας 
να τηρεί τον σχετικό λογαριασμό.

Το απόγευμα της 19 Οκτωβρίου 2006 σε τηλεοπτικό σταθμό 
των Αθηνών άκουσα τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Χρηματοπι-
στωτικών Ερευνών κ. Τάκη Χριστοδουλόπουλο να καταγγέλλει 
ότι το Ινστιτούτο που προανέφερα κατέχει στοιχεία αποδεικτικά 
ότι λειτουργεί στην Ελλάδα Καρτέλ Τραπεζών και μάλιστα ανε-
μπόδιστο και τελείως ανενόχλητο από την Πολιτεία!!! Και συνέχι-
σε ο κ. Τάκης Χριστοδουλόπουλος να καταγγέλλει ότι το Ινστιτού-
το ανέφερε την υπόθεση αυτή στις Κυβερνήσεις καταθέτοντας 
και τα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά ουδέν έπραξαν. Κατήγγειλε την 
υπόθεση στη Τράπεζα της Ελλάδος και αυτή έκρινε ότι είναι θέμα 
της Κυβέρνησης και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μάλιστα δε 
την αποκάλεσε ως Πόντιο Πιλάτο με δεμένα τα μάτια. Ανέφερε 
επίσης ότι τη σχετική καταγγελία με το πλήρη φάκελο των απο-
δεικτικών στοιχείων υπέβαλε και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
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αλλά έλαβε την απάντηση ότι δε μπορεί να κάνει τίποτα, διότι 
στερείται της σχετικής τεχνογνωσίας!!! Και επειδή αγανάκτησε 
από τον εμπαιγμό να γίνεται ένα τόσο σοβαρό θέμα πάσα από 
την Τράπεζα της Ελλάδος στην Κυβέρνηση, από αυτή στην Επι-
τροπή Ανταγωνισμού και η τελευταία να δηλώνει ότι στερείται της 
απαιτούμενης τεχνογνωσίας, αναγκάστηκε τελικά να αποστείλει 
την καταγγελία με το φάκελο των στοιχείων στην Επιτροπή Αντα-
γωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δε στερείται τεχνο-
γνωσίας και τώρα θα περιμένουμε τις εξελίξεις!!!

Ομολογώ ότι κατεπλάγην από τη φοβερή αυτή καταγγελία και 
εντυπωσιάστηκα από το θάρρος, την ειλικρίνεια και τη πειστικό-
τητα του γενναίου και έντιμου αυτού άνδρα, του καταγγέλοντα 
Προέδρου του Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικών Ερευνών κ. Τάκη 
Χριστοδουλόπουλου, ο οποίος, στο τέλος της συνέντευξής του, 
αποκάλυψε ότι στην προώθηση του θέματος στην Ε.Ε. θα συν-
δράμει και θεσμικός παράγων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και δήλωσε ότι στον αγώνα για την επιτυχία της καταγγελίας του 
υπ’αυτόν Ινστιτούτου θα είναι αμείλικτος και ανυποχώρητος.

Τώρα πλέον που η υπόθεση βρίσκεται στα αρμόδια Όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπή Ανταγωνισμού και Κοινο-
βούλιο) τον λόγο θα έχουν οι τεχνοκράτες, οι οποίοι διαθέτουν 
και την «απαιτούμενη τεχνογνωσία», για την οποία η Ελληνι-
κή Επιτροπή Ανταγωνισμού δήλωσε ότι δε διαθέτει. Προσωπι-
κά πιστεύω ότι, αν τα Όργανα της Ε.Ε. αφεθούν ελεύθερα πα-
ρεμβάσεων από το πανίσχυρο τραπεζικό σύστημα, και εφόσον 
η προαναφερθείσα τεκμηριωμένη καταγγελία του Ινστιτούτου 
Χρηματοπιστωτικών Ερευνών ενισχυθεί από τους φορείς που 
εκπροσωπούν καταθέτες και δανειολήπτες, θα αποδειχθεί, του-
λάχιστον για τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, η  β α σ ι μ ό τ η τ 
α  της καταγγελίας, δηλαδή η παντελής έλλειψη ανταγωνισμού 
των Τραπεζών και η πλήρης ευθυγράμμιση όλων στο θέμα των 
επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων με έκδηλη την υπέρ των 
Τραπεζών αισχροκέρδεια σε βάρος των καταθετών και την τοκο-
γλυφική εκμετάλλευση των δανειοληπτών. Και η μεγάλη ειρωνεία 
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είναι ότι λειτούργησαν ανάμεσα στις Τράπεζες και  τ ρ ε ι ς (3) 
Κ ρ α τ ι κ έ ς  Τ ρ ά π ε ζ ε ς  (ΕΘΝΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ και μέχρι 
προ λίγου χρόνου η ΕΜΠΟΡΙΚΗ) οι οποίες δεν έκαναν τον πα-
ραμικρό ανταγωνισμό προς την, έστω και μικρή, ανακούφιση των 
καταθετών και δανειοληπτών, γεγονός που καθιστά συνένοχους 
και τις Κυβερνήσεις της 10ετίας αυτής, αλλά και τις διοικήσεις της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Όμως στον επικείμενο έλεγχο των Οργά-
νων της Ε.Ε. θα κληθούν οι Τράπεζες να εξηγήσουν βάσει ποιού 
συμβατικού, νομικού ή ηθικού κανόνα επέβαλαν εδώ και μερικά 
χρόνια μονομερώς τη χρέωση του πολίτη για κάθε κατάθεση ή 
ανάληψη χρηματικού ποσού με την αιτιολογία της δήθεν «παρο-
χής υπηρεσιών», αφού η παρεχόμενη αυτή υπηρεσία (ανάληψη 
ή απόδοση) είναι  α υ τ ο ν ό η τ η  πράξη για την Τράπεζα βάσει 
της συμβατικής της δέσμευσης να εισπράττει και να αποδίδει!!! 
Αν λοιπόν εισπράττει, όπως τώρα συμβαίνει, για κάθε κατάθεση 
και ανάληψη το «τέλος παροχής υπηρεσιών» που είναι πολλές 
φορές μεγαλύτερο από το ετήσιο επιτόκιο, τότε ερωτάται ποια 
άλλη εργασία κάνει για το τεράστιο κέρδος της χρήσης του κε-
φαλαίου κατάθεσης; Είναι, το λιγότερο που θα μπορούσε να πει 
κανείς, ληστρικό, να πηγαίνει ο γέρων συνταξιούχος στη θυρίδα 
για να βάλει στο βιβλιάριό του 10 ΕΥΡΩ και να του χρεώνει η 
Τράπεζα για τέλος παροχής υπηρεσιών 1,20 ΕΥΡΩ δηλαδή χα-
ράτσι 12%!!! Αυτό το «τέλος παροχής υπηρεσιών» ή χαράτσι δεν 
τόλμησαν να το επιβάλουν οι Τράπεζες την παλαιά εποχή, που 
δεν υπήρχε ηλεκτρονικό σύστημα και τα πάντα γίνονταν με το 
χέρι των υπαλλήλων και με τις χειροκίνητες αριθμομηχανές. Τότε 
που οι ταμίες έβγαζαν τα μάτια τους για να ισοσκελίσει η ημερή-
σια κατάσταση του Ταμείου αν διαπιστωνόταν διαφορά έστω και 
μισής δραχμής, ώστε να γίνει ο σάκος με όλα τα παραστατικά 
και να προλάβει η Τράπεζα το βραδινό δρομολόγιο των ΚΤΕΛ 
για Αθήνα, πολλές φορές δε το απόγευμα πορευόμενος για το 
Γραφείο μου συναντούσα τον Ταμία της ΕΘΝΙΚΗΣ να σχολάει 
με κόκκινα τα μάτια από τον κάματο επαλήθευσης των στοιχείων 
του ταμείου. Δεν τόλμησαν οι Τράπεζες να επιβάλουν αυτό το 
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ληστρικό χαράτσι τότε που οι υπάλληλοι με τις καρτέλες αγκα-
λιά και τη χειροκίνητη αριθμομηχανή έβγαζαν τους τόκους και 
τους καταχωρούσαν με το χέρι στις καρτέλες, ενώ σήμερα με το 
ηλεκτρονικό σύστημα όλα γίνονται αυτόματα με το πάτημα ενός 
πλήκτρου.

Ειλικρινά θλίβομαι για τις τραγικές αυτές επισημάνσεις και 
ανατρέχει η μνήμη μου σε παλιές εποχές όταν οι Τράπεζες καλ-
λιεργούσαν στην κοινωνία το πνεύμα της οικονομίας και της 
αποταμίευσης, τότε που ο παππούς κατέθετε ένα χιλιάρικο και 
δώριζε στον εγγονό του το βιβλιάριο και έναν κουμπαρά για να 
μάθει στην αποφυγή σπατάλης και στην αποταμίευση, για τη συ-
γκέντρωση των χρημάτων για τη σπουδή του! Τώρα οι Τράπεζες 
δεν αποδίδουν κανένα τόκο για «μικροποσά», δεν καλλιεργούν 
πνεύμα οικονομίας και αποταμίευσης και προπαγανδίζουν ελκυ-
στικά το δανεισμό και τη σπατάλη που οδηγεί στην οικονομική 
ομηρία του ατόμου και στην καταστροφή.

Ελπίζουμε και ζητούμε λιγότερα υπερκέρδη των Τραπεζών 
και μια αξιοπρεπή μεταχείριση καταθετών και δανειοληπτών στο 
θέμα των επιτοκίων στα θεμιτά όρια και οπωσδήποτε στην άμεση 
κατάργηση του χαρατσιού που λέγεται «τέλος παροχής υπηρεσι-
ών».

Σέρρες 21.11.2006
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3. ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 
ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ

ΝΟΜΙΜΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Δεν συνιστά «γάμο» η ένωση των ομοφυλοφίλων 
προς συμβίωση. Συνιστά σχέση αστικού δικαίου, 
εφόσον επιτραπεί με Νόμο της Πολιτείας. Και στην 
περίπτωση αυτή πάλι δεν μπορούν να θεωρηθούν 
«οικογένεια», ούτε να υιοθετήσουν τέκνο. Ο νομοθετι-
κός προσδιορισμός του γάμου καθιερώθηκε από τον 
Ιουστινιανό και ισχύει μέχρι σήμερα.

Από την τηλεόραση πληροφορήθηκα χθες το πρωί (03.06.08) 
ότι ο Δήμαρχος της νήσου Τήλου τέλεσε δυο πολιτικούς γάμους 
ομοφυλοφίλων, παρά την προηγηθείσα παρέμβαση του Εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου κ. Σανιδά, ο οποίος τον διέταξε ρητά να 
αποφύγει το εγχείρημα τούτο. Ήδη δε κινήθηκε η σχετική δικα-
στική διαδικασία κατά του Δημάρχου και προς ακύρωση των δυο 
τούτων γάμων.

Ο Δήμαρχος της Τήλου εξηγώντας την πράξη του δήλωσε ότι 
ο νόμος που καθιέρωσε τον πολιτικό γάμο στην Ελλάδα δεν απα-
γορεύει ρητά την τέλεση γάμου ομοφυλοφίλων. Η σκέψη αυτή 
του Δημάρχου Τήλου είναι αβάσιμη και οι τελεσθέντες γάμοι, 
σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους είναι ανυπόστατοι και θε-
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ωρούνται ως μη γενόμενοι. Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε 
ότι οι ομοφυλόφιλοι που ζουν ανάμεσά μας στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία είναι σεμνοί, αποφεύγουν να προκαλούν και πολύ 
περισσότερο να επιδεικνύουν την ιδιαιτερότητά τους, έχουν δε 
προοδεύσει και σταδιοδρομήσει στις επιστήμες, τις τέχνες και την 
πολιτική. Αντίθετα, μια θορυβώδης μειοψηφία τούτων προκαλεί 
δημόσια το κοινό αίσθημα και με τη στάση της και τη συμπερι-
φορά της προσβάλει βάναυσα τον θεσμό του γάμου και της οι-
κογένειας. Αυτή η θορυβώδης μειοψηφία, όπως και ο Δήμαρχος 
της Τήλου, θα πρέπει να καταλάβουν ότι η σχέση «συμβίωσης» 
ή «συντροφικότητας» μπορεί να αναγνωριστεί σε μια Πολιτεία με 
νόμο και προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να επικεντρώ-
σουν την προσπάθειά τους και να κατανοήσουν ότι η πολιτική 
σχέση συμβίωσης ομοφυλοφίλων ουδεμία σχέση μπορεί να έχει 
με το θεσμό του γάμου, όπως αυτός νομοθετικά προσδιορίστηκε 
επί αιώνες τώρα από τα παρατιθέμενα κείμενα. Δηλαδή:

6.	 Κατ΄αρχήν, ο ορισμός του γάμου: «Γάμος εστίν ανδρός 
και γυναικός συνάφεια και συγκλήρωσις του βίου παντός και 
θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία» οφείλεται στο μεγάλο 
Ρωμαίο νομοδιδάσκαλο Δομίτιο Ουλπιανό (170-228 μ. χ.) τον 
οποίο δημοσίευσε αμέσως μετά τον θάνατό του το 228 μ. χ. ο μα-
θητής του και επίσης Ρωμαίος νομοδιδάσκαλος Ερένιος Μοδε-
στίνος. Ο διδάξας το θαυμάσιο αυτό ορισμό του γάμου, που εξα-
κολουθεί να γίνεται δεκτός μέχρι των ημερών μας, Ρωμαίος νο-
μοδιδάσκαλος Δομίτος Ουλπιανός έχει σαφώς επηρεασθεί τόσο 
από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όσο και από την χριστιανική 
διδασκαλία. Πράγματι, κατά το μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο Αρι-
στοτέλη «Ηθικά Νικομάχεια» 8.12.7 «Ανδρί δε και γυναιξί φιλία 
δοκεί κατά φύσιν, υπάρχειν ... ού μόνον της τεκνοποιίας χάριν 
συνοικούσιν, αλλά και είς τον βίον». Αλλά και κατά την χριστιανική 
διδασκαλία Ματθαίου Κεφ. ΙΘ 5, 6 αναφέρεται: «Ένεκεν τούτου 
καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και κολ-
ληθήσεται τη γυναικί αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκαν μίαν, 
ώστε ουκέτι εισί δύο, αλλά σάρξ μία». Επίσης Αποστόλου Παύ-
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λου προς Εφεσίους επιστολή Κεφ. Ε 31, 32 όπου αναφέρεται: 
«Αντί τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μη-
τέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού έσονται οι 
δύο εις σάρκαν μίαν. Το μυστήριο τούτο μέγα εστίν».

7.	 Ο παραπάνω ορισμός του γάμου του Ουλπιανού συμπε-
ριλήφθηκε αυτούσιος στην κωδικοποίηση του Βυζαντινού δικαίου 
από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό Ά (527-565). Συγκεκριμένα 
στον Ν. 1 Παν. 23.2 Βασ.1 (ΚΗ-Δ) για πρώτη φορά προσδιορί-
στηκε ο νομοθετικός ορισμός του γάμου ως εξής: «Γάμος εστίν 
ανδρός και γυναικός συνάφεια και συγκλήρωσις του βίου παντός 
και θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία». Ο νόμος αυτός, 
όπως όλη η κωδικοποιημένη νομοθεσία από τον Αυτοκράτορα 
Ιουστινιανό τον Ά με σαφείς τις ρίζες στο Ρωμαϊκό Δίκαιο, φέρει 
στην νομική επιστήμη την ονομασία «Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο» 
και ίσχυσε στο Βυζάντιο επί εννέα (9) αιώνες από τον Ιουστινιανό 
Ά μέχρι την άλωση της Πόλης.

8.	 Όταν το 1821 απελευθερώθηκε η Ελλάδα από τον τουρ-
κικό ζυγό και η Ά Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο την 1.1.1822 
κήρυξε την ανεξαρτησία του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, 
ακολούθησε το Διάταγμα της 3 Φεβρουαρίου /7 Μαρτίου 1834 
«Περί του πολιτικού νόμου», το οποίο σαν πολιτικό νόμο, δη-
λαδή σαν αστικό κώδικα της Ελλάδος ψήφισε και έθεσε σε ισχύ 
τους νόμους των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, δηλαδή το Βυζα-
ντινορωμαϊκό δίκαιο, το οποίο ίσχυσε στη χώρα μας επί 112 έτη 
μέχρι το 1946, οπότε και καταργήθηκε από το άρθρο 5 § 1 του 
Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, ο οποίος ισχύει έκτοτε. 
Επομένως από το 1834 μέχρι το 1946, επί 112 έτη ίσχυσε στη 
χώρα μας ο προαναφερόμενος νόμος του Ιουστινιανού Ά σχετικά 
με τον προσδιορισμό της έννοιας του γάμου.

9.	 Ο Αστικός μας Κώδικας που ίσχυσε από το 1946 έκρι-
νε ότι δεν ήταν πλέον σκόπιμο να επαναλάβει τον νομοθετικό 
προσδιορισμό του γάμου, αφού η προαναφερθείσα έννοιά του 
κατίσχυσε επί 900 έτη στο Βυζάντιο και επί 112 έτη στη νεότερη 
Ελλάδα και έγινε πλέον συνείδηση των Ελλήνων. Έτσι στο αρχι-
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κό άρθρο 1350 περί του γάμου διέλαβε τα εξής: «Προς σύναψη 
γάμου απαιτείται να έχει συμπληρωμένο ο μεν ανήρ το 18ο έτος η 
δε γυνή το 14ο» σαφώς αναφερόμενος στην διάκριση φύλου.

10.	 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ) στο άρθρο 12 ορίζει ότι: «Άμα τη συμπληρώσει ηλικίας 
γάμου, ο ανήρ και η γυνή έχουν δικαίωμα να συνέρχωνται εις γά-
μον και ιδρύωσιν οικογένεια συμφώνως προς τους διέποντας το 
δικαίωμα τούτο εθνικούς νόμους».

11.	 Τέλος, και ο νόμος 1250/1982 «για την καθιέρωση του 
πολιτικού γάμου» που επέτρεψε την τέλεση του πολιτικού γάμου 
στην Ελλάδα κατά την επιθυμία των ενδιαφερομένων, δεν αλ-
λοίωσε ούτε θα μπορούσε άλλωστε να το κάνει, την έννοια του 
θεσμού του γάμου όπως αυτή καθιερώθηκε στην Ελλάδα.

Συνακόλουθο της παραπάνω αναλυθείσης έννοιας του γάμου 
θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η ένωση δυο ομοφυλοφίλων προς 
συμβίωση δεν δημιουργεί οικογένεια και τούτο διότι από την 
νομική επιστήμη δίνεται ως ορισμός της οικογένειας «η διά του 
γάμου δημιουργούμενη συγγένεια». Ακολουθώντας και αυτήν την 
ετυμολογία των λέξεων οικογένεια και συγγένεια, σε συνδυασμό 
με την φυσική αδυναμία τους να γεννήσουν, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι οι συμβιούντες ομοφυλόφιλοι δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ότι αποτελούν οικογένεια. Μπορεί ο νομοθέτης ενδε-
χομένως να τους αναγνωρίσει ορισμένα δικαιώματα, όπως π.χ. 
προστασία στέγης, εξομοιώνοντας τους με την προστασία της 
οικογενειακής στέγης, προστασία ασύλου οικίας, προστασία φο-
ρολογική κλπ., αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επικα-
λούνται ότι αποτελούν οικογένεια, αλλά μόνο σχέση συμβίωσης.

Τέλος, οι πολιτικά συμβιούντες ομοφυλόφιλοι δεν δικαιούνται 
να υιοθετήσουν τέκνο αφού, λόγω της φυσικής αδυναμίας να 
αποκτήσουν τέκνα, δεν μπορούν να επικαλεστούν την υιοθεσία 
σε τάξη «γνησίου» τέκνου. Άλλωστε είναι αδύνατο να ευρεθεί Δι-
καστής ο οποίος να εμπιστευτεί την ανατροφή τέκνου σε συμβι-
ούντες ομοφυλοφίλους, αρκεί να φανταστεί κανείς την δύσκολη 
θέση του παιδιού αυτού στο σχολείο όταν θα ανακρίνεται από 
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τους συμμαθητές του γιατί έχει δυο μπαμπάδες ή δυο μητέρες!!!
Προσωπικά πιστεύω ότι δε θα παραστεί ανάγκη νέας εισαγ-

γελικής παρέμβασης.

Σέρρες 04.06.2008
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4. ΜΙΑ ΤΟΛΜΗΡΗ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ο μεγάλος φόρτος υποθέσεων στα Εφετεία, που 
κρίνουν σε τελικό βαθμό επί της ουσίας, δεν επιτρέπει 
στους Εφέτες να εκτιμήσουν σωστά το αποδεικτικό 
υλικό και υποπίπτουν σε λάθη. Η παρούσα 
πρόταση αποβλέπει στη δυνατότητα επανάληψης 
της διαδικασίας ενώπιον του Εφετείο όταν τούτο 
ανατρέψει πρωτόδικη απόφαση επί της ουσίας.

Η μακρά δικηγορία μου στις Σέρρες (1952 – 1995) με έπεισε 
ότι στα Δικαστήρια του πρώτου βαθμού (Ειρηνοδικεία, Μονομελή 
και Πολυμελή Πρωτοδικεία) κρίνουν τις πολιτικές υποθέσεις με 
μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα, διότι εκτιμούν τις ¨ζωντανές 
αποδείξεις¨ και βρίσκονται κοντά στο αντικείμενο της δίκης. 
Ιδιαίτερα τα επαρχιακά Δικαστήρια πρώτου βαθμού γνωρίζουν και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε επαρχίας όσον αφορά τα κτηματολογικά 
στοιχεία με βάση δε την όλη πείρα τους κρίνουν και αξιολογούν 
τις αποδείξεις, εκδίδοντας σωστές αποφάσεις. Ένας σοβαρός 
παράγοντας που συντείνει στην ορθή απονομή δικαιοσύνης από 
τα Δικαστήρια πρώτου βαθμού είναι το γεγονός ότι ο Δικαστής 
πρώτου βαθμού έχει περισσότερο χρόνο έρευνας μιας υπόθεσης 
και τη μεγάλη δίψα για διάκριση ως νέος Δικαστής και φιλοδοξεί 
στη μικρή κοινωνία της Επαρχίας να προβάλει και να συντηρεί 
ένα όνομα καλού Δικαστή.

Δεν μπορώ όμως και δυστυχώς να πω το ίδιο και για τα 
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Δικαστήρια δευτέρου βαθμού. Επειδή δεν υπάρχει περιορισμός 
στο εφέσιμο όριο των πολιτικών υποθέσεων, συμβαίνει ώστε οι 
περισσότερες αποφάσεις των πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων να 
επανακρίνονται από το Εφετείο. Έτσι συσσωρεύονται πολλές 
υποθέσεις, αριθμός δυσανάλογος με το λίγο αριθμό Εφετών. 
Δεδομένου δε ότι υπάρχουν παράλληλα και οι ποινικές υποθέσεις, 
αντιλαμβάνεται κανείς τη μεγάλη πίεση που υφίστανται τα Εφετεία 
επί των πολιτικών υποθέσεων. Για τους μη νομικούς αναγνώστες 
αναφέρω ότι το Εφετείο κρίνει βάσει των εγγράφων μόνο της 
δικογραφίας, όπου οι καταθέσεις των μαρτύρων είναι γραμμένες 
στα πρακτικά του Πρωτοδικείου ή στην Εισηγητική έκθεση ή σε 
κείμενο ενόρκων βεβαιώσεων. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο 
να εκδίδονται εφετειακές αποφάσεις άδικες στην επί της ουσίας 
κρίση τους, οι οποίες δεν μπορούν να ανατραπούν με αίρεση 
στον Άρειο Πάγο, αφού το παράπονο του αδικούμενου αφορά 
την ¨επί της ουσίας κρίση¨.

Η μεγάλη πικρία από μια άδικη εφετειακή κρίση επί της 
ουσίας είναι εντονότερη όταν με ασθενή έως ανύπαρκτη 
αιτιολογία και χωρίς να απαντά στα κεφάλαια της πρωτόδικης 
απόφασης, ανατρέπει και απορρίπτει την αγωγή!!! Για το λόγο 
αυτό προτείνω να τροποποιηθεί ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 
για την περίπτωση που το Εφετείο καταλήγει στην απόφαση 
να ανατρέψει την πρωτόδικη απόφαση για την επί της ουσίας 
κρίση της, να είναι υποχρεωμένο να διατάζει την εμφάνιση στο 
ακροατήριο διαδίκων και μαρτύρων και μετά την διαδικασία αυτή 
να προχωρεί στην έκδοση της οριστικής απόφασης. Πιστεύω 
ότι μόνο έτσι θα αποφευχθούν ανεπανόρθωτες αδικίες που 
ζημιώνουν τον διάδικο αλλά θίγουν και τον επιμελέστατο και 
δίκαιο Δικαστή που δίκασε πρωτόδικα και απένειμε δικαιοσύνη.

Σέρρες 14. 12. 2006
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5. ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 20.06.1965 
ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ

Το βράδυ της 02.06.08 παρακολούθησα από την τηλεόραση 
την μεγαλειώδη γιορτή στο δημοτικό γήπεδο Σερρών για την πα-
νηγυρική επάνοδο του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ στην μεγάλη κατηγορία 
του ποδοσφαίρου της χώρας μας. Συγκλονισμένος έβλεπα να γι-
ορτάζουν αγκαλιασμένοι οι δυο κόσμοι του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ, ο 
τωρινός (διοίκηση, προπονητής, ποδοσφαιριστές, φίλαθλοι και 
οργανωμένοι οπαδοί) και της πρώτης ανόδου στην Ά εθνική 
κατηγορία την θρυλική ημέρα 20.06.1965 (ποδοσφαιριστές της 
ομάδας και προπονητής). Υπενθυμίζεται ότι στην ποδοσφαιρι-
κή περίοδο 1964 – 65 το πρωτάθλημα της ΄Β εθνικής κατηγο-
ρίας διεξήχθη σε 4 Ομίλους και οι 4 πρωταθλητές των Ομίλων, 
δηλαδή ο ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, ο ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ, το ΑΙΓΑΛΕΩ και ο 
ΒΥΖΑΣ διαγωνίστηκαν σε αγώνες Μπαράζ και προκρίθηκαν ο 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ και το ΑΙΓΑΛΕΩ που προήχθησαν στην Ά εθνι-
κή κατηγορία. Ειδικά ο ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ κατέκτησε την άνοδό 
του στον τελευταίο αγώνα εντός έδρας την 20.06.1965 νικώντας 
τον ΒΥΖΑΝΤΑ 3 – 0 με την ακόλουθη θρυλική σύνθεση: Βλα-
χόπουλος, Κασάπης, Χατζηπανταζής, Τσακίρης, Στοϊμένος, 
Κιοσέογλου, Μπιτζίδης, Αποστολίδης, Φραγγόπουλος, Ηλί-
αδης και Καλαποδάς.

Επειδή είχα την τιμή να μετέχω στους 18 ιδρυτές του ΠΑΝ-
ΣΕΡΡΑΪΚΟΥ τον Ιούλιο του 1964 οι οποίοι αποτελέσαμε και το 
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πρώτο Δ.Σ. του Συλλόγου για την πρώτη τριετία της λειτουργίας 
του, μου είναι αδύνατο να περιγράψω την βαθιά συγκίνηση και τα 
συναισθήματά μου όταν διέκρινα να πανηγυρίζουν αγκαλιασμέ-
νοι σαν παιδιά οι τότε παίκτες και ο προπονητής που, παρά τα 
πρόσθετα κιλά και του γκρίζους κροτάφους, έλαμπαν από χαρά 
και περηφάνια για τη μεγαλειώδη νίκη της νέας γενιάς του ΠΑΝ-
ΣΕΡΡΑΪΚΟΥ. Όμως, σβήνοντας σιγά σιγά τα φώτα της γιορτής, 
η σκέψη μου ανέτρεξε στον Ιούλιο του 1964 και στους τότε συ-
ναδέλφους συνιδρυτές του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ. Κάνοντας λοιπόν 
ένα νοερό προσκλητήριο, με λίπη μου διαπίστωσα ότι από τους 
18 βρισκόμεθα στη ζωή μόνο 4, δηλαδή οι: Γεώργιος Ν. Πα-
πανίκος, Γεώργιος Κοσιτζίδης, Θεόδωρος Αθανασιάδης και 
Δημήτριος Ωρολογάς, ενώ έφυγαν από την ζωή οι εξής 14: Ε. 
Χατζηαθανασιάδης, Π. Μασούρας, Αλ. Μοσχόπουλος, Απ. 
Καλαϊτζής, Αν. Κολοβός, Ι. Σιβάς, Γ. Χρηστίδης (από τον ΗΡΑ-
ΚΛΗ), Γ. Πεχλιβανίδης, Ι. Φλώκας, Ι. Ψιμόπουλος, Γ. Τσεσμε-
τζής, Γ. Χατζηκωνσταντινίδης, Ζ. Αγοραστός, Θ. Ψιμόπου-
λος (από τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ). Θεώρησα χρέος μου να αναφέρω τα 
ονόματά τους σαν ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά τους 
στην πορεία του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ και στο σερραϊκό ποδόσφαιρο 
γενικότερα.

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω την ευχή ο κόσμος των 
Σερρών να αγκαλιάσει την ομάδα του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ και να 
συμπαρασταθεί στον πανάξιο Πρόεδρο και ικανότατο προπονη-
τή προκειμένου να πραγματοποιήσουν το όραμά τους για ένα 
θριαμβευτικό μέλλον της ομάδας του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ.

Σέρρες 20.06.2008
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6. ΠΡΙΝ 42 ΧΡΟΝΙΑ
Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π.Α.Ο. – ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 

(5 – 1)

Με αφορμή τον χθεσινό αγώνα Π.Α.Ο. – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 
– 0, η μνήμη μου ανέτρεξε στο παρελθόν και συγκεκριμένα στην 
πρώτη συνάντηση που είχαν οι δυο ομάδες στο γήπεδο της Λ. 
Αλεξάνδρας (Απόστολος Νικολαΐδης) για το πρωτάθλημα της Ά 
Εθνικής και συγκεκριμένα το 1966 κατά τον δεύτερο γύρο του 
Πρωταθλήματος, στο οποίο παιχνίδι νίκησε ο Π.Α.Ο. με 5 – 1. Τα 
κόκκινα λιοντάρια του Πανσερραϊκού με προπονητή τον Αντώνη 
Γεωργιάδη κατέβηκαν στην Αθήνα για να συναντηθούν με τα με-
γαθήρια του Ελληνικού ποδοσφαίρου που είχε στις τάξεις του ο 
ΠΑΟ (Δομάζος, Λινοξυλάκης, Σούρπης, Φιλακούρης, Καμάρας 
κλπ), αντιτάσσοντας την σφριγηλή φυσική τους κατάσταση, την 
άριστη προσαρμογή τους στο μοντέρνο σύστημα ποδοσφαίρου 
της εποχής εκείνης 4 – 3 – 3 και την δίψα τους για διάκριση. 
Στο Δ.Σ. του Πανσερραϊκού που συζητήσαμε για την προετοι-
μασία του αγώνα αυτού, συμφωνήσαμε η ομάδα να εμφανιστεί 
κόσμια, χωρίς διαμαρτυρίες και να αγωνιστεί καθαρά και ελεύθε-
ρα, παίζοντας το παιχνίδι που ξέρει και, αν έλθει και το ευνοϊκό 
αποτέλεσμα, θα είναι καλοδεχούμενο, αποβλέποντας έτσι στο να 
διατηρήσει και να καλυτερεύσει την ωραία εικόνα που είχε δημι-
ουργήσει στην φίλαθλη οικογένεια ανά το πανελλήνιο.

Και είναι μεν αλήθεια ότι χάσαμε με 5 – 1, αλλά το σκορ αυτό 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική απόδοση των ομάδων, δε-
δομένου ότι ο Πανσερραϊκός απέδωσε θαυμάσιο ποδόσφαιρο, 
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έχασε σε λεπτομέρειες, καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους 
και απέσπασε τα συγχαρητήρια του προπονητή του Παναθηνα-
ϊκού Μπόμπεκ, ο οποίος πρώτος δίδαξε το μοντέρνο σύστημα 
ποδοσφαίρου 4 – 3 – 3, που παίζεται ακόμη και σήμερα.

Την χαρά όμως της πρώτης νίκης μέσα στην Αθήνα και στο 
ίδιο γήπεδο της Λ. Αλεξάνδρας επί του Παναθηναϊκού μας τη χά-
ρισαν τα λιοντάρια του Πανσερραϊκού μετά διετία, το 1968, κερ-
δίζοντας τον ΠΑΟ με 0 – 1, μετά από θαυμάσιο βολέ του Ευάγ-
γελου Καλαποδά που τροφοδοτήθηκε με κεφαλιά από τον Γιώρ-
γο Αποστολίδη. Έτσι πήραμε τη ρεβάνς με «ένα και να καίει», 
όπως λέει ο λαός μας.

Σέρρες, 15.12.2008
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7. ΠΡΙΝ 44 ΧΡΟΝΙΑ (1965)
Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ - ΗΡΑΚΛΗ 

3 – 0

Η σημερινή αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με τον Ηρακλή 
που έληξε με την γλυκόπικρη ισοπαλία 0 – 0 μου έφερε στη μνή-
μη τον πρώτο αγώνα των ομάδων αυτών στο γήπεδο Σερρών 
το 1965 όταν ο Πανσερραϊκός ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ά 
Εθνική κατηγορία. Στον αγώνα εκείνο ο Πανσερραϊκός, έπειτα 
από μία καταπληκτική εμφάνιση, νίκησε με 3 – 0.

Στην μνήμη των φιλάθλων που παρακολούθησαν τον αγώνα 
εκείνο, εκτός από την ωραία εμφάνιση του Πανσερραϊκού, θα 
θυμούνται ασφαλώς το καταπληκτικό τέρμα που πέτυχε ο δικός 
μας ποδοσφαιριστής Κιοσέογλου, με ένα κεραυνοβόλο σουτ 
από το κέντρο του γηπέδου. Οι παράγοντες του Ηρακλή Θεσ-
σαλονίκης, μετά τον αγώνα, εντυπωσιασμένοι από το φοβερό 
αυτό τέρμα, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και μετρούσαν με 
ταινία την απόσταση!!!

Με την ευκαιρία της αναδρομής σ’εκείνο τον αγώνα και χάριν 
των αναγνωστών αξίζει τον κόπο να υπενθυμίσουμε ότι ο Παν-
σερραϊκός κατά την πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα Ά 
Εθνικής κατηγορίας 1965 – 1966 κατόρθωσε και παρέμεινε στην 
κατηγορία πετυχαίνοντας οκτώ (8) νίκες, εννέα (9) ισοπαλίες και 
δεκατρείς (13) ήττες. Ειδικότερα, εντός έδρας πραγματοποίησε 
οκτώ (8) νίκες με τις ομάδες: Νίκη Βόλου 1 – 0, Ηρακλή 3 – 0, 
ΠΑΟΚ 2 – 1, ΑΕΚ 2 – 0, Εθνικό 1 – 0, Πιερικό 1 – 0, Απόλλωνα 
3 -2, Πανιώνιο 3 – 2, τρεις (3) ισοπαλίες με τις ομάδες: Ολυμπι-
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ακό 1 -1, ΑΡΗ 2 - 2 και Αιγάλεω 1 – 1 και τέσσερις (4) ήττες με 
Παναθηναϊκό 0 – 4, Τρίκαλα 0 – 3, Προοδευτική 0 – 1, Παναιγιά-
λειο 0 – 3. Εκτός έδρας έφερε έξι (6) ισοπαλίες με Άρη, ΠΑΟΚ, 
Απόλλωνα Τρίκαλα, Προοδευτική και Νίκη Βόλου και εννέα (9) 
ήττες με τις υπόλοιπες ομάδες.

Ευχόμαστε η σημερινή ισοπαλία με την αξιόμαχη ομάδα του 
Ηρακλή Θεσσαλονίκης να αποτελέσει την απαρχή μιας ανάκαμ-
ψης του Πανσερραϊκού, ώστε να καταξιωθεί να παραμείνει στη 
μεγάλη κατηγορία και να ανδρωθεί σ’αυτήν διότι του αξίζει.

Σέρρες, 07.01.2009



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
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1. ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ Η ΥΠΕΡΟΨΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

Αυθεντικό περιστατικό. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
Δημητρακόπουλος παρακολουθεί από το ακροατήριο 
την υπεροπτική συμπεριφορά του Προέδρου επαρ-
χιακού δικαστηρίου, σαφώς ειρωνική σχετικά με ένα 
πρόσφατο δικονομικό νομοσχέδιο. Η έκπληξη του 
Προέδρου όταν στο διάλειμμα της δίκης μπήκε στο 
γραφείο του ο Υπουργός και όλα τα επακόλουθα.

Ο Νικόλαος Δημητρακόπουλος (1864- 1921) υπήρξε ένας δι-
ακεκριμένος νομομαθής με πλούσιο συγγραφικό έργο. Έγινε ιδι-
αίτερα γνωστός όταν το 1910 διορίστηκε υπουργός δικαιοσύνης 
από τον Ελευθέριο Βενιζέλο , ο οποίος εξετίμησε τα παραπάνω 
προσόντα του ανδρός και τον κάλεσε να συμμετάσχει στην κυ-
βέρνησή του, παρότι δεν ήταν εκ των στελεχών του φιλελευθέ-
ρου κόμματος. Ως Υπουργός Δικαιοσύνης εργάστηκε με ζήλο και 
μεθοδικότητα για την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της δικαιο-
σύνης, το κύρος των Δικαστικών Λειτουργών, αλλά και για την 
ουσιαστική και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. Δικό του δημι-
ούργημα υπήρξε η τροποποίηση της ποινικής δικονομίας που 
για πρώτη φορά έθεσε ως υποχρεωτικό όριο για το εφέσιμο μιας 
ποινής την φυλάκιση άνω του μηνός για τις αποφάσεις του Μο-
νομελούς Πλημμελειοδικείου και άνω των τριών μηνών για τις 
αποφάσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, ώστε να λιγοστέ-
ψει ο φόρτος εργασίας των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων από 
την δικομανία των πολιτών, συμβάλλοντας ουσιαστικά και στην 



100

ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων.
Την μεγάλη φήμη του Νικόλαου Δημητρακοπούλου από την 

επιτυχημένη θητεία του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνοδεύει, 
όπως συμβαίνει με πολλούς δημόσιους άνδρες, μια ενδιαφέρου-
σα ανέκδοτη ιστορία, απόλυτα διδακτική και πάντα επίκαιρη, την 
οποία συνοπτικά θα αναφέρω στη συνέχεια.

Πληροφορήθηκε ο Υπουργός Δημητρακόπουλος ότι ένας 
Πρόεδρος κοντινού προς την Αθήνα Πρωτοδικείου ήταν αντί-
θετος με το μέτρο της εφέσιμης ποινής, που αναφέρθηκε πα-
ραπάνω και ότι, με εμφανή υπεροπτική διάθεση, εμπαίζει τους 
διαδίκους από την Έδρα, κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανής ο 
εμπαιγμός του ψηφισθέντος μέτρου. Πήρε λοιπόν πρωί-πρωί το 
τρανό για τη πόλη αυτή, ταξιδεύοντας άγνωστος μετάξι αγνώ-
στων και κατευθύνθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου όπου 
κάθισε απαρατήρητος και παρακολούθησε όλη την διαδικασία 
μέχρι το διάλειμμα. Έκπληκτος διαπίστωσε ότι ο Πρόεδρος του 
Τριμελούς σε περίπτωση καταδίκης κατηγορουμένου για ελαφρά 
πλημμελήματα, όπου η ποινή συνήθως είναι μικρή, απέρριπτε το 
αίτημα του κατηγορουμένου να είναι εφέσιμη η ποινή για να κρι-
θεί σε δεύτερο βαθμό, δεδομένου ότι θεωρεί τον εαυτό του αθώο, 
ισχυριζόμενος ότι έχει ουσιώδεις αποδείξεις και τις οποίες δεν 
μπόρεσε να προσάγει πρωτόδικα και με έκδηλη υπεροψία επέ-
βαλε ποινή φυλάκισης 85 ημερών, η οποία δεν ήταν εφέσιμη. Στο 
διάλειμμα ο Υπουργός πηγαίνει στο γραφείο του Προέδρου και 
δηλώνει την ιδιότητά του και τον κεραυνοβολεί με το ερώτημα να 
του εξηγήσει πώς και με ποια κριτήρια έκρινε στις εκδικασθείσες 
υποθέσεις, παρότι του ζητήθηκε εφέσιμη ποινή, έκρινε την επιβο-
λή φυλακίσεως 85 ημερών η οποία αγγίζει το όριο της εφεσίμου 
ποινής. Φυσικά δεν έλαβε επαρκείς εξηγήσεις και αναχώρησε για 
την Αθήνα. Και για να μη μείνει με την απορία ο αναγνώστης, σε 
λίγες έφτασε στον Πρόεδρο η «καμπάνα» προσωρινής παύσης 
85 ημερών. 

Το περιστατικό που προανέφερα μου το έφερε στη μνήμη η 
είδηση που διάβασα σε πρωινή ημερήσια εφημερίδα της πόλης 
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μας τις 26.10.2006 ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί νο-
μοσχέδιο για την τροποποίηση του οργανισμού Δικαστηρίων και 
Δικαστικών Λειτουργών και ειδικότερα εις ότι αφορά την τροπο-
ποίηση του Κανονισμού Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστι-
κών Λειτουργών. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ελπίζω ότι θα έχει 
προηγηθεί σοβαρός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη δηλαδή 
την Ένωση Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων και το Δικηγορι-
κό Σώμα, ώστε να προκύψει σωστή και λειτουργική νομοθέτηση. 
Διότι, εάν δεν προηγήθηκε ουσιαστικός διάλογος, και το Υπουρ-
γείο προωθεί το νομοσχέδιο με προδιαγεγραμμένες εισηγήσεις 
και με την ισχύ της πλειοψηφίας στη Βουλή, φοβάμαι ότι δεν θα 
επιτευχθεί το ποθούμενο αποτέλεσμα.

Σέρρες 27. 10. 2006
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2. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ Ο ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

Αυθεντική ιστορία. Πού οδηγεί η επιπολαιότητα 
και ο απαράδεκτος εγωισμός δικαστή, που ανεβαίνει 
στην έδρα να δικάσει υπόθεση εξ αναβολής υπό άλλου 
δικαστή στην πρώτη δίκη, με εμφανή αυταρχισμό 
για να «καθαρίσει» σε λίγη ώρα, ο,τι δεν μπόρεσε 
ο προηγούμενος να αποτελειώσει σε πολυήμερη 
συνεδρίαση. Φυσικά η απόφασή του αναιρέθηκε από 
τον Άρειο Πάγο.

Κατά την μακρόχρονη (1952-1995) παρουσία μου στα ακρο-
ατήρια των ποινικών δικαστηρίων, έζησα πολλές περιπτώσεις 
κατάφωρης αδικίας από την Έδρα, αναφορικά με το εφέσιμο ή μη 
της ποινής εις τον κατηγορούμενο. Όμως, πιστός στην αρχή της 
περιχαράκωσης του κύρους της Δικαιοσύνης και των Λειτουργών 
της, απέφυγα κάθε αντίδραση ή σχολιασμό της απόφασης, όσο 
και αν αυτή υπήρξε άδικη για την υπόθεσή μου και πάντοτε ακο-
λουθούσα την νόμιμη οδό της επανεξέτασης της υπόθεσης σε 
δεύτερο βαθμό, με την συνδρομή του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφε-
τών, όπως προβλέπει η Ποινική Δικονομία. Από τις πάμπολλες 
αυτές περιπτώσεις θα αναφερθώ σε μια, διότι διέκρινα σ’ αυτήν 
έκδηλο τον αυταρχισμό της Έδρας. Την περίπτωση αυτή όσο 
μπορώ πιο σύντομα θα περιγράψω στη συνέχεια και πιστεύω ότι 
ο αναγνώστης θα συμφωνήσει με τον τρόπο που αντέδρασα.

Προς το τέλος της 10/τίας 1980 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο 
Σερρών υπερασπιστικά έναν εμπορικό αντιπρόσωπο αθηναϊκής 
βιομηχανικής εταιρίας γεωργικών μηχανημάτων, ο οποίος είχε 
κατηγορηθεί ότι εισέπραξε από πελάτες της εταιρίας στον Νομό 
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Σερρών διάφορα χρηματικά ποσά τα οποία υπεξαίρεσε, δηλαδή 
δεν τα κατέθεσε στο ταμείο της εταιρίας. Επίσης κατηγορήθηκε 
και για πλαστογραφία διότι υπέγραψε ως οπισθογράφος κομι-
στής επιταγών της εταιρίας που αφορούσαν τίμημα γεωργικών 
μηχανημάτων. Η κατηγορία ήταν χαλκευμένη από την εταιρία, η 
οποία επιμελώς απέκρυπτε ορισμένα στοιχεία από τα οποία θα 
αποδεικνύετο η απαλλαγή του κατηγορουμένου. Η δίκη διήρκεσε 
επί τρεις μέρες και ο προεδρεύων Πρωτοδίκης αντιληφθείς την 
σκευωρία εις βάρος του κατηγορουμένου κατέβαλε υπεράνθρω-
πες προσπάθειες για να ανεύρει την αλήθεια και τελικώς ανέβαλε 
την υπόθεση προκειμένου να προσαχθεί ένα ειδικό ημερολόγιο 
του ταμείου της εταιρίας στο οποίο, κατά τον κατηγορούμενο, 
ήσαν οπωσδήποτε καταχωρημένες οι επίδικες καταβολές χρη-
ματικών ποσών στην εταιρία, αλλά και το αντίτιμο των επιταγών 
που υπέγραψε ως οπισθογράφος για λογαριασμό της εταιρίας. 
Εις την μετ’ αναβολή δίκη προήδρευσε μια Πρωτοδίκης η οποία 
δεν μετείχε στην σύνθεση του πρώτου δικαστηρίου. Προσήχθη το 
βιβλίο που προανέφερα και επισήμανα στο δικαστήριο ότι είχαν 
επιμελώς κοπεί από την εταιρία τα δυο φύλλα του βιβλίου που 
αντιστοιχούσαν στο χρόνο που καταχωρήθηκαν οι καταβολές του 
κατηγορούμενου προς στην εταιρία. Μετά την διαπίστωση αυτή 
η προεδρεύουσα έδωσε την εντύπωση ότι συντάσσεται με την 
υπερασπιστική μας γραμμή και έδωσε ταχύτατο ρυθμό στη δια-
δικασία η οποία περατώθηκε μέσα σε μία ώρα. Ο Εισαγγελέας 
εισηγήθηκε την απαλλαγή του κατηγορουμένου και η υπεράσπι-
ση υπήρξε σύντομη έως τυπική, όπως συμβαίνει σε αυτές τις 
περιπτώσεις που δίδεται έμμεσα πλην σαφώς το απαλλακτικό 
μήνυμα από την Έδρα. Και ξαφνικά ακούστηκε σαν κανονιά από 
την προεδρεύουσα «το δικαστήριο κηρύσσει τον κατηγορούμενο 
αθώο της υπεξαιρέσεως και ένοχο για την πράξη της πλαστο-
γραφίας χωρίς ελαφρυντικά» (σημειωτέον ότι ο κατηγορούμενος 
είχε λευκό ποινικό μητρώο). Παρακάλεσα το δικαστήριο να επι-
βάλλει εφέσιμη ποινή ώστε να κριθούμε και σε δεύτερο βαθμό, 
λαμβανομένου υπόψη του ατιμωτικού χαρακτήρα της πράξεως 
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της πλαστογραφίας και των συνεπειών της στην επαγγελματική 
καριέρα του κατηγορουμένου. Και στο σημείο αυτό ακούγεται με 
έκπληξη από την Πρόεδρο δεύτερη κανονιά «επιβάλλει φυλάκιση 
τριών μηνών» δηλαδή ακριβώς στο όριο που να μη μπορεί να 
ασκηθεί έφεση. Στη συνέχεια ερωτάται ο Εισαγγελέας να εισηγη-
θεί επί της μετατροπής της ποινής και εισηγείται την μετατροπή 
με το κατώτερο όριο. Ο λόγος δόθηκε εις την υπεράσπιση και ζή-
τησα την μετατροπή της ποινής και κατά τρόπο ανεξήγητο, σκλη-
ρό και απαράδεκτο η προεδρεύουσα ανακοίνωσε την απόφαση 
«άνευ μετατροπής»!!! Πραγματικά συγκλονίστηκα από την άδικη 
απόφαση και τον αυταρχισμό της προεδρεύουσας διότι αν ο κα-
τηγορούμενος άξιζε σκληρής μεταχείρισης ως πλαστογράφος θα 
έπρεπε να του είχε επιβληθεί ποινή φυλακίσεως άνω των τριών 
μηνών αφού για την πράξη της πλαστογραφήσεως το κατώτερο 
όριο είναι 3 μήνες και στη συγκεκριμένη περίπτωση το δικαστή-
ριο δεν δέχτηκε ελαφρυντικά. Και η μεν προεδρεύουσα, με την 
λήξη της συνεδριάσεως, αναχώρησε ικανοποιημένη διότι περά-
τωσε σε μία ώρα μια δίκη που ο συνάδελφός της την κράτησε επί 
τρεις μέρες, ενώ εγώ έμεινα εμβρόντητος με τον κατηγορούμενο 
ο οποίος ήδη εθεωρείτο κρατούμενος να εκτίσει φυλάκιση τριών 
μηνών.

Είπα στον κατηγορούμενο να κάνει υπομονή κράτησής του για 
μία νύχτα και την επόμενη θα τακτοποιηθεί, όπως και έγινε. Κάθι-
σα και συνέταξα μια αναίρεση με τρεις βάσιμους και εξ εγγράφων 
αποδεικνυόμενους λόγους, πολύ τσουχτερή για την δικάσασα 
Πρόεδρο. Ταυτόχρονα συνέταξα και την αίτηση προς το εκδώσαν 
την απόφαση Τριμελές Πλημμελειοδικείο για να αποφασίσει την 
αναστολή εκτέλεσης της 3/μήνου φυλάκισης, διότι η ασκηθείσα 
αναίρεση ήταν βάσιμη και διότι ώσπου να δικασθεί η αναίρεση 
ήδη θα είχε εκτίσει την άδικη ποινή, οπότε και η παραδοχή της 
αναίρεσης δε θα ικανοποιούσε τον καταδικασθέντα. Σημειώνεται 
ότι στην περίπτωση αυτή και επειδή η ποινή ήταν αμετάτρεπτη 
δεν μπορούσα να ακολουθήσω την εισαγγελική διαδικασία, διότι 
έως ότου να αποφανθεί ο Εισαγγελέας Εφετών θα παρετείνετο η 
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κράτηση και θα οδηγείτο στις φυλακές ο κατηγορούμενος
Πληροφορήθηκε η δικάσασα τον δημιουργηθέντα θόρυβο. 

Φαίνεται ότι μόνο τότε συνήλθε και συνειδητοποίησε την κακό-
τητα και υπεροψία που επέδειξε,τόλμησε μάλιστα να μου στείλει 
τον κλητήρα του ακροατηρίου για να μου υποδείξει να απευθυν-
θώ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για να ασκήσει έφεση και του 
απάντησα να πει στην κ. Πρωτοδίκη ότι θα πρέπει να δει στην 
Ποινική Δικονομία ότι μόνο ο Εισαγγελέας Εφετών έχει αρμοδιό-
τητα να ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής αποφάσεως του 
Τριμελούς Πλημ/κείου και ότι εγώ θα κάμω ότι δικονομικό δικαίω-
μα μου δίδει ο νόμος αφού η ποινή είναι άνευ μετατροπής.

Αυθημερόν συγκροτήθηκε το Τριμελές Πλημ/κείο και ομό-
φωνα έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτελέσεως της ποινής 
μέχρι εκδικάσεως της αναίρεσης και ο κατηγορούμενος αφέθηκε 
ελεύθερος. Σε λίγο χρόνο ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αναί-
ρεσή μας και ανέπεμψε την υπόθεση να δικασθεί εκ νέου από το 
Τριμελές Πλημ/κείο Σερρών υπό νέα σύνθεση. Πράγματι επανα-
λήφθηκε η δίκη στην οποία προήδρευσε ένας Πρωτοδίκης άριστα 
καταρτισμένος, δίκαιος και άψογος στην από Έδρα παρουσία και 
συμπεριφορά, που προδιέγραφε την άνοδό του στην κορυφή της 
ιεραρχίας της δικαιοσύνης, ο οποίος ήδη κοσμεί την σύνθεση του 
Αρείου Πάγου και ο οποίος μελέτησε την δικογραφία. Έτσι η δι-
αδικασία υπήρξε τυπική και κατέληξε σε μια ώρα στην αθώωση 
του κατηγορουμένου.

Όσο για την κυρία Πρωτοδίκη διαπίστωσα σαφή αλλαγή στη 
μετέπειτα παρουσία της από της Έδρας και πιστεύω ότι δεν θα 
επανέλαβε σε άλλο κατηγορούμενο την ίδια μεταχείριση. Ενδέ-
χεται όμως να υπάρχει ως ενθύμιο της συμπεριφοράς της ένα 
αντίγραφο της αναιρετικής απόφασης του Αρείου Πάγου στον 
υπηρεσιακό της φάκελο.

Σέρρες 28.10.2006
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3. ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Την λαχτάρα της απώλειας κάποιας προθεσμί-
ας μπορεί να την νιώσει και ο πλέον επιμελής επι-
στήμων όλων των ειδικοτήτων. Βέβαια οι δικηγόροι 
υποφέρουν περισσότερο διότι εμπλέκονται συνεχώς 
με τις δικονομικές προθεσμίες όλων των υποθέσεών 
τους.

Γενικά οι προθεσμίες αποτελούν τον εφιάλτη του ανθρώπου 
κάθε επαγγέλματος, διότι προσδιορίζουν τον υποχρεωτικό χρόνο 
για την ενέργεια κάποιας πράξης, η δε απώλεια της προθεσμίας 
δημιουργεί κινδύνους, τις περισσότερες φορές ανεπανόρθωτους. 
Τον μεγαλύτερο όμως κίνδυνο απώλειας κάποιας προθεσμίας 
τον υφίστανται οι δικηγόροι. Διότι όλες οι δικαστικές και εξώδικες 
ενέργειές των κινούνται μέσα σε ένα ασφυκτικό πλέγμα 
προθεσμιών, η παραβίαση των οποίων είναι καταστροφική για 
την υπόθεση στην οποία αναφέρεται η παραλειφθείσα ενέργεια. 
Όμως από το σύνολο αυτών των περιπτώσεων το μεγαλύτερο 
κίνδυνο έχουν οι περιπτώσεις παραγραφής ενός δικαιώματος 
λόγω μη εμπρόθεσμης ενέργειας και η περίπτωση της απώλειας 
προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου!!!

Δυστυχώς στο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει διδακτέα ύλη για 
την μεθοδικότητα του δικηγόρου προς τήρηση των προθεσμιών, 
αλλά ούτε και κατά την άσκησή τους οι μέλλοντες δικηγόροι 
ενημερώνονται σχετικά με το θέμα αυτό. Έτσι βγαίνουμε στον 
επαγγελματικό στίβο χαλαροί και με έκδηλη την άγνοια του 
κινδύνου, ώσπου να μας συμβεί κάποια «λαχτάρα» για να 
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καθιερώσουμε ένα αυστηρό σύστημα παρακολούθησης των 
προθεσμιών, τελείως προσωπικό του κάθε δικηγόρου.

Φέρνω λοιπόν στη μνήμη μου την πρώτη και μοναδική 
«λαχτάρα» μου απώλειας προθεσμίας, εξομολογούμενος με 
ειλικρίνεια το αμάρτημά μου και πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι 
αναγνώστες θα έχουν να θυμηθούν παρόμοιες «λαχτάρες» κατά 
τον πρώτο καιρό της δικηγορίας τους.

Γυρίζουμε πίσω στη δεκαετία του 1950. Τότε δεν είχαν 
ακόμη ιδρυθεί τα Διοικητικά Δικαστήρια ούτε και οι πρόδρομοι 
τούτων, δηλαδή τα Φορολογικά Δικαστήρια, και λειτουργούσαν 
οι Φορολογικές Επιτροπές πρώτου και δεύτερου βαθμού με 
έδρα τη Νομαρχία. Μου έφεραν λοιπόν και μου επέδωσαν ως 
αντίκλητο των φορολογουμένων πελατών μου δυο (2) αποφάσεις 
της πρωτοβάθμιας Επιτροπής. Η επίδοσή τους έγινε διαδοχικά 
και με διαφορά μιας εβδομάδας. Οι παλαιοί συνάδελφοί μου θα 
θυμούνται ότι οι αποφάσεις που επιδίδονταν, έφεραν στο άνω 
δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας τη σφραγίδα με την ένδειξη: 
«Επεδόθη την ........» και την υπογραφή του επιδόσαντος 
κλητήρα.

Κατά την τηρούμενη αλλά εσφαλμένη τακτική που τηρούσα, 
τις έβαλα δεξιά στο γραφείο μου «προς ενέργεια» και τοποθέτησα 
πρώτη από πάνω την απόφαση που μου επιδόθηκε πρώτη, 
ώστε να μου υπενθυμίζει η πράξη της επίδοσης την προθεσμία 
άσκησης εφέσεως ενώ το σωστό θα ήταν να τις γράψω αμέσως 
και να τις καταθέσω. Έλα όμως που ο διάολος έβαλε το χέρι 
του και κάποιο χέρι σήκωσε το βαρίδιο που ήταν πάνω στις 
αποφάσεις και έβαλε από πάνω την απόφαση που μου είχε 
επιδοθεί μια εβδομάδα αργότερα (μάλλον έργο της καθαρίστριας 
του γραφείου από υπερβολικό ζήλο να σκουπίσει τα χαρτιά). 
Όμως βλέποντας την επίδοση της απόφασης μετέθεσα το 
χρόνο έφεσης, με αποτέλεσμα, όταν συνέταξα την πρώτη 
έφεση και προχώρησα να γράψω τη δεύτερη, διαπίστωσα ότι 
το δικαίωμα είχε παραγραφεί και η απόφαση ήταν τελεσίδικη!!! 
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Ήταν η πρώτη και μοναδική «λαχτάρα» μου. Ευτυχώς ανώδυνη, 
διότι επρόκειτο περί φορολογίας εισοδήματος και πρωτόδικα 
εν μέρει πετύχαμε με τη προσφυγή μείωσης του φόρου της 
προσαύξησης και έτσι πήρα εύκολα τη συναίνεση του πελάτη 
μου να μην.....προχωρήσω σε έφεση με τον ισχυρισμό ότι θα 
αποφύγουμε την αντέφεση του Οικονομικού Εφόρου. Και η μεν 
εξομολογηθείσα αμαρτία μου έχει τα ελαφρυντικά της, αλλά το 
πάθημα έγινε μάθημα, με αποτέλεσμα να τηρήσω έκτοτε ένα 
αλάθητο σύστημα παρακολούθησης προθεσμιών, συνιστώντας 
και στους ασκουμένους μου να τηρούν με προσοχή το σύστημα 
αυτό προς αποφυγή παρόμοιας δοκιμασίας.

Σέρρες 11.11.2006
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4. ΕΝΑ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ

Αυθεντικό περιστατικό πλήρους νομικής σύγ-
χυσης. Δόθηκε τελικά η λύση με απόφαση του 
Προέδρου Πρωτοδικών Σερρών, που δημοσιεύ-
τηκε στον Αρμενόπουλο και υιοθετήθηκε από το 
Υπουργείο Οικονομικών.

Ο αείμνηστος και λαμπρός συνάδελφος Θεσσαλονίκης Α.Κ. 
μου ανέφερε ένα περιστατικό που του συνέβη κατά την εποχή 
της δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967 – 1974) στη σφαίρα 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Κάποιος δημοτικός άρ-
χων μακεδονικής πρωτεύουσας τον συμβουλεύτηκε για ένα θέμα 
του Δήμου, που τον απασχολούσε και δε μπορούσε να εντοπίσει 
σε ποια Αρχή θα έπρεπε να αναφερθεί. Ήταν η εποχή, θα θυμού-
νται οι παλιοί, που είχαν δημιουργηθεί τα ΕΠΤΑ (7) ΥΦΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΧΕ 
ΕΠΕΛΘΕΙ ΕΝΑ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 
Δεν ήξερε που θα έπρεπε να αναφερθεί, στην Νομαρχία, στη Πε-
ριφέρεια, στο Υπουργείο Β. Ελλάδος ή στο Υπουργείο. Και ο αεί-
μνηστος συνάδελφος, άριστος ποινικολόγος, δεν ασχολούνταν 
με τις πολιτικές υποθέσεις, πολύ περισσότερο με διοικητικές, και 
ήταν φυσικό να μην έχει ενημερωθεί. Και επειδή δεν ήταν διατε-
θειμένος να αφιερώσει χρόνο για ψάξιμο, είπε στον πελάτη του 
να στείλει το αίτημά του σε όλες τις προαναφερθείσες Υπηρεσίες 
και έτσι όποια από αυτές θα είναι αναρμόδια θα του επιστρέψει 
τον φάκελο, τον οποίο τελικά θα κρατήσει η αρμόδια Υπηρεσία!!! 
Έτσι και έγινε.

Όμως εγώ δεν ξέμπλεξα τόσο εύκολα από υπόθεση του Αστι-
κού ΚΤΕΛ Σερρών το οποίο εξυπηρετούσα τότε ως νομικός σύμ-
βουλος. Το Αστικό ΚΤΕΛ Σερρών είχε τότε πρόεδρο τον κ. Μιχαήλ 
Δαλγκίτση, έναν θαυμάσιο άνθρωπο, οικογενειάρχη και επαγγελ-
ματία, ο οποίος είχε νοικοκυρέψει το ΚΤΕΛ και έτσι οι υποθέσει 
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του είχαν μηδενιστεί. Ο προαναφερθείς πρόεδρος μου έφερε μια 
απόφαση υπολογισμού της υπεραξίας λεωφορείου, δυσμενή για 
το ΚΤΕΛ, η οποία ήταν απαραίτητο στοιχείο μεταβίβασης της 
άδειας, προκειμένου να ασκήσω ένσταση ενώπιον της δευτερο-
βάθμιας Επιτροπής. Όμως με την επιβολή της δικτατορίας είχαν 
καταργηθεί όλες οι Επιτροπές όλων των κλάδων της διοίκησης. 
Έτσι υπήρχε ένα φοβερό κομφούζιο για το πού έπρεπε να κατα-
τεθεί η ένσταση! Με πολύ κόπο κατέληξα στην αρμοδιότητα του 
Νομάρχη και κατέθεσα λοιπόν στο Νομάρχη Σερρών τη σχετι-
κή ένσταση κατά της εκθέσεως της πρωτοβάθμιας Επιτροπής 
προσδιορισμού υπεραξίας του λεωφορείου. Η διοίκηση όμως της 
Οικονομικής Εφορίας επέσπευσε, κατά το Κώδικα Είσπραξης 
Δημόσιων Εσόδων, την είσπραξη του σχετικού φόρου σύμφωνα 
με την πρωτόδικη απόφαση που προσδιόριζε την υπεραξία. Για 
το λόγο αυτό άσκησα τη σχετική ανακοπή στον Πρόεδρο Πρω-
τοδικών και εκδόθηκε η παρατιθέμενη στη συνέχεια απόφαση, 
όπως δημοσιεύτηκε στον Αρμενόπουλο το 1967 (σελ. 306), με τις 
παρατηρήσεις του γράφοντος.

Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, την απόφαση εξέδωσε 
ο Προεδρεύων Πρωτοδίκης Σταύρος Σκαρλάτος, ένας επιμελέ-
στατος δικαστής, τον οποίο μνημονεύω και στο πρώτο μου βιβλίο 
«η δικηγορία στις Σέρρες 1914 – 2000» (σελ. 72). Η απόφαση 
αυτή έλυσε σωστά το θέμα, με αποτέλεσμα να υιοθετηθεί η λύση 
που δόθηκε με την ανακοπή μου και από το Υπουργείο Συγκοι-
νωνιών, αλλά και των Οικονομικών , τα οποία με εγκυκλίους 
τους προς τις Νομαρχίες και τις Οικονομικές Εφορίες έδιναν την 
οδηγία να συμμορφωθούν με την απόφαση αυτή ώσπου να εκ-
δοθούν τα σχετικά εκτελεστικά διατάγματα. Περιττό να αναφέρω 
ότι δεχόμουν πολλές κλήσεις από συναδέλφους ή και απ’ευθείας 
από διάφορα ΚΤΕΛ της χώρας για την αποστολή αντιγράφου της 
απόφασης, και ησύχασα μόνο όταν η απόφαση δημοσιεύτηκε 
στον Αρμενόπουλο.

Παρατίθεται σε φωτοτυπία απόσπασμα της παραπάνω δικα-
στικής απόφασης με την περίληψη, το διατακτικό και τις παρατη-
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ρήσεις μου. Όσον αφορά το σκεπτικό της αποφάσεως παραλεί-
πεται λόγω του μεγάλου όγκου, μπορεί όμως ο αναγνώστης συ-
νάδελφος να το μελετήσει ανατρέχοντας στο παραπάνω νομικό 
περιοδικό.

Προέδρου Πρωτοδικείου Σερρῶν
Ἀρ. ἀποφ. 82/1968. Προεδρεύων Στ. Σκαρλάτος, πρωτ., δικ. Γ. 

Παπανίκος, Ἀ. Φωτιάδης.
Προσδιορισμός ὑπεραξίας λεωφορείων αὐτοκινήτων κατ’ 

ἄρθρ. 28 παρ. 1.3 Ν 2119/52 – ἔνστασις κατά ἐκθέσεως πρωτα-
βαθμίου ἐπιτροπῆς ἀναστέλλει ἐκτέλεσιν συμφώνως τῆ ὑπ’ ἀριθ. 
Μ 8259/1952 ἀποφάσει Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν – Συγκοινωνιῶν 
– νομιμότης τῆς ἀποφάσεως ταὐτης – κατάργησις τῆς Δευτερο-
βαθμίου Ἐπιτροπῆς ὑπό Α. Ν. 7, 19 καί 65/1967 – ἁρμοδιότης Νο-
μάρχου πρός ἐκδίκασιν ἐνστάσεως – βεβαίωσις εἰσπράξεως τέ-
λους πρό τῆς ἐκδικάσεως τῆς νομοτύπως ἀσκηθείσης ἐνστάσεως 
συνιστᾶ ἒλλειψιν νομίμου τίτλου – πρᾶξις ἐκτελέσεως τοῦ Δημ. 
Ταμείου ανακόπτεται κατ’ ἄρθρ. 68 Ν.Ε.Δ.Ε. 

Κατ’ ἀκολουθίαν τῶν ἀνωτέρω, εφ’ όσον κατά τῆς 
ἀποφάσεως τῆς πρωτοβαθμίου ἐπιτροπής τοῦ ἄρθρ. 28 Ν. 2119) 
1952 οι ἀνακόπτοντες, καθ’ ἀ εβεβαιώθη ἐκ τῶν προσαγομέ-
νων καί ἐπικαλουμένων ἐγγράφων καί τῶν καθοποβαλλομένων 
ισχυρισμῶν τῶν διαδίκων, ἤσκησαν ἐμπροθέσμως ἐνστασιν 
ἐνώπιον τῆς μή καταργηθείσης δευτεροβαθμίου ἐπιτροπής τοῦ 
αὐτοῦ ὠς ἄνω ἄρθρου, ἡ ἁρμοδιότης τῆς ὁποίας περιῆλθε ἤδη 
εἰς τόν Νομάρχην, διά τήν βεβαίωσιν τοῦ ἐπί τῆς ὑπεραξίας 
τοῦ τεθέντος εἰς κυκλοφορίαν λεωφορείου τῶν ἀνακοπτόντων 
ποσοστοῦ 20% ἔδει νά προηγήθη καί ἡ περί τῆς ὑπεραξίας 
κρίσις τῆς δευτεροβαθμίου ἐπιτροπῆς, ἤτοι τοῦ Νομάρχου· ἐφ’ 
ὅσον ὅμως τοιαύτη ἀπόφασις δέν ἐξεδόθη ἡ βεβαίωσις τοῦ 
περί οὑ πρόκειται ἐσόδου τοῦ Δημοσίου δέν ἐγένετο κατά τούς 
κειμένους νόμους καί κατ’ ἀκολουθίαν δέν ὑφίσταται ὁ κατά 
τό ἄρθρ. 2 παρ. 2α΄ τοῦ Ν.Ε.Δ.Ε. τίτλος πρός εἴσπραξιν αὐτού. 
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Ἑπομένως ἀκύρως ἐχώρησε ἡ εἰς χεῖρας τοῦ Κ.Τ.Ε.Α.Λ. Σερρῶν 
ἐπιβληθεῖίσα κατάσχεσις διά τήν ἐπιδίωξιν τῆς ἀπαιτήσεως 
τοῦ δευτέρου ἐν τῶν καθ’ ὡν Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καί δέον νά 
ἀκυρωθῆ κατά τήν ἐκ τοῦ ἄρθρ. 68 τοῦ Ν.Ε.Δ.Ε. παρεχομένην 
ἡμίν ἐξουσίαν, συμψηφισθῆ ὅμως ἡ μεταξύ τῶν διαδίκων δικα-
στική δαπάνη λόγω τοῦ δυσδιαγνώστου τῆς διαφορᾶς ἐν ὄψει 
τῶν ἐφαρμοζομένων δατάξεων τοῦ νόμου.

Παρατηρήσεις:
Ἡ δημοσιευομένη ἀπόφασις ἔκρινεν ὀρθῶς διότι τό Δ.Β. 

480/31.5.65 «περί διατηρήσεως Συμβουλίων καί Ἐπιτροπῶν παρά 
τῆ Γενικῆ Δ/νσει Μεταφορῶν τοῦ ΄Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν», 
δι’ ου ἐκρίθη διατηρητέα ἡ ἐπί τῶν ἐνστάσεων δευτεροβάθμιος 
Ἐπιτροπή τοῦ ἄρθρ. 28 Ν. 2119) 1952, ἐξεδόθη ἐντός τῆς νομίμου 
καί υπό τοῦ ἄρθρ. 4 Ν.Δ. 4352/1964 ταχθείσης προθεσμίας, ὡς 
αὕτη παρετάθη διά τῆς διατάξεως ἄρθρου 14 παρ. 3 Ν4459/1965. 
Κατ’ ἀκολουθίαν, διά τῆς ὁριστικῆς πλέον καταργήσεως τῆς 
Ἐπιτροπῆς ταύτης ὑπό τῆς διατάξεως ἄρθρου 3 παρ. 1 Α.Ν. 
63/67 καί τῆς μή ἐπανασυστάσεώς της μέχρι σήμερον, ἡ αρμοδι-
ότης ἐπί τοῦ ἀντικειμένου τῶν ἐνστάσεων κατά τῆς ἐκθέσεως 
τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπής μετεβιβάσθη εἰς τόν οἰκείον 
Νομάρχην, συμφώνως τῆ ἰδία ὡς ἄνω διατάξει, ἐν συνδυασμῷ 
πρός τάς διατάξεις Ν. 3200/55 καί του Β. Δ) τος τῆς 28/28.6.65 
«περί ἐξαιρέσεως τῆς κατά τόν Ν. 3200/55 ἁρμοδιότητος τῶν 
Νομαρχῶν, ἀντικειμένων τινῶν ἁρμοδιότητος Ὑπουργείου 
Συγκοινωνιῶν», δεδομένου ὅτι τό ἀντικείμενον τῆς εκτιμήσεως 
τῶν λεωφορείων δέν ἐξηρέθη τῆς ἀποκεντρώσεως. 

Ἑτέρωθεν, διά τῆς ἰδίας ὡς ἄνω ἀποφάσεως, ἀντιμετωπίζεται 
ὀρθῶς καί τό θέμα τῆς νομιμότητας τῆς ὑπ’ ἀριθ. Μ.8259/1952 
ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν – Συγκοινωνιῶν» περί 
καθορισμοῖ τῆς διαδικασίας βεβαιώσεως καί εισπράξεως τοῦ 
ὑπέρ τοῦ Δημοσίου ποσοστοῦ ἐπί τῆς ὑπεραξίας τῶν μετα-
βιβαζομένων λεωφορείων αὐτοκινήτων». Δέχεται τοὐτέστιν 
ἡ δημοσιευομένη απόφασις ὄτι ἡ προμνησθείσα ὑπουργική 
ἀπόφασις εξεδόθη κατ’ ἐξουσιοδότησιν τῆς διατάξεως ἄρθρου 
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28 παρ. 4 Ν. 2119/1952, ὁριζούσης ὅτι τό τέλος τῆς ὑπεραξίας 
τῶν μεταβιβαζομένων λεωφορείων αὐτοκινήτων θά καταβά-
ληται ὑπό όρους, ὁριζομένους δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ 
Συγκοινωνιῶν καί συνεπῶς ἡ νομότυπος ἄσκησις ἐνστάσεως 
κατά τῆς ἐκθέσεως ἐκτιμήσεως τῆς πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπής 
ἀναστέλλει τήν ἐκτέλεσιν ταύτης, τοὐτέστιν τήν είσπραξιν τοῦ 
τέλους ὐπεραξίας. Ἄλλως τε ἡ κατ’ ἐφαρμογήν τῆς ὑπουργικής 
ταύτης ἀποφάσεως ἀναστολή τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἐκθέσεων 
τῶν πρωτοβαθμίων Ἐπιτροπών ἄρθρου 28 Ν.2119/52 ἐπί τῆ 
ασκήσει κατ’ αὐτών ἐνστάσεως μικράν ἐν τῆ πράξει πρακτικήν 
ἐφαρμογήν δύναται να ἔχη δεδομένου ὅτι κατά τήν ρητήν διά-
ταξιν ἄθρου 28 Ν.2119/1952 ἡ ἐπί τῆς ἐνστάσεως ἀπόφασις δέον 
ὄπως ἐκδίδηται ἐντός μηνός ἀπό τῆς ὑποβολής της.

Οὕτω πλέον δίδεται ἡ ὀρθή λύσις ἐπί τῆς ἀναφυείσης 
διαφορᾶς μεταξύ τῶν ἐνδιαφερομένων ἰδιωτών καί τῶν 
ἁρμοδίων Ὑπηρεσιῶν, συνεπεία τῆς ὑπό τῶν τελευταίων τού-
των ἐμμονῆς εἰς την ἀρνησιδικίαν επί ἀσκηθεισών ἐνστάσεων 
κατά τῶν ἐκθέσεων τῶν ἐπανασυσταθεισῶν πρωτοβαθμίων 
Ἐπιτροπῶν ἄρθρου 28 Ν. 2119/1952 καί εἰς τήν ἐν συνεχεία δι-
οικητικήν ἐκτέλεσιν διά τήν εἵσπραξιν τοῦ ἐσόδου, δι’ ἥν αἰτίαν 
ἠσκήθη καί ἡ ἀνακοπή, ἐπί τῆς ὁποίας ἐξεδόθη ἡ δημοσιευμένη 
ἀπόφασις.

Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ
Δικηγόρος Σερρών

Την λύση που έδωσε στο θέμα η παραπάνω δικαστική από-
φαση υιοθέτησε την εποχή εκείνη και το Υπουργείο Οικονομικών 
με εγκύκλιό του προς τις Οικονομικές Εφορίες, όπως μου απο-
κάλυψε ο ήδη συνταξιούχος φοροτεχνικός και φίλος κ. Ιωάννης 
Αντωνίου, που επί σειρά ετών διηύθυνε το τμήμα φορολογίας αυ-
τοκινήτων Οικονομικής Εφορίας Σερρών.

Σέρρες 17.11.2006
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5. Η ΑΤΥΧΙΑ ΕΝΟΣ ΛΑΘΡΟΚΥΝΗΓΟΥ

Το περιστατικό είναι αυθεντικό και συνέβη προ 40 και πλέον 
ετών σε ένα ακριτικό χωριό της Σιντικής, κοντά στα Ελληνοβουλ-
γαρικά σύνορα με πρωταγωνιστή έναν λεβέντη αγρότη ακρίτα 
των συνόρων και μανιώδη κυνηγό. Στη ορεινή αγροτική περιο-
χή του χωριού ο ακρίτας μας είχε φυτέψει καλαμπόκι σε μεγάλη 
έκταση και κατά την εποχή του φθινοπώρου που ωρίμαζε ο καρ-
πός του καλαμποκιού, η φυτεία γινόταν στόχος των αγριόχοιρων. 
Το γεγονός αυτό ανάγκασε τον άνθρωπό μας να παραφυλάει 
την νύχτα για τη φρούρηση της σοδειάς του. Από του αγριόχοι-
ρους που σκότωσε είχε γεμίσει το σπίτι του, είχε χορτάσει τους 
συγγενείς και τους γείτονες, η δε γυναίκα του αγανακτισμένη τον 
προειδοποίηση αυστηρά ότι δε θα τον βάλει μέσα στο σπίτι αν 
επιχειρήσει να της πάει και άλλο αγριογούρουνο!!

Ένας βράδυ με λιγοστό φεγγάρι ο άνθρωπός μας ξαναπήρε 
για «καρτέρι» στα καλαμπόκια του. Δεν άργησε να ακούσει δυνα-
τό ποδοβολητό αγριόχοιρου. Κατάλαβε ότι θα ήταν μεγάλος, είχε 
όμως εμπιστοσύνη στο σημάδι και το όπλο του. Οπλίζει λοιπόν 
και αφουγκράζεται σε ποια αυλακιά περπατάει ο αγριόχοιρος 
και πιάνει την έξοδο της αυλακιάς με το δάχτυλο στη σκανδάλη 
και όταν ζύγισε το αγρίμι ένα μπαμ ακούστηκε και ο αγριόχοιρος 
έμεινε επί τόπου, διότι η σφαίρα τον βρήκε στο μέτωπο, ανάμεσα 
στα μάτια!!!

Και τώρα άρχισε ο προβληματισμός του ακρίτα κυνηγού. Αν 
επιχειρήσει να τον πάει στο σπίτι, η γυναίκα του θα του κλείσει 
την πόρτα. Για να αποφύγει λοιπόν μια οικογενειακή κρίση, έβαλε 
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και ο διάολος την ουρά του και πήρε την απόφαση να τον μετα-
φέρει στο Σιδηρόκαστρο και να τον πουλήσει σε κάποιο φίλο. Με 
πολύ κόπο φόρτωσε το θήραμα στο μικρό φορτηγάκι, κατέβασε 
την τέντα και την έδεσε στο αμάξωμα και πήρε την κατηφόρα 
προς το Σιδηρόκαστρο. Κατά κακή του τύχη όμως σε μια στροφή 
συγκρούστηκε ελαφρά με ένα τζιπ που ανέβαινε από την αντί-
θετη κατεύθυνση. Κατέβηκε λοιπόν ο ήρωάς μας από το φορ-
τηγάκι για να δει τι συνέβη, αλλά κατέβηκε και ο άλλος οδηγός 
του τζιπ, που ανήκε στο Δασαρχείο Σιδηροκάστρου!! Και μάλιστα 
σαν συνοδηγός του τζιπ επέβαινε ο Δασονόμος. Την ώρα δε που 
οι δυο οδηγοί έδιναν αμοιβαίες επεξηγήσεις για το τρακάρισμα, 
ο Δασονόμος υποκινούμενος από το ένστικτό του, σηκώνει λίγο 
την τέντα και βλέπει ξαπλωμένο τον αγριόχοιρο. Σαν έμπειρος 
κυνηγός αλλά και πανέξυπνος ο άνθρωπός μας, μόλις αντιλή-
φθηκε ότι είχε να κάνει με τα Όργανα του Δασαρχείου προέταξε 
τη δικαιολογία: «Για το Δασαρχείο ερχόμουν να παραδώσω το 
θήραμα». Όμως τα Όργανα έκαναν αναστροφή πορείας προς 
το Σιδηρόκαστρο και όλοι μαζί έφτασαν στο Δασαρχείο. Φυσικά 
το αγριογούρουνο κατασχέθηκε και αυθημερόν με δημοπρασία, 
όπως προβλέπει η νομοθεσία, πωλήθηκε και κατέληξε στο τρα-
πέζι των Σιδηροκαστρινών, ο δε ήρωάς μας παραπέμφθηκε στο 
ακροατήριο.

Όπως αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης, στη δίκη επικράτησε 
κλίμα ιδιαίτερης ευφορίας όταν αναφέρθηκε ότι η γυναίκα του δε 
θα τον έβαζε στο σπίτι αν της έφερνε κι άλλο αγριογούρουνο 
και το πηγαίο γέλιο από το ακροατήριο προδίκαζε την αθώω-
ση του κατηγορουμένου. Τον αποφασιστικό ρόλο στη απαλλαγή 
του κατηγορουμένου έπαιξε η ειλικρίνεια του Οργάνου που πα-
ραδέχτηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε ισχυριστεί ότι ερχόταν στο 
Σιδηρόκαστρο για το Δασαρχείο προκειμένου να παραδώσει τον 
αγριόχοιρο!

Και ο Πρόεδρος από την έδρα, προκαταλαμβάνοντας το 
ακροατήριο για την απαλλακτική απόφασή του λέγει στον κατη-
γορούμενο: «Μα, καλά, και συ βρε παιδί μου έπρεπε να πέσεις 
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στο αυτοκίνητο του Δασαρχείου;» και συμπλήρωσε μετά από ολι-
γόλεπτη διάσκεψη: «Το Δικαστήριο έχει ορισμένες αμφιβολίες αν 
είχε πρόθεση εμπορίας του θηράματος και τον κηρύσσει αθώο».

Σέρρες 12.12.2006
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6. ΜΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟ 
ΚΩΔΙΚΑ

Αυθεντική ιστορία. Στο Τριμελές αγορανομικό 
Πλημμελειοδικείο Σερρών οδηγήθηκαν οι αλλαντο-
ποιοί Ηρακλείας. Η δίκη, όπως ήταν φυσικό, εξελίχθη-
κε σε αδάπανη διαφήμιση του εξαιρετικού δικαζόμε-
νου προϊόντος.

Όσο και αν φαίνεται παράξενος ο τίτλος του παρόντος, συνέβη 
και αυτό στο ακροατήριο του Αγορανομικού Τριμελούς Πλημμε-
λειοδικείου Σερρών κατά τη δεκαετία του 1960. την εποχή εκείνη 
λόγω της οικονομικής ανάπτυξης άρχισαν συστηματικά να πλα-
σάρονται στην αγορά της Ελληνικής Επαρχίας διάφορα προϊό-
ντα τροφίμων και ποτών των μεγάλων βιομηχανιών του Κέντρου. 
Έτσι έκαναν την εμφάνιση τους και προϊόντα αλλαντικών. Όμως η 
«εισβολή» τους στη Σερραϊκή Αγορά προσέκρουσε στα ντόπια  π 
α ρ α δ ο σ ι α κ ά  όμοια προϊόντα, τα οποία υπερτερούσαν στην 
αγνότητα των υλικών, στην αναμφισβήτητη νοστιμάδα αλλά και 
στην τιμή τους που με μεράκι, παραδοσιακή υπευθυνότητα και 
με καμάρι οι Σερραίοι Βιοτέχνες παρασκεύαζαν και τροφοδοτού-
σαν στην ντόπια αγορά. Ειδικά για τα αλλαντικά κυριαρχούσαν 
όπως θυμάμαι οι ρέκτες αλλαντοποιοί Ιωάννης Μαρμαρέλλης, 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Ευστράτιος Κασάπης – Κωνσταντίνος Σεϊδαρίδης), 
Βασίλειος Μυτιληναίος, Αθανάσιος Τσανάκας κλπ. Κατά την ίδια 
εποχή και μετέπειτα ξακουστά ήταν και εξακολουθούν να είναι και 
τα αλλαντικά Ηράκλειας.



118

Όμως οι μεγάλες Βιομηχανίες τροφίμων του Κέντρου φρόντι-
σαν ώστε στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών να προσδιοριστούν 
οι αναλογίες των συστατικών παρασκευής αλλαντικών σύμφωνα 
με τα δικά τους μέτρα για το κάθε είδος χωριστά όπως σαλάμι, 
μουρταδέλα, πάριζα κλπ. Αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούσαν λόγω 
της μαζικής παραγωγής κυρίως εισαγόμενα κρέατα και κατεψυγ-
μένα, χρησιμοποιούσαν πολλή πατάτα (άμυλο) και έτσι το προϊόν 
είχε μικρό συντελεστή υγρασίας, τον οποίο φρόντισαν να περιλά-
βει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών. Αντίθετα οι ρέκτες Σερραίοι 
Βιοτέχνες χρησιμοποιούσαν ντόπια κρέατα νωπά, βάζοντας λι-
γότερο άμυλο και το προϊόν ήταν καλύτερης ποιότητας, πιο εύ-
γευστο, πιο αρωματικό αλλά παρουσίαζε υψηλότερη υγρασία!!! 
Κατά αυτόν το τρόπο δε θέλησαν αυτοί να βελτιωθούν, αλλά να 
αναγκάσουν τους Σερραίου Βιοτέχνες να «κατέβουν» και να ευ-
θυγραμμιστούν με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών!

Έτσι λοιπόν μια μέρα έρχονται στο γραφείο μου πέντε Αλλα-
ντοποιοί της Ηράκλειας με επικεφαλής τον αείμνηστο μπάρμπα 
Κώστα Κοκόζη. Όλοι τους κατηφείς και οργισμένοι κρατούντες 
πανομοιότυπα κατηγορητήρια για την ίδια δικάσιμο του Τριμε-
λούς Πλημμελειοδικείου Σερρών. Τους αφήνω να πουν τα δικά 
τους για να .... ξαλαφρώσουν!!! Δεν μπορούσαν να χωνέψουν 
πως αυτοί που τα καλύτερα αλλαντικά και τα φημισμένα λου-
κάνικα Ηρακλείας έρχονται κατηγορούμενοι και να ρεζιλευτούν 
στο Δικαστήριο μπροστά σε τόσο κόσμο κλπ. Τους άκουσα με 
προσοχή, όχι για να κατατοπιστώ, το θέμα μου ήταν γνωστό, δε-
δομένου ότι για την ίδια κατηγορία είχα υπερασπιστεί και άλλη 
Σερραϊκή Βιοτεχνία αλλαντικών, αλλά για να εκτονωθούν, όπως 
προανέφερα.

Όταν λοιπόν τελείωσαν, με χαμογελαστό ύφος τους ρώτησα 
αν για τα προϊόντα τους πληρώνουν έξοδα για διαφήμιση. Με 
κοίταζαν άφωνοι και ο μπάρμπα Κώστας Κοκόζης, που είχαμε 
μια κουμπαριά και περισσότερο θάρρος, μου λέει: «Ουδέποτε, 
τα είδη μας μιλούν από μόνα τους» και συνέχισε: «Άλλωστε εμείς 
είμαστε μικροί βιοτέχνες και το ταμείο δε σηκώνει τέτοια έξοδα για 
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εφημερίδες και ραδιόφωνα». Ομολογώ ότι είχε δίκιο. Του λέγω 
λοιπόν ότι αυτή τη φορά στη δίκη θα κάνουμε διαφήμιση των 
προϊόντων τους και μάλιστα δωρεάν, τους εξήγησα ότι δε πρέπει 
να στενοχωριούνται δι΄λοτι η κατηγορία δεν είναι ατιμωτική, αλλά 
τυπική κλπ. Τέλος τους συνέστησα να φέρουν ο καθένας τους 
από ένα σαλάμι, μια πάριζα και ένα λουκάνικο και σαν μάρτυρα 
τον Κτηνίατρο που συνεργάζονται.

Στη δίκη όλα πήγαν όπως τα είχαμε προσχεδιάσει. Το ακρο-
ατήριο ήταν κατάμεστο, οι δε υποθέσεις μας από τις πρώτες, 
όπως συμβαίνει με τις αγορανομικές υποθέσεις, που προτάσ-
σονται στο πινάκιο. Κατά τη διαδικασία πέρασαν οι κατηγορού-
μενοι στη σειρά ένας ένας χωριστά. Ο γράφων ως συνήγορος 
υπερασπιστής υπεδείκνυα στο μάρτυρα τα λαχταριστά αλλαντικά 
του κατηγορουμένου και ένα αθηναϊκό προκάνοντας τη σύγκριση 
από το μάρτυρα κτηνίατρο για την ποιοτική διαφορά και το άρω-
μά τους αλλά και για την τιμή τους που ήταν χαμηλότερη και κα-
τόπιν επεδείκνυα τα προϊόντα στην Έδρα. Ήταν δε η χειρονομία 
αυτή τόσο «πειστική» ώστε ο Πρόεδρος στη τελευταία επίδειξη 
μου ψιθύρισε:        «κ. Συνήγορε, μην εισενέγκεις ημάς εις άλλον 
πειρασμό». Και ακολούθησε η αγόρευση σκέτη διαφήμιση για την 
Ηράκλεια, ενώ έβλεπα στα πρόσωπα των κατηγορουμένων που 
παρεκάθονταν για να βγει μια συνολική απόφαση με ένα χαρα-
κτηριστικό ημιχαμόγελο ικανοποίησης. Η απόφαση ήταν γνωστή 
εκ των προτέρων, φυλάκιση 10 ημερών προς το ελάχιστο.

Ο Πρόεδρος, ένας θαυμάσιος Δικαστής, έβαλε το κερασάκι 
στο τούρτα της διαφήμισης λέγοντας στους κατηγορουμένους: 
«Το Δικαστήριο δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Πράγματι τα 
δικά σας προϊόντα είναι καλύτερα. Φροντίστε όμως να τροποποι-
ηθεί ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και να χαρακτηριστούν τα 
δικά σας προϊόντα παραδοσιακά». Εμείς λοιπόν αποχωρήσαμε 
από το ακροατήριο χαρούμενοι, ενώ το σακουλάκι με τα αλλα-
ντικά, κατά το κρατούν έθιμο, έμεινε κάτω από το έδρανο της 
υπεράσπισης προκειμένου υπό την ευγενή μέριμνα του κλητήρα 
του ακροατηρίου και με τη σύμπραξη της Γραμματείας να «αξι-
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οποιηθούν» διακριτικά στο έναντι του Δικαστικού Μεγάρου λει-
τουργούν τότε μικρό Ταβερνείο!

Σέρρες 02.12.2006
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7. ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΩΤΙΚΗ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ» 
ΣΥΖΥΓΟΥ

Λίγο καιρό μετά την μεταπολίτευση κατά το τέλος της δεκαετί-
ας του 1970 δέχτηκα στο γραφείο μου πρωί – πρωί την επίσκεψη 
μιας αγρότισσας από χωριό της επαρχίας του Σιδηροκάστρου, 
ποντιακής καταγωγής, κλασικού τύπου Ελληνίδας νοικοκυράς, 
καλοντυμένη, συνοδευόμενη από την κόρη της που ήταν πα-
ντρεμένη με ένα συχωριανό της επί 10ετίας περίπου, χωρίς να 
αποκτήσουν τέκνα, κλασικό τύπο όμορφης και γεμάτης νιάτα χω-
ριατοπούλας. Το ζευγάρι είχε επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου 
είχαν εργαστεί πολύ καλά και είχαν αποκτήσει δυο (2) διαμερί-
σματα και ένα σεβαστό ποσό χρημάτων, που ήταν σε λογαρια-
σμό σε μια Τράπεζα της Ελλάδας.

Με την εισαγωγή αυτού του ιστορικού η σκέψη προχώρησε 
στην πρόβλεψη ότι μάλλον θα έχουμε περιστατικό απιστίας και 
θα υπάρχει επιθυμία έκδοσης διαζυγίου. Όμως η πρόβλεψη ήταν 
σωστή μόνον για την διάζευξη και όχι για τον λόγο διαζυγίου, 
όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Λέγει λοιπόν η μάνα ότι ο γαμπρός της έχει ένα πολύ άσχημο 
και αβάσταχτο «κουσούρι». Δέρνει συνέχεια με τα χέρια του την 
γυναίκα του μόλις πάνε στο υπνοδωμάτιο και έχει μετά το θρά-
σος να ζητάει έρωτα μαζί της. «Η κόρη μου δεν αντέχει άλλο και 
θέλει να χωρίσει. Είναι καλός, είναι δουλευταράς, αλλά αυτό το 
κουσούρι να την δέρνει συνέχει δεν υποφέρεται». Έτσι περίπου 
μου διηγήθηκε η πονεμένη μάνα στην ποντιακή γλώσσα το ιστο-
ρικό, ενώ η χωριατοπούλα κόρη της παρέμεινε σιωπηλή λόγω 
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σεμνότητας και συστολής να εκφραστεί για τέτοια προσωπικά 
δεδομένα.

Από υποχρέωση τήρησης των κανόνων της δεοντολογίας 
ερώτησα την κόρη να με επιβεβαιώσει αν έτσι έχουν τα πράγμα-
τα, έλαβα δε την κατηγορηματική της απάντηση ότι από το πολύ 
ξύλο πονάει σε όλο της το κορμί και ότι δεν αντέχει πλέον αυτή τη 
συμπεριφορά και θέλει διαζύγιο.

Επειδή διέγνωσα το αίτιο της «κακοποίησης» παρακάλεσα 
την νεαρά και απονήρευτη κόρη – σύζυγο να εξέλθει στο σαλόνι, 
για να συζητήσω μερικές λεπτομέρειες με τη μητέρα της, όπερ 
και εγένετο. Λέγω λοιπό στη μητέρα της: «Τι κατάλαβες από την 
όλη ιστορία;» και έλαβα την απάντηση «Είναι κακούργος, έτσι δε 
χτυπούν ούτε τα ζώα. Θα έβαλε στο μάτι κάποια άλλη και θέλει 
να την αναγκάσει να φύγει». Της λέω λοιπόν ότι αυτή η συμπε-
ριφορά οφείλεται στη σεξουαλική διαστροφή του γαμπρού της 
ο οποίος έχει το «κουσούρι» που λέτε όχι για να της προξενή-
σει χτυπήματα από κακότητα αλλά από σεξουαλική διαστροφή 
(σαδισμό) και της εξήγησα τις σχετικές λεπτομέρειες. Έκπληκτη 
η μάνα άκουγε τα πρωτάκουστα γι’αυτήν λόγια και σταυροκοπι-
ούνταν από απορία μονολογώντας «Τι είναι αυτά τα πράγματα»! 
Της πρότεινα να με εξουσιοδοτήσει να καλέσω το γαμπρό της 
και να πάρω την συναίνεσή του για ένα συναινετικό διαζύγιο και 
να μου πει τις προτάσεις του για τη ρύθμιση των περιουσιακών 
στοιχείων του ζεύγους και πράγματι αποδέχθηκε και αφού πήρε 
τη διαβεβαίωσή μου ότι σύντομα θα την ειδοποιήσω για το απο-
τέλεσμα της επαφής μου με το γαμπρό της, εξήλθε του γραφείου 
μου και έκαμε το σταυρό της έκπληκτη από την «αποκάλυψη» και 
μονολογούσε για τα περίεργα αυτά πράγματα!!!

Πράγματι σε λίγες ημέρες ο γαμπρός της ανταποκρίθηκε στην 
πρόσκλησή μου και προσήλθε στο γραφείο μου χωρίς δισταγμό, 
αλλά και με ειλικρίνεια ομολόγησε ότι αγαπάει τη γυναίκα του, 
αλλά έχει κυριευθεί από αυτό το πάθος και ότι δέχεται την επι-
θυμία της συζύγου του για ένα συναινετικό διαζύγιο, μάλιστα της 
υποσχέθηκε να κρατήσει το ένα από τα δυο σπίτια κατ’επιλογή 
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της και να πάρει το μισό ποσό της τραπεζικής κατάθεσης. Έτσι 
έκλεισε αυτή η ιστορία, αισθάνομαι όμως την ανάγκη να πω ότι 
εντυπωσιάσθηκα από το όλο παρουσιαστικό και την ειλικρινή συ-
μπεριφορά του συζύγου και ομολογώ ότι στενοχωρήθηκα διότι 
ένας αξιόλογος άνθρωπος είναι καταδικασμένος από ένα τέτοιο 
πάθος. Για τους συναδέλφους αναγνώστες θα ήθελα να προσθέ-
σω ότι σε περιπτώσεις «κακοποιήσεων» συζύγων ας ερευνούν 
και το ενδεχόμενο παρόμοιων κινήτρων, οπότε αποβαίνει και ευ-
κολότερος ο χειρισμός της υπόθεσης.

Σέρρες 09.11.2006
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΝΑΛΕΚΤΑ
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1. ΕΡΩΤΑΣ ΕΓΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΒΛΑΒΗ ΔΙ’ ΑΜΒΛΕΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ

Παρά την κακοποίησή της με το μονοτονικό σύστημα, η ελ-
ληνική γλώσσα εξακολουθεί να ανθίσταται, όπως συμβαίνει με 
τους επιστημονικούς όρους, οι οποίοι επιβλήθηκαν στη συνείδη-
ση των επιστημόνων και είναι αδύνατη η γλωσσική τους απλο-
ποίηση ή αντικατάσταση. Έτσι και στην Ιατροδικαστική επιστήμη, 
προκειμένου περί σωματικών βλαβών, προσδιορίζεται αν προ-
κλήθηκαν δι’ αμβλέος οργάνου (που προκαλεί τη βλάβη με το 
χτύπημα), δια τέμνοντος οργάνου (που τέμνει ή κόβει ή σχίζει) 
ή νήσσονος οργάνου (που διατρυπά ή καρφώνει). Αναγκαστικά 
λοιπόν οι παραπάνω όροι αναφέρονται κατά περίπτωση για τον 
προσδιορισμό του είδους της σωματικής βλάβης στις ιατροδι-
καστικές εκθέσεις, στα ιατρικά πιστοποιητικά, στις μηνύσεις των 
δικηγόρων ή των αστυνομικών οργάνων στα κατηγορητήρια και 
στις δικαστικές αποφάσεις, ευθυγραμμιζόμενοι οι συντάκτες, ει-
σαγγελείς ή δικαστές με το χαρακτηρισμό που προσδίδει η ιατρο-
δικαστική έκθεση.

Στο νομικό περιοδικό «ΜΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ» (έτος 17ο σελ. 437) 
ο διακεκριμένος δικηγόρος Αθηνών Ευάγγελος Κερχουλάς, που, 
κατά σύμπτωση, υπήρξε μέλος της εξεταστικής Επιτροπής των 
υποψήφιων δικηγόρων τον Οκτώβριο του 1952 όταν έδινα εξετά-
σεις στην αίθουσα του ακροατηρίου του Αρείου Πάγου, ήταν δε 
ο εξεταστής στη ποινική δικονομία, απέστειλε προς δημοσίευση 
την από 07.08.1961 επιστολή του, με την οποία έφερε στο φως 
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από το αρχείο του δικαστηρίου μια μήνυση την οποία συνέτα-
ξε κάποιος δικηγόρος, τέως αστυνομικός, στην οποία η ερωτική 
πράξη μνηστήρα προς τη μνηστή καταμηνύθηκε ως πρόκληση 
σωματικής βλάβης δι’αμβλέος οργάνου.

Παρατίθεται σε φωτοτυπικό αντίγραφο αυτούσια η μήνυση της 
μνηστής κατά του μνηστήρα,όπως περιγράφεται στην επιστολή 
του παραπάνω διαπρεπούς συναδέλφου χωρίς άλλο σχόλιο.

Μήνυσις
Α.Β. του Δ., κατοίκου Κρασιάς
Κατά Ε.Θ. του κατοίκου Άγρα
Εν Άγρα τη 11 Ιουλίου 1949

Πρός
Τόν κ. Εισαγγελέα των εν Εδέσση Πλημμελειοδικών 

Διά του κ. Αστυνόμου Αγρα
Από των αρχών του έτους 1948 ο καθ’ ου η παρούσα 

ερωτοτροπών προς με μοι υπεσχέθη ότι θα με καθιστά σύζυγόν 
του, ως εκ τούτου δε εδόθη αμοιβαία υπόσχεσις γάμου εκ μέρους 
αφμοτέρων. Ούτω δε μέχρι των αρχών του μηνός Οκτωβρίου 
τελούντες εν μνηστεία διατελούμεν εις αγαθάς σχέσεις. Κατά 
τήν 1ην δε Οκτωβρίου 1948 επειδή ο πατήρ μου είχεν εκκρεμή 
δίκην ενώπιον του Δικαστηρίου Βέρροιας παρ’ ου και απηλλαγή  
κατά την δικάσιμον της 5ης Οκτωβρίου, ο ειρημένος ως μνηστήρ 
μου με συνώδευσεν εις Βέροιαν, όπου με παρέσυρεν εις το εκεί 
Ξενοδοχείον “Μέγας Αλέξανδρος” προς διακυκτέρευσιν υπό 
το πρόσχημα δε ότι δεν υπήρχον διαθέσιμα κρεββάτια εις το 
Ξενοδοχείον, εκοιμήθην καλή τη πίστει εις την αυτήν κλίνην μετ’ 
αυτού. Κατά την νύκτα δε της 3ης προς την 4ην Οκτωβρίου, ενώ 
εκοιμώμεθα, μοι επετέθη ουτός και με εκακοποίησε, προξενήσας 
εις το σώμα μου τραύματα εξ ων εβλάβη η ακεραιότης του 
σώματός μου καί εξ ών τραυμάτων προκληθέντων δια του υπέρ 
μεθ’ εαυτού έφερεν αμβλέος οργάνου (του πέους) διετρήθη ο 
υμήν, ο γνωστός εν τη ιατροδικαστική παρθενικός υμήν. Συνεπεία 
του ούτω πως προξενηθέντος βαρέος τραύματος, απώλεσα την 
σωματικήν μου υγείαν και ακεραιότητα, καταστάσα δε έγγυος, 
έτεκον την 4ην Ιουλίου εν τέκνον άρρεν καί εκ της αιτίας ταύτης 
ανίκανος προς εργασίαν πλέον των 30 ημερών και έλασσον 
των εξ μηνών. Επειδή εκ του τραύματος τούτου η σωματική μου 
ακεραιότης βλαβείσα μοι επέφερε μερικήν ανικανότητα προς 
εργασίαν και επειδή ο ειρημένος ηδη διαδίδει συκοφαντών με οτι 
είμαι αισχράς διαγωγής, η τοιαύτη δε συκοφαντία μέ συσφημίζει 
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ως κόρην άγαμον, τούτο δε πράττει εν γνώσει της αναληθείας 
των διαδιδομένων παρά τούτου εις βάρος μου. Επειδή αι πράξεις 
αυται του μηνυομένου με εξέθεσαν αφ’ ενός μεν εις τον κύκλον 
των κατοίκων του χωριού Άγρας, μεκατέστησαν ανίκανον 
εργασίας επί ολόκληρον εννεάμηνον κατά την κύησιν και επί 
τασσαράκοντα και πλέον ημέρας μετά υον επελθόντα τονετόν

Δια ταύτα
Μηνύω τον ειρημένον επί προμελετημένοις τραύμασι, 

προκαλέσασι μερικήν ανικανότητα του σώματός μου και της 
εν γένει υγειας μου, ήτοι επί παραβάσει του άρθρου 307 του 
Ποινικού Νόμου δια τον επενεχθέντα τραυματισμόν μου εις 
τον παρθενικόν μου υμένα και επί συκοφαντική δυσφημήσει 
και εξυβρίσει, ήτοι επί παραβάσει του Νόμου 5060 άρθρο 20 
και 21 περί εξυβρίσεως και συκοφαντικής δυσφημήσεως διά 
τα υπ’ αυτού διαδιδόμενα ψευδή και ανυπόστατα πράγματα 
ανεπιλήπτου της διαγωγής μου. Εξαιτούμαι δε την ποινικήν 
τούτου δίωξιν και την τιμωρίαν του επί ταις άνω πράξεσι, 
δηλούσα ότι θέλω παραστή ως πολιτικώς ενάγουσα κατά τε 
την προανάκρισιν και την διεξαγωγήν της δίκης και ότι προς 
τούτο διορίζω πληρεξούσιον μου τον δικηγόρον Εδέσσης κ. Γ. 
Μαρκόπουλον. Μάρτυρας δε προτείνω τους.....



130

2. ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι τη φράση «πράσινα άλογα» την 
ακούμε τακτικά και προφανώς υποδηλώνει ότι κάποιος λέγει επι-
τιμητικά αβάσιμο ισχυρισμό. Η φράση αυτή καθ’αυτή, παρά τον 
επιτιμητικό της χαρακτήρα, δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως υβρι-
στική, αφού στη συνείδηση του λαού θεωρείται ταυτόσημη με την 
λέξη «αβάσιμος» ή «αστείος» ή «απαράδεκτος» κλπ. Λαμβανο-
μένων υπόψη ορισμένων παραγόντων όπως η προσωπικότη-
τα του δεχόμενου τη φράση, του τόπου τέλεσης, του είδους του 
ακροατηρίου, αλλά και της πρόθεσης, δηλαδή του σκοπού του 
λέγοντος, θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσβολή της τιμής 
ενός προσώπου, δηλαδή ως εξύβριση πταισματικού χαρακτή-
ρα.

Υπό την ίδια επιτιμητική έννοια γίνεται χρήση της φράσης 
«πράσινα άλογα» και στα ακροατήρια των Δικαστηρίων από 
τους Δικηγόρους για να υποδηλώσουν ότι ο αντίδικος ή ο μάρ-
τυρας λέγει ανακρίβειες. Τούτο δε συμβαίνει παρά τις περί κα-
νόνων συμπεριφοράς των Δικηγόρων αυστηρές διατάξεις του 
Κώδικα περί Δικηγόρων και του Κανονισμού δεοντολογίας.

Ομολογώ ότι πολλές φορές προβληματίστηκα για την προέ-
λευση της φράσης αυτής, αλλά δεν βρήκα την εξήγηση. Ζήτησα 
την γνώμη του αγαπητού μου ξαδέρφου  Α. Θ. Β.  που διαμένει 
στην Αθήνα, συνταξιούχου Δασολόγου, ο οποίος είναι λάτρης 
του συντακτικού και της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας με 
πλούσια σχετική αρθρογραφία στον Αθηναϊκό τύπο και έλαβα 
την εξήγηση του με την από 16.05.04 επιστολή του την οποία 



131

και παραθέτω σε φωτοτυπικό κείμενο για την ενημέρωση του 
αναγνώστη:

«Πράσινα άλογα» (1)
Ή «πράσσειν άλογα»;;(2)

Ιδού δύο εκφράσεις πανόμοιες ακουστικώς εντελώς 
όμως διάφορες γραπτώς και νοηματικώς.

Είναι βέβαια γνωστό ότι τα συμπαθέστατα και φιλικότατα 
τετράποδα, τα περήφανα άλογα, μπορεί να είναι λευκά ή 
γκρίζα (γρίβα), ερυθρά ή μαύρα (καρρά), αλλά ποτέ πράσινα. 
Πράσινα άλογα δεν υπάρχουν, ούτε ποτέ υπήρξαν στην 
επιφάνεια του πλανήτη Γη.

Ωστόσο η έκφραση υπάρχει και την ακούμε, και τη 
λέμε, όταν γίνεται λόγος για παράλογα και ασυνάρτητα 
πράγματα!! Ευστόχως;; Ίσως ναι, αν δεν προϋπήρχε η 
δεύτερη, η ηχητικώς όμοια έκφραση, το ... «πράσσειν 
άλογα».

Κι εξηγούμεθα: Η Γραμματική μας εθέσπισε και διδάσκει ότι 
τα συμπορευόμενα στο γραπτό λόγο δύο ττ αντικαθίστανται 
με δύο σσ και αντιστρόφως (ττ ↔ σσ).

Έτσι λέμε:  ήττον ή ήσσον (λιγότερο) 
έλαττον ή έλασσον (μικρότερο)
γλώττα ή γλώσσα
πράττω ή πράσσω (κάμνω, ενεργώ) με το γνωστό 

απαρέμφατό του: πράσσειν και πράττειν.
Εξάλλου, η λέξη «άλογα» εδώ, στην έκφραση (2), δεν 

είναι ουσιαστικό, όπως στην (1), αλλά τροπικό επίρρημα 
και σημαίνει «χωρίς λογική», «παράλογα» (αντίθετό του το 
«έλλογα»).

Κατά ταύτα έχουμε: 
Πράσσειν άλογα = πράττειν άλογα δηλ. παραλόγως 

πράττειν = το να πράττει κανείς (να κάμνει ή να ενεργεί) πράξεις 
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παράλογες, χωρίς λογικήν, ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτουμε 
και το νονό των συμπαθών αλόγων ως πρασίνων που δεν 
είναι άλλος από το ομόηχο, το εδώ επαναλαμβανόμενο: 
«πράσσειν άλογα». 

Αθήνα 16.5.04 
Α. Θ. Β. 

Ας λάβουν υπόψη τους την επιστολή αυτή οι αγαπητοί 
συνάδελφοι, διότι η δεδομένη εξήγηση κάποτε μπορεί να 
τους χρησιμεύσει. Η δική μου απορία λύθηκε, ελπίζω και των 
αναγνωστών.

Σέρρες 10.12.2006
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3. ΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Στη Σικελία του 5ου π. Χ. αιώνα έζησε ο Κόρακας, ένας διά-
σημος διδάσκαλος της ρητορικής. Ο Τεισίας, ένας πανέξυπνος 
νομικός προσέφυγε στον παραπάνω διδάσκαλο Κόρακα και μα-
θήτευσε στη ρητορική. Όταν τελείωσε η διδασκαλία, ο Τεισίας του 
κατέβαλε τα μισά δίδακτρα και οι δυο συμφώνησαν ότι τα άλλα 
μισά δίδακτρα θα τα καταβάλει ο Τεισίας στο δάσκαλό του μόλις 
θα κερδίσει την πρώτη δίκη. Όμως, παρότι πέρασε αρκετός και-
ρός, ο Τεισίας δεν ανταποκρινόταν στην υποχρέωσή του. Έτσι 
ο δάσκαλος αναγκάστηκε να μηνύσει τον μαθητή. Στο δικαστή-
ριο πρώτος έλαβε το λόγο ο δάσκαλος της ρητορικής Κόρακας ο 
οποίος διατύπωσε τον εξής λογικό, νόμιμο και βάσιμο ισχυρισμό: 
«κ. Δικαστές, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χάσω τα χρή-
ματά μου διότι α) αν γίνει δεκτή η μήνυσή μου, θα τα εισπράξω 
με την απόφασή σας και β) αν δεν γίνει δεκτή η μήνυσή μου, τότε 
θα απορριφθεί και θα κερδίσει την δίκη ο οφειλέτης μαθητής μου 
Τεισίας, οπότε και πάλι θα εισπράξω διότι η συμφωνία μας προ-
βλέπει να με πληρώσει με την πρώτη δίκη που θα κερδίσει»!!! 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο οφειλέτης Τεισίας ο οποίος υπο-
στήριξε τον ακόλουθο και επίσης βάσιμο και νόμιμο ισχυρισμό, 
δηλαδή: «κ. Δικαστές, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πλη-
ρώσω τον μηνυτή μου δάσκαλο Κόρακα διότι α) αν η απόφασή 
σας απορρίψει την μήνυση, εγώ είμαι υποχρεωμένος να σεβα-
στώ την απόφασή σας και να μην τον πληρώσω και β) αν πάλι 
η απόφασή σας κάνει δεκτή την μήνυση εις βάρος μου, πάλι δεν 
θα πρέπει πληρώσω, αφού στην περίπτωση αυτή έχασα τη δίκη 
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και όπως προβλέπει η μεταξύ μας συμφωνία δεν υποχρεούμαι 
να τον πληρώσω»!!!

Όπως ήταν φυσικό οι δικαστές βρέθηκαν σε πλήρες αδιέξο-
δο, διέκριναν όμως ότι υπήρξαν δέκτες, ακροατές και κριτές δυο 
πανέξυπνων ανθρώπων οι οποίοι τους προβλημάτισαν με το σό-
φισμά τους. Λέγεται ότι οι δικαστές ψιθύρισαν με αγανάκτηση: 
«Κακού Κόρακος κακό ωόν» (από κακό κόρακα κακό αβγό).

Δεν αναφέρεται η απόφαση των δικαστών, μάλιστα υπο-
στηρίχθηκε ότι η όλη «αντιδικία» υπήρξε ένα σόφισμα των δυο 
πανέξυπνων διαδίκων. Ωστόσο ο αναγνώστης και μάλιστα ο 
Έλληνας με την περιέργεια που τον διακρίνει, θα απορεί ποια 
ήταν η απόφαση. Όποια και αν ήταν θα ήταν δίκαια και σωστή, 
διότι θα οδηγούσε στο ίδιο αποτέλεσμα!!!

Σέρρες 03.11.2006
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4. Η ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ ΑΝΕΒΟΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 
ΣΚΑΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ

Υπό το καθεστώς της Παλαιάς Πολιτικής Δικονομίας για τον 
προσδιορισμό της καθ’ύλην αρμοδιότητας των πολιτικών δικα-
στηρίων που δίκαζαν σε πρώτο βαθμό λαμβάνονταν υπ’όψιν η 
αξία του αντικειμένου της διαφοράς, όπως και σήμερα. Αν όμως 
ασκείτο ανταγωγή από τον εναγόμενο της ίδιας κατά ποσόν αρ-
μοδιότητας, τότε υπολογιζόταν το άθροισμα αγωγής και ανταγω-
γής και αν αυτό ξεπερνούσε το όριο της καθ’ύλην αρμοδιότητας 
του δικαστηρίου (στο οποίο εισήχθη η αγωγή) το δικαστήριο κη-
ρυσσόταν αναρμόδιο και παρέπεμπε την υπόθεση στο αμέσως 
ανώτερο δικαστήριο!!! Κάνω αυτήν την εισαγωγή για τον μη νομι-
κό αναγνώστη, ώστε να αντιληφθεί το σπάνιο και κωμικοτραγικό 
περιστατικό που θα περιγραφεί στη συνέχεια.

Η δίκη έγινε στην Αθήνα και το σχετικό σχόλιο από έναν συνά-
δελφο των Αθηνών δημοσιεύτηκε στη ΘΕΜΙΔΑ της εποχής εκεί-
νης. Ένας οδοντογιατρός ήγειρε στο Ειρηνοδικείο των Αθηνών 
αγωγή κατά ενός πελάτη του για την πληρωμή της κατασκευής 
και εφαρμογής μίας οδοντοστοιχίας. Ο οφειλέτης πελάτης και 
εναγόμενος στη δίκη ήγειρε ανταγωγή ίσου περίπου ποσού, ως 
αποζημίωση, διότι η οδοντοστοιχία ήταν ελαττωματική και τον 
τραυμάτισε στις σιαγόνες, αλλά και τον ανάγκασε να δαπανή-
σει το αιτούμενο ποσό για την κατασκευή άλλης οδοντοστοιχίας, 
προσκόμισε δε και τα σχετικά παραστατικά της δαπάνης του.

Όμως το άθροισμα του ποσού της αγωγής και ανταγωγής 
υπερέβαινε την καθ’ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου και έτσι 



136

το πρωτόδικο δικαστήριο κηρύχθηκε αναρμόδιο και παρέπεμψε 
την υπόθεση στο καθ΄ύλην αμέσως ανώτερο δικαστήριο, δηλαδή 
το Πρωτοδικείο Αθηνών. Για να επεξηγηθεί ο τίτλος του παρό-
ντος, υπενθυμίζουμε ότι το Ειρηνοδικείο συνεδρίαζε στο ισόγειο 
κτίριο και το Πρωτοδικείο στο παρακείμενο μέγαρο του Αρσακεί-
ου.

Οργισμένος ο οδοντίατρος κάνει την κλήση για τη συζήτηση 
της αγωγής στο Πρωτοδικείο, ελπίζοντας έτσι ότι θα «καθαρίσει» 
με το δύστροπο και κακοπληρωτή πελάτη του. Ούτε που φαντα-
ζόταν τι θα ακολουθούσε!!!

Στο Πρωτοδικείο εμφανίζεται ο εναγόμενος πελάτης και δη-
λώνει ότι παραιτείται από την ασκηθείσα ανταγωγή, διατηρώντας 
το δικαίωμα να την εισάγει εις το μέλλον. Κεραυνός εν Αιθρία. 
Το Πρωτοδικείο, κατόπιν της παραίτησης από την ανταγωγή, κη-
ρύχθηκε αναρμόδιο και παρέπεμψε τον υπόθεση στο Ειρηνοδι-
κείο!!!

Αλλά στο Ειρηνοδικείο και πάλι ο εναγόμενος άσκησε την 
ανταγωγή του, οπότε και πάλι το Ειρηνοδικείο κηρύχθηκε αναρ-
μόδιο κ.ο.κ.

Ο σχολιαστής του απαράδεκτου αυτού δικονομικού αδιεξό-
δου, κατέληξε στη ΘΕΜΙΔΑ με την παρατήρηση ότι είναι άγνω-
στο επί πόσο ακόμη χρόνο η οδοντοστοιχία θα ανεβοκατεβαίνει 
τις κλίμακες του Αρσακείου.

Ευτυχώς σήμερα τέτοια αδιέξοδα δεν μπορούν να συμβούν 
διότι η νέα Πολιτική Δικονομία έχει ξεκάθαρο νομικό τοπίο για τον 
υπολογισμό του αντικειμένου της δίκης και την τύχη της ανταγω-
γής.

Σέρρες 01.11.2006
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Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Στο εξώφυλλο απεικονίζεται επιβλητικό το Μνημείο τιμής της 
μάχης του «ΡΟΥΠΕΛ» κατά την εισβολή των Γερμανών στην Ελ-
λάδα την 06.04.1941. Είναι μεγάλη τιμή για τη Σερραϊκή γη ότι 
φιλοξενεί στα σύνορά της με τη Βουλγαρία και πάνω στην κορυ-
φογραμμή του όρους «Μπέλες» το μνημείο αυτό, που αποτελεί 
το σύμβολο της μεγάλης αντίστασης των Ελλήνων κατά των δυ-
νάμεων του Άξονα.

Και είναι μεν αληθές ότι η Ελλάδα καθιέρωσε επισήμως την 
28η Οκτωβρίου ως ημέρα εθνικού πανηγυρισμού για την αντί-
στασή της κατά του Φασισμού, ωστόσο δε θα πρέπει να υπο-
βαθμιστεί η σημασία της επετείου της μάχης του «ΡΟΥΠΕΛ», 
τουναντίον αποτελεί ιστορικό χρέος για την ελληνική Πολιτεία να 
προβάλει και το σύμβολο αυτό της ανδρείας και αυτοθυσίας των 
Ελλήνων υπέρ της ελευθερίας. Επιπλέον, το σεπτό αυτό μνημείο 
θα συμβολίζει για πάντα στους Λαούς όλου του κόσμου τη μεγά-
λη αυτοθυσία των Ελλήνων για τα ιδανικά της ελευθερίας και της 
δημοκρατίας και θα υπενθυμίζει στους «ισχυρούς» της γης και 
«συμμάχους» μας στον πρόσφατο πόλεμο κατά των δυνάμεων 
του Άξονα πόσο άδικα και γρήγορα ξέχασαν την αυτοθυσία αυτή 
της Ελλάδος και αγκάλιασαν τους «άκαπνους» του πολέμου εκεί-
νου γείτονές μας.

Στη μαρμάρινη πλάκα που είναι τοποθετημένη στο χώρο του 
μνημείου φέρεται χαραγμένο το εξής εξάστιχο, γραμμένο έτσι 
ώστε τα πρώτα γράμματα των στοίχων να σχηματίζουν κάθετα 
το όνομα του οχυρού «ΡΟΥΠΕΛ»:

Ρόδα φυτέψτε αμάραντα
Ολόγυρα στο χώμα
Υμνώντας τους αθάνατους
Που κείτονται από κάτω
Εκείνοι το αίμα έδωσαν
Λεύτεροι εμείς να ζούμε.
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Το εξάστιχο αυτό προσομοιάζει με την επιγραφή του μνημείου 
της μάχης των Θερμοπυλών «Ω Ξείν αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις 
ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι», όταν οι Αρχαίοι 
Έλληνες αντιστάθηκαν και πάλι ηρωικά εναντίον των Περσών.

(Φωτογραφία από το αρχείο του ΦΩΤΟ – ΚΛΙΚ,
	Εθνικής Αντίστασης 5 – Σέρρες).
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