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Επικαιρότητα 

Οι δαιδαλώδεις χρεώσεις της 
αγοράς ενέργειας και το νέο 

πακέτο ενίσχυσης των 
καταναλωτών ενέργειας 

Β΄Μέρος -Αναλύσαμε στο α΄μέρος 
τις δυνατότητες φορολόγησης των 
υπερεσόδων των εταιρειών 
παραγωγής ρεύματος… 

► Σελίδα 4 

Αρχείο εφημερίδας 

Δεσπόζουσα η Ερμούπολις 
«Αρμόδιοι οι εν Σύρω 

Ανακριταί και Δικασταί» 
Αντικείμενον επισταμένης ερεύνης 
μου, με πλήρη επαλήθευσή του, 
έγινε προ ετών το κατωτέρω γεγονός. 
Γεγονός που δείχνει περίτρανα eo 
ipso την αίγλη και το δεσπόζον… 

► Σελίδα 5 

Αρχείο εφημερίδας 

Αυτόφωρο λιγότερο και 
διαφανέστερο 

Η γεωγραφική ιδιομορφία του 
κυκλαδικού συμπλέγματος μας 
έχει εξοικειώσει με τις ακραίες 
συνέπειες της εφαρμογής του εν 
γένει δικαιοδοτικού μας 
συστήματος. 

► Σελίδα 5 

 Editorial  

Ηλεκτρονική επανέκδοση 

Παρέμβασης 

Αν η έκδοσή μας αυτή,  που 
βγαίνει  σήμερα  στην επιφάνεια 
του  διαδικτύου, ήταν  «έντυπη» θα 
ήταν η τρίτη φορά που ο 
Δικηγορικός  Σύλλογος Σύρου θα  
επιχειρούσε να στήσει  γέφυρες 
επικοινωνίας  με  την κοινωνία στα 
πλαίσια της οποίας δρα και να 
ανοίξει  διάλογο με τους φορείς  
και τα μέλη της. Η πρώτη  
απόπειρα είχε γίνει το 1988, στα 
φορτισμένα χρόνια της  διάσπασης 
του Πρωτοδικείου. Η  έκδοση  είχε 
διακοπεί και  ξαναεκδόθηκε  για  
μερικά  χρόνια  στην δεκαετία του 
2000. Συνεπώς, μετράμε δύο 
έντυπες και σήμερα έχουμε, ή 
μάλλον δεν έχουμε «ανά  χείρας», 
όπως  θα λέγαμε αν η τυπογραφία 
και ο Γουτεμβέργιος  δεν είχαν 
χάσει οριστικά το παιχνίδι από 
τους Ιδρυτές του internet,- αλλά 
μπρος στα μάτια  μας,  ΕΝΩΠΙΟΝ 
μας, για να  χρησιμοποιήσω μια 
λέξη εξοικειωμένη με την γλώσσα 
μας, την τρίτη απόπειρα της 
έκδοσης της «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ», 
αυτή τη φορά ηλεκτρονική. 

► Σελίδα 2 
 

  

Συνδιοργάνωση Συνεδρίου  

 Το Συνέδριο της 
Ελληνικής Εταιρείας 

Δικαίου της Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφαλίσεως 

Μετά από αναβολή δύο ετών λόγω 
της πανδημίας πραγματοποιήθηκε 
στη Σύρο, το Σάββατο 4 Ιουνίου 
στην συνεδριακή αίθουσα του 
Επιμελητηρίου Κυκλάδων, το 18ο 
Πανελλήνιο Επιστημονικό 
Συνέδριο Εργατικού Δικαίου με 
θέμα την εξάρτηση στις 
Εργασιακές Σχέσεις, που 
συνδιοργάνωσαν η Εταιρεία 
Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ) σε 
συνεργασία με τον Δικηγορικό 
Σύλλογο Σύρου και το Ερευνητικό 
Κέντρο Εργατικού Δικαίου 
Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ με θέμα «Η 
εξάρτηση στις εργασιακές 
σχέσεις»… 

► Σελίδα 3 
 

Συνδιοργάνωση Συνεδρίου  

Οι Εισαγγελείς συνεδριάζουν στην Ερμούπολη 

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου 

συνδιοργάνωσαν  διήμερο επιστημονικό συνέδριο υπό την αιγίδα της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Σύρου – Ερμούπολης για 

την πρακτική εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας, μετά και τις νέες τροποποιήσεις.  

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την  Παρασκευή 1  και το  Σάββατο 2  

Ιουλίου στην αίθουσα Γιάννη Ρίτσου του Πνευματικού Κέντρου 

Ερμούπολης. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν  ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης και 

Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος κος Ευάγγελος Μπακέλας, 

ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου κος Κωνσταντίνος 

Φιφλής, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κος Γεώργιος Χατζημάρκος, 

η Πρόεδρος Εφετών και Διευθύνουσα το Εφετείο Αιγαίου κα Σοφία 

Μαντζακίδου και ο Εισαγγελέας Εφετών και Διευθύνων την Εισαγγελία 

Εφετών Αιγαίου κος Οδυσσέας Τσορμπατζόγλου.  

Η α΄συνεδρία  είχε  σαν  κεντρικό  θέμα: «Πρακτικά ζητήματα από την 

εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα». Την προεδρία  είχε   ο Παναγιώτης 

Παναγιωτόπουλος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου. 

Τις εισηγήσεις  ξεκίνησε  ο κ. Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, καθηγητής 

της Νομικής σχολής του Δ.Π.Θ. με θέμα “Οι ελαφρυντικές περιστάσεις 

μετά τον Ν.4619/2019 υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας”. 

► Σελίδα 3 

 

Στιγμιότυπο από την δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου  
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Editorial  
Ηλεκτρονική επανέκδοση Παρέμβασης 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

Μπορεί  τα  μέσα επικοινωνίας  να  
άλλαξαν και να αλλάζουν κάθε  μέρα  
καταιγιστικά  , αλλά οι βασικοί  στόχοι  
της έκδοσης  , παραμένουν οι ίδιοι. Η  
ενημέρωση  της τοπικής κοινωνίας για 
τις εξελίξεις στην νομοθεσία, στην 
νομολογία των Δικαστηρίων, κυρίως 
για ζητήματα που απασχολούν την 
επικαιρότητα αλλά  και ενδιαφέρουν 
την ζωή και την καθημερινότητα των 
δημοτών. Ο σχολιασμός  δικαστικών 
αποφάσεων    στα πλαίσια το 
επιτρεπτού. Η  παρουσίαση νομικών 
εκδηλώσεων   στο νομό. Η  έκφραση 
γνώμης , για τα μεγάλα ζητήματα της 
εποχής. Ελεύθερα, αλλά μακριά από 
τις σειρήνες του λαϊκισμού. Σε  μια  
στιγμή που, εξαιτίας της ζούγκλας του 
τηλεοπτικού τοπίου,   κυριαρχούν  οι 
τηλεδίκες, οι  πολίτες 
παραπληροφορούνται για την 
απονομή Δικαιοσύνης, η αγωνία του  
αδύνατου  ανθρώπου  είναι αν θα βρει 
ποτέ το δίκιο του, οι επιστημονικοί  
σύλλογοι και κυρίως ο δικηγορικοί 
πρέπει  να απαντούν , εμπεδώνοντας 
την πίστη  στην έννοια του  Δικαίου 
και της απονομής δικαιοσύνης. 
Πρέπει να υπηρετούν  εκείνη την 
σπουδαία  υπόθεση   της επικράτησης 
του ηθικού τόξου  στην ιστορία της 
ανθρωπότητας, αφήνοντας τον Κάντ  
να έχει τις διαφωνίες  του. Τα 
τελευταία χρόνια στην Αμερικάνικη 
πολιτική σκέψη , εκείνοι που βλέπουν 
την ιστορία σε  μια πιο 
μακροπρόθεσμη κλίμακα   έχουν 
καταλήξει πως σε βάθος χρόνου και 
παρά την ακανόνιστη πορεία της  
προόδου  η ιστορία κλίνει προς την 
Δικαιοσύνη. Η διακήρυξη του Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ ότι το τόξο του ηθικού 
σύμπαντος «κλίνει προς τη 
δικαιοσύνη» ενθάρρυνε τις δεκαετίες 
του 1950 και του 1960 τους 
διαδηλωτές υπέρ των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων να συνεχίσουν τον αγώνα 
τους, παρά τη βίαιη αντίθεση των 
υπέρμαχων φυλετικών διακρίσεων. Το 
να πιστεύεις ότι τα σχέδιά σου και οι 
στόχοι σου συνάδουν με το σχέδιο του 
Θεού, ή με ένα ιστορικά εξελισσόμενο 
όραμα ελευθερίας και δικαιοσύνης , 
αποτελεί ισχυρή πηγή ελπίδας, 
ιδιαίτερα για εκείνους που 
αγωνίζονται κατά της αδικίας. Και  για  
μας  τους νομικούς ο πόλεμος  κατά 
της αδικίας, ήταν και είναι ζήτημα 
τιμής. Ο  Μπαράκ  Ομπάμα, πίστευε  
σε αυτήν την άποψη και την 
διατύπωνε συχνά. Η  φράση αυτή του 
άρεσε τόσο πολύ που την επανέλαβε 
33  φορές στις  ομιλίες  και τις 
διακηρύξεις του  , ενώ  έβαλε να την 
κεντήσουν και σε ένα  κελί στο οβάλ  
γραφείο. Η  ιδέα  της  επανέκδοσης  με 
την νέα μορφή ήταν του Προέδρου. 
Για της  ανάγκες  των πρώτων  φύλλων, 

ανέλαβε  την φροντίδα  και την ευθύνη  
ο υπογράφων.  Η  αρχή  λένε  ότι   
είναι το ήμισυ του   παντός. Αν  
λοιπόν, αρέσει  το πείραμα  να 
ενθαρρυνθεί η συμμετοχή, να 
αποκτήσει η εφημερίδα  ύλη και 
συλλογική  Συντακτική  Επιτροπή. Οι 
συνθήκες  αυτές έκδοσης   είναι 
διαφορετικές. Ο  πληθυσμός του 
συλλόγου μας , είχε αλλάξει και έχει 
μεγαλώσει. Οι χειριστές του 
διαδικτύου  και περιηγητές του απ΄ 
την νέα γενιά νομικών   αναρίθμητοι. 
Συνεπώς  αν υπάρξει μια σπίθα 
διάθεσης το  πείραμα μπορεί να 
λειτουργήσει και να λειτουργήσει 
συλλογικά, ώστε «να μοιάζει με μια  
ανθοδέσμη πληροφόρησης, 
πολύχρωμη και πολυσυλλεκτική. Από 
μια πρώτη  άποψη   η έκδοση  μπορεί  
να  έχει  το  αφήστε όλα τα λουλούδια  
να ανθίσουν. 
Με  αυτή την έννοια απευθυνόμαστε  
στον καθένα που θέλει να μοιραστεί 
τις σκέψεις του μαζί μας. Δικηγόρους  
αλλά και μη δικηγόρους αρκεί  τα 
θέματα  και οι προτάσεις του να  
περιέχονται στους στόχους  μας και  
ανταποκρίνονται  στις αρχές μας. Και 
με αυτές  τις σκέψεις  ας , αφήσουμε 
το κουβάρι να γυρίσει   κι ας  έλθουμε  
στα περιεχόμενα του  πρώτου  
φύλλου. Είχαμε την τύχη , να 
διοργανωθούν στην Ερμούπολη   δύο 
σημαντικά Συνέδρια, που  
τροφοδοτούν άμεσα  την  ύλη  μας . 
Το   πρώτο  , που    συνδιοργάνωσαν 
στις αρχές (4-5)Ιουνίου η Εταιρεία 
Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ) σε συνεργασία με 
τον Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου και το 
Ερευνητικό Κέντρο Εργατικού 
Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ με 
θέμα « Η εξάρτηση στις εργασιακές 
σχέσεις». Για τις  εργασίες   του 
Συνεδρίου  αυτού γράφει ο  
συνάδελφος  Γρηγόρης  Μισκεδάκης. 
Το  δεύτερο    στις αρχές  (1-2 Ιουλίου), 
διεξήχθη  με  την  συνδιοργάνωση  της  
Ένωσης  Εισαγγελέων Ελλάδος   και  
του Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου, υπό 
την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου και του Δήμου Σύρου 
Ερμούπολης και ασχολήθηκε  με τα    
“Θέματα πρακτικής εφαρμογής των 
νέων κωδίκων (ΠΚ και ΚΠΔ) μετά και 
τις νέες τροποποιήσεις”. Θα   
φιλοξενήσουμε  ένα  άρθρο    
εξαιρετικής επικαιρότητας,    που  
αφορά  τους λογαριασμούς της  ΔΕΗ, 
και υπογράφεται από το γνωστό 
οικονομολόγο  κ. Γ. Καρακατσάνη. (Οι 
δαιδαλώδεις χρεώσεις της αγοράς 
ενέργειας και το νέο πακέτο ενίσχυσης 
των καταναλωτών ενέργειας). Για  να 
γεφυρώσουμε  το  χρόνο που πέρασε 
και τις  περιόδους που   κυκλοφόρησε 
η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, δημοσιεύουμε  δύο 

παλαιότερα άρθρα, που  εξακολουθούν  
να έχουν όμως αναμνηστική   σημασία 
και κυρίως πρακτική αξία. Και  τα  δύο 
υπογράφονται  από  δύο σημαντικές  
μορφές του Συλλόγου  μας  , που  
χάθηκαν , λίγο μετά το γύρισμα του 
αιώνα. Ο ένας  είναι   ο  Δημήτριος  
Κρίνος,  μαχόμενος  δικηγόρος, 
συγγραφέας και κυρίως ισόβιος  
εραστής  της  αληθινής  Ερμούπολης, 
όπως συστήνεται και με το έξοχο βιβλίο  
του,  «Η  ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 
ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΣ»,  που εκδόθηκε από τον 
δικηγορικό σύλλογο Σύρου  το 2003.  
Ο άλλος  είναι  ο Μάρκος  Φρέρης, 
νομικός και συγγραφέας γεννημένος , 
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου  
Σύρου και πολλες φορές εκλεγμένος 
σύμβουλος του ΔΣ και Γραμματέας, 
που  μεταξύ άλλων υπήρξε και μέλος 
της επιτροπής μεταγλώττισης του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στη 
δημοτική, υπό την προεδρία του 
προέδρου του Αρείου Πάγου Στέφανου 
Ματθία. Επιλέξαμε  για την πρώτη 
αυτή απόπειρά μας  να δημοσιεύσουμε 
και ηλεκτρονικά  , δύο κείμενα τους 
που είχαν δημοσιευθεί στην 
ΠΑΡΕΜΒΣΗ. Πρόκειται για τα  άρθρα  
:   «Δεσπόζουσα  Ερμούπολις», του  
Δημήτριου Κρίνου  , δημοσιευμένο  
στην «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   αριθμ.68  , 
Νοέμβριος , Δεκέμβριος  2000»  και 
«Αυτόφωρο λιγότερο και 
διαφανέστερο», Μάρκος  Φρέρης, , 
δημοσιευμένο  στην «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   
αριθμ. 78 , Αύγουστος Σεπτέμβριος 
2000.  Μιας  και  η δικηγορία 
εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις 
ανθρωπιστικές επιστήμες ,  δεν   
μπορεί  αποκοπεί ο  ομφάλιος  λώρος 
της με τον πολιτισμό. Άρα κάθε  φορά 
θα κρατάμε  μια γωνιά το  πολιτισμό   
εν  ευρεία έννοια , για  τα  καλλιτεχνικά 
, τα εικαστικά , το   βιβλίο   , το θέατρο 
κλπ. , κυρίως, όπου  εντοπίζουμε  
«δικούς μας» ανθρώπους. Με χαρά 
εγκαινιάζουμε την στήλη  για τον 
πολιτισμό παρουσιάζοντας την πρώτη  
ποιητική  συλλογή  με τον τίτλο 
«Ποιητικές νύξεις και «πεζότητες» , με 
λογοτεχνικές φιλοδοξίες», του 
συνταξιούχου  πια συναδέλφου και π. 
Επάρχου Τήνου Αντώνη  Μαραγκού, 
που  παρουσιάστηκε  το περασμένο 
μήνα στην Τήνο. Τέλος, εντελώς 
πειραματικά θα κλείσουμε το φύλλο με 
ειδήσεις από την νομολογία, την 
νομοθεσία και τα θέματα του κλάδου, 
με τρόπο πυκνό διανθισμένο  και  με 
λίγο χιούμορ όπου μπορούμε. 
Άλλωστε, όπως συνιστά ο ποιητής στους  
άγονους καιρούς  μας καλό είναι 
κρατάμε μαζί μας ένα παγούρι  νερό. 
Η δροσιά του χιούμορ  μπορεί να  μας 
ξεδιψάσει στην  ανομβρία των  καιρών 
μας.            

 Κωνσταντίνος Απέργης 
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Οι Εισαγγελείς 
συνεδριάζουν στην 

Ερμούπολη 
Συνδιοργάνωση Συνεδρίου 

Ένωσης Εισαγγελέων  
Συνέχεια από τη σελ. 1 

 

Τη δεύτερη εισήγηση έκανε η 

Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης 

κα Μαρία Τιντικάκη με θέμα 

“Προϋποθέσεις χορήγησης 

αναστολής εκτέλεσης ποινής, 

ανάκλησης και άρσης αυτής”. Οι 

εισηγήσεις συνεχίστηκαν  με την κα 

Ολυμπία Λαμπροπούλου, 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών και 

Διευθύνουσα την Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Σύρου με θέμα 

“Εγκλήματα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας και της οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής”. 

Οι εισηγήσεις της πρώτης ημέρας 

έκλεισαν  με την κα Αγγελική 

Τριανταφύλλου, Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών και Εισαγγελέα 

ανηλίκων Αθηνών με θέμα: “Η 

αντιμετώπιση της παραβατικότητας 

των ανηλίκων. Η ειδικότερη συμβολή 

του Εισαγγελέα Ανηλίκων”. 

Ακολούθησε  συζήτηση. 

Τη δεύτερη μέρα, η συνεδρία με 

κύριο θέμα “Πρακτικά ζητήματα από 

την εφαρμογή του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας” ξεκίνησε στις 10 το πρωί 

και την προεδρία είχε ο κ. Άγγελος 

Καμηλάρης, Εισαγγελέας Εφετών 

και Διευθύνων την Εισαγγελία 

 

Εφετών Θεσσαλονίκης. Α’ εισηγητής  

ήταν  ο κ. Λάμπρος Μαργαρίτης, 

καθηγητής της Νομικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. με θέμα “Το ανασταλτικό 

αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων”. 

Συνέχισε η κα. Μαρία Γκανέ, 

Εισαγγελέας Εφετών και 

Διευθύνουσα την Εισαγγελία Εφετών 

Αθηνών, με θέμα “Ο θεσμός της 

ποινικής διαπραγμάτευσης (plea 

bargaining). Θεωρητική θεμελίωση 

και λειτουργία του στην πράξη”. Γ’ 

εισηγητής θα είναι ο κ. Γεώργιος 

Μπισμπίκης, εισαγγελέας Εφετών 

και Διευθύνων την Εισαγγελία 

Εφετών Πατρών, με θέμα “Νόμιμες 

προϋποθέσεις αναβολής εκτέλεσης 

της ποινής. Η συρροή 

καταδικαστικών αποφάσεων κατ’ 

άρθρο 551 ΚΠΔ”. Οι εισηγήσεις της 

δεύτερης ημέρας τελείωσαν  με την 

κα. Άννα Καραμόσχογλου 

Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσ/κης, με 

θέμα “Η ουσιαστική περάτωση της 

κύριας ανάκρισης”.  Με τη 

σύμπραξη και ενεργό συμμετοχή 

διακεκριμένων επιστημόνων, 

αναπτύχθηκαν ενδελεχώς οι 

θεματικές ενότητες των 

ελαφρυντικών περιστάσεων, της 

αναστολής εκτέλεσης ποινής, των 

εγκλημάτων κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας και της παραβατικότητας 

των ανήλικων (από το χώρο του 

Ποινικού Κώδικα), το ανασταλτικό 

αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων, η 

ποινική διαπραγμάτευση, η αναβολή 

 

εκτέλεσης της ποινής, η συρροή 

καταδικαστικών αποφάσεων και η 

περάτωση της κύριας ανάκρισης (από 

το χώρο του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας). 

Η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

θεματολογία του συνεδρίου, η 

επιστημονική κατάρτιση των 

προεδρευόντων, των εισηγητών και 

των παρεμβαινόντων, έγκριτων 

εισαγγελικών λειτουργών, καθηγητών 

Α.Ε.Ι και δικηγόρων και η ενεργός 

συμμετοχή των συνέδρων είχαν σαν 

αποτέλεσμα την επιτυχία και αυτού 

του συνεδρίου. 

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία 

τους, ο Περιφερειάρχης Νοτίου 

Αιγαίου, Αντεισαγγελείς του Αρείου 

Πάγου, η Πρόεδρος Εφετών Αιγαίου, 

οι Διευθύνοντες της Εισαγγελίες 

Εφετών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 

Πατρών, Πειραιά, Αιγαίου, 

εισαγγελικοί και δικαστικοί 

λειτουργοί όλων των βαθμών και 

δικηγόροι ενώ παράλληλα της 

εργασίες του συνεδρίου 

παρακολούθησε, κατά την ζωντανή 

αναμετάδοση, μεγάλος αριθμός 

χρηστών του διαδικτύου. 

Το οπτικοακουστικό υλικό του 

συνεδρίου έχει αναρτηθεί στο 

επίσημο κανάλι της Ένωσης 

Εισαγγελέων Ελλάδος στο YouTube. 

 

 

Κωνσταντίνος Απέργης 

 

Το Συνέδριο της Εταιρείας Δικαίου της Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως  
Συνέχεια από τη σελ. 1 

Η Σύρος επιλέχθηκε ως τόπος 
διεξαγωγής του συνεδρίου και λόγω 
της ιστορικής παράδοσης στον τομέα 
του συνδικαλιστικού κινήματος… 

Στο συνέδριο που κινήθηκε σε πολύ 
υψηλό επιστημονικό επίπεδο 
ομιλητές ήταν, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα,  οι κκ. Δ. Λαδάς, Επικ. 
Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δ. Ζερδελής, 
Καθηγητής ΑΠΘ, Γ. Λεβέντης, Ομ. 
Καθηγητής ΕΚΠΑ , Α. Καζάκος, Ομ. 
Καθηγητής ΑΠΘ, Κ. 
Παπαδημητρίου, Ομ. Καθηγητής 
ΕΚΠΑ , Γ. Ορφανίδης, Ομ. 
Καθηγητής ΕΚΠΑ, , Ι. Σκανδάλης, 
Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κ. Ρίζος, 
ΔΝ-Δικηγόρος, , Αγγ. Στεργίου, 
Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μ. 
Παπαδημητρίου Μ, Msc -Δικηγόρος. 
Προεδρεύοντες ήταν οι κκ. Δ. 
Κοκοτίνη, Επιτ. Αντιπρόεδρος  

Αρείου Πάγου, Δ. Τραυλός-
Τζανετάτος, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Θ. Παπαϊωάννου, Δρ Νομικής, 
Πρόεδρος ΑΣΕΠ, M. Χασιρτζόγλου, 
Αρεοπαγίτης. Εκ μέρους του 
Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου 
χαιρέτισε τις εργασίες του συνεδρίου 
ο Πρόεδρου του Κωνσταντίνος 
Φιφλής και παρέμβαση έκανε ο 
δικηγόρος και ενεργό μέλος της 
ΕΔΕΚΑ Γρηγόρης Μισκεδάκης.  
Συνεπώς τόσο η  Σύρος όσο και ο ΔΣ 
Σύρου είχαν την τιμή να 
φιλοξενήσουν τους κορυφαίους 
νομικούς της χώρας στον τομέα του 
εργατικού δικαίου.  

Το συνέδριο είχε ιδιαίτερα μεγάλη 
συμμετοχή όσο με φυσική παρουσία 
των συμμετεχόντων όσο και μέσω 
διαδικτυακής παρακολούθησης των 
εργασιών του. Όλοι οι σύνεδροι  

 

 

 

 

 

 

 

 

δήλωσαν πλήρως ικανοποιημένοι από 
τις εργασίες του συνεδρίου και 
ιδιαίτερα γοητευμένοι από την 
φιλοξενία του Δικηγορικού Συλλόγου  
Σύρου και την πολιτιστική 
κληρονομιά του νησιού. 
προλεταριάτο, όπως συμβαίνει στις 
πόλεις που καπνίζουν οι καμινάδες.  

 
Γρηγόριος Μισκεδάκης 

 

 

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο 
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Επικαιρότητα  

Οι δαιδαλώδεις χρεώσεις της αγοράς ενέργειας και το νέο πακέτο 
ενίσχυσης των καταναλωτών ενέργειας 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

Οι δυνατότητες παρέμβασης που 
υπάρχουν φαίνονται πολύ μικρές. Ας 
δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει με την 
αναστολή της ρήτρας 
αναπροσαρμογής. Σε αυτό το σημείο 
δυστυχώς τα πράγματα γίνονται 
ακόμη πιο θολά και αόριστα. Ο 
πρωθυπουργός δεν μίλησε για μια 
πραγματική κατάργηση της ρήτρας 
αναπροσαρμογής, αλλά για μια 
ουσιαστική αναστολή της. Δεν έχει 
προσδιοριστεί το τεχνικό σχήμα που 
θα οδηγήσει στη μείωση των 
λογαριασμών ρεύματος. Γίνεται 
αναφορά σε ένα σύστημα που θα 
αποσυνδέει τις διεθνείς αυξήσεις του 
φυσικού αερίου από τους 
λογαριασμούς ρεύματος στη χώρα, 
θέτοντας ένα έμμεσο πλαφόν και 
σταθεροποιώντας τις τιμές που 
φτάνουν στον καταναλωτή. Γίνεται 
εκτίμηση για το κόστος του πακέτου 
στήριξης, το οποίο θα κυμαίνεται 
γύρω στα 4-5 δισεκατομμύρια, αλλά 
δε γίνεται αναφορά στο πως θα 
διατεθούν. Γνωρίζουμε μόνο από που 
θα προέλθουν. Από το Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης και από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν 
προσδοκίες ότι μέρος του ποσού θα 
προέλθει από την φορολόγηση των 
υπερεσόδων των παραγωγών 
ενέργειας, αλλά όπως είδαμε 
παραπάνω το εγχείρημα φαντάζει 
αυτή τη στιγμή δύσκολο. Γνωρίζουμε 
ότι τα χρήματα του προϋπολογισμού 
προέρχονται είτε από τις τσέπες μας 
είτε από δάνεια τα οποία θα μας 
επιβαρύνουν στο μέλλον. Αυτή τη 
στιγμή (Μάιος 2022) το δημόσιο 
χρέος της χώρας, ως ποσοστό επί του 
ΑΕΠ, βρίσκεται στο 193%. 
Θυμίζουμε ότι μπήκαμε στο πρώτο 
μνημόνιο με χρέος γύρω στο 134% 
και τα αλλεπάλληλα προγράμματα 
που επιβλήθηκαν μας έφεραν σε 
αδιέξοδο, στο χείλος της οικονομικής 
καταστροφής με το δημόσιο χρέος 
κοντά στο 180%. Η λογική που έκανε 
το δημόσιο χρέος μη βιώσιμο το 
2010 και βιώσιμο το 2022 
πραγματικά ξεφεύγει κάθε 
φαντασίας. Είναι απορίας άξιο πως 
μια κυβέρνηση που 
αυτοαποκαλείται αριστερή και 
παρέλαβε το χρέος το 2015 γύρω στο 
180% και το παρέδωσε τέσσερα 
χρόνια αργότερα στα ίδια επίπεδα 
αποκαλείται ανεύθυνη, ενώ μια δεξιά 
κυβέρνηση έχει βάλει τάξη τα 
τελευταία χρόνια στα δημόσια 
οικονομικά της χώρας εκτοξεύοντας 
το δημόσιο χρέος μέχρι και στο 
206%, ενώ σχεδιάζει πρόγραμμα 
μαμούθ από το 193%. Η 
χρηματοδότηση του προγράμματος 
από τον προϋπολογισμό κατά πάσα 
πιθανότητα θα μας γυρίσει 
μπούμερανγκ στο κοντινό μέλλον. Τι 
ισχύει όμως με τα χρήματα που θα 
προέλθουν από το Ταμείο 

Ενεργειακής Μετάβασης; Σε αυτό το 
σημείο αξίζει να κάνουμε μια 
αναφορά στο Ταμείο Ενεργειακής 
Μετάβασης. Τί είναι λοιπόν αυτό το 
ταμείο; Η δημιουργία του ταμείου 
ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον 
πρωθυπουργό, στα πλαίσια της 85ης 
ΔΕΘ, το Σεπτέμβριο του 2021. Τα 
χρήματα σε αυτό το ταμείο δεν 
εμφανίζονται προφανώς από το 
πουθενά. Προέρχονται κατά βάση 
από τον κρατικό προϋπολογισμό και 
από έσοδα προερχόμενα από τις 
δημοπρασίες δικαιωμάτων ρύπων. 
Για τα έσοδα από τον προϋπολογισμό 
ισχύουν όσα αναφέραμε στην 
προηγούμενη παράγραφο. Για τα 
έσοδα από τις δημοπρασίες ρύπων 
δεν μπορεί να πει κανείς πολλά. Τα 
δικαιώματα που συμβάλλουν στην 
αύξηση του κόστους του ρεύματος, 
τα οποία φυσικά οι παραγωγοί 
ρεύματος περνάνε στους εμπόρους 
και αυτοί στους καταναλωτές, θα 
επιστρέψουν ξανά στους 
καταναλωτές. Θα δημιουργήσουμε 
λοιπόν έναν κύκλο με τον οποίο τα 
χρήματα των καταναλωτών θα 
πηγαίνουν στους εμπόρους 
ρεύματος, αυτοί θα τα κατευθύνουν 
στους παραγωγούς, μέσω του 
χρηματιστηρίου ενέργειας, οι οποίοι 
θα πληρώνουν δικαιώματα ρύπων 
μέσω του χρηματιστηρίου ρύπων, για 
να χρηματοδοτείται το Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο θα 
επιστρέφει με έναν αδιευκρίνιστο 
ακόμη τρόπο χρήματα στους 
καταναλωτές. Δημιουργείται έτσι μια 
ροή χρήματος με τουλάχιστον 4-5 
συμμετέχοντες και δύο 
χρηματιστήρια, με ένα σημαντικό 
διαχειριστικό κόστος στο ενδιάμεσο 
για να ελαφρυνθεί ο καταναλωτής με 
τα δικά του χρήματα. Ας 
καταργούσαμε τα δικαιώματα ρύπων 
για να γλιτώναμε αυτή την αλυσίδα, 
η οποία δεν παράγει απολύτως καμία 
αξία. Μπροστά σε αυτόν το παντελώς 
μάταιο κύκλο οι μεσάζοντες που 
λοιδορούνταν από τα κανάλια την 
εποχή του πολέμου κατά της 
ακρίβειας προσφέρουν σημαντική 
προστιθέμενη αξία και κοινωνική 
χρησιμότητα. Σημειώνουμε σε αυτό 
το σημείο ότι σύμφωνα με την οδηγία 
202/358/ΕΚ, το σύστημα εμπορίας 
ρύπων θεσπίστηκε έτσι ώστε 
αυξάνοντας το κόστος, να 
λειτουργήσει ως αντικίνητρο στη 
χρήση τεχνολογιών που παράγουν 
αέρια του θερμοκηπίου. Εμείς θα τα 
χρησιμοποιήσουμε για να 
επιδοτήσουμε τους καταναλωτές να 
πληρώσουν το ακριβό ρεύμα που 
παράγεται από φυσικό αέριο, για τη 
χρήση του οποίου χρειάζεται να 
αγοραστούν δικαιώματα ρύπων. 
Σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια στον 
φωστήρα που το σκαρφίστηκε. Η 
χρηματοδότηση λοιπόν του πακέτου 

στήριξης είναι πολλαπλώς 
προβληματική. Για να δούμε όμως τι 
αποτέλεσμα θα έχει. Υπάρχουν δύο 
βασικά σενάρια για τον τρόπο 
διάθεσης των χρημάτων του πακέτου. 
Το πρώτο είναι η διάθεσή τους στην 
πηγή, δηλαδή στους παραγωγούς 
ρεύματος, έτσι ώστε να ρίξουν τις τιμές 
χονδρικής και η δεύτερη είναι η 
διάθεσή του απευθείας στους 
εμπόρους ρεύματος, παρέχοντας έτσι 
έκπτωση στους λογαριασμούς, 
περίπου δηλαδή όπως λειτουργεί το 
σύστημα μέχρι σήμερα, αλλά σε 
μεγαλύτερη κλίμακα και χωρίς τους 
υπάρχοντες περιορισμούς. Όποιο από 
τα δύο σενάρια όμως και αν 
προτιμηθεί δε θα άρει κανένα από τα 
δομικά προβλήματα της αγοράς 
ενέργειας της χώρας. Δε θα 
αποδεσμεύσει ούτε μία κιλοβατώρα 
από το χρηματιστήριο ενέργειας, 
αφήνοντας τη χώρα μας τη μόνη χώρα 
στην Ευρώπη η οποία κατευθύνει 
ολόκληρη την ηλεκτροπαραγωγή της 
στο χρηματιστήριο, με τις υπόλοιπες 
χώρες να έχουν περιθωριοποιήσει το 
χρηματιστήριο ενέργειάς τους κάτω 
από το 20%, προς όφελος των πολιτών 
τους. Αντίθετα ο ελληνική κυβέρνηση 
όχι μόνο αφήνει τον Έλληνα 
καταναλωτή έρμαιο τριών 
χρηματιστηρίων (ενέργειας – ρύπων – 
φυσικού αερίου), αλλά επιδοτεί τη 
σπέκουλα και την αδιαφάνεια που 
αναπτύσσεται στην αγορά ενέργειας. 
Τουλάχιστον μέχρι σήμερα οι παίκτες 
στην αγορά ενέργειας είχαν ένα άγχος. 
Φούσκωναν μεν τους λογαριασμούς 
μας, ήξεραν όμως ότι από ένα σημείο 
και μετά δεν θα μπορούσαμε να 
πληρώσουμε. Και χωρίς να 
πληρώνουμε δε θα μπορούν να 
αποκομίζουν κέρδη. Η στιγμή της 
στάσης πληρωμών έχει προφανώς 
φτάσει για μια πολύ μεγάλη μερίδα 
των νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε 
αυτό το σημείο έρχεται το «πακέτο 
Μητσοτάκη», χωρίς να εισάγει καμία 
δικλίδα ασφαλείας στο σύστημα να 
επιχορηγήσει την αισχροκέρδεια με 
πέντε δισεκατομμύρια δικά μας 
χρήματα. Οι μετέχοντες στην αγορά 
ενέργειας μπορούν να ανεβάζουν 
πλέον τις τιμές τους μέχρι να 
εξαντληθούν τα 5 δις που θα τους 
δώσει ο πρωθυπουργός. Δυστυχώς 
βλέπουμε μια φιλελεύθερη 
κυβέρνηση, η οποία ερχόμενη 
αντιμέτωπη με ένα δυσλειτουργικό 
σύστημα, αντί να το μεταρρυθμίσει, 
δυσαρεστώντας προφανώς κάποια 
ισχυρά και εδραιωμένα συμφέροντα, 
προτιμάει να ρίξει στα τυφλά 5 
δισεκατομμύρια κρατώντας και την 
πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, 
στέλνοντας βεβαίως το λογαριασμό σε 
μια αδιευκρίνιστη στιγμή στο μέλλον. 
Καλά θα πάει και αυτό… 

Γιώργος Καρακατσάνης 
Οικονομολόγος 
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Δεσπόζουσα η Ερμούπολις  
“Αρμόδιοι οι εν Σύρω 
Ανακριταί και Δικασταί” 
Άρθρο από το αρχείο της 

εφημερίδας  
Συνέχεια από τη σελ. 1 

 

γόητρο και κύρος της Σύρας. Και 
φυσικά όταν λέγαμε Σύρα 
εννοούσαμε πάντα τη “νεοσύστατη" 
Ερμούπολη. Όπως προ 40 περίπου 
χρόνων έχω γράψει απ' αυτή 
γνωρίστηκε παγκοσμίως και η 
"γηραιά " Σύρα ή Σύρος, που 
αποτέλεσε τον παρεπόμενο 
δορυφόρο της πρώτης και 
αναποτρέπτως ακολούθησε την τύχη 
της. 

Γεγονός λοιπόν κι αυτό, μαζί με τόσα 
άλλα που κατά καιρούς έχω 
επισημάνει και περιγράψει, που 
ενισχύει την προ ετών υπό του 
γράφοντος υποστηριζομένη άποψη, 
ότι δηλαδή εάν η Ερμούπολις 
γινόταν η πρωτεύουσα του 
αναγεννηθέντος Ελληνικού Κράτους, 
όπως τούτο είχε προταθεί και 
σοβαρώς αντιμετωπισθεί, 
διαφορετική ίσως θα ήταν η εξέλιξη 
και η πρόοδος προς την Εσπερία της 
σύγχρονης κοινωνίας και πολιτείας. 
Αλλά και διαφορετική ίσως θα ήταν 
η πορεία της νεωτέρας Ελλάδος προς 
την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη ανάπτυξη με 
ευρωπαϊκά κυρίως πρότυπα. Κάτι, 
τολμηρά βεβαίως, ανάλογο με την 
επανειλημμένως διατυπωθείσα 
σκέψη του διακεκριμένου 
δημοσιογράφου κυρίου Τηλέμαχου 
Μαράτου, ότι δηλαδή το 1864 
σκοπιμότερη θα ήταν η ένωση της 
παλιάς Ελλάδος με τα Επτάνησα 
παρά τούτων με την Ελλάδα.... 
 

 

Με τον Νόμο λοιπόν ΧΝΣΤ΄ της 22 
Δεκεμβρίου 1877 (άρθρον 188) για 
τα διαπραττόμενα κακουργήματα 
και πλημμελήματα ορίστηκε ότι εάν 
η τελευταία στην Ελλάδα κατοικία ή 
δια μονή (του κατηγορουμένου) είναι 
άγνωστη ή δεν υπάρχει “αρμόδιαι 
είναι αι εν Σύρω ανακριτικαί αρχαί”! 
Το ίδιο μάλιστα επανελήφθη μετά 
από διάφορες παλινδρομήσεις με τον 
Νόμον 4952 του έτους 1931 (Άρθρον 
151 παράγραφος 2), που εκύρωσε το 
Ν.Δ. της 31.8/79.1926 “Περί 
οργανώσεως της κεντρικής, 
πρεσβευτικής και προξενικής, 
υπηρεσίας του υπουργείου 
Εξωτερικών", με επέκταση μάλιστα 
και στους δικαστές που ορίζει ότι: 
“Εάν τυγχάνη άγνωστος ο τόπος της 
τελευταίας εν τη ημεδαπή κατοικίας 
ή εφημέρου διαμονής του 
κατηγορουμένου, ή δεν υπάρχει 
παντάπασι τοιαύτη, αρμόδιοι είναι οι 
εν Σύρω ανακριτικοί υπάλληλοι και 
δικασταί". Και οι δικαστές πλέον, όχι 
μόνον οι ανακριτές (όπως 
προηγουμένως). 
Ενώ εύλογο φυσικά θα ήταν, κατά τα 
συνήθη και παγίως σχεδόν 
οριζόμενα, στην περίπτωση αυτή η 
σχετική αρμοδιότητα ν' ανήκει στα 
Δικαστήρια των Αθηνών, της 
πρωτευούσης δηλαδή του Ελληνικού 
Κράτους. 
Επισημαίνω μάλιστα ότι η ανωτέρω 
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της 
Σύρας διατηρήθηκε μέχρι την 
εισαγωγή του Νέου Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας (Νόμος 1493 της 17/17 
Αυγούστου 1950), δηλαδή μέχρι την 
1η Ιανουαρίου 1951. 

Το πρώτον εδημοσιεύθη στο 
περιοδικόν "Αιγαιοπελαγίτικα 

θέματα” (αριθ. 38 Μάϊος - Ιούνιος 
1994) και ακολούθως με προσθήκες 

στην εφημερίδα "Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" 
(αριθ. 68, Νοέ - Δεκ 2000). 

 
+ Δημήτριος Κρίνος 

Αυτόφωρο λιγότερο και διαφανέστερο 
Άρθρο από το αρχείο της εφημερίδας  
Συνέχεια από τη σελ. 1 

Ένα σύστημα κομμένο και ραμμένο 
στα καλούπια μιας ηπειρωτικής 
χώρας και μιας αστικής, νεωτερικής, 
κοινωνίας παράγει ενώπιων των, εν 
πολλοίς, ακόμα αρχαϊκών, 
διάσπαρτων νησιωτικών οικισμών 
μας και των αντίστοιχων κοινωνικών 
σχηματισμών, ηθικές και λογικές 
προκλήσεις που ξεπερνούν και 
αυτήν τη φαντασία του μέσου 
Έλληνα. Οι πυκνότητες και οι 
ρυθμοί, ιδιαίτερα των επικοινωνιών 
των νησιών μας μεταξύ τους και με 
το δικαστικό κέντρο τους, την 
Ερμούπολη, οδηγούν σε 
στρεβλώσεις κάποιων, εξαιρετικού 
χαρακτήρα και οπωσδήποτε 
συντηρητικής ιδεολογικής 
εμπνεύσεως, δικονομικών μας 
θεσμών, όπως η αυτόφωρη 
διαδικασία. Στρεβλώσεις που θίγουν 
τελικά το σκληρό πυρήνα του 
ακρογωνιαίου λίθου της 

ατομοκεντρικής συνταγματικής μας 
τάξης, την προσωπική ελευθερία. 
Εννοούμε, όπως θα έχετε ίσως 
αντιληφθεί, τις εξαιτίας των 
συγκοινωνιακών δυσχερειών και της 
αντικειμενικής αδυναμίας άμεσης 
πρόσβασης τόσο προς την ιστάμενη, 
όσο και προς την καθήμενη 
δικαιοσύνη, παρατάσεις της 
στέρησης της προσωπικής 
ελευθερίας και την εν γένει 
προσωπική ταλαιπωρία των 
κατηγορουμένων με την αυτόφωρη 
διαδικασία. Η οποία έτσι, από 
δικονομική εξασφάλιση της άμε της 
ποινικής αντίδρασης της κοινωνίας 
και της αποδεικτικής κατοχύρωσης 
της ποινικής κατηγορίας, καταντά 
παράπλευρο ποινικό όπλο 
(αποτελεσματικότατο μάλιστα) στα 
χέρια τόσο των αστυνομικών, όσο και 
των εισαγγελικών αρχών. Κρατικών 
δηλ. οργάνων που δεν είναι  

δικαστήρια και επομένως δεν έχουν 
εξουσία επί της προσωπικής 
ελευθερίας των κοινωνών. Την εν τοις 
πράγμασι εξαιρετικά επικίνδυνη, 
έστω και μόνο επί της περιορισμένης 
εκτάσεως της νησιωτικής Ελλάδας, 
αλλοίωση αυτής της συνταγματικής 
μας τάξης μπορούμε ν' 
αντιμετωπίσουμε μόνο, αν οι 
εισαγγελικές αρχές όχι μόνο 
προσφεύγουν με μεγάλη φειδώ στην 
αυτόφωρη διαδικασία αλλά και 
εξουδετερώνουν, προληπτικά και 
κατασταλτικά, τον αδικαιολόγητα 
απτόμενο της προσωπικής ελευθερίας 
των κρατουμένων υπηρεσιακό υπέρ 
της διαδικασίας αυτής ζήλο των 
αστυνομικών οργάνων και την, ίσως 
φυσική, τάση να οικειοποιούνται 
(όπως όλοι μας, άλλωστε), έστω 
προσωρινά, δικαστικές εξουσίες. Η 
εφαρμογή της αυτόφωρης 
διαδικασίας και η εντεύθεν  

 

ΝΕΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ 

 

Μέσα στο 1ο εξάμηνο του 
2022 γράφτηκαν στο Μητρώο 
Μελών του Δικηγορικού 
Συλλόγου Σύρου ως 
πρωτοδιόριστοι ή από 
επαναδιορισμό, οι δικηγόροι:  

Ιωάννης Ταλασλής του 
Μάξιμου 

Ευαγγελία Ξανθού του 
Ιωάννη και 

Βενετία Θεοχαρίδη του 
Αναστάσιου 

 

 

ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΣΥΡΟΥ 
 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΣΥΡΟΥ 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΡΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 

ΤΗΛ. 22810 82407 & 87400 
E-MAIL dssyros@gmail.com 
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πολυήμερη κράτηση και 
αναγκαστική περιήγηση των 
κρατουμένων αντενδείκνυται π.χ. 
στις αγορανομικές, πολεοδομικές 
και, γενικά, στις υποθέσεις ποινικώς 
προηγμένης διοικητικής 
παραβατικότητας. Την άσκηση των 
επί του αυτοφώρου εισαγγελικών 
αρμοδιοτήτων με την επιβεβλημένη 
στην κατακερματισμένη πολυνησία 
μας φειδώ, που διαφυλάσσει στην 
πράξη τις υπέρ του ατόμου 
προσωπικές εγγυήσεις του 
Συντάγματός μας, μπορεί να 
επιτύχει n, κατά το στάδιο επιλογής 
της αυτόφωρης διαδικασίας, πλήρης 
επικοινωνία των εισαγγελικών 
λειτουργών με τους υπερασπιστές 
του κατηγορουμένου αλλά και με τον 
ίδιο. Η ψυχρή δικογραφία και οι 
ανεπίσημες εισηγήσεις των 
αστυνομικών οργάνων δεν παρέχουν 
πάντοτε την αναγκαία άμεση εικόνα 
της πράξης και του δράστη. Και 
μπορούν να οδηγήσουν σε ηθικά 
αφόρητες αναντιστοιχίες μεταξύ του 
βαθμού ενοχής 
(συμπεριλαμβανομένης και της 
πλήρους αθωότητας) και της  

 

προσωπικής ή και οικονομικής 
ταλαιπωρίας του κατηγορουμένου. 
Που, ως γνωστόν, η έννομη τάξη μας 
αδυνατεί ή αποφεύγει να 
επανορθώσει εκ των υστέρων. 

Η επιθυμητή αυτή επικοινωνία 
εξασφαλίζεται με την εκ των 
προτέρων δυνατότητα (με τη 
γνωστοποίηση π.χ., τουλάχιστον στον 
οικείο δικηγορικό σύλλογο, και του 
τηλεφώνου της κατοικίας του) όλων, 
ανεξαιρέτως, των δυνάμει νομικών 
παραστατών των κατηγορουμένων να 
επικοινωνούν με τον αρμόδιο 
εισαγγελικό λειτουργό κάθε στιγμή 
του εικοσιτετραώρου. Η επικοινωνία 
αυτή δεν πρέπει να εξαρτάται από 
την καλή (ή κακή) θέληση των 
αστυνομικών οργάνων, το βαθμό των 
προσωπικών σχέσεων του 
υποψήφιου νομικού παραστάτη με 
τις αστυνομικές ή εισαγγελικές 
αρχές και οτιδήποτε καθιστά την, 
τουλάχιστον προσωρινή, τύχη του 
κατηγορουμένου έρμαιο 
συμπτώσεων ή εξαναγκασμών. 

 

+ Μάρκος Φρέρης 

 

 
Πολιτιστικά  
Άνοιξε λογοτεχνικά φτερά ο παλιός συνάδελφος Αντώνης Μαραγκός 

 

Ένας   συνταξιούχος  πια 

συνάδελφος  που άσκησε  μάχιμη 

δικηγορία για χρόνια στην Τήνο και 

ασχολήθηκε  έντονα  με τα κοινά του 

νησιού, φθάνοντας στο κορυφαίο 

αξίωμα του Έπαρχου  Τήνου. 

Το εξώφυλλο- εμπροσθόφυλλο του 

βιβλίου  , είναι αυτό που εμφανίζεται 

και στην πρόσκλησή μου προς 

παρουσίασή του πάνω αριστερά (με 

το  ιδιωτικό του  ξωκλήσι , τον Αη 

Γιάννη τον Χρυσόστομο να 

εικονίζεται). H παρουσίαση του 

βιβλίου έγινε την   Τετάρτη  15  

Ιουνίου .  

  
Αμέσως κατωτέρω ,  ένα μικρό 
ποίημά μου με ρίμες που το 
επιγράφει  "Το συναπάντημα της 
γοργόνας" και το  έστειλε  για την 
έκδοσή μας: 
 
Το συναπάντημα της γοργόνας 
Σ’ ένα κρυφό κι’ απόμερο της 
θάλασσας κολπίσκο, 
σπρωγμένος απ’ τη σύμπτωση 
βρέθηκα κάποιο δείλι 
και ξάφνου ’μπρος μου θεϊκιά, 
γλυκιά, γοργόνα βρίσκω 
να κλαίει μ’ αναφιλητά στο γέρμα τού 
Απρίλη.  
Την είδα να ολοφύρεται και να 
κτυπάει τα στήθια, 
πα στου γιαλού τα βότσαλα να στέκει 
αλλοπαρμένη, 
απεγνωσμένη, μοναχή, να εκλιπαρεί 
βοήθεια,  
μέσα σε δίκτυα πλανερά σπάρασσε 
εγκλωβισμένη. 

Είχεν παράξενη θωριά και μάτια 
μαυρισμένα, 
 που κοίταζαν επίμονα προς του 
βουνού τα πλάγια· 
θάρρεψα πως την ξέβρασαν κύματα 
αφρισμένα 
 και της λιανίσαν τη ζωή καλά 
δεμένα μάγια. 
 Από συμπόνια κι’ ανθρωπιά 
τόλμησα να ρωτήσω: 
 Για ποιο καημό το δάκρυ της 
«ξέπλενε» τα λιθάρια 
 και πως μπορώ στον πόνο της να την 
παρηγορήσω 
 προτού η αλμύρα των λυγμών 
μαράνει τα χορτάρια; 
 Καθώς εστράφη προς τα με 
λαμπύρισε το δάκρυ, 
 που τ’ όμορφό της πρόσωπο 
κρατούσε νοτισμένο· 
 και απαλά με τράβηξε προς του 
γιαλού την άκρη 
 για να μου πει το μυστικό πού ’χε 
καλά κρυμμένο. 
 Μοίρα κακή με «λάβωσε» και μ’ 
άφησε μονάχη 
 και κάθε τέτοιο σούρουπο μόνα τα 
βήματά μου 
εδώ με σέρνουν να θρηνώ και να μ’ 
ακούν οι βράχοι 
 για μιαν αγάπη πού ’χασα και 
στέρεψε η χαρά μου. 
Κι’ εκεί καρφώνω τη ματιά, στον 
ρημαγμένο δρόμο, 
 που τον καλό μου έστειλε στα 
μακρινά τα ξένα· 
 κρυφά ελπίζω στης καρδιάς να 
«υπάκουσε» το νόμο 
 και ξαναρθεί ένα δειλινό πάλι κοντά 
σε μένα. 
Πριν κλείσει την ομολογιά, τον λόγο 
ν’ αποσώσει 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τα δάκρυά μας έσμιξαν και φτιάξανε 
ποτάμι, 
γιατί ο ίδιος ο καημός είχεν κι’ εμέ 
αλώσει 
κι’ ο ένας πόνος «κλήθηκε» τον άλλον 
να συνδράμει. 
 

 Τήνος, 2 Αυγούστου του 2020 
 

Αντώνης Μαραγκός 
Συνταξιούχος δικηγόρος 

 

 

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

Δυνάμει της υπ΄αρ. 10/16-06-
2022 αποφάσεως του Δ.Σ. του 
Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου 
εγκρίθηκε το καταστατικό 
σύστασης της δικηγορικής 
εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο 
Δήμο Πάρου. 

 

Δυνάμει της υπ’ αρ. 11/21-07-
2022 αποφάσεως του Δ.Σ. του 
Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου 
εγκρίθηκε το καταστατικό 
σύστασης της δικηγορικής 
εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο 
Δήμο Πάρου. 
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Λίθοι, πλίνθοι, κέραμοι ... 
Γράφει ο Τριβωνιανός 
 

Νομικά  Συνέδρια, παρά θιν΄αλός.  

Δύο διαδοχικά  νομικά   συνέδρια  
λοιπόν, φιλοξένησε η Αρχόντισσα του  
Αιγαίου, σχεδόν αμέσως μετά  από το  
μπλάκ άουτ της επιδημίας, 
αποδεικνύοντας ότι αποτελεί  
ιδανικό τόπο, όχι μόνον  νομικών, 
αλλά  και  κάθε είδους 
επιστημονικών   συνεδρίων. Ωστόσο,  
η έλλειψη ενός μεγάλου   
Συνεδριακού κέντρου  είναι κάτι 
παραπάνω από αντιληπτή. Όντως, 
θαυμάσια  η ιστορική ΛΕΣΧΗ, αλλά  
από τότε που μαγεμένος ο Συγγρός, 
παρακολουθούσε τους 
Αποκριάτικούς χορούς, μέχρι 
σήμερα, έχουν περάσει 200 χρόνια, 
ο πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση 
υπερθέρμανσης και  οι συνθήκες των 
θερινών συνεδρίων γίνονται 
αφόρητες χωρίς καλό κλιματισμό. 
Έτσι, ακούσαμε  την Αντιεισαγγελέα 
Εφετών Θεσσαλονίκης  κ. 
Καραμόσχογλου, να  απευθύνεται 
στο ακροατήριο, λέγοντας ότι  θα  
επισπεύσει την ομιλία της, γιατί  
έβλεπε πως οι περισσότεροι  είχαν 
μετατρέψει τα «προγράμματα» σε 
αυτοσχέδιες βεντάλιες αναζητώντας 
λίγη  δροσιά. Έτσι, « Η περάτωση  της 
κυρίας Ανάκρισης», που ήταν το 
θέμα της  κας  Αντιεισαγγελέως, 
“αποπερατώθηκε  πρόωρα” λόγω 
καύσωνα, χωρίς  ωστόσο, να  
υστερήσει κάπου ως προς την ουσία 
της. 

Πυκνές αλλά ουσιώδεις ήταν και  
όλες οι υπόλοιπες  εισηγήσεις, από 
τις οποίες ξεχωρίσαμε την αναλυτική  
και εμπεριστατωμένη της κας 
Ολυμπίας Λαμπροπούλου, 
Εισαγγελέως   Πρωτοδικών και 
Διευθύνουσας την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Σύρου, με θέμα 
“Εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας και της οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής”. 

 

Η  κα Λαμπροπούλου, με ευσύνοπτο 
τρόπο αλλά και με εξαιρετική 
σαφήνεια, περιέγραψε  την μεταβολή  
του νομοθέτη  από την παραδοσιακή  
έννοια της ασέλγειας στην νεωτερική 
της  προσβολής της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας, επεσήμανε ότι  με τον 
νέο ΠΚ ενισχύεται η προστασία της 
γενετήσιας ελευθερίας σε σύγκριση 
με τον ισχύοντα ΠΚ,  ενώ έδωσε  με 
πληρότητα  την αντικειμενική  και 
υποκειμενική υπόσταση του  
εγκλήματος  αυτού. Αξιοσημείωτη 
ήταν και η παράθεση τοπικής  
νομολογίας  για τις προϋποθέσεις     
στοιχειοθέτησης   του εγκλήματος.  

Κεντρική ιδέα πάντως των 
εισηγήσεων,  ήταν ότι 70 περίπου 
χρόνια μετά την εισαγωγή  του 
παλαιού  ποινικού  κώδικα που  
γηροκομούσε ως τα σήμερα διατάξεις 
όπως  η μονομαχία πχ.  ήταν  ώριμες 
πλέον οι συνθήκες – πιο ώριμες από 
ποτέ – για την εφαρμογή   νέου 
Ποινικού  Κώδικα και  νέου Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, με ριζικές 
αλλαγές, αλλαγές δογματικές και 
δικονομικές, τόσο μεγάλου εύρους, 
ώστε δικαίως πλέον να κάνουμε λόγο 
«για ένα νέο σύστημα απονομής 
ποινικής δικαιοσύνης στη χώρα 
μας». Ωστόσο, και βεβιασμένες  
ρυθμίσεις έγιναν, αλλά και  το 
φαινόμενο να νομοθετούνται  
ρυθμίσεις εν θερμώ, σε σημείο που η 
Βουλή να λειτουργεί ως θυγατρικό  

 

ηχείο του  λεγόμενου «δημόσιου 
αισθήματος» παρατηρήθηκαν. Δεν 
μπορούσαν να αποφευχθούν, ιδίως 
σε πολιτικό  σύστημα  που 
χειραγωγείται  από τα Μ.Μ.Ε. και το 
διαδίκτυο. Όμως, η ίδια  η  πράξη 
δείχνει πως όσοι  φορτώνουν την 
ποινική νομοθεσία  με διατάξεις  
υπέρ το δέον αυστηρές,  
που επιβάλλονται  εν θερμώ, 
ξέροντας ότι είναι  ανεφάρμοστες, 
μόνο στα πλαίσια ενός  πρόσκαιρου  
ιδιότυπου λαϊκισμού, -εργαλείο   
επικοινωνιακών σκοπιμοτήτων- θα το 
βρουν μπροστά τους. Διότι οι νόμοι, 
«εκδικούνται». Γιατί, όπως σημειώνει 
ένας σπουδαίος Συνταγματολόγος      
μας, «ένα κείμενο από την στιγμή 
που θα ψηφιστεί  και ισχύσει ως 
νόμος, είναι σαν το παιδί που το 
διώχνουν από το σπίτι, όταν 
μεγαλώσει: Παίρνει το δικό του 
δρόμο.  

Δεν  δυνατόν  να  μην συζητηθεί, έστω  
και παρενθετικά, λόγω και της  
επικαιρότητας  το  ελαφρυντικό του 
σύννομου βίου, που  απασχόλησε 
την δίκη και την απόφαση Κορκονέα, 
που  έχει καταδικαστεί για το θάνατο 
του Αλέξη  Γρηγορόπουλου και που 
η  αναγνώριση οδήγησε στη δραστική 
μείωση της ποινής και κατά 
συνέπεια, στην αποφυλάκιση του 
Επαμεινώνδα Κορκονέα, την  οποία   
θα  κρίνει  αμετάκλητα  πλέον  το ΣΤ' 
Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου. 

 

 

Κάτι ψιθυρίζεται για νέο   
Δικαστικό  Μέγαρο 

 
Στον απόηχο της συζήτησης ότι   η 
Ερμούπολη χρειάζεται ένα  σύγχρονο 

κτήριο για Συνεδριακό κέντρο 
υψηλών προδιαγραφών, ανοίγει  σιγά  

σιγά  και  η συζήτηση για  την ανάγκη  
νέου Δικαστικού  Μεγάρου. Μα 
υπάρχει το Δημαρχείο, που 

συστεγάζει αρμονικά  αιώνες το Δήμο 
και τα Δικαστήρια.  

Προσωπικά, παρά την 

συναισθηματική έλξη που νιώθω ως 
δικηγόρος που έχω περάσει 35  

χρόνια στις αίθουσές του, θεωρώ ότι 
πλέον ήρθε η ώρα της κατασκευής  
νέου Δικαστικού  Μεγάρου, που θα   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 

που θέτει η είσοδος της  
πληροφορικής στα Δικαστήρια 
(ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων   

 

 

 

 

 

και γενικά οι  απαιτήσεις  των καιρών 

για τον τρόπο απονομής 
Δικαιοσύνης).  

Η  εγκατάσταση  σε καινούριο 

Μέγαρο, εγγυάται  και σε ένα βαθμό  
την παραμονή τους. Ας  μην ξεχνάμε 

την πρόσφατη  συρρίκνωση  του 
Εφετείου. Και ας  μην υποτιμούμε  
τις μελλοντικές διεκδικήσεις 

ασπόνδων φίλων, όταν οι  ίδιοι 
καταφέρουν να αποκτήσουν τις 
υποδομές… 

 

 

 

 

Όταν  ο Χριστός 
από ψηλά 

διαφωνεί με τους 
ενόρκους και δεν 

το κρύβει… Σκίτσο  
του   Β. 

ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ στην 
ΑΥΓΗ  για την 
αποφυλάκιση 

Κορκονέα.  

 



ΣΕΛΙΔΑ 8 

 
ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΡΟΥ 

 

Καράβια  βγήκαν στην 

στεριά… και δάση στην 

Ερμούπολη 
 

Τελειωμό  δεν έχουν  τα βάσανα των 
πολίτων, ενόψει  της  ανατροπής του 
τεκμήριου ενός ακινήτου με 
δικαιούχο άγνωστο  ιδιοκτήτη υπέρ 
του Δημοσίου, με την κτηματολογική 
αγωγή άρθρ.  6 παρ. 2 του  
Ν.2664/1998. Η αγωγή  αυτή, 
επιδίδεται στο  Ελληνικό Δημόσιο, το 
οποίο  καλείται να υπερασπίσει τα 
νόμιμα ιδιοκτησιακά του 
δικαιώματα. Ως εδώ καλά. Το 
δημόσιο, έχει κάθε δικαίωμα να  
διεκδικεί τα αδέσποτα ή  
εγκαταλελειμένα σε  εκτάσεις εντός 
σχεδίου και τα δασικά ή 
χορτολιβαδικά στις εκτός σχεδίου 
περιοχές. Όμως είναι  γνωστό πως 
στις Κυκλάδες, δάση δεν υπάρχουν.   
Όπως δεν υπάρχουν στις  
συντριπτικά περισσότερες 
περιπτώσεις και δημόσια 
χορτολιβαδικά, γιατί στα νησιά μας 
ιστορικά δεν υπήρχε  Οθωμανική 
κατοχή, ούτως το Ελληνικό  δημόσιο  
να  διαδεχτεί το  Οθωμανικό. Έτσι, 
συνήθως το δημόσιο  χάνει αυτές τις 
δίκες, προβάλλοντας επιχειρήματα 
τα οποία έχουν απορριφθεί από την 
νομολογία του ΑΠ. Μετά την επίδοση 
της αποφάσεως το Ελληνικό Δημόσιο 
ΣΠΕΎΔΕΙ  εντελώς καταχρηστικά να 
ασκήσει Έφεση κατά της αποφάσεως 
αυτής αν και από κανένα στοιχείο 
δεν προέκυπτε ότι το ίδιο ή 
οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος 
φορέας διέθετε νόμιμους τίτλους ή 
έστω κάποια δημόσια έγγραφα, που 
να στηρίζουν το δικαίωμα κυριότητάς 
του. Παρά ταύτα, το Ελληνικό 
Δημόσιο επιδεικνύοντας ακατανόητο 
ζήλο για μια υπόθεση για την οποία 
δεν διέθετε κανένα αποδεικτικό 
στοιχείο και επομένως θα έπρεπε με 
μία αιτιολογημένη (η νόμιμη 
αιτιολόγησή της για κάθε 
σκεπτόμενο νομικό είναι απόλυτα 
αντιληπτή και φέρεται να απόσχει 
από την άσκηση εφέσεως η οποία 
είναι πλήρως αβάσιμη μέχρι 
στρεψοδικίας). Ως βασικός λόγος 
εφέσεως προτείνεται, -πέραν του 
λόγου της δήθεν αοριστίας της  

αγωγής, ο οποίος παρατίθεται μόνο 
για την τιμή των όπλων αφού η 
αγωγή και το επίδικο ακίνητο είναι 
πλήρως ορισμένα κατά θέση, όρια 
και  επισυνάπτεται δε και άρτιο 
τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του Ελληνικού 
κτηματολογίου, το οποίο είναι 
πλήρως συμβατό με τα δεδομένα της 
Κτηματολογικής Βάσης- ο οποίος 
είχε προβληθεί με την μορφή 
αιτιολογημένης άρνησης του 
Ελληνικού Δημοσίου στην πρώτη 
δίκη, σύμφωνα με τις οποίες το 
ακίνητο αυτό ανήκε στο Ελληνικό 
Δημόσιο λόγω διαδοχής από το 
Οθωμανικό καθώς οι εκτάσεις αυτές 
αποτέλεσαν γαίες καθαρής 
ιδιοκτησίας Β) άλλως βάση των 
άρθρων 1, 2 και 3 του από 17/29-
11-1836 β,δ (νόμου) περί ιδιωτικών 
δασών. Επειδή στην συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι ολοφάνερο ότι η 
επίδικη αυτή ιδιοκτησία αποτελεί 
αστικό ακίνητο εντός του σχεδίου 
πόλεως και συνεπώς η επίκληση 
αυτής της νομοθεσίας είναι εντελώς 
άστοχη με βάση την οριοθέτηση των 
εννοιών της καθαρής ιδιοκτησίας και 
του δάσους. Είναι ιστορικά 
αποδεδειγμένο ότι το νησί της Σύρου 
ουδέποτε απετέλεσε αντικείμενο 
τουρκικής κατάκτησης. Επομένως 
στις Κυκλάδες και φυσικά στην 
Σύρο, η οποία μάλιστα ήταν υπό 
γαλλική προστασία και μόνο φόρου 
υποτελής στην Κωνσταντινούπολη  
υπό την ισχύ του Οθωμανικού 
Δικαίου, δεν ήταν δυνατόν να 
υπάρξουν αδέσποτα καθώς υπήρχαν 
μόνο γαίες καθαρής ιδιοκτησίας 
«μούλκα». Επιτρέψτε μας μάλιστα να 
σημειώσουμε ότι μόνο ως αστείο θα 
μπορούσε να ληφθεί η φράση «δάσος 
στη Σύρο» και δεν είναι μόνο ο 
μεγάλος Ροΐδης που περιέγραψε την 
πατρίδα του την Σύρο ως «γυμνότερη 
του Αδάμ» ( ... « Ως πάντες γνωρίζουσι 
τα βουνά της Σύρου είνε γυμνότερα 
του Αδάμ»), υπονοώντας την έλλειψη 
οποιασδήποτε βλάστησης στο νησί 
αυτό, αλλά το ζήτημα της ύπαρξης ή 
όχι δασών στην Σύρο προσέλαβε 
κάποτε την μορφή του πολιτικού 
σκανδάλου με την έννοια ότι οι 
πολιτευτές της διόρισαν 
δασοφύλακες χωρίς να υπάρχουν 
δάση. Ένα τέτοιο φαιδρό παράδειγμα 
εντοπίζει και περιγράφει με 

γαλακτική ευγένεια ο τότε Άγγλος 
πρέσβης στην Αθήνα και αργότερα 
πρωθυπουργός ο οποίος αναφέρει «Ο 
κ. Χρηστίδης, Υπουργός των 
Οικονομικών (είχε χρηματίσει επί 
Καποδίστρια Κωλέτη κλπ. και ήταν 
βουλευτής Σύρου) μεταξύ των άλλων 
εκλογικών αμαξιδίων του, είχε και 
την ευφάνταστη ιδέα για να 
προωθήσει την εκλογή του, να 
διορίσει ένα ουλαμό δασοφυλάκων 
στην Σύρο όπου δεν υπάρχει ούτε 
ένα δέντρο».  ( το αντιγράφουμε από 
την Ελληνική ιστορία του  1832 -
1930 του Δερτιλή).  Με βάση τα 
παραπάνω, είναι αυτονόητο ότι η 
άσκηση Εφέσεων από το Ελληνικό 
Δημόσιο σε τέτοιες περιπτώσεις 
ενόψει μάλιστα και της σαρωτικής 
νομολογίας του Αρείου Πάγου αλλά 
και του Εφετείου Αιγαίου σε 
παρόμοιες (ad hoc) περιπτώσεις είναι 
άσκοπη και περιττή. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Με  αυτήν τη λογική, διακόσια 
χρόνια μετά το Χρηστίδη, το 
Ελληνικό  δημόσιο, …ανακαλύπτει 
δάση στο Βροντάδο. Εξαιτίας  αυτής 
της πρακτικής, συντηρείται μια    
οξύμωρη   πέρα για πέρα κατάσταση, 
που θυμίζει εκείνο το  χαρωπό 
τραγουδάκι του Νταλάρα, που 
αναρωτιέται: 

Ποιος  είδε φάρο στον Ψηλορείτη 
Στην Ελασσόνα λευκό πανί 
Κι ένα καράβι από την Κρήτη 
Να πιάνει Ξάνθη Κομοτηνή. 

Ας  σοβαρευτούμε όμως. Ο 
χρονισμός τέτοιων υποθέσεων 
ταλαιπωρεί τα Δικαστήρια, τους 
διαδίκους και καταδυναστεύει τους 
νομοταγείς πολίτες, τους 
φορολογούμενους, προσθέτοντάς 
τους αδικαιολόγητα βάρη. Κυρίως 
όμως οι υπερβολικές και άνευ λόγου 
καθυστερήσεις δημιουργούν σοβαρό 
πρόβλημα στην έννοια και στην 
απονομή δικαιοσύνης η οποία θα 
πρέπει να διεκδικεί τον σεβασμό 
όλων των πολιτών. 

 

Αναστολή προθεσμιών 
λόγω  πανδημίας του 
κορωνοϊού 
Γόρδιος δεσμός οι αποφάσεις  των 
τμημάτων  του ΑΠ. Το  λόγο έχει ο 
νομοθέτης.  

Φωτιές  άναψε   στο νομικό  κόσμο η 
παράλληλη δημοσίευση αποφάσεων, 
από διαφορετικά τμήματα του ΑΠ  
που  στην ουσία έχουν εκ διαμέτρου 
αντίθετο περιεχόμενο μεταξύ τους 
και κρίνουν το ζήτημα αναστολής 
των προθεσμιών λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού. Η ΑΠ 762/2022, με 
την οποία κρίθηκε ότι η αναστολή 
των προθεσμιών λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού δεν καταλαμβάνει τις 
καταχρηστικές προθεσμίες για την  

 

άσκηση ενδίκων μέσων, είναι 
εσφαλμένη και ατυχής. Το  

επιχείρημα ότι οι καταχρηστικές 
προθεσμίες για την άσκηση των 
ενδίκων μέσων αφορούν το δημόσιο 
συμφέρον και όχι το ιδιωτικό 
συμφέρον των διαδίκων, είναι έωλο 
και αλυσιτελές, καθώς οι αναστολές 
των προθεσμιών κατά την διάρκεια 
της πανδημίας άπτονται επίσης του 
δημοσίου συμφέροντος και μάλιστα 
ιδιαιτέρως εντόνου. Η αναστολή των 
προθεσμιών αφορούσε κατεξοχήν το 
δημόσιο συμφέρον και μάλιστα το 
προφανώς υπέρτερο δημόσιο 
συμφέρον της αντιμετώπισης της 
πανδημίας! Η ερμηνεία που έκανε η 
ΑΠ 762/2022 (η οποία μάλιστα είναι 
εκ διαμέτρου αντίθετη με τις ΑΠ  

 

460/2022 του Β1 Τμ. και 987/2022 
του Β2 Τμ. του ΑΠ, που 
αντιμετώπισαν ορθώς το θέμα!), 
βασίζεται λοιπόν σε μια εσφαλμένη 
προϋπόθεση. Ας ελπίσουμε ότι ο 
νομοθέτης θα παρέμβει πάραυτα, 
όπως τον κάλεσε ήδη η Ολομέλεια των 
Δικηγορικών Συλλόγων να κάνει. 
Όμως, μέχρι τότε, δεν πρέπει να βγει 
καμία άλλη αντίστοιχη απόφαση. 
Εφόσον κάποιο Τμήμα του ΑΠ 
εμμένει τυχόν στην άποψη αυτή, η 
υπόθεση θα πρέπει να παραπεμφθεί 
στην Ολομέλεια, καθώς για το θέμα 
αυτό έχουν εκδοθεί αντίθετες 
αποφάσεις του Αρείου Πάγου αλλά 
και λόγω του ευρύτερου 
ενδιαφέροντος νομικού ζητήματος 
που τίθεται. 
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Φορολογικές δηλώσεις: 
Ολοταχώς για νέα 
παράταση  
Τι δείχνει ο λογαριασμός - Τρία 
στα δέκα εκκαθαριστικά ή το 
32,89% των φορολογουμένων 
καλούνται να πληρώσουν 
επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα 

που απέκτησαν το προηγούμενο 
έτος. 
 

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να δοθεί 
μία ακόμη παράταση στην υποβολή 
των φετινών φορολογικών δηλώσεων 
έως και το τέλος Αυγούστου. 

Το γεγονός ότι πάνω από 1.855.000 
φορολογικές δηλώσεις δεν έχουν 
ακόμα υποβληθεί σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΑΑΔΕ, αλλά και η πίεση 
που ασκούν προς το υπουργείο 
Οικονομικών λογιστές και 
φοροτεχνικοί, που δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν στον όγκο 

 

 

των υποχρεώσεων που 
έχουν, είναι πολύ 
πιθανό να οδηγήσει τις 
αρμόδιες αρχές να 
εισηγηθούν μία ακόμη 
παράταση. 

Ήδη, 51 λογιστικές 
ενώσεις με επιστολή 
τους προς τον υπουργό 
Οικονομικών ζητούν 
παράταση όχι ενός μήνα 
αλλά δύο μηνών και 
συγκεκριμένα μέχρι τις 
30 Σεπτεμβρίου. 
 
«Σκηνικό πολέμου» 

Στην επιστολή, μεταξύ 
άλλων, οι φοροτεχνικοί 
κάνουν λόγο για εικόνες 
που θυμίζουν «σκηνικό 
πολέμου» στα λογιστικά 
γραφεία κι αναφέρουν 
ότι έχουν προκύψει 
δεκάδες νέες 
υποχρεώσεις, όπως  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας, 
fuel pass, power pass και αντικατάσταση 
ηλεκτρικών συσκευών, με αποτέλεσμα να 
πηγαίνει πίσω ο προγραμματισμός. 

Πειθαρχικός έλεγχος για 
παραβάσεις του κώδικα 
δικηγόρων στις 
αποκαλούμενες τηλεδίκες.  
Αυτεπάγγελτη παρέμβαση που 
εκκινεί πειθαρχική διαδικασία κατά 
παντός υπευθύνου δικηγόρου για τις 

αποκαλούμενες τηλεδίκες, επι 
εκκρεμών υποθέσεων - Φραγμός   

στις τηλεδίκες.  
 

Τα τελευταία  χρόνια, όσο πυκνότερα  

σε εγκληματικότητα είναι τα δελτία 

ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών, 

τόσο πιο έντονη είναι η παρουσία 

δικηγόρων που διαμορφώνουν 

σκηνικό τηλεδικών. Φαινόμενα 

εκχυδαϊσμού του  λειτουργήματος, 

εκτυλίσσονται καθημερινά, ενώπιον 

ανύποπτων   τηλεθεατών, που δεν 

μπορούν να αντιληφθούν  πόσο 

τραυματίζει την Δικαιοσύνη αυτή 

πρακτική, πόσο προσβάλλει τα 

δικαιώματα του κατηγορουμένου και 

δη το τεκμήριο της αθωότητας, πόσο  

στιγματίζει τον νομικό μας 

πολιτισμό, όταν  τα μέσα  έχουν  

εκδόσει την ετυμηγορία τους πριν 

την απόφαση του Δικαστηρίου. 

Βεβαίως το κοινό, έχει δικαίωμα να 

πληροφορηθεί, αλλά σε ένα θεμιτό 

επίπεδο. Δεν  αμφισβητεί κανείς ότι 

η μεγάλη ευθύνη βαρύνει τους 

δημοσιογράφους και τα κανάλια, 

που στο ανεξέλεγκτο και χωρίς  

κανόνες  ανταγωνισμό, δεν έχουν 

ούτε ιερό ούτε  όσιο. Το φαινόμενο 

είναι διαχρονικό.  

Μεγαλοδημιοσιογράφοι, στιγμάτισαν 

επώνυμους δημοκρατικούς πολίτες 

ως εγκληματίες. Ο  αγωνιστής της 

δημοκρατίας, συγγραφέας Περικλής 

Κοροβέσης, καταγγέλθηκε από την 

περίφημη Νικολούλη, ως δολοφόνος 

του Παύλου Μπακογιάννη. Τον 

καιρό των συλλήψεων της 17 

Νοέμβρη, στοχοποιήθηκαν  

άνθρωποι του πνεύματος, ως 

Τρομοκράτες. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει  ο δημοσιογράφος Γ. 

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ, στο βιβλίο του      Η 

ΧΑΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ “Γιατί ένα ζεστό, 

καλοκαιρινό βράδυ του 2015 τόσες 

πολλές χιλιάδες άνθρωποι φώναξαν 

μαζικά το σύνθημα "Αλήτες-

ρουφιάνοι-δημοσιογράφοι"; 

Και γιατί τα ελληνικά ΜΜΕ 

συγκεντρώνουν τον πιο χαμηλό 

δείκτη εμπιστοσύνης ανάμεσα σε 38 

χώρες παγκοσμίως; Οι 20 + 1 

ιστορίες επιχειρούν μερικές 

απαντήσεις. Τις συναντάμε στις 

άθλιες διαπομπεύσεις οροθετικών 

γυναικών. Στον πατέρα που 

αυτοκτόνησε μετά τις αβάσιμες 

κατηγορίες τηλεοπτικής εκπομπής 

ότι βίασε την κόρη του. Στους 14 

ανύποπτους πολίτες που 

πληροφορήθηκαν από εφημερίδα 

πως είναι τρομοκράτες. Στα 

τηλεοπτικά ρεπορτάζ πολέμου που 

μεταδόθηκαν από μια ειρηνική 

περιοχή. Στον "Αυριανισμό" που 

χαρακτήριζε τον Μάνο Χατζιδάκι 

"σκουλικιασμένο τομάρι". Στα 

κατασκευασμένα ρεπορτάζ για  

γεγονότα που δεν συνέβησαν. Στον 

αφανισμό προσωπικών ζωών για 

χάρη της τηλεθέασης. Στα πτώματα 

των πρώτων σελίδων. Στα Fake News 

που διαδόθηκαν από ΜΜΕ και 

κατέβασαν ανθρώπους στους 

δρόμους. Στους δημοσιογράφους 

εκβιαστές και σε άλλους που 

προώθησαν την ομοφοβία και τον 

ρατσισμό. Στη σύλληψη της 

"τρομοκράτισσας" που 

προανήγγειλαν κανάλια χωρίς να 

είναι καν ύποπτη. Στους 

"τηλεβιασμούς" κατ' εξακολούθηση. 

Στην αγωνία καναλαρχών να 

στηρίξουν με κάθε τρόπο τις 

πολιτικές τους επιλογές. Ωστόσο την 

τελευταία διετία τα  φαινόμενα  

αυξήθηκαν κατακόρυφα. Αιτία για 

να εκκινήσει αυτή η διαδικασία είναι 

το γεγονός ότι πολλοί δικηγόροι, 

κάποιοι μάλιστα έχουν ως πελάτες 

τους τα πρόσωπα τα οποία 

εμπλέκονται στις εκκρεμείς 

υποθέσεις, να μετέχουν σε 

τηλεοπτικά παράθυρα, εκπομπών ή 

δελτίων ειδήσεων, και εκφράζουν 

γνώμες για υποθέσεις όπως η ιστορία 

με τα τρία παιδιά που πέθαναν στην 

Πάτρα, η δολοφονία της Καρολάιν 

Κράουτς από τον σύζυγό της, οι δίκες 

των ηθοποιών Δ. Λιγνάδη και Π. 

Φιλιππίδη, κ.λπ.  

Μια από τις  αιτίες εξάπλωσης   του 

φαινόμενου, ήταν η κατάργηση της 

δυνατότητας αυτεπάγγελτης δίωξης 

με το Ν. 4745/2020, που  στέρησε 

τα δικαιοδοτικά όργανα   από  την 

δυνατότητα   άσκησης   
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αυτεπάγγελτων διώξεων, με συνέπεια  

να  οδηγήσει στην ατιμωρησία της 

μικρής αυτής μερίδας  δικηγόρων 

που συστηματικά και παρά τις ρητές 

απαγορεύσεις επιδεικνύουν 

πειθαρχικά ελεγκτέα συμπεριφορά. 

Μετά τις δημόσιες δηλώσεις 

ορισμένων δικηγόρων επί εκκρεμών 

στη Δικαιοσύνη θεμάτων 

επικαιρότητας, η Ολομέλεια των 

Προέδρων των Δικηγορικών 

Συλλόγων Ελλάδος, σε ανακοίνωσή 

της, είχε   εκφράσει «τη ρητή και 

κατηγορηματική αντίθεσή της σε 

όποιες αντιδεοντολογικές 

συμπεριφορές» και στις τηλεδίκες 

και ζητεί την άμεση τροποποίηση του 

Κώδικα Δικηγόρων, προκειμένου να 

παρέχεται δυνατότητα 

αυτεπάγγελτης δίωξης από τους 

προέδρους των Πειθαρχικών 

Συμβουλίων. Και κρούοντας τον 

κώδωνα του κινδύνου στους καθ' έξιν 

και συνήθεια δικηγόρους που 

συμμετέχουν σε τηλεδίκες ότι «η 

άσκηση του δικηγορικού 

λειτουργήματος επιβάλλει την πιστή 

τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και 

δεοντολογίας για τη λυσιτελή άσκηση 

του έργου του δικηγόρου στην 

απονομή της Δικαιοσύνης, ως 

συλλειτουργού αυτής και για την 

επιβαλλόμενη διαφύλαξη του 

κύρους και της αξιοπρέπειάς του». 

Δεν είχε παραλείψει το ανώτατο 

όργανο των Δικηγορικών Συλλόγων 

της χώρας να επισημάνει ακόμα ότι 

«δεν συγχωρούνται, ιδίως σε  

 

 

δικηγόρους, παραβιάσεις της 

μυστικότητας της ποινικής 

προδικασίας και του τεκμηρίου 

αθωότητας του κατηγορουμένου, 

καταχρηστικές συμπεριφορές και 

συμμετοχή σε τηλεδίκες». Συνέπεια  

αυτού ήταν η τροποποίηση  του  

ΚΏΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ , ώστε  να 

είναι δυνατός  ο πειθαρχικός έλεγχος  

των παραβατών, και η Πειθαρχική 

Ολομέλεια των Προέδρων του ΔΣΑ, 

θα επιλαμβάνεται άμεσα τέτοιων 

συμπεριφορών για το πειθαρχικό 

έλεγχο των εμπλεκόμενων δικηγόρων 

στα πλαίσια της αρμοδιότητας του με 

τη δέουσα κατά νόμο διαδικασία. 

Ήδη, η  Ολομέλεια των Προέδρων των 

Πειθαρχικών του ΔΣΑ, την 7η 

Ιουλίου 2022,  έχοντας διαπιστώσει 

ότι το πρόβλημα των “τηλεδικών” από 

συναδέλφους δυστυχώς εσχάτως 

τείνει να λάβει διαστάσεις αποφάσισε 

να λάβει άμεσα περαιτέρω μέτρα σε 

βάρος των δικηγόρων που 

παραβιάζουν τον Κώδικα περί 

Δικηγόρων, τoν Κώδικα Δεοντολογίας 

και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

Καλεί τους συναδέλφους να 

αποφεύγουν τέτοιου είδους 

συμπεριφορές, που εκθέτουν το 

σώμα και να συμμορφώνονται με τη 

δεοντολογία του επαγγέλματος και εν 

γένει με τη νομιμότητα. 

Εξαιτίας της ανησυχίας για τα 

φαινόμενα δικηγόρων που 

συμμετέχουν σε τηλεοπτικές 

εκπομπές κάνουν «τηλεδίκες» επί 

εκκρεμών υποθέσεων, ο Δικηγορικός  

 

 

Σύλλογος Αθηνών ξεκίνησε 

πανελλαδικό έλεγχο. Επίσης, 

αυτεπάγγελτα ο Ζήσης Κωνσταντίνου, 

επικεφαλής των Πειθαρχικών 

Συμβουλίων, επιλήφθηκε του 

θέματος και άσκησε πανελλαδικά 

πειθαρχικές διώξεις κατά παντός 

υπευθύνου (in rem), οι οποίοι τα δύο 

τελευταία χρόνια εμφανίζονται στα 

τηλεοπτικά παράθυρα και εκπομπές 

επί εκκρεμών υποθέσεων. Εκτιμάται 

ότι στον κατάλογο των πειθαρχικά 

ελεγχομένων είναι περίπου 20 

δικηγόροι. Ωστόσο, οι πειθαρχικές 

διώξεις δεν είναι προσωποποιημένες, 

αλλά ο αρμόδιος εισηγητής θα κληθεί 

να εξατομικεύσει ποια άρθρα του 

Κώδικα Δικηγόρων έχουν 

παραβιαστεί κατά περίπτωση από 

τους περίπου 20 εγκαλούμενους 

πειθαρχικά δικηγόρους. 

Ο Ζήσης Κωνσταντίνου ζήτησε από 

όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, 

ανά την Ελλάδα, να του στείλουν 

βιντεοκασέτες των δελτίων ειδήσεων 

και των τηλεοπτικών εκπομπών, στις 

οποίες συμμετέχουν δικηγόροι. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα περί 

Δικηγόρων, παρέχεται η δυνατότητα ο 

ΔΣΑ πανελλαδικά να ελέγξει 

πειθαρχικά όλους τους δικηγόρους 

για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις τους, 

ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένοι σε 

άλλο Δικηγορικό Σύλλογο, εκτός των 

Αθηνών. 

 

Νομικά μαργαριτάρια… 
  

 

 

 

 

 

 

 

Με  την  έξαρση  των δικών για 

φόνους γυναικών, κάπου πήρε το 

μάτι μου ή κάπου άκουσα, ότι ο Α 

καλέστηκε να καταθέσει.  

Ελπίζω ο ανακριτής να μην ήταν 

αγενής,  να του   έβγαλε   

τουλάχιστον  κανένα «λικεράκι»… 

Ανέκδοτα για 
δικηγόρους 
 
Δικηγόρος: Πώς 
τερματίστηκε ο πρώτος 
σας γάμος; 
Μάρτυρας: Λόγω 
θανάτου. 
Δικηγόρος: Και με τίνος 
τον θάνατο; 
Μάρτυρας: Για 
μαντέψτε; 

*** 
Δικαστής: Γιατί 
δραπετεύσατε από την 
φυλακή κατηγορούμενε; 
Κατηγορούμενος: 
Επειδή ήθελα να 
παντρευτώ κύριε 
πρόεδρε! 
Δικαστής: Παράξενη 
ιδέα έχετε για την 
ελευθερία κύριε… 

*** 

Κι όμως, 
οι εκλογές θα γίνουν 
με την συμπλήρωση 
της τετραετίας… 

 

 


