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αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητοί νέοι διδάκτορες, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη η 

χαρά μου να βρισκόμαστε σήμερα ξανά κοντά σας, ένα χρόνο μετά την αφυπηρέτησή μας, τόσο 

εγώ όσο και η αγαπητή μου συνάδελφος ομότιμη καθηγήτρια Γιαννούλα Καρύμπαλη, της οποίας 

τον χαιρετισμό, μαζί με τον δικό μου, έχω την εξουσιοδότηση να διερμηνεύσω με τα λίγα λόγια 

που ακολουθούν. Ιδίως δε, μάλιστα, επειδή αυτό γίνεται κατά την αναγόρευση μεγάλου αριθμού 

νέων διδακτόρων της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, μιας ακαδημαϊκής δομής με πλούσια και 

ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική και ερευνητική ιστορία.  

 

Απευθυνόμενοι σήμερα στους νέους διδάκτορες της Σχολής μας αισθανόμαστε την ανάγκη να τους 

προβληματίσουμε για λίγο αναφορικά με το αποτέλεσμα της, ολοκληρωμένης πλέον, πολύχρονης 

ερευνητικής τους προσπάθειας. Αλήθεια, πέρα από την πολύ εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία του 

καθενός και της καθεμιάς σας στο ιδιαίτερο αντικείμενο της διατριβής σας, κάνοντας από πιο ψηλά 

έναν γενικό απολογισμό, τι μάθατε, τι έμεινε που παίρνετε μαζί σας από την επίπονη αυτή πορεία; 

Μάθατε κάτι; Οἶδατέ τι; 

 

Το «Έν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα», φράση που αποδίδεται στο Σωκράτη, δεν υπάρχει γραμμένη στην 

απόδοση των λόγων του από τον Πλάτωνα. Η πιο κοντινή σε νόημα φράση του εντοπίζεται σε 

αρκετά μεταγενέστερο έργο του φιλοσόφου Ιαμβλίχου (3ος αι. μ.Χ.), ο οποίος αναφέρει ότι «αυτός 

(ο Σωκράτης), φασίν, λέγει εν διαλόγω αυτού ότι “ουδέν οίδα ούτε διδάσκω τι, αλλά διαπορώ 

μόνον”», μόνον απορίες έχω. Προχωρώντας, σε ένα ακόμη μεταγενέστερο κείμενο του 

Ολυμπιόδωρου, ο Σωκράτης εμφανίζεται να λέει ότι τελικά κάτι έμαθε: «Εγώ μέν γάρ οὐδέν οἶδα 

πλήν ἓν μόνον, τό διδόναι λόγους καί λαμβάνειν, τήν διαλεκτικήν», την ανταλλαγή απόψεων.  

 

Χαρακτηριστικό είναι ακόμη ότι, σε πολλά πλατωνικά χωρία, ο Σωκράτης επιμένει πως κανένας 

δεν κάνει λάθη με τη θέλησή του. Έτσι στον διάλογο του Γοργία, παρατηρεί: «εγώ γαρ εί τι μη 

ορθώς πράττω κατά τον βίον τον εμαυτού, εύ ίσθι τούτο, ότι ουχ εκών εξαμαρτάνω αλλ’ αμαθία τη 

εμή» (αν στη ζωή μου κάνω κάτι που δεν είναι σωστό, μάθε το καλά, πως δεν αμαρτάνω εκούσια, 

αλλ’ εξαιτίας της αμάθειάς μου). Ακριβώς λοιπόν σ’ αυτήν την αμάθεια έχουμε χρέος να 

εναντιωνόμαστε, αναζητώντας την αλήθεια. Ελέγχεται όμως η αλήθεια; Δύσκολο, λέει στον Γοργία 

ο Πώλος στον Σωκράτη. Εκεί ο Σωκράτης εκρήγνυται: «ου δήτα, ώ Πώλε, αλλ’ αδύνατον· το γαρ 
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αληθές ουδέποτε ελέγχεται». Στο σημείο αυτό ο δάσκαλος της Νομικής και σύγχρονος φιλόσοφος 

Κώστας Μπέης σχολιάζει ότι «πράγματι άν θα ήταν εφικτό να βρεθεί η αλήθεια, αυτή δεν θα ήταν 

δεκτική αμφισβήτησης και ελέγχου. Γιατί αυτός ο έλεγχος επιχειρείται κάτω από τις εγγενείς 

ανασφάλειες της λήθης, αλλά και της ενσυνείδητης παραποίησης, έτσι ώστε η φερόμενη ως πλήρως 

αποδεδειγμένη δικανική αλήθεια, μόνον κατά δικονομική παραχώρηση να γίνεται αποδεκτή ως 

αδιαμφισβήτητη, ενώ όταν με τον όρο “αλήθεια” εννοούμε τη βασιμότητα κάποιας εκτιμητικής 

κρίσης ή κάποιας ενορατικής προσέγγισης εκείνων, για τα οποία δεν έχουμε –ή δεν μπορούμε να 

έχουμε– εμπειρία, τότε ατόπως γίνεται λόγος για αλήθεια. Πρόκειται για την πίστη, την πεποίθηση την 

οποία καθένας δικαιούται να έχει. Αλλά σε καμιά περίπτωση η πεποίθηση του ενός δεν μπορεί να 

λειτουργεί αποστομωτικά για τους άλλους. Ακόμη και η επιστημονική γνώση, η οποία στηρίζεται σε 

ακλόνητα αποδεικτικά μέσα, πειράματα και τεκμηριωμένη επαλήθευση, είναι διαρκώς ανοιχτή στη 

μελλοντική ανατροπή της. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται η γοητεία της έντιμης αναζήτησης της 

γνώσης, ότι δηλαδή ενέχει, ως αυτονόητο συστατικό στοιχείο της, τον αιφνιδιασμό της 

διαψευσιμότητάς της. Αυτό ήταν και το αληθινό μήνυμα του Σωκράτη, καθώς διακήρυσσε: έν οίδα ότι 

ουδέν οίδα. Η επίγνωσή του, ότι η γνώση του, όπως κάθε γνήσια γνώση, ήταν έκθετη στη μελλοντική 

ανατροπή της».  

 

Αφού το πρόβλημα, λοιπόν, είναι η κατεστημένη άγνοια, ο Πλάτων επικεντρώνεται σ’ αυτήν και 

διακρίνει τέσσερις μορφές της: απλή, διπλή, μέγιστη και σοφιστική άγνοια. Οι δύο τελευταίες, η 

μέγιστη και η σοφιστική, σήμερα είναι περισσότερο εξαπλωμένες από ποτέ και είναι οι πιο 

επικίνδυνες για την κοινωνία. «Μέγιστη» είναι η κατάσταση άγνοιας όταν κάποιος αγνοεί ένα 

πράγμα, έχει αντίληψη ότι το αγνοεί, αλλά επιμένει στις απόψεις του. «Σοφιστική», όταν προσπαθεί 

με διάφορες εικασίες και αυθαίρετα συμπεράσματα να καλύψει την άγνοιά του. Η πρώτη όμως 

μορφή, η «απλή» άγνοια, όταν κανείς αγνοεί κάτι, ενώ ταυτόχρονα έχει και αντίληψη ότι το αγνοεί, 

παραδέχεται δηλαδή την άγνοιά του, είναι η “ευλογημένη” άγνοια, η αφετηρία της σωκρατικής 

έρευνας για την αληθινή γνώση. Είναι η στιγμή όπου η Προσωπικότητα αντιλαμβάνεται την 

κατάστασή της και ανοίγεται με μια δεκτικότητα ικανή να αφομοιώσει την ποιότητα του 

Ανώτερου. 

 

Εύχομαι πραγματικά αυτό που θα σας μείνει από την μεγάλη ερευνητική σας προσπάθεια να είναι η 

επίγνωση αυτής ακριβώς της ελπιδοφόρου και δημιουργικής «απλής» άγνοιας, αυτής που δεν 

κλείνει τα αυτιά στις απόψεις των άλλων και αναδεικνύει τη μεγάλη δύναμη που έχει η επιμονή στη 

διάθεση για ειλικρινή και απροκατάληπτο διάλογο, με υπομονή και σεβασμό στους συζητητές της 

άλλης πλευράς, ακόμη και όταν αυτοί δεν επιδεικνύουν εξαρχής αντίστοιχη διάθεση. Δηλαδή, 

τελικά, «τό διδόναι λόγους καί λαμβάνειν, τήν διαλεκτικήν» του Σωκράτη, μέσα από την οποία θα 

δείτε να βρίσκονται λύσεις που δεν φαίνονταν και να γίνεται έργο, απροσδόκητα και ανέλπιστα. 

Μόνον έτσι, μόνο αναζητώντας συνεργάτες, όχι αντιπάλους, μπορούμε να δείξουμε έναν δρόμο 

τόσο για τον εαυτό μας και την επιστήμη μας όσο και για την ταλαιπωρημένη μας χώρα. Έναν 

δρόμο που περνά αναγκαστικά μέσα από την επίγνωση ότι του καθενός ο λόγος έχει ψήγματα 

αλήθειας. Ας σκύψουμε πάνω τους, ας τολμήσουμε να τα λάβουμε υπόψη κι αυτά, μαζί με όσα 

άλλα θεωρεί ως τώρα ο καθένας μας ως αλάνθαστα, ας δώσουμε μια ευκαιρία στο συμφέρον του 

κοινωνικού συνόλου, στο όφελος για τον τόπο, για την πατρίδα μας. 
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Αλλά και σ’ αυτό, τελικά, μας πρόλαβε ο Σωκράτης, με το δώρο που μας χαρίζει στον Κρίτωνα, 

κρίσιμο πάντα και σήμερα: «Μητρός τε και πατρός τε και των ἂλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερον 

ἐστί η πατρίς και σεμνώτερον και ἁγιώτερον και ἐν μείζονι μοῖρᾳ και παρά θεοῖς και παρ’ 

ἀνθρώποις». 

 

Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου: Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον Κοσμήτορα της Νομικής 

Σχολής Καθηγητή Παναγιώτη Γκλαβίνη για την ιδιαίτερη τιμή να με προσκαλέσει να παρευρεθώ 

στην τελετή αναγόρευσης των διδακτόρων της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Μιας Σχολής που πλησιάζει τον ένα αιώνα ζωής, κατατάσσεται στις 200 κορυφαίες 

Νομικές του Κόσμου και έχει αναδείξει κορυφαίες προσωπικότητες, που η επιστημονική τους 

γραφή όχι μόνο έχει μείνει ανεξίτηλη, αλλά έχει επηρεάσει καθοριστικά το νομικό δόγμα και την 

έννομη τάξη μας γενικότερα.  

 

Πέραν του εντόνου συμβολισμού της και της πολύ μεγάλης τιμής που περιποιεί στο πρόσωπό μου, 

αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα, θεωρώ την πρόσκλησή σας ως μια απαρχή και έμπρακτη έκφραση 

βούλησης της ακαδημαϊκής κοινότητας να καθιερώσει και να θεσμοθετήσει τον επιστημονικό 

διάλογο και τη συνεργασία όχι μόνο με τον κλάδο της διοικητικής δικαιοσύνης, τον οποίο υπηρετώ, 

αλλά και τη γενικότερη δικαστική λειτουργία. 

 

Δεν χωρεί αμφιβολία, κύριε Πρύτανη, κύριε Κοσμήτορα, αγαπητοί διδάκτορες, ότι το έργο του 

ακαδημαϊκού δασκάλου είναι ιδιαίτερα δυσχερές και πολυσχιδές. Αφενός πρέπει να προαγάγει τη 

νομική επιστήμη και αφετέρου να διαπλάσει νέους επιστήμονες που πέρα από τη γνώση που πρέπει 

να τους μεταδώσει, έχει χρέος να τους κάνει να αγαπήσουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

 

Είναι προφανές ότι τούτο δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν καταστήσει το γνωστικό αυτό 

αντικείμενο κατανοητό, εύληπτο και εν τέλει γοητευτικό και ελκυστικό.  

 

Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι τουλάχιστον εξίσου δυσχερές είναι και το δικαιοδοτικό έργο και η 

απονομή της δικαιοσύνης. Μια δυσχέρεια που είχε γίνει αντιληπτή από πολύ παλιά. Ο Αριστοτέλης 

τόνιζε με έμφαση “πλανάται όστις φαντάζεται ότι είναι πράγμα εύκολον το να κρίνη κανείς τα 

δίκαια και τα άδικα”. Συμπλήρωνε δε με έμφαση ο Αδαμάντιος Κοραής ότι “ όσον αυτεξούσιον 

όσον αδέκαστον όσον απόλυτον από σχέσεις εξωτέρας, και αν υποθέσης τον δικαστήν, αυτός έχει 

παρά ταύτα, πολλάκις να πολεμή την ιδίαν του άγνοιαν ή το σφοδρότερον από όλους τους 

δεκασμούς τον δεκασμόν των ιδίων του παθών” . 

 

Έτσι λοιπόν από την εμπειρία μου ως δικαστή του Συμβουλίου της Επικρατείας επί 36 χρόνια 

καταλήγω στο συμπέρασμα ότι : τα σημαντικότερα και ασφαλέστερα εφόδια για την επιτέλεση του 

δικαστικού λειτουργήματος αλλά και της υπηρέτησης του δικαίου γενικώς είναι η παιδεία με την 

διπλή όμως έννοιά της, Όπως δηλαδή την συνέλαβε ο Μεγάλος Δάσκαλος του Γένους Αδαμάντιος 

Κοραής, εμπνεόμενος από την αρχική θεωρία του Θέωνα του Σμυρναίου και του Rousseau 

αργότερα, όπως ο τελευταίος την διατύπωσε στο ιστορικό έργο του “Περί παίδων αγωγής”: όχι 

μόνο παιδεία κεφαλής, όπως αποκαλεί την απλή επιστημονική επάρκεια, που τελειοποιεί τις 

διανοητικές δυνάμεις του ανθρώπου, αλλά και παιδεία στήθους ή ψυχής. Αυτή δηλαδή την 

παιδεία που τελειοποιεί τις ηθικές δυνάμεις και μας μαθαίνει την τέχνη της ζωής, της αρετής 
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και της συμπεριφοράς μας και ως ατόμων και ως μελών του κοινωνικού συνόλου. Μιας 

παιδείας που, όπως την διατυπώνει ο Πλάτωνας, συντελεί στη διαμόρφωση πολιτών για να 

διοικήσουν και να διοικηθούν. Έτσι μόνο μπορεί να δικαιωθούν ιστορικά η σωκρατική θεωρία, 

κατά την οποία η αρετή είναι διδακτή, και η αριστοτελική, σύμφωνα με την οποία “εν δε 

δικαιοσύνη πάσα αρετή εστί”.  

 

Όλα αυτά βέβαια υπό τη βασική προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαραίτητα πολιτική και νομοθετική 

βούληση για την τήρηση και εφαρμογή των εγγυήσεων που απορρέουν από την αρχή του κράτους 

δικαίου.  

 

Τι σημαίνει όμως αρχή του κράτους δικαίου; στο σύγχρονο κράτος σημαίνει πρωτίστως τη 

δικαιοκρατική αρχή, δηλαδή την σύγχρονη αναγωγή του νόμου σε βασιλέα των πάντων, όπως μας 

έλεγε ο Πίνδαρος, αλλά όχι μόνο. Σημαίνει επίσης πρωτίστως και μια αρχή, η οποία ναι μεν δεν 

έρχεται να αμφισβητήσει οντολογικά την ιδέα του κράτους, αλλά οπωσδήποτε έρχεται να 

επαναπροσδιορίσει δικαιώματα και υποχρεώσεις, επιπροσθέτως δε εγγυήσεις, μέσα και αξίες. Μια 

αστείρευτη πηγή έμπνευσης αρχών και δικαιωμάτων, αρχών με έκδηλη την αντικειμενική τους 

λειτουργία, αλλά και με ένα ευρύ πεδίο αναγνώρισης υποκειμενικών δικαιωμάτων. Μια αρχή με 

έκδηλη ευλυγισία, προσαρμοστικότητα και ευρυχωρία ικανή να στεγάσει όχι μόνο τις σύγχρονες 

αλλά και τις μελλοντικές απαιτήσεις τόσο στο επίπεδο των ουσιαστικών, αλλά και των 

διαδικαστικών και δικονομικών δικαιωμάτων. Ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να είναι δίκαιο αν 

δεν διαπνέεται και αν δεν λειτουργεί ταυτόχρονα ως κοινωνικό κράτος. Ένας σύγχρονος 

συντακτικός και κοινός νομοθέτης, όταν νομοθετεί, θα μπορεί να νιώθει υπερήφανος μόνο αν με 

ειλικρίνεια και ανυπόκριτα θα ήταν σε θέση να επαναλάβει τα λόγια του Σόλωνα ασχέτως αν αυτά 

ειπώθηκαν 2.500 και πλέον χρόνια πριν: “Απελευθέρωσα τους πολίτες με το να συνταιριάξω να 

ισχύουν από κοινού η δικαιοσύνη και η κρατική βία. Και εκτέλεσα την αποστολή μου καθώς τους 

είχα υποσχεθεί. Και συνέστησα θεσμούς που να ισχύουν εξίσου για τον κακό και τον καλό, έτσι 

που ο καθένας τους να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη απαλλαγμένη από ελιγμούς” .  

 

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα ενός διαρκούς και αδιάκοπου, αλλά κυρίως 

γόνιμου επιστημονικού διαλόγου ανάμεσα στη θεωρία και τη νομολογία. Ενός διαλόγου που , όπως 

έχει αποδειχθεί ιστορικά, έχει συμβάλει στην ικανότητα του δικαίου να προσαρμόζεται στις 

εκάστοτε συνθήκες, ανάγκες και απαιτήσεις που δημιουργεί η αμείλικτη πραγματικότητα. Ως 

δικαιοδοτική εξουσία αναμένουμε πάντοτε και με ενδιαφέρον τα πορίσματα της επιστήμης και της 

θεωρίας, είτε αφορούν θεωρητικές και in abstracto θέσεις, είτε de lege lata ή de lege ferenda 

προσεγγίσεις, προκειμένου να αξιολογηθούν και να περάσουν στον χώρο της εφαρμογής και της 

πράξης. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει ότι ο δικαστής πρέπει να είναι αμέτοχος από τις ερμηνευτικές 

αυτές προσεγγίσεις του δικαίου, αποστασιοποιούμενος από τις νομικές, δικαιοπολιτικές και 

κοινωνικές εξελίξεις. Πρώτιστο καθήκον του δικαστή είναι όχι μόνο να παρακολουθεί και να 

συμμετέχει στις γενικότερες επιστημονικές συζητήσεις μεταξύ θεωρίας και νομολογίας , αλλά 

καθώς επίσης να παρακολουθεί και τα πορίσματα των συγγενών επιστημών που προσεγγίζουν το 

δίκαιο από άλλη πολύ ενδιαφέρουσα οπτική γωνία. Χαρακτηριστικότερα ίσως παραδείγματα 

αποτελούν η φιλοσοφία του δικαίου και η κοινωνιολογία του δικαίου, οι οποίες έχουν να μας 

προσφέρουν πολύ χρήσιμα εργαλεία που φέρνουν την εφαρμογή του δικαίου πιο κοντά στην 

κοινωνική πραγματικότητα, χωρίς βέβαια σε κάθε περίπτωση να να παραβλέπεται το κανονιστικό 
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περιεχόμενο της ισχύουσας διάταξης. Με άλλες λέξεις, καθήκον του δικαστή, αλλά και κάθε 

σύγχρονου νομικού και εφαρμοστή του δικαίου είναι να κινείται μεταξύ αυτών που δίδαξε ο 

αείμνηστος δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών Antonin Scalia, ως 

υπέρμαχος της κειμενιστικής θεωρίας, και ο σπουδαίος Γάλλος Δημοσιολόγος Maurice Hauriou 

που θεωρούσε αδιανόητη κάθε κρατική λειτουργία με απόλυτη θετικιστική προσέγγιση του δικαίου 

και παντελώς απαλλαγμένη και αποστασιοποιημένη από ηθικά στοιχεία. Ένα δίκαιο κράτος που 

σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών δεν πρέπει να αρκείται σε χρηστή μόνο Διοίκηση. Εξίσου 

χρηστοί πρέπει να είναι νομοθέτης και δικαστής. Αυτό που συνήθως προσδιορίζει τον δικαστή από 

την ρωμαϊκή εποχή είναι η αρχή jura novit curia. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να δανεισθώ μια 

άποψη ενός σπουδαίου Προέδρου του Γερμανικού Ακυρωτικού που θεώρησε την αρχή αυτή 

ελλειμματική: jura novit curia et mores, προσέθεσε, διότι πραγματικά δεν μπορεί να νοηθεί 

δικαστής χωρίς ήθος.  

 

Απευθυνόμενη στους νέους διδάκτορες θα ήθελα να σας συγχαρώ για το σπουδαίο επιστημονικό 

επίτευγμά σας ευχόμενη σε όλες και όλους σας υγεία και προσωπική επιτυχία. Στις δύσκολες 

περιόδους που βιώνουμε μην επαναπαύεστε, αλλά θεωρείστε, με ό,τι και αν ασχοληθείτε, ότι η 

πολύ σπουδαία επιτυχία σας συνιστά απλώς μια πολύ σημαντική αφετηρία για μια γοητευτική και 

αδιάκοπη προσπάθεια για λαμπρή επιστημονική και επαγγελματική πορεία.  

 

 


