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Αξιότιμοι καλεσμένοι! 

Εκλεκτοί μύστες οι περισσότεροι της νομικής επιστήμης στη χώρα 

μας και όχι μόνον.  

Αγαπημένοι συνάδελφοι, δικαστές κάθε δικαιοδοσίας! 

Ευχαριστώ πολύ το συνάδελφο Πρόεδρο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, κυρίως όμως διεθνούς ακτινοβολίας νομικό επιστήμονα, 

Ιωάννη Σαρμά που με τίμησε με την πρότασή του να βρίσκομαι αυτή τη 

στιγμή σε αυτό το βήμα.  

Ο Ιωάννης Σαρμάς διακρίνεται μεταξύ άλλων για την έμφυτη 

σεμνότητά του και για να αναφερθώ στο πόνημά του – το  βιβλίο του, 

προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου πως δεν γνωρίζω το συγγραφέα. 

Το βιβλίο με τίτλο «Η ΄Ενωση Δικαίου» που αποτελεί το δεύτερο της 

τριλογίας «Τα μεγάλα θέματα της νομολογίας» καίτοι έχει εκδοθεί από 

εκδοτικό οίκο που ειδικεύεται σε σχετικά με τη νομική επιστήμη 

συγγράμματα είναι ωφέλιμο να υπάρχει στη βιβλιοθήκη του κάθε 

σπιτιού. Και τούτο γιατί είναι ένα ιστορικό βιβλίο, αποτέλεσμα – προϊόν 

και ενδελεχούς μελέτης εξαιρετικής βιβλιογραφίας περιλαμβάνουσας 

μελέτες, μονογραφίες, συγγράμματα καταξιωμένων επιστημόνων.  

Είναι τμήμα της Ιστορίας της Ευρώπης από τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο μέχρι το 2019 υπό το πρίσμα της σταδιακής στο πέρασμα των 

χρόνων πραγματοποίησης της ιδέας της ευρωπαϊκής ένωσης για την 

εξασφάλιση στα κράτη μέλη της της ειρήνης  και της βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής σε όλους τους τομείς.  

Η εύληπτη και καθόσον αφορά κυρίως τη γενική εισαγωγή 

γλαφυρή γραφή του, εισφέρει στο να γνωρίσει εμπεριστατωμένα ο 

αναγνώστης τι είναι η ευρωπαϊκή ένωση,  ποιές οι κάθε μορφής 

επιπτώσεις στη δική του ζωή, ενδεικτικά θα γνωρίσει τι προηγήθηκε για 

να ταξιδεύει μόνον με την ταυτότητά του από την Ελλάδα σε κράτος 



μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης, πού στηρίχτηκε η απαγόρευση των 

διαφημίσεων των προϊόντων καπνού…. θα αντιληφθεί πως το brexit ήταν 

το χρονικό μιας προαναγγελθείσας κυοφορούμενης από ετών 

αποχώρησης.  

Για τεκμηρίωση των προαναφερθέντων και προς άρση κάθε 

αμφιβολίας, πώς είναι δυνατόν ένα βιβλίο που το κυρίως περιεχόμενό 

του αναφέρεται στις αποφάσεις του δικαστηρίου της ευρωπαϊκής 

ένωσης να είναι χρήσιμο έως απαραίτητο στον οποιοδήποτε πολίτη, θα 

σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τη γενική εισαγωγή του βιβλίου « ο 

αναγνώστης, στην εδώ κεντρική εισαγωγή και στις εισαγωγές των 

τεσσάρων μερών του βιβλίου, θα βρει την ιστορία της ευρωπαϊκής 

ένωσης παρουσιασμένη υπό το πρίσμα της αναζήτησης αυτού που 

οδήγησε στη δημιουργία της, στην ανάπτυξη και τη συνεχή επέκταση της. 

Τα τέσσερα μέρη του βιβλίου αντανακλούν τις περιόδους εξέλιξης του 

ενωσιακού φαινομένου συγχρόνως όμως και της νομολογίας του 

δικαστηρίου της ΄Ενωσης.  ΄Επαιξε κι αυτό, και παίζει πάντα όπως θα 

δούμε, ένα θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη και τον δυναμισμό της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης..…. και το αποτέλεσμα είναι, όπως θα δούμε 

ότι με τη χρήση απλών δικαιϊκών αρχών, κυρίως ερμηνευτικού 

χαρακτήρα, το δικαστήριο διεισδύει, αναλύει και επιλύει και τα πιο 

δυσχερή και δυσνόητα ζητήματα, αυτά που χρειάζονται να επιλυθούν με 

τον ορθό νομικό λόγο, ώστε οι λύσεις να γίνουν πειστικές, και να 

μπορέσουν να επιβληθούν στις αντιστάσεις που αναπόφευκτα βρίσκει 

στο βηματισμό της προς μια όλο και πιο στενή ένωση το εγχείρημα του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος».  

Οι παρατηρήσεις του συγγραφέα σε κάθε απόφαση του ΔΕΕ που 

παρατίθεται και πρέπει να εκτεθεί παρουσιάζουν όλες ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον που αρχίζουν (παρατηρήσεις) πάντα από την περιγραφή των 

πραγματικών περιστατικών της κάθε υπόθεσης, κερδίζοντας έτσι το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη για την έκβασή της, και τον προσελκύουν να 

συνεχίσει και στην επόμενη απόφαση και τελικά να διαπιστώνει πως σε 

μεγάλο τμήμα της καθημερινότητάς του έχει συμβάλει μέχρι σήμερα η 

ευρωπαϊκή ένωση.   

Ακόμη θα ήταν εύστοχη η συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση 

του Υπουργείου Παιδείας , ώστε είτε η γενική εισαγωγή του βιβλίου να 

διανεμηθεί στους μαθητές των λυκείων της χώρας και να αποτελέσει 



αντικείμενο γόνιμης συζήτησης μεταξύ καθηγητών και μαθητών είτε με 

βάση αυτήν (γενική εισαγωγή) να συνταχθεί βιβλίο που θα διδάσκεται 

στη μέση εκπαίδευση στα πλαίσια σχετικού μαθήματος.   

Για μας τους δικαστές, είναι αυτονόητο, θα είναι ένα από τα 

ευαγγέλιά μας. Όταν οι διαβασμένες σελίδες του βιβλίου σιγά σιγά 

αυξάνονται ο αναγνώστης θα αναρωτηθεί ποια είναι η δική του σχέση με 

την ευρωπαϊκή ένωση ως πολίτης κράτους-μέλους αυτής.  

Με το τέλος δε αυτής (ανάγνωσης) ο καθένας θα δώσει τη δική του 

απάντηση.  

΄Αραγε αυτή θα είναι «πατρίδα μου (η λέξη πατρίδα συναντάται 

και στον ΄Ομηρο) είναι η Ελλάδα όπου οι πρόγονοί μου μεγαλούργησαν 

θέτοντας τις βάσεις του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού και όχι 

μόνον πολιτισμού, που τα σύνορά της προστάτευαν οι ακρίτες μας και 

τώρα τα τρία όπλα του πάντοτε αξιόμαχου και ένδοξου στρατού μας 

αλλά είμαι και πολίτης της ευρωπαϊκής ένωσης και απολαμβάνω τα εκ 

του γεγονότος αυτού οφέλη καιροφυλακτώντας και ελπίζοντας να 

υπερτερούν των συνεπειών του ενωσιακού δικαίου που τείνει να 

υφίσταται σε κάθε τομέα του εσωτερικού δικαίου;». 

 


