Άγνωστες πτυχές γνωστών μας ανθρώπων

Συνέντευξη στους:

Μαρίνα Τσικουρή και Αντώνη Καρατζά

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ

Δεν μπορεί η Πολιτεία να απαιτεί τα
πάντα από τους δικαστές χωρίς η ίδια
να προσφέρει έστω τα στοιχειώδη

Έ

να χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, ο
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ συναντά την πρώτη γυναίκα πρόεδρο
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, την Αρεοπαγίτη
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου. Ασχολούμενη επί πολλά
χρόνια με το δικαστικό συνδικαλισμό, σταχυολογεί ως
πρώτιστο μέλημα της Ένωσης τη διασφάλιση του κύρους
της δικαιοσύνης η οποία αντιμετωπίζει οξύτατα πλέον
προβλήματα, με σοβαρότερο αυτό της καθυστέρησης
στην απονομή της. Προτείνοντας συγκεκριμένες ρεαλιστικές λύσεις αναμένει από την Πολιτεία να προσφέρει
αυτά που μπορεί στο μέτρο των κρατουσών συνθηκών,
ώστε να συνδράμει τον δικαστή στο δύσκολο έργο του.
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Who is Who

• Σπούδασε στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, Πανεπιστήμιο Paris
ΙΙ, Σορβόννη, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Μιλάει πολύ καλά Γαλλικά
και Αγγλικά
• Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων επί δεκαπέντε (15) χρόνια. Για τη θητεία
2012-2014 έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Ένωσης
• Συμμετείχε σε πολλά Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια, ως
εκπρόσωπος του Αρείου Πάγου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
• Διδάσκει επί τέσσερα χρόνια στην Εθνική Σχολή Δικαστών
(Αστικό Δίκαιο).
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ΣΥΝ.: Κυρία Θάνου είστε η πρώτη γυναίκα
πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή
που έχετε από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων σας χαρακτηρίσει
ως «έκρυθμη». Θα θέλαμε να μας μιλήσετε
αρχικά για τη δική σας πορεία, τα γεγονότασταθμούς στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή.
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Σταθμούς στην
επαγγελματική μου ζωή θεωρώ πρώτα απ’
όλα την εισαγωγή μου στη Νομική Σχολή,
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχα επιλέξει τη
Νομική Σχολή από νεαρή ηλικία, από μαθήτρια. Χωρίς να μπορώ να δώσω και μέχρι
τώρα ακόμα μια εξήγηση, μου άρεσε ιδιαίτερα η νομική επιστήμη. Πολύ νωρίς επίσης,
ήδη από φοιτήτρια, επέλεξα και το Δικαστικό
Σώμα. Ήταν μια ενσυνείδητη επιλογή. Δεύτερος σταθμός λοιπόν για μένα ήταν η επιτυχία
μου στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο Δικαστικό Σώμα, το 1975. Από ‘κει και πέρα η
υπηρεσιακή μου εξέλιξη ήταν η φυσιολογική
που έχουν όλοι οι δικαστές. Ιδιαίτερα τιμητικός σταθμός ήταν στη συνέχεια η εκλογή μου
στην προεδρία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ασχολούμαι βέβαια επί πολλά
χρόνια, περίπου μια 20ετία, με το δικαστικό
συνδικαλισμό, δεν ήταν κάτι που το απεφάσισα και το έκανα την τελευταία στιγμή. Για αρκετά χρόνια χρημάτισα αναπληρωτής γενικός
γραμματέας της Ένωσης, για ορισμένο άλλο
διάστημα αντιπρόεδρος της Ένωσης, μία διετία έφυγα και πήγα στο Τριμελές Συμβούλιο
του Εφετείου και μετά επανήλθα και πάλι.
Θεώρησα λοιπόν πολύ τιμητική για μένα την
εκλογή αυτή στο προεδρείο της ένωσης, η
οποία έλαβε χώρα στην πιο κρίσιμη θα μπορούσα να πω στιγμή για την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και για τη χώρα μας συνολικά.
Ήταν λοιπόν μία πρόκληση η εκλογή μου σ’
αυτές τις ώρες. Ορισμένοι με ρωτούν «μετανιώσατε;». Όχι, δεν μετάνιωσα καθόλου.
Αισθάνομαι την ικανοποίηση ότι εξήντλησα
όλα όσα θεωρώ ότι μπορούσα να κάνω, όσα
μπορούσα να δώσω, τα έδωσα όλα, και θα
συνεχίσω από τη θέση αυτή της προέδρου
της ενώσεως. Αναφερθήκατε και στο γεγονός
ότι ήμουν η πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση.
Και αυτό επίσης θεωρώ ότι είναι διπλά τιμητικό, το ότι με τίμησαν και οι άνδρες συνάδελφοι, διότι πίστεψαν, θεώρησαν και εκείνοι ότι
έχω τα προσόντα για να αναλάβω και μάλιστα
σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο.
ΣΥΝ.: Το νέο προεδρείο της ΕΔΕ έχει να επιδείξει και μία ακόμα πρωτιά: την ενωτική
συγκρότησή του, καθώς σε καίριες θέσεις
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επελέγησαν εκπρόσωποι των άλλων δύο
ομάδων που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες.
Ένα χρόνο μετά, πώς εκτιμάτε τη συγκρότηση αυτή; Πιστεύετε ότι το σύστημα αυτό
αποδίδει;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Η συγκρότηση του
ενωτικού προεδρείου ήταν πράγματι κάτι το
οποίο το ήθελα πολύ. Είχα κάνει πρόταση και
προεκλογικά να κατέβουμε όλοι μαζί, ενιαία.
Βέβαια τυπικά είναι ενιαίο το ψηφοδέλτιο
της Ένωσης, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν
επιτρέπεται να έχουμε τουλάχιστον εμφανώς
ομάδες είτε με κάποια κομματική ταμπέλα είτε με άλλου είδους ταμπέλα. Είχα κάνει όμως
πρόταση προεκλογικά να κατέβουμε και ουσιαστικά όλοι μαζί. Θεωρώ ότι στο δικαστικό
συνδικαλισμό έτσι πρέπει να λειτουργούμε.
Δεν έγινε δεκτό τότε το αίτημά μου, τους είπα
όμως ότι θα κάνω ό,τι μπορώ τουλάχιστον
μετεκλογικά, εάν αναλάβω ως πρόεδρος της
Ένωσης, και το κάναμε πράξη ακριβώς με την
επιλογή σε θέσεις κλειδιά του προεδρείου συναδέλφων και από τις άλλες ομάδες. Με ορισμένους εξ αυτών και συγκεκριμένα με το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης τον κ. Μανωλίδη,
τον Πρόεδρο Εφετών, υπάρχει μια πολύ καλή
συνεργασία, διότι και εκείνος διέπεται από τις
ίδιες σκέψεις και αρχές, δηλαδή της καλής συνεργασίας και του καλού κλίματος. Εξάλλου
αυτό επιβάλλει και η δικαστική μας ιδιότητα.
Θεωρώ ότι ο δικαστής είναι πρώτα δικαστής
και μετά συνδικαλιστής, δεν μπορεί λοιπόν να
κάνει μία στενή και στείρα αντιπολίτευση.
ΣΥΝ.: Ποιο είναι το πρώτιστο μέλημα της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων; Τι θέλει
να προσφέρει στα μέλη της πρωτίστως;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Η διασφάλιση του
κύρους της δικαιοσύνης. Αυτή προέχει ακόμα και πριν από τις οικονομικές διεκδικήσεις.
Δίνω αγώνα συνεχώς για τη διασφάλιση αυτού του κύρους. Αισθάνομαι ικανοποίηση γι’
αυτό, από ό,τι εισπράττω βέβαια και από τους
συνάδελφους, που μου λένε ότι τουλάχιστον
υπήρχε ένας πρόεδρος που ακουγόταν η φωνή του. Που έδειξε ότι χειρίζεται το ζήτημα με
μέτρο, χωρίς κραυγές περιττές. Η προστασία
του κύρους λοιπόν είναι το α και το ω. Όλα τα
άλλα συμπεριλαμβάνονται.
ΣΥΝ.: Πώς διασφαλίζεται συγκεκριμένα το
κύρος της δικαιοσύνης;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Πρώτον αξιώνουμε να μας συμπεριφέρονται ως ισότιμους
οι λειτουργοί των άλλων δύο λειτουργιών,
διότι πράγματι από το Σύνταγμα είμαστε ισότιμοι. Γίνεται προσπάθεια και ίσως πολύ συχνή τώρα τελευταία με διάφορες δηλώσεις

εκπροσώπων των άλλων δύο λειτουργιών
να μειώσουν τη δικαιοσύνη και το δικαστικό λειτούργημα και είδατε ότι αντιδρούμε
συχνά σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Το κύρος
λοιπόν εξαρτάται αφενός μεν από τη συμπεριφορά των άλλων προς εμάς, στους οποίους
δεν πρέπει να επιτρέπουμε να μας μειώνουν,
αλλά εξαρτάται και από τη συμπεριφορά τη
δική μας, δηλαδή του δικαστή. Και αυτό το
λέω συνέχεια: πρέπει οι ίδιοι να είμαστε άξιοι σεβασμού, πρέπει επομένως και με τη συμπεριφορά μας και με τις αποφάσεις μας να
πείθουμε ότι είμαστε αντικειμενικοί, αμερόληπτοι και σωστοί σαν δικαστές, δηλαδή ότι
είμαστε αντάξιοι της δικαστικής ιδιότητας την
οποία φέρουμε.
ΣΥΝ.: Όμως και τα δύο κυρία Πρόεδρε δεν
είναι ευχολόγια, με την έννοια των καλών
προθέσεων και της καλής διάθεσης με την
οποία λέγονται;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Ναι. Κατ’ αρχήν
είναι όπως το λέτε, είναι ευχολόγιο, αλλά όπως είδατε αυτό μπορεί να αξιωθεί και με πιο
δυναμικές ενέργειες, αναφέρομαι στις διακοπές συνεδριάσεων. Δεν έχει σημασία το τι
αποτέλεσμα υπήρξε, όμως το βιώσαμε όλοι
ότι υπήρξαν έντονες αντιδράσεις των δικαστών οι οποίες δεν είχαν γίνει ποτέ άλλοτε.
Και βέβαια φτάσαμε ως εκεί, γιατί ετέθησαν
απέναντι στους δικαστές με τους χειρισμούς
που έκαναν.
ΣΥΝ.: Από την πλευρά της κυβέρνησης αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι επέμεινε σε μια
στείρα λογική και πολιτική, σε μια αδιαλλαξία. Κρίνοντας εκ των υστέρων τη δική σας
στάση, πιστεύετε ότι επιτεύχθηκε κάτι το
οποίο να είναι άξιο λόγου σήμερα; Έμεινε
κάτι από αυτή την ιστορία ως προς το αποτέλεσμα που είχαν αυτές οι αντιδράσεις ή
απλά ήταν μία κόντρα η οποία κατέληξε εκεί
που κατέληξε;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Κατ’ αρχήν δεν
ήταν κόντρα, δεν το είδαμε ποτέ ως κόντρα.
Το είδαμε ως κάτι απαραίτητο να γίνει. Θεωρήσαμε ότι ήταν τόσο μεγάλη η υποβάθμιση
των δικαστών, ώστε έπρεπε να βρούμε και
εμείς έναν τρόπο δυναμικό για να ακουστεί
η φωνή μας ή εν πάση περιπτώσει και αν
ακόμα δεν εισακουσθεί, όπως δεν εισακούσθηκε, τουλάχιστον να δείξουμε την έντονη
αντίδρασή μας, την έντονη δυσαρέσκειά μας.
Δεν βρήκαμε λοιπόν κάποιον άλλο τρόπο,
δεν υπήρχε άλλος τρόπος, παρά μόνο αυτή η
έντονη αντίδραση. Θεωρώ ότι με τον τρόπο
αυτό δείξαμε ότι έχει παρουσία το Δικαστικό
Σώμα, ότι δεν δέχτηκε αδιαμαρτύρητα αυτό
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το μεγάλο πλήγμα. Διότι επέφεραν πράγματι
ένα μεγάλο πλήγμα με αυτές τις πολύ υψηλού
ποσοστού περικοπές των αποδοχών μας, οι
οποίες πλήττουν την ανεξαρτησία, πλήττουν
το κύρος του δικαστή. Γι’ αυτό ίσως θα με είχατε ακούσει να λέω πολλές φορές ότι το ζήτημα είναι θεσμικό κυρίως και όχι οικονομικό.
Νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό συνεισέφερε
πολύ ο αγώνας μας. Δηλαδή αν με ρωτήσετε
«θα προτιμούσατε να μην τα είχατε κάνει όλα
αυτά ή θεωρείτε σωστό που τα κάνετε;», θα
σας έλεγα ότι θεωρώ σωστό ότι τα κάναμε και
ότι δείξαμε τουλάχιστον ότι δεν είναι εύκολο
να περάσεις κάτι εις βάρος του δικαστικού
σώματος, ότι θα συναντήσεις αντίδραση.
ΣΥΝ.: Κάνοντας την αυτοκριτική σας έχετε
αναγνωρίσει ότι οι αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις των δικαστών ήταν έντονου
χαρακτήρα και στα όρια της νομιμότητας ως
αντίδραση στην παραβίαση από το ίδιο το
κράτος των συνταγματικών διατάξεων των
άρθρων 26, 87 και 88. Σας καταλογίζεται
όμως ότι αυτή είναι μια «θεωρητική θεμελίωση της αυτοδικίας και μάλιστα από τους
επαγγελματίες εφαρμοστές του δικαίου»*.
Τι απαντάτε στο επιχείρημα αυτό;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Είχαμε πει και τότε
ότι ακριβώς γι’ αυτό θεωρήσαμε ότι νομιμοποιούμαστε να φτάσουμε σε αυτή την ακραία
μορφή αντίδρασης, αφού η ίδια η πολιτεία
έρχεται, χωρίς να σέβεται τους δικαστές, και
καταλύει το άρθρο 88. Αναμφίβολα το κατέλυσε, διότι έπαψαν πλέον οι αποδοχές των
δικαστών να είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους, όταν ο νεοδιοριζόμενος πρωτοδίκης έχει πλέον καθαρές μηνιαίες αποδοχές
1.300 ευρώ. Οι δικαστές ήμασταν οι πρώτοι
οι οποίοι από το 2010 μας καταργήθηκε ολοσχερώς το επίδομα εορτών, δώρου κ.λπ. και
λαμβάνουμε μόνο 12 μισθούς το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πέρα από τη μείωση
του κύρους μας, υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στην άσκηση του λειτουργήματός μας,
διότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Να
σας δώσω ένα παράδειγμα: ένας νέος δικαστής που τοποθετείται στη Σάμο, στην Κρήτη,
στην Κομοτηνή πώς θα νοικιάσει σπίτι, πώς
θα πληρώνει τις συνδρομές του για τα νομικά
περιοδικά, πώς θα πληρώνει τα αναλώσιμα,
πώς θα ζήσει με αυτά τα χρήματα; Τώρα μάλιστα είναι οξύτερο το πρόβλημα γιατί έχουμε
πάρα πολύ συχνές αποσπάσεις από το ένα
μέρος στο άλλο για ένα εξάμηνο, ακριβώς
επειδή υπάρχουν μεγάλα κενά οργανικών
* Μιχάλης Ντόστας, Πρωτοδίκης Γρεβενών, «Ο Έλληνας δικαστής και ο Σωκράτης», www.ethemis.
gr/o-ellinas-dikastis-ke-o-sokratis-2/
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θέσεων. Αποσπάται λοιπόν, ας πούμε από τη
Χίο ένας νέος συνάδελφος για να πάει στη Ζάκυνθο και εκεί βεβαίως φθάνει σε αδιέξοδο,
παίρνει την Ένωση και λέει «πώς θα τα καταφέρω εγώ, τι θα κάνω;». Γι’ αυτό σας λέω ότι
είναι οξύτατα πλέον τα προβλήματα.
ΣΥΝ.: Όπως και σε όλο το δημόσιο τομέα άλλωστε. Όλοι οι κλάδοι νομίζω το ίδιο θα είχαν να πουν και οι γιατροί και οι καθηγητές
και οι γεωπόνοι…
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Ναι, πράγματι έτσι
είναι σε όλο το δημόσιο τομέα. Αλλά το δικαστικό σώμα είναι η τρίτη λειτουργία του κράτους - νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική
- και το ίδιο το κράτος αξιώνει από τους δικαστικούς λειτουργούς κάτι πολύ περισσότερο
από ό,τι αξιώνει από τον καθηγητή ή από τον
υπάλληλο. Και μην ξεχνάτε ότι ο δικαστής γίνεται πιο ευάλωτος, αντιμετωπίζοντας αυτά
τα προβλήματα που σας περιέγραψα προηγουμένως. Γι’ αυτό επιμένουμε ότι διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης με την
οικονομική ανεξαρτησία του δικαστή. Αλλά
και πέραν αυτού πώς θα είναι και εκείνος
αμερόληπτος, όταν δικάζει ας πούμε εξώσεις, τη στιγμή που ο ίδιος πάσχει, δηλαδή
δεν έχει να πληρώσει; Θα είναι μεροληπτικός. Βλέπετε λοιπόν ότι το λειτούργημα του
δικαστή δεν είναι όπως όλα τα άλλα επαγγέλματα, γι’ αυτό λέμε ο δικαστής είναι κάτι άλλο
και πρέπει να τύχει μιας άλλης αντιμετώπισης
και από την πολιτεία και γι’ αυτό ζητάμε κάτι
επιπλέον. Η πολιτεία πρέπει να προσφέρει
αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει έστω και
μέσα στο μέτρο των κρατουσών συνθηκών,
εμείς το συνυπολογίζουμε αυτό.
ΣΥΝ.: Δύο πράγματα τα οποία θεωρούμε
ότι έχουν σχέση με τη διατήρηση και την
επαύξηση του κύρους των δικαστών είναι
πρώτον η δυνατότητα των δικαστών να
έχουν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και νομικό
υλικό τεκμηρίωσης, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι έχει υποβαθμιστεί πολύ τα τελευταία
χρόνια. Δεύτερον, η αφυπηρέτηση συναδέλφων σας οι οποίοι έχουν εγνωσμένα
προβλήματα υγείας και οι οποίοι κρατούν
οργανικές θέσεις και θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με νέους εισερχόμενους από
τη Σχολή Δικαστών. Θα μπορούσατε να μας
τα σχολιάσετε;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Όσον αφορά το
πρώτο που λέτε υπάρχει πράγματι ένα έλλειμμα στον τρόπο επιστημονικής ενημέρωσης
των δικαστών. Βέβαια σε αυτό συντείνουν
πολύ και η έλλειψη υποδομής γενικότερης
και εφοδιασμού των δικαστών. Το ήμισυ πε-

ρίπου των δικαστών δεν έχουν κομπιούτερ.
Οι μισοί δηλαδή περίπου δικαστές γράφουν
ακόμα στο χέρι. Δεν ξέρουν καν τη χρήση του
κομπιούτερ. Μόνο στους νέους δικαστές που
βγαίνουν από τη Σχολή Δικαστών την τελευταία δεκαετία χορηγείται ένα laptop. Οι άλλοι
δικαστές έχουν υπολογιστή, μόνο αν αγοράσουν οι ίδιοι με δικές τους δαπάνες. Τη στιγμή
που, όπως θα ξέρετε κι εσείς, δεν μπορούν
να απορροφηθούν ορισμένα κονδύλια του
ΕΣΠΑ κάθε τόσο και τα στέλνουν πίσω, αυτό
είναι αδιανόητο. Θα μπορούσαν να χορηγήσουν στους δικαστές 1.500 υπολογιστές, να
οργανώσουν και ένα σεμινάριο εκμάθησης
της χρήσης τους και κυρίως της χρήσης των
βάσεων δεδομένων για μια εβδομάδα και
έτσι και επιτάχυνση θα είχαμε και μία ποιοτικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης. Η πολιτεία λοιπόν δεν φροντίζει να δώσει τα εφόδια
που πρέπει να έχει ο δικαστής. Δεν νομίζω ότι
υπάρχει δικαστής σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρώπης που να λειτουργεί με τόσα
λίγα εφόδια, μόνος του. Η δικαιοσύνη εδώ
και πολλά χρόνια έχει εγκαταλειφθεί τελείως στην τύχη της. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη
λειτουργεί μέχρι στιγμής, με τόσα κενά που
υπάρχουν θέσεων, υποδομής ηλεκτρονικής,
τεχνικής κ.λπ., μόνο και μόνο χάρη στη φιλοτιμία των δικαστών. Αυτά τα προβλήματα όλα
που περιγράφουμε, τα κενά, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, δεν είναι ένα φαινόμενο
που ανέκυψε ξαφνικά, την τελευταία διετία
που είναι τόσο έντονο το οικονομικό πρόβλημα. Είναι διότι επί πάρα πολλά χρόνια υπήρχε
αυτή η αδιαφορία για τη δικαιοσύνη και τώρα
πλέον διογκώθηκαν τα προβλήματα αυτά και
ίσως και λόγω της γενικότερης κρίσεως είναι
πιο εμφανή τώρα.
ΣΥΝ.: Πάντως, ως προβληματισμό το θέτουμε, αν αυτά τα θέματα «έβγαιναν» προς την
κοινωνία και εσείς αγωνιζόσασταν γι’ αυτά
τα θέματα, και τον κόσμο πιστεύουμε ότι θα
είχατε πολύ περισσότερο με το μέρος σας
και ίσως γινόταν και ουσιαστικά κάτι.
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Κοιτάξτε, θα το
κάνουμε κάποια στιγμή, έχουν σταλεί και
ορισμένα έγγραφα στο υπουργείο για ορισμένα ελάχιστα που πρέπει να μας εξασφαλίσουν όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας,
όπως τους υπολογιστές για παράδειγμα που
σας ανέφερα, αλλά επειδή θεωρώ ότι είναι
τόσο απλό στη λύση του περιμένουμε μήπως
υπάρξει κάποια λύση! Θεωρώ δηλαδή ότι θα
χάσουμε και τη σοβαρότητά μας, όταν πούμε
ότι κατεβαίνουμε γιατί ζητάμε κάτι το τόσο
απλό και δεν ικανοποιείται. Αλλά αν βεβαί-
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ως φτάσουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο και δεν
έχουν πραγματοποιηθεί….
ΣΥΝ.: Να επανέλθουμε στο θέμα της αφυπηρέτησης κάποιων δικαστών;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Ως προς το δεύτερο θέμα που θίξατε, της αφυπηρέτησης
συναδέλφων, σας απαντώ τα εξής. Θεσμικά
βεβαίως ζητάμε κάθε τόσο από την εκάστοτε
ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να γίνει
νομοθετική ρύθμιση ώστε να γίνει μικρότερο
το όριο μετά το οποίο θα μπορεί ο δικαστής
να συνταξιοδοτηθεί. Μέχρι τώρα πρέπει να
έχει τουλάχιστον 25 χρόνια υπηρεσίας, αλλά
βέβαια τα προβλήματα αυτά (υγείας) δυστυχώς αναφύονται νωρίτερα. Το λειτούργημα
του δικαστή, όπως θα ξέρετε, είναι επαχθέστατο, είναι πολύ βαρύ. Χρειάζεται σιδερένια νεύρα και μεγάλη αντοχή από πλευράς
υγείας. Δεν την έχουν όλοι αυτή την αντοχή. Εκτός αυτού υπάρχουν και περιπτώσεις
συναδέλφων που μπορεί να αποκτήσουν
ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, παραμένουν
όμως στο σώμα διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να αφυπηρετήσουν, επειδή δεν έχουν
συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας. Κάποιοι
άλλοι βέβαια δεν έχουν και ικανότητα αποδόσεως, έχουν πολύ μειωμένη απόδοση.
Ζητήσαμε λοιπόν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δίνεται η δυνατότητα και στα 10
χρόνια και στα 15 χρόνια υπηρεσίας, με μια
ανάλογη βεβαίως μείωση της συντάξεώς του,
να μπορεί να αφυπηρετήσει ο δικαστής. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό, με
αποτέλεσμα να υπάρχει τώρα ένα ποσοστό
δικαστών, θα έλεγα το πολύ ένα 5%, αλλά εν
πάση περιπτώσει φαίνεται μέσα στο σώμα,
που δεν μπορεί να αποδώσει.
ΣΥΝ.: Πώς γίνεται η αξιολόγηση των δικαστών;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Με επιθεώρηση
κάθε χρόνο. Ο επιθεωρητής αρεοπαγίτης κάθε χρόνο πηγαίνει σε όλα τα δικαστήρια και
στα πρωτοδικεία και στα εφετεία και επιθεωρεί κατά περιφέρειες. Οι περιφέρειες είναι
συνολικά δέκα. Επιθεωρεί την ταχύτητα έκδοσης των αποφάσεων και την ποιότητα, την
ορθότητά τους. Αυτά τα δύο κυρίως αξιολογεί ετησίως και συντάσσει έκθεση κάθε επιθεωρούμενου και βάσει αυτής της εκθέσεως
γίνονται και οι προαγωγές στη συνέχεια.
Ανάλογη επιθεώρηση γίνεται και για τους Ειρηνοδίκες και Πταισματοδίκες.
ΣΥΝ.: Είστε ευχαριστημένη από τη λειτουργία της επιθεώρησης των δικαστών;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Κοιτάξτε, θα
μπορούσε να είναι και καλύτερη, δηλαδή
θα μπορούσε να είναι πιο λεπτομερής αλλά
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είναι μόνος του δυστυχώς ο επιθεωρητής
αεροπαγίτης, δεν έχει καμία βοήθεια. Φέτος
έτυχε κι εγώ να επιθεωρώ σε μια περιφέρεια
της Δυτικής Ελλάδος. Έχω γυρίσει όλη τη Δυτική Ελλάδα και πρέπει να επιθεωρήσω γύρω στους 400-500 δικαστές. Χρειάζεται και
χρόνος περισσότερος για να κάνεις την αξιολόγηση εις βάθος και χρειάζεται και κάποια
βοήθεια, δηλαδή έστω έναν γραμματέα, που
δεν τον έχεις, είσαι απολύτως μόνος. Όπως
είναι γενικά μόνος ο δικαστής όπως ξέρετε
στην άσκηση των καθηκόντων του. Χρειάζονται λοιπόν επιθεωρητές, ώστε να έχει μικρότερο αριθμό επιθεωρούμενων ο καθένας
για να μπορεί να προχωρήσει σε βάθος την
αξιολόγησή του. Είναι από τα θέματα εκείνα
που δεν έχουμε καν προτείνει στην ηγεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διότι γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι η απάντηση θα
είναι: «και πού θα βρούμε άλλους δικαστές;».
Είναι γνωστή η απάντηση, οπότε θεωρούμε
ότι είναι περιττό να το αναφέρουμε και προσπαθούμε να λειτουργούμε με τα δεδομένα
που υπάρχουν. Τώρα δε όπως καταλαβαίνετε στην περίοδο αυτή ό,τι και να ζητήσεις το
επιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα.
Αλλά και στις περιπτώσεις που δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα, δεν λένε όχι. Λένε
«ναι ναι, βεβαίως, το σημειώνουμε» και βεβαίως είμαστε στην αναμονή για θέματα που
θα μπορούσαν να έχουν λυθεί τάχιστα. Δεν
μπορεί όμως η Πολιτεία να απαιτεί τα πάντα
από τους δικαστές χωρίς η ίδια να προσφέρει
έστω τα στοιχειώδη.
ΣΥΝ.: Έχει κατά καιρούς γραφτεί και υποστηριχθεί ότι η επιλογή ενός μικρού μέρους
δικαστών από δικηγόρους, οι οποίοι έχουν

κλείσει έναν κύκλο δικηγορίας αρκετών
χρόνων, είναι εγνωσμένου κύρους, ηθικώς
άμεμπτοι και οι οποίοι θα προσέβλεπαν στο
κύρος που δίνει η θέση του δικαστή ακόμα
και αν οι απολαβές είναι πολύ μικρότερες
από ό,τι οι απολαβές που απολαμβάνουν
σήμερα ως δικηγόροι, θα βοηθούσε στην
αναβάθμιση του κύρους της δικαιοσύνης.
Σας βρίσκει σύμφωνη αυτή η άποψη;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Νομίζω ότι στο
δικό μας νομικό σύστημα, που οι δικαστές
είναι professionals, δηλαδή από την αρχή
μπαίνουν στο δικαστικό σώμα με εισαγωγικές εξετάσεις από τη Σχολή Δικαστών, η εισαγωγή και ενός μέρους άλλων νομικών έστω
και καταξιωμένων, πρώτον θα κλόνιζε πάρα
πολύ το σύστημα. Δεύτερον, με προβληματίζει πολύ το πώς θα γινόταν η επιλογή των
προσώπων αυτών. Θεωρώ και πρακτικά ότι
δεν μπορεί να γίνει. Επιπλέον τα πρόσωπα
αυτά θα είναι για το υπόλοιπο της ζωής τους,
θα είναι για ένα χρονικό διάστημα; Όπως
ξέρετε μόνο στο αγγλοσαξονικό σύστημα γίνεται με αυτό τον τρόπο η επιλογή των δικαστών. Και στα άλλα κράτη όπου οι δικαστές
είναι professionals, προερχόμενοι δηλαδή
από Σχολή Δικαστών, δεν μπαίνουν άλλοι
από άλλες τάξεις. Θα είναι ή το ένα σύστημα
της επιλογής ή το άλλο. Θεωρώ δηλαδή ότι ο
συγκερασμός και των δύο συστημάτων δεν
μπορεί να λειτουργήσει.
ΣΥΝ.: Κυρία Θάνου κάνοντας μια αναδρομή στα 20 όπως μας είπατε περίπου χρόνια
ενασχόλησής σας με την οργάνωση και διοίκηση της δικαιοσύνης και γνωρίζοντας πια
πολύ καλά τα προβλήματά της εκ των έσω,
ποια κρίνετε ότι είναι τα σημαντικότερα;
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Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Το πρώτο είναι η
καθυστέρηση στην απονομή της. Η καθυστέρηση η οποία βέβαια έχει και μεγάλο κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο και αυτό το λέω γιατί
και τα άλλα εσωτερικά προβλήματα που έχουμε είναι σοβαρά για μας τους δικαστές, δεν
έχουν όμως τόσο μεγάλο αντίκτυπο ευρύτερα
στην κοινωνία.
ΣΥΝ.: Σε τι ποσοστό θα μπορούσατε να επιρρίψετε την ευθύνη στους ίδιους τους δικαστές;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Ξέρετε ότι περισσότερο από όλους στενοχωρεί τον ευσυνείδητο
δικαστή αυτή η καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης. Μετά ασχολούνται όλοι οι άλλοι.
Ο δικαστής ο ίδιος στενοχωρείται όταν δίνει
δικάσιμο μετά από 2 χρόνια. Η πραγματικότητα είναι ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό βαρύνει
το δικαστή για την καθυστέρηση απονομής
δικαιοσύνης, γιατί αυτή οφείλεται κυρίως και
πρωτίστως στον πολύ μεγάλο αριθμό υποθέσεων που έρχονται ενώπιον των δικαστηρίων.
Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν έχει ο δικαστής να εκδικάσει τόσο μεγάλο αριθμό υποθέσεων όσο έχει ο Έλληνας δικαστής. Θεωρώ
λοιπόν ότι ένας παράγων στον οποίο μπορούμε να χρεώσουμε αυτή την καθυστέρηση είναι
ο πολύ μεγάλος αριθμός υποθέσεων καθώς το
σύστημα το δικονομικό δεν προβλέπει φιλτράρισμα στις υποθέσεις, όπως προβλέπουν άλλα
δικονομικά συστήματα. Ένας άλλος παράγων
είναι οι διάφορες παθογένειες του δικονομικού
συστήματος, για τις οποίες γίνονται συνεχείς
προσπάθειες αντιμετώπισής τους, οι οποίες
όμως δεν αποδίδουν. Και δεν αποδίδουν γιατί
ίσως δεν έχουμε συλλάβει το πραγματικό πρόβλημα. Ας αναφερθούμε για παράδειγμα στο
σύστημα της διαμεσολάβησης: αν δεν γίνει από
πλευράς της Πολιτείας μία καμπάνια επί μεγάλο διάστημα για να πληροφορηθεί ο πολίτης,
να μάθει να εμπιστεύεται το σύστημα πώς θα
προτιμήσει να προσφύγει στο διαμεσολαβητή
και όχι στο δικαστή; Ύστερα, τα μεγάλα κενά σε
οργανικές θέσεις δικαστών - διότι αφού χρεώνεσαι τη μερίδα δύο ή τριών δικαστών λόγω
των κενών που υπάρχουν, φυσικό είναι να καθυστερείς περισσότερο την έκδοση των αποφάσεων - η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής.
Όλα αυτά λοιπόν είναι παράγοντες οι οποίοι
συντείνουν στην καθυστέρηση. Και βέβαια σε
ένα μικρό ποσοστό ίσως οφείλεται και σε ορισμένους δικαστές. Το ποσοστό όμως αυτό των
δικαστών που καθυστερεί είναι περίπου 8%
από τις έρευνες που έχουμε κάνει. Και από αυτό
το ποσοστό, όπως σας είπα και πριν, το 5% έχει
προβλήματα υγείας, συνεπώς μιλούμε για ένα
3% που έχει έναν αργό ρυθμό για τους δικούς
του προσωπικούς λόγους. Δηλαδή η συντρι-
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πτική πλειοψηφία των δικαστών είναι συνεπείς
στην άσκηση των καθηκόντων τους. Το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα της δικαιοσύνης
είναι κατά την άποψή μου η έλλειψη ενδιαφέροντος της πολιτείας για το Δικαστικό Σώμα
γενικότερα. Όλες αυτές οι ελλείψεις που σας
προανέφερα θεωρώ ότι δεν υπάρχουν σε άλλες
χώρες ακόμα και σε χώρες που αντιμετωπίζουν
τα ίδια οικονομικά προβλήματα με μας.
ΣΥΝ.: Με το από 10.4.2013 έγγραφό σας προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητάτε την αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστών και εισαγγελέων, την άμεση πρόσληψη 50 Ειρηνοδικών, την παρουσία Γραμματέα στην έδρα
του Πολυμελούς και την εξέταση μαρτύρων
ενώπιον όλης της σύνθεσης του Πολυμελούς. Μιλήστε μας για τα αιτήματα αυτά.
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Μας υποσχέθηκε
ο Υπουργός ότι θα βάλει μία τροπολογία σε
έναν νόμο για την αύξηση οργανικών θέσεων
και περιμένουμε να δούμε αν θα κατατεθεί. Βέβαια και αυτές οι θέσεις πρέπει να εγκριθούν
από το οικονομικό επιτελείο όπως καταλαβαίνετε. Η πρόσληψη επιπλέον Ειρηνοδικών είναι
απαραίτητη μετά τη μετακίνηση της ύλης που
έγινε στα ειρηνοδικεία. Όσον αφορά την παρουσία Γραμματέα στην έδρα για την τήρηση
των πρακτικών, όπως ξέρετε έχουν συνταξιοδοτηθεί πάρα πολλοί γραμματείς, δεν συμπληρώνονται τα κενά αυτά και υπάρχει έλλειμμα
μεγάλο και γι’ αυτό καθιερώθηκε το σύστημα
καταγραφής των μαρτυρικών καταθέσεων,
χωρίς την παρουσία γραμματέα. Είναι όμως
δυνατόν ο δικαστής να ελέγχει ένα σύστημα
καταγραφής των μαρτυρικών καταθέσεων;
Πώς μπορεί να αναλάβει τέτοια ευθύνη;
ΣΥΝ.: Θεσμικά η ανεξαρτησία της δικαστικής
εξουσίας είναι κατοχυρωμένη. Στην πράξη
έχουμε όλοι ακούσει για παράγοντες που
παρεμβαίνουν στο χώρο της Δικαιοσύνης.
Ποιο το δικό σας σχόλιο;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Προσπάθειες παρεμβάσεως γίνονται σε ένα σχετικό αριθμό,
δεν μπορώ να πω συχνά βέβαια, αλλά γίνονται. Θα ήμουν εκτός πραγματικότητας ή δεν
θα ήμουν ειλικρινής αν σας έλεγα ότι δεν γίνονται. Εναπόκειται όμως στον ίδιο τον δικαστή
να αποκρούει τις προσπάθειες αυτές, γι’ αυτό
λέω ότι σε αυτό το ζήτημα τη μεγάλη ευθύνη
την έχει ο ίδιος ο δικαστής, να πει «κύριε, σε
γνωρίζω, μπορεί να είμαι και φίλος σου ακόμη αλλά εδώ θα με αφήσεις να κάνω τη δουλειά μου όπως εγώ γνωρίζω και να δώσω
λόγο μόνο στη συνείδησή μου και στο Θεό».
Και νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των

δικαστών το λέει αυτό, όταν χρειαστεί. Γι’ αυτό
πιστεύω και το λέω ανοιχτά ότι ο πολίτης μπορεί να εμπιστεύεται το δικαστή. Στη συντριπτική πλειοψηφία έτσι σκέφτεται ο δικαστής, δεν
ενδίδει. Και πολλές φορές όταν οι αποφάσεις
δεν είναι αρεστές βγαίνουν οι εκπρόσωποι
των άλλων λειτουργιών και «πυροβολούν»
τους δικαστές. Εμείς βέβαια από την πλευρά
μας κάθε τόσο κάνουμε διάφορες ανακοινώσεις και λέμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Σχολιασμό μιας δικαστικής απόφασης μπορείς να
κάνεις, αλλά σχολιασμό επιστημονικό, με επιχειρήματα επιστημονικά. Όχι ανάλογα με το
αν είναι αρεστή ή όχι να βγαίνεις και με τρόπο
ας πούμε υποτιμητικό ή απαξιωτικό να καταδικάζεις την απόφαση επειδή δεν σου αρέσει.
ΣΥΝ.: Επειδή η συλλογική μνήμη των Ελλήνων είναι «κοντή» όπως έχει λεχθεί, έχει
επέλθει κάθαρση όσον αφορά το παραδικαστικό κύκλωμα ή το έχουμε ξεχάσει;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Ε, όπως ξέρετε
ορισμένοι τότε τιμωρήθηκαν, διότι πράγματι
είχαν υποπέσει σε παραπτώματα τα οποία δεν
συνάδουν με τη δικαστική ιδιότητα. Θεωρώ
ότι εκτονώθηκε το ζήτημα αυτό και ότι ικανοποιήθηκε το περί δικαίου συναίσθημα και ότι
υπάρχουν ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις ή ορισμένα αρνητικά στοιχεία που εμφανίζονται κατά καιρούς στο δικαστικό σώμα,
όπως υπάρχουν σε όλους τους κλάδους.
ΣΥΝ.: Ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να
έχει ο δικαστής κατά την άποψή σας και τι θα
συμβουλεύατε τον νέο δικαστή για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του λειτουργήματός σας;
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Καταρχήν για να
μπει κανείς στο Δικαστικό Σώμα πρέπει να έχει
μεράκι για τη δικαιοσύνη. Δεν αρκεί να μπει
μόνο προς βιοπορισμό, όπως ίσως δυστυχώς
να συμβαίνει τώρα λόγω και της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Αν δεν έχει μεράκι και αγάπη
για τη δικαιοσύνη, δηλαδή για το ιδανικό της
δικαιοσύνης, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα
δει και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
Το πρώτο λοιπόν είναι να αγαπάει το λειτούργημά του, να βλέπει τη δικαιοσύνη σαν ιδανικό. Επίσης πρέπει να ξέρει ότι θα πρέπει να
είναι ακέραιος, αμερόληπτος, αντικειμενικός,
να μην ενδίδει σε τυχόν πιέσεις ή παρεμβάσεις.
Πρέπει δηλαδή όλα αυτά να τα γνωρίζει από
πριν και να κάνει μια συζήτηση με τον εαυτό
του για το αν είναι διατεθειμένος να πορευθεί
με τον τρόπο αυτό. Αν όχι δεν θα συνιστούσα
να επιλέξει το δικαστικό λειτούργημα.
ΣΥΝ.: Κυρία Πρόεδρε σας ευχαριστούμε.
Β. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Κι εγώ ευχαριστώ
πολύ και χάρηκα.
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