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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΟτΕ ΚΑΙ ΠωΣ ΙΔρυθΗΚΕ το Πρωτοδικείο Ηλείας;
Πότε και ποιοι δημιούργησαν τον Δικηγορικό
Σύλλογο Ηλείας; Αυτά είναι τα δύο βασικά ερω-

τήματα τα οποία θα επιχειρηθεί να απαντηθούν στην
συνέχεια.

Παράλληλα, όμως θα προβάλλουν και άλλες πληρο-
φορίες. Ποιο ήταν το πρώτο κατασταστικό του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Ηλείας; Πότε ξέσπασε πυρκαγιά που
έκαψε το Πρωτοδικείο Ηλείας;Ποιον δικηγόρο του Πύρ-
γου καλούσε το 1881 εφημερίδα των Πατρών να επι-
στρέψει 42 δραχμές; Ποιος δικηγόρος νοίκιασε το 1886
το σπίτι του για να συνεδριάζει το Πλημμελειοδικείο
Ηλείας;

Ουσιαστικά αυτό που θα περιγραφεί είναι η εξέλιξη
της απονομής του δικαίου στην Ηλεία από την μακρινή
περίοδο των προκρίτων και των δημογερόντων πριν την
Επανάσταση του 1821, έως την περίοδο των σύγχρονων
επιστημόνων νομικών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα
αναφερθούν βιογραφικά στοιχεία για εκείνους που
πρωταγωνίστησαν στα δικαστικά και δικανικά δρώμε-
να της Ηλείας, και θα παρουσιαστεί πως από το βυζα-
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ντινορρωμαϊκό και από το εθιμικό δίκαιο περνάμε στην
εποχή του θετικού δικαίου στην Ηλεία. Ακόμη, θα διη-
γηθούμε πως η δικηγορία συνδέθηκε στενά με την πο-
λιτική και ποιοι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου
Ηλείας διέπρεψαν και στους δύο χώρους, και θα δοθούν
επίσης στοιχεία, που ίσως εκπλήσσουν, όπως ότι το αρ-
χαιότερο σωζόμενο καταστατικό δικηγορικού συλλόγου
στην Ελλάδα είναι εκείνο του Δ.Σ.Η., ενός από τους πα-
λιότερους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

Βασικός στόχος της έρευνας για την συλλογή των
στοιχείων, ήταν η καταγραφή των κυριότερων γεγονό-
των και περιστατικών που συνδέονται με το Πρωτοδι-
κείο Ηλείας και τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας. τα
χρονικά όρια της αφήγησης εκτείνονται από την προε-
παναστική Ηλεία μέχρι και το 1975 – από εκεί και ύστε-
ρα φθάνουμε στο πρόσφατο παρελθόν, το οποίο δεν
εντάσσεται στα πλαίσια της ακόλουθης διήγησης.

r
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821



ΣΕ ΚΑθΕ ΟρΓΑνωΜΕνΗ ΚΟΙνωνΙΑ, η απονομή του δι-
καίου λαμβάνει χώρα σε οργανωμένα δικαστή-
ρια. Αυτό όμως δεν ίσχυε στην Ελλάδα, πριν από

την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αλλά και για κά-
ποια χρόνια μετά από αυτήν. Στην προεπαναστατική
Ελλάδα καθώς και για μια δεκαετία περίπου μετά την
Ελληνική Επανάσταση, η απονομή του δικαίου γίνονταν
δια μέσου είτε των εκκλησιαστικών δικαστηρίων είτε
των ελληνικών κοινοτικών δικαστηρίων. Παράλληλα με
τα εκκλησιαστικά και τα κοινοτικά δικαστήρια, κατά
την τουρκοκρατία λειτουργούσαν και τα οθωμανικά δι-
καστήρια που πόρρω απείχαν από την έννοια του δικα-
στηρίου όπως είναι γνωστή στον δυτικό κόσμο.

Η κατάσταση άλλωστε της νομικής επιστήμης στην
προεπαναστατική Ελλάδα και ειδικότερα στην Ηλεία
πριν την Επανάσταση του 1821 ήταν πολύ κακή. Πανε-
πιστημιακές νομικές σπουδές στην τουρκοκρατούμενη
Ελλάδα δεν παρέχονταν, και όσοι επιθυμούσαν να
σπουδάσουν την νομική επιστήμη αναγκαστικά μετα-
νάστευαν στον εξωτερικό και κυρίως στην Ιταλία. τού-
το ήταν περισσότερο εύκολο για όσους κατάγονταν από
τα Επτάνησα λόγω και της βενετικής κατοχής των
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Επτανήσων και της ύπαρξης βενετικών δικαστικών αρ-
χών στην Επτάνησο, όπου οι Επτανήσιοι μπορούσαν να
ασκήσουν την δικηγορία. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ηλεία,
ως μέρος της υπό oθωμανικής κατοχής Ελλάδας, αυτό
δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πραγματικότητα: στην
τουρκοκρατούμενη Ηλεία η απονομή της δικαιοσύνης
γίνονταν είτε από τα εκκλησιαστικά και από τα κοινο-
τικά δικαστήρια, υπακούοντας σε εκκλησιαστικούς και
εθιμικούς κανόνες είτε από τα οθωμανικά δικαστήρια
που εφάρμοζαν το οθωμανικό δίκαιο.

Αρχικά και κατά τους πρώτους αιώνες της οθωμανικής
κυριαρχίας, η δικαστική εξουσία στην Ηλεία όπως και
στην άλλη Ελλάδα, ασκούνταν κυρίως από την Ορθόδοξη
Εκκλησία σύμφωνα με τα προνόμια που παραχώρησε ο
Μωάμεθ ο Β́ μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
(1453) στον Πατριάρχη Γεννάδιο. Έτσι, το νομικό σύ-
στημα στην Ηλεία ήταν βασισμένο σε εκκλησιαστικά δι-
καστήρια. τα εκκλησιαστικά αυτά δικαστήρια δίκαζαν
εφαρμόζοντας την περίφημη Εξάβιβλο του Αρμενόπου-
λου, ένα συμπίλημα ή επιτομή του βυζαντινορρωμαϊκού
δικαίου. Ο Βαυαρός νομικός Gustav Geib, που είχε διο-
ριστεί Σύμβουλος στο υπουργείο Δικαιοσύνης την εποχή
της Αντιβασιλείας (1833-1835), και που δημοσίευσε μια
διατριβή για την κατάσταση του δικαίου στην προε-
παναστατική και επαναστατική Ελλάδα, όταν επέ-
στρεψε στην Βαυαρία, αναφέρει πως,

«Πάντως, όπως και αν ήταν το πράγμα, το Εγχειρίδιο
του Αρμενόπουλου διαδόθηκε σιγά-σιγά τόσο πλατειά
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και η χρησιμοποίησή του ήταν γενικά αποδεκτή, πέρα
από κάθε αμφισβήτηση, ειδικά μετά την εμφάνιση αρ-
κετών νεοελληνικών μεταφράσεων, ώστε όλοι πίστευ-
αν πως ο συγγραφέας του ήταν η προσωποποίηση
ολόκληρης της βυζαντινορρωμαϊκής σοφίας του δι-
καίου. (…) Ο κλήρος λοιπόν πίστευε, ότι δεν θα μπο-
ρούσε να ανταποκριθεί καλύτερα στην ιδέα της δια-
τήρησης των νόμων της ελληνικής αυτοκρατορίας,
παρά αν κατάφερνε να τηρήσει όσο πιο πιστά γινόταν
τους κανόνες αυτού του Αρμενόπουλου. Προσπαθού-
σε να κρίνει σε όλες τις υποθέσεις, σύμφωνα με κά-
ποια από τις διατάξεις του, χωρίς καμιά επιφύλαξη
για κάποιες τυχόν αντιφάσεις. Τα πολλά όμως κενά
του βιβλίου και οι ανάγκες του λαού, που άλλαξαν
αναγκαστικά με το πέρασμα του χρόνου και την αλ-
λαγή των συνθηκών, έγιναν αιτίες για να δημιουργηθεί
σιγά-σιγά, παράλληλα, ένα πλήθος από διάφορα έθι-
μα και praeter και contra legem.»1

Η εφαρμογή όμως της Εξάβιβλου του Αρμενόπουλου
από τα εκκλησιαστικά δικαστήρια γίνονταν δίχως να
τηρούνται δικονομικές προθεσμίες και άλλες τυπικότη-
τες. Στα εκκλησιαστικά αυτά δικαστήρια, εμφανίζονταν
οι διάδικοι κατά την συμφωνημένη ημέρα, και εξέθεταν
οι ίδιοι την κατηγορία και την υπεράσπιση αντίστοιχα,
χρησιμοποιώντας ως βασικό αποδεικτικό μέσο τον θρη-
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σκευτικό όρκο – αποδεικτικό μέσο που προϋπέθετε την
απόλυτη και αδιαμφισβήτητη θρησκευτική πίστη των
διαδίκων, που ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα της προ-
επαναστατικής ελληνικής κοινωνίας. Ήταν δε τέτοια η
επιρροή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους Έλληνες όπου
σπανίως εμφανίζονταν περιπτώσεις ψευδορκίας, ιδιαί-
τερα όταν υπήρχε η απειλή, εκ μέρους των εκκλησια-
στικών δικαστηρίων, του αφορισμού των παραβατών.
υπήρχαν ασφαλώς και υποθέσεις που δεν μπορούσαν
να επιλυθούν μόνον με την παροχή θρησκευτικού όρκου:
για τις δυσχερείς στην διάγνωση του δικαίου και της
αλήθειας υποθέσεις, που χρειάζονταν περισσότερη από-
δειξη από τον θρησκευτικό όρκο, το εκκλησιαστικό δι-
καστήριο απευθύνονταν στον Επίσκοπο ο οποίος απευ-
θυνόμενος στο εκκλησίασμα, καλούσε όποιον τυχόν θα
μπορούσε να καταθέσει ως μάρτυρας να προσέλθει
ενώπιον του δικαστηρίου, με την υπόμνηση ότι εάν δεν
φανερώνονταν θα αφορίζονταν.

Η λειτουργία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων στην
Ηλεία, και ειδικότερα στον Πύργο, καταγράφεται και
από τον Φραγκίσκο-Κάρολο Πουκεβίλ (F.C.H.L. Pouque-
ville), τον Γάλλο Πρόξενο στα Ιωάννινα (1806-1815) και
στην Πάτρα (1816) – ο οποίος συνέγραψε το περίφημο
περιηγητικό έργο «ταξίδι στην Ελλάδα» που κυκλοφό-
ρησε στο Παρίσι το 1820. Κατά τον Πουκεβίλ, ο Πύργος
ο οποίος μέχρι πριν από πενήντα χρόνια από την επί-
σκεψη του περιηγητή, δεν ήταν παρά ένα άθροισμα από
καλύβια σκεπασμένα από καλάμια γύρω από έναν οθω-
μανικό πύργο, είχε εκείνη την εποχή ξεπεράσει σε μέ-
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γεθος κάθε άλλη πόλη της Ηλείας, με αποτέλεσμα να
αξίζει τον χαρακτηρισμό του ως «πόλη» (και ένας Γάλ-
λος περιηγητής δεν αναγνώριζε εύκολα ότι αξίζει ο χα-
ρακτηρισμός «πόλη» στις κώμες της τουρκοκρατούμε-
νης Ελλάδας). Παρόλα αυτά, ο Πύργος συνέχιζε δικα-
στικά να υπάγεται στην δικαιοδοσία του οθωμανικού
δικαστηρίου της Γαστούνης, αν και οι τούρκοι σκέφτο-
νταν να κάνουν τον Πύργο έδρα του Οθωμανού δικαστή
(καδή) και του βοεβόδα (επικεφαλής της διοίκησης), γε-
γονός που ανησυχούσε τους Πυργιώτες γιατί δεν ήθελαν
να αλλοιωθεί ο αμιγώς χριστιανικός πληθυσμός του
Πύργου με μουσουλμάνους, και να χάσουν την ελευθε-
ρία που απολάμβαναν στον Πύργο. Ο περιηγητής ανα-
φέρει ότι ο Επίσκοπος της Ηλείας με την έδρα τον Πύρ-
γο, ασκούσε δικαστικά καθήκοντα επί του ελληνικού
πληθυσμού, σε τακτική και σταθερή βάση:

«Επέστρεψα στην μητρόπολη μαζί με τον Επίσκοπο,
ο οποίος συνήλθε σε συνεδρίαση με τους ιεράρχες της
περιοχής για να εκδικάσει πολλές υποθέσεις και να
μοιράσει τους φόρους που οφείλονται στον ηγεμόνα.
Έμαθα από τα δημόσια μητρώα ότι το διαμέρισμα του
Πύργου αν και δικαστικά ανήκει στον καζά της Γα-
στούνης έχει δικές του φορολογικές υποχρεώσεις, τα
χαράτσια και τους τελωνιακούς δασμούς που καθο-
ρίζονται ξεχωριστά. Ο μεγάλος αριθμός των χωριών
που μαζί με την πρωτεύουσα της περιοχής, κατοικού-
νται από χίλιες επτακόσιες δέκα χριστιανικές οικογέ-
νειες καθώς και η ευημερία τους, προκάλεσαν φόβους
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για την εγκατάσταση ενός καδή ή ενός βοεβόδα που
θα προσήλκυε ταυτόχρονα κάποιες τουρκικές οικογέ-
νειες που η παρουσία τους θα τάραζε την ηρεμία που
βασιλεύει σε αυτήν την σεβαστή κοινότητα.»

Από την μαρτυρία του Πουκεβίλ, προκύπτει ότι στον
Πύργο, λόγω της απουσίας τούρκου δικαστή (καδή) το
μεγαλύτερο μέρος της δικαστικής εξουσίας ασκούνταν
από τα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Επίσης, συνάγεται
το συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι ο Πύργος συ-
νέχιζε να υπάγεται δικαστικά στην δικαιοδοσία της Γα-
στούνης, που κατά το οθωμανικό σύστημα σήμαινε ότι
οι φόροι, τα χαράτσια και οι τελωνειακοί δασμοί του
Πύργου θα έπρεπε να υπολογίζονται στην Γαστούνη, οι
Οθωμανοί υπολόγιζαν τους φόρους ξεχωριστά για τον
Πύργο – και κατά τον υπολογισμό και την πληρωμή των
φόρων φαίνεται πως προέκυπταν και διαφορές που επι-
λύονταν από τις οθωμανικές αρχές.

Εκτός από τα οθωμανικά και τα εκκλησιαστικά δι-
καστήρια, στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα υπήρχαν
και τα κοινοτικά δικαστήρια: αυτά λειτουργούσαν στις
περιοχές όπου οι Οθωμανοί είχαν παραχωρήσει το δι-
καίωμα της αυτοδιοίκησης (δηλαδή στις περιοχές που
είχαν συσταθεί «δημογεροντίες») και δικαστικά καθή-
κοντα σε αυτά τα δικαστήρια εκτελούσαν οι δημογέρο-
ντες. Η δημογεροντία είχε ως βασική της αρμοδιότητα
να επιβλέπει την συλλογή των φόρων και να δικάζει τις
υποθέσεις των αντιδικιών μεταξύ των χριστιανών.
Όπως συνέβαινε στα εκκλησιαστικά δικαστήρια, έτσι

20

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ



και στα κοινοτικά δικαστήρια, εφαρμόζονταν το βυζα-
ντινορρωμαϊκό δίκαιο βάσει της Εξάβιβλου του Αρμε-
νόπουλου. Όμως σταδιακά άρχισε να εφαρμόζεται στα
κοινοτικά δικαστήρια το εθιμικό δίκαιο σύμφωνα με τα
νομικά έθιμα που ίσχυαν σε κάθε περιοχή.

Οι δημογεροντίες στελεχώνονταν από τους προκρί-
τους. Δημογέροντες εκλέγονταν οι πρόκριτοι, δηλαδή οι
γόνοι παλιών οικογενειών κτηματιών ή οι νεοδημιουρ-
γημένοι διερμηνείς, γραμματείς, γιατροί κ.α. των Οθω-
μανών – οι εκλογές λάμβαναν χώρα την άνοιξη, την
γιορτή του Αγίου Γεωργίου (23η Απριλίου) μπροστά
στην εκκλησία ή σε πλατεία, και γίνονταν δια βοής2.
Σύμφωνα με την Ι. Αυδή-Καλκάνη,

«Η αυτοδιοίκηση στην κοινότητα ασκείται από τους
δημογέροντες, που τα καθήκοντά τους είναι κυρίως
αστυνομικά, συγκέντρωσης και κατανομής φόρων,
συμβολαιογραφικά, εκτέλεσης των διαταγών της κε-
ντρικής εξουσίας και απονομής δικαιοσύνης. Έχοντας
όμως οι δημογέροντες πλήρη έλεγχο στην κοινωνική
ζωή του τόπου, γίνονται τιμητές, καταδικάζοντας κά-
θε ηθική παρεκτροπή. Επεμβαίνουν στην ζωή της κοι-
νότητας, εκδίδοντας διατάξεις που περιορίζουν την
πολυτέλεια ή την σπατάλη. (…) Το δικαίωμα απονο-
μής της δικαιοσύνης αποκτούν οι δημογέροντες στην
αρχή διαιτητικά. Στα πλαίσια όμως της ανεπτυγμένης

21

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

2. Μοσχοβάκη, «το εν Ελλάδι δημόσιον δίκαιον επί τουρκοκρα-
τίας», σελ. 83 (1882).



αυτοδιοίκησης παραγκωνίζουν σιγά-σιγά τον κλήρο
και την δικαστική εξουσία του, αλλά και την εξουσία
του Τούρκου καδή. Με το πέρασμα του χρόνου, η δι-
καστική τους δικαιοδοσία επεκτείνεται σε όλες τις
αστικές υποθέσεις αλλά και στις υποθέσεις ποινικού
δικαίου, έστω και αυθαίρετα. (…) Οι αποφάσεις, παρά
τον διαιτητικό τους χαρακτήρα, γίνονται εξαναγκα-
στές με την απειλή ποινών, αλλά κυρίως με την επι-
βολή προστίμου υπέρ των τουρκικών αρχών, που επο-
μένως είχαν κάθε συμφέρον για την εκτέλεσή τους. Οι
νομικές συνήθειες διαμορφώνουν ένα δίκαιο καθαρά
λαϊκό, που άρχισε αργότερα να γίνεται και γραπτό. Η
δικαστική εξουσία της ελληνικής κοινότητας ασκείται
πάντα παράλληλα με την δικαστική εξουσία του πα-
τριάρχη, αλλά και με την δικαστική εξουσία του Τούρ-
κου δικαστή (καδή). Η εκκλησία όμως, αλλά και η δι-
οίκηση της ελληνικής κοινότητας, έκριναν απαραίτη-
το να αποτρέπουν τον ελληνικό λαό από την προσφυ-
γή του στα τούρκικα δικαστήρια.»3

Ενώ είναι βέβαιο ότι στα κοινοτικά δικαστήρια, οι
δημογέροντες λειτουργούσαν ως δικαστές, εφαρμόζο-
ντας κυρίως το εθιμικό δίκαιο της περιοχής και δικάζο-
ντας μάλλον με εμπειρικούς αυτοσχεδιασμούς και με
ένα τρόπο sui generis, δεν έχουμε καμία μαρτυρία ότι
υπήρχαν στον Πύργο πρόκριτοι που ενεργούσαν ως δι-
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3. Ι. Αυδή-Καλκάνη, Εισαγωγή σε Gustav Geib, «Παρουσίαση της
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κηγόροι. Οι δικηγόροι ως παράγοντες της δίκης στα κοι-
νοτικά δικαστήρια, πρέπει να υπήρχαν αλλά όχι ως
απόφοιτοι της νομικής παρά ως εμπειρικοί δικολάβοι.
Οι ξένοι περιηγητές στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα
αναφέρουν την ύπαρξη δικηγόρων σε διάφορες περιο-
χές της Ελλάδας, άρα θα υπήρχαν ως «πρακτικοί επαγ-
γελματίες» του δικαίου. Για παράδειγμα, ο Άγγλος πε-
ριηγητής, αρχιτέκτονας και αρχαιοθήρας C. R. Cockerell
(1788-1863) ο οποίος επισκέφτηκε την Ελλάδα την πε-
ρίοδο 1810-1817, περιγράφει την συνάντησή του με έναν
Έλληνα δικηγόρο στην προεπαναστατική Αίγινα ως
εξής:

«Ο δικηγόρος ήταν ένας επιδέξιος αγύρτης, ο οποίος
προσποιούμενος ότι ήταν πιωμένος, πήρε την από-
δειξη στα χέρια του και αρνιόταν να την δώσει πίσω.
Χρειάστηκαν λόγια και απειλές για να το κάνει. Όταν
τον ξαναβρήκαμε σε δείπνο δύο ημέρες αργότερα, μας
αντιμετώπισε με προσποιητή απάθεια. Καθόταν στο
τραπέζι ενός κάποιου Σιουκ Αγά που είχε έρθει από
την Κωνσταντινούπολη για να εισπράξει το ραγιάδικο
φόρο.»4

Ασφαλώς, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ήταν δύσκολο
να συναντήσει κανείς στην Ηλεία όπως και στην άλλη
Ελλάδα, επιστήμονες δικηγόρους που να ασκούν το δι-
κηγορικό λειτούργημα όπως το γνωρίζουμε σήμερα.
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Με κριτήριο την ενασχόληση με την δικαιοσύνη, ίσως
ο πιο αξιόλογος πρόκριτος του Πύργου ήταν ο Λυκούρ-
γος Κρεστενίτης (1793-1873) – αν και δεν γνωρίζουμε
κατά πόσο αυτή η ενασχόλησή του ήταν επιστημονικά
ουσιαστική ή παρέμεινε σε ένα επιφανειακό επίπεδο
όπως συνήθως τότε συνέβαινε λόγω της απουσίας πα-
ροχής νομικής παιδείας στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος
πρόκριτος ενώ ήταν βαπτισμένος με χριστιανικό όνομα,
έλαβε από μόνος του το όνομα «Λυκούργος» – λόγω
του θαυμασμού του προς τον Λυκούργο, τον αρχαίο Έλ-
ληνα νομοθέτη και της έφεσής του προς την δικαιοσύνη.
Για τα δεδομένα της εποχής, ήταν από τους πλέον μορ-
φωμένους, έχοντας σπουδάσει στην Ιόνιο Ακαδημία
στην Κέρκυρα. Χρημάτισε υπουργός Δικαιοσύνης στα
χρόνια του Όθωνα. Ήταν επίσης ο προεστός ο οποίος
διαδραμάτισε ιστορικό ρόλο στην κήρυξη του Πύργου
σε πρωτεύουσα της Ηλείας, με τον γνωστό διάλογο με
τον πρόκριτο της Γαστούνης, Γεώργιο Σισίνη, όταν ο τε-
λευταίος είπε ότι προτιμούσε πρωτεύουσα της Ηλείας
να γίνει ο Πύργος αντί της Γαστούνης, προκειμένου

«να μην έχει καλαμαράδες στο κεφάλι του».

Πέρα από αυτά όμως δεν υφίστανται ειδικότερες
μαρτυρίες για την απονομή του δικαίου στον Πύργο
από τους δημογέροντες, και πρέπει να αρκεστούμε στην
γενική παρατήρηση ότι συνέβαινε στον Πύργο ό,τι και
στην υπόλοιπη τουρκοκρατούμενη Ελλάδα.

Συμπερασματικά, και παρά το γεγονός ότι καθ’ όλη
την διάρκεια της τουρκοκρατίας η απονομή του δικαίου
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στην Ελλάδα ήταν ποιοτικά χαμηλού επιστημονικού
επιπέδου, είναι αλήθεια ότι ποτέ η ελληνική κοινωνία
δεν έπαψε να εφαρμόζει το βυζαντινορρωμαϊκό δίκαιο,
όπως αυτό περιγράφονταν στην Εξάβιβλο του Αρμενό-
πουλου. Tούτο είχε ως συνέπεια, η συνέχεια της νομικής
παράδοσης στην Ελλάδα (όπως αυτή προέρχεται από
το ρωμαϊκό jus civilis που κωδικοποιήθηκε ως Ιουστι-
νιάνειος νομοθεσία) να μην διαρραγεί λόγω της οθωμα-
νικής κατοχής. Αυτή η νομική συνέχεια εκπηγάζει από
το ίδιο ρωμαϊκό δίκαιο, που είναι η μήτρα του σύγχρο-
νου ηπειρωτικού ευρωπαϊκού δικαίου. το γεγονός αυτό
επέτρεψε μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους το
ομαλό πέρασμα σε ένα οργανωμένο δικαιϊκό σύστημα
κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

r
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΙΔΡΥΣΗ
ΤΟΥ «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ»

(1829 )
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

(1867 )



ΗΠΕρΙΟΔΟΣ ΑνΑΜΕΣΑ στην κήρυξη της Ελληνικής
Επανάστασης και στην ίδρυση του Ελληνικού
Κράτους (1821-1830) χαρακτηρίζεται από την

συνέχιση των ίδιων ελληνικών δικαιϊκών δομών που
υπήρχαν προεπαναστατικά, δηλαδή των εκκλησιαστι-
κών και κοινοτικών δικαστηρίων, αλλά και από την πρώ-
τη προσπάθεια οργάνωσης ενός κρατικού συστήματος
απονομής δικαιοσύνης. Βασική δυσκολία που παρεμπό-
διζε την προσπάθεια δημιουργίας σύγχρονου δικαστικού
συστήματος στην επαναστατική και καποδιστριακή Ελ-
λάδα ήταν η έλλειψη νομικής σχολής, και κατά συνέπεια
η έλλειψη επιστημόνων δικηγόρων και δικαστών. Γίνο-
νταν όμως αντιληπτό εκείνη την εποχή ότι προκειμένου
να ειρηνεύσει η χώρα, η οποία είχε δοκιμαστεί από εμ-
φυλίους πολέμους κατά την διάρκεια της Ελληνικής
Επανάστασης, καθώς και από καταστροφές που λάμ-
βαναν χώρα από ληστές εκτός από εκείνες που είχε προ-
καλέσει ο ίδιος ο πόλεμος της ανεξαρτησίας, χρειάζο-
νταν η ίδρυση και οργάνωση ισχυρής και αποτελεσματι-
κής δικαστικής εξουσίας. Σε ό,τι αφορά στην Ηλεία,
ιδρύεται «Πρωτόκλητο Δικαστήριο» (αντιστοιχεί στο
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σημερινό Πρωτοδικείο) με έδρα τον Πύργο, για πρώτη
φορά το 1829, από την Κυβέρνηση του Ιωάννη Καποδί-
στρια – και το οποίο υπολειτούργησε μέχρι την κατάρ-
γησή του από την Αντιβασιλεία. Έκτοτε, μεσολάβησαν
περισσότερα από σαράντα χρόνια μέχρι να ιδρυθεί το
1867 το Πρωτοδικείο Ηλείας με έδρα τον Πύργο.

Κατ’ αρχάς, πρώτος σταθμός στην οργάνωση της ελ-
ληνικής δικαιοσύνης είναι η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύ-
ρου. Η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, αλλιώς γνωστή
και ως Πρώτη Εθνοσυνέλευση, ψηφίζοντας το «Προσω-
ρινό Πολίτευμα της Ελλάδος» (1822), αναγνώρισε την
διάκριση των εξουσιών σε εκτελεστική, νομοθετική και
δικαστική, καθώς και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης
ως λειτουργίας. Η Πρώτη Εθνοσυνέλευση όρισε επίσης
ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα απονέμεται από οργανω-
μένα δικαστήρια (για τα οποία χρησιμοποίησε τον όρο
«Κριτήρια»), σύμφωνα με εφαρμοστικό νόμο που θα
εκδίδονταν αργότερα. Αυτός ο εφαρμοστικός νόμος
ήταν ο νόμος της 2ας (14ης) Μαΐου 1822 της Ελληνικής
επαναστατικής Κυβέρνησης. Ο νόμος αυτός προέβλεπε
τον «Οργανισμό των Δικαστηρίων» στην επαναστατη-
μένη Ελλάδα, με την ίδρυση των εξής δικαστηρίων: των
«Ειρηνοποιών» (πρόδρομοι των σύγχρονων Ειρηνοδι-
κείων), στα οποία δικαστικά καθήκοντα ανετίθεντο
τους δημογέροντες, των «Πρώτων ή Επαρχιακών» (πρό-
δρομοι των σύγχρονων Πρωτοδικείων) που αποτελού-
νταν από τρεις δικαστές και είχαν την έδρα τους στις
πρωτεύουσες των επαρχιών, των «Εκκλητών» (πρόδρο-
μοι των σύγχρονων Εφετείων) που ήταν συνολικά στην
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επικράτεια έξι και αποτελούνταν από πέντε δικαστές,
και του «Ανωτάτου» (πρόδρομος του Αρείου πάγου)
που αποτελούνταν από εννέα δικαστές και είχε την
έδρα του στην πρωτεύουσα. Αν και ο θεμέλιος λίθος της
σύγχρονης ελληνικής δικαιοσύνης μπαίνει το 1822, πα-
ρόλα αυτά κατά την διάρκεια της επανάστασης ήταν
δύσκολο λόγω των πολεμικών συνθηκών να δημιουργη-
θούν τα προβλεπόμενα δικαστήρια και για αυτό η ορ-
γάνωση της ελληνικής δικαιοσύνης παρέμενε ουσιαστι-
κά «επί χάρτου». Ουσιαστικά λοιπόν αυτό το χρονικό
διάστημα, στον Πύργο, η δικαιοσύνη συνεχίζει να απο-
νέμεται από τα κοινοτικά δικαστήρια που στελεχώνο-
νταν από τους δημογέροντες και αναλογούσαν σε ό,τι ο
νόμος της 2ας (14ης) Μαΐου 1822 της Ελληνικής επα-
ναστατικής Κυβέρνησης περί «Οργανισμού των Δικα-
στηρίων» όριζε ως «Ειρηνοποιό» δικαστήριο.

Επόμενος σταθμός στην οργάνωση της ελληνικής δι-
καιοσύνης είναι η Κυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια,
που συνέχισε το έργο της οργάνωσης της ελληνικής δι-
καιοσύνης το 1828. Έτσι, ο Ιωάννης Καποδίστριας –ο
οποίος έφθασε στην επαναστατημένη Ελλάδα, και στην
πρώτη της πρωτεύουσα, το ναύπλιο, στις 6 Ιανουαρίου
1828, ως εκλεγμένος Κυβερνήτης από την Εθνοσυνέλευ-
ση της τροιζήνας (Ψήφισμά της 3ης Μαρτίου 1827)–
φρόντισε για την σύσταση ενός δικαστικού συστήματος
στην Ελλάδα και ανέθεσε την οργάνωση της ελληνικής
δικαιοσύνης στον αδελφό του Βιάρο Καποδίστρια, στον
Ιωάννη Γονατά και στον Χριστόδουλο Κλονάρη. Ειδι-
κότερα, το 1828 εκδόθηκε το «Ψήφισμα περί Διοργανι-
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σμού των Δικαστηρίων», το οποίο υιοθέτησε ουσιαστι-
κά την ιεράρχηση των ελληνικών δικαστηρίων σύμφωνα
με τον προηγούμενο «Οργανισμό των Δικαστηρίων» του
νόμου της 2ας (14ης) Μαΐου 1822 της Ελληνικής επα-
ναστατικής Κυβέρνησης. το «Ψήφισμα περί Διοργανι-
σμού των Δικαστηρίων» του 1828 προέβλεψε την σύ-
σταση «Ειρηνοδικείων» στα χωριά, στις κωμοπόλεις
και στις πόλεις, «Πρωτόκλητων Δικαστηρίων» (Πρωτο-
δικείων) στις πρωτεύουσες των «τμημάτων» (ονομασία
των τότε νομών), «Εκκλητών Δικαστηρίων» (Εφετείων)
και ενός «Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου» το
οποίο όμως δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. Αυτή η κα-
ποδιστριακή ιεραρχική δομή της ελληνικής δικαιοσύνης
ίσχυσε και μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους με
το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας του Λονδίνου του
1830 – έστω σε ένα «γκρίζο καθεστώς» και παρά το
γεγονός ότι η ελληνική έννομος τάξη γεννάται τυπικά
με την αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας (03-02-
1830) – καθώς και, υπό ένα αδιευκρίνιστο και αμφισβη-
τούμενο καθεστώς, μετά την Έλευση του Βασιλιά Όθω-
να στην Ελλάδα (1833) και μέχρι την δημιουργία προ-
σωρινών δικαστηρίων (ΦΕΚ 4/1833) από την Αντιβασι-
λεία (1833-1835), τα οποία, με την σειρά τους, λειτούρ-
γησαν μέχρι την αναδιοργάνωση των ελληνικών δικα-
στηρίων από την Αντιβασιλεία με την έκδοση «Οργανι-
σμού Δικαστηρίων» (1834).

Κατά την καποδιστριακή περίοδο επομένως και ει-
δικότερα το έτος 1829, ιδρύθηκε το «Πρωτόκλητο Δι-
καστήριο της Ήλιδας» (πρόδρομος του Πρωτοδικείου
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Ηλείας) με έδρα τον Πύργο, πρωτεύουσα του «τμήμα-
τος Ήλιδας». Στο «Πρωτόκλητο Δικαστήριο της Ήλι-
δας» προΐστατο «Πρόεδρος» και επικουρούνταν από
«Συνδικαστή». Συνήθως ο «Πρόεδρος» αναλάμβανε τις
υποθέσεις της περιοχής της Γαστούνης, ενώ ο «Συνδι-
καστής» τις υποθέσεις της περιοχής του Πύργου και του
Φαναρίου (Ανδρίτσαινας). Στο «Πρωτόκλητο Δικαστή-
ριο της Ήλιδας» διορίστηκαν ως δικαστές οι αλλοτινοί
πρόκριτοι και δημογέροντες της τουρκοκρατίας – οι
οποίοι στερούνταν πανεπιστημιακών νομικών σπουδών
και δίκαζαν σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο και τους κα-
νόνες του βυζαντινορρωμαϊκού δικαίου όπως κωδικο-
ποιούνταν στην Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου. Σύμφωνα
με τον Βύρωνα Δάβο,

«Στις 18-2-1829 έγινε διοργάνωση των Πρωτόκλητων
Δικαστηρίων. Η υπηρεσία αυτή για την εξυπηρέτηση
της Ηλείας διορίστηκε με έδρα τον Πύργο. Μέχρι τότε
η πόλη του Πύργου συγκέντρωνε αρκετές διοικητικές
και δημόσιες υπηρεσίες που διευκόλυναν τις εξουσίες
του Κράτους. (…) Η δημόσια οργάνωση των τμημάτων
της χώρας είχε αρχίσει λίγο-λίγο να πραγματοποιείται
συστήνοντας στις επαρχίες και στις πόλεις υπηρε-
σίες. Στις 25-5-1829 έγινε η σύσταση Πρωτόκλητων
Δικαστηρίων στα διαμερίσματα της ελεύθερης χώρας.
Στο τμήμα της Ήλιδος διορίστηκε πρόεδρος του Πρω-
τόκλητου Δικαστηρίου ο Π. Νικολαΐδης, και συνδικα-
στής ο Χριστόδουλος Αυγερινός και ο Γεώργιος Βρα-
νίτης. Πάρεδροι επίσης διορίστηκαν ο Ιωάννης Κοκ-
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καλιάρης και ο Αναγνώστης Αναγνωστόπουλος. Γραμ-
ματέας ο Κωνσταντίνος Πιττάκης. Η σύσταση της
Υπηρεσίας αυτής της Δικαιοσύνης στον Πύργο ήταν η
πλέον ευεργετική για τους κατοίκους της επαρχίας
γιατί ήταν η μόνη που μπορούσε να αποδώσει το δί-
καιο, που είχε αρχίσει κιόλας να καταπατείται από
τους «δυνατούς» της μετεπαναστατικής κοινωνίας της
Επαρχίας Ηλείας. (….) Τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο
του 1829, έγιναν στην Ηλεία διορισμοί και αντικατα-
στάσεις σε διάφορες θέσεις. (…) Τον ίδιο χρόνο (…) ανα-
φέρεται ο διορισμός του Προέδρου του Πρωτόκλητου
Δικαστηρίου της Ήλιδας, Αναγνώστη Μαζουκόπου-
λου, μετά από παραίτηση του μέχρι τότε Ηλείου Προ-
έδρου, Λύσανδρου Βιλαέτη. (…) Από την σύσταση του
Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου τον Μάιο του 1829 στον
Πύργο, καμία σοβαρή υπόθεση δεν είχε εκδικαστεί για
την Επαρχία Ηλείας. Και μόνο κατά τις αρχές του Δε-
κεμβρίου του ίδιου χρόνου άρχισε να εκδικάζεται η
πρώτη σοβαρή υπόθεση που ήταν η χρεωκοπία των
εμπόρων του Πύργου, Χρίστου Χριστοφιλόπουλου και
Παναγιώτη Πετρόπουλου. Η υπόθεση αυτή είχε συμ-
βεί πριν από την σύσταση του Πρωτόκλητου Δικαστη-
ρίου στον Πύργο και εκκρεμούσε. Με την σύσταση
όμως της πιο πάνω υπηρεσίας, οι δανειστές επανήλ-
θαν με αναφορά, και κατήγγειλαν το αδίκημα τούτο,
οπότε το Δικαστήριο υποχρεώθηκε να μελετήσει το θέ-
μα. Επίτροπος του Δικαστηρίου ήταν ο Χριστόπουλος
Αυγερινός. (…) Στις 27-9-1830 (Γεν. Εφημ. της Ελλά-
δος, αρ. φ. 78) διορίζεται πρόεδρος του Πρωτόκλητου
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Δικαστηρίου, ο Λεονάρδος Βαλέτας, άλλοτε συνδικα-
στής Βορείων Κυκλάδων. Επίσης στο Φανάρι και στον
Πύργο ο Μ. Μαυρογορδάτος, άλλοτε πρόεδρος του
Πρωτόκλητου Δικαστηρίου της Ήλιδος. (…) Οι αλλα-
γές και οι διορισμοί στις δημόσιες υπηρεσίες ήσαν σε
κίνηση κάθε τόσο στην Ηλεία. Περί τα τέλη του Νοέμ-
βρη 1830 διορίστηκε Γραμματέας στο Πρωτόκλητο Δι-
καστήριο της Ήλιδας, ο Ανδρέας Λόντος στην Γαστού-
νη, και ο Πετσιάδης στο Φανάρι και στον Πύργο. Επί-
σης τον ίδιο πιο πάνω καιρό διορίστηκε Επαρχιακός
Ειρηνοδίκης στον Πύργο ο Ν. Γρατσαλιάς.»5

Ο αναφερόμενος ως Επαρχιακός Ειρηνοδίκης, ν.
Γρατσαλιάς, θα αποτελέσει αργότερα και κατά την δε-
καετία του 1840 έναν από τους πρώτους συμβολαιο-
γράφους του Πύργου. Σταδιακά θα αρχίσουν να συ-
ντάσσονται τα πρώτα συμβόλαια, καθώς την εποχή της
τουρκοκρατίας συνηθίζονταν η «δια λόγου» όπως και
μέσω ιδιωτικών εγγράφων μεταβίβαση της κυριότητας
των ακινήτων. Αυτή η παράδοση στην μεταβίβαση των
ακινήτων «δια λόγου» όπως και μέσω ιδιωτικών εγγρά-
φων, σταδιακά και μετά την δημιουργία του ανεξάρτη-
του ελληνικού κράτους θα ατονήσει και θα αρχίσει η σύ-
νταξη συμβολαίων και η ανάπτυξη στον Πύργο του συμ-
βολαιογραφικού επαγγέλματος – όμως η συνήθεια της
«δια λόγου» μεταβίβασης ακινήτων θα συνεχίσει να
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υπάρχει στον αγροτικό πληθυσμό ακόμα και κατά τον
20ό αιώνα σε απομονωμένες περιοχές της Ηλείας. Πά-
ντως, γεγονός είναι ότι και ο συμβολαιογραφικός κλάδος
θα αρχίσει σταδιακά να αναπτύσσεται, καθώς μετεπα-
ναστατικά όλο και περισσότεροι Έλληνες άρχισαν να
αντιλαμβάνονται την νομική ισχύ των συμβολαίων. Αυτή
η εξέλιξη θα οδηγήσει και στην αύξηση του αριθμού των
συμβολαιογράφων στον Πύργο: το 1887 η Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 77/1887) αναφέρει ότι ο αριθμός των
συμβολαιογράφων στον Πύργο καθορίζεται σε εννέα.

Ο Πύργος λοιπόν ως πρωτεύουσα του «τμήματος της
Ήλιδας» ορίστηκε ως έδρα «Πρωτόκλητου Δικαστηρί-
ου» το 1829. Όμως, το «Πρωτόκλητο Δικαστήριο» δεν
στεγάζονταν σε κρατικό κτήριο αλλά στην κατοικία των
διορισμένων δικαστών (δημογερόντων) και τούτο λόγω
της έλλειψης κρατικών οικονομικών πόρων από πλευ-
ράς της ελληνικής πολιτείας – η οποία ακόμα δεν είχε
αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο κράτος όπως αυτό έλαβε
χώρα με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830. Επίσης,
από την ίδρυσή του, το «Πρωτόκλητο Δικαστήριο» ου-
σιαστικά υπολειτουργούσε και δεν είχε δικάσει καμία
σημαντική υπόθεση – παρά το γεγονός ότι οι κάτοικοι
της Ηλείας αντιμετώπιζαν πλήθος πολιτικών αντιδικιών
και ποινικά αδίκων πράξεων, δεδομένης και της παρα-
δοσιακής ελληνικής φιλοδικίας. Παράλληλα, ειρηνοδι-
κεία ιδρύονται στις μικρότερες πόλεις και στις κώμες
της Ηλείας, όπου διορίζονται ειρηνοδίκες πάλι οι πρό-
κριτοι και οι δημογέροντες. Σημειώνεται επίσης ότι οι
ειρηνοδίκες ήσαν αρχικά και μέχρι το 1849 άμισθοι δη-
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μόσιοι λειτουργοί και αμείβονταν από τους διαδίκους,
όπως ακριβώς οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι.
Επομένως, συνάγεται ότι το επίπεδο της ποιότητας κατά
την απονομή του δικαίου, τουλάχιστον κατά την περίοδο
λειτουργίας του «Πρωτόκλητου Δικαστηρίου» ήταν αρ-
κετά χαμηλό και η δικανική κρίση βασίζονταν συχνά σε
εξωδικαιϊκά κριτήρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι την
εποχή λειτουργίας των «Πρωτοκλήτων Δικαστηρίων», η
«Γραμματεία επί της Δικαιοσύνης» (όπως ονομάζονταν
τότε το υπουργείο Δικαιοσύνης) απαίτησε από τους δι-
καστές της επικράτειας (δηλαδή κυρίως ειπείν από τους
δημογέροντες) να μην δικάζουν κατά την δική τους βού-
ληση, αλλά να χρησιμοποιούν κατά τον σχηματισμό δι-
κανικής κρίσης τους νόμους των βυζαντινών αυτοκρα-
τόρων, την Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου, τον ορθό λόγο
και την επιείκεια. Οι οδηγίες αυτές όμως της «Γραμμα-
τείας επί της Δικαιοσύνης» δεν γίνονταν πάντοτε κατα-
νοητές από τους δικαστές – για αυτό και αναφέρεται
στα Απομνημονεύματα του ν. Δραγούμη, ότι κάποιος
Πρόεδρος Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου έστειλε αναφορά
στην «Γραμματεία επί της Δικαιοσύνης» λέγοντας την
Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου και τους νόμους των βυ-
ζαντινών αυτοκρατόρων τους βρήκε και τους αγόρασε,
όμως παρά το γεγονός ότι έψαξε επιμελώς στην αγορά
να βρει ορθό λόγο και επιείκεια, δεν τα κατάφερε, και
αιτούνταν να του αποσταλεί ένα αντίτυπο επιείκειας
και ορθού λόγου και ήταν πρόθυμος να πληρώσει προ-
κειμένου να τα αποκτήσει. Επομένως, σε πολλά «Πρω-
τόκλητα Δικαστήρια» οι δικαστές συνέχιζαν να εφαρ-
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μόζουν απλώς το εθιμικό δίκαιο, όπως αυτό είχε δια-
μορφωθεί κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας στα
πλαίσια της λειτουργίας των κοινοτικών δικαστηρίων,
και με το οποίο οι δημογέροντες ήταν εξοικειωμένοι.

τρίτος σταθμός στην οργάνωση της ελληνικής δικαιο-
σύνης είναι η Αντιβασιλεία, η οποία δημοσίευσε το 1834
τον «Οργανισμό των Δικαστηρίων» (ΦΕΚ 13/1834). Ο
«Οργανισμός των Δικαστηρίων» προέβλεπε την ίδρυση
ενός τουλάχιστον Ειρηνοδικείου σε κάθε επαρχία, δέκα
Πρωτοδικείων (ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού), δύο
Εφετείων, τριών Εμποροδικείων καθώς και την ίδρυση
του Άρείου Πάγου. Συνεπώς, κατά την περίοδο της
Αντιβασιλείας, καταργείται το «Πρωτόκλητο Δικαστή-
ριο της Ήλιδος» και δεν δημιουργείται στην θέση του
Πρωτοδικείο: δεδομένου ότι σύμφωνα με την διοικητική
διαίρεση της Ελλάδας του 1833, η Ηλεία δεν συνιστούσε
πλέον ανεξάρτητο νομό, αλλά κομμάτι του ενιαίου νο-
μού της «Αχαΐας και της Ηλείας» με πρωτεύουσα την
Πάτρα, δεν δικαιούνταν Πρωτοδικείο και υπάγονταν
στην δικαιοδοσία του Πρωτοδικείου Πατρών. τελικά η
δημιουργία του Πρωτοδικείου Ηλείας θα γίνει το 1867,
με έδρα τον Πύργο – και ενώ η Ηλεία ήταν μέρος του
ενιαίου «νομού της Αχαΐας και της Ηλείας» με πρω-
τεύουσα την Πάτρα. Άλλωστε, η δημιουργία του νομού
Ηλείας πέρασε από διάφορα στάδια: μεταξύ 1833-1836
υπήρξε ο ενιαίος νομός Αχαϊοήλιδος, μεταξύ 1836-1845
υπήρξε νομός Ηλείας, μεταξύ 1845-1899 υπήρξε ξανά
ενιαίος νομός Αχαϊοήλιδος, μεταξύ 1899-1909 υπήρξε
νομός Ηλείας, μεταξύ 1909-1930 υπήρξε ξανά ενιαίος
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νομός Αχαϊοήλιδος, ώσπου το 1930 καθορίστηκε ο νομός
Ηλείας όπως τον ξέρουμε σήμερα. Μέχρι την ίδρυση του
Πρωτοδικείου Ηλείας το 1867, ο Πύργος ήταν έδρα μόνο
του Ειρηνοδικείου Πύργου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο λοι-
πόν, ιδρύεται το Πρωτοδικείο Ηλείας περιλαμβάνοντας
στην δικαιοδοσία του όλα τα Ειρηνοδικεία της τότε
Επαρχίας Ηλείας (ΦΕΚ 42/11-7-1867), η οποία όμως δεν
περιλάμβανε εκείνη την εποχή την περιοχή των Κρεστέ-
νων, η δε έναρξη των εργασιών του νέου Πρωτοδικείου
ορίστηκε αρχικά για τις 20-10-1867 (ΦΕΚ 50/1867) αλ-
λά τελικά ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών του
ορίστηκε η 30-10-1867 (ΦΕΚ 72/1867). το Ειρηνοδικείο
Κρεστένων συνέχισε να υπάγεται στην δικαιοδοσία του
Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, και θα περάσουν πολλές
δεκαετίες ώσπου να υπαχθεί στις 18-6-1926 και αυτό
στο Πρωτοδικείο Ηλείας (ΦΕΚ 204/1926).

Από την ίδρυση του το 1867 και έκτοτε, το Πρωτοδι-
κείο Ηλείας λειτουργεί συνεχώς μέχρι σήμερα με έδρα
τον Πύργο. Κατά συνέπεια, με την ίδρυση του Πρωτο-
δικείου Ηλείας, ο Πύργος γίνεται ουσιαστικά το κέντρο
απονομής δικαιοσύνης στην Ηλεία. Όμως, η συνέχιση
της λειτουργίας του τα πρώτα χρόνια δεν ήταν δεδομέ-
νη. υπήρξε μάλιστα πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε
το 1876 προς ψήφιση από την Βουλή προκειμένου να
καταργηθεί το Πρωτοδικείο Ηλείας – και η οποία δεν
υπερψηφίστηκε. Σύμφωνα με τον Βύρωνα Δάβο,

«Στις 15-12-1876 κατατέθηκε πρόταση στην Βουλή
για την κατάργηση του Πρωτοδικείου του Πύργου. Λί-
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γες μέρες αργότερα, στις 29 του ίδιου μήνα, η Επαρ-
χία της Ηλείας συνταράχθηκε από την είδηση αυτή,
και άρχισαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Εκλέχτηκαν
αμέσως επιτροπές κα συντάχθηκαν τηλεγραφήματα
προς την Βουλή με τα οποία παρακαλούσαν την Κυ-
βέρνηση να μην γίνει δεκτή η πρόταση γιατί θα ζήμιω-
νε το μέλλον της πόλης. Μάλιστα όπως ανέφεραν και
στο τηλεγράφημα, προθυμοποιούνταν οι δημοτικοί
άρχοντες του Πύργου να πληρώνει ο Δήμος τα έξοδα
του Πρωτοδικείου, και μετά από αυτή την υποχρέωση,
δεν έπρεπε με κανένα λόγο η Κυβέρνηση να τους αδι-
κήσει, και να προβεί στην κατάργηση της υπηρεσίας
εκείνης.»6

Παρά τις αρχικές αμφισβητήσεις της συνέχισης της
λειτουργίας του, το Πρωτοδικείο Ηλείας δεν καταργή-
θηκε. Όμως, τα πρώτα χρόνια η λειτουργία του Πρωτο-
δικείου Ηλείας ήταν αν μη τι άλλο προβληματική. Αυτό
έγινε ιδιαίτερα εμφανές το 1878. Σύμφωνα με τον Βύ-
ρωνα Δάβο,

«Οι δικαστικές αρχές του Πύργου κατά το 1878 μόλις
και μετά βίας λειτουργούσαν. Στο Πρωτοδικείο, η έλ-
λειψη Προέδρου έκανε να μη λειτουργεί προπαντός
το πολιτικό τμήμα. Το ποινικό μόνο τμήμα εργάζονταν,
όχι όμως για όλες τις υποθέσεις. Οι διορισμοί των
υπαλλήλων δεν ήσαν αρκετοί για την διεξαγωγή της
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υπηρεσίας και οι δικαστικές υποθέσεις είχαν σωρευ-
θεί στα γραφεία.»7

Επίσης, όπως συνέβη παλιότερα και με το «Πρωτό-
κλητο Δικαστήριο», οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδι-
κείου Ηλείας αντιμετώπιζαν τα πρώτα χρόνια πρόβλη-
μα στέγασης: είναι χαρακτηριστικό ότι το 1886 ως τό-
πος συνεδρίασης του Πλημμελειοδικείου Ηλείας μισθώ-
θηκε η κατοικία του δικηγόρου Α. Σπηλιάδη και τούτο
καταγράφηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
361/1886). Παρόλα αυτά, οι πρώτες δυσκολίες σταδια-
κά ξεπεράστηκαν και το Πρωτοδικείο Ηλείας έγινε
πραγματικά σημείο αναφοράς στην απονομή της δι-
καιοσύνης στην Ηλεία. Με το πέρασμα των ετών και μέ-
σα από την συνεχή βελτίωση των λειτουργιών του, το
Πρωτοδικείο Ηλείας γρήγορα δημιούργησε μία πλούσια
νομολογία – στην οποία δυστυχώς σήμερα δεν έχουμε
πρόσβαση καθώς όλο το αρχείο του Πρωτοδικείου Ηλεί-
ας που προέρχεται από εκείνη την εποχή καταστράφηκε
λόγω πυρκαγιάς τον Μάρτιο του 1927.

Η πυρκαγιά του 1927 κατέστρεψε και τα πρακτικά
των συνεδριάσεων με τις ορκωμοσίες των δικηγόρων,
και τούτο προκάλεσε προβλήματα, καθώς υπήρχαν αμ-
φιβολίες για τις χρονολογίες όρκισης των δικηγόρων.
Για  παράδειγμα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας ανα-
φέρει σε Πιστοποιητικό της 18ης Απριλίου 1940 ότι:
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«Ο Γεώργιος Διομ. Παπασχινάς διορισθείς δικηγόρος
παρά τω Πρωτοδικείω Ηλείας τον Μάρτιο 1893, ωρ-
κίσθη δε εντός του αυτού μηνός ενώπιον του Δικαστη-
ρίου τούτου συνταγέντος του οικείου πρακτικού ορ-
κοδοσίας, όπερ όμως απετεφρώθη κατά την επισυμ-
βάσαν τον Μάρτιον του έτους 1927 πυρκαϊάν του Κα-
ταστήματος του Πρωτοδικείου Ηλείας, πλην τούτο
προκύπτει ήδη εκ της υπ’ αριθμ. 436 του 1940 βεβαιω-
τικής του γεγονότος τούτου αποφάσεως του Πρωτο-
δικείου Ηλείας. Έκτοτε δε ήτοι από της ορκοδοσίας
του ήσκησε την δικηγορίαν πραγματικώς χωρίς να
τραπή εις άλλο επάγγελμα συνεχώς μέχρι της 10ης
Απριλίου 1921 οπότε διωρίσθη Νομάρχης και έπαυσε
να είναι δικηγόρος. Μετά ταύτα διωρίσθη αύθις ούτος
δικηγόρος δια του από 28ης Σεπτεμβρίου 1922 Βα-
σιλικού Διατάγματος παρά τω αυτώ Δικαστηρίω και
έκτοτε ήσκησεν συνεχώς το δικηγορικόν επάγγελμα
πραγματικώς παρά τοις εν Ηλεία Δικαστηρίοις (…).»

Στην εξέλιξη των λειτουργιών του Πρωτοδικείου
Ηλείας, συνέβαλε και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικη-
γορικού επαγγέλματος, τόσο με την αύξηση του αριθμού
των δικηγόρων στην Ηλεία όσο και με την βελτίωση των
επιστημονικών τους ικανοτήτων. Άλλωστε, η δικηγορία
προσείλκυε τους νέους καθώς ήταν προσοδοφόρα και
προσέδιδε κοινωνικό κύρος. Παρόλα αυτά, εκείνη την
εποχή οι δικηγόροι συναντούσαν διάφορες δυσκολίες
όπως αυτή που αναφέρεται σε επιστολή Ηλείου δικηγό-
ρου του 1875 προς τους εντολείς του, όπου τους ενημε-
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ρώνει για την αδυναμία άσκησης των αγωγών διότι οι
δικαστικοί επιμελητές δεν τις επέδιδαν είτε επειδή φο-
βούνταν να επιδώσουν στους αντιδίκους είτε επειδή εί-
χαν συγγένεια με αυτούς:

«Αγουλινίτσα, 20 Φεβρουαρίου 1875
Σας επιστρέφω τας αγωγάς κατά του Α.Α., διότι δεν
ηδυνήθην να τας επιδώσω. Πάντες οι ενταύθα κλητή-
ρες ηρνήθησαν, φοβούμενοι μη πάθωσι. Μόνος ο κλη-
τήρ Χ. ηδύνατο να τας επιδώση, αλλά είναι συγγενής
στενός του αντιδίκου σας. Πολύ λυπούμαι μη δυνηθείς
να σας υπηρετήσω, αλλά τοιαύτη η κατάστασίς μας.

Θ.Μ.»

Δεν έλειπαν επίσης, οι διενέξεις για ζητήματα δικηγο-
ρικών αμοιβών – κάποιες φορές οι καταστάσεις έφθαναν
στα άκρα. Για παράδειγμα το 1881, ο δικηγόρος του
Πύργου Ανδρέας Σπηλιάδης αντιμετώπισε κάποιο πρό-
βλημα, το πράγμα έλαβε δημοσιότητα και η πατρινή εφη-
μερίδα «Φανός» στις 29-08-1881 δημοσίευσε το εξής:

«Ο κύριος Ανδρέας Σπηλιάδης, δικηγόρος Πύργου,
παρακαλείται να εμβάση εις τον κύριον Αριστείδην
Καρβελάν τας οποίας οφείλει αυτώ δραχμάς 42, διότι
δεν τιμά αυτόν η δια του δικαστηρίου εκβίασις του
προς πληρωμήν του ποσού αυτού.»8

Έτσι, γύρω από το Πρωτοδικείο Ηλείας, δραστηριο-
ποιούνται οι Ηλείοι δικηγόροι, οι οποίοι ιδιαίτερα μετά
την ίδρυση του Πανεπιστήμιου Αθηνών (1837) και την
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ίδρυση της νομικής Σχολής ως μίας από τις πρώτες πα-
νεπιστημιακές σχολές, αρχίζουν να πληρούν τις επιστη-
μονικές προϋποθέσεις που απαιτούσε και απαιτεί η
επιστήμη του δικαίου. Οι απόφοιτοι της νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του μοναδικού που υπήρχε
τότε στην Ελλάδα, διακρίνονταν σε «διδάκτορες» οι
οποίοι είχαν αποφοιτήσει με καλή βαθμολογία και σε
«τελειοδίδακτους ή προλύτες» οι οποίοι είχαν λάβει χα-
μηλότερη βαθμολογία. Η αποφοίτηση από την νομική
Σχολή ήταν εκείνη την εποχή γεγονός εξαιρετικής ση-
μασίας και δημοσιεύονταν τόσο στον Αθηναϊκό όσο και
στον επαρχιακό τύπο των περιοχών από όπου κατάγο-
νταν οι απόφοιτοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τελειώνει η
εποχή που η δικαιοσύνη απονέμονταν στην Ηλεία από
τους πρόκριτους και τους δημογέροντες, και ήταν ου-
σιαστικά μία αριστοκρατική ενασχόληση, και αρχίζει
σταδιακά η εποχή που η δικαιοσύνη απονέμεται από
επιστήμονες νομικούς. Όμως, η διαδικασία αυτή ήταν
αργή και η στελέχωση του Πρωτοδικείου Ηλείας με
αποφοίτους της νομικής Σχολής τόσο ως δικαστές όσο
και ως δικηγόρους, άργησε να ολοκληρωθεί. Για ένα
χρονικό διάστημα, το παλιό και το νέο συνυπήρχαν: οι
παλιοί δημογέροντες δικηγόροι συνυπήρχαν με τους νέ-
ους αποφοίτους της νομικής, ενώ ενίοτε οι ίδιοι οι από-
φοιτοι της νομικής προέρχονταν από προκρίτους. Στην
πρώτη φάση λοιπόν και για τις πρώτες δεκαετίες μετά
την ίδρυσή του, η άσκηση της δικηγορίας στο Πρωτοδι-
κείου Ηλείας συνέχισε να κυριαρχείται από δικηγόρους
με εμπειρική γνώση του δικαίου. Άλλωστε, οι εγγραφές
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φοιτητών στην νομική Σχολή ήταν αρχικά λίγες – από
το πανελλήνιο εγγράφονται στην νομική Σχολή το 1837
μόνο 22 φοιτητές. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε για
δεκαετίες, καθώς το 1849 αναφέρεται ότι ενεγράφησαν
στην νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών μόνο 27
νέοι φοιτητές. Επομένως, ο αριθμός των επιστημόνων
νομικών ήταν αρχικά χαμηλός σε σχέση με τον γενικό
πληθυσμό, και αυτό ίσχυε και για την Ηλεία. Εκ του γε-
γονότος ότι η κατοχή πτυχίου της νομικής Σχολής απε-
τέλεσε υποχρεωτική προϋπόθεση για την συμμετοχή
στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας εξασκήσεως
του δικηγορικού λειτουργήματος από το έτος 1847, συ-
νάγεται ότι για πολλές δεκαετίες οι δικηγόροι ήσαν
εμπειρικοί και πρακτικοί δικολάβοι. Αλλά και μετά το
1847 και για πολλές δεκαετίες μέχρι και το πρώτο ήμισυ
του 20ού αιώνα, συνέχισε να υπάρχει ο θεσμός των δι-
κολάβων στην Ηλεία και ειδικά στα επαρχιακά ειρηνο-
δικεία όπου δεν δραστηριοποιούνταν ικανοποιητικός
αριθμός δικηγόρων και εκ των πραγμάτων η παρουσία
δικολάβων ήταν αναγκαία.

τα ίδια ίσχυαν και για το επίπεδο νομικής κατάρτι-
σης των δικαστών, το οποίο την εποχή της ίδρυσης του
Πρωτοδικείου Ηλείας ήταν χαμηλό αλλά σταδιακά βελ-
τιώνονταν. Για αυτό λοιπόν και ενώ ο τότε Οργανισμός
των Δικαστηρίων όριζε ότι οι δικαστές, οι εισαγγελείς
και οι αντεισαγγελείς διορίζονταν μετά από γνωμοδό-
τηση του αρμόδιου εισαγγελέα, και ότι έπρεπε προη-
γουμένως να υποβληθούν στις εξετάσεις που προβλέ-
πονταν για τους δημοσίους υπαλλήλους και να έχουν
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υπηρετήσει τουλάχιστον ένα χρόνο ως δικηγόροι ή πά-
ρεδροι, στο άρθρο 11 ορίζονταν επίσης ότι για τους πρώ-
τους διορισμούς μπορούσαν να γίνουν εξαιρέσεις από
τον ανωτέρω κανόνα «δια προλαβούσας εκδουλεύσεις».

Επίσης, οι δικαστικές αποφάσεις όχι μόνο ήταν κακά
παραδείγματα δικανικής κρίσης αλλά παράλληλα αρ-
γοπορούσαν. Για την βραδύτητα στην απονομή της δι-
καιοσύνης του 19ου αιώνα, ο καθηγητής Αθανάσιος ρο-
ντήρης έγραφε το 1886 ότι

«Η κατά την Ελλάδα απονομή της δικαιοσύνης ειρω-
νεία τις εστί δικαιοσύνης … Παρ’ ημίν χρειάζονται
πολλάκις τοσούτα έτη δια την έκδοσιν αποφάσεως,
ώστε προβαίνει πλέον η υπόθεσις δικαζομένη προς
το συμφέρον άλλης γενεάς.»

το κακό επίπεδο των δικαστών του 19ου αιώνα είχε
αρνητική επίπτωση και στις σχέσεις δικηγόρων και δι-
καστών, καθώς αναφέρεται πως οι δικαστές είχαν ανα-
πτύξει υπεροπτική στάση έναντι των δικηγόρων – στους
οποίους αναφέρεται ότι οι δικαστές συχνά φέρονταν
ανάρμοστα κατά τις συνεδριάσεις. Παράλληλα μεταξύ
των δικηγόρων υπήρχε η άποψη ότι συχνά οι δικαστικές
αποφάσεις ήταν για διάφορους λόγους μεροληπτικές.
Η ελληνική δικαιοσύνη τον 19ο αιώνα δεν διέθετε επίσης
την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Αυτές οι αδυνα-
μίες του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, οδή-
γησαν τον 19ο αιώνα στην ανάπτυξη της άποψης μεταξύ
των δικηγόρων περί «πάσχουσας δικαιοσύνης». Σύμ-
φωνα με την Λύντια τρίχα,
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«Οι δικηγόροι του 19ου αιώνα παραπονούνταν ότι κα-
τά την άσκηση του επαγγέλματός τους είχαν εκτός
των άλλων να αντιμετωπίσουν και την «πάσχουσαν
δικαιοσύνην», όπως έλεγαν, στην λειτουργία της
οποίας υπήρχαν πολλά τρωτά. Ο Οργανισμός της λει-
τουργίας των δικαστηρίων ήταν ατελής, όπως και η
πολιτική δικονομία· η πολιτική, με τις πελατειακές
σχέσεις, τα ρουσφέτια και τις απειλές επενέβαινε ποι-
κιλοτρόπως τόσο στην λειτουργία των δικαστηρίων
όσο και στην απονομή της δικαιοσύνης· υπήρχε πα-
ντελής έλλειψη ευπρόσωπης στέγης για τα δικαστή-
ρια με αποτέλεσμα να προσβάλλεται και αυτή η ευ-
πρέπεια των δικαστικών συνεδριάσεων· η εκδίκαση
των υποθέσεων καθυστερούσε υπερβολικά και η απο-
νομή της δικαιοσύνης έπασχε· τέλος οι δικαστές αφ’
ενός μεν αντιμετώπιζαν τους δικηγόρους συχνά κατά
τρόπο απάδοντα προς την αξιοπρέπειά τους, αφ’ ετέ-
ρου δε σε κάθε δημόσια κριτική αντιδρούσαν με κατά-
χρηση της πειθαρχικής εξουσίας που διέθεταν επ’ αυ-
τών. Τα προβλήματα αυτά, τα οποία επεσήμαιναν, ζη-
τούσαν λύσεις και οι δικηγόροι ήσαν πρόθυμοι να τις
μελετήσουν. Η συνεχής ενασχόλησή τους με την εφαρ-
μογή και την ερμηνεία των νόμων, λογικό ήταν να τους
καθιστά κατ’ εξοχήν ικανούς να αντιλαμβάνονται τις
ατέλειες και τις ελλείψεις των νόμων καθώς και τον
τρόπο θεραπείας τους, και συνεπώς άξιους να προ-
τείνουν χρήσιμες βελτιώσεις και μεταρρυθμίσεις.»9.
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ως αντίδραση στην «πάσχουσα δικαιοσύνη», οι δικη-
γόροι του 19ου αιώνα αρχίζουν να δημιουργούν και να
αναπτύσσουν τους πρώτους δικηγορικούς συλλόγους.
Βασικό κίνητρο στην δημιουργία των δικηγορικών συλ-
λόγων από μέρους των δικηγόρων ήταν η προστασία τους
έναντι των δικαστών. Σύμφωνα με την Λύντια τρίχα,

«Από την στιγμή που ιδρύθηκαν δικηγορικοί σύλλογοι
στις διάφορες πόλεις, οι σύλλογοι αυτοί κλήθηκαν να
αναλάβουν την υπεράσπιση όσων μελών τους προ-
σβάλλονταν από την απρεπή συμπεριφορά των δικα-
στών, πράγμα που μέχρι τότε γίνονταν κυρίως από τις
στήλες των εφημερίδων.»10

Ο πρώτος δικηγορικός σύλλογος που ιδρύεται είναι
ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών το 1865, με Πρόεδρο
τον Μάρκο ρενιέρη – ο δικηγορικός σύλλογος αυτός αρ-
γότερα διαλύθηκε προκειμένου λίγα χρόνια αργότερα
να ξανασυσταθεί. Κατά το πρότυπο του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών, θα δημιουργηθούν τον 19ο αιώνα δι-
κηγορικοί σύλλογοι και στις επαρχιακές πόλεις, οι οποί-
οι επίσης τις περισσότερες φορές μετ’ ολίγου χρόνου θα
διαλυθούν – μετά από λίγα χρόνια όμως θα ξαναδημι-
ουργηθούν καθώς συνειδητοποιείται από τους δικηγό-
ρους ότι η από μέρους τους δημιουργία και σε μόνιμη
βάση λειτουργία δικηγορικών συλλόγων είναι συνεχής
και αδήριτη ανάγκη, προκειμένου να κατορθώσουν να

48

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

10. Λύντια τρίχα, «Δικηγορείν εν Αθήναις» σελ. 178 (2003).



προάγουν το δικηγορικό λειτούργημα. Ένας από τους
αρχαιότερους δικηγορικούς συλλόγους είναι και ο Δι-
κηγορικός Σύλλογος Ηλείας. Και τούτο καθώς σταδια-
κά και με το πέρασμα των χρόνων, γύρω από το Πρω-
τοδικείο Ηλείας αρχίζει να δραστηριοποιείται ένας αυ-
ξανόμενος αριθμός δικηγόρων και έτσι να δημιουργού-
νται οι προϋποθέσεις για την σύσταση του Δικηγορικού
Συλλόγου Ηλείας. την ίδρυση του Δικηγορικού Συλλό-
γου Ηλείας θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο.

Συμπερασματικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η
ίδρυση αρχικά του «Πρωτόκλητου Δικαστηρίου Ήλι-
δος» και ύστερα του Πρωτοδικείου Ηλείας, μαζί με την
ίδρυση Ειρηνοδικείων ανά την Ηλεία, συνέβαλλε στην
ομαλή μετάβαση από τα εκκλησιαστικά και τα κοινοτι-
κά δικαστήρια που λειτουργούσαν κατά την τουρκο-
κρατία στην σύγχρονη συστηματοποιημένη απονομή της
δικαιοσύνης στην Ηλείας. Άλλωστε, συνεκτικός κρίκος
μεταξύ των δύο περιόδων, ήταν η παρουσία των δημο-
γερόντων και των προκρίτων της Ηλείας, οι οποίοι κατά
την περίοδο της τουρκοκρατίας είχαν το προνόμιο να
δικάζουν μέσω των κοινοτικών δικαστηρίων των δημο-
γεροντιών, και οι οποίοι μετά την απελευθέρωση και
τουλάχιστον κατά τις πρώτες δεκαετίες του ανεξάρτη-
του ελληνικού κράτους, συνεχίζουν να διορίζονται από
την ελληνική κυβέρνηση ως δικαστές στα Ειρηνοδικεία
της Ηλείας και στο Πρωτόκλητο Δικαστήριο Ήλιδος.
Όμως, παρά την ύπαρξη μιας συνέχειας κατά την απο-
νομή της δικαιοσύνης, υπάρχει μία ουσιώδης διαφορά
μεταξύ των προεπαναστατικών εκκλησιαστικών και
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κοινοτικών δικαστηρίων και του οργανωμένου από το
Ελληνικό Κράτος δικαστικού συστήματος: στο προεπα-
ναστατικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης αναφερόμα-
στε σε ένα προνεωτερικό δικαστικό σύστημα που λαμ-
βάνει χώρα στα πλαίσια μίας πολυεθνικής ανατολικής
αυτοκρατορίας δίχως να εφαρμόζει τις αρχές και τους
κανόνες της νεωτερικής επιστήμης του δικαίου, ενώ
αντίθετα από την Ελληνική Επανάσταση και ύστερα,
ξεκινά να εφαρμόζεται, με τις όποιες αρχικές αδυναμίες
εμφανίστηκαν, ένα νεωτερικό σύστημα κανόνων δικαί-
ου που απορρέουν από το νεωτερικό έθνος-κράτος. Αυ-
τή η ουσιώδης διαφορά, συμβολίζεται άλλωστε από την
οριστική εγκατάλειψη του βυζαντινορρωμαϊκού δικαίου
μετά την ίδρυση ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους και
την υιοθέτηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Όμως,
μέχρι και την υιοθέτηση του Αστικού Κώδικα (1946),
το ρωμαϊκό δίκαιο συνέχισε να εφαρμόζεται στην ελλη-
νική επικράτεια, και το ίδιο συνέβαινε και στην Ηλεία.

r
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

(1885)
ΚΑΙ ΤΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
(1893 )



ΟΙ ΔΙΚΗΓΟρΟΙ τΟυ ΠυρΓΟυ θα οργανώσουν την πρώ-
τη ιστορικά καταγεγραμμένη συλλογική τους
ενέργεια το 1875: όταν συνενώθηκαν προκειμέ-

νου να αποκηρύξουν την κυβέρνηση του Δημητρίου
Βούλγαρη και να κηρύξουν αντισυνταγματική την λει-
τουργία της Βουλής – η κυβέρνηση Δημητρίου Βούλγαρη
τότε κατηγορούνταν από το πανελλήνιο για το γεγονός
ότι κατά την κυβερνητική της θητεία παραβίαζε διαρ-
κώς τους συνταγματικούς κανόνες.

το γεγονός που πυροδότησε την αντίδραση αυτή των
δικηγόρων του Πύργου ήταν η ενέργεια του Δημητρίου
Βούλγαρη να κηρύξει σε απαρτία την Βουλή το 1875 με
αριθμό παρόντων βουλευτών μικρότερο από τον συ-
νταγματικά οριζόμενο. Η συλλογική ενέργεια των δικη-
γόρων του Πύργου το 1875, εμπέδωσε την ανάγκη της
μετέπειτα ίδρυσης Δικηγορικού Συλλόγου με έδρα τον
Πύργο. Η κίνηση του 1875 όπως αναφέρθηκε συνδέο-
νταν με τις πανελλήνιες πολιτικές εξελίξεις εκείνης της
εποχής – η αντίδραση των δικηγόρων του Πύργου το
1875 δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά έλαβε χώ-
ρα σε συνδυασμό με παρόμοιες παράλληλες αντιδρά-
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σεις των δικηγόρων και των δικηγορικών συλλόγων ανά
την Ελλάδα, με προεξάρχοντα τον Δικηγορικό Σύλλογο
Σύρου (προτύπωση της μελλοντικής δημιουργίας θε-
σμών πανελλήνιας συνεργασίας των δικηγόρων και των
δικηγορικών συλλόγων). Οι δικηγόροι του Πύργου ήσαν
το 1875 οι Ιωάννης Βαρουξής, θεόδωρος Βελλιώτης, θε-
όδωρος Γαβριήλ, Αλέξανδρος Γιαννόπουλος, Χαρίδημος
Δικαίος, Γεώργιος Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος Ιερεμίας,
Σιμ. Καλογερόπουλος, Ιωάννης Κόκκινος, Αριστείδης
Κρεστενίτης, Ευθύμιος Λεονάρδος, Επαμεινώνδας νι-
κολαΐδης, Διονύσιος Παπαδόπουλος, Χαράλαμπος Πα-
παδόπουλος, Γεώργιος Πετρακόπουλος, Ανδρέας Σπη-
λιάδης, Αθανάσιος Συρογιαννόπουλος, και Ιωάννης
τσέγκος. Όλοι τους με την εξαίρεση του Αριστείδη Κρε-
στενίτη συμμετείχαν στην κοινή ενέργεια.

Όμως, αυτή η πρώτη συλλογική ενέργεια των δικη-
γόρων του Πύργου το 1875 δεν συνιστά την γενέθλιο
πράξη του Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία θα συμβεί
πολλά χρόνια αργότερα. Μάλιστα, στον Πύργο Ηλείας
θα ιδρυθούν διαδοχικά δύο δικηγορικοί σύλλογοι. Ο
πρώτος, θνησιγενής, δικηγορικός σύλλογος ιδρύεται το
1885 και έχει ως σκοπό την προεκλογική υποστήριξη
τριών δικηγόρων υποψήφιων βουλευτών. Ο δεύτερος δι-
κηγορικός σύλλογος ιδρύεται το 1893 και υπάρχει μέχρι
σήμερα – πρόκειται για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας
(Δ.Σ.Η.), έναν από τους παλαιότερους δικηγορικούς
συλλόγους της Ελλάδας.

Κατ’ αρχάς, η ίδρυση του πρώτου, θνησιγενούς Δι-
κηγορικού Συλλόγου του 1885 θα γίνει μόλις λίγα χρό-
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νια αργότερα σε σχέση με την ίδρυση του Πρωτοδικείου
Ηλείας (1867). Η ίδρυσή καθόλου τυχαία δεν ήταν αλλά
αντίθετα ήταν άμεσα συνυφασμένη με την ανάπτυξη
του δικηγορικού λειτουργήματος στην Ηλεία και ειδι-
κότερα στον Πύργο. Καθώς αύξανε ο αριθμός των δι-
κηγόρων που δραστηριοποιούνταν στον Πύργο, δημι-
ουργήθηκαν οι βασικές προϋποθέσεις για την ίδρυση δι-
κηγορικού συλλόγου. Εφαλτήριο για την ίδρυσή του,
όπως ήδη αναφέρθηκε, απετέλεσε η πολιτική: ο πρώτος
Δικηγορικός Σύλλογος του 1885 ιδρύθηκε αποκλειστικά
για την προώθηση της υποψηφιότητας στις βουλευτικές
εκλογές τριών δικηγόρων του Πύργου, του Ευθύμιου
Λεονάρδου, του Χαρίδημου Δικαίου και του Ιωάννη
τσέγκου. Άλλωστε κατά τον 19ο αιώνα, η δικηγορία
συνδέονταν άρρηκτα με την πολιτική. Απόδειξη αυτής
της διασύνδεσης δεν ήταν μόνον ο συντριπτικά μεγάλος
αριθμός βουλευτών που προέρχονταν από τους δικηγό-
ρους αλλά και η θεσμική πρόβλεψη του τότε Οργανι-
σμού των Δικαστηρίων που όριζε σχετικά με τις επίση-
μες κρατικές εκδηλώσεις ότι οι παρ’ Αρείω Πάγω δικη-
γόροι ήσαν στην ίδια τάξη με τους υπουργικούς Συμ-
βούλους, οι δικηγόροι παρ’ Εφέταις προηγούνταν των
νομαρχών και οι δικηγόροι παρά πρωτοδίκαις των
Επάρχων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζονταν σε
θεσμικό κείμενο της εποχής, ο συσχετισμός και η αντι-
στοιχία των διάφορων βαθμών των δικηγόρων προς
αντίστοιχες θέσεις κρατικών λειτουργών της διοίκησης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εξηγείται εύκολα το γεγονός
ότι η πρώτη ίδρυση του Δικηγορικού Συλλόγου Πύργου
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το 1885 συνδέεται με τις τότε βουλευτικές εκλογές κα-
θώς κίνητρο της ίδρυσής του ήταν η πολιτική δράση. Στο
συμπέρασμα αυτό οδηγεί και το γεγονός πως αθηναϊκές
εφημερίδες της εποχής αναφέρουν τον νεοσύστατο Δι-
κηγορικό Σύλλογο στον Πύργο ως απλό πολιτικό σω-
ματείο. Σύμφωνα με την Λύντια τρίχα,

«Το 1875 οι δικηγόροι του Πύργου, εκτός από τον Αρι-
στείδη Κρεστενίτη, αποδοκίμασαν ομόφωνα την αντι-
συνταγματική πρακτική του Δημητρίου Βούλγαρη και
κήρυξαν άκυρες τις πράξεις της Βουλής. Δεν αναφέ-
ρεται όμως τότε η ύπαρξη δικηγορικού συλλόγου. Ο
πρώτος Δικηγορικός Σύλλογος του Πύργου ιδρύθηκε
στις αρχές του 1885. Ενδέχεται να συστάθηκε κυρίως
για να υποστηρίξει συγκεκριμένους υποψηφίους κατά
τις επικείμενες εκλογές˙ σε ορισμένες μάλιστα αθηναϊ-
κές εφημερίδες, η ίδρυσή του ανακοινώθηκε ως ίδρυ-
ση απλού πολιτικού συλλόγου. Το γεγονός είναι ότι
μετά από πολύωρες συνεδριάσεις, ο σύλλογος υπέ-
δειξε στους εκλογείς της Ηλείας να ψηφίσουν τους δι-
κηγόρους υποψηφίους βουλευτές Ευθύμιο Λεονάρδο,
Χαρίδημο Δικαίο και Ιωάννη Τσέγκο, υποστηρίζοντας
ότι ήσαν φιλελεύθεροι, τίμιοι, ικανοί και αληθινοί πα-
τριώτες. Η επιλογή του αυτή προκάλεσε αρνητικά
σχόλια, όχι γιατί ο σύλλογος δεν θα έπρεπε να ασχο-
λείται με την πολιτική, αλλά γιατί όλοι οι υποδεικνυό-
μενοι υποψήφιοι ήσαν δικηγόροι, και κατηγορήθηκε
ότι είχε ενεργήσει ιδιοτελώς προτείνοντας υποψηφί-
ους που προέρχονταν μόνον από τα μέλη του. Οι τρεις
δικηγόροι υποψήφιοι πάντως δημοσίευσαν κοινό πρό-
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γραμμα, με το οποίο ζητούσαν να ψηφισθούν για να
υπηρετήσουν τα συμφέροντα του λαού, αλλά δεν εκλέ-
χτηκαν. Άλλη δράση του συλλόγου δεν αναφέρεται.»11

Ενώ όμως Δικηγορικός Σύλλογος στον Πύργο θα
ιδρυθεί για πρώτη φορά το 1885, η πρώτη αυτή ίδρυση
του όπως αναφέρθηκε θα είναι θνησιγενής και θα ακο-
λουθήσει δεύτερη ίδρυσή του το 1893 – με την επωνυμία
«Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας» (Δ.Σ.Η.), και έκτοτε
και με αυτήν την μορφή θα υπάρξει ως τις ημέρες μας.
το έτος ίδρυσης του Δ.Σ.Η. (1893), οι δικηγόροι του
Πύργου ήσαν οι Αθανάσιος Αθανασιάδης, Χαρίλαος
Αθανασιάδης, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Δ. Αρβανιτά-
κης, Φιλοποίμην Αρμυριώτης, Χαράλαμπος Αυγερινός,
Κωνσταντίνος Βαχαρίας, Σταμάτιος Βωβός, Γ. Γιαρμε-
νίτης, Αριστ. Γκριμούτης, Χαρίδημος Δικαίος, Αριστο-
τέλης Διπλάρης, Κωνσταντίνος Ιερεμίας, Ανδρέας Ιω-
αννίδης, Αντ. Καντζιάμπαλος, Αναστάσιος Κλοκανάς,
Γεώργιος Κοντογιάννης, Παναγιώτης Κουρής, Αριστεί-
δης Κρεστενίτης, Βασίλειος Λεονάρδος, Ευθύμιος Λεο-
νάρδος, Δημήτριος Λιναρδάκης, Δημήτριος Μπούκου-
ρας, Ι. νιώτης, Κωνσταντίνος νιώτης, Παπαδόπουλος,
θεόδωρος Παπαηλιού, Διονύσιος Πολυζωγόπουλος, Αν-
δρέας Σπηλιάδης, και Χαρίλαος Σπηλιώτης. Η ίδρυση
του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας όπως εγκρίθηκε με
Βασιλικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως στις 9 Ιουνίου 1893 (ΦΕΚ 107). το πρώτο
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Καταστατικό του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας όπως
ψηφίστηκε από τα μέλη του στις 27 Φεβρουαρίου 1893
είναι πανελληνίως το μοναδικό Καταστατικό Δικηγορι-
κού Συλλόγου που διασώζεται από εκείνη την εποχή
και έχει ως εξής:

«Άρθρον 1. Οι παρά τοις εν Ηλεία δικαστηρίοις δικη-
γόροι, οι υπογεγραμμένοι εις τον παρόντα κανονισμόν,
συνιστώσι σύλλογον, σκοπός του οποίου είναι η σύ-
σφιγξις και η προαγωγή των δεσμών της αμοιβαίας με-
ταξύ των δικηγόρων αγάπης, ομονοίας και συναδελ-
φότητος, η υπό κοινού σύσκεψις επί αντικειμένων
αφορώντων εις την νομικήν επιστήμην, την εξάσκησιν
του δικηγορικού επαγγέλματος και παν άλλο αναγό-
μενον εις τον δικαστικόν κλάδον.

Άρθρον 2. Μέσα προς επίτευξιν του σκοπού τού-
του ορίζονται:

Α) Η επαγρύπνισις του συλλόγου προς τήρησιν
αξιοπρεπούς ασκήσεως του δικηγορικού επαγ-
γέλματος και ακριβή απονομήν της δικαιοσύνης.

Β) Η ανάγνωσις και εκπόνησις διατριβών αναγόμε-
νων εις την επιστήμην του δικαίου εν γένει.

Γ) Η σύστασις ειδικών επιτροπών προς μελέτην
και εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων σχετικών
προς τον σκοπόν του συλλόγου.

Δ) Παν άλλο, όπερ ήθελε κρίνει ο σύλλογος συντε-
λεστικόν προς τον σκοπόν αυτού.

Άρθρον 3. Μέλος του συλλόγου είναι πας δικηγό-
ρος διωρισμένος εν Ηλεία και εν τω παρόντι κανονι-
σμώ υπογεγραμμένος.
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Άρθρον 4. Τον σύλλογον διοικεί εις πρόεδρος, εις
αντιπρόεδρος και τριμελής επιτροπή, εκλεγόμενοι
υπό των μελών του συλλόγου δια σχετικής πλειοψη-
φίας. Ο πρόεδρος διευθύνει τας συνεδριάσεις. Ο σύλ-
λογος εκλέγει κατά τον αυτόν τρόπον εκ των μελών
αυτού τον ταμίαν και τον γραμματέα. Πάσαι αι φη-
φοφορίαι αύται προς εκλογήν των άνω μελών γίνο-
νται δια ψηφοδελτίων μυστικών. Η υπηρεσία του
προέδρου, του αντιπροέδρου και της τριμελούς επι-
τροπής, ως και η του γραμματέως και η του ταμίου
είναι ενιαύσιος. Η εκλογή των μελών ενεργείται την
β΄ Κυριακήν του μηνός Νοεμβρίου εκάστου έτους, εν
περιπτώσει δε καθ’ ην κατά ταύτην δεν αποτελεσθή
απαρτία, ενεργείται αύτη την επομένην Κυριακήν
υπό των παρευρεθησομένων μελών, εν απαρτία θεω-
ρουμένου του συλλόγου. Αναλαμβάνει δε τα καθήκο-
ντά της η νέα επιτροπή την α΄ συνεδρίασιν του επιό-
ντος έτους.

Άρθρον 5. Ο σύλλογος συνεδριάζει τακτικώς άπαξ
του μηνός, εκτάκτως δε, οσάκις κληθή υπό του προέ-
δρου, όστις υποχρεούται τη εγγράφω αιτήσει πέντε
τουλάχιστον μελών να συγκαλέση εκτάκτως το σωμα-
τείον άπαξ του μηνός τουλάχιστον, όπερ λογίζεται εν
απαρτία τη παρουσία του ημίσεως των μελών του
πλέον ενός. Τα εκάστοτε παρουσιαζόμενα ζητήματα
λύονται δια φανεράς ψηφοφορίας, πλην των προσω-
πικών, λυομένων δια μυστικής τοιαύτης. Τον διευθύ-
νοντα τας συνεδριάσεις πρόεδρον κωλυόμενον ή από-
ντα αναπληροί ο αντιπρόεδρος, τούτου δε κωλυομέ-
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νου ή απόντος, ο αρχαιότερος κατά τον διορισμόν εκ
των μελών της επιτροπής δικηγόρος.

Άρθρον 6. Ο πρόεδρος προσδιορίζει τα υπό συζή-
τησιν αντικείμενα. Οφείλει όμως να εισαγάγη πάσαν
πρότασιν υποβληθείσαν αυτώ εγγράφως υπό των
τριών εκ των μελών του συλλόγου.

Άρθρον 7. Παν μέλος θεωρηθέν κατ’ απόφασιν του
συλλόγου ασυμβίβαστον κατά την ενάσκησιν των κα-
θηκόντων του δικηγόρου διαγωγήν μετερχόμενον, κα-
λείται εις απολογίαν εγγράφως και δια δικαστικού
κλητήρος τη αποφάσει του συλλόγου δια του προέ-
δρου, την δε απολογίαν του οφείλει να υποβάλη εγ-
γράφως εντός τριών ημερών, αφ’ ης κληθή και εμφα-
νισθή προς υποστήριξιν αυτής την επιούσαν συνε-
δρίασιν του συλλόγου. Ο σύλλογος ακούσας αυτού ή
εν απουσία του μη εμφανισθέντος αποφασίζει δια μυ-
στικής ψηφοφορίας περί της τιμωρίας του και επι-
βάλλει αυτώ ή αποδοκιμασίαν ή προσωρινήν αποβο-
λήν εκ του συλλόγου , μέχρι διετίας. Πάσα τοιαύτη
απόφασις καταρτίζεται δι’ απολύτου πλειοψηφίας
των μελών του συλλόγου, δύναται δε κατά τον αυτόν
τρόπον να αποφασισθή και η διαρκής αποβολή του,
ότε δεν επιτρέπεται νέα εγγραφή αυτού ως μέλους
του συλλόγου άνευ αποφάσεως αυτού καταρτιζομέ-
νης δι’ απολύτου μυστικής πλειοψηφίας.

Άρθρον 8. Εισοδήματα του συλλόγου είναι η προ-
καταβολή της εγγραφής, η ετησία συνδρομή των με-
λών και δωρεαί. Έκαστον μέλος του συλλόγου προ-
καταβάλλει τουλάχιστον 5 δρχ. λόγω εγγραφής και
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δραχμάς 5 κατά τριμηνίαν, προπληρωτέας, η δε συν-
δρομή είναι ετησία. Ο αρνούμενος να προκαταβάλη
την τριμηνιαίαν προκαταβολήν δεν δύναται να λαμ-
βάνη μέρος εις τας συνεδριάσεις του συλλόγου ούτε
να ψηφοφορή.

Άρθρον 9. Ο ταμίας διαχειρίζεται το οικονομικόν
μέρος του συλλόγου κατά τας επί τούτω αποφάσεις
της επιτροπής τηρών τα αναγκαία προς τούτο βιβλία.
Ο δε γραμματεύς τηρεί περιληπτικώς τα πρακτικά
της επιτροπής και του συλλόγου, ως και την αλλη-
λογραφίαν και υπευθύνως τα τε έγγραφα και το υλι-
κόν. Ενώπιον δε του συλλόγου δίδει λογοδοσίαν ο τα-
μίας.

Άρθρον 10. Εις τας συνεδριάσεις του συλλόγου
παρίστανται μόνον τα μέλη αυτού, εκτός αν ο πρόε-
δρος επιτρέψη και άλλοις την είσοδον.

Άρθρον 11. Μέλος του συλλόγου διαμένον διαρ-
κώς εν Πύργω, μη εμφανισθέν εις πέντε κατά συνέ-
χειαν συνεδριάσεις χωρίς να δικαιολογήση αποχρώ-
ντως την απουσίαν του, δύναται να διαγραφή εκ του
συλλόγου τη αποφάσει αυτού.

Άρθρον 12. Ο δικηγορικός σύλλογος έχει σφραγί-
δα φέρουσα πέριξ τα γράμματα «Δικηγορικός Σύλλο-
γος Ηλείας».

Άρθρον 13. Ο σύλλογος δύναται να αποφασίση
την έκδοσιν ή εφημερίδος ή περιοδικού ασχολουμένου
ιδίως εις τα αφορώντα τον σύλλογον και τον σκοπόν
αυτού.

Άρθρον 14. Ο παρών κανονισμός δεν δύναται να
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αναθεωρηθή προ της παρελεύσεως ενός έτους από
της επιψηφίσεως.

Εγένετο και εψηφίσθη εν Πύργω τη 27 Φεβρουα-
ρίου 1893.»

Ξεκινά έτσι το 1893 την λειτουργία του ο Δικηγορι-
κός Σύλλογος Ηλείας, ένας από τους αρχαιότερους δι-
κηγορικούς συλλόγους της Ελλάδας, ο οποίος στην δια-
δρομή των ετών θα αποτελέσει το μεγαλύτερο και ση-
μαντικότερο επιστημονικό σωματείο της Ηλείας. τα
χρόνια που θα ακολουθήσουν την ίδρυσή του, ο Δικηγο-
ρικός Σύλλογος Ηλείας θα έχει ως μέλη του σημαντικές
προσωπικότητες, με καλή νομική κατάρτιση. Παράλλη-
λα με την δικηγορία, κάποιοι θα εκλεγούν στις βουλευ-
τικές εκλογές, με αποτέλεσμα ορισμένοι εξ αυτών να
γίνουν πανελλαδικά γνωστοί ως βουλευτές και υπουρ-
γοί. Επομένως, ο Δ.Σ.Η. εκείνη την εποχή, ανέδειξε όχι
μόνο «αγορητές» δικηγόρους αλλά και πολιτικούς – ση-
μειωτέον ότι οι δικηγόροι θεωρούνταν εκείνα τα χρόνια
οι καταλληλότεροι για την άσκηση των καθηκόντων του
βουλευτή και η σύνθεση της Βουλής εκείνης της περιό-
δου αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των βουλευτών ήταν
δικηγόροι. Άλλωστε, το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα
ήταν ιστορικά μία περίοδος, που το επάγγελμα του δι-
κηγόρου στην Ελλάδα έφτασε στο ζενίθ της κοινωνικής
και οικονομικής του αναγνώρισης, και οι απόφοιτοι της
νομικής, ήδη από το ξεκίνημά τους ως δικηγόροι και
κατά τα πρώτα βήματά τους ακόμη, έχαιραν μεγάλη
κοινωνική εκτίμηση. Ο αριθμός των δικηγόρων αυτήν την
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εποχή σε σχέση με τον πληθυσμό δεν ήταν μεγάλος, αλλά
αντίθετα οι δικηγόροι ήταν σχετικά λίγοι και αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα, οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλό-
γου Ηλείας να απολαμβάνουν υψηλά εισοδήματα, να δη-
μιουργούν περιουσίες, να διαθέτουν οικονομική επιφά-
νεια και κοινωνικό κύρος. Στην συνέχεια, θα αναφέρου-
με μερικούς από τους Ηλείους δικηγόρους που διακρί-
θηκαν ιδιαίτερα κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα
έως και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και αποτελούν
ιστορικές προσωπικότητες12.

• Ο Ιωάννης Γιαννόπουλος (1895-1972), σημαντικός
πολιτικός, και από τους πιο καταρτισμένους νομικούς
που ανήκαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας, σπούδα-
σε στην νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Ήταν κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών από την Γερμανία έχοντας σπουδάσει στην
Χαϊδελβέργη, στο Φράιμπουργκ και στο Μόναχο. Ενε-
γράφη δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας την
8-1-1918 και έκτοτε δικηγόρησε στον Πύργο ν. Ηλείας.
Εκλέγονταν συνεχώς Βουλευτής Ηλείας: με το «Κόμμα
των Ελευθεροφρόνων» (1926, 1932, 1936), με το «Κόμ-
μα των Εθνικών Φιλελευθέρων» (1946), με το «Δημο-
κρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα» (1950), με την «Δημο-
κρατική Ένωση» (1956, 1958), και με την «Ένωση Κέ-
ντρου» (1961, 1963, 1964). το 1950 ήταν υφυπουργός
ταχυδρομείων, τηλεφωνίας και τηλεγραφίας («τ-τ-
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τ»), και ύστερα, στην ίδια Κυβερνήση Σοφ. Βενιζέλου,
υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου με καθήκοντα υφυπουρ-
γού Οικονομικών – κατά την περίοδο αυτή επιμελήθηκε
την ψήφιση του Κώδικα σχετικά με την Συνταξιοδότηση
των Δημοσίων υπαλλήλων. Χρημάτισε επίσης υπουργός
άνευ χαρτοφυλακίου στην Κυβέρνηση Γεωργ. Παπαν-
δρέου (1963, 1964-1965). το 1964 του ανατέθηκε η
Προεδρία της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της
Βουλής. Συνέγραψε πολλές επιστημονικές μελέτες και
άρθρα, και σημαντικό ήταν το βιβλίο του «Αστική Οι-
κονομία και Σοσιαλισμός».

• Ο Δημήτριος Γόντικας (1888-1967), φημισμένος δι-
κηγόρος και πολιτικός, σπούδασε στην νομική Σχολή
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και κα-
τόπιν δικηγόρησε στον Πύργο ν. Ηλείας (1915-1950) –
ενεγράφη δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας
την 17-08-1915. Εκλέχτηκε Βουλευτής με το «Κόμμα
των Φιλελευθέρων» (1936). Κατά την διάρκεια της γερ-
μανικής Κατοχής στην Ελλάδα (1941-1944) συμμετείχε
στην Εθνική Αντίσταση, και αγωνίστηκε για την ανε-
ξαρτησία της πατρίδας. Μετά την Απελευθέρωση, εκλέ-
χτηκε πάλι Βουλευτής με το «Κόμμα των Φιλελευθέ-
ρων» (1946, 1950, 1951). Συμμετείχε ως υπουργός Εφο-
διασμού στην Κυβέρνηση θεμ. Σοφούλη (1948-1949)
και Σοφ. Βενιζέλου (1950), και ως υπουργός Στρατιω-
τικών στην Κυβέρνηση ν. Πλαστήρα (1951). Επίσης, κα-
τά το χρονικό διάστημα 1950-1952 χρημάτισε Πρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων. το 1958 εκλέχτηκε Βουλευτής
με το «Κόμμα των Φιλελευθέρων», και το 1961, αλλά-
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ζοντας ουσιαστικά πολιτικό χώρο, με την «Εθνική ρι-
ζοσπαστική Ένωση» (ΕρΕ). Ήταν Πρόεδρος του Ελλη-
νογιουγκοσλαβικού Συνδέσμου, καθώς και του Ελληνο-
αμερικανικού Ινστιτούτου Αθηνών.

• Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης (1889-1962) σπού-
δασε στην νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών από την οποία αποφοίτησε το 1914,
και κατόπιν δικηγόρησε στον Πύργο ν. Ηλείας. Ενε-
γράφη δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας.
Ήταν Πληρεξούσιος Βουλευτής Ολυμπίας (1924, 1928,
1932, 1936). το 1932 ήταν υφυπουργός Συγκοινωνιών
στην Κυβέρνηση Παπαναστασίου. το 1956 εκλέχτηκε
βουλευτής Ηλείας, με το Κόμμα της «Δημοκρατικής
Ένωσης» (των Γ. Παπανδρέου, Σοφ. Βενιζέλου και
Κων. τσαλδάρη), μαζί με τέσσερις άλλους δικηγόρους,
μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας, τον Δημήτρη
Γόντικα, τον Ιωάννη Γιαννόπουλο, τον Ιωάννη Σπηλιό-
πουλο και τον νάκη Αυγερινό. Ο Κωνσταντίνος Βου-
δούρης, ως διακεκριμένος πολιτικός της εποχής, δη-
μοσίευε συχνά πολιτικά άρθρα στην εφημερίδα «το
Βήμα».

• Ο Σταύρος Πολυζωγόπουλος (1894-1967), κυρίαρ-
χη πολιτική φυσιογνωμία της Ηλείας, σπούδασε στην
νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών από την οποία αποφοίτησε το 1914, και κατόπιν
δικηγόρησε στον Πύργο ν. Ηλείας. Ενεγράφη δικηγόρος
στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας στις 2-11-1919. Εκλέ-
χτηκε Βουλευτής το 1933 με την «Ηνωμένη Αντιπολί-
τευση» των Π. τσαλδάρη, Γ. Κονδύλη και Ι. Μεταξά.
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Κατά την διάρκεια της Δικτατορίας του Ι. Μεταξά, χρη-
μάτισε υφυπουργός ταχυδρομείων, τηλεφωνίας και τη-
λεγραφίας («τ-τ-τ») (1938-1941). Εκλέχτηκε ξανά
Βουλευτής μετά την Απελευθέρωση, το 1946, εξελέγη
Βουλευτής με το «Εθνικό Κόμμα» του ν. Ζέρβα. το
1950, αλλάζοντας πολιτικό κόμμα αλλά όχι πολιτικό
χώρο, εξελέγη Βουλευτής με το «Μέτωπο Εθνικής Ανα-
δημιουργίας» των Π. Κανελλόπουλου, ν. Παπαδόπου-
λου και Α. Σακελλαρίου. τόσο στις εκλογές του 1951
όσο και του 1952, εκλέχτηκε Βουλευτής με τον «Εθνικό
Συναγερμό» του στρατάρχη Αλεξάνδρου Παπάγου:
χρηματίζει μάλιστα υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας
(1954-1955) στην Κυβέρνηση Παπάγου. Στις εκλογές
του 1956, 1958, 1961, 1963 και 1964, εκλέχτηκε Βου-
λευτής με την «Εθνική ριζοσπαστική Ένωση» (ΕρΕ) του
Κων. Καραμανλή. Χρημάτισε υπουργός Εργασίας στην
Κυβέρνηση Καραμανλή (1955-1956). Επιμελήθηκε πολ-
λά νομοσχέδια με περιεχόμενο κοινωνικού και εργατι-
κού δικαίου, και έμεινε στην ιστορία για την κατάργηση
του εκτοπισμού των λεπρών (χανσανικών) στην Σπινα-
λόγκα.

• Ο Στέφανος Πετραλιάς (1902-1958), σημαντικός
δικηγόρος και πολιτικός της Ηλείας, σπούδασε στην νο-
μική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Ενεγράφη δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο
Ηλείας και έκτοτε δικηγόρησε στον Πύργο ν. Ηλείας.
Κατά την διάρκεια της γερμανικής Κατοχής στην Ελ-
λάδα (1941-1944) συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση,
και αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία της πατρίδας –
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συμμετείχε στο «Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο»
(ΕΑΜ) και εκλέχτηκε μέλος της «Πολιτικής Επιτροπής
Εθνικής Απελευθέρωσης» (ΠΕΕΑ). Μετά την Απελευ-
θέρωση και τον Εμφύλιο Πόλεμο, εκλέχτηκε Βουλευτής
Ηλείας το 1951 με την «Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέ-
ντρου» (ΕΠΕΚ).

• Ο Βασίλειος (Βάσος) Στεφανόπουλος (1902-1952),
κορυφαίος δικηγόρος και πολιτικός της Ηλείας, εξάδελ-
φος του Πρωθυπουργού Στεφ. Στεφανόπουλου, σπού-
δασε στην νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών – από την οποία αποφοίτησε ως αρι-
στούχος. Δικηγόρησε στον Πύργο ν. Ηλείας. το 1935
εκλέχτηκε Βουλευτής με το «Λαϊκό Κόμμα». Μετά την
γερμανική Κατοχή και την Απελευθέρωση, εκλέχτηκε
ξανά Βουλευτής με το «Λαϊκό Κόμμα» στις εκλογές της
31ης Μαρτίου 1946. Οι εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946
ήταν εξαιρετικά κρίσιμες, καθώς λίγους μήνες μετά, το
καλοκαίρι του 1946, θα ξεσπάσει ο Εμφύλιος Πόλεμος.
Ο Βάσος Στεφανόπουλος χρημάτισε μέλος της Κυβέρ-
νησης κατά την διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, ως
υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου (1946) στην Κυβέρνηση
του Κων. τσαλδάρη. Εξελέγη Βουλευτής ξανά μετά τον
Εμφύλιο Πόλεμο, στις εκλογές τόσο του 1950 όσο και
του 1951, με το «Λαϊκό Κόμμα». Διετέλεσε υφυπουργός
Οικονομικών (1948-1950). Στην Βουλή, έμεινε παροι-
μιώδης για την ρητορική του ικανότητα, ειδικά κατά την
Εισήγησή του σχετικά με το Σύνταγμα του 1948, η
οποία κράτησε δύο ημέρες. Ασχολήθηκε με την λογοτε-
χνία. Πέθανε σε ηλικία 49 χρονών από σκωληκοειδίτιδα.
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• Ο Γεώργιος Στεφανόπουλος (1904-2000), δικη-
γόρος και πολιτικός της Ηλείας, αδελφός του Πρωθυ-
πουργού Στεφ. Στεφανόπουλου, σπούδασε στην νομι-
κή Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δικηγόρησε στον Πύργο ν. Ηλείας. το 1952 εκλέχτηκε
Βουλευτής με τον «Εθνικό Συναγερμό» του Αλεξ. Πα-
πάγου. Όμως, στις εκλογές του 1961, 1963 και 1964
εκλέχτηκε Βουλευτής με την «Ένωση Κέντρου». Δια-
τέλεσε υπουργός Συγκοινωνιών και υπουργός Γεωρ-
γίας το 1965, στην Κυβέρνηση τσιριμώκου. υπήρξε ο
κατ’ εξοχήν πολιτικός συνεργάτης του αδερφού του,
Πρωθυπουργού Στεφ. Στεφανόπουλου, ενεργώντας πε-
ρίπου ως «αντιπρόσωπός» του στον Πύργο και στην
Ηλεία.

• Ο Ιωάννης Σπηλιόπουλος (1904-1990) σπούδασε
στην νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Δικηγόρησε στο Πρωτοδικείο Ηλείας και
κυρίως στο Ειρηνοδικείο Ζαχάρως ν. Ηλείας – η Ζαχά-
ρω ήταν η γενέτειρά του και εκεί διατηρούσε το δικη-
γορικό του γραφείο. Εξελέγη Βουλευτής το 1956 με το
Κόμμα της «Δημοκρατικής Ένωσης» (των Γ. Παπαν-
δρέου, Σοφ. Βενιζέλου και Κων. τσαλδάρη). Όμως, ακο-
λούθως άλλαξε πολιτικό χώρο, και εκλέχτηκε Βουλευ-
τής το 1958 με την «Εθνική ριζοσπαστική Ένωση»
(ΕρΕ) του Κων. Καραμανλή.

• Ο Νάκης Αυγερινός (1911-2002) σπούδασε στην
νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Δικηγόρησε στον Πύργο ν. Ηλείας. Ήταν υπο-
ψήφιος βουλευτής με το Κόμμα των Φιλελευθέρων στις
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εκλογές του 1946, αλλά απέτυχε να εκλεγεί. Εκλέχτηκε
όμως βουλευτής δέκα χρόνια μετά την αποτυχία του αυ-
τή, στις εκλογές του 1956, με το Κόμμα της «Δημοκρα-
τικής Ένωσης» (των Γ. Παπανδρέου, Σοφ. Βενιζέλου
και Κων. τσαλδάρη).

Παραπάνω αναφέρθηκαν όσοι Ηλείοι δικηγόροι στα-
διοδρόμησαν ως δικηγόροι όσο και ως πολιτικοί. υπήρ-
ξαν και άλλοι δικηγόροι του Δ.Σ.Η. οι οποίοι ήσαν εξί-
σου σπουδαίοι, όμως για αυτούς βιογραφικά στοιχεία
δεν υπάρχουν διαθέσιμα καθώς προτίμησαν τον ιδιωτι-
κό από τον δημόσιο βίο. Άλλωστε, κάθε δικηγόρος στην
Ηλεία διαδραμάτισε τον δικό του μικρό ή μεγάλο ρόλο
στα δρώμενα της εποχής του. Δυστυχώς όμως όπως
προαναφέρθηκε δεν υπάρχει αναλυτική καταγραφή της
σταδιοδρομίας όσων δικηγόρων προτίμησαν να αφιε-
ρωθούν στην δικηγορία και μόνον, και να υπηρετήσουν
αποκλειστικά την δικαιοσύνη στην Ηλεία – και αυτοί
συνιστούν την πλειοψηφία των δικηγόρων του Δ.Σ.Η.
Παρόλα αυτά θα ήταν δίκαιο να αναφερθεί ότι μεταπο-
λεμικά, στην άσκηση της δικηγορίας στον Πύργο δια-
κρίθηκε μαζί με άλλους δικηγόρους, ο Διονύσιος Μπιρ-
μπίλης, ο οποίος άφησε κληρονομιά στον Δικηγορικό
Σύλλογο Ηλείας την κατοικία του και εκεί σήμερα στε-
γάζονται τα γραφεία του Δ.Σ.Η.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν δια-
τηρούνται ιστορικά στοιχεία και τεκμήρια που να επιτρέ-
πουν την πλήρη και ολοκληρωμένη καταγραφή της ιστο-
ρίας του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας από ιδρύσεως του
μέχρι τις ημέρες μας. Έτσι, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα,
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υπάρχουν πάρα πολλά κενά στις γνώσεις μας για την
ιστορία του Δ.Σ.Η. που μάλλον θα μείνουν για πάντα
αναπάντητα – για παράδειγμα δεν γνωρίζουμε και δεν
πρόκειται ίσως ποτέ να μάθουμε ποιοι χρημάτισαν πρό-
εδροι του Δ.Σ.Η. σε χρονική αλληλουχία από ιδρύσεώς
του, ποιοι δικηγόροι ήσαν μέλη του διοικητικού συμβου-
λίου, και ποια ήταν τα έτη που έγιναν αρχαιρεσίες. Δεν
έχουν διασωθεί επίσης οι αποφάσεις που ελάμβανε ο
Δ.Σ.Η. Γενικότερα, το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του
Δ.Σ.Η. από το 1893 μέχρι σήμερα δεν καταγράφηκε.

Αυτή η έλλειψη τεκμηρίων δεν ισχύει όμως για την
περίοδο μεταξύ 1967 και 1974, η οποία και μπορεί σε
κάποιο βαθμό να περιγραφεί. Κατ’ αρχάς, κατά την
ιστορική περίοδο αυτή (1967-1974), ο Πρόεδρος του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Ηλείας και τα μέλη του διοικητι-
κού συμβουλίου δεν εκλέγονταν αλλά διορίζονταν από
το δικτατορικό καθεστώς. Η δυνατότητα διορισμού των
μελών του διοικητικού συμβουλίου του δικηγορικού
συλλόγου από το Συμβούλιο των Εφετών και το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, αντί του νόμιμου δημοκρατικού τρό-
που της ανάδειξής του δι’ αρχαιρεσιών, αξιοποιείται
για πρώτη φορά από την Επταετία στην περίπτωση του
Δ.Σ.Η., το 1967. Συγκεκριμένα, στις 15-06-1967, και βά-
σει της Απόφασης υπ’ αριθμ. 42/5-6-1967 του Συμβου-
λίου Εφετών Πατρών, το υπουργείο Δικαιοσύνης της Δι-
κτατορίας, με το υπ’ αρ. πρωτ. 64454 έγγραφό του, διο-
ρίζει για πρώτη φορά τον δικηγόρο Αλέκο Κάζογλη ως
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Σ.Η., κατ’
εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του Αν 4/10-5-1967, που
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προέβλεπε τον διορισμό των μελών των διοικητικών
συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων από το Συμ-
βούλιο των Εφετών. το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς,
προκύπτει η ανάγκη αντικατάστασης ενός παραιτηθέ-
ντος μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Σ.Η.: στις
6 Σεπτεμβρίου 1967, ο δικηγόρος Μιλτιάδης τσαγκα-
ράκης παραιτείται από μέλος του διοικητικού συμβου-
λίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας, επικαλούμενος
«λόγους υγείας». Σε αντικατάσταση του παραιτηθέ-
ντος Μιλτ. τσαγκαράκη, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.
146796/18-12-1968 έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης της Επταετίας, διορίζεται μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας ο δικη-
γόρος Ευστάθιος Ψαράς.

Όμως, το 1969, ο Ευστάθιος Ψαράς συνταξιοδοτείται.
Άρα το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Ηλείας απομένει τετραμελές. Σύμφωνα με
το υπ’ αρ. πρωτ. 335/17-09-1969 έγγραφο του Δ.Σ.Η., δη-
λώνεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης ότι μετά την συντα-
ξιοδότηση του Ευσταθίου Ψαρά, το διοικητικό συμβού-
λιο είναι τετραμελές, και αποτελείται από τους Βασίλειο
Αθ. Ασημακόπουλο (Πρόεδρο του Δ.Σ.Η.), Σωκράτη Β.
Σιάνη, Απόστολο Ηλιόπουλο, και Αλέκο Ιωαν. Κάζογλη.

Κάποια στιγμή, διορίζεται μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του Δ.Σ.Η., ο Διονύσιος Μπιρμπίλης, ο οποίος
όμως δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του. Αντικαταστά-
θηκε από τον Κωνσταντίνο Γκότση, ο οποίος όμως και
αυτός δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του. τελικά, σύμ-
φωνα με την Απόφαση υπ’ αρ. 22/1972 του Συμβουλίου
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Εφετών Πατρών διορίζεται μέλος του διοικητικού συμ-
βουλίου ο δικηγόρος Βασίλειος Ζαπάντης:

«Δια της υπ’ αρ. 1/1972 αποφάσεως υμών διωρίσθη
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού
Συλλόγου Ηλείας ο Κωνσταντίνος Γκότσης, δικηγό-
ρος Ηλείας, εις αντικατάστασιν του Διονυσίου Μπιρ-
μπίλη, Δικηγόρου Ηλείας, μη αποδεχθέντος τον διο-
ρισμόν του, όστις όμως (Κων/νος Γκότσης), καθ’ α
προκύπτει εκ του άνω εγγράφου του προέδρου του
Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας, δεν απεδέχθη τον διο-
ρισμόν του, ο δε Μιλτιάδης Τσαγκαράκης, Δικηγόρος
Ηλείας, ον επροτείναμεν, δια της υπ’ αριθμ. 19/31-
12-1972 προτάσεώς μας, όπως διορισθή μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, ήτο μέλος αυτού και, καθ’ α
προκύπτει εκ της συνημμένης από 18-9-1971 κατα-
στάσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας, της εμ-
φαινούσης τα ονόματα των Δικηγόρων, οίτινες έχουσι
τα προσόντα να διορισθώσι μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, παρητήθη της θέσεως ταύτης και δέον το Δι-
καστήριον υμών, εν Συμβουλίω, να προβή, συμφώνως
προς το άρθρον μόνον του ΝΔ 1036/71, προς πλήρω-
σιν της κενής ταύτης θέσεως, εις τον διορισμόν ενός
δικηγόρου Ηλείας, κρινομένου καταλλήλου προς τού-
το του Βασιλείου Ζαπάντη, Δικηγόρου Ηλείας, έχο-
ντος τα εν άρθρω 217 του ΝΔ 3026/1954 «Περί Κώ-
δικος Δικηγόρων» προσόντα και μη εμπίπτοντος εις
τας διατάξεις του άρθρου 218 αυτού. (…)

Εν Πάτραις τη 11 Φεβρουαρίου 1972»
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Εκτός από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του
Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας, η Επταετία διορίζει και
τα μέλη του ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πύργου
(τ.Π.Δ.Π.). Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 196371/10-6-1970 έγ-
γραφο (Απόφαση) του υπουργείου Κοινωνικών υπηρε-
σιών της Επταετίας, διορίζονται ως μέλη του διοικητι-
κού συμβουλίου του ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πύρ-
γου ο Αλέκος Κάζογλης ως Πρόεδρος, οι Δημήτριος
Ασημακόπουλος και Γεώργιος Σπηλιόπουλος, ως ανα-
πληρωτές του Προέδρου, και ως μέλη οι Αναστάσιος
Λαμπίρης και Ιωάννης Παπαιωάννου.

νέο πρόβλημα κάλυψης του κενού θέσεως μέλους
του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου
Ηλείας δημιουργείται το 1973: πρόκειται για την πα-
ραίτηση του δικηγόρου Σωκράτη Σιάνη στις 24-02-1973
για «λόγους υγείας». Η παραίτηση, καθώς δεν μπορού-
σε να γίνει δεκτή από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας
αλλά μόνον από τον Εισαγγελέα Εφετών, διαβιβάστηκε
προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο του Δ.Σ.Η. (με
Πρόεδρο τον Βασίλειο Ασημακόπουλο και Γραμματέα
τον Αλέκο Κάζογλη) στον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας αποστέλλει επίσης
(όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει στην περίπτωση κά-
θε παραίτησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου) μια
Κατάσταση των μελών που είχαν συμπληρώσει πεντα-
ετή ενάσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος (επρόκει-
το για συνολικά 16 δικηγόρους, με τις εξής διευκρινίσεις
για οκτώ εξ αυτών: για τον Δημήτριο Ασημακόπουλο
ότι ήταν ο αδελφός του Προέδρου του Δ.Σ.Η., για τον
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Κωνσταντίνο Γκότση και τον Διονύσιο Μπιρμπίλη ότι
παλαιότερα δεν είχαν αποδεχθεί τον διορισμό τους ως
μέλη του του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Σ.Η., για την
Αναστασία Γούργουρα ότι είναι κάτοικος Αμαλιάδας
και «βαρέως ασθενής», για τον Αντώνιο Λεπετσό και
τον Απόστολο Μπέλμπα ότι επρόκειτο σύντομα να συ-
νταξιοδοτηθούν, για τον Μιλτιάδη τσαγκαράκη ότι είχε
παλαιότερα παραιτηθεί για «λόγους υγείας», και για
τον Διονύσιο Χειμώνα ότι κατοικεί στην Κρέστενα. τε-
λικά, σύμφωνα με την Απόφαση υπ’ αριθμ. 73/1973 του
Συμβουλίου Εφετών Πατρών η οποία εκδόθηκε στις 18-
5-1973, διορίζεται στην θέση του παραιτηθέντος Σω-
κράτη Σιάνη, ο δικηγόρος Πάνος Σπηλιόπουλος.

Ακολουθεί η παραίτηση από μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας του
Αποστόλου Παν. Ηλιόπουλου, και σύμφωνα με την Από-
φαση υπ’ αριθμ. 19/1974 του Συμβουλίου Εφετών Πα-
τρών η οποία εξεδόθη στις 7-3-1974, αντικαταστάτης
του διορίζεται ο Αναστάσιος Λαμπίρης. Ήταν η τελευ-
ταία άνευ δημοκρατικών αρχαιρεσιών ανάδειξη με διο-
ρισμό από το τότε δικτατορικό καθεστώς μέλους του
του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου
Ηλείας.

Με την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας εκδίδεται
το νομοθετικό Διάταγμα 63/21-09-1974 (που υπογρά-
φεται από τον Φαίδωνα Γκιζίκη ως Πρόεδρο της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ως
Πρωθυπουργό) «Περί προσωρινής διοικήσεως των Δι-
κηγορικών Συλλόγων, τροποποιήσεως διατάξεων τινών
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του νΔ 3026/1954 περί Κώδικος των Δικηγόρων και
ρυθμίσεως θεμάτων των υποψηφίων Δικηγόρων», σύμ-
φωνα με το άρθρο 1 του οποίου:

«Η διοίκησις των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας
μέχρι της δι’ εκλογής αναδείξεως αυτής, κατά τας πα-
γίας επί του θέματος τούτου διατάξεις του Κώδικος
περί Δικηγόρων, ανατίθεται προσωρινώς εις τα κατά
τας αρχαιρεσίας του έτους 1967 αναδειχθέντα Διοι-
κητικά Συμβούλια.»

Δηλαδή, η Ελληνική Δημοκρατία κατά την Μεταπο-
λίτευση θεώρησε ως μη νόμιμο τον διορισμό των μελών
των διοικητικών συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλό-
γων κατά την περίοδο 1967-1974, και καθόρισε με το
νομοθετικό Διάταγμα 63/21-09-1974 ότι παραμένουν
σε ισχύ τα διοικητικά συμβούλια που είχαν αναδειχθεί
με δημοκρατικές αρχαιρεσίες πριν την 21η Απριλίου
1967. Στην περίπτωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλεί-
ας αναβίωσε το διοικητικό συμβούλιο που είχε εκλεγεί
στις αρχαιρεσίες της 26ης Φεβρουαρίου 1967, δύο μήνες
πριν την εγκατάσταση του δικτατορικού καθεστώτος
στην Ελλάδα. Σχετικά με αυτήν αναβίωση του προ του
δικτατορικού καθεστώτος διοικητικού συμβουλίου του
Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας (βάσει του άρθρου 3
παρ. 1 του νΔ 63 της 21-09-1974 «περί προσωρινή δι-
οικήσεως των Δ.Σ.» (ΦΕΚ Α΄, 264/26-09-1974), και σε
απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 9048/21-10-1974 εγγράφου
του Εισαγγελέα Πατρών, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Η. Βασί-
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λειος Ασημακόπουλος, υπογράφει το υπ’ αρ. πρωτ.
605/ 29-10-1974 έγγραφο του Δ.Σ.Η., με το οποίο γνω-
στοποιεί ότι:

«Ο μεν κατά τις αρχαιρεσίας της 26ης Φεβρουαρίου
1967 εκλεγείς Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου
Ηλείας Βασίλειος Ασημακόπουλος εξετέλεσε τα κα-
θήκοντα του μέχρι την 18-09-1974 ότε και υπέβαλε
την παραίτησίν του προς τον κ. Υπουργόν της Δικαι-
οσύνης, μη υποβαλών μετά την δημοσίευσιν του ΝΔ
63/74 δήλωσιν αποδοχής εκτελέσεως των καθηκό-
ντων του. Οι δε εκλεγέντες κατά τας αυτάς αρχαιρε-
σίας διοικητικοί σύμβουλοι Απόστολος Ηλιόπουλος,
Αλέκος Κάζογλης, Ιωάννης Παπαϊωάννου και Μιχαήλ
Ασπρομάτης δεν υπέβαλον την κατά τον ΝΔ 63/74
δήλωσιν αποδοχής του αξιώματος του διοικητικού
συμβούλου εις τρόπον ώστε ήδη ο Δικηγορικός Σύλ-
λογος Ηλείας να στερείται διοικήσεως. Ο εκ των άνω
συμβούλων Αλέκος Κάζογλης μετετέθη προσφάτως
εις το Πρωτοδικείον Αθηνών.»

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, ο Δικηγο-
ρικός Σύλλογος Ηλείας βρίσκονταν το 1974 χωρίς καμία
διοίκηση, έστω και μεταβατική προκειμένου να διεξάγει
τις νέες αρχαιρεσίες.

τελικά, στις εκλογές στις 23-02-1975 εκλέχτηκε Πρό-
εδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας ο Αναστάσιος
Πιέρρος, και μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι Γεώρ-
γιος Σπηλιόπουλος, Αναστάσιος Λαμπίρης, Μιχαήλ
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Ασπρομάτης και νικόλαος Παναγόπουλος. Όμως, λόγω
της συμμετοχής του στις εκλογές της 20ής Απριλίου
1975, ο Αναστάσιος Πιέρρος (όπως και ο Γεώργιος Σπη-
λιόπουλος από τα εκλεγμένα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου) δεν είχε υποβάλλει εμπρόθεσμα την σχετική
αίτηση συμμετοχής του εντός των προβλεπομένων είκο-
σι (20) ημερών, και δυνάμει της Απόφασης του Εφετεί-
ου Πατρών υπ’ αριθμ. 373/1975 κρίθηκε μη νόμιμη η
εκλογή του. Στις νέες εκλογές στις 16-11-1975, ο Ανα-
στάσιος Πιέρρος εξελέγη τελικά νόμιμα Πρόεδρος του
Δ.Σ.Η. με την συντριπτική πλειοψηφία των δεκαοκτώ
(18) ψήφων σε σύνολο είκοσι δύο (22) εγγεγραμμένων
δικηγόρων στον Δ.Σ.Η.

Καθώς στα χρόνια από το 1975 και ύστερα, βρισκό-
μαστε πλέον στην σύγχρονη εποχή, η διήγησή μας στα-
ματά στο έτος αυτό (1975) καθώς από εκεί και ύστερα
ακολουθεί το πολύ πρόσφατο παρελθόν το οποίο θα
ήταν εκ των πραγμάτων αδόκιμο να συμπεριληφθεί.

Εν κατακλείδι, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η ιστο-
ρία του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας είναι συνυφα-
σμένη με την ιστορία της Ηλείας. Μία ιστορία προσφο-
ράς στη απονομής δικαιοσύνης στην Ηλεία, και γενικό-
τερα στην επιστημονική, πολιτική, κοινωνική και πνευ-
ματική ζωή του τόπου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας
διαδραμάτιζε συνεχώς έναν καθοριστικό ρόλο στις εξε-
λίξεις στην Ηλεία, και η σημασία του ήταν πάντα κομ-
βική. τελικά, στην υπερεκατονταετή ιστορία του Δικη-
γορικού Συλλόγου Ηλείας, οι σκοποί και τα ιδεώδη που
έθεσαν οι ιδρυτές του επιτεύχθηκαν όλοι, και σήμερα οι
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δικηγόροι δεν έχουμε παρά να θυμούμαστε και να κρα-
τάμε ζωντανή την υπόσχεση όπως αυτή καταγράφεται
στο πρώτο Καταστατικό του, ότι ο Δικηγορικός Σύλλο-
γος Ηλείας υπάρχει για να επιχειρεί διαρκώς να πραγ-
ματώνεται στην κοινωνία μας,

«η σύσφιγξις και η προαγωγή των δεσμών της αμοι-
βαίας μεταξύ των δικηγόρων αγάπης, ομονοίας και
συναδελφότητος, η υπό κοινού σύσκεψις επί αντικει-
μένων αφορώντων εις την νομικήν επιστήμην, την εξά-
σκησιν του δικηγορικού επαγγέλματος και παν άλλο
αναγόμενον εις τον δικαστικόν κλάδον.»

τ Ε Λ Ο Σ
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