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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ





ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 
(1922-2000)

Tò Διοικητικό Συμβούλιο καί οί συνερ
γάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
μέ μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκαν στις 4 
Αύγούστου 2000 τήν άπώλεια του Αριστό
βουλου Μάνεση, έξέχοντος έπιστήμονα πού 
άφιέρωσε σημαντικό μέρος τών δραστηριο
τήτων του στα ζητήματα τού μικρασιατικού 
έλληνισμοΰ. Ό Αριστόβουλος Μάνεσης 
υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ιδρύματος άπό το 1990 καί ή παρουσία 
του στο 'Ίδρυμα, ειδικότερα δέ στην Επι
τροπή Επιστημονικού Προγραμματισμού, 
υπήρξε ιδιαίτερα πλούσια καί πάντοτε ση
μαντική.

Ό Μάνεσης γεννήθηκε στο Αργοστόλι 
Κεφαλληνίας στίς 23 Μαρτίου 1922. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Αθηνών καί 
Θεσσαλονίκης. Το 1943 έλαβε το πτυχίο τής Νομικής καί στη συνέχεια πραγ
ματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Παρισίων καί Χαϊδελ- 
βέργης. Το 1953 άναγορεύθηκε διδάκτωρ τής Νομικής τού Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης μέ θέμα διατριβής τούς «άναγκαστικούς νόμους» καί τίς εξαιρετικές 
νομοθετικές αρμοδιότητες τής εκτελεστικής έξουσίας. Ή επί ύφηγεσία διατριβή 
του μέ θέμα «Εγγυήσεις τηρήσεως τού Συντάγματος» (1956-1965) άποτέλεσε 
σταθμό για τήν έξέλιξη τού δημοσίου δικαίου στή χώρα μας. Αλλά καί κάθε μία 
άπό τίς δεκάδες τών μελετών του, πού δλες διαπνέονταν άπό αύστηρά νομικά 
άλλα καί ιστορικά καί κοινωνικά δεδομένα, οριοθετούσε νέες προοπτικές έπιστη- 
μονικών άναζητήσεων καί προβληματισμού. Το 1961 έξελέγη παμψηφεί έκτα
κτος Καθηγητής καί το 1965 έπίσης παμψηφεί τακτικός καθηγητής στήν έδρα 
τού Συνταγματικού Δικαίου τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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Τον Ιανουάριο 1968 με άπόφαση του δικτατορικοΰ καθεστώτος άπολύθηκε 
άπο το Πανεπιστήμιο λόγω των δημοκρατικών του φρονημάτων. Είναι χαρα
κτηριστικό δτι το τελευταίο μάθημά του, άφιερωμένο στο «Συνταγματικό Δί
καιο ως τεχνική τής Πολιτικής Ελευθερίας» μετετράπη στην πρώτη μαζική 
άντιδικτατορική εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης. ’Ακολούθησε 
ή έκτόπιση στο Λιδωρίκι του νομού Φθιώτιδας (1968-1969). Το 1970, μετά 
τήν άρση τής άπαγόρευσης εξόδου του άπο τή χώρα, μετέβη στή Γαλλία, οπού 
έως το 1974 διετέλεσε καθηγητής τοΰ Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο 
τής Άμιένης. Καθόλο αύτο το διάστημα συμμετείχε ένεργώς στο άντιδικτατο- 
ρικό κίνημα.

Μετά τήν πτώση τής δικτατορίας άποκαταστάθηκε στο Πανεπιστήμιο τής 
Θεσσαλονίκης κα'ι έξελέγη κοσμήτωρ τής Σχολής Νομικών καί Οικονομικών 
Επιστημών. Το 1976-1977 διετέλεσε μέλος τοΰ Άνωτάτου Είδικοΰ Δικαστη- 
ρίου-Έκλογοδικείου. Το 1980 μετακλήθηκε στή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπι
στημίου’Αθηνών, τής οποίας υπήρξε έπίσης κοσμήτωρ (1982-1987). Το 1980 
άναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου τής Άμιένης κα'ι το 1990 
επίτιμος διδάκτωρ τής Νομικής Σχολής τοΰ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά
κης. Διετέλεσε Πρόεδρος τής Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για 
τήν εφαρμογή τής συνταγματικής ισότητας άνδρών καί γυναικών στον Αστικό 
Κώδικα. Το 1988 άπεχώρησε τής ένεργοΰ υπηρεσίας άπο το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών ως ομότιμος καθηγητής.

Διετέλεσε Πρόεδρος τής "Ενωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων άπο τήν 
ίδρυσή της (1983-1988). Μέλος τοΰ Ανώτερου Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
Εύρωπαϊκοΰ Πανεπιστημιακού ’Ινστιτούτου τής Φλωρεντίας (1987-1989). 
Από το 1987 εως το θάνατό του υπήρξε Πρόεδρος τοΰ Επιστημονικού Συμ
βουλίου τής Βουλής τών Ελλήνων. Το 1992 έξελέγη τακτικό μέλος τής Ακα
δημίας Αθηνών.

Ό Μάνεσης άνέπτυξε πλούσια δημόσια δραστηριότητα ώς μέλος επιστημο
νικών συλλόγων καί ιδρυμάτων: έκτος άπο μέλος τοΰ Δ.Σ. τοΰ Κέντρου Μι
κρασιατικών Σπουδών, υπήρξε άντιπρόεδρος τής Ελληνικής 'Ένωσης για τα 
Δικαιώματα τοΰ Ανθρώπου καί τοΰ Πολίτη, αντιπρόεδρος τοΰ Δ.Σ. τοΰ Μορ
φωτικού Ιδρύματος τής Εθνικής Τράπεζας, μέλος τόΰ Δ.Σ. τοΰ Ιδρύματος 
Ελληνικού Πολιτισμού, μέλος τής Διεθνούς 'Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου, 
τής Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, τής Εταιρείας Διοικητικών 
Μελετών, τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τοΰΈλληνικοΰ Τμήματος τής 
«Διεθνοΰς Αμνηστίας» κ.ά.

Από τήν πλούσια επιστημονική καί κοινωνική πορεία τοΰ αειμνήστου άκα-



ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ 353

δημαϊκού, μένει ή εικόνα ένός εΰγενοΰς, μειλίχιου κα'ι πράου διδασκάλου, μέ 
εύρύτερη νομική άλλα καί κλασική παιδεία, πιστού στους μαθητές, συναδέλ
φους καί φίλους του καί άφοσιωμένου στον άνθρωπο γενικότερα. Έπί δεκαε
τίες, χωρίς συμβιβασμούς, εδωσε το παρόν στους προβληματισμούς ως προς τή 
συνταγματική πορεία τής χώρας καί τίς επιλογές τής έλληνικής κοινωνίας. 
Στοχαζόταν μέ ενόραση καί γνώση τής διεθνούς πραγματικότητας, ζοΰσε τήν 
ιστορική πορεία τής πατρίδας μας καί υπήρξε πάντοτε κριτής αύστηρός καί δί
καιος. Οί θέσεις του αποτελούσαν άντικείμενο εύρύτατης συζήτησης καί κα- 
τεύθυναν τήν επιστημονική κοινότητα. Ή δέ συμβολή του στή διαμόρφωση των 
προσανατολισμών τής νεολαίας μας υπήρξε καθοριστική.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ
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