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Κύριε Υπουργέ,
Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων,
Κύριοι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων
Αθηνών και Πειραιά,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
 Ευχαριστώ το ΔΣ. της Ένωσης που με δίνει 
την ευκαιρία επικοινωνίας μαζί σας. Εκφράζω την 
χαρά και την τιμή που ευρίσκομαι μεταξύ συναδέλ-
φων που έχουν αναλάβει το βάρος έργου δύσκο-
λου και ευθυνοφόρου. Ενός έργου που βαραίνει τις 
σκέψεις και την καρδιά μας, ώστε το δικαστικό μας 
λειτούργημα, το οποίο κατά τον αρχαίο ποιητή Θέ-
ογνι περιλαμβάνει «συλλήβδην πάσαν αρετήν», να 
ασκείται ορθά, με βάση τις αιώνια κείμενες αρχές του 
δικαίου, το σύνταγμα, τους νόμους της χώρας και τον 
ανθρωπισμό. 
 Θα αναφερθώ, πρωτίστως, σε ζήτημα που 
ποτέ δεν απουσίασε της θεματολογίας των γενικών 
συνελεύσεων, προφανώς γιατί εξακολουθεί να υφί-
σταται και να είναι και μείζονας σπουδαιότητας. Εί-
ναι το θέμα της βραδύτητας στην απονομή της δικαι-
οσύνης και ιδιαίτερα στη διεκπεραίωση των ποινικών 
υποθέσεων. Ο λαός δικαιούται και του οφείλεται όχι 
μόνο ορθή αλλά και έγκαιρη δικαιοσύνη. Είναι το 
καταφύγιο του όταν αδικείται. Από τη βραδύτητα η 
χώρα μας έχει καταδικαστεί κατ’ επανάληψη από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
μειώνεται το κύρος της δικαιοσύνης και αδικείται η 
μεγάλη προσπάθεια, η ποιοτική και ποσοτική εργα-
σία της συντριπτικής πλειονότητας των δικαστικών 
λειτουργών. Οι όποιες καλές προθέσεις, εξαγγελίες 
και παρεμβάσεις, για την εξάλειψη του φαινομένου 
και της προβληματικής της καθυστέρησης που επί 
δεκαετίες συντηρείται, δεν επέφεραν, τουλάχιστον, 
αισθητά αποτελέσματα. Ευνοήθηκε αποφασιστικά η 
αποσυμφόρηση υποθέσεων μόνο με τις προβλέψεις 
των νόμων 4043/2012, 4198/2013 και 4411/2016, που 

αφορούσαν, ευλόγως, κατηγορία πράξεων πλημμε-
ληματικού χαρακτήρα, ήσσονος ποινικής απαξίας και 
πράξεις για τις οποίες καταγνώστηκαν βραχυχρόνιες 
ποινές. Ασχέτως πάντως του επανειλημμένου και εμ-
βαλωματικού χαρακτήρα των συναφών ρυθμίσεων, 
με την παραγραφή του αξιοποίνου και την παύση της 
ποινικής δίωξης πλημμελημάτων και την παραγραφή 
των ποινών, κυριολεκτικά αποτράπηκε και τούτο δεν 
είναι υπερβολή, η απώλεια ελέγχου της διαχείρισης 
του όγκου των ποινικών δικογραφιών στις μεγάλες 
Εισαγγελίες Πρωτοδικών και στα πρωτοβάθμια ποι-
νικά δικαστήρια. Ήδη η Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών επισημαίνει τον κίνδυνο αυτό που έχει προ-
κύπτει επαναλαμβανόμενος την τελευταία δεκαε-
τία. Επιβάλλεται, και για τούτο η ανισόμετρη με την 
περίσταση, ειδική προηγούμενη μνεία, ανάλογη και 
πάλι νομοθετική παρέμβαση, με πάντως την ιδιαίτε-
ρη προσοχή στα πλημμελήματα που θα ενταχθούν σ΄ 
αυτήν, εφόσον βεβαίως προκριθεί η τέτοια επιλογή. 
 Θα εκφέρω και κάποιες σκέψεις στηριζόμενες σε 
δεδομένα, με κατεύθυνση πάντα τη μείωση της 
έντασης του φαινομένου αυτού της καθυστέρησης: 
Επιβάλλεται η επανεξέταση της δυνατότητας επέ-
κτασης του ωραρίου των συνεδριάσεων των ποινι-
κών δικαστηρίων κατά 2 έως 3 ώρες, που ως λύση 
προβάλλεται πρακτική, ρεαλιστική και εφικτή, με 
ένα μίνιμουμ κατανόησης ή και ανοχής από της πλευ-
ράς όλων των εμπλεκομένων, δικαστών, εισαγγελέ-
ων, δικηγόρων, δικαστικών γραμματέων και με την 
απαιτούμενη συνδρομή της πολιτείας στην κάλυψη 
της δαπάνης από την υπερωριακή απασχόληση των 
δικαστικών γραμματέων. Με τα δεδομένα της συχνό-
τητας των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρί-
ων, η επέκταση θα αφορά λίγες μέρες συνεδριάσεων 
τον μήνα. Συστημικού χαρακτήρα θα θεωρούσα την 
αναγκαία νομοθετική παρέμβαση, ώστε να μειωθεί η 
μακρόσυρτη, χρονοβόρα ενδιάμεση διαδικασία για 
τα κακουργήματα. Επιβάλλεται, στην περίπτωση 
παραπομπής, ο από το άρθρο 309 του ΚΠΔ, τρόπος 
της ουσιαστικής περάτωσης της κύριας ανάκρισης, 
δηλαδή με σύμφωνη γνώμη Προέδρου και Εισαγγε-
λέα Εφετών, να μη είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας 
για τα κακουργήματα. Θετικά μπορούν συμβάλλουν 
στην αποσυμφόρηση των ποινικών υποθέσεων, συν-
δυασμένα βεβαίως και: 
1)  Η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων δικαστών, 

εισαγγελέων, γραμματέων και η αύξησή τους, ώστε 
να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα, αύξη-
ση που είναι όρος και ευρυθμίας στη λειτουργία των 
μεγάλων δικαστικών σχηματισμών. 

2)  Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, αίθου-
σες συνεδριάσεων, κτηριακές εγκαταστάσεις, 
ασφάλεια χώρων και εξάντληση των υπηρεσιών 
της επιστήμης της πληροφορικής.

3)  Η δική μας, δικαστών και εισαγγελέων, κατάλληλη 
προετοιμασία και μεγαλύτερη προσπάθεια.

4)  Η έλλειψη ενδοιασμού, για απόρριψη εγκλήσεων, 

αρχειοθέτηση μηνύσεων, όταν, κατά περίπτωση, 
είναι νομικά ή ουσιαστικά αβάσιμοι και, τέλος, 

5)  Η εκμετάλλευση των θεσμών, αποχής από την 
ποινική δίωξη, της συνδιαλλαγής και της ποινικής 
διαπραγμάτευσης. 

 Αιώνες πριν ο Αριστοτέλης εύστοχα αποφαι-
νόταν «ουδέν όφελος γίγνεσθαι μεν τας δίκας περί 
των δικαίων τας δε μη λαμβάνειν τέλος». 
 Θα συνεχίσω με ένα κεφάλαιο που όπως και 
το προηγούμενο έχει χαρακτήρα κατεστημένης ανα-
φοράς στις γενικές συνελεύσεις των δικαστικών ενώ-
σεων. Είναι το κεφάλαιο της δημόσιας κριτικής που 
ασκείται διαχρονικά βεβαίως, για δικαστικές απο-
φάσεις, ανακριτικές ενέργειες, εισαγγελικές διατά-
ξεις και προτάσεις. Σφάλματα δικανικά θα υπάρχουν 
και γι’ αυτό προβλέπονται ασφαλιστικές δικλείδες, 
ένδικα μέσα, κρίσεις και επανεξέταση περισσότερες 
φορές από πολυμελή δικαστικά όργανα, καθώς και 
εσωτερικός έλεγχος από τα αρμόδια θεσμικά όργανα. 
Η κριτική όταν είναι καλόπιστη και καλοδεχούμενη 
είναι και προβληματίζει και εποικοδομητική μπορεί 
να αποβεί. Είναι όμως απαράδεκτες στείρες όχι γενι-
κευμένες πάντως, δημόσιες εκδηλώσεις, που με τον 
μανδύα της κριτικής, κατατείνουν ή τουλάχιστον πα-
ρέχεται τέτοια εντύπωση, στον επηρεασμό της εξε-
νεχθησόμενης κρίσης των δικαστικών λειτουργών, 
που βεβαίως αντιπαρέρχονται τις εκδηλώσεις αυτές 
με νηφαλιότητα και αυτοπεποίθηση. 
 Η δικαστική εξουσία είναι ισότιμη και ισόκυ-
ρη των λοιπών δύο λειτουργιών του πολιτεύματος 
και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται , να ανα-
γνωρίζεται και να συμπεριφέρεται η ίδια. 
 Δεν θα παραλείψω ακόμα να σημειώσω ότι 
συνάδελφοι, που η φύση και η ζωή τους επεφύλαξαν 
σοβαρά προβλήματα υγείας επιβάλλεται να τύχουν, 
με αυστηρές βεβαίως προϋποθέσεις, επιβαλλόμενης 
νομοθετικής ρύθμισης, ανάλογης προηγούμενων, για 
αξιοπρεπή εθελούσια έξοδο. 

 Κύριες και κύριοι συνάδελφοι
  Όλοι οι εισαγγελικοί λειτουργοί, οφείλουμε 
να είμαστε προσηλωμένοι στην αποστολή μας για 
τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη 
και της δημόσιας τάξης. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε 
με σεβασμό και με εκτίμηση τους δικηγόρους, συλ-
λειτουργούς μας στον χώρο της δικαιοσύνης και τους 
δικαστικούς γραμματείς που έχουν το κύριο υποστη-
ρικτικό έργο και η προσφορά τους δεν έχει εκτιμηθεί 
και αποτιμηθεί δεόντως. Πρέπει να συμπεριφερόμα-
στε με ευγένεια και απλότητα στους πολίτες και τέ-
λος, να ενεργούμε στη διαδικασία του ακροατηρίου, 
όπως η διάταξη του άρθρου 332 ΚΠΔ επιβάλλει: Με 
αμεροληψία, ευπρέπεια, απάθεια, ψυχραιμία και ίση 
μεταχείριση των μετεχόντων της δίκης. Ευχαριστώ 
για την υπομονή σας -- Εύχομαι, υγεία, δύναμη, κα-
λές γιορτές σε όλους και στη ένωση επιτυχία στην 
αποστολή της.



Aγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, ιδρύθηκε με σκοπό 
την προβολή και επίλυση των ιδιαίτερων επαγγελμα-
τικών προβλημάτων των Εισαγγελικών Λειτουργών, 
την ενθάρρυνση και προαγωγή του επιστημονικού 
λόγου και τη βελτίωση της κατάρτισης και της ποιό-
τητας της ζωής μας.
Για πολλά χρόνια η Ένωσή μας έδωσε επιτυχημέ-
νες μάχες για την βελτίωση των οικονομικών και 
των συνθηκών εργασίας μας. Οι επιτυχίες αυτές δεν 
απέβλεπαν μόνον στην ανάπτυξη της ποιότητας της 
προσωπικής και επαγγελματικής μας ζωής αλλά εί-
χαν σαν τελικό στόχο και πράγματι ενίσχυσαν την 
θεσμική μας θέση.
 Ωστόσο πολλά είναι εκείνα που μένουν να 
γίνουν και απαιτείται συνεχής εγρήγορση για την 
περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού μας ρόλου, την 
οποία δεν επιδιώκουμε για προσωπική μας ωφέλεια 
αλλά για την βελτιστοποίηση της απονομής της Δι-
καιοσύνης στη Χώρα μας.
 Σήμερα οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει και 
πρώτος στόχος αναδεικνύεται η διαρκής βελτίωση 
του θεσμικού μας ρόλου. Πιστεύω πως μόνον μέσω 

της διαρκούς ενδυνάμωσης της θεσμικής μας θέσης 
πραγματώνεται η συνταγματική επιταγή της ανεξαρ-
τησίας μας. Ας μην ξεχνάμε οτι μόλις το 1975 ο ει-
σαγγελέας εξισώθηκε συνταγματικά με τον δικαστή 
και οφείλουμε καθημερινά να προασπιζόμαστε την 
θέση μας αυτή, για να μην εκπέσουμε εκ νέου στην 
κατάσταση του “κατηγόρου – βοηθού” της εκτελε-
στικής εξουσίας. Πρέπει να γνωρίζουμε, οτι η έκπτω-
ση αυτή ελλοχεύει πίσω από κάθε φαινομενικά μικρή 
νομοθετική μεταβολή. 
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ενί-
σχυση του κύρους του θεσμού που υπηρετούμε, ο 
οποίος βάλλεται συστηματικά από πάσης φύσεως 
συμφέροντα και σκοπιμότητες. 
Τελευταία έχουν αυξηθεί τα κρούσματα δημοσιοποί-
ησης στοιχείων (συχνά ανύπαρκτων) που φέρονται 
να έχουν υποκλαπεί από υποθέσεις στο στάδιο της 
προκαταρκτικής εξέτασης. Το φαινόμενο δεν είναι 
νέο αλλά πυροδοτείται εκρηκτικά σε περιόδους πο-
λιτικών αντιπαραθέσεων. Έτσι η ποινική προδικασία 
μετατρέπεται σε “δημόσιο θέαμα σε συνέχειες”, προς 
“λαϊκήν κατανάλωσιν”, κατακρεουργείται το τεκμή-
ριο της αθωότητας και καταρρακώνεται το κύρος 
του λειτουργήματός μας. 
 Αυτό δεν είναι ελευθερία του τύπου αλλά 
αξιόποινη χρήση παρανόμως ληφθεισών πληροφο-
ριών, που συχνά είναι ψευδείς. Άλλωστε ποιος αξιο-
πρεπής κρατικός λειτουργός ή υπάλληλος επιορκεί 
παραδίδοντας στην δημοσιότητα στοιχεία της προ-
δικασίας; Γι’ αυτό άλλωστε συνήθως πρόκειται για 
ψευδείς και παραποιημένες πληροφορίες.
 Νομίζω πως η ευθύνη ανήκει κυρίως σε ελά-
χιστους εργαζόμενους στον τύπο, οι οποίοι δεν δι-
στάζουν να παρανομούν, καλυπτόμενοι πίσω από 
το δικαίωμα στην ενημέρωση αδιαφορώντας για τις 
νομικές και ηθικές συνέπειες της δράσης τους. 
Περιφρουρήστε με κάθε νόμιμο μέσον την μυστικό-
τητα της προδικασίας. Είναι χρέος μας απέναντι στο 
Κράτος Δικαίου.
Όπως η κοινωνία αλλάζει, θα αλλάζει μαζί και ο θε-
σμικός μας ρόλος. 
 Με τις πρόσφατες μεταβολές της Ποινικής 
Δικονομίας μας δόθηκαν δικαιοδοτικές αρμοδιό-

τητες, στις οποίες προσαρμοστήκαμε τάχιστα. Ξε-
περνάμε τους σκοπέλους των νέων διατάξεων των 
κωδίκων και καλούμαστε συνεχώς στις επάλξεις σε 
καθήκοντα που άλλοτε είχαν μικρή πρακτική εφαρ-
μογή, τώρα όμως, με τα νέα δεδομένα της οικογέ-
νειας, του μεταναστευτικού και των διαδοχικών οι-
κονομικών κρίσεων έχουν επιβαρύνει δραματικά την 
εργασία μας. 
 Ο εισαγγελικός λειτουργός είναι εγγύτερα 
από κάθε άλλο λειτουργό της Δικαιοσύνης στα προ-
βλήματα της κοινωνίας, αφού είναι ο πρώτος δέκτης 
κάθε μορφής καταγγελιών και παραπόνων. 
 Η παρέμβαση του εισαγγελέα συχνά έχει 
προληπτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για τον πρώτο 
“διαμεσολαβητή” που γνώρισε η Ελληνική έννομη 
τάξη.
Μην υποτιμάτε το ρόλο μας αυτόν. Στο μέλλον θα 
σας απασχολεί όλο και περισσότερο.
 Στην δίνη των καιρών ας κρατήσουμε ψηλά 
την ιδέα του σεβασμού στην αξία του ανθρώπου, 
της ελευθερίας της σκέψης και της συνείδησης και 
ας προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε με τον κα-
λύτερο τρόπο στο δικαιοδοτικό ρόλο που μας έχει 
αναθέσει η Πολιτεία, έτσι που στο μέλλον να διεκδι-
κήσουμε ακόμα εκτενέστερες δικαιοδοτικές αρμοδι-
ότητες.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Άννα Ζαΐρη

Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
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35η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Με επιτυχία διοργανώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ η 35η Ετήσια Τακτική ΓΣ της ΕΕΕ. Στις εργασίες της ΓΣ παραστάθηκαν, η τότε 
πρόεδρος του ΣΤΕ και νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας Κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου,  ο υπουργός δικαιοσύνης κος Κ. Τσιάρας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης 
κος Δ. Κράνης, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κος Β. Πλιώτας, και εκπρόσωποι των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων.
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ΑΤΡ Η ΤΩ  ΑΤΑΣΤΡΟΦΩ  Α  ΤΩ  Ρ ΣΕΩ

ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εισαγγελέα Εφετών Διδάκτορα Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εισαγγελικού  Παρέδρου Υποψ. Διδάκτορα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

 I
Γ Ε Ν Ι Κ Α – Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι 

Η επιδημία του κορονοϊού (COVID-19), η οποία 
πλήττει στις ημέρες μας, μεταξύ άλλων χωρών, 

και τη χώρα μας, επικαιροποιεί ορισμένα θέματα 
ποινικής ευθύνης του ιατρού κατά την άσκηση του 
λειτουργήματός του, τα οποία ανακύπτουν κυρίως 
λόγω της δυσαναλογίας μεταξύ αναγκών περίθαλ-
ψης και διαθέσιμων πόρων.
Ειδική μνεία κάνει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογί-
ας (Ν. 3418/2005) στις υποχρεώσεις του ιατρού σε 
περίπτωση επέλευσης έκτακτης ανάγκης ή μαζικής 
καταστροφής. Συγκεκριμένα, ο ιατρός οφείλει στην 
περίπτωση αυτή, ανεξαρτήτως της ένταξής του σε 
σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, να προ-
σφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του, έστω και χωρίς 
αμοιβή ή αποζημίωση (άρθ. 9§5 Ν. 3418/2005). Η 
ιδιαίτερη νομική υποχρέωση των ιατρών να προ-
σφέρουν ιατρική βοήθεια σε αιφνίδιες, επικίνδυνες ή 
σοβαρές ασθένειες και ατυχήματα είχε προβλεφθεί 
ήδη από τη διάταξη του άρθρου 25§1 Α.Ν.1565/1939 
«Περί Κώδικος Ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλμα-
τος»1. Η ως άνω διάταξη ρύθμιζε συγκεκριμένο θέμα 
της ιατρικής πρακτικής, ήτοι την υποχρέωση παρο-
χής ιατρικής βοήθειας επί αιφνιδίων, επικινδύνων ή 
σοβαρών ασθενειών και ατυχημάτων, καθιστώντας 
ποινικό αδίκημα (άρθ. 25§1,113, 116 ΑΝ 1565/1939) 
την αρνητική στάση του ιατρού σε σχέση με την πα-
ροχή της ως άνω πρώτης ιατρικής βοήθειας.
Ως μαζική καταστροφή νοείται μια κατάσταση στην 
οποία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα προκύπτει 
μεγάλος αριθμός θυμάτων σχετικά με τις τρέχουσες 
δυνατότητες του συστήματος τόσο της προνοσοκο-
μειακής όσο και της νοσοκομειακής φροντίδας, αλλά 
και των άλλων υπηρεσιών παροχής βοήθειας και δι-
άσωσης (Αστυνομία, Πυροσβεστική κ.λπ.). Οι αιτίες 
μιας μαζικής καταστροφής μπορεί να είναι πολλές. 
Συγκεκριμένα, αιτίες μιας μαζικής καταστροφής μπο-
ρεί να είναι φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες), 
αλλά και ατυχήματα με μεγάλο αριθμό θυμάτων. Η 
διαβίωση σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φυσικό 
περιβάλλον και το δεδομένο του κινδυνώδους της 
ανθρώπινης δράσης συνεπάγονται τη δημιουργία 
των ως άνω καταστάσεων. Ανεξαρτήτως όμως της 
αιτίας μιας μαζικής καταστροφής, η αντιμετώπισή 
της απαιτεί υψηλό βαθμό εκπαίδευσης, εμπειρία και 
απόλυτη συναίσθηση των κινδύνων. 
Για τον ιατρικό και νοσηλευτικό χώρο μαζική κατα-
στροφή σημαίνει κατάσταση επείγουσας ανάγκης, 
η οποία δημιουργεί ανάγκες για άμεση ιατρική πε-
ρίθαλψη. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται η κα-
ταβολή προσπάθειας για την εξισορρόπηση της δυ-
σαναλογίας ανάμεσα στις επείγουσες ανάγκες και 
στους διαθέσιμους πόρους από πλευράς περίθαλψης. 
Η ως άνω δυσαναλογία μεταξύ αναγκών περίθαλψης 
και διαθέσιμων πόρων θέτει την ανάγκη καθορισμού 
προτεραιοτήτων. Η επιλογή και η κατάταξη των πα-
θόντων σε κατηγορίες, με σκοπό την κατάλληλη 
αντιμετώπισή τους ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
1 Ήδη ο Α.Ν. 1565/1939 καταργήθηκε με το άρθρο 341 Ν. 4512/2018.

κατάστασής τους, αποτελεί μία ιατρική διαδικασία 
λήψης αποφάσεων με σοβαρά αποτελέσματα. Έτσι η 
εκτίμηση της βαρύτητας της κατάστασης των θυμά-
των παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της 
όλης κατάστασης.
Τα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
άμεσα είναι η μεγάλη, απειλητική για τη ζωή, αιμορ-
ραγία, καθώς και αυτά που αφορούν την απόφραξη 
των ανωτέρων αεραγωγών. Οι βασικοί θεραπευτι-
κοί χειρισμοί που λαμβάνουν χώρα στον τόπο του 
συμβάντος είναι η εξασφάλιση του αεραγωγού, η 
υποστήριξη του αερισμού και της οξυγόνωσης, η 
υποστήριξη της κυκλοφορίας, η αναλγησία και κα-
ταστολή, η ακινητοποίηση των καταγμάτων, η υπο-
στήριξη της θερμοκρασίας του σώματος και η προ-
ετοιμασία για τη διακομιδή. Η αντιμετώπισή τους 
πρέπει να είναι ταχεία και στοιχειώδης, ώστε να κα-
ταστεί γρήγορα δυνατή η διακομιδή των τραυματιών 
στην κατάλληλη μονάδα υγείας. Όταν ο αριθμός των 
μέσων διακομιδής δεν επαρκεί, τότε πρέπει να ορι-
σθούν προτεραιότητες. Η διαλογή αποτελεί μία δια-
δικασία κατά την οποία τα θύματα διαχωρίζονται και 
κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το βαθμό βαρύτη-
τας των κακώσεων2. Το βασικό κριτήριο για τον χα-
ρακτηρισμό της βαρύτητας αποτελεί το κατά πόσον 
η κάκωση είναι απειλητική για τη ζωή. Περαιτέρω οι 
προσπάθειες αναζωογόνησης θα πρέπει να εφαρμό-
ζονται όσο γίνεται πιο γρήγορα, οπουδήποτε και αν 
χρειασθεί και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Για 
το λόγο αυτό στην περιοχή του συμβάντος θα πρέ-
πει να ευρίσκεται τουλάχιστον και ένας αναισθησι-
ολόγος, ο οποίος πρέπει να έχει εμπειρία σε μεγάλο 
εύρος αναισθησιολογικών τεχνικών για επείγουσες 
περιπτώσεις τραυματιών και να είναι εξοικειωμένος 
με όλες τις τεχνικές της αναλγησίας. Μετά τη διακο-
μιδή των παθόντων στην κατάλληλη μονάδα υγείας 
θα πρέπει οι χώροι στα Τ.Ε.Π. (Τμήματα Επειγόντων 
Περιστατικών), στις Μ.Ε.Θ. (Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας) και οι αίθουσες των χειρουργείων να εί-
ναι έτοιμες να υποδεχθούν τα βαριά και χρήζοντα 
άμεσης ιατρικής φροντίδας περιστατικά.
Αντίστοιχα ισχύουν και σε άλλες περιπτώσεις επέλευ-
σης έκτακτης ανάγκης και εν γένει κρίσεων υγείας, 
όπως στην περίπτωση επιδημιών. Από το λοιμό στην 
πόλη – κράτος των Αθηνών, στην Αρχαία Ελλάδα, το 
έτος 430 π.Χ., από τον οποίο απεβίωσε και ο Περικλής 
και νόσησε και ο Θουκυδίδης,- μάλλον επρόκειτο, 
κατά τους ειδικούς, για τυφοειδή πυρετό με βάση τις 
περιγραφές του Θουκυδίδη3-, μέχρι και τον κορονο-
ϊό (COVID-19), που πλήττει στις ημέρες μας, μεταξύ 

2  Στην Ιατρική χρησιμοποιείται ο όρος «Triage». Η λέξη «Triage», προερχομένη 
από το ρήμα(γαλ.) trier, που σημαίνει ταξινομώ, κατατάσσω, ξεχωρίζω, αποδί-
δει τη διαδικασία κατηγοριοποίησης – διαλογής των ασθενών, με βάση τη σο-
βαρότητα της κατάστασής τους, με στόχο την αντιμετώπιση όσο το δυνατόν 
περισσοτέρων ασθενών που ζητούν φροντίδα ταυτόχρονα και τον καλύτερο 
καταμερισμό των διαθεσίμων πόρων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ιστορικά ο 
πρώτος χώρος στον οποίο εφαρμόσθηκε η διαδικασία διαλογής ήταν το πεδίο 
της μάχης για τη φροντίδα των στρατιωτών. 

3  Θουκυδίδου Ιστορίαι [2.47.1-2.54.5], Oxford University Press. Ο Θουκυδίδης 

περιγράφει τα συμπτώματα και την εξελικτική πορεία της νόσου με την εμπει-
ρία του ανθρώπου που νόσησε και ο ίδιος. 

άλλων χωρών, και τη χώρα μας, η ιστορία της ανθρω-
πότητας καταγράφει πολλές επιδημίες και θανάτους 
εκατομμυρίων ανθρώπων από αυτές. Κοινός παρο-
νομαστής όλων αυτών των περιπτώσεων (φυσικών 
καταστροφών, ατυχημάτων, επιδημιών κ.λπ.) είναι το 
κατεπείγον αυτών, η δυσαναλογία ανάμεσα στις επεί-
γουσες ανάγκες και στους διαθέσιμους πόρους και οι 
συνθήκες άσκησης της Ιατρικής, η οποία ασκείται σε 
δύσκολο, απαιτητικό και, πολλές φορές, αυξημένης 
επικινδυνότητας περιβάλλον. Ο άμεσος εντοπισμός 
των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό είναι 
επιβεβλημένος, τόσο για την άμεση αντιμετώπιση της 
κατάστασης της υγείας των ασθενών, όσο και για τη 
διαφύλαξη της υγείας των υγιών ατόμων που έρχονται 
σε επαφή με τον ασθενή4. Η αξιολόγηση της βαρύτη-
τας του κάθε περιστατικού, από την οποία θα κριθεί 
και η περαιτέρω αντιμετώπισή του, είναι επιτακτική. 
Επιτακτική όμως τυγχάνει και η παρακολούθηση της 
εξέλιξης των περιστατικών αυτών, δεδομένου ότι 
πιθανόν οι προσβληθέντες να έχουν προϋπάρχοντα 
παθολογικά προβλήματα. Δεν αποκλείονται όμως 
και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ιατρός περιθάλπει 
άτομα για τα οποία οι άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες 
είναι περιορισμένες. Σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχε-
ται να απαιτείται συλλογή σχετικών πληροφοριών 
από άλλες πηγές, ενώ θα πρέπει να διαφυλάσσεται 
και το ιατρικό απόρρητο. Συνεπώς η καταγραφή των 
περιστατικών πρέπει να συνοδεύεται από τη συλλογή 
όλων εκείνων των στοιχείων που θα κρίνουν συνολι-
κά τη βαρύτητα του περιστατικού. Αυτό θα επιτρέψει 
στους ειδικούς ιατρούς να αξιολογήσουν την κατά-
σταση και να είναι σε θέση να κάνουν πρόγνωση. Δεν 
πρέπει επίσης να παροράται και η ανάγκη επανεκτί-
μησης των περιστατικών, κυρίως προκειμένου να δια-
γνωσθεί άμεσα η επί τα χείρω αλλαγή της κατάστασης 
της υγείας του ασθενούς. θα πρέπει δηλαδή τα περι-
στατικά αυτά να προσεγγίζονται άμεσα διαγνωστικά 
και θεραπευτικά, προκειμένου η έγκαιρη θεραπευτική 
παρέμβαση να καταστήσει εφικτή την αποτροπή της 
έτι περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης. Άλλωστε 
στην έννοια της «επιμελούς» άσκησης της ιατρικής 
επιστήμης περιλαμβάνεται και η «έγκαιρη» παροχή 
ιατρικής βοήθειας. 
Είναι αυτονόητο ότι σ΄ όλες τις περιπτώσεις αυτές η 
ετοιμότητα, ο συντονισμός των ενεργειών, η πειθαρ-
χία και η ομαλή συνεργασία ιατρικού και νοσηλευτι-
κού προσωπικού συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου της απώλειας ανθρώ-
πινων ζωών και δύνανται να αναδειχθούν σε κιβωτό 
σωτηρίας αυτών.

ΙΙ
 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η αποτελεσματική επικοινωνία ιατρού- νοσηλευτή- 
ασθενούς ή των προσώπων που έχουν δικαίωμα να 
συναινέσουν στην ιατρική πράξη του ασθενούς είναι 

4  Ενόψει του αντικειμένου του παρόντος άρθρου, στο κείμενο αυτού χρησιμο-
ποιούνται αμφότερες οι έννοιες: α) ασθενής και β) τραυματίας. Πάντως, κατά 
τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005),στην έννοια «ασθενής» 
περιλαμβάνεται κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας (άρθ. 1§4 περ. α). Κατά 
το Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, δηλαδή, η έννοια «ασθενής» είναι ευρεία.

ΑΡΘΡΑ
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ουσιώδης για την παροχή ασφαλούς φροντίδας. Ο 
ιατρός γενικά σε κάθε ιατρική πράξη θα πρέπει να 
ενημερώνει τον ασθενή ή τα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να συναινέσουν στην ιατρική πράξη του 
ασθενούς, προκειμένου να λάβει την συναίνεσή τους 
για τις ιατρικές πράξεις στις οποίες θα χωρήσει (άρθ. 
5 εδ.α της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τη Βιοϊατρική -Ν. 2619/1998 – και άρθ. 11 και 
12 Ν. 3418/2005). Τα αμέσως ανωτέρω όμως ανα-
φερθέντα δεν ισχύουν σε περιπτώσεις επειγόντων 
περιστατικών, στα οποία δεν μπορεί να ληφθεί κα-
τάλληλη συναίνεση και συντρέχει άμεση, απόλυτη 
και κατεπείγουσα ανάγκη παροχής ιατρικής φροντί-
δας (άρθ. 8 Ν.2619/1998 και 12§3α) Ν.3418/2005). 
Στις περιπτώσεις αυτές (μαζικών καταστροφών, επι-
δημιών κ.λπ.) ο ιατρός οφείλει να αναλάβει την περί-
θαλψη του ασθενούς, ήτοι να προσφέρει τις ιατρικές 
του γνώσεις και την ιατρική του φροντίδα για να 
βοηθήσει τον ασθενή (άρθ.8 Ν.2619/1998 και 12§3α 
Ν.3418/2005), χωρίς να ασχοληθεί με τον έλεγχο 
των τυχόν αντιρρήσεων, που θα μπορούσαν να προ-
βληθούν από αυτόν. Πράγματι στις περιπτώσεις των 
κατεπειγόντων περιστατικών, στις οποίες, πολλές 
φορές, η θεραπευτική αντιμετώπιση προηγείται της 
διάγνωσης ή και γίνονται ταυτόχρονα, η επιτυχία 
εξαρτάται από την άμεση βοήθεια. Εκείνο που προ-
έχει εν προκειμένω είναι η αρωγή στον πάσχοντα με 
την κατάλληλη επεμβατικού τύπου επείγουσα ιατρι-
κή πράξη. Στα περιστατικά αυτά, δηλαδή, η βούληση 
του ασθενούς ή των προσώπων που δικαιούνται να 
συναινέσουν στην ιατρική αγωγή αυτού έρχεται σε 
δεύτερη μοίρα, υποτασσόμενη στην διαφύλαξη της 
ανθρώπινης ζωής. 

ΙΙΙ
ΠΟΙΝΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Εν προκειμένω γεννώνται τα ερωτήματα: Ποία η 
ποινική ευθύνη του ιατρού σε περιστατικά μαζικών 
καταστροφών και άλλων εν γένει κρίσεων υγείας 
σε περίπτωση κατά την οποία αυτός δεν κατορθώ-
σει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλους τους 
διατρέχοντες κίνδυνο ζωής (υπό την προϋπόθεση, 
πάντα, ότι δεν υπάρχει άλλος ιατρός που να μπορεί 
να προσφέρει τις υπηρεσίες του); Η οποιαδήποτε, 
δηλαδή, πλημμέλεια ή ο εν γένει τρόπος που χειρί-
σθηκε αυτός το ζήτημα, πώς θα αξιολογηθεί ποινι-
κά; Πώς θα αξιολογηθεί ποινικά η συμπεριφορά του 
ιατρού ο οποίος επιλέγει τους ασθενείς οι οποίοι θα 
εισαχθούν στις ΜΕΘ αποκλείοντας άλλους ασθε-
νείς οι οποίοι διατρέχουν τον αυτό κίνδυνο ζωής; 
Ποία η ποινική αντιμετώπιση του ιατρού, ο οποίος 
αποσωληνώνει ασθενή νοσηλευόμενο σε ΜΕΘ, για 
να καταλάβει την μοναδική διαθέσιμη κλίνη άλλος 
ασθενής έχων την αυτήν ανάγκη υποστήριξης των 
ζωτικών του λειτουργιών; 
 Κατ΄αρχάς ο ιατρός οφείλει να παράσχει άμεσα την 
ιατρική του φροντίδα στους τραυματίες ή ασθενείς 
που φέρουν κακώσεις ή βλάβες απειλητικές για τη 
ζωή (αιμορραγία, βαριές κρανιοεγκεφαλικές κα-
κώσεις, μη φυσιολογικά ζωτικά σημεία κ.λπ.) και 
δεν πρέπει να αφιερώσει χρόνο για την περίθαλψη 
τραυματιών ή ασθενών που φέρουν κακώσεις ή βλά-
βες μη απειλητικές για τη ζωή. Η παροχή ιατρικής 
φροντίδας στους τελευταίους, οι οποίοι με ασφάλεια 
μπορούν να περιμένουν, μπορεί να γίνει σε δεύτερο 
χρόνο. Πράγματι η κατάσταση ανάγκης του άρθ. 25 
Π.Κ. (κατάσταση ανάγκης αίρουσα το άδικο), ως σύ-
γκρουση και σύγκριση ανάμεσα σε δύο έννομα αγα-
θά που η σωτηρία του ενός, του οποίου η αξία υπερέ-
χει, μετά από συνολική στάθμιση, σημαντικά έναντι 
αυτής του ετέρου, είναι δυνατή πρακτικά μόνο με την 

προσβολή του ετέρου σημαντικώς κατωτέρου (θυ-
σιαζομένου), έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις αυτές, 
δεδομένου ότι η ανθρώπινη ζωή υπερέχει αναμφι-
σβήτητα σημαντικά της υγείας και της σωματικής 
ακεραιότητας. Συνεπώς ο ιατρός έχει καθήκον να 
παράσχει άμεσα την ιατρική του φροντίδα στους δι-
ατρέχοντες κίνδυνο ζωής, «αφήνοντας» εκείνους που 
δεν διατρέχουν κίνδυνο ζωής. Το πρόβλημα όμως δεν 
λύνεται με την εφαρμογή της διάταξης του άρθ. 25 
Π.Κ., όταν τα συγκρουόμενα έννομα αγαθά είναι 
ανθρώπινες ζωές, δεδομένου ότι όλες ο ανθρώπινες 
ζωές είναι ισάξιες. Έτσι εάν ταυτοχρόνως απειλού-
νται πολλές ανθρώπινες ζωές, δεν είναι δυνατή η 
στάθμιση των ανθρωπίνων ζωών, γιατί η προστασία 
της ανθρώπινης ζωής χωρεί απόλυτα, άνευ όρων και 
κριτηρίων. Αυτό σημαίνει ότι προστατεύεται η αν-
θρώπινη ζωή ( Σ 5§2) σε οποιαδήποτε μορφή και αν 
ευρίσκεται αυτή και κάτω από οποιεσδήποτε συνθή-
κες. Έτσι ούτε το προκεχωρημένο της ηλικίας, ούτε 
η ύπαρξη ασθένειας που θα επέφερε το θάνατο του 
παθόντος σε απώτερο χρονικό σημείο αναιρεί ή πε-
ριορίζει την υποχρέωση του ιατρού για παροχή ιατρι-
κής φροντίδας, ούτε φυσικά διακόπτει τον αιτιώδη 
σύνδεσμο μεταξύ της παράλειψης παροχής ιατρικής 
βοήθειας και του τυχόν εκ ταύτης επελθόντος θανά-
του του παθόντος. 
Επί του ανωτέρω θέματος, ήτοι ποία πρέπει να είναι 
η λύση όταν τα συγκρουόμενα έννομα αγαθά είναι 
ανθρώπινες ζωές, λεκτέα τα εξής: Ο προϊσχύσας Ποι-
νικός Κώδικας δεν προέβλεπε ρητά τη σύγκρουση 
καθηκόντων ως λόγο άρσης του αδίκου χαρακτήρα 
της πράξης. Αν και δεν προβλεπόταν όμως αυτή στον 
Ποινικό Κώδικα, αποτελούσε γνωστή κατασκευή 
στο χώρο του Ποινικού Δικαίου και στηριζόταν στη 
θεμελιώδη αρχή «impossibilium nulla obligatio est» 
(ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα). Κατά την κρατή-
σασα στην Επιστήμη του Ποινικού Δικαίου άποψη, 
η σύγκρουση καθηκόντων συνιστούσε λόγο άρσης 
του αδίκου χαρακτήρα της πράξης, ενώ σύμφωνα 
με ετέρα άποψη, η σύγκρουση καθηκόντων, ως μία 
οριακή κατάσταση μεταξύ αδίκου και καταλογισμού, 
οδηγούσε σε άρση του καταλογισμού. Καίτοι η ως 
άνω περίπτωση της σύγκρουσης καθηκόντων δεν 
προβλεπόταν ρητά στον Ποινικό Κώδικα, ο Κώδικας 
Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) προβλέπει 
αυτή στο άρθρο 15. Προφανώς η εμφάνιση περισσο-
τέρων περιπτώσεων εφαρμογής της ανωτέρω θεμε-
λιώδους αρχής (:ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα) 
στην ιατρική πρακτική, σε σχέση με άλλους τομείς 
της ανθρώπινης δράσης, με υποκείμενο της σύ-
γκρουσης καθηκόντων τον ιατρό κατά την άσκηση 
του λειτουργήματός του, να απετέλεσε την αιτία της 
ρητής πρόβλεψης της σύγκρουσης καθηκόντων στον 
Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Έτσι στο άρθ.15 τί-
θενται προϋποθέσεις τις οποίες ο ιατρός οφείλει να 
τηρήσει ευρισκόμενος μπροστά σε σύγκρουση καθη-
κόντων, ώστε η συμπεριφορά του να μην εναπόκειται 
στη εύλογη ή μη εύλογη κρίση του, αλλά να είναι 
αποτέλεσμα συγκεκριμένων παραμέτρων.
Ήδη στο άρθρο 33 του (νέου) Π.Κ. (Ν.4619/2019) 
περιγράφεται ως λόγος άρσης του καταλογισμού 
η «Αδυναμία αποφυγής του αδίκου». Σύμφωνα με 
την ανωτέρω διάταξη, η πράξη δεν καταλογίζεται 
στο δράστη, αν κατά την τέλεσή της αδυνατούσε να 
συμμορφωθεί προς το δίκαιο λόγω ανυπερβλήτου 
για τον ίδιο διλήμματος εξαιτίας σύγκρουσης καθη-
κόντων και η προσβολή που προκλήθηκε από την 
πράξη είναι κατά το είδος και τη σπουδαιότητα ανά-
λογη με την προσβολή που απειλήθηκε. Έτσι ο ως 
άνω λόγος, ο οποίος απαντάται στα συγγράμματα 
του Ποινικού Δικαίου με διάφορες ονομασίες, ήτοι 

άλλοτε ως «σύγκρουση καθηκόντων», άλλοτε ως 
«τραγικό δίλημμα» και άλλοτε ως «υπέρβαση του 
ανθρωπίνως φευκτού της υπαιτιότητας», περιγρά-
φεται πλέον στον Ποινικό Κώδικα ως λόγος άρσης 
του καταλογισμού. Η ως άνω διάταξη του Π.Κ. σε 
συνδυασμό με την προαναφερθείσα διάταξη του 
άρθρου 15 Ν. 3418/2005 μπορούν να δώσουν λύση 
στη συγκρουσιακή κατάσταση, στο ως άνω δίλημ-
μα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπος ο ιατρός κατά 
την άσκηση του λειτουργήματός του. Έτσι ο ιατρός, 
ο επιστήμονας ο οποίος διαχειρίζεται τα υπέρτατα 
έννομα αγαθά του ανθρώπου, ευρισκόμενος μπρο-
στά σε ανυπέρβλητο δίλημμα διάσωσης, όταν όλοι 
οι παθόντες διατρέχουν κίνδυνο ζωής και δεν είναι 
δυνατόν να παρασχεθεί ιατρική φροντίδα σε όλους, 
θα επιλέξει τη συμπεριφορά που κρίνει προτιμητέα 
με βάση τις κατευθύνσεις- προϋποθέσεις που θέτει η 
διάταξη του άρθ. 15 Ν. 3418/2005.
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του 
άρθ.15 Ν. 3418/2005, ο ιατρός που ευρίσκεται μπρο-
στά σε σύγκρουση καθηκόντων αντιμετωπίζει τη 
σύγκρουση αυτή με βάση: α)την επιστημονική του 
γνώση, β) τη σύγκριση των εννόμων αγαθών που 
διακυβεύονται, γ)τον απόλυτο σεβασμό της ανθρώ-
πινης ζωής και αξιοπρέπειας και δ)τη συνείδησή του 
στο πλαίσιο των αρχών του άρθ. 2. 
Σχετικά με το πρώτο κριτήριο που τίθεται από τη 
διάταξη του άρθ. 15 Ν.3418/2005, ήτοι την επιστη-
μονική γνώση του ιατρού: Η επιστημονική γνώση 
του ιατρού περιλαμβάνει: α)τις γνώσεις και την εκ-
παίδευση που έχει παρασχεθεί στον ιατρό κατά τη 
διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών, κατά την 
άσκησή του για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδι-
κότητας και κατά τη συνεχιζόμενη ιατρική του εκπαί-
δευση, β)την πείρα και τις δεξιότητες που απέκτησε 
κατά την άσκηση της ιατρικής και γ)τους κανόνες 
της τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδείξεις ια-
τρικής επιστήμης. 
Σχετικά με το δεύτερο κριτήριο που τίθεται, ήτοι τη 
σύγκριση των εννόμων αγαθών που διακυβεύονται: 
Στο δικαιικό μας σύστημα το ύψιστο έννομο αγαθό 
είναι η ζωή, δεν είναι δε δυνατή η «ποιοτική ή πο-
σοτική» στάθμισή της, γι΄αυτό δε και ο Κώδικας Ια-
τρικής Δεοντολογίας απαιτεί τον «απόλυτο σεβασμό 
της» (άρθ.15 Ν. 3418/2005). 
Σχετικά με το τρίτο κριτήριο που τίθεται, ήτοι τον 
απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιο-
πρέπειας: Πρόκειται για τις θεμελιωδέστερες αξίες 
του σύγχρονου νομικού πολιτισμού, οποιαδήποτε 
δε επιλογή του ιατρού έχει ως όριο τις αξίες αυτές. 
Χαρακτηριστικά, θα πρέπει να γίνει αναφορά στη δι-
άταξη του άρθρου 3 §1 Ν. 3418/2005, η οποία ορίζει, 
μεταξύ άλλων, ότι ο ιατρός παρέχει τις ιατρικές του 
υπηρεσίες με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Σχετικά με το τέταρτο κριτήριο που τίθεται, ήτοι 
την συνείδηση του ιατρού στο πλαίσιο των αρχών 
του άρθρου 2 Ν. 3418/2005: Συνείδηση είναι η ηθική 
στάση του ανθρώπου (εν προκειμένω του ιατρού) 
απέναντι στα πράγματα, η οποία τον προτρέπει να 
πράξει κάτι ή να παραλείψει κάτι. Η συνείδηση όμως 
εν προκειμένω προσδιορίζεται και κυριαρχείται από 
τις αρχές του άρθρου 2 Ν. 3418/2005.
Η ανωτέρω διάταξη του άρθ. 2 του Ν. 3418/2005 ορί-
ζει, μεταξύ άλλων, ότι η άσκηση της ιατρικής είναι 
λειτούργημα που αποσκοπεί στη διατήρηση, βελτί-
ωση και αποκατάσταση της σωματικής, πνευματικής 
και ψυχικής υγείας του ανθρώπου, καθώς και στην 
ανακούφισή του από τον πόνο, το δε λειτούργημα 
του ιατρού ασκείται σύμφωνα με τους γενικά απο-
δεκτούς και ισχύοντες κανόνες της ιατρικής επιστή-
μης. Ποίοι είναι οι γενικά αποδεκτοί και ισχύοντες 
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κανόνες της ιατρικής επιστήμης; Είναι οι κανόνες 
που προέκυψαν από τη μακροχρόνια άσκηση της 
ιατρικής, οι κανόνες που προήλθαν από τις νέες 
ανακαλύψεις, οι κανόνες που διεμορφώθησαν από 
επιστημονικούς φορείς κοινής αναγνώρισης και αξί-
ας, καθώς και οι κανόνες που περιλαμβάνονται στα 
συγγράμματα κοινώς αποδεκτών και αναγνωρισμέ-
νων λειτουργών της ιατρικής επιστήμης.
Η ως άνω διάταξη του άρθρου 15 Ν. 3418/2005, 
καίτοι προγενέστερη αυτής του άρθρου 33 Π.Κ, θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, κατά σχήμα πρω-
θύστερο, εξειδικεύει τη συγκεκριμένη διάταξη του 
Π.Κ., παρέχοντας κατευθύνσεις στον ιατρό και ορι-
οθετώντας το πλαίσιο των επιλογών του στην περί-
πτωση σύγκρουσης καθηκόντων κατά την άσκηση 
του λειτουργήματός του.
Είναι, κατόπιν τούτου, προφανές ότι η διάταξη του 
άρθρου 33 Π.Κ. και αυτή του άρθ.15 Ν. 3418/2005 
μπορούν να δώσουν λύση στο ως άνω τραγικό δί-
λημμα του ιατρού, το οποίο τίθεται και σε περιπτώ-
σεις μαζικών καταστροφών, επιδημιών και άλλων 
περιπτώσεων κρίσεων υγείας. Έτσι ο ιατρός, ο οποί-
ος βιώνει τη σύγκρουση καθηκόντων, θα επιλέξει τη 
συμπεριφορά που κρίνει προτιμητέα, σταθμίζοντας 
και συνεκτιμώντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ως άνω διάταξη του άρθ. 15 Ν. 3418/2005, με 
απαραίτητη προϋπόθεση την ποιοτική (:είδος) και 
ποσοτική (: σπουδαιότητα) αναλογία της προσβολής 
που προκλήθηκε και της προσβολής που απειλήθηκε. 
Εάν, τελικά, ο ιατρός παράσχει ιατρική φροντίδα σε 
μερικούς από τους διατρέξαντες κίνδυνο ζωής και όχι 
σε όλους τους διατρέξαντες τον αυτό κίνδυνο, γιατί 
βρισκόταν σε αδυναμία να παράσχει ιατρική φροντί-
δα σε όλους και τελικά αυτοί στους οποίους δεν πα-
ρέσχε τη φροντίδα του δεν διεσώθησαν, η πράξη του 
(ανθρωποκτονία με δόλο τελεσθείσα με παράλειψη- 
άρθ. 15§1, 27,299§1 Π.Κ.) είναι μεν άδικη ως προς 
αυτούς που δεν περιέθαλψε και δεν διεσώθησαν, δεν 
καταλογίζεται όμως σ΄αυτόν. Η ως άνω πράξη του 
ιατρού, δηλαδή, τυγχάνει άδικος, δεν του καταλογί-
ζεται όμως υπό την προϋπόθεση ότι αυτός, κατά την 
επίλυση του ανωτέρω τραγικού διλήμματος, τήρησε 
τους όρους του άρθρου 15 Ν. 3418/2005, χωρίς καμία 
άλλη διάκριση φύλου, ηλικίας, κοινωνικοοικονομι-
κής κατάστασης του ασθενούς κ.λπ., και εφόσον η 
προσβολή που προκλήθηκε είναι ποιοτικά και πο-
σοτικά ανάλογη με αυτήν που απειλήθηκε. Δεδομέ-
νου ότι εν προκειμένω διατηρείται ο άδικος χαρα-
κτήρας της πράξης του ιατρού ως προς τον ασθενή 
τον οποίο παρέλειψε να περιθάλψει, κατά της πρά-
ξης του ιατρού που τελείται υπό τις συνθήκες αυτές 
επιτρέπεται προβολή άμυνας από οιονδήποτε (εάν, 
βέβαια, δεχθούμε την άποψη ότι η απλή αδράνεια 
στα δια παραλείψεως τελούμενα εγκλήματα μπορεί 
να θεμελιώσει δικαίωμα άμυνας, δεδομένου ότι στις 
περιπτώσεις αυτές, ως επί το πλείστον, ο ιατρός πα-
ραλείπει να ενεργήσει). Η αυτή απάντηση προσήκει 
και στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν δι-
αθέσιμες κλίνες στη ΜΕΘ για όλους τους χρήζοντες 
εισαγωγής ασθενείς. Και εν προκειμένω ο ιατρός 
σταθμίζοντας και συνεκτιμώντας τα στοιχεία που πε-
ριλαμβάνονται στην ως άνω διάταξη του άρθ.15 Ν. 
3418/2005, θα επιλέξει τη συμπεριφορά που κρίνει 
προτιμητέα, με απαραίτητη προϋπόθεση την ποιοτι-
κή (:είδος) και ποσοτική (: σπουδαιότητα) αναλογία 
της προσβολής που προκλήθηκε και της προσβολής 
που απειλήθηκε. Εάν, τελικά, δεν εισαχθούν στη 
ΜΕΘ ορισμένοι των χρηζόντων εισαγωγής, διότι δεν 
υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες για όλους τους διατρέ-
ξαντες κίνδυνο ζωής και έτσι δεν παρεσχέθη στους 
μη εισαχθέντες η αυξημένη ιατρική φροντίδα και 

εξαιτίας τούτου αυτοί δεν διεσώθησαν, η πράξη του 
ιατρού (ανθρωποκτονία με δόλο τελεσθείσα με πα-
ράλειψη- άρθ. 15§1, 27,299§1 Π.Κ.) είναι μεν άδικη 
ως προς αυτούς που δεν εισήχθησαν στη ΜΕΘ και 
δεν διεσώθησαν, δεν καταλογίζεται όμως στον ιατρό. 
Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προαναφερθέ-
ντα σχετικά με τη δυνατότητα προβολής άμυνας από 
οποιονδήποτε (συνήθως από συγγενείς των μη εισα-
χθέντων στη ΜΕΘ ασθενών). Τα αυτά ισχύουν και 
στην περίπτωση στην οποία τα ιατρικά μηχανήμα-
τα υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών, όπως π.χ. της 
αναπνευστικής λειτουργίας, της νεφρικής λειτουργί-
ας κ.λπ. (π.χ. αναπνευστήρες, συσκευές αιμοκάθαρ-
σης κ.λπ.) δεν επαρκούν για όλους τους, κατά τον 
αυτό χρόνο, έχοντες ανάγκη υποστήριξης των σχετι-
κών λειτουργιών ασθενείς. Και στην περίπτωση αυτή 
ισχύουν τα προαναφερθέντα σχετικά με τη δυνατό-
τητα προβολής άμυνας από οποιονδήποτε (συνήθως 
συγγενείς των ασθενών). Τα αυτά ισχύουν και στην 
περίπτωση κατά την οποία ο ιατρός αποσωληνώνει 
ασθενή στη ΜΕΘ διατρέχοντα κίνδυνο ζωής για να 
καταλάβει τη μοναδική διαθέσιμη κλίνη στη ΜΕΘ 
άλλος ασθενής διατρέχων τον αυτόν κίνδυνο ζωής. 
Και στην περίπτωση αυτή η επιλογή του ιατρού ορι-
οθετείται από τους ανωτέρω, ρητά αναφερόμενους 
στο νόμο, όρους (άρθ. 15 Ν. 3418/2005 και 33 Π.Κ.), 
χωρίς καμία άλλη διάκριση. Δεδομένου ότι, κατά τα 
προαναφερθέντα, η πράξη είναι άδικη, αλλά δεν κα-
ταλογίζεται στον ιατρό, στην περίπτωση αυτή είναι 
επιτρεπτή άμυνα ( ενόψει και του ότι, ειδικά στην 
περίπτωση της αποσωλήνωσης, η «επίθεση» του ια-
τρού εκδηλούται με θετική ενέργεια) από οιονδήποτε 
(π.χ. συγγενείς του ασθενούς που αποσωληνώνεται 
κ.λπ.).
 Διαφορετικά φρονούμε ότι θα πρέπει να αντιμετω-
πισθεί η περίπτωση κατά την οποία ο ιατρός θα πρέ-
πει να παράσχει την ιατρική του φροντίδα ταυτόχρο-
να αφενός μεν σε τραυματία ή ασθενή με μηδενική 
πιθανότητα επιβίωσης, γιατί οι κακώσεις ή οι βλάβες 
του είναι ασύμβατες με τη ζωή, αφετέρου δε σε τραυ-
ματία ή ασθενή ιατρικά θεραπεύσιμο5. Θεωρούμε 
ότι στην εξαιρετική αυτή περίπτωση συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθ. 25 Π.Κ., ήτοι της 
κατάστασης ανάγκης που αίρει το άδικο. Και στην 
περίπτωση αυτή βέβαια ουδόλως «σχετικοποιείται» 
η αξία της ανθρώπινης ζωής, όμως εάν ο ιατρός πα-
ράσχει ιατρική φροντίδα στον τραυματία ή ασθενή 
του οποίου η κατάσταση επιδέχεται ιατρικά βελτί-
ωση και δεν παράσχει φροντίδα στον τραυματία ή 
ασθενή με μηδενική πιθανότητα επιβίωσης, διότι δεν 
μπορούσε στον αυτό χρόνο να παράσχει φροντίδα 
και στους δύο, η «προσβολή» του άρθρου 25 Π.Κ. 
που προκλήθηκε στον ασθενή με μηδενική πιθανό-
τητα επιβίωσης, με δεδομένη τη μηδενική πιθανότη-
τα επιβίωσης αυτού, είναι σημαντικά κατώτερη από 
την «προσβολή» που απειλήθηκε στον ασθενή του 
οποίου η κατάσταση επιδέχεται ιατρικά βελτίωση. 
Συγκεκριμένα η ενασχόληση του ιατρικού-νοσηλευ-
τικού προσωπικού με τραυματία ή ασθενή με μηδενι-
κή, ως εκ της φύσεως των κακώσεων ή της βλάβης, 
πιθανότητα επιβίωσης, πιθανόν να οδηγήσει στην 
μη παροχή κατά τον αυτό χρόνο ιατρικής φροντί-
δας σε ασθενείς χρήζοντες άμεσης βοηθείας, των 
οποίων η κατάσταση επιδέχεται ιατρικά βελτίωση. 
Για τον ίδιο λόγο αίρεται το άδικο της πράξης του 
ιατρού ο οποίος αποσωληνώνει στη ΜΕΘ ασθενή 
με μηδενική πιθανότητα επιβίωσης για να καταλά-
5  Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι στην έννοια του ασθενούς με μηδενική πιθα-

νότητα επιβίωσης δεν περιλαμβάνεται ο εγκεφαλικά νεκρός. Ο εγκεφαλικά 
νεκρός είναι νεκρός, ενόψει του ότι η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους 
ταυτίζεται με το τέλος της ανθρώπινης ζωής (το κριτήριο του εγκεφαλικού 
θανάτου ακολουθείται και από το νομοθέτη- άρθ. 9§§5,6 Ν. 3984/2011 «Δω-
ρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»).

βει την μοναδική διαθέσιμη κλίνη στη ΜΕΘ άλλος 
ασθενής, του οποίου η κατάσταση επιδέχεται ιατρι-
κά βελτίωση. Και στην περίπτωση αυτή η «προσβο-
λή» η οποία προκλήθηκε στον ασθενή με μηδενική 
πιθανότητα επιβίωσης είναι σημαντικά κατώτερη 
κατά το είδος και τη σπουδαιότητα από την «προ-
σβολή» που απειλήθηκε στον ασθενή του οποίου η 
κατάσταση επιδέχεται βελτίωση. Στις περιπτώσεις 
αυτές, δεδομένου ότι η πράξη του ιατρού δεν είναι 
άδικη, δεν χωρεί άμυνα. Έτσι δεν μπορεί να προβά-
λει άμυνα π.χ. ο συγγενής του με μηδενική πιθανό-
τητα επιβίωσης ασθενούς που αποσωληνώνεται. Η 
οποιαδήποτε δηλαδή πράξη εκ μέρους π.χ. του ως 
άνω συγγενούς σε βάρος του ιατρού που επεμβαίνει 
«υπέρ» του ασθενούς, του οποίου η κατάσταση επι-
δέχεται βελτίωση, είναι άδικη. Είναι αυτονόητο ότι 
στις περιπτώσεις αυτές η ως άνω διάταξη του άρθ. 
25 Π.Κ. θα πρέπει να εφαρμόζεται σε εντελώς εξαι-
ρετικές περιστάσεις, όταν δηλαδή κατά τους γενι-
κά αποδεκτούς και ισχύοντες κανόνες της ιατρικής 
επιστήμης έχει αποκλεισθεί κάθε πιθανότητα ίασης, 
καθόσον διαφορετικά εκτρεπόμεθα σε λίαν επικίν-
δυνα και ολισθηρά μονοπάτια. Εξάλλου, δεν πρέπει 
να παροράται και το γεγονός ότι η ιατρική ομιλεί 
με στατιστικές προσεγγίσεις, δεν είναι δε σπάνιες 
οι περιπτώσεις στις οποίες η εξελικτική πορεία μίας 
σωματικής κάκωσης ή βλάβης δεν είναι η ιατρικά 
αναμενόμενη, με αποτέλεσμα καλές ή κακές ιατρικές 
προγνώσεις να έχουν διαψευσθεί. Πάντως θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι στη διαφορετική περίπτωση, εάν 
δηλαδή κριθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
της κατάστασης ανάγκης που αίρει το άδικο (άρθ. 25 
Π.Κ.), ήτοι εάν κριθεί ότι η προσβολή που προκλή-
θηκε στον έχοντα μηδενική πιθανότητα επιβίωσης 
δεν είναι σημαντικά κατώτερη κατά το είδος και τη 
σπουδαιότητα από την προσβολή που απειλήθηκε 
στον ασθενή του οποίου η κατάσταση επιδέχεται 
βελτίωση, η πράξη του ιατρού θα κριθεί πλέον σε 
επίπεδο καταλογισμού, σύμφωνα με τα προαναφερ-
θέντα (άρθ. 33 Π.Κ. και 15 Ν. 3418/2005). Υπό την 
εκδοχή όμως αυτή καταλήγομε στο εξής, κατά την 
κρίση μας, άτοπο: επειδή είναι άδικη η πράξη του ια-
τρού, ο οποίος επεδίωξε να περιθάλψει τον ασθενή 
που προσδοκούσε από την ιατρική φροντίδα όφελος 
«αφήνοντας» τον ασθενή με μηδενική πιθανότητα 
επιβίωσης, είναι επιτρεπτή η προβολή άμυνας κατά 
του ιατρού από οιονδήποτε π.χ. από το συγγενή του 
ασθενούς με μηδενική πιθανότητα επιβίωσης.

IV
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Είναι γεγονός ότι η άσκηση της ιατρικής σε ένα 
περιβάλλον δύσκολο και απαιτητικό, όπως συμ-

βαίνει στις περιπτώσεις επέλευσης έκτακτης ανάγκης 
ή μαζικής καταστροφής, φέρει τον ιατρό αντιμέτω-
πο με τραγικά διλήμματα, τα οποία πρέπει άμεσα να 
επιλύσει. Η φροντίδα για τη διάσωση ανθρωπίνων 
ζωών αποτελεί νομικό καθήκον του ιατρού. Όμως 
ουδείς δύναται να απαιτήσει από τον ιατρό τα αδύνα-
τα. Όταν η επίλυση των διλημμάτων γίνεται από τον 
ιατρό υπεύθυνα και ευσυνείδητα με σεβασμό στην 
ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, με τήρηση των γενι-
κώς αποδεκτών και ισχυόντων κανόνων της Ιατρικής 
Επιστήμης, με στάθμιση, μέσω των γνώσεων και της 
εμπειρίας του, όλων των παραμέτρων, όπως ανωτέρω 
εκτέθηκαν, η οποιαδήποτε επιλογή του ιατρού δεν 
ενδιαφέρει το Ποινικό Δίκαιο. Γιατί το Ποινικό Δί-
καιο δεν ενδιαφέρεται για τον υπεύθυνο και ευσυνεί-
δητο επιστήμονα, ο οποίος υπό αντίξοες και, πολλές 
φορές, επικίνδυνες για αυτόν συνθήκες μάχεται για 
τη διάσωση της ζωής των συνανθρώπων του.
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Γ ΩΣΣΑ & Δ Α Ο

Ε ΕΤΗ

Α. ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

 Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αναπτύχθηκε τη πε-
ρίοδο αυτή για τη γλώσσα οδήγησε στη καθιέρω-
ση της αυτόνομης επιστημονικής κατεύθυνσης της 
γλωσσολογίας η οποία ασχολείται με την επιστημο-
νική μελέτη της ανθρώπινης γλώσσας ως καθολι-
κού φαινομένου1. Η τελευταία περαιτέρω επιμερί-
ζεται στους ειδικότερους κλάδους της φωνολογίας, 
η οποία μελετά τα φωνήματα, τις μικρότερες ομά-
δες στις οποίες μπορεί να αναλυθεί το σημαίνον οι 
οποίες δεν μεταφέρουν νόημα∙ τη σημασιολογία που 
μελετά το σημαινόμενο δηλαδή τη συμβατική, αυ-
θαίρετη, καθολική και υποχρεωτική σημασία των 
λέξεων, οι οποίες αποτελούν στο σύνολό τους το 
νοητικό λεξικό∙ τη μορφολογία η οποία μελετά τα 
μορφήματα, τις μικρότερες μονάδες του σημαίνο-
ντος οι όποιες μπορούν να μεταφέρουν το νόημα∙ 
τη σύνταξη η οποία μελετά τον τρόπο συνδυασμού 
των λέξεων για τη δημιουργία μιας πρότασης και τη 
πραγματολογία η οποία μελετά τη χρήση της γλώσ-
σας, την λειτουργία της γλώσσας στο επικοινωνιακό 
της πλαίσιο, τους κανόνες της γλωσσικής συμπερι-
φοράς, δηλαδή την πραγμάτωση της γλωσσικής συ-
μπεριφοράς. Περαιτέρω η ειδική σχέση που συνδέ-
ει τη γλώσσα με τις διάφορες κοινωνικές επιστήμες 
όπως η κοινωνιολογία, νομική, ψυχολογία αλλά και 
η στενή συνεργασία της γλωσσικής επιστήμης, με τις 
βοηθητικές ή συγγενείς επιστήμες όπως η βιολογία, 
ψυχολογία, ανθρωπολογία, φιλολογία, λογική, κοι-
νωνιολογία κ.α. οδήγησε σε διακλαδικές προσεγγί-
σεις, (διακλαδική γλωσσολογία), όπως η Ψυχογλωσ-
σολογία (η επιστήμη της κατάκτησης της γλώσσας), 
η Κοινωνιογλωσσολογία, η Κειμενογλωσσολογία/ 
Υφογλωσσολογία/ Ανάλυση Ομιλίας, η Εθνογλωσ-
σολογία, η Ανθρωπογλωσσολογία, η Φιλοσοφία της 
γλώσσας, η Υπολογιστική γλωσσολογία κ.λπ.2 
Ο όρος “γλώσσα” χρησιμοποιείται κυρίως για να 
αναφερθούμε στον τρόπο επικοινωνίας του ανθρώ-
που. Συγχρόνως όμως χρησιμοποιείται για να περι-

1  Η γλώσσα ως κοινωνικό φαινόμενο αποτέλεσε θέμα προβληματισμού από 
αρχαιοτάτων χρόνων. Ο καταλυτικός της ρόλος στην ανάπτυξη της φιλο-
σοφίας και της επιστήμης αλλά και τη διαμόρφωση των κοινωνικών δομών 
και σχέσεων κέντριζε την προσοχή των διανοουμένων της εκάστοτε εποχής. 
Γνωστή είναι η ανάλυση του Πλάτωνα στην Πολιτεία του, όπου η γλώσσα 
αντιμετωπίζεται ως ένας ταξινομητικός κατάλογος σταθερών και απαράλ-
λαχτων εννοιών (των ιδεών) αλλά και η άποψη του Αριστοτέλη στην οποία 
προεξάρχει ο συμβατικός κα συμβολικός χαρακτήρας της γλώσσας.

2  John Lyons Εισαγωγή στη θεωρητική Γλωσσολογία μεταφρ.Α. Αναστασιά-
δη-Συμεωνίδη , Ζ.Γαβριηλίδου. Α.Ευθυμίου ,εκδ. Μεταιχμιο, 2002, σελ. 34 επ. 

γράψει και τις περιπτώσεις τεχνητών και μη ανθρώ-
πινων σημειακών συστημάτων όπως για παράδειγμα 
τη μιμόγλωσσα, τις τυπικές γλώσσες των μαθηματι-
κών και της πληροφορική, γλώσσες προγραμματι-
σμού, τα συστήματα επικοινωνίας των ζώων κ.λπ3. 
Κοινό στοιχείο της έννοιας της γλώσσας είναι οτι 
αυτή συνιστά οποιοδήποτε σύνολο ή σύστημα τυ-
ποποιημένων συμβόλων, σημείων, ήχων ή κινήσεων 
που α. προορίζονται να αποτελέσουν μέσο ανταλ-
λαγής μηνυμάτων δηλαδή συνθέτουν ένα σύστημα 
επικοινωνίας και β. αποτελούν μέσο εξωτερίκευσης 
δεδομένων.
Η ανθρώπινη γλώσσα αποτελεί όμως και κάτι περισ-
σότερο∙ αποτελεί μέσο εξωτερίκευσης ενδιάθετων 
καταστάσεων, συναισθημάτων και εμπειριών, αλλά 
και μέσο έκφρασης σκέψεων και ιδεών όπως και δί-
αυλος μετασχηματισμού της σκέψης σε ομιλία και 
γραφή και εργαλείο αναπτύξεως της σκέψης4.
Για την γένεση και την απόκτηση της γλώσσας έχουν 
υποστηριχθεί διάφορες θεωρίες. Η Δαρβινική θεω-
ρία υποστηρίζει ότι η γλώσσα όπως και άλλα συστή-
ματα της ανθρώπινης νόησης εξελίχθηκαν μέσα από 
μία ανταγωνιστική διαδικασία της φυσικής επιλογής 
του ανθρώπινου είδους. Τα διάφορα υποσυστήματα 
της ανθρώπινης νόησης εξελίχθηκαν μέσα από πολ-
λαπλές αλληλεπιδράσεις οι οποίες λόγω του νόμου 
της φυσικής επιλογής αυξάνονταν με τον χρόνο δη-
μιουργώντας ολοένα και πιο εξειδικευμένα αλλά και 
πιο σύνθετα συστήματα νόησης και επικοινωνίας. 
Έτσι, οι απαιτήσεις των νόμων της φυσικής επιλογής 
για ένα καλύτερο σύστημα επικοινωνίας δημιούργη-
σαν αυξημένες απαιτήσεις κοινωνικών και γνωστι-
κών δεξιοτήτων και η εγκατάσταση των δεξιοτήτων 
αυτών δημιούργησε νέες απαιτήσεις για περαιτέρω 
ανάπτυξη και βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτή-
των5. Ο  Lenneberg από τη πλευρά του υποστηρίζει 
ότι η εκμάθηση της γλώσσας προϋποθέτει βιολογική 
ετοιμότητα και ότι υπάρχει στενή παραλληλία ανά-
3  Τόσο οι επιστημονικές όσο και οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις της γλώσσας 

συνιστούν αυτό που ονομάζεται μεταγλώσσα. Με τον όρο ‘’μεταγλωσσικός’’ 
εννοείται οποιαδήποτε κρίση διατυπώνουμε για την γλώσσα χρησιμοποιώ-
ντας τη γλώσσα. 

4  Η σύγχρονη αντίληψη του δομισμού ή στρουκτουραλισμού για τη γλώσσα 
και για τη σχέση με τον αισθητό κόσμο είναι οτι το περιβάλλον είναι ένα τε-
ράστιο συνεχές το οποίο ο άνθρωπος με την βοήθεια της γλώσσας κατανοεί 
και κατηγοριοποιεί. Η γλώσσα δεν έρχεται απλά να ονοματοθετήσει ήδη δια-
μορφωμένες κατηγορίες και ταξινομήσεις αλλά συμβάλλει στην ταξινόμηση 
των εμπειριών. 

5  Αρετή Οκαλίδου, Εισαγωγή στις Επιστήμες Λόγου και ακοής, Ενότητα 2η, 
Σχέση Γλώσσας και Σκέψης(2ο μέρος), Ανοιχτά Μαθήματα, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, σελ.5

μεσα στη ψυχοκινητική και στη γλωσσική ανάπτυ-
ξη6. Ο Skinner ξεκινάει από τη συμπεριφορική άπο-
ψη ότι η γλώσσα είναι αποτέλεσμα μάθησης και ότι 
οι κύριες διαδικασίες στην απόκτηση της γλώσσας 
είναι η ενίσχυση, η άσκηση και η μίμηση7. Ο Noam 
Chomsky αντίθετα υποστηρίζει ότι το ανθρώπινο 
νευρικό σύστημα είναι προγραμματισμένο για να 
μάθει τη γλώσσα8. Η θεωρία του N. Chomsky, επη-
ρεασμένη από τη φιλοσοφία του ορθολογισμού για 
τη γενετική γραμματική δέχεται ότι υπάρχει ένας εγ-
γενής μηχανισμός εκμάθησης της γλώσσας, ο οποί-
ος αναλύει το γλωσσικό υλικό που έχει γνωρίσει το 
παιδί κάθε φορά και καθορίζει τις “κανονικότητες”, 
τους γραμματικούς κανόνες, που διέπουν το υλικό 
αυτό. Οι βιολογικές γενικές θεωρίες που υπάρχουν 
για το θέμα είναι επηρεασμένες από την φιλοσοφία 
του ορθολογισμού και υποστηρίζουν ότι η γλωσσική 
μάθηση οφείλεται στην ύπαρξη έμφυτων γλωσσικών 
δομών, οι οποίες ενεργοποιούνται σε συνάρτηση με 
την βιολογική και γνωστική ωριμότητα.9 10

Κοινός τόπος των περισσοτέρων απόψεων για την 
γλώσσα είναι ότι αποτελεί έναν αφηρημένο κώδικα 
που αποτελείται από ένα σύνολο αυθαίρετων συμ-
βόλων που συνδυαζόμενα μεταξύ τους απαρτίζουν 
σύνολα εννοιών και κανόνων και μεταδίδουν το νό-
ημα και τη σκέψη. Ωστόσο το θεμελιώδες ερώτημα 
που αναδύεται είναι ποια είναι η ακριβής σχέση της 
γλώσσας και της σκέψης. Υπάρχει σκέψη ή πραγματι-
κότητα χωρίς ή εκτός γλώσσας; Η θετική απάντηση 
στο δεύτερο ερώτημα φαίνεται ορθολογική εάν δε-
χθούμε ότι η ανθρώπινη γνώση προέρχεται από τις 
αισθήσεις και τις νοητικές διεργασίες που λειτουρ-
γούν πάνω σ’ αυτές αφαιρετικά και γενικευτικά. Στον 
αντίποδα, οι ορθολογιστές όπως ο Descartes/Καρ-
τέσιος πρέσβευαν ότι η ανθρώπινη γνώση πρέπει 
ν› αναζητηθεί στις σταθερές αξίες του ανθρώπινου 
‹λόγου› μετατοπίζοντας το επίκεντρο της διαμάχης 
στην ιδέα των έμφυτων ιδεών όπως των λογικών και 
6  Lenneberg, E.H. Biological foundations of language,1967 Oxford, England: 

Wiley.
7  Skinner.B.F. Reflections on Behaviorism and Society, 1978,Prentice Hall PTR, 

Michigan
8  Chomsky, Noam. 1981. Lectures on Government and Binding. Dordrecht: 

Foris.
9  Στέλλα Βοσνιάδου, Γνωσιακή Επιστήμη. Η νέα επιστήμη του νου, εκδ. 

Gutenberg, 2004 σελ. 10 επ.
10  Ο Τσόμσκι θεωρούσε ότι όλες οι ανθρώπινες γλώσσες διαφέρουν μεταξύ 

τους επιφανειακά και ότι αποτελούν διαφορετικές όψεις μιας καθολικής 
γλωσσικής δομής, την οποία καλείται το παιδί να ανακαλύψει και να μάθει. 
Το παιδί το κατορθώνει αυτό χάρη σ’ έναν έμφυτο μηχανισμό που διαθέτει, 
τον οποίο ο Τσόμσκι ονομάζει language acquisition device

Παρά το γεγονός ότι εκ πρώτης  όψεως ο τίτλος του θέματος ίσως ξενίζει τον νομικό της πράξης δεν μπορεί ωστόσο να μην αναγνωρίσει κανείς 
το γεγονός ότι η γλώσσα αποτελεί το βασικό λειτουργικό εργαλείο της νομικής επιστήμης. Τι όμως στα αλήθεια είναι η γλώσσα; ποια η σχέση 
της γλώσσας και της νομικής επιστήμης; Και ποιος είναι ο ρόλος της γλώσσας στις δογματικές νομικές σπουδές; Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα 
προβλήματα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την γλώσσα επιστημολογικά και λειτουργιστικά δίνοντας ωστόσο έμφαση στην ειδικό δομικό 
ρόλο της τελευταίας στα πλαίσια της νομικής επιστήμης.
Για το προσδιορισμό της έννοιας της γλώσσας έχουν υποστηριχθεί κατά τον 20ο αιώνα διάφορες θεωρίες. Οι θεωρίες αυτές εκκινούν είτε από την 
επιστημολογική ανάλυση της δομής της γλώσσας είτε προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν την ειδική σχέση αυτής με την ανθρώπινη σκέψη 
και λόγο φωτίζοντας την ενδεχόμενη συνάρτηση ή συνάφεια αυτής με τη λειτουργία του ανθρώπινου νου αλλά και τη λειτουργία της στα πλαί-
σια της ανθρώπινης κοινωνίας.

ΗΛΙΑΣ ΔΑΓΚΛΗΣ
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 
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μαθηματικών εννοιών και συναρτήσεων, τις λογικές 
προτάσεις ή την έννοια του αριθμού11. 
Σύμφωνα με τον Jean Piaget η γλώσσα αντανα-
κλά το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης του ατόμου. 
Κατά τον ίδιο σύμφωνα με τις μελέτες της εξελικτι-
κής-γνωστικής ψυχολογίας προκύπτει ότι η ανάπτυ-
ξη της ευφυίας αρχίζει από τη γέννηση ενώ η γλωσ-
σική ικανότητα παρουσιάζεται αρκετά αργότερα. Ο 
Ρώσος ψυχολόγος Vygotsky υποστήριξε ότι η γλώσ-
σα και η σκέψη αναπτύσσονται χωριστά στην αρχή, 
αλλά μετά συγχωνεύονται και αναπτύσσονται μαζί. 
Κατά την άποψη που υποστηρίχθηκε από τη σχολή 
του μπιχεβιορισμού, με κυριότερο εκπρόσωπο τον 
Skinner η σχέση γλώσσας και σκέψης είναι αιτιώ-
δης αλλά μονόδρομη, με την έννοια ότι η γλώσσα 
είναι αναγκαία για τη σκέψη, σε βαθμό μάλιστα που 
να την καθορίζει. Έχει επίσης υποστηριχθεί η ανε-
ξαρτησία μεταξύ γλωσσικής ικανότητας και γνωστι-
κής ικανότητας. Από τους πρωτοπόρους αυτής της 
υπόθεσης υπήρξε ο Νόαμ Τσόμσκι, ο οποίος θέτει 
το ζήτημα της αυτονομίας της γλωσσικής ικανότη-
τας (modularity of language). Ο Καντ 12δέχεται ότι η 
γλώσσα είναι ένα εργαλείο-ανάμεσα σε πολλά-που 
χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να γνωρίσει τον κό-
σμο ενώ ο Humboldt13 θεωρεί τη γλώσσα ως το υλι-
κό της σκέψης.
Η πρωτοποριακή θεωρία των Sapir-Wholf (γλωσσι-
κή σχετικότητα)υποστηρίζει ότι η σκέψη είναι αυτή 
που εξαρτάται από τη γλώσσα και όχι το αντίθετο. 
Η δομή μιας γλώσσας καθορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο οι ομιλητές νοηματοδοτούν/κατηγοριοποι-
ούν τον κόσμο. Οι θεωρητικοί αυτοί υποστηρίζουν 
πως η γλώσσα που χρησιμοποιούμε ανάλογα με τον 
τόπο στον οποίο ζούμε, προσδιορίζει και τις έννοιες 
που είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε στην πορεία. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με την υπόθεση των Sapir και 
Whorf  κάθε πολιτισμός θα έχει και τη δική του αντί-
ληψη για τον κόσμο γύρω του, αφού αυτή η αντί-
ληψη καθορίζεται από την ξεχωριστή γλώσσα του 
συγκεκριμένου πολιτισμού. Σύμφωνα με την άποψή 
τους αμφισβητείται ότι η ανθρώπινη λογική διέπε-
ται από μια κοινή δομή, όπως επίσης αμφισβητείται 
και η συνεπαγόμενη εκτίμηση ότι οι άνθρωποι σκέ-
φτονται με παρόμοιο τρόπο.Οι Sapir και Whorf υπο-
στηρίζουν ότι οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τον 
κόσμο με τον ίδιο τρόπο και ως εκ τούτου δεν σκέ-
φτονται με τον ίδιο τρόπο. Θεωρούν ότι ο τρόπος 
που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και άρα σκέφτο-
νται τον περιβάλλοντα κόσμο διαθλάται μέσα από 
τις γραμματικο-λεξιλογικές κατηγορίες που διαθέ-
τει κάθε γλώσσα. Η δομή της γλώσσας είναι αυτή 
που ρυθμίζει το ερμηνευτικό πλαίσιο του κόσμου 
που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι μιας συγκεκρι-
μένης κοινωνίας. Πράγμα που σημαίνει ότι τα άτομα 
που μιλούν μια διαφορετική γλώσσα, αναπτύσσουν 
και διαφορετικούς τρόπους αντίληψης, ερμηνεί-
ας και σκέψης για τον περιβάλλοντα κόσμο. Αν σε 
μία γλώσσα δεν υπάρχει μία λέξη, αυτό δηλώνει ότι 
απουσιάζει και η αντίστοιχη έννοια που συμβολίζει 
η λέξη.14 Αν λόγου χάρη απουσιάζει από το λεξιλόγιο 
μίας κοινότητας η λέξη εξωπλανήτης , αυτό θα συνε-
πάγεται ότι η κοινότητα αυτή έχει άγνοια της έννοι-
ας της τελευταίας. 
11  John Lyons Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, μεταφρ. Μ. Αραμόπουλου,εκδ. Πα-

τάκης, Αθήνα 1995, σελ. 274 επ. 
12  Immanuel Kant. Η κριτική του καθαρού λόγου. Υπερβατική διαλεκτική και 

υπερβατική μεθοδολογία.Μεταφρ. Μ.Δημητρακόπουλος, 2016, εκδ. Αθήνα
13  Wilheim von Humboldt, Linguistic Variability and Intellectual Development 

Trans. George C. Buck and Frithjof A. Raven.  Coral Gables, FL: U of Miami 
P, 1971.

14  Αλέξιος Καρπούζος, οι Γλώσσες του Κόσμου, οι Κόσμοι της Γλώσσας, εκδ. 
Εργαστήριο Σκέψης, Αθήνα 2011, σελ. 126 επ.

Στην αρχαία ελληνική σκέψη το χαρακτηριστικό που 
αποδεικνύει την σχέση αλληλεξάρτησης της γλώσ-
σας και της σκέψης είναι το γεγονός ότι, στην αρ-
χαία Ελληνική γλώσσα, η λογική διανόηση όσο και 
η γλωσσική εκφορά δηλώνονται με έναν κοινό όρο, 
τη λέξη “λόγος”, σε αντίθεση με άλλες γλώσσες, 
όπως π.χ τη Λατινική, όπου γίνεται διάκριση μετα-
ξύ ratio (reor) και oratio (oro). Στο ίδιο μοτίβο σκέ-
ψης ο  Λούντβιχ Βιτγκενστάιν (1889-1951) εξαίρει το 
ρόλο της γλώσσας στην ανθρώπινη διανόηση λέγο-
ντας τη περίφημη φράση «Τα όρια της γλώσσας μου 
είναι τα όρια του κόσμου μου» 15, τονίζοντας ωστό-
σο ότι οι λέξεις παίρνουν το νόημά τους μέσα από τη 
χρήση τους στα γλωσσικά παιχνίδια. Από μόνες τους 
δεν έχουν νόημα.16 17

Β. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το βασικό λειτουργικό εργαλείο μέσω του οποίου δι-
αμορφώνεται και εξελίσσεται η νομική επιστήμη εί-
ναι η γλώσσα. Πως λειτουργεί όμως η γλώσσα στα 
πλαίσια αυτής; έχει το ίδιο ιδεολογικό υπόβαθρο 
όπως και στις άλλες επιστήμες; Μπορεί να υπάρξει 
άραγε δίκαιο χωρίς γλώσσα ή δίκαιο που λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τη χρήση της γλώσσας;
Είναι βέβαια γεγονός ότι ο άνθρωπος απέκτησε 
γλώσσα προτού αποκτήσει δίκαιο. Όπως επίσης εί-
ναι ιστορικό δεδομένο ότι κατά το προϊστορικό πα-
ρελθόν του ανθρωπίνου είδους αναπτύχθηκε ένα 
είδος εθίμου για την επίλυση των διαφορών μετα-
ξύ των μελών των κοινοτήτων. Ωστόσο ο όρος “δί-
καιο” παραπέμπει σε μία περισσότερο “επίσημη” σε 
σύγκριση με το έθιμο -και υπό την έννοια της κοινώς 
αναγνωρισμένης, αποδεκτής και εφαρμόσιμης- δια-
δικασίας επίλυσης διαφορών-18 . Ώστε μάλλον είναι 
αδύνατον να φανταστούμε τη λειτουργία του δικαί-
ου χωρίς την ύπαρξη γλώσσας, χωρίς όμως αυτό να 
σημαίνει ότι απαραιτήτως πρέπει τούτο να είναι γρα-
πτό.19 Ενώ λοιπόν μπορεί να υπάρξει εφαρμογή και 
λειτουργία άγραφου δικαίου, δεν μπορεί εξεναντίας 
να γίνει λόγος για δίκαιο που δεν εκφράζεται σε κά-
ποια γλώσσα. Και αυτό υποστηρίζεται διότι η γλώσ-
σα αποτελεί το μέσο το οποίο εκφράζει, εξωτερικεύει 
και οριστικοποιεί το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμ-
ψει ο κανόνας δικαίου.
Στη προηγούμενη παράγραφο προσπαθήσαμε να πα-
ρουσιάσουμε τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για 
τη γέννηση και λειτουργία της γλώσσας. Και ορίσα-
με ως ένα ελάχιστο σημείο σύγκλισης στις σχετικές 
προσεγγίσεις της έννοιας της γλώσσας τη παραδοχή 
ότι αυτή αποτελεί ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ 
των ατόμων που την αναγνωρίζουν ως τέτοια. Είναι 
όμως μόνο αυτό;
 Θα αποστερούσαμε κατά το μάλλον ή ήττον το συ-
στατικό στοιχείο της γλώσσας εάν απαρνούμασταν 

15  Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν, Tractatus Logico-Philosophicus (TLP), μετάφραση: 
Θανάσης Κοτσόπουλος, Παπαζήση 1978, § 5.6, σ. 110.

16  “When I think in language, there aren’t ‘meanings’ going through my mind in 
addition to the verbal expression: the language is itself the vehicle of thought”. 
Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, trans.G.S Anscombe, ed. 
Blackwell 3d Edition, 2008

17  Ludwig Wittgenstein, φιλοσοφικές Ερευνες, μετ.Παύλος Χριστοδουλί-
δης,εκδ. Παπαζήσης, 1977. Είναι ωστόσο αληθές ότι στο πρώιμο έργο του 
Tractatus Logico Philosophicus προσπάθησε να ανάγει τη ταύτιση της φόρ-
μας των λέξεων με τo κανόνα της οντότητας, Ludwig Wittgenstein Tractatus 
Logico Philosophicus, μετάφραση Θανάσης Κιτσόπουλος, εκδόσεις Παπα-
ζήση, 1978.

18  Peter M.Tiersma, What is Language and Law? And does anyone care?Loyola, 
Law School,Los Angeles,Legal Studies Paper No 2009-11, 2009, in Law and 
Language: Theory and Society (Frances Olsen, Alexander Lorz, & Dieter 
Stein eds., 2008) p10

19  Μάριος Παπαλουκάς,Αρχές Δικαίου, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλας 2006, σελ 30 
επ. Ι.Αραβαντινού, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου,εκδ. Αντ.Ν.Σάκ-
κουλας 1983, σελ.44 επ.

από τη τελευταία την ιδιότητα της ως εργαλείο του 
λόγου, ήτοι της ορθοκρισίας υπό την έννοια της λο-
γικής σκέψης20. Αν είναι ορθή η άποψη μας αυτή, 
τότε δεν απομένει παρά να δεχθούμε ότι η εκάστοτε 
γλώσσα ως σύστημα επικοινωνίας και λόγου λαμβά-
νει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά- αυτά δηλαδή που 
διακρίνουν τη μία από την άλλη- από το τρόπο που 
δομείται.
Αν θέλαμε να επεκτείνουμε την άποψη αυτή και στο 
πεδίο της νομικής γλώσσας τότε θα καταλήγαμε στο 
συμπέρασμα ότι αυτή ως σύστημα ή σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις ως παίγνιο εννοιών και λογικών σχημάτων 
καθορίζεται ως προς την ιδιοσυγκρασία της από το 
τρόπο που δομείται αλλά και από το τρόπο που χρη-
σιμοποιείται- δηλονότι επιπροσθέτως από το τρόπο 
που γίνεται κατανοητή από τους χρήστες αυτής.
 Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η νομική γλώσσα 
βασίζεται στην τυπική καθιερωμένη γλώσσα. Επομέ-
νως η γραμματική και σε γενικές γραμμές το λεξιλό-
γιο αυτής είναι τα ίδια με αυτά της καθομιλουμένης 
γλώσσας. Ωστόσο η νομική γλώσσα είναι μία γλώσ-
σα ειδικού σκοπού21. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα από 
όλα ένας μεγάλος αριθμός νομικών όρων διαφέρει 
εννοιολογικά αναλόγως του κλάδου δικαίου στον 
οποίο χρησιμοποιείται. Επιπλέον οι νομικές γλώσ-
σες των διαφόρων χωρών αλλά και των διαφορετι-
κών χρονικών περιόδων, αναπτύσσουν έως ένα βαθ-
μό χαρακτηριστικά γνωρίσματα που τις διακρίνουν 
μεταξύ τους αλλά και από τη καθιερωμένη γραπτή 
γλώσσα. Έτσι θα μπορούσε να κάνει κάποιος λόγος 
για ένα ιδιαίτερο νομικό ύφος. Το τελευταίο αυτό 
εξάλλου είναι που συχνά καθιστά τη νομική γλώσσα 
ακατάληπτη για τον μη ειδήμονα πολίτη.
Η νομική γλώσσα χαρακτηρίζεται γενικά ως τεχνι-
κή γλώσσα δηλαδή ως μία γλώσσα που χρησιμοποι-
είται σε ένα ειδικό επάγγελμα και τους ειδήμονες επί 
αυτού. Αυτό είναι αλήθεια ως ένα βαθμό εάν αναλο-
γιστεί κανείς ότι χρησιμοποιείται πρωτίστως και πε-
ρισσότερο στα δικαστήρια και από τους δικηγόρους. 
Η γλώσσα όμως αυτή χρησιμοποιείται και από μη ει-
δήμονες στο χώρο της δικαιοσύνης και της πολιτι-
κής π.χ. από τους ενόρκους στα δικαστήρια, ή τους 
πολιτικούς, τα μέλη της Κυβέρνησης, τους υπαλλή-
λους της διοίκησης κλπ, πολίτες δηλαδή που δεν εί-
ναι νομομαθείς.
Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να αμφισβητήσει 
κανείς το γεγονός ότι η χρήση της νομικής γλώσσας 
καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς της κοινωνικής 
ζωής. Και ότι συχνά επηρεάζει και διαμορφώνει τη 
καθομιλουμένη γλώσσα. Την ίδια στιγμή δεν μπο-
ρεί να παραβλέψει κανείς ότι κάθε πολίτης που κάνει 
χρήση τυπικών διοικητικών προτύπων (υπεύθυνες 
δηλώσεις, αναφορές κλπ) δηλώνει τη βούληση του 
κάνοντας χρήση της νομικής γλώσσας. Σε αντίθεση 
εξάλλου με πολλές από τις άλλες γλώσσες ειδικού 
σκοπού, τα μηνύματα που εκπέμπει η νομική γλώσ-
σα έχει ως φυσικούς αποδέκτες συχνά ένα μεγάλο 
αριθμό αποδεκτών ή και ολόκληρο το πληθυσμό 
της χώρας π.χ. ένας νόμος απαιτεί τη συμμόρφωση 
προς αυτόν ολόκληρου του πληθυσμού σε αντίθεση 
με τη δικαστική απόφαση που έχει ως αποδέκτες τα 
διάδικα μέρη. Το τελευταίο μας επιτρέπει να συμπε-
ράνουμε ότι η νομική γλώσσα δεν είναι μία γλώσ-
σα προορισμένη μόνο για εσωτερική χρήση μεταξύ 

20  Κάνοντας λόγο για λογική σκέψη δεν αναφερόμαστε στις τυπικές διακρί-
σεις της λογικής επιστήμης(άτυπη λογική, τυπική λογική, συμβολική λογική, 
μαθηματική λογική) αλλά στη μελέτη του τρόπου υπολογισμού των συμπε-
ρασμάτων ως λογική μορφή

21  Heikki E.S.Mattila,Comparative Legal Linguistics, Language of Law, Latin 

and Modern Lingua Francas, 2nd Edition, Translated Christofer Goddard, 
Helsinki, 2012, p.1
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των λειτουργών των ειδικών νομικών επαγγελμά-
των αλλά μία γλώσσα που απευθύνεται εν δυνάμει 
σε όλους τους πολίτες της χώρας είτε είναι ειδήμο-
νες είτε μη.
Από την άλλη πλευρά η νομική γλώσσα μπορεί να 
διαιρεθεί περαιτέρω σε επιμέρους κατηγορίες που 
αντιστοιχούν στις κατηγορίες επαϊόντων που κά-
νουν χρήση αυτής. Αυτό γίνεται ευχερώς αντιληπτό 
εάν αναλογιστεί κανείς το διάφορο τρόπο που συ-
χνά χρησιμοποιούν τη τυπική νομική γλώσσα οι δι-
άφορες κατηγορίες χρηστών όπως οι νομικοί συγ-
γραφείς, ο νομοθέτης, οι δικαστές, η διοικητικοί 
υπάλληλοι και οι δικηγόροι. Αυτό υποστηρίζεται 
καθόσον η χρήση της γλώσσας από μία ειδική κα-
τηγορία χρηστών λαμβάνει ειδικά χαρακτηριστικά 
που αναπτύσσονται εξαιτίας αυτής της χρήσης και 
αντικατοπτρίζουν τις ιδιαίτερες “ανάγκες” που κα-
λούνται να εξυπηρετήσουν. Έτσι για παράδειγμα η 
μακρά παράδοση των χωρών του ηπειρωτικού δικαί-
ου στη καθιέρωση του συμβολαιογραφικού κλάδου 
οδήγησε στη δημιουργία της ειδικής συμβολαιογρα-
φικής γλώσσας που αναπτύχθηκε εξαιτίας της πολύ-
χρονης ενασχόλησης των συμβολαιογράφων με τη 
σύνταξη ιδιωτικού δικαίου εγγράφων. Η γλώσσα επί-
σης που χρησιμοποιούν οι νομικοί συγγραφείς χαρα-
κτηρίζεται από μεγαλύτερη ελευθερία από ότι άλλες 
κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων, κάνοντας συ-
χνά χρήση λατινικών ρήσεων και φράσεων ενώ δεν 
λείπουν οι νεολογισμοί και οι ιδιωματικές εκφράσεις 
που υπηρετούν την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά 
και η ακαδημαϊκή ελευθερία που στοχεύει στη προ-
αγωγή της επιστήμης και της έρευνας. Από την άλλη 
πλευρά η γλώσσα που χρησιμοποιείται στις αίθουσες 
των δικαστηρίων είναι ιδιαιτέρως φορμαλιστική και 
η σύνταξη των αποφάσεων συχνά υιοθετεί μία σύν-
θετη και πολύπλοκη συντακτική δομή ενώ δεν λεί-
πουν οι αρχαϊκές εκφράσεις και οι διατυπώσεις στη 
καθαρεύουσα ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο δικα-
στής προβαίνει σε μία ανεπιφύλακτη δήλωση ή μία 
οριστική εντολή ή διάταξη. Σε ορισμένες χώρες μά-
λιστα όπως για παράδειγμα η Γαλλία η επίσημη δι-
καστηριακή γλώσσα είναι ιδιαίτερα λακωνική τόσον 
μάλλον όταν αφορά στην αιτιολογία των δικανικών 
κρίσεων εν αντιθέσει με τη γλώσσα των συνηγόρων 
όπου επικρατεί η αναλυτική επιχειρηματολογία και η 
ρητορική αφθονία.
Η νομική γλώσσα όμως υποδιαιρείται σε υπογένη 
και αναλόγως του κλάδου δικαίου όπου γίνεται χρή-
ση. Έτσι για παράδειγμα ο τομέας του ποινικού δικαί-
ου εμπεριέχει λέξεις και εκφράσεις που δεν απαντώ-
νται σε κανένα άλλο κλάδο δικαίου π.χ. εμπορικό ή 
συνταγματικό δίκαιο. Επιπλέον σε ορισμένους τομείς 
δικαίου γίνεται χρήση τεχνικών όρων από άλλες επι-
στημονικές κατευθύνσεις, οι οποίοι αναμιγνύονται 
με τους τυπικούς νομικούς ορισμούς για παράδειγμα 
στο ποινικό δίκαιο γίνεται χρήση ορισμών ψυχιατρι-
κής ορολογίας ενώ στο φορολογικό δίκαιο γίνεται 
χρήση λογιστικής ορολογίας.
Παράλληλα με την επίσημη νομική γλώσσα συνυ-
πάρχει και η γλώσσα που χρησιμοποιούν ειδικές κα-
τηγορίες πολιτών ή που χρησιμοποιείται σε ειδικές 
περιπτώσεις και καταστάσεις π.χ. η γλώσσα που χρη-
σιμοποιούν οι φυλακισμένοι. Οι έγκλειστοι των φυ-
λακών αναπτύσσουν ένα ιδιαίτερο κώδικα επικοι-
νωνίας για να περιγράψουν κοινές νομικές έννοιες. 
Η γλώσσα αυτή ενισχύει τους δεσμούς της ομάδας 
απέναντι στον κοινό “εχθρό” δηλαδή τους σωφρο-
νιστικούς υπαλλήλους και το σύστημα δικαιοσύνης 
εν γένει ενώ λειτουργεί ως μυστικός κώδικας επι-
κοινωνίας για την αποφυγή κατανόησης τους από 
τους αντίπαλους. Έτσι οι σωφρονιστικοί υπάλλη-

λοι χαρακτηρίζονται ως “ποντίκια”22, ενώ η φυλα-
κή χαρακτηρίζεται ως “κολέγιο”, τα ναρκωτικά ονο-
μάζονται “ζαμπόν”, ενώ “κλέφτης” χαρακτηρίζεται 
το αποστακτήριο που χρησιμοποιούν οι έγκλειστοι 
για να φτιάχνουν τσίπουρο κ.α. Η γλώσσα αυτή πέ-
ραν της επικοινωνιακής της χρησιμότητας λειτουρ-
γεί ως εργαλείο προσαρμογής των εγκλείστων στο 
άτεγκτο περιβάλλον της φυλακής. Η γλώσσα δηλα-
δή είναι φορέας ιδεών, πεποιθήσεων και βιωμάτων 
που αντανακλά το τρόπο ζωής, σκέψης και συμπερι-
φοράς εντός και εκτός φυλακής και αποτελεί το κοι-
νό σημείο αναφοράς των ατόμων που διαβιούν στην 
ίδια κατάσταση23. 
H ομιλούμενη πάντως γλώσσα είναι μόνο ένας τρό-
πος επικοινωνίας. Στο ζωικό βασίλειο τα διάφορα 
είδη ανταλλάσσουν μεταξύ τους μηνύματα αποτε-
λεσματικά με διάφορους τρόπους χωρίς να χρησιμο-
ποιούν την ανθρώπινη γλώσσα24,25. Μία νέα κατεύ-
θυνση στην διεθνή νομική έρευνα η οποία διευρύνει 
το πεδίο εφαρμογής της νομικής γλωσσολογίας εί-
ναι η νομική σημειολογία26 . Η νομική σημειολογία 
ερευνά την μεθοδολογία των συμβόλων της εξουσί-
ας και της λειτουργίας του τελετουργικού σκέλους 
της δικαστικής διαδικασίας. Αυτό περιλαμβάνει τα 
μηνύματα που εκπέμπονται κατά τη δικαστική δια-
δικασία και τα οποία κυριολεκτώντας δεν είναι νο-
μικά, ωστόσο εκφράζουν την αυθεντία και το κύρος 
του δικαστικού σώματος. Σε αυτά τα μη λεκτικά μη-
νύματα συμπεριλαμβάνεται η επισημότητα και σο-
βαρότητα των κτιρίων που στεγάζουν τις δικαστικές 
υπηρεσίες, η ενδυμασία των δικαστικών προσώπων, 
η θέση που καταλαμβάνουν οι δικαστές και τα διάδι-
κα μέρη στην αίθουσα του δικαστηρίου, η τελετουρ-
γία της δικονομικής διαδικασίας.
 Η νομική σημειολογία όμως είναι στενά συνυφα-
σμένη με τη νομική γλωσσολογία και ορισμένα φαι-
νόμενα κατατάσσονται και στη μία και στην άλλη 
κατεύθυνση. Έτσι όσον αφορά τις προφορικές πα-
ρουσιάσεις , παραδείγματα αποτελούν ο τόνος της 
φωνής του δικαστή ή του εισαγγελέα ή του δικηγό-
ρου, οι ρητορικές παύσεις κατά τη διάρκεια της ομι-
λίας τους όπως και η απαίτηση το κοινό που παρα-
κολουθεί να παραμένει σιωπηλό. Αναφορικά με τις 
γραπτές παρουσιάσεις παραδείγματα αποτελούν το 
υλικό, το χρώμα ή και η διακόσμηση των εγγράφων 
που διακινούνται στη δικαστική διαδικασία.27 Έτσι 
όπως αναφέρει και ο Φιλανδός γλωσσολόγος Ulla 
Tiilila το υλικό της γραφής, όπως και οι επιλογές που 
γίνονται από το συντάκτη του εγγράφου σχετικά με 
την εμφάνιση και τη γλώσσα του κειμένου δημιουρ-
γεί από μόνο του και αποτυπώνει ένα ιδιαίτερο και 
αυτόνομο συμπληρωματικό νόημα τα οποία λαμβά-
νει υπόψη ο αναγνώστης του κειμένου. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο για παράδειγμα μία δικαστι-
κή απόφαση ή ένας νόμος είναι γραμμένος σε λευ-
κό χαρτί με μαύρα γράμματα. Αυτό επιδιώκει να δη-
22  Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στις φυλακές της Φιλανδίας έχουν κατα-

γραφεί περίπου 70 λέξεις που χαρακτηρίζουν έναν σωφρονιστικό υπάλληλο 
και 30 λέξεις που χαρακτηρίζουν τη φυλακή.

23  Αγγελική Καρδάρα,Φυλακή και γλώσσα, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα2014, σελ. 
192 επ.

24  International Journal for the Semiotics of Law, Anne Wagner, Bernard. 
S. Jackson, Semiotics and Legal Theory, Deborah Charles Publications 
Liverpool, 1985, p. 74

25  Παραδείγματα καθημερινής μη λεκτικής επικοινωνίας και σημειολογίας εί-
ναι τα κινητικά σήματα του τροχονόμου που ρυθμίζει τη κίνηση στο δρόμο, 
οι φανοί ρυθμίσεως κυκλοφορίας, οι πινακίδες ρυθμίσεως κυκλοφορίας, 
ακουστικά σήματα ρύθμισης κυκλοφορίας(σφυρίχτρα), σύμβολα που υπο-

δεικνύουν την ιδιότητα του πομπού του μηνύματος π.χ. στολές αστυνομικών, 
θυρεοί, σημαίες, μετάλλια κ.α.

26  Πολλές και ενδιαφέρουσες σχετικές μελέτες έχουν δημοσιευθεί στο 
International Journal for the Semiotics of Law και έχουν διοργανωθεί πά-
μπολλες επί του θέματος ομιλίες και συμπόσια στρογγυλής τραπέζης

27  Roberta Kevelson, Law and Semiotics, vol.1,1987 p.35 Heikki 
E.S.Mattila,Comparative Legal Linguistics,a.a. p.13 

μιουργήσει την εντύπωση της ουσιαστικότητας και 
αντικειμενικότητας του περιεχομένου του κειμένου. 
Τα κείμενα αυτά επιπλέον είναι συνήθως διακοσμη-
μένα με ένα έμβλημα ή θυρεό το οποίο προσθέτει ένα 
επιπλέον επίσημο τόνο στο έγγραφο.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 
ΝΟΜΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

Η νομική γλώσσα αποτελεί το αξονικό εργαλειακό 
στοιχείο δια του οποίου αναπτύσσεται η νομική επι-
στήμη και ασκείται η νομική πρακτική. Όπως ανα-
φέρθηκε ανωτέρω διαδραματίζει ένα πολυεπίπεδο 
ρόλο αφενός καθοριστικό στην διαμόρφωση της επι-
στήμης αφετέρου λειτουργικό στο πλαίσιο της άσκη-
σης των νομικών επαγγελμάτων. Το τελευταίο και-
ρό ωστόσο αρκετοί νομικοί συγγραφείς στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού άρχισαν να επανυιοθετούν 
εμφατικά την άποψη ότι ο νόμος συνιστά ερμηνεί-
α-και όχι αποτύπωση- της βουλήσεως του νομοθέ-
τη και ότι προς τούτο η νομική επιστήμη συνίστα-
ται αποκλειστικά στην ερμηνευτική προσπάθεια 
προσεγγίσεως του νοήματος του νόμου. Αυτό δη-
μιούργησε ανησυχία στους εκεί νομικούς κύκλους 
καθόσον στο βαθμό που έχει αποδομηθεί η έννοια 
του “απλού νόηματος” της γλώσσας έχει ανοίξει ο 
δρόμος για μία ατέρμονη ερμηνευτική διελκυνστίδα 
όπου δεν υφίστανται προκαθορισμένα ερμηνευτικά 
κριτήρια ή αρχές για την ορθοκρίσια δύο συναγωνι-
ζόμενων αντίθετων ερμηνειών.28Τούτο με τη σειρά 
του εισάγει έναν άκρατο ερμηνευτικό σχετικισμό που 
απειλεί τη ασφάλεια δικαίου – απαραίτητη τόσο όσο 
και η ακριβής ερμηνευτική απόδοση του κρινόμενου 
κανόνα δικαίου-
Από την άλλη πλευρά ο νομικός ρεαλιστής Felix 
Cohen ισχυρίστηκε ότι o νόμος και ο νομικός συλ-
λογισμός είναι γεμάτος αναπόδεικτες αφαιρέσεις και 
περαιτέρω πιστεύει ότι οι δικαστές, δικηγόροι και γε-
νικά οι νομικοί συγγραφείς επιτρέπουν στις δικές μας 
γλωσσικές εφευρέσεις και συμβάσεις να στρεβλώ-
νουν τη σκέψη μας. Ισχυρίζεται κοντολογίς ότι οι 
κοινώς αποδεκτές ερμηνευτικές αποδόσεις των νο-
μικών ορισμών βασίζονται σε αυθαίρετες και έωλες 
αξιωματικές θεωρήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνο-
νται σε καμία πραγματικότητα. Επομένως μέσω του 
υποκειμενισμού και της τυχαιότητας που τις διακρί-
νει προκαλούν ερμηνευτική σύγχυση η οποία δια-
στρεβλώνει πλήρως το αληθές νόημα των ορισμών29.
Ο νόμος από την άλλη πλευρά- δεν μπορούμε να πα-
ραβλέψουμε- ότι απευθύνεται προς το φυσικό του 
κοινό δηλαδή τους πολίτες. Είναι λογικό λοιπόν να 
υποθέσουμε ότι θα πρέπει να είναι γραμμένος σε 
μία γλώσσα που είναι κατανοητή από αυτούς στους 
οποίους απευθύνεται. Έτσι όμως- με αυτή τη δομή- 
δεν θα μπορεί να υποστεί τη συστηματική επεξερ-
γασία που γίνεται από τους ειδικούς και αφορά στην 
ένταξη του κανόνα δικαίου σε ένα συνδυαστικό εν-
νοιολογικό πεδίο. Είναι άραγε ο νόμος μία καθολι-
κή προσταγή πηγάζουσα από τη κυρίαρχη δύναμη 
και απευθυνόμενη στους πολίτες ως σύνολο; Μήπως 
αποτελείται γενικά από διακηρύξεις; ή αποτελεί μία 
σειρά κατευθυντήριων γραμμών και καταφατικών 
δηλώσεων προς τους εφαρμοστές του δικαίου, τους 
δικαστές, για το τρόπο με τον οποίο οι τελευταίοι θα 
πρέπει να αποφασίζουν επί των υποθέσεων που άγο-
νται ενώπιον τους προς επίλυση.30

28  Drucilla Cornell, The Problem of normative authority in legal 
interpretation,in R.Kevelson(ed) Law and Semiotics, vol.1 , 1995 p.149

29  Felix Cohen, “Transcendental Nonsense and the Functional Approach,” 35 
Columbia Law Review 809 (1935)

30  Peter M.Tiersma, What is Language and Law? w.c. p.28
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Για πρακτικούς λόγους καταρχάς είμαστε υποχρε-
ωμένοι να αποκρούσουμε τον ερμηνευτικό μηδενι-
σμό, ο οποίος οδηγεί στην ερμηνευτική αδράνεια. 
Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να μην παρα-
δεχθούμε ότι μία ανακριβής, αόριστη και ασαφής νο-
μική γλώσσα αποτελεί απειλή για τη προστασία των 
δικαιωμάτων των πολιτών. Κατά μία άποψη μάλιστα 
η ανακριβής γλώσσα αποτελεί απειλή που συνυφαί-
νεται με την ευκολία με την οποία δύναται κανείς να 
επηρεάσει και αλλάξει τις υποκειμενικές αντιλήψεις 
των πολιτών για το τι εστί δίκαιο ή φυσικό31. Κατά 
την ίδια άποψη μάλιστα υποστηρίζεται ότι η διαφά-
νεια και σαφήνεια είναι δύσκολη στη νομική γλώσ-
σα διότι οι δικηγόροι και δικαστές στη προσπάθεια 
τους να καταστήσουν την άποψη που υποστηρίζουν 
περισσότερο πειστική, δικαιολογημένη και λιγότε-
ρο αντιφατική μετέρχονται ασυνεχή λογικά άλμα-
τα δημιουργώντας έννοιες που δεν ανταποκρίνονται 
σε κάτι υπαρκτό αλλά στη πραγματικότητα υποσκά-
πτουν την ορθογνωσία της νομικής συλλογιστικής.
Στα πλαίσια του ηπειρωτικού δικαίου όπου κατά το 
μάλλον ή ήττον επικρατεί η αρχή του κράτους δικαί-
ου και συνεπαγωγικά του δικαίου του νόμου ο ρόλος 
του δικαστή έγκειται στην ερμηνεία και εφαρμογή 
των θετών κανονιστικών διατάξεων. Η ανάγκη ο νό-
μος να γίνεται κατανοητός και να απευθύνεται άμε-
σα στο φυσικό του αποδέκτη δηλαδή τους πολίτες 
δεν δύναται να αναιρέσει αιτιοκρατικά την ανάγκη 
αναλυτικής ερμηνείας αυτού ούτε την αναγκαιότητα 
της συστηματικής επεξεργασίας του δικαίου που εξυ-
πηρετεί τανάπαλιν αυτήν καθευατήν την αρχή του 
κράτους δικαίου. Η νομική επιστήμη συνιστά ένα 
σύστημα εννοιών που αλληλοσυνδέονται και προ-
ϋποθέτει την ερμηνευτική διασύνδεση των ειδικών 
νομικών εννοιών∙ επιδιώκει με άλλα λόγια να ερμη-
νεύσει τους όρους που εκφράζουν τις έννοιες και να 
αποσαφηνίσει την ειδική σχέση διασύνδεσης μεταξύ 
αυτών. Ωστόσο στο εγχείρημα αυτό ιδιαίτερη σημα-
σία αποκτά η απόπειρα γλωσσικής και γλωσσολογι-
κής αποκρυπτογράφησης του δικαίου32. Το ανωτέρω 
31  Brian H Bix,Law and Language, How Words Mislead Us, Legal Studies 

Research Paper Series, Research Paper No 09-22, University of Minnesota, 
Law School, p.22

32  Αν και το τελευταίο σημαίνει κυρίως τη σημασιολογική προσέγγιση των 
νομικών ορισμών δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη σημασία του λεξιλο-
γίου και της ορολογίας, αλλά και τη σύνταξη των προτάσεων, το μέγεθος 
των προτάσεων, τη συχνότητα των δευτερευουσών προτάσεων κλπ όπως 
επίσης τη μορφολογία, τη φωνολογία και την φωνητική -αν και η σημασία 
των τελευταίων στα πλαίσια των σύγχρονων δυτικών δικαίων όπου επικρα-
τεί ο γραπτός νομικός λόγος- είναι υποβαθμισμένη εν σχέσει με αυτή της 
σημασιολογίας.

αποκτά μάλιστα υπερθετική χροιά στις περιπτώσεις 
της συγκριτικής μελέτης του δικαίου, στις περιπτώ-
σεις δηλαδή αυτές όπου ο μελετητής προσπαθεί να 
προσεγγίσει πέραν της μίας έννομης τάξης και ερμη-
νεύοντας συνδυαστικά τις διάφορες κανονιστικές δι-
ατάξεις να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη 
δομή και λειτουργία των διαφορετικών δικαιικών τά-
ξεων. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να παρορά-
ται το γεγονός ότι η νομική γλώσσα δεν αξιολογείται 
ομοίως στις διάφορες έννομες τάξεις π.χ. το Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, της Γαλλίας ή της Αραβίας. Και αυτό 
συμβαίνει διότι η νομική γλώσσα λειτουργεί ως μία 
παραλλαγή της φυσικής γλώσσας με το δικό της πε-
δίο χρήσης, και τις ιδιαίτερες γλωσσικές φόρμες(-
φρασεολογία, λεξιλόγιο, ιεραρχία των όρων και των 
εννοιών.). Σε αυτό το σημείο το έργο του μελετητή 
καθίσταται έτι περαιτέρω δυσχερές καθώς καλείται 
να αξιολογήσει ένα ευρύ πεδίο δεδομένων και πλη-
ροφοριών που συχνά εκφεύγει της κυρίως επιστημο-
νικής του ενασχόλησης.
Πως όμως δύναται ο μελετητής του δικαίου να προ-
βεί στο εγχείρημα αυτό(της ερμηνείας του δικαίου) 
όταν δεν είναι σίγουρος με ποια κριτήρια πρέπει να 
πράξει τούτο; Έχοντας καταλήξει στη πεποίθηση ότι 
ένας όρος είναι η λεκτική αποτύπωση μίας έννοιας 
πρέπει να θεωρήσουμε πρωτίστως ως σκοπό της νο-
μικής γλώσσας την αποτύπωση του αληθούς νοή-
ματος των προς εφαρμογή τυπικών διατάξεων του 
νόμου33. Κατά αυτό το τρόπο απώτερος σκοπός της 
καθίσταται η απόδοση και εφαρμογή του δικαίου. Η 
αμφισημία ωστόσο των λέξεων και ορισμών34, η αο-
ριστία της γλωσσικών εκφράσεων και η αμφισβήτη-
ση της δυνατότητας σαφούς ερμηνευτικής απόδοσης 
δυσχεραίνουν υπέρμετρα το καθήκον αυτό.
 Η σύγχρονη μελέτη του δικαίου (εθνικού, διεθνούς 
ή συγκριτικού) απαιτεί εν κατακλείδι συνδυαστική 
ερμηνευτική αναδίφηση σε αυτό. Η μελέτη αποκτά 
ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα όταν γίνεται στα πλαίσια 
της λειτουργίας των διαφόρων υπερεθνικών οργανι-
σμών όπως για παράδειγμα ο Οργανισμός των Ηνω-
μένων Εθνών ή η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου απαιτείται 
η κατανόηση και η προσέγγιση των διαφορετικών 
νομικών καθεστώτων ενώ ιδιαίτερη σημασιολογική 
33  Όπως είδαμε ανωτέρω σκοπός περαιτέρω της νομικής γλώσσας είναι η σα-

φής μετάδοση των νομικών μηνυμάτων ως και η καθιέρωση και ενίσχυση 
της αυθεντίας του νόμου και των αρχών επιβολής αυτού, η ανάπτυξη της 
συνοχής των χρηστών εντός της ομάδας και των καθηκόντων που αυτή 
χρησιμοποιείται, η διατήρηση της νομικής πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ

34  Επομένως η αμφισημία καθίσταται ΄΄εχθρός΄΄ της νομικής γλώσσας αν και 
βέβαια είναι σύμφυτη με αυτή. 

βαρύτητα πρέπει να αποδοθεί στις περιπτώσεις των 
νομικών μεταφυτεύσεων35, τις περιπτώσεις δηλαδή 
όπου ο νομοθέτης στη προσπάθεια εκσυγχρονισμού 
ή συγχρονισμού του εθνικού δικαιικού status με τα 
αντίστοιχα αλλοδαπά νομικά πρότυπα ή αυτά μίας 
υπερεθνικής έννομης τάξης προβαίνει σε αντιγρα-
φή ειδικών δικαιικών ρυθμίσεων προερχόμενα από 
την έννομη τάξη μίας άλλης χώρας. Πέραν βέβαια 
του γεγονότος ότι ένα τέτοιο εγχείρημα προκειμέ-
νου να στεφθεί από επιτυχία θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το σύνολο των νομικών και δικαιικών παρα-
μέτρων που συνιστούν το εν όλω θεσμικό και νομι-
κό πλαίσιο εντός του οποίου αποκτά νόημα αλλά και 
χρηστικότητα ο επίδικος δικαιικός θεσμός ή ρύθμι-
ση36, εξέχοντα ρόλο διαδραματίζει η μετάφραση των 
νομικών κειμένων πρωτογενούς και παράγωγου δι-
καίου37 και η αντιστοίχιση με ανάλογους θεσμούς ή 
ρυθμίσεις του εγχώριου δικαίου. Η αμφισημία, η πο-
λυσημία , η σύνθετη και διάφορη συντακτική δομή 
που χαρακτηρίζει τη νομική γλώσσα των διαφόρων 
κρατών καθιστά ιδιαίτερη δύσκολη την ερμηνευτική 
προσέγγιση των αλλοδαπών δικαίων και τη σύγκρι-
ση του με το εθνικό . Κατά αυτό το τρόπο αναδει-
κνύεται εμφαντικά και ολοκάθαρα η ιδιαίτερη σημα-
σία που αποδίδεται στη προσπάθεια γλωσσικής και 
γλωσσολογικής προσέγγισης του εθνικού και αλλο-
δαπού δικαίου και στη παράλληλη προσπάθεια απο-
σαφήνισης των ειδικών εννοιολογικών ορισμών και 
αποκάθαρσης από αόριστους νομικούς ορισμούς που 
δυσχεραίνουν τη κατανόηση αλλά και ορθή και λει-
τουργική εφαρμογή του δικαίου. Αποτελεί προς τού-
το υπαρξιακό καθήκον της νομικής ερμηνευτικής και 
των λειτουργών της αλλά και εχέγγυο- ως κριτήριο- 
από τη πλευρά των εφαρμοστών του δικαίου για την 
άρτια και λειτουργική εφαρμογή αυτού η αναγνώρι-
ση της σπουδαιότητας της αλλά και η ανάγκη πο-
λύπλευρης και επιμελούς προσέγγισης του νομικού 
γλωσσικού περιεχομένου και εν γένει υπό καθολική 
έποψη του δικαιικου φαινομένου εν συνόλω.

35  Για την έννοια και λειτουργία των νομικών μεταφυτεύσεων βλ. αναλυτι-
κότερα Watson A. Legal Transplants: An approach to Comparative Law, 
2nd ed., 1993,Athens: University of Georgia Press, p. 97, Cairns, J.W. (2014) 
‘Watson, Walton and the History of Legal Transplants’, Georgia Journal of 
International and Comparative Law, 41 (3), p. 637 

36  Για την έννοια και λειτουργία των δικαιικών παραμέτρων που συγκαθορί-
ζουν αλλά και συνιστούν την ιστορική και οντολογική έννοια του νομικού 
πολιτισμού και τις ειδικότερες διακρίσεις του τελευταίου βλ. Η.Δαγκλή, Τι 
είναι ο νομικός πολιτισμός, ΠοινΔικ.8-9/2019, σελ.893 επ. 

37  Η μετάφραση νομικών κειμένων στα πλαίσια της λειτουργίας των θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνήθως διενεργείται στη πράξη από φιλόλογους 
και όχι από νομικούς. 
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1) Προήχθησαν στο Βαθμό του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι:
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Ε. ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΝΑΤΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ Π. ΜΑΡΙΑ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ

2) Προήχθησαν στο Βαθμό του Εισαγγελέα Εφετών:
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΓΑΚΗ Γ. ΟΛΥΜΠΙΑ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΓΑΪΤΗΣ Ι.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ
ΖΑΚΚΑ Λ. ΠΑΓΩΝΑ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΤΡΟΣ  - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΚΡΗΤΗΣ
ΒΑΡΔΑΚΗ Δ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ Η. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ Ν. ΚΥΡΙΑΚΗ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΠΕΙΡΑΙΑ
ΨΥΡΗ Γ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΘΕΑ Γ. ΟΥΡΑΝΙΑ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΟΥΠΗ Θ. ΜΑΡΙΑ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΤΖΙΔΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΛΗ Γ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ- ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ

ΤΙΝΤΙΚΑΚΗ Ν. ΜΑΡΙΑ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΥΤΡΑΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ

ΡΑΪΚΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ
ΒΛΑΧΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΡΙΜΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ  - ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΠΕΙΡΑΙΑ

3) Προήχθησαν στο βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών: 
ΜΠΟΥΜΠΑ Μ. ΑΝΘΟΥΛΑ - ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ : ΑΘΗΝΩΝ
ΒΕΡΡΟΙΩΤΟΥ Ν. ΕΥΘΥΜΙΑ - ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ : ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΒΑ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ : ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Ι. ΜΑΡΙΑ- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

4) Προήχθησαν στο βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών:
ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ Π. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΡΟΥ Ε. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΟΥΡΑ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Χ. ΑΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Στις συνεδριάσεις του ΑΔΣ στις 29/06/20 & 17/07/20,
έλαβαν χώρα οι ακόλουθες προαγωγές συναδέλφων εισαγγελικών λειτουργών.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας συγχαίρει τους συναδέλφους για την προαγωγή τους
και τους εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολό έργο τους.
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ΔΡΑΣΕ Σ ΤΗΣ Ε ΩΣΗΣ

Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραμέ-

νου, έτσι όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και αφο-
ρούν: α) τον διαχωρισμό των δικαστικών λειτουργών 
σε τακτικούς και επί θητεία, β) τη μονιμοποίηση των 
τακτικών δικαστικών λειτουργών σε οργανικές θέ-
σεις μετά από δοκιμαστική υπηρεσία και αξιολόγη-
ση και  γ) την προαγωγή των δικαστικών λειτουργών 
κατόπιν γραπτού διαγωνισμού, η Ένωση Εισαγγελέ-
ων Ελλάδος εκφράζει την απόλυτη αντίθεση της με 
τις ανωτέρω υπό σκέψη νομοθετικές παρεμβάσεις 

και τούτο διότι, δεν συνάδουν με τις διατάξεις των 
άρθρων 87 παρ. 1, 88 παρ. 1, 90 του Συντάγματος,  
στις οποίες ρητά  προβλέπεται ισοβιότητα και όχι μο-
νιμότητα των τακτικών δικαστικών λειτουργών και 
απαγορεύεται ο διορισμός ως  δικαστικών  λειτουρ-
γών άλλων προσώπων (εν προκειμένω καθηγητών 
ΑΕΙ ή δικηγόρων) και μάλιστα επί θητεία. 
    Περαιτέρω σχετικά με την αξιολόγηση των υπό δι-
ορισμό δικαστικών λειτουργών φρονούμε πως υφί-
σταται επαρκές νομοθετικό πλαίσιο δοκιμαστικής 
υπηρεσίας και αξιολόγησης  αυτών στην Εθνική Σχο-

λή Δικαστικών λειτουργών, το οποίο ενδεχομένως 
να χρειάζεται τροποποιήσεις και βελτιώσεις, στις 
οποίες η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος είναι πρόθυ-
μη να συμβάλλει με προτάσεις της. Τέλος τονίζουμε  
ότι οι  προαγωγές των δικαστικών λειτουργών, διε-
νεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, ήτοι  με αποφάσεις των  Ανώτατων Δικαστικών 
Συμβουλίων, τα οποία πέραν της επετηρίδας  λαμβά-
νουν υπόψη και άλλα στοιχεία, όπως την υπηρεσια-
κή απόδοση, την επιστημονική επάρκεια και το ήθος 
του Δικαστικού λειτουργού.

ΔΕ Τ Ο ΤΥΠΟY

Σχετικά με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης κου Π. Πικραμένου

Επιστολή ΕΕΕ για τις Δημόσιες Συναθροίσεις

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ενόψει συζήτησης στην Βουλή των Ελλήνων του 
Νομοσχεδίου «Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις 
και άλλες διατάξεις»,  παρακαλούμε να λάβετε υπό-
ψη τις ακόλουθες απόψεις της Ένωσης Εισαγγελέων 
Ελλάδος:
Από το έτος 1834 με το άρθρο 276 του ̈  Οργανισμού 
των Δικαστηρίων ̈  είχε θεσπιστεί ότι τα έργα του Δι-
καστή είναι ασυμβίβαστα με κάθε άλλη διοικητική, 
εκκλησιαστική, στρατιωτική υπηρεσία, τούτο δε, πέ-
ραν των προϊσχυσάντων Ελληνικών Συνταγμάτων ( 
1844, 1864, 1911, 1927 και 1952 ), επαναλαμβάνε-
ται και στο άρθρο 89 του Συντάγματος όπου καθιε-
ρώνεται γενική απαγόρευση στους Δικαστικούς λει-
τουργούς κάθε άλλη παροχή μισθωτής υπηρεσίας ή 
επαγγέλματος ή οιασδήποτε φύσεως διοικητικών κα-
θηκόντων πέραν της εκλογής τους σε μέλη Δ.Ε.Π, 
Α.Ε.Ι. ή συμμετοχής τους σε επιτροπές πειθαρχικού, 
ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα καθώς και 
συμμετοχής τους σε νομοπαρασκευαστικές επιτρο-
πές και σε εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς ορ-
γανισμούς.
Προς συμμόρφωση στην ανωτέρω συνταγματική 
πρόβλεψη ο νομοθέτης με το άρθρο 41 του Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών λειτουργών ( Ν. 1756/1988 ) εισήγαγε τις ανω-
τέρω ρυθμίσεις στον νόμο που διέπει την λειτουργία 
των Δικαστηρίων και την κατάσταση των Δικαστι-
κών λειτουργών, ενώ ειδικότερα επί του άρθρου 25 
όπου ορίζονται οι αρμοδιότητες των Εισαγγελικών 
λειτουργών ως ιδιαίτερου κλάδου Δικαστικών λει-
τουργών (άρθρ. 24 παρ. 1 Ν. 1756/1988 ) που περι-
βάλλονται και εκείνοι με τις εγγυήσεις των άρθρων 

87 επ. του Συντάγματος, δεν περιλαμβάνεται αρ-
μοδιότητα παράστασης Εισαγγελέα επί δημοσίων 
συναθροίσεων ή στην Επιτροπή που συγκροτείται 
για την διάλυση της δημόσιας υπαίθριας συνάθροι-
σης (άρθρ. 7 Ν.Δ. 794/1971, Β.Δ. 269/1972 και σχετ. 
άρθρ. 129-133 Π.Δ. 141/1991 ), καθόσον οι αρμοδι-
ότητες των ανωτέρων επιτροπών δεν είναι πειθαρχι-
κού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα [ Γνω-
μΕισΑΠ 8/2002 ].
Συνεπώς σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα θεσμοθέτη-
σης υποχρεωτικής παρουσίας Εισαγγελικού λειτουρ-
γού σε χώρο υπαίθριας συνάθροισης με αναφορά σε 
αρμοδιότητες επιχειρησιακής οργάνωσης ή διάλυσης 
των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, θα πρόκει-
ται για ρύθμιση με εγγενή ασυμβατότητα προς τα 
άρθρα 87 επ. του Συντάγματος, δεδομένου ότι θα 
αναθέτει σε Δικαστικό λειτουργό διοικητικές αρμο-
διότητες που ανήκουν την εκτελεστική εξουσία και 
τα όργανά της ( βλ. ad hoc την υπ’ αριθ. 1/1998 από-
φαση της Ολομελείας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών, Κεφ. Δ΄ παρ. 1, αλλά και ΓνωμΣτΕ 186/2013 
επί τροποποίησης του υπ’ αριθ. Π.Δ. 141/1991 που 
αφορά τις συναθροίσεις, όπου ομιλεί για διοικητικές 
πράξεις και διοικητικά καθήκοντα των Αστυνομικών 
οργάνων σε ότι αφορά τις απαγορεύσεις, αναστολές, 
διαλύσεις κ.λ.π.).
Ασφαλώς οι εισαγγελικές αρμοδιότητες εποπτείας 
των Αστυνομικών και λοιπών προανακριτικών αρ-
χών σχετικά με την πρόληψη και δίωξη των εγκλη-
μάτων και την τήρηση της δημόσιας τάξης ( άρθρ. 
30, 31 ΚΠΔ και 25 παρ. 1 εδ. δ΄ Ν. 1756/1988 ) εξα-
κολουθούν να ασκούνται και στην περίπτωση δη-
μοσίων συναθροίσεων. Για την άσκηση αυτών των 

καθηκόντων δεν απαιτείται φυσική παρουσία του Ει-
σαγγελέα στο χώρο της συνάθροισης αλλά αρκεί η 
συνεννόηση δια τηλεπικοινωνίας με τον εποπτεύο-
ντα της Αστυνομικής ή άλλης προανακριτικής αρχής 
( άρθρ. 245 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠΔ ), εάν δε ο Διευθύνων 
την Εισαγγελία Εισαγγελέας Πρωτοδικών κρίνει την 
παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού απαραίτητη, θα 
αποφασίσει αναλόγως πάντα στο πλαίσιο της επο-
πτείας και πρόληψης εγκλημάτων ( σχετ. άρθρ. 30 
ΚΠΔ) και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Προανα-
κριτικές αρχές.
Συνεπώς το ήδη ισχύον νομικό πλαίσιο είναι επαρκέ-
στατο και αντιστοιχεί πλήρως στο προτεινόμενο άρ-
θρο 11 του σχεδίου νόμου που ομιλεί για ενημέρωση 
του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ως μόνη δε 
θεμιτή βελτίωση θα μπορούσε να προστεθεί η μνεία, 
ότι η επικοινωνία με τον Εισαγγελέα γίνεται άμεσα 
και με κάθε πρόσφορο τεχνικό μέσον. 
Τέλος τονίζουμε ιδιαίτερα την επιδείνωση που θα 
επέφερε στο ήδη τεράστιο εργασιακό φορτίο του 
κλάδου μας η τυχόν υποχρεωτική παρουσία Εισαγ-
γελικού λειτουργού στις συχνότατες πλέον υπαίθρι-
ες συναθροίσεις και η οποία όχι μόνο θα ήταν χωρίς 
προστιθέμενη αξία και αποτέλεσμα αλλά επί πλέον 
θα επέτεινε την καθυστέρηση του κυρίως έργου των 
εισαγγελικών λειτουργών που είναι η απονομή της 
ποινικής Δικαιοσύνης.
 

Η Πρόεδρος
Άννα Ζαΐρη

Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Προς: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη



Ε ΣΑΓΓΕ ΟΣ ΟΓΟΣΕ ΣΑΓΓΕ ΟΣ ΟΓΟΣΙανουάριος - Ιούνιος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εξής:

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 9/23-2-2020 συνεδρίασε σήμερα, συγκροτήθηκε σε 
σώμα και εξέλεξε το Προεδρείο του ως εξής:

Πρόεδρος
Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου.

Αντιπρόεδρος
Ευάγγελος Μπακέλας, Αντεισαγγελέας Εφετών.

Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων Παππάς, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Παναγόπουλος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

Ταμίας
Αντώνιος Ματθιουδάκης,  Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

Μέλη
Αμαλία Μπακαλώνη, Αντεισαγγελέας Εφετών,  Κυριακή Κλιάμπα, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,

Χρήστος Νάιντος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Σοφία Διπλοΐδου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους για την μαζική συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες της 9/23-2-2020, γεγονός 
που αποδεικνύει έμπρακτα την ενότητα και σύμπνοια των μελών της Ένωσης.
Tα μέλη του ΔΣ της Ε.Ε.Ε., με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται η εκλογή τους, θα αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση:

• της επιδίωξης πλήρους λειτουργικής και διοικητικής αυτοδυναμίας της Εισαγγελικής Αρχής και της ενίσχυσης της διαφάνειας στη λειτουργία των
 θεσμικών Οργάνων της Δικαστικής Εξουσίας, 
• της προάσπισης της συνταγματικής θέσης της Εισαγγελικής Αρχής, που αποτελεί ουσιώδη όρο της ορθής δικαστικής λειτουργίας και εγγύηση των
 ανθρώπινων αξιών και δικαιωμάτων
• της επιστημονικής και ποιοτικής αναβάθμισης του εισαγγελικού έργου και της βελτίωσης της ποινικής νομοθεσίας με την υποβολή νομοθετικών
 προτάσεων, 
• της βέλτιστης ανάδειξης και διεκδίκησης των αιτημάτων του Εισαγγελικού κλάδου,
• της συσπείρωσης των μελών και της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της Ένωσης.
 
Το Δ.Σ. προκειμένου να διεκπεραιώσει το έργο του αναμένει τις προτάσεις και την εποικοδομητική κριτική των συναδέλφων για κάθε ζήτημα που αφορά τον 
κλάδο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος 
 Η Πρόεδρος  Γενικός Γραμματέας
 Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Σπυρίδων Παππάς, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.


