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Akis Gavriilidis: The eternal return of the living-dead (langua-
ges): Spectres of (dis)continuity   ..............................................   489

7.2. Συγκριτικές και διαλεκτολογικές προσεγγίσεις

Predrag Mutavdžić, Αναστάσιος Καμπούρης: Η σύγχρονη 
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ματα του Γεωργίου Βιζυηνού: η σημειωτική συμβολή τους 
στην αφηγηματική πλοκή και στην ενίσχυση της ανα-
γνωστικής πρόσληψης διαχρονικά   .........................................   573

Jingjing Hu: Οι διαπολιτισμικές διαφορές στο μάθημα μετά-
φρασης ελληνικών – κινέζικων μέσω των έργων του 
Καζαντζάκη   ...............................................................................   589
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Πρόλογος

Η έκδοση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνε-
δρίου Νεοελληνικών Σπουδών συμπίπτει με την εικοστή επέ-

τειο της ίδρυσης το 1995 στην Αθήνα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ).

Μέσα στην εικοσαετία 1995-2015, η ΕΕΝΣ πέτυχε να ακολου-
θήσει σταθερά τους στόχους που τέθηκαν με την ίδρυσή της και να 
διοργανώσει, μεταξύ άλλων, πέντε διεθνή συνέδρια νεοελληνικών 
σπουδών σε πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές πανεπιστημιουπό-
λεις. Παράλληλα, έθεσε σε κυκλοφορία τα Πρακτικά των εν λόγω 
συνεδρίων της, τα οποία, μαζί με τα Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, απαρτίζουν 17 τόμους των 
12.500 περίπου σελίδων.

Το διάρκειας τεσσάρων ημερών Ε΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεoελ-
ληνικών Σπουδών πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Οκτω-
βρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις 
στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, 
λογοτεχνία.

Στην ιστορία των διεθνών συνεδρίων νεοελληνικών σπουδών από 
το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου έως σήμερα, το Ε΄ Eυρωπαϊκό 
Συνέδριο αποτέλεσε το μεγαλύτερο σε αριθμό συμμετοχών με ειση-
γήσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 357 ανακοινώσεις, σε 
95 συνολικά συνεδριάσεις, από ερευνητές, οι οποίοι προέρχονταν 
από πέντε ηπείρους. H πλειοψηφία των συνέδρων ανήκε σε πανε-
πιστήμια και ερευνητικούς φορείς ευρωπαϊκών χωρών.1

Καινοτομία, εξάλλου, στην οποία προχώρησε το Ε΄ Eυρωπαϊκό 
Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, αποτέλεσε το γεγονός ότι η ΕΕΝΣ 
φρόντισε, ώστε η επιλογή του γενικού θέματος να προωθήσει τη 
διευρυμένη συμμετοχή ερευνητών από τους κλάδους της οικονομίας, 
της κοινωνιολογίας και των πολιτικών επιστημών. Είναι γνωστό ότι 
η ΕΕΝΣ, ήδη από το Α΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών 
που διοργάνωσε τον Οκτώβριο του 1998 στο Βερολίνο, υποστηρίζει 

1 Τα προγράμματα του Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, τα κείμενα των ανακοι-
νώσεων του Γ΄ Συνεδρίου και τα ψηφιακά Πρακτικά του Δ΄ και Ε΄ Συνεδρίου της 
ΕΕΝΣ είναι προσιτά στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ (www.eens.org) και προσφέρουν 
στον ενδιαφερόμενο μια πρώτη εντύπωση για την εξέλιξη που έχουν σημειώσει 
κατά τα τελευταία χρόνια οι νεοελληνικές σπουδές ως γνωστικό/ερευνητικό 
αντικείμενο.
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το ζήτημα της διεπιστημονικότητας στις επιμέρους ειδικότητες, οι 
οποίες συγκροτούν το ευρύ φάσμα των νεοελληνικών σπουδών, 
τόσο στο πεδίο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας όσο και στην 
έρευνα.

Σήμερα, οκτώ μήνες μετά τη λήξη των εργασιών του Ε΄ Συνεδρί-
ου της ΕΕΝΣ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναρτήσουμε στο 
Διαδίκτυο τα Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών 
Σπουδών σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book). Τα ψηφιακά 
Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου αποτελούνται από πέντε τόμους. Η 
πρόσβαση στα ψηφιακά Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου, όπως και στα 
Πρακτικά του Δ΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, είναι ελεύθερη.2

Κάθε τόμος των Πρακτικών έχει αυτοτελή σελιδαρίθμηση. Ο πί-
νακας περιεχομένων του τόμου προτάσσεται, ενώ στο τέλος κάθε 
τόμου καταχωρίζονται και οι πίνακες των περιεχομένων των τεσ-
σάρων άλλων τόμων προς διευκόλυνση των μελετητών. Είναι ευ-
νόητο ότι η ψηφιακή μορφή των πέντε τόμων των Πρακτικών του 
Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών θα εξυπηρετήσει 
ποικιλοτρόπως τους ερευνητές που θα ανατρέξουν σε αυτά.

Η ψηφιακή έκδοση των Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 
Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ πραγματοποιήθηκε με την οικο-
νομική αρωγή του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Για την 
ηθική και έμπρακτη αυτή υποστήριξη ενός ιδιωτικού φορέα προς τις 
νεοελληνικές σπουδές εκφράζουμε στη Διεύθυνση του Ιδρύματος 
Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου θερμές ευχαριστίες εκ μέρους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ και εκ μέρους των συνέδρων που 
έλαβαν μέρος στο Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών.

Όσον αφορά τα οργανωτικά θέματα, ιδιαίτερα θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ, αλλά 
και σε προσωπικό επίπεδο, τους συναδέλφους Μαρία Ακριτίδου 
(Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) και Τάσο Α. Καπλάνη (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Η συνεχής, συνεπής και πολύπλευ-
ρη συμπαράστασή τους σε όλα τα επιστημονικής και πρακτικής 
φύσεως ζητήματα που αντιμετωπίσαμε, συνέβαλε ευεργετικά 

2 Για τα θέματα των προηγούμενων Συνεδρίων της ΕΕΝΣ, για τους τόπους και για 
τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους, όπως και για τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά 
με τις συμμετοχές και τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά, βλ. 
τον Πρόλογο στα ψηφιακά Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών 
Σπουδών.



Πρόλογος 21

στην κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη απόδοση των εργασι-
ών του Συνεδρίου και στην ορθότερη συγκρότηση των ψηφιακών 
Πρακτικών.

Ανάλογες ευχαριστίες οφείλουμε στη συνάδελφο Γεωργία Φα-
ρίνου-Μαλαματάρη, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), και στον συντονιστή της 
Οργανωτικής Επιτροπής, συνάδελφο Δημήτρη Σταματόπουλο (Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας), για τη συμβολή τους στην αρτιότερη ορ-
γάνωση και την εύρυθμη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Στα 21 μέλη της διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ε΄ Συ-
νεδρίου εκφράζει η ΕΕΝΣ τις ευχαριστίες της, διότι κάθε μέλος ερ-
γάστηκε υποδειγματικά, ελέγχοντας και επιλέγοντας τις αιτήσεις 
που υποβλήθηκαν για συμμετοχή με ανακοίνωση στο Ε΄ Ευρωπαϊ-
κό Συνέδριο της ΕΕΝΣ.3 Συνολικά, δεν εγκρίθηκε κάτι λιγότερο από 
το 20% των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Τα αποτελέσματα του 
Συνεδρίου, όπως αυτά αξιολογήθηκαν σε μια πρώτη φάση και απέ-
σπασαν εύσημα από την πλειοψηφία των συνέδρων, αποτελούν 
τη δικαίωση του επίπονου έργου που επιτέλεσαν τα μέλη της Επι-
στημονικής Επιτροπής προς όφελος της διεθνούς κοινότητας των 
συνέδρων του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών. 
Βεβαίως, τα τελικά αποτελέσματα του Ε΄ Συνεδρίου θα κριθούν 
από το περιεχόμενο των ψηφιακών Πρακτικών που δίνουμε σήμε-
ρα στη δημοσιότητα.

Επίσης, στους συναδέλφους που πήραν μέρος στο Ε΄ Συνέδριο 
της ΕΕΝΣ, είτε ως εισηγητές είτε ως ακροατές, και στους προέ-
δρους των 95 συνεδριών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρ-
κεια του Συνεδρίου, χρωστούμε χάριτες και ευχαριστίες.

Θα ήταν, όμως, παράλειψη, αν δεν υπογραμμίζαμε τη συμβολή 
των παρακάτω συνεργατών της ΕΕΝΣ σε ό,τι έχει σχέση με την 
καλύτερη διευθέτηση των τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση ενός διεθνούς 
συνεδρίου.

Οι ευχαριστίες μας απευθύνονται στον Νίκο Γουλανδρή (Πα-
ρίσι), στον εκπαιδευτικό Γρηγόριο Κώτσια (τον αφοσιωμένο συ-
νεργάτη από το 2002 για τα τεχνικά ζητήματα του ιστοτόπου της 

3 Στην οικεία θέση κάθε τόμου των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου της 
ΕΕΝΣ, πριν από τον Πρόλογο, καταχωρίζεται ο κατάλογος των μελών της Επιστη-
μονικής Επιτροπής.
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ΕΕΝΣ στο Βερολίνο), και στους συναδέλφους Ευανθία Παπαευθυ-
μίου και Παύλο Βασιλειάδη (Θεσσαλονίκη), που επωμίσθηκαν την 
ευθύνη της Γραμματείας του Συνεδρίου.

Για τη συγκρότηση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου 
της ΕΕΝΣ οφείλουμε ξεχωριστές και ολόθερμες ευχαριστίες στους 
συνεργάτες του Κέντρου Βυζαντινών, Κυπριακών και Νεοελληνι-
κών Σπουδών της Γρανάδας (Ισπανία), συναδέλφους Παναγιώτα 
Παπαδοπούλου και Jorge Lemus Pérez. Η επιστημονική κοινότητά 
μας θα έχει ένα χρήσιμο εργαλείο έρευνας χάρη στον μόχθο που 
έχουν επενδύσει και οι δύο στην επιμελημένη εμφάνιση των ψηφι-
ακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου.

Τέλος, στον Γενικό Διευθυντή και σε όλο το προσωπικό του 
Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη, στις αίθουσες του οποίου 
φιλοξενήθηκαν οι εργασίες του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελ-
ληνικών Σπουδών, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την άριστη 
υποδομή και την παραδειγματική υποστήριξη που προσέφεραν, 
προκειμένου η διεξαγωγή του Συνεδρίου να εξελιχθεί με ακρίβεια 
και συνέπεια. 

Ανατρέχοντας στην έως σήμερα εικοσαετή ιστορία της ΕΕΝΣ, 
με ικανοποίηση παρακολουθούμε την αναγνώρισή της ως μοχλού 
στην προσπάθεια να προωθηθούν διεθνώς οι νεοελληνικές σπου-
δές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ζωηρό ενδιαφέρον 
που προκαλούν σε όλες τις ηπείρους τα ανά τετραετία συνέδριά 
της. Σημαντική, επίσης, υπήρξε κατά τα τελευταία έτη η συμβολή 
της ΕΕΝΣ στην προσπάθεια διάσωσης τμημάτων νεοελληνικών 
σπουδών σε ευρωπαϊκά πανεπισήμια, καθώς και στην προώθη-
ση νέων ερευνητών, με στόχο την επαγγελματική αποκατάστασή 
τους. Στους τελευταίους η ΕΕΝΣ έμπρακτα προσέφερε την υπο-
στήριξη που χρειάζονταν σε θέματα υποτροφιών και σε συναφή 
ζητήματα ερευνητικών προγραμμάτων.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η ΕΕΝΣ έχει εφαρμόσει ως αρχή, 
ήδη από το Α΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών του 
1998 στο Βερολίνο, και φροντίζει να προσφέρει τη δυνατότητα 
σε νέους ερευνητές να συμμετάσχουν ως εισηγητές στα Συνέδριά 
της, σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες αξιολόγησης και 
επιλογής των δηλώσεων συμμετοχής από την αρμόδια Επιστημο-
νική Επιτροπή. Διότι με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε νέ-
ους ερευνητές να προβάλουν το επιστημονικό προφίλ τους από το 
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βήμα μιας διεθνούς επιστημονικής διοργάνωσης, και να έρθουν σε 
επαφή με ειδικούς στα επιμέρους πεδία έρευνας και διδασκαλίας 
των νεοελληνικών σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό, προέχει να προχωρήσουμε σε μια σημαντική 
και επιβεβλημένη από τα πράγματα πλέον σήμερα εκδοτική προ-
σπάθεια. Να πραγματοποιήσουμε, δηλαδή, τη σκέψη που διατυ-
πώσαμε εδώ και μερικά χρόνια για το επείγον ζήτημα που αντιμε-
τωπίζουν διεθνώς οι νεοελληνικές σπουδές: την έλλειψη ενός ψη-
φιακού περιοδικού νεοελληνικών σπουδών, με διεθνή χαρακτήρα 
και με αυστηρές προδιαγραφές σύνταξης και επιμέλειας.

Παρά τη δυσμενή από οικονομική άποψη συγκυρία και παρά 
τις άλλες δυσκολίες που συνεπάγεται μια τέτοια πρωτοβουλία, 
το περιοδικό αυτό θα αποτελούσε σημαντικό όργανο προβολής 
των νεοελληνικών σπουδών διεθνώς σε μια περίοδο κρίσης που 
διατρέχουν οι ανθρωπιστικές σπουδές γενικότερα στα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια.

Βερολίνο, 29 Απριλίου 2015
Καθηγητής Κωνσταντίνος Α. Δημάδης,
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ
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Ζητήματα θεωρίας και ιστορίας της γλώσσας
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Abstract: Languages for Specific Purposes (LSPs) such as Legal Lan-
guage are parts of national languages. They may be deemed parts 
of language systems because they are based on certain national, 
general linguistic grammar and they have become mutually inter-
mingled. Even specific terms used in the frame of a certain LSP is 
created on the basis of the grammatical rules of the general lan-
guage; thus one cannot deem legal language may not be considered 
to be an isolated, independent language. Moreover, even from a 
functional point of view legal language has rules correlated with 
its general language as they both describe a certain reality and are 
used for linguistic communication. Obviously Legal language and 
other LSPs refer to various realities and specific communication-
al situations, but their general functions are the same as the func-
tions of the general, ethnic language. These assumptions lead to the 
conclusion that as any ethnic language can be investigated for their 
continuity and discontinuity, so LSPs within this general language 
can be investigated the same way. Moreover such investigations can 
enrich the knowledge of changes in the specific ethnic language. 
The study is intended to present the parametric method for inves-
tigating the phenomena of continuity and discontinuity from the 
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diachronic (historical) point of view. When examining certain pat-
terns of Greek legal languages the interdisciplinary approach is 
needed. Thus the investigation is based on linguistic and legal arts 
and methodology. The investigation is a comparative study based 
on two groups of textual corpuses. The corpuses are legislative acts 
(constitutions, laws, decrees), which have been changed during the 
period 1974-2014. The linguistic and legal-linguistic phenomena 
are investigated using a comparative criterion. The parameterisa-
tion then enables provision of the third element of the comparison 
“tertium comparationis”, which is a set of relevant dimensions. As 
methodology has an interdisciplinary character thus the results 
throw new light not only on linguistics, but also on jurisprudence 
and social sciences. When discussing the results, some fields of ap-
plication for the results are given. 

Key words: Greek language, Greek legal language, legal linguis-
tics, legal language, historical linguistcs, pararmetrisation, compar-
ative study of legal language, jurisprudence

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Το 1974, ως όριο της παρούσας έρευνας, δεν επιλέχθηκε τυχαία 
καθώς μπορούμε να πούμε ότι το έτος αυτό συμβολίζει το τέλος 
και, ταυτόχρονα, την αρχή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας (μιας 
άλλης εποχής)1. Κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια έλαβαν μέρος 
κάποια σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα, από τα οποία αξίζει να 
αναφερθούν:

1. η αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος το 1975, οπότε και 
μετά την περίοδο της Χούντας αποκαταστάθηκε το δημο-
κρατικό καθεστώς2,

2. η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (και στη 
συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και οι συνακόλουθες 
πολιτικές, πολιτιστικές, οικονομικές, τεχνολογικές και 
κοινοτικές μεταβολές στην Ελλάδα (π. χ. αντικατάσταση 
των δελτίων ταυτότητας, αλλαγή του νομίσματος κλπ.),

3. η οικονομική, τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη, η 
οποία έφτασε στο απόγειό της με τη διοργάνωση των 

1 Kiesling 2014, IX. 
2 Κασιμάτης 2005, 53. 
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Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα,
4. η οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία ξεκίνησε περίπου 

στα μέσα του 2009. 

Τα προαναφερόμενα έχουν δημιουργήσει μια καινούρια πραγ-
ματικότητα εντελώς νέων οικονομικών, νομικών και κοινωνικών 
συνθηκών. 

Καθώς λοιπόν ο νόμος είναι πανταχού παρών και ρυθμίζει κάθε 
ανθρωπινή ζωή3, από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, αλλά ακόμη και 
πέραν αυτού, αν σκεφτούμε κληρονομικά θέματα, όλα τα παραπά-
νω γεγονότα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το νόμο. Ο νόμος όχι 
μόνο ρυθμίζει τη ζωή μας, αλλά και ανταποκρίνεται στις ανάγκες, 
στις προσδοκίες των πολιτών μιας χώρας ή ενός ορισμένου περι-
βάλλοντος. Έτσι, οι αλλαγές στη ζωή μιας χώρας αντανακλώνται 
στους νόμους της, οι οποίοι αλλάζουν τους ανάλογους θεσμούς. 
Τα πιο εμφανή αποτελέσματα των μεταβολών της ελληνικής 
κοινωνίας (όπως η μετάβαση της Ελλάδας στη δημοκρατία) 
βρίσκονται τόσο στους θεμελιώδεις όσο και στους συνήθεις 
νόμους. Ας αναφερθεί το θέμα της ισότητας των φύλων κατά τα 
τελευταία χρόνια το οποίο άρχισε να απασχολεί τον ελληνικό νόμο 
ήδη από το Σύνταγμα του 19274 όπου στην ερμηνεία του έκτου 
άρθρου αναφέρεται: «η δε λέξις ‘πολίτης’ και εις το άρθρο τούτο 
ως και εις τα άλλα άρθρα έχει την έννοιαν του Έλληνος υπηκόου, 
του έχοντος δηλαδή ελληνικήν ιθαγένειαν, αδιακρίτως φύλου ή 
ηλικίας»5. Στην πραγματικότητα όμως η ισότητα των δύο φύλων 
άρχισε να εφαρμόζεται με το Σύνταγμα του 1975, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 26 και στη συνέχεια βάσει 
των διατάξεων του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα7, οπότε οι 
γυναίκες και οι άντρες άρχισαν να έχουν τα ίδια δικαιώματα ως 
πολίτες χωρίς εξαιρέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα στην 
Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα στα κράτη της Κοινότητας, το 1976 

3 Φεφές 2004, 21. 
4 Παυλόπουλος 309. 
5 Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας 1927, 765. 
6 Η προθεσμία έναρξης ισχύος αυτών των διατάξεων ορίστηκε από το Σύνταγμα 

στο άρθρο 116 και ήταν συνδεδεμένη με την προσαρμογή της νομοθεσίας στην 
αρχή της ισότητας των φύλων. Στην ουσία η προσαρμογή αυτή έγινε κατά την πε-
ρίοδο 1983-1984. Cf. Σύνταγμα της Ελλάδας 1975, 662; Νόμος 1250/1982, 381-
383; Νόμος 1329/1983, 427-448. 

7 Αστικός Κώδικας 1984 cf Προεδρικό Διάταγμα 456 του 1984, 1909-2007. 
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ψηφίστηκε η Οδηγία του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 
περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών 
και γυναικών, όσον άφορα την πρόσβαση σε απασχόληση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και την προώθηση και τις συνθήκες 
εργασίας (76/207 /ΕΟΚ)8. Με βάση τις προαναφερόμενες παρα-
τηρήσεις για τη νομοθεσία, επιβεβαιώνεται η προηγούμενη 
υπόθεση για τη στενή σχέση του νόμου και της ζωής, όπου ο νόμος, 
ως εργαλείο ρύθμισης της ζωής, πρέπει να εκπληρώσει τις ανάγκες 
που δημιουργούνται μαζί με τις αλλαγές στην πνευματική και στη 
φυσική μεταβολή της ανθρώπινης ζωής. 

Γιατί αξίζει να ασχοληθούν οι γλωσσολόγοι με το νόμο; Κατά 
τη γνώμη μου, οι γλωσσολογικές έρευνες της νομικής γλώσσας 
μπορούν να παρέχουν χρήσιμα αποτελέσματα sτο πεδίο της γλωσ-
σολογίας [π. χ. στο πεδίο της επικοινωνίας, των εξειδικευμένων 
γλωσσών (Languages for Specific Purposes / LSP), στη χρήση της 
γλώσσας ως εργαλείου (βλ. π. χ. Bühler9) και στο πεδίο της νομικής 
(π. χ. ορθή χρήση της γλώσσας, συμβατότητα της νομικής γλώσσας 
με την κοινή εθνική γλώσσα – η νομική γλώσσα είναι ένα λειτουρ-
γικό ύφος της εθνικής γλώσσας στο πλαίσιό της κλπ.)]. Επομένως, 
η νομική γλωσσολογία μπορεί να έχει εφαρμογή και στο διεθνικό 
επίπεδο κατά τη σύγκριση των ξένων εξειδικευμένων γλωσσών π. 
χ. για του σκοπούς της θεωρίας και της πράξης της μετάφρασης ή 
της συγκριτικής νομικής. Μια διαχρονική (ιστορική) μελέτη μιας 
ορισμένης εθνικής, νομικής γλώσσας μπορεί να παρέχει τεκμήρια 
που δίνουν μια εξήγηση στην απορία του αν η νομική γλώσσα άλ-
λαξε παράλληλα με την ιστορική πορεία ενός κράτους, ακόμη κι 
αν είναι γνωστό το γεγονός ότι η αλλαγές στη νομική γλώσσα10 
δεν γίνονται αυτομάτως. Έτσι, η σύγχρονη μελέτη μιας εθνικής νο-
μικής γλώσσας μπορεί να δείξει τα γλωσσικά ήθη του νομοθέτη, 
τους τρόπους με τους οποίους έχουν συνταχτεί νομικά κείμενα και, 
ακόμα, να οριστεί μια μέθοδος-οδηγός για μελλοντικούς νομοθέ-
τες ενός ορισμένου κράτους καθώς και να οριστούν οι αρχές ορθής 
χρήσης της εθνικής γλώσσας στη νομική πράξη με την ευρεία έν-
νοια της πράξης11. 

8 Οδηγία 76/207 /ΕΟΚ, 70-72. 
9 Bühler 2004. 
10 Εδώ εννοείται ως γλώσσα των νόμων κατά την Παναρέτου 2009. 
11 Π. χ. νομοθεσία, δικαστική και νομική πράξη. 
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Στην παρούσα μελέτη, οι συνέχειες ή ασυνέχειες της (ελληνικής) 
νομικής γλώσσας εξετάζονται υπό το πρίσμα της νομικής γλωσσο-
λογίας (legal linguistics), η οποία ως επιστημονικός κλάδος ασχο-
λείται με τα γλωσσολογικά φαινόμενα του νόμου σε κάθε πεδίο 
εφαρμογής του. Η γλώσσα αποτελεί ένα εργαλείο νόμου και ταυτό-
χρονα δίνει μορφή στο νόμο, όπως παρατηρούν οι Grewendorf και 
Ratherd «Law always has a linguistic form; there would be no law 
without language»12. Έτσι τα νομικά κείμενα μπορούν να χαρακτη-
ριστούν ως γλωσσολογικό και νομικό-πραγματικό φαινόμενο. Ο 
μικτός χαρακτήρας της νομικής γλώσσας είναι ένα φαινόμενο που 
καταλαβαίνουν και υπογραμμίζουν τόσο οι νομικοί π. χ. Melinkoff, 
Tiersma13 όσο και οι γλωσσολόγοι π. χ. Mattila, Galdia14 και άλλοι 
επιστήμονες. Αυτή η θέση υποστηρίζεται από την εκτελεστική λει-
τουργία των νομικών κειμένων15 και συγκεκριμένα στην Ελλάδα 
αυτά είναι οι νόμοι και το Σύνταγμα της Ελλάδας που είναι πηγές 
του δικαίου16 διότι τα κείμενα αυτά δεν έχουν μόνο πληροφορια-
κή-επικοινωνιακή λειτουργία, αλλά έχουν και υποχρεωτικό (επι-
τακτικό) χαρακτήρα17. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία διαχρονική νομική-γλωσ-
σολογική έρευνα της ελληνικής νομικής γλώσσας στο πλαίσιο 
της νομικής γλωσσολογίας, καθώς ο σκοπό της μελέτης αποτε-
λεί η προσπάθεια να δοθεί μία απάντηση στο εξής ερώτημα: εί-
ναι η ελληνική νομική γλώσσα συνεχής από το 1974 μέχρι σήμε-
ρα; Η μελέτη αρχίζει με την επεξήγηση της βασική ορολογίας η 
οποία εφαρμόζεται στη μεθοδολογία της έρευνας. Στη συνέχεια 
στις μεθοδολογικές παρατηρήσεις αναφέρεται ο τρόπος με τον 
οποίο πραγματοποιείται η έρευνα, ενώ παρουσιάζεται και ο 
διεπιστημονικός χαρακτήρα της μελέτης. Περνώντας στο εμπειρικό 
μέρος, παρουσιάζονται παραδειγματικές αναλύσεις των οποίων 
τα αποτελέσματα συζητούνται στο επόμενο βήμα της έρευνας. Στο 
τέλος προτείνονται πεδία εφαρμογής των συμπερασμάτων που 
προκύπτουν από τη μελέτη καθώς και μια προοπτική ανάπτυξης 
της έρευνας. Υπογραμμίζεται όμως ότι η παρούσα μελέτη δεν 

12 Grewendorf & Ratherd 2009, 1. 
13 Cf. Melinkoff 1963, Tiersma 1999. 
14 Cf. Mattila 2006, Galdia 2009. 
15 Gortych-Michalak 108. 
16 Φεφές 2004, 23-24. 
17 Μόζερ και Παναρέτου 2009, 1014. 
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αντικαθιστά τις παρούσες διαχρονικές γλωσσολογικές και νομικές 
έρευνες που αφορούν στην καταγραφή18 ή στη μεταγραφή19 
της ελληνικής γλώσσας στη νομική χρήση μετά το 197420, όπως 
αναφέρεται λεπτομερώς στη συνέχεια. 

1. Βασικές έννοιες
Ο όρος νομική γλώσσα που προτείνεται για χρήση στην παρούσα 
μελέτη έχει επιλεχθεί βάσει των παρόντων ορισμών στην ελλη-
νική επιστήμη, τόσο στα νομικά όσο και στη νομική φιλολογία21 
που αξίζει να αναφερθούν. Ο Κριαράς22 αναφέρει τον όρο νομική 
γλώσσα σε σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη νομική 
θεωρία και τη νομική πράξη, ενώ ο Σταυράκης23 αναφέρει τον ίδιο 
όρο γράφοντας ότι δεν υπάρχει καμία νομική γλώσσα, αλλά είναι 
ένα ύφος – μια ειδική γλώσσα της νομικής χρήσης εν γένει. Επί-
σης σε σχετικές μελέτες υπάρχουν και άλλοι όροι που αναφέρουν 
το ύφος της γλώσσας που χρησιμοποιείται τόσο στη νομοθεσία, 
αλλά και σε άλλα νομικά πεδία. Έτσι μπορούν να αναφερθούν οι 
εξής όροι: 1) γλώσσα του πολιτεύματος και των νόμων24, 2) γλώσ-
σα της νομικής πράξης στα κείμενα του Συντάγματος, των νόμων, 
των διοικητικών πράξεων, των δικαστικών αποφάσεων κ. λπ.25, 3) 
γραπτός νομικός λόγος και οι κατηγορίες του: νομοθεσία, νομο-
λογία, δικαστηριακή γενικότερα πράξη, εξωδικαστηριακή νομική 
πρακτική και νομική φιλολογία26, 4) νομικός λόγος – η γλώσσα 
των νόμων27, 5) γλώσσα των νομικών κειμένων28. 

Στη μελέτη αυτή εξετάζονται διαφορετικά είδη νομικών κει-
μένων: τα περισσότερα από αυτά είναι οι νόμοι και το Σύνταγμα, 
αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται και άλλα κείμενα (π. 
χ. φορολογικά έντυπα, νομολογία, ερμηνεία), ωστόσο από τους 

18 Μέξης 600-605. 
19 Ευρυγένης 1976, 21-27. 
20 Αναφορά τους μαζί με συγκεκριμένη βιβλιογραφία βρίσκεται π. χ. στο Gortych-

-Michalak 2013, 44-55. 
21 Τον όρο «νομική φιλολογία» τον πρότεινε ο Ευρυγένης 1976, 26. 
22 Κριαράς 1982, 113-117. 
23 Σταυράκης 1995, 74-78. 
24 Αγγελίδης 7-13. 
25 Μανέσης 1999. 
26 Ευρυγένης 1982. 
27 Παναρέτου 2009. 
28 Σταυράκης 1995. 
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παραπάνω όρους το σύνταγμα «νομική γλώσσα» φαίνεται να ται-
ριάζει περισσότερο στην παρούσα μελέτη ειδικά όταν βασίζεται 
στη έννοια του Κριαρά29. Ο όρος αυτός έχει μια πολύ ευρεία έννοια, 
γιατί σημαίνει τη γλώσσα στο νοµικό χώρο, δηλαδή η γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στη νομοθεσία, στην εφαρμογή των κανόνων δι-
καίου, στη νομική επιστήμη, στην επαγγελματική ζωή των νομι-
κών. Πρέπει όμως να υπογραμμίσω ότι το αντικείμενο της έρευνάς 
δεν είναι η γλώσσα, αλλά τα κείμενα που γράφτηκαν/συντάχθη-
καν με την χρήση της συγκεκριμένης, ειδική γλώσσας εννοούμενης 
ως υποσύστημα της εθνικής γλώσσας που χρησιμοποιείται για ει-
δικούς λόγους (νομική θεωρία και πράξη). 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στην παρούσα έρευνα σημα-
ντικό ρόλο παίζει και ένας άλλος όρος, ο νομικός λόγος, τον οποίο 
εισήγαγε η καθηγήτρια, Ελένη Παναρέτου, η οποία γράφει: νοµι-
κός λόγος (...) η γλώσσα των νόµων30 και έτσι προκύπτει ότι ο όρος 
«νομική γλώσσα» είναι υπερώνυμο σε σχέση με τον όρο «νομικός 
λόγος». Οι διαιρέσεις της νομικής γλώσσας είναι παρούσες στη βι-
βλιογραφία εδώ και χρόνια31 και βασίζεται σε πολλά κριτήρια από 
τα οποία η λειτουργία νομοθεσία πάντα χωρίζει τη γλώσσα τον 
νόμων (κειμένων των νόμων)32 από τις άλλες υποκατηγορίες της 
νομικής γλώσσας. 

Άλλα φαινόμενα στα οποία πρέπει να αναφερθώ είναι οι ασυνέ-
χειες και οι συνέχειες της ελληνικής νομικής γλώσσας. Τι εννοείται 
με τους όρους αυτούς στην παρούσα μελέτη; Τους χρησιμοποιώ 
ονομάζοντας γλωσσικά και νομικά φαινόμενα εκείνα τα οποία 
βρίσκονται στα αναλυόμενα τουλάχιστον κείμενα. Ο ρόλος τους 
είναι να τεκμηριώσουν αν το μεταγενέστερο κείμενο έχει συνεχή 
ή ασυνεχή χαρακτήρα σε σχέση με το προγενέστερο κείμενο. Λόγω 
του διεπιστημονικού χαρακτήρα της έρευνας και τα φαινόμενα που 
ονομάζονται ασυνέχειες και συνέχειες εδώ, έχουν διεπιστημονικό 
χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουν γλωσσικό-κειμενικό 
χαρακτήρα ακόμη και νομικό πραγματικό κάποτε. 

29 Κριαράς 1982. 
30 Παναρέτου 2009, 15-18. 
31 Cf. Šarčevič 1997, 11. Mattila 2006, 4-5, Cao 2007 9-10, Galdia 2009, 91. 
32 Cf. Kielar 1977, Kurzon 1989, Trosborg 1995, Roszkowski 1999, Tiersma 1999. 
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2. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις
Η νομική γλωσσολογία έχει διεπιστημονική (interdisciplinary) 
φύση γιατί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα νομικά κείμενα δεν 
έχουν μόνο τον πληροφοριακό-επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά 
ρυθμίζουν και ακόμη δημιουργούν τις συνθήκες της ανθρωπινής 
ζωής. Για μια πληρέστερη κατανόηση των νομικών κειμένων χρει-
άζεται όχι μόνο η γλωσσική ικανότητα, αλλά και η νομική γνώση33. 
Βάσει αυτής της προϋπόθεσης, η μεθοδολογία της έρευνας έχει 
εκλεκτικό (eclectic) χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνονται 
υπόψη στοιχεία της γλωσσολογικής και της νομικής επιστήμης. 

Στη μελέτη αυτή συγκεκριμένα εφαρμόζεται η μεθοδολογία της 
παραμετροποίησης (parametrisation) η οποία έχει εφαρμοστεί 
επίσης στις νομικές-γλωσσολογικές έρευνες34. Η μεθοδολογία αυτή 
βασίζεται στον ορισμό των γλωσσικών-νομικών παραμέτρων ενός 
ορισμένου γλωσσικού φαινόμενου. Στη μελέτη αυτή το φαινόμενο 
είναι οι νομικοί θεσμοί που ορίζονται μέσα σε (με κειμενικά κομ-
μάτια) και μέσα από ορισμένα νομικά κείμενα. Οι παράμετροι βα-
σίζονται στο μοντέλο της νομικής επικοινωνίας35 όπου υπάρχουν 
τρεις βασικοί πυρήνες: 1) αποστολέας, 2) μήνυμα, 3) παραλήπτης. 
Οι παραμέτροι περιέχουν σχετικές διαστάσεις (dimensions) και 
χαρακτήρες (attributes) που αποτελούν μια φόρμα η οποία αποτε-
λεί σημείο αναφοράς για τη σύγκριση ορισμένων νομικών θεσμών. 
Στη φόρμα αυτή λαμβάνονται υπόψη τόσο σχετικά γλωσσικά φαι-
νόμενα όσο και νομικά. Σε κάθε αναλυόμενο νομικό θεσμό εφαρ-
μόζεται το ίδιο μοντέλο που αποτελεί το λεγόμενο «τρίτο στοιχείο 
σύγκρισης (tertium comparationis)». 

Το σώμα των κειμένων είναι βασικά μια ομάδα κειμένων νόμων 
που ίσχυαν κατά την περίοδο 1974-2014, συμπεριλαμβανομένου 
και του Συντάγματος. Το βασικό γέγονος είναι ότι οι αναλυόμενοι 
νόμοι ισχύουν μέχρι τώρα και είναι εκτελεσμένες νομικές πράξεις, 
αλλά η μορφή τους έχει τροποποιηθεί εν μέρει (π. χ. καταργήσεις, 
τροποποιήσεις κειμένων των νόμων) από την πρώτη στιγμή που 
δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ μέχρι σήμερα. Καθώς υπάρχει η υπόθε-
ση που υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο ελληνικό 
κράτος, η νομική γλωσσα της χώρας είναι μια συνέχεια και αυτήν 

33 Galdia 2009, 32. 
34 Nowak-Michalska 2013, 23-37. 
35 Sandrini 34-36. 
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τη θέση θα επιχειρήσω να αποδείξω. Το άλλο κριτήριο επιλογής 
κειμένων είναι το γεγονός ότι οι κανόνες δικαίου που είναι γραμ-
μένοι στα κείμενα νόμων έχουν απόλυτη και γενική ισχύ, καθώς 
αφορούν όλους τους πολίτες, γιατί είναι πηγές γενικού δικαίου. 
Έτσι μπορεί να μας δώσουν μια πολύ γενική εικόνα μιας κατάστα-
σης και όχι μόνο ένα κομμάτι μιας πραγματικότητας. 

Η πρώτη φάση της έρευνας βασίζεται στις παρατηρήσεις που 
προκύπτουν από τη μελέτη των κειμένων νόμων και των ερμη-
νειών τους από την περίοδο 1974-2014. Η σειρά παρατηρήσεων 
(findings) οδηγεί σε μια κατηγοριοποίηση μεταβολών που έγιναν 
στα κείμενα των νόμων η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει επαγω-
γής (induction). Έτσι υπάρχει δυνατότητα να κατηγοροποιηθούν 
οι τύποι των λεγόμενων συνεχειών και ασυνεχειών που είναι ορα-
τές στα σχετικά παραδείγματα. Οι τύποι συνέχειας που ορίζω εί-
ναι οι εξής: 1) συνέχεια μετά μόνο γλωσσικές μεταβολές, 2) μερική 
συνέχεια – επέκταση, 3) μερική συνέχεια – μείωση, 4) φαινομενική 
ασυνέχεια. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι εμφανίστηκαν οι μεταβολές στη γλώσ-
σα των κειμένων, ορίζω τα σημεία σύγκρισης ορισμένων φαινομέ-
νων όπου εφάρμοσα τη νομική μεθοδολογία ερμηνείας. Το σημείο 
σύγκρισης αποτελεί η στιγμή που αρχίζει να ισχύει ένα καινούριο 
κείμενο νόμου (π. χ. δημοσιέυση ενός νόμου ο οποίος αλλάζει έναν 
άλλο νόμο) στο ΦΕΚ. Έτσι υπάρχει ένα χρονικό (πραγματικό) ση-
μείο αναφοράς της σύγκρισης ορισμένων νομικών θεσμών που 
έχουν σχέση με την ιδιωτική ζωή σχεδόν κάθε Έλληνα πολίτη. Το 
σημείο αυτό είναι η ημερομηνία τέλους ισχύος ενός θεσμού ή η αρχή 
ισχύος ενός καινούριου θεσμού. Για κάθε παράδειγμα το χρονικό 
σημείο ορίζεται ξεχωριστά – σε εξάρτηση από την πραγματική 
ημερομηνία δημοσίευσης ή μετατροπής ή κατάργησης κειμένου. 

Στη συνέχεια, η σύγκριση κειμένων γίνεται στη βάση της παρα-
μετροποίησης (parametrisation) ορισμένων νομικών θεσμών. 
Καθορίζω τότε σχετικές παραμέτρους (parameters), οι οποίες πε-
ριείχαν σχετικές διαστάσεις (dimensions) και γλωσσικές και νο-
μικές-πραγματικές και έτσι υπήρξε μια βάση σύγκρισης που είναι 
πολύ ακριβής και δίνει καθαρές πληροφορίες τύπου ένα-μηδέν 
(στα μαθηματικά 1-0). 

Η πρώτη παράμετρος αφορά την πηγή από την οποία προέρχε-
ται ένα ορισμένο κείμενο. Βεβαίως ο Έλληνας νομοθέτης είναι ένα 
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αφηρημένο όν και στην ουσία είναι όλο το σύστημα ανθρώπων και 
κρατικών φορέων που αποτελούν τον λεγόμενο «αποστολέα». Οι 
διαστάσεις αυτής της παραμέτρου είναι ως εξής: 

1. 1. νομικό σύστημα (εθνικό / διεθνές)36, 
1. 2. τύπος νομικού συστήματος (αστικό δίκαιο (civil law) / 

εθιμικό δίκαιο (common law) / άλλο π. χ. θεοκρατικό)
1. 3. τύπος προσωπικότητας (φυσικό / νομικό πρόσωπο),
1. 4. εξουσία (νομοθετική / δικαστική / εκτελεστική)
1. 5. αρμοδιότητα (παναρμοδιότητα / μερική αρμοδιότητα),
1. 6. ρόλος / θέση στο νομικό σύστημα,
1. 7. φάσμα αρμοδιότητας του αποστολέα,

Η δεύτερη παράμετρος αφορά το κείμενο – μήνυμα και περι-
λαμβάνει τις διαστάσεις που το χαρακτηρίζουν. Το μήνυμα, αντί-
θετα με τον αποστολέα του, έχει πραγματική φύση η οποία εξ ορι-
σμού είναι προσιτή για όλους τους πιθανούς παραλήπτες του. Οι 
διαστάσεις της παραμέτρου είναι οι εξής:

2. 1. γλώσσα (εθνική / αποκλειστικό ύφος (καθαρεύουσα) / 
δημοφιλής τύπος (δημοτική)

2. 2. γλωσσικό φαινόμενο (λέξη, σύνταγμα, πρόταση, κειμενικές 
μονάδες: π. χ. διάταξη, παράγραφος, έδαφος, άρθρο, κεφάλαιο, 
μέρος βιβλίου κλπ.),

2. 3. σημασία στο νομικό πεδίο (εντολή / απαγόρευση / 
εξουσιοδότηση),

2. 4. γλωσσικό ύφος (γενική / εξειδικευμένη γλώσσα),
2. 5. τύπος νομικής γλώσσας (βάσει των ειδών των νομικών 

κειμένων που υπάρχουν στη νομική επιστήμη),
2. 6. είδος νομικού κειμένου (βάσει της νομικής επιστήμης),
2. 7. μορφή αποστολής κειμένου (γραπτή – προφορική)37,
2. 8. φάσμα λειτουργίας (γενικό δίκαιο / κλάδος δικαίου),
2. 9. ισχύς (ημερομηνία / γεγονός έναρξης ισχύος). 

Η τρίτη παράμετρος αφορά τον παραλήπτη του κειμένου. Ο 
ρόλος της παραμέτρου είναι να οριστούν τα χαρακτηριστικά των 

36 Στην παρένθεση αναφέρονται ορισμένα, πιθανά χαρακτηριστικά (attributes). 
37 Η διάσταση αυτή μπορεί να έχει εφαρμογή στο ελληνικό νομικό σύστημα στην 

περίπτωση που π. χ. ο Άρειος Πάγος εκδίδει την απόφαση διαβάζοντάς την 
δυνατά στη συνεδρίαση. 
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πιθανών παραληπτών του μηνύματος από την πραγματική και 
νομική άποψη. Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά δεν παίζουν ρόλο σε 
αυτήν την παράμετρο γιατί κατά το ελληνικό νομικό σύστημα τα 
υποκείμενα μιας εξουσίας υποχρεούνται να γνωρίζουν τον νόμο, 
σύμφωνα με την λατινική παροιμία «Ignorantia iuris nocet». Έτσι 
στην πραγματικότητα είναι πρόβλημα του παραλήπτη το πως θα 
μάθει το νόμο και τα δικαιώματά του. Στη νομική επικοινωνία πρέ-
πει όμως να διαχωριστεί ο παραλήπτης κειμένου από τον παραλή-
πτη νόμου. Ο πρώτος έχει μόνο την υποχρέωση να ξέρει τον νόμο, 
ενώ ο δεύτερος υποχρεούται να εφαρμόσει ορισμένους νόμους38. 
Στην παρούσα έρευνα η παράμετρος του παραλήπτη αφορά τον 
δεύτερο, προαναφερόμενο τύπο, δηλαδή το υποκείμενο που 
υποχρεούται να εφαρμόσει έναν συγκεκριμένο νόμο. Οι διαστάσεις 
ενός τέτοιου παραλήπτη είναι ως εξής:

3. 1. τύπος προσωπικότητας (φυσικό / νομικό πρόσωπο),
3. 2. ομάδα παραληπτών (όλοι οι πολίτες / ορισμένη ομάδα 

πολιτών),

Το αντικείμενο της έρευνας στα παραδείγματα αποτελούν οι 
μονάδες κειμένου όπου εμφανίζεται το αναλυόμενο φαινόμενο. 
Αυτές μπορούν να είναι: 1) όλο το κείμενο, 2) μια δομική μονάδα 
του κειμένου π. χ. κεφάλαιο, άρθρο, παράγραφος. 

3. Ανάλυση - παραδείγματα
Σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις η ανάλυση απο-τελείται 
από τέσσερα φαινόμενα: 1) συνέχεια μετά μόνο από γλωσσικές με-
ταβολές, 2) μερική συνέχεια – επέκταση, 3) μερική συνέχεια – μεί-
ωση, 4) φαινομενική ασυνέχεια. Κάθε φαινόμενο παραμετροποι-
είται με τη χρήση των ίδιων παραμέτρων και διαστάσεων. Μετά 
από κάθε μερική ανάλυση συγκεκριμένου κριτηρίου αναφέρονται 
οι παρατηρήσεις (κάτω από κάθε πίνακα). 

3. 1. Συνέχεια μετά μόνο γλωσσικές μεταβολές
Στο ελληνικό νομικό σύστημα υπάρχουν ορισμένοι νόμοι οι 
οποίοι δεν αντικαταστάθηκαν από άλλους νόμους ή διατάγματα. 
Έχουν όμως μεταβληθεί κατά την περίοδο 1974-2014. Το πιο 

38 Gortych-Michalak 2013, 96-109. 
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χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Σύνταγμα της Ελλάδας του 
1968 το οποία ίσχυσε μέχρι το 1975 όποτε και ψηφίστηκε το νέο 
Σύνταγμα. Το Σύνταγμα του 1975 ισχύει μέχρι σήμερα μετά τις 
τροποποιήσεις του το 1986 και το 2001. 

Από όλο το κείμενο επιλέχτηκε ένα δείγμα που δείχνει τις δια-
φορές μεταξύ των εξεταζόμενων συνταγμάτων και αποτελεί όλη 
τη διάταξη που έχει μορφή πρότασης. Το χρονικό σημείο αναφοράς 
της σύγκρισης είναι η ημερομηνία 11/07/1975 οπότε άρχισε να 
ισχύει το Σύνταγμα του 1975. 

Πίνακας 1. Συνέχεια νομικής πραγματικότητας, γλωσσικές 
αλλαγές *

Σύνταγμα 1968 Σύνταγμα 1975 (στη σημερινή του 
μορφή)

(Μέρος Ι, άρθρο 7, παρ. 6)
Πας Έλλην, δυνάμενος να φέρη 
όπλα, υποχρεούται να συντελή εις 
άμυναν της Πατρίδος, κατά τους ορι-
σμούς των νόμων. 

(Μέρος ΙΙ, άρθρο 4, παρ. 6)
Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει 
όπλα είναι υποχρεωμένος να συντε-
λεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμ-
φωνα με τους ορισμούς των νόμων. 

Παράμετρος Διάσταση Χαρακτηριστικό Σύνταγμα 
1968

Σύνταγμα 
1975

1. αποστολέας 

1. 1. νομικό σύστημα εθνικό + +
διεθνές - -

1. 2. τύπος νομικού 
συστήματος

αστικό δίκαιο + +
άλλο - -

1. 3. τύπος 
προσωπικότητας

θεσμός + +
νομικό πρόσωπο - -
φυσικό 
πρόσωπο - -

1. 4. εξουσία
νομοθετική + +
εκτελεστική - -
δικαστική - -

1. 5. αρμοδιότητα
παναρμοδιότητα + +
μερικής 
αρμοδιότητας - -

1. 6. ρόλος / θέση 
στο νομικό σύστημα

Νομοθέτης + +
Άλλος - -

1. 7. φάσμα 
αρμοδιότητας του 
αποστολέα1

όλο το κράτος + +
διοικητική 
μονάδα - -

∗  Οι σημειώσεις των πινάκων ακολουθούν αυτοτελή αρίθμηση και παρατίθενται 
στο τέλος του κειμένου, πριν από τη βιβλιογραφία. 
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2. μήνυμα

2. 1. εθνική γλώσσα

ελληνική 
(καθαρεύουσα) + -

ελληνική 
(δημοτική) - +

2. 2. γλωσσικό 
φαινόμενο 

πρόταση απλό (1 
ρήμα) + -

πρόταση 
σύνθετο (πολλά 
ρήματα)

- +

2. 3. σημασία στο 
νομικό πεδίο

εντολή2 + +
απαγόρευση - -
εξουσιοδότηση - -

2. 4. γλωσσικό ύφος γενική γλώσσα - -
ειδική γλώσσα + +

2. 5. τύπος νομικής 
γλώσσας 

γλώσσα νόμων + +
άλλος τύπος

2. 6. είδος νομικού 
κειμένου

νόμος/σύνταγμα + +
διάταγμα - -
νομολογία - -
κείμενο νομικής 
πράξης - -

2. 7. μορφή 
αποστολής κειμένου

γραπτή στο ΦΕΚ + +
προφορική - -
Άλλη - -

2. 8. φάσμα 
λειτουργίας γενικό δίκαιο + +

2. 9. ισχύς

μετά από 
δημοσίευση

+3 -

από 
συγκεκριμένη 
μέρα

- +4

3. παραλήπτης

3. 1. τύπος 
προσωπικότητας

φυσικό 
πρόσωπο + +

νομικά πρόσωπα + +

3. 2. ομάδα 
παραληπτών

όλα τα 
υποκείμενα 
δικαίου

+ +

ορισμένη 
κατηγορία 
υποκειμένων

- -



Karolina Gortych-Michalak440

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι σχεδόν όλες οι 
διαστάσεις είναι ίδιες για τις δύο υπό εξέταση μονάδες. Υπάρχουν 
όμως μικρές διαφορές από τις οποίες μια αφορά τη διάσταση «2. 
1. εθνική γλώσσα». Η διαφορά στην εκδοχή της εθνικής γλώσσας 
επηρεάζει και τη διάσταση «2. 2. γλωσσικό φαινόμενο» όπου η 
διαφορά είναι πιο καθαρή από γλωσσική άποψη. Η διαφορά είναι 
αποτέλεσμα της πασίγνωστης ασθενούς διγλωσσίας39 η οποία 
άφησε τα σημάδια της σε όλη την ελληνική γλώσσα, σε όλους 
τους τομείς της ζωής των Ελλήνων40. Μετά το 1974, πολλά νομικά 
κείμενα μεταγράφηκαν από την καθαρεύουσα στη δημοτική ή 
καλύτερα στην κοινή γλώσσα. Έτσι υπό το πρίσμα της λειτουργίας 
της αναλυόμενη διάταξης στο ελληνικό νομικό σύστημα δύο 
συγκρινόμενα τμήματα κειμένου είναι ισοδύναμα. Σε αυτήν την 
περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να ονομαστεί αυτό το φαινόμενο 
«συνέχεια» από τη νομική άποψη και «μεταβολή» από τη γλωσσική 
άποψη, γιατί οι δύο γλωσσικές εκδοχές περιλαμβάνονται σε μια 
εθνική γλώσσα - την ελληνική. O Horrocks επιβεβαιώνει αυτήν τη 
θέση γράφοντας «it was only in 1986 that ‘demotic’translation of the 
Constitution was ratified»41, ενώ ακόμη και μετά το 1986 το γνήσιο 
κείμενο του Συντάγματος του 1975 χρησιμοποιούνταν από τους 
νομικούς για λόγους ερμηνείας42. 

Εκτός από τη διαφορά στο γλωσσικό επίπεδο παρατηρείται 
ακόμη και η διαφορά που αφορά τη διάσταση «2. 7. ισχύς». Στη 
νομοθετική πρακτική της Ελλάδας οι δύο εφαρμοζόμενες λύσεις 
είναι εναλλακτικές, από τις οποίες η λύση του Συντάγματος είναι 
το πιο συνεχές φαινόμενο. Από την άλλη πλευρά ο χρόνος θέσης σε 
ισχύ είναι λίγο διαφορετικός, αλλά πάντα μετά από δημοσίευση και 
αυτό είναι κοινό χαρακτηριστικό των δύο κειμένων. 

3. 2. Μερική συνέχεια – επέκταση
Με τη φράση «μερική συνέχεια» εννοώ τη συνεχή παρουσία ενός 

νομικού θεσμού. Η παρουσία αυτή μπορεί να μεταβληθεί – να αυξηθεί 
ή να μειωθεί- ανάλογα με τις τροποποιήσεις του συγκεκριμένου 
κειμένου που αποτελεί θεμέλιο έναρξης και «ζωής» ενός νομικού 

39 Fergusson 1959. 
40 Tseronis 2002. 
41 Horrocks 2010, 462. 
42 Mackridge 1990, 18. 



Ασυνέχειες ή συνέχειες της ελληνικής νομικής γλώσσας (1974-2014) 441

θεσμού. Στην παρούσα παράγραφο αναφέρεται ένα παράδειγμα που 
δείχνει το πεδίο επέκτασης της σημασίας του νομικού ορισμού των 
ληξιαρχικών βιβλίων και πράξεων. Το χρονικό σημείο αναφοράς της 
σύγκρισης είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του μεταβλημμένου 
κειμένου του νόμου 344/1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων. 

Πίνακας 2. Επέκταση: αλλαγές στη νομική πραγματικότητα 
και στο γλωσσικό κείμενο (απόσπασμα)

Νόμος 344/1976 μέχρι 
17/04/2013

Νόμος 344/1976 μετά από 
18/04/20135

Άρθρο 8. 
Ληξιαρχικά βιβλία - Ληξιαρχικαί 
πράξεις

Άρθρο 8 Ληξιαρχικά βιβλία - 
Ληξιαρχικαί πράξεις
Άρθρο 8Α Πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης
Ληξιαρχικών Πράξεων6

Παράμετρος
Διάσταση Χαρακτηριστικό Νόμος 

344/19767
Νόμος 
344/19768

1. αποστολέας 1. 1. νομικό 
σύστημα

εθνικό + +
διεθνές - -

1. 2. τύπος νομικού 
συστήματος

αστικό δίκαιο + +

άλλο - -

1. 3. τύπος 
προσωπικότητας

θεσμός + +
νομικό πρόσωπο - -
φυσικό πρόσωπο - -

1. 4. εξουσία
νομοθετική + +
εκτελεστική - -
δικαστική - -

1. 5. αρμοδιότητα
παναρμοδιότητα + +
μερικής 
αρμοδιότητας - -

1. 6. ρόλος / θέση 
στο νομικό σύστημα

Νομοθέτης + +
Άλλος - -

1. 7. φάσμα 
αρμοδιότητας του 
αποστολέα9

όλο το κράτος + +

διοικητική 
μονάδα - -
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2. μήνυμα

2. 1. εθνική γλώσσα

ελληνική 
(καθαρεύουσα) + +

ελληνική 
(δημοτική) - +

2. 2. γλωσσικό 
φαινόμενο 

άρθρο μονό + -

άρθρο σύνθετο 
(εκτεταμένο) - +

2. 3. σημασία στο 
νομικό πεδίο

εντολή10 + +
απαγόρευση - -
εξουσιοδότηση - -

2. 4. γλωσσικό ύφος γενική γλώσσα - -
ειδική γλώσσα + +

2. 5. τύπος νομικής 
γλώσσας 

γλώσσα νόμων + +
άλλος τύπος

2. 6. είδος νομικού 
κειμένου

νόμος/σύνταγμα + +
διάταγμα - -
νομολογία - -
κείμενο νομικής 
πράξης - -

2. 7. μορφή 
αποστολής κειμένου

γραπτή στο ΦΕΚ + +
προφορική - -
άλλη - -

2. 8. φάσμα 
λειτουργίας γενικό δίκαιο + +

2. 9. ισχύς

ημερομηνία 
δημοσίευσης

- +11

από συγκεκριμένη 
μέρα +12 -

3. παραλήπτης 
3. 1. τύπος 
προσωπικότητας

φυσικό πρόσωπο - -
νομικά 
πρόσωπα13 + +

3. 2. ομάδα 
παραληπτών

όλα τα 
υποκείμενα 
δικαίου

-

ορισμένη 
κατηγορία 
υποκειμένων

+ +
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Από την παράγραφο 3. 1 και από την παραπάνω ανάλυση 
προκύπτει ότι υπάρχουν μερικές αλλαγές μεταξύ των συγκρινόμε-
νων κειμένων.  Η πρώτη διαφορά είναι ορατή στη διάσταση «2. 1. 
εθνική γλώσσα» γιατί ένα μέρος του νόμου 344/1976 που ισχύει 
σήμερα είναι έχει συνταχθεί στην καθαρεύουσα. Έτσι ένα πιθανό 
ενοποιημένο κείμενο αυτού του νόμου έχει καθαρά μεικτό χαρα-
κτήρα από την άποψη της εκδοχής της γλώσσας. Σε αυτές τις περι-
στάσεις είναι δύσκολο να πει κανείς ότι υπάρχει καθαρή διαφορά 
μεταξύ των κειμένων και έτσι προτείνεται να ονομαστεί αυτό το 
φαινόμενο «συνέχεια». 

Εκτός από τον μεικτό χαρακτήρα του κειμένου παρατηρείται η 
συνέχεια στους αριθμούς των άρθρων, γιατί τα νέα κομμάτια του 
κειμένου, τα άρθρα, δεν έχουν κανένα νέο αριθμό, αλλά αποτελούν 
επέκταση του προηγούμενου αριθμού: 8 και 8Α. Ο καινούριος θε-
σμός τότε δεν είναι απολύτως ανεξάρτητος από το παρόν ισχύον 
νομικό σύστημα και ο νομοθέτης δείχνει ότι αναπτύσσεται ο μέχρι 
τις 18. 04. 13 ισχύων νομικός θεσμός. 

Ανάλογα, στην παράγραφο 3. 1. της παρούσας μελέτης παρα-
τηρείται η διαφορά που αφορά τη διάσταση «2. 7. ισχύς». Οι δύο 
ημερομηνίες, αν και διαφορετικές, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστι-
κό, διότι οι νόμοι αρχίζουν να ισχύουν μετά τη δημοσίευση. Ο νόμος 
4144/2013 από τη στιγμή της δημοσίευσής του στο ΦΕΚ, ενώ ο νό-
μος 344/1976 έξι μήνες από τη δημοσίευσή του. Αξίζει να υπογραμ-
μιστεί το γεγονός ότι οι δύο νόμοι ισχύουν ταυτόχρονα και πρέπει 
να εφαρμοστούν από τους παραλήπτες τους. 

3. 3. Μερική συνέχεια – μείωση
Αντίθετα με την προηγούμενη περίπτωση, στη νομική γλώσσα και 
ιδίως στα νομικά κείμενα, υπάρχουν και περιπτώσεις περιορισμού 
του φάσματος της σημασίας και της λειτουργίας ενός ορισμένου 
νομικού θεσμού. Το παράδειγμα αυτού του φαινομένου είναι 
ορατό στο Προεδρικό Διάταγμα Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών 
της 16-22. 01. 1930. Από τη μορφή του σημερινού κειμένου του 
διατάγματος προκύπτει ότι το φάσμα του πρώτου άρθρου αυτού 
του διατάγματος μειώθηκε για τελευταία φορά από το Προεδρικό 
Διάταγμα αριθ. 409 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
περί Ανωνύμων Εταιριών (Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων 
Εταιριών», όπως κωδικοποιήθηκε με το Β. Δ. 174/1963), προς 
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το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της 
Πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 
1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
13ης Δεκεμβρίου 1976, της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 και, μερικώς, της Έβδομης 
Οδηγίας 83/349/EΟK του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983. 

Πίνακας 3. Μερική συνέχεια – επέκταση

Π. Δ. της 16-22. 1. 193014 κείμενο του 1930 Π. Δ. της 16-22. 1. 1930 όπως ισχύει 
σήμερα15

Άρθρο 1. — Eις ειδικόν της Εφημερίδος της 
Κυβερνσήσεως, φέρον τον τίτλο «Εφημερίς 
της Κυβερνήσεων Δελτίον Ανωνύμων Εται-
ριών», θέλουσι καιαχωρίζεσθαι τα κάτωθι 
δημοσιεύματα:
α) Υπουργικαί σποφάσεις περί συστάσεως 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών,
β) Υπουργικαί σποφάσεις περί εγκρίσεως 
τροποποιήσεως καταστατικού Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών,
γ) Υπουργικαί αποφάσεις περί ανακλή-
σεως ή συστάσεως ελληνικών ανωνύμων 
εταιριών,
δ) αποφάσεις περί παροχής αδείας εφαρ-
μογής των ειδικών διατάξεων των ανωνύ-
μων εταιριών,
ε) υπουργικοί αποφάσεις περί ανακοινώ-
σεων διορισμού αντικλήτου αλλοδαπών 
ανωνύμων εταιριών,
στ) Υπουργικαί σποφάσεις περί συστάσεις 
Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών,
ζ) υπουργικοί αποφάσεις περί εγκρίσεως 
τροποποιήσεων καταστατικών ελληνικών 
και αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών,
η) υπουργικοί αποφάσεις περί παροχής 
αδείας ενεργείας ασφαλιστικών πράξεων 
εν Ελλάδι εις ελληνικά$ και αλλοδαπάς 
ασφαλιστικάς εταιρίας, ως και μεσίτας των 
αγγλικών Λλόυδς,
θ) υπουργικοί αποφάσεις περί αποδόσεως 
εγγυήσεων κ. λπ. νομίμου εν Ελλάδι εργα-
ζομένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και
ι) παν άλλο δημοσίευμα καταχωρούμενον 
μετ’ αποφάσιν του Υπουργού της Εθνικής 
Οικονομίας. 

Άρθρο 1. — Eις ειδικόν της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως, φέρον τον τίτλο «Εφημερίς 
της Κυβερνήσεων Δελτίον Ανωνύμων Εται-
ριών», θέλουσι καιαχωρίζεσθαι τα κάτωθι 
δημοσιεύματα:
(α-ß) (Καταργήθηκαν με το άρθρο 43 π. δ. 
409/1986). 
γ) Υπουργικαί αποφάσεις περί ανακλήσεως 
ή συστάσεως ελληνικών ανωνύμων εταιρι-
ών,
δ) Αποφάσεις περί παροχής αδείας εφαρμο-
γής των ειδικών διατάξεων των ανωνύμων 
εταιριών,
ε) Υπουργικοί αποφάσεις περί ανακοινώσε-
ων διορισμού αντικλήτου αλλοδαπών ανω-
νύμων εταιριών,
στ) (Καταργήθηκε με το άρθρο 43 π. δ. 
409/1986.)
ζ) Υπουργικοί αποφάσεις περί εγκρίσεως 
τροποποιήσεων καταστατικών ελληνικών 
και αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών,
η) Υπουργικοί αποφάσεις περί παροχής 
αδείας ενεργείας ασφαλιστικών πράξεων εν 
Ελλάδι εις ελληνικάς και αλλοδαπάς ασφα-
λιστικάς εταιρίας, ως και μεσίτας των αγγλι-
κών Λλόυδς,
θ) Υπουργικοί αποφάσεις περί αποδόσεως 
εγγυήσεων κ. λπ. νομίμου εν Ελλάδι εργαζο-
μένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και
ι) Παν άλλο δημοσίευμα καταχωρούμενον 
μετ’ αποφάσιν του Υπουργού της Εθνικής 
Οικονομίας. 
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Παράμετρος Διάσταση Χαρακτηριστικό
Π. Δ. της 
16-22. 1. 
1930 16

Π. Δ. της 
16-22. 1. 
193017

1. αποστολέας 

1. 1. νομικό σύστημα
εθνικό + +

διεθνές - -

1. 2. τύπος νομικού 
συστήματος

αστικό δίκαιο + +

άλλο - -

1. 3. τύπος 
προσωπικότητας

θεσμός + +
νομικό πρόσωπο - -

φυσικό πρόσωπο - -

1. 4. εξουσία

νομοθετική - -

εκτελεστική - -

δικαστική - -

ρυθμιστή του 
πολιτεύματος + +

1. 5. αρμοδιότητα

παναρμοδιότητα + +

μερικής 
αρμοδιότητας - -

1. 6. ρόλος / θέση στο 
νομικό σύστημα

Νομοθέτης - -

Άλλος + +

1. 7. φάσμα 
αρμοδιότητας του 
αποστολέα18

όλο το κράτος + +

διοικητική μονάδα - -
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2. μήνυμα
2. 1. εθνική γλώσσα

ελληνική 
(καθαρεύουσα) + +

ελληνική 
(δημοτική) - -

2. 2. γλωσσικό 
φαινόμενο 

Άρθρο με 
παραγράφους α-ι + -

Άρθρο με 
παραγράφους γ-ε 
και ζ-ι

- +

2. 3. σημασία στο νομικό 
πεδίο

εντολή19 + +
απαγόρευση - -
εξουσιοδότηση - -

2. 4. γλωσσικό ύφος γενική γλώσσα - -
ειδική γλώσσα + +

2. 5. τύπος νομικής 
γλώσσας 

γλώσσα νόμων - -
γλώσσα 
εκτελεστικών 
κειμένων

+ +

2. 6. είδος νομικού 
κειμένου

νόμος/σύνταγμα - -
διάταγμα + +
νομολογία - -
κείμενο νομικής 
πράξης - -

2. 7. μορφή αποστολής 
κειμένου

γραπτή στο ΦΕΚ + +
προφορική - -
Άλλη - -

2. 8. φάσμα λειτουργίας γενικό δίκαιο + +

2. 9. ισχύς

ημερομηνία 
δημοσίευσης

+20 -

από συγκεκριμένη 
μέρα - +21

3. παραλήπτης

3. 1. τύπος 
προσωπικότητας

φυσικό πρόσωπο - -
νομικά πρόσωπα + +

3. 2. ομάδα παραληπτών

όλα τα υποκείμενα 
δικαίου - +

ορισμένη 
κατηγορία 
υποκειμένων

+ +
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Το αναλυόμενο κείμενο του διατάγματος, σε αντίθεση με τα 
προηγούμενα παραδείγματα, έχει την ίδια τιμή (θετική), που έχει 
η διάσταση «2. 1. εθνική γλώσσα». Αυτό είναι αποτέλεσμα του 
γεγονότος ότι η τελευταία μετατροπή του κειμένου του διατάγματος 
κατήργησε κάποιες κειμενικές μονάδες, ενώ η προγενέστερη (Β. Δ. 
20-28. 5. 103943) τροποποίηση, βάσει της οποίας προστέθηκε το 
άρθρο 7, ήταν ακόμη γραμμένη στην καθαρεύουσα. 

Η βασική διαφορά υπάρχει στο επίπεδο του περιεχομένου, το 
οποίο περιορίστηκε από ένα άλλο διάταγμα (Π. Δ. 409/1986). Ακόμη 
και όταν τα εδάφια α-β και στ΄ καταργήθηκαν με το νέο διάταγμα, 
τα ίχνη τους έμειναν ορατά μέσα στο ενοποιημένο κείμενο. Αυτά 
είναι: 1) συνεχείς αριθμοί εδαφίων της προγενέστερη εκδοχής και 
2) η φράση «Καταργήθηκε με το άρθρο 43 του π. δ. 409/1986) 
αντί για κείμενο στα εδάφια 1-β και στ . Αυτά τα ίχνη βρίσκονται 
στο κυρίως κείμενο (όχι στη νομολογία, στις παρατηρήσεις ή στις 
αναφορές) του διατάγματος και δείχνουν ότι 3 στα 10 εδάφια του 
πρώτου άρθρου διαγράφτηκαν. Στην ουσία όμως αυτό σημαίνει 
ότι ορισμένες αποφάσεις δεν έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ από την 
1η Ιανουαρίου 1987. Αυτό το φαινόμενο δείχνει τη «συνέχεια» του 
αναλυόμενου κειμένου που είναι εμφανής στους αριθμούς των 
εδαφίων και του κειμένου στην παρένθεση, αλλά ταυτόχρονα η 
συνέχεια αυτή οδηγεί στη μείωση του φάσματος της σημασίας και 
του ρόλου του θεσμού της ΦΕΚ σε σχέση με τις Ανώνυμες Εταιρείες. 

Επιπλέον παρατηρείται στην περίπτωση 3. 2 μια παρόμοια 
κατάσταση σε σχέση με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
διατάγματος. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία που ορίζεται σε 
κάθε αναλυόμενο κείμενο διατάγματος, το διάταγμα ως πράξη 
είτε σε μορφή ενοποιημένου κειμένου είτε σε μορφή μίας ενότητας 
όλων των σχετικών διαταγμάτων που αλληλοσυμπληρώνονται, 
ισχύει συνεχώς από την παλιότερη ημερομηνία μέχρι σήμερα, 
ενώ οι αλλαγές του ισχύουν από τη συγκεκριμένη, μεταγενέστερη 
ημερομηνία. 

3. 4. Φαινομενική ασυνέχεια

Η τελευταία κατηγορία φαινομένων που μπορεί να δείχνουν 
τη συνεχή ή ασυνεχή φύση της ελληνικής νομική γλώσσας είναι 

43 ΦΕΚ, τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 208. 
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η λεγόμενη φαινομενική συνέχεια. Ως παράδειγμα αυτού του 
φαινομένου εφαρμόζεται ο θεσμός της προίκας στο αστικό 
δίκαιο. Το κείμενο αναφοράς είναι ο Αστικός Κώδικας πριν από το 
1983 (από το 1940) και μετά το 1983. Κατά το έτος αυτό έγιναν 
μεταβολές στο ΑΚ με τις οποίες αφαιρέθηκε η προίκα. Έτσι όλα τα 
κομμάτια του ΑΚ είναι σχεδόν μεγάλα και ο σκοπός της μελέτης 
αυτής δεν είναι η καταγραφή των εύκολα προσιτών κειμένων, 
στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα πιο συμβολικά κομμάτια 
του κειμένου του ΑΚ. 

Πίνακας 4. Φαινομενική ασυνέχεια – προίκα στο νόμο και έξω 
από το νόμο

Αστικός Κώδικας πριν από το 
198322 Αστικός Κώδικας μετά το 198323

Κεφάλαιον τέταρτον. Προσωπικαί 
σχέσεις μεταξύ των συζύγων. 
Κεφάλαιον πέμπτον. Περιουσιακαί 
σχέσεις των συζύγων εν γλενει. 

Κεφάλαιο τέταρτο24. Σχέσεις των 
συζύγων από το γάμο. 25

Κεφάλαια Τέταρτο και Πέμπτο του 
Τέταρτου
Βιβλίου του Αστικού Κώδικα συγ-
χωνεύονται σε ενιαίο τέταρτο Κε-
φάλαιο με τίτλο: “Σχέσεις των συ-
ζύγων από τον γάμο”. 

Κεφάλαιον έκτον. Προίξ. 

Καταργούνται όλες οι διατά-
ξεις του Έκτου Κεφαλαίου του 
Τέταρτου Βιβλίου του Αστικού 
Κώδικα (άρθρα 1406 έως 1437), 
που αφορούν την προίκα. Κάθε 
περιουσιακή επίδοση που αποτε-
λεί σύσταση προίκας είναι άκυρη 
από την έναρξη ισχύος αυτού του 
νόμου26. 

Κεφάλαιον έβδομον. Διαζύγιον. Κεφάλαιο έβδομο. Διαζύγιο. 27
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Παράμετρος Διάσταση Χαρακτηριστικό

Αστικός 
Κώδικας 
πριν από 
το 1983

Αστικός 
Κώδικας 
μετά το 
1983 

Πράξη 
διοικητικού 
προσδιορισμού 
φόρου 
προίκας28

1. αποστολέας 1. 1. νομικό 
σύστημα

εθνικό + - +
διεθνές - - -

1. 2. τύπος 
νομικού 
συστήματος

αστικό δίκαιο + -

Φορολογικό 
δίκαιο - - +

1. 3. τύπος 
προσωπικότητας

θεσμός + - +
νομικό πρόσωπο - - -

φυσικό πρόσωπο - - -

1. 4. εξουσία

νομοθετική + - -
εκτελεστική - - +

δικαστική - - -

1. 5. αρμοδιότητα
παναρμοδιότητα + - +

μερικής 
αρμοδιότητας - - -

1. 6. ρόλος / 
θέση στο νομικό 
σύστημα

Νομοθέτης + - -

Εκτελεστής - - +

1. 7. φάσμα 
αρμοδιότητας 
του αποστολέα29

όλο το κράτος + - +

διοικητική 
μονάδα - - -
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2. μήνυμα
2. 1. εθνική 
γλώσσα

ελληνική 
(καθαρεύουσα) + - -

ελληνική 
(δημοτική) - - +

2. 2. γλωσσικό 
φαινόμενο 

άρθρο τίτλος και 
περιεχόμενο + - -

Έντυπο - τίτλος - - +

2. 3. σημασία στο 
νομικό πεδίο

εντολή30 + - +
απαγόρευση - - -
εξουσιοδότηση - - -

2. 4. γλωσσικό 
ύφος 

γενική γλώσσα - - -
ειδική γλώσσα + - +

2. 5. τύπος 
νομικής γλώσσας 

γλώσσα νόμων + - -
γλώσσα νομικής 
πράξης - - +

2. 6. είδος 
νομικού κειμένου

νόμος/σύνταγμα + - -
Διάταγμα - - -
Νομολογία - - -
κείμενο νομικής 
πράξης - - +

2. 7. μορφή 
αποστολής 
κειμένου

γραπτή στο ΦΕΚ + - +
Προφορική - - -

Άλλη - - -

2. 8. φάσμα 
λειτουργίας γενικό δίκαιο + - +

2. 9. ισχύς

ημερομηνία 
δημοσίευσης

- - -

από 
συγκεκριμένη 
μέρα

+31 - +32

3. παραλήπτης 
3. 1. τύπος 
προσωπικότητας

φυσικό πρόσωπο + - +
νομικά 
πρόσωπα33 - + -

3. 2. ομάδα 
παραληπτών

όλα τα 
υποκείμενα 
δικαίου

- - -

ορισμένη 
κατηγορία 
υποκειμένων

+ - +
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Ο πίνακας με τις παραμέτρους έχει επεκταθεί με μια πρόσθε-
τη στήλη με σκοπό να παρουσιαστεί μια συνέχεια του θεσμού 
της προίκας σε πεδίο άλλο από τη νομοθεσία δηλαδή στη νομική 
πράξη. Στη σύγκριση βάσει των παραμέτρων και των διαστάσεων 
μεταξύ των δύο εκδοχών του κειμένου του Αστικού Κώδικα (πριν 
και μετά το 1983) υπάρχει μια μεγάλη διαφορά που βασίζεται στο 
θεμελιώδες κριτήριο παρουσίας ενός ορισμένου θεσμού (εδώ της 
προίκας) στο εθνικό σύστημα εν γένει. Ο ΑΚ μετά από το 1983 δεν 
προβλέπει καμία δυνατότητα παρουσίας της προίκας στο αστικό 
δίκαιο. Έτσι, στη στήλη του υπάρχουν μόνο αρνητικά σύμβολα 
που δείχνουν ξεκαθαρά ότι ο εν λόγω θεσμός απλώς δεν υπάρχει 
στο νομικό σύστημα της Ελλάδας μετά το 1983. 

Έτσι στη σύγκριση του Αστικού Κώδικα με την Πράξη διοικη-
τικού προσδιορισμού φόρου προίκας παρατηρούνται μερικές δια-
φορές που αφορούν τις εξής διαστάσεις:

- «1. 2. τύπος νομικού συστήματος» γιατί μετά το 1983 η προί-
κα έγινε μόνο το αντικείμενο του φορολογικού δικαίου της 
Ελλάδας,

- «1. 4. εξουσία» γιατί μετά το 1983 η προίκα έγινε αντικείμενο 
της εκτελεστικής εξουσίας μόνο και όχι της νομοθετικής,

- «1. 6. ρόλος / θέση στο νομικό σύστημα» (του αποστολέα) 
γιατί σε σχέση με την παραπάνω διάσταση ο Υπουργός Οικο-
νομικών που εξέδωσε την απόφαση συμπεριλαμβανομένου 
του παραδείγματος της σχετικής πράξης είναι όργανο της 
εκτελεστική εξουσίας και όχι της νομοθετικής,

- «2. 1. εθνική γλώσσα» όπως και στα προηγούμενα παραδείγ-
ματα που αναλύθηκαν, ο Αστικός Κώδικας του 1940 είναι το 
κείμενο που δεν έχει μεταγραφεί πλήρως στην κοινή γλώσσα, 
ενώ η πράξη του 2014 είναι προϊόν της σημερινής ελληνικής 
ειδικής γλώσσας νομικής χρήσης,

- τις συνδεδεμένες διαστάσεις: «2. 5. τύπος νομικής γλώσσας», 
«2. 6. είδος νομικού κειμένου» οι οποίες έχουν διαφορετικές 
τιμές (αρνητικό/θετικό σύμβολο δίπλα στο σχετικό χαρακτη-
ριστικό)· η κατάσταση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι 
η προίκα δεν είναι αντικείμενο της νομοθεσίας μετά από το 
1983 και έτσι δεν βρίσκεται στο κείμενο νόμου που συντάσ-
σεται με τη γλώσσα των νόμων. 
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Από την πρώτη φάση της σύγκρισης προκύπτει το συμπέρασμα 
που υποδεικνύει ότι ο θεσμός της προίκας έπαψε να υπάρχει στο 
ελληνικό νομικό σύστημα και ταυτόχρονα στη νομική ελληνική 
γλώσσα μετά το 1983. Όμως η επέκταση της σύγκρισης σε νομι-
κά κείμενα άλλης χρήσης έδειξε ότι υπάρχει μερική συνέχεια του 
θεσμού αυτού και γι’ αυτό το λόγο το φαινόμενο αυτό μπορεί να 
ονομαστεί φαινομενική συνέχεια η οποία δεν είναι μια πραγματι-
κή, απόλυτη ασυνέχεια. 

4. Συμπεράσματα
Οι παράμετροι των εξεταζόμενων φαινόμενων της νομικής γλώσ-
σας δείχνουν καθαρά τις αλλαγές που έλαβαν μέρος στο ελληνικό 
νομικό σύστημα στα τελευταία σαράντα χρόνια. Θετικά και αρνη-
τικά σύμβολα δίπλα σε συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι μια 
ομάδα δεδομένων που βοηθούν στην αξιολόγηση της κατάστασης 
και δίνουν μια απάντηση στο αρχικό ερώτημα για τον συνεχή ή 
ασυνεχή χαρακτήρα της νομικής ελληνικής γλώσσας κατά τα έτη 
1974-2014. Όπως προκύπτει από τις τέσσερις κατηγορίες των 
υπό εξέταση φαινομένων στη νομική γλώσσα, η συνέχεια είναι 
κυρίαρχο φαινόμενο στη νομική ελληνική γλώσσα. Παρατηρείται 
ακόμη ότι δεν βρέθηκαν παραδείγματα απόλυτης συνέχειας π. χ. 
ένα νομικό κείμενο που να ισχύει χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή από 
το 1975 (ή προγενέστερα) μέχρι σήμερα, καθώς και δε βρέθηκε 
παράδειγμα μια απόλυτης ασυνέχειας, εννούμενης ως μια διακοπή 
της παρουσίας ενός συγκεκριμένου θεσμού. Βεβαίως δεν αναφέ-
ρονται στη μελέτη θεσμοί που εμφανίστηκαν στο ελληνικό νομικό 
σύστημα μετά το 1974 από μηδενική βάση. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σίγουρα υπήρξαν αλλαγές 
στην ελληνική νομική γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα η μελέτη της 
φυσικής μορφής των νομικών κειμένων δείχνει ότι παρόλα αυτά 
υπάρχουν πολλές σχέσεις μεταξύ των διαφοροποιημένων κειμέ-
νωνκαι οι αλλαγές που έγιναν δεν έχουν ακραίο χαρακτήρα και δεν 
μηδενίζουν έναν ορισμένο θεσμό. Βάσει των ευρημάτων μπορεί να 
δοθεί η απάντηση στο βασικό ερώτημα και εύκολα μπορούμε να 
πούμε ότι η νομική ελληνική γλώσσα είναι μια συνέχεια. Ταυτό-
χρονα, οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν προκύπτουν από τις 
κοινωνικές μεταβολές (ισότητα φύλων όσον αφορά την προίκα) ή 
τις τεχνολογικές μεταβολές (συγκρότηση των ψηφιακών βάσεων 
δεδομένων), πολιτιστικές μεταβολές κλπ. 
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Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι χρήσιμα όχι μόνο για του 
νομικούς γλωσσολόγους, αλλά και για τους νομικούς, καθότι πα-
ρέχουν ένα εργαλείο που διευκολύνει την ερμηνεία των νομικών 
κειμένων. Τα συμπεράσματα δείχνουν ακόμη πως άλλαξε η νομική 
ζωή των Ελλήνων κατά τις τελευταίες δεκαετίες – ενώ επιπλέον 
αποτελούν μια πηγή πληροφοριών και για τους κοινωνιολόγους 
και (λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση της γλώσσας με τη νομική ζωή) 
και για του κοινωνιογλωσσολόγους. Η προτεινόμενη μέθοδος πα-
ραμετροποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ερευνών 
για τους επιστήμονες και τους ερευνητές που ασχολούνται με την 
ιστορική σύγκριση των ειδικών γλωσσών και των κειμένων και 
συγκεκριμένα για τους συγκριτικούς νομικούς και γλωσσολόγους. 
Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι η εφαρμοζόμενη στη μελέτη μέθο-
δος εμπλουτίζει τις μέχρι τώρα υπάρχουσες έρευνες που αφορούν 
στην ελληνική νομική γλώσσα από ιστορική άποψη και μπορεί να 
αποτελέσει ακριβές όργανο μέτρησης και ταξινόμησης των μετα-
βολών. 

Τελικές παρατηρήσεις
Η μελέτη είχε ως σκοπό να δώσει μια απάντηση στο ερώτηημα: 
είναι η ελληνική νομική γλώσσα συνεχής από το 1974 μέχρι σήμερα; 
Βάσει των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν υπάρχει η δυνα-
τότητα να δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση: ναι, η ελληνική νομική 
γλώσσα είναι συνεχής από το 1974 μέχρι σήμερα. Η εφαρμοσμένη 
μεθοδολογία παραμετροποίησης παρέχει έτσι με ακρίβεια, σχεδόν 
μαθηματικά, δεδομένα που υποστηρίζουν αυτήν την απάντηση. 

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της μελέτης μπορεί να εφαρμο-
στεί τόσο στη γλωσσολογική όσο και στη νομική επιστήμη, αλλά 
ταυτόχρονα τα αποτελέσματα μπορεί να είναι χρήσιμα και στους 
φιλολόγους και στους νομικούς και σε άλλους επιστήμονες. Αξίζει 
να αναφερθεί εδώ ότι η παραμετροποίηση, η οποία εφαρμόστη-
κε στη μελέτη, είναι ακόμη μία μέθοδος ακριβούς σύγκρισης και 
στις σύγχρονες συγκριτικές έρευνες π. χ. φαίνεται να είναι χρήσιμη 
ακόμη στη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών νομικών συστημάτων 
και νομικών γλωσσών. Αυτός ο τρόπος στην παρούσα φάση εξε-
τάζεται σε μια ομάδα επτά γλωσσών (πολωνική, αγγλική, ουγγρι-
κή, ελληνική, σουηδική, ισπανική και κινέζικη) από την άποψη της 
νομικής μεταφρασεολογίας στο ερευνητικό πρόγραμμα «Παραμε-
τροποίηση της νομικής μεταφρασεολογίας του αστικού δικαίου 
και της πολιτικής δικονομίας». 
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Όι σημειώσεις των τεσσάρων πινάκων
1 Δημιουργός πηγής γενικού δικαίου. 
2 Δεοντική τροπικότητα. 
3 16. 11. 1968. 
4 11. 07. 1975. 
5 Νόμος 4144/13. 
6 Το άρθρο αυτό περιέχει άλλες 4 παραγράφους, οι οποίες αναφέ-

ρονται στο νόμο 4144/2013, άρθρο 4, παρ. 2. 
7 Μέχρι 17/04/2013. 
8 Μετά από 18/04/2013 οπότε άρχισε να ισχύει ο Νόμος 4144/13. 
9 Δημιουργός πηγής γενικού δικαίου. 
10 Υποχρεωτική χρήση ορισμένου πληροφοριακού συστήματος. 
11 Ημερομηνία δημοσίευσης του τροποποιητικού νόμου 4144/2013. 
12 Έξι μήνες από τη δημοσίευση δηλ. από τις 11/12/1976. 
13 Συμπεριλαμβανομένων κρατικών αρχών. Εδώ συγκεκριμένα 

πρόκειται για ληξιαρχεία. 
14 ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 22 της 1ης Ιανουαρίου 1930. 
15 Στίγκας 2007, 280-282. 
16 Κείμενο του 1930. 
17 Όπως ισχύει σήμερα. 
18 Δημιουργός πηγής γενικού δικαίου. 
19 Υποχρεωτική για τους μετόχους και τις αρχές ανώνυμων εταιρειών. 
20 16. 11. 1968. 
21 01. 01. 1987. 
22 ΦΕΚ, τεύχος Α΄ αρ. φύλλου 91. 
23 Από τις 18. 02. 1983. 
24 Το Τέταρτο και το Πέμπτο του Τέταρτου Βιβλίου του Αστικού 

Κώδικα συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο Τέταρτο Κεφάλαιο. 
25 Τελειώνει με το άρθρο 1416. 
26 Άρθρο 15 του Ν 1329/1983. 
27 Αρχίζει με το άρθρο 1438. 
28 Κατά το παράρτημα της απόφασης ΠΟΛ 215. ΦΕΚ, τεύχος Β΄, 

αριθμός φύλλου 2739 της 14ης Οκτωβρίου 2014. 
29 Δημιουργός πηγής γενικού δικαίου. 
30 Υποχρεωτική χρήση ορισμένου πληροφοριακού συστήματος. 
31 Από την 1η Ιουλίου 1941. 
32 Από την 1η Ιανουαρίου 2015. 
33 Συμπεριλαμβανομένων κρατικών αρχών. Εδώ συγκεκριμένα 

πρόκειται για ληξιαρχεία. 
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ρωπαϊκής Συνταγματικής Θεωρίας και Πράξης (11) 2: 306-360. 
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Νόμος 1329/1983. Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου: «Εφαρ-
μογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας ανδρών και γυναι-
κών στον αστικό κώδικα, τον εισαγωγικό του νόμο, την εμπορι-
κή νομοθεσία και τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, καθώς και 
μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του αστικού κώδικα 
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Απριλίου 2013: 1167-1198. 

Οδηγία 76/207 /ΕΟΚ. 1976: Οδηγία του Συμβουλίου της 9ης Φε-
βρουαρίου 1976 περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μετα-
χειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον άφορα την πρόσβαση σε 
απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση 
και τις συνθήκες εργασίας. Βρυξέλλες: Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 376L0207: 70-73. 

Προεδρικό Διάταγμα της 16-22. 1. 1930 Περί Δελτίου Ανωνύμων 
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Σύνταγμα της Ελλάδας. 1975. Αθήνα: ΦΕΚ, τεύχος Α΄ αρ. φύλλου 
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Μαίρη Μαργαρώνη: Η εξάπλωση της Μπαχάι Πίστης από το 
Ιράν στην Ελλάδα: Συμβολή στην ιστορία και τον πολιτισμικό 
βίο των ελληνικών θρησκευτικών μειονοτήτων   ......................   159
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ελληνική κοινωνία: πολιτισμικές ρήξεις εντός ενός ελλη-
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20ού αιώνα στην Ελλάδα   .........................................................   103
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Πολυξένη Κ. Μπίστα: «Η ιερή τάξη των πραγμάτων»: στοιχεία 
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Νίκος Μαυρέλος: “Πάρεργον”, “Παίγνιον” και “Διηγηματική 
εγκυκλοπαίδεια”: Ο “ναρκισσισμός” της νεοελληνικής δημιουρ-
γικής πεζογραφίας ως όχημα της πρώιμης νεοτερικότητας 
(1716-1866)   ..............................................................................   581
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Κωνσταντίνος Πωπ και η «επικίνδυνος [ειδολογική] καινο-
τομία» του νεοελληνικού χρονογραφήματος (1848)   ............   661
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τεχνικός πεζός λόγος στην εφημερίδα το Άστυ, 1891-1900   ......   689

Μαρία Καραΐσκου: Ρήξεις και συνέχειες στην ιστορία του νεο-
ελληνικού διηγήματος: ο Δημοσθένης Βουτυράς και το 
«φάντασμα» της ηθογραφίας (1900-1930)   ...........................   703

Αθηνά Κορούλη: Μετά την ηθογραφία: οι νέες κατευθύνσεις 
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Κωνσταντίνος Φουρναράκης: Από το Μισολόγγι του Δ. Σο-
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Τάμαρα Κόστιτς – Παχνόγλου: Η Αθήνα και τα σπίτια της 
από την μεταπολεμική ως την καταναλωτική κρίση στο έργο 
του Αντρέα Φραγκιά   ................................................................   567

Γιώργος Κωστακιώτης: Από τη δυστοπία στη ρήξη. Ο απο-
κλεισμός και η απομόνωση του ατόμου στο έργο του Γιάννη 
Μακριδάκη   ................................................................................   583
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Ζωή Βερβεροπούλου: Ο δημιουργός σε α΄ πρόσωπο: έντυπες 
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Φωτεινή Βασιλοπούλου, Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου: «Παρα-
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Aγγελική Σπυροπούλου: Ελληνοαγγλικές λογοτεχνικές συναν-
τήσεις του 19ου αι.- πρόσληψη και διαπολιτισμικότητα   ......   115
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