
Η ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΙΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ 

-------
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
• Α΄Μέρος 

• Δικαιοπολιτικός στόχος του νέου Ποινικού Κώδικα

• Βασικά χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης 

• Κριτική προσέγγιση της μεταρρύθμισης

• Β΄ Μέρος 

• Η απόφαση ΟλΑΠ 2/2022 και ο σύννομος βίος 

• Το «κοινό περί δικαίου αίσθημα»

• Η «άλλη» προσέγγιση

2



ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

• Ορθολογικός εκσυγχρονισμός 

• Νέα ιστορική πραγματικότητα

• Νέες μορφές παραβατικότητας 

• Περιορισμένοι πόροι επένδυσης στο ποινικό 
σύστημα

• Αποσπασματική πολυνομοθέτηση

• Ειδικοί ποινικοί νόμοι
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ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Ι)

Παρέμβαση στο Ειδικό Μέρος Ποινικού Κώδικα:

• Μείωση πλαισίου ποινής  αδικημάτων (πχ 
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική 
κατάσταση / 299 νΠΚ)

• Τροπή κακουργημάτων σε πλημμελήματα (πχ 
απάτη κάτω των 120.000 € / 386 νΠΚ)

• Κατάργηση αδικημάτων (πχ κατάργηση της κατ’ 
επάγγελμα τέλεσης κλοπής / 374 νΠκ ) 
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ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΙΙ)

Παρέμβαση στο Γενικό Μέρος Ποινικού Κώδικα:

• Εφαρμογή ευμενέστερης διάταξης (άρθρο 2 νΠΚ)

• Μείωση ανώτατου ορίου πρόσκαιρης κάθειρξης (άρθρο 
52 νΠΚ)

• Συνεκτίμηση των συνεπειών της ποινής για τον 
κατηγορούμενο και τους οικείους του (79 νΠΚ)

• Συρροή λόγων μείωσης της ποινής (83 νΠΚ)

• Συνολική ποινή μέχρι 20 έτη στα κακουργήματα μέχρι 8 
έτη στα πλημμελήματα (άρθρο 94 νΠΚ)
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ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΙΙΙ)

• Ελαφρυντικές περιστάσεις (άρθρο 84 νΠΚ)
• Σύννομος βίος 
• Μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και κατά την 

κράτηση
• Μη εύλογη διάρκεια της δίκης 

• Υπό όρο απόλυση καταδίκου (105 νΠΚ υπό το πνεύμα 
του «νόμου Παρασκευόπουλου» ) 

• Νεαρός ενήλικας (133 νΠΚ) : Αύξηση ορίου ηλικίας 
για μειωμένη ποινή στα 25 έτη (δυνητικό)
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ

Η διπλή παρέµβαση στις διατάξεις του Γενικού και Ειδικού 

Μέρους του Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019) 

δεν κινήθηκε προς τον εξορθολογισµό των ποινών, 

αλλά ουσιαστικά προς την κατεύθυνση του περιορισµού της 

ποινικής καταστολής 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

Προβληματισμός
Ο νέος Ποινικός Κώδικας και οι εν συνεχεία τροποποιήσεις 

του συμβάλουν στον στόχο της αντιμετώπισης  της 
εγκληματικότητας;

Είναι αποτελεσματικό το ποινικό μας σύστημα;

Απάντηση 

Για να επιτευχθεί η γενική και η ειδική πρόληψη ο Ποινικός 
Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως σημαντικές, αλλά όχι ως μοναδικές 
παράμετροι ενός ενιαίου ποινικού συστήματος
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

• Προηγήθηκε της νομοθέτησης μελέτη ανάλυσης των 
δεδομένων/σκοπιμότητας των πιθανών τροποποιήσεων ;

• Κατά την πολυετή λειτουργία της νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής διερευνήθηκαν και οι λοιπές μεταβλητές στη 
λειτουργία του ποινικού μας συστήματος;

• Tο σύστημα αστυνόμευσης

• Το σωφρονιστικό σύστημα

• Το Κράτος έχει επαρκώς επενδύσει στην προληπτική 
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας;
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Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Για να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα της 
Γενικής και Ειδικής Πρόληψης θα πρέπει 

μεθοδολογικά να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας 
στην εγκληματική συμπεριφορά

Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου 

Richard A. Posner (BA Yale, LLB Harvard)
Πρόεδρος του US Court of Appeals 

Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Chicago
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ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

• Από τα οικονομικά στο δίκαιο :

Το κόστος ευκαιρίας  (opportunity cost)

• Ορισμός:

Η απώλεια της ευκαιρίας όταν λαμβάνεται μία 
απόφαση αντί μιας άλλης
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ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

• Ένα πρόσωπο διαπράττει ένα έγκλημα, επειδή 
από την τέλεση του το προσδοκώμενο όφελος  
υπερέχει του αναμενόμενου κόστους 

• Το αναμενόμενο κόστος για τον δράστη είναι 

• το κόστος κτήσης εγκληματικού εξοπλισμού  

• το κόστος της ποινικής τιμωρίας, 

• το κόστος ευκαιρίας της απόφασης τέλεσης 
συγκεκριμένου εγκλήματος αντί άλλου 
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ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Επηρεάζεται από :

Α) την πιθανότητα της σύλληψης 

Β) το ύψος της ποινής
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ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ /ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ  

Χρηματική ποινή Πιθανότητα σύλληψης/καταδίκης Κόστος Τιμωρίας

1.000 €                                         1                                                1.000 €

100.000 €                                        0,01                                           1.000 €

1.000.000 €                                        0,001                                         1.000 €

∞ 0                                                1.000 € 

500  €                                          2                                               1.000 €
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (Ι)

Ποιος είναι ο πιο ωφέλιμος συνδυασμός των τριών 
παραγόντων για την Κοινωνία και το Κράτος;

Για την Κοινωνία: 
• Η ισορροπία ανάμεσα στην ποινή και στο κόστος του 

εγκλήματος είναι το αποτέλεσμα της επένδυσης του 
Κράτους σε υποδομές 

Για το Κράτος μεσοβραχυπρόθεσμα :
• Το έλλειμα των υποδομών του υποκαθίσταται από την 

αύξηση της ποινής, έτσι ώστε να ισορροπεί το κόστος 
του εγκλήματος 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (ΙΙ)

Ποιος είναι ο πιο ωφέλιμος συνδυασμός των τριών 
παραγόντων για τον εγκληματία ;

Για τον εγκληματία : 

• Η μείωση των υποδομών του Κράτους μειώνει τις 
πιθανότητες σύλληψης και το κόστος ευκαιρίας 

• Όταν ο δράστης εξετάζει την περίπτωση της 
διαφυγής από την τιμωρία, η βεβαιότητα της μικρής 
τιμωρίας προκαλεί ισχυρότερη εντύπωση από ότι ο 
φόβος μιας αυστηρότερης (Cesare Beccaria)
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η αυστηροποίηση των ποινών σε ένα ποινικό 

σύστημα λειτουργει ως αντιστάθμισμα της 
μειωμένης αποτελεσματικότητας των παραγόντων 

της σύλληψης και καταδίκης  
Δεν έχουμε εκτιμήσει και ασχοληθεί επαρκώς στο 
ελληνικό ποινικό σύστημα με τον παράγοντα της 

σύλληψης/καταδίκης και αυτό φαίνεται στην 
αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών και του 

σωφρονιστικού συστήματος
Ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας θα έπρεπε να είναι το τελευταίο 

στάδιο της ποινικής μεταρρύθμισης και όχι το 
πρώτο
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Ο ΣΥΝΝΟΜΟΣ ΒΙΟΣ – Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ι)

Η θεσμοθέτηση του όρου «σύννομος» τίθεται ώστε να 
εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η ασφαλής 
διαπίστωση του νομικώς κρίσιμου για το Κράτος 

Δικαίου: 

Η συμμόρφωση στο νόμο 

Γιατί στο Κράτος Δικαίου ο πολίτης είναι ελεύθερος να 
διάγει, όπως ο ίδιος κρίνει, εφόσον δεν παραβιάζει 

επιτακτικούς ή απαγορευτικούς κανόνες δικαίου 
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Ο ΣΥΝΝΟΜΟΣ ΒΙΟΣ – Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΙΙ)
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• Είναι ανεπίτρεπτο να ελέγχεται η κατά το 
Σύνταγμα (άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β) απαραβίαστη 
προηγούμενη ατομική και οικογενειακή του ζωή.

• Γιατί η εκπλήρωση απροσδιόριστων "ηθικών 
καθηκόντων" είναι ασυμβίβαστη με τη θετικότητα 
του ποινικού δικαίου.



Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2022 ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ 
ΠΑΓΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΝΟΜΟ ΒΙΟ  (Ι)

Υιοθετεί την γραμματική ερμηνεία  και θέτει τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις εφαρμογής για τον κατηγορούμενο:

• Καθόλη τη διάρκεια της ζωής του και μέχρι την στιγμή της 
τέλεσης της αξιόποινης πράξης, να σέβεται τα έννομα αγαθά 

• Να τηρεί τους κανόνες δικαίου που τα προστατεύουν

• Να συμμορφώνεται κατά την τέλεση πράξεων με το σχετικό 
νόμο που τις ρυθμίζει 

• Το έγκλημα που έχει τελέσει να εμφανίζεται,ως εξαίρεση σε 
αυτή τη σταθερή στάση της ζωής του, ως δυσάρεστη έκπληξη, 
ως γεγονός που ουδείς περίμενε από τον συγκεκριμένο δράστη. 
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2022 ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ 
ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΝΟΜΟ ΒΙΟ (ΙΙ)

• Ο σύννομος βίος δεν ταυτίζεται με το λευκό ποινικό 
μητρώο, το οποίο απλά συνεκτιμάται από το Δικαστήριο 
στο πλαίσιο της ηθικής απόδειξης 

• Αν κάποιος παραβιάζει, ή δεν σέβεται, αστικούς κανόνες 
τότε δεν έχει έρεισμα στο νόμο η συνδρομή στο πρόσωπό 
του της εν λόγω ελαφρυντικής περίστασης

• Ενδιαφέρουν οι περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε 
η πράξη 

• Η επιβλητέα ποινή να είναι σύμφωνη με την αρχή της 
αναλογικότητας
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2022 ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΝΟΜΟ ΒΙΟ (ΙΙΙ)

Η αρχή της αναλογικότητας παραβιάζεται

αν διαπιστωθεί ότι η ποινή, μετά την αναγνώριση 
ελαφρυντικής περίστασης, τελεί σε προφανή 

δυσαναλογία με την βαρύτητα του εγκλήματος και 
την ποινική απαξία της πράξης, ως και την 

επελθούσα από το έγκλημα βλάβη
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ολομ.ΑΠ 2/2022)-
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ «ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑ»

• Στο Σύνταγμα κατοχυρώνεται η «αρχή του κοινωνικού
κράτους δικαίου» η οποία τελεί "υπό την εγγύηση του
Κράτους"(άρθρα 25 και 5 παρ. 2 εδ. α΄)

• Συστήνεται ένα γενικό δικαίωμα για κοινωνική αλληλεγγύη
και δημιουργείται κλίμα ασφαλείας στον πολίτη, ότι η
πολιτεία λαμβάνει πρόνοια και για την μη προσβολή του
«κοινού περί δικαίου αισθήματος», κατ` αναλογία με την
λειτουργία την οποία επιτελεί το αρθ. 5 παρ. 1 του
Συντάγματος, ως προς τα ατομικά δικαιώματα
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΗΣ 
ΚΡΙΣΗ (Ολομ.ΑΠ 2/2022)

Η περί ποινής κρίση του Δικαστηρίου 
• Δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακραία όρια της διακριτικής του 

ευχέρειας
• Επιβάλλεται να τηρεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ αξιόποινης 

πράξης και ποινής για σωφρονισμό του δράστη (ειδική 
πρόληψη) 

• Επιβάλλεται να συμβάλλει στη σταθερότητα και ειρήνευση 
της κοινωνικής ζωής με την παροχή στους πολίτες της 
επιβεβαίωσης, ότι καλώς πράττουν, όταν συμπεριφέρονται 
συννόμως (θετική γενική πρόληψη)

• Να ικανοποιεί παράλληλα το «κοινό περί δικαίου αίσθημα»
του κοινωνικού συνόλου
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑ» 

Στο περιβάλλον του νομικού θετικισμού, που στηρίζει το Κράτος 
Δικαίου, η αντίληψη του «κοινού περί δικαίου αισθήματος» 
διακρίνεται από αβεβαιότητες, που εμποδίζουν την εφαρμογή του:
• Ποιος το καθορίζει 
• Με ποια μεθοδολογία το καθορίζει  
• Ποιους κανόνες χρησιμοποιεί (αν χρησιμοποιεί)
• Τι εγγυήσεις παρέχει 
Το μόνο βέβαιο είναι ότι σχηματίζεται εκτός της δίκης, πριν από 
αυτήν και  χωρίς να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου 
Άρα, για να πάψει να παράγει αβεβαιότητες,  πρέπει να 
προσχωρήσει στον θετικισμό, πλην όμως κάτι τέτοιο είναι 
παράδοξο λόγω της φύσης του
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ» 
ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΤΙΚΙΣΜΟ 

• «Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους» 
(άρθρο 87 παρ.2 του Συντάγματος).

• Το άρθρο 177 του ΚΠΔ ομιλεί περί συνειδήσεως του 
δικαστή

• Το τεκμήριο αθωότητας

• Το δικαίωμα υπεράσπισης απέναντι σε μια σαφή 
κατηγορία 

• Την αρχή του φυσικού δικαστή
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Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΑΠ 2/22

Richard Posner 

• Η  «κοινή λογική» (Commonsense) είναι ό,τι ο καθένας γνωρίζει 
χωρίς να χρειάζεται να σκεφθεί πολύ για το αντικείμενο 

• Η «κοινή λογική» είναι ελλειπτική όπως η διαίσθηση

• Πρόκειται για μια υφιστάμενη πηγή γνώσης, αλλά ελαττωματική

• Λειτουργεί εντός της διαδικασίας λήψης της δικαστικής 
απόφασης  ως «τακτική» κρίσης  (“policy judgment”), με την 
οποία επειδή όλοι συμφωνούν δεν θεωρείται «πολιτική»
(“poliqcal”)
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Richard Posner

• Ο Richard Posner, ως πραγματιστής αντιλέγει στο να τεθεί η 
«κοινή λογική» μέσα στην δικαστική κρίση 

• Ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα των δικαστών είναι να 
αντιστέκονται στην έλξη που ασκεί η «κοινή λογική» και η 
«λαϊκή δικαιοσύνη»

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΧΗ
• Η «κοινή λογική» γίνεται χρήσιμη στον δικαστή μόνον όταν 

καλλιεργείται και αναμειγνύεται με άλλες μορφές γνώσης
• Ο δικαστής πρέπει  να γνωρίζει την κοινωνία για να μπορεί 

να αντιληφθεί, να κρίνει και να εξελίξει το Νόμο. Αυτό το 
πετυχαίνει με τη νομική εμπειρία ή την ανάμειξη της γενικής 
παιδείας με την «κοινή λογική»
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Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΑΠ 2/22

Ο Richard Posner την διεργασία αυτή την 
ονομάζει  “Commonsense Justice”

«Κοινή Λογική της Δικαιοσύνης»

Στοχεύει στην αξιοποίηση της κοινής λογικής, 
που παράγεται μέσα στα όργανα της 

δικαιοσύνης και είναι προϊόν της δικής τους 
γνώσης και εμπειρίας 

29



RICHARD POSNER – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 
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Richard Posner 
Η «Κοινή Λογική της Δικαιοσύνης» στην πράξη εμφανίζεται 
ως δικαστική τεχνική, όταν η γραμματική ερμηνεία του 
Νόμου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που οδηγεί σε 
παράλογο αποτέλεσμα 

Ολομέλεια Αρείου Πάγου 
Η αρχή της αναλογικότητας παραβιάζεται αν διαπιστωθεί 
ότι η ποινή, μετά την αναγνώριση ελαφρυντικής 
περίστασης, τελεί σε προφανή δυσαναλογία με την 
βαρύτητα του εγκλήματος και την ποινική απαξία της 
πράξης, ως και την επελθούσα από το έγκλημα βλάβη



Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟλΑΠ 2/22
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Η ΟλΑΠ 2/2022 όταν θέτει, το «κοινό περί δικαίου 
αίσθημα», ως ένα εκ των κριτηρίων για τον έλεγχο, αν 
η κρίση του δικαστηρίου υπερβαίνει τα ακραία  όρια 
της διακριτικής του ευχέρειας και επιλέγει να μην το 

προσδιορίσει ως νομική έννοια, επιτρέπει ερμηνευτικά 
να ταυτιστεί αυτό με την ”Commonsense Juskce”

την «Κοινή Λογική της Δικαιοσύνης» του 

Richard Posner



Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2022 ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ 
ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ Η «ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
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Ο νομικός θετικισμός δεν αφήνει άλλο περιθώριο 
ερμηνείας παρά μόνο την παραδοχή, ότι ο δικαστής 
ως το κεντρικό πρόσωπο της δικαστικής κρίσης και 

το μόνο αρμόδιο γι’ αυτήν, χρησιμοποιεί ως 
εργαλεία την εμπειρία, την γνώση και τα διδάγματα 
της κοινής λογικής, όπως αυτά  αναπτύσσονται  ως 

πολιτισμός στον κοινωνικό ιστό μέσα στο χρόνο 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Παναγιώτης Λυµπερόπουλος 
panlympero@gmail.com 

@panlympero
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