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Η επανένταξη ως δικαίωμα; 

1.  Αλ αλαηξέμνπκε ζηα θνηλσληθά δηθαηώκαηα ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ην Σύληαγκά 

καο ζπκ-πεξηιακβάλεη θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ηνπο (άξζξν 25) (Αιεμηάδεο, 

Παλνύζεο, 2002). 

 Όια όκσο απηά θαίλεηαη λα αθνξνύλ ηνπο ελ ειεπζεξία ηεινύληεο.  

Τα θνηλσληθά δηθαηώκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ πξνβιέπνληαη κελ ζην Σσθξνληζηηθό 

Κώδηθα (π.ρ. άξζξα 34επ., 40επ.) αιιά ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ή πεξηθόπηνληαη γηα 

ιόγνπο αζθαιείαο ησλ θαηαζηεκάησλ. Τα δηθαηώκαηα ππνρσξνύλ κπξνζηά ζηνπο 

εγγελείο θηλδύλνπο ή ηηο θπιαθηηθέο θνβίεο.  

2. Οη όπνηνη αλαγθαίνη ή ζύκθπηνη ή εγγελείο πεξηνξηζκνί, πέξαλ ηεο θπζηθήο 

ειεπζεξίαο, δελ κπνξνύλ λα αθπξώζνπλ ην δηθαίσκα ζηελ επαλέληαμε (Αιεμηάδεο, 

1989) σο ζπκβαηό κε ην άξζξν 2§1 ηνπ Σπληάγκαηνο, νύηε όκσο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ «ην ηδεώδεο ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο» γηα λνκηκνπνίεζε 

νινθιεξσηηθώλ κεζόδσλ κέζα ζηε θπιαθή (όπσο γηλόηαλ ζην παξειζόλ κε 

δηαηύπσζε ζθνπώλ ηνπ ηύπνπ «ε εμύςσζε ηνπ εζληθνύ θξνλήκαηνο» ή «ε εζληθή 

δηαπαηδαγώγεζε»). Τν δηθαίσκα ζηελ απην-επαλ-έληαμε ηνπ θξαηνύκελνπ είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα δικαίωμα-ομππέλλα, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη από όια ηα 

άιια, πξνβιεπόκελα ζηα ζσθξνληζηηθά θείκελα, δηθαηώκαηα αιιά θαη από ηνπο 

θπζηθνύο θαη εζηθνύο όξνπο δηαβίσζεο ζηε θπιαθή (Γαζθαιάθεο, 1985). Γηπιή 

αληίθαζε:  

 λα ηζρπξίδεηαη θαλείο όηη ζε κηα θαηαπηεζηηθή, δηεθζαξκέλε, ππεξάλσ λόκνπ 

θπιαθή ζα κπνξεί ν (θάζε) θξαηνύκελνο λα πξνεηνηκάζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ 

επάλνδν, αθνύ ζ’ έλα κε-θπζηνινγηθό πιαίζην δελ αλζνύλ ζπλνιηθέο νκαιέο 

ζπκπεξηθνξέο ή επνίσλεο πξννπηηθέο (Παλνύζεο, 1989).     

 λα ζεσξνύκε ηνλ έγθιεηζην σο παξεθθιίλνληα πνπ ρξήδεη «επζπγξάκκηζεο» 

θη από ηελ άιιε λα ηνπ αλαγλσξίδνπκε δηθαηώκαηα θαη ππεπζπλόηεηα (Pratt 

2002). 

 Αλ ε θνηλσληθή απνθαηάζηαζε ζπληζηά κέξνο ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο αμίαο ηνπ αλζξώπνπ-θξαηνύκελνπ θη αλ απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθό ζθνπό ηεο 

έθηηζεο ηεο πνηλήο δελ αξθεί ε εθνύζηα ζπλεξγαζία ηνπ θξαηνύκελνπ (Πηηζειά, 

2004) αιιά επηβάιιεηαη ε αλαγλώξηζε ζηνλ θξαηνύκελν απηνηεινύο δικαιώμαηορ-
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ομππέλλα (θη όρη κόλνλ αλαγλώξηζεο ησλ επηκέξνπο δηθαησκάησλ π.ρ. ζηελ 

εξγαζία, ζηελ εθπαίδεπζε θ.ιπ.). 

 Η αλαγλώξηζε όισλ ησλ δηθαησκάησλ, ζην όλνκα ηεο αλζξσπηάο (humanity) θαη 

ηεο εγγελνύο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξώπηλνπ πξνζώπνπ (inherent dignity et human 

person), ρσξίο αλαθνξά ζε αλακόξθσζε (reformation) ή θνηλσληθή απνθαηάζηαζε 

(social rehabilitation) είλαη δπλαηή. Αξθεί λα κελ θαηηζρύεη ε ηάμε ζην θαηάζηεκα 

θαη ε γεληθή απνδνρή ησλ αλαγθαίσλ ζε κηα «δεκνθξαηηθή (αθόκα θαη «θιεηζηή») 

θνηλσλία» πεξηνξηζκώλ (Bartsch, 1993) ζηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ δηθαησκάησλ.  

 

3. Τα σθειηκηζηηθά ζπζηήκαηα (utilitarian models) απέηπραλ ηόζν ζηε βειηίσζε όζν 

θαη ζηελ επαλέληαμε γη’ απηό θαη πξνηείλνληαη ηα νπδέηεξα ζπζηήκαηα (justice ή 

confinement models) όπνπ –δηα ηνπ ζεβαζκνύ ηεο λνκηκόηεηαο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ– δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ θξαηνύκελν λα ραξάμεη ην δηθό ηνπ 

δξόκν πξνο ηελ (επαλ)έληαμή ηνπ (εληαζζόκελνο ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα ή 

δξάζεηο) (Αιεμηάδεο, 2001).    

 Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνύκε αλ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί νηνλεί– 

δικαίωμα ζπκκεηνρήο ηνπ θξαηνύκελνπ ζε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο 

(rehabilitation programs) θαη αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηεο ζσθξνληζηηθήο δηνίθεζεο 

ζην λα ηα πξνζθέξεη ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (ρσξίο όκσο λα 

ππόθεηηαη ζε δηθαζηηθό έιεγρν;) (Palmer, 1991).  

 

4.  Η ππνρξεσηηθή (σθειηκηζηηθή;) παξέκβαζε «ππέξ ηεο (θνηλσληθήο) αλακόξθσζεο, 

βειηίσζεο, αλαπξνζαξκνγήο» ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ θξαηνύκελνπ-αλζξώπνπ 

(π.ρ. κε ππνρξεσηηθή εξγαζία) ζα ήηαλ πξνθαλώο αληηζπληαγκαηηθή αθνύ ζα 

πξνζέθξνπε ζην άξζξν 2 §1 θαη ζην άξζξν 5 §1 ηνπ Σπληάγκαηνο. H αμηνπξέπεηα 

ησλ θξαηνπκέλσλ – αλζξώπσλ δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα, είλαη ιζόηιμη, κε εθείλε ησλ 

ειεύζεξσλ αλζξώπσλ θαζώο ζηνρεύεη ζηε δηακόξθσζε «κεηα-ηαπηόηεηαο» ύζηεξα 

από ηελ απνθπιάθηζή ηνπ.  

 

5. Η ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ λα δηακνξθώλεη κόλνο ηνπ, όπσο ν ίδηνο λνκίδεη, ηελ 

αηνκηθόηεηά ηνπ θαη ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθόηεηά ηνπ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη 
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ζηνλ κε-παξαλνκήζαληα αιιά λα επεθηείλεηαη θαη ζηνλ «πξώελ» θαηάδηθν πνπ 

δηεθδηθεί ην δηθαίσκα ζηε δεύηεξε επθαηξία. 

 Γηα λα θαηαζηεί όκσο αθώιπηε θαη ηδίσο απνηειεζκαηηθή απηή ε άζθεζε πξέπεη ην 

Κξάηνο λα δηαζθαιίδεη ηνπο ζρεηηθνύο όξνπο. Αλ ε επαλέληαμε (πξέπεη λα) γίλεηαη 

«ζην όλνκα ησλ αξρώλ ηνπ θνηλσληθνύ- πνηληθνύ ζπκβνιαίνπ» σο ζπλνκνιόγεζε 

Πνιηηείαο θαη πνιηηώλ (Γεκόπνπινο, 2003), σο ρξηζηηαληθή εζηθή, θηιαλζξσπηθή 

εθδνρή ή σθειηκηζηηθή εθδνρή, αλ ε ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο λα πξνζηαηεύεη ηνπο 

πνιίηεο ηνπ όρη κόλνλ ηζρύεη κέζα ζηηο θπιαθέο αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηε 

δηακόξθσζε όξσλ νκαιήο επαλόδνπ ζηελ ειεπζεξία, αλ ε ζρέζε ζσθξνληζηηθήο 

αξρήο- έγθιεηζηνπ είλαη ζρέζε (δεκνζίνπ) δηθαίνπ θαη όρη απζαίξεηεο ππνηαγήο, αλ 

ζην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ «αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα» θαη ηδίσο ζην ηκήκα πνπ 

αθνξά ηνλ απηνθαζνξηζκό ζπκ-πεξηιακβάλεηαη θαη ην δηθαίσκα ζηε δεύηεξε 

επθαηξία ην νπνίν επηηάζζεη ζηελ Πνιηηεία όξνπο ζύκπξαμεο, ηόηε κπνξνύκε λα 

αηζηνδνμνύκε. 

 Η πξννπηηθή (potential) ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ζύλλνκεο δσήο ηνπ 

θξαηνύκελνπ κεηά ηελ απνθπιάθηζε δηθαηνινγνύλ ηελ αλαγλώξηζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο ζηελ επαλέληαμε. Τν κνληέιν θνηλσληθήο αλάηαμεο (social 

resettlement model) θαζίζηαηαη αλελεξγό ρσξίο πνιύκνξθεο δξάζεηο κε θεληξηθό 

ρεηξηζηή ηνλ ίδην ηνλ θξαηνύκελν. 

 Δθόζνλ ε «απνθαηάζηαζε» ζπλίζηαηαη ζηελ «επαλαθνξά» ηνπ (πξώελ) 

θξαηνύκελνπ ζηα δηθαηώκαηά ηνπ (Mbanzoulou, 2000) ηόηε γηαηί λα κελ 

αλαγλσξίδεηαη σο απηνηειέο δηθαίσκα απηή ε δηαδηθαζία επαλάθηεζεο πξνζώπνπ 

θαη δηθαησκάησλ; Γηαηί λα πεξηνξηζηνύκε ζε ζηνηρήκαηα ή θαηεπζύλζεηο ηεο 

ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη λα κελ αλαγλσξίζνπκε έλα πξνζσπηθό δηθαίσκα 

(droit subjectif) ζηελ επαλέληαμε, ην νπνίν ζα κπνξεί –αθόκα θαη δηθαζηηθά– λα 

δηεθδηθήζεη ν θξαηνύκελνο από ην Κξάηνο θαη ηε Γηνίθεζε;  

 Μόλνλ αλ ε θπιαθή θνηηάεη πξνο ηα έμσ (ηελ ειεύζεξε θνηλσλία) θαη όρη πξνο ηα 

κέζα (πξνγξάκκαηα ζπκκόξθσζεο γηα ηνπο θξαηνύκελνπο) κπνξεί θάηη λα πεηύρεη 

(Owers, 2007).  
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6. Σηελ ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο λα πξνζηαηεύεη ηελ αμία ηνπ αλζξώπνπ δίλνληάο ηνπ 

κηα δεύηεξε επθαηξία (ζηελ επαλέληαμε) πξέπεη λ’ αληηζηνηρεί θη έλα δικαίωμα ηος 

κπαηούμενος–ανθπώπος, έλα ππνθεηκεληθό δηθαίσκα ζηελ απνθπγή ηνπ 

«θνηλσληθνύ ζαλάηνπ», ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκό θαη κε ην αηνκηθό 

δηθαίσκα ηεο πιήξνπο θαη ζπλερνύο (θαη όρη εθάπαμ) αλάπηπμεο (δειαδή θαη 

βειηίσζεο) ηεο πξνζσπηθόηεηαο.  

 Γελ είλαη απνδεθηό «ε θπιαθή λ’ αξρίδεη από ηε ζηηγκή πνπ ν θξαηνύκελνο βγαίλεη 

από απηήλ» (la prison commence quand on sort) (Spielmann, 2006). 

 Η αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνύ Κξάηνπο θαη ε απνδπλάκσζε ηνπ 

Κξάηνπο Πξόλνηαο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ πξέπεη λα επεξεάζνπλ ηηο 

ζεζκηθέο δνκέο πνπ εγγπώληαη ηα θνηλσληθά δηθαηώκαηα. Τν δίθαην θαη ηα 

δηθαηώκαηα πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ζε «πξναγσγή ζπκπεξηθνξώλ ρξήζηκσλ γηα ηελ 

θνηλσληθή ζπκβίσζε». 

 Σ’ απηό ην πιαίζην πξέπεη λα εληαρζεί ην ππνθεηκεληθό δηθαίσκα θνηλσληθήο 

επαλέληαμεο πνπ –έζησ– θαη «σο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θνηλσληθή αμίσζε κπνξεί 

λα ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπ θξάηνπο» (Κνληηάδεο, 1997) δεηώληαο ηελ εμαζθάιηζε 

ελόο ζηνηρεηώδνπο επηπέδνπ ζπλζεθώλ επηβίσζεο κεηά ηελ απνθπιάθηζε.  

7. Γελ ππάξρνπλ αμηόπηζηα ζηνηρεία γηα λα θαηαιήμνπκε νξηζηηθά όηη είλαη δπλαηή ε 

επαλέληαμε κέζα ζηε θπιαθή (θαη κέζσ απηήο) (Sechrest, 1979). 

 Η κε-ζπλέρηζε ηεο εγθιεκαηηθήο δξάζεο κεηά ηελ απνθπιάθηζε δελ έρεη ζηνηρεία 

θνηλσληθήο κεραληθήο (social engineering) ή ρξηζηηαληθήο κεηάλνηαο (όπνπ ην 

ππνθείκελν μαλαγίλεηαη «νκαιό» θαη έηζη ε θνηλόηεηα κπνξεί λα ην απνδερηεί) 

αιιά επξύηεξεο ζεζκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Garland, 1985). 

 Η «επηζηξνθή ζηελ θνηλσλία» πξνϋπνζέηεη ζεβαζκό ζηελ ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλε αμία ηνπ θξαηνύκελνπ-αλζξώπνπ θαη εμαηνκηθεπκέλε 

ζσθξνληζηηθή δηεπθόιπλζε πνπ δελ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηεί όκσο «σο αληηθείκελν» 

(ιόγσ αζθάιεηαο ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο) αιιά κόλνλ σο ππνθείκελν 

δηθαησκάησλ. 

 Η αλάπηπμε ησλ εζηθώλ ελζηίθησλ (moral instincts) ησλ θξαηνπκέλσλ σο ζηόρν 

ηνπ απνθαηαζηαηηθνύ ηδεώδνπο θαη ε δεκηνπξγηθή (constructive) ιεηηνπξγία ηεο 
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θπιαθήο θαηέιεμαλ ζε άληζα, άδηθα θαη παηεξλαιηζηηθά απνηειέζκαηα (αθνύ νη 

έγθιεηζηνη είραλ πξνλόκηα αιιά όρη δηθαηώκαηα) (Scott, 2007).  

 Πξέπεη λα δνύκε ην δηθαίσκα ζηελ επαλέληαμε σο έλα γενικό δικαίωμα από ην 

νπνίν απνξξένπλ όια ηα εηδηθά δηθαηώκαηα.  

 Οη δηαθεξύμεηο αξρώλ γηα θνηλσληθή επαλέληαμε δελ αξθνύλ. Χξεηάδνληαη θαη 

ζεζκηθέο εγγπήζεηο αιιά θαη έλα minimum θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (αθόκα θη αλ ε 

έλλνκε πξνζηαζία θαη ε αγώγηκε αμίσζε δελ αλαγλσξίδνληαη πιήξσο). 

 Δπηβάιιεηαη –ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο– λα νξηζζεί θαη λα 

θαηνρπξσζεί λνκνζεηηθά ηο δικαίωμα ηων κπαηοςμένων ζηην κοινωνική 

επανένηαξη, ωρ ημήμα ηηρ πποζηαζίαρ ηηρ ανθπώπινηρ αξίαρ οποιοςδήποηε (Daga, 

1993). 

8. Οη ρξεζηκνπνηνύκελνη όξνη είλαη πνιινί. Βειηίσζε (amendement), 

επαλαθνηλσληθνπνίεζε (resocialisation), απνθαηάζηαζε (réhabilitation), 

επαλέληαμε (reclassement) αιιά σο γλσζηόλ ην άηνκν δελ αιιάδεη αλ δελ αιιάδεη 

ηαπηόγρξνλα ην πεξηβάιινλ ηνπ.                  

 Οη minima θαλόλεο δελ θαίλεηαη λα κπνξνύλ λα θαηνρπξώζνπλ ηε ρξήζε ησλ 

δηθαησκάησλ κέζα ζηε θπιαθή νύηε λα εμαζθαιίζνπλ κεηαζσθξνληζηηθέο δνκέο.  

 Πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε ζε νξηζκέλα απηνλόεηα: 

1) Η θνηλσληθή επαλέληαμε ηων κπαηοςμένων ωρ πποζωπική διαδπομή δελ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ απνθπιάθηζε, αθνύ πξνζδηνξίδεηαη από παξάγνληεο 

πνηθίινπο θαη ζπρλά αληηθαηηθνύο.  

2) Η θνηλσληθή επαλέληαμε ωρ θεζμική διαδικαζία δελ είλαη θηιαλζξσπία αιιά 

ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο Πξόλνηαο θαη απζεληηθή έθθξαζε ηεο αιιειεγγύεο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ (θαη ησλ αλζξώπσλ). 

3) Η θνηλσληθή επαλέληαμε ωρ μεηαζωθπονιζηική μέπιμνα πξνϋπνζέηεη 

ιεηηνπξγία δεκνζίσλ δνκώλ (εληόο θαη εθηόο ηεο θπιαθήο), εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό θαη θπξίσο αιιαγή αληηιήςεσλ. 

4) Η θνηλσληθή επαλέληαμε ωρ δεύηεπη εςκαιπία ζηελ επνρή ηεο δηαθηλδύλεπζεο 

θαη ησλ απνθιεηζκώλ δελ κπνξεί λα πεηύρεη εάλ δελ πηζηεύνπκε όηη όινη 

(ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ζηεξεόηππα) έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηζηξέςνπλ θνληά 

καο. 
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5) Η θνηλσληθή επαλέληαμε ωρ ανηεγκλημαηική πποοπηική ζπληζηά ηελ 

πξνζθνξόηεξε πνιηηηθή πξόιεςεο θαζώο ζπάεη ην θαύιν θύθιν ή ηνλ 

θξίζηκν θξίθν ηεο αέλαεο ππνηξνπήο θαη θαηαζηνιήο. 

 Καη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε θαη θάηη αθόκα:  

  ε ζςνεςθύνη ησλ θνξέσλ θαη εκπιεθνκέλσλ (θαη όρη νη δηαθεξύμεηο θαη νη 

κεγαινζηνκίεο), 

  ε έμππακηη ζςμπαπάζηαζη/ απωγή (θαη όρη ε λνκνζεηηθή πξόβιεςε), 

  ε κοινή γλώζζα και δπάζη ησλ εηδηθώλ (θαη όρη ε δηαηύπσζε 

αιιειναλαηξνύκελσλ ζεσξηώλ), 

  ε δημιοςπγία δικηύος ςπηπεζιών (θαη όρη νη ζπαζκσδηθέο θαη ζπνξαδηθέο 

ελέξγεηεο ελόο θνξέα), 

  θαη ηέινο, ν ζεβαζμόρ ζηα βηώκαηα θαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ ηδίσλ ησλ 

θξαηνπκέλσλ – αλζξώπσλ (θαη όρη ε επηβνιή θξπθνθαηαπηεζηηθώλ ή 

εζηθνινγνύλησλ κέηξσλ), ζςγκποηούν ηο πλέγμα πος μποπεί να μαρ δώζει θεηικά 

αποηελέζμαηα.     

 Ο θξαηνύκελνο όρη κόλν δελ πξέπεη λα ζηεξείηαη ησλ θνηλσληθώλ ηνπ δηθαησκάησλ 

αιιά πξέπεη λα ηνπ αλαγλσξηζζεί ην θνηλσληθό δηθαίσκα ζηελ επαλέληαμε σο 

θξίζηκν ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγηθήο (επαλ)ελζσκάησζήο ηνπ ζην πνιηηηθνθνηλσληθό 

γίγλεζζαη. Η κεηαγελέζηεξε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή/ δεκόζηα δσή πξνϋπνζέηεη 

ελεξγεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ επαλέληαμε κέζα ζηε θπιαθή. Η 

εληζρπκέλε πξνζηαζία ησλ θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ θάησ από ηελ ομππέλα ηος 

δικαιώμαηορ ζηην επανένηαξη ζα επηηξέςεη ζηνλ θξαηνύκελν λα αζθήζεη θαη ηα 

αηνκηθά θαη πνιηηηθά ηνπ δηθαηώκαηα θαη λα μαλαβξεί ηα δίθηπα ησλ ζρέζεώλ ηνπ 

(Αιεμηάδεο, 1990). Θπκίδσ όηη «απνθαζηζηνύκε» ηνλ άλζξσπν θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

θαη όρη ηελ ίδηα ηε θπιαθή ή ηελ ηηκσξία.  

 Πξέπεη ζπλεπώο ην δικαίωμα ζηην επανένηαξη λα εληαρζεί ζηα δικαιώμαηα ηος 

ανθπώπος ζην πιαίζην ηεο δπλαηόηεηαο απηνθαζνξηζκνύ θαη απηνδηάζεζήο ηνπ 

δπλάκεη ελεύθεπος ανθπώπος, έρνληνο ίδηα αμία κε ηνπο «εθηόο». Απηή αο είλαη ε 

πξώηε θνηλή παξαδνρή ζην δύζθνιν δηάινγν πνπ (ειπίδσ όηη) ζα αθνινπζήζεη.     

Καζεγεηήο  

Γηάλλεο Παλνύζεο 
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