ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Παρότι ο προσανατολιστικός και παιδαγωγικός ρόλος του ∆ικαίου
και της λειτουργίας του θεσµού της ∆ικαιοσύνης είναι κοινά αποδεκτός
και η επισήµανσή του αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα κάθε θεωρητικής
προσέγγισης, οι αναφορές στην ειδικότερη διαδικασία και στον τρόπο
δράσης

του

∆ικαίου

και

της ∆ικαιοσύνης

είναι

σπάνιες

και

αποσπασµατικές. ∆εν έχει ακόµα δηλ. αναλυθεί συστηµατικά το
φαινόµενο της επικοινωνίας του δικαιικού συστήµατος µε την κοινωνία.
(∆ίκαιο – νόµοι – κανόνες, εγκύκλιοι, συµπεριφορές και δηλώσεις
ατόµων, λειτουργία και απονοµή της δικαιοσύνης, κριτική δικαστικών
αποφάσεων και εφαρµογή τους, διαδικασία νοµοθέτησης – αξιολόγηση,
επιλογή, απόρριψη, συγκερασµός συµφερόντων, νοµικά κείµενα,
πανεπιστηµιακές νοµικές σπουδές, θεωρητικές αναλύσεις νοµικών
προβληµάτων και ό,τι άλλο εµπλέκεται ή αναφέρεται στο χώρο).
Είναι σαφές ότι η αποδοχή της πρότασης “το ∆ίκαιο δρα
προσανατολιστικά, ως κοινωνική µοντελιστική” προϋποθέτει ύπαρξη
επικοινωνίας µεταξύ δύο σηµείων. Προϋποθέτει εκποµπή και λήψη. Η
ρύθµιση της κοινωνικής συµπεριφοράς ή η υπόδειξη (έµµεση ή άµεση,
πλήρης ή ατελής, εννοούµενη ή ευθεία) µοντέλων και πλαισίων κίνησης
και

δράσης

προϋποθέτει

αποστολή,

εξωτερίκευση

µηνύµατος,

προϋποθέτει δηλ. σχέση επικοινωνίας.
Υπάρχει, λοιπόν, εκποµπή µηνύµατος. Από το σηµείο αυτό αρχίζει η
προσπάθεια

καταγραφής

του

επικοινωνιακού

συστήµατος,

της

αποτύπωσης δηλ. των “τεχνικών” χαρακτηριστικών που επιτρέπουν την
εκποµπή και τη λήψη του µηνύµατος. (Απαραίτητη διευκρίνιση. Τα όσα
ακολουθούν δε φιλοξενούν σε καµία περίπτωση να περιγράψουν το
σύνθετο, πολύπλοκο και πολυεπίπεδο φαινόµενο της επικοινωνίας. Κάθε
άλλο. Η προσπάθεια που αναπτύσσεται στοχεύει στην ιχνηλάτηση του
1

βασικού επικοινωνιακού µοντέλου, µε πρόθεση να αποτελέσει την
απαρχή γενικότερων, ουσιαστικότερων και φυσικά εκτενέστερων
αναλύσεων. Με άλλα λόγια, φιλοδοξία της µελέτης είναι να προκαλέσει
µία συστηµατική, γενικότερη θεωρητική συζήτηση γύρω από το θέµα.
Αυτός είναι και ο λόγος που παραλείπονται οι υποσηµειώσεις και οι
ειδικότερες αναφορές σε συγγραφείς και κείµενα).
Μοναδικό, λοιπόν, απτό στοιχείο η αναγκαιότητα του µηνύµατος ως
απαραίτητου όρου επικοινωνίας και σχέσης. Αφετηρία, σηµείο
εκκίνησης, στην προσπάθεια αποτύπωσης του επικοινωνιακού σχήµατος,
αποτελεί ο εντοπισµός και η περιγραφή του ποµπού, αφού τα χαρακτηριστικά του τελευταίου προσδιορίζουν καθοριστικά την ποιότητα και
ποσότητα των εκπεµποµένων µηνυµάτων. Οι πρώτες δυσχέρειες
αναφύονται στην προσπάθεια διάκρισης της πρωτογενούς πηγής του
µηνύµατος από τις πηγές συµπλήρωσης, ενίσχυσης αλλά και αλλοίωσης
του µηνύµατος. Η παρακολούθηση της διαδικασίας από την έναρξη
“οικοδόµησης” του µηνύµατος µέχρι την εκποµπή του, οδηγεί στα
ακόλουθα συµπεράσµατα: α) ότι υπάρχει δίκτυο σταθµών εκποµπής, β)
ότι δεν υφίσταται ένα µοναδικό µήνυµα που φεύγει από µία πηγή και
φτάνει στον αποδέκτη (έστω έχοντας υποστεί διαµορφώσεις ή
αλλοιώσεις) αλλά πολλά µηνύµατα, τα οποία είτε καταλήγουν σε ένα,
καθ’ οδόν προς το λήπτη, είτε ενιαιοποιούνται από τον τελευταίο κατά τη
διαδικασία της αφοµοίωσης και επεξεργασίας τους, γ) ότι η διάκριση
ανάµεσα σε πρωτεύον και δευτερεύον µήνυµα δεν είναι εφικτή
πρωτογενώς προ της εκποµπής αλλά µόνο µετά τη λήψη µε βάση την
ισχύ που τους προσδίδει ο αποδέκτης και δ) ότι ο λήπτης µε τη στάση του
καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το περιεχόµενο του µηνύµατος που θα λάβει,
τόσο διότι εκπέµπεται ό,τι ανταποκρίνεται στην αναµονή του, όσο και
διότι στη διαδικασία π.χ. θέσπισης ενός κανόνος δικαίου λαµβάνεται
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υπόψη (θεωρητικά τουλάχιστον) η κυριαρχούσα κοινωνική αντίληψη για
το υπό ρύθµιση θέµα.
Βάση της διαµόρφωσης του πρωτογενούς µηνυµατικού υλικού
αποτελεί η διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία προβαίνει η νοµοθετική
λειτουργία. Θα πρέπει, λοιπόν, να εκτιµηθεί ο ρόλος της τελευταίας και
οι άξονες αναφοράς των επιχειρούµενων αξιολογήσεων. Στη διαδικασία
παραγωγής ενός κανόνος δικαίου, η καταγραφή της κοινωνικής
βούλησης και των κοινωνικών αντιλήψεων που επικρατούν σε
συγκεκριµένο χρόνο και τόπο, έτσι ώστε να “αποµονωθούν” ή να
προσδιοριστούν τα κοινωνικά αγαθά που χρήζουν προστασίας, είναι
πρωταρχικής σηµασίας. Η κοινωνική πραγµατικότητα όµως δεν συνιστά
µέγεθος υποκείµενο σε µέτρηση και ενσωµατώνει στους κόλπους της
συνεχείς διεργασίες και ζυµώσεις µε αλυσιδωτές (και απρόβλεπτες)
αντιδράσεις. Πρώτη, λοιπόν, δυσχέρεια η αδυναµία ακριβούς εκτίµησης
της συνισταµένης κοινωνικής αντίληψης. Και στην υποθετική όµως
περίπτωση της ευχερούς καταγραφής της µέσης κοινωνικής άποψης,
ανακύπτει ζήτηµα γνησιότητάς της. Η εκάστοτε µέση αντίληψη
ανταποκρίνεται στην πραγµατική βούληση των πολιτών, ή είναι
αποτέλεσµα ξένων επιρροών και εξωτερικών επεµβάσεων; Και ο
επιθετικός προσδιορισµός “µέση” συνιστά αποτέλεσµα πλειοψηφιών και
αριθµητικών πράξεων; Μία σειρά παραγόντων διαµορφώνουν την τελική
πρόταση του νοµοθετικού σώµατος. Ως κυριότεροι θα µπορούσαν να
αναφερθούν η σύνδεση του ∆ικαίου µε τις κυρίαρχες τάξεις (και η
διαλεκτική τους σχέση), ο ρόλος των Μ.Μ.Ε., η λειτουργία του πολιτικού
συστήµατος, οι στόχοι του και η ανάγκη προστασίας όσων το στηρίζουν,
οι

χρησιµοποιούµενες

µέθοδοι

αξιολόγησης-ερµηνείας

και

οι

προερµηνευτικές επιλογές των νοµοθετούντων.
Είναι σαφές ότι στη σύνθετη διαδικασία παραγωγής ενός δικαιικού
κανόνος έχει αρχίσει και λειτουργεί το επικοινωνιακό σύστηµα, πριν καν
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δηλ. αρχίσει η “επίσηµη” εκποµπή του µηνύµατος. Οι διάφορες οµάδες
συµφερόντων πιέζουν προς την κατεύθυνση θέσπισης ευνοϊκού γι’ αυτές
κανόνα, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη συγκρούσεων και τον επηρεασµό
του νοµοθέτη, ο οποίος παράλληλα, ως ενεργό µέλος του κοινωνικού
σώµατος, τροφοδοτείται και από άλλα µηνύµατα. Η προφανής ανάγκη
όλων των πολιτικών συστηµάτων για απόσπαση της κοινωνικής
συναίνεσης και αποδοχής (που οδηγούν στη δικαιολόγηση της ύπαρξής
τους και στη νοµιµοποίηση της εξουσίας τους) επιβάλει µία προσεκτική
καταγραφή των µηνυµάτων της κοινωνίας και µία σχετική ανταπόκριση
στα αιτήµατα που ενσωµατώνονται σ’ αυτά. Οι παράλληλες ζυµώσεις σε
πολλά επίπεδα πριν από τη θέσπιση ενός κανόνα δικαίου και οι πολλοί
στόχοι του νοµοθέτη (π.χ. ρύθµιση του συγκεκριµένου θέµατος µε όσο το
δυνατόν λιγότερο κόστος) προσδιορίζουν δραµατικά το ποιόν του
µέλλοντος να αποσταλεί µηνύµατος. Αυτή η υπόγεια συνεχής
αλληλεπίδραση µεταξύ του επίσηµου κέντρου παραγωγής ενός κανόνα
και των πιθανών αποδεκτών του, ούτε ευχερές είναι να καταγραφεί, ούτε
να εκτιµηθεί µε ακρίβεια ο βαθµός επιρροής των εµπλεκοµένων
παραγόντων. Όταν, λοιπόν, το δικαιικό µήνυµα επισηµοποιείται και
αποστέλλεται στους δέκτες, το ακολουθεί ήδη το κλίµα που
διαµορφώθηκε µέχρι τη διατύπωσή του. Τα όσα διαδραµατίσθηκαν πριν
από την ολοκλήρωση του µηνύµατος, το συνοδεύουν µέχρι τη λήψη του.
Όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια και η ένταση των όσων προηγήθηκαν
στη δηµιουργία του µηνύµατος, τόσο περισσότερο είναι αισθητό (ως
παράλληλο µήνυµα) το κλίµα που το περιβάλλει. Ήδη δηλ. πριν από την
“επίσηµη” εκποµπή, οι πιθανοί δέκτες έχουν ενεργοποιήσει τα δικά τους
υποκειµενικά κέντρα επεξεργασίας (που συναρτώνται µε τις εµπειρίες
και τις ικανότητες κάθε ατόµου), διαµορφώνοντας έτσι τις συνθήκες
λήψεις και αποδοχής του αναµενόµενου µηνύµατος. Όσο πιο κλειστή και
στεγανή είναι η διαδικασία παραγωγής ενός µηνύµατος (χωρίς δηλ. να
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προηγηθεί δηµόσια συζήτηση, εκτίµηση και καταγραφή διαφωνιών) τόσο
µεγαλύτερη είναι η αρχική αποδοχή του. Αντίθετα, όσο µεγαλώνει η
δηµοσιοποίηση του προκαταρτικού σταδίου παραγωγής ενός µηνύµατος,
τόσο περισσότερες είναι οι αµφιβολίες του δέκτη και φυσικά τόσο
µικρότερη η αρχική αποδοχή του µηνύµατος, αφού ο λήπτης αδυνατεί να
αξιολογήσει µε ταχύτητα και ασφάλεια (οι όροι σύµφωνα µε τα µέτρα
του κάθε υποκειµένου αξιολόγησης) την πληθώρα των πληροφοριακών
εισροών. Μια πληθώρα που δηµιουργείται από τη δηµοσιοποίηση των
αντιτιθέµενων απόψεων (σε αντιστοιχία µε τα συµφέροντα) και των
προκαλούµενων συζητήσεων και διεργασιών.
Όµως, στο σηµείο αυτό, δεν έχουν ακόµη διευκρινισθεί ούτε το
ποιος είναι ο ποµπός ούτε το πιθανό περιεχόµενο του µηνύµατος. Η
ταύτιση

κανόνα

δικαίου

και

µηνύµατος

που

έγινε

παραπάνω

χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο παραδείγµατος και δεν σηµαίνει ότι όλα τα
δικαιικά µηνύµατα ταυτίζονται µε κανόνες δικαίου. Για τον εντοπισµό,
λοιπόν, του ποµπού και του µηνύµατος, πρωταρχικής σηµασίας είναι ο
εντοπισµός του δέκτη. Παρότι έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές
απόψεις, ορθότερο είναι να δεχθούµε ότι αποδέκτης των δικαιικών
µηνυµάτων είναι το κοινωνικό σώµα, η κοινωνία, αφού άλλωστε
αντικείµενο ρύθµισης του ∆ικαίου αποτελεί η συµπεριφορά των ατόµων.
Αυτά δέχονται τα δικαιικά µηνύµατα και αυτά υπόκεινται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις, έτσι ώστε να αναγκασθούν να τροποποιήσουν
την εκδηλούµενη συµπεριφορά τους. Έχοντας δεχθεί ως λήπτη των
δικαιικών µηνυµάτων την κοινωνία, µπορούµε µε σχετική ευχέρεια να
αναζητήσουµε τις κατευθύνσεις και την πορεία των αφικνούµενων
σηµάτων. Κατά βάση το ∆ίκαιο, ο τρόπος θέσπισής του και λειτουργίας
του, η κοινωνικότητά του, οι ενέργειες των προσώπων που κινούνται στο
χώρο και η λειτουργία της ∆ικαιοσύνης παράγουν δικαιικά µηνύµατα
(χωρίς όµως να εξαντλούν ή µονοπωλούν την εκποµπή). Τα στοιχεία
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µηνυµάτων (ή για την ακρίβεια ως δίκτυο ποµπών, αφού υφίσταται
αλληλοσυµπλήρωση, αλληλεπίδραση και αλληλοκάλυψη στη διαδικασία
της µετάδοσης µεταξύ των διαφόρων κέντρων εκποµπής). Είναι σαφές
ότι το δικαιικό µήνυµα µπορεί να ενσωµατώνει τόσο κανόνες δικαίου
όσο και δικαστικές αποφάσεις και δηλώσεις παραγόντων της δικαιοσύνης
και αντιδράσεις των εµπλεκοµένων στη λειτουργία της. ∆εν µπορεί µε
ακρίβεια, λοιπόν, να οριοθετηθεί το περιεχόµενο των δικαιικών
µηνυµάτων, αφού ως τέτοια µπορούν να χαρακτηρισθούν όχι µόνο όσα
σχετίζονται µε το ∆ίκαιο και τη ∆ικαιοσύνη αλλά και όσα ο λήπτης
θεωρεί ως τέτοια.
Υπάρχει σταθερή βάση για όλα τα δικαιικά µηνύµατα; Μάλλον όχι.
Υπάρχουν

µηνύµατα

δυνατά,

αδύνατα,

ευκρινή,

µη

ευκρινή.

Περιεχόµενο άλλωστε των δικαιικών µηνυµάτων µπορεί να θεωρηθεί το
ό,τιδήποτε π.χ. η κίνηση της κεφαλής ενός δικαστή στη διάρκεια µιας
δίκης. Ούτε είναι εφικτή πάντα η διάκριση ανάµεσα σε µηνύµατα
µεγάλης ή µικρής αξίας. Το τι διεγείρει ή ποιες αντιδράσεις προκαλεί η
λήψη ενός µηνύµατος δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση κάποια κλίµακα
αξιολόγησης.

Σηµαντικό

ρόλο

στην

απήχηση

ενός

µηνύµατος

διαδραµατίζει ο λήπτης, αφού αυτός το αξιολογεί (µέσα από µία σύνθετη
υποκειµενική διαδικασία). Τα κριτήρια αυτά της αποδοχής είναι ρευστά
και ασαφή, µη απόλυτα οριοθετήσιµα. Υπάρχει, βέβαια, ένα minimum
κοινής αντίδρασης σε κάθε δικαιικό µήνυµα που επιτρέπει τη σχετική
εκτίµηση της επίδρασής του. ∆εν θα µπορούσαµε, όµως, να µιλήσουµε
για πάγια και σταθερά στοιχεία στα δικαιικά µηνύµατα, διότι οι
αντιδράσεις των αποδεκτών δεν εµφανίζονται µόνο στο χώρο του
δικαιικού οικοδοµήµατος αλλά σε όλους τους τοµείς των κοινωνικών
σχέσεων. Από αυτή την άποψη υφίσταται και δίκτυο αποδεκτών, αφού η
λήψη του µηνύµατος δεν είναι µόνο ατοµική υπόθεση του καθενός αλλά
υπόθεση της κοινωνίας. Σ’ αυτήν τη σκέψη συνηγορεί και το γεγονός ότι
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η εκποµπή του µηνύµατος δεν σηµαίνει και απευθείας λήψη από τον
τελευταίο αποδέκτη ξεχωριστά. Η διαδικασία της µετάδοσης ενεργοποιεί
ορισµένους

διάµεσους

που

αναµεταδίδουν

και

το

µήνυµα,

δηµιουργώντας έτσι δίκτυο υποδοχής του. Ενισχυτικό των παραπάνω
θέσεων αποτελεί και το γεγονός της µαζικής (κατά κανόνα) αντίδρασης
απέναντι σε ένα µήνυµα. Η αδυναµία απόλυτης τυποποίησης των
ανθρωπίνων σχέσεων και αντιδράσεων αντανακλά άµεσα στην αδυναµία
τυποποίησης των εκπεµπόµενων µηνυµάτων. Ο εντοπισµός των δύο
πόλων επικοινωνίας δεν αποτελεί παρά µόνο την αρχή. Η επικοινωνιακή
διαδικασία, όπως θα δειχθεί, είναι ικανή να επιφέρει και αλλαγή ρόλων
ανάµεσα στους δύο πόλους. Συµπερασµατικά: α) υφίσταται δίκτυο
εκποµπής και αντίστοιχα λήψης µηνυµάτων, β) σταθερό και αµετάβλητο
περιεχόµενο των δικαιικών µηνυµάτων δεν υφίσταται και γ) η ακριβής
αξία του κάθε δικαιικού µηνύµατος εκτιµάται µετά τη λήψη του.
Αναφερόµενοι στην επικοινωνιακή διαδικασία, αναφερόµαστε στη
διαδικασία µετάδοσης και στους παράγοντες που την επηρεάζουν ή που
επεµβαίνουν σ’ αυτήν. Αποτελεί και το σηµαντικότερο µέρος του όλου
επικοινωνιακού µοντέλου, διότι προσδιορίζει σε σηµαντικό βαθµό το
περιεχόµενο του µηνύµατος και διότι καταγράφει τις προκαλούµενες
αντιδράσεις, επιτρέποντας την αµφίδροµη επικοινωνία ανάµεσα στους
δύο πόλους (εκποµπής και λήψης). Στην επικοινωνιακή όµως διαδικασία
εντάσσεται και ο τρόπος δράσης και λειτουργίας των παραπάνω πόλων.
Πληθωρική παραγωγή δικαιικών µηνυµάτων (π.χ. ψήφιση πολλών
νοµοθετικών κειµένων, έκδοση πολλών δικαστικών προσώπων κλπ.)
επιβάλλου αύξηση στην ταχύτητα µετάδοσής τους, η οποία µε τη σειρά
της οδηγεί σε µείωση του κύρους τους, της αυθεντίας τους και της
κοινωνικής αποδοχής τους.
Αυτή δηλ. η ίδια διαδικασία παραγωγής επηρεάζει τη µετάδοση, η
οποία, ακόµη κι αν είναι αυστηρή (µη επιδεχόµενη επεµβάσεις, αν
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γίνεται δηλ. κάτω από συνθήκες απόλυτα ελεγχόµενης ασφάλειας –
πράγµα φυσικά αδύνατο) επιδρά στη µορφή του µεταδιδόµενου υλικού.
Μείωση ταχύτητας εκποµπής οδηγεί σε συντηρητικά µοντέλα κοινωνίας,
από όπου λείπει η απαραίτητη ελαστικότητα. Με άλλα λόγια βραδείς
ρυθµοί παραγωγής και µετάδοσης προσδίδουν στο κοινωνικό σώµα
ανάλογους ρυθµούς. Αυτή η ακαµψία µπορεί να οδηγήσει (όπως και οι
ανάλογοι φυσικοί νόµοι προβλέπουν) σε “σπάσιµο”-κατάρρευση του
συστήµατος. Η λειτουργία του ποµπού (του βασικού όπως θα εξηγηθεί
αργότερα) πρέπει να βρίσκεται σε αρµονία µε τους κοινωνικούς ρυθµούς,
τους οποίους συχνά οφείλει να ρυθµίζει. Ο βοµβαρδισµός, από την άλλη,
της κοινωνίας µε δικαιικά µηνύµατα στερεί από τους πολίτες την
ικανότητα ψύχραιµης αποδοχής, ανάλυσης, εκτίµησης του µηνύµατος,
πράγµα που οδηγεί σε “παραίτηση” του λήπτη από τη σχετική διαδικασία
λόγω της αδυναµίας του να αντεπεξέλθει στην ταχύτητα εισροών.
Αντίθετα, βραδείς ρυθµοί παγιώνουν καταστάσεις, αφού ο λήπτης
επαναφέρει το µήνυµα στο νου, το επεξεργάζονται για µεγάλο χρονικό
διάστηµα και έχει το χρόνο επιλογής της αντίδρασής του. Στην
περίπτωση δηλ. αύξησης της ταχύτητας λειτουργίας του επικοινωνιακού
µοντέλου έχουµε απώλεια προσανατολισµού του δέκτη, ενώ στην
περίπτωση µείωσης της ταχύτητας έχουµε νωθρότητα αντίδρασης του
δέκτη. Η µαγική λέξη είναι ισορροπία. Μαγική συνταγή όµως δεν
υπάρχει.
Σταθερή γενικά πλατφόρµα µετάδοσης φυσικά δεν υφίσταται, αφού
το δίκτυο των ποµπών αποτελείται από επιµέρους κέντρα εκποµπής που
χρησιµοποιούν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Ακόµη και ο ίδιος
ποµπός, π.χ. η Βουλή (ως νοµοθέτης), δεν διατηρεί (δεν µπορεί να
διατηρήσει) στη διαδικασία επικοινωνίας τον αυτό τύπο. Άλλοι κανόνες
δικαίου επιλέγονται και προβάλλονται από τα ΜΜΕ και άλλοι ζουν στο
σκοτάδι, άλλοι κανόνες δικαίου προκαλούν την έντονη αντίθεση µιας
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κοινωνικής οµάδας και άλλοι όχι. Εκποµπή και µετάδοση χωρίς
παρεµβολές και παραµορφώσεις είναι ανύπαρκτες. Όσο πιο ξεκάθαρη
είναι η εικόνα (έστω κι αν έχει διαµορφωθεί στη διάρκεια της µεταφοράς
της) του µηνύµατος που λαµβάνει ο αποδέκτης, τόσο πιο σαφής και
ακριβής είναι η προσανατολιστική λειτουργία του δικαίου. Συγκεκριµένο
µήνυµα

προκαλεί

αντίστοιχου

είδους

αντιδράσεις,

οι

οποίες

ανατροφοδοτούν το βασικό ποµπό µε ανάλογης ποιότητας µηνύµατα και
συνεπώς προκαλούν νέα συγκεχυµένη παραγωγή δικαιικών µηνυµάτων.
Το όλο φαινόµενο δηλ. είναι αµφίδροµο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποπροσανατολιστικής λειτουργίας του ∆ικαίου αποτελούν οι συνήθεις
πρόχειρες τροποποιήσεις του δικαιικού οικοδοµήµατος, οι οποίες
συχνότατα δεν βρίσκονται σε δογµατική ενότητα µε τις υπόλοιπες
διατάξεις, δηµιουργώντας έτσι ερωτηµατικά σχετικά µε τον συνολικά
επιδιωκόµενο από το δίκαιο σκοπό. Αυτές οι αντικρουόµενες διατάξεις
εκπέµπουν αντικρουόµενα µηνύµατα, που ο δέκτης, ορθά, αδυνατεί να
εκτιµήσει, γεγονός που προκαλεί µια διαδικασία αµφισβήτησης και
καχυποψίας των πολιτών απέναντι στους δικαιικούς θεσµούς.
Ανεξάρτητα δηλ. προθέσεων του βασικού ποµπού, η αδυναµία του
να ελέγξει συνολικά το πρόβληµα της επικοινωνίας οδηγεί σε παραγωγή
αντιφατικών ή συγκρουόµενων µηνυµάτων, που προκαλούν διαφορετικές
από τις αναµενόµενες αντιδράσεις π.χ. ο σκοπός πολλών δικονοµικών και
ουσιαστικών διατάξεων κάθε άλλο παρά προφανής είναι στα µάτια του
µέσου πολίτη. Πριν καν, λοιπόν, λειτουργήσει η διαδικασία απονοµής
της δικαιοσύνης, η καχυποψία είναι αιωρούµενη στην ατµόσφαιρα
(µήνυµα πρώτο, µη επιδιωκόµενο). Από την άλλη, η θεσµοθέτηση
διατάξεων για την αποσυµφόρηση των φυλακών, αν και άσχετη, συνιστά
δεύτερο µήνυµα, το οποίο, συνδυαζόµενο µε το πρώτο, µετατρέπει την
αρχική δυσπιστία των πολιτών σε έντονη αµφισβήτηση στρεφόµενη κατά
του δικαίου και της ∆ικαιοσύνης. Αν µάλιστα υπάρξουν στρεβλώσεις στη
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διαδικασία

επικοινωνίας

π.χ.

προσπάθεια

απόκρυψης

νοσηρών

φαινοµένων (µήνυµα τρίτο), τότε το δίκτυο λήψης θεωρεί ύποπτη τη
λειτουργία ολόκληρου του δικαιικού συστήµατος. ∆εν είναι µόνο,
λοιπόν, η υπερφόρτωση του δικτύου εκποµπής-λήψης που δηµιουργεί
προβλήµατα αλλά και η αδυναµία τυποποίησης της διαδικασίας
παραγωγής και µετάδοσης. Η αρχή της σχετικότητας είναι η µόνη που
χαρακτηρίζει το όλο φαινόµενο. Και αυτό διότι οι παράµετροι που
επιδρούν είναι άπειρες. Ακόµη και η απόσταση ποµπού-δέκτη είναι
πιθανό να παρέµβει στην παραγωγή και µετάδοση και να αλλοιώσει το
δικαιικό µήνυµα. Ο τρόπος συσχετισµού των εκπεµπόµενων µηνυµάτων
είναι επίσης µία παράµετρος, η οποία δεν µπορεί εύκολα να αναλυθεί.
Η διαδικασία υποδοχής, φιλτραρίσµατος και επεξεργασίας ενός
µηνύµατος συναρτάται µε πολλούς παράγοντες, τόσο εσωτερικούς (π.χ.
βιολογικούς) όσο και εξωτερικούς (π.χ. παιδεία). Η αντίληψη, λοιπόν,
του µηνύµατος προδιαγράφει τα πλαίσια και τα χαρακτηριστικά του
απαντητικού µηνύµατος, που ονοµάζουµε πρώτη αντίδραση. Αυτή µε τη
σειρά της καταγράφεται από το βασικό ποµπό (βασικός για τις ανάγκες
της µελέτης θεωρείται το ∆ίκαιο και η ∆ικαιοσύνη), ο οποίος στη
συνέχεια την ενσωµατώνει στη λειτουργία του, µε αποτέλεσµα η επόµενη
παραγωγή µηνύµατος να εµπεριέχει και την αντίδραση του ποµπούδεύτερη αντίδραση. Αυτή η συνεχής υπόγεια αλλά και φανερή
διαδικασία ανατροφοδότησης µεταβάλλει τον κάθε πόλο επικοινωνίας
ταυτόχρονα σε ποµπό και δέκτη. Κάθε πόλος δηλ. εκτελεί δύο
παράλληλες λειτουργίες. Αυτή η αµοιβαία επεξεργασία και αποστολή
σηµάτων

ενεργοποιεί

το

κύκλωµα

και

παρέχει

την

αναγκαία

πληροφόρηση. Η συνεχής αυτή εναλλαγή ρόλων καθιστά δύσκολο τον
εντοπισµό του ακριβούς σηµείου παρέµβασης ή επέµβασης των
διαφόρων παραγόντων. Είναι δηλ. δύσκολο να εντοπισθεί σε ποια φάση
της επικοινωνίας επιδρά (αν επιδρά) και πόσο κάποιος παράγοντας. Όταν
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η ροή αυτή των αντιδράσεων και της παραγωγής µηνυµάτων είναι
αδιάλειπτη, βρισκόµαστε µπροστά σε κατάσταση επικοινωνιακής
ολοκλήρωσης.

Κάθε

άλλη

µορφή

µονοµερούς

λειτουργίας

ή

υπολειτουργίας ενός ποµπού-δέκτη συνιστά κατάσταση επικοινωνιακής
αστάθειας. Η αυστηρότητα όµως διατύπωσης των ορισµών δεν καλύπτει
και την καθηµερινή λειτουργία του σχήµατος, όπου ολοκλήρωση και
αστάθεια µπορεί να συνυπάρχουν. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης
το γεγονός ότι το επικοινωνιακό αυτό κύκλωµα δεν είναι κλειστό. Κάθε
ποµπός και δέκτης ενσωµατώνει στις αντιδράσεις του οποιουδήποτε
ερέθισµα από οποιοδήποτε κατεύθυνση, ενώ παράλληλα οι ενέργειές του
δεν

αποσκοπούν,

αποκλειστικά,

στη

λειτουργία

του

σχήµατος.

Ουσιαστικά κάθε ποµπός-δέκτης ενεργεί, κινείται, δρα µέσα στην
κοινωνία, επιδιώκοντας την πραγµατοποίηση των σκοπών του. Στα
πλαίσια αυτής της δράσης του συνειδητά ή ασυνείδητα παράγει
µηνύµατα, συµµετέχοντας µ’ αυτόν τον τρόπο στην επικοινωνιακή
διαδικασία του δικαιικού συστήµατος. Κάθε στάση ενός ποµπού-δέκτη,
π.χ. ενός πολίτη, αντανακλάται σε διάφορα επίπεδα, δίνοντας συγχρόνως
τόσα µηνύµατα όσα τα επίπεδα που λαµβάνουν τα µηνύµατά του. Η
αντίδραση των κατοίκων µιας κοινότητας στην καταστροφή ενός πάρκου
για την ανέγερση δηµοσίου µεγάρου δεν υποδηλώνει µόνο την
περιβαλλοντική τους ευαισθησία, αλλά παράλληλα συνιστά και πολιτική
πράξη, αφού αρνείται εφαρµογή κάποιου σχεδίου, µαταιώνοντας έτσι
τµήµα της περιφερειακής πολιτικής. Στα δύο αυτά µηνύµατα που
εκπέµπει η παραπάνω συµπεριφορά µπορούν να προστεθούν πολλά
ακόµη, όπως π.χ. το αίτηµα που προβάλει µέσα από την πράξη αυτή για
αναβάθµιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης µε την εκχώρηση
εξουσιών ή π.χ. η διαφωνία της πολιτικής βάσης µε τους πολιτικούς
εκπροσώπους της, αφού οι ενέργειες της διοίκησης σχετικά µε τη χρήση
του πάρκου υπαγορεύονται από την πολιτική γραµµή που αυτοί
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επιλέγουν. Με άλλα λόγια, κάθε ενέργεια ενός ποµπού-δέκτης επιλέγει
µε τα δικά του αξιολογικά κριτήρια τα σοβαρότερα (ανάλογα και µε το
βαθµό έντασης της εκποµπής – ένταση που εξαρτάται από το ρυθµό
επανάληψης του µηνύµατος, από την εκποµπή του µηνύµατος από
πολλούς ταυτόχρονα ποµπούς κλπ.) µηνύµατα και δρα ανάλογα.
Συνεπώς, η εκποµπή και λήψη δικαιικών µηνυµάτων υπόκειται άµεσα
στις παρατηρούµενες κοινωνικές διεργασίες και εξελίξεις. Από τη µια
πλευρά αυτό κρίνεται ως θετικό, αφού όντας ανοικτό σε επιρροές το
σύστηµα είναι ελαστικό, παρακολουθεί την κοινωνική εξέλιξη και
προσαρµόζεται κάθε στιγµή στις απαιτήσεις των κοινωνών, ποµπώνληπτών. Από την άλλη όµως, η χαλαρότητα αυτή δεν επιτρέπει την
ακριβή µετάδοση και λήψη του δικαιικού µηνύµατος, αφού αυτό
συγχέεται µε τη µάζα των υπολοίπων, µε προφανή τον κίνδυνο
υποτίµησής του ή ακόµη και µη λήψης του. Είναι σαφές ότι για την
ακριβέστερη λειτουργία του επικοινωνιακού συστήµατος απαιτείται
πλήρης και σωστή λειτουργία των θεσµών και του πολιτικού
συστήµατος. Και µε την παρατήρηση αυτή εισερχόµαστε στις
διαµορφώσεις,

αλλοιώσεις,

επιδράσεις

και

παραµορφώσεις

που

υφίσταται το µήνυµα όσο κινείται στους διαύλους της µετάδοσης και
µέχρι να φθάσει στον αποδέκτη.
Ποιοι είναι, όµως, οι δίαυλοι και τα µέσα µετάδοσης των δικαιικών
µηνυµάτων; ∆ύο κατηγορίες είναι κατά βάση οι τρόποι µετάδοσης των
µηνυµάτων του ∆ικαίου και της ∆ικαιοσύνης. Ο πρώτος έχει σχέση µε τη
λειτουργία της ∆ικαιοσύνης και την εφαρµογή του ∆ικαίου. Συνεπώς,
νοµοθετικά κείµενα, αιτιολογικές-εισηγητικές εκθέσεις, συγγράµµατα
θεωρίας και πρακτικής, δικόγραφα κάθε είδους, δικαστικές αποφάσεις
και σχολιασµός αποφάσεων, συµβολαιογραφικά και ιδιωτικά έγγραφα,
ερµηνευτικές εγκύκλιοι της διοίκησης, αστυνοµικές διατάξεις, δηλώσεις
παραγόντων της δικαιοσύνης, δηµόσιες συζητήσεις και αναφορές σε
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θέµατα δικαίου και δικαιοσύνης αποτελούν µερικούς από τους επιµέρους
διαύλους µετάδοσης των δικαιικών µηνυµάτων. Και αυτό διότι
αποτυπώνουν τον παλµό, τις τάσεις, τις ιδεολογικές κατευθύνσεις, τις
ανησυχίες (αν υπάρχουν…) και τις αντιλήψεις του χώρου της
∆ικαιοσύνης (τόσο κατά την εποχή όσο και στο διηνεκές). Αποδίδουν
(εκπέµπουν) τη σχέση της ∆ικαιοσύνης µε τις υπόλοιπες πολιτειακές
λειτουργίες και τα αυτόνοµα κοινωνικά φαινόµενα, ενώ παράλληλα
καταγράφουν και ενσωµατώνουν τις εσωτερικές (της ∆ικαιοσύνης)
ισορροπίες. Προδιαγράφουν εν µέρει τάσεις της κοινωνικής εξέλιξης και
προκαλούν την αντίδραση των αποδεκτών, ενεργοποιώντας έτσι το
επικοινωνιακό σύστηµα. Ο δεύτερος τρόπος µετάδοσης των δικαιικών
µηνυµάτων συνίσταται στην κυκλοφορία αυτών των µηνυµάτων µέσω
άλλων (διαφόρων ειδών) µηνυµάτων. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιικά
µηνύµατα χρησιµοποιούν το “όχηµα” άλλου µηνύµατος, προσκολλώνται
πάνω του και µεταδίδονται. Για τη λειτουργία, συνεπώς, του δεύτερου
τρόπου µετάδοσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκποµπή άλλου
µηνύµατος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτό που αναφέρει ο Vio
Ferrari για τα εκατοµµύρια των συµβατικών σχέσεων και συνειδητά
επιχειρούµενων δικαιικών σχέσεων που λαµβάνουν χώρα µε τη
διαµεσολάβηση επαγγελµατιών που έµµεσα ενδιαφέρονται για το ∆ίκαιο,
όπως συµβαίνει µε τους µηχανικούς, αρχιτέκτονες, γιατρούς, ειδικούς σε
θέµατα εµπορίου, λογιστές, τραπεζοϋπαλλήλους, χρηµατιστές κλπ. Όλοι
αυτοί οι τύποι επαγγελµατιών, που ορίζονται, όπως έχει παρατηρηθεί ως
άτυποι ερµηνευτές του δικαίου, δρώντας στον εργασιακό τους χώρο
στέλνουν παράλληλα και µηνύµατα προς το βασικό ποµπό και
ταυτόχρονα αποτελούν και τον αναµεταδότη του βασικού ποµπού προς
τρίτους λήπτες. Συνάπτοντας µία σύµβαση ο έµπορος εκπέµπει και
κάποιο µήνυµα σχετικά µε την εφαρµογή, την αξία και την τήρηση των
ad hoc προβλεποµένων δικαιικών ρυθµίσεων. Επιβεβαιώνεται έτσι η
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παραπάνω θέση, ότι κάθε ποµπός είναι λήπτης άπειρων µηνυµάτων από
όλους τους κοινωνικούς χώρους. Η προσανατολιστική λειτουργία του
∆ικαίου είναι επιτυχής αν όλα τα δικαιικά µηνύµατα που φθάνουν στα
κοινωνικά µέλη (ανεξάρτητα τρόπου και χρόνου λήψης) αποτελούν
τµήµατα ενός γενικότερου “παζλ”, οδηγούν δηλ. το καθένα µε την
ένστασή του και το στόχο του στον αυτό σκοπό. Η αντιφατικότητα
ανάµεσα στα δικαιικά µηνύµατα ή ακόµη περισσότερο αίσθηµα
ασφαλείας πρέπει να συνοδεύει, ως µέσον πειθούς, το ∆ίκαιο και τη
λειτουργία της ∆ικαιοσύνης. Ο συντονισµός και η νοµιµοποίηση όλων
των κατευθυνόµενων στον πολίτη δικαιικών µηνυµάτων, έτσι ώστε να
έχει σαφή εικόνα για το µηνυµατικό περιεχόµενο, είναι φυσικά αδύνατος.
Ο έλεγχος όµως των βασικών ποµπών εκποµπής είναι και αναγκαίος και
εφικτός. Το τελευταίο επισηµαίνεται συχνά τον τελευταίο καιρό στη
χώρα µας, τόσο από επίσηµα χείλη όσο και από ανεπίσηµα. Η ανάγκη
µερικού επανακαθορισµού όµως των στόχων του ∆ικαίου και
αναβάθµισης της λειτουργίας της ∆ικαιοσύνης συναρτώνται άµεσα µε το
πολιτικό γίγνεσθαι και συνιστούν δίχως άλλο πολιτικές πράξεις. Η
επιλογή εκποµπής συγκεχυµένων και αντιφατικών µηνυµάτων κλονίζει
την εµπιστοσύνη των πολιτών στο δικαιικό οικοδόµηµα, παράλληλα
όµως αποπροσανατολίζει

και

επιτρέπει

µεγαλύτερο

έλεγχο της

δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία και φυσικά απροκάλυπτη
χρησιµοποίηση του ∆ικαίου από τις κυρίαρχες οικονοµικά οµάδες. Η
επικοινωνιακή αυτή αστάθεια στερεί το επικοινωνιακό σύστηµα από τον
αναγκαίο αµοιβαίο έλεγχο µεταξύ ποµπού και δέκτη και το κυριότερο
µπλοκάρει την εξέλιξη του ∆ικαίου και της ∆ικαιοσύνης, τα οποία µε τη
σειρά τους προτείνουν και επιβάλλουν παρωχηµένα κοινωνικά πρότυπα.
Η δυσλειτουργία του ειδικού δικαιικού επικοινωνιακού συστήµατος έχει
άµεσες αρνητικές συνέπειες και στη γενικότερη κοινωνική εξέλιξη και
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επικοινωνία, αφού το σύστηµα είναι ανοικτό και επηρεαζόµενο από το
κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ενώ όµως το γεγονός της ανταλλαγής µηνυµάτων και της εναλλαγής
ρόλων µεταξύ των δύο πόλων είναι αποτυπώσιµο, δεν συµβαίνει το ίδιο
µε την ποικιλία των παραγόντων οι οποίο επεµβαίνουν είτε στην πηγή
είτε µετά την εκποµπή στη διάρκεια µετάδοσης του µηνύµατος και το
διαφοροποιούν. Η αδυναµία επακριβούς καθορισµού των στοιχείων
παραµόρφωσης του µηνύµατος οφείλεται αφενός µεν στην πληθώρα των
σηµείων εκποµπής, αφετέρου δε στο ότι in abstacto παράγοντας
διαµόρφωσης µπορεί να θεωρηθεί το ο,τιδήποτε (π.χ. και η ποιότητα του
µέσου επικοινωνίας, η διάρκεια του χρόνου µετάδοσης). Παραµόρφωση
είναι δυνατό να υπάρξει και µετά τη λήψη του µηνύµατος στη διαδικασία
υποδοχής και µετά τη λήψη του µηνύµατος στη διαδικασία υποδοχής και
επεξεργασίας του από το λήπτη. Ο έλεγχος όµως αυτού του σταδίου της
επικοινωνιακής ροής ανήκει σε άλλες επιστήµες (π.χ. ψυχολογία). Η
προσπάθεια, λοιπόν, εστιάζεται στην ανόθευτη µεταφορά του µηνύµατος
και τη σχετική τυποποίηση της λειτουργίας κάθε σηµείου εκποµπής, έτσι
ώστε να υπάρξουν κάποιες σταθερές παράµετροι, που να αποκλείουν τη
ριζική αλλοίωση του µεταδιδόµενου µηνυτικού υλικού. Η θεσµοθέτηση
ασφαλιστικών δικλείδων στην επικοινωνιακή ανατροφοδοτούµενη
διαδικασία προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη, αφού παραµόρφωση του
δικαιικού µηνύµατος, όπως επισηµαίνει και ο V. Ferrari, συνεπάγεται
παραπληροφόρηση των αποδεκτών του και οδηγεί στη δηµιουργία του
στρεβλού δικαίου, διαφορετικού δηλ. δικαίου. ∆υστυχώς, η εξασφάλιση
πάγιων κανόνων ασφαλείας στο επικοινωνιακό µοντέλο δεν είναι
ευχερής, τόσο διότι το όλο σύστηµα είναι ανοικτό και συνεπώς άµεσα
υποκείµενο σε επεµβάσεις, όσο και διότι η ευαισθησία του είναι
αυξηµένη και το όλο δίκτυο εκτεταµένο και σύνθετο. Η σκέψη
δηµιουργίας επικοινωνιακού µοντέλου αυστηρών προδιαγραφών και
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σταθερών όρων λειτουργίας δεν µπορεί να υποστηριχθεί αφενός µεν
λόγω της ανελαστικότητας, η οποία θα το διέκρινε και η οποία θα
περιόριζε τα όρια (χρονικά και λειτουργικά) της δράσης του αφετέρου δε
λόγω της πλήρους αναντιστοιχίας του µε τη συνεχώς εξελισσόµενη και
παλλόµενη κοινωνική πραγµατικότητα. Η ανάγκη εξισορρόπησης
προβάλει ξανά. Βέβαια, µπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι µέσα από την
αέναη κοινωνική ζύµωση διαµορφώνεται ένα µοντέλο επικοινωνίας που
επιτρέπει την αµφίδροµη πληροφόρηση και παραγωγή µηνυµάτων. Τα
νέα όµως επιστηµονικά, τεχνικά, οικονοµικά, πληθυσµιακά, πολιτιστικά
και πολιτικά δεδοµένα επιβάλλουν νέους ρυθµούς στην επικοινωνιακή
διαδικασία, αυξάνοντας την εσωτερική πίεση του συστήµατος και την
ταχύτητα ροής, µε αποτέλεσµα την αδυναµία του δικτύου να
ανταποκριθεί στην υπερφόρτωση. Η τελευταία αποτελεί και τον
χειρότερο εχθρό της οµαλής κυκλοφοριακής ροής στο σύστηµα. Το
ζητούµενο είναι, λοιπόν, η δηµιουργία ενός δικτύου µεταφοράς των
δικαιικών µηνυµάτων που να επιτρέπει την ασφαλή µετάδοση ενός
minimum περιεχοµένου του µηχανήµατος, ανεξάρτητα από τις τυχόν
υπάρχουσες συνθήκες επιταχυνόµενης υπερφόρτωσης.
Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής µετάδοση
τουλάχιστον των στόχων και των προθέσεων του παραγωγού και ποµπού
του µηχανήµατος, έτσι ώστε η αντίδραση του λήπτη να βρίσκεται στο
ίδιο µήκος κύµατος. (Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ο παραγωγός του
µηνύµατος είναι πάντοτε και αρχικός ποµπός. Παραγωγή µηνυµάτων
χωρίς εκποµπή δύσκολα µπορεί να νοηθεί). Μετάδοση µηνύµατος χωρίς
την ελάχιστη παραµόρφωση είναι αδύνατη. Ακόµη και σε πολιτεύµατα
όπου η αρχή της αµεσότητας της επικοινωνίας αποτελούσε συστατικό
στοιχείο της λειτουργίας τους, όπως π.χ. στη ∆ηµοκρατία της αρχαίας
Αθήνας, η παραµόρφωση των δικαιικών µηνυµάτων ήταν δεδοµένη. Και
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αυτό λόγω των µέσων που χρησιµοποιούνταν και χρησιµοποιούνται, π.χ.
της γλώσσας οργάνου βασικού για την απεικόνιση της πραγµατικότητας.
Με όσους όµως τρόπους επεµβαίνει το µέσο, δηλ. η γλώσσα στο
µηνυµατικό περιεχόµενο; Κατ’ αρχάς, όπως σηµειώνει και ο Κ.
Σταµάτης, για τα ίδια πράγµατα ανακύπτουν ασταµάτητα διαφορετικές
εκτιµήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι πάµπολλες εκφράσεις της
καθηµερινής ζωής, που, παρά τη συχνότητα χρησιµοποίησής τους, δεν
οδηγούν σε σύµπτωση απόψεων για το νόηµά τους. Η λέξη πχ.
“εκσυγχρονισµός” χρησιµοποιείται κατά κόρον από τα πολιτικά κόµµατα
µε εντελώς διαφορετικό περιεχόµενο. Η λέξη “εξέλιξη” µπορεί ως όρος
να είναι κοινά αποδεκτός, αλλά ως νόηµα αποκτά εύρος εσωτερικής
διάστασης ανάλογα µε τον οµιλούντα. Υπάρχει όµως περίπτωση το
γλωσσικό ιδίωµα να διατηρείται αµετάβλητο, αλλά να µεταβάλλεται το
νόηµα των λέξεών του µε το πέρασµα του χρόνου. Και επειδή η
διαδικασία αυτή ακολουθεί τη συνεχώς εξελισσόµενη κοινωνική
δυναµική, πάντοτε κάποια γλωσσικά σηµεία βρίσκονται στο µεταίχµιο
αλλαγής ή συνύπαρξης νοήµατος. Εκτός αυτούς µε το αυτό γλωσσικό
σηµείο είναι πιθανόν να προσδιορίζονται περισσότερα νοήµατα ανάλογα
µε τη σύνταξή του και το χρόνο και τον τρόπο (π.χ. τονισµός) της
εκφοράς του. Αυτή η παράλληλη λειτουργία της γλώσσας δηµιουργεί νέα
“προβλήµατα” στη µετάδοση των µηνυµάτων. ∆εν είναι όπως η
πολυσηµία των γλωσσικών εκφράσεων αλλά και η συχνή σηµαντική
αναντιστοιχία σηµείου προς σηµαινόµενο. Όπως παρατηρεί και ο N.
Wiener, υπάρχουν τεράστια πεδία νόµου όπου δεν υπάρχει (είτε λόγω
κακής χρήσης του γλωσσικού αισθητηρίου είτε σκόπιµα) σηµαντική
συµφωνία µεταξύ εκείνου το οποίο προβλέπει ο νόµος και της
πραγµατικής κατάστασης την οποία εξετάζει και ρυθµίζει. Έλλειψη
ακριβούς αντιστοίχησης αναλογεί στο χάος που προκαλεί η ύπαρξη δύο
νοµισµατικών συστηµάτων χωρίς µια παραδεκτή συναλλαγµατική βάση.
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Σε όλα αυτά µπορούν να προστεθούν και οι επισηµάνσεις του Κ.
Σταµάτη για το ότι η νοµική γλώσσα δεν είναι ενιαία, για το ότι υπάρχει
συχνή πολυσηµία και αυτών των νοµικών όρων και, τέλος, για το ότι η
χρήση της γλώσσας δεν είναι πάντα ορθή. Και τα παραπάνω αποκτούν
ιδιαίτερη σηµασία, αν σκεφτεί κανείς ότι ο βοηθός της κοινωνικής
αποδοχής του προτεινόµενου από το δίκαιο µοντέλου συµπεριφοράς είναι
ανάλογος µε το εύληπτο των δικαιικών µηνυµάτων. Το πρόβληµα µπορεί
να οξυνθεί ακόµη περισσότερο όταν στην επικοινωνιακή διαδικασία, η
οποία αποτελεί και πεδίο σύγκρουσης συµφερόντων και αντιλήψεων,
υφίσταται εκποµπή παρεµβολών για τη σκόπιµη µετάδοση µηνυµάτων
σύγχυσης. Σ’ αυτό το “παιχνίδι” της επικοινωνίας, η διατήρηση και
άλλων παράλληλων ισορροπιών από τους συµµετέχοντες έχει ως
αποτέλεσµα την ένταξη της δικαιικής επικοινωνιακής διαδικασίας στο
πολιτικό “παιχνίδι”. Και αυτό γιατί το ∆ίκαιο, όπως εύστοχα τονίζουν και
οι Ν. Πουλαντζάς και Α. Μάνεσης, εξυπηρετεί συγκεκριµένα
συµφέροντα. Μηχανισµοί, λοιπόν, ενστάλαξης κυρίαρχης ιδεολογίας
παρεµβαίνουν στο επικοινωνιακό σύστηµα (π.χ. Εκκλησία) και
διαµορφώνουν τα εκπεµπόµενα και λαµβανόµενα δικαιικά µηνύµατα. Ο
έλεγχος του συγκεκριµένου δικτύου επικοινωνίας επιτρέπει την
απόσπαση της κοινωνικής συναίνεσης, γεγονός το οποίο µε τη σειρά του
ενισχύει προσπάθειες άλωσης και εξουσίας. Η άρθρωση αυτή του
επικοινωνιακού δικτύου µε την εξουσία προσελκύει και άλλους
παράγοντες, οι οποίοι και προσπαθούν είτε να το ελέγξουν είτε να το
εµπλέξουν στα σχέδιά τους. ∆εν είναι όµως η προσανατολιστική
παιδαγωγική λειτουργία που επιτελεί το παραπάνω επικοινωνιακό
µοντέλο αλλά και η διαδικασία ανάδρασης και πληροφόρησης την οποία
παρέχει και η οποία επιτρέπει σε όσους το ελέγχουν να λαµβάνουν τις
πλέον κατάλληλες ενέργειες. Η λειτουργία των ανακλαστικών του
νευρικού συστήµατος στους ανώτερους ζωικούς οργανισµούς αντιστοιχεί
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πλήρως στον τρόπο λειτουργίας του επικοινωνιακού µοντέλου. Με άλλα
λόγια η ανατροφοδότηση µε την επανακαταχώρηση µέσα σ’ αυτό των
αποτελεσµάτων της προηγούµενης συµπεριφοράς. Αυτό σηµαίνει ότι οι
δύο πόλοι του συστήµατος διατηρούν και “αρχείο” που τους επιτρέπει
συνεχή βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας τους. ∆εν µπορούµε
φυσικά να µιλήσουµε για µνήµη, γιατί αυτή χαρακτηρίζει µόνο τα
φυσικά πρόσωπα. Μπορούµε όµως να µιλήσουµε για “παράδοση” στη
λειτουργία του συστήµατος. Μία “παράδοση” στη λειτουργία του
συστήµατος. Μία “παράδοση” που λειτουργεί και ως µνήµη, αφού
παρέχει πρότυπα συµπεριφοράς για το µέλλον. Αυτό όµως αποτελεί και
µειονέκτηµα της επικοινωνιακής ροής, αφού πολλές φορές ο ποµπόςδέκτης στηρίζεται σ’ αυτά και δεν αντιδρά µε βάση τις συνεχώς
εισρέουσες πληροφορίες, άρα στρέβλωση των µηνυµάτων. Το τελευταίο
εµφανίζεται συχνά στη δικαστηριακή πρακτική, η οποία συντηρητική
ούσα, αρνείται να συµµετάσχει στο επικοινωνιακό σύστηµα και λαµβάνει
αποφάσεις µε βάση κάποια πάγια νοµολογία. Όµως, πόσο πάγια µπορεί
να είναι η νοµολογία σ’ ένα κόσµο που διέπεται από τη γνωστή αρχή του
Ηράκλειτου περί συνεχής ροής;
Ας δούµε όµως ένα παράδειγµα ολοκληρωµένης επικοινωνίας. Ο
δικαστής Α του µονοµελούς πληµµελειοδικείου καταδικάζει τον
κατηγορούµενο Β σε φυλάκιση 3 µηνών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση
ποµπός βασικός είναι ο δικαστής. Άµεσος δέκτης ο κατηγορούµενος.
Βασικό µήνυµα η απαγόρευση ορισµένης συµπεριφοράς, όπως προκύπτει
από το άρθρο 169 του ΠΚ. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο επικοινωνίας.
Από το σηµείο αυτό η επικοινωνιακή διαδικασία γίνεται πιο σύνθετη,
µπαίνοντας σε “θερµές” φάσεις, αφού υφίσταται συνεχής διασταύρωση
µηνυµάτων. Ο κατηγορούµενος, άλλοι παρόντες στη δίκη, συγγενείς και
φίλοι του, αναµεταδίδουν τα γεγονότα, δίνοντας έτσι το δικό τους χρώµα
στο εκπεµπόµενο µήνυµα. Η δικαστική απόφαση φθάνει επίσης εξ
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αντανακλάσεως από τον κατηγορούµενο στη νοµοθετική εξουσία. Η
τελευταία, σταθµίζοντας τις αντιδράσεις του κατηγορούµενου (τη στάση
του, τις τυχόν δηλώσεις του ή ενέργειές του) και την τυχόν γενικότερη
υπάρχουσα αντίδραση στην καταδίκη από οπουδήποτε κι αν προέρχεται
(τύπο, πανεπιστηµιακά κείµενα, νοµικά συγγράµµατα, περιοδικά κλπ.),
αντιδρά ανάλογα. Το είδος της αντίδρασής της είναι ανάλογο µε το είδος
του

περιεχοµένου

των

µηνυµάτων

που

λαµβάνει.

Σταθερά

επαναλαµβανόµενα µηνύµατα από πολλούς ποµπούς στην αυτή
κατεύθυνση

δηµιουργούν

µεγαλύτερη

πίεση.

Παράλληλα,

όσοι

ασχολούνται µε την κριτική της απόφασης λειτουργούν ως ποµποί άλλων
µηνυµάτων τόσο προς την κοινωνία όσο και προς την νοµοθετική και
δικαστική εξουσία. Μηνύµατα εκπέµπει επίσης η δικαστική απόφαση και
προς άλλους δικαστές (ένα είδος νοµολογιακού µηνύµατος). Ο χρόνος
παύσης εκποµπής µηνυµάτων της δικαστικής απόφασης δεν µπορεί να
προσδιορισθεί µε ακρίβεια. Μεγάλο χρονικό διάστηµα µετά την έκδοσή
του είναι πιθανό να εκπέµπει µηνύµατα π.χ. σε όσους ασχολούνται µε τη
µελέτη των στατιστικών. Ανάµεσα στο παραπάνω βασικό διάγραµµα
παρεµβαίνουν και άλλοι παράγοντες, οι οποίο είτε αναµεταδίδουν το
µήνυµα (όπως αυτοί βέβαια το κατέγραψαν) είτε εκπέµπουν ένα εντελώς
νέο µε αφορµή τη δικαστική απόφαση. Μία συνεχής, λοιπόν, διαδικασία
διασταύρωσης (λήψη και εκποµπή µηνυµάτων προς κάθε κατεύθυνση),
στην οποία υπεισέρχονται και άπειροι άλλοι αστάθµητοι παράγοντες
(από την πολιτική συγκυρία έως τις κλιµατολογικές συνθήκες). Με τη
µετάδοση ενός µηνύµατος ενεργοποιούνται όλοι οι πιθανοί δέκτες τόσο
για την υποδοχή του όσο και για την αναµετάδοσή του. Επειδή υπάρχει
ταυτόχρονα µετάδοση πολλών µηνυµάτων από πολλούς ποµπούς, είναι
φανερό ότι το όλο σύστηµα βρίσκεται σε µία διαρκή έντονη
κινητικότητα.
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Είναι όµως επιτρεπτή η “κυκλοφοριακή” παρέµβαση στο χώρο των
δικαιικών µηνυµάτων µε σκοπό τη σχετικά ασφαλή µετάδοσή της και αν
ναι είναι εφικτή;
Τα όρια του επιτρεπτού της επέµβασης καθορίζονται από τις αρχές
της ∆ηµοκρατίας και εξαντλούνται στην κατασκευή και διατήρηση
διαύλων σταθερής αµοιβαίας επικοινωνίας ανάµεσα στους θεσµούς και
την κοινωνία αλλά µεταξύ των µελών της κοινωνίας. Αυτά είναι τα όρια
του εφικτού. Πέραν των ορίων αυτών ολισθαίνουµε µε ανελαστικά (και
συνεπώς άχρηστα) µοντέλα επικοινωνίας, ζηλωτές των οποίων
εµφανίζονται µόνο καταπιεστικά καθεστώτα.
Για

την

ύπαρξη

όµως

σύγχρονου

δικτύου

συνεχούς

αλληλοπληροφόρησης είναι ανάγκη να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
α) πλήρης ανεπτυγµένη και λειτουργούσα ∆ηµοκρατία, στην οποία
οι θεσµοί και η κοινωνική συµµετοχή θα αποτελούν ακρογωνιαίους
λίθους.
β) υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες για την αύξηση
της κοινωνικής υπευθυνότητας και την καλύτερη υποδοχή, επεξεργασία
και παραγωγή µηνυµάτων.
γ) οικονοµικό σύστηµα, το οποίο θα ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες
του σύγχρονου ανθρώπους και να παρέχει κίνητρα δηµιουργίας.
Με τη συρροή αυτών των παραγόντων, οι παραµορφώσεις των
δικαιικών µηνυµάτων θα περιορισθούν, αφού π.χ. θα υπάρχει και θα
τηρείται ο Κώδικας ∆ηµοσιογραφικής ∆εοντολογίας, που είναι
υπεύθυνος για σοβαρές στρεβλώσεις της δικαιικής επικοινωνιακής ροής.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η µετάδοση, αναµετάδοση, λήψη και
αντίδραση (µε νέα παραγωγή µηνύµατος) προϋποθέτει συνεχείς
αξιολογήσεις. Για την έγκυρη και έγκαιρη αξιολόγηση στον καταιγιστικό
ρυθµό της σύγχρονης επικοινωνίας είναι απαραίτητη η συνύπαρξη των
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τριών όρων. Αυτοί αποτελούν τις µοναδικές ασφαλιστικές δικλείδες για
τη µετάδοση µε ασφάλεια του πυρήνα των µηνυµάτων. Κάθε άλλη απόπειρα προς διαφορετική κατεύθυνση οδηγεί στο σηµερινό αποτέλεσµα.
Της πλήρους δηλ. αµφισβήτησης των δικαιικών µηνυµάτων και της
χρεωκοπίας του κράτους δικαίου.
Βέβαια, από την παραπάνω προσέγγιση απουσιάζουν σηµαντικά
κεφάλαια, όπως η λειτουργία των ΜΜΕ, η διαφορά εικόνας και ήχου, η
σύνδεση του δικαιικού επικοινωνιακού δικτύου µε τη γενικότερη
πολιτική διαµάχη, η ιστορική εξέλιξη του συστήµατος, η προσφορά της
λογοτεχνίας και των τεχνών γενικότερα στην επικοινωνία του δικαίου, οι
αρχές του µάρκετινγκ και η εφαρµογή τους στο δικαιικό µήνυµα, οι
βασικές παράµετροι βάσει των οποίων µορφοποιείται το µήνυµα από το
λήπτη, η διαδικασία που παρεµβάλλεται ανάµεσα στη λήψη και την
εκποµπή ενός µηνύµατος, οι τρόποι µετάδοσης των δικαιικών
µηνυµάτων, η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος στη χώρα µας σε
σύγκριση µε άλλες χώρες, η ευθύνη όσων υπηρετούν τη Θέµιδα, η
σηµασία των συµβόλων κλπ. Όµως, αυτά αφενός µεν δεν µπορούν να
αποτελέσουν αντικείµενο της σύντοµης αναφοράς που προηγήθηκε,
αφετέρου δε δεν έχει ερευνηθεί η πραγµατική διάσταση του καθενός,
έτσι ώστε να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα. Άλλωστε, πρόθεση της
εργασίας είναι να δώσει το ερέθισµα για την έναρξη ενός διαλόγου πάνω
στα θέµατα της επικοινωνίας.
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