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Αντιναύαρχος ε.α. Δρ Στυλιανός Πολίτης 
 

Η Νόμιμη Άμυνα 
 

Το θέμα μας δεν εμπίπτει στη σφαίρα του δικαίου της θάλασσας ούτε στο 

ναυτικό δίκαιο. Είναι όμως πολύ σημαντικό και ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους. 

Ειδικά όσους παραμένουν έστω και περιστασιακά σε ερημικές τοποθεσίες όπου υ-

πάρχει πάντα κίνδυνος να δεχθούν επίθεση. Τέτοιοι είμαστε εμείς οι ιστιοπλόοι. Δεν 

είναι λίγες οι φορές που μένουμε αρόδου, ακόμα και νύκτα σε γοητευτικούς αλλά και 

απόμερους όρμους ή διανυκτερεύουμε σε ερημικά λιμανάκια μέσα στα σκάφη μας 

που δεν πληρούν καμία προϋπόθεση ασφαλείας. Ειδικά μάλιστα το καλοκαίρι που 

κοιμόμαστε με όλα ανοικτά. Εκεί ενδέχεται να δεχθούμε επίθεση. Πως θα αντιδρά-

σουμε νόμιμα; Πως και πότε έχουμε το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας; 

 

Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι άμυνα. Η άμυνα, με απλά λόγια, εί-

ναι η απόκρουση μιας επιθέσεως. Δηλαδή η αντιμετώπιση της ανθρώπινης συμπε-

ριφοράς που εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο ένα ή περισσότερα από τα αγαθά που 

προστατεύει το δίκαιο. Μιλάμε όμως μόνο για τα «έννομα» αγαθά του ατόμου και 

όχι για εκείνα του κοινωνικού συνόλου ή της Πολιτείας. Τέτοια είναι η ζωή μας, η 

περιουσία μας, η τιμή μας κ.α. Άμυνα υπάρχει μόνο όταν υπάρχει επίθεση. Για να 

είναι νόμιμη πρέπει η επίθεση να είναι άδικος, να είναι παρούσα και να τηρηθεί 

το αναγκαίο μέτρο. Η επίθεση μπορεί να έχει κατευθυνθεί εναντίον μας ή εναντίον 

κάποιου άλλου. Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε τη «βοήθεια στην άμυνα». Αυτή 

μπορεί να παρασχεθεί ακόμα και αν ο δεχόμενος την επίθεση δεν την ζητάει ή ακόμα 

και αν δεν τη θέλει! Εξαίρεση μόνο στις περιπτώσεις που η συναίνεση του παθόντος 

αποκλείει το άδικο. 

 

Μιλώντας για επίθεση εννοούμε ανθρώπινη συμπεριφορά. Σε μια ανάλογη ε-

νέργεια από ζώο, ο άνθρωπος μπορεί να το κτυπήσει, να το τραυματίσει ή ακόμα και 

να το θανατώσει. Τότε όμως απλά έχουμε την αντιμετώπιση μιας καταστάσεως ανά-

γκης. Εύκολα αντιλαμβανόμεθα ότι η επίθεση είναι άδικος όταν είναι αντίθετος 

προς το δίκαιο, χωρίς δηλαδή να συντρέχει λόγος που να αποκλείει τον άδικο χαρα-

κτήρα της. Άμυνα επιτρέπεται ακόμα και όταν δεχόμεθα επίθεση από παράφρονα. Το 

ίδιο ισχύει και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει καταλογισμός, 

αλλά η πράξη δεν παύει να είναι άδικος. Πότε όμως αποκλείεται ο άδικος χαρακτή-

ρας της πράξεως; Ας πούμε ένα απλό παράδειγμα: Κάποιος επιτίθεται για να ληστέ-

ψει. Η επίθεση αυτή αναμφίβολα είναι άδικος. Το υποψήφιο θύμα του αντεπιτίθεται, 

για να προστατευθεί. Γι’ αυτή την ενέργεια ο επίδοξος ληστής δεν έχει δικαίωμα ά-

μυνας. Με αλλά λόγια δεν μπορεί να υπάρχει άμυνα στην άμυνα. Το ίδιο ισχύει και 

αν κάποιος επιτεθεί για να αφοπλίσει ή να σταματήσει κάποιον που εγκληματεί. Δεν 

μπορεί τέλος να θεωρηθεί άδικος και η «επίθεση» αστυνομικών οργάνων όταν αυ-

στηρά μέσα στο πλαίσιο του Νόμου προσπαθούν να αποκαταστήσουν την Τάξη. 

 

Παρούσα θεωρείται η επίθεση όταν πρόκειται από τη μια στιγμή στην 

άλλη να αρχίσει και επιβάλλεται η άμεση αντίδραση για να μην επέλθει το παρά-

νομο αποτέλεσμα της. Παρούσα είναι ακόμα και αν έχει σταματήσει προσωρινά για 

να προετοιμασθεί σε νέα φάση. Δύο παραδείγματα: Παρούσα είναι η επίθεση όταν 

κάποιος οπλισμένος κινείται εναντίον μας αποφασισμένος και έτοιμος να μας σκοτώ-
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σει. Παρούσα παραμένει και όταν ο επιτιθέμενος σταματήσει τους πυροβολισμούς για 

να ξαναγεμίσει το όπλο του. 

 

Η άμυνα όπως έχει και τα όρια της. Αυτό απαιτεί την τήρηση του «αναγκαί-

ου μέτρου». Η προσβολή του επιτιθέμενου δεν γίνεται για τιμωρία του. Άλλοι είναι 

οι αρμόδιοι γι’ αυτό! Γι’ αυτό η κάθε ενέργεια του αμυνόμενου πρέπει να είναι τόση 

όση απαιτείται για να ματαιώσει τα αποτελέσματα των εγκληματικών πράξεων του 

επιτιθέμενου. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση «υπέρβαση της άμυνας». Ποιο 

είναι αυτό το όριο; Θα απαντήσουμε με απλά λόγια. Όταν αρκεί ο τραυματισμός του 

επιτιθέμενου για να τον σταματήσει δεν μπορούμε να τον σκοτώσουμε. Όταν αρκεί 

να τον τραυματίσουμε ελαφρά, εμείς δεν πρέπει να τον τραυματίσουμε βαρύτερα. 

Τέλος δεν μπορούμε να προσβάλουμε τη ζωή ή την αρτιμέλεια του επιτιθεμένου ή να 

καταστρέψουμε ένα περιουσιακό στοιχείο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας για να αποτρέ-

ψουμε μια ασήμαντη βλάβη. Ποιος όμως μπορεί να κρίνει και να αποφασίσει σωστά 

στις περισσότερες απ’ αυτές τις περιπτώσεις; Ποιος μπορεί να δώσει απαντήσεις σε 

τέτοιου είδους ερωτήματα και μάλιστα κάτω από τις συνθήκες που συνήθως συμβαί-

νουν τέτοια περιστατικά; Εδώ φθάσαμε στο πιο δύσκολο σημείο! 

 

Πολύ σωστά λένε ότι το δίκαιο δεν πρέπει να υποχωρεί μπροστά στο άδι-

κο. Γι’ αυτό δεν είναι καθόλου λάθος να υποστηρίζουμε ότι η άμυνα δεν είναι απλά 

και μόνο δικαίωμα αλλά είναι και μια βασική υποχρέωση. Από την άλλη πλευρά είναι 

καλύτερα να αποφεύγουμε, όσο είναι δυνατόν, τέτοιες καταστάσεις. Η γενναιότητα 

πρέπει να επιδεικνύεται όταν, όπως και όσο πρέπει! Επειδή ο αμυνόμενος ευρίσκε-

ται σε κατάσταση ανάγκης μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο άμυνας α-

κόμα και αν δεν είναι δικό του. Θέλει όμως μεγάλη προσοχή και σωστή εκτίμηση της 

καταστάσεως. Ο κακοποιός έχει από τη φύση του πολύ λιγότερες «αναστολές» σε 

σχέση με μας. Η απλή επίδειξη όπλου μπορεί να ματαιώσει τα σχέδια του αλλά μπο-

ρεί και να τον ερεθίσει. Πάντα πρέπει να του αφήνουμε ανοικτό το δρόμο για να φύ-

γει. Αν παγιδευτεί και βρεθεί σε απελπισία θα κάνει πράγματα πού ούτε και ο ίδιος θα 

τα φανταζότανε. Η χρήση όπλου εγκυμονεί ένα σωρό κινδύνους. Πρέπει να γίνεται 

μόνο όταν δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο. Αυτός που έχει όπλο πρέπει να είναι ε-

ξαιρετικά ψύχραιμος και καλά εκπαιδευμένος. Πέρα απ’ αυτό πρέπει πάντα να έχει 

στο νου του ότι η σφαίρα που δεν βρίσκει το στόχο της, μπορεί να προκαλέσει μεγα-

λύτερο κακό. 

 

Πρέπει τέλος όλοι μας να γνωρίζουμε ότι ακόμα και αν έχουμε ολόκληρο το 

δίκιο με το μέρος μας, οι διαδικασίες για να το αποδείξουμε είναι πολύ δυσάρεστες 

και χρονοβόρες. Ακόμα περισσότερο, όποιο και αν είναι το τέλος μιας τέτοιας ιστο-

ρίας, αν τύχει το μοιραίο και σκοτώσουμε άνθρωπο ή αν τον αφήσουμε με σωματικό 

ελάττωμα, πάντα θα μας βασανίζει το ερώτημα για το αν θα μπορούσαμε να αποφύ-

γουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αν τα πράγματα θα μπορούσαν να μην είχαν γίνει κατ’ 

αυτό τον τρόπο. Αυτά δυστυχώς ισχύουν ακόμα και όταν αυτός που σκοτώσαμε ή 

τραυματίσαμε ήταν ένας από τους στυγνότερους εγκληματίες! Εύχομαι να μην 

βρεθεί κανένας μας σε τέτοια περίσταση! 


