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1. Οι κατηγοριοποιήσεις των εγκλημάτων στον ποινικό κώ-
δικα1 ακολουθούν τη λογική της προσβολής του εννόμου 
αγαθού (π.χ. εγκλήματα κατά της ζωής, κατά της τιμής 
κ.λπ.)

Οι διακρίσεις αυτές έχουν καθιερωθεί και έχουν μεθοδολο-
γική και λειτουργική αξία. Μολονότι θα μπορούσε να προ-
ταθεί και μια άλλη κατηγοριοποίηση του τύπου εγκλήματα 
κατά προσώπων/εγκλήματα κατά πραγμάτων ή εγκλήματα 
μέρας/εγκλήματα νύχτας2 δεν κρίνεται απαραίτητη μια ανα-
τρεπτική αλλαγή στο σημείο αυτό με βάση άλλο κοινό στοι-
χείο.

Από εγκληματολογική όμως σκοπιά, όπου το προσβαλλόμε-
νο έννομο αγαθό δεν παίζει πάντοτε τον κρίσιμο ρόλο, ίσως 
θάπρεπε να υιοθετήσουμε άλλα κριτήρια διάκρισης. Το εν-
διαφέρον μας πρέπει να στραφεί όχι στο προσβαλλόμενο 
έννομο αγαθό αλλά στην ψυχολογία, τα κίνητρα, την προ-
σωπικότητα, την υπαρξιακή λυτρωτική διάσταση3. Έτσι μπο-
ρούνε να διακρίνουμε;

• Εγκλήματα αίματος: στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 
αξιόποινες πράξεις στις οποίες η θέα, η σαγήνη, η ροή του 
αίματος του θύματος δίνουν στο δράστη μια ιδιαίτερη ευχα-
ρίστηση.

Πρόκειται για εγκλήματα ευχαρίστησης: (Spree crimes, 
pleasure crimes) που παρέχουν ταυτόχρονα και μια αίσθη-
ση «ισοθεΐας» αφού ο θύτης ελέγχει ολοκληρωτικά τον «άλ-
λον»4. 

Ισοδύναμα (μ. ά) άρθρα του ισχύοντος ΠΚ: 299, 306, αλλά 
και άρθρο 137Α (βασανιστήρια). Το ίδιο ισχύει όσον αφορά 
στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα 264-289, αλλά και το 187 
(τρομοκρατία).

• Εγκλήματα σπέρματος: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 
αξιόποινες πράξεις στις οποίες το σεξουαλικό (κι όχι απλώς 
το ερωτικό) στοιχείο είναι αυτό που διεγείρει τον δράστη, 
ο οποίος μετά την πράξη του αισθάνεται μια «ανακούφιση» 
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από την βιοψυχική πίεση που δέχεται και αποκτά μια αίσθη-
ση «κατάκτησης» επί του θύματος (sex abuse)5.

Ισοδύναμα άρθρα 336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 
351Α ΠΚ.

• Εγκλήματα στέμματος: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 
αξιόποινες πράξεις στις οποίες ο δράστης έχει ιδιότητες και 
αξιώματα που του επιτρέπουν την τέλεσή τους και μέσω της 
κατάχρησης εξουσίας επιβάλλει τον δικό του «νόμο» αισθα-
νόμενος ότι καλύπτεται από το ακαταδίωκτο και ατιμώρη-
το6.

Ισοδύναμα άρθρα: 159, 235, 236, 237, 239 ΠΚ, Ν 1608/1950. 
Στην ίδια κατηγορία θα ενέτασσα και τα εγκλήματα κατά του 
Πολιτεύματος (134-156 ΠΚ).

• Εγκλήματα ψέματος: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 
αξιόποινες πράξεις στις οποίες ο δράστης εκλαμβάνει την 
εξαπάτηση, συκοφάντηση, απαξίωση του θύματος σαν ένα 
«παιχνίδι κρυφτού/κυνηγητού» και την ήττα του άλλου ως 
στρατηγική κίνηση ματ7.

Ισοδύναμα: 361, 362, 363 ΠΚ – Εδώ μπορούν να ενταχθούν 
και τα «εγκλήματα των ΜΜΕ».

• Εγκλήματα κέρματος: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 
αξιόποινες πράξεις στις οποίες ο δράστης δεν έχει άλλο στό-
χο παρά μόνο το κέρδος, το οικονομικό όφελος. Πολλές φο-
ρές το κίνητρό του εμπεριέχει και τη διάσταση της καταστρο-
φής του ανταγωνιστή αλλά στο βάθος κρύβεται η απληστία 
ακόμα κι αν επικαλείται τις business ethics8.

Ισοδύναμα: 372, 374, 375, 378, 380, 381, 382, 384A, 
385, 386, 386Α, 388, 390, 394, 397, 398, 404, 405 ΠΚ – Ν 
2331/1995 – βλ. επίσης 207-215, 216-234.

Προφανώς στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε 
και άλλες κατηγορίες όπως 
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• Εγκλήματα βλέμματος π.χ. απειλή 330 ΠΚ, ή εγκλήματα 
κατά «των ηθών» - ηδονοβλεψίας/επιδειξίας 337, 348Α, 353

• Εγκλήματα αναθέματος (π.χ. ρατσιστικά εγκλήματα ή κατά 
των πολιτικών σωμάτων κ.λπ. (157-166), κατά της θρησκευ-
τικής ειρήνης (198-201). Επίσης κατά της πολιτειακής εξου-
σίας 167-182 και 188-197, κατά της στράτευσης 202-206, 
περί την υπηρεσία 235-263, κατά της ασφάλειας των συγκοι-
νωνιών 290-298. 

• Εγκλήματα παινέματος π.χ. εγκωμιασμός και διέγερση 
183-186.

Με άλλα λόγια όλα τα άρθρα του ΠΚ μπορούν – από εγκλη-
ματολογική σκοπιά – να κατηγοριοποιηθούν με διαφορετικό 
τρόπο.

2. Επειδή ουδείς (ακόμα και το Κράτος) μπορεί να «στερή-
σει» την ελευθερία του άλλου (καθώς ο άνθρωπος γεννήθη-
κε ελεύθερος)9 αλλά προφανώς μπορεί σύμφωνα με το νόμο 
να περιορίσει ορισμένες εκφάνσεις των ελευθεριών, θεωρώ 
πιο χρηστική και περισσότερο ανταποκρινόμενη στη σωφρο-
νιστική πραγματικότητα τις παρακάτω σωφρονιστικές δια-
κρίσεις: 

• Περιοριστική ελευθερία: αφορά συνήθως στα πρώτα χρό-
νια κράτησης όπου δεν ενεργοποιούνται όλες οι ευεργετικές 
διατάξεις (1/5 για άδεια, 2/5 ή 3/5 για υπό όρους απόλυση 
κ.λπ.).

• Διαβαθμισμένη ελευθερία: αφορά στη μετάβαση, ύστερα 
από ένα πρώτο στάδιο προσαρμογής, σε ένα ευνοϊκότερο 
σύστημα μεταχείρισης (προοδευτικό μοντέλο) και status ή 
σε διαφορετικό σωφρονιστικό κατάστημα (τύπου Α΄ ή Β΄) ε-
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φόσον υπάρχουν οι αναγκαίες διαφοροποιημένες υποδομές 
(εκπαίδευσης, εργασίας κ.λπ.).

• Εποπτευόμενη ελευθερία: αφορά στην ένταξη του κρατού-
μενου σε θεσμούς εναλλακτικής έκτισης της ποινής όπως 
π.χ. τμηματική έκτιση, Κέντρα Ημιελεύθερης Διαβίωσης, 
όπου ο χρόνος ελευθερίας – κράτησης είναι εναλλασσόμενος 
και ισοσταθμισμένος.

• Ελεγχόμενη ελευθερία: αφορά στη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων επιτήρησης όπως το ηλεκτρονικό βραχιόλι ή οποιοδή-
ποτε άλλο σύστημα.

• Συμπεφωνημένη ελευθερία: αφορά στην υπό όρους από-
λυση, όταν οι κρατούμενοι αιτούνται την έκτιση του υπολοί-
που της ποινής με «λόγο τιμής».

3. Με την παραπάνω διαφορετική ορολογία10 αλλά και ση-
μειολογικές διαφοροποιήσεις υπερβαίνουμε την έτσι κι αλ-
λιώς αλυσιτελή (για τη σωφρονιστική μεταχείριση) διάκριση 
των ποινών σε κάθειρξη και φυλάκιση και καθιερώνουμε μια 
περισσότερο σύγχρονη και ανθρωπιστική σωφρονιστική πο-
λιτική (στην οποία προφανώς πρέπει να προσαρμοσθεί και η 
νομοθεσία).

Σκοπός του σημειώματος αυτού δεν είναι να φέρει σε σύ-
γκρουση τις έννοιες του Ποινικού Δικαίου με τις θεωρίες της 
Εγκληματολογίας11 ή τις στοχοθεσίες της Σωφρονιστικής. 
Απλά επιχειρεί να επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο την ανά-
γκη της – κατά τακτά χρονικά διαστήματα – αναθεώρησης 
των απόψεων μιας πολιτείας (και κοινωνίας) για το έγκλη-
μα, τον εγκληματία και τις ποινές.
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