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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Oμ. Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης
Δρ. Ευδοξία Ζ. Φασούλα

Οι Δικανικές Επιστήμες (Forensic Science), έχοντας ως 
βασικό αντικείμενο τη χρήση της επιστημονικής μεθό-
δου για την εξιχνίαση εγκλημάτων, παρουσιάζουν τα 
τελευταία χρόνια ραγδαία ανάπτυξη και διανοίγουν, 
έτσι, νέους δρόμους στην εγκληματολογική έρευνα, 
ιδίως στον κλάδο της Ανακριτικής. Μπορεί  μάλιστα να 
λεχθεί ότι ειδικά στον κλάδο αυτόν υπάρχουν συνήθως 
και άμεσα, χειροπιαστά αποτελέσματα ως προς τη δίω-
ξη και περιστολή του εγκλήματος, καθώς η επιστημονι-
κή θεωρία συνταιριάζεται εδώ αρμονικά με τις ανάγκες 
της πράξης, δηλ. με τον εντοπισμό της ταυτότητας ενός 
εγκληματία και την εν συνεχεία τεκμηριωμένη αξιολό-
γηση της υπόθεσής του από τις Δικαστικές Αρχές. Σύμ-
μαχος σε όλη αυτή την προσπάθεια έρχονται βέβαια και 
τα σύγχρονα τεχνικά μέσα (π.χ. έρευνες για το DNA των 
υπόπτων), η οποία συνδυάζεται έτσι με τη μαθηματική 
λογική των παραδοσιακών detectives τύπου Sherlock 
Holmes, σύμφωνα και με το εξώφυλλο αυτού του τεύ-
χους.
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας πι-
στεύει ότι οι εξελίξεις αυτές παρουσιάζουν ξεχωριστό 
ενδιαφέρον και γι’ αυτό στις 29.11.2018 διοργάνωσε –στο 
πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Εξ Αφορμής» και σε 
συνεργασία με το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολο-
γίας του Παντείου Πανεπιστημίου-, μια ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση με θέμα «Δικανικές Επιστήμες και απονομή 
της Ποινικής Δικαιοσύνης. Επισκόπηση της σύγχρο-
νης βιβλιογραφίας». Σε αυτήν, διακεκριμένοι εμπειρο-
γνώμονες, δηλ. ο Καθηγητής Χρήστος Τσουραμάνης, 
η ειδική γραφολόγος Δρ. Ευδοξία Ζ. Φασούλα και ο 
αναλυτής εγκληματολογικών πληροφοριών Ιωσήφ Κα-
μπανάκης, παρουσίασαν τα νεότερα πορίσματα της 
επιστήμης και της βιβλιογραφίας σε τομείς της εξειδί-
κευσής τους, όπως, αντίστοιχα, η νευροεγκληματολογία, 
η σύγχρονη δικαστική γραφολογία και η σκιαγράφηση 

του εγκληματία (criminal profiling). Οι εισηγήσεις αυ-
τές, μαζί με ένα εμπεριστατωμένο εισαγωγικό σημεί-
ωμα από την Καθηγήτρια Χριστίνα  Ζαραφωνίτου, Γεν. 
Γραμματέα της Εταιρείας, μια επίκαιρη συνέντευξη από 
την Υποστράτηγο ε.κ. Πηνελόπη Μηνιάτη, Διευθύντρια 
στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ 
προς την Δρα Ελένη Κοντοπούλου, καθώς και μια συμ-
βολή για «Το φαινόμενο των ψευδών ομολογιών» από 
την Αναπλ. Καθηγήτρια Δικαστικής Ψυχολογίας Σταυ-
ρούλα Σουκαρά (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), αποτελούν 
και το περιεχόμενο του Φακέλου αυτού του τεύχους, με 
ειδικό αφιέρωμα στις Δικανικές Επιστήμες. 
Ως προς την υπόλοιπη ύλη του, το παρόν τεύχος, όπως 
και τα προηγούμενα, περιλαμβάνει ένα αναλυτικό 
Ημερολόγιο με τις πραγματοποιηθείσες εκδηλώσεις 
εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης πα-
ρουσιάσεις νέων βιβλίων, με ειδικότερη αναφορά στο 
αγγλόφωνο συλλογικό έργο «Εναλλακτικά Συστήματα 
για τον Έλεγχο του Εγκλήματος» και στο νέο βιβλίο του 
Προέδρου της Εταιρείας Καθηγητή Νέστορα Κουράκη 
για την Αρχαία Σπάρτη. Μάλιστα, στην αρχή του τεύ-
χους φιλοξενείται και μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη 
που παραχώρησε ο κ. Κουράκης στους συνεργάτες του 
περιοδικού Δρες Κωνσταντίνο Πανάγο και Ευδοξία Ζ. 
Φασούλα.
Το περιοδικό μας, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του 
τέσσερα τεύχη, που εκδόθηκαν στη διάρκεια του 2018, 
συμμετέχει με αυτή την έκδοση και στην 40ή επέτειο 
ίδρυσης της Εταιρείας μας, το 2018, με πρωτοστάτη την 
αείμνηστη Αλίκη Μαραγκοπούλου.
Με το ίδιο σκεπτικό εορτασμού αυτής της επετείου δι-
οργανώνεται στο «Σπίτι της Κύπρου» και το ιδιαίτερα 
καινοτόμο Συνέδριο για την Πρόληψη του Εγκλήματος, 
στο οποίο συμμετέχουν και συνδιαλέγονται διαπρεπείς 
Ελληνες Εγκληματολόγοι από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό.
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Στο ιστορικό κτίριο «Κωστής Παλαμάς» είχαμε την τιμή 
και χαρά να συναντήσουμε και να συνομιλήσουμε με 
τον ιδιαίτερα αγαπητό καθηγητή μας Νέστορα Κουρά-
κη, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, 
ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών και νυν 
καθηγητή στο πανεπιστήμιο Λευκωσίας, πολυγραφότατο 
συγγραφέα και ενεργά ευαισθητοποιημένο ακαδημαϊκό 
σε θέματα ιδίως κοινωνικής δικαιοσύνης, διαφάνειας και 
αντεγκληματικής πολιτικής. Η συνέντευξη που μας παρα-
χώρησε φωτίζει σημαντικούς σταθμούς της προσωπικής 
του πορείας και των εν λόγω ιδιαίτερων επιστημονικών 
του ενδιαφερόντων. Ταυτοχρόνως και με λόγο κομψά δο-
μημένο και διδακτικό αναδεικνύει τα κεντρικά σημεία για 
την εξέλιξη της εγκληματολογικής επιστήμης, της Ανα-

κριτικής, του ποινικού δικαίου υπό το πρίσμα της κοινω-
νικής δικαιοσύνης και των αρχαιοελληνικών ιδεωδών, της 
ακαδημαϊκής ζωής στην Κύπρο αλλά και το πώς ο ίδιος 
οραματίζεται το μέλλον της Ελληνικής Εταιρείας Εγκλη-
ματολογίας.

Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να σπουδάσετε νομικά 
και στη συνέχεια να ασχοληθείτε με τις ποινικές επι-
στήμες γενικότερα και την εγκληματολογία ειδικότε-
ρα;

H νομική επιστήμη, πιστεύω ότι εμφανίζει τρία τουλάχι-
στον πλεονεκτήματα που την κάνουν ιδιαίτερα ελκυστι-
κή για έναν νέο άνθρωπο. Συγκεκριμένα: Πρώτον, ρυθ-
μίζει με  διατάξεις κάθε πλευρά της ζωής μας, από τις 
εμπορικές συναλλαγές και τις οικογενειακές σχέσεις, 
ως τις σχέσεις μας με τη Διοίκηση και την αντιμετώπιση 
μιας εγκληματικής συμπεριφοράς. Επομένως, μέσω της 
νομικής επιστήμης έχουμε μια άριστη γνώση για όλες 
τις πτυχές των όσων συμβαίνουν γύρω μας και μπορού-
με αντίστοιχα να διασφαλίσουμε την επαγγελματική 
μας σταδιοδρομία σε πολλά ειδικότερα πεδία δραστη-
ριότητας. Δεύτερον, η νομική αποδίδει μεγάλη σημασία 
στον αρχιτεκτονημένο και χωρίς αντιφάσεις συλλογι-
σμό, γεγονός που μας διευκολύνει να σκεπτόμασθε με 
τρόπο συγκροτημένο. Και τρίτον, η νομική στηρίζεται 
στην αντιπαράθεση αντίθετων απόψεων και ανταλλα-
γή  επιχειρημάτων, άρα και στην όξυνση και εμβάθυνση 
της κριτικής μας ικανότητας. Η επιλογή μου λοιπόν να 
ακολουθήσω τις νομικές σπουδές στηρίχθηκε στην ιδέα 
ότι μέσω αυτών θα μπορούσα να διευρύνω και να εμβα-
θύνω τους πνευματικούς μου ορίζοντες. Ειδικά μάλιστα 
στον χώρο των ποινικών επιστημών και ιδίως της εγκλη-
ματολογίας, αυτοί οι νέοι ορίζοντες θα ήταν εφικτό να 
εμπλουτισθούν και με πρόσθετα στοιχεία φιλοσοφίας 
του δικαίου, καθώς και με πλούσιο υλικό από τις κοινω-
νικές επιστήμες (ψυχολογία, κοινωνιολογία κλπ.), πράγ-
μα που μ’ ενδιέφερε ιδιαίτερα.

Πώς αποτιμάτε σήμερα τις σπουδές που πραγματο-
ποιήσατε ως νέος επιστήμονας στη Γερμανία και στη 
Γαλλία; Τι μπορείτε να πείτε ότι αποκομίσατε από τη 
διαμονή σας στις δύο αυτές χώρες;

Στους Δρα Κωνσταντίνο Πανάγο και 
Δρα Ευδοξία Ζ. Φασούλα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΝΕΣΤΟΡΑ ΚΟΥΡΑΚΗ
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Στη Γερμανία εκπόνησα, όπως γνωρίζετε ίσως, μια δι-
δακτορική διατριβή ποινικού δικαίου υπό την επίβλεψη 
ενός κορυφαίου ποινικολόγου, του Χανς Χέινριχ Γιέσεκ, 
ενώ στη Γαλλία απέκτησα δύο διπλώματα εξειδικευμέ-
νων γνώσεων στην εγκληματολογία κοντά σε επίσης 
εξαίρετους επιστήμονες, όπως ο Ζακ Λεωτέ, ο Φραν-
σουά Τερρέ και ο Ζαν Καρμποννιέ. Θεωρώ εύνοια της 
τύχης το γεγονός ότι χάρη στις υποτροφίες που μου χο-
ρηγήθηκαν από τη Γαλλική Κυβέρνηση και τη γερμανική 
DAAD είχα τη δυνατότητα να πραγματοποιήσω αυτές 
τις σημαντικές μεταπτυχιακές σπουδές. Άλλωστε, πέρα 
από τις σπουδές, είχα έτσι την ευκαιρία να έλθω σε 
άμεση επαφή με τον πολιτισμό των ευρωπαϊκών αυτών 
χωρών, αλλά και με τον τρόπο σκέψης των λαών τους – 
δηλαδή με την πειθαρχημένη, φιλοσοφημένη θα έλεγα, 
προσέγγιση των θεμάτων από τους Γερμανούς και με 
την καρτεσιανή/κριτική προσέγγιση από τους Γάλλους.

Ποια είναι η γνώμη σας για τη διδασκαλία των εγκλη-
ματολογικών μαθημάτων στις Νομικές Σχολές της 
χώρας μας; Τι ρόλο είναι αναγκαίο να διαδραματίζει 
η εγκληματολογία στο πλαίσιο των νομικών σπουδών; 

Όπως γνωρίζετε, η δική μου προσπάθεια όταν πραγμα-
τοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο εξωτερι-
κό ήταν να εμβαθύνω τόσο στο ποινικό δίκαιο, όσο και 
στην εγκληματολογία, καθώς θεωρώ ότι οι δύο αυτοί 
κλάδοι είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. 
Κοινός παρανομαστής τους είναι, βέβαια, το έγκλημα 
και τα όριά του. Ωστόσο, ενώ το ποινικό δίκαιο αντιμε-
τωπίζει το έγκλημα σε δογματικό, κανονιστικό επίπεδο, 
η εγκληματολογία το ανατέμνει στις πραγματικές του 
διαστάσεις, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, κοινωνικο-
ανθρωπολογικές, βιολογικές κλπ. Έχουμε δηλαδή εδώ, 
ως προς την προσέγγιση στο έγκλημα, κάτι σαν τα δύο 
πρόσωπα του Ιανού, και βεβαίως θα ήμασταν μονόπλευ-
ροι εάν εξετάζαμε μόνο το ένα πρόσωπο. Άρα, απαντώ-
ντας στο ερώτημα σας, πιστεύω ότι η εγκληματολογία 
πρέπει να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στις νομικές 
και ιδίως στις ποινικές σπουδές. Και δεν είναι τυχαίο ότι 
οι πλέον διακεκριμένοι Έλληνες εγκληματολόγοι, όπως 
ο Γαρδίκας, η Σπινέλλη, ο Δασκαλόπουλος, η Μαραγκο-
πούλου, ο Φαρσεδάκης, ο Αλεξιάδης, η Ζαραφωνίτου, 
η Πιτσελά και άλλοι νεότεροι εγκληματολόγοι, είχαν 

όλοι πτυχίο Νομικής.

Έχετε επίσης καταπιαστεί, επιστημονικά και διδακτι-
κά, με την επιστήμη της Ανακριτικής και τις εφαρμο-
γές της. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον των δικα-
νικών επιστημών στην Ελλάδα και πώς θα μπορούσαν 
να αναβαθμιστούν σε ακαδημαϊκό και πρακτικό επί-
πεδο;

Παλαιότερα λέγαμε ότι η δίωξη του εγκλήματος έτρεχε 
πίσω από τους εγκληματίες, με την έννοια ότι οι εγκλη-
ματίες όχι μόνο είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων 
και ανέπτυσσαν συνεχώς νέες μεθόδους και τεχνικές, 
αλλά και ότι, για τους λόγους αυτούς, δύσκολα μπορού-
σαν να εντοπισθούν από τις Αρχές. Ήδη όμως πιστεύω 
ότι οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί και ότι τα τελευταία χρό-
νια λιγοστά μόνο εγκλήματα παραμένουν ανεξιχνίαστα. 
Τούτο θα πρέπει να αποδοθεί πρωτίστως στην προηγμέ-
νη τεχνολογία, καθώς μπορούμε πλέον να εξιχνιάσουμε 
εγκλήματα από το DNA των δραστών τους (π.χ. από τον 
ιδρώτα σ’ ένα καπέλο) ή από τις συνομιλίες τους μέσω 
κινητών. Επομένως, χρήσιμο θα ήταν να εμπλουτισθεί 
η διδασκαλία  της νομικής επιστήμης -όπου αυτό δεν 
γίνεται ακόμη- και με τα νέα αυτά τεχνολογικά δεδομέ-
να, έτσι ώστε οι μελλοντικοί δικαστές, εισαγγελείς και 
δικηγόροι να έχουν τις κατάλληλες προσλαμβάνουσες 
παραστάσεις και να αξιολογούν ορθά το υλικό που τους 
προσκομίζεται από τις διωκτικές αρχές. 
Και μια επισήμανση: Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα νέα 
μέσα δίωξης του εγκλήματος που μας προσφέρουν σή-
μερα οι δικανικές επιστήμες, αλλά θα πρέπει, βέβαια, 
η χρήση τους να γίνεται με συνετό τρόπο και χωρίς 
παραβίαση του βασικού πυρήνα των Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων. Δεν πρέπει δηλαδή επ’ ουδενί η αποτελε-
σματικότητα στη δίωξη του εγκλήματος να λογίζεται 
υπέρτερη από το θεσμικό πλαίσιο της «δίκαιης δίκης» 
και τα δικαιώματα που αυτή εγγυάται στον ύποπτο και 
τον κατηγορούμενο.

Κατόπιν της αφυπηρέτησής σας από τη Νομική Σχο-
λή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αναλάβατε διδακτικά καθήκοντα στο Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας. Ποια είναι η άποψή σας για την 
ακαδημαϊκή ζωή στην Κύπρο;
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Τα Κυπριακά πανεπιστήμια μας δίνουν πράγματι μια 
καλή εικόνα του πώς θα μπορούσε να λειτουργεί απο-
δοτικά μία ανώτατη σχολή, προς όφελος των φοιτητών 
της. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσα να αναφέρω τις 
ακόλουθες όψεις αυτής της εικόνας: Οι θεματικές των 
μαθημάτων είναι επακριβώς προσδιορισμένες από την 
αρχή του κάθε εξαμήνου ανά ημερομηνία μαθήματος 
και περιεχόμενο. Οι διδάσκοντες αναλαμβάνουν σε 
κάθε νέο εξάμηνο να διδάξουν και μαθήματα που δεν 
δίδαξαν  στο προηγούμενο, ώστε να διευρύνουν έτσι 
τον επιστημονικό τους ορίζοντα, ενώ και κατά τη διδα-
σκαλία προσδίδουν στα μαθήματά τους ένα συζητητικό 
χαρακτήρα, με έμφαση, για τους φοιτητές τους, σε ένα 
είδος σωκρατικής «μαιευτικής». Υπάρχει πάντοτε ανα-
πλήρωση των μαθημάτων όταν αυτά για κάποιον λόγο 
δεν πραγματοποιηθούν. Εκπονούνται από τους φοιτη-
τές εργασίες, ώστε αυτοί να εθισθούν στη διαμόρφω-
ση μιας συγκροτημένης ερευνητικής σκέψης. Και, το 
κυριότερο, γίνεται συνεχής αξιολόγηση τόσο των φοι-
τητών (με ενδιάμεσες εξετάσεις), όσο επίσης των διδα-
σκόντων (π.χ. ως προς νεότερες δημοσιεύσεις τους ή 
συμμετοχές τους σε συνέδρια), αλλά και του ίδιου του 
πανεπιστημίου (π.χ. σχετικά με τη σειρά κατάταξής του 
εν συγκρίσει με άλλα πανεπιστήμια). Υπάρχουν επομέ-
νως συνεχή κίνητρα για όλους να ξεπεράσουν τον εαυ-
τό τους και τις επιδόσεις τους, δηλ. να πραγματώσουν 
τη λεγόμενη αριστεία.

Εννοείτε ότι είναι χρήσιμη η αξιολόγηση των πανε-
πιστημίων και πώς θα μπορούσε κάτι αντίστοιχο να 
εφαρμοστεί στην Ελλάδα με βάση και το παράδειγμα 
της Κύπρου;

Νομίζω ότι πράγματι η αξιολόγηση αποτελεί ένα σοβα-
ρό κίνητρο για ενδελεχή ενδοσκόπηση και, συνακόλου-
θα, για βελτίωση και πλήρη απόδοση των δυνατοτήτων 
που έχει ο καθένας μας. Επιδιώκεται δηλ. με αυτήν να 
γνωρίσουμε εμείς οι ίδιοι σε ποιο σημείο βρισκόμαστε 
και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μία άμιλλα μετα-
ξύ μας ως επιστήμονες ή και οι φοιτητές μεταξύ τους, 
ώστε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αντιλαμ-
βάνομαι ότι στην Ελλάδα η λέξη αξιολόγηση δεν έχει 
ακόμα τύχει της αναγνώρισης και της αποδοχής που 
θα της άξιζε, και τούτο διότι επί πολλά χρόνια στην Ελ-

λάδα εθιστήκαμε σε έναν τρόπο ζωής εντελώς διαφο-
ρετικό, δηλαδή χωρίς έλεγχο και αξιολόγηση αυτών τα 
οποία έχουμε ως έργο να εκπληρώνουμε. Αλλά θεωρώ 
ότι μέσα σε μια Ενωμένη Ευρώπη, και με τις προκλήσεις 
που υπάρχουν σήμερα, είναι καιρός να προσαρμόσου-
με αυτό το modus vivendi  στο ευρύτερο ευρωπαϊκό 
περιβάλλον.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικότερα προβλήματα 
του ποινικού συστήματος, τα οποία χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης από την ελληνική πολιτεία; 

Άκουσα ότι ετοιμάζονται τώρα προς ψήφιση νέος Ποι-
νικός Κώδικας, νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και 
νέος Σωφρονιστικός Κώδικας.  Ωστόσο, αυτή η  λα-
τρεία για τις κανονιστικές ρυθμίσεις δεν φαίνεται να 
έχει αποδώσει έως τώρα καρπούς, καθώς εκείνο που 
μας λείπει στην Ελλάδα δεν είναι οι νόμοι, πιστεύω, 
αλλά η εφαρμογή των νόμων. Αυτό το είχε πει άλλωστε 
και ο Ροΐδης, εδώ και πάνω από εκατόν τριάντα χρόνια. 
Υπάρχουν πάμπολλοι νόμοι που δεν εφαρμόζονται διότι 
δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τα αναγκαία προεδρικά δια-
τάγματα, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις ή, ακόμη, 
και οι εγκύκλιοι κάποιων νέων διατάξεων. Θυμίζω εδώ 
τον νόμο για το περιβάλλον, του οποίου κάποια προε-
δρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις εκκρε-
μούσαν επί χρόνια από το 1986. 

Επιπλέον είναι γνωστά τα προβλήματα από την τερά-
στια καθυστέρηση στην εκδίκαση ποινικών υποθέσεων. 
Στο εξωτερικό έχουν επινοηθεί συγκεκριμένοι τρόποι 
για να αποδίδεται η ποινική δικαιοσύνη, χωρίς ατελεύ-
τητες αναβολές ή παλινδρομήσεις. Γιατί άραγε, διερω-
τώμαι, δεν θα μπορούσαν να ληφθούν τέτοια μέτρα και 
εδώ, π.χ. με επέκταση των θεσμών της διαμεσολάβησης 
και της ποινικής συνδιαλλαγής, που, κατά τη γνώμη μου, 
βρίσκονται στην Ελλάδα ακόμη στα σπάργανα; Εάν πά-
ντως θα άξιζε να ενισχυθεί το ποινικό μας οπλοστάσιο 
με επιπλέον θεσμούς, η προσοχή θα ήταν σκόπιμο, πι-
στεύω να στραφεί κυρίως στα λεγόμενα εξωιδρυματικά 
μέτρα, π.χ. κοινωφελής εργασία, κατ’ οίκον κράτηση 
κ.λπ., που θα έπρεπε επιτέλους να λειτουργήσουν και 
στη χώρα μας πιο οργανωμένα και με καλύτερες υπο-
δομές, ώστε να εφαρμόζονται περισσότερο και από τα 
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δικαστήρια.

Πρόσφατα δημοσιεύσατε την τελευταία σας μονο-
γραφία με τίτλο «Κοινωνική δικαιοσύνη: Μεταλλάσ-
σοντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες». Πώς αξιολογεί-
τε ότι η επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι σε 
θέση να συμβάλει στην υπερπήδηση των προβλημά-
των που ταλανίζουν την ποινική δικαιοσύνη; 

Η Κοινωνική Δικαιοσύνη είναι πράγματι ένα ιδεώδες 
που μπορεί να δώσει νέα πνοή και στην Αντεγκληματική 
μας Πολιτική, έτσι ώστε να συνδυασθούν δύο απαραί-
τητοι αλλά και εκ πρώτης όψεως  ασύμβατοι στόχοι, 
δηλαδή η αξιοκρατική ακριβοδικία (αυτό που οι Αγγλο-
σάξονες ονομάζουν fairness) με την κοινωνική αλλη-
λεγγύη, ιδίως προς τις ευπαθείς, ή ευάλωτες, ομάδες 
του πληθυσμού. Π.χ., κατά την εκδίκαση των ποινικών 
υποθέσεων και  την εν συνεχεία επιβολή και έκτιση μιας 
ποινής, θα πρέπει ακόμη και ο κοινωνικο-οικονομικά 
αδύναμος ύποπτος, κατηγορούμενος ή κατάδικος να 
έχει από τα δικαστήρια ή το σωφρονιστικό προσωπικό 
την ίδια μεταχείριση (αν και με μεγαλύτερο πνεύμα κοι-
νωνικής αλληλεγγύης), ως προς την άσκηση των δικαι-
ωμάτων του, όπως και ο αντίστοιχος πολιτικώς ενάγων 
κ.λπ. που διαθέτει οικονομική επιφάνεια. Πέρα δηλαδή 
από τα τυπικά δικαιώματα που προβλέπει το άρθρο 6 
της ΕΣΔΑ για τον κατηγορούμενο, θα πρέπει και η εν 
τοις πράγμασι άσκηση αυτών των δικαιωμάτων να μην 
καταλήγει σε ουσιαστικές ανισότητες, ούτε και να οδη-
γεί επομένως σε άδικες καταδίκες. Τις σκέψεις αυτές 
είχα την ευκαιρία να αναλύσω πέρυσι στο γερμανικό Ιν-
στιτούτο Μαξ-Πλανκ κατά την επίδοση εκεί ενός ψηφι-
ακού ξενόγλωσσου τιμητικού τόμου από συναδέλφους 
μου, ενώ δημοσιεύθηκε ήδη και σχετική παρουσίασή 
τους στα Ποινικά Χρονικά. 

Ποια είναι η γνώμη σας εάν θα έπρεπε να προσδιορί-
σουμε τη σχέση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης με άλλα 
πρότυπα της αντεγκληματικής πολιτικής (το δικαιικό 
πρότυπο, το αναμορφωτικό / προνοιακό και το πρό-
τυπο της αποκασταστατικής / επανορθωτικής δικαι-
οσύνης);

Η επανορθωτική ή αποκαταστατική δικαιοσύνη από την 

πλευρά της, πιστεύω ότι αφορά τα συγκεκριμένα μέρη 
μιας ποινικής υπόθεσης, δεν επεκτείνεται δηλ. σε ευρύ-
τερα τμήματα του πληθυσμού, και κυρίως στα οικονομι-
κώς αδύναμα, απλώς επιχειρεί να πετύχει μια καλύτερη 
μεταχείριση του θύματος και την έκφραση συγγνώμης, 
εάν θέλετε, από την πλευρά του δράστη, ίσως και κά-
ποια αποζημίωση από μέρους του προς το θύμα. Επο-
μένως, εδώ έχουμε ένα έλλειμμα. Όσον αφορά τώρα 
το προνοιακό και το δικαιικό πρότυπο, θεωρώ ότι αυτά 
έχουν αρκετές ομοιότητες, αντίστοιχα, με τους δύο βα-
σικές στόχους της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, δηλ. την 
κοινωνική αλληλεγγύη και την αξιοκρατική ακριβοδικία, 
αλλ’ ότι η Κοινωνική Δικαιοσύνη, ως ευρύτερη έννοια, 
καταφέρνει να συμπεριλάβει στους κόλπους της με αρ-
μονικό τρόπο και τα δύο αυτά επιμέρους πρότυπα, τα 
οποία έως ένα βαθμό κινούνται προς αντίθετες κατευ-
θύνσεις. 
Ίσως ένα χαρακτηριστικό δείγμα του τρόπου εφαρμο-
γής της Κοινωνικής Δικαιοσύνης είναι, ακριβώς, το θε-
ωρητικό υπόβαθρο του σύγχρονου Δικαίου Ανηλίκων, 
όπου, σύμφωνα με την εμβληματική απόφαση 14/1987 
του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, στο δίκαιο αυτό τεί-
νει να πρυτανεύσει η αρχή της συνύπαρξης αφενός του 
κοινωνικο-προνοιακού χαρακτήρα των ρυθμίσεων, και 
αφετέρου της διαφύλαξης ορισμένων από τα συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατηγορουμέ-
νου. 

Πόσο εφικτό είναι να πραγματωθούν οι αρχές και οι 
κατευθύνσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης στην πα-
ρούσα οικονομική συνθήκη, όπου το κράτος πρόνοι-
ας και το κοινωνικό κράτος έχουν υποστεί ένα τόσο 
ισχυρό πλήγμα; Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κοινωνι-
κό κράτος προκειμένου να οδηγηθούμε σε αυτό που 
αποκαλείται «κοινωνική δικαιοσύνη»;

Όντως το ισχυρό κοινωνικό κράτος έχει αρχίσει να τί-
θεται υπό αμφισβήτηση, θα έλεγα ήδη από τη δεκαετία 
του ’70. Επομένως, δυστυχώς στην πράξη δεν έχουμε 
σήμερα τα οικονομικά μέσα να αντιμετωπίσουμε την 
κατάσταση όπως θα θέλαμε. Επίσης, μπορώ να πω, ότι 
και η σοσιαλδημοκρατία, που ήταν συνυφασμένη με 
το κοινωνικό κράτος, είναι και αυτή τώρα υπό συνεχή 
αμφισβήτηση. Συνεπώς, υπάρχει στην εποχή μας μια λι-
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γότερο θετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από ό,τι παλιότερα, και 
τούτο ασφαλώς δεν ικανοποιεί τα ανθρωπιστικά μας 
κριτήρια. 
Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, η Κοινωνική Δικαιοσύνη, 
ακριβώς επειδή αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήμα-
τα που έχουν σχέση με την οικονομική κρίση και την 
κρίση των αξιών, παρουσιάζεται αντίστοιχα για όλους 
μας ως μια πυξίδα, ως μία καινούργια στόχευση, ώστε 
να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα μέσα από μια 
καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία, όπου θα συνυπάρ-
χουν η αξιοκρατία με την κοινωνική αλληλεγγύη, ιδίως 
προς τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Το ερώτημα 
είναι βέβαια πώς μπορούμε αυτά τα δύο μεγέθη, που 
εξ ορισμού βρίσκονται αντιμέτωπα, να τα φέρουμε σε 
μία ισορροπία. Και προφανώς εδώ δεν μπορούμε την 
ισορροπία αυτή να την πετύχουμε,  παρά μόνο με μία 
δοσολογία η οποία συναρτάται με τις εκάστοτε συγκυ-
ρίες και περιστάσεις. Για παράδειγμα, όταν έχουμε μια 
ανθούσα οικονομία είναι προφανές ότι μπορούμε με 
σχετική άνεση να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική υπέρ 
των αδυνάμων. Όταν πάλι εξερχόμαστε από μία κρί-
ση, θεωρώ ότι εκεί η ισορροπία βρίσκεται περίπου στη 
μέση, δηλαδή χρειαζόμαστε σύντονα μέτρα για να ανα-
πτυχθεί η οικονομία, αλλά χωρίς παράλληλα να παρα-
γνωρίζουμε και την ανάγκη για λήψη μέτρων υπέρ του 
ασθενέστερου οικονομικά πληθυσμού, κυρίως μέσω πα-
ροχής ευκαιριών για εργασία. 

Ένα σημείο που θα ήθελα εδώ να τονίσω, είναι το εξής: 
Αναφέρθηκα πριν στη σοσιαλδημοκρατία ότι είναι συ-
νυφασμένη με την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Ωστόσο, στην 
πράξη είναι ορθότερο να σταθμίζουμε τις δυνατότητες 
της κοινωνικής δικαιοσύνης χωρίς προσκόλληση σε συ-
γκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις. Κατά τη γνώμη μου, 
δηλ., αξίζει να προσέξουμε το παράδειγμα του Εμμα-
νουέλ Μακρόν στη Γαλλία, ο οποίος είπε ότι θα κάνει 
κοινωνική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη στηριζόμε-
νος σε δυνάμεις και από τη δεξιά και από το κέντρο 
και από την αριστερά.  Ισως, λοιπόν, και στη χώρα μας 
θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πώς να ξεπεράσουμε 
την παρωχημένη πλέον διάκριση «αριστερά – δεξιά», 
που θυμίζει κλίνη του Προκρούστη, και να επιλέξουμε 
τους πολιτικούς μας ηγέτες με μοναδικά κριτήρια την 

ικανότητα, το ήθος και την αποτελεσματικότητά τους να 
πραγματοποιούν τα όσα υπόσχονται. 

Εκτός από την Κοινωνική Δικαιοσύνη, τα τελευταία 
χρόνια ασχολείσθε ιδιαίτερα και με θέματα του αρ-
χαίου ελληνικού και βυζαντινού πολιτισμού, όπως 
μαρτυρούν τα βιβλία σας για τα κλασικά ιδεώδη, τη 
Βυζαντινή Στρατηγική, και το «Αίνιγμα της Αρχαίας 
Ελλάδας». Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σας με τα 
θέματα αυτά;

Το ενδιαφέρον μου για την αρχαία Ελληνική γραμμα-
τεία και τον Ελληνικό πολιτισμό υπό την ευρύτερη του 
έννοια ήταν ήδη έντονο από τα νεανικά μου χρόνια, 
όταν εξοικειώθηκα στα θέματα αυτά από εμπνευσμέ-
νους διδασκάλους μου στο Κολλέγιο Αθηνών, όπως ο 
Φαίδων Μπουμπουλίδης, ο Βασίλης Μοσκόβης, ο Γε-
ώργιος Μποζώνης και ο Απόστολος Γκάτσος. Ωστόσο, 
κατά τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής και ιδί-
ως της αξιακής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, το εν-
διαφέρον μου αυτό έγινε εντονότερο, κάτι σαν ανάγκη 
να βρούμε διαχρονικά πρότυπα που θα μπορούσαν να 
μας βοηθήσουν στην έξοδο από την κρίση. Μπορώ να 
προσθέσω πως η ενασχόλησή μου αυτή με την αρχαία 
Ελληνική γραμματεία φαίνεται ότι είχε ευμενή απήχη-
ση στον επιστημονικό χώρο, καθώς σημαντικοί πνευμα-
τικοί άνθρωποι, όπως ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, 
έχουν τιμήσει έργα μου με τον πρόλογό τους, ενώ, από 
την άλλη πλευρά, η Βυζαντινή Στρατηγική παρουσιά-
σθηκε σε ειδική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών. Ήδη 
ετοιμάζω ένα ακόμη βιβλίο, που αφορά τη μετάφραση 
και τον σχολιασμό ενός έργου του Πλούταρχου με πα-
ράθεση λακωνικών αποφθεγμάτων, αυτών δηλαδή των 
πυκνών σε νόημα ρήσεων που καθιέρωσαν το αξίωμα 
«τό λακωνίζειν ἐστί φιλοσοφεῖν».

Ποιο είναι ειδικότερα το αντικείμενο της μελέτης σας 
«Το Αίνιγμα της Αρχαίας Ελλάδας»;

Το «Αίνιγμα της Αρχαίας Ελλάδας» το έγραψα μέσα σε 
μικρό χρονικό διάστημα και αυτό οφείλεται στο γεγο-
νός ότι είχα ήδη μέσα στο μυαλό μου όλα τα βασικά 
σημεία που θα έπρεπε να παρουσιάσω. Κίνητρό μου να 
ασχοληθώ με αυτό το θέμα δεν ήταν μια λογική προγο-
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νολατρείας, καθώς δεν μου αρέσει γενικά να μιμούμα-
στε τους άλλους, όσο κυρίως, όπως σημείωσα ήδη, μια 
λογική να αποκτήσουμε κάποια πρότυπα για να εμπνευ-
σθούμε από αυτά. Εκείνο, λοιπόν, που με απασχόλησε 
ειδικότερα στο «Αίνιγμα της Αρχαίας Ελλάδας» ήταν 
να διερευνήσω ποιοι ήταν οι παράγοντες εκείνοι οι 
οποίοι λειτούργησαν ως καταλύτης για τη γένεση αυ-
τού του λαμπρού πολιτισμού και, ιδίως, πώς επέδρασαν 
οι έννοιες της ελευθερίας, της ισότητας και της δημο-
κρατίας, κατά τρόπο ώστε οι άνθρωποι να αποκτήσουν 
αυτοπεποίθηση, να νιώσουν ότι στέκονται στα πόδια 
τους, και έτσι να θεωρήσουν ότι θα μπορούσαν να δη-
μιουργήσουν μία καλύτερη κοινωνία και έναν καλύτερο 
κόσμο για τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Φυσικά 
αυτό προϋπέθετε να παρουσιάσω και τα ίδια τα επιτεύγ-
ματα. Επομένως, το «Αίνιγμα» ης Αρχαίας Ελλάδας» 
συνοψίζεται στο να εμβαθύνουμε στον τρόπο με τον 
οποίο εξηγείται αυτό, το λεγόμενο, «ελληνικό θαύμα». 
Και βεβαίως, απέβλεψα να παρουσιάσω τις σκέψεις 
μου με έναν τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι απολύτως κα-
τανοητές τόσο από έναν μορφωμένο άνθρωπο, όσο και 
από ένα νεαρό άτομο, το οποίο ενδεχομένως μαζί με 
τον πατέρα του ή τον παππού του θα ήθελε να μάθει για 
την αρχαία Ελλάδα. 

Είναι σημαντικό ότι αναφέρετε τον όρο «αυτοπεποί-
θηση» σχετικά με την ενασχόληση περί τα αρχαιοελ-
ληνικά ιδεώδη. Να υποθέσω ότι αυτό αφορά κυρίως 
στα νεαρά άτομα; 

Περί αυτού ακριβώς πρόκειται, διότι θεωρώ ότι οι κάπως 
μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι έχουν ήδη κατασταλαγ-
μένα τα πρότυπά τους, ενώ αντίθετα ένα νεαρό άτομο 
ψάχνει για πρότυπα. Επομένως, η αρχαία Ελλάδα, αν τη 
δούμε χωρίς πνεύμα προγονοπληξίας, και κυρίως μέσα 
από τα θετικά της στοιχεία – διότι είχε και αρνητικά, 
όπως δουλεία, άνιση μεταχείριση γυναικών κ.λπ. – μπο-
ρεί πάντα να αποτελεί έναν πολύ ενδιαφέροντα στόχο 
και για τους νέους. 

Ένα από τα βασικά σας επιστημονικά ενδιαφέροντα 
είναι η μελέτη του οικονομικού εγκλήματος και της 
διαφθοράς, τα οποία απέκτησαν ιδιαίτερο ρόλο στο 
δημόσιο διάλογο ύστερα από την έναρξη της οικονο-

μικής κρίσης στη χώρα μας. Ποια μέτρα θεωρείτε ότι 
είναι αναγκαίο να ληφθούν για την ουσιαστική περι-
στολή των συγκεκριμένων φαινομένων;

Το 2015 δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Εγκληματολο-
γία» μια έρευνα ως προς το πώς οι Έλληνες φοιτητές 
των πανεπιστημίων της χώρας αντιμετωπίζουν σήμερα 
και τι λύσεις προτείνουν σε σχέση με το πρόβλημα της 
διαφθοράς. Οι περισσότεροι, λοιπόν, από τους ερωτη-
θέντες, και μας έκανε αυτό εντύπωση, απάντησαν ότι 
πρώτο μέλημά μας πρέπει να είναι η συνειδητοποίηση 
του προβλήματος της διαφθοράς εκ μέρους των νεα-
ρών ατόμων ήδη από τις πρώτες τάξεις του νηπιαγω-
γείου. Επομένως εδώ ακριβώς πιστεύω ότι πρέπει να 
εστιάσουμε, δηλαδή στην παιδεία, εάν θέλουμε να 
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Από εκεί 
και πέρα, μια καλύτερη δημόσια διοίκηση, της οποίας 
τα στελέχη θα επιλέγονται και θα προωθούνται με αξι-
οκρατικά κριτήρια, είναι προφανές ότι αποτελεί ανα-
γκαία και ικανή προϋπόθεση όχι μόνο για την καλύτε-
ρη λειτουργία του Κράτους, αλλά και για την αποφυγή 
κρουσμάτων διαφθοράς. Εξίσου, βέβαια, σημαντική 
κρίνεται και η βελτίωση της νομοθεσίας μας, ώστε να 
αποφεύγονται ασάφειες και κενά που διευκολύνουν την 
αθέμιτη συναλλαγή μέσω της διακριτικής ευχέρειας 
των υπαλλήλων, ιδίως στον χώρο της πολεοδομίας, των 
φορολογικών αρχών, των συμβάσεων δημοσίου κλπ. 
Επιπλέον, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος 
συντονισμός των φορέων που ασχολούνται με την αντι-
μετώπιση της διαφθοράς και καλύτερος έλεγχος και 
τιμωρία όσων παρανομούν. Κυρίως όμως, όπως είπα, 
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μέσω της παιδείας 
τις αρνητικές επιπτώσεις που δημιουργούνται από τη δι-
αφθορά εις βάρος της κοινωνίας μας και των αξιών της.

Έχετε μια μακροχρόνια πορεία συνεργασίας με ακα-
δημαϊκούς φορείς και επιστήμονες του εξωτερικού. 
Ποιες από αυτές τις συνεργασίες υπήρξαν ιδιαίτερα 
σημαντική για σας;

Αναμφίβολα προτάσσω τη συνεργασία μου με το γερ-
μανικό Ινστιτούτο Μαξ-Πλανκ για το Αλλοδαπό και 
Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, στους χώρους του οποίου, άλ-
λωστε, εκπόνησα και τη διδακτορική μου διατριβή, αξι-
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οποιώντας τότε τόσο το πολύτιμο υλικό από τα χιλιάδες 
βιβλία της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου, όσο και τις συ-
ζητήσεις που είχα για το θέμα μου με τους αλλοδαπούς 
συναδέλφους μου. Πρόκειται για ένα υποδειγματικό 
κέντρο έρευνας με το οποίο διατηρώ δεσμούς έως σή-
μερα, αφού άλλωστε εκεί μου επιδόθηκε πέρυσι, όπως 
ανέφερα ήδη, και ο ξενόγλωσσος Τιμητικός μου Τόμος. 
Πέραν αυτού, δεν πρέπει να παραλείψω εδώ μια ανα-
φορά και στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του Κόμο 
(Ιταλία) και της Λευκωσίας, όπου βρήκα πάντοτε φιλό-
ξενο περιβάλλον για έρευνα και διδασκαλία.

Σε ποιά θεματικά πεδία εκτιμάτε ότι είναι αναγκαίο 
να στραφεί ο εγκληματολογικός προβολέας από τους 
νέους επιστήμονες μέσα στην παρούσα κοινωνικοοι-
κονομική συνθήκη; 

Πιστεύω ότι τρεις είναι οι μεγάλες προκλήσεις της 
εγκληματολογίας στη σύγχρονη εποχή και τρεις, αντί-
στοιχα, οι τομείς όπου πρέπει να επικεντρώσουν το 
ενδιαφέρον τους οι νέοι εγκληματολόγοι. Πρώτον, η 
παραβατικότητα των ανηλίκων, με τις συναφείς μορ-
φές της (ουσίες, γηπεδική βία και πολιτική βία, μικρο-
κλοπές, κ.λπ.), δεύτερον, το οικονομικό έγκλημα, ιδίως 
όταν αυτό αποκτά οργανωμένη μορφή (π.χ. διακίνηση 
ουσιών, εμπορία ανθρώπων, διακίνηση οικονομικών 
μεταναστών, εμπορία όπλων, διαφθορά κ.λπ.) και τρί-
τον, το βίαιο έγκλημα στις διάφορες μορφές του, από 
την τρομοκρατία έως τις κατ’ εντολή δολοφονίες και 
τις εκβιάσεις για παροχή προστασίας. Σε όλες αυτές 
τις περιπτώσεις, που όμως προϋποθέτουν η κάθε μία 
διαφορετικό τρόπο χειρισμού από πλευράς διωκτικών 
αρχών, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 
μια έντονα αυξητική τάση, με προφανείς δυσμενείς επι-
πτώσεις στη ζωή όλων μας, κυρίως από την άποψη του 
λεγόμενου «φόβου του εγκλήματος». 

Πώς οραματίζεστε την εξέλιξη της Ελληνικής Εται-
ρείας Εγκληματολογίας;

Καταβάλλω σύντονες προσπάθειες ώστε η διάρκεια της 
προεδρίας μου στην Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολο-
γίας να συμπέσει με ένα «άνοιγμα» προς το εξωτερικό 
και μιαν αυξημένη εξωστρέφεια προς διευρωπαϊκές 

συνεργασίες. Ήδη, όπως γνωρίζετε, τον Ιανουάριο του 
2019, διεξάγεται από την Εταιρεία μας ένα διήμερο Συ-
νέδριο με γενικότερη στόχευση και θεματική, «Έλληνες 
εγκληματολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό συ-
ζητούν για την πρόληψη του Εγκλήματος». Πιστεύω ότι 
με την πρωτοβουλία αυτή οι νέοι κυρίως επιστήμονες 
που ασχολούνται στην Ελλάδα με την εγκληματολογία 
θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν χρήσιμους δε-
σμούς με Ελληνες συναδέλφους τους του εξωτερικού 
και να καταρτίσουν από κοινού ερευνητικά προγράμμα-
τα ή, έστω να προγραμματίσουν κάποια διαμονή τους 
σε ερευνητικό κέντρο της αλλοδαπής.
 Αλλωστε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 
όπως είχα την ευκαιρία να επισημάνω κατά την αντιφώ-
νησή μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όταν μου επιδόθη-
κε τον Δεκέμβριο του 2015 ο ελληνόγλωσσος Τιμητικός 
μου Τόμος, διαθέτουμε πλέον μια λαμπρή γενιά νέων 
Ελλήνων εγκληματολόγων και ποινικολόγων, που ασφα-
λώς με τις φρέσκιες ιδέες της θα αφήσει το στίγμα της 
στην ιστορία της εγκληματολογικής επιστήμης. Μάλι-
στα, ένα μικρό δείγμα αυτών των νέων ιδεών φαίνεται 
και από τις εξαιρετικές συμβολές των περίπου 120 επι-
στημόνων, που συνεργάσθηκαν για τον ελληνόγλωσσο 
ψηφιακό Τιμητικό μου Τόμο, όπως και για άλλους τιμη-
τικούς τόμους συναδέλφων, και πιο πρόσφατα, για το 
μόλις εκδοθέν «Λεξικό της Εγκληματολογίας». Επομέ-
νως μπορώ να πω ότι είμαι όντως αισιόδοξος για τη νέα 
γενιά των εγκληματολόγων μας και, συνακόλουθα, της 
Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, που άλλωστε 
το 2018 συμπληρώνει 40 χρόνια γόνιμης λειτουργίας, 
αλλά και των άλλων συναφών επιστημονικών φορέων 
που εν τω μεταξύ δημιουργήθηκαν!
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Η Εγκληματολογία είναι η επιστήμη του συνολικού 
εγκληματικού φαινομένου. Ως εκ τούτου περιλαμβάνει 
και την Ανακριτική1 , η οποία «ασχολείται με τη θεωρητι-
κή διατύπωση και την εξέταση της εφαρμογής στην πρά-
ξη των γενικών αρχών πάνω στις οποίες (πρέπει να) βα-
σίζεται η ανακριτική διαδικασία»2. Αφετηρία θεμελίωσης 
του επιστημονικού κλάδου της Ανακριτικής αποτελεί η 
έκδοση του βιβλίου του Αυστριακού εγκληματολόγου 
Hans Gross, to 1893,  το οποίο «συστηματοποίησε τις μέ-
χρι τότε γνώσεις  και εκμεταλλεύθηκε, για τους σκοπούς 
της ανάκρισης, τις κατακτήσεις της επιστήμης και της 
τεχνικής»3. Το σκέλος της Ανακριτικής που αφορά την 
εξιχνίαση των εγκλημάτων ακολούθησε την πρόοδο των 
θετικών επιστημών (όπως η φυσική, χημεία, βιολογία, 
κλπ) κατά τον 19ο αιώνα και γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη 
μέσα από τις πραγματογνωμοσύνες4. 

ΦΑΚΕΛΟΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
ΔΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

της Χριστίνας Ζαραφωνίτου, Καθηγήτριας Εγκλη-
ματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Γενικής Γραμ-
ματέως της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στη σύγχρονη εποχή, η μεγάλη ανάπτυξη των ειδι-
κών πραγματογνωμόνων στο στάδιο της αστυνομικής 
εγκληματολογικής έρευνας έχει εντάξει το ευρύτερο 
αντικείμενο της σε ό,τι περιλαμβάνει ο αγγλοσαξονικός 
όρος forensic sciences5  (δικανικές επιστήμες), ο οποίος 
«εστιάζει στη συλλογή υλικών ιχνών στη σκηνή του εγκλή-
ματος ή αλλού»6. Τα ίχνη αυτά αφορούν είτε σε υλικά 
είτε σε βιολογικά στοιχεία. Ξεκινώντας από τη σημαντι-
κή συμβολή της δακτυλοσκοπίας, φθάσαμε στην επίσης 
σημαντική συμβολή της ανάλυσης DNA, χωρίς να ση-
μαίνει ότι οι ειδικές αναλύσεις που αφορούν τις λοιπές 
μεθόδους εξακρίβωσης ταυτότητας ατόμων, όπλων, εγ-
γράφων και λοιπών ιχνών, δεν είναι εξίσου σημαντικές. 
Στις δικανικές επιστήμες εντάσσονται και οι παρεμφε-
ρείς επιστημονικοί κλάδοι της δικαστικής ψυχολογίας ή 
ανθρωπολογίας αλλά και η δικαστική γραφολογία. 
Για την ανάπτυξη της Ανακριτικής, και εν γένει για την 
ανάπτυξη της Εγκληματολογίας στην Ελλάδα, καθορι-
στικής σημασίας υπήρξε η συμβολή του πρώτου Καθη-
γητή Εγκληματολογίας στην Ελλάδα, του Κωνσταντίνου 
Γαρδίκα7, του οποίου το έργο αποτέλεσε σύνθεση των 
θεωρητικών και εφαρμοσμένων όψεων της διεπιστη-
μονικής αυτής επιστήμης. Αξίζει να αναφερθεί παρεν-
θετικά ότι το έργο αυτό του Κ.Γαρδίκα αναγνωρίσθηκε 
συμβολικά μέσα και από την ονοματοδοσία του αμφι-
θεάτρου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών 
ως «Αμφιθέατρο Κωνσταντίνου Γ. Γαρδίκα» (26-2-15)8.
Σήμερα, οι παραπάνω επιστήμες αποτελούν αντικείμε-
νο προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών σε πολ-
λά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Στην 
Ελλάδα, ο κλάδος αυτός δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμέ-

1 Ζαραφωνίτου Χ. (2017), «Ανακριτική και Εγκληματολογία», στον Τιμη-
τικό  Τόμο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου  για τον Καθηγητή 
Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Χρ.Σατλάνης (Επιμ.), Δίκαιο και Εγκληματολογία/
Law and Criminology, Νομική Βιβλιοθήκη, 231-237.
2 Φαρσεδάκης Ι. (1984 και 2014), Ανακριτική, δικαιώματα του ανθρώ-
που και εγκληματογένεση, 1η και 2η έκδοση,Αθήνα, Νομική Βιβλιοθή-
κη, σ.23.
3 Το ίδιο, 21.
4 Το ίδιο. Βλ. επίσης: Αλεξιάδης Στ. (2003), Ανακριτική, Σάκκουλας, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Κουράκης Ν. (2005), Συμβολές στη μελέτη της 
ανακριτικής, Αθήνα, β΄έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας.

5 Ο όρος εμφανίσθηκε κατά τον 17ο αι. και προέρχεται από το λα-
τινικό forensis (από το επίσης λατινικό forum) που σημαίνει ‘in open 
court, public’: https://en.oxforddictionaries.com/definition/forensic 
6 Newburn T. (2007). Criminology, Willan Publ., Devon, Cullompton, 
605.
7 Κουράκης Ν. (2000), “Η συμβολή του Κωνσταντίνου Γαρδίκα στην 
εγκληματολογική επιστήμη”, στο Κ.Δ.Σπινέλλη (Επιμ.), Κωνσταντίνος 
Γαρδίκας. Ο θεμελιωτής της Εγκληματολογίας στην Ελλάδα, Α.Σάκκου-
λας, Αθήνα-Κομοτηνή, σ.σ. 37-45.
8 Αστυνομική Ανασκόπηση, τ.289, Μάρτιος-Απρίλιος 2015, σ.σ.14-16.

https://en.oxforddictionaries.com/definition/forensic 
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νος, σε επίπεδο ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Συνεχί-
ζει, ωστόσο, να διδάσκεται το μάθημα της Ανακριτικής 
-το οποίο δεν εξαντλείται βέβαια μόνο στις δικανικές 
επιστήμες- σε όλα τα προγράμματα εγκληματολογικών 
σπουδών, ενώ σε ορισμένα εξ αυτών περιλαμβάνονται 
και μαθήματα δικαστικής ψυχολογίας ή ψυχιατρικής9. Η 
καθυστέρηση στην ακαδημαϊκή αξιοποίηση του κλάδου 
αυτού οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχει 
έως σήμερα εγκριθεί η δημιουργία ενός αυτοτελούς πα-
νεπιστημιακού Τμήματος Εγκληματολογίας. 
Όμως, ούτε και στην αστυνομική εκπαίδευση υπάρχει 
η αναμενόμενη ανάπτυξη του εν λόγω τομέα και, παρά 
τα πολλά και ποικίλης επιστημονικής κατεύθυνσης 
μαθήματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών 
της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, η εκπαίδευση των 
αστυνομικών σε θέματα Ανακριτικής είναι μάλλον περι-
ορισμένη, ενώ η επιμόρφωση των αστυνομικών που ερ-
γάζονται στη ΔΕΕ γίνεται κατά το στάδιο της υπηρεσί-
ας τους από τους αρχαιότερους συναδέλφους τους και, 
ενίοτε, από μετεκπαιδεύσεις στο εξωτερικό. και η μόνη 
ειδίκευση που μπορούμε να πούμε ότι έχει “κατοχυρω-
θεί” στην πράξη είναι εκείνη των εμπειρογνωμόνων της 
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συμ-
βολή των δικανικών επιστημών είναι σημαντική για την 
αποφυγή των δικαστικών πλανών και άρα για μια απο-
τελεσματικότερη αντεγκληματική πολιτική. Ωστόσο, 
η παραπάνω συμβολή μπορεί να αξιολογηθεί υπό τον 
αποκλειστικό όρο σεβασμού και προστασίας των δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου, δεδομένου ότι στο όνομα της 
απόδειξης της «αλήθειας» έχουν κατά καιρούς διαπρα-
χθεί ιδιαίτερα βάναυσα εγκλήματα. 
Σήμερα, η αρχή της ηθικής απόδειξης (άρ.177 ΚΠΔ) 
αποτελεί θεμελιώδη δικλείδα ασφαλείας για την ανα-
ζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας βάσει της  ελεύθε-
ρης εκτίμησης των (νόμιμων) αποδεικτικών μέσων, ενώ 
το τεκμήριο αθωότητας διασφαλίζει τις προϋποθέσεις 
μιας δίκαιης δίκης. 

Το 4ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου της Ελληνικής 
Εταιρείας Εγκληματολογίας, αφιερώνει το Φάκελό του 
στις Δικανικές Επιστήμες, τις οποίες προσεγγίζει μέσα 
από την συνέντευξη της Δρος Πηνελόπης Μηνιάτη Υπο-
στρατήγου ε.κ., Διευθύντριας της Διεύθυνσης Εγκλημα-
τολογικών Ερευνών, καθώς επίσης με τις εισηγήσεις 
των τριών ομιλητών στην από 29.11.2018 εκδήλωση «Εξ 
Αφορμής» που συνδιοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία 
Εγκληματολογίας και το Εργαστήριο Αστεακής Εγκλη-
ματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου,  με θέμα 
«Δικανικές Επιστήμες και απονομή της Ποινικής Δικαιο-
σύνης. Επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας».  Τη 
συζήτηση συντόνισε ο κ. Αθανάσιος Δουζένης, Καθηγη-
τής Ψυχιατρικής-Ψυχιατροδικαστικής Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών και όλες οι εισηγήσεις βασί-
σθηκαν σε αντιπροσωπευτική αναφορικά με τη θεματο-
λογία τους βιβλιογραφία.
Ειδικότερα η εισήγηση του κ. Χρήστου Τσουραμάνη, 
Ομότιμου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, είχε ως 
θέμα: «Η Νευροεγκληματολογία στην υπηρεσία της 
Ποινικής Δικαιοσύνης» και επικεντρώθηκε στην εξέ-
λιξη του κλάδου της νευροεγκληματολογίας και τους 
πιθανούς τρόπους συμβολής της στην απονομή της 
ποινικής δικαιοσύνης αλλά και στους προβληματισμούς 
που γεννώνται από μία τέτοια δικανική αξιοποίηση με 
κυριότερο τον κίνδυνο «ιατρικοποίησης» της εγκλημα-
τικής συμπεριφοράς. Η εισήγηση της Δρα Ευδοξίας Ζ. 
Φασούλα, Δικαστικής και Αναλυτικής Γραφολόγου Δ.Ν. 
Δικηγόρου, εστίασε στην «Γραφοσκοπία και Βιομετρία. 
Σύγχρονες εφαρμογές στη δικαστική γραφολογία», με 
έμφαση στο διαγνωστικά δύσβατο ζήτημα της χρο-
νολόγησης των εγγράφων και η ανάλυσή της για το 
αυξημένου δικανικού ενδιαφέροντος ζήτημα των βιο-
μετρικών υπογραφών και των λογισμικών αυτοματοποι-
ημένης γραφολογικής εξέτασης αυτών. Από την πλευρά 
του ο κ. Ιωσήφ Καμπανάκης, Αναλυτής Εγκληματολογι-
κών Πληροφοριών, στην εισήγηση με θέμα «Προφίλ 
εγκληματία – Criminal Profiling», ανέλυσε τις διαδικασί-
ες δημιουργίας του προφίλ του εγκληματία, τη λειτουρ-
γική του χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητά του 
στο πεδίο της αστυνομικής/ανακριτικής έρευνας, ενώ 
διασαφήνισε τον τρόπο που εργάζονται στην ελληνική 
ανακριτική πραγματικότητα οι profilers σε αντίθεση με 
τους μύθους που έχουν δημιουργηθεί σχετικά από τα 

9 Zarafonitou Ch. (2009), “Criminology as a discipline in modern 
Greece: Teaching, research and profession”, στο Sette R. (Εd.), 
Cases on Technologies for Teaching Criminology and Victimology:  
Methodologies and Practices, Hershey, PA (USA), IGI Global, σ.σ. 49-
65.
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ΜΜΕ και τον κινηματογράφο. 
O φάκελος ολοκληρώνεται με τη συμβολή της Δρος 
Σταυρούλας Σουκαρά, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας 
Δικαστικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Λευκω-
σίας, όπου αναλύεται το φαινόμενο των ψευδών ομο-
λογιών και τονίζεται η σημασία του τρόπου διεξαγωγής 
της αστυνομικής ανάκρισης.
Το συνολικό περιεχόμενο του Φακέλου-Αφιερώματος 
στις Δικανικές Επιστήμες, αντανακλά τις σύγχρονες 
τάσεις της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας, στην 
Ελλάδα και διεθνώς, και κατ’ αυτόν τρόπο επιχειρεί να 
συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και τη βελτίωση 
της εφαρμογής στο συγκεκριμένο τομέα.  

Θα μας πείτε  λίγα λόγια για το έργο της  Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.);

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είναι η Εθνι-
κή Εγκληματολογική Υπηρεσία της χώρας. Ειδικότερα, 
προσφέρει επιστημονικοτεχνική υποστήριξη και συμ-
βάλλει καταλυτικά στο έργο των διωκτικών και δικα-
στικών αρχών, καθώς και των ελεγκτικών μηχανισμών 
και φορέων της χώρας. Το επιστημονικό προσωπικό της 
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είναι αρμόδιο 
για την εξερεύνηση της σκηνής του εγκλήματος και τη 
συλλογή ιχνών και πειστηρίων σε συνεργασία πάντα με  
την προανακριτική ή εισαγγελική αρχή.  Σε ένα επόμενο 

Στη Δρα Ελένη Κοντοπούλου, 4 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΤΟ Ε.Κ.* 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗΝΙΑΤΗ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

στάδιο τα αρμόδια εργαστήρια της Διεύθυνσης εξε-
τάζουν και αναλύουν το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό 
βάσει του οποίου θα συνταχθεί το πόρισμα της πραγ-
ματογνωμοσύνης. Η συμβολή της πραγματογνωμοσύ-
νης στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης προκύπτει ως 
ιδιαιτέρως σημαντική για το δικαστή και τις ανακριτικές 
αρχές κυρίως λόγω των ιδιαίτερων επιστημονικών και 
τεχνικών γνώσεων που απαιτεί η διενέργειά της.
Για την αναλυτική περιγραφή και την παρουσίαση της 
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μπορείτε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.astynomia.gr/
index.php?option=ozo_content&perform=view&id=48&I
temid=39&lang=

Πόσο εξοικειωμένοι πιστεύετε ότι είναι οι φορείς του 
συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης με 
τα πορίσματα των θετικών επιστημών και τις εξελί-
ξεις στον τομέα της τεχνολογίας έτσι ώστε να είναι 
σε θέση να αξιολογήσουν το περιεχόμενο μιας πραγ-
ματογνωμοσύνης;

Στην πλειονότητά τους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα 
πορίσματα και τις εξελίξεις στον τομέα των θετικών 
επιστημών και της τεχνολογίας και αυτή η έλλειψη εξοι-

*Ειδικών Καθηκόντων

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=48&Itemid=39&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=48&Itemid=39&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=48&Itemid=39&lang=
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κείωσης δεν αφορά μόνο τους δικαστές και τα ανακρι-
τικά όργανα, αλλά και τους συνηγόρους υπεράσπισης. 
Δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες είναι ένας ραγδαία 
εξελισσόμενος τομέας η Διεύθυνση Εγκληματολογικών 
Ερευνών έχει αναλάβει πολλές φορές τη διοργάνωση 
επιστημονικών ημερίδων, προκειμένου τόσο οι δικα-
στές όσο και οι εισαγγελείς να ενημερώνονται για τα 
ζητήματα αυτά.

Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ξεπε-
ραστεί μια τέτοια δυσκολία; Τι  θα προτείνατε να δι-
δάσκεται στις πανεπιστημιακές σχολές προκειμένου 
να καλυφθεί αυτό το κενό;

Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να ενταχθεί η διδασκα-
λία επί θεμάτων εφαρμοσμένης Εγκληματολογίας στο 
πρόγραμμα σπουδών τόσο της Σχολής Δικαστών όσο 
και των Νομικών Σχολών έτσι ώστε να παρέχεται η επι-
στημονική και τεχνική γνώση, σε ένα γενικό πλαίσιο, 
δυνάμει του οποίου οι απόφοιτοι των σχολών αυτών θα 
είναι σε θέση να αναγνώσουν και να κατανοήσουν το 
πόρισμα μιας πραγματογνωμοσύνης. Παράλληλα, το 
πλαίσιο διδασκαλίας θα πρέπει να προσαρμόζεται στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες εκείνων στους οποίους απευθύ-
νεται. 

Σύμφωνα με το άρθρο 177 Κ.Π.Δ. στο οποίο προβλέ-
πεται η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδει-
κτικών μέσων το πόρισμα της διενεργηθείσας πραγ-
ματογνωμοσύνης δεν δεσμεύει το δικαστή αλλά 
υπόκειται στην ελεύθερη εκτίμησή του. Ποια είναι η 
γνώμη σας σχετικά με τη μη δεσμευτική ισχύ του πο-
ρίσματος της πραγματογνωμοσύνης στο πλαίσιο της 
ποινικής δίκης;

Θεωρώ ότι είναι απόλυτα ορθό γιατί ο δικαστής και τα 
ανακριτικά όργανα σε όλα τα στάδια της ποινικής δια-
δικασίας διαθέτουν μια πληρέστερη εικόνα για την υπό-
θεση την οποία εξετάζουν ενώ εμείς ως πραγματογνώ-
μονες ασχολούμαστε κάθε φορά με ένα μόνο τμήμα 
της υπόθεσης και όχι με το σύνολο των στοιχείων που 
μπορεί να διαθέτει η εισαγγελική ή ανακριτική αρχή. 
Ο δικαστής έχοντας όλα τα στοιχεία στη διάθεσή του, 
είναι ελεύθερος να διαμορφώσει τη δικανική του κρί-
ση εκτιμώντας τα αποδεικτικά μέσα, στο σύνολό τους, 

κατά την πεποίθησή του. Ωστόσο, αν και το πόρισμα 
της πραγματογνωμοσύνης δεν είναι δεσμευτικό για το 
δικαστή, εφόσον δεν το λάβει υπόψη του, θα πρέπει η 
απόφασή του να έχει τα στοιχεία της ειδικής και εμπε-
ριστατωμένης αιτιολογίας.

Κατά τη γνώμη σας η πραγματογνωμοσύνη θεωρείται 
σημαίνον αποδεικτικό μέσο για τους δικαστές;

Οι πραγματογνωμοσύνες είναι αποδεικτικό μέσο βα-
ρύνουσας σημασίας, καθότι δεν παρουσιάζουν το στοι-
χείο της υποκειμενικότητας όπως λ.χ. συμβαίνει στην 
περίπτωση μιας μαρτυρικής κατάθεσης. Άλλωστε, η Δι-
εύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είναι διαπιστευ-
μένη και πιστοποιημένη και κατά συνέπεια οι πραγμα-
τογνωμοσύνες, τις οποίες διενεργεί πραγματοποιούνται 
με βάση τις παγκοσμίως ενδεδειγμένες μεθόδους. 

Πόσο καθοριστικό είναι τελικά το αποδεικτικό μέσο 
της πραγματογνωμοσύνης στην πράξη για τη διαμόρ-
φωση της δικαστικής κρίσης με βάση την εμπειρία 
που έχετε αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια από τη δι-
καστηριακή πρακτική;

Πιστεύω ότι η πραγματογνωμοσύνη παίζει καθοριστικό 
ρόλο, ωστόσο, όπως προείπα, τίθεται πάντα στην ελεύ-
θερη κρίση του δικαστή. Θα πρέπει να τονιστεί, βέβαια, 
ότι επειδή επιλέγουμε προσεκτικά - και πάντα σε συ-
νεργασία με την προανακριτική ή εισαγγελική αρχή - τα 
στοιχεία προς εξέταση, έχουμε διαπιστώσει ότι οι πραγ-
ματογνωμοσύνες όντως παίζουν έναν πολύ σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση της δικαστικής κρίσης.

Δεδομένου ότι έχετε διατελέσει Διευθύντρια της 
Υποδιεύθυνσης Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετά-
σεων και Αναλύσεων (Υ.Β.Β.Ε.Α.) και λόγω της ιδιό-
τητάς σας ως βιολόγου θα θέλατε να μας πείτε δυο 
λόγια για την αξία και το ρόλο της πραγματογνωμο-
σύνης που αφορά την ανάλυση DNA στο πλαίσιο απο-
νομής της δικαιοσύνης;

Η ανάλυση DNA στην ουσία δεν διαφοροποιείται από 
τις υπόλοιπες πραγματογνωμοσύνες, προσφέρει ωστό-
σο κάποιες ιδιαίτερες πολύ χρήσιμες πληροφορίες στις 
αρχές. Το DNA παρουσιάζει μια δυναμική, λόγω του 
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ότι από πολύ μικρές ποσότητες βιολογικού υλικού λ.χ. 
από μία ελάχιστη ποσότητα αίματος μπορεί να προκύ-
ψει ένας γενετικός τύπος. Πρόκειται για μια εξέταση 
που μπορεί να προσφέρει στοιχεία που δεν μπορούν 
να προσφέρουν άλλες εξετάσεις. Ωστόσο, άλλες εξε-
τάσεις μπορούν να μας προσφέρουν στοιχεία τα οποία 
δεν μπορούν να προκύψουν από την ανάλυση DNA. 
Επίσης, ένα ακόμα στοιχείο που χαρακτηρίζει το DNA 
είναι ότι λόγω της μοναδικότητάς του, μπορεί να απο-
τελέσει χρήσιμο εργαλείο στη σύγκριση των σκηνών 
εγκλήματος. Δηλαδή, αν το βιολογικό υλικό ενός ατό-
μου βρεθεί στη σκηνή Α, Β και Γ γνωρίζουμε με βεβαι-
ότητα ότι το άτομο αυτό είχε φυσική παρουσία και στις 
τρεις σκηνές. Ενώ στην περίπτωση των δακτυλικών απο-
τυπωμάτων η σύγκριση των σκηνών εγκλήματος παρου-
σιάζει δυσκολία. Ωστόσο, τα δακτυλικά αποτυπώματα, 
έχουν το τεράστιο πλεονέκτημα ότι διαθέτουν μια πολύ 
μεγάλη βάση δεδομένων. Για κάθε πειστήριο, λοιπόν, 
έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και το κάθε Τμήμα της 
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών συντάσσει ένα 
πόρισμα το οποίο παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στο 
δικαστή και τις ανακριτικές αρχές.

Υπάρχει πιθανότητα σφάλματος κατά τη διενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης; Υπάρχει ένα σύστημα τεχνι-
κού και δικονομικού ελέγχου το οποίο να διασφαλίζει 
την προστασία των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων 
στην ποινική διαδικασία ατόμων;

Υπάρχουν πάρα πολλές ασφαλιστικές δικλείδες. Χρησι-
μοποιούμε όσες ασφαλιστικές δικλείδες έχουν όλα τα 
εγκληματολογικά εργαστήρια του κόσμου που διαθέ-
τουν διαπίστευση κατά ΙSO 17 020 και ISO 17 025 – τα 
προτεινόμενα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστι-
τούτων.

Αναφορικά με το DNA τι ζητήματα θεωρείτε ότι 
έχουν ρυθμιστεί με το άρθρο 200Α του ΚΠΔ που 
έπρεπε να ρυθμιστούν και μήπως θα έπρεπε να υπάρ-
χει μια αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση και για άλλου 
είδους πραγματογνωμοσύνες όπως είναι η πραγματο-
γνωμοσύνη επί των δακτυλικών αποτυπωμάτων για 
παράδειγμα;

Επειδή η ανάλυση DNA είναι σχετικά πρόσφατη και 
άπτεται των προσωπικών δεδομένων, κρίθηκε αναγκαία 
η ειδικότερη ρύθμισή της από τον Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας. Με το άρθρο 200Α του ΚΠΔ έχουν ρυθ-
μιστεί αρκετά βασικά θέματα, όπως πότε λαμβάνεται 
βιολογικό υλικό από άτομα, πότε αυτό καταστρέφεται, 
ποιος εποπτεύει τη βάση και άλλα. Ωστόσο, δεν θεω-
ρώ ότι το συγκεκριμένο άρθρο ρυθμίζει όλα τα ανακύ-
πτοντα ζητήματα επαρκώς, αλλά αποτελεί μια αρχή. Σε 
ό,τι αφορά στα θέματα των δακτυλικών αποτυπωμάτων 
και των υπολοίπων εξετάσεων που διενεργούνται από 
τη Δ.Ε.Ε., θεωρώ ότι ρυθμίζονται επαρκώς, τόσο με το 
ΠΔ342/1977, όσο και με μια σειρά μεταγενέστερων νο-
μοθετημάτων.

Κατά τη γνώμη σας η  ρύθμιση του άρθρου 200Α 
Κ.Π.Δ θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα προσβολής 
συνταγματικών δικαιωμάτων και  ατομικών ελευθε-
ριών σε σχέση για παράδειγμα με τις βάσεις γενετι-
κών αποτυπωμάτων; Επίσης, στην περίπτωση που μια 
ανάλυση DNA αποβεί θετική για ένα άτομο το οποίο 
στη συνέχεια καταδικάζεται από το ποινικό δικαστή-
ριο για πόσο χρονικό διάστημα μένει το γενετικό του 
αποτύπωμα στη βάση δεδομένων;

Θεωρούμε ότι το 200Α του Κ.Π.Δ. νομοθετήθηκε ακρι-
βώς για να προστατευτούν τα συνταγματικά δικαιώμα-
τα και οι ατομικές ελευθερίες. Όσον αφορά στο δεύτε-
ρο σκέλος της ερώτησής σας, το συγκεκριμένο γενετικό 
αποτύπωμα θα παραμείνει στη βάση μέχρι το θάνατο 
του ατόμου. Γενικά, το 200Α του Κ.Π.Δ. αναφέρει ρητά 
τόσο το πότε καταστρέφεται το βιολογικό υλικό του 
ατόμου, όσο και το πότε διαγράφεται το γενετικό απο-
τύπωμα αυτού από τη βάση δεδομένων. Οποιοσδήποτε 
νόμος που αφορά βάσεις δεδομένων οφείλει να ρυθμί-
ζει με σαφήνεια ένα τέτοιο ζήτημα.

Τι είδους εκπαίδευση πρέπει να διαθέτει κάποιος για 
να εργαστεί στο επιστημονικό προσωπικό της ΔΕΕ ως 
πραγματογνώμονας;

Υπάρχουν 3 τρόποι να υπηρετήσει κάποιος στη Διεύ-
θυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ο πρώτος αφορά 
σε αστυνομικούς ειδικών καθηκόντων, όπως είμαι εγώ. 
Οι ειδικών καθηκόντων συνάδελφοι έχουν ολοκληρώ-
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σει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, και προσλαμβά-
νονται είτε για να δημιουργηθεί μια καινούρια δράση, 
ένα καινούριο εργαστήριο, είτε για να εξυπηρετήσουν 
τις επιστημονικές ανάγκες ενός ήδη υπάρχοντος τμή-
ματος. Ο δεύτερος αφορά σε ειδικότητες για τις οποίες 
δεν υφίστανται αντίστοιχες πανεπιστημιακές σπουδές, 
όπως είναι η ειδικότητα του γραφολόγου, του δακτυ-
λοσκόπου, του πραγματογνώμονα που εξετάζει τα 
πλαστά έγγραφα ή εκείνου που διενεργεί βαλλιστική 
εξέταση σε όπλα. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφι-
ος πραγματογνώμονας, Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός, 
μετατίθεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευ-
νών, όπου παρέχεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2 
ή 3 ετών ανάλογα με τις ειδικότητες. Το εκπαιδευτικό 
αυτό πρόγραμμα είναι εσωτερικό και στο τέλος των 2 ή 
3 ετών απονέμεται  η ειδικότητα του πραγματογνώμο-
να. Ο τρίτος αφορά στους πολιτικούς υπαλλήλους, οι 
οποίοι, επίσης, έχουν ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές 
τους σπουδές πριν την πρόσληψή τους στην Ελληνική 
Αστυνομία.

Με ποια διαδικασία εκπαιδεύονται οι Αξιωματικοί της 
Αστυνομίας προκειμένου να αποκτήσουν την επιστη-
μονική κατάρτιση που απαιτεί η ειδικότητα του πραγ-
ματογνώμονα; 

Η απόκτηση επιστημονικοτεχνικής κατάρτισης πραγμα-
τοποιείται στο πλαίσιο μιας εσωτερικής εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, κατά την οποία έμπειρα στελέχη, τα οποία 
διαθέτουν ήδη την ειδικότητα εκπαιδεύουν τους υπο-
ψήφιους πραγματογνώμονες. Η διαδικασία αυτή σε ένα 
πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη θεωρητική εκπαίδευση 
και μετά ακολουθεί η πρακτική άσκηση για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου ελέγχεται η 
δουλειά του υποψήφιου πραγματογνώμονα.

Σε σχέση με την επιστημονική κατάρτιση που απο-
κτούν οι Αξιωματικοί της Αστυνομίας που μετατίθε-
νται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών πι-
στεύετε ότι η απουσία μιας Σχολής ή έστω κάποιας 
επίσημης διαδικασίας επιμόρφωσης από την οποία 
θα μπορούσε  να λάβει κανείς την εξειδίκευση του 
πραγματογνώμονα στο αντίστοιχο επιστημονικό πε-
δίο που τον ενδιαφέρει έχει αντίκτυπο στο κύρος της 
ιδιότητάς του ως πραγματογνώμονα;

Η διαδικασία απόκτησης της ειδικότητας ενός πραγμα-
τογνώμονα είναι επίσημη διαδικασία, όπως αποτυπώνε-
ται στο ΠΔ 342/1977. Επιπρόσθετα, βάσει του ISO 17020 
και 17025 ελέγχεται και διασφαλίζεται η επάρκεια των 
πραγματογνωμόνων. Επομένως, η διαπίστευση περαιτέ-
ρω “πιστοποιεί” το κύρος των πραγματογνωμόνων της 
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Προβλέπονται προγράμματα επιμόρφωσης του επι-
στημονικού σας προσωπικού;

Βεβαίως, πρώτα από όλα είναι πολύ σημαντικό το ότι 
είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογι-
κών Ινστιτούτων (ENFSI) που είναι το επίσημο συμβου-
λευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα 
εφαρμοσμένης Εγκληματολογίας (forensics). Αυτό δί-
νει τη δυνατότητα στα μέλη των εργαστηρίων μας, συμ-
μετέχοντας μία ή δύο φορές το χρόνο στις αντίστοιχες 
με την ειδικότητά τους Ομάδες Εργασίας του ENFSI, 
να ενημερώνονται για τις πιο πρόσφατες επιστημονικές 
και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα τους. Πέρα από 
το ENFSI, υπάρχουν και άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή όρ-
γανα, όπως η EUROPOL, η Interpol, η CEPOL (δίκτυο 
ευρωπαϊκών αστυνομικών ακαδημιών) κ.ά., όπου τα στε-
λέχη μας ενημερώνονται και ανταλλάσσουν επιστημο-
νικοτεχνικές απόψεις και εμπειρίες. Επομένως, υπάρχει 
μια συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού μας.

Ποια είναι η σχέση των πραγματογνωμόνων της 
υπηρεσίας σας με τους ιδιώτες πραγματογνώμονες; 
Έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τα πειστήρια;

Δεν ερχόμαστε σε επαφή με ιδιώτες πραγματογνώ-
μονες, αλλά μόνο με τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι 
έχοντας διοριστεί από τον κατηγορούμενο ή τον πολι-
τικώς ενάγοντα, έχουν το δικαίωμα να παρευρεθούν 
καθόλη τη διάρκεια της εργαστηριακής εξέτασης των 
πειστηρίων. Οφείλουν να γνωρίζουν τη διαδικασία που 
ακολουθείται λ.χ. να γνωρίζουν τη μεθοδολογία ανάλυ-
σης DNA. Επισημαίνεται ότι ο τεχνικός σύμβουλος δεν 
έχει υποχρέωση να συντάξει και να προσκομίσει στο 
δικαστήριο την τεχνική του έκθεση. Εφόσον όμως απο-
φασιστεί να την καταθέσει στο δικαστήριο, αυτή δεν 
αποτελεί πραγματογνωμοσύνη. Στο δεύτερο σκέλος 
της ερώτησής σας, εξ’ όσων γνωρίζω, για ποινικές πε-
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ριπτώσεις και σε ό,τι αφορά εργαστηριακές εξετάσεις 
που μπορούν να πραγματοποιηθούν στη Διεύθυνσή 
μας, επί κατασχεμένου πειστηρίου δεν προβλέπεται η 
δυνατότητα εξέτασης από ιδιώτη πραγματογνώμονα ή 
τεχνικό σύμβουλο.

Στην περίπτωση που έχει αποδοθεί ένα πειστήριο 
ποια διαδικασία ακολουθείται;

Από τη στιγμή που έχει αποδοθεί ένα πειστήριο, ο ενδι-
αφερόμενος θεωρώ ότι έχει το δικαίωμα να συμβουλευ-
θεί οποιονδήποτε τεχνικό σύμβουλο για να του θέσει 
όποια ερωτήματα εκείνος κρίνει.

Κλείνοντας θα θέλαμε να μας πείτε ποια θεωρείτε 
κατά τη γνώμη σας ότι είναι η μεγαλύτερη χρησιμότη-
τα του έργου σας ως πραγματογνωμόνων;

Νομίζω ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά μας έγκειται στην 
υποβοήθηση του έργου των προανακριτικών, ανακριτι-
κών και δικαστικών αρχών, προκειμένου να οδηγηθούν 
σε επιστημονικά τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Επι-
πρόσθετα, θεωρώ ότι είναι σημαντική η συμβολή μας 
και στις περιπτώσεις εκείνες, που η πραγματογνωμοσύ-
νη ως αποδεικτικό μέσο διαδραμάτισε προεξάρχοντα 
ρόλο στην απεμπλοκή από το ποινικό σύστημα ανθρώ-
πων, οι οποίοι αρχικά είχαν θεωρηθεί ως δράστες ενός 
εγκλήματος και στη συνέχεια αποδείχθηκε η αθωότητά 
τους βάσει των στοιχείων που συνεισφέραμε. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι δικαστές βασίζονται όλο και περισσό-
τερο στις πραγματογνωμοσύνες για να εκδώσουν δικα-
στικές αποφάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, 
το ότι το σύστημα απονομής δικαιοσύνης εμπιστεύεται 
το έργο των πραγματογνωμόνων και την ποιότητα των 
πραγματογνωμοσυνών μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση της 
συνέντευξης σας. 

Το θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε αναφέρεται στο βι-
βλίο με τίτλο: ‘‘My Brain Made Me Do It: The Rise of 
Neuroscience and the Threat to Moral Responsibility.”  
του Eliezer J. Sternberg (New York, Prometheous 
Books, 2010). Οι έξι πρώτες λέξεις του (My Brain Made 
Me Do It) αποτελούν το υπόβαθρο (background) πάνω 
στο οποίο θα στηριχθούν οι παρακάτω σκέψεις μας.
Το ερώτημα στο οποίο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε 
απάντηση είναι το εάν οι απόψεις των νευροεπιστημών 
όπως εκφράζονται μέσα από τον κλάδο της Νευροε-
γκληματολογίας είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές 
στη διαδικασία απονομής της ποινικής Δικαιοσύνης. 
Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να 
ξεκινήσουμε από την αρχή δηλαδή να υπενθυμίσουμε 
τα αντικείμενα ενασχόλησης και τις μεθόδους έρευνας 
της Εγκληματολογίας και της κατεύθυνσης της Βίοκοι-
νωνικής Εγκληματολογίας στην οποία υπάγεται η Νευ-

του Χρ. Τσουραμάνη,  Ομότιμου καθηγητή ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 
29.11.2018 ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
«ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ» 
(ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΔΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»): 

Ι. Η ΝΕΥΡΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟ-
ΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΟΙΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
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ροεγκληματολογία. 
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την Εγκληματολογία. Γνω-
ρίζουμε όλοι ότι η συγκεκριμένη επιστήμη μελετά το 
έγκλημα, τους πρωταγωνιστές του (δράστη και θύμα) 
και τα μέτρα για την αντιμετώπισή του (άσκηση αντε-
γκληματικής πολιτικής). Η ερευνητική της δε μεθοδολο-
γία στηρίζεται στις μεθόδους έρευνας που ακολουθού-
νται στις κοινωνικές επιστήμες, δεδομένου ότι και αυτή 
αποτελεί μία κοινωνική επιστήμη. Δεν υπάρχει αμφιβο-
λία για το ότι όσα αναφέρονται στην θεωρητική πλευρά 
της Εγκληματολογίας αποτελούν γνώση απαραίτητη για 
όσους υπηρετούν το σύστημα απονομής της ποινικής 
δικαιοσύνης. Πιστεύουμε δε πως πράγματι είναι δεδο-
μένη. 
‘Οπως είναι γνωστό στην εγκληματολογική γνώση σημα-
ντική θέση κατέχει η διερεύνηση των παραγόντων  που 
συμβάλλουν στην εγκληματογένεση. Οι παράγοντες 
αυτοί έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες: στους βιο-
λογικούς, τους ψυχολογικούς και τους κοινωνικούς. Την 
αρχική δεσπόζουσα θέση των βιολογικών παραγόντων 
στην ερμηνεία της εγκληματικής συμπεριφοράς διαδέ-
χθηκε η υπεροχή των ψυχο-κοινωνικών παραγόντων. Οι 
πρώτες βιολογικές θεωρίες θεωρήθηκαν ως η βάση της 
ευγονικής και για το λόγο αυτό οι δημοκρατικές κοινω-
νίες τις απέρριψαν. Έτσι πλέον σε όλη τη διάρκεια του 
20ού αιώνα επικρατούν οι θεωρίες που αποδίδουν την 
εγκληματικότητα κατά κύριο και σχεδόν αποκλειστικό 
λόγο, στο κοινωνικό περιβάλλον. Η αλματώδης όμως 
ανάπτυξη των νευροεπιστημών που παρατηρείται από 
τα μέσα και μετά του αιώνα αυτού επαναφέρει το ζήτη-
μα της συμβολής και των βιολογικών παραγόντων στην 
εκδήλωση σε εγκληματικής συμπεριφοράς. Όπως μά-
λιστα παρατηρεί ο κοινωνιολόγος  Matthew Robinson, 

«Τα τελευταία 10 χρόνια οι βιολογικές επιστήμες, όσον 
αφορά την πρόοδο της κατανόησης  της ανθρώπινης συ-
μπεριφοράς, έχουν κάνει τόσα βήματα όσα έκανε η κοι-
νωνιολογία τα τελευταία 50 χρόνια.»  

Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής είναι η εκ νέου προ-
σέγγιση της βιολογίας με την εγκληματολογία και η 
γέννηση της κατεύθυνσης της Βιοκοινωνικής Εγκλημα-
τολογίας. 

Η Βιοκοινωνική Εγκληματολογία υποστηρίζει την άπο-
ψη πως συγκεκριμένοι βιολογικοί παράγοντες δημιουρ-
γούν μια εγκληματική προδιάθεση στα άτομα, η οποία 
εκδηλώνεται ως εγκληματική συμπεριφορά όταν τα 
άτομα – φορείς της βρεθούν στο κατάλληλο γι αυτήν 
περιβάλλον. Βασική αρχή της εγκληματολογικής αυτής 
κατεύθυνσης δηλαδή είναι το ότι όχι μόνον οι κοινω-
νικοί αλλά και οι βιολογικοί παράγοντες θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της εγκληματικής 
συμπεριφοράς. Σημειώνεται δε πως οι παράγοντες αυ-
τοί δεν έχουν καμία σχέση με την εξωτερική εμφάνιση 
του ατόμου πράγμα το οποίο συνέβαινε με τις παλαιό-
τερες βιολογικές θεωρίες. Οι συγκεκριμένοι νέοι βιολο-
γικοί παράγοντες είναι: 

Α.-Γενετικοί  (Κληρονομικότητα, Χρωμοσώματα, Γονί-
δια, Ορμόνες κλπ), 

Β.-Βιο-φυσιολογικοί (Διατροφή, Προεμμηνορησιακό 
σύνδρομο, Καρδιακός ρυθμός, Δηλητηρίαση από μόλυ-
βδο, Επιπλοκές κατά την κύηση κλπ) και οι

Γ.-Εγκεφαλικές δυσλειτουργίες. 

Στις εγκεφαλικές δυσλειτουργίες αναφέρεται η Νευρο-
εγκληματολογία. Ο όρος αυτός αποτελεί μία σύνθεση 
των λέξεων νευροεπιστήμη και εγκληματολογία. Ση-
μειώνουμε πως η νευροεπιστήμη μελετά τον εγκέφα-
λο & το νευρικό σύστημα. Επομένως στα πλαίσια της 
Νευροεγκληματολογίας επιχειρείται να αποδειχθεί η 
συσχέτιση εγκεφάλου και νευρικού συστήματος με την 
εγκληματική συμπεριφορά των ατόμων. Τον όρο αυτό 
χρησιμοποίησε για πρώτη φορά o Καναδός καθηγητής 
εγκληματολογίας James Hilborn. 
Ο καθηγητής Andrian Raine προσδιορίζοντας περαι-
τέρω εννοιολογικά τη Νευροεγκλματολογία υποστή-
ριξε  ότι αυτή «...... επιδιώκει με την εφαρμογή αρχών, 
μεθόδων και πληροφοριών  που αποκτήθηκαν από τις 
νευροεπιστήμες να μελετήσει το τι προκαλεί την εγκλη-
ματική συμπεριφορά, όπως επίσης και το τρόπο με τον 
οποίο αυτή και οι συνέπειές της θα προβλεφθούν, προ-
ληφθούν και αντιμετωπισθούν.» 
Όπως είναι γνωστό ο εγκέφαλος είναι το πολυπλοκό-
τερο όργανο του ανθρώπινου σώματος. Υπενθυμίζουμε 
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ότι πρώτοι οι «φρενολόγοι» μελετώντας το μέγεθος του 
κρανίου προσπάθησαν να αποδώσουν την ανθρώπινη 
συμπεριφορά σε τμήματα του εγκεφάλου. Η τεχνο-
λογία της εποχής τους όμως, δεν επέτρεπε τη μελέτη 
της λειτουργίας ζωντανού εγκεφάλου πράγμα το οποίο 
αποτελεί πλέον κοινοτυπία με τη χρήση των νέων νευ-
ροαπεικονιστικών μεθόδων.
Οι νευροαπεικονιστικές αυτές μέθοδοι  χρησιμοποιού-
νται για την αποτύπωση των λειτουργιών του εγκεφάλου 
και  θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστες. Είναι δε οι ακό-
λουθες: 

Α.-Οι ανατομικές:  Μαγνητική Τομογραφία -ΜRI,  Αξονι-
κή Τομογραφία - CAT scan &

Β.-Οι λειτουργικές: Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα - EEG, 
λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία - fMRI,  Τομογρα-
φία Εκπομπής Ποζιτρονίων PET, Τομογραφία Εκπομπής 
Φωτονίων - SPECT,  

Στην επόμενη εικόνα διακρίνονται τα τμήματα εγκεφάλου 
τα οποία και με βάση τα σημερινά δεδομένα, έχουν συν-
δεθεί οι αντίστοιχες  εκδηλώσεις της ανθρώπινης συμπε-
ριφοράς.

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζονται σε μία Τομογραφία 
Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) οι εγκέφαλοι  δυο εγκλημα-
τιών  (οι δυο πρώτοι από τα αριστερά) και ενός φιλόνο-
μου πολίτη (ο τρίτος). 

 Όπως αναφέρεται οι εγκεφαλικές δυσλειτουργίες εξαι-
τίας των οποίων μπορεί να δημιουργηθεί εγκληματική 
προδιάθεση απόρροια της οποίας θα είναι η εκδήλωση 
αντικοινωνικής/εγκληματικής συμπεριφοράς αφορούν 
τα παρακάτω τμήματα του εγκεφάλου: 

Α.- τον προμετωπιαίο φλοιό (Prefrontal cortex) και 

Β.- την αμυγδαλή  (Amygdala)

καθώς επίσης και,

Γ.- τους νευροδιαβιβαστές (= βιοχημικές ενώσεις, οι 
οποίες χρησιμεύουν στη μεταβίβαση πληροφοριών από 
ένα νευρώνα στον επόμενο. π.χ. Ντοπαμίνη, Σερετονίνη) 
και 

Δ.- τα εγκεφαλικά τραύματα.

Η βασική θέση των υποστηρικτών των απόψεων της 
Νευροεγκληματολογίας είναι πως η εγκληματική/αντι-
κοινωνική συμπεριφορά οφείλεται στην αλληλεπίδρα-
ση των δυσλειτουργιών των παραπάνω τμημάτων του 
εγκεφάλου με το περιβάλλον του δράστη συνέπεια των 
οποίων είναι η δημιουργία της εγκληματικής του προδι-
άθεσης. Εφόσον η θέση αυτή γίνεται αποδεκτή  προκύ-
πτουν τα ακόλουθα ερωτήματα: 
α.- Οι απόψεις της Νευροεγκληματολογίας συνιστούν 
ένα «ντετερμινισμό» που «ιατρικοποιεί» την εγκληματι-
κή συμπεριφορά;;; 
β.- Είναι δηλαδή η εγκληματική συμπεριφορά «ασθέ-
νεια» με ότι αυτό συνεπάγεται; 
Οι επικριτές των απόψεων της Νευροεγκληματολογίας 
υποστηρίζουν ότι η ελεύθερη βούληση η οποία αποτε-
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λεί το θεμέλιο λίθο του νομικού συστήματος κάθε εξε-
λιγμένης κοινωνίας θα υποβαθμισθεί σημαντικά, εάν 
θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα διεργασιών του εγκεφά-
λου. Είναι γεγονός πως στην περίπτωση αυτή τίθενται  
όχι μόνον νομικά αλλά και ζητήματα βιοηθικής. Εξειδι-
κεύουν δε τις αντιρρήσεις τους ζητώντας απάντηση στο 
παρακάτω ερώτημα: 
- Εάν πράγματι ένα έγκλημα οφείλεται σε δυσλειτουρ-
γίες του εγκεφάλου του δράστη, ΤΟΤΕ:
- Δεν θα αποτελεί βασικό επιχείρημα για την αθώωση 
από τα δικαστήρια πραγματικών εγκληματιών όπως και 
το αντίθετο δηλαδή την καταδίκη ατόμων που δεν ήσαν 
οι πραγματικοί δράστες των εγκλημάτων για τα οποία 
διώχθηκαν ποινικά;
- Δεν θα μπορεί να θεωρηθεί ως υποψήφιος εγκλημα-
τίας όποιος, έστω και τυχαία, διαπιστωθεί πως έχει τις 
συγκεκριμένες εγκεφαλικές δυσλειτουργίες; Οπότε τι 
θα γίνει στην περίπτωση αυτή; Θα του επιβληθεί κάποια 
«ποινή» προληπτικά χωρίς να έχει παραβεί το νόμο, 
εξαιτίας της ανατομικής του αυτής «ατέλειας»;
- Οι συγκεκριμένες θέσεις στηρίζονται σε μεθοδολογι-
κά επιστημονικά έγκυρες  έρευνες που αποδεικνύουν 
ότι η προδιάθεση για την εκδήλωση βίαιης συμπεριφο-
ράς είναι το αποτέλεσμα και χημικών διεργασιών που 
τελούνται εντός του εγκεφαλικού φλοιού; 
- Τι θα πρέπει να γίνει με τους οικονομικούς και τους 
ψηφιακούς εγκληματίες όπου η άσκηση βίας δεν απαι-
τείται για τη διάπραξη των εγκλημάτων τους;
- Τι γίνεται με τον εγκέφαλο των Serial killers?  
Οι υποστηρικτές των απόψεων της Νευροεγκληματο-
λογίας δίνουν σε γενικές γραμμές την ακόλουθη απά-
ντηση: 
Το φιλοσοφικό ερώτημα που προκύπτει στην περίπτωση 
αυτή είναι το εάν τα άτομα μπορούν να αποφασίζουν 
ελεύθερα για τις πράξεις τους ή αν οι αποφάσεις τους 
προκαθορίζονται από τη βιολογική τους υπόσταση και 
στη συγκεκριμένη περίπτωση από  τη λειτουργία ή τη 
δυσλειτουργία του εγκεφάλου τους. Οριστική απάντη-
ση στο ερώτημα αυτό δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα.
Η θέση που παίρνει η Νευροεγκληματολογία στο ζή-
τημα αυτό είναι ότι ο προκαθορισμός των ενεργειών 
του ατόμου που στηρίζεται στις δυσλειτουργίες του 
εγκεφάλου του δεν μπορεί να μην λαμβάνεται υπόψη 
στην προσπάθεια ερμηνείας της αντικοινωνικής του συ-

μπεριφοράς, εφόσον μάλιστα, στηρίζεται και σε επιστη-
μονικά έγκυρα ερευνητικά δεδομένα.
Δεν είναι δυνατό όμως, να θεωρηθεί ως ο μόνος και 
αποκλειστικός παράγοντας που οδηγεί σε αυτή. Θα 
πρέπει να εξετασθεί σε συνάρτηση με περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες. Η αγνόησή τους  γεννά το εύλογο 
ερώτημα: “Γιατί άτομα που διαβιώνουν στο ίδιο περι-
βάλλον επιδεικνύουν συχνά διαφορετική συμπεριφο-
ρά;” 
Η πρακτική συνέπεια των παραπάνω θέσεων της Νευ-
ροεγκληματολογίας αντανακλάται στο χώρο  απονομής 
της ποινικής Δικαιοσύνης όπου τίθεται το επίσης εύλο-
γο ερώτημα: Θα πρέπει στην ποινική δίκη να λαμβάνε-
ται σοβαρά υπόψη η υπερασπιστική τακτική η οποία 
στηρίζεται στην άποψη ότι ο «εγκέφαλός μου με έβα-
λε να κάνω το έγκλημα αυτό»; 
Αν η απάντηση είναι θετική θα πρέπει να εξεταστεί 
εάν πράγματι υπάρχει η συγκεκριμένη εγκεφαλική δυ-
σλειτουργία στο δράστη κάποιου εγκλήματος. Αυτό θα 
μπορεί να έχει σαν συνέπεια να του επιβληθεί μειωμέ-
νη ποινή. Αν  απάντηση είναι αρνητική τότε η δικαστική 
κρίση θα έχει απορρίψει με τον τρόπο αυτό μια επιστη-
μονικά έγκυρη άποψη που θα τη βοηθούσε στην απόδο-
ση πραγματικής δικαιοσύνης.
  Ποια είναι η πρακτική που στην προκειμένη περίπτω-
ση έχουν ακολουθηθεί από τα ποινικά δικαστήρια; 
Ενδεικτικά αναφέρουμε πως έρευνα της Farahany N. 
A., καθηγήτριας στο Παν/μιο Duke των ΗΠΑ με θέμα 
«Neuroscience and behavioral genetics in US criminal 
law: an empirical analysis» (Journal of Law and the 
Biosciences, 2016 : 485–509.) διαπίστωσε ότιότι από το 
2005 έως το 2012 περισσότερες από 1585 αποφάσεις  
δικαστηρίων των ΗΠΑ έλαβαν υπόψη τους αποδεικτικά 
στοιχεία που στηριζόντουσαν νευροεπιστημονικά δε-
δομένα. 
Συμπέρασμα: Η Νευροεγκληματολογία, που αποτελεί 
το σύνδεσμο των γνώσεων εγκληματολόγων, νευροεπι-
στημόνων και βιολόγων, ασχολούμενη με την εξέταση 
-- με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα - των δυσλειτουργι-
ών του εγκεφάλου του εγκληματία, μπορεί να βοηθή-
σει στην δικαιότερη για τον ίδιο και για το κοινωνικό 
σύνολο μεταχείρισή του από το σύστημα της Ποινικής 
Δικαιοσύνης. Η εξέταση νευροεπιστημονικών δεδομέ-
νων  από τα δικαστήρια αποτελεί μια αναγκαιότητα αν 
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ληφθεί υπόψη η εγκυρότητά τους που προκύπτει από 
τη σημερινή πρόοδο των νευροεπιστημών. Με βάση τις 
παραπάνω σκέψεις μας καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι η Νευροεγκληματολογία μπορεί να προσφέρει πο-
λύτιμες υπηρεσίες στην ορθή απονομή της Ποινικής 
Δικαιοσύνης.
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Της Δρα Ευδοξίας Ζ. Φασούλα, Δικαστικής και 
Αναλυτικής Γραφολόγου, Δ.Ν. Δικηγόρου

ΙΙ. ΓΡΑΦΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ

Έχει γραφεί ορθώς, ότι τα πολυμέσα είναι μία από 
τις πιο πολυσυζητημένες τεχνολογίες των αρχών της 
δεκαετίας του ’90. Το ενδιαφέρον αυτό «είναι απόλυ-
τα δικαιολογημένο, αφού τα πολυμέσα αποτελούν το 
σημείο συνάντησης πέντε μεγάλων βιομηχανιών: της 
πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών 
εκδόσεων, της βιομηχανίας audio και video καθώς και 
της βιομηχανίας της τηλεόρασης και του κινηματογρά-
φου»1. Ταυτόχρονα τα πολυμέσα αποτελούν πλέον τους 
βασικούς αρωγούς για την έρευνα, την τεκμηρίωση, την 
παρουσίαση και την αρχειοθέτηση σε οποιοδήποτε επι-
στημονικό κλάδο, της δικαστικής γραφολογίας συμπε-
ριλαμβανομένης. 
Ειδικά στο χώρο των εγκληματολογικών επιστημών η 
χρήση των σύγχρονων πολυμέσων έχει πλέον καθιερω-
θεί ως μία από τις βασικές οδούς «αποκάλυψης» και 
«ανακάλυψης» του ανθρώπου που εγκλημάτησε2. Μέσα 
σε ένα γενικότερο κλίμα αναβίωσης ανθρωπομετρι-
κών μεθόδων και τεχνικών, με την εξελιγμένη έννοια 
της ηλεκτρονικής ανθρωπομετρίας, η εγκληματολογι-
κή έρευνα διευκολύνεται και επιταχύνεται. Υποθέσεις 

εγκλημάτων, που παλαιότερα θα έμεναν ανεξιχνίαστες, 
σήμερα εξιχνιάζονται εύκολα με τη βοήθεια της βιντε-
οκάμερας ενός κινητού τηλεφώνου, με τη χρήση ενός 
βιντεοφασματογράφου ή απλά ανατρέχοντας σε μία 
τράπεζα ηλεκτρονικών πληροφοριών και βιομετρικών 
στοιχείων. 
Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη μνεία αξίζει μία από τις 
πιο σύγχρονες τεχνικές γραφοσκοπικής ανάλυσης με 
χρήση laser πολυμέσων, η λεγόμενη τεχνική της μικρο-
προφιλομετρίας για τη δικανική επίλυση προβλημάτων 
χρονολόγησης των χαράξεων. Πιο συγκεκριμένα ένα 
ειδικότερο πρόβλημα σχετικής χρονολόγησης είναι 
εκείνο που προκύπτει όταν επί του ιδίου εγγράφου 
υπάρχουν π.χ. έντυπες χαράξεις (ένα πληκτρολογημένο 
κείμενο) και χειρόγραφες χαράξεις (μία υπογραφή), οι 
οποίες σε κάποιο σημείο εφάπτονται (lines crossing) και 
διερευνάται, αν η υπογραφή τέθηκε μετά την παραγωγή 
του έντυπου κειμένου ή αν τέθηκε πριν, δηλ. «εν λευκώ». 
Στην περίπτωση αυτή το μεγάλο πρόβλημα είναι η δημι-
ουργία στον παρατηρητή φαινομένων οφθαλμαπάτης, 
ιδίως όταν μία από τις δύο διασταυρούμενες γραμμές 
έχει χαραχθεί εντονότερα ή το μελάνι, που χρησιμοποι-
ήθηκε για την χάραξη, έχει πιο έντονο χρώμα. Σ’ αυτή 
την περίπτωση σχεδόν πάντα η εντονότερη γραμμή 
φαίνεται στον παρατηρητή ως υπερκείμενη και άρα 
υστερόχρονη της ασθενέστερης γραμμής.
Για την επίλυση του προβλήματος αυτού χρησιμοποιεί-
ται πλέον μία σύγχρονη μέθοδος η λεγόμενη μικροπρο-
φιλομετρία “laser” σε συνδυασμό με εφαρμογές της 
ομοεστιακής τρισδιάστατης μικροσκοπίας (confocal 
microscopy 3D)3. Οι συσκευές μικροπροφιλομετρικής 

1 Βλ. ιστοτόπο Εργαστηρίου Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξερ-
γασίας (PDP Lab) του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, www.it.uom.gr/project/ntua_java/chap1.

2 Βλ. Πανούση Γ., Η πληροφορία στην υπηρεσία της εγκληματολογίας 
– Εγκληματολογική Κυβερνητική στο Οι Νέες Τεχνολογίες για την Κοι-
νωνία και τον Πολιτισμό, Πρακτικά Β’ Πανελληνίου Συνεδρίου, 2000, 
σελ. 273 επ., Κατράλη Π. / Σαρπάκη Ν. (επιμ.), Οδηγός για τη χρήση 
υπολογιστών στην Ποινική Δικαιοσύνη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, 
σελ. 19 επ.

3 Για τη μέθοδο αυτή βλ. αναλυτικά Dellavalle F., La strumentazione 
per l’ analisi documentale in ambito forense, εκδ. Sulla rotta del sole 
/ Giordano Editore, 2011, σελ. 178 επ.,  Spagnolo G.S. / Cristofanelli 
P., Microprofilometria laser nelle perizie grafiche – Lo stato dell’ 
arte στο Scrittura (αρ. 140 – 141), Οκτώβριος 2006 – Μάρτιος 2007, 
σελ. 51 – 70, Spagnolo G.S., Potentiality of 3D laser profilometry to 
determine the sequence of homogenous crossing lines on questioned 
documents στο Forensic Science International, Volume 164, Issue 
2-3, σελ. 102-109 και στο www.sciencedirect.com/science, Veerle B. 
/ De Kinder J., 3D view on the crossing lines problem in document 
investigation, 2002, απόσπασμα στο http://www.spie.org/x1636.
xml?search_text=De+KINDER.  

www.it.uom.gr/project/ntua_java/chap1.
www.sciencedirect.com/science
http://www.spie.org/x1636.xml?search_text=De+KINDER.  
http://www.spie.org/x1636.xml?search_text=De+KINDER.  
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ανάλυσης με χρήση laser πραγματοποιούν μία “σάρω-
ση” της επιφάνειας του εγγράφου (οπωσδήποτε στο 
πρωτότυπο) με εφαρμογή μίας δέσμης ακτίνων laser 
χαμηλής ισχύος, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 
για οποιαδήποτε φυσικοχημική αλλοίωση του εξετα-
ζόμενου εγγράφου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται 
αφενός μεν η δυνατότητα επανάληψης της ανάλυσης 
αυτής καθώς επίσης και η εφαρμογή στη συνέχεια κι 
άλλων τεχνικών.
Η εικόνα που προκύπτει μετά από μία μικροπροφιλο-
μετρική ανάλυση είναι εκείνη ενός συνόλου μικρών 
σημείων (κουκίδων), οι οποίες απεικονίζουν τις γεωμε-
τρικές συντεταγμένες όλων των σημείων της εξεταζό-
μενης περιοχής του εγγράφου. Με την εφαρμογή του 
προγράμματος  CAD (Computer Aid Designed) καθί-
σταται δυνατή η μετατροπή της ως άνω εικόνας σε μία 
τρισδιάστατη απεικόνιση του σημείου διασταύρωσης 
των γραμμών.  Στην απεικόνιση αυτή, όποια απ’ τις δύο 
γραμμές υπόκειται της άλλης, συνάγεται ότι έχει τεθεί 
πριν από εκείνη, ενώ αντιθέτως η γραμμή που υπέρκει-
ται έχει τεθεί σε δεύτερο χρόνο σε σχέση με την άλλη 
γραμμή.
Επίσης η τρισδιάστατη αυτή απεικόνιση μπορεί με 
συνδυαστική εφαρμογή τεχνικών της αντίστροφης μη-
χανικής προσέγγισης (“reverse engineering”), να ανα-
παραχθεί σε μεγέθυνση και να έχουμε έτσι ένα κατά 
προσέγγιση φυσικό μοντέλο του σημείου διασταύρω-
σης των γραμμών. Κατά τον τρόπο αυτό γίνεται άμεσα 
αντιληπτό ποιά γραμμή υπέρκειται και ποια υπόκειται.
Θα πρέπει πάντως να έχουμε υπόψη μας ότι η χρονολό-
γηση, σχετική και απόλυτη, των εγγράφων συνιστά ένα 
από τα πλέον δυσχερή στην επίλυσή τους  γραφολογικά 
ζητήματα, καθώς απαιτείται ενδελεχής και διεπιστη-
μονικός εργαστηριακός έλεγχος (φασματογραφικός 
– μη καταστροφικός του εγγράφου, χημικός – μερικώς 
καταστροφικός, ιστοριογραφικός, παλαιογραφικός και 
γραφολογικός). Υπάρχουν περιπτώσεις μόνο κατά προ-
σέγγιση χρονολογήσεων ή και αδυναμίας χρονολογικού 
προσδιορισμού. 

Απεικονίσεις με χρήση συσκευών μικροπροφιλομε-
τρίας “laser”4 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

Χειρόγραφη χάραξη ΜΕΤΑ την εκτύπωση

Ταυτοχρόνως ο παραδοσιακός ορισμός της ιδιόχειρης 
υπογραφής, ως μέσου εξατομίκευσης του υπογράφο-
ντος προσώπου και ως βασικό συστατικό στοιχείο της 
επικοινωνίας και των συναλλαγών, φαίνεται να αλλά-
ζει και να εμπλουτίζεται σταδιακά με εννοιολογικούς 
προσδιορισμούς, που προκύπτουν από την ραγδαία 

4 Εικόνες από Spagnolo G.S. / Cristofanelli P., ό.π., σελ.59 – 60.
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ανάπτυξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών, του δι-
αδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε αυτή την 
σύγχρονη «Κοινωνία Της Πληροφορίας», όπου αποστά-
σεις και γραφειοκρατία παύουν σταδιακά να αποτελούν 
εμπόδιο στις συναλλαγές, ζητούμενο είναι η καθιέρωση 
μιας υπογραφής ανάλογης εξατομικευτικής αξίας με 
την ιδιόχειρη, η οποία όμως να μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί με ασφάλεια σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. 
Άλλωστε σ’ αυτό το «άυλο» περιβάλλον το ζητούμε-
νο της ασφάλειας των συναλλαγών προβάλλει ακόμα 
εντονότερο καθώς η έλλειψη της «φυσικής» παρουσίας 
προσώπων και εγγράφων μπορεί να καταστήσει εξαι-
ρετικά εαύλωτους και επισφαλείς τους σχετικούς συ-
ναλλακτικούς μηχανισμούς. Η παράλληλη αύξηση των 
οικονομικών εγκλημάτων (Κουράκης Ν. / Ζιούβας Δ., 
2007) συνδέθηκε μ’ ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τα 
προηγμένα μέσα ασφάλειας των συναλλαγών. Παγκο-
σμίως δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς έχουν αρχίσει από 
χρόνια να αναζητούν περισσότερο αξιόπιστες αλλά και 
οικονομικότερες λύσεις για την ταυτοποίηση των πολι-
τών σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως οι τραπεζι-
κές συναλλαγές και οι διαφόρων ειδών επιχειρηματικές 
συμφωνίες.   
Ένας από τους πιο ασφαλείς κι αποδοτικούς τρόπους 
ηλεκτρονικής υπογραφής είναι εκείνη που στηρίζεται 
σε βιομετρικό σύστημα πιστοποίησης της ταυτότητας 
(«βιομετρική» υπογραφή με ευρεία έννοια) ή ειδικότερα 
σε βιομετρικό σύστημα ηλεκτρονικής αποτύπωσης της 
ιδιόχειρης υπογραφής («βιομετρική» υπογραφή με στε-
νή έννοια). Εδώ, η ταυτότητα του συναλλασσόμενου πι-
στοποιείται χάρη σε ένα χαρακτηριστικό του σώματός 
του (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα) ή βάσει μίας συμπε-
ριφοράς αυτού (π.χ. ιδιόχειρη υπογραφή). Τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά καταγράφονται σε μία βάση δεδομέ-
νων, μετατρέπονται σε μία μαθηματική αλληλουχία και 
αποθηκεύονται στο σύστημα. Ο χρήστης, κάθε φορά 
που θέλει να «υπογράψει» το ηλεκτρονικό του έγγραφο, 
χρησιμοποιεί ειδικά προγράμματα του Η/Υ καθώς και 
συσκευές σάρωσης και αποτύπωσης των βιομετρικών 
του χαρακτηριστικών. Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί 
ότι συστήματα βιομετρικών υπογραφών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εκτός από τον χώρο των ηλεκτρονι-
κών συναλλαγών και στον τομέα των εγκληματολογικών 
ερευνών, ως μέσο πιστοποίησης της ταυτότητας καθώς 

και για την εξιχνίαση εγκλημάτων πλαστογραφίας.
Όλα τα βιομετρικά συστήματα λειτουργούν με τον ίδιο 
περίπου τρόπο. Προηγείται ένα στάδιο λήψης και κα-
ταγραφής βιομετρικού δείγματος (ή συνήθως περισσό-
τερων του ενός δειγμάτων). Στο στάδιο αυτό, που ονο-
μάζεται «διαδικασία εκμάθησης» (training), το σύστημα 
καταγράφει και επεξεργάζεται τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά των δειγμάτων, τα οποία συνδυάζονται, βελτιώ-
νοντας και συμπληρώνοντας το ένα το άλλο, ώστε το 
αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι όσο το δυνατόν 
τελειότερο. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζεται ένα βι-
ομετρικό πρότυπο, με το οποίο πραγματοποιείται κάθε 
φορά η σύγκριση. Πρόκειται ουσιαστικά για μετατροπή 
των χαρακτηριστικών του βιομετρικού δεδομένου σε 
μαθηματικό κώδικα (Κύρλογλου Ν., Καραδημητρίου Κ., 
2008). Το βήμα αυτό είναι από τα σημαντικότερα, αφού 
η ποιότητα του προτύπου θα κρίνει κατά το μεγαλύτερο 
ποσοστό την αξιοπιστία του όλου συστήματος. 
Τη δημιουργία του βιομετρικού προτύπου ακολουθεί 
το στάδιο της αποθήκευσής του. Εδώ οι επιλογές είναι 
συνήθως τρεις: α) αποθήκευση του προτύπου σε μία 
βιομετρική συσκευή αναγνώρισης, ή β) αποθήκευση 
σε μία κεντρική βάση δεδομένων ή γ) αποθήκευση σε 
ένα φορητό μέσο (συνήθως κάποια ηλεκτρονική κάρτα 
ή μία ταμπλέτα), το οποίο μεταφέρει το ίδιο το άτομο. 
Κάθε νέο υπό κρίση βιομετρικό δείγμα συγκρίνεται με 
το πρότυπο και εάν είναι αρκούντως παραπλήσια, τότε 
το σύστημα θα συμπεράνει ότι αυτά συμπίπτουν πράγ-
ματι και θα αναγνωρίσει την ταυτότητα του ατόμου.
Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη, ότι τόσο τα βιολογι-
κά χαρακτηριστικά όσο και οι ανθρώπινες συμπεριφο-
ρές μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου 
(π.χ. γήρανση της υπογραφικής κίνησης) ή να αλλοιω-
θούν μετά από κάποιο ατύχημα ή από άλλο παράγοντα 
(π.χ. φθορά δακτυλικών αποτυπωμάτων από χημική καυ-
στική ουσία). Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους κατα-
σκευαστές των βιομετρικών συστημάτων πιστοποίησης 
είναι η κατασκευή βιομετρικών συστημάτων ικανών να 
αποδέχονται και να «αντέχουν» αυτές τις αλλαγές, κα-
θιερώνοντας όρια στην απόκλιση του δείγματος ενός 
βιομετρικού χαρακτηριστικού από το πρότυπο. Εξάλλου 
η αξιοπιστία κάθε συστήματος πιστοποίησης της ταυτό-
τητας εξαρτάται από τον προσδιορισμό του περιθωρίου 
λάθους του συστήματος, δηλ. υπό ποιες προϋποθέσεις 
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ένα εξουσιοδοτημένο άτομο απορρίπτεται από το σύ-
στημα, ενώ ένα μη εξουσιοδοτημένο γίνεται αποδε-
κτό. Επομένως το ποσοστό της εσφαλμένης απόρριψης 
(FRR = False Rejection Rate) καθώς και το ποστοστό της 
εσφαλμένης αποδοχής (FAR = False Acceptance Rate) 
συνιστούν τα βασικότερα κριτήρια της ποιότητας των 
βιομετρικών τεχνικών.  
Στην περίπτωση των βιομετρικών υπογραφών με τη στε-
νή έννοια του όρου (Nitya R. et al.,  Rajdeep D. et al., 
Yogesh V.G. / Abhijit P., Schwan M.,  Popp N., Φασού-
λα Ε.Ζ., 2007, Βuquet A., 2007, Dilissano N, 2005) το 
σύστημα συγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζε-
ται η ιδιόχειρη υπογραφή, καθώς παράμετροι όπως το 
υπογραφικό σχήμα, η ταχύτητα της υπογραφής, η σειρά 
και ο αριθμός των γραμμάτων, η πίεση κλπ. αναλύονται 
προκειμένου να γίνει η διακρίβωση. Μέσα στο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης ανάλυσης η ιδιόχειρη υπογραφή νο-
είται ως ένα σύνολο τροχιών (“strokes”), χωροχρονικά 
προσδιορίσιμων και κατά συνέπεια μαθηματικά και άρα 
αντικειμενικά μετρήσιμων.
Ένα τέτοιου είδους σύστημα αναγνώρισης και πιστοποί-
ησης της γνησιότητας μίας υπογραφής, για να είναι αξι-
όπιστο, πρέπει να καλύπτει ειδικότερα τους εξής όρους:
α) Να είναι ικανό να συλλέξει έναν ικανοποιητικό 
αριθμό των πιο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της 
εξεταζόμενης υπογραφής (υπό κρίση ή δειγματικών), 
μεταφράζοντας αυτά σε φυσικά μεγέθη υποκείμενα 
σε αριθμητική επεξεργασία. Ο τρόπος συλλογής των 
ως άνω στοιχείων αλλά και η διαδικασία πιστοποίησης 
εξαρτάται από το αν πρόκειται για μέθοδο αναγνώρι-
σης των στατικών στοιχείων της υπογραφής (“offline – 
verification”) ή για διαδικασία εντοπισμού των δυναμι-
κών στοιχείων αυτής5  (“online verification” ή συνήθως 
“Dynamic Signature Verification”, “DSV”), (Zimmermann 
T. / Russel G. / Heilper A. / Smith B. / Hu J. / Markman 
D. / Graham J. / Drews C., Kholmatov A. / Yanikoglu B., 
Anil K.J. et al.). 

Στην πρώτη περίπτωση η συλλογή των γραφικών στοι-
χείων της υπογραφής πραγματοποιείται με τη χρήση 
είτε ενός σαρωτή είτε μίας ψηφιακής βιντεοκάμερας. 
Η εικόνα της υπογραφής, που έχει χαραχθεί σε χαρτί 
σαρώνεται ή λαμβάνεται μέσω της ψηφιακής βιντεοκά-
μερας (βλ. εικόνα 1)6 και στη συνέχεια αποτυπώνεται 
ψηφιακά στην οθόνη του υπολογιστή, όπου υφίσταται 
την κατάλληλη ανάλυση είτε ως σύνολο εικονοστοι-
χείων (pixel) είτε ως σύνολο μετρήσιμων γεωμετρικών 
στοιχείων (διανυσματοποίηση). Για τον σκοπό αυτόν 
χρησιμοποιούνται ορισμένες απ’ τις αρχές δύο βα-
σικών προγραμμάτων, του OCR (Optical Character 
Recognizer) που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση 
γραφικών χαρακτήρων (μετατροπή ενός χειρόγραφου 
κειμένου σε κείμενο με χαρακτήρες του υπολογιστή) 
και του VECTOR ή άλλων παρόμοιων προγραμμάτων 
που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή χειρόγραφων 
σχεδίων σε ηλεκτρονικά σχέδια. 
Το σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται τα «στατικά» 
στοιχεία της υπογραφής, όπως την ανάπτυξή της στο 
γραφικό χώρο, το μέγεθος των γραμμάτων, την κλίση 
των αξόνων, τις μεσογραμματικές αποστάσεις κ.λπ. 
Με άλλα λόγια αναλύεται η υπογραφή ως εικόνα όχι 
όμως ως δυναμική, ως συμπεριφορά, και αυτό είναι το 
σοβαρότερο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής, καθώς 
τα δυναμικά στοιχεία της υπογραφής (ταχύτητα, πίεση, 
ο συνολικός υπογραφικός χρόνος κ.ά) είναι εκείνα που 
έχουν και την μεγαλύτερη εξατομικευτική αξία.
 
Εικόνα 1: Λήψη δείγματος υπογραφής με χρήση ψηφι-
ακής βιντεοκάμερας.

5 Ως «στατικά» στοιχεία της υπογραφής νοούνται εκείνα τα γραφολο-
γικά χαρακτηριστικά που αφορούν μόνο την «εικόνα» της υπογραφής 
δηλ. μορφολογικά γνωρίσματα, όπως η διάσταση των γραμμάτων, 
η κλίση αυτών, η οριζόντια ή η κάθετη ανάπτυξη κ.ά. Αντιθέτως  τα 
«δυναμικά» στοιχεία της υπογραφής είναι εκείνα που αφορούν την 
υπογραφική κίνηση, όπως ο υπογραφικός ρυθμός και η πίεση της χά-
ραξης. 

6 Βλ.εικόνα από Munich M.E./ Perona P.,Visual input for pen-based 
computers, http://www.vision.caltech.edu/mariomu/research/pentrack.  

http://www.vision.caltech.edu/mariomu/research/pentrack.  
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Στη δεύτερη περίπτωση για τη συλλογή του δείγματος 
υπογραφών χρησιμοποιούνται συνήθως ειδικές συσκευ-
ές ψηφιοποίησης με οθόνη υγρών κρυστάλλων (Table 
PC). Πρόκειται για συσκευές με ευαίσθητη επιφάνεια 
(οθόνη) στην πίεση, επί της οποίας καλείται να υπογρά-
ψει το άτομο που δίνει το δείγμα ή εκείνο του οποίου 
ερευνάται η υπογραφή, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό 
στυλό7 (βλ. εικόνα 2)8. Η συσκευή καταγράφει σε χρόνο 
πραγματικό όχι μόνο την ανάπτυξη στο χώρο της υπο-
γραφικής κίνησης (οριζόντια και κάθετη ανάπτυξη, πά-
χος των γραμμών, διάσταση γραμμάτων, κλίση, κατεύ-
θυνση κλπ.) αλλά και το είδος της παραγόμενης πίεσης, 
την ταχύτητα εκτέλεσης κ.ά. 
 

Εικόνα 2: Παραδείγματα φορητών πινάκων ψηφιο-
ποίησης.

Μάλιστα οι πλέον σύγχρονοι ψηφιακοί πίνακες για 
θέση και καταγραφή υπογραφών έχουν φθάσει να κα-
ταγράφουν τουλάχιστον πέντε (5) ανεξάρτητα γραφικά 
«σήματα» (“Schreibsignale”), (Vielhauer C. / Steinmetz 
R. / Scheidat T., 2004), τα οποία εκπέμπονται στο σύ-
στημα και είναι (βλ. εικόνα 3)9:

• x(t): η αλλαγή της θέσης του ηλεκτρονικού στυλού 
σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα
• y(t): η αλλαγή της θέσης του ηλεκτρονικού στυλού 
σε σχέση με τον κάθετο άξονα
• p(t): το σήμα της πίεσης που ασκείται στη «μύτη» 
του ηλεκτρονικού στυλού
• Φ(t): η αλλαγή της γωνίας του ηλεκτρονικού στυ-
λού πάνω από την επιφάνεια του πίνακα
• Θ(t): η αλλαγή της πλάγιας γωνίας του ηλεκτρονι-
κού στυλού πάνω από την επιφάνεια του πίνακα

 

Εικόνα 3: Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα παρουσιάζο-
νται τα βασικά γραφικά «σήματα» που μπορούν να 
αντληθούν με χρήση πίνακα ψηφιοποίησης.

Το σύστημα επεξεργάζεται τα παραπάνω στοιχεία αλλά 
αναλύει και στατιστικά δεδομένα της υπογραφικής 
κίνησης όπως τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης της υπο-
γραφικής χάραξης (TTOTAL), τη μέση υπογραφική τα-
χύτητα στον οριζόντιο άξονα (VX) ή στον κάθετο άξονα 
(Vy). Ειδικότερα τα εν λόγω λογισμικά κατορθώνουν 
να συλλέξουν ολικά (global features) και τοπικά (local 
features) βιομετρικά χαρακτηριστικά της υπογραφικής 
κίνησης. Ως ολικά χαρακτηριστικά νοούνται μεταξύ άλ-
λων το μήκος και το ύψος της υπογραφής, το βάρος αυ-
τής (πίεση), ο συνολικός υπογραφικός χρόνος, ο συνο-
λικός χρόνος επαφής του στυλογράφου με τη γραφική 
επιφάνεια, ο συνολικός χρόνος απομάκρυνσης αυτού 
από την ταμπλέτα, η μέση, ελάχιστη και μέγιστη ταχύτη-
τα κ.ά. Από την άλλη, τοπικά χαρακτηριστικά αποτελούν 
ο τρόπος ανάπτυξης της υπογραφικής κίνησης στον 
οριζόντιο και κάθετο άξονα, τα σημεία επιτάχυνσης / 
επιβράδυνσης, η γωνία τροχιάς κλπ. Από την παραπάνω 
επεξεργασία μπορούν να προκύψουν πάνω από 50 ή και 
60 σημαντικά βιομετρικά χαρακτηριστικά της υπογρα-

7 Σήμερα διατίθενται πλέον στην αγορά φορητές συσκευές ψηφι-
οποίησης, που φέρουν ειδική «ψηφιακή πένα», με την οποία μπορεί 
κανείς να γράψει απευθείας στην οθόνη, να αποθηκεύσει χειρόγρα-
φες σημειώσεις ή να τις μετατρέψει σε πληκτρολογημένο κείμενο. 
Κάποιες φορές συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα αποκρυπτογρά-
φησης δυσανάγνωστης γραφής.

8 Βλ. εικόνα από: http://72.14.235.104/
search?q=cache:vKniRfFcpLQJ:www.xyzmo.com/en/products/
Pages/HandwrittenBiometricSignature.aspx+biometric+signature&hl=
el&ct=clnk&cd=9&gl=gr. 
 
9 Βλ.εικόνα από Vielhauer C. / Steinmetz R. / Scheidat T., ό.π., σελ. 
197.

http://72.14.235.104/search?q=cache:vKniRfFcpLQJ:www.xyzmo.com/en/products/Pages/HandwrittenBiometricSignature.aspx+biometric+signature&hl=el&ct=clnk&cd=9&gl=gr. 
http://72.14.235.104/search?q=cache:vKniRfFcpLQJ:www.xyzmo.com/en/products/Pages/HandwrittenBiometricSignature.aspx+biometric+signature&hl=el&ct=clnk&cd=9&gl=gr. 
http://72.14.235.104/search?q=cache:vKniRfFcpLQJ:www.xyzmo.com/en/products/Pages/HandwrittenBiometricSignature.aspx+biometric+signature&hl=el&ct=clnk&cd=9&gl=gr. 
http://72.14.235.104/search?q=cache:vKniRfFcpLQJ:www.xyzmo.com/en/products/Pages/HandwrittenBiometricSignature.aspx+biometric+signature&hl=el&ct=clnk&cd=9&gl=gr. 
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φικής δυναμικής, τα οποία οργανώνονται και σε σχετικά 
επεξηγηματικά διαγράμματα (βλ. εικόνα 4)10.  

 

Εικόνα 4: Πάνω διακρίνεται παράδειγμα μέτρησης 
βιομετρικών χαρακτηριστικών μιας ιδιόχειρης υπο-
γραφής και παραγωγής σχετικών διαγραμμάτων / 
κυματομορφών.

Τα τελευταία χρόνια διενεργούνται διεθνώς εντατικές 
έρευνες για την τελειοποίηση των συστημάτων βιομε-
τρικών υπογραφών, την ελαχιστοποίηση των περιθωρί-
ων λάθους και τη γενικότερη βελτίωση της αξιοπιστίας 
των εν λόγω συστημάτων. Το αυξημένο ενδιαφέρον 
για τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών υπογραφών, 
που βασίζονται στη βιομετρική αποτύπωση ιδιόχειρων 
υπογραφών ειδικά των δυναμικών στοιχείων αυτών, 
δεν οφείλεται μόνο στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών αλλά και σε μία σειρά άλλων παραγόντων 
όπως:

α) Τα συγκεκριμένα προγράμματα στηρίζονται στην ήδη 
θεμελιωμένη στη συνείδηση των πολιτών εξατομικευτι-
κή αξία της ιδιόχειρης υπογραφής και στη διαχρονικά 
ακολουθούμενη πρακτική θέσης ιδιόχειρων υπογραφών 
για την επικύρωση διαφόρων ειδών συναλλαγών ή επί 
εγγράφων ταυτοποίησης.

β) Επειδή τα συστήματα αυτά μετρούν ουσιαστικά μία 
συμπεριφορά και όχι ένα σωματικό χαρακτηριστικό, εν-

δεχομένως να εκλαμβάνονται και ως λιγότερο «επεμ-
βατικά» ή «απειλητικά» για την προσωπική σφαίρα του 
χρήστη.

γ) Η εξέλιξη των συστημάτων αυτών είναι πραγματικά 
εντυπωσιακή, καθώς οι επιστήμονες έχουν κατορθώσει 
να μειώσουν αισθητά τα περιθώρια λάθους (Flynn W.)11. 

δ) Ταυτοχρόνως αξιοσημείωτη είναι η ευελιξία των 
εφαρμογών των βιομετρικών αυτών συστημάτων και η 
ταχύτητα των απαντήσεών τους, γεγονός αναμφισβήτη-
τα σημαντικό τόσο για τις σύγχρονες συναλλαγές όσο 
και για τους χρόνους της αστυνομικής / ανακριτικής 
έρευνας. 

ε) Η «μαθηματικοποίηση» της διαδικασίας μειώνει τους 
διαγνωστικούς κινδύνους που συνδέονται με την υπο-
κειμενική ερμηνεία των παραδοσιακών γραφολογικών 
αντιπαραβολών ή των συγκρίσεων «με το μάτι» στις 
οποίες προβαίνουν π.χ. τραπεζικοί υπάλληλοι ή αστυ-
νομικοί.

στ) Η μείωση της χρήσης εντύπων και η πρόκριση ψη-
φιακών εφαρμογών καταγραφής των υπογραφών συμ-
βάλλει στην οικολογία των συναλλαγών και τη μείωση 
της γραφειοκρατίας.  

ζ) Σε αντιπαραβολή με τα συστήματα συναλλαγών, 
όπου χρησιμοποιούνται αλφαβητικές / αριθμητικές αλ-
ληλουχίες και κωδικοί (pin, password) οι βιομετρικές 
υπογραφές εμφανίζονται να υπερτερούν σε εξατομι-
κευτική αξία, καθώς οι ως άνω κωδικοί ανταποκρίνο-
νται απλώς στο αίτημα της «έγκρισης / επιβεβαίωσης» 
(“verification”), ενώ τα εν λόγω βιομετρικά συστήματα 
εξασφαλίζουν την «ταυτοποίηση» (“identification”) π.χ. 
του συναλλασσόμενου, επί τη βάσει ενός στοιχείου που 
τον εξατομικεύει (βιομετρικά καταγραφείσα ιδιόχειρη 

10 Βλ. εικόνα από Gavrilova M., Signature Recognition, http://
www.slidefinder.net/w/week10_signature_voice/week10_signature_
voice/5458899. 

11 Για τα ερευνητικά πορίσματα των τεχνικών δυνατοτήτων αλλά και 
των τεχνικών αδυναμιών των βιομετρικών υπογραφών βλ. και τις πα-
ρακάτω δημοσιεύσεις, όπου δίδονται πληροφορίες σχετικά και με τα 
ποσοστά εσφαλμένων αποδοχών ή απορρίψεων εκ μέρους των εν 
λόγω συστημάτων. 

http://www.slidefinder.net/w/week10_signature_voice/week10_signature_voice/5458899. 
http://www.slidefinder.net/w/week10_signature_voice/week10_signature_voice/5458899. 
http://www.slidefinder.net/w/week10_signature_voice/week10_signature_voice/5458899. 
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υπογραφή) και όχι βάσει στοιχείων που απλώς γνωρίζει 
και απομνημονεύει (pin, password), (Nitja R. et al., Ankit 
Chadha et al., 2013). 

Η λειτουργία όμως των εν λόγω λογισμικών κρύβει πολ-
λούς κινδύνους και προβλήματα (Φασούλα Ε.Ζ., 2007, 
2016). Από άποψη γραφολογική το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα εντοπίζεται στην παραγωγή της συγκριτικής υπογρα-
φής κάθε ατόμου, η οποία θα βρίσκεται στο αρχείο του 
συστήματος και θα συγκρίνεται με την κάθε φορά υπό 
έλεγχο υπογραφή. Πιο συγκεκριμένα οι δυσκολίες που 
ανακύπτουν είναι οι παρακάτω:

α) Στην περίπτωση των εν λόγω λογισμικών η συγκριτική 
υπογραφή παράγεται μετά από κατάλληλη ηλεκτρονι-
κή επεξεργασία από ένα ενδεικτικό δείγμα υπογραφών 
του ατόμου. Με άλλα λόγια, η συγκριτική υπογραφή δεν 
είναι η υπογραφή του ατόμου αλλά ένα τέλειο ψηφι-
ακό μοντέλο, αποτέλεσμα ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
και επιλογής εκ του δείγματος υπογραφών του ατόμου. 
Οποιαδήποτε λοιπών σύγκριση γενόμενη δεν γίνεται 
βάσει μιας αληθινής υπογραφής του ατόμου αλλά βά-
σει ενός μοντέλου. Εάν η επιλογή και επεξεργασία κατά 
τη δημιουργία του μοντέλου αυτού δεν γίνει σωστά, ή 
αν το σύστημα δεν μπορεί να συλλέξει και να αρχειο-
θετήσει όλες τις γραφολογικές πληροφορίες του δείγ-
ματος, τότε η γραφολογική σύγκριση ενδέχεται να είναι 
όχι μόνο ατελής αλλά και εντελώς εσφαλμένη.

β) Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη λήψη του δείγ-
ματος. Δεν μπορεί ειδικότερα να αποκλειστεί εντελώς 
το ενδεχόμενο, το άτομο να δώσει μια «αλλοιωμένη» ή 
εν πάση περιπτώσει διαφορετική από τη συνηθισμένη 
εικόνα της υπογραφής του λόγω της ιδιαίτερης επιφά-
νειας, επί της οποίας καλείται να δώσει το δείγμα. Ακό-
μα και ο μη ειδικός αντιλαμβάνεται, ότι διαφορετικά 
υπογράφει κανείς σε χαρτί με στυλογράφο που περιέχει 
μελάνι και  διαφορετικά σε μια οθόνη υγρών κρυστάλ-
λων με ένα ηλεκτρονικό στυλό. Ταυτοχρόνως σπουδαίο 
ρόλο παίζει και η ποιότητα της επιφάνειας της ταμπλέ-
τας (Ζimmermann T. et al ). Kαι επειδή υπάρχουν δια-
φόρων ειδών και ποιοτήτων πίνακες ψηφιοποίησης, θα 
πρέπει ο πίνακας, όπου δόθηκε το δείγμα και ο πίνακας, 
όπου τίθεται η υπό κρίση, να είναι αν όχι ίδιου τουλάχι-

στον παρόμοιου τύπου. Αν οι πίνακες είναι αρκετά δια-
φορετικοί, τότε αρκετά διαφορετική θα είναι και η ικα-
νότητά τους να καταγράφουν τα κρίσιμα γραφολογικά 
στοιχεία με αποτέλεσμα η ενδεχόμενη σύγκριση να μην 
μπορεί να επιτευχθεί επί ίσοις όροις, το δε εξαγόμενο 
αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι εσφαλμένο.

γ) Επειδή, όπως ήδη σημειώθηκε παραπάνω, η υπο-
γραφική κίνηση ως ανθρώπινη συμπεριφορά υπόκειται 
σε αλλαγές μέσα στο χρόνο, η συγκριτική υπογραφή 
(μοντέλο) θα πρέπει να αναμορφώνεται και επομένως 
απαιτείται και η ανανέωση του δείγματος έτσι ώστε να 
ακολουθείται η βιογραφία του υποκειμένου (χρονική, 
κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη, ενδεχόμενη πα-
θολογία). Η εν λόγω αναμόρφωση κρίνεται απόλυτα 
απαραίτητη για μία ορθή διαγνωστική απάντηση του 
συστήματος, αλλά η κάθε φορά κλήση του ατόμου και 
προσέλευση αυτού για λήψη νέων δειγμάτων υπογρα-
φής μπορεί να αποδειχθούν δυσχερείς στην πράξη (Αnil 
K.Jain et al.), ενώ και η συχνή αναμόρφωση του συγκρι-
τικού μοντέλου ανεβάζει το κόστος του προγράμματος.

Παρά την εντυπωσιακή λειτουργία τους και παρά το 
γεγονός ότι η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών εν-
θαρρύνεται και ενισχύεται σημαντικά από μεγάλους 
κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, στα πλαίσια 
καθιέρωσης μιας όσο το δυνατό πιο «αντικειμενικής», 
πιο «μαθηματικής» γνώσης, θεωρώ, ότι δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν την έρευνα του δικαστικού γραφολό-
γου. Πιο συγκεκριμένα (Φασούλα Ε.Ζ. 2007, 2016):

α) Όπως όλα τα λογισμικά αυτοματοποιημένων γραφο-
λογικών αναλύσεων, έτσι και αυτά τα συστήματα δεν 
μπορούν να προσεγγίσουν την πληρότητα ερμηνείας 
και το βάθος των προσωπικών αναλύσεων ενός καλά 
καταρτισμένου δικαστικού γραφολόγου. Ακόμα και τα 
πλέον εξελιγμένα συστήματα δυναμικής πιστοποίησης 
των υπογραφών περιλαμβάνουν έναν συγκεκριμένο 
αριθμό γραφολογικών δεδομένων που αφορούν περισ-
σότερο την «φυσική» του γραψίματος παρά την ανάλυ-
ση και κατανόηση αυτού ως ανθρώπινης συμπεριφοράς 
και ως κατεξοχήν πνευματικού προϊόντος. 
β) Η σύγκριση πραγματοποιείται βάσει ενός μοντέλου 
υπογραφής και επομένως η διαδικασία της ταυτοποίη-
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σης γίνεται κατά προσέγγιση της πραγματικότητας.

γ) Η χρήση των προγραμμάτων αυτών είναι εντελώς 
ακατάλληλη και μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα 
διαγνωστικά αποτελέσματα σε μία σειρά σοβαρών 
γραφολογικών φαινομένων, όπως στις περιπτώσεις της 
ηθελημένης αλλοίωσης της υπογραφής, της επιτυχημέ-
νης ελεύθερης απομίμησης της υπογραφής ειδικά από 
στενό συγγενικό πρόσωπο, οπότε ενδέχεται να υπάρχει 
και γενικότερη «βιομετρική» συγγένεια καθώς επίσης 
και στις περιπτώσεις ατόμων με περισσότερες του ενός 
τύπου υπογραφές. Επίσης στις περιπτώσεις εφήβων ή 
ατόμων με χαμηλό επίπεδο γραφικής ωριμότητας και 
χωρίς διαμορφωμένο και σταθερό υπογραφικό τύπο 
(π.χ. ημιαναλφάβητοι) ή στην περίπτωση παθολογιών, 
όπου η ποιότητα της υπογραφικής χάραξης μπορεί να 
αλλάξει δραματικά με τη λήψη συγκεκριμένης φαρμα-
κευτικής αγωγής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η χρήση των συγκε-
κριμένων προγραμμάτων θα πρέπει να γίνεται με ιδι-
αίτερη προσοχή και επιφύλαξη, στην περίπτωση δε δι-
καστικών ζητημάτων θα πρέπει να συμπληρώνεται από 
καθεαυτό γραφολογικό έλεγχο. Επιπρόσθετα η δημι-
ουργία σταθερών αρχείων υπογραφών ως βιομετρικών 
δεδομένων δημιουργεί σοβαρούς ηθικούς και νομικούς 
προβληματισμούς και εγκυμονεί κινδύνους σχετικά με 
τη φύλαξη αυτών ειδικά από ιδιωτικούς οργανισμούς12 

. Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή η επίσημη καταγραφή 
και ψηφιοποίηση, είτε από το κράτος είτε από μεγάλους 
ιδιωτικούς οργανισμούς, ανθρώπινων συμπεριφορών, 
συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφικής, συνιστά 
συχνά υπέρμετρη επέμβαση στην προσωπική σφαίρα 
του ατόμου. 

Από την άποψη της ασφάλειας σημαντικός είναι και ο 
κίνδυνος παράνομης αναπαραγωγής μέσω των βιομε-
τρικών προτύπων «τέλειων» υπογραφών του ατόμου, 
που το σύστημα θα αναγνωρίζει ως «γνήσιες». Στην 

περίπτωση αυτή σχετικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι 
οι διάφορες πολιτικές ασφάλειας των ηλεκτρονικών συ-
στημάτων δεν αρκούν για να αποτρέψουν πλήρως τον 
κίνδυνο παράνομης πρόσβασης στα αρχεία και εκμε-
τάλλευσης των εμπιστευτικών δεδομένων ενός βιομε-
τρικού συστήματος (Lopresti D. / Patel D. / Monrose F. 
/ Ballard L., Kaiser J., Javier Galbally et al.).

Σημείωση:

Οι παραπάνω βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς και 
επιπλέον πλούσια σχετική βιβλιογραφία περιλαμβάνε-
ται ενδεικτικά σε:

• Dellavalle F., La strumentazione per l’ analisi 
documentale in ambito forense, εκδ. Sulla rotta del 
sole / Giordano Editore, 2011, σελ. 178 επ.
• Smejkal V.,  Multi-Factor Authentication and
Dynamic Biometric Signatures
στο Developing Next-Generation Countermeasures 
for Homeland Security Threat Prevention, 2017, 
https://www.igi-global.com/book/developing-next-
generation-countermeasures-homeland/148511
• Φασούλα Ε., Βιομετρικές υπογραφές και κυβερ-
νοασφάλεια, στο Έγκλημα, Κράτος και Ποινική Δι-
καιοσύνη – Σύγχρονα ζητήματα ποινικού δικαίου, 
Δήμητρας Σορβατζιώτη (επιμ.), εκδ. Παν/μίου Λευ-
κωσίας, 2016, σελ. 89 επ.
• Φασούλα Ε., Η χρήση των σύγχρονων πολυμέσων 
στη δικαστική γραφολογία, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
2007, σελ. 23 επ. και 90 επ.

12 Βλ. σχετικά απόφαση 59 / 2005 της Αρχής Προστασίας Προσω-
πικών Δεδομένων στο www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/59_05_
anonym.doc.

https://www.igi-global.com/book/developing-next-generation-countermeasures-homeland/148511
https://www.igi-global.com/book/developing-next-generation-countermeasures-homeland/148511
www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/59_05_anonym.doc.
www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/59_05_anonym.doc.
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του Ιωσήφ Καμπανάκη, Αναλυτή Εγκληματολογικών 
Πληροφοριών 

ΙΙΙ. ΠΡΟΦΙΛ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ 
(CRIMINAL PROFILING). 
ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ 

Η γνώση που έχουν πολλοί για το προφίλ του εγκλη-
ματία προέρχεται κυρίως από την προβολή του μέσω 
βιβλίων, των οποίων οι συγγραφείς είχαν ασχοληθεί 
επαγγελματικά με το αντικείμενο. Μετά τη συνταξιο-
δότησή τους αποτύπωσαν τις εμπειρίες τους, οι οποίες 
μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο, σε τηλεοπτικές 
σειρές και μυθιστορήματα, με μεγάλη επιρροή στο κοι-
νό. Μεταγενέστερα, δημιουργοί διαφορετικών θεωρη-
τικών σχολών διατύπωσαν τις δικές τους εμπειρίες με 
τις αντίστοιχες θεωρητικές αρχές. Η εμπειρική έρευ-
να έθεσε ερωτήματα κατά πόσο το προφίλ μπορεί να 
κάνει εκείνα που υπόσχεται με έγκυρο και αξιόπιστο 
τρόπο. Οι έρευνες από τη μια βρίσκονται ακόμα στα 
πρώτα στάδια και από την άλλη είναι περιορισμένες 
αριθμητικά αλλά και δειγματοληπτικά. Μέχρι σήμερα 
δεν έχουν συγκλίνει σε κοινά αποδεκτά αποτελέσματα, 
ούτε έχουν επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα του 
προφίλ σε συγκεκριμένα πεδία (π.χ.  εγκυρότητα των 
τύπων χαρακτηριστικών προσωπικότητας εγκληματιών 
για ένα συγκεκριμένο έγκλημα).
Εξ αφορμής των δύο επιλεγμένων βιβλίων1 για το προ-
φίλ σειριακού εγκληματία γίνονται σύντομες αναφορές 
για το αντικείμενο με βάση ερωτήματα περί της εγκυ-
ρότητας και της αποτελεσματικότητάς του. Οι συγγρα-
φείς τους (επιμελητής και συγγραφέας κεφαλαίων στην 
περίπτωση του Kocsis) είναι ακαδημαϊκοί καθηγητές και 
ερευνητές στον τομέα, οι οποίοι παρουσιάζουν σχολές 
και εφαρμοσμένες τεχνικές με πλουραλισμό και πληρό-
τητα.

Γενικά

Ως προφίλ εγκληματία ορίζεται «ο προσδιορισμός των  
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και της συμπερι-
φοράς ενός προσώπου από την ανάλυση των εγκλημά-
των που έχει διαπράξει»2  ή πιο απλά «τα συμπεράσματα 
για τα χαρακτηριστικά του δράστη, τα οποία προκύπτουν 
από τα χαρακτηριστικά των εγκλημάτων του»3.  Οι περισ-
σότεροι ορισμοί συμφωνούν, λίγο ή πολύ, με τους πα-
ραπάνω.  Η τεχνική έρευνας του προφίλ συνήθως χρη-
σιμοποιείται όταν υπάρχει σειρά βίαιων εγκλημάτων 
(ανθρωποκτονίες, βιασμοί) από το ίδιο άγνωστο άτομο, 
με απουσία κινήτρου και με στοιχεία που δείχνουν ψυ-
χοπαθολογία του δράστη.
Το προφίλ εγκληματία υποθέτει ότι ορισμένα χαρακτη-
ριστικά και συμπεριφορές που δείχνει ο δράστης στη 
σκηνή του εγκλήματος είναι αποτέλεσμα προσωπικών 
χαρακτηριστικών και δεν εμφανίζονται μόνο στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση. Με την αναζήτηση αυτών των 
χαρακτηριστικών επιδιώκει να σκιαγραφήσει τον τύπο 
του άγνωστου δράστη με βάση τα δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά και την προσωπικότητά του, χωρίς να επιδι-
ώκει την εξατομίκευσή του. Έτσι τον ξεχωρίζει από τον 
γενικό πληθυσμό και δίνει τη δυνατότητα να συγκριθεί 
με τους υπάρχοντες υπόπτους. Επιπρόσθετα, προτείνει 
στρατηγικές πρόληψης και έρευνας, υποδεικνύει τρό-
πους αστυνομικής έρευνας και ανάκρισης και προσπα-
θεί να προβλέψει μελλοντικά εγκλήματα4.
Μετά την ανάπτυξή του από ειδικούς ερευνητές του 
FBI στο τέλος της δεκαετίας του 1970, ασχολήθηκαν 
με το αντικείμενο και άλλοι, ψυχολόγοι/ψυχίατροι/
αστυνομικοί, οι περισσότεροι με ακαδημαϊκή ιδιότητα. 
Έτσι άρχισαν να δημοσιεύονται μελέτες και έρευνες 

1 Kocsis, Richard N. (Ed) (2007) Criminal Profiling: International 
Theory, Research, and Practice. Humana Press Ainsworth, Peter B. 
(2001) Offender profiling and crime analysis. Willan Publishing

2 Douglas, J. E., Ressler, R. K., Burgess, A. W., & Hartman, C. R. (1986). 
Criminal profiling from crime scene analysis. Behavioral Sciences & 
the Law, 4, 401-421.

3 Copson, G. (1995). Coals to Newcastle? Part 1: A study of offender 
profiling (Special Interest Series: Paper 7). London: Police Research 
Group, Home Office Police Department.

4 Cook P. & Hinman D. (1999) Criminal Profiling: Science and Art. 
Journal of Contemporary Criminal Justice, 15(3), 230-241
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για το αντικείμενο, οι οποίες έθεταν και ερωτήματα για 
τη φύση της μεθόδου που ακολουθούν οι διάφορες θε-
ωρητικές σχολές του (τέχνη; επιστήμη;) και για πρώτη 
φορά προσπάθησαν να μετρήσουν την εγκυρότητα και 
την αξιοπιστία του προφίλ. Έτσι αρχίζει μεγάλη παρα-
γωγή ερευνών, ιδιαίτερα τη δεκαετία 1995-2005, που 
διαφέρουν από τις πρώτες δημοσιεύσεις προσωπικών 
εμπειριών και απόψεων των profiler του FBI. Δεν είναι 
νομίζω, τυχαίο που το ενδιαφέρον των ερευνητών, αλλά 
και του κόσμου, στρέφεται προς στο αντικείμενο μετά 
την έκδοση των βιβλίων (1994/95/97) συνταξιούχων και 
πρώτων profiler του FBI (John Douglas, Robert Ressler), 
στα οποία στηρίχθηκε και το σενάριο διάσημων κινημα-
τογραφικών ταινιών (Silence of Lambs, Hannibal)

Οι αντιθέσεις

Μέχρι σήμερα οι έρευνες δεν δείχνουν να καταλήγουν 
σε συγκεκριμένα και μη αμφισβητήσιμα αποτελέσματα.  
Από τη μια θεωρείται ότι η εν λόγω έρευνα είναι ακόμη 
στην αρχή της και απαιτείται περισσότερη ερευνητική 
εργασία σε αρκετούς τομείς του αντικειμένου και από 
την άλλη η ποσότητα της έρευνας είναι σχετικά μικρή. 
Πέρα από τους ιδρυτές συγκεκριμένων θεωρητικών 
σχολών που δημοσιεύουν μελέτες με κυρίαρχο σκοπό 
να προωθήσουν τη δική τους θεωρία ή «νέα επιστήμη», 
είναι λίγοι εκείνοι που ασχολούνται με την εμπειρική 
έρευνα στο αντικείμενο. Δυσκολίες ακόμη εντοπίζονται 
στην πρόσβαση στο πρωτότυπο υλικό και όταν αυτό 
είναι εφικτό διαπιστώνεται επιλεκτική προώθηση του 
σχετικού επίσημου υλικού. Πολλές είναι οι περιπτώσεις 
που παρέχονται προς τους ερευνητές πληροφορίες 
μόνο για προφίλ με επιτυχημένες προβλέψεις ή με ση-
μαντική βοήθεια στην ανακριτική έρευνα.
Μέχρι σήμερα καταγράφεται μια άτυπη αντιπαράθεση 
δύο ομάδων που βλέπουν το προφίλ από διαφορετι-
κή σκοπιά. Η μία, των υποστηρικτών των μεθόδων του 
FBI που συγκεντρώνει συνήθως αστυνομικούς-profiler 
που επικεντρώνονται στην βοήθεια που δίνει το προφίλ 
στην αστυνομική έρευνα. Η άλλη, εκείνων που δίνουν 
σημασία στη διαδικασία και τις μεθόδους, ώστε να 
έχουν επιστημονική βάση και είναι συνήθως εξωτερι-
κοί βοηθοί στις αστυνομικές έρευνες με ακαδημαϊκή 
ιδιότητα, εκπροσωπώντας μία επιστήμη. Οι δεύτεροι 

θεωρούν ότι οι πρώτοι χρησιμοποιούν μεθόδους και 
τεχνικές που είναι αναξιόπιστες και δεν μπορούν να 
υποστηρίξουν έγκυρες προβλέψεις. Στηρίζουν τη φήμη 
τους σε μερικές επιτυχημένες προβλέψεις και αποκρύ-
πτουν τα πλήρη στοιχεία της εργασίας τους. Οι πρώτοι 
υποστηρίζουν ότι οι δεύτεροι εργάζονται σε συνθήκες 
εργαστηρίου με μοναδικά εργαλεία τη θεωρητική κα-
τάρτιση της επιστήμης τους, ενώ δεν κατέχουν πείρα 
και αντίστοιχες γνώσεις για το έγκλημα στον πραγμα-
τικό κόσμο και για τον τρόπο δράσης των εγκληματιών.
Αν εξετάσουμε αναλυτικότερα τις βάσεις του προφίλ, 
όπως αυτό αναπτύχθηκε συστηματικά από τη σχολή του 
FBI, στηρίζεται στις παρακάτω υποθέσεις5: 

1. Δράστες που επιδεικνύουν παρόμοια εγκληματική συ-
μπεριφορά έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά (υπόθεση 
ομογένειας).
2. Οι δράστες συμπεριφέρονται με ένα γενικά ίδιο τρό-
πο κάθε φορά που εγκληματούν (συνέπεια συμπεριφο-
ράς).
3. Ο τρόπος που ένας συγκεκριμένος δράστης συμπε-
ριφέρεται είναι διακριτός από εκείνον ενός άλλου δρά-
στη (διαφορά συμπεριφοράς).
4. Συμπεριφορές που επιδεικνύει ένας δράστης όταν 
εγκληματεί, σχετίζονται με χαρακτηριστικά προσωπικό-
τητας του στην καθημερινή του ζωή.

Για πολλά χρόνια οι profilers εργάζονταν με βάση τις 
παραπάνω αρχές, τις οποίες θεωρούν ότι ισχύουν και 
δεν ενδιαφέρονταν εάν υπάρχει λογική εξήγηση και 
επιβεβαίωσή τους. Από τη δεκαετία του 2000 μερικές 
ερευνητικές προσπάθειες έθεσαν υπό εξέταση τις πα-
ραπάνω υποθέσεις, με βάση τις θεωρίες περί προσωπι-
κότητας, χωρίς να έχουν επιβεβαιώσει την ισχύ τους6.  
Το θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο στηρίζεται το προ-
φίλ δείχνει να είναι αδύναμο και η γενίκευση σε τυπο-
λογίες εγκληματιών με βάση τη συμπεριφορά κατά το 
έγκλημα να μη βρίσκει θεωρητική τεκμηρίωση.

5 Chifflet P. (2014) Questioning the validity of criminal profiling: an 
evidence-based approach. Australian & New Zealand Journal of 
Criminology, 48(2) 238-255

6 Chifflet P. ό.π.
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Οι έρευνες

Εκτός τα κενά που καταγράφονται στη θεωρητική υπο-
στήριξη του προφίλ, ελάχιστη εμπειρική έρευνα έχει δι-
ενεργηθεί για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του. 
Η μέτρηση της εγκυρότητας μπορεί να εστιαστεί:7  

1. στην ακρίβεια των προβλέψεων, 
2. στον βαθμό συμβολής στην έρευνα των εγκλημάτων, 
3. στην ικανοποίηση του οργανισμού-παραλήπτη και 
4. στις ικανότητες και τις δεξιότητας των profiler. 

Οι περισσότερες μετρήσεις χρησιμοποιούν τις δύο τε-
λευταίες. 
Η μέτρηση της ακρίβειας των προβλέψεων συναντά 
πολλές δυσκολίες με κυριότερες τη μη πρόσβαση σε 
υλικό των προφίλ (με αιτιολογία την προστασία των θυ-
μάτων και να μην ενημερώνονται σχετικά οι δυνητικοί 
δράστες ώστε να λαμβάνουν μέτρα κάλυψης), το διφο-
ρούμενο των προβλέψεων και ότι δεν δίνουν περιθώρια 
επαλήθευσης (εσωτερικές σκέψεις, φαντασίες, προσω-
πικές ικανότητες, συναισθηματικές/κοινωνικές ιδιότη-
τες, κ.ά). Το FBI υποστηρίζει ότι τα προφίλ του έχουν 
ακρίβεια που ξεπερνά το 80%, χωρίς όμως να δίνει σχε-
τικά αποδεικτικά στοιχεία8. Ίσως είναι αδόκιμη η αξιο-
λόγηση του προφίλ από την ακρίβεια των προβλέψεών 
του, λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών στη μέτρηση.
Για να αξιολογηθεί η θετική συμβολή του προφίλ στην 
έρευνα θα πρέπει τα χαρακτηριστικά του δράστη 1) να 
μην είναι προϊόν εικασίας ή διαίσθησης, 2) να είναι ικα-
νός να τα επιδείξει, 3) να τον ξεχωρίζουν από το γενικό 
πληθυσμό, 4) να μην αναπαράγουν απλά ήδη γνωστά 
στοιχεία, και 5) να είναι κάτι περισσότερο από την πε-
ριγραφή της εγκληματικής συμπεριφοράς. Με βάση τα 
παραπάνω η Ferguson θεωρεί ότι μόνο πέντε χαρακτηρι-
στικά του δράστη μπορούν να θεωρηθούν σημαντικά :9 

1) συγκεκριμένο κίνητρο, 2) ειδικές δεξιότητες ή γνώ-
σεις μεθόδων και υλικών, 3) σχέση με το θύμα, 4) γνώση 
για τη σκηνή του εγκλήματος ή την τοποθεσία, 5) εγκλη-
ματικές δεξιότητες ή γνώσεις τύπου CSI.  Άρα τα δημο-
γραφικά χαρακτηριστικά που παραδοσιακά βρίσκουμε 
στα προφίλ, όπως ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, δι-
ανοητική ικανότητα δεν συνεισφέρουν. Σε έρευνα της 
Ferguson σε 59 προφίλ διαφόρων μεθοδολογιών διαπί-
στωσε ότι στην πλειοψηφία τους δεν παρείχαν ένα ή 
περισσότερα από τα 5 παραπάνω σημαντικά χαρακτη-
ριστικά.
Δεδομένου των δυσκολιών να αξιολογηθεί το προφίλ 
από την ακρίβεια των προβλέψεων και από τη συμβο-
λή του στην έρευνα, οι περισσότερες σχετικές έρευνες 
εστιάζουν στην «ικανοποίηση των πελατών». Αυτές οι 
έρευνες αποτελούν και ένα μέσο για τη μέτρηση της 
ακρίβειας των προβλέψεων του προφίλ και της συμβο-
λής του στην αστυνομική έρευνα. 
Στην πρώτη έρευνα ικανοποίησης που διενεργήθηκε για 
λογαριασμό του FBI10 σε 192 υποθέσεις, στο 46% των 
υποθέσεων οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι επωφελήθηκαν 
από τις από τις συμβουλές του profiling και στο 17% των 
υποθέσεων απάντησαν ότι τους βοήθησε στην ταυτο-
ποίηση του δράστη.
Σε έρευνα του Home Office11 σε 184 υποθέσεις το 
profiling βοήθησε στη λύση στο 16% των εγκλημάτων 
και μόνο στο 2,7% οδήγησε στην ταυτοποίηση του δρά-
στη.12

Σε αντίστοιχες έρευνες σε Ολλανδία, Η.Β., ΗΠΑ, Κανα-
δά και Αυστραλία, το μεγαλύτερο ποσοστό αστυνομι-
κών είχε θετική γνώμη για τη συμβολή του profiling. Οι 
γνώμες αυτές δημιουργήθηκαν περισσότερο γιατί βοη-
θήθηκαν σε στρατηγικές ανάκρισης και λιγότερο γιατί 
τους οδήγησε στην ταυτοποίηση του δράστη. 
Αρκετοί ερευνητές συμπεραίνουν ότι οι απόψεις των 
αστυνομικών στις έρευνες ικανοποίησης επηρεάζονται 

7 Chifflet P. ό.π.

8 Kocsis, R. ό.π.

9 Ferguson, C. Investigative relevance. In W. Petherick (Ed.) (2013). 
Profiling and serial crime: Theoretical and practical issues (3rd ed., pp. 
167–184). Waltham, MA: Elsevier

10 Pinizzotto, A. J. (1984). Forensic psychology: Criminal personality 
profiling. Journal of Police Science and Administration, 12, 32–39

11 Copson, G. (1995). Coals to Newcastle? Part 1: A study of offender 
profiling. London, UK: Home Office Police Research Group

12 Chifflet P. ό.π.
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σημαντικά όταν τα προφίλ έχουν γίνει από profiler με 
φήμη και είναι γνωστοί ως «αυθεντίες» στο αντικείμε-
νο. Τότε προσλαμβάνουν στα μάτια τους μεγαλύτερη 
εγκυρότητα. Πολύ σπάνια υποκείμενα τέτοιων ερευνών 
είναι άλλοι επαγγελματίες, όπως νομικοί και ψυχολόγοι. 
Αυτή η διαπίστωση θέτει ερωτήματα κατά πόσον η αξι-
ολόγηση των προφίλ με τη μέτρηση της ικανοποίησης 
είναι αξιόπιστη.
Άλλες έρευνες που προσπάθησαν να βρουν συσχέτιση 
των δεξιοτήτων των profiler με την ακρίβεια των προ-
βλέψεων συγκρίνοντας την ακρίβεια και τη χρησιμότη-
τα προβλέψεων διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων 
σε επιλυμένες υποθέσεις. Η σχολή του FBI υπερτονίζει 
την αξία που έχει για την επιλογή και την επιτυχημένη 
δουλειά του profiler η επαγγελματική πείρα ως ερευ-
νητής εγκλημάτων (detective) και επίσης δεξιότητες 
όπως η ικανότητα να σκέπτεται όπως ο εγκληματίας, να 
μπορεί να αποστασιοποιηθεί από τα  γεγονότα, ώστε να 
σκέπτεται με αντικειμενικότητα, να έχει λογική σκέψη 
καθώς και διαίσθηση. Άλλες σχολές προτάσσουν τις 
γνώσεις στην επιστημονική έρευνα στο αντικείμενο του 
profiling και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση.  
Οι Pinizzotto & Finkel σύγκριναν τα αποτελέσματα 
επαγγελματιών profiler με ομάδες ελέγχου έμπειρους 
ντετέκτιβ, κλινικούς ψυχολόγους και φοιτητές σε υπό-
θεση ανθρωποκτονίας και σε σεξουαλικό έγκλημα13. Οι 
επαγγελματίες profiler είχαν καλύτερη επίδοση στις 
προβλέψεις τους για σεξουαλικά εγκλήματα αλλά όχι 
στις ανθρωποκτονίες. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των profiler και 
των άλλων ομάδων.
O Kocsis και οι συνεργάτες του έκαναν αρκετές έρευ-
νες με πειραματικές μεθόδους συγκρίνοντας ομάδες 
profiler με άλλες ομάδες, με σκοπό να προσδιορίσουν 
τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος για 
να είναι αποτελεσματικός profiler14. Σύγκριναν την επί-

δοση των επαγγελματιών profiler με ομάδες ελέγχου, 
όπως ψυχολόγους (γνώση εγκληματικού νου), περισ-
σότερο ή λιγότερο έμπειρους ντετέκτιβ (πείρα στην 
έρευνα εγκλημάτων) φοιτητές θετικών επιστημών (αντι-
κειμενική και λογική σκέψη) και φυσικούς (διαίσθηση). 
Κατέληξαν σε συμπεράσματα όπως: 1) Οι επαγγελμα-
τίες profiler ξεπέρασαν σε επίδοση συνολικά όλες τις 
ομάδες ελέγχου σε σωστές προβλέψεις. Ενώ οι επαγ-
γελματίες profiler ήταν καλύτεροι με μια πρώτη μα-
τιά, όμως η επίδοσή τους ήταν οριακά καλύτερη. 2) Η 
ομάδα των αστυνομικών εμφάνισε μειωμένη επίδοση, 
ιδιαίτερα εκείνοι με την περισσότερη πείρα γι’ αυτό 
και ο Kocsis θεωρεί ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί η 
σημαντική αξία που έχει για τον profiler η πείρα στην 
έρευνα εγκλημάτων (όπως αντίθετα υποστηρίζει η σχο-
λή του FBI).  Επίσης και οι φυσικοί είχαν χαμηλές επιδό-
σεις και ο Kocsis συμπεραίνει ότι η σπουδαιότητα της 
διαίσθησης στους profiler είναι περιορισμένη.  Από την 
άλλη, οι γνώσεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά (π.χ. 
γνώσεις ψυχολογίας) και η ικανότητα για αντικειμενική 
και λογική σκέψη εμφανίζονται ως βασικές δεξιότητες, 
αφού οι ψυχολόγοι είναι η ομάδα που, μετά από αυτή 
των profiler, έχει τις καλύτερες επιδόσεις15. 
Μια νεότερη έρευνα του Gogan David16 στην Ιρλανδική 
αστυνομία, που συγκρίνει δόκιμους αστυνομικούς και 
έμπειρους ερευνητές, δεν βρήκε στατιστική διαφορά 
στις σωστές προβλέψεις και επιβεβαιώνει αρκετά συ-
μπεράσματα του Kocsis.
Οι Kocsis & Palermo αναφέρουν ανάμεσα στις αδυ-
ναμίες των παραπάνω ερευνών το μικρό, αριθμητικά, 
δείγμα των profiler ως υποκειμένων, λόγω της απροθυ-
μίας τους να συμμετάσχουν σε τέτοιες έρευνες. Επίσης 
υποθέτουν ότι η μεγάλη διακύμανση που προκύπτει στις 
απαντήσεις τους το πιθανότερο είναι να οφείλεται στις 
διαφορές που έχουν ανάλογα τη θεωρητική σχολή που 
προέρχονται, την εκπαίδευση και την πείρα17.

15 Kocsis, R. N. (2006). Criminal profiling: Principles and practice. 
Totowa, NJ: Humana Press
16 Cogan David, Investigative experience and profile accuracy. A 
replication study, in Kocsis, Richard N. (Ed) (2007) ό.π.
17 Kocsis N. R. & Palermo B.G. Contemporary problems in criminal 
profiling, in Kocsis, Richard N. (Ed) (2007) ό.π.

13 Pinizzotto, A.J. & Finkel, N.J. (1990). Criminal personality profiling: 
an outcome and process study. Law & Human Behavior, 14(3), 215–233

14 Kocsis, R. N. (2003). Criminal psychological profiling: Validities and 
abilities. International Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology, 47, 126–144
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Συζήτηση

Οι εμπειρικές έρευνες δεν έχουν κατορθώσει μέχρι 
σήμερα να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα του προφίλ, 
με όποιο τρόπο και αν προσπάθησαν να τη μετρήσουν. 
Από την άλλη το προφίλ τα τελευταία 30 περίπου χρό-
νια έχει κατορθώσει να εδραιωθεί ως μια ερευνητική 
μέθοδος  που βοηθά με πολλούς τρόπους στην επίλυση 
εγκλημάτων σειριακών δραστών, ιδιαίτερα όταν οι άλ-
λες μέθοδοι έρευνας -παραδοσιακές ή μη- αδυνατούν 
να βοηθήσουν. Είναι γεγονός ότι προβάλλονται περισ-
σότερο οι επιτυχημένες εφαρμογές του προφίλ αλλά 
μπορεί και στις μη επιτυχημένες προβλέψεις του να 
υπάρχουν σημεία που μπορεί να βοηθήσουν την ομάδα 
έρευνας. Σε αυτή την περίπτωση είναι προϋπόθεση οι 
παραλήπτες του προφίλ να είναι ικανοί να εντοπίσουν 
εκείνα τα στοιχεία που τους είναι χρήσιμα. Για να έχουν 
αυτή την ικανότητα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να έχουν 
βασικές γνώσεις για την εκπόνηση του προφίλ (τι είναι, 
πως εκπονείται, πως διαβάζεται και αποκωδικοποιείται) 
και να έχουν σχετική πείρα στην μελέτη προφίλ ή εκθέ-
σεων ανάλυσης εγκλημάτων. 
Σε κάθε περίπτωση η βοήθεια που μπορεί να δώσει το 
προφίλ στην έρευνα του εγκλήματος δεν είναι η «υπερ-
φυσική» που προβάλλεται από τις κινηματογραφικές 
ταινίες, τις τηλεοπτικές σειρές και τα μυθιστορήματα.  
Ούτε οι profiler είναι χαρισματικά και αλάθητα πρόσω-
πα που συγκεντρώνουν όλες τις ικανότητες για απόλυ-
τα ακριβείς προβλέψεις. Είναι επαγγελματίες που μαζί 
με τους τους ερευνητές των εγκλημάτων εργάζονται 
για τον ίδιο στόχο. Δεν φιλοδοξούν να υποδείξουν την 
ταυτότητα του δράστη. Προσπαθούν να δώσουν ιδέες, 
ώστε να περιοριστεί η δεξαμενή των πιθανών υπόπτων 
προσώπων, τα οποία πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω 
για σχέση με το έγκλημα ή τα εγκλήματα. Στην καλύ-
τερη περίπτωση μπορεί να δώσουν κατευθύνσεις για 
έρευνα σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή γεωγραφικές πε-
ριοχές. Πάντα όμως υπάρχει η πιθανότητα της λανθα-
σμένης εκτίμησης του προφίλ και αυτό είναι σε γνώση 
όλων των εμπλεκομένων στην έρευνα, ώστε να συνεκτι-
μώνται και να αναλύονται μαζί όλα τα διαθέσιμα στοι-
χεία. Τότε μπορεί επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν οι 
προβλέψεις του προφίλ (π.χ. μετά από εξέταση ιχνών, 
αποτυπωμάτων, DNA, μαρτυρικές καταθέσεις, ψηφιακά 

ίχνη, κ.ά.). Άρα οι εκτιμήσεις του προφίλ πρέπει να θε-
ωρούνται ως υποθέσεις που επιζητούν επιβεβαίωση ή 
απόρριψη με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι 
ερευνητές των εγκλημάτων.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ψευδής ομολογία είναι η παραδοχή μιας εγκληματικής 
πράξης την οποία το άτομο δεν έχει διαπράξει. Σύμφω-
να με τον Leo (2009), η παραδοχή αυτή συνοδεύεται 
και από λεπτομέρειες σχετικά με το πώς και γιατί τελέ-
στηκε το έγκλημα. 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ?

Αν και το πρόβλημα των ψευδών ομολογιών αναγνωρί-
ζεται ευρέως, ακριβώς το πόσο συχνά εμφανίζονται σε 
παγκόσμιο επίπεδο είναι άγνωστο δεδομένου ότι υπάρ-
χουν σημαντικά προβλήματα με τον καθορισμό της 
συχνότητάς τους. H βασική δυσκολία για τους ερευνη-
τές έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι πάντα δυνατή η 
πρόσβαση στο πρωτογενές υλικό μιας υπόθεσης για την 
οποία υπάρχουν υποψίες δικαστικής πλάνης λόγω ψευ-
δής ομολογίας, όπως αστυνομικά αρχεία, φάκελοι της 
δίκης, ή οι κασέτες των μαγνητοφωνημένων ανακρίσε-
ων. Επιπλέον,  ακόμα και όταν το παραπάνω υλικό είναι 
διαθέσιμο, υπάρχει δυσκολία να προσδιοριστεί χωρίς 
καμία αμφιβολία η αλήθεια (το τι πραγματικά συνέβη) 
και να αποδειχθεί η ψευδής ομολογία με βεβαιότητα 
(Leo, 2009; Kassin, 2015). Εντούτοις, το ότι κάτι είναι 
δύσκολο δε σημαίνει αυτόματα ότι είναι και ακατόρθω-
το.

Της Δρα Σταυρούλας Σουκαρά, Αναπληρώτριας 
Καθηγήτριας Δικαστικής Ψυχολογίας, Υπεύθυνης 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εγκληματολογίας, 
Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ 
ΨΕΥΔΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
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Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού Innocence 
Project (www.innocenceproject.org) στις ΗΠΑ, ο οποίος 
ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό την απαλλαγή όσων έχουν 
καταδικασθεί εσφαλμένα (θύματα δικαστικής πλάνης), 
τα τελευταία 25 χρόνια έχουν αθωωθεί (μέσω DNA και 
πέρα πάσης αμφιβολίας) 362 άνθρωποι, 20 εκ των οποί-
ων είχαν καταδικαστεί εις θάνατο. Από αυτές τις 362 
περιπτώσεις λανθασμένης καταδίκης, το 30% αφορού-
σε κάποιο είδος ψευδής ομολογίας ή  άλλης ενοχοποι-
ητικής παραδοχής. Στις περιπτώσεις ανθρωποκτονίας 
όπου ο καταδικασθέντας αθωώνεται βάση στοιχείων 
DNA, το ποσοστό που σχετίζεται με ψευδείς ομολογίες 
φτάνει το 63% (Alvarez-Toro & Lopez-Morales, 2018).   
Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην καταδίκη 
αθώων είναι η εσφαλμένη ταυτοποίηση από αυτόπτες 
μάρτυρες (72% των περιπτώσεων) και τα ακατάλληλα 
/ μη έγκυρα εγκληματολογικά τεκμήρια (47% των πε-
ριπτώσεων). Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε πολλές από 
τις υποθέσεις που έχει εξετάσει το Innocence Project, 
εκτός από την απαλλαγή των αθώων έχουν συλληφθεί 
και ταυτοποιηθεί οι πραγματικοί ένοχοι!

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ

1. Εθελοντικές Ψευδείς Ομολογίες (Voluntary False 
Confessions)

Όσο παράξενο και αν ακούγεται, μερικές φορές αθώα 
άτομα αναλαμβάνουν την ευθύνη για εγκληματικές 
πράξεις που δε διέπραξαν χωρίς να έχουν δεχθεί κα-
μία εξωτερική πίεση (π.χ. από την αστυνομία). Όταν 
γνωστοποιούνται εγκλήματα που συγκλονίζουν την 
κοινή γνώμη, συχνά τα αστυνομικά τμήματα γεμίζουν 
από άτομα που θέλουν να πάρουν την «δόξα» για το 
έγκλημα, και φυσικά την κακή φήμη που θα συνόδευε 
κάτι τέτοιο. Την «παθολογική» αυτή επιθυμία για δόξα 
την έχουμε συναντήσει σε αρκετές γνωστές περιπτώ-
σεις: κατά την απαγωγή και δολοφονία του μωρού του 
διάσημου αεροπόρου Charles Lindbergh to 1932 όπου 
περίπου 200 άνθρωποι ομολόγησαν στο έγκλημα. Στην 
υπόθεση της δολοφονίας της ηθοποιού Elizabeth Short, 
γνωστής και ως «Μαύρη Ντάλια» το 1947 όπου περισσό-
τερα από 50 άτομα (άντρες και γυναίκες) ομολόγησαν 
στο έγκλημα. Tο 2006, ο John Mark Karr ομολόγησε 

δίνοντας και λεπτομερή περιγραφή στην ανεξιχνίαστη 
μέχρι σήμερα δολοφονία της μικρής JonBenet Ramsey 
(Meissner & Russano, 2003)
Ενώ η επιθυμία για δημόσια αναγνώριση μπορεί να εί-
ναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι ομολο-
γούν ψευδώς, άλλοι το κάνουν σαν μία προσπάθεια να 
ανακουφιστεί η ενοχή τους. Ο Gudjonsson (2003) ση-
μειώνει ότι αυτή η ενοχή ίσως αφορά μια προηγούμενη 
κακή πράξη. Μερικοί τύποι προσωπικότητας, συνήθως 
οι καταθλιπτικοί, είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε αυτό. 
Ένας άλλος σημαντικός λόγος είναι η αδυναμία του 
ατόμου να διακρίνει μεταξύ πραγματικών και φανταστι-
κών γεγονότων, λόγω κυρίως κάποιας ψυχικής ασθένει-
ας (Leo & Ofshe, 1998).
Ένας τέταρτος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι ομο-
λογούν εθελοντικά σε κάτι που δεν έχουν κάνει είναι 
προκειμένου να βοηθηθεί ή να προστατευθεί ο πραγμα-
τικός ένοχος (Leo, 2009). 
Τέλος, κάποιοι μπορεί να ομολογήσουν ψευδώς για να 
κρύψουν ένα άλλο, μη-εγκληματικό γεγονός. Οι  Huff et 
al. (1996) αναφέρoνται στην περίπτωση μιας μοιχής γυ-
ναίκας που ομολογεί σε μια δολοφονία για να κρύψει το 
γεγονός ότι ήταν με τον εραστή της κατά την διάρκεια 
της δολοφονίας! 

2. Εξαναγκασμένες-Υποχωρητικές Ψευδείς Ομολογί-
ες (Coerced-Compliant False Confessions)

Αυτός ο τύπος ψευδών ομολογιών προκύπτει κατά ένα 
μεγάλο μέρος από τις πιέσεις κατά τη διαδικασία της 
αστυνομικής ανάκρισης. 
Εδώ το άτομο μπορεί να ομολογήσει προκειμένου να 
τελειώσει η πίεση και η δοκιμασία των ερωτήσεων, ή 
προκειμένου να απελευθερωθεί από την επιτήρηση της 
αστυνομίας. Ενώ ο ύποπτος συνειδητοποιεί ότι μια ομο-
λογία θα μπορούσε να έχει σοβαρές μακροπρόθεσμες 
συνέπειες, η ανάγκη να «δραπετεύσει» από την κατά-
σταση που βρίσκεται είναι μεγάλη και απαιτεί άμεση 
δράση. Με άλλα λόγια, το βραχυπρόθεσμο κέρδος 
του υπόπτου (προσωρινή διαφυγή από τις ερωτήσεις) 
ξεπερνά τις αβέβαιες μακροπρόθεσμες συνέπειες εις 
βάρος του. Επιπλέον, η παραγωγή μιας μη αληθούς ενο-
χοποιητικής ομολογίας γίνεται αντιληπτή ως πιο επιθυ-
μητή βραχυπρόθεσμα απ’ότι μια πιθανή «τιμωρία» της 

www.innocenceproject.org
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συνεχούς σιωπής ή της άρνησης. Σε πολλές περιπτώ-
σεις, οι ύποπτοι θεωρούν αφελώς ότι με κάποιον τρόπο 
η αλήθεια θα λάμψει αργότερα ή ότι ο δικηγόρος τους 
θα είναι σε θέση να αποκαταστήσει την ψεύτικη ομολο-
γία τους (Perillo & Kassin, 2011).
Συνήθως τα άτομα ανακαλούν την ψεύτικη ομολογία 
τους μόλις οι άμεσες πιέσεις πάψουν να υφίστανται 
(π.χ. όταν τους επισκεφτεί ο δικηγόρος τους ή κά-
ποιος συγγενής). Ο Paddy Armstrong (ένας από τους 
«Guildford Four») καθώς και τα κατηγορούμενα μέλη 
των «Birmingham Six» έκαναν μια τέτοια ομολογία. Και 
στις δύο περιπτώσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα τη δεκα-
ετία του 1970 στην Αγγλία και δημιούργησαν αίσθηση 
όταν απεδείχθη ότι υπήρξε δικαστική πλάνη, οι «ύπο-
πτοι» κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν για βομβιστι-
κές επιθέσεις του IRA σε pubs. Έμειναν στη φυλακή 15 
και 16 χρόνια αντίστοιχα. Η ιστορία των «Τεσσάρων του 
Γκίλντφορντ» ενέπνευσε και την ταινία «Εις το Όνομα 
του Πατρός». 
Ο Byron Halsey καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 
1988 στο New Jersey (ΗΠΑ) για τις άγριες δολοφονίες 
δύο παιδιών τις οποίες διέπραξε κάποιος άλλος. Ομο-
λόγησε μετά από 30 ώρες συνεχόμενης ανάκρισης και 
δίνοντας συνεχώς λανθασμένες πληροφορίες σχετικά 
με το έγκλημα. Ο Halsey πέρασε 19 χρόνια στη φυλα-
κή, μέχρι να αθωωθεί μέσω διενέργειας εξετάσεως 
DNA και να αποκαλυφθεί ο πραγματικός ένοχος (www.
innocenceproject.com).
Παρόμοια είναι και η υπόθεση του Patrick Dils στη Γαλ-
λία ο οποίος συνελήφθη το 1986 για τη δολοφονία δύο 
αγοριών στην περιοχή Montigny Les Metz. Ο Dils κατα-
δικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη αφού ομολόγησε μετά 
από 36 ώρες συνεχούς και «πιεστικής» ανάκρισης, αν 
και σχεδόν αμέσως ανακάλεσε την ομολογία του! Στις 
24 Απριλίου 2002 απεδείχθη η αθωότητά του, αφού 
όμως είχε περάσει 15 χρόνια στη φυλακή, ως θύμα δι-
καστικής πλάνης. 
Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες δικαστικές πλά-
νες στη Γαλλία, και ήταν η πρώτη που αφορούσε την 
καταδίκη ανηλίκου σε ισόβια. 
Οι κίνδυνοι που συνεπάγονται στη λήψη ψευδών ομο-
λογιών λόγω πίεσης, λανθασμένων τακτικών ανάκρισης 
και τεχνασμάτων της αστυνομίας (όπως για παράδειγ-
μα παρουσίαση ψεύτικων ενοχοποιητικών στοιχείων) 

αναγνωρίζονται τουλάχιστον στην Αγγλία και την Ου-
αλία, οι οποίες οδήγησαν τελικά το 1984 σε νομοθε-
τικές αλλαγές. Σύμφωνα με την νομοθεσία και τους 
συνοδευτικούς κώδικες συμπεριφοράς της Αγγλίας 
(Home Office, 1985), η αστυνομία πρέπει να ακολουθεί 
ακριβείς οδηγίες και διαδικασίες σε σχέση με την κρά-
τηση και την ανάκριση των υπόπτων. Αυτές οι οδηγίες 
προορίζονται ως ουσιαστικά μέτρα προστασίας ενά-
ντια στην κακή μεταχείριση από την αστυνομία, στις 
ψευδείς ομολογίες και στις λανθασμένες καταδίκες. 
Συνοπτικά, αναφέρεται ότι όλες οι ανακρίσεις πρέπει 
να μαγνητοφωνούνται. Το χρονικό διάστημα κατά τη δι-
άρκεια του οποίου οι ύποπτοι μπορούν να τεθούν υπό 
κράτηση χωρίς τυπικά να τους αποδοθεί κάποια κατη-
γορία είναι περιορισμένο. Το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του οποίου οι ύποπτοι βρίσκονται υπό επιτή-
ρηση είναι επίσης περιορισμένο, και επαρκής παύση/
ξεκούραση για τους υπόπτους μεταξύ των ανακρίσεων 
είναι υποχρεωτική (Kassin et al, 2010; Milne et al., 2010).

3. Εξαναγκασμένες-Εσωτερικοποιημένες Ψευδείς 
Ομολογίες (Coerced-Internalized False Confessions)

Αυτές εμφανίζονται όταν τα άτομα θεωρήσουν, κατά 
τη διάρκεια μιας πιεστικής ή/και καθοδηγητικής αστυ-
νομικής ανάκρισης, ότι έχουν διαπράξει το έγκλημα για 
το οποίο κατηγορούνται ακόμα κι αν δεν έχουν καμία 
πραγματική μνήμη του γεγονότος. Οι Gudjonsson et 
al. (2014) θεωρούν ότι αυτό το είδος ψευδής ομολογί-
ας προκύπτει από ένα «Σύνδρομο Δυσπιστίας της Μνή-
μης», όπου ο ύποπτος δυσπιστεί με την μνήμη του/της 
και αρχίζει να στηρίζεται σε εξωτερικές πηγές πληρο-
φόρησης (συνήθως από τον αστυνομικό που τον ανα-
κρίνει). Στην περίπτωση αυτή,  το άτομο δε διέπραξε το 
έγκλημα για το οποίο κατηγορείται αλλά δεν μπορεί να 
έχει καμία σαφή μνήμη ότι δεν το έχει κάνει.  Δε θυμά-
ται τι ακριβώς έκανε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 
ίσως λόγω αμνησίας, υπερβολικής κατανάλωσης αλκο-
όλ ή χρήση ουσιών. Έτσι λοιπόν, έρχεται να πιστέψει 
ότι μάλλον έχει διαπράξει το αδίκημα και απλά δεν το 
θυμάται! Εντούτοις, υπάρχει ένας ακόμα πιο σύνθετος 
τύπος του «συνδρόμου δυσπιστίας μνήμης».  Εδώ, ο 
ύποπτος αρχικά έχει μια σαφή μνήμη αυτού που συνέ-
βη, αλλά πείθεται μετά από μια «επιδέξια ανάκριση» 

www.innocenceproject.com
www.innocenceproject.com
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ότι πρέπει να επανεξετάσει τα όσα αρχικά πιστεύει ότι 
θυμάται.  
Αν και τέτοια «σκεπτόμενη μεταρρύθμιση» μπορεί να 
είναι δύσκολο να κατανοηθεί, οι ειδικοί υποστηρίζουν 
ότι η καταναγκαστική και επεμβατική τακτική προκαλεί 
στους υπόπτους αμφιβολίες και σύγχυση για να τους 
αναγκάσει να προσαρμόσουν καταλλήλως τις αντιλή-
ψεις τους για την πραγματικότητα (Meissner & Russano, 
2003).
Έρευνες έχουν δείξει πως όταν διαστρεβλωθεί μια 
αρχική μνήμη είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει στην 
αρχική της κατάσταση (Loftus 1997). Με άλλα λόγια, η 
ανάκτηση του αρχικού «καθαρού» ίχνους μνήμης είναι 
συχνά πολύ δύσκολη. Σαφώς, οι επιπτώσεις αυτής της 
κατάστασης είναι πολύ σοβαρές μια και αθώοι άνθρω-
ποι μπόρεσαν να παραμείνουν πεπεισμένοι ότι έχουν 
διαπράξει κάποιο έγκλημα.  Μετέπειτα έρευνες όμως 
αποκαλύπτουν ότι δεν είναι απαραίτητο το αρχικό ίχνος 
μνήμης να διαστρεβλωθεί τόσο μόνιμα όσο είχε αρχι-
κά προταθεί. Οι Leo & Ofshe (1998) και ο Gudjonsson 
(2003) έχουν αναφέρει περιπτώσεις στις οποίες οι ύπο-
πτοι αναγκάστηκαν να κάνουν εξαναγκασμένες-εσωτε-
ρικοποιημένες ομολογίες τις οποίες όμως ανακάλεσαν 
μόλις άλλαξε το κοινωνικό περιβάλλον που τις υποστή-
ριζε.  

Η υπόθεση του Michael Crowe από την California 
(ΗΠΑ) είναι ένα κλασσικό παράδειγμα εσωτερικοποιη-
μένης ψευδής ομολογίας. Το 1994, ο δεκατετράχρονος 
τότε Michael μετά από μια μαραθώνια και ιδιαίτερα 
πιεστική ανάκριση, χωρίς τους γονείς του παρόντες 
ούτε κάποιον άλλον αρμόδιο (κοινωνικό λειτουργό ή 
δικηγόρο) για να διασφαλίζει τα συμφέροντα του ανη-
λίκου,  ομολόγησε ότι αυτός σκότωσε την αδελφή του 
Stephanie η οποία βρέθηκε άγρια δολοφονημένη στο 
δωμάτιο της. Η αστυνομία παρουσίασε σωρεία ψεύτι-
κων ενοχοποιητικών στοιχείων στον ανήλικο, ο οποίος 
έφτασε να πει: «Δεν είμαι σίγουρος πως το έκανα... το 
μόνο που ξέρω είναι ότι το έκανα..» Τελικά, κατάφεραν 
και τον έπεισαν ότι έπασχε από διχασμό προσωπικότη-
τας, όπου ο «κακός» Michael διέπραξε τον φόνο μετά 
από μια έκρηξη θυμού λόγω υπερβολικής ζήλιας και ο 
«καλός» Michael το είχε απωθήσει από τη μνήμη του 
(www.innocenceproject.com). Λίγες μέρες πριν ξεκινή-

σει η δίκη του βρέθηκε ο πραγματικός ένοχος.
Παρόμοια ομολογία έκανε το 1986 ο Tom Sawyer στη 
Florida (ΗΠΑ), o οποίος κατηγορήθηκε για τη δολοφο-
νία της γειτόνισσας του. Ο Sawyer που υπέφερε από 
αγχώδη διαταραχή και ήταν αλκοολικός σε απεξάρ-
τηση, ομολόγησε στη δολοφονία μετά από πολύωρη 
ανάκριση κατά την οποία πείστηκε ότι είχε διαπράξει 
το έγκλημα απλά δεν το θυμόταν. Αυτό ήταν αρκετό 
για να μείνει στη φυλακή 16 μήνες περιμένοντας την εκ-
δίκαση της υπόθεσης. Οι πληροφορίες όμως που τους 
έδωσε σχετικά με τις πράξεις του ήρθαν σε αντίθεση 
με τα ευρήματα του ιατροδικαστή και με συγκεκριμένες 
μαρτυρίες σχετικά με το όπλο του εγκλήματος. Ο δικη-
γόρος του έδωσε αγώνα και κατάφερε να αποδείξει ότι 
η ομολογία του αποσπάστηκε υπό πίεση. 
Το δικαστήριο αποφάσισε να μη δεχτεί την ομολογία 
του Sawyers ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος. Ο πραγμα-
τικός ένοχος συνελήφθη και ταυτοποιήθηκε το 2016, 30 
χρόνια μετά το φόνο!

ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΛΑΘΗ

Σύμφωνα με τον Leo (2009), όταν η ψευδής ομολογία 
είναι προϊόν πίεσης κατά τη διάρκεια της αστυνομικής 
ανάκρισης (όπως οι υποχωρητικές και οι εσωτερικοποι-
ημένες)  τότε ευθύνονται τρία διαδοχικά σφάλματα στη 
διαδικασία. 
Πρώτον, η λανθασμένη κατηγοριοποίηση (misclassifica-
tion error), όπου οι ανακριτές πιστεύουν λανθασμένα 
ότι το άτομο που εξετάζουν είναι ένοχο και ακολούθως 
το κατατάσσουν στην κατηγορία των «ενόχων». 
Δεύτερον, το σφάλμα του εξαναγκασμού (coercion 
error) όπου ο ύποπτος (εφόσον θεωρείται ένοχος) 
υποβάλλεται σε μια «επιθετική» ανάκριση με σκοπό να 
καμπτούν οι αντιστάσεις του και οι όποιες αντιρρήσεις 
μπορεί να προβάλλει σχετικά με τη μη εμπλοκή του 
στο εν λόγω συμβάν. Εδώ, μπορεί να παρουσιαστούν 
ψεύτικα ενοχοποιητικά στοιχεία, να δοθούν υποσχέσεις 
μιας πιο «ήπιας» ποινής (σε περίπτωση που ο ύποπτος 
παραδεχτεί την εμπλοκή του) ή ακόμη και απειλές για 
πολύ πιο αυστηρή ποινή (εάν ο ύποπτος συνεχίσει να 
αρνείται ότι σχετίζεται με την υπόθεση). 
Τέλος, το σφάλμα της μόλυνσης (contamination error) 
όπου αφού έχει εξασφαλιστεί η αρχική ομολογία («Ναι, 

www.innocenceproject.com
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το έκανα») ο ύποπτος πιέζεται να δώσει μια πιο λεπτο-
μερή αφήγηση. Οι λεπτομέρειες αυτές όμως προσφέ-
ρονται με «διακριτικό» τρόπο από την αστυνομία, είτε 
με τη μορφή καθοδηγητικών ερωτήσεων είτε δίνοντας 
στον ύποπτο στοιχεία που αφορούν το συμβάν όπως 
πιθανά κίνητρα, γεγονότα που εκτυλίχθηκαν, συναισθη-
ματική κατάσταση κατά τη διάρκεια του συμβάντος κτλ. 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΨΕΥΔΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Σίγουρα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις στο πως μπο-
ρούν να αποφευχθούν οι ψευδείς ομολογίες, και θα 
ήταν ίσως μη ρεαλιστικό να θεωρήσουμε ότι θα στα-
ματήσουν να υπάρχουν. Το μυστικό, σύμφωνα με πολ-
λούς ειδικούς, κρύβεται στην εις βάθος κατανόηση των 
διαφόρων παραγόντων οι οποίοι προκαλούν αυτού του 
είδους τις ομολογίες. Ακολούθως, μπορούν να υιοθετη-
θούν κάποιες προτάσεις έτσι ώστε να μειωθούν οι πιθα-
νότητες εκδήλωσης του φαινομένου. 
Πρώτα απ’ όλα, η ομολογία καθαυτή δε θα πρέπει να 
είναι το βασικό ζητούμενο σε μια αστυνομική ανάκριση. 
Από τη στιγμή που ο κύριος στόχος είναι η ομολογία 
του υπόπτου αυτόματα θεωρείται ο ύποπτος ένοχος, 
ενώ δεν είναι πάντα έτσι. 
Ο πρωταρχικός στόχος της ανάκρισης θα πρέπει να 
είναι η συλλογή έγκυρων πληροφοριών από το άτομο 
που εξετάζεται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια με-
τατόπιση από το κατηγορητικό μοντέλο (accusatory 
style) το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον στις ΗΠΑ 
(για παράδειγμα η τεχνική Reid με τα 9 βήματα της 
ανάκρισης) σε ένα μοντέλο συλλογής πληροφοριών 
(information gathering style) όπως η μέθοδος P.E.A.C.E. 
που πλέον χρησιμοποιείται όχι μόνο στην Αγγλία όπου 
και ανεπτύχθη αλλά και σε πολλές άλλες χώρες (Walsh 
& Milne, 2008). Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον o όρος «ανά-
κριση» (interrogation) έχει αντικατασταθεί από τους 
περισσότερους  με τον όρο «διερευνητική συνέντευξη» 
(investigative interviewing).
Επίσης, ο τρόπος που διενεργείται μια διερευνητική συ-
νέντευξη καθώς και οι διαφορετικές ανακριτικές τακτι-
κές/τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους αστυνο-
μικούς είναι υψίστης σημασίας. Για να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα των ψευδών ομολογιών θα πρέπει να αντι-
μετωπιστεί το πρόβλημα των ακατάλληλων ανακριτικών 

τακτικών (interrogation tactics). Τακτικές όπως ο εκφο-
βισμός, η ελαχιστοποίηση / μεγιστοποίηση της σοβαρό-
τητας ενός αδικήματος, η παρουσίαση ψεύτικων ενοχο-
ποιητικών στοιχείων, οι ερωτήσεις παγίδες καθώς και οι 
καθοδηγητικές ερωτήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται 
(Soukara et al, 2009). 
Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και θα βοηθούσε όχι μόνο 
στη «διαφάνεια» της όλης διαδικασίας αλλά και στην 
αξιολόγησή της εάν οι ανακρίσεις των υπόπτων μαγνη-
τοφωνούνται ή/και βιντεοσκοπούνται, όπως για παρά-
δειγμα συμβαίνει σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής, 
στην Αγγλία (από το 1984 λόγω των ψευδών ομολογιών 
που οδήγησαν σε εσφαλμένες καταδίκες) αλλά και σε 
αρκετές άλλες χώρες όπως Καναδάς, Αυστραλία, Νέα 
Ζηλανδία, και Ολλανδία. Η μαγνητοφώνηση είναι ένα 
δίχτυ ασφαλείας όχι μόνο για τον εκάστοτε ύποπτο 
αλλά και για τους ίδιους τους ανακριτές (Soukara et al, 
2009; Vrij et all, 2006).
Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονιστεί η σημασία της 
πολύ καλής προετοιμασίας των αστυνομικών πριν από 
τη διαδικασία ανάκρισης καθώς μια λεπτομερής εξέ-
ταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων είναι ουσιαστική, 
δεδομένου ότι αυτό θα βοηθήσει τους ερευνητές να 
προσδιορίσουν οποιεσδήποτε ασυνέπειες ή «αδύναμα» 
σημεία στην κατάθεση του υπόπτου. Κατ’ αυτό τον τρό-
πο, μια ψευδής ομολογία θα μπορούσε να αναγνωριστεί 
εξαρχής στη διαδικασία και να εξεταστεί καταλλήλως. 
Ακολούθως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κοινωνικές 
και επικοινωνιακές δεξιότητες του εκάστοτε αστυνο-
μικού / ερευνητή που διενεργεί την ανάκριση, καθώς 
και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
του (όπως ανοιχτή σκέψη, προσαρμοστικότητα, έλλει-
ψη προκατάληψης) συνδέονται άμεσα με τη σχέση 
εμπιστοσύνης που θα μπορέσει να χτίσει με τον ύποπτο 
(έτσι ώστε να αρχίσει ο ύποπτος να συνεργάζεται) και 
ακολούθως στην καλύτερη άντληση αξιόπιστων πληρο-
φοριών (Bull & Soukara, 2010).
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποια άτομα 
ανήκουν στην κατηγορία των «ευάλωτων υπόπτων» 
(vulnerable suspects), και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στην 
υποβολή, τη χειραγώγηση, τη συμμόρφωση καθώς και 
τη μη σωστή κατανόηση των διαδικασιών ή των ερωτή-
σεων (Redlich & Goodman, 2003).
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ανήλικοι, τα άτομα με 
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κάποια γνωστική ή ψυχική διαταραχή, άτομα με νοητική 
στέρηση ή μαθησιακές δυσκολίες, και όσοι έχουν κά-
ποιο είδος αναπηρίας που τους δυσκολεύει στην επικοι-
νωνία (Home Office, 2017; Sigurdsson & Gudjonsson, 
1996). Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται 
τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης τόσο των δικαιωμά-
των τους όσο και της σωστής διεξαγωγής της ανακρι-
τικής διαδικασίας. Η παρουσία κάποιου «κατάλληλου 
ενήλικα» (appropriate adult) όπως αναφέρεται για πα-
ράδειγμα στην Αγγλία μπορεί να αποτελέσει λύση στα 
παραπάνω. 
Εν κατακλείδι, διαφαίνεται ότι το βάρος για την απο-
φυγή ψευδών ομολογιών που μπορεί να οδηγήσουν ένα 
αθώο άνθρωπο στη φυλακή πέφτει κυρίως  στη διαδικα-
σία της αστυνομικής ανάκρισης. 
Είναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι η ανάκριση έχει τέσσε-
ρις κύριους στόχους με συγκεκριμένη διαδοχική σειρά: 
πρώτον, τη λεπτομερή συλλογή αξιόπιστων πληροφορι-
ών. Δεύτερον, την «εξαίρεση» των αθώων από τη λίστα 
των υπόπτων. Τρίτον, τον προσδιορισμό των ενόχων. Τέ-
ταρτον και τελευταίο τη λήψη μιας ομολογίας εάν και 
όταν αυτό είναι εφικτό. Διότι, ας μην ξεχνάμε, ότι μπο-
ρεί να είναι επίπονο για την απονομή δικαιοσύνης όταν 
ο ένοχος δεν τιμωρείται και κυκλοφορεί ελεύθερος, 
αλλά είναι ακόμα πιο τραγικό όταν ένας αθώος χάνει 
χρόνια από τη ζωή του στη φυλακή για ένα έγκλημα που 
ουδέποτε διέπραξε! 
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επιμ. Έλενα Συρμαλή

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1-6-2018
Tο Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) διοργάνωσε συζήτηση με θέμα   
«Όψεις του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος»
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2-7-2018
Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος σε συνεργασία με 
τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών  διοργάνωσε επιστη-
μονική εκδήλωση με τίτλο  «Διαφθορά και Οικονομική 
Κρίση:  Ποινική και Εγκληματολογική Οπτική»,  στην αί-
θουσα τελετών του Δ.Σ.Α. 
(Τη συζήτηση συντόνισε ο Φώτιος Σπυρόπουλος, Δ.Ν., 
Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Πυροσβεστικής Ακαδημί-
ας, μέλος Δ.Σ. ΚΕ.Μ.Ε)

4-9-2018
Επίσκεψη στους χώρους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ της Εισαγγε-
λέως του Αρείου Πάγου κ. Ξένης Δημητρίου και δεκα-
επτά εισαγγελέων που επισκέφτηκαν την Ελλάδα, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας που έχει ξεκινήσει η Εισαγγε-
λία του Αρείου Πάγου με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστι-
κής Επιμόρφωσης (European Judicial Training Network 
EJTN). Οι δεκαεπτά εισαγγελείς από κράτη μέλη του 
Δικτύου παρακολούθησαν εκπαίδευση για θέματα που 
αφορούν το δικαστικό σύστημα της χώρας
Την εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της 
ΕΠΑΝΟΔΟΥ καλωσόρισε η Πρόεδρος του Δ.Σ. Καθηγ. 
Χριστίνα Ζαραφωνίτου που εισήγαγε τους εισαγγε-
λείς στους σκοπούς και τις δράσεις της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. 
Στη συνέχεια αφού σύστησε τα μέλη του Δ.Σ. έδωσε το 
λόγο στη Διευθύντρια Δρα Φωτεινή Μηλιώνη που πα-
ρουσίασε αναλυτικά τις δραστηριότητες του φορέα με 
έμφαση στα καινοτόμα προγράμματα και τις υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχει στους απο-

φυλακισμένους κατά τη διαδικασία της επανένταξής 
τους. Κατόπιν το λόγο πήρε το στέλεχος υποδοχής της 
ΕΠΑΝΟΔΟΥ κ. Εντίτα Οκιένσκα που μίλησε για τις δυ-
σκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απο-
φυλακισμένοι που απευθύνονται στο φορέα. 

10-9-2018
Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος διοργάνωσε 
στον ΙΑΝΟ, Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Εγκλήματα 
κατά της ζωής, παιδιά και ΜΜΕ: προβληματισμοί και 
προκλήσεις»
Στο στρογγυλό τραπέζι συμμετείχαν και μίλησαν οι: 
Γιάννης Πανούσης ομ. καθ. Εγκληματολογίας Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Αγγελική Καρδαρά δρ. τμήματος Επι-
κοινωνίας & ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών-φιλόλογος-
τακτική επιστημονική συνεργάτιδα ΚΕ.Μ.Ε.,  Σουζάνα 
Παπαφάγου κλινική ψυχολόγος-ομαδική/οικογενειακή 
ψυχοθεραπεύτρια, Φώτιος Σπυρόπουλος Δ.Ν.-καθ. 
Ποινικού Δικαίου Πυροσβεστικής Ακαδημίας-μέλος 
Δ.Σ. ΚΕ.Μ.Ε., Διονύσης Χιόνης δικηγόρος-ΜΔΕ Εγκλη-
ματολογίας-αντιπρόεδρος ΚΕ.Μ.Ε. 
Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Κα-
ραϊβάζ.
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21-9-2018  έως  30-9-2018
33η Πανελλήνια Έκθεση Έργων Κρατουμένων & Προϊ-
όντων Φυλακών
Την «33η Πανελλήνια Έκθεση Έργων Κρατουμένων και 
Προϊόντων Φυλακών» διοργάνωσε το Υπουργείο Δι-

καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των (Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής) 
στο κτίριο του Σ.Ε.Α (Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, 
Ερμού 134-136) από την Παρασκευή 21 έως την Κυριακή 
30 Σεπτεμβρίου 2018. Εκτέθηκαν ατομικές δημιουργίες 
κρατουμένων, όπως πίνακες ζωγραφικής, αγιογραφίες, 
ξυλόγλυπτα, κεραμικά, μπιζουτιέρες, φωτιστικά, μπαού-

λα, σταχτοδοχεία, κομπολόγια, καράβια, κοσμήματα, 
κ.λπ., καθώς επίσης και προϊόντα που παράγονται στις 
φυλακές, όπως μπλούζες, παντελόνια, αλλά και ελαιό-
λαδο, γραβιέρα, γιαούρτι, φρυγανιές, κέικ, τσουρέκια, 
γλυκά, μπισκότα, αρωματικά φυτά, σαπούνια κ.λπ. Όλα 
τα εκτιθέμενα έργα πωλήθηκαν σε προσιτές τιμές. Τα 
έσοδα από τις πωλήσεις των μεν έργων αποδόθηκαν 
εξ ολοκλήρου στους κρατούμενους, των δε προϊόντων 
διατέθηκαν για την εκπαίδευση και τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης στις  φυλακές.  Η έκθεση εγκαι-
νιάστηκε, την Παρασκευή 21.9.2018, στο κτίριο του 
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) στο Θησείο, 
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, κ. Μιχάλη Καλογήρου. Παρόντες 
ήταν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Επικρατείας κ. 
Χριστόφορος Βερναρδάκης, οι βουλευτές Θ.Δρίτσας, 
Α.Καββαδία και Ε.Σταματάκη, καθώς και η οικογένεια 
του Καθηγητή Βασίλη Καρύδη, στη μνήμη του οποίου 
είναι αφιερωμένη η Έκθεση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
κ. Καλογήρου αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της ανα-
βίωσης του θεσμού της Έκθεσης για την επανένταξη 
των κρατουμένων στην κοινωνία απευθύνοντας «μια 
ζέστη σκέψη σε όσους ξέρουν τι σημαίνει κράτηση και 
ειδικά σε πρώην κρατούμενους». Χαιρετισμό απηύθυνε 
εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής, ο βουλευτής κ. 
Σπύρος Λάππας ενώ ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκλη-
ματικής Πολιτικής, κ. Ευτύχης Φυτράκης αναφέρθηκε 
στις δράσεις εξωστρέφειας του σωφρονιστικού συστή-
ματος και ανάδειξης των δημιουργικών δυνάμεων των 
κρατουμένων. 
Παράλληλα απονεμήθηκαν τα βραβεία και οι έπαινοι σε 
καλλιτέχνες-κρατουμένους, οι οποίοι θα λάβουν και τα 
χρηματικά ποσά που χορήγησαν οι αθλοθέτες. Το πρώ-
το βραβείο έλαβαν κρατούμενες γυναίκες της φυλακής 
Θήβας για δημιουργίες ενδυμάτων, το δεύτερο Ομάδα 
εικαστικής έκφρασης του νοσοκομείου κρατούμενων 
για το γλυπτό «συρμάτινη σφαίρα» και το τρίτο κρατού-
μενος του Ψυχιατρείου κρατουμένων για το έργο του 
«σύστημα πυρανίχνευσης».
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15-10-2018
Τελετή επίδοσης του Τιμητικού Τόμου στον Ομότιμο 
Καθηγητή Αντώνη Μαγγανά, που διοργάνωσε η Πρυτα-
νεία του Παντείου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Κοινω-
νιολογίας 
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19 έως 20-10-2018
5η Διημερίδα για τη «Διαχείριση επικινδυνότητας ψυχι-
κά πασχόντων στην καθημερινή κλινική πράξη»
H Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρεία σε συνεργα-
σία των Κλάδων Ψυχιατροδικαστικής και Βίαιων Συμπε-
ριφορών της ΕΨΕ. 

30-10-2018
Eκδήλωση εις μνήμην της εκλιπούσης Προέδρου του 
ΙΜΔΑ ( Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου) με θέμα «Η παρακαταθήκη της Αλίκης Γιω-
τοπούλου-Μαραγκοπούλου: παρόν και μέλλον»
«Η παρακαταθήκη της Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαρα-
γκοπούλου: παρόν και μέλλον» ήταν το θέμα της εκ-
δήλωσης που πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Μαρα-
γκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) 
εις μνήμην της εκλιπούσης Προέδρου του, στην Αίθου-
σα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών, την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018.
 Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο Ακαδημαϊ-
κός και επιτ. Καθηγητής ΕΚΠΑ κ. Εμμανουήλ Ρούκου-
νας. Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν η κ. Πανα-
γιώτα Κοζομπόλη-Αμανατίδη, Βουλευτής Μεσσηνίας  
ΣΥΡΙΖΑ και Πρόεδρος της ειδικής μόνιμης επιτροπής 
σωφρονιστικού συστήματος και λοιπών δομών εγκλει-
σμού κρατουμένων, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της 
Βουλής των Ελλήνων, ο κ. Δημήτρης Βερβεσός, Πρόε-
δρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η κ. Ισμήνη 
Κριάρη, Καθηγήτρια και Πρύτανης του Παντείου Πα-
νεπιστημίου, η κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια 
του Παντείου Πανεπιστημίου και Γεν. Γραμματέας της 
Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, η κ. Ειρήνη 
Φερέτη, Πρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα 

της Γυναίκας, ο κ. Σωτήρης Μουσούρης, Γεν. Γραμμα-
τέας ΙΜΔΑ και π. Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας ΟΗΕ 
(λόγω απουσίας στο εξωτερικό, προβλήθηκε βίντεο με 
τον χαιρετισμό του), καθώς και η κ. Μαρία Γιαννακάκη, 
Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από την κ. 
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Ακαδημαϊκό και π. Πρόεδρο 
της Βουλής, με θέμα «Ισότητα των φύλων και Σύνταγ-
μα», από τον κ. Μιχάλη Σταθόπουλο, Ακαδημαϊκό και 
επιτ. Καθηγητή ΕΚΠΑ, με θέμα «Ισότητα και οικογενει-
ακό δίκαιο», τον κ. Λίνο-Αλέξανδρο Σισιλιάνο, Αντι-
πρόεδρο του ΙΜΔΑ και Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με θέμα «Η 
διεθνολογική προσέγγιση των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου», τον κ. Γιώργο Σταυρόπουλο, Πρόεδρο της 
Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
και επιτ. Αντιπρόεδρο ΣτΕ, με θέμα «Η συμβολή της 
ΕΕΔΑ στην προστασία και προαγωγή των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου», τον κ. Χριστόφορο Αργυρόπου-
λο, Μέλος ΔΣ του ΙΜΔΑ και π. Πρόεδρο της Ένωσης 
Ελλήνων Ποινικολόγων, με θέμα «Το ποινικό δίκαιο και 
η εγκληματολογία υπό το φως των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου», καθώς και τον κ. Πέτρο Δαμιανό, Μέλος 
ΔΣ του ΙΜΔΑ και Διευθυντή του Γυμνασίου-Λυκείου 
του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα, με 
θέμα «Η (επαν)ένταξη των κρατουμένων στον κοινω-
νικό ιστό – Το παράδειγμα του Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα».
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31-10-2018
Ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκός μήνας Κυβερνοασφά-
λειας: Πραγματικές Προκλήσεις - Νομικές & Τεχνικές 
Λύσεις»
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών «Μιχάλης Επαμ. Ζαφειρόπουλος», ημερίδα με 
θέμα: «Ευρωπαϊκός μήνας Κυβερνοασφάλειας: Πραγ-
ματικές Προκλήσεις - Νομικές & Τεχνικές Λύσεις».
Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε, μεταξύ άλλων, ο 
Πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός.

4-11-2018
Ημερίδα :  «Ο πολιτισμός ως μέσο επανένταξης κρα-
τουμένων»
Ημερίδα με θέμα: «Ο πολιτισμός ως μέσο επανένταξης 
των κρατουμένων» που συνδιοργάνωσε το Εργαστήριο 

Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου 

και το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και έλαβε 
χώρα στη Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
Μετά τους χαιρετισμούς από τους  παριστάμενους και 
κάποια λόγια από τους θεσμικούς παράγοντες που συμ-
μετείχαν και ήταν προσκεκλημένοι στην ημερίδα, οι ει-
σηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν:
Για τις «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ» μίλησε η Κα-

θηγήτρια Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημί-
ου και  Διευθύντρια του ΕΑστΕ Παντείου κ. Χριστίνα 

Ζαραφωνίτου, ο αναπλ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, 
Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
κ. Κωνσταντίνος Βαθιώτης, ανέλυσε πως ο κινηματο-
γράφος μπορεί να γίνει εργαλείο μάθησης: «Ο ΚΙΝΗ-

ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»,  ενώ ο Ομότιμος Καθηγητής 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, κ. Χρήστος Τσουραμάνης, απά-
ντησε στο ερώτημα: «ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΙ 

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ;»
Η κ. Μαριτίνα Πάσσαρη, ηθοποιός και σκηνοθέτης, 
υπεύθυνη θεατρικής ομάδας στην ΕΠΑΝΟΔΟ, ανέλυ-
σε: « Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ - ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΑ ΒΟ-

ΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ; ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΟΔΟΥ»
Ακολούθησε η προβολή των δύο ταινιών που γυρίστη-
καν στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού (στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος) και συζήτη-
ση με το κοινό.
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5-11-2018
Επίσκεψη ΕΠΑΝΟΔΟΥ στο σωφρονιστικό κατάστημα 
Κορίνθου, Τμήμα κράτησης ανηλίκων 15-18 ετών, με τη 
συγγραφέα και την εκδοτική ομάδα του βιβλίου «Ώρα 
Μηδέν», ΑΙΜΙΛΙΑ  ΠΛΑΤΗ
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6-11-2018  έως  8-1-2019
Ε΄ Κύκλος Σεμιναρίου «Έγκλημα και Κινηματογράφος», 
αφιερωμένο στο «Θύμα του Εγκλήματος», του Εργα-
στηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπι-
στημίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής 
Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας

6-11-2018
Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της 
Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με θέμα: «Υπό όρο από-
λυση καταδίκων»
Χαιρετισμό στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν ο Δι-
κηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση Εισαγγελέ-
ων Ελλάδος, με θέμα «Υπό όρο απόλυση καταδίκων», 
απηύθυνε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτριος Βερβεσός. 
Στην ημερίδα συμμετείχαν ή απηύθυναν χαιρετισμό, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων, Ελευθέριος Μι-
χαηλίδης, ο γενικός γραμματέας Αντιεγκληματικής Πο-
λιτικής, Ευτύχιος Φυτράκης, η Εισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου, Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου. Η ημερίδα 
πραγματοποήθηκε στην Αίθουσα της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας - Πανεπιστημίου 22. 

15-11-2018
Ημερίδα: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα σε δοκιμασία στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη. Η βία στο προσκήνιο;», που δι-
οργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Ομιλητές της ημερίδας ήταν οι: Γιάννης Πανούσης, 
Ομ. Καθηγητής Εγκληματολογίας Πανεπιστημίου Αθη-
νών και πρώην Υπουργός, Κωστής Παπαϊωάννου, Δι-
εθνής Αμνηστία, Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, πρώην Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Γιώργος Πλειός, Καθηγητής Κοινωνικής και Πολιτικής 
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Ανάλυσης της Επικοινωνίας ΕΚΠΑ. Θωμάς Μαλού-
τας, Καθηγητής Ανθρώπινης Γεωγραφίας και θεματικής 
Χαρτογραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπιου 
Πανεπιστημίου. Την εκδήλωση συντόνισε  ο Στέλιος 
Φαζάκης, Δικηγόρος Πειραιά.

20-11-2018
Επίσκεψη  των ανηλίκων κρατουμένων Εθνικό Αρχαιο-
λογικό Μουσείο για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαι-
ώματα του Παιδιού και στην Ποινική Δικαιοσύνη 
Οι έντεκα (11) ανήλικοι κρατούμενοι του Καταστήματος 
Κράτησης Κορίνθου, ξεναγήθηκαν στο Εθνικό Αρχαιο-
λογικό Μουσείο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 
Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τους 
υποδέχτηκαν η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 
Μυρσίνη Ζορμπά και ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκλη-
ματικής Πολιτικής κ. Ευτύχης Φυτράκης. Η ξενάγηση 
στα εκθέματα του μουσείο πραγματοποιήθηκε από την 
Διευθύντρια του Μουσείου κ. Μαρία Λαγογιάννη, με 
ταυτόχρονη μετάφραση στα ουρντού (επίσημη γλώσ-
σα Πακιστάν) και στη νοηματική γλώσσα. Την εκδήλω-
ση που ακολούθησε τίμησαν με την παρουσία τους η 

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα Ξένη Δημητρίου, 
ο βουλευτής Κορίνθου κ. Γ. Ψυγοχιός, η Εισαγγελέας 
Κορίνθου, κα Ευγενία Σταθoυλοπούλου, η καθηγήτρια 
εγκληματολογίας και πρόεδρος της Επανόδου, κα Χρι-
στίνα Ζαραφωνίτου και η βοηθός Συνήγορος του Πο-
λίτη, κα Θεώνη Κουφονικολάκου, οι οποίες συζήτησαν 
με τους ανήλικους κρατούμενους για τα δικαιώματά 
τους. Στην επίσκεψη συμμετείχαν οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές του Π.Μ.Σ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπι-
στημίου και οι φιλοξενούμενοι του Ξενώνα του Ν.Π.Ι.Δ. 
ΕΠΑΝΟΔΟΣ.  
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων έχει ήδη νομοθετήσει τον περιορισμό 
του εγκλεισμού στις φυλακές των ανηλίκων δραστών 
μόνο για τα πολύ σοβαρά αδικήματα (ν. 4322/2015 και 
4356/2015), σύμφωνα με τις επιταγές της Διεθνούς Σύμ-
βασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Παράλληλα, έχει 
αναλάβει πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών που απευθύνονται στους νέους παραβάτες και 
στους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν 
παραβατική συμπεριφορά και την δημιουργία θεσμών 
με κύριο παιδαγωγικό χαρακτήρα που υποστηρίζουν τα 
παιδιά και τους νέους στην κοινότητα αποφεύγοντας 
τον εγκλεισμό τους σε κλειστού τύπου δομές (κοινωφε-
λής εργασία ανηλίκων, αναδοχή ως μέτρο που εποπτεύ-
εται από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινω-
νικής Αρωγής, ενίσχυση με προσωπικό των υπηρεσιών 
αυτών και συνεχής επιμόρφωση των επιμελητών).
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21-11-2018
Ημερίδα με θέμα: «Ελληνικές Αγροτικές Φυλακές:1911 
έως σήμερα», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
Η δομή και η λειτουργία των Ελληνικών Αγροτικών Φυ-
λακών παρουσιάστηκαν στην ημερίδα με θέμα: «Ελλη-
νικές Αγροτικές Φυλακές:1911 έως σήμερα», στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών, από όπου και τα φωτογραφικά στιγ-
μιότυπα.
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Προσωπικού 
του ΕΙΕ, στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων 
από την ίδρυση του Ιδρύματος. 
Οι συνεδρίες της ημερίδας και οι εισηγήσεις ήταν οι 
εξής:
1η Συνεδρία Συντονισμός: Ξένη Δημητρίου - Βασιλο-
πούλου, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου 
«Εισαγωγή – Θέσεις Αλίκης Μαραγκοπούλου», Αντώ-
νιος Δ. Μαγγανάς, Ομότιμος Καθηγητής, Παντείου Πα-
νεπιστήμιου 
«Παραγωγικές μονάδες ημιελεύθερης διαβίωσης» 
Ιωάννης Πανούσης, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
«Ιδιωτικές φυλακές στις ΗΠΑ: πλεονεκτήματα - μειο-
νεκτήματα», Χρήστος Τσουραμάνης, Ομότιμος Καθη-
γητής, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 
«Περιγραφή και Λειτουργία Αγροτικής Φυλακής 
Κασσάνδρας», Δημήτριος Αποστολάκης, Διευθυντής, 
Αγροτική Φυλακή Κασσάνδρας 
«Η έκτιση της ποινής του εγκλεισμού σε αγροτική φυ-

λακή: προσωπική μαρτυρία» (1) Αναστάσιος, κρατούμε-
νος, Αγροτικό Κατάστήμα Τίρυνθας.
2η Συνεδρία Συντονισμός: Παναγιώτα Κοζομπόλη – 
Αμανατίδη, Πρόεδρος, Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Σω-
φρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού 
Κρατουμένων 
«Οι γυναικείες Αγροτικές Φυλακές: μία επιβεβλημέ-
νη ανάγκη» Αναστάσιος Κουράκης, Α΄ Αντιπρόεδρος 
της Βουλής των Ελλήνων, Μέλος της Ειδικής Μόνιμης 
Επιτροπής παρακολούθησης του Σωφρονιστικού Συστή-
ματος 
«Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης: συγκυριακή αντε-
γκληματική επιλογή ή αναγκαία καθιέρωσή στο σω-
φρονισμό των κρατουμένων» Ευαγγελία Κατερίνη, 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης. 
«Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Ενηλίκων Τίρυνθας 
Ελεώνας Θήβας. Το χρονικό της ίδρυσης της πρώτης 
Γυναικείας Αγροτικής Φυλακής στην Ελλάδα: στόχοι 
και προοπτικές» Γεώργιος Μακρής, Διευθυντής, Γυναι-
κεία Αγροτική Φυλακή Ελεώνα Θήβας - Γυναικεία Φυ-
λακή Ελεώνα Θήβας.
«Η έκτιση της ποινής του εγκλεισμού σε αγροτική φυ-
λακή: προσωπική μαρτυρία» κρατούμενος, Αγροτικό 
Κατάστήμα Τίρυνθας.
3η Συνεδρία - Συντονισμός: Ιάκωβος Φαρσεδάκης, 
Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, Παντείου Πα-
νεπιστημίου 
«Αγροτικές φυλακές και κοινωνική επανένταξη» Κα-
θηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια, Τομέας 
Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο - Πρόεδρος, 
Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ 
«Farm prison in Canada» Αllan Manson, Emeritus 
Professor, Queen’s University, Kingston Canada Επαγ-
γελματικά Λύκεια & Αγροτικές Φυλακές Κωνσταντίνος 
Ανδριανουπολίτης, Εκπαιδευτικός Ερευνητής - Αντι-
πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. 
«Αγροτικές φυλακές: 915 + 4,5 φορές εγκατάλειψη» 
Σπύρος Καρακίτσος, Πρόεδρος, Ομοσπονδία Σωφρο-
νιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας. 
«Αποδράσεις στις Αγροτικές Φυλακές 2012-2016» Δρ. 
Παντείου Πανεπιστημίου Παναγιώτης Σχίζας, Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης.
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21-11-2018 και 7-12-2018 
Ημερίδα με θέμα:  «Γύρισε σελίδα: Ίση μεταχείριση σε 
κρατούμενες και αποφυλακισμένες»,  Γενική Γραμμα-
τεία Ισότητας των Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέ-
ματα Ισότητας - ΚΕΘΙ και το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Κέντρο 
Ερευνών για Θέματα Ισότητας - ΚΕΘΙ και το ΝΠΙΔ 
ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ολοκληρώνοντας το Ερευνητικό Έργο 
«Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύ-
λων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελ-
ματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων 
και αποφυλακιζομένων γυναικών», συνδιοργάνωσαν την 
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Ημερίδα με θέμα:
«Γύρισε σελίδα: Ίση μεταχείριση σε κρατούμενες και 
αποφυλακισμένες» στις 27-11-2018 στην Αθήνα, στο αμ-
φιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης», Εθνικό Κέντρο Δημό-
σιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης  -ΕΚΔΔΑ και στις 7-12-
2018 στην Θεσσαλονίκη στο Βαφοπούλειο Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Βαφόπουλου 3.

28-11-2018
Σεμινάριο σχεδιασμού πολιτιστικών εκπαιδευτικών 
δράσεων σε καταστήματα κράτησης. Διοργάνωση Τμή-
μα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της 
Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τίτλο «Πολιτισμός 
χωρίς δεσμά».  
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο 
της ευρύτερης πολιτιστικής - επικοινωνιακής πολιτικής 
του ΥΠΠΟΑ απέναντι σε κοινωνικά αποκλεισμένες 
ομάδες, και διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες:

1. Παρουσίαση από ειδικούς επιστήμονες του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων της θεωρίας και της μεθοδολογίας σχεδι-
ασμού δράσεων σε καταστήματα κράτησης.
2.  Παρουσίαση δράσεων - καλών πρακτικών που 
έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από τις Υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
διάφορα καταστήματα κράτησης.
3.  Εργαστήριο - άσκηση σχεδιασμού από τους συμμε-
τέχοντες στο σεμινάριο μιας πολιτιστικής - εκπαιδευ-
τικής δράσης που να απευθύνεται σε κρατούμενους. 
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29-11-2018  
2η Εκδήλωση «Εξ αφορμής» με θέμα «Δικανικές επιστή-
μες και απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: Επισκόπηση 
της σύγχρονης βιβλιογραφίας»
Στην ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο (κυρίως νέους επι-
στήμονες) Αίθουσα Εκδηλώσεων του κτιρίου ΔΕΣΚΟΙ, 
του Παντείου Πανεπιστημίου, πραγματοποιήθηκε η 2η 
κατά σειρά εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η Ελληνική 
Εταιρεία Εγκληματολογίας και το Εργαστήριο Αστεα-
κής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του 
κύκλου εκδηλώσεών τους «Εξ αφορμής».
Το θέμα της εκδήλωσης ήταν: «Δικανικές επιστήμες και 
απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: Επισκόπηση της 
σύγχρονης βιβλιογραφίας»
Τους ομιλητές καλωσόρισε και παρουσίασε η Καθηγή-
τρια Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και 
Διευθύντρια του ΕΑστΕ κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου.
Η εισήγηση του κ. Χρήστου Τσουραμάνη, Ομότιμου 
Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, είχε ως θέμα: «Η Νευ-
ροεγκληματολογία στην υπηρεσία της Ποινικής Δικαι-
οσύνης», της Δρα Ευδοξίας Ζ. Φασούλα, Δικαστικής 
και Αναλυτικής Γραφολόγου Δ.Ν. Δικηγόρου, εστίασε 
στην «Γραφοσκοπία και Βιομετρία. Σύγχρονες εφαρ-
μογές στη δικαστική γραφολογία», ενώ ο κ. Ιωσήφ Κα-
μπανάκης, Αναλυτής Εγκληματολογικών Πληροφοριών, 
ανέλυσε τις διαδικασίες δημιουργίας του προφίλ του 
εγκληματία: «Προφίλ εγκληματία – Criminal Profiling». 
Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Αθανάσιος Δουζένης, Κα-
θηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχιατροδικαστικής Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

30 Νοεμβρίου- 2 Δεκεμβρίου 2018
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής

7-11-2018 και 8-12-2018
1η και 2η συνάντηση  εργασίας των υπαλλήλων των
Καταστημάτων Κράτησης  που είναι αρμόδιοι για την 
κοινωνική επανένταξη (σύνδεσμοι επανένταξης)
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, Ν.Π.Ι.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαι-

ωμάτων διοργάνωσε δύο συναντήσεις εργασίας των 

συνδέσμων επανένταξης από τα καταστήματα κράτη-

σης της χώρας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η προ-
αγωγή της συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων που 
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19-12-2018
2ο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 
Για την Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακιζομένων, με 
θέμα «Η κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών 
παραβατών»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 2ου 
Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΝΠΙΔ 
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Η κοινω-
νική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών παραβατών» με 
αθρόα συμμετοχή, σημαντικές εισηγήσεις και συγκι-
νητικές στιγμές. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 
19-12-2018 στο Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης», στο 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΚΔΔΑ), σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρόγραμμά 
του στην ιστοσελίδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ:
http://epanodos.org.gr/…/182a8b41-423e-4bcc-80ce-
7eda411796…
Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απηύθυναν ο Γενικός Γραμ-
ματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του ΥΔΔΑΔ κ. Ευ-

τύχης Φυτράκης εκπροσωπώντας και τον Υπουργό ΥΔ-
ΔΑΔ κ. Μιχάλη Καλογήρου, εκπρόσωπος της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και 
λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων,ο Πρόεδρος 
του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Πέππας, η Εισαγγελέ-
ας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου, η κα Ιφιγέ-
νεια Καµτσίδου Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, η κα Φωτεινή 
Κούβελα, Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων, η 
κα Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, Πρόνοιας & Ισότητας του ∆ήµου Αθηναίων 
και η Πρόεδρος της Επανόδου Καθηγήτρια κα Χριστίνα 
Ζαραφωνίτου.
Πριν από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου απο-
νεμήθηκαν για δεύτερη χρονιά τα βραβεία και οι έπαι-
νοι επιτυχημένης κοινωνικής επανένταξης σε δεκαοκτώ 
ωφελούμενους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.
Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου της Επανόδου 
συμμετείχαν πολλοί αξιόλογοι ομιλητές. Οι εισηγήσεις 
ήταν υψηλού επιπέδου και αφορούσαν τόσο την Ποινική 
∆ικαιοσύνη και κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νε-
αρών παραβατών, όσο και την πρόληψη της υποτροπής 
τους, με τις εισηγήσεις να αναδεικνύουν τόσο την επι-
στημονική διάσταση της έννοιας της κοινωνικής επανέ-
νταξης όσο και την πρακτική εφαρμογή της. Επίσης,σε 
ειδική συνεδρία παρουσιάστηκαν τα νεότερα ελληνικά 
ερευνητικά δεδομένα σε σχέση με το φαινόμενο της 
υποτροπής, αναδείχθηκαν οι παράγοντες διακινδύνευ-
σης κατά την ανηλικότητα και τονίστηκε ο ρόλος του 
εγκλεισµού κατά την ανηλικότητα στην εγκληµατική 
υποτροπή.
Η παρουσίαση των καλών πρακτικών αφενός από την 
πλευρά των επαγγελματιών από το χώρο των Καταστη-
μάτων, των δικαστικών λειτουργών και των φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο συνέβαλε στην αποτύπωση του σημαντικού έργου 
που επιτελείται στον τομέα αυτό τόσο από την πλευρά 
των ομιλητών όσο και από την πλευρά του ακροατηρίου 
με τις γόνιμες παρεμβάσεις και ερωτήσεις του.
Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά το Εργαστήριο της 
ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ και κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού 
διαλείμματος οι σύνεδροι δοκίμασαν τα εδέσματα που 
ετοίμασαν γι’ αυτούς οι φιλοξενούμενοι του Ξενώνα 
Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων της ΕΠΑ-
ΝΟΔΟΥ.

εργάζονται στα Καταστήματα Κράτησης και που έχουν 
οριστεί ως υπεύθυνοι για τη διασύνδεσή των Κ.Κράτη-
σης με την Επάνοδο για τα θέματα της επανένταξης 
των αποφυλακιζόμενων κρατουμένων, η ανταλλαγή 
απόψεων και η διατύπωση προτάσεων για την καλύτε-
ρη δικτύωση των δομών και των φορέων επανένταξης 
σε όλη την Ελλάδα. Οι είκοσι-ένας σύνδεσμοι επανέ-
νταξης από τα καταστήματα κράτησης της Νοτίου Ελ-
λάδας και των Νησιών, έδωσαν δυναμικό παρόν στο 
Αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη 
Θεσσαλονίκη και παρακολουθήσουν με μεγάλο ενδια-
φέρον τις παρουσιάσεις και οι ίδιοι συνεισέφεραν στον 
εποικοδομητικό διάλογο παρουσιάζοντας τις εκπαιδευ-
τικές δράσεις και δραστηριότητες δημιουργικής απα-
σχόλησης που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται στα κατα-
στήματα κράτησης στα οποία υπηρετούν.. 

http://epanodos.org.gr/…/182a8b41-423e-4bcc-80ce-7eda411796…
http://epanodos.org.gr/…/182a8b41-423e-4bcc-80ce-7eda411796…
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Δεκέμβριος 2018- Ιούνιος 2019
Έναρξη του Α΄ Κύκλου Σεμιναρίων με θέμα «Εκπαίδευ-
ση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου» από την Εθνική Επι-
τροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(ΕΕΔΑ) εκπληρώνοντας την αποστολή της να ανα-
πτύσσει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης και των ΜΜΕ σε θέματα σεβασμού των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου (άρθρο 1, παρ. 6 (γ) του Ν 
2667/1998) και την καλλιέργεια του σεβασμού των δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
συστήματος (άρθρο 1, παρ. 6 (γ) του Ν 2667/1998), υπεν-
θυμίζει ότι η εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου 
συνιστά από μόνη της θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώ-
που και διοργανώνει τον Α΄ Κύκλο Σεμιναρίων, με θέμα: 
Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

* Φωτογραφίες  και   στοιχεία  αντλήθηκαν από τις ανα-
κοινώσεις και τις δημοσιεύσεις των φορέων  των  εκδη-
λώσεων

Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν με την προβολή 
αποσπάσματος θεατρικού έργου µε συμμετοχή νεαρών 
κρατουμένων το οποίο παρουσίασε ο ηθοποιός και σκη-
νοθέτης, κ. Στάθης Γράψας.
Το Δ.Σ. και το προσωπικό της Επανόδου θέλουν να ευχα-
ριστήσουν θερμά όλους τους συμμετέχοντες και τους 
εθελοντές για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου.
Έχει ήδη δρομολογηθεί η δημοσίευση των πρακτικών 
του Συνεδρίου.
http://epanodos.org.gr/web/guest/anakoinoseis

http://epanodos.org.gr/web/guest/anakoinoseis
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[Για τη συγγραφή αυτού του έργου], απευθυνθήκαμε 
σε όλους σχεδόν τους αξιόλογους Έλληνες εγκλημα-
τολόγους ή κοινωνικούς επιστήμονες της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής, νεότερους και παλαιότερους, και τους 
προσκαλέσαμε να συμμετάσχουν στο Λεξικό με λίγες 
μόνο συμβολές, αλλά σε θέματα που κατά τεκμήριο 
γνώριζαν άριστα ο καθένας τους. Στη σκέψη μας υπήρ-
χε η ιδέα ότι με την κατανομή αυτή της ύλης σε περισ-
σότερους επαΐοντες, όχι μόνο θα είχαμε ένα ποιοτικά 
άρτιο αποτέλεσμα, που θα αντικατόπτριζε με ακρίβεια 
την κατάσταση της Εγκληματολογίας σήμερα υπό διά-
φορες οπτικές γωνίες, αλλά και θα εξασφαλιζόταν μια 
σχετική ταχύτητα στην ολοκλήρωση του Λεξικού.
Η μεγάλη λοιπόν και ανιδιοτελής ανταπόκριση περίπου 
όλων των αγαπητών συναδέλφων στην πρόσκλησή μας 
ήταν κάτι που μας έδωσε κουράγιο να συνεχίσουμε 
χωρίς ενδοιασμούς την προσπάθεια: 124 καταξιωμένοι 
εγκληματολόγοι, ιατροί, νομικοί και κοινωνικοί επιστή-
μονες μας έστειλαν την επιβεβαίωση ότι θα συμμετεί-
χαν στο Λεξικό και πράγματι μας παρέδωσαν εντέλει 
–ενίοτε με κάποια καθυστέρηση– πάνω από 350 υψηλού 
επιπέδου λήμματα, δομημένα, κατά το μάλλον ή ήττον, 
με βάση τις προδιαγραφές που είχαμε θέσει για τη συγ-
γραφή των λημμάτων, δηλαδή: Ορισμός και Έννοια, 
Ιστορική Εξέλιξη, Κριτικές παρατηρήσεις, Ξένη Ορολο-
γία, Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση. 
Βέβαια, τα λήμματα που μας παραδόθηκαν από τους 
συγγραφείς χρειάστηκε στη συνέχεια να τα επεξερ-
γαστούμε προσεκτικά ως επιμελητές, τόσο σε επίπεδο 
επιστημονικής ακρίβειας / πληρότητας, όσο και σε επί-
πεδο εκφραστικής σαφήνειας, ώστε να προσδώσουμε 
σε αυτά κάποια ομοιογένεια και να τα καταστήσουμε 
–κατά το δυνατόν– «κείμενα υπεύθυνης επιστημονικής 
αναφοράς» (reference texts), σύμφωνα και με τις προ-
διαγραφές του Λεξικού. […] [Ωστόσο], οι παρεμβάσεις 
μας περιορίστηκαν στο ελάχιστο δυνατό και πάντως 
έγινε κάθε προσπάθεια να μην αλλοιωθεί το προσωπι-
κό και λεκτικό ύφος του κάθε συγγραφέα, καθώς, όπως 

είχε πει κάποτε εύστοχα ο Buffon, «το ύφος είναι ο ίδιος 
ο άνθρωπος» (“Le style c’est l’homme même”). Εξάλλου, 
πριν δοθεί το imprimatur, οι συγγραφείς είχαν τη δυνα-
τότητα, τον Ιανουάριο του 2018, να ελέγξουν ξανά, να 
συμπληρώσουν, να επικαιροποιήσουν ή και να διορθώ-
σουν τα κείμενά τους, όπου θεώρησαν ότι αυτό ήταν 
αναγκαίο.
Έχουμε τη γνώμη ότι το αποτέλεσμα αυτής της προσπά-
θειας, έπειτα και από την ενδελεχή επεξεργασία των 
λημμάτων στην οποία προβήκαμε (κατά κανόνα μαζί με 
τους συγγραφείς, και όλοι από το υστέρημα του χρό-
νου μας), μας παρέχει τη δυνατότητα να πούμε σήμερα 
ότι όντως άξιζε αυτή η πρωτοβουλία. Και τούτο, αφε-
νός διότι καλύφθηκε ένα σημαντικό κενό της ελληνικής 
βιβλιογραφίας (έως τώρα δεν υπήρξε κάποιο ανάλογο 
εγκληματολογικό έργο στην ελληνική αγορά), και αφε-
τέρου διότι το Λεξικό αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να 
συνεργαστούμε αρμονικά όλοι μαζί οι ασχολούμενοι 
με το γνωστικό αντικείμενο της Εγκληματολογίας εν ευ-
ρεία εννοία στην Ελλάδα ή και στη Διασπορά, κάτι που 
ίσως σπάνια έχει συμβεί σε τέτοιο βαθμό γενικότερα 
στη χώρα μας.
Σήμερα, με ανάμεικτα συναισθήματα χαράς, ικανοποί-
ησης, συγκίνησης και κάποιας αγωνίας, παραδίδουμε 
το πρώτο ελληνικό Λεξικό Εγκληματολογίας σε φοιτη-
τές κοινωνικών και νομικών σπουδών, σε σχεδιαστές 
αντεγκληματικής πολιτικής, σε δημοσιογράφους και 
γενικά σε κάθε Έλληνα πολίτη με πνευματικές ανησυχί-
ες. Πρόκειται για ένα λεξικό που περιλαμβάνει βασικές 
εγκληματολογικές έννοιες με αντίστοιχους κριτικούς 
προβληματισμούς. Επιπλέον, το ανά χείρας Λεξικό εί-
ναι ταυτόχρονα και ένα ελληνοαγγλικό, ελληνογερμα-
νικό και ελληνογαλλικό λεξικό εγκληματολογικών όρων, 
δεδομένου ότι, στην αρχή του κάθε λήμματος, μετά 
τον ελληνικό όρο, παρατίθενται και οι αντίστοιχοι ξενό-
γλωσσοι εγκληματολογικοί όροι, έτσι ώστε να καθίστα-
ται εφικτή η καθιέρωση και κατοχύρωση της –κατά τη 
γνώμη μας– ορθής απόδοσής τους.
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[…] Αξίζει να επισημάνουμε ακόμη ότι στις τελευταίες 
σελίδες θα βρει ο αναγνώστης αφενός τη βιβλιογραφία 
που χρησιμοποιήθηκε στη συγγραφή του κάθε λήμμα-
τος και που μπορεί να αποτελέσει από μόνη της ένα 
σύγχρονο αλφαβητικό λεξικό εγκληματολογικής βιβλι-
ογραφίας, ελληνικής και ξενόγλωσσης, και αφετέρου 
ένα λεξικό των αγγλοελληνικών όρων που εμπεριέχο-
νται στο Λεξικό Εγκληματολογίας.
[…]Με τον παρόντα τόμο έχουμε τη χαρά να εγκαινιά-
σουμε τη συνεργασία μας με τις εκδόσεις Τόπος. Πα-
ρακολουθούμε κατά τα τελευταία δέκα χρόνια την επι-
μελημένη εκδοτική παραγωγή, προώθηση και διακίνηση 
βιβλίων υψηλού επιπέδου από τις εν λόγω εκδόσεις και 
οπωσδήποτε αυτή η θετική εικόνα μάς προδιέθεσε ευ-
νοϊκά για μια συνεργασία μαζί τους. Καταλύτης, όμως, 
για τη συνεργασία αυτή υπήρξε το Λεξικό Ψυχολογίας 
των Χουντουμάδη και Πατεράκη, του οποίου η εξαιρε-
τικά φροντισμένη και καλαίσθητη έκδοση από τον εν 
λόγω εκδοτικό οίκο μάς ώθησε να εμπιστευτούμε και 
το Λεξικό Εγκληματολογίας στους πρωτεργάτες του 
εκδοτικού οίκου, δηλαδή στον κ. Βαγγέλη Γεωργακάκη 
και στην κ. Σεβαστή Μπούμπαλου με τους συνεργάτες 
τους. Θεωρούμε ότι η συνεργασία αυτή πραγματοποιή-
θηκε με τον καλύτερο τρόπο, γι’ αυτό και θα θέλαμε, και 
από τη θέση αυτή, να τους εκφράσουμε τις θερμές μας 
ευχαριστίες […].

Οι Επιμελητές της Έκδοσης
Νέστωρ Ε. Κουράκης
Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη
Μαρία Π. Κρανιδιώτη

από τον Παναγιώτη Γκανιάτσο, Δικηγόρο, ΜΔΕ Ποι-
νικού Δικαίου (Αθήνα), LL.M. (Göttingen) 

“ALTERNATIVE SYSTEMS OF 
CRIME CONTROL” 

Sieber, Ulrich / Mitsilegas, Valsamis / Mylonopou-
los, Christos / Billis, Emmanouil / Knust, Nandor 
(επιμ.): Alternative Systems of Crime Control. 
National, Transnational, and International Di-
mensions. Berlin, Duncker & Humblot, 2018, 343 
σ. [ISBN 978-3-86113-786-3 (Max-Planck-Institut), 
978-3-428-15560-6 (Duncker & Humblot)].

Το παρόν συλλογικό έργο, το οποίο επιμελήθη-
καν οι Ulrich Sieber, Valsamis Mitsilegas, Christos 
Mylonopoulos, Emmanouil Billis και Nandor Knust, πε-
ριλαμβάνει σημαντικές μελέτες από 17 διεθνώς διακε-
κριμένους ποινικολόγους, εγκληματολόγους, κοινωνιο-
λόγους και λειτουργούς της διεθνούς δικαιοσύνης με 
αντικείμενο τα εναλλακτικά συστήματα ελέγχου του 
εγκλήματος (alternative systems of crime control). Οι 
μελέτες αυτές καλύπτουν διαφορετικές πτυχές των 
μοντέρνων μορφών πρόληψης, ποινικής καταστολής 
και απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, εστιάζοντας 
στις εθνικές, διεθνείς και διεθνικές προεκτάσεις τους. 
Το βιβλίο είναι αποτέλεσμα της ερευνητικής συνερ-
γασίας του Ινστιτούτου Max Planck για το Αλλοδαπό 
και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο στο Φράιμπουργκ (Max 
Planck Institute for Foreign and International Criminal 
Law) με το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου 
(Queen Mary University of London) και το Ινστιτούτο 
Ευρωπαϊκού & Διεθνούς Ποινικού Δικαίου της Αθήνας. 
Τα αποτελέσματα των ερευνών που περιλαμβάνονται 
στον τόμο παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν για πρώ-
τη φορά στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου για τις 
εναλλακτικές, άτυπες και μεταβατικές μορφές ποινικής 
δικαιοσύνης και τη νομιμοποίηση των νέων μοντέλων 
κυρώσεων στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία διακιν-
δύνευσης (International Conference on Alternative, 



2018 (04) CRIME AND PUNISHMENT

 58 

Informal, and Transitional Types of Criminal Justice and 
the Legitimacy of New Sanction Models in the Global 
Risk Society), το οποίο έλαβε χώρα στο ιστορικό Middle 
Temple του Λονδίνου στις 26-27 Ιανουαρίου 2018.
Ο υπό παρουσίαση τόμος εξετάζει τα τυπικά και δικαι-
οκρατικά όρια των εθνικών, υπερεθνικών, διεθνών και 
μεταβατικών συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης υπό το 
πρίσμα των σύγχρονων εναλλακτικών, άτυπων και προ-
ληπτικών μηχανισμών ελέγχου του εγκλήματος καθώς 
και των αντίστοιχων νέων κυρωτικών μοντέλων. Αφετη-
ρία αποτελεί η γενική παραδοχή ότι οι δικαιοδοτικοί μη-
χανισμοί που στηρίζονται στην αυστηρή εφαρμογή του 
ουσιαστικού ποινικού δικαίου στο πλαίσιο της παραδο-
σιακής ποινικής δίωξης και δίκης έχουν πλέον υπερβεί 
εκ των πραγμάτων τα λειτουργικά όριά τους στα περισ-
σότερα κράτη του σύγχρονου νομικού κόσμου. Αυτό 
έχει οδηγήσει στην πρωτοφανή διάδοση σε (εθνικές 
και διεθνείς) έννομες τάξεις ανεξαρτήτως νομικής πα-
ράδοσης νέων μοντέλων πρόληψης και κύρωσης καθώς 
και εναλλακτικών μηχανισμών που αποβλέπουν στη 
συντομευμένη και απλοποιημένη, λιγότερο τυπική και 
κατά το δυνατόν εξωδικαστηριακή και συμβιβαστική δι-
ευθέτηση των ποινικών υποθέσεων υπό όρους ευρείας 
διακριτικής ευχέρειας των δικαστικών, εισαγγελικών και 
διοικητικών οργάνων. Απώτερος σκοπός των μοντέλων 
και μηχανισμών αυτών είναι η ενίσχυση της αποτελε-
σματικότητας των διαδικασιών επίλυσης διαφορών και 
η μετάθεση του κέντρου βάρους των διαδικασιών ελέγ-
χου του εγκλήματος από την καταστολή στην πρόληψη.
Ειδικότερα, το πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβά-
νει την εισαγωγική συμβολή του Διευθυντή του Ινστι-
τούτου Max Planck Ulrich Sieber (Prof. Dr., University 
of Freiburg) με αντικείμενο τη νέα αρχιτεκτονική του 
δικαίου της ασφάλειας και τον έλεγχο του εγκλήμα-
τος στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία διακινδύνευσης 
(The New Architecture of Security Law – Crime Control 
in the Global Risk Society). 
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αφορά στα εθνικά συ-
στήματα δικαιοσύνης και ξεκινάει με τη μελέτη των 
επιστημονικών συνεργατών του Ινστιτούτου Max Planck 
Emmanouil Billis (Dr. jur., Senior Researcher, Max 

Planck Institute Freiburg) και Nandor Knust (Dr. jur., 
Senior Researcher, Max Planck Institute Freiburg) σχε-
τικά με τα τυπικά όρια της ποινικής δικαιοσύνης και την 
κοινωνική νομιμοποίηση των εναλλακτικών δικονομικών 
μηχανισμών (Alternative Types of Procedure and the 
Formal Limits of National Criminal Justice: Aspects of 
Social Legitimacy). Στη συνέχεια η ομότιμη καθηγήτρια 
Chrisje Brants (Prof. Dr. em., Utrecht University) ανα-
λύει το παράδειγμα των εισαγγελικών κυρώσεων στο 
ολλανδικό δίκαιο ως σύγχρονο μηχανισμό ελέγχου του 
εγκλήματος που στοχεύει στην εναλλακτική, εξωδικα-
στηριακή περαίωση της ποινικής δίωξης (Prosecutorial 
Sanctions in the Netherlands). Οι Thierry Delpeuch 
(Dr. jur., Centre National de Recherche Scientifique 
Grenoble) και Jacqueline Ross (Prof. Dr., University of 
Illinois) παρουσιάζουν ακολούθως τα αποτελέσματα 
της εκτενούς εμπειρικής συγκριτικής τους έρευνας 
με αντικείμενο τις βασικές ιδιαιτερότητες και τα προ-
βλήματα που παρουσιάζουν οι σύγχρονοι μηχανισμοί 
πρόληψης και καταστολής των οργανωμένων εγκλημά-
των ανηλίκων σε Γαλλία και Η.Π.Α (Crime-Fighting and 
Prevention as Competing Approaches to Collective 
Juvenile Violence – A Comparative Study of the United 
States and France). Τέλος, ο Πρόεδρος του Ινστιτού-
του Ευρωπαϊκού & Διεθνούς Ποινικού Δικαίου Christos 
Mylonopoulos (Prof. Dr., University of Athens) αναλύει 
τα ζητήματα συμβατότητας των σύγχρονων πρακτικών 
ποινικής συνδιαλλαγής σε επίπεδο εθνικής ποινικής 
δικαιοσύνης με τις θεμελιώδεις αρχές και τους κανό-
νες της δίκαιης δίκης, όπως αυτοί κατοχυρώνονται σε 
διεθνές επίπεδο στην ΕΣΔΑ (Bargain Practices and the 
Fundamental Values of the ECHR).
Το τρίτο μέρος του βιβλίου, το οποίο αφορά στα διεθνή 
συστήματα απονομής δικαιοσύνης, ξεκινάει με τη διε-
ξοδική μελέτη του Διευθυντή του Τμήματος Συμμετο-
χής και Αποκατάστασης Θυμάτων του Διεθνούς Ποινι-
κού Δικαστηρίου Philipp Ambach (Dr. jur., International 
Criminal Court) με αντικείμενο τις μεταβατικές δια-
δικασίες αποκατάστασης των θυμάτων εγκλημάτων 
του διεθνούς ποινικού δικαίου ενώπιον του Δικαστη-
ρίου (Reparation Proceedings at the International 
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Criminal Court – A Means to Repair or Recipe for 
Disappointment?). Ακολούθως ο Αντιεισαγγελέας 
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου James Stewart 
(Deputy Prosecutor, International Criminal Court) ανα-
λύει τη σχέση της επιβολής ποινικών κυρώσεων από το 
Δικαστήριο με άλλες εναλλακτικές μορφές απονομής 
της δικαιοσύνης (The Imposition of Penal Sanctions 
at the Level of the International Criminal Court and 
Its Relationship to Other Forms of Justice Delivery). 
Τέλος, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Ποινι-
κού Δικαίου (AIDP) John Vervaele (Prof. Dr., Utrecht 
University) αναλύει τους εναλλακτικούς μηχανισμούς 
μεταβατικής δικαιοσύνης που εφαρμόστηκαν κατά την 
πρόσφατη κρίση στην Κολομβία υπό το πρίσμα της αρ-
χής της συμπληρωματικότητας του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου (Transitional Criminal Justice in Colombia 
and Complementarity Policy under the Rome Statute 
of the International Criminal Court).
Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου περι-
λαμβάνονται μελέτες που αφορούν ειδικά το δίκαιο 
της ασφάλειας σε σχέση ιδίως με τα σύγχρονα μέτρα 
για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατί-
ας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, οι επιμέρους 
συμβολές των καθηγητών Lorena Bachmaier (Prof. 
Dr., Universidad Complutense de Madrid) και Stephen 
Thaman (Prof. Dr. em., Saint Louis University School of 
Law) αφορούν την προληπτική παρακολούθηση «προ-
υπόπτων» τρομοκρατών κυρίως σε επίπεδο ΟΗΕ και 
ΕΕ (Countering Terrorism: Suspects without Suspicion 
and (Pre-)Suspects under Surveillance) και την ιδιαιτέ-
ρως επεμβατική, ως προς την ιδιωτικότητα, νομοθεσία 
για τα εναλλακτικά μέτρα παρακολούθησης υπόπτων 
τρομοκρατών στις Η.Π.Α. (The US Foreign Intelligence 
Surveillance Act and the Erosion of Privacy Protection) 
αντίστοιχα. Σχετική είναι και η μελέτη της Niovi Vavoula 
(Dr. jur., Lecturer, Queen Mary University of London), η 
οποία εστιάζει στα νέα προληπτικά εργαλεία παρακο-
λούθησης που εφαρμόζονται εντός της ΕΕ ως «ένωσης 
ασφάλειας», εξετάζοντας συγκεκριμένα την περίπτωση 
των «ξένων μαχητών» (Prevention, Surveillance, and the 
Transformation of Citizenship in the ‘Security Union’: 

The Case of Foreign Terrorist Fighters), ενώ ο Valsamis 
Mitsilegas (Prof. Dr., Dean, Queen Mary University of 
London) αναδεικνύει από την πλευρά του τα γενικότε-
ρα σημεία ένταξης του δικαίου της ασφάλειας και της 
προληπτικής δικαιοσύνης στην ευρύτερη δικαιική αρχι-
τεκτονική της ΕΕ (‘Security Law’ and Preventive Justice 
in the Legal Architecture of the European Union). 
Εξάλλου ο Nikolaos Theodorakis (Dr. jur., Lecturer/Ass. 
Prof., University of Oxford) εξετάζει τη νομιμοποίηση 
και αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών κυρωτικών 
μοντέλων που εφαρμόζονται σε επίπεδο ΟΗΕ και ΕΕ 
στη μάχη κατά της (χρηματοδότησης της) τρομο-
κρατίας (Legitimacy, Effectiveness, and Alternative 
Nature of Sanctioning Procedures in the UN Sanctions 
Committees and within the EU Common Foreign and 
Security Policy), ενώ τέλος οι Florian Jeßberger (Prof. 
Dr., University of Hamburg) και Nils Andrzejewski (Dr. 
jur., University of Hamburg) αναλύουν τα γενικά σημεία 
επαφής τέτοιων «στοχευμένων κυρώσεων» με το ποινι-
κό δίκαιο, μεταξύ άλλων και υπό το πρίσμα της θεωρί-
ας του ποινικού δικαίου του εχθρού (‘It Is Not a Crime 
to Be on the List, but …’ – Targeted Sanctions and the 
Criminal Law). 
Συνολικά, η συγκριτική και αξιολογική ανάλυση των 
σχετικών ζητημάτων και μοντέλων ποινικής πρόληψης 
και καταστολής που επιχειρείται στο παρόν συλλογικό 
έργο, κατορθώνει να αναδείξει με επιτυχία τόσο τα ση-
μαντικότερα γενικά χαρακτηριστικά και προβλήματα 
των μοντέρνων εθνικών, διεθνικών και διεθνών συστη-
μάτων ελέγχου του εγκλήματος, όσο και την κεντρική 
θέση που φαίνεται να κατέχουν πλέον στη δικαιοπολι-
τική πραγματικότητα εξαιρετικής φύσεως μορφώματα 
και εναλλακτικοί μηχανισμοί όπως το δίκαιο της ασφά-
λειας (security law) και τα σύγχρονα διακρατικά και 
προληπτικά εργαλεία καταπολέμησης της τρομοκρατί-
ας.
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