
Στέργιος Αλεξιάδης, Ομ. Καθηγητής, ΑΠΘ
Γεώργιος Αντωνόπουλος, Αν. Καθηγητής, Παν/μιο Teesside, Ηνωμένο 

Βασίλειο
Βασιλική Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια, π. Αντιπρύτανης Παντείου Παν/μίου

Candido Da Agra, Καθηγητής, Παν/μιο Porto, Πορτογαλία
Σοφία Βιδάλη, Αν. Καθηγήτρια, ∆ΠΘ

Βασιλική Βλάχου, Επίκ. Καθηγήτρια, Πάντειο Παν/μιο
Pierre-Henri Bolle, Ομ. Καθηγητής, Παν/μιο Neuchâtel, Ελβετία

Jacques Borricand, Ομ. Καθηγητής, Παν/μιο Aix-Marseille, Γαλλία
Henri Bosly, Ομ. Καθηγητής, τ. Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής, Παν/μιο 

Louvain, Βέλγιο
Serge Brochu, Καθηγητής, Παν/μιο Montreal, Καναδάς

Willy Bruggeman, τ. Αν. ∆/ντής Europol, ∆ρ. Εγκληματολογίας Παν/μίου 
Βρυξελλών

Στράτος Γεωργούλας, Επίκ. Καθηγητής, Παν/μιο Αιγαίου
Σοφία Γιοβάνογλου, ∆Ν, Επιστημονική Συνεργάτιδα Αριστοτελείου Παν/μίου 

Θεσσαλονίκης
Ιωάννα Γουσέτη, Course tutor - LSE

Maurice Cusson, Καθηγητής, Παν/μιο Μontréal, Καναδάς
Γεώργιος ∆ημήτραινας, ∆ικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής, ∆ΠΘ
Νικόλαος ∆ημητράτος, ∆ικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/

μίου Αθηνών
Χαράλαμπος ∆ημόπουλος, Καθηγητής, ∆ΠΘ

Jan van Dijk, Καθηγητής, Παν/μιο Tilburg, Ολλανδία
Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια, ∆ιευθύντρια ΠΜΣ Εγκληματολογίας, 

Πάντειο Παν/μιο
∆ημήτριος Ζημιανίτης, Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 

Λουξεμβούργο
Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Uberto Gatti, Καθηγητής, Παν/μιο Genova, Ιταλία
Cecil Greek, Καθηγητής, Florida State University, ΗΠΑ

Ανδρέας Καπαρδής, Καθηγητής, Παν/μιο Κύπρου
Λάμπρος Καράμπελας, Ομ. Καθηγητής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Βασίλης Καρύδης, Καθηγητής, Παν/μιο Πελοποννήσου
Georges Kellens, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Λιέγης, Βέλγιο

Κώστας Κοσμάτος, ∆ικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής, ∆ΠΘ
Νικόλαος Κουλούρης, Αν. Καθηγητής, ∆ΠΘ, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Νέστωρ Κουράκης, Ομ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Μαρία Κρανιδιώτη, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Helmut Kury, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Freiburg
Γρηγόρης Λάζος, Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο
Έφη Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια, Πάντειο Παν/μιο
Αντώνης Μαγγανάς, Ομ. Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο
Gaëtan Di Marino, Καθηγητής, Παν/μιο Aix-Marseille, Γαλλία
Γεώργιος Νικολόπουλος, Καθηγητής Εγκληματολογίας, Πάντειο Παν/μιο
Γιάννης Πανούσης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Ευστράτιος Παπαθανασόπουλος, Λέκτορας Νομικής Αθηνών, 
Αντεισαγγελέας Εφετών 
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής
Χάρης Παπαχαραλάμπους, ∆ικηγόρος, Αν. Καθηγητής, Παν/μιο Κύπρου
Stefan Parmentier, Καθηγητής, Καθολικό Παν/μιο Leuven, Βέλγιο
Νίκος Πασσάς, Καθηγητής, Παν/μιο Northeastern, Βοστώνη, ΗΠΑ
Νικόλαος Πατεράκης, ∆ικηγόρος, LLM Tübingen, Μ∆Ε Ποινικών 
Επιστημών, υπ. ∆Ν
Αγγελική Πιτσελά, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
Χαράλαμπος Πουλόπουλος, ∆ρ. Κοινωνικών Επιστημών, ∆ιευθυντής 
ΚΕΘΕΑ
Nicolas Queloz, Καθηγητής, Παν/μιο Fribourg, Ελβετία 
Καλλιόπη Σπινέλλη, Ομ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Αθανασία Συκιώτου, Αν. Καθηγήτρια, ∆ΠΘ
Τόνια Τζαννετάκη, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Ευγένιος Τριβιζάς, Καθηγητής, Παν/μιο Reading, Αγγλία
Ανδρομάχη Τσελώνη, Καθηγήτρια, Παν/μιο Nottingham Trent, Ηνωμένο 
Βασίλειο
Αγλαΐα Τσήτσουρα, Ομ. Καθηγήτρια, Παν/μιο Βρυξελλών, τ. ∆/ντρια 
Εγκληματ. Προβλημάτων Συμβουλίου της Ευρώπης
Ιωάννα Τσίγκανου, ∆Ν, ∆ιευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών 
Χρήστος Τσουραμάνης, ∆ικηγόρος, ∆Ν, Καθηγητής ΤΕΙ
Emilio Viano, Καθηγητής, American University, Washington, ΗΠΑ 
Irvin Waller, Καθηγητής, Παν/μιο Ottawa, Καναδάς
Ανθοζωή Χάιδου, Καθηγήτρια, Πάντειο Παν/μιο
Ευάγγελος Χαϊνάς, Υπ. ∆ιδάκτωρ Παντείου Παν/μίου
Αναστασία Χαλκιά, ∆ιδάκτωρ Εγκληματολογίας Παντείου Παν/μίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ιάκωβος Ι. Φαρσεδάκης, Ομ. Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο

Ι∆ΡΥΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Βασιλική Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια, Πάντειο Παν/μιο
Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια, Πάντειο Παν/μιο

Γρηγόρης Λάζος, Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο
Έφη Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια, Πάντειο Παν/μιο

Αντώνης Μαγγανάς, Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο
Γεώργιος Νικολόπουλος, Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο
Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Ομ. Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο
Ανθοζωή Χάιδου, Καθηγήτρια, Πάντειο Παν/μιο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ερικαίτη Τρύφωνα, ∆ικηγόρος, Μ∆Ε
Βασιλική Σισμανίδου, ∆ικηγόρος, Μ∆Ε

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ  ΕΚ∆ΟΣΗ



ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Το περιοδικό «Εγκληματολογία» δέχεται πρωτότυπα άρθρα, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, που πραγματεύονται σημαντικά ζητήματα που 
αφορούν στις θεματικές του, τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί ούτε τελούν υπό δημοσίευση σε άλλα περιοδικά.

Οι υποβαλλόμενες προς δημοσίευση μελέτες θα πρέπει:
α. να μην υπερβαίνουν τις 10.000 λέξεις
β. να φέρουν τίτλο (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
γ. να συνοδεύονται από σύντομη περίληψη (max. 80 λέξεων) στην αγγλική και ελληνική γλώσσα
δ. να έχουν εσωτερική αρίθμηση και υπότιτλους 

Υποβολή: Τα κείμενα υποβάλλονται στον εκδοτικό οίκο «Νομική Βιβλιοθήκη» [υπ’ όψιν της Υπεύθυνης Συντονισμού & Επιμέλειας  Έκδοσης 
κ. Βασιλικής Σισμανίδου], σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή (word), στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: vasiliki.sismanidou@nb.org

Αξιολόγηση: Τα υποβληθέντα κείμενα αξιολογούνται από τον Ιδρυτή - ∆ιευθυντή του περιοδικού, ο οποίος εφόσον τα εγκρίνει, αποφασίζει τον 
χρόνο και τη σειρά της δημοσίευσής τους. Τυχόν αρνητικές αποφάσεις δεν αιτιολογούνται.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η ολική ή μερική αναπαραγωγή ή μετάδοση κειμένων του περιοδικού με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο με τη ρητή άδεια του Εκδότη και 
υπό την προϋπόθεση ρητής αναφοράς του Συγγραφέα, του Εκδότη και του τεύχους/σελίδας του περιοδικού.

∆ΗΛΩΣΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
Το περιεχόμενο του παρόντος έργου έχει τύχει επιμελούς και αναλυτικής επιστημονικής επεξεργασίας. Ο εκδοτικός οίκος και οι συντάκτες δεν 
παρέχουν διά του παρόντος νομικές συμβουλές ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες, ουδεμία δε ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία τρίτου λόγω 
ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε, εν όλω ή εν μέρει, στο περιεχόμενο του παρόντος έργου.

Το χαρτί που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του εντύπου περιοδικού 
δεν προέρχεται από φυσικά δάση αλλά από αδειοδοτημένα δασικά φυτώρια

Law Publishers in Europe

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚ∆ΟΣΗ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ
www.nb.org | e-mail: info@nb.org

ΑΘΗΝΑ Μαυρομιχάλη 23 | 106 80 | Τ 210 3678800 (30 γραμμές) | F 210 3678819 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ 2310 532134 | ΠΑΤΡΑ Τ 2610 361600

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Φυσικά πρόσωπα, 30 € | Νομικά πρόσωπα, 40 € | ∆ικαστές, 26 € | Οργανισμοί - Τράπεζες, 55 € | ∆ικηγορικοί Σύλλογοι, 35 € | Φοιτητές, 20 €

Εξωτερικού, 150 €  | Κύπρος, 50 € | Τιμή τεύχους, 15 €

Επικοινωνία για Συνδρομές & Τεύχη: Zωή Βερνάρδου Τ 210 3678958 | sales@nb.org

ISSN 1792-751Χ

CREATIVE: Λάμπρος Μαντζαβίνος
DESKTOP PUBLISHING: Ρούσσα Πετράτου

ATELIER: Θεόδωρος Μαστρογιάννης, Νεκταρία Καπογιάννη, Αλεξάνδρα Μποζιονέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ



EDITORIAL
Ιάκ. Φαρσεδάκης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας

Έλληνες εγκληματολόγοι από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό συνομιλούν 

για την πρόληψη του εγκλήματος

Πρ. Παυλόπουλος, Χαιρετισμός  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ν. Κουράκης, Χαιρετισμός  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ι.  Πρόληψη του εγκλήματος και τάσεις 
της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής

Ιάκ. Φαρσεδάκης, Η Πρόληψη του Εγκλήματος 
ως Μέσον Αντεγκληματικής Πολιτικής  . . . . . . . . . . . 12

Ν. Κουράκης, Η Κοινωνική Δικαιοσύνη 
ως βασικό εργαλείο πρόληψης του εγκλήματος  . . 16

Κ. Σπινέλλη, Το «ευ ζην» συντελεί 
στην πρόληψη της εγκληματικότητας; 
Πρόσφατες ερευνητικές αναζητήσεις  . . . . . . . . . . . . 28

Ι. Πανούσης, ΜΜΕ και Πρόληψη: σύμπραξη 
ή σύγκρουση;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Χ. Ζαραφωνίτου, «Κοινοτικές» μορφές 
πρόληψης του εγκλήματος και του φόβου 
του εγκλήματος. 
Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης - 
Αστυνομικός της Γειτονιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Α. Συκιώτου, Η πρόληψη του εγκλήματος 
στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης. 
Πρόληψη ή προφύλαξη; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Σύγχρονες προληπτικές 
παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. 
Επίδραση και συνέπειες στο παράδειγμα 
της ενωσιακής παρέμβασης για 
την ποινικοποίηση της τρομοκρατίας. . . . . . . . . . . . . 58

ΙΙ.  Σωφρονιστική πολιτική, προληπτική 
κράτηση και πρόληψη της υποτροπής 

Γ. Νικολόπουλος, Η στροφή της αντεγκληματικής 
πολιτικής στην πρόληψη και η διοικητική 
κράτηση των παράτυπων αλλοδαπών  . . . . . . . . . . . 69

Ν. Κουλούρης, Η ποινική μεταχείριση 
των δραστών αξιόποινων πράξεων 
στην κοινότητα: «τίποτα δεν αποδίδει» ή 
«όλα είναι ευπρόσδεκτα»; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Δ. Σορβατζιώτη, Η αποτελεσματικότητα 
των Δικαστηρίων Θεραπείας από τα Ναρκωτικά 
στο φαινόμενο της «κυλιόμενης πόρτας». . . . . . . . . 86

Γ. Γιαννούλης, H πρόληψη της υποτροπής 
μέσω νεότερων σωφρονιστικών μοντέλων 
αποκατάστασης/επανένταξης (rehabilitation). 
Τα μοντέλα RNR και GL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Φ. Μηλιώνη, Δυνατότητες πρόληψης 
της υποτροπής αποφυλακισμένων μέσω 
προγραμμάτων επανένταξης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

ΙΙΙ.  Πρόληψη της θυματοποίησης 
και εμπιστοσύνη στο ποινικό σύστημα

Β. Αρτινοπούλου, Η προστασία των δικαιωμάτων 
των θυμάτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 
Νομοθεσία και πολιτικές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Β. Βλάχου, Πρόληψη του εγκλήματος και θύμα. 
Μία ατραπός διαμέσου Συμπληγάδων . . . . . . . . . . . 135

Ι. Τσίγκανου, Επίσημος κοινωνικός έλεγχος 
και πρόληψη του εγκλήματος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Α. Πλεύρη, Πρόληψη της βίας κατά 
των γυναικών. Η συμβολή της δημόσιας 
αποκάλυψης και των δημοσίων κινημάτων, 
όπως του κινήματος #ΜeToo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

IV.  Η συμβολή των δικανικών επιστημών 
στην πρόληψη του εγκλήματος

Χ. Τσουραμάνης, Η πρόληψη του εγκλήματος 
με βάση τις απόψεις της βιοκοινωνικής 
εγκληματολογίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Σ. Σουκαρά, Η εξιχνίαση του εγκλήματος 
μέσω των μεθόδων της ανακριτικής ως βασική 
προϋπόθεση για την αποτροπή του  . . . . . . . . . . . . . 160

Ε. Φασούλα, Βιομετρικές υπογραφές: 
Δυνατότητες και όρια στην πρόληψη νέων 
μορφών πλαστογραφίας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Ε. Συρμαλή, Η μελέτη ψυχοκοινωνικών 
δυσλειτουργιών ως μέσο πρόληψης 
του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας. . . . . . . . . . . 175

V.  Ειδικά θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκής 
αντεγκληματικής πολιτικής

Ε. Στεργιούλης, Αστυνόμευση & Διεθνές 
Δίκαιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Ι. Τζιβάρας, Η πρόληψη του εγκλήματος 
και η χάραξη αντεγκληματικής πολιτικής 
στο πλαίσιο του Ποινικού Διεθνούς Δικαίου. . . . . . 189

Φ. Σπυρόπουλος, Η διασπορά ψευδών ειδήσεων 
(“fake news”) – (Ανα)στοχασμοί για τις πρακτικές, 
τα όρια και τα παραδείγματα της πρόληψης 
της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο  . . . . . . . . . 195

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



EDITORIAL
Farsedakis I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

 CONGRESS COMMUNICATIONS
Hellenic Society of Criminology 

Greek criminologists from Greece and abroad 
discuss on crime prevention

Pavlopoulos Pr., Greeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Courakis N., Greeting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

I.  Crime prevention and trends of modern 
crime policy

Farsedakis I., Prevention as a crime 
policy measure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Courakis N., Social justice as a basic tool 
of crime prevention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Spinellis C., Is “well-being” a contributing 
factor to crime prevention? Pursuits of recent 
research studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Panousis G., Media and crime prevention  . . . . . . . . 37

Zarafonitou C., ‘Community’ forms 
of the prevention of crime and fear of crime: 
Local Crime Prevention Councils – 
Neighbourhood Police Officer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Sykiotou A., Crime prevention in the era 
of globalization: Prevention or precaution? . . . . . . . 52

Kaifa-Gbandi M., Modern preemptive 
interventions to tackle crime – their impact 
and consequences on the example of the 
European Union’s model for the criminalization 
of terrorism  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

II.  Correctional policy, administrative 
detention and prevention of recidivism

Nikolopoulos G., The administrative detention 
of third country nationals as part 
of the preventive turn of criminal policy  . . . . . . . . . 69

Koulouris N., Offenders’ penal treatment 
in the community: “Nothing works” 
or “everything is welcome”?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Sorvatzioti D., The effectiveness 
of Drug Courts and the phenomenon 
of the revolving door. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Giannoulis G., Newer models of correctional 
rehabilitation for the prevention of recidivism: 
The Risk Need Responsivity Model 
and the Good Lives Model  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Milioni F., The recidivism prevention 
of ex-prisoners via projects 
for their reintegration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

III.  Prevention of victimization 
and confidence in the criminal 
justice system

Artinopoulou V., The protection of victims’ 
rights on European and national level: 
Law and policies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Vlachou V., Crime prevention and victim: 
a path through Clashing Rocks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Tsigkanou I., Formal social control 
and crime prevention  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Plevri A., Prevention of violence against women: 
The contribution of public disclosure and public 
movements, such as the # MeToo movement. . . . . 146

IV.  The contribution of forensic sciences 
in crime prevention

Tsouramanis C., Crime prevention based 
on bio-social criminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Soukara S., Crime detection by using 
specialized investigative methods 
as a means to its prevention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Fasoula E., Biometric signatures: preventing 
new types of forgery - possibilities and limits. . . . 168

Syrmali E., The study of psychosocial 
dysfunctions as a means of preventing 
the crime of homicide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

V.  Special issues of international 
and European crime policy

Stergioulis E., Policing & international law. . . . . . 183

Tzivaras I., Crime prevention and criminal 
policy making in the frame of the international 
criminal law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Spyropoulous F., Fake news disseminations – 
Reflections on practices, limits and examples 
of preventing disinformation on the internet  . . . . 195

TABLE OF CONTENTS



Online πρόσβαση στην Εγκληματολογία, στην Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου www.qualex.gr

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
Η στροφή της αντεγκληματικής πολιτικής στην πρόλη-
ψη και η διοικητική κράτηση των παράτυπων αλλοδαπών. 
Μελ. Γ. Νικολόπουλος, σελ. 69.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ 
Η μελέτη ψυχοκοινωνικών δυσλειτουργιών ως μέσο πρό-
ληψης του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας. Μελ. Ε. Συρ-
μαλή, σελ. 175.

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ 
Αστυνόμευση & Διεθνές Δίκαιο. Μελ. Ε. Στεργιούλης, σελ. 
183.

ΒΙΑ 
Πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Μελ. Ά. Πλεύρη, 
σελ. 146.

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
Η διασπορά ψευδών ειδήσεων (“fake news”) – (Ανα)στο-
χασμοί για τις πρακτικές, τα όρια και τα παραδείγματα της 
πρόληψης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Μελ. Φ. 
Σπυρόπουλος, σελ. 195.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η πρόληψη του εγκλήματος και η χάραξη αντεγκληματικής 
πολιτικής στο πλαίσιο του Ποινικού Διεθνούς Δικαίου. Μελ. 
Ι. Τζιβάρας, σελ. 189.

ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως βασικό εργαλείο πρόληψης του 
εγκλήματος. Μελ. Ν. Κουράκης, σελ. 16.

ΕΓΚΛΗΜΑ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Η ποινική μεταχείριση των δραστών αξιόποινων πράξεων 
στην κοινότητα: «τίποτα δεν αποδίδει» ή «όλα είναι ευπρόσ-
δεκτα»; Μελ. Ν. Κουλούρης, σελ. 77. 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 
H πρόληψη της υποτροπής μέσω νεότερων σωφρονιστικών 
μοντέλων αποκατάστασης/επανένταξης (rehabilitation). 
Μελ. Γ. Γιαννούλης, σελ. 103.

ΘΥΜΑΤΑ 
Η προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο. Μελ. Β. Αρτινοπούλου, σελ. 127.

Πρόληψη του εγκλήματος και θύμα. Μελ. Β. Βλάχου, σελ. 
135.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΜΜΕ και Πρόληψη: σύμπραξη ή σύγκρουση; Μελ. Ι. Πανού-
σης, σελ. 37.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
Η αποτελεσματικότητα των Δικαστηρίων Θεραπείας από τα 
Ναρκωτικά στο φαινόμενο της «κυλιόμενης πόρτας». Μελ. 
Δ. Σορβατζιώτη, σελ. 86.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
Βιομετρικές υπογραφές: Δυνατότητες και όρια στην πρόλη-
ψη νέων μορφών πλαστογραφίας. Μελ. Ε. Φασούλα, σελ. 
168.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
Το «ευ ζην» συντελεί στην πρόληψη της εγκληματικότη-
τας; Πρόσφατες ερευνητικές αναζητήσεις. Μελ. Κ. Σπινέλ-
λη, σελ. 28.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
Επίσημος κοινωνικός έλεγχος και πρόληψη του εγκλήμα-
τος. Μελ. Ι. Τσίγκανου, σελ. 140.

Η εξιχνίαση του εγκλήματος μέσω των μεθόδων της ανα-
κριτικής ως βασική προϋπόθεση για την αποτροπή του. 
Μελ. Σ. Σουκαρά, σελ. 160.

Η πρόληψη του εγκλήματος με βάση τις απόψεις της βιοκοι-
νωνικής εγκληματολογίας. Μελ. Χ. Τσουραμάνης, σελ. 157.

Η πρόληψη του εγκλήματος στην εποχή της Παγκοσμιοποί-
ησης. Πρόληψη ή προφύλαξη; Μελ. Α. Συκιώτου, σελ. 52.

Η Πρόληψη του Εγκλήματος ως Μέσον Αντεγκληματικής 
Πολιτικής. Μελ. Ιάκ. Φαρσεδάκης, σελ. 12.

Σύγχρονες προληπτικές παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση 
του εγκλήματος. Μελ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, σελ. 58.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
«Κοινοτικές» μορφές πρόληψης του εγκλήματος και του 
φόβου του εγκλήματος. Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης - 
Αστυνομικός της Γειτονιάς. Μελ. Χ. Ζαραφωνίτου, σελ. 43.

ΥΠΟΤΡΟΠΗ 
Δυνατότητες πρόληψης της υποτροπής αποφυλακισμένων 
μέσω προγραμμάτων επανένταξης. Μελ. Φ. Μηλιώνη, σελ. 
119.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ



Εγκληματολογία 2019  Έτος 9ο

Στις αρχές της χρονιάς έλαβε χώραν το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, με θέμα 
την Πρόληψη του Εγκλήματος, με εισηγητές των διαφόρων θεματικών του γνωστούς Έλληνες επιστήμονες που εργάζο-
νται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το παρόν τεύχος του περιοδικού μας είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην 
αναπαραγωγή των εισηγήσεών που έγιναν στο Συνέδριο. Λόγω της έκτασης που καταλαμβάνουν, καταχωρείται μόνο 
ένα μέρος τους, το μεγαλύτερο. Οι υπόλοιπες θα περιληφθούν στο αμέσως επόμενο τεύχος του που θα συμπληρωθεί και 
από το σύνηθες περιεχόμενό του. Από τις οκτώ συνολικά συνεδρίες και ένα στρογγυλό τραπέζι, στο ανά χείρας τεύχος 
αναπαράγονται οι Εισηγήσεις των πρώτων πέντε, με τη σειρά που αυτές παρουσιάσθηκαν στο Συνέδριο, ενώ προηγείται 
η παράθεση των Χαιρετισμών του τ.Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου και του κατά τη σύ-
γκληση του Συνεδρίου Προέδρου της ΕΕΕ Ομοτίμου Καθηγητού κ. Νέστορα Κουράκη. 

Δράττομαι της ευκαιρίας έναρξης δημοσίευσης των εισηγήσεωνν για να εκφράσω τις πιο εγκάρδιες ευχαριστίες μου στους 
κύριους συντελεστές της παρούσας έκδοσης. Πρώτα απ’όλα στις Κυρίες Τρύφωνος και Σισμανίδου από πλευράς του εκ-
δοτικού οίκου «Νομική Βιβλιοθήκη» και στον Κύριο Πανάγο από πλευράς του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματο-
λογίας για την επιμέλεια συγκέντρωσης, ταξινόμησης, επαναπροώθησης των δοκιμίων προς τους συγγραφείς για έλεγ-
χο και, γενικώς, για όλο τον κόπο που κατέβαλαν για την αρτιότητα της παρουσίασης. Επίσης, κατ’εξοχήν, ιδιαίτερες 
ευχαριστίες οφείλονται και στους συναδέλφους Κύριο Νέστορα Κουράκη και Κυρία Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Πρόεδρο και 
Γενική Γραμματέα, αντιστοίχως, κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του Συνεδρίου, για τη συνδρομή τους και την αποφα-
σιστική παρέμβασή τους , όταν αυτή κατέστη αναγκαία για την επίσπευση της έκδοσης, αλλά, κυρίως, και για τη σημα-
ντική συμβολή τους στην όλη διοργάνωση του Συνεδρίου. Και, βεβαίως, σε όλους τους Εισηγητές για τις αξιόλογες συμ-
βολές τους.

Στην πρώτη Συνεδρία που είχε ως μερικότερη θεματική την Πρόληψη του εγκλήματος και τις τάσεις της σύγχρονης α-
ντεγκληματικής πολιτικής έγιναν οι ακόλουθες Εισηγήσεις: Μία Γενική Εισαγωγή στο θέμα από τον υπογράφοντα το πα-
ρόν με τίτλο «Η Πρόληψη του εγκλήματος ως μέσον αντεγκληματικής πολιτικής». Σε αυτήν, δίδονται κάποιες απαντήσεις 
σε ειδικά θέματα που αφορούν την Αντεγκληματική πόλιτική και την Πρόληψη του εγκλήματος και γίνεται αναφορά στις 
σύγχρονες διεθνείς τάσεις και ειδικότερα στις ευρωπαϊκές. Ακολουθεί η παράθεση της Εισήγησης του κ. Ν. Κουράκη, με 
τίτλο «Η Κοινωνική Πρόληψη ως βασικό εργαλείο πρόληψης του εγκλήματος», όπου ο εισηγητής αναπτύσσει τις έννοιες 
και τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αξιοκρατικής ακριβοδικίας, πυλώνες της Κοινωνικής Δικαιοσύνης που, 
εφαρμοζόμενοι και στα τρία επίπεδα της ποινικής καταστολής, έχουν αποφασιστική συμβολή στην πρόληψη του εγκλή-
ματος. Στη δική της Εισήγηση, με τίτλο «Το ευ ζην συμβάλλει στην πρόληψη της εγκληματικότητας; Πρόσφατες ερευνη-
τικές αναζητήσεις», η Κα Κ. Σπινέλλη εννοιολογεί τον όρο «ευ ζην» και αναφέρεται στις δυνατότητες της ερευνητικής δι-
ερεύνησής της σχέσης του με την πρόληψη, με αξιοποίηση των ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ. Ο κ. 
Ι. Πανούσης, από την πλευρά του, αναπτύσσει το θέμα «ΜΜΕ και Πρόληψη: Σύμπραξη ή σύγκρουση;» αναφέρεται στη 
συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική και τονίζει την ανάγκη της αποφυγής των στερεοτύπων και της δημιουργίας ηθι-
κών πανικών από τα ΜΜΕ. Στη συνέχεια, η Κα Χ. Ζαραφωνίτου εκθέτει τις «Κοινοτικές μορφές πρόληψης του εγκλήμα-
τος και του φόβου του εγκλήματος: Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης-Αστυνομικός της Γειτονιάς», με αναφορά στην ευρύτε-
ρη συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική, αναλύοντας ιδιαίτερα τις σοβαρές δυσχέρειες εφαρμογής αυτών των μορφών 
πρόληψης στη χώρα μας. Στην Εισήγησή της η Κα Α. Συκιώτου, με τίτλο «Η πρόληψη του εγκλήματος στην εποχή της 
Παγκοσμιοποίησης. Πρόληψη ή Προφύλαξη;» παρατηρεί μια σταδιακή προσέγγιση ποινικού και αστικού δικαίου, μέσω 
της ομογενοποίησης των εννοιών αυτών που έχουν αποκτήσει συνώνυμο περιεχόμενο απέναντι στην έννοια της επικιν-
δυνότητας. Και η πρώτη συνεδρία περατούται με την Εισήγηση της Κας Μ. Καϊάφα-Γκμάντι: «Σύγχρονες προληπτικές πα-
ρεμβάσεις στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. Επίδραση και συνέπειες στο παράδειγμα της ενωσιακής παρέμβασης για 
την ποινικοποίηση της τρομοκρατίας». Σε αυτήν αναδεικνύεται η μετακίνηση της ποινικής καταστολής στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, σε στάδια πρωθύστερα της αντικειμενικής διακινδύνευσης εννόμων αγαθών και η καθοριστική στήριξη του 
αξιοποίνου στο εγκληματικό φρόνημα των προσώπων.

Η δεύτερη Συνεδρία που έχει ως εικότερη θεματική την Σωφρονιστική πολιτική, την προληπτική κράτηση και την πρό-
ληψη της Υποτροπής, ξεκινά με την Εισήγηση του κ. Γ. Νικολόπουλου («Η στροφή της αντεγκληματικής πολιτικής στην 
πρόληψη και η διοικητική κράτηση των παράτυπων αλλοδαπών»), αναφέρεται στην επίκληση των στόχων που χρησιμο-
ποιούνται για την νομιμοποίησή της και στα διακυβεύματα που προβάλλουν αναφορικά με την προστσία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των μετακινουμένων αλλοδαπών και στη διαφάνεια της διοικητικής δράσης. Συνεχίζεται με την Εισήγηση 
του κ. Ν. Κουλούρη («Η ποινική μεταχείριση των δραστών αξιοποίνων πράξεων στην Κοινότητα: «Τίποτα δεν αποδίδει» 
ή «Όλα είναι ευπρόσδεκτα;») όπου εξετάζονται, κριτικά, ζητήματα σχετιζόμενα με την αποδοτικότητα και την αποτελε-
σματικότητα των εναλλακτικών ή εκτελουμένων στην Κοινότητα μέτρων. Ο κ. Γ. Γιαννούλης στην Εισήγησή του («Η Πρό-
ληψη της Υποτροπής μέσω νεοτέρων σωφρονιστικών μοντέλων αποκατάστασης/επανένταξης. Τα μοντέλα RNR και G»), 
παρουσιάζει το μοντέλο “Κίνδυνος-Ανάγκη-Ανταποκρισιμότητα” και εκείνο του “Ευ ζην” και εξετάζει τις κανονιστικές 
βάσεις εφαρμογής τους και τις πρακτικές δυνατότητες υλοποίησής τους στη χώρα μας., ενώ η Κα Φ. Μηλιώνη, αναφέ-
ρεται στις «Δυνατότητες πρόληψης της Υποτροπής αποφυλακισμένων μέσω προγραμμάτων επανένταξης», αναφέροντας 
ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά παραδείγματα από το εξωτερικό.

EDITORIAL



EDITORIAL 7

Online πρόσβαση στην Εγκληματολογία, στην Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου www.qualex.gr

Η τρίτη Συνεδρία που αφορούσε την Πρόληψη του εγκλήματος και την εμπιστοσύνη στο ποινικό σύστημα καλύφθηκε από 
τις Εισηγήσεις των κκ. Β. Αρτινοπούλου, Β. Βλάχου, Ι. Τσίγκανου και Α. Πλεύρη. Η Εισήγηση της Κας Αρτινοπούλου με 
τίτλο «Η προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο-Νομοθεσία και πολιτικές», επικε-
ντρώθηκε στην παρουσίαση και στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/29/EU και αναφέρθηκε στις επιστημονι-
κές πρωτοβουλίες, τις έρευνες και τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα μας, από την έκδοσή της μέχρι σήμερα. Η 
Κα Βλάχου στην Εισήγησή της με τίτλο «Πρόληψη του εγκλήματος και Θύμα. Μία ατραπός διαμέσου Συμπληγάδων», ανα-
φέρθηκε στις δυσχέρειες και στα εμπόδια που υπάρχουν και στη σημασία της ενίσχυσης του ρόλου του θύματος, ενώ η Κα 
Τσίγκανου, στη δική της Εισήγηση («Επίσημος Κοινωνικός Έλεγχος και Πρόληψη του Εγκλήματος»), επιχειρεί μια συνολι-
κή θεώρηση των ευρημάτων των εμπειρικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί στη χώρα μας και υποδεικνύουν μια ιστορικά 
και πολιτισμικά εδραιωμένη επιφυλακτικότητα απέναντι στα Δικαστήρια και κυρίως στην Αστυνομία. Η τελευταία Εισή-
γηση αυτής της Συνεδρίας της Κας Πλεύρη, με θέμα την «Πρόληψη της βίας κατά των γυναικών: Η συμβολή της δημόσιας 
αποκάλυψης και των δημοσίων κινημάτων, όπως του κινήματος #Me Too», εστιάζει στα προληπτικά μέτρα και στις «Κα-
λές Πρακτικές» που μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάδειξη, αντιμετώπιση και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Η επόμενη Συνεδρία που είχε ως ειδικότερη θεματική την Συμβολή των Δικανικών επιστημών στην Πρόληψη του εγκλή-
ματος καλύφθηκε από τις Εισηγήσεις του κ. Χ. Τσουραμάνη και των κκ. Στ. Σουκαρά, Ευ. Φασούλα και Έ. Συρμαλή. Η 
Εισήγηση του κ. Τσουραμάνη με τίτλο «Η πρόληψη του εγκλήματος με βάση τις απόψεις της βιοκοινωνικής Εγκληματο-
λογίας», αναφέρθηκε στις απόψεις των υποστηρικτών αυτής της κατεύθυνσης και στα προγράμματα κοινωνικής επανέ-
νταξης που αυτοί συνιστούν. Η Κα Σουκαρά, από την πλευρά της, αναφέρεται στην «Εξιχνίαση του εγκλήματος μέσω των 
Μεθόδων της Ανακριτικής, ως βασική προϋπόθεση για την αποτροπή του», με σημείωση των εξειδικευμένων διερευνη-
τικών τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί, ενώ η Κα Φασούλα στην Εισήγησή της με θέμα «Βιομετρικές υπογραφές: Δυνατό-
τητες και όρια στην πρόληψη των μορφών πλαστογραφίας», αναλύει τους λόγους πρόκρισης της ηλεκτρονικής υπογρα-
φής και την έκταση δυνατής εφαρμογής της. Τέλος, η Κα Συρμαλή («Η μελέτη ψυχοκοινωνικών δυσλειτουργιών ως μέσο 
πρόληψης του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας»), αναφέρεται στο διαμορφωμένο ψυχοκοινωνικό υπόβαθρο που οδη-
γεί στην εκδήλωση της εγκληματικής συμπεριφοράς και στην ανάγκη μελέτης και διερεύνησης των βαθυτέρων κινήτρων 
προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι πρόληψής της.

Τέλος, στην Πέμπτη Συνεδρία, τελευταία της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου, εξετάσθηκαν Ειδικά θέματα διεθνούς και ευ-
ρωπαϊκής αντεγκληματικής πολιτικής. Στην Εισήγησή του ο κ. Ε. Στεργιούλης («Αστυνόμευση και Διεθνές Δίκαιο») παρα-
τηρεί πως στο νέο διαμορφωθέν διεθνές πλαίσιο η νομιμότητα της αστυνόμευσης μετατοπίζεται, από το εθνικό στο επί-
πεδο της διεθνούς κοινότητας, εστιάζοντας πρωτίστως στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, στο 
πλαίσιο των αρχών της Δημοκρατίας. Ο κ. I. Τζιβάρας, από την πλευρά του, αναπτύσσοντας το θέμα του («Η Πρόληψη 
του εγκλήματος και η χάραξη αντεγκληματικής πολιτικής στο πλαίσιο του Ποινικού Διεθνούς Δικαίου») παρατηρεί ότι τα 
κατά το Διεθνές Δίκαιο εγκλήματα συνδέονται στενά με προσβολές αξιών κοινού ενδιαφέροντος για όλη τη Διεθνή Κοι-
νωνία και αναδεικνύει την αντεγκληματική πολιτική που ασκείται μέσω των μηχανισμών που εισάγει το Ποινικό Διεθνές 
Δίκαιο. Στην τελευταία Εισήγηση της Συνεδρίας αυτής ο κ. Φ. Σπυρόπουλος («Διασπορά ψευδών ειδήσεων. (Ανα)στοχα-
σμοί για τις πρακτικές, τα όρια και τα παραδείγματα της πρόληψης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο») αναδεικνύει 
τα μέτρα και τις πρακτικές αντιμετώπισης του φαινομένου, καθώς και τα όρια και τα εμπόδια που αφορούν στις παρεμ-
βάσεις πρόληψης εν γένει, επιχειρώντας και μια κριτική προσέγγιση των πρακτικών πρόληψης.

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω συνοπτική αναφορά, είναι εμφανής ο πλούτος των Εισηγήσεων. Είναι βέβαιο πως ο 
προσεκτικός αναγνώστης τους πολλά έχει να ωφεληθεί.

Ιάκωβος Φαρσεδάκης

Ομότιμος Καθηγητής
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας 

Βραβείο Beaumont – Tocqueville
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Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή συμμετέχω σε αυτό το, εξαι-
ρετικής σημασίας, Διεθνές Συνέδριο για την πρόληψη του 
εγκλήματος και συγχαίρω θερμώς για την πρωτοβουλία 
την Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας καθώς και, προ-
σωπικώς, τον φίλο και συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο Κα-
θηγητή κ. Νέστορα Κουράκη, ο οποίος το εμπνεύσθηκε και 
το οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία. 
Ομολογώ, όπως είναι αυτονόητο, ότι δεν αισθάνομαι ει-
δικός, για να μπω στο βάθος της θεματικής του Συνεδρί-
ου σας. Επομένως, βρίσκομαι μαζί σας πολύ περισσότε-
ρο για να παρακολουθήσω τις εισηγήσεις και παρεμβάσεις 
στο Συνέδριό σας, των οποίων βεβαίως το περιεχόμενο θα 
πληροφορηθώ από τα σχετικά Πρακτικά, που αναμένουμε 
όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Σας παρακαλώ μόνο να μου επιτρέψετε την διατύπωση ορι-
σμένων σκέψεων για ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, το 
οποίο αφορά το, ήδη ορατό, ενδεχόμενο εμφάνισης και 
εξάπλωσης μιας, εξίσου πολύ συγκεκριμένης, παραβατικό-
τητας -επέκεινα δε εγκληματικότητας- οφειλόμενης σε κά-
ποιες πτυχές της σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης. Πρό-
κειται για τις πτυχές που αφορούν την ραγδαία εξάπλωση 
και επιδείνωση της από τον John Maynard Keynes -μάλιστα 
εδώ και πολλές δεκαετίες πριν- οιονεί «προφητικώς» επι-
σημανθείσας «τεχνολογικής ανεργίας». Υπό άλλους όρους, 
ενός είδους «δομικής», και γι’ αυτό άκρως επικίνδυνης 
κοινωνικώς, ανεργίας. Ειδικότερα:
Α. Ουδείς μπορεί ν’ αμφισβητήσει το γεγονός ότι η σύγ-
χρονη τεχνολογική πρόοδος έχει σαφώς ευεργετικές επι-
πτώσεις όσον αφορά το πεδίο της ανθρώπινης εργασίας. 
Επιπτώσεις, οι οποίες σχετίζονται, π.χ., τόσο με το γενικό-
τερο εργασιακό περιβάλλον -το οποίο γίνεται, τουλάχιστον 
κατά κανόνα, μεταξύ άλλων ασφαλέστερο και πιο υγιει-
νό- όσο και, κυρίως, με την φύση και την ποιότητα των θέ-
σεων εργασίας. Πραγματικά, δημιουργούνται καθημερινά 
νέες θέσεις εργασίας πολύ υψηλού επιπέδου, κατ’ εξοχήν 
σε ό,τι αφορά το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων, 
οδηγώντας έτσι σε μια πρωτόγνωρη και συνάμα ευεργετι-
κή αρμονική συνύπαρξη των προϋποθέσεων ανάπτυξης της 
προσωπικότητας του Ανθρώπου και της διαρκώς διευρυνό-

μενης χρήσης της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και των 
εφαρμογών τους στην καθημερινή πράξη και ζωή. 
Β. Όμως, είναι εξίσου αλήθεια ότι αυτή η πρόοδος ως προς 
τα σύγχρονα εργασιακά δεδομένα έχει και την άλλη όψη 
της, της οποίας τα δυσμενή αποτελέσματα επίσης ουδείς 
μπορεί να παραγνωρίσει και, πολύ περισσότερο, να υπο-
τιμήσει. Και τούτο διότι η ως άνω πρόοδος συνεπάγεται, 
εκ των πραγμάτων, σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας, 
αφού πολλές τέτοιες θέσεις χάνουν την παραγωγική τους 
χρησιμότητα δοθέντος ότι, λόγω των εξελίξεων της Πληρο-
φορικής και κυρίως της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο ανθρώ-
πινος παράγοντας στα πεδία των θέσεων αυτών τίθεται σ’ 
ένα είδος «περιθωρίου». Και όσο η τεχνολογική πρόοδος 
καλπάζει, δεν είναι μόνο το αρνητικό κόστος της απώλει-
ας θέσεων χειρωνακτικών ή γραμματειακών εργασιών που 
αυξάνει, και μάλιστα γεωμετρικώς. Το κόστος αυτό εκτεί-
νεται ακόμη και σε θέσεις εργασίας, που ως χθες εμφανί-
ζονταν εξειδικευμένες, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της 
εργασιακής ιεραρχίας. Άρα, θέσεις εργασίας που κατείχαν 
-ή και κατέχουν ακόμη- εργαζόμενοι με μορφωτικό και επι-
στημονικό επίπεδο άνω του, ως χθες, μέσου όρου. Εργαζό-
μενοι, οι οποίοι, υπό τις συνθήκες αυτές, είχαν επενδύσει 
πολύ χρόνο και κόπο για την κατοχύρωση των εργασιακής 
τους σταθερότητας και, ακόμη περισσότερο, είχαν «οικο-
δομήσει» έναν τρόπο κοινωνικής και οικονομικής ζωής, ο 
οποίος, σχεδόν από την μια στιγμή στην άλλη, καταρρέει, 
οδηγώντας τους σ’ ένα πραγματικά εφιαλτικό αδιέξοδο. 
Στο ίδιο ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να προστεθούν και 
νέοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν μπει ακό-
μη «στην παραγωγή», όμως έχουν, με πολύ μεγάλο κό-
στος γι’ αυτούς, οργανώσει τις σπουδές τους και το μέλλον 
τους με βάση τα δεδομένα συγκεκριμένων θέσεων εργα-
σίας, που εμφανίζονταν, στην αρχή του επαγγελματικού 
τους προσανατολισμού και προγραμματισμού, να εξασφα-
λίζουν ένα πολλά υποσχόμενο κοινωνικό και οικονομικό 
cursus hororum. 
Γ. Υπό τα δεδομένα αυτά αποκτά εξαιρετική επικαιρότητα 
η διαπίστωση, σύμφωνα με την οποία στην σύγχρονη Φιλε-
λεύθερη Δημοκρατία -πάντοτε με την μορφή της Αντιπρο-
σωπευτικής Δημοκρατίας- που σίγουρα είναι το πιο συμ-

Έλληνες εγκληματολόγοι από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό συνομιλούν 

για την πρόληψη του εγκλήματος
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βατό με την φύση του Ανθρώπου σύστημα διακυβέρνησης, 
ο μεγάλος κίνδυνος δεν είναι, βεβαίως, η κατά κυριολε-
ξία εκμετάλλευση του Ανθρώπου από τον Άνθρωπο, όπως 
είχε φαντασθεί ο Karl Marx. Σήμερα πια, και με τα κατά τ’ 
ανωτέρω τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα, ο μεγάλος 
κίνδυνος είναι η περιθωριοποίηση του Ανθρώπου, ως πα-
ράγοντα της κοινωνικής και οικονομικής δημιουργίας και 
παραγωγής. Στην οποία τον εξωθεί, κατά κύριο λόγο, η 
δια της οδού της άκριτης τεχνολογικής εξέλιξης αναγκαστι-
κή έξοδος από την «αγορά εργασίας» και, συνακόλουθα, 
από το πεδίο της, δια της προσωπικής του δημιουργίας, 
υπεράσπισης της αξίας του και της ελεύθερης ανάπτυξης 
της προσωπικότητάς του. 
Δ. Βεβαίως, η γενικευμένη αυτοματοποίηση στο πεδίο της 
παραγωγής φαίνεται ακόμη πολύ μακρινή, ενώ, όπως ήδη 
τονίσθηκε, ο κίνδυνος πλήρους υποκατάστασης του Αν-
θρώπου από τα δημιουργήματα της Τεχνολογίας -και ιδίως 
του συνδυασμού Πληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης- 
είναι μάλλον ουτοπικός. Παρ’ όλα αυτά η αλήθεια είναι 
πως η απώλεια θέσεων εργασίας παγκοσμίως, και δη θέ-
σεων υψηλού μορφωτικού επιπέδου, βαίνει με γεωμετρι-
κή πρόοδο. Μέσα σε αυτό το δυσοίωνο κοινωνικό και οι-
κονομικό τοπίο, ο μέσος Άνθρωπος αρχίζει να αισθάνεται 
κατά κάποιο τρόπο «άχρηστος», μπαίνοντας σ’ ένα είδος 
κοινωνικού και οικονομικού «περιθωρίου» και αντίστοι-
χης «απομόνωσης». Διότι δεν πρέπει να υποτιμούμε το γε-
γονός ότι, με τα συγκεκριμένα δεδομένα της Τεχνολογίας 
και της Επιστήμης, είναι εντελώς ανεύθυνο να πιστέψου-
με πως ο Άνθρωπος μπορεί να υπερασπισθεί την αξία του 
και να αισθανθεί πως αναπτύσσει ελεύθερα την προσω-
πικότητά του, αν απλώς του διασφαλισθούν -ίσως με την 
πρόοδο του Κοινωνικού Κράτους, πράγμα άκρως αμφίβο-
λο με βάση τα τωρινά δεδομένα της κυρίαρχης οικονομι-
κής αντίληψης διεθνώς- τα προς το ζην, δίχως όμως ενερ-
γό συμμετοχή στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και 
με εντελώς αβέβαιες προοπτικές ανέλιξης στην οικονομική 
και κοινωνική ιεραρχία. 

Ε. Η ανάλυση που προηγήθηκε πρέπει να προβληματίσει 
ακόμη περισσότερο, αν αναλογισθούμε ότι αυτές οι επι-
πτώσεις της κατά τ’ ανωτέρω «τεχνολογίας ανεργίας» μπο-
ρούν να εξηγήσουν εύγλωττα την ατμόσφαιρα μελαγχο-
λίας ή και κατάθλιψης, η οποία αρχίζει να κυριαρχεί σε 
ευρύτερες, δυστυχώς, κοινωνικές ομάδες σε πολλά ση-
μεία του Πλανήτη. Ιδίως δε σε κοινωνικές ομάδες νέων, 
με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και, αντίστοιχα, με ικανό-
τητες επιστημονικής, οικονομικής και κοινωνικής προ-
σφοράς πάνω από τον μέσο όρο. Το ζοφερό αυτό κλίμα 
εξωθεί, εκ των πραγμάτων, τον πληττόμενο από αυτές τις 
συνθήκες ζωής Άνθρωπο σε νοοτροπίες και συμπεριφορές 
άκρως υπονομευτικής, κοινωνικώς, ριζοσπαστικοποίησης. 
Και είναι προφανές ότι τέτοιες νοοτροπίες και συμπεριφο-
ρές οδηγούν, κυρίως τους νέους, π.χ. σε τάσεις είτε αμ-
φισβήτησης κάθε μορφής πολιτικής εξουσίας, ακόμη και 
της πιο νομιμοποιημένης δημοκρατικώς, λόγω της ανικα-
νότητάς της να εγγυηθεί στοιχειώδεις συνθήκες αξιοκρα-
τικής συνοχής του κοινωνικού συνόλου. Είτε προσήλωσης 
σε, «νεότευκτα» διεθνώς, αυταρχικά πρότυπα ηγεσίας, τα 
οποία -πολλές φορές μάλιστα με την «λεοντή» του φιλε-
λεύθερου δημοκρατικού προτύπου- εμφανίζονται, δήθεν, 
να «κήδονται», με συγκεκριμένες πολιτικές «οικονομικού 
προστατευτισμού» intra muros και ανάλογες τακτικές σχε-
δόν ρατσιστικής μεταχείρισης ορισμένων κοινωνικών ομά-
δων, των συμφερόντων και του μέλλοντος του ανθρώπινου 
δυναμικού, που αισθάνεται θύμα της «τεχνολογικής ανερ-
γίας», υπό την προμνημονευόμενη μορφή και με τις εντεύ-
θεν επώδυνες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. 
Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συνέδριό 
σας, την μεγάλη σημασία του οποίου σ ηματοδοτεί, κυρίως, 
η προοπτική της συμβολής των συμπερασμάτων του προς 
την κατεύθυνση της ενίσχυσης της κοινωνικής ειρήνης και 
της κοινωνικής συνοχής, υπό τις σημερινές κρίσιμες μά-
λιστα συνθήκες που υπερβαίνουν, κατά πολύ, τα σύνορα 
της Ελλάδας.
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Σ’ ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου, ο ποινικός νομοθέτης, 
όταν προβαίνει σε εγκληματοποιήσεις προβληματικών συ-
μπεριφορών, επιτελεί ένα διπλό σκοπό και μια διττή απο-
στολή: Πρώτον, να προασπίζει τις συνταγματικές αξίες, με 
τις οποίες διασφαλίζεται και προάγεται η κοινωνική ζωή. 
Και δεύτερον, να προστατεύει τις ελευθερίες του πολίτη 
από τις αυθαιρεσίες του Κράτους. Και στις δύο αυτές στο-
χοθεσίες, η αντιμετώπιση του εγκλήματος συνυφαίνεται 
με την ίδια την επιβίωση, την ευημερία και την πρόοδο 
των πολιτών. Γι’ αυτό και η προστασία του πολίτη από το 
έγκλημα, εφόσον βέβαια στηρίζεται στις αρχές του Κρά-
τους Δικαίου και ιδίως στην αρχή της αναλογικότητας, δεν 
έχει ιδεολογικό πρόσημο, δεν είναι δηλ. μεγαλύτερη ή μι-
κρότερη ανάλογα με το εάν αυτοί που ασκούν την εξου-
σία εντάσσονται στον δεξιό, τον κεντρώο η τον αριστερό 
χώρο. Αντίθετα, όλοι ανεξαιρέτως όσοι διαχειρίζονται τις 
τύχες ενός τόπου έχουν θεμελιώδες πολιτικό χρέος να χα-
ράζουν και να εφαρμόζουν μιαν αποτελεσματική πολιτι-
κή κατά του εγκλήματος, έτσι ώστε οι πολίτες να αισθάνο-
νται ασφαλείς και να μπορούν, επομένως, να αναπτύσσουν 
ελεύθερα την προσωπικότητά τους, σύμφωνα με το κορυ-
φαίο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. 
Η «σιγουρότης» του Ρήγα Φεραίου, το δικαίωμα δηλ. του 
πολίτη στην ασφάλειά του, πρέπει λοιπόν να αποτελεί βα-
σική προτεραιότητα μιας ευνομούμενης πολιτείας. Και προ-
φανώς η διασφάλιση της προστασίας του πολίτη από το 
έγκλημα πρέπει να ξεκινάει από την πρόληψη, ώστε να πα-
ρεμποδισθεί ήδη εν τη γενέσει της η εκδήλωση μιας εγκλη-
ματικής συμπεριφοράς, προτού δηλ. αυτή προσβάλει τις 
κοινωνικές αξίες και επιφέρει ζημία στα άτομα ή και το κοι-
νωνικό σύνολο. Και δεν εννοώ εδώ ως πρόληψη μόνο την 
περιστασιακή, με τους συναγερμούς, τις πόρτες ασφαλείας 
και τους αστυνομικούς της γειτονιάς. Αναφέρομαι πρωτί-
στως στην κοινωνική πρόληψη, αυτήν δηλ. που πλήττει τις 
ρίζες, τους γενεσιουργούς παράγοντες του εγκλήματος και 
που αποτρέπει έτσι, κατά το δυνατόν, την ίδια τη διαμόρ-
φωση ανθρώπων που θα είχαν τη ροπή προς το έγκλημα. 
Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική πρόλη-
ψη; Η απάντηση είναι: Με τη διαπαιδαγώγηση των πολιτών 
σύμφωνα με τις συνταγματικές αξίες που προάγουν την 
κοινωνική ζωή και την ευημερία των πολιτών. Και εννοώ 
εδώ μια διαπαιδαγώγηση η οποία ενδυναμώνεται και ανα-
πτύσσεται μέσα από τους κοινωνικοποιητικούς θεσμούς 
της οικογένειας, του σχολείου, της κρατικής πολιτικής για 
την απασχόληση, αλλά και μέσα από την ευρύτερη περιρ-
ρέουσα αξιακή ατμόσφαιρα, όπως αυτή καλώς ή κακώς δι-
αμορφώνεται από τις αντιπαραθέσεις ιδίως στην πολιτική 
σκηνή και στα μέσα ενημέρωσης.
Βέβαια, πέρα από την περιστασιακή και την κοινωνική 
πρόληψη, πρωταρχική σημασία έχει και η δικαιική πρό-
ληψη, το θεσμικό δηλ. πλαίσιο μέσα στο οποίο ο ποινικός 
νομοθέτης, τα ποινικά δικαστήρια και το εν γένει ποινι-

κό σύστημα μιας χώρας λαμβάνουν μέτρα για την έγκαιρη 
αντιμετώπιση του εγκλήματος. Τα έννομα αγαθά που τί-
θενται υπό προστασία με την εκάστοτε θέσπιση κα εφαρ-
μογή ποινικών διατάξεων είναι, ασφαλώς, ο βασικός πυ-
λώνας αυτής της δικαιικής πρόληψης. Υπάρχει όμως και 
μια άλλη σημαντική πλευρά της, δηλ. το πώς διαπλάθεται 
νομοτεχνικά αυτή η προστασία των εννόμων αγαθών, ώστε 
να αποβαίνει αποτελεσματική. Χρειαζόμαστε δηλ. ποινι-
κές διατάξεις στις οποίες το στοιχείο της ποινικής κατα-
στολής να αφήνει επαρκή χώρο στο στοιχείο της διαπαι-
δαγώγησης. Ένα παράδειγμα δίνει, νομίζω, το μέγεθος 
δυνατοτήτων αυτής της, ας την πούμε, «έξυπνης νομοθέ-
τησης» (smart legislation): Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν κά-
ποιος οδηγός οχήματος υποπέσει σε τροχαία παράβαση, 
φερ’ ειπείν για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, αντιμετωπί-
ζει δύο εναλλακτικές μορφές κύρωσης: Είτε να καταβάλει 
απ’ ευθείας το Κράτος ένα πρόστιμο, π.χ. 100 λιρών, είτε 
να πληρώσει ένα κάπως μικρότερο ποσό, π.χ. 80 λιρών, 
το οποίο όμως δεν θα πιστωθεί σε κρατικό ταμείο, αλλά θα 
αποτελέσει τη χρηματική συνεισφορά του παραβάτη στην 
παρακολούθηση ενός ταχύρρυθμου σεμιναρίου με οπτικο-
ακουστικά μέσα για τη βελτίωση της οδικής του συμπερι-
φοράς. Εδώ πιστεύω ότι η νομοθεσία, μέσω της δεύτερης 
επιλογής, προσλαμβάνει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο κο-
ντά στις ανάγκες του πολίτη και ταυτόχρονα γίνεται πιο 
αποτελεσματική στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Ωστόσο, για τη χάραξη μιας τέτοιας δικαιικής ποινικοπρο-
ληπτικής πολιτικής, καθώς και για τη λήψη γενικότερων 
μέτρων περιορισμού της εγκληματικότητας ήδη σε προ-
ληπτικό επίπεδο, απαιτείται, ευλόγως, ένας μακροπρόθε-
σμος σχεδιασμός. Στην Κύπρο εγκρίθηκε ήδη και τίθεται 
σε εφαρμογή ένα δεύτερο πενταετές σχέδιο προς καταπο-
λέμηση του εγκλήματος για τα έτη 2018-2023. Κατ’ ανά-
λογο τρόπο, στη Ελλάδα θα έπρεπε ήδη από καιρό να είχε 
λειτουργήσει ένα Ινστιτούτο Αντεγκληματικής Πολιτικής το 
οποίο, μελετώντας σε συνεχή βάση τις επιτυχημένες «βέλ-
τιστες πρακτικές» (best practices) προς αντιμετώπιση του 
εγκλήματος σε άλλες χώρες και προσαρμόζοντας αυτές τις 
πρακτικές στην ελληνική πραγματικότητα, θα μπορούσε, 
με βάση ένα τέτοιο αντίστοιχο σχέδιο, να συντονίζει τις συ-
ναρμόδιες υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της αποτελε-
σματικής υλοποίησής του.
Το Συνέδριο που πραγματοποιείται στη διάρκεια αυτού 
του διημέρου από την Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογί-
ας αποτελεί, πιστεύω, ένα πρώτο στάδιο για τη διερεύνηση 
καλών και δοκιμασμένων πρακτικών αντεγκληματικής πο-
λιτικής που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πρόπλασμα 
για ένα τέτοιο φιλόδοξο πενταετές σχέδιο και στην Ελλά-
δα. Και είμαστε ευγνώμονες στους 45 και πλέον επιφανείς 
Εγκληματολόγους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που 
θα μοιρασθούν μαζί μας τις ιδέες τους για μια κοινωνία με 
λιγότερο έγκλημα και περισσότερο ασφαλή χώρο για ελεύ-

Χαιρετισμός

Νέστορα Ε. Κουράκη
Καθηγητή Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Μέλους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών
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θερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Εξίσου ευγνώμονες 
είμαστε και προς τον αξιότιμο Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Καθηγητή κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, που έθεσε το Συνέ-
δριο υπό την αιγίδα του και μάλιστα μας τιμά σήμερα με 
την παρουσία του και τον χαιρετισμό του. Αφησα όμως για 
το τέλος τις θερμές μου ευχαριστίες από καρδιάς και προς 
όλους εκείνους τους αγαπητούς συναδέλφους, που μόχθη-

σαν για την πραγμάτωση αυτού του Συνεδρίου, αλλά και 
προς τους λειτουργούς της Κυπριακής Πρεσβείας στο «Σπί-
τι της Κύπρου», που μας πρόσφεραν αφιλοκερδώς τους 
φιλόξενους χώρους τους και συνέβαλαν με κάθε τρόπο 
στην ευόδωση αυτής της εκδήλωσης. Πιστεύω ότι αξίζει σε 
όλους αυτούς τους συντελεστές ένα θερμό χειροκρότ ημα!      
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Οσάκις συζητείται σοβαρά το εγκληματικό ζήτημα, το θέμα 
της Πρόληψης και της Αντεγκληματικής Πολιτικής βρίσκο-
νται στο επίκεντρο των σχετικών προβληματισμών. Εξα-
κολουθούν να είναι επίκαιρες οι θέσεις και επισημάνσεις 
του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους, του Θουκυδίδου, των 
Στωϊκών. Οι ιδέες τους μεταλαμπαδεύθηκαν στη συνέχεια, 
ιδιαίτερα κατά την αναγέννηση και τον διαφωτισμό, και 
επέδρασαν αμέσως ή εμμέσως στους νεώτερους. Η ιστο-
ρική επισκόπηση αυτής της εξέλιξης αποτελεί θέμα ελκυ-
στικό για εμένα προσωπικά μια και με έχει απασχολήσει 
ερευνητικά, συγγραφικά και διδακτικά επί μακρόν. Είναι, 
όμως, θέμα εξαιρετικά ευρύ. Η διαπραγμάτευσή του εκ-
φεύγει των ορίων της παρούσας συγκυρίας.
Το 1978 στο Παγκόσμιο Συνέδριο Εγκληματολογίας της 
Λισσαβώνας και, δέκα χρόνια αργότερα, το 1988, στο Διε-
θνές Συνέδριο για την παραβατικότητα των ανηλίκων στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο, εδώ στην Αθήνα, εισηγήθηκα το θέμα 
της κοινωνικής πρόληψης της παραβατικότητας των ανη-

λίκων. Έκτοτε, σε κάθε σχετική ευκαιρία, επαναλαμβάνω, 
σχεδόν μονότονα, την σημασία της Πρόληψης για την αντι-
μετώπιση του εγκληματικού ζητήματος. Αναδιφώντας το 
ηλεκτρονικό μου Αρχείο, τις τελευταίες ημέρες, μέτρησα 
περισσότερες από δεκαπέντε σχετικές εισηγήσεις, άρθρα 
και επιφυλλίδες μου, σε συνέδρια, τιμητικούς τόμους, σε 
περιοδικά και εφημερίδες, ή ακόμη και στα ειδικά Λεξικά, 
όπως αυτά που μόλις εκδόθηκαν, το ένα με τίτλο «Λεξικό 
Εγκληματολογίας», με επιμέλεια των συναδέλφων Καλλιό-
πης Σπινέλλη, Νέστορα Κουράκη, Μάϊρας Κρανιδιώτη και 
τό άλλο, με επιμέλεια των συναδέλφων Νίκου Ανδρουλά-
κη, Λάμπρου Μαργαρίτη και του ομιλούντος, με τίτλο, «Λε-
ξικό Νομικής Ορολογίας. Ποινικό Δίκαιο και Εγκληματολο-
γία». Με τελευταία την ομότιτλη με την σημερινή Εισήγησή 
συμβολή μου στον Τιμητικό Τόμο του συναδέλφου Νέστο-
ρα Κουράκη. Όλα αυτά, φεύ, είς ώτα μη ακουόντων! Παρά 
την πάροδο, όχι είκοσι —για να θυμηθούμε τον Αλέξαν-
δρο Δουμά— αλλά σαράντα χρόνων. Οι Πολιτείες εξακο-

Ι. Πρόληψη του εγκλήματος και τάσεις 
της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής

Η Πρόληψη του Εγκλήματος 
ως Μέσον Αντεγκληματικής Πολιτικής

Ιακώβου Φαρσεδάκη
Ομότιμου Καθηγητή Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου 

Κοσμήτορος ε.τ. Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 
Βραβείο Beaumont-Tocqueville

Στην Εισήγηση επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις σε βα-
σικά ερωτήματα της αντεγκληματικής πολιτικής, ιδιαί-
τερα σε αυτά που αφορούν στην πρόληψη του εγκλή-
ματος, διευκρινίζονται ορισμένοι όροι, γίνεται διάκριση 
των διαφόρων μορφών πρόληψης, τονίζεται η σημασία 
της κοινωνικής πρόληψης, σημειώνεται πως υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου η πρόληψη δεν είναι εφικτή, ενώ το-
νίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχία 
των στρατηγικών, των προγραμμάτων και των μέτρων 
που απαιτούνται να σχεδιασθούν και να εφαρμοσθούν 
προκειμένου να παρεμποδισθεί η διάπραξη εγκλημά-
των. Τέλος, γίνεται αναφορά στις σύγχρονες τάσεις διε-
θνώς, όπως η αναγνώριση της σημασίας συμμετοχής του 
κοινού, οι παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, η δημιουρ-
γία Συμβουλίων Πρόληψης του εγκλήματος και οι εξελί-
ξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την δημιουργία των EFUS/
FESU και EUCPN.

The article attempts to give an answer to essential ques-
tions of criminal policy, especially to those concerning 
crime prevention. First of all, there is a clarification of 
terms, a mention of the various forms of prevention, an 
accentuation of the importance of social prevention and 
a note of the fact that there are some cases where pre-
vention is simply not possible. Further, the article men-
tions the necessary conditions for the success of crime 
prevention strategies, programs and measures; also the 
importance of the participation of the public, the inter-
national tendencies and the evolution in Europe (crea-
tion of crime prevention Councils, EFUS/FESU and EU-
CPN).

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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λουθούν να επενδύουν πολλά στην Καταστολή και ελάχι-
στα στην Πρόληψη.
Αλλά, ας έλθουμε στο προκείμενο:
Γιατί τόση επιμονή για την Πρόληψη του Εγκλήματος και 
τέτοιος τονισμός της σημασίας της για την αντιμετώπιση 
του εγκλήματος; Γιατί είναι τόσο επιτακτική η ανάγκη της 
Πρόληψης;
Πρώτα από όλα, μια διευκρίνηση των όρων.
- Η Αντεγκληματική Πολιτική περιλαμβάνει τις αρχές, τις 
στρατηγικές, τα προγράμματα και τα μέτρα που στοχεύ-
ουν στον έλεγχο, σε ανεκτά όρια, της εγκληματικότητας, 
Βασικό, πρωταρχικό, κριτήριο, αποτελεί ο σεβασμός και 
η προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε όλα τα 
στάδια εφαρμογής της. 
Ιδιαίτερα στις μέρες μας οπότε δημιουργούνται υπερκρα-
τικές βαθμίδες κοινωνικού ελέγχου, προβάλλονται νέοι 
στόχοι, όπως η μείωση των κινδύνων και ο πόλεμος κατά 
της τρομοκρατίας και γίνεται χρήση νέων εννοιών, όπως 
εκείνης του υπόπτου και εκείνης του εχθρού, τίθενται νέα 
γενικότερα ζητήματα, λόγω και των κινδύνων που συ-
νεπάγονται για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προσεγγί-
σεις αντεγκληματικής πολιτικής του τύπου της «μηδενι-
κής ανοχής», καθώς και η πρόταξη της ασφάλειας έναντι 
της ελευθερίας
- Εξάλλου, όταν μιλούμε για Πρόληψη του εγκλήματος 
εννοούμε το σύνολο των στρατηγικών, των προγραμμά-
των και των μέτρων που μπορούμε να σχεδιάσουμε και να 
εφαρμόσουμε προκειμένου να παρεμποδίσουμε την διά-
πραξη εγκλημάτων.
Υπάρχουν διάφορα είδη πρόληψης: η ποινική πρόληψη, 
δηλαδή εκείνη την οποία επιχειρούμε να εφαρμόσουμε 
χρησιμοποιώντας ως μέσον τον ποινικό νόμο. Διακρίνε-
ται σε γενική και σε ειδική. Οι στόχοι της μεν γενικής επι-
τυγχάνονται όταν οι πολίτες απέχουν από την διάπραξη 
εγκλημάτων εξαιτίας του ότι φοβούνται την ποινή που προ-
βλέπεται στον νόμο, αλλά και λόγω της παιδαγωγικής λει-
τουργίας που αυτός ο νόμος ασκεί στους πολίτες, χρησι-
μεύοντας ως πυξίδα που τους δείχνει τον ορθό δρόμο, της 
συμμόρφωσης προς τον εγκεκριμένο κοινωνικό κανόνα. 
Της δε ειδικής —η οποία απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη 
παραβεί τον νόμο— οι στόχοι επιτυγχάνονται ή θεωρείται 
ότι επιτυγχάνονται με την επιβολή και εκτέλεση μιας ποι-
νής, προκειμένου οι δράστες να βελτιωθούν ή να εξουδε-
τερωθούν και να μην υποτροπιάσουν.
Από την άλλη μεριά υπάρχει η εγκληματολογική πρόληψη 
που διακρίνεται σε περιστασιακή και σε κοινωνική πρό-
ληψη. Ως «περιστασιακή» θεωρείται εκείνη που επιτυγχά-
νεται με την λήψη μιας σειράς τεχνικών μέτρων, τα οποία 
επιχειρούν να αποτρέψουν —με την δημιουργία κάθε λο-
γής εμποδίων— εκείνους οι οποίοι ετοιμάζονται να διαπρά-
ξουν εγκληματικές πράξεις από του να επιτύχουν τον σκο-
πό τους. Η πιο σημαντική, όπως θα δούμε στη συνέχεια, 
είναι η «κοινωνική» πρόληψη, αυτή της οποίας τα μέτρα 
στοχεύουν στην καταπολέμηση των εγκληματογόνων πα-
ραγόντων που οδηγούν στο πέρασμα στο έγκλημα και το 
διευκολύνουν.
Το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για την πρόληψη οφείλε-
ται —πέραν όλων των άλλων— και στο γεγονός πως έχουμε 
σημαντικά εμπειρικά δεδομένα —που προκύπτουν, εκτός 
των άλλων, και από μια εξαιρετικής σημασίας έρευνα διε-
ξαχθείσα προ πολλών ετών μέσα στα πλαίσια του Συμβου-

λίου της Ευρώπης— αναφερόμενα στην αποτελεσματικό-
τητα των διαφόρων ειδών μέτρων που λαμβάνονται από 
τα Κράτη για να αντιμετωπίσουν την ολοένα αυξανόμενη 
σε ανησυχητικό βαθμό εγκληματικότητα που παρατηρού-
με στις κοινωνίες μας
Τα πορίσματα αυτής της έρευνας αποτυπώνονται στο ακό-
λουθο γράφημα:
(με αναφορά σε τρία διαφορετικά επίπεδα πολιτειακής πα-
ρέμβασης)

Ο κάθετος άξων είναι αυτός της αποτελεσματικότητας της 
παρέμβασης και ο οριζόντιος εκείνος του αναγκαίου χρό-
νου που απαιτείται για να επιδράσουν τα διάφορα μέτρα 
που λαμβάνει το Κράτος.
Όπως διαπιστώνεται, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πρώ-
το (Ι) επίπεδο παρέμβασης έχουν πολύ μεγάλη αποτελε-
σματικότητα, η οποία παρατηρείται σε σύντομο σχετι-
κά χρόνο. Τα μέτρα που εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο 
απευθύνονται σε όλους τους πολίτες μιας συγκεκριμένης 
χώρας και στοχεύουν στην ικανοποίηση των βασικών ανα-
γκών τους, δηλ. στέγασης,, διατροφής, εκπαίδευσης, πε-
ρίθαλψης, ασφάλειας, εργασίας κ.λπ.
Ακολουθούν τα πολιτειακά μέτρα που λαμβάνονται στο 
δεύτερο (ΙΙ) επίπεδο παρέμβασης, Σε αυτό το επίπεδο πο-
λιτειακής παρέμβασης εγγράφονται όλα τα θετικά μέτρα 
που απευθύνονται σε ομάδες ανθρώπων ή και σε μεμονω-
μένα άτομα που μειονεκτούν από φυσική ή κοινωνική άπο-
ψη —και για αυτό ιδιαίτερα ευάλωτα στην επίδραση των 
εγκληματογόνων παραγόντων— και που στοχεύουν στην 
κάλυψη των μειονεξιών τους και στην παροχή εξειδικευμέ-
νης συνδρομής, αναλόγως προς τις ανάγκες που πηγάζουν 
από την κατάστασή τους.
Τα μέτρα που λαμβάνονται στα δύο πρώτα επίπεδα εγγρά-
φονται στην Πρόληψη, εξ ου και η σημασία της.
Μακράν τα λιγότερο αποτελεσματικά μέτρα είναι εκεί-
να που λαμβάνονται στο τρίτο (ΙΙΙ) επίπεδο παρέμβασης. 
Το τρίτο (ΙΙΙ) αυτό επίπεδο περιλαμβάνει μέτρα εφαρμο-
γής του ποινικού νόμου, ποινές και μέτρα ασφαλείας, εγ-
γεγραμμένα, βεβαίως, στην Καταστολή. Απευθύνονται σε 
εκείνους που έχουν ήδη διαπράξει εγκλήματα. Εξ ου και η 
πολύ μικρή συμβολή των μέτρων αυτών στην πρόληψη της 
υποτροπής. 
Καμιά φορά, μάλιστα, τα μέτρα στο τρίτο επίπεδο έχουν 
αρνητική αποτελεσματικότητα, διευκολύνοντάς την υπο-
τροπή ή και προκαλώντας την, ιδιαίτερα στην περίπτωση 
της επιβολής και έκτισης ποινής εγκλεισμού.
Αυτονοήτως, κάθε Αντεγκληματική Πολιτική άξια του ονό-
ματός της επιβάλλεται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τα 
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συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η σπουδαία πανευρω-
παϊκή αυτή έρευνα.
Εξάλλου, πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νουν, όταν ανα-
φερόμαστε στην πρόληψη του εγκλήματος, τα ακόλουθα 
βασικά σημεία:
1. Πως, παρά τις όποιες προσπάθειές μας, υπάρχουν περι-
πτώσεις που η πρόληψη του εγκλήματος δεν είναι εφικτή.
2. Πως για να οργανώσουμε την πρόληψη της εγκλημα-
τικότητας υπάρχουν αναγκαίες προϋποθέσεις τις οποίες 
επιβάλλεται να λαμβάνουμε υπόψη, δηλ. ότι οφείλουμε 
να γνωρίζουμε το corpus των πορισμάτων των εγκλημα-
τολογικών ερευνών που αφορούν τους παράγοντες και 
τις διαδικασίες γένεσης της εγκληματικότητας, αφού, βέ-
βαια, πριν από όλα, γνωρίσουμε τα μεθοδολογικά προ-
βλήματα, τα εμπόδια και τα όρια της εγκληματολογικής 
έρευνας – σκοτεινό αριθμό, εμπόδια και όρια που τίθενται 
από την φύση του αντικειμένου της Εγκληματολογίας, την 
φύση των ερευνητών, την Δεοντολογία και τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου.
3. Πως, ταυτοχρόνως με την ύπαρξη εγκληματογόνων πα-
ραγόντων που ωθούν το άτομο προς το έγκλημα, υπάρ-
χουν και παράγοντες που είναι ικανοί να το συγκρατήσουν 
από το πέρασμα στην πράξη. Το παιχνίδι αυτών των δύο 
κατηγοριών παραγόντων καθορίζει την τελική έκβαση. Μια 
σωστή αντεγκληματική πολιτική οφείλει να εξασθενεί τους 
πρώτους και να ενισχύει τους δεύτερους
4. Πως αυτοί οι παράγοντες δεν είναι σταθεροί, υφίστανται 
συνεχείς μεταμορφώσεις, υπό την επίδραση των άλλων 
παραγόντων. Πρόκειται για μια δυναμική αλληλεπίδραση 
και αυτό το γεγονός οφείλουμε, επίσης, να το λαμβάνου-
με υπόψη.
5. Πως οι διάφοροι παράγοντες είναι διαφορετικοί, ανάλο-
γα με τα στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης του ατόμου ( από 
την γέννησή του, μέχρι την λήψη της απόφασης για παρα-
βίαση του νόμου, την τέλεση του εγκλήματος και την υπο-
τροπή).
6. Πως δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε την σημασία της 
προσωπικότητας, ούτε των προεγκληματικών καταστάσε-
ων.
7. Πως κάτω από την κοινή ονομασία «έγκλημα» στεγά-
ζεται μια εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία διαφορετικών πρά-
ξεων, άρα και δραστών. Οι έρευνες δείχνουν την ύπαρξη 
αστερισμών παραγόντων, ανάλογα με τον τύπο του εγκλη-
ματία (κλέφτης, απατεών, ανθρωποκτόνος, κ.λπ).
8. Πως δεν θα πρέπει ποτέ να λησμονούμε το μάθημα του 
Manouvrier αναφορικά με τις τέσσερις προϋποθέσεις πε-
ράσματος στην πράξη: ηθική προϋπόθεση (να μη συγκρα-
τείται κανείς από την ηθική απαξία της πράξης), ποινική 
προϋπόθεση (να μη συγκρατείται από τον φόβο της ποι-
νής που προβλέπεται), υλική προϋπόθεση( να μη συγκρα-
τείται από τις δυσχέρειες που υπάρχουν για την διάπραξη 
του εγχειρήματος και συναισθηματική προϋπόθεση (να μη 
συγκρατείται από το άλγος και το κακό που προξενεί στο 
θύμα).
9. Πως η πορεία προς το έγκλημα βασίζεται σε πιθανότητες 
και όχι σε βεβαιότητες.
Οι διάφορες έρευνες αποδεικνύουν ως εξαιρετικά επιτυ-
χείς ορισμένες στρατηγικές πρόληψης, ιδιαίτερα αυτές που 
στοχεύουν:

– Στην επαύξηση της συνέπειας των μηνυμάτων που απευ-
θύνονται στους νέους και στον ευκρινή προσδιορισμό των 
αναμονών που έχει από αυτούς η κοινωνία,
– Στην προσφορά στους νέους θετικών κοινωνικών προ-
τύπων,
– Στην εξασφάλιση σε αυτούς μιας θέσης στον κοινωνικό 
καταμερισμό εργασίας,
– Στην δημιουργία ευκαιριών εμπλοκής των νέων σε ρό-
λους κοινωνικά αποδεκτούς και σε δραστηριότητες που 
αυτοί θεωρούν ως χρήσιμες και ικανοποιητικές.
– Στην παροχή σε αυτούς κατάλληλης εκπαίδευσης,
– Στην παροχή στους νέους δυνατοτήτων επηρεασμού του 
περιβάλλοντός τους.
Όλα αυτά προϋποθέτουν την συμμετοχή του κοινού, όπως 
προβλέπουν τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετοχή τόσο στον σχεδιασμό, 
όσο και στην εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής.
Τέλος, δυο λόγια για τις σύγχρονες τάσεις της Πρόληψης. 
Είναι κυρίως οι ακόλουθες:
α. Παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο,
β. Η δημιουργία Συμβουλίων Πρόληψης (εθνικών, περιφε-
ρειακών, τοπικών),
γ. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
τόσο στο επίπεδο των ΜΚΟ (Πρβλ. το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
για την αστεακή ασφάλεια, EFUS/FESU), όσο και σε κυβερ-
νητικό επίπεδο (Πρβλ. το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρό-
ληψη του Εγκλήματος, EUCPN).
Συμπερασματικά:
Μια φωτισμένη, ορθολογική και συνεπής αντεγκληματική 
πολιτική πρέπει να αναπτύσσεται, ταυτοχρόνως, σε δια-
φορετικά επίπεδα και προς διαφορετικές κατευθύνσεις. 
Οφείλει να στηρίζεται σε στρατηγικές που βασίζονται στα 
πορίσματα των επιστημονικών ερευνών και να υλοποεί-
ται μέσω ειδικώς εκπονημένων προγραμμάτων βραχυπρό-
θεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στόχευσης, 
από ειδικά καταρτισμένους ανθρώπους.
Οι αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηριχθεί η πολιτειακή 
δράση είναι: ο σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα του 
ανθρώπου και η συμμόρφωση προς τις επιταγές μιας ορ-
θής αντεγκληματικής πολιτικής.
Στόχοι μιας τέτοιας αντεγκληματικής πολιτικής δεν μπο-
ρεί παρά να είναι: η πρόληψη του εγκλήματος και η εμπέ-
δωση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες, η πε-
ριστολή της εγκληματικότητας μέσω ακόμη και —ως 
ultimum refugium— της καταστολής της, η προστασία και 
ικανοποίηση των θυμάτων των εγκλημάτων και η κοινωνι-
κή ένταξη των εγκληματιών.
Οι κατευθύνσεις τις οποίες οφείλει να ακολουθήσει αυτή η 
πολιτική δεν είναι άλλες από εκείνες που έχουν χαράξει, 
κατά καιρούς, οι σχετικές Αποφάσεις και Συστάσεις του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ τα μέσα τα οποία θα χρησι-
μοποιηθούν θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην ελλη-
νική πραγματικότητα.
Για να υπάρχουν ελπίδες επιτυχίας, απαιτείται:
1. Να συνειδητοποιηθεί ότι το ζήτημα της εγκληματικότη-
τας αφορά όλους τους πολίτες και δεν είναι υπόθεση μόνο 
του κράτους. Η Πολιτεία, ασφαλώς, έχει την κύρια ευθύ-
νη και τον πρώτο λόγο. Οφείλει να δημιουργεί τα πλαίσια 
δράσης, να χαράσσει γενικές κατευθύνσεις, να συντονίζει 
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τις προσπάθειες όλων. Γιατί, πραγματικά, μόνο με συνολι-
κή, συλλογική δράση μπορούμε να αναμένουμε ότι θα πε-
ρισταλεί και ελεγχθεί η εγκληματικότητα. Οφείλουμε να 
ενεργοποιηθούμε και να συνεργασθούμε όλοι και μέσα στα 
πλαίσια του κράτους —όπου τούτο είναι εφικτό— και σε 
επίπεδο κοινότητας. Σημαντικός, για αυτό το λόγο, είναι 
ο ρόλος ο οποίος θα πρέπει να αναληφθεί από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πρέπει να κλη-
θούν να μετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, να ενθαρ-
ρυνθούν και ενισχυθούν καταλλήλως, για να αναπτύξουν 
ειδικές υπηρεσίες, παραλλήλως με τη χρησιμοποίηση εθε-
λοντών. Είναι απολύτως αναγκαία η συνεργασία των φο-
ρέων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου (αστυνομίας, ει-
σαγγελίας, δικαστηρίων, υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων 
και υπηρεσίας επιμελητών κοινωνικής αρωγής, σωφρο-
νιστικών υπηρεσιών) με εκείνους του άτυπου κοινωνικού 
ελέγχου (οικογένεια, σχολείο, εκκλησία, ΜΜΕ κ.λπ). Η Πο-
λιτεία οφείλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να 
εξεύρει τα μέσα για την ενεργητική συμμετοχή των πολι-
τών, τόσο στην επεξεργασία, όσο και στην εφαρμογή της 
αντεγκληματικής πολιτικής.
2. Θα πρέπει να επιδιωχθεί μια ολοκληρωτική αλλαγή του 
τρόπου προσέγγισης του εγκληματικού ζητήματος. Βάση 
της αντιμετώπισης του θα πρέπει να αποτελέσει η πρόλη-
ψη, ιδιαίτερα η κοινωνική. Σε περίπτωση αποτυχίας της 
επιβάλλεται η αποτελεσματική καταστολή του εγκλήματος 
και η σύμφωνη με τις βασικές αρχές ενός κράτους δικαίου 
μεταχείριση των εγκληματιών. Η σημερινή κατάσταση ανι-
σορροπίας που παρουσιάζεται, μεταξύ ενός υπερανεπτυγ-
μένου —και, παρά ταύτα, αναποτελεσματικού— τομέα 
κρατικής καταστολής και ενός, ουσιαστικά ανύπαρκτου, 
τομέα πρόληψης της εγκληματικότητας, πρέπει να παύσει 
να υπάρχει.

Η κύρια προσπάθεια πρόληψης, όπως είναι φυσικό, πρέ-
πει να καταβληθεί στον χώρο των νέων. Αν χαθεί η μάχη 
σε αυτόν, πολύ λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν στη συ-
νέχεια. 
Καθοριστικός εδώ είναι ο ρόλος της Παιδείας.
Γνωρίζουμε πως οι συνθήκες της ζωής παρεμβαίνουνστη 
διαδικασία κοινωνικοποίησης, πως οι συμπεριφορές εξαρ-
τώνται από τις περιστάσεις, τη φύση και την ποιότητα των 
κοινωνικών σχέσεων, πως οι νέοι —κοινωνιολογικά— είναι 
εκείνοι που επηρεάζονται περισσότερο από τις κοινωνικές 
αλλαγές και τις κάθε λογής κρίσεις (κοινωνικές, οικονομι-
κές, πολιτικές, πολιτισμικές).
Οι κοινωνικοπολιτικές επιδράσεις είναι ισχυρότερες στη 
νεαρή ηλικία. Οι ταχείες κοινωνικές αλλαγές, η γενίκευ-
ση των επιδράσεών τους στα διάφορα κοινωνικά συστήμα-
τα, η διαφοροποίηση των ομάδων ανθρώπων και η αύξηση 
των λειτουργικών ομάδων —πράγμα που έχει ως συνέ-
πεια την ταχεία τροποποίηση των σχέσεων μεταξύ τους—, 
η ορατότητα των αντιθέσεων και των διαφορών που γίνο-
νται, έτσι, λιγότερο ανεκτές, η αντιπαλότητα των ανταγω-
νιστικών συμφερόντων, έχουν σημαντική επίδραση στους 
νέους και τους οδηγούν σε μια μη ελεγχόμενη επιθετικότη-
τα, η οποία δημιουργείται από την εξασθένιση των διαπρο-
σωπικών σχέσεων, ιδιαίτερα όταν δεν τους προσφέρονται 
τα αναγκαία αντισταθμίσματα και όταν τα υπάρχοντα κοι-
νωνικά πρότυπα είναι αρνητικά. Αυτό το κενό οφείλει να 
καλύψει μια σωστή αντεγκληματική πολιτική.
Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Η ανάγκη για άμεση πα-
ρέμβαση είναι επιτακτική.
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I.  Έννοια και αναγκαιότητα της Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης σε εποχές κρίσης

1. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες διαβι-
ώνουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι μετά την έναρξη της οι-
κονομικής κρίσης το 2008 δημιουργούν νέες προκλήσεις 
και επιβάλλουν την αναζήτηση νέων μεθόδων προς αντιμε-
τώπιση των νέων προβλημάτων. Μια πρόσφορη απάντη-
ση στις σύγχρονες αυτές προκλήσεις φαίνεται να αποτε-
λεί η επιλογή για περισσότερη κοινωνική αλληλεγγύη στις 
ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και για μεγαλύτερη αξιοκρατι-
κή «ακριβοδικία» σε καταστάσεις που περιορίζουν τις ίσες 
ευκαιρίες. Σε τελευταία ανάλυση, πρόκειται εδώ για μια 
επιλογή που προϋποθέτει περισσότερη Κοινωνική Δικαι-
οσύνη, καθώς, σύμφωνα με μία έκθεση εμπειρογνωμό-
νων του Ο.Η.Ε., η «Κοινωνική Δικαιοσύνη»1 ορίζεται ως 

*  Η μελέτη αυτή παρουσιάσθηκε στην αγγλική γλώσσα την 
22.9.2017 στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλανκ για το Αλλοδαπό και Διεθνές 

η ακριβοδίκαιη / αμερόληπτη (fair), αλλά και ευαίσθητη 

Ποινικό Δίκαιο (Φράιμπουργκ Γερμανίας) κατά τη διάρκεια τελε-
τής που διοργανώθηκε εκεί προς τιμήν του γράφοντος, και κατά 
την οποία του επιδόθηκε από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, Κα-
θηγητή Ούλριχ Ζήμπερ (Ulrich Sieber), ξενόγλωσσος Τιμητικός 
Τόμος με τίτλο “Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and the 
Way Forward”, που είναι προσβάσιμος στο διαδίκτυο, όπως και ο 
αντίστοιχος ελληνόγλωσσος Τόμος (http://crime-in-crisis.com/) 
(βλ. ΠοινΧρ ΞΗ΄, 2018, 496). Σε ελληνική γλώσσα η μελέτη δημο-
σιεύθηκε στα «Ποινικά Χρονικά», τ. 2018, σελ. 577-586. Ως προς 
το πρώτο μέρος της, η τεκμηρίωση της παρούσας μελέτης στη-
ρίζεται στο βιβλίο του γράφοντος: «Κοινωνική Δικαιοσύνη. Με-
ταλλάσσοντας τις Προκλήσεις σε Ευκαιρίες», σειρά «Βιβλιοθήκη 
του Πολίτη», αρ. 6 στις εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2017, σσ. 306, όπου 
υπάρχουν διεξοδικές αναπτύξεις ως προς την έννοια της Κοινωνι-
κής Δικαιοσύνης και την πολιτικο-φιλοσοφική της διαδρομή από 
ιστορική άποψη. Η μονογραφία αυτή βασίζεται στο μεταπτυχια-
κό μάθημα «Ποινικό Δίκαιο και Κοινωνική Δικαιοσύνη», που δι-
δάσκεται από τον γράφοντα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από 
τον Οκτώβριο 2014.

Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως βασικό εργαλείο πρόληψης 
του εγκλήματος*

Νέστορα Ε. Κουράκη
Καθηγητή Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 

Μέλους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών

H Κοινωνική Δικαιοσύνη αποτελεί, κατά τον Εισηγη-
τή, τη σύγχρονη μεγάλη πρόκληση στον χώρο της Α-
ντεγκληματικής Πολιτικής. Εχοντας ως βασικούς πυλώ-
νες τις έννοιες και τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης 
και της αξιοκρατικής ακριβοδικίας, η Κοινωνική Δικαι-
οσύνη επιτελεί αντίστοιχα ένα διττό έργο, δηλ. να δη-
μιουργεί προϋποθέσεις: α) για την ενίσχυση των κοινω-
νικών δικαιωμάτων που θεωρούνται απαραίτητα προς 
αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών μέσα σ’ ένα σύγχρο-
νο Κοινωνικό Κράτος και, β) για τη διασφάλιση των ευ-
καιριών εκείνων, που είναι αναγκαίες προς ανάδειξη και 
επιτυχή σταδιοδρομία όσων έχουν ικανότητες και δεξιό-
τητες για κάτι τέτοιο. Με αυτό το περιεχόμενο και αυτή 
τη λειτουργία, η Κοινωνική Δικαιοσύνη μπορεί να δια-
δραματίσει σημαντικό ρόλο, ως νέο πρότυπο Πρόληψης 
του Εγκλήματος και Αντεγκληματικής Πολιτικής. Ειδικό-
τερα, το μοντέλο αυτό μπορεί να τύχει εφαρμογής στα 
τρία επίπεδα της Ποινικής Καταστολής, δηλ. το νομοθε-
τικό, το δικαστικό και το σωφρονιστικό, ιδίως μάλιστα 
σε σχέση με τα οικονομικά εγκλήματα. Επίσης, μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και στον τομέα της 
Κοινωνικής Πρόληψης, δηλ. με αντικείμενο την πρόλη-
ψη της παραβατικότητας αφενός μέσα από τη βελτίω-
ση των κοινωνικών συνθηκών, ιδίως αναφορικά με ευ-
άλωτες κοινωνικές ομάδες, έτσι ώστε να περιορισθούν 
κατά το δυνατόν εγκληματικές συμπεριφορές κατά της 
περιουσίας, και αφετέρου μέσα από την καταπολέμη-
ση φαινομένων νεποτισμού και διαφθοράς, που συχνά 
εμποδίζουν την αξιοκρατική κοινωνική κινητικότητα και 
οδηγούν, συνακόλουθα, σε ανομικές καταστάσεις και 
συναφή εγκληματικότητα.

According to the author, Social Justice constitutes an 
important, new challenge in the field of Criminal Pol-
icy. Based on the concepts and principles of social sol-
idarity and meritocratic fairness as its primary pillars, 
Social Justice respectively has a double task: (a) to en-
hance the social rights that are considered to be essen-
tial for the decent living of citizens in a modern Social 
State, and (b) to create the conditions needed in or-
der to ensure that opportunities deemed necessary for a 
successful career are given to those who have the skills 
and ability to take advantage of them. Social Justice, as 
was described above, can play an important role at the 
three levels of Criminal Repression: legislative, judicial 
and correctional. It can also prove to be particularly ef-
fective in the field of social prevention of crime, (a) by 
improving the standard of living, with emphasis on vul-
nerable social groups and, in this way, by preventing de-
linquency against property, and (b) by coping with nep-
otism, and corruption, which may hinder meritocratic 
social mobility and, hence, may conduce tο anomic sit-
uations and relevant criminality.
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(compassionate) διανομή ή αναδιανομή των καρπών της 
οικονομικής ανάπτυξης2. 
2. Συνακόλουθα η Κοινωνική Δικαιοσύνη υπηρετεί δύο πα-
ράλληλους στόχους: 
Αφενός, να αναδείξει, μέσα σε πνεύμα ανθρωπισμού, τις αξίες της 
συμπαράστασης3, της κοινωνικής ευαισθησίας, της αλληλεγγύης 
και της στήριξης προς κάθε συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη4 
και που ενδέχεται, λόγω των περιστάσεων, να εξωθηθεί στην πα-
ραβατικότητα, π.χ. κατά της περιουσίας. 
Και αφετέρου, μέσα σε πνεύμα αξιοκρατικής ισότητας, να 
προωθήσει την ιδέα μιας ακριβοδίκαιης μεταχείρισης των 
πολιτών, ώστε να μη δημιουργείται σε αυτούς λόγω ανι-
σοτήτων ένα αίσθημα αδικίας, το οποίο μπορεί επίσης να 
οδηγήσει σε παραβατικότητα, κυρίως με τη μορφή ανο-
μίας, στάσεων, πολιτικής βίας ή και διαφθοράς. Η αξιο-
κρατία έχει όμως εδώ ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο, που ανά-
γεται στον Αριστοτέλη: τα ίσα στους ίσους και τα άνισα 
στους άνισους5. Έμφαση, επομένως, πρέπει να αποδίδεται 
στην αξία της αριστείας, ενώ κύριο ρόλο διαδραματίζουν, 
υπό αυτό το πρίσμα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 
ατόμου, τα οποία αποτελούν και το κριτήριο διανομής αγα-
θών ή και βαρών στους πολίτες, σύμφωνα και με τη συνα-

1.  Κατά ένα απλοποιημένο, τυπικό ορισμό του Βrian Barry (στο 
έργο του: Why Social Justice Matters, Cambridge: Polity, 2005, 
σελ. 10), η Κοινωνική Δικαιοσύνη αφορά τη μεταχείριση των 
κάθε είδους ανισοτήτων. 

2.  Βλ. The International Forum for Social Development, Social Jus-
tice in an Open World. The Role of the United Nations, New York, 
2006, σ. 7, και διαδικτυακά: http://www.un.org/esa/socdev/
documents/ifsd/SocialJustice.pdf

3.  Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η συσχέτιση της Δικαιοσύνης και 
μάλιστα της θεϊκής Δικαιοσύνης με την ιδέα της συμπαράστα-
σης στους άλλους και γενικότερα της φιλανθρωπίας ανευρίσκε-
ται στα γραπτά σημαντικών Χριστιανών Πατέρων της Εκκλησί-
ας, όπως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος (Εἰς Ψαλμόν 142, Patrologia 
Graeca, LV, 448) και ο Θωμάς Ακυινάτης (Summa Theol., 1a, 
quest. 21, art. 3 ad 2), αλλά και φιλοσόφων όπως ο Leibnitz, 
στο έργο του: Meditation on the Common Concept of Justice, 
σε: του ιδίου, Political Writings, Cambridge Univ. Press, 19882, 
σελ. 45-65:50.

4.  Βέβαια, η έννοια της ανάγκης είναι προεχόντως υποκειμενική, 
βασίζεται δηλ. στην ίδια την αντίληψη που έχει ο κάθε άνθρω-
πος για το τι χρειάζεται στη ζωή του. Ωστόσο, ήδη από τη δε-
καετία 1940 ο Αμερικανός Abraham Maslow πρότεινε τη γνωστή 
πυραμίδα ιεραρχίας αναγκών, που προϋποθέτει και αντικειμε-
νικά κριτήρια. 

5.  Βλ. Αριστοτέλους, Πολιτικά, Γ΄ 1280 a 12 επ. και 1282 b 22 επ. 
H έννοια αυτής της επισήμανσης είναι, προφανώς, ότι η ισότητα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες της κάθε περί-
πτωσης και να προσαρμόζεται σε αυτές, ώστε να διασφαλίζεται 
έτσι η ουσιαστική δικαιοσύνη και να αποφεύγονται διαταράξεις 
της κοινωνικής συνοχής – βλ. και Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομά-
χεια, Ε΄ 6, 1131 a 29 επ.

φή διδασκαλία του Αριστοτέλη περί διανεμητικής δικαιο-
σύνης6 και περί «γεωμετρικής» ισότητας και αναλογίας7. 
3. Με βάση τα ανωτέρω, η ιδέα της Κοινωνικής Δικαιοσύ-
νης επιχειρεί να συναρμόσει την επίτευξη ενός αξιοπρε-
πούς επιπέδου ζωής για τα μέλη μιας κοινωνίας και ιδίως 
για τα ευπαθέστερα από αυτά (ο Kant ομιλεί εδώ για την 
αναγκαιότητα του ανθρώπου να είναι αυτεξούσιος [sui 
juris]8), αλλά με ταυτόχρονη προώθηση της ιδέας για ισό-

6.  Σκοπός της διανεμητικής δικαιοσύνης (Justitia distributiva) είναι 
κατά τον Αριστοτέλη η διανομή από τον νομοθέτη των αγαθών 
(όπως: τιμές, αξιώματα, πλούτος κ.λπ.) και των βαρών στους 
πολίτες με τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψη τα προ-
σωπικά χαρακτηριστικά και η αξία του καθενός και να αποτρέ-
πονται έτσι οι αδικίες (Αριστοτ., Ηθ. Νικομ. Ε΄ 6, 1131 a 33 επ.). 
Το κατά πόσον όμως στη διανομή αυτών των αγαθών κριτήριο 
θα είναι η καταγωγή, ο πλούτος, ή το status του ελεύθερου πο-
λίτη, είναι κάτι για το οποίο ο Αριστοτέλης δεν λαμβάνει ευθέως 
θέση, αλλά το συνδέει με την εκάστοτε μορφή του πολιτεύματος 
σε μία πολιτεία (πρβλ. Αριστοτ., Ηθικά Νικομάχεια, Ε΄ 6, όπ.π.). 
Πάντως, κατά την προσωπική του άποψη, ιδεώδης θα ήταν ένας 
συνδυασμός περισσότερων πολιτευμάτων (Αριστοτ., Πολιτικά, 
Β΄, 1266 a 5-6), με πρόταγμα το κοινό συμφέρον (Αριστοτ., Πο-
λιτ., Δ΄, 1295 b 38 επ., 1296 b 35 επ. και Ε΄ 1302 a 14).

7.  Θα πρέπει, δηλ., το μερίδιο που κατέχει ο Α και το μερίδιο που 
κατέχει ο Β να εμφανίζουν την ίδια αναλογία με την αξία των δύο 
αυτών προσώπων Α και Β. Ας σημειωθεί ότι η έννοια της γεω-
μετρικής αναλογίας χρησιμοποιείται και από τον Πλάτωνα στον 
«Γοργία» του (508 a), με την έννοια μιας εσωτερικής αναλογίας, 
η οποία, κατά τη χαρακτηριστική έκφραση του Πλάτωνα, απο-
τελεί ανάχωμα στην πλεονεξία και δένει με φιλία τη μια ψυχή με 
την άλλη, ενάντια σε κάθε επιπέδωση της ζωής. Παρόμοια τοπο-
θέτηση έχει ο Πλάτων και στους «Νόμους» του (757 a επ.), όπου 
διακρίνει δύο μορφές ισότητας, μία κατ’ εκτίμηση του νομοθέτη 
και μία με βάση την αληθινή, όπως λέγει, φύση των πραγμάτων 
και την αρετή, προκρίνοντας εν τέλει ανενδοίαστα τη δεύτερη.

8.  Βλ. Imm. Kant, Die Metaphysik der Sitten (1797), σε: Kant Wer-
ke, Bd. 7, στην έκδ. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-
stadt 1968, και ειδικότερα στο κεφάλαιο Eintheilung der Rechts-
lehre, B., σελ. 345 (υποκεφάλαιο: Das angeborene Recht ist nur 
rein einziges). Σημαντικό είναι εδώ να αναφερθεί ότι κατά τον 
Kant «Η καθολική βούληση του λαού έχει ενωθεί σε μια κοινω-
νία η οποία πρέπει να συντηρείται διαρκώς και να υποτάσσεται 
στην εσωτερική κρατική εξουσία με σκοπό να συντηρεί τα μέλη 
της κοινωνίας αυτής που δεν μπορούν να συντηρούνται τα ίδια. 
Η κυβέρνηση δικαιούται συνεπώς δυνάμει της κρατικής εξου-
σίας να εξαναγκάζει τους έχοντες να παρέχουν τα μέσα της συ-
ντηρήσεως εκείνων που δεν έχουν ούτε καν τα χρειώδη για τις 
στοιχειωδέστερες φυσικές ανάγκες διότι η ύπαρξή τους αποτε-
λεί συγχρόνως μια πράξη της υπαγωγής υπό την προστασία και 
την αναγκαία για την επιβίωσή τους πρόνοια της κοινότητας για 
την οποία πράξη έχουν δεσμευτεί και στην οποία το κράτος θε-
μελιώνει τώρα το δικαίωμά του, ώστε να συμβάλλουν με την ει-
σφορά τους στη συντήρηση των συμπολιτών τους. Τούτο λοιπόν 
μπορεί να συμβεί με επιβάρυνση της κυριότητας των πολιτών ή 
των εμπορικών τους συναλλαγών ή με την ίδρυση Ταμείων και 
τους τόκους τους, για τις ανάγκες όχι του κράτους (γιατί αυτό 
είναι πλούσιο) αλλά του λαού …» – βλ. το κεφάλαιο “Allgemeine 
Anmerkung. Von den rechtlichen Wirkungen aus der Natur des 
bürgerlichen Vereins”, υποκεφ. C, όπ.π., σελ. 446, και απόδο-
ση του γερμανικού κειμένου στα ελληνικά από τον Κώστα Αν-
δρουλιδάκη, σε εκδ. Σμίλη, Αθήνα 2013, σελ. 164 (υπογραμμί-
σεις από τον γράφοντα). Περαιτέρω, βλ. τον σχολιασμό αυτού 
του πoλύ σημαντικού κειμένου, με το οποίο ο Kant εξαγγέλλει 
ένα διανεμητικό-δημοσιονομικό περίγραμμα για την ορθή συ-
γκρότηση νεωτερικής πολιτείας, σε: Στέργιος Μήτας, Η αλλη-
λεγγύη ως θεμελιώδης αρχή του δικαίου, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη 
Καράγιωργα, 2016, σελ. 56 επ., Κώστας Ν. Στρατηλάτης, Ο πο-
λιτικός Καντ σήμερα. Τα θεμέλια του δικαίου, της ιδιοκτησίας 
και της συνταγματικής πολιτείας, Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 2011, 
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τητα ευκαιριών σε μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο, 
ώστε να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη άνοδος στην κοι-
νωνική κλίμακα. 
Βέβαια, είναι πρόδηλο ότι η σύνθεση αυτή των δύο κατευθύν-
σεων, ανθρωπιστικής και αξιοκρατικής, μέσα στο εννοιολογικό 
πλαίσιο της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, έχει έναν εύθραυστο χαρα-
κτήρα, λόγω των δύσκολων ισορροπιών που συνεπάγεται9. Συνι-
στά, ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, τη βέλτιστη μορφή Δικαιοσύ-
νης, διότι συνδυάζει κατά το δυνατόν τα θετικά στοιχεία επιμέρους 
αντίθετων καταστάσεων και συμφερόντων, ακόμη και της κλα-
σικής αντίθεσης μεταξύ συνόλου και ατόμου, ή μεταξύ κολλεκτι-
βισμού και ατομικισμού, με τελικό στόχο τη γεφύρωσή τους. Σε 
πρακτικό ιδίως επίπεδο, θα μπορούσε κανείς να αναζητήσει ένα 
ολοκληρωμένο και λεπτομερές τέτοιο πρόγραμμα σύνθεσης των 
αξιών της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αξιοκρατικής ακριβο-
δικίας μεταξύ κρατών σ’ ένα σημαντικό κείμενο του ΟΗΕ, δηλ. στη 
Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της Κοπεγχάγης (1995)10. 
Εξάλλου, σε θεωρητικό επίπεδο, σημαντική συμβολή στη διερεύ-
νηση του θέματος αποτελούν οι αναπτύξεις του John Rawls, κυ-
ρίως σε σχέση με την προτεινόμενη από αυτόν «αρχή της διαφο-
ράς» (difference principle), η οποία παρέχει κάποιαν ιδέα για το 
πώς μπορεί να επιτευχθεί η αλληλεγγύη υπέρ των αδύναμων, μη 
προσοντούχων συνανθρώπων μας11, χωρίς όμως μονομέρειες και 

σελ. 214 επ., και Κωνστ. Α. Παπαγεωργίου, Η πολιτική δυνατό-
τητα της δικαιοσύνης, Αθήνα: Νήσος, 1994, σελ. 42 και σημ. 48.

9.  Γενικότερα, ήδη από την αρχαιότητα είχε διαπιστωθεί ότι οι 
εναρμονίσεις και οι συνθέσεις αντίθετων καταστάσεων ή ιδε-
ών έχουν εύθραυστη δυναμική και κινδυνεύουν εύκολα να με-
ταπέσουν προς το ένα ή το άλλο άκρο – βλ. π.χ. Πλάτωνος, Φί-
ληβος, 92 c: «τελευταῖον δέ πάντων ξυνίσταται ἡ ἁρμονία καί 
πρῶτον ἀπόλλυται».

10.  Η Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της Κοπεγχάγης (1995) 
(βλ. διαδικτυακά: http://www.un.org/esa/socdev/wssd/
text-version/) αποτελούν πράγματι την πληρέστερη μορφή νο-
μικού κειμένου στο οποίο επιχειρείται, κατά τη διατύπωση του 
τότε Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ, Μπούτρος-Μπούτρος Γκάλι, η 
διαμόρφωση ενός νέου Κοινωνικού Συμβολαίου σε παγκόσμιο 
επίπεδο και μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης των χωρών. Ειδικό-
τερα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Έκθεση Επιτροπής του 
ΟΗΕ για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, σελ. 56 και 68-69 (ανωτ., 
σημ. 2), στη Διακήρυξη της Κοπεγχάγης διαπιστώνεται η εναρ-
μόνιση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης με την οικονομική ελευθε-
ρία, της ενεργού κρατικής παρέμβασης στην οικονομία με μια 
πάλλουσα οικονομία της αγοράς, της σοσιαλδημοκρατίας με 
τον ρυθμιζόμενο παγκόσμιο καπιταλισμό και της αλληλεγγύ-
ης με τον ανταγωνισμό. 

11.  Ο Αμερικανός πολιτικός φιλόσοφος John Rawls, ένας από τους 
σημαντικότερους του 20ού αι., θεωρεί, όπως είναι γνωστό, ότι 
για να υπάρχει ακριβοδικία (fairness) και κοινωνική συνεργα-
σία, θα πρέπει, πέρα από τη διασφάλιση των ατομικών και 
πολιτικών δικαιωμάτων, να εγκαθιδρύεται επίσης μια ιδιαί-
τερη προστασία των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμά-
των. Συγκεκριμένα, με βάση την αρχή της διαφοράς (differ-
ence principle), που εξήγγειλε ιδίως στο έργο του “A Theory of 
Justice” (1971), ο Rawls πιστεύει ότι οι ανισότητες στην κατα-
νομή του πλούτου, των εισοδημάτων, των κοινωνικών θέσεων 
και της εξουσίας μπορούν να δικαιολογούνται μόνο στον βαθ-
μό που εύλογα αναμένεται ότι θα λειτουργούσαν προς όφελος 
όλων, και ιδίως των λιγότερο ευνοημένων μελών της κοινω-
νίας (§ 26). Με απλούστερη διατύπωση, η αρχή της διαφοράς 
υποδηλώνει την ανάγκη για ανοχή της αύξησης στην εισοδη-
ματική ανισότητα, εάν το γενικότερο επίπεδο των εισοδημά-
των ανέβει και εφόσον δεν πρόκειται να γίνει ούτε κατά μία 
μονάδα φτωχότερο ακόμη και το πιο φτωχό μέλος του κοι-
νωνικού συνόλου (πρβλ. σχετ. κείμενο του Δημ. Δημητράκου 
στο «Βήμα» της 14.9.2003: http://www.tovima.gr/opinions/

μεροληψίες εις βάρος όσων επιδιώκουν την αξιοποίηση των προ-
σόντων τους.

II.  Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως μοχλός για την 
άσκηση της Αντεγκληματικής Πολιτικής

4. Ποιες είναι όμως οι δυνατότητες της Κοινωνικής Δι-
καιοσύνης, όπως αυτή αναλύθηκε συνοπτικά ανωτέρω, 
να βοηθήσει στη χάραξη και εφαρμογή μιας λυσιτελούς 
αντεγκληματικής πολιτικής σε νομοθετικό, δικαστικό και 
σωφρονιστικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο κοινωνικής 
πρόληψης της εγκληματικότητας; Και, ταυτόχρονα, ποια 
είναι τα προβλήματα εκείνα που θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ 
όψη σε μια τέτοια προσπάθεια12;

III.  Εφαρμογές της Κοινωνικής Δικαιοσύνης 
σε νομοθετικό επίπεδο

5. Σε νομοθετικό ποινικό επίπεδο υπάρχουν εν πρώτοις θε-
σμοί που ενισχύουν την ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης και του ανθρωπισμού, καθώς και θεσμοί, από την άλλη 
πλευρά, που επιχειρούν να αποτρέψουν την άνιση μετα-
χείριση των πολιτών και δίνουν έμφαση στην προώθηση 
της αξιοκρατίας.
Η αρχή της αλληλεγγύης στην ποινική νομοθεσία
6. Ως προς το πρώτο σκέλος αυτής της επισήμανσης, δηλ. 
την ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι γνωστό ότι 
ποινικοποιείται ειδικότερα η συμπεριφορά πολιτών οι ο-
ποίοι δεν επιδεικνύουν την δέουσα αλληλεγγύη στους συ-
νανθρώπους τους και παραλείπουν από πρόθεση να τους 

article/?aid=153812). Πάντως, είναι προφανές ότι η προ-
σέγγιση αυτή του Rawls στηρίζεται στη λογική ότι οι «άξιοι» 
ανταμείβονται ιδιαίτερα προκειμένου να προσφέρουν περισ-
σότερο, και όχι διότι εγγενώς «το αξίζουν» – πρβλ. Αρίστου 
Δοξιάδη, Οι δύο όψεις της αξιοκρατίας, εφημ. «Καθημερινή» 
της 7.8.2016, σελ. 15: http://www.kathimerini.gr/870357/
opinion/epikairothta/politikh/oi-dyo-oyeis-ths-a3iokratias. 

12.  Η αναγκαιότητα ειδικής μελέτης για την Κοινωνική Δικαιοσύ-
νη ως νέο πρότυπο αντεγκληματικής πολιτικής προκύπτει και 
από το γεγονός ότι σε μικρή μόνο έκταση έχει εξετασθεί επι-
στημονικά έως τώρα αυτή η σχέση Κοινωνικής Δικαιοσύνης και 
Ποινικής Δικαιοσύνης ή και Αντεγκληματικής Πολιτικής. Μία 
από τις λιγοστές αυτές μελέτες είναι του John Braithwaite: 
Restorative Justice and Social Justice, στη Saskatchewan 
Law Review, 63: 2000, 185-194, όπου όμως η Κοινωνική Δι-
καιοσύνη αντιμετωπίζεται ως παράρτημα / συμπλήρωμα της 
Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης, και όχι αυτοτελώς. Το κεί-
μενο της εργασίας αυτής είναι προσβάσιμο και διαδικτυακά: 
http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/03/
Restorative%20Justice%20and%20Social%20Justice.pdf. Επί-
σης, σε ένα γενικότερο επίπεδο μπορούν να αναφερθούν και 
οι εξής μονογραφίες ή μελέτες σε συλλογικούς τόμους, πολ-
λές από τις οποίες έχουν ωστόσο μια γενικότερη στόχευση, 
πέρα δηλ. από την εξέταση του πώς η Κοινωνική Δικαιοσύνη 
μπορεί να αποτελέσει όχημα Αντεγκληματικής Πολιτικής: Mat-
thew G. Clayton (ed.), Social justice, Malden, MA: Blackwell, 
2004 (Blackwell readings in philosophy, 14), Dee Cook, Criminal 
and social justice, London: SAGE, 2006, Ben Shimshon (ed.), 
Social Justice: Criminal Justice, London: The Smith Institute, 
2006, Cyndy Caravelis and Matthew Robinson, Social justice, 
criminal justice: the role of American law in effecting and pre-
venting social change, New York / London: Routledge, Taylor 
& Francis Group, 2016, Michael Reisch (ed.), Routledge Inter-
national Handbook of Social Justice, London: Routledge, 2014 
(Routledge Handbooks).
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σώσουν από κίνδυνο ζωής, αν και μπορούν να το πράξουν 
χωρίς κίνδυνο της δικής τους ζωής ή υγείας (πρβλ. ά. 307 
ελλΠΚ και ά. 422b επ. βελγΠΚ)13. Μάλιστα, η τιμώρηση 
αυτή γίνεται πολύ βαρύτερη, όταν αυτός που παραλείπει 
να ενεργήσει έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πρά-
ξει, π.χ. όταν ο πατέρας που ξέρει κολύμπι δεν μπαίνει στη 
θάλασσα να σώσει το παιδί του που πνίγεται (πρβλ. ά. 15 
ελλΠΚ και § 13 γερμΠΚ). Επίσης, τιμωρείται η παράλειψη 
οφειλόμενης βοήθειας σε περίπτωση δυστυχήματος ή κοι-
νού κινδύνου ή κοινής ανάγκης (πρβλ. ά. 288 § 2 ελλΠΚ 
και § 323c γερμΠΚ). Και ακόμη, τιμωρείται όποιος σε περί-
πτωση άμυνας ξεπερνάει τα όρια του δικαιώματός του και 
πλήττει βάναυσα π.χ. ένα μικρό παιδί ή κάποιον διανοητι-
κά ανάπηρο που κλέβει κάτι από τον κήπο του, κατά πα-
ράβαση του καθήκοντος αλληλεγγύης αλλά και της αρχής 
αναλογικότητας που πρέπει να διέπει τις δικαιικές σχέσεις 
(πρβλ. ά. 22 ελλΠΚ και § 32 γερμΠΚ)14. Αντίστροφα, δεν 
τιμωρείται όποιος προβαίνει σε αξιόποινες πράξεις για να 
σώσει τη ζωή ή τα αγαθά όχι μόνο του εαυτού του, αλλά 
και τρίτων προσώπων, από άδικη και παρούσα επίθεση 
(άμυνα: πρβλ. ά. 22 ελλΠΚ) ή, υπό προϋποθέσεις, από πα-
ρόντα και άλλως αναπότρεπτο κίνδυνο (κατάσταση ανά-
γκης: πρβλ. ά. 25 και 32 ελλΠΚ). 
7. Όμως, και σε ένα γενικότερο επίπεδο, ορισμένα Συ-
ντάγματα, όπως το ιταλικό (ά. 2) και το ελληνικό (ά. 25 § 
4), προβλέπουν ότι το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από 
όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινω-
νικής και εθνικής αλληλεγγύης15. 
Επίσης, στην ισχύουσα Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ά. 3, § 3 εδ. β΄) γίνεται σαφής αναφορά για υποχρέωση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθεί, μεταξύ άλλων, την 

13.  Ενδιαφέρουσα είναι εδώ η προσέγγιση του Joel Feinberg (στο 
έργο του: The Moral Limits of the Criminal Law, vol. οne: Harm 
to Others, New York / Oxford: Oxford University Press, 1984, 
σελ. 165 επ.), ο οποίος θεωρεί ότι το νομικό καθήκον που 
έχουμε για διάσωση κάποιου που πνίγεται, έστω και αν πρό-
κειται για καθήκον που δεν το αναλάβαμε οικειοθελώς, αποτε-
λεί εφαρμογή (enforcement) ενός ηθικού καθήκοντος: Το ηθι-
κό αυτό καθήκον είναι παρόμοιο προς την υποχρέωσή μας για 
στήριξη των ηλικιωμένων γονέων μας, και, πέρα από αυτό, 
βρίσκεται σε αντιστοιχία προς το ηθικό δικαίωμα ενός προσώ-
που ευρισκόμενου σε κίνδυνο για τη διάσωσή του.

14.  Βλ. ιδίως Nestor-Constantin Courakis, Zur sozialethischen Be-
gründung der Notwehr, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesell-
schaft, 1978, 73 επ., 76 επ., 107 επ.

15.  Ειδικότερα, η ελληνική συνταγματική διάταξη του ά. 25 § 4, σε 
συνδυασμό μάλιστα προς τη διάταξη της § 3 του ίδιου άρθρου 
για την απαγόρευση της κατάχρησης των δικαιωμάτων έχει 
πρωτίστως την έννοια ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κοινωνικο-οικονομικό τους σκοπό, 
μέσα σε πνεύμα εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης, με άξο-
να δηλ. την αμέριστη –κατά το δυνατόν– βοήθεια από τους άλ-
λους πολίτες προς τον δυσπραγούντα συνάνθρωπο και συμπο-
λίτη – πρβλ. Στέργιο Μήτα, Η αλληλεγγύη ως θεμελιώδης αρχή 
του δικαίου, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2016, σελ. 121 
επ. και (με αποκλίνουσα γνώμη) Χαρ. Ανθόπουλο, Το πρόβλη-
μα της λειτουργικής δέσμευσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 1993, ιδίως σελ. 271 επ., 283 
σημ. 39, 289 επ., 300 επ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και 
η ογκώδης μονογραφία του Απόστ. Παπακωνσταντίνου: Κοι-
νωνική Δημοκρατία και Κοινωνικό Κράτος Δικαίου, κατά το Σύ-
νταγμα του 1975/1986/2001, Αθήνα / Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, 2006.

«κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία»16. Εξάλλου, και σε 
επίπεδο μη δεσμευτικών διατάξεων (soft-law), είναι ιδιαί-
τερα σημαντική η πρόβλεψη του ά. 1 της Οικουμενικής Δια-
κήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948), ότι οι άνθρω-
ποι οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα 
αδελφοσύνης17. Η αδελφοσύνη ήταν άλλωστε και μία από 
τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης 1789, μαζί με τη ελευ-
θερία και την ισότητα18.
H αρχή της αξιοκρατίας στην ποινική νομοθεσία και τα προ-
βλήματα από την άνιση κατανομή φορολογικών βαρών

16.  Συγκεκριμένα, στην § 3 του ενλόγω άρθρου της (ισχύουσας) 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Συνθήκη αυτή δι-
αμορφώθηκε μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβό-
νας (1.12.2009), υπάρχει εν πρώτοις διάταξη, κατά την οποία 
η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της 
Ευρώπης, με γνώμονα, μ.ά., «την κοινωνική οικονομία της 
αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας». Αμέσως μετά 
σημειώνονται και τα εξής: «Η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνι-
κό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δι-
καιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και αν-
δρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία 
των δικαιωμάτων του παιδιού», επίσης, δε, στην § 3 εδ. γ΄, ότι 
«προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και 
την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών». 

17.  Στο άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου του ΟΗΕ (1948) αναφέρεται ειδικότερα ότι οι 
άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και 
τα δικαιώματα, ότι είναι προικισμένοι με λογική και συνείδη-
ση και ότι οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύ-
μα αδελφοσύνης. Ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με την Κοινωνι-
κή Δικαιοσύνη έχουν επίσης ορισμένες άλλες διατάξεις, στις 
οποίες ορίζεται ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα κοινωνικής προ-
στασίας και ότι η Πολιτεία πρέπει να του εξασφαλίζει τα οικο-
νομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά εκείνα δικαιώματα που είναι 
απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη 
της προσωπικότητάς του (ά. 22), ότι ο καθένας έχει δικαίωμα 
σ’ ένα βασικό επίπεδο διαβίωσης, ικανό να εξασφαλίσει στον 
ίδιο και την οικογένειά του υγεία και ευημερία, ιδίως, δε, τρο-
φή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη, όπως και τις ανα-
γκαίες κοινωνικές υπηρεσίες (ά. 25), καθώς και ότι τα Ηνωμέ-
να Έθνη θα ευνοήσουν την ανύψωση του επιπέδου ζωής, την 
εργασία για όλους και την επίτευξη συνθηκών οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες σταθε-
ρότητας και ευημερίας για τις σχέσεις μεταξύ κρατών, με βάση 
την αρχή της ισότητας (ά. 55).

18.  Η αδελφοσύνη, ως ηθικός και συναισθηματικός δεσμός που 
ενώνει τους πολίτες μεταξύ τους σαν αδελφούς, απετέλεσε 
ταυτόχρονα κατά τη Γαλλική Επανάσταση 1789 και τον συν-
δετικό κρίκο που εξισορροπεί την όποια αντινομία των εν-
νοιών ελευθερία και ισότητα. Συγκεκριμένα, το να είναι κά-
ποιος ελεύθερος θεωρήθηκε ότι προϋποθέτει και το ότι κανείς 
δεν μπορεί να βρίσκεται υπό την εξουσία κάποιου άλλου, άρα 
ότι κανείς δεν επιτρέπεται να έχει παραπάνω εξουσία από τον 
άλλο, πράγμα όμως που συνιστά και τον ορισμό της ίδιας της 
ισότητας. Ελευθερία και ισότητα συνδέονται έτσι μεταξύ τους 
με σχέση αμοιβαιότητας, η δε αδελφοσύνη συνιστά, υπό το 
πνεύμα αυτό, την έκφραση και την υλοποίηση αυτής της αμοι-
βαιότητας. Βέβαια, σε πρακτικό επίπεδο η «συνύπαρξη» αυτή 
ελευθερίας και ισότητας δεν έχει τόσο στέρεη βάση, καθώς η 
υπερβολή στη χρήση της ελευθερίας οδηγεί σε κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες, π.χ. όταν αναπτύσσει κάποιος χωρίς 
φραγμούς μιαν οικονομική δραστηριότητα, μέσω της οποίας 
αποκτά έλεγχο στις ζωές άλλων πολιτών. Όμως, και σε αυτή 
την περίπτωση η έννοια της αδελφοσύνης μπορεί να λειτουρ-
γήσει ως ασφαλιστική δικλίδα, εμποτίζοντας δηλ. την άσκηση 
της ελευθερίας με ένα στοιχείο ενσυναίσθησης (empathy) και 
κοινωνικής αλληλεγγύης.
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8. Πέρα από τις ποινικές ρυθμίσεις που αφορούν την κοι-
νωνική αλληλεγγύη, υπάρχουν σε νομοθετικό ποινικό 
επίπεδο επίσης θεσμοί, εξοπλισμένοι και με ποινικές κυ-
ρώσεις, που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μιαν ίση και αξι-
οκρατική μεταχείριση στην κατανομή των φορολογικών 
βαρών, ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών 
(προοδευτική φορολογία – πρβλ. ά. 13 της γαλλικής Δια-
κήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη 1789, 
καθώς και ά. 4 § 5 ελλΣυντ.).
Η παράβαση των σχετικών διατάξεων λόγω φοροδιαφυ-
γής έχει σοβαρές επιπτώσεις, που στην Ελλάδα μπορούν 
να φθάσουν ακόμη και σε επιβολή ποινών για κακουργη-
ματικές πράξεις (πρβλ. ά. 8 Ν 4337/2015), πολύ περισσό-
τερο μάλιστα εάν τελούνται σε αληθή συρροή με το αδίκη-
μα του ξεπλύματος [βρόμικου] χρήματος. Από την άποψη 
αυτή, η φορολογία λειτουργεί νομοθετικά προς εξομάλυν-
ση των οικονομικών ανισοτήτων και προς ενίσχυση, έτσι, 
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός 
ανατρέπεται όταν η νομοθεσία παρέχει δυνατότητες φο-
ροαποφυγής, όπως συμβαίνει, π.χ. σε περίπτωση ίδρυσης 
εξωχώριων εταιρειών (offshore companies), ιδίως μάλιστα 
σε επονομαζόμενους «φορολογικούς παραδείσους»19, οπό-
τε μέσω αυτής της μεθόδευσης καταλήγει να αποφεύγουν 
την πληρωμή σημαντικών φόρων οι εύποροι φορολογού-
μενοι και να καταβάλλουν φόρους ορισμένες μόνον ομάδες 
πληθυσμού και δη αυτές που δεν μπορούν να αποκρύψουν 
το εισόδημά τους (κυρίως, μισθωτοί και συνταξιούχοι). 
Ανισότητες και σε νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τα 
οικονομικά εγκλήματα
9. Παρόμοια προβλήματα ανισότητας στη μεταχείριση των 
πολιτών από άποψη ποινικής νομοθεσίας αναφύονται ει-
δικότερα με τα οικονομικά εγκλήματα, εκείνα, δηλ., τα 
οποία στρέφονται κατά της περιουσίας και προσβάλλουν 
καίρια την οικονομία ή λειτουργικά σημαντικούς κλάδους 
και θεσμούς της – π.χ. δημιουργία καρτέλ και συνακόλου-
θη νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού, μόλυνση περι-
βάλλοντος, χειραγώγηση μετοχών στο Χρηματιστήριο20. 
Τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν κυρίως διότι η συνή-
θης αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων από την 
πλευρά της νομοθετικής εξουσίας δεν διακρίνεται, λόγω 
και των διαπλεκομένων συμφερόντων που διακυβεύονται, 
από σθεναρό πνεύμα τιμώρησής τους. Ήδη άλλωστε από 
την εποχή του Edwin Sutherland και της εξαγγελίας της 
θεωρίας του για τα εγκλήματα του λευκού περιλαιμίου, 

19.  Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των φορολογικών πα-
ραδείσων σημαντική είναι, μεταξύ άλλων, η προσπάθεια του 
ΟΟΣΑ, ο οποίος ήδη από το 2013 ετοίμασε ειδικό πρόγραμμα 
δράσης με τίτλο “Action Plan on Base Erosion and Profit Shift-
ing – BEPS”, πρόγραμμα μάλιστα το οποίο βρήκε ανταπόκρι-
ση και στήριξη από τους ηγέτες των G20 στις κατά καιρούς 
συναντήσεις τους. Μια επικαιροποίηση αυτού του προγράμμα-
τος για το 2017 είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, όπως και το 
αρχικό πρόγραμμα: http://www.oecd.org/tax/beps/beps-
inclusive-framework-progress-report-june-2016-july-2017.
htm. Επίσης, ενδιαφέρων είναι και ο τρόπος που αντιμετωπί-
σθηκε το πρόβλημα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλ. με έμφα-
ση στην αποκάλυψη των πραγματικών ιδιοκτητών μιας εται-
ρείας ή επιχείρησης.

20.  Πρβλ. αναλυτικά Νέστορα Ε. Κουράκη (με τη συνεργασία Δη-
μήτρη Λ. Ζιούβα), Τα Οικονομικά Εγκλήματα, τ. Α΄, Αθήνα / 
Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 20073, §§ 14 επ. και σελ. 35 επ. 

το 193921, είχε διατυπωθεί η άποψη ότι, τουλάχιστον στις 
ΗΠΑ, η οικονομική παραβατικότητα δεν αντιμετωπίζεται 
κατά προτεραιότητα με ποινικές διατάξεις (προτιμώνται οι 
διοικητικές ρυθμίσεις και τα πρόστιμα), αλλά και ότι όταν 
η αντιμετώπιση έχει ποινικό χαρακτήρα, οι προβλεπόμενες 
ποινές είναι χαμηλές και οι δράστες σπάνια οδηγούνται τε-
λικά στη φυλακή, έστω και αν η ζημία που προκύπτει από 
τις πράξεις τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλη22. 
10. Βέβαια, πρέπει να ομολογηθεί ότι τα τελευταία χρόνια, 
λόγω και της οικονομικής κρίσης, η ήπια αυτή νομοθετι-
κή προσέγγιση απέναντι στους οικονομικούς εγκληματίες 
έχει μεταβληθεί στις ΗΠΑ, και αρκετοί μεγαλόσχημοι επι-
χειρηματίες βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε φυλακές με κα-
ταδίκες για απάτη, χειραγώγηση χρηματιστηρίου κ.λπ.23 
Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποτιμηθεί με θετικό πρόσημο, 
δεδομένου ότι η κοινωνία δεν επιτρέπεται, κατά τα γνώμη 
μου, να αντιμετωπίζει με ηπιότητα άτομα τα οποία εκμε-
ταλλεύθηκαν την υψηλή κοινωνικο-οικονομική τους θέση 
και την ίδια την εμπιστοσύνη της κοινωνίας για να παρα-
βιάζουν τους ποινικούς νόμους, δίνοντας μάλιστα έτσι ένα 
αρνητικό μήνυμα στους άλλους. Και αντιθέτως, άνθρωποι 
που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες φρονώ ότι εν-
δείκνυται να τυγχάνουν μιας ηπιότερης ποινικής μεταχείρι-
σης, καθώς συνήθως δεν ευθύνονται οι ίδιοι εξ ολοκλήρου 
για τις αξιόποινες πράξεις τους. Πράγματι, οι περισσότε-
ροι, σύμφωνα με έρευνες, αντιμετώπισαν σοβαρές δυσχέ-
ρειες κατά την παιδική τους ηλικία και αργότερα, αναγκα-
ζόμενοι συνήθως –λόγω οικογενειακών προβλημάτων– να 
εγκαταλείψουν το σχολείο, αδυνατώντας στη συνέχεια να 
βρουν κάποια δουλειά και εξωθούμενοι έτσι προς την πα-
ραβατικότητα24.

21.  Η ομιλία του Sutherland, με τίτλο “White-Collar Criminality” ε-
νώπιον των μελών της Αμερικανικής Εταιρίας Κοινωνιολογίας, 
την 27.12.1939, δημοσιεύθηκε αρχικά στην American Sociolog-
ical Review (5: 1940, 1-12) και απετέλεσε το έναυσμα για σειρά 
άλλων μεταγενέστερων έργων του, όπως ιδίως η μονογραφία 
“White-Collar Crime”, New York: The Dryden Press, 1949 (β΄ 
έκδοση το 1961, με πρόλογο του D. Cressey) – πρβλ. Ν. Κου-
ράκη, Οικονομικά Εγκλήματα, όπ.π., (σημ. 20), § 2, σημ. 3.

22.  Έτσι π.χ. κατά τα πρώτα 50 έτη από τη θέσπιση των αντιμο-
νοπωλιακών νόμων στις ΗΠΑ (1890-1940) ασκήθηκαν συνολι-
κά 252 ποινικές διώξεις, από αυτές, δε, επέσυραν εκτικτέες 
ποινές φυλάκισης μόλις 24 – βλ. A. M. Dershowitz, Increasing 
Community Control over Corporate Crime: a Problem in the 
Law of Sanctions, στη Yale Law Journal, 71: 1961, 289-306, και 
Νέστορα Κουράκη, Οικονομικά Εγκλήματα, όπ.π., (σημ. 20) 
§ 4 και σημ. 6, όπου και βιβλιογραφικές παραπομπές σε νε-
ότερα στοιχεία. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν εδώ η συλλογή μελετών: Gregg Barak (ed.), The 
Routledge International Handbook of the Crimes of the Power-
ful, London / New York: Routledge, 2015, και το έργο του Jean 
Ziegler, Oι Άρχοντες του Εγκλήματος. Οι νέες μαφίες εναντίον 
της δημοκρατίας, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση, 2000 (α΄ γαλλ. έκ-
δοση 1998). 

23.  Χαρακτηριστικό είναι εδώ το διαδικτυακό δημοσίευμα από 
28.4.2016 που αφορά έκθεση προς το αμερικανικό Κογκρέ-
σο και έχει τίτλο: 35 τραπεζίτες στάλθηκαν στη φυλακή για 
οικονομικά εγκλήματα σε εποχή κρίσης: http://money.cnn.
com/2016/04/28/news/companies/bankers-prison/. 

24.  Πρβλ. Home Office, Criminal Justice: The Way Ahead, 2001, 
41, επίσης διαθέσιμο στο διαδίκτυο: https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/250876/5074.pdf.
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IV.  Εφαρμογές της Κοινωνικής Δικαιοσύνης 
σε δικαστικό επίπεδο

11. Συναφή ζητήματα ενδεχόμενης ανισότητας αλλά και 
έλλειψης κοινωνικής αλληλεγγύης στη μεταχείριση των 
δραστών ενός εγκλήματος, κατά παραβίαση των αρχών 
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, ανακύπτουν και στα άλλα 
επίπεδα της ποινικής καταστολής, δηλ. το δικαστικό και το 
σωφρονιστικό. Ειδικότερα:
Η δικαστική μεταχείριση κοινωνικά αδύναμων κατηγορου-
μένων
12. Σε δικαστικό ποινικό επίπεδο, ένα σημαντικό ζήτημα 
που αναφύεται είναι εάν από την πλευρά των δικαστικών 
λειτουργών υπάρχει κάποιο πνεύμα αλληλεγγύης και επι-
είκειας υπέρ κατηγορουμένων που βρίσκονται στο κοινω-
νικό περιθώριο (π.χ. άνεργοι αλλοδαποί) και που, επο-
μένως, αξίζουν κάποιας ιδιαίτερης στήριξης, ώστε να μην 
ολισθήσουν εκ νέου στο έγκλημα. Εγείρεται, όμως, και το 
αντίστροφο ζήτημα, εάν δηλ. οι δικαστικοί λειτουργοί επι-
δεικνύουν την τάση να ευνοούν τους οικονομικά ισχυρούς 
κατηγορουμένους, λόγω της ιδιάζουσας κοινωνικής θέσης 
αυτών των προσώπων. 
13. Το δύο αυτά ζητήματα τέθηκαν επί τάπητος, ιδιαίτερα κατά τη 
δεκαετία ’70, από εκπροσώπους της λεγόμενης νέας ή ριζοσπα-
στικής εγκληματολογίας25, οι οποίοι, ως γνωστόν, θεωρούν ότι οι 
ποινικοί νόμοι ψηφίζονται και ερμηνεύονται με βάση τα συμφέρο-
ντα της άρχουσας τάξης, άρα εις βάρος των ασθενέστερων κοινω-
νικών ομάδων. Υπό το πρίσμα αυτό, υποστηρίχθηκε ειδικότερα ότι 
τα όργανα εφαρμογής του νόμου (αστυνομικοί, εισαγγελείς, δικα-
στές) όχι απλώς δεν είναι επιεική απέναντι σε φτωχούς υπόπτους ή 
κατηγορουμένους, αλλ’ ότι αντίθετα τους στοχοποιούν και τους συ-
μπεριφέρονται με αυστηρότητα, ως καθ’ υπόθεση κοινωνικά επι-
κίνδυνους. Και ότι, αντίστροφα, τους οικονομικά ισχυρούς τους 
αντιμετωπίζουν με πνεύμα συγκατάβασης και ανοχής. Συνεπώς, 
κατά την ενλόγω θεωρία, όπως θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στο 
υπό συζήτηση θέμα της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, οι αρμόδιοι κρατι-
κοί λειτουργοί δεν εφαρμόζουν τις αρχές της Κοινωνικής Δικαιοσύ-
νης ούτε ως προς το πνεύμα αλληλεγγύης με το οποίο πρέπει να συ-
μπεριφέρονται στους λιγότερο ευνοημένους πολίτες, αλλ’ ούτε και 
ως προς το πνεύμα αμεροληψίας που πρέπει να διέπει τη συμπερι-
φορά τους απέναντι στους «έχοντες και κατέχοντες».
14. Βέβαια, μια τέτοια τοποθέτηση, στο σκέλος της που 
αφορά τη δικαστική αντιμετώπιση των ευπαθών κοινωνι-
κών ομάδων, έχει, κατά τη γνώμη μου, ένα μάλλον απλου-
στευτικό χαρακτήρα. Και μολονότι εμφανίζει κάποια δόση 
αληθείας (π.χ. ότι από δύο κατηγορουμένους που έχουν 
τελέσει το ίδιο έγκλημα, ο λιγότερο ευπαρουσίαστος και 

25.  Βλ. ιδίως I. Taylor / P. Walton / J. Young, The New Criminology: 
for a Social Theory of Deviance, London / Boston: Routledge 
and Kegan Paul, 1973, Ph. Robert, La sociologie entre une cri-
minologie de passage à l’ acte et une criminologie de réaction 
sociale, στην Année sociologique, 1973, 441-504, Kl. Sessar, 
Moderne Tendenzen in der deutschen Kriminologie, στην Öster-
reichische Juristen-Zeitung, 30: 1975, 59-65. Εξάλλου, μια 
επιλογή από τα σημαντικότερα κείμενα σχετικά με αυτήν την 
εγκληματολογική τάση υπάρχει στους συλλογικούς τόμους που 
επιμελήθηκαν π.χ. οι: R.S. Denisoff / G. H. McCaghy (eds.), 
Deviance, Conflict and Criminality, Chicago / New York / San 
Francisco / London: Rand McNally, 1973, E. Rubington / M.S. 
Weinberg (eds.), Deviance: The internationalist perspective, 
New York: MacMillan, 19783, Kl. Lüderssen / F. Sack (Hrsg.), Se-
minar: Abweichendes Verhalten, I: Die selektiven Normen der 
Gesellschaft, Frankfurt a.M.: Suhrkamp stw 84, 1974.

με χειρότερη νομική εκπροσώπηση έχει, κατά κανόνα, τι-
μωρητικότερη αντιμετώπιση, τουλάχιστον από το κοινό26), 
ωστόσο, τα πράγματα είναι, όπως προκύπτει από έρευνες, 
περισσότερο σύνθετα.
15. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι ένα βασικό «εξωνομικό» 
κριτήριο που επιδρά στη συμπεριφορά των οργάνων εφαρ-
μογής του νόμου είναι το κατά πόσον ο συγκεκριμένος ύπο-
πτος ή κατηγορούμενος ταιριάζει με τις προδιαγραφές 
ενός «κοινωνικά ενταγμένου ανθρώπου», δηλ. κάποιου ο 
οποίος διαθέτει μόνιμη εργασία (έστω και αν είναι φτω-
χός!), δεν έχει απασχολήσει παλαιότερα τη δικαιοσύνη, 
έχει οικογένεια και, γενικά, δεν δημιουργεί προβλήματα 
στην κοινωνία, ούτε και προβλέπεται να δημιουργήσει τέ-
τοια προβλήματα στο μέλλον με νέες αξιόποινες πράξεις27. 

26.  Έρευνες π.χ. που διενεργήθηκαν για μικροαδικήματα (όπως 
κλοπές σε πολυκαταστήματα) κατέδειξαν ότι τουλάχιστον στις 
περιπτώσεις αυτές το κοινό είναι προθυμότερο να καταδίδει 
στις αρχές άτομα με ρυπαρά, πρόχειρα ενδύματα –“Hippies”–, 
παρά άτομα με ευπρεπή εμφάνιση. Αναφέρομαι κυρίως σε 
έρευνα που διεξήχθη το 1970 από τον John Darrell Stephens-
meier σε τρία καταστήματα της πόλης Iowa: J.P. Stephensmei-
er, Respectability and Deviance: An observational study of re-
actions to Shoplifting, Ph.D., The University of Iowa, 1972, 
σελ. 90 επ., 186 επ. Την ίδια περίπου εποχή, σε έρευνα που 
έγινε στην πρώην Δυτική Γερμανία ως προς τον τρόπο μεταχεί-
ρισης από τους δικαστές κατηγορουμένων από διάφορα κοινω-
νικά στρώματα, τα ευρήματα υπήρξαν παρεμφερή – βλ. A.-M. 
Tausch / I. Langer, Soziales Verhalten von Richtern gegenüber 
Angeklagten. Merkmale, Auswirkungen sowie Ӓnderungen 
durch ein Selbst-Training, στην: Zeitschrift für Entwicklungs-
psychologie und Pädagogische Psychologie, 3: 1971, 283-303 
– πρβλ. και Νέστορα Κουράκη, Οικονομικά Εγκλήματα, όπ.π. 
(σημ. 20), § 139 και σημ. 59, § 64 και σημ. 57, καθώς επίσης § 
189 και σημ. 5, § 62 και σημ. 51-56.

27.  Σημαντική υπήρξε στο πλαίσιο αυτό η εμπειρική έρευνα του 
(δυτικο)γερμανού K.-P. Pollück, με τίτλο “Klassenjustiz?” (Diss. 
Polit. Wissenschaft, Freie Universität Berlin, Bamberg 1977, 
κυρίως σελ. 282 επ., 442 επ.), που διεξήχθη σε 27 εισαγγε-
λικά γραφεία της περιοχής Βερολίνου κατά τα έτη 1964-1972 
και βασίσθηκε σε 463 δικογραφίες. Από αυτήν διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει πράγματι μια «εσωτερική ιδεολογία» των εισαγ-
γελικών λειτουργών, η οποία, τουλάχιστον κατά την εποχή 
της έρευνας, στηρίζεται σε ορισμένες συγκεκριμένες παραμέ-
τρους: Στην ιδέα της οικογένειας ως παράγοντα κοινωνικής 
σταθερότητας και κοινωνικού ελέγχου, στην ιδέα του επαγ-
γέλματος ως κριτηρίου για τα προσόντα, την αποδοτικότητα 
και την εν γένει κοινωνική προσαρμογή ενός ατόμου, καθώς 
και στην ιδέα του ίδιου του Κράτους, το κύρος του οποίου πρέ-
πει να διατηρείται αλώβητο. Ως εκ τούτου, άτομα που κινού-
νται στα περιθώρια της κοινωνικής ζωής ή και αμφισβητούν 
έμπρακτα τη συνταγματική έννομη τάξη (π.χ. άεργοι, παλαι-
οί κατάδικοι, αναρχικοί, κ.λπ.) φαίνεται να αποτελούν στόχο 
προκαταλήψεων και δυσμενούς μεταχείρισης – πρβλ. Νέστορα 
Κουράκη, Οικονομικά Εγκλήματα, όπ.π. (σημ. 20), § 86. Πα-
ρόμοια ευρήματα απορρέουν και από σειρά άλλων ερευνών, 
που διενεργήθηκαν στην τότε Δυτική Γερμανία κατά τη δεκαε-
τία 1970 από ειδικούς επιστήμονες του Ινστιτούτου Μαξ-Πλανκ 
για το αλλοδαπό και διεθνές ποινικό δίκαιο – πρβλ. και Νέστο-
ρα Κουράκη, Οικονομικά Εγκλήματα, όπ.π., § 60 και 84 επ. – 
Ως προς τον τρόπο και την έκταση στην οποία λαμβάνονται υπ’ 
όψη από τα δικαστήρια τα λεγόμενα «εξωνομικά κριτήρια» της 
κοινωνικο-οικονομικής θέσης ενός κατηγορουμένου, βλ. ιδίως 
συναφή ερευνητικά πορίσματα στις μελέτες: Δήμητρα Φρ. Σορ-
βατζιώτη, Η «φτώχεια» της Δικαιοσύνης, Αθήνα, εκδ. ΚΨΜ, 
2011, Jeffrey H. Reiman / Paul Leighton, The Rich get Richer 
and the Poor get Prison, Routledge, 201210 (1st ed. 1979), Loϊk 
Wacquant, Punishing the Poor, Duke University Press, 2009, 
Cassia C. Spohn, How do Judges Decide? The Search for Fair-
ness and Justice in Punishment, Sage Publ., 2002, καθώς και 
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Ασφαλώς η τοποθέτηση αυτή δεν ικανοποιεί κάποιους που 
θα ήθελαν ένα εντονότερο πνεύμα αλληλεγγύης, επιείκειας 
και «πραότητας» στους πάσχοντες συνανθρώπους μας από 
τους εντεταλμένους με την εφαρμογή του νόμου. Ωστόσο, 
από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται ότι μπορεί να χρεω-
θεί στους δικαστικούς αυτούς και αστυνομικούς λειτουρ-
γούς μεροληψία λόγω του χαμηλού κοινωνικο-οικονομι-
κού status ενός υπόπτου ή κατηγορουμένου28. Ωστόσο, η 
κατάσταση φαίνεται να είναι διαφορετική στις ΗΠΑ, όπου 
φαίνεται να παρατηρούνται «αδικαιολόγητες φυλετικές δι-
ακρίσεις» κατά την απονομή της δικαιοσύνης, ιδίως σε σχέ-
ση με υπόπτους ή κατηγορουμένους ή και θύματα που είναι 
αφροαμερικανικής ή λατινικής καταγωγής29. 
Η δικαστική διεκπεραίωση υποθέσεων με κοινωνικά ισχυ-
ρούς κατηγορουμένους
16. Όσον αφορά τις εκδικαζόμενες υποθέσεις κοινωνικά 
ισχυρών κατηγορουμένων, αυτές σε πολλές περιπτώσεις 
δεν καταλήγουν σε καταδίκη ή και αυστηρή τιμώρηση. Οι 
λόγοι είναι πολλοί. Είναι εν πρώτοις γνωστό ότι στα εγκλή-
ματα αυτά η υπεράσπιση του κατηγορουμένου γίνεται από 
κατά τεκμήριο καλοπληρωμένους, διασυνδεδεμένους και 
νομικά καταρτισμένους συνηγόρους, που συνήθως γνω-
ρίζουν να εντοπίζουν και να αναδεικνύουν τις ελλείψεις, 

την καναδική έρευνα: National Council of Welfare, Justice and 
the Poor, Spring 2009, προσβάσιμη διαδικτυακά: http://www.
oaith.ca/assets/files/Publications/justice_andthe_poor.pdf. 
Χρήσιμο είναι να υπομνησθεί στο σημείο αυτό ότι και κατά την 
αρχαιότητα, στα εγχειρίδια ρητορικής οι ρήτορες προτρέπο-
νταν να παρουσιάζουν τους πελάτες τους ως «δίκαιους, έντι-
μους, θεοσεβούμενους και ταπεινούς χαρακτήρες που υπομέ-
νουν την αδικία». Το σκεπτικό σε αυτή την προσέγγιση ήταν 
ότι «όλες οι αρετές οι οποίες είναι χαρακτηριστικές ανθρώπων 
έντιμων και σεμνών, που δεν είναι δριμείς, πείσμονες, φιλό-
δικοι και ανάλγητοι, προσελκύουν την ευμένεια του ακροατη-
ρίου …» (Κικέρωνος, Περί Ρήτορος, 2. 182-184 – πρβλ. James 
M. May, Μάρκος Τύλλιος Κικέρων, H τέχνη της πειθούς, Αθή-
να: εκδ. Διόπτρα, 2017, 50-51). Επομένως και από τη σκοπιά 
αυτήν, η οικονομική κατάσταση του κατηγορουμένου ή και του 
θύματος μιας εγκληματικής πράξης φαίνεται να διαδραματίζει 
υποδεέστερο ρόλο σε σχέση με την υποτιθέμενη «ενάρετη» ιδι-
οσυγκρασία τους.

28.  Πράγματι, με βάση τα πορίσματα της έρευνας του Εθνικού Κέ-
ντρου Κοινωνικών Ερευνών υπό τη διεύθυνση του Ηλία Δασκα-
λάκη, ο τελευταίος, σε άρθρα του στην εφημ. «Το Βήμα» της 
12.8.1979, της 14.8.1979 και της 15.8.1979, με τίτλο «Η απονο-
μή της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα» (ιδίως στο δεύτερο 
από τα άρθρα αυτά), θεωρεί ότι η όποια διακριτική μεταχείρι-
ση επιφυλάσσεται από δικαστές εις βάρος κοινωνικο-οικονο-
μικά αδύναμων κατηγορουμένων, οφείλεται όχι σε μια καθ’ 
υπόθεση ταξική δικαιοσύνη, όπου ο δικαστής θα ήταν «ενσυ-
νείδητα ταγμένος στην προάσπιση των συμφερόντων μιας τά-
ξης», αλλά στις «ανισότητες που υπάρχουν στα πλαίσια του 
συστήματος» και οι οποίες «αναπαράγονται και κατά την απο-
νομή της ποινικής δικαιοσύνης και επηρεάζουν το αποτέλεσμα» 
– πρβλ. Νέστορα Κουράκη, Οικονομικά Εγκλήματα, όπ.π. (σημ. 
20), §§ 84 και 70 επ. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και 
οι διαπιστώσεις του Andreas Kapardis στο έργο του “Psychol-
ogy and Law”, Cambridge: Cambridge University Press, 20144, 
185-199.

29.  Frederic G. Reamer, Social Justice and Criminal Justice, σε: 
Michael Reisch (ed.), Routledge International Handbook of So-
cial Justice, London: Routledge (Routledge Handbooks), 2014, 
269-285: 276 επ. και Cyndy Caravelis / Matthew Robinson, So-
cial Justice, Criminal Justice. The Role of American Law in 
Effecting and Preventing Social Change, New York / London: 
Routledge, 2016, 138 επ., 260 επ.

ασάφειες και τα κενά των εφαρμοστέων νόμων30. Με απο-
τέλεσμα, ο κατηγορούμενος σε τέτοιες υποθέσεις δύσκολα 
να μπορεί να θεωρηθεί ως ένοχος «πέραν πάσης λογικής 
αμφιβολίας» και άρα να καταδικασθεί – αντίθετα, είναι πιο 
πιθανό να αθωωθεί «λόγω αμφιβολιών». Εξάλλου, στα εν-
λόγω εγκλήματα η νομοθεσία, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν 
εμφανίζει πνεύμα σθεναρής αντιμετώπισης, ενώ επιπλέον 
δυσχέρειες σημειώνονται και στην αποδεικτική διαδικασία, 
ιδίως για δύο λόγους: 
17. Πρώτον, διότι κατά κανόνα δεν είναι ευχερές να θεμελιωθεί με 
στέρεο τρόπο ο «αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος» ανάμεσα στη 
συμπεριφορά ενός κατηγορουμένου και στο αποτέλεσμα αυτής της 
συμπεριφοράς (π.χ. ότι το θαλάσσιο περιβάλλον μολύνθηκε από 
λύματα συγκεκριμένου εργοστασίου και δη από ενέργειες συγκε-
κριμένου προσώπου). 

30.  Πρόκειται εδώ για περιπτώσεις καταστρατήγησης δικαίου 
(fraus legis), στις οποίες δηλ., με την έντεχνη διαρρύθμιση 
πραγματικών ή νομικών καταστάσεων επιδιώκει ο δράστης να 
επιτύχει το απαγορευμένο από τον νόμο ή επιβαρυντικό γι’ αυ-
τόν αποτέλεσμα, χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβιάζει την ίδια 
τη νομική διάταξη. Στον χώρο του ποινικού δικαίου η τακτική 
αυτή εμφανίζει αρκετές πιθανότητες ευδοκίμησης, καθώς δεν 
μπορεί να καταπολεμηθεί ούτε με διατάξεις γενικού περιεχομέ-
νου, οι οποίες να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις προβληματι-
κών συμπεριφορών (κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με βα-
σικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την αρχή της νομιμότητας: 
ά. 7 § 1 ελλΣυντ και ά. 1 ελλΠΚ: nullum crimen sine lege cer-
ta!), ούτε βεβαίως με κατ’ αναλογία εφαρμογή διατάξεων που 
αφορούν άλλο παρεμφερές έγκλημα, καθώς και πάλι υπάρχει 
πρόσκρουση στην αρχή της νομιμότητας. Αφήνονται έτσι στον 
ποινικό νόμο ασάφειες ή κενά, τα οποία ο επίδοξος παραβά-
της του μπορεί να εκμεταλλευθεί σαν «παραθυράκια» του νό-
μου, χωρίς να θεωρηθεί ότι τον παραβιάζει – βλ. N.-C. Cour-
akis, Die Möglichkeiten einer kriminalpolitischen Anwendung 
des Umgehungsbegriffes, στον Τιμητικό Τόμο υπέρ Αλεξάνδρου 
Λιτζεροπούλου, τ. Α΄, 1985, 215-271 και του ιδίου, Οικονομι-
κά Εγκλήματα, όπ.π. (σημ. 20), §§ 24 επ. και 198 επ. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα τέτοιας καταστρατήγησης νόμου αποτελεί 
μία υπόθεση που έφθασε προ ετών έως τον Άρειο Πάγο. Επρό-
κειτο για την περίπτωση ενός ευρηματικού εισαγωγέα καλλυ-
ντικών, ο οποίος, προκειμένου να μην καταβάλει δασμούς για 
είδη πολυτελείας, είχε την ιδέα να εισαγάγει χωριστά τα μπου-
καλάκια των αρωμάτων και χωριστά τα περιβλήματα με την 
επώνυμη φίρμα των αρωμάτων, έχοντας βεβαίως υπ’ όψη του 
στη συνέχεια να επικολλήσει τα περιβλήματα στα μπουκαλά-
κια και να τα πωλήσει ως αρώματα πολυτελείας. Το ανώτατο 
δικαστήριο της Ελλάδας θεώρησε εδώ ότι δεν υπήρχε λαθρε-
μπορία, και επομένως άφησε ατιμώρητη την ενέργεια του εισα-
γωγέα να απoφύγει την καταβολή των νομίμων τελωνειακών 
δασμών για είδη πολυτελείας: ΑΠ 268/1964, ΠοινΧρ ΙΔ΄ (1964), 
561. Πάντως, πρέπει να ομολογηθεί ότι και η ίδια η νομοθεσία 
που σχετίζεται ειδικότερα με την οικονομική εγκληματικότητα 
είναι συνήθως πολύπλοκη, αντιφατική και με δυνατότητες πολ-
λαπλών ερμηνειών, έτσι ώστε να δημιουργούνται εκ των πραγ-
μάτων μέσω της νομοθεσίας αυτής «φαιές ζώνες» μεταξύ θε-
μιτής και αθέμιτης / παράνομης ενέργειας, ζώνες, δηλ., που 
δεν ρυθμίζονται ευθέως από το δίκαιο και που προσφέρουν 
έτσι γόνιμο έδαφος σε καταστρατηγήσεις δικαίου. Είναι ενδια-
φέρον ότι ο Έλληνας νομοθέτης, προκειμένου να περιορίσει 
τέτοια φαινόμενα στο φορολογικό δίκαιο, περιέλαβε σε νόμο 
συγκεκριμένη διάταξη κατά της λεγόμενης φοροαποφυγής (ά. 
38 του Ν 4174/2013). Η διάταξη αυτή, χωρίς να φθάνει έως την 
ποινικοποίηση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς, ορίζει πάντως 
στην § 1 ότι «κατά τον προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Δι-
οίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά δι-
ευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και 
οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι εν λόγω διευθετήσεις 
αντιμετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τα χα-
ρακτηριστικά της οικονομικής τους υπόστασης». 
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Και δεύτερον, διότι επίσης δεν είναι ευχερές να βρεθούν 
μηνυτές, μάρτυρες κατηγορίας ή και εμπειρογνώμονες, 
που θα θελήσουν να έλθουν σε αντιπαράθεση με οικονο-
μικά συμφέροντα μεγάλου βεληνεκούς και να προβούν, 
αντιστοίχως, σε κατάθεση ενώπιον δικαστικής αρχής κατά 
ισχυρών επιχειρηματιών31. 
Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η συνήθως θετική προ-
ϊστορία οικονομικά εύρωστων κατηγορουμένων, που μά-
λιστα παρέχουν εργασία σε δεκάδες ή και εκατοντάδες ερ-
γαζομένους και που εμφανίζονται για τον λόγο αυτόν ως 
«στυλοβάτες της κοινωνίας», έστω και αν κατ’ ουσίαν, με 
τις πράξεις τους, αποδεικνύονται πρωτίστως στυλοβάτες 
του εαυτού τους. Συνακόλουθα, τα όργανα απονομής της 
δικαιοσύνης, τρέφοντας και κάποιο δέος ή έστω εκτίμη-
ση προς τα ενλόγω υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της κοινω-
νίας, συχνά ταλαντεύονται για το ποια θα είναι η απόφασή 
τους32. Ενδέχεται μάλιστα να ακολουθήσουν εν τέλει την 
άποψη που αναφέρει ο Ηρόδοτος ότι υπήρχε ως συνήθεια 
στους αρχαίους Πέρσες (Ιστ. Ι, 137), ότι δηλ. για να κατα-
δικασθεί κάποιος θα πρέπει προηγουμένως να τεθεί στην 
πλάστιγγα της δικαιοσύνης, μαζί με τα εγκλήματά του, και 
όλος ο προγενέστερος βίος του, με συνεκτίμηση επομένως 
και των θετικών πλευρών αυτής της διαδρομής33.

31.  Άλλωστε, κατά το ελληνικό δίκαιο, ακόμη και αν προβεί κανείς 
σε μήνυση κατά των υπευθύνων μιας επιχείρησης, δεν επιτρέ-
πεται συνήθως να παραστεί κατά την επακολουθούσα ποινική 
δίκη με την ιδιότητα και τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγο-
ντα, άρα ούτε και με συνήγορο πολιτικής αγωγής που θα μπο-
ρούσε να εξετάζει μάρτυρες και να αγορεύει στο δικαστήριο, 
δεδομένου ότι η συμμετοχή στη δίκη με αυτόν τον τρόπο είναι 
δυνατή μόνον εφόσον από το έγκλημα έχει προκληθεί σε κά-
ποιον άμεση ζημία ή ηθική βλάβη, η οποία μάλιστα να τελεί σε 
αιτιώδη σύνδεσμο με το έγκλημα (π.χ. ΑΠ 350/1972, ΠοινΧρ 
ΚΒ΄ [1972], 535 – πρβλ. ΑΠ 284/2012, ΠοινΧρ ΞΒ΄ [2012], 674, 
και αναλυτικά: Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Η πολιτική αγωγή 
στην ποινική δίκη, Αθήνα: εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 20152, ιδίως 
σελ. 57 επ.). Πάντως, τα ελληνικά δικαστήρια αντιμετωπίζουν 
το θέμα αυτό με ευρύτητα πνεύματος, αποδεχόμενα π.χ. σε 
περιπτώσεις μόλυνσης θαλάσσιου περιβάλλοντος τη δυνατό-
τητα παράστασης πολιτικής αγωγής από αυτούς που έχουν 
υποβάλει σχετική μήνυση – βλ. ιδίως την υπ’ αρ. 809/1981 
απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, όπως πα-
ρατίθεται στο έργο του Νέστορα Κουράκη, Οικονομικά Εγκλή-
ματα, όπ.π. (σημ. 20), § 211, σημ. 80. 

32.  Ενδιαφέρον είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οικονομικών 
εγκλημάτων των οποίων η τιμώρηση μπορεί να έχει ως αποτέ-
λεσμα το κλείσιμο ενός εργοστασίου ή μιας επιχείρησης, τα δι-
καστήρια προσφεύγουν στον θεσμό της κατάστασης ανάγκης. 
Σταθμίζοντας, μέσα στο πλαίσιο αυτού του θεσμού τα συμφέ-
ροντα ή αγαθά που έρχονται αντιμέτωπα, ο δικαστής μπορεί να 
εκτιμήσει την έκταση του «κοινωνικού κόστους» που θα προκύ-
ψει από την επιβολή μιας ποινής στους υπευθύνους της επιχεί-
ρησης ή –όπου επιτρέπεται– και στην ίδια την επιχείρηση και να 
διαμορφώσει έτσι την απόφασή του για το εάν, το πώς και το 
πόσο της ποινικής μεταχείρισης. Μια τέτοια προσέγγιση εφάρ-
μοσε π.χ. το γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο (BGH) σε υπό-
θεση μόλυνσης περιβάλλοντος από εργοστάσιο, χρησιμοποιώ-
ντας δηλ. τον θεσμό της κατάστασης ανάγκης ως λόγο άρσης 
του αδίκου: BGH, απόφαση από 13.3.1975, στη: Monatsschrift 
für deutsches Recht, 29: 1975, 723-724 – πρβλ. J. Hermann, 
Die Rolle des Strafrechts beim Umweltschutz in der Bundesre-
publik Deutschland, ZStW 91: 1979, 281-308: 300 επ. και Νέ-
στορα Κουράκη, Οικονομικά Εγκλήματα, όπ.π. (σημ. 20), § 8 
και σημ. 17, καθώς και § 190.

33.  Κατά τη διατύπωση του Ηρόδοτου, σε απόδοση Δημήτρη Μα-
ρωνίτη (έκδ. Γκοβόστη, Αθήνα 1964, σελ. 270-271): «επικρο-
τώ αυτή την [αναφερθείσα ανωτέρω] συνήθεια [των Περσών], 

Ζητήματα από την επιβολή και επιμέτρηση χρηματικών ποι-
νών
18. Μία πτυχή της συχνά ευμενούς δικαστικής αντιμετώπι-
σης απέναντι σε εύπορους κατηγορουμένους μας παρέχει 
και ο τρόπος με τον οποίο επιμετρούνται οι χρηματικές ποι-
νές. Συγκεκριμένα, η νομοθεσία συνήθως προβλέπει την 
επιβολή χρηματικής ποινής ανάλογα με την προσωπική και 
οικονομική κατάσταση του δράστη (λαμβάνονται υπ’ όψη 
εδώ τα μεσοσταθμικά καθαρά έσοδα από ημερήσια εργα-
σία, άλλα εισοδήματα, η περιουσία και οι οικογενειακές υ-
ποχρεώσεις – πρβλ. ά. 80 παρ. 3 ελλΠΚ). Ωστόσο, στην 
πράξη, τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική δικαστηρι-
ακή πρακτική, οι χρηματικές ποινές σπάνια υπερβαίνουν 
το κατώτατο όριο των 5 ευρώ ημερησίως συν προσαυξή-
σεις, ανεξάρτητα του εάν κάποιος είναι εύπορος, ή και με 
περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, καθώς η προς τα 
κάτω αυτή εξίσωση θεωρείται από τους δικαστές, κατά 
ορισμένες μαρτυρίες, ότι λειτουργεί υπέρ μιας (κακώς εν-
νοούμενης) ισότητας των κατηγορουμένων. 
Ο Ποιν. Κώδικας 2019 υιοθετεί ευστόχως το σύστημα των 
ημερησίων προστίμων, όπως αυτό εφαρμόζεται σε ορισμέ-
νες σκανδιναβικές και γερμανόφωνες χώρες. Με αυτό, η 
ποινή προσαρμόζεται εκεί επακριβώς στις προσωπικές / 
οικονομικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε καταδι-
καζόμενου34. 
19. Γενικότερα, για την αντιμετώπιση και τον –κατά το δυ-
νατόν– περιορισμό περιπτώσεων άνισης μεταχείρισης κα-
τηγορουμένων με βάση το εξωνομικό κριτήριο της κοι-
νωνικο-οικονομικής τους κατάστασης, θα ήταν, πιστεύω 
χρήσιμο να οριοθετηθεί η διακριτική ευχέρεια των δικαστι-
κών λειτουργών μέσω κατευθυντηρίων γραμμών και νομο-
θετικών ρυθμίσεων που θα προωθούν ένα πιο σφιχτοδεμέ-
νο πλαίσιο επιμέτρησης ποινών, με «αφετηρίες ποινής» και 
«προσανατολισμούς ποινών», σύμφωνα και με τη Σύστα-
ση R (92) 17 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης περί «Σταθερότητας στην Επιβολή και Επιμέτρη-
ση Ποινών» (Consistency in sentencing), παρ. Β.3.35. Μά-
λιστα, οι καταβαλλόμενες από τους δράστες χρηματικές 
ποινές θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη δη-
μιουργία ενός ειδικού ταμείου, μέρος από τα χρήματα του 
οποίου να αποδίδονται στα θύματα εγκληματικών ενεργει-
ών με χαμηλά εισοδήματα, υπό μορφή αποζημίωσης ή ικα-
νοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

και εξίσου επικροτώ και την παρακάτω: που δεν επιτρέπεται 
για μια και μόνη αιτία ούτε ο βασιλιάς ο ίδιος να σκοτώση κά-
ποιον, ούτε και κανείς άλλος από τους Πέρσες για μια και μόνη 
αιτία να κάνη σε οποιονδήποτε από τους ανθρώπους του σπι-
τιού του κακό αγιάτρευτο. Αλλά, αφού πρώτα σκεφτή, αν βρη 
πως τα αδικήματα είναι περισσότερα από τις καλές υπηρεσί-
ες [«ἢν εὑρίσκῃ πλέω τε και μείζω τα ἀδικήματα ἐόντα τῶν 
ὑπουργημάτων»], τότε μόνον αφήνει το θυμό του να ξεσπάση».

34.  Πρβλ. Νέστ. Κουράκη, Ποινική Καταστολή, Αθήνα: εκδ. Σάκ-
κουλα, 20095, § 316 επ. και σελ. 393 επ., και του ιδίου, Θεωρία 
της Ποινής. Μια Εισαγωγή, Αθήνα / Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκ-
κουλα, 2008, § 19, σελ. 19 και σημ. 62.

35.  Πρβλ. Νέστ. Κουράκη, Επιμέτρηση της Ποινής και Αντεγκλημα-
τική Πολιτική, ΠοινΧρ ΝΖ΄ (2007), 289-295.
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V.  Η Κοινωνική Δικαιοσύνη 
σε σωφρονιστικό επίπεδο

20. Τέλος, σε σωφρονιστικό επίπεδο, όταν δηλ. εκδοθεί 
πλέον η ποινική απόφαση και ο καταδικασθείς υποχρεω-
θεί σε εγκλεισμό ή σε έκτιση εξωιδρυματικής ποινής, η Κοι-
νωνική Δικαιοσύνη μπορεί και εδώ να διαδραματίσει ση-
μαντικό ρόλο τόσον ως κοινωνική αλληλεγγύη όσο και ως 
αξιοκρατική ακριβοδικία. Η κοινωνική αλληλεγγύη μπο-
ρεί να εκδηλωθεί εάν παρασχεθούν στον καταδικαζόμενο 
όλες οι δυνατότητες μέσω της ποινής για να αναπτύξει την 
προσωπικότητά του και να βελτιωθεί. Από την άλλη πλευ-
ρά, η αξιοκρατική ακριβοδικία και αμεροληψία διασφαλί-
ζονται με την ισότιμη μεταχείρισή του από το σωφρονιστι-
κό προσωπικό σε σχέση προς τους άλλους κρατουμένους 
και με τον πλήρη σεβασμό της προσωπικότητάς του, είτε 
αυτός είναι εύπορος, είτε και περιορισμένων οικονομικών 
δυνατοτήτων.
Καλούνται, επομένως, να συνυπάρξουν στο σωφρονιστικό στά-
διο, η κοινωνική αλληλεγγύη και η αξιοκρατική ακριβοδικία, και 
μάλιστα με τον τρόπο κατά τον οποίο αυτές αποτυπώνονται και, 
έως ένα βαθμό, εκφράζονται, αντίστοιχα, από δύο κλασικά μοντέ-
λα αντεγκληματικής πολιτικής: Το προνοιακό πρότυπο (welfare 
model), που θέτει στο επίκεντρό του την προσπάθεια για κοινωνι-
κή επανένταξη του κρατουμένου μέσω διαπαιδαγώγησης και προ-
σήκουσας μεταχείρισης και στήριξής του από την κοινωνία. Και το 
δικαιικό πρότυπο (justice model), που έχει ως άξονα αφενός την 
τήρηση των δικαιωμάτων του κρατουμένου, χωρίς παρεμβάσεις 
στην προσωπικότητά του, και αφετέρου την εξασφάλιση των ανα-
γκαίων συνθηκών για την αξιοπρεπή και ισότιμη διαβίωσή του στον 
χώρο κράτησης ή, σε ελαφρότερες περιπτώσεις, για τον προσήκο-
ντα τρόπο έκτισης εκ μέρους του μιας εξωιδρυματικής κύρωσης, 
π.χ. κοινωφελούς εργασίας36.
21. Βέβαια, η σύζευξη αυτών των δύο μοντέλων αντεγκλη-
ματικής πολιτικής προϋποθέτει φυλακές με ιδεώδεις συν-
θήκες. Στην πράξη, όμως, η κατάσταση στις φυλακές είναι 
συνήθως προβληματική. Και τούτο, διότι, λόγω του υπερ-
πληθυσμού των κρατουμένων, τουλάχιστον όσον αφορά 
τις ελληνικές φυλακές37, είναι δυσχερές να οργανωθούν 

36.  Για τα δύο αυτά πρότυπα αντεγκληματικής πολιτικής βλ. αντί 
άλλων τις αναπτύξεις και τις βιβλιογραφικές αναφορές στα 
έργα: Νέστορα Κουράκη, Ποινική Καταστολή, όπ.π. (σημ. 34), 
§§ 302, 305 και 306, καθώς και του ιδίου, Δίκαιο Παραβατικών 
Ανηλίκων, Αθήνα / Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 20122, σελ. 
434 επ. και 451 επ.

37.  Ο υπερπληθυσμός στις ελληνικές φυλακές είναι ένα χρόνιο 
πρόβλημα, του οποίου η αντιμετώπιση γίνεται συνήθως με εμ-
βαλωματικά μέτρα (κυρίως: μετατροπή της ποινής, υφ’ όρον 
αναστολή της ποινής ή «ειδική παραγραφή» για ευρύτερες 
ομάδες δραστών), και χωρίς να αξιοποιούνται με διευρυμένη 
χρήση άλλοι αποτελεσματικότεροι θεσμοί με έμφαση στην ειδι-
κή πρόληψη, όπως οι εξωιδρυματικές κυρώσεις (π.χ. κοινωφε-
λής εργασία κατ’ ά. 81 ελλΠΚ), η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής 
με ηλεκτρονική παρακολούθηση (Ν 4205/2013) και η ημιελεύ-
θερη διαβίωση, σε συνδυασμό και με εργασία εκτός φυλακής 
(ά. 59 επ. και 42 ελλΣωφρΚ). Αποτέλεσμα είναι να απελευθε-
ρώνονται από τη φυλακή σωρηδόν εγκληματίες με βεβαρημένο 
ποινικό μητρώο οι οποίοι, μη έχοντας συνήθως εργασία ή άλ-
λους πόρους για να επιβιώσουν, καταφεύγουν αναπόδραστα 
σε νέα εγκλήματα – πρβλ. για το πρόβλημα του υπερπληθυ-
σμού των ελληνικών φυλακών Νέστορα Κουράκη, Ποινική Κα-
ταστολή, όπ.π., § 264 ΙΙΙ, τη μελέτη της Κ.Δ. Σπινέλλη: Το πρό-
βλημα της υπερ- και απoφόρτωσης των ελληνικών φυλακών, 
στο συλλογικό έργο: Κ.Δ. Σπινέλλη / Αγλ. Τσήτσουρα (επιμ.), 

προγράμματα που θα τους βοηθούσαν να βελτιώσουν το 
επίπεδο της μορφωτικής τους επάρκειας ή και της επαγ-
γελματικής τους κατάρτισης. Επιπλέον, οι μηχανισμοί που 
έχουν δημιουργηθεί από διεθνείς και εσωτερικούς φορείς 
προς έλεγχο των συνθηκών κράτησης σε χώρους εγκλει-
σμού δεν φαίνεται να λειτουργούν συνήθως όσο θα έπρεπε 
αποτελεσματικά για την προστασία των δικαιωμάτων που 
αναγνωρίζονται στους κρατουμένους.
Ζητήματα από το κοινωνικο-οικονομικό status των κρατου-
μένων 
22. Οι επισημάνσεις αυτές θα πρέπει να συσχετισθούν και 
με το κρίσιμο ερώτημα περί του κατά πόσον η μεταχείρι-
ση των κρατουμένων επηρεάζεται από παράγοντες που 
αφορούν την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση, εάν, 
δηλ., οι κρατούμενοι με οικονομική δυσπραγία τυγχάνουν 
δυσμενέστερης μεταχείρισης εκ μέρους του σωφρονιστι-
κού προσωπικού από όσο οι άλλοι κρατούμενοι και ιδίως 
αυτοί που έχουν υψηλό κοινωνικο-οικονομικό status. 
Εδώ οι έρευνες σε επιμέρους χώρες είναι κατά κανόνα πε-
ριορισμένης εμβέλειας, λόγω αυξημένου «σκοτεινού αριθ-
μού» ως προς το διαθέσιμο ερευνητικό υλικό38. 

Κρατούμενοι και Δικαιώματα του Ανθρώπου Αθήνα / Κομοτηνή: 
εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλας, 1996, 65-78, καθώς και, γενικότερα, 
τη Σύσταση R (99) 22 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Βλ. επίσης και Νέστορα Κουράκη, Δίκαιο Παρα-
βατικών Ανηλίκων, όπ.π. (σημ. 36), σελ. 314 και σημ. 5 in fine, 
όπου αναφέρονται ορισμένα από τα νομοθετήματα με τα οποία 
επιδιώχθηκε κατά καιρούς η, έστω και πρόσκαιρη, μείωση του 
αριθμού των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές. 

38.  Πάντως, από τις έως τώρα έρευνες, ιδίως των M.L. Benson 
& F. Cullen, στους οποίους προστέθηκε αργότερα και ο W.A. 
Stadler, απορρέουν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 
Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι 
με υψηλό κοινωνικο-οικονομικό status θεωρούν ότι διαφέρουν 
από τους υπόλοιπους κρατουμένους και μάλιστα επιδεικνύ-
ουν ένα αίσθημα υπεροχής όχι μόνον απέναντι σε συγκρατου-
μένους τους, αλλά και προς το σωφρονιστικό προσωπικό της 
φυλακής τους. Επίσης, συνάγεται από τις ίδιες έρευνες ότι οι 
ενλόγω κρατούμενοι, μόλις ξεπεράσουν το αρχικό σοκ του 
εγκλεισμού, προσαρμόζονται πλήρως στο νέο περιβάλλον και 
ότι είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι με την υπηρεσία της φυλακής, 
πειθαρχώντας στους κανόνες – βλ. ιδίως M.L. Benson & F. Cul-
len, The special sensitivity of white-collar offenders to prison: 
A critique and research agenda, στην: Journal of Criminal Jus-
tice, 16: 1988, 207-215· W.A. Stadler / M.L. Benson / F.T. Cul-
len, Revisiting the special sensitivity hypothesis: The prison 
experience of white-collar inmates, στην: Justice Quarterly, 
30 (16): 2013, 1090-1114· M.W. Logan, Coping with imprison-
ment: Testing the special sensitivity hypothesis for white-col-
lar offenders [Dissertation], University of Cincinnati, 2015. 
Επίσης, σε επίπεδο ελληνικών ερευνών (και με ανάλογα συ-
μπεράσματα) σημαντική είναι η έρευνα της Άννας Κασάπογλου 
σε δύο ελληνικές φυλακές, όπως τα συμπεράσματα αυτής της 
έρευνας καταγράφονται στην εισήγησή της «Κοινωνική Ιεραρ-
χία και Φυλακή: Η περίπτωση των κρατουμένων για εγκλήματα 
λευκού κολάρου μέσα από την οπτική του σωφρονιστικού προ-
σωπικού», στο συλλογικό έργο: Θεανώ Καλλινικάκη / Μαρία 
Πετμεζίδου (επιμ.), Διαδρομές Κοινωνικής Έρευνας. Πρακτικά 
Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης του Εγκλήματος και 
του Κοινωνικού Ελέγχου, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Κοινωνική Πολιτική & Κοινωνική Εργασία». Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016, σελ. 195-212. – Εξάλλου, με βάση 
πληροφορίες που τέθηκαν υπ’ όψη του γράφοντος από εγκλη-
ματολόγο ο οποίος εργάσθηκε επί χρόνια στις ελληνικές φυλα-
κές, οι συνθήκες κράτησης σε αυτές εμφανίζουν, ως προς το 
υπό εξέταση εδώ θέμα, την εξής εικόνα: Υπάρχουν όντως κρα-
τούμενοι οι οποίοι τυγχάνουν ευμενούς μεταχείρισης και αυτό 
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Ειδικότερα, οι κρατούμενοι αποφεύγουν συνήθως να προ-
βαίνουν σε σχετικές καταγγελίες για διακριτική εις βάρος 
τους συμπεριφορά, φοβούμενοι τις συνέπειες. Με αποτέλε-
σμα, να υπάρχουν λιγοστά μόνο καταγεγραμμένα περιστα-
τικά δυσμενούς μεταχείρισης από την πλευρά του σωφρο-
νιστικού προσωπικού. Εξάλλου, μόλις κατά τα τελευταία 
χρόνια –ιδίως λόγω της οικονομικής κρίσης– άρχισαν, του-
λάχιστον στην Ελλάδα και στην Κύπρο, να οδηγούνται στις 
φυλακές, ίσως και εν είδει «αποδιοπομπαίων τράγων», 
μεγαλόσχημοι πολιτικοί ή επιχειρηματίες, και να αντιμε-
τωπίζουν σοβαρές κατηγορίες οικονομικού περιεχομένου, 
όπως π.χ. για «μίζες» από εξοπλιστικά προγράμματα ή δη-
μόσια έργα. Μολονότι, δε, το δείγμα κρατουμένων από τέ-
τοιες υποθέσεις είναι ακόμη μικρό, οι νέες αυτές εξελίξεις 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε σύντομα να υπάρ-
ξουν περισσότερες και ενδελεχέστερες έρευνες σχετικά με 
το υπό συζήτηση θέμα, δηλ. ως προς το εάν ο τρόπος μετα-
χείρισης από το σωφρονιστικό προσωπικό όσων είναι κρα-
τούμενοι επηρεάζεται από το κοινωνικο-οικονομικό τους 
status, κατά παράβαση των εσωτερικών και διακρατικών 
σωφρονιστικών ρυθμίσεων.
23. Οι σχετικές αυτές ρυθμίσεις που αποσαφηνίζουν το 
πλαίσιο για αξιοπρεπείς και ισότιμες συνθήκες έκτισης ποι-
νών ανευρίσκονται ιδίως στους Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστι-
κούς Κανόνες (R (2006) 2), τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες για 
τις Κυρώσεις και τα Μέτρα που εκτελούνται στην Κοινότητα 
(μαζί με τη βελτιωμένη μορφή τους) R (92) και 16 R (2000) 
22, τους Αναθεωρημένους Ελάχιστους Κανόνες ΟΗΕ 2015 
για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων (UN Nelson Mandela 
Rules), τις συναφείς Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης, τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου39, καθώς και στις συστάσεις ευρω-
παϊκών και διεθνών φορέων που διενεργούν ελέγχους για 
την κατάσταση στους χώρους κράτησης, π.χ. της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων, γνωστής ως CPT. 

VI.  Η Κοινωνική Δικαιοσύνη σε επίπεδο 
Κοινωνικής Πρόληψης

24. Πέρα από τις προαναφερθείσες εφαρμογές της Κοινω-
νικής Δικαιοσύνης σε νομοθετικό, δικαστικό και σωφρο-

συμβαίνει κυρίως: (α) λόγω του κύρους που αυτοί απέκτησαν, 
πριν από τον εγκλεισμό τους, στον κοινωνικό, οικονομικό ή πο-
λιτικό τομέα, (β) λόγω της θέσης τους στην ιεραρχία της φυλα-
κής ή (γ) λόγω των σχέσεών τους με τον εκτός φυλακής κόσμο 
της οργανωμένης παρανομίας. Απέναντι σε αυτούς τους κρα-
τούμενους, η διοίκηση και το προσωπικό της φυλακής τηρούν 
συνήθως στάση ευνοϊκής μεταχείρισης, και αυτό είτε διότι τους 
φοβούνται ότι ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στους ίδιους 
τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ή στους οικείους τους και 
στα περιουσιακά τους στοιχεία, είτε (και) διότι υπολογίζουν 
στη συμβολή τους για τον έλεγχο της φυλακής (μέσω συλλογής 
πληροφοριών ή μέσω επιβολής τους σε άλλους κρατουμένους 
ή, ακόμη, λόγω δυνατότητάς τους να ελέγχουν τις παράνομες 
αγορές της φυλακής), είτε, τέλος και διότι τους αποδέχονται 
ως περισσότερο συνεργάσιμους και ευπροσάρμοστους, ενόψει 
του κοινωνικού τους κύρους. Στην τελευταία αυτή κατηγορία 
εμπίπτουν ιδίως οι κρατούμενοι με ισχυρό κοινωνικο-οικονομι-
κό προφίλ, οι οποίοι άλλωστε έχουν συνήθως και τα οικονομι-
κά μέσα να διασφαλίσουν χωρίς προβλήματα τη διαμονή τους 
στη φυλακή.

39.  Π.χ. Υπόθεση Ρ. κατά Ελλάδας, απόφαση της 19.4.2001 – πρβλ. 
περ. ΠοινΔικ 2001, 739, και Υπόθεση Κ. κατά Ελλάδας, απόφα-
ση της 12.6.2008 – βλ. περ. Δικαιόραμα, Ιούνιος 2008, σελ. 31.

νιστικό επίπεδο, εξίσου σημαντικός εμφανίζεται ο ρόλος 
της και στο ευρύτερο πεδίο της κοινωνικής πρόληψης του 
εγκλήματος. Εδώ, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζουν ευλό-
γως ο πολιτικός σχεδιασμός καθώς και το έμπρακτο παρά-
δειγμα αυτών που ασκούν την εξουσία για την προώθηση 
των δύο βασικών αρχών της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, δηλ. 
της κοινωνικής αλληλεγγύης και, ταυτόχρονα, της αξιο-
κρατικής ανέλιξης στην κοινωνία ανθρώπων με ικανότη-
τες και προσόντα, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ευκαιρι-
ών και κινητικότητας για ανάδειξη των αρίστων.
Βασικές κατευθύνσεις και δράσεις κοινωνικής πρόληψης
25. Από την πλειάδα των δράσεων που μπορούν να αναλη-
φθούν προς την κατεύθυνση της κοινωνικής πρόληψης του 
εγκλήματος, ιδιαίτερα αξίζει να αναφερθούν οι εξής δύο, 
που πλήττουν ευθέως τις ρίζες του εγκλήματος: Πρώτον, 
η βελτίωση των ευκαιριών που παρέχονται στους πολίτες 
για στέγαση, παιδεία, υπηρεσίες υγείας και κοινωνική πε-
ρίθαλψη, καθώς επίσης η ενίσχυση των δυνατοτήτων τους 
για απασχόληση, εξασφάλιση στέγης και προστασία παι-
δικής και τρίτης ηλικίας, ιδίως όσον αφορά τις πλέον ευ-
παθείς κοινωνικές ομάδες. Και δεύτερον, η καταπολέμη-
ση της αναξιοκρατίας, των πελατειακών σχέσεων και της 
διαφθοράς, που επιφέρουν αναποτελεσματικότητα στην 
καλή λειτουργία του κράτους και δημιουργούν έτσι ασφυ-
ξία στην εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για την ανάπτυ-
ξη της οικονομίας και συνεπώς για την προαναφερθείσα 
βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών. Η πρόσληψη 
ενός υπαλλήλου ή και η προαγωγή του λόγω γνωριμιών 
και πολιτικών παρεμβάσεων, αλλ’ επίσης η ανάθεση ενός 
δημόσιου έργου και η έκδοση μιας άδειας για επένδυση 
έπειτα από συναλλαγή με την κρατική υπηρεσία, αποτε-
λούν μορφές συμπεριφοράς που έχουν, ευλόγως, ευρύτε-
ρες αρνητικές επιπτώσεις στην ίδια τη ζωή των πολιτών, 
συντελώντας εν τέλει στην «αποτυχία» του Κράτους40 μέσα 
στο πλαίσιο του οποίου είναι οργανωμένη η κοινωνία αυ-
τών των πολιτών. 
26. Από τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες δράσεων για 
προώθηση και πραγμάτωση της κοινωνικής πρόληψης, αυ-
τές που αφορούν την καταπολέμηση της αναξιοκρατίας δεν 
προϋποθέτουν σημαντικό οικονομικό κόστος, αλλά μόνον 
ισχυρή πολιτική βούληση για καλύτερη λειτουργία της δη-
μόσιας διοίκησης και, κυρίως, για αντιπαράθεση και συ-
γκρούσεις των επικεφαλής της πολιτικής εξουσίας με κατε-
στημένες νοοτροπίες ρουσφετιού και «μέσου». Πρόκειται, 
βέβαια, για επώδυνη αντιπαράθεση με μεγάλο «πολιτικό 
κόστος» και αμφίβολο αποτέλεσμα, αλλά ωστόσο αντιπα-
ράθεση απαραίτητη, κυρίως στις νότιες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, ώστε να επιτευχθεί ο αναγκαίος εκείνος εκσυγχρονι-
σμός που θα δώσει τον «τόνο» για τον 21ο αιώνα.

40.  Ενδιαφέρουσα είναι εδώ η επιστημονική συζήτηση ως προς το 
πώς ορισμένα κράτη δυσλειτουργούν και καταλήγουν σε «απο-
τυχημένα κράτη» (Failed States). Τους παράγοντες που οδη-
γούν σε τέτοιου είδους κράτη εξετάζουν ιδίως ο Noam Chomsky 
(Failed States, 2006) και οι Daron Acemoglou & James Robin-
son (Why Nations Fail, 2012). Υπάρχει, ωστόσο και ο αντίλογος 
από τον Elliot Ross της εφημ. Guardian ότι η έννοια «αποτυ-
χημένα κράτη» είναι χωρίς περιεχόμενο και επινοήθηκε απλώς 
για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων (“Failed 
States are a Western Myth”): https://www.theguardian.com/
commentisfree/2013/jun/28/failed-states-western-myth-us-
interests.
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Αντίθετα, οι δράσεις για βελτίωση των βιοτικών συνθηκών 
και επίτευξη ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής, ιδίως για 
τους κατοίκους νοτιοευρωπαϊκών χωρών, εμφανίζει πολ-
λαπλά προβλήματα και απαιτεί μεγάλα χρηματικά ποσά, 
όντως δυσεύρετα στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρί-
σης41. Τα πράγματα, άλλωστε, είναι ακόμη πιο δύσκολα 
στις χώρες αυτές, καθώς το άνοιγμα των αγορών, η πα-
γκοσμιοποίηση και η συνακόλουθη εξάπλωση διεθνώς των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων, κατά τη δεκαετία ’90, σε συν-
δυασμό με τα λίαν ανταγωνιστικά χαμηλά ημερομίσθια άλ-
λων χωρών οι οποίες είναι σε φάση ταχείας ανάπτυξης 
(π.χ. Ινδία, Κίνα, Κορέα), και με την αύξουσα μηχανοργά-
νωση / «ρομποτοποίηση» της εργασίας στις επιχειρήσεις, 
έχουν εκτοξεύσει τους δείκτες της ανεργίας των ανεπτυγ-
μένων νοτιοευρωπαϊκών χωρών στα ύψη και έχουν οδηγή-
σει στη φτωχοποίηση μεγάλες ομάδες πληθυσμού, ακόμη 
και επιστήμονες.
Πρακτικά ζητήματα προς επίλυση
27. Είναι σαφές, ότι, τα δύο αυτά ζητήματα βελτίωσης των 
βιοτικών συνθηκών και βελτίωσης της δημόσιας διοίκησης 
συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Πράγματι, τα προβλήματα 
της οικονομικής δυσκαμψίας και έλλειψης κεφαλαίων μπο-
ρούν να αντιμετωπισθούν σε σημαντικό βαθμό επιτυχώς, 
μέσω προσέλκυσης επενδύσεων και οικονομικής ανάκαμ-
ψης, εφόσον βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση και καταπο-
λεμηθούν η διαφθορά και το πελατειακό σύστημα, σύμ-

41.  Η παρούσα στενότητα εξασφάλισης χρημάτων δεν αποκλείει 
βέβαια τη δυνατότητα αναζήτησης και εξεύρεσής τους μέσω 
θεσμών όπως οι επενδύσεις με κοινωνική υπεραξία (social-
ly responsible investing), οι κοινωφελείς δωρεές, όπως π.χ. 
ανέγερση και εξοπλισμός νοσοκομειακής μονάδας από πλού-
σιους Έλληνες του εξωτερικού (η περιουσία τους υπολογι-
ζόταν για το 2014 σε 88 δισ. ευρώ: http://www.wealthx.
com/articles/2014/the-wealth-x-and-ubs-billionaire-
census-2014/), η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (πρβλ. https://
www.csrhellas.net/) και τα Προγράμματα Κοινωνικής Επιχει-
ρηματικότητας, όπως το Impact Hub Scaling Project. Επίσης, 
σε ένα άλλο επίπεδο που αφορά το ευρύτερο κοινό και την Κοι-
νωνία των Πολιτών, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ανθρώπινο 
δυναμικό από τις δεξαμενές των Μη Κυβερνητικών Οργανώσε-
ων και του Εθελοντισμού, με πρόταγμα την ενίσχυση των ευ-
παθών ομάδων του πληθυσμού – βλ. διεξοδικά ως προς το θέμα 
αυτό, ειδικότερα για την Ελλάδα: Αγγ. Πιτσελά, Η Κοινωνική 
Αρωγή στο Πεδίο της Ποινικής Δικαιοσύνης, Αθήνα / Θεσσαλο-
νίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2004, ιδίως σελ. 157 επ., Ευδ. Φασούλα 
/ Φωτ. Μηλιώνη (επιμ.), Κοινωνία, Έγκλημα, Εθελοντισμός, 
Αθήνα / Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2012, καθώς και 
τις δραστηριότητες εθελοντικών οργανώσεων όπως αυτές που 
αναφέρονται στις ιστοσελίδες http://arsis.gr/, https://www.
praksis.gr/el/ και http://www.volunteer4greece.gr/en/
index.php. Ως όχημα για την εφαρμογή τέτοιων μορφών πολι-
τικής θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί, σε πρωταγωνιστικό 
ρόλο, και η τοπική κοινωνία, π.χ. μέσω των Τοπικών Συμβου-
λίων Πρόληψης της Παραβατικότητας – πρβλ. Χαρ. Καραγιαν-
νίδη, Η κρίση ως ευκαιρία για τη χάραξη και υλοποίηση κοινω-
νικής αντεγκληματικής πολιτικής, στον διαδικτυακό Τιμητικό 
Τόμο Νέστορα Κουράκη: http://crime-in-crisis.com/η-κρίση-
ως-ευκαιρία. Τέλος, η χρηματοδότηση νεοπαγών ιδίως επι-
χειρήσεων με σκοπό την αλληλεγγύη προς ευπαθείς κοινωνι-
κές ομάδες θα μπορούσε να εξασφαλισθεί μέσω της λεγόμενης 
«διαδικτυακής μικροχρηματοδότησης» (αγγλιστί: crowdfund-
ing), και δη υπό τις τρεις μορφές της: Μέσω δωρεάς ή συμβολι-
κής ανταμοιβής, μέσω ιδιωτικού δανεισμού και μέσω απόκτη-
σης μεριδίου – βλ. και http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.int-opinions.25759, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραθέ-
τει σειρά δράσεων –μεταξύ αυτών και το crowdfunding– για την 
υποστήριξη –γενικά– της επιχειρηματικότητας. 

φωνα με όσα επισημάνθηκαν ανωτέρω. Ειδικότερα, ένας 
κρατικός μηχανισμός που λειτουργεί χωρίς γραφειοκρατία 
στη χορήγηση επενδύσεων, χωρίς πελατειακές σχέσεις και 
διαφθορά, χωρίς αγκυλώσεις στην απονομή της δικαιοσύ-
νης, αλλ’ αντιθέτως με αποτελεσματικές αρχές ελέγχου και 
ρύθμισης του ανταγωνισμού, με διεξαγωγή όλων ει δυνα-
τόν των συναλλαγών με ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως 
φαίνεται να συμβαίνει π.χ. στην Εσθονία42, και με διασφά-
λιση ενός σταθερού για επενδυτές φορολογικού συστήμα-
τος, καθώς και με γενικότερη αξιοπιστία της χώρας, είναι 
βέβαιο ότι θα προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις. Και ότι 
θα καταστεί έτσι εφικτό να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες 
θέσεις εργασίας στις οποίες θα μπορούν να απασχοληθούν 
και άτομα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, χωρίς να 
χρειάζεται για την ενίσχυση αυτών των ατόμων η προσφυ-
γή του Κράτους σε πρόσθετη φορολογία και σε περικοπές 
μισθών και συντάξεων. 
28. Η αντιμετώπιση αυτή των προβλημάτων του κρατικού 
μηχανισμού και η συνακόλουθη αύξηση της απασχολησι-
μότητας μπορεί συνεπώς να συμβάλει σε ουσιαστική εξύ-
ψωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, αλλά και σε 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους προς την αξιοκρατία. Με 
επακόλουθο, ένα σημαντικό μέρος αδικημάτων που μπο-
ρούν να αποδοθούν σε κακές συνθήκες διαβίωσης και σε 
ανομικές καταστάσεις, να περιορισθεί δραστικά. 
29. Περαιτέρω, το πρόβλημα της έλλειψης επαρκών πό-
ρων για ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων θα 
μπορούσε να αντιμετωπισθεί με δραστικότερη καταπολέ-
μηση της φοροδιαφυγής μέσω αξιοποίησης της νέας τε-
χνολογίας. Επιμέρους μέτρα που έχουν ήδη αρχίσει να 
υλοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση είναι π. χ. ο πε-
ραιτέρω περιορισμός της κυκλοφορίας του χαρτονομίσμα-
τος υπέρ της χρήσης πλαστικού χρήματος (πρβλ. ά. 66 Ν 
4446/2016), η διαβίβαση –σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
του κράτους– των λογιστικών αρχείων και στοιχείων που 
εκδίδονται κάθε φορά (πρβλ. ά. 20 Ν 3842/2010, όπως ι-
σχύει), καθώς και η είσπραξη του ΦΠΑ απ’ ευθείας από 
τις συσκευές πληρωμής πλαστικού χρήματος (POS) ή και 
από τα κινητά τηλέφωνα smartphones43. Επίσης, ανάλο-
γος περιορισμός της φοροδιαφυγής θα μπορούσε να επι-
τευχθεί με συστηματικό έλεγχο των καταθέσεων σε εξωχώ-
ριες εταιρείες ή, γενικότερα, σε τράπεζες του εξωτερικού 
και ιδίως των λεγομένων «φορολογικών παραδείσων»44.

42.  Βλ. σχετικώς την ειδησεογραφία της εφημ. «Καθημερινή» της 
2.7.2017 με τον εντυπωσιακό τίτλο: «Μόνον τρεις πράξεις στην 
Εσθονία δεν γίνονται ηλεκτρονικά» (εννοούνται εδώ ο γάμος, 
το διαζύγιο και η αγοραπωλησία ενός ακινήτου) – βλ. http://
www.kathimerini.gr/916625/article/epikairothta/kosmos/
monon-treis-pra3eis-sthn-es8onia-den-ginontai-hlektronika.

43.  Πρβλ. γενικότερα και την επισταμένη μελέτη του Οργανισμού 
«διαΝΕΟσις» με τίτλο: Η Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Ιούνιος 
2016, σελ. 83 επ., προσβάσιμη και στο διαδίκτυο: https://
www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/06/tex_
evasion_version_230616_1.pdf.

44.  Βλ. π.χ. Nicholas Shaxson, Offshore. Τα νησιά των θησαυρών 
(Treasure Islands), με επιστημ. επιμέλεια και πρόλογο του Κώ-
στα Μελά, Αθήνα: εκδ. Παπαδόπουλος, 2012, καθώς και Ga-
briel Zucman, Ο κρυμμένος πλούτος των εθνών. Έρευνα πάνω 
στους φορολογικούς παραδείσους (La richesse cachée des na-
tions. Enquête sur les paradis fiscaux, 2013), με επιστημ. επι-
μέλεια Φρ. Κουτεντάκη, έκδ. Εφημερίδας των Συντακτών, 
2016. Σημειώνεται ότι κατά το 2015 οι πολυεθνικές επιχειρή-
σεις είχαν τοποθετήσει περί τα 221 δισ. ευρώ σε φορολογι-
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Θα μπορούσαν, τέλος, να γίνουν σκέψεις για μεγαλύτερη 
φορολόγηση των κληρονομιών, ώστε, για όσους ιδίως ξε-
κινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να διαμορ-
φώνονται οι ευκαιρίες με όρους πραγματικής ισότητας. 
Η ανάγκη επίτευξης μιας ισορροπίας στους στόχους
30. Με μια τέτοια αναδιανομή του πλούτου, η Κοινωνική 
Δικαιοσύνη θα αποκτούσε όντως ένα ευρύτερο και ποιοτι-
κά πλουσιότερο περιεχόμενο. Όμως, χρειάζεται προσοχή 
μήπως με τέτοιες πολιτικές πρωτοβουλίες από την πλευ-
ρά του Κράτους απαμβλυνθούν σε σημαντικό βαθμό ή και 
εξαλειφθούν τα κίνητρα όσων έχουν ικανότητες και θέληση 
για δημιουργία πλούτου και άρα δυνατότητα να συμβάλ-
λουν στην οικονομική ανάπτυξη45. Δημιουργείται, δηλ., 
ο κίνδυνος μήπως, με τη συνεχή και απηνή φορολόγηση 
όσων δημιουργούν τον εθνικό πλούτο φθάσουμε τελικά, 
κατά την εύστοχη αισώπεια μεταφορά, στο σημείο να σφά-
ξουμε την ίδια την κότα που γεννά για την κοινωνία τα χρυ-
σά αυγά. 

κούς παραδείσους – βλ. σχετ. δημοσίευμα στην εφημ. «Κα-
θημερινή» της 4.5.2016, σελ. 23: http://www.kathimerini.
gr/858534/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/221-dis-
apo-polye8nikes-se-forologikoys-paradeisoys-to-2015. 

45.  Οι αντιρρήσεις αυτές διατυπώθηκαν κυρίως από όσους άσκη-
σαν κριτική στην προαναφερθείσα θεωρία του John Rawls, 
όπως π.χ. ο Robert Nozick στο έργο του: Anarchy, State and 
Utopia, Oxford / Cambridge USA, 1974, σελ. 150 επ. – πρβλ. 
και Ν. Κουράκη, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκ-
κουλας, 2017, σελ. 165 επ. 

Επομένως απαιτείται, πιστεύω, να αναζητείται κάθε φορά 
το άριστο εκείνο μείγμα μέτρων, ώστε και η επίτευξη ενός 
στοιχειώδους αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής των πολιτών να 
διασφαλίζεται, αλλά και η οικονομική ανάπτυξη να μην τί-
θεται σε κίνδυνο. Αντιλαμβάνομαι ότι το εγχείρημα είναι 
δύσκολο, όπως δύσκολη είναι και η ίδια εφαρμογή της Κοι-
νωνικής Δικαιοσύνης, ειδικά σε περιόδους κρίσης, οπότε 
οι ακραίες πολιτικές τοποθετήσεις και ο συνακόλουθος λα-
ϊκισμός46 βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν και 
να ανατρέψουν τη διαφύλαξη των ισορροπιών εκείνων οι 
οποίες είναι τόσο πολύ αναγκαίες για επίτευξη του βέλτι-
στου δυνατού αποτελέσματος. Ωστόσο, αξίζει –πιστεύω– να 
επιδιώξουμε αυτόν τον στόχο, καθώς μέσα στον σημερινό 
ανταγωνιστικό κόσμο που μας περιβάλλει, η πραγμάτωση 
ενός τέτοιου στόχου για κοινωνική αλληλεγγύη και αξιο-
κρατική ακριβοδικία είναι, ίσως, η μόνη διέξοδος για μια 
βιώσιμη και, ιδίως, κοινωνικά δικαιότερη κοινωνία.

46.  Για την έννοια και την επίδραση του λαϊκισμού στις σύγχρονες 
δυτικές κοινωνίες βλ. π.χ. Jean-Werner Muller, Τι είναι Λαϊκι-
σμός, Αθήνα: εκδ. Πόλις, 2017, Cas Mudde / Cristobal Rovira 
Kaltwasser, Λαϊκισμός – Μια Συνοπτική Εισαγωγή, Αθήνα: εκδ. 
Επίκεντρο, 2017, και Επιστημονικό Συμπόσιο, Λαϊκισμός στην 
Ιστορία, στην Τέχνη, στην Πολιτική, Αθήνα: Εταιρία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισμού, 2016. Επίσης, ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν οι προσεγγίσεις του Νικ. Παναγιώτου με θέμα «Λαϊκι-
σμός και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης» στην εφημ. «Καθη-
μερινή» της 25.6.2017, σελ. 8, και του Πάσχου Μανδραβέλη, 
με θέμα «Η ανατομία του λαϊκισμού» στην ίδια εφημερίδα, της 
3-4.6.2017, σελ. 21.
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1.  Εισαγωγικά: Τώρα και άλλοτε 
το «ευ ζην» (well-being)

Η εμφάνιση της έννοιας της ευζωίας ή ευημερίας1 (well-
being) ή ορθότερα του «ευ ζην», στο σύγχρονο επιστημο-
νικό λόγο άρχισε στα τέλη του 20ου αιώνα και κορυφώθη-
κε στον 21ο2. Παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί, αφού είχαν 
προηγηθεί πολλές μελέτες για την ανεύρεση ενδεικτών για 
την ποσοτικοποίηση της έννοιας αυτής ή των αντίστοιχων 
εννοιών «ποιότητα ζωής» ή «ικανοποίηση από την ζωή» 
(quality if life, life satisfaction) ή «ευτυχία» (happiness), 
προέβησαν σε συστηματικές σχετικές έρευνες σε πολλές 
χώρες, μεταξύ των οποίων, ήταν και η χώρα μας. Όπως 
ήδη διαφαίνεται από τη διαζευκτική παράθεση των δια-
φόρων εννοιών, κυρίως στις αγγλοσαξονικές μελέτες 
(well-being) αλλά και σε γαλλικές (bien-être) ή γερμανι-
κές (Wohlbefinden), άλλοτε εντοπίζονται όλοι οι προανα-
φερόμενοι όροι και άλλοτε χρησιμοποιούνται εναλλακτικά 
ή και αντ’ αυτών ο όρος «θετική ψυχολογία»3. Στην παρού-
σα μελέτη έχει επιλεγεί ο αρχαιοελληνικός όρος «ευ ζην» ο 
οποίος, κατά τη γνώμη μου, καλύπτει όλες τις διαστάσεις 

1.  Ετσι αποδίδεται από την ΕΕ ο όρος well-being,βλ. http://
www.linguee.com/english-greek/translation/well-being.html. 
Ωστόσο στο ευρωβαρόμετρο χρησιμοποιείται ο όρος «ποιότη-
τα ζωής».

2.  Βλ., λ.χ. την έκδοση των συναφών περιοδικών: Journal of 
Happiness Studies που εκδίδεται από το 2000, το International 
Journal of Well-being, New Zealand, PKP publishing, από το 
2011, International Journal of Quality Studies on Health and 
Well-being, από το 2006 Taylor and Francis on line.

3.  Κ.Δ. Σπινέλλη, «Ευ ζην» και αντεγκληματική πολιτική, ΝοΒ 64 
(216) σ. 2012-2020.

της «ποιότητας ζωής» - όρος που, άλλωστε, χρησιμοποιεί-
ται από το Ευρωβαρόμετρο4.
Στην Ελλάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν έχει τύχει ακόμη 
ο όρος «ευ ζην» ή οι άλλες παρόμοιες έννοιες να απασχο-
λήσουν σε υπολογίσιμο βαθμό την επιστημονική κοινότη-
τα5. Η έννοια «ευ ζην», ωστόσο, παρουσιάζει στην αρχαιο-
ελληνική γραμματεία αρκετές αναφορές που δημιουργούν 
για τον σημερινό Έλληνα εγκληματολόγο ορισμένα ερωτή-
ματα που θα αποτελέσουν και το αντικείμενο έρευνας της 
παρούσας μελέτης. Για παράδειγμα: 

4.  Bλ. π.χ.: Quality of life in European cities 2015, European 
Commission, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docgener/studies/pdf/urban/survey2015_en.pdf

5.  Βλ.ωστόσο το πρόσφατο πόνημα του Παύλου Κόντου, τα δύο 
«ευ» της ευτυχίας. Εισαγωγή στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστο-
τέλη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018 ή από το ΑΠΘ, 
Πολυτεχνική Σχολή, Διπλωματική εργασία, Καρανίκου Νίκου 
(επιβλέπουσα καθηγήτρια Βαγιώνα Δήμητρα). Αξιολόγηση της 
ποιότητας ζωής (QoL) σε αστικό περιβάλλον. Εφαρμογή στο Πο-
λεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης Ιούνιος, 2013. Επίσης το 
βιβλίο Θετική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία, Αναστάσιος Σταλί-
κας, Αλκμήνη Μπούτρη (επιμ.) Εκδόσεις Τόπος 2018 Νοέμβριος) 
αλλά και Τσάτσου Γεώργιου, (συντελεστής Κωνσταντίνος Μπού-
ρας) Γνωμικά για το «ευ ζην», εκδ., momentum, 2017. Τριαντα-
φυλλίδου Ερατώ, Εγχειρίδιο «ευ ζην», οδηγός ζωής από τους 
αρχαίους Έλληνες σοφούς εκδ., αρχέτυπο,2010. Επειδή η συ-
ζήτηση αφορά κατά το μάλλον ή ήττον επιστημονικές δημοσι-
εύσεις,δεν θεωρούμε σκόπιμο να παρατεθούν εδώ μικρά βιβλία 
αυτογνωσίας, εσωτερισμού ή μαθημάτων πραγματοποίησης 
ονείρων σε 30 μέρες [!] όπως: Δούκας Τζιλ/ Ουρανός Νικόλας, 
«ευ ζην» τώρα, εκδ., Better Life, 2018, Μανιατάκη Ελένη Δ., «ευ 
ζην», μικρή αναζήτηση στην τέχνη και την επιστήμη της ζωής, 
εκδ. πιτσιλος, 1996.

Το «ευ ζην» συντελεί στην πρόληψη 
της εγκληματικότητας; 

Πρόσφατες ερευνητικές αναζητήσεις

Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη
Oμότιμης Καθηγήτριας Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Επιχειρείται αρχικά η εννοιολόγηση του όρου «ευ ζην» 
που αντιστοιχεί, κατά την άποψη της συγγραφέα, προς 
τον αγγλικό και γαλλικό όρο well-being και bien-être 
και τους παραπλήσιους όρους: ποιότητα ζωής, ευτυχία, 
καλή ζωή κ.λπ., που αναφέρονται στη σχετική βιβλι-
ογραφία. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν τις ερευνητικές 
δυνατότητες των όρων αυτών. Σκοπός της παρούσας με-
λέτης είναι να διερευνηθεί η σχέση»ευ ζην» και πρόλη-
ψης και οι τυχόν δυνατότητες αξιοποίησης ερευνών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τους παράγοντες του 
«ευ ζην» μέσω της συσχέτισης των παραγόντων αυτών 
με ερευνητικά δεδομένα σχετικά: α) με τους προστατευ-
τικούς παράγοντες για την αποφυγή της εγκληματικής 
συμπεριφοράς και β) με πληροφορίες για αποτελεσμα-
τικά προγράμματα πρόληψης.

An attempt is made to conceptualize the ancient Greek 
term «ευ ζην» which, according to the author of this ar-
ticle is equivalent to the English term «well-being» and 
the French «bien-être» or the words:quality of life, hap-
piness, good life etc., which are mentioned in the rel-
evant literature. Recent studies indicate the research 
possibilities offered by the notion of well-being. The 
present paper aims at the exploration of the relations 
between well-being and crime prevention and the po-
tential use of research based knowledge on the contrib-
uting factors of well-being developed by the European 
Commisssion or the OECD. This leads to an attempt to 
relate the aforementioned factors with research data 
concerning: a] protective factors to avoid criminal be-
havior and b] information concerning crime prevention 
programs that work.
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- η εξοικείωσή μας με την έννοια «ευ ζην», μήπως συντε-
λεί στο να αντιληφθούμε τις δυνατότητες χρησιμοποίησης 
αυτής ή παραπλήσιων όρων ως ένα ερευνητικό εργαλείο;
- μήπως στοιχεία των διεθνών οργανισμών για το «ευ ζην», 
θα ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν για τη χάραξη εγκλημα-
τοπροληπτικής πολιτικής και ιδίως για την πραγματοποίη-
ση αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης της εγκλη-
ματικότητας;
- άραγε σχετίζονται οι ενδείκτες «ευ ζην» (well-being) με 
προστατευτικούς παράγοντες για την αποφυγή εγκληματι-
κών συμπεριφορών;
- υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ ενδεικτών «ευ ζην» (well-
being) και αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης της 
εγκληματικότητας;

2. «Ευ ζην» και οικονομικοί δείκτες
Δυο παραδείγματα μας βοηθούν να αντιληφθούμε τη χρη-
σιμότητα της έννοιας «ευ ζην» ως συμπληρωματικής των 
διαφόρων οικονομικών δεικτών. Η παρατήρηση μας οδη-
γεί στο συμπέρασμα ότι η οικονομική και κοινωνική πρόο-
δος δεν συμβαδίζει συνήθως με το «ευ ζην» ή την ποιότητα 
ζωής. Τούτο προκύπτει από το παράδειγμα της εκμετάλ-
λευσης ενός δάσους. Η κοπή του συνόλου των δέντρων 
μπορεί βραχυχρόνια να δημιουργήσει πλούτο στην κοινω-
νία που ανήκει το δάσος. Μέσο-μακροπρόθεσμα όμως, αν 
όχι και ταυτοχρόνως, υποβαθμίζεται το περιβάλλον, δια-
βρώνεται το έδαφος, δημιουργούνται πλημμύρες6. 
Ένα δεύτερο παράδειγμα αφορά ένα άλλο οικονομικό μέ-
γεθος: την αγοραστική δύναμη μιας χώρας (Purchasing 
Power Standards ή PPS), που δεν συμβαδίζει με το «ευ ζην» 
των πολιτών. Η Ιταλία και η Ισπανία βρίσκονται στο μέσο 
ευρωπαϊκό όρο της αγοραστικής δύναμης, άρα χαμηλά σε 
σχέση με το Λουξεμβούργο ή τη Γερμανία, αλλά είναι πρώ-
τες στο προσδόκιμο επιβίωσης που σε αυτές τις χώρες ξε-
περνά το 83ο έτος7. Και αναμφισβήτητα το υψηλό προσδό-
κιμο ζωής είναι ένας δείκτης καλής σωματικής και ψυχικής 
υγείας και ενδεχομένως καλής κοινωνικής προσαρμογής8.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι μακρό-οικονομικά 
μεγέθη, όπως η Αγοραστική Δύναμη (PPS) ή το Ακαθάρι-
στο Εγχώριο Προϊόν (GDP), δηλ., το σύνολο των αγαθών 
και υπηρεσιών που παράγει η οικονομία μιας χώρας, δεν 
δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τη λήψη αποφά-
σεων λ.χ. σχετικά με την υγεία ή την παιδεία ή το βιωτικό 
επίπεδο και τη χάραξη μιας ορθολογικής πολιτικής. Κατά 
συνέπεια, μετρήσεις του «ευ ζην» (well-being) θα ήταν δυ-
νατόν να αξιοποιηθούν παρέχοντας κατευθυντήριες γραμ-
μές για τη σχεδίαση προγραμμάτων πρόληψης της εγκλη-
ματικότητας.

6.  Για γενικές πληροφορίες βλ.,Eurostat, your key ro european 
statistics, Quality of life (QOL)σε:https://ec.europa.eu/
eurostat/web/gdp-and-beyond, επίσης ειδικότερα: /https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Quality_of_life_indicators, quality-of-life indicators- measuring 
quality of life, eurostathttps://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators

7.  Στο ίδιο.
8.  Για σχετική ανάλυση βλ., πιο κάτω.

3. Οριοθέτηση εννοιών
Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης αποφεύγεται ο 
ορισμός της έννοιας της πρόληψης που είναι πολυσήμα-
ντη. Στη βιβλιογραφία γίνεται αναφορά για γενική και ειδι-
κή πρόληψη, κοινωνική πρόληψη, περιστασιακή πρόληψη, 
πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής, κοκ. Ο όρος μοιά-
ζει ολισθηρός. Εξάλλου, χρησιμοποιούνται όροι ή εκφρά-
σεις, όπως εξάλειψη της εγκληματικότητας, μείωση, περι-
στολή ή κοινωνικός έλεγχος της εγκληματικότητας, αλλά 
και προστασία μελλοντικών θυμάτων σε κίνδυνο ή προστα-
σία ατόμων σε κίνδυνο να γίνουν δράστες. 
Αντί του όρου «πρόληψη» προκρίνεται ένας εργαλειακός 
ορισμός που εμπεριέχει δύο στοιχεία: την πρόγνωση ή 
πρόβλεψη και την παρέμβαση. Το πρώτο από τα στοιχεία 
επιδέχεται αρκετή συζήτηση. Κυρίως δεν πρέπει να παρα-
γνωρίζεται ο κίνδυνος που ενέχει η πρόβλεψη. Ίσως όμως 
με την ύπαρξη ερευνητικών στοιχείων σχετικά με τους εν-
δείκτες για το «ευ ζην» δημιουργείται μια βάση δεδομένων 
για πρόγνωση που αφορά ορισμένα είδη εγκληματικότη-
τας και όχι για άλλα, οπότε μπορεί κανείς να προχωρήσει 
σε στοχευμένες, μικρής κλίμακας και άρα μικρότερου κό-
στους, παρεμβάσεις (στο τέλος σχετικός Πίνακας).
Ο δεύτερος όρος για τον οποίο απαιτούνται διευκρινίσεις 
είναι το «ευ ζην» (well-being). Όπως διαπιστώνουμε από 
μια πρόχειρη διερεύνηση στη γλώσσα που γεννήθηκε το 
«ευ ζην» και χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τους φι-
λοσόφους, δεν υπάρχει μια σαφής εικόνα για τη σημασία 
της λέξης.
Σε μια περίπτωση αποδίδεται το «ευ ζην» ως ευδαιμονία 
(και αυτή η έννοια συμβαδίζει με την αγγλική happiness 
αλλά και σε κάποιο βαθμό με την ευζωία (well-being9), ε-
φόσον στην ίδια πρόταση συνυπάρχουν οι όροι αυτοί: 
συνᾴδει δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὸ εὖ ζῆν καὶ τὸ εὖ πράττειν τὸν 
εὐδαίμονα∙ σχεδὸν γὰρ εὐζωία τις εἴρηται καὶ εὐπραξία. 
(Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, 15.1098 b11-26). [Το 
άριστο συνδέεται με το εὖ ζῆν και το εὖ πράττειν καθώς ο 
άνθρωπος στις αναζητήσεις του θέτει ως στόχο του την ευ-
ζωία και την ευπραγία, κι επομένως την ευδαιμονία.]
Σε άλλη, αριστοτέλεια περικοπή ο όρος «ευ ζην» αποδίδε-
ται ως αυτάρκεια: «...ἡ δ᾽ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέ-
λειος πόλις, ἤδη πάσης ἔχουσα πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς 
ἔπος εἰπεῖν, γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ 
ζῆν. διὸ πᾶσα πόλις φύσει ἔστιν, εἴπερ καὶ αἱ πρῶται κοι-
νωνίαι». (Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια,1252b27-29 και 
1252b 30-34). [Η ολοκληρωμένη κοινωνία που σχηματίζε-
ται από περισσότερες κώμες αποτελεί πόλη,η οποία διαθέ-
τει ήδη, για να το πούμε απλά, πλήρη αυτάρκεια. Και ενώ 
σχηματίστηκε για να εξασφαλίζει την επιβίωση, διατηρεί-
ται, επειδή διασφαλίζει την ευζωία.] 
Ο Πλάτων εξάλλου χρησιμοποιεί τον όρο «ευ ζην» με την 
έννοια της έντιμης ζωής: «...καὶ τόνδε δὲ αὖ σκόπει εἰ ἔτι 
μένει ἡμῖν ἢ οὔ, ὅτι οὐ τὸ ζῆν περὶ πλείστου ποιητέον ἀλλὰ 
τὸ εὖ ζῆν.» (Πλάτωνος Κρίτων 45β) [...αν δηλαδή εμείς πα-
ραδεχόμαστε ή όχι, ακόμη και τώρα, ότι ο άνθρωπος πρέ-
πει να δίνει πολύ μεγάλη σημασία όχι απλώς στη ζωή, αλλά 
στην έντιμη ζωή.]
Ωστόσο, η πιο γνωστή αναφορά είναι εκείνη με την οποία 
συγκρίνεται η έννοια του «ζην» με αυτήν του «ευ ζην». 

9. https://el.glosbe.com
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Σύμφωνα με αυτήν οι μεν γονείς χαρίζουν στα παιδιά τους 
το «ζην», οι δε δάσκαλοι το «ευ ζην»: «...ὡς ΄Ισοκράτης 
παρήνει τῶν γονέων τούς διδασκάλους προτιμᾶν· οἱ μέν 
γάρ τὸ ζῆν, οἱ δἑ τοῦ εὖ ζῆν γεγόνασιν αἲτιοι» Ανωνύμου 
Σχόλια εις Αφθόνιον, Προλεγομένα εις τα του Αφθονίου 
της Ρητορικής Προγυμνάσματα, Christianus Walz, Rhetores 
Graeci ex Codicibus Florentinis κ.λπ., σ. 18, 23.

4.  Ευρωπαϊκή Ένωση και μετρήσεις 
«ευ ζην» μέσω ενδεικτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια ποιοτική έρευνα στα 15 κρά-
τη-μέλη της ΕΕ ανέλυσε το θέμα των παραγόντων ή ενδει-
κτών που επιλέγονται για τη μέτρηση του αντικειμενικού 
«ευ ζην» (εργασία, εισόδημα, συνθήκες διαβίωσης κ.λπ.), 
αλλά και του υποκειμενικού «ευ ζην» δηλ., την αντίληψη 
που έχει ο κάθε άνθρωπος για τα παραπάνω θέματα. Οι 
παράγοντες αυτοί στην έρευνα του Βαρόμετρου κάλυπταν 
τις εξής εννέα ευρύτατες περιοχές: 
- Το « υποκειμενικό «ευ ζην»10. Στο πλαίσιο αυτό οι ερω-
τώμενοι απήντησαν πως η διάθεση ενός ανθρώπου μπορεί 
να έχει θετική ή αρνητική επίδραση στο «ευ ζην» αλλά και 
πως, αντίστροφα, η εμπειρία του «ευ ζην» μπορεί να επι-
δράσει στη διάθεση ενός ανθρώπου. Αυτό, φυσικά, σε με-
γάλο βαθμό, εξαρτάται από τον χαρακτήρα του ατόμου και 
τη γενική θεώρησή του για τη ζωή. Επιπρόσθετα το υπο-
κειμενικό «ευ ζην» ενός ατόμου επηρεάζεται και από μια 
σειρά παράγοντες που δεν ελέγχονται, όπως οι περιστά-
σεις/συγκυρίες, το γενετικό του υπόστρωμα και η προσω-
πικότητά του. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και ελέγξι-
μοι παράγοντες, όπως το συγκεκριμένο σύστημα αξιών, το 
οποίο ασπάζεται ένα άτομο (π.χ. η καλλιέργεια της αξίας 
του να μοιράζεται κανείς με άλλους, το να είναι κανείς εξω-
στρεφής ή αλτρουιστής). Η ικανοποίηση που προέρχεται 
από την αίσθηση του να αισθάνεται κανείς καλά με τον εαυ-
τό του, από το να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις 
αξίες του, από το να τυγχάνει αναγνώρισης ή και να βιώνει 
επιτυχίες, μπορεί να συμβάλλουν θετικά στο «ευ ζην». Θε-
τικά επηρεάζουν το «ευ ζην» τόσο η προσωπική ανάπτυξη 
και εξέλιξη ενός ατόμου όσο και η σταθερότητα και προ-
βλεψιμότητα σε επίπεδο εργασίας αλλά και ζωής γενικά. 
Σύμφωνα με ερευνητικά ευρήματα, οι ερωτώμενοι από την 
Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και την Πο-
λωνία απήντησαν ότι στο «υποκειμενικό «ευ ζην» επιδρά 
η ικανότητα του να έχει κανείς προσδοκίες, στόχους, όνει-
ρα και την ικανότητα του να μπορεί να εκπληρώνει τις επι-
θυμίες του. Ερωτώμενοι από άλλα κράτη συνδύασαν το 
«ευ ζην» με τη δυνατότητα ατομικής αυτο-διάθεσης και την 
ύπαρξη στην κοινωνία που ζουν ευκαιρίες για επιλογές11.
- Οικονομική και επαγγελματική κατάσταση. Η πλειονότητα 
των ερωτώμενων τόνισε τη σημασία των χρημάτων για το 
«ευ ζην», όχι μόνο γιατί με αυτά καλύπτει κανείς δαπάνες 
για πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες (δυνατότητες 
εθελοντισμού, παρακολούθηση προγραμμάτων γυμναστι-

10.  Στο κείμενο εναλλάσσεται ο όρος υποκειμενικό «ευ ζην» με το 
«ευ ζην». Όπου επομένως αναφέρεται μόνο το «ευ ζην» εννο-
είται το υποκειμενικό «ευ ζην».

11.  European Commission, Eurobarometer Qualitative Studies, 
Well-being, Aggregate report, September 2011, σε: http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/wellbeing_
final_en.pdf σ. 7-8.

κής κ.λπ.) αλλά και γιατί με τα χρήματα καλύπτονται οι βα-
σικές ανάγκες και έχει κανείς μια ειρηνική οικογενειακή 
ζωή. Εξάλλου η ύπαρξη σταθερής εργασίας που να ικανο-
ποιεί τον εργαζόμενο θεωρήθηκε ότι συμβάλλει στο υπο-
κειμενικό «ευ ζην»12.
- Εκπαίδευση και πνευματική ανάπτυξη. Η παιδεία συντε-
λεί τόσο στην απόκτηση γνώσεων όσο και στην έκθεση σε 
νέες ιδέες, άρα συντελεί στο «ευ ζην». Πολλοί ερωτώμενοι 
για να αισθάνονται ικανοποιημένοι από τη ζωή αναφέρουν 
ότι πρέπει να έχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες που να καλύ-
πτουν όχι μόνο τους ίδιους αλλά και τα παιδιά τους, με την 
έννοια ότι οι γονείς πρέπει να έχουν τα μέσα να τα σπου-
δάσουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που αυτοί επιθυμούν13.
- Υγεία και διατροφή. Η καλή υγεία θεωρήθηκε ως ο σημα-
ντικότερος όλων των παραγόντων επηρεασμού του υπο-
κειμενικού «ευ ζην». Οι ερωτώμενοι όρισαν μάλιστα την 
υγεία ως την απουσία ασθένειας, πόνων ή κάθε παρεμβο-
λής στην απόλαυση της κοινωνικής ζωής. Σημαντικοί συ-
ντελεστικοί παράγοντες του «ευ ζην» θεωρήθηκαν η καλή 
φυσική κατάσταση που επηρεάζει την καρδιά και γενικά 
την υγεία, η διατροφή (το να υπάρχει τροφή και μάλιστα 
ποιοτική) και οι υπηρεσίες υγείας, όταν κανείς τις χρειάζε-
ται. Τα χρήματα συνδέονται με τις υπηρεσίες υγείας, εφό-
σον περισσότερα χρήματα σημαίνει πρόσβαση σε καλύτε-
ρες υπηρεσίες υγείας και φάρμακα, και οίκους ευγηρίας14.
- Υποδομή. Τα χρήματα συνδέονται και με την ποιότητα 
της κατοικίας ή ακόμη και με την ύπαρξη μιας απλής στέ-
γης. Οι ερωτώμενοι συνέδεσαν την ποιότητα ζωής και άρα 
το «ευ ζην» με παράγοντες, όπως την καθαριότητα, την 
ασφάλεια, την ύπαρξη χώρων στάθμευσης στη γειτονιά, 
την εύκολη πρόσβαση σε ποικίλες υπηρεσίες, τα ποιοτι-
κά δημόσια σχολεία, τη γειτνίαση με τα μέσα συγκοινωνί-
ας και με τη φύση. Η απουσία ατμοσφαιρικής ή ηχητικής 
ρύπανσης συνδέονται και αυτές με την ποιότητα ζωής. Η 
ύπαρξη ή η απουσία ευρύτερων περιβαλλοντικών προβλη-
μάτων θεωρήθηκε ότι επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά το « 
υποκειμενικό «ευ ζην»15.
- Διαπροσωπικές σχέσεις. Οι φίλοι, οι οικογενειακές σχέ-
σεις, τα παιδιά και τα εγγόνια, ακόμη και η επαφή με κα-
τοικίδια αλλά και γενικά όλες οι συγκινησιακές σχέσεις που 
συναρτώνται με προσφορά, με στενή και με νόημα επικοινω-
νία, αναφέρθηκαν από τους ερωτώμενους ότι συμβάλλουν 
στο «ευ ζην»16. Η οικογένεια μάλιστα μαζί με την εργασία 
και την προσωπική οικονομική κατάσταση αξιολογήθηκαν 
ως οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες του «ευ ζην»17. 
- Δημόσια ζωή. Οι ερωτώμενοι αναγνώρισαν τη σημασία 
που έχουν γι’ αυτούς και για το υποκειμενικό τους «ευ ζην» 
οι πράξεις των κυβερνώντων και των πολιτικών, δεδομέ-
νου ότι οι νόμοι και οι αποφάσεις τους μπορούν να δημι-
ουργήσουν οικονομική και πολιτική σταθερότητα, θέσεις 
εργασίας, επενδύσεις, πολιτιστικές υποδομές. Εξίσου ση-
μαντικοί παράγοντες είναι η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς 
θεσμούς, η ελευθερία έκφρασης γνώμης, ο σεβασμός των 

12. Στο ίδιο.
13. Στο ίδιο.
14. Στο ίδιο.
15. Στο ίδιο σ. 8-9.
16. Στο ίδιο σ. 9.
17. Στο ίδιο σ. 11.
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δικαιωμάτων. Το «ευ ζην» όμως επηρεάζει και η γενική κα-
τάσταση που κυριαρχεί σε μια κοινωνία, όπως η βία και η 
επιθετικότητα, ο καταναλωτισμός και οι αρνητικές εικό-
νες και τα αποπροσανατολιστικά μηνύματα που εκπέμπο-
νται από τα ΜΜΕ18.
- Πολιτιστικές και θρησκευτικές δραστηριότητες. Οι δρα-
στηριότητες ελεύθερου χρόνου θεωρήθηκαν ότι συμβάλ-
λουν στο «ευ ζην», διότι έτσι τα άτομα αναπτύσσουν την 
προσωπικότητά τους, εκτονώνονται, ξεκουράζονται, ξε-
φεύγουν από την καθημερινή ρουτίνα κοκ. Για ορισμέ-
νους ερωτώμενους στο «ευ ζην» συντελεί η πνευματικότη-
τα και η θρησκεία. Eρωτώμενοι, ωστόσο από τη Δανία και 
την Πορτογαλία έδωσαν έμφαση στην ευρύτερη έννοια της 
πνευματικότητας και όχι στην πνευματικότητα που συνδέε-
ται με τη συμμετοχή σε μια οργανωμένη θρησκεία19.
- Περιβάλλον. Περίπου το ήμισυ των ερωτώμενων στα κράτη-
μέλη απήντησαν ότι ο καιρός επηρεάζει το «ευ ζην» και μά-
λιστα θετικά, ιδιαίτερα στο βαθμό που στις χώρες τους δεν 
αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές, όπως σεισμούς20.

5. Προστατευτικοί παράγοντες 
και «ευ ζην»
Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι πολλοί από τους προα-
ναφερόμενους ενδείκτες με τους οποίους μετριέται το «ευ 
ζην» στην ΕΕ παραπέμπουν αμέσως ή εμμέσως στους ανα-
φερόμενους, ιδίως από τον Farrington και τους συνεργάτες 
του, κλασσικές πλέον μελέτες τους, των προστατευτικών 
παραγόντων, δηλαδή των παραγόντων που εμποδίζουν 
την εμπλοκή σε παραβατικές συμπεριφορές21. Οι προστα-
τευτικοί παράγοντες είναι προφανώς η άλλη όψη του νομί-
σματος των συντελεστικών παραγόντων, με τους οποίους 
επίσης ασχολήθηκε η ομάδα του Farrington. Με άλλα λό-
για, είναι οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι, εφόσον αναχαιτι-
στούν, με κατάλληλες παρεμβάσεις, αποφεύγεται η εγκλη-
ματική συμπεριφορά. 
Ειδικότερα, οι παράγοντες που προστατεύουν από την 
ανάμειξη σε παραβατικές εμπειρίες και οι οποίοι ενδιαφέ-
ρουν εν προκειμένω,κατανέμονται σε πέντε πεδία: το ατο-
μικό, το οικογενειακό, το σχολικό, των φίλων, και της γει-
τονιάς. Τέτοιοι παράγοντες είναι:
Σε ατομικό επίπεδο: η άνω του μέσου όρου ευφυΐα22, η 
χαμηλή παρορμητικότητα, η καλόβολη διάθεση, το ενι-

18.  Στο ίδιο.
19.  Στο ίδιο.
20.  Στο ίδιο.
21.  Βλ. π.χ. Maria M. Ttofi, David P. Farrington, Alex R. Piquero, 

Maathew DeLisi, Protective factors against offending and vi-
olence: Results from prospective longitudinal studies, Jour-
nal of Criminal Justice, http://dx.doi.org/10.1016/jcrim-
jus.2016.02.001

22.  Ειδικά για το θέμα αυτό βλ., τη μελέτη μετα-ανάλυσης με πρώ-
το συγγραφέα την άξια ελληνοκυπρία Maria Ttofi την οποία ευ-
χαριστώ και από αυτό το σημείο για την αποστολή της. Συγκε-
κριμένα στην έρευνα αυτή βρέθηκε ότι υψηλά επίπεδα ευφυίας 
αποτελούν προστατευτικό παράγοντα σε διαφορετικό βαθμό 
σε άτομα με διαφορετικό επίπεδο κινδύνου /διακινδλυνευσης. 
Σε: Maria M. Ttofi / David P. Farington / Alex R. Piquero/ Fried-
rich Loesel / Matthew DeLisi / Joseph Murray, Intelligence as a 
protective factor against offending: A meta-analytic review of 
prospective longitudinal studies, Journal of Criminal Justice, 
45(2016) 4-18 (http//dx.doi.org/101016.02.003).

σχυμένο άγχος (φαίνεται πως λίγο άγχος μετριάζει την 
εμπλοκή με παραβατικότητα), και οι θετικές αντιλήψεις 
για την κοινωνία. Επισημαίνεται ότι η διάθεση και οι θετι-
κές αντιλήψεις για την κοινωνία εμπεριέχονται στον ενδεί-
κτη:«υποκειμενικό «ευ ζην».
Είναι φανερό ότι στους ατομικούς συντελεστικούς παρά-
γοντες που θα ήταν δυνατό να μειωθούν ή να εξουδετε-
ρωθούν με ειδικά προγράμματα πρόληψης περιλαμβά-
νονται στη μέτρηση του «υποκειμενικού «ευ ζην» και της 
«υγείας». Λ.χ. η παρορμητικότητα/υπερκινητικότητα, και 
η κακοποίηση αποτελούν παράγοντες κινδύνου για παρα-
βατική συμπεριφορά. Εξυπακούεται ότι τέτοιες καταστά-
σεις δεν συνάδουν με την καλή υγεία και δεν δημιουργούν 
προϋποθέσεις για «ευ ζην».
Εξάλλου, οι παρεμβάσεις που θα στόχευαν στη δημιουργία 
θετικών αντιλήψεων για την κοινωνία, αφού προηγουμέ-
νως θα είχαν διορθωθεί μερικά κακώς κείμενα, θα ήταν δυ-
νατό να μειώσουν τη συμμετοχή σε εγκληματικές δραστη-
ριότητες. Εδώ έρχονται συνειρμικά οι δράσεις του πρώην 
Δημάρχου Νέας Υόρκης Τζουλιάνι για την κοινωνική ατα-
ξία ή τα «Σπασμένα Παράθυρα» με όλες, βέβαια, τις θετι-
κές και αρνητικές κριτικές23. Ενδεχομένως, οι μετεξελίξεις 
του μοντέλου των «σπασμένων παραθύρων» που οδηγούν 
σε στοχευμένη αστυνόμευση για την επίλυση προβλημάτων 
(problem-oriented policing (POP) ή σε evidenced-based 
POP να είναι περισσότερο φιλικές προς τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και ίσως «η POP να είναι μια πολλά υποσχόμενη 
προσέγγιση για την βελτίωση (του όγκου) της εγκληματι-
κότητας και τα προβλήματα αταξίας στην ευρεία τους έν-
νοια»24 (βλ., στο τέλος του κειμένου σχετικό Πίνακα).
Κατά τη δική μας γνώμη, η κινητοποίηση των κατοίκων για 
τον ευπρεπισμό των εγκαταλειμμένων οικοδομών μπορεί, 
και είναι μια προτιμητέα λύση. 
Σε επίπεδο οικογένειας: οι στενές σχέσεις τουλάχιστον με 
τον ένα γονέα, η έντονη γονεϊκή επιτήρηση, και η μεσαία 
κοινωνικό-οικονομική οικογενειακή κατάσταση συναρτώ-
νται με κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. Παρεμβάσεις, 
επομένως, που θα αφορούν τη βελτίωση ενδεικτών σχετι-
κών με τις διαπροσωπικές σχέσεις και την οικονομική και 
επαγγελματική κατάσταση πρέπει να οδηγούν σε μείωση 
της εγκληματικότητας. 
Σε επίπεδο εκπαίδευσης: η καλή σχολική επίδοση, το ισχυ-
ρό δέσιμο με το σχολείο, και το θετικό κλίμα στην τάξη ή 
στο σχολείο αποτελούν μια άλλη δέσμη προστατευτικών 
παραγόντων. Στους ενδείκτες «Εκπαίδευση και πνευματι-
κή ανάπτυξη «και «Υποδομή» συναντά κανείς τα προανα-
φερόμενα στοιχεία. Στην προληπτική επίδραση των θετι-
κών δεσμών και τη δέσμευση με το σχολικό περιβάλλον 
έχει αναφερθεί, όπως γνωρίζουμε, και ο Hirschi25.
Σε επίπεδο φίλων: οι μη παραβατικές συντροφιές επενερ-
γούν θετικά στη συμπεριφορά των ανηλίκων. Ο απόστολος 
Παύλος τόνιζε, το αντίθετο, γράφοντας στους Κορινθίους 
«μη πλανάσθε, φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί». Στις 

23.  Βλ., ενδεικτικά Τονια Τζαννετάκη, Θεωρία «σπασμένων παρα-
θύρων» και πολιτική μηδενικής ανοχής, σε Λεξικό Εγκληματο-
λογίας (Σπινέλλη, Κουράκης, Κρανιδιώτη, επιμ.,) εκδόσεις Τό-
πος, 2018, σ.639.

24.  Weisburd et al. (2010: 164)
25.  Travis Hirschi, Causes of delinquency-With a new introduction 

by the author, Transaction Publishers, 2011.
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«διαπροσωπικές σχέσεις» και στην «υποδομή» εμπεριέχο-
νται σχετικές έννοιες. Οι αρνητικές συναναστροφές αποτέ-
λεσαν έννοιες κλειδιά για τον Sutherland26.
Και τέλος, σε επίπεδο γειτονιάς: η διαβίωση σε μια μάλ-
λον οικονομικά άνετη και χωρίς βία γειτονιά. Στον ενδεί-
κτη «Δημόσια ζωή» εξετάζεται η ποιότητα της γειτονιάς και 
εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι υποβαθμισμένη, απο-
διοργανωμένη η γειτονιά βελτιωτικές παρεμβάσεις σε αυτό 
το επίπεδο δημιουργούν προστατευτικούς παράγοντες.
Είναι αυτονόητο ότι όσο περισσότεροι προστατευτικοί πα-
ράγοντες είναι παρόντες, τόσο μικρότερη είναι η πιθανό-
τητα εμπλοκής σε βίαιες συμπεριφορές27.

6. Ο όρος «ευ ζην» ως ερευνητικό εργαλείο
Στην παρούσα συνοπτική παρουσίαση της χρησιμοποίη-
σης του «ευ ζην» ως ερευνητικού εργαλείου θα εστιάσουμε 
μόνο σε τρεις πρόσφατες μελέτες.
6.1. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια ποσοτική διερεύνηση με-
θόδων για την πρόληψη ορισμένων κοινωνικών προβλη-
μάτων. Η μελέτη αυτή απευθύνεται σε κοινωνικούς λει-
τουργούς και αφορά την ανάγκη εκπαίδευσής τους σε 
προηγμένες μεθοδολογίες, ώστε να είναι σε θέση να δι-
αγνώσουν, αφενός τους παράγοντες κινδύνου που συνε-
πάγονται κοινωνικές μειονεξίες, και προβλήματα ψυχικής 
υγείας, και αφετέρου τους προστατευτικούς παράγοντες 
που είναι δυνατό να συντελέσουν στην πρόληψη της χρή-
σης εξαρτησιογόνων ουσιών ή παραβατικών συμπεριφο-
ρών σε νεαρή ηλικία28. «Η πρόληψη των ψυχικών προβλη-
μάτων και των προβλημάτων συμπεριφοράς», τονίζουν 
οι συγγραφείς, «είναι δυνατόν να επηρεάσει το «ευ ζην» 
(well-being) όλων των νεαρών ατόμων και ιδίως των μη 
προνομιούχων29. Επομένως και η έρευνα της κοινωνικής 
εργασίας που αφορά την πρόληψη πρέπει να είναι προ-
σανατολισμένη στην ποιότητα ζωής, διότι «οι στρατηγικές 
προληπτικής παρέμβασης που εστιάζεται στην ψυχική και 
στην υγιή συμπεριφορά είναι δυνατό να αποτελέσουν μια 
αποτελεσματική πολιτική που μπορεί να μειώσει τις ανισό-
τητες στην υγεία και συνακόλουθα να προωθηθεί η κοινω-
νική δικαιοσύνη και το «ευ ζην» (well being) όλων των νε-
αρών ατόμων»30.
6.2. Το δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται σε μια εξακο-
λουθητική μελέτη ατόμων από 3-35 ετών31. Διερευνήθη-

26.  Sutherland and Donald R Cressey, Principles of Criminology, 
Chicago, Lippincot, 1960.

27.  Loesel F., / Farrington D.P., Direct protective and buffering 
protective factors in the development of youth violence, 
American Journal of Preventive Medicine, August 43 (2Suppl 1) 
S8-S23, doi 1016/jamepre.2012.04.029.Farrington D.P. /Welsh 
B. Saving children from a life of crime. Early risk factors and 
effective interventions, Oxford 2017, Oxford University Press.

28.  Lippold Melissa A.,Kirsten Kainz, and Elaina Sabatine, Using 
Advanced Quantitative Methods to Study the Prevention of Social 
Problems, Bristish Journal of Social Work v.27, issue 8, December 
2017, 2238-2255, http://doi.org/10.1093/bjsw/bcw/72 

29.  Στο ίδιο σ. 2239.
30.  Ειδικότερα, The Next Frontier: Prevention as an Instrument of 

Social Justice, in The Journal of Primary Prevention 30(1):1-
10· December 2009,DOI: 10.1007/s10935-008-0163-7· Source: 
PubMed

31.  https://www.newamerica.org/education-policy/edcentral/
new-results-chicago-child-parent-centers/

καν σε αυτήν οι έγκαιρες παρεμβάσεις σε περιοχές μεγά-
λης φτώχειας στο κέντρο του Σικάγου σε παιδιά ηλικίας, 
από 3-9 ετών, μέσω του προγράμματος του «Κέντρου Εκ-
παίδευσης Παιδιών-Γονέων», το οποίο χρηματοδοτήθηκε 
από ομοσπονδιακά κονδύλια. Το πρόγραμμα στηρίζεται: α) 
στην ύπαρξη σταθερού και εμπλουτισμένου σχολικού περι-
βάλλοντος, β) στην ενεργό συμμετοχή των γονέων στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους, και γ) στη βελτίωση των 
συνθηκών νηπιακής και προσχολικής εκπαίδευσης (π.χ. 
επανεκπαίδευση των νηπιαγωγών/δασκάλων, αύξηση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και μείωση του αριθμού των 
παιδιών ανά τάξη κοκ). Στα 1.400 νήπια που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα, ύστερα από έως 25 χρόνια επανεξέτασης 
του δείγματος, παρατηρήθηκε ότι οι ενδείκτες «ευ ζην», 
όπως ακαδημαϊκή επίδοση, αύξηση του εισοδήματος από 
την εργασία τους, μείωση χρήσης ουσιών και μείωση της 
εγκληματικής συμπεριφοράς είχαν βελτιωθεί αισθητά σε 
σχέση με ομάδα που δέχθηκε τις συνήθεις υπηρεσίες. Ερευ-
νητικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα θετικά αποτελέσματα 
που διήρκεσαν ήταν ισχυρότερα για αγόρια και παιδιά με 
σχολική διαρροή. Ωστόσο α) δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχε 
σχέση ανάμεσα σε κάποια συγκεκριμένη «δόση» των υπη-
ρεσιών και στην επιτυχία του προγράμματος, β) εντοπίστη-
καν περιορισμοί των ευρημάτων αναφορικά με το άριστο 
εύρος του συγκεκριμένου προγράμματος, γ) δεν βρέθηκαν 
στις υπό-ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά διαφορο-
ποιήσεις, και τέλος, δ) δεν προσδιορίστηκε στη μελέτη η 
ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πάντως, γενικά, 
αναφέρεται στην παρουσιαζόμενη εδώ έρευνα ότι, κατά 
την τελευταία δεκαετία, αυξάνονται τα ερευνητικά στοι-
χεία σχετικά με «τα προσχολικά ή προνηπιακά προγράμ-
ματα» που ενισχύουν το «ευ ζην» (well-being) σε πολλά 
επίπεδα και ότι οι δράσεις αυτές είναι δυνατό να προσδώ-
σουν οικονομικά οφέλη στην κοινωνία»32. Και ενώ τα οφέ-
λη είναι εντονότερα στα μειονεκτούντα παιδιά από άποψη 
κοινωνικό-οικονομική33, φαίνεται ότι «τα προσχολικά προ-
γράμματα είναι δυνατό να προωθήσουν το «ευ ζην» (well-
being) σε όλο το κοινωνικό-οικονομικό φάσμα»34.
6.3. Η τελευταία μελέτη που έχει επιλεγεί αφορά μια φυ-
λακή, στην αμφιλεγόμενη από πλευράς διακυβέρνησης, 
Σιγκαπούρη35. Στο πλαίσιο του «ευ ζην» γίνονται παρεμ-
βάσεις, όπως προαναφέρθηκε, σε επίπεδο ατομικό, οι-
κογενειακό, γειτονιάς, περιφέρειας ή οργανισμών και εν 

32.  Βλ. Arthur J. Reynolds, PhD, Judy A. Temple, PhD, Suh-Ruu 
Ou, PhD, Irma A. Arteaga, PhD, and Barry A. B. School-Based 
Early Childhood Education and Age-28 Well-Being: Effects 
by Timing, Dosage, and Subgroups: White, Science. 2011 Jul 
15; 333(6040): 360–364. Published online 2011 Jun 9. doi: 
[10.1126/science.1203618]. Camilli G., Vargas S., Ryan S., 
Barnett WS. Teach. Coll. Rec. 2010;112:579. ΕπίσηςΤemple 
JA, Reynolds AJ. Econ. of Educ. Rev. 2007;26:126, καθώς και 
Zigler E., Gilliam WS, Jones SM. A vision for universal preschool 
education. New York: Cambridge University Press; 2006. 

33.  Στο ίδιο, όπου παραπομπή σε: Karoly LA, Kilburn MR, Cannon 
JS. Early childhood intervention: Proven results, future 
promise. Santa Monica, CA: RAND; 2005.

34.  Στο ίδιο όπου παραπομπή σε:Melhuish EC, et al. Science. 
2008;321:1161. [PubMed] και σε Gormley WT, Phillips D, Gayer 
T. Science. 2008;320:1723. [PubMed].

35.  John F. Helliwell,Institutions as enablers of wellbeing: The 
Singapore Prison case study, International Journal of Well-
being, (2011)1(2), 255-265, dot.10.5502/ijw.v/12.7 New 
Zealand, PKP publishing.
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τέλει επικράτειας. Στη διερευνόμενη φυλακή της Σιγκα-
πούρης έγιναν παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα που είχαν 
ως επακόλουθο να αυξηθούν με γεωμετρική πρόοδο τα θε-
τικά αποτελέσματα εντός της φυλακής. Έτσι, μετατράπηκε 
η φυλακή από παραγωγή εγκληματιών σε παραγωγή «ευ 
ζην» και από αντιμαχόμενα στρατόπεδα σε ομάδες συνερ-
γασίας. Και αυτό επιτεύχθηκε καθώς από το 1998 οι φυλα-
κές γενικά της Συγκαπούρης μεταμορφώθηκαν σε «σχο-
λεία δια βίου» που βελτίωσαν τη ζωή των κρατουμένων, 
του σωφρονιστικού προσωπικού, ακόμη και της κοινωνί-
ας. Για να επιτευχθούν τα θετικά αποτελέσματα των πα-
ρεμβάσεων η διοίκηση της συγκεκριμένης φυλακής υιοθέ-
τησε στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες στο «ευ ζην».
Ειδικότερα, η Διοίκηση κατόρθωσε:
- να αναγνωριστεί η σημασία που έχει η διεργασία σε μια 
συλλογική προσπάθεια που επιτελείται σε ένα συγκεκρι-
μένο κοινωνικό πλαίσιο. (Όπως έχει τεκμηριωθεί και ερευ-
νητικά, όταν ένας φορέας αξιοποιεί τους εργαζόμενους 
κάθε βαθμίδας και ιδίως τις αντιλήψεις τους και τα οράμα-
τά τους στη διαμόρφωση ενός σχεδίου μεταρρυθμίσεων, το 
εγχείρημα επιτυγχάνει36.)
- να δεσμευτούν όλοι οι συμμετέχοντες στην επιδίωξη κοι-
νού σκοπού κι έτσι να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης,
- να κυριαρχήσει αρχικά μια ευμενής στάση των συμμετε-
χόντων στο πρόγραμμα αναφορικά με το σχεδιασμό των 
παρεμβάσεων καταφεύγοντας στις εμπειρίες της συλλογι-
κής, λαϊκής σοφίας, και στη συνέχεια να πειστούν για τα 
πλεονεκτήματα που συνεπαγόταν η εφαρμογή αυτών των 
παρεμβάσεων,
- να αναγνωρίζονται σταδιακά τα θετικά αποτελέσματα από 
τις παρεμβάσεις.
- να προσελκύσει το πρόγραμμα νέους οπαδούς, γεγονός 
που οδήγησε σε αύξηση των διαθέσιμων πόρων.
Οι παραπάνω ενέργειες είχαν έξι σημαντικά επακόλουθα:
- βελτιώθηκε η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων 
εντός και εκτός της φυλακής,
- υπήρξαν συλλογικές διαβουλεύσεις,
- βελτιώθηκε ο αρχικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων και 
επανασχεδιάστηκε η εφαρμογή των παρεμβάσεων, 
- καλυτέρευσε η ποιότητα των αποτελεσμάτων και η εμπι-
στοσύνη,
- εκδηλώθηκε η κοινή επιθυμία βελτίωσης των συνθηκών 
διαβίωσης όσων υπηρετούσαν στη φυλακή, γεγονός που 
επέφερε ενίσχυση του ηθικού του προσωπικού και εμπλου-
τισμό των σχέσεων φυλακής – κοινωνίας, και τέλος
- μειώθηκε η υποτροπή κατά το 1/3.
Εν κατακλείδι σημειώνεται ότι, κατά την άποψη του συγ-
γραφέα, η μεταμόρφωση της φυλακής, οδήγησε σε κατά-
κτηση, σε μεγάλο βαθμό, του «ευ ζην».

8.  Καλές πρακτικές προγραμμάτων 
πρόληψης ή «τί λειτουργεί»

Εκτός από τα κοινά σημεία που βρέθηκαν μεταξύ των προ-
στατευτικών παραγόντων για τη μείωση της εγκληματι-

36.  Jeroen P.J. deJong, How leaders influence employees’ 
innovative behaviour, European Journal of Innovation 
Management,volume 10, 2007,https://www.emeraldinsight.
com/doi/full/10.1108/14601060710720546

κότητας αφενός, και συγκεκριμένων ενδεικτών «ευ ζην» 
αφετέρου, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε κοινά σημεία 
μεταξύ των λεγόμενων «καλών πρακτικών» ή αποτελεσμα-
τικών προγραμμάτων πρόληψης εγκλημάτων από τη μια 
μεριά και ενδεικτών από την άλλη.
Καταρχάς πρέπει να διευκρινιστεί ότι αποτελεσματικά θεω-
ρούνται τα προγράμματα που παρέχουν μια λογική βεβαι-
ότητα ότι προλαμβάνουν ή μειώνουν τους παράγοντες 
κινδύνου στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο που αξι-
ολογήθηκαν. Παλαιότερες έρευνες, αλλά και νεότερες, 
όπως προέκυψε από την προαναφερόμενη εξακολουθητι-
κή έρευνα του Σικάγου37 έδειξαν ότι, στο επίπεδο οικογέ-
νειας, συχνές επισκέψεις νοσηλευτριών και νηπιαγωγών 
σε σπίτια όπου υπάρχουν βρέφη 0-2 ετών προλαμβάνουν 
την κακοποίηση - παραμέληση. Επίσης εβδομαδιαίες επι-
σκέψεις νηπιαγωγών σε σπίτια γονέων που έχουν νήπια 
έως 5 ετών με σκοπό να τους εκπαιδεύσουν στο γονεϊκό 
τους ρόλο – ή και εμμέσως - να παρατηρήσουν τις συνθή-
κες διαβίωσης των νηπίων, οδηγούν συνήθως σε μείωση 
αστυνομικών συλλήψεων σε παιδιά έως 15 ετών38. Σημει-
ώνεται ότι παρόμοιες πολιτικές προωθήθηκαν και από το 
Συμβούλιά της Ευρώπης στη γνωστή Σύσταση 2000(20) για 
το ρόλο της έγκαιρης ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην 
πρόληψη της εγκληματικότητας39, ενώ θεωρούνται πολύ 
θετικά στο πλαίσιο της λεγόμενης «εξελικτικής πρόληψης» 
(developmental prevention) από τον Farrington, τον Tonry 
και άλλους, ιδίως Άγγλους, εγκληματολόγους.40.
Εξάλλου σε επίπεδο σχολικού περιβάλλοντος τα προγράμ-
ματα ενίσχυσης της καινοτομίας, μέσω μαθητικών ομάδων 
ή άλλων οργανωτικών βελτιώσεων στο σχολείο, οδηγούν 
σε μείωση παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Επίσης 
αποδείχτηκε ότι παρεμβάσεις για τη διευκρίνιση κανόνων 
μέσω της ενθάρρυνσης θετικών συμπεριφορών ή διάφο-
ρες σχολικές πρωτοβουλίες, (π.χ. καταπολέμηση του σχο-
λικού εκφοβισμού) οδηγούν σε μείωση της παραβατικό-
τητας, της εγκληματικότητας και της κατάχρησης ουσιών. 
Επιπρόσθετα, η μακροχρόνια εκπαίδευση σε κοινωνικές 
δεξιότητες, λ.χ. διαχείριση του στρες, επίλυση προβλημά-
των, κατάκτηση αυτοελέγχου ή συναισθηματική νοημοσύ-
νη, οδηγούν σε μείωση της παραβατικότητας και της κατά-
χρησης ουσιών41.
Είναι φανερό ότι ερευνητικά δεδομένα που αφορούν τους 
ενδείκτες: α)«Υποκειμενικό «ευ ζην» στο οποίο ανήκει και 
η οικογένεια και β) «Υγεία / διατροφή» διευκολύνουν τις 
παρεμβάσεις σε βρέφη και νήπια, ενώ οι σχολικές παρεμ-
βάσεις σχετίζονται με τους ενδείκτες για την «Εκπαίδευση/
πνευματική ανέλιξη». Όπως προαναφέρθηκε τα ερευνητι-
κά στοιχεία για τους συγκεκριμένους ενδείκτες υποδεικνύ-

37.  Βλ.,παραπάνω υπό 6.2.
38.  Laurence W. Sherman et al., Preventing Crime:What Works, 

What doen’t, Wjat it’s promising, National Institute of Justice, 
News in Brief, July 1998, σελ. 7 όπου και σχετική βιβλιογραφία 
σε: https://www.hsdl.org/?view&did=804375

39.  Rec (2000) 20 on the role of early psychosocial intervention 
in the prevention of criminality, https://search.coe.int/cm/
Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804f9b17

40.  Michael Tonry and David P. Farrington, Strategic approaches to 
crie prevention, στο συλλογικό τόμο: Building a safer society: 
strategic approaches to crime prevention, Chicago University 
Press, 1995, σ. 10.

41.  Στο ίδιο.
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ουν τις γεωγραφικές περιοχές που υποδηλώνουν κοινωνι-
κο-οικονομικά προβλήματα42. 
Αξιοπερίεργη είναι η μνεία στη σχετική δημοσίευση και 
σε ανεπιτυχή προγράμματα. Ενδεικτικά εδώ επισημαίνο-
νται τα προγράμματα ενημερώσεων σε σχολεία για θέματα 
χρήσης ουσιών με διαλέξεις, εκφοβιστικούς υπαινιγμούς 
ή δηλώσεις που στοχεύουν στην κατατρομοκράτηση των 
νεαρών ατόμων43, ενώ η ομάδα των ομηλίκων τους περι-
γράφει αντίθετες αρχικές εμπειρίες. Από την άλλη μεριά, 
προγράμματα κινητοποίησης ορισμένων κατοίκων σε δρά-
σεις καταπολέμησης της εγκληματικότητας, όταν η περι-
οχή παρουσιάζει υψηλή εγκληματικότητα, βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλης ή σε γειτονιές πολύ μεγάλης φτώχειας, 
αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά στις περιοχές όπου 
εφαρμόστηκαν.
Εξυπακούεται ότι στη σχετική δημοσίευση αναφέρονται 
πολλά προγράμματα και σε τομείς ασφάλειας, υποδομών, 
κοινότητας. Στο τμήμα αυτό, ωστόσο, έγινε μια επιλογή.
Στο τέλος του κειμένου παραθέτουμε Πίνακα, βασιζόμενο 
σε ερευνητικά δεδομένα προγραμμάτων αστυνόμευσης με 
στόχο την πρόληψη συγκεκριμένων κοινωνικών προβλη-
μάτων ή εγκλημάτων. O Πίνακας αυτός είναι αρκετά εύ-
γλωττος. Διευκρινίζεται πάντως ότι το τρίτο, τέταρτο, πέ-
μπτο και όγδοο πρόγραμμα αξιολογούνται ως επιτυχή και 
στη δεύτερη στήλη, το σύμβολο VR, υποδηλώνει ότι εφαρ-
μόστηκαν κατά γράμμα! 

9.  Δυνατότητες και αδυναμίες 
της αξιοποίησης των υπαρχόντων 
δεδομένων - Συμπερασματικές σκέψεις

Παρήλθαν οι χρόνοι κατά τους οποίους η πρόληψη της 
εγκληματικότητας εθεωρείτο εκ προοιμίου επιθυμητή και 
θετική δράση. Τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1980 οι 
προληπτικές στρατηγικές προσεγγίζονται και από την 
οπτική του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακό-
μη και όταν στη βιβλιογραφία επισημαίνεται, ιδίως λ.χ. σε 
σχέση με την πρόληψη της τρομοκρατίας ή το εμπόριο αν-
θρώπων, ελάχιστη προστασία των δικαιωμάτων αυτών, αν 
όχι και παραβίασή τους44. Γενικότερα μάλιστα, κατά την 
εποχή των εξελίξεων στην τεχνολογία της πληροφορικής 
και των επικοινωνιών δημιουργήθηκαν νέα κυβερνοεγκλή-
ματα. Έτσι αυξήθηκε, και γι αυτό το λόγο, ο όγκος των πα-
ραδοσιακών αλλά και των μη παραδοσιακών εγκλημάτων, 
και επινοήθηκαν νέοι τρόποι διαλεύκανσης τους για διευ-
κόλυνση της πρόληψης και της καταστολής. Η εξακρίβωση 
ταυτότητας δραστών και η συλλογή αποδεικτικού υλικού 
δημιουργούν συχνά αμφιβολίες για το βαθμό στον οποίο 
έχουν γίνει σεβαστά τα ατομικά τους δικαιώματα45. 

42.  Βλ. παραπάνω υπό 4.
43.  Laurence W. Sherman et al., Preventing Crime:What Works, 

What doesn’t, What it’s promising, National Institute of 
Justice, News in Brief,July 1998, σελ. 8, όπου και σχετική βι-
βλιογραφία σε: https://www.hsdl.org/?view&did=804375

44.  Roger S. Clark, Human Rights and the U.N. Committee on 
Crime Prevention and Control, The Annals of the American 
Academy of Political Science, 1989, v.506, σελ., 68-84, σε: 
https://www.jstor.org/stable/1046655?seq=1#page_scan_
tab_contents

45.  Russell G. Smith Crime Control in the Digital Age: An 
exploration of Human Rights Implications International Journal 

Η μετάλλαξη της εγκληματικότητας αλλά και η πιθανότη-
τα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια από 
τις αδυναμίες των προτεινόμενων προγραμμάτων. Ειδι-
κότερα, ως προς τα προγράμματα έγκαιρων προσχολι-
κών παρεμβάσεων θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι 
η καθολική εφαρμογή τους σε όλα τα δημόσια ιδρύματα 
παρουσιάζει πρόβλημα κόστους, ενώ η επιλεκτική επιλο-
γή της εφαρμογής τους ενδέχεται να στιγματίσει τους συμ-
μετέχοντες. Άλλης τάξης πρόβλημα δημιουργεί η σφιχτή, 
πολύμορφη παρακολούθηση οικογενειών με βρέφη ή και 
προ-νήπια. Συγκεκριμένα αναφέρονται στη βιβλιογραφία 
οι αθέμιτες παρεμβάσεις στην οικογενειακή ζωή46, και η 
μεγάλη καθυστέρηση της διαπίστωσης των θετικών αποτε-
λεσμάτων της πρόληψης47.
Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο χρησιμοποίησης των 
στοιχείων που προέρχονται από τους «ενδείκτες», επειδή 
έχουν συλλεγεί για άλλο σκοπό ή είναι βασισμένα κυρίως 
σε ποσοτικές και όχι και σε ποιοτικές έρευνες, δεν προσφέ-
ρουν ακριβώς τα δεδομένα που χρειάζεται ένας ερευνη-
τής. Ισως γι αυτό και σε μελέτη που αξιοποίησε στοιχεί «ευ 
ζην», ενώ θα περίμενε κανείς λ.χ. σε κράτη με υψηλούς 
δείκτες «ευ ζην» να υπάρχει, φερ’ ειπείν, χαμηλός δείκτης 
ανθρωποκτονιών, βρέθηκε να συμβαίνει, σε ορισμένες χώ-
ρες που διερευνήθηκε το θέμα, ακριβώς το αντίθετο48. Με 
δεδομένο ότι σε διαφορετικά περιβάλλοντα «[δ]ιάφορα 
είδη εγκλημάτων έχουν διαφορετικούς γενεσιουργούς πα-
ράγοντες, ότι διαφορετικοί δράστες τελούν εγκλήματα για 
διαφορετικούς λόγους, ενδείκνυται στις διερευνόμενες πο-
λιτικές να συνυπολογίζονται αυτά τα στοιχεία»49. 
Συνοψίζοντας ό,τι προηγήθηκε θα πρέπει κανείς να επι-
σημάνει ότι η επίτευξη «ευ ζην» δεν είναι πανάκεια. Υπάρ-
χουν και αρκετές αδυναμίες στη μορφή αυτή των προλη-
πτικών παρεμβάσεων. Ωστόσο, όπως ορθά περιγράφηκε 
στην παρούσα μελέτη, υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίη-
σης ερευνών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του ΟΟΣΑ για τους 
παράγοντες ή ενδείκτες του «ευ ζην» [με αυτούς ποσοστι-
κοποιήθηκαν οι σχετικοί όροι] για την ανεύρεση αποτελε-
σματικών διαδικασιών για μείωση της εγκληματικότητας. 
Κι αυτό γιατί διαπιστώθηκε ότι οι 9 ενδείκτες του «ευ ζην» 
σχετίζονται με τους προστατευτικούς παράγοντες για την 
αποφυγή της εγκληματικής συμπεριφοράς. Επίσης διακρι-
βώθηκε ότι υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ των ενδεικτών 
του «ευ ζην» και της κατηγοριοποίησης πληροφοριών για 
καλές πρακτικές ή λειτουργικά προγράμματα πρόληψης 
εγκληματικότητας. 
Συμπερασματικά αξίζει να τονιστεί ένα σημαντικό πλεονε-
κτήματα του δείκτη καλύτερης ζωής του ΟΟΣΑ (better life 
index50) ή όποιων άλλων σχετικών αξιόπιστων ερευνών. 
Εκτιμούμε ότι με τις έρευνες «ευ ζην» είναι δυνατόν να 
συνδεθούν οι πολιτικές με τη ζωή και τις προτεραιότητες 
των πολιτών και, συνεπώς, δεδομένα αυτών των ερευνών 

of Cyber Criminology Vol 1 Issue 2 July 2007 Open Access://
www.cybercrimejournal.com/smithijccjuly2007.pdf

46.  Παραβίαση του α. 8 της ΕΣΔΑ: δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτι-
κής και οικογενειακής ζωής. 

47.  Michael Tonry and David P. Farrington, Strategic approaches to 
crie prevention,ό.π., σ. 13.

48.  Σπινέλλη Κ.Δ., Ευ ζην και αντεγκληματική πολιτική, ό.π.
49.  Michael Tonry and David P. Farrington, Strategic approaches to 

crime prevention, ό.π., σ. 7.
50.  http://www.oecdbetterlifeindex.org
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συνδράμουν τους σχεδιαστές αντεγκληματικής πολιτικής. 
Είναι αυτονόητο ότι επειδή τα στοιχεία των ερευνών αυτών 
προέρχονται από τις απαντήσεις της κοινής γνώμης, οι πο-
λίτες υιοθετούν πρόθυμα και υποστηρίζουν τις πολιτικές 
αυτές, που αντικατοπτρίζουν τις δικές τους ανάγκες. Στη 
χώρα μας, επομένως, έχουμε πολλά να πράξουμε για το 
«ευ ζην», αφού σε έρευνα δείκτη καλύτερης ζωής (better 
life index) του ΟΟΑΣΑ του 2017: Η Ελλάς κατέχει την 35η 

θέση, ενώ πριν από την Ελλάδα, σε καλύτερη θέση, βρί-
σκονται η Ουγγαρία, η Χιλή, και η Βραζιλία, και την πρώ-
τη και δεύτερη θέση κατέχουν αντίστοιχα η Νορβηγία και 
η Δανία51.

51.  Βλ., https://www.oecd.org/newsroom/BLI2013-Country-
Notes.pdf 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Στοχευμένη σε συγκεκριμμένα προβλήματα αστυνόμευση (ΣΠΑ)- Ερευνητικά στοιχεία 

Συγγραφέας Παρέμβαση Αποτέλεσμα Rigor X-Axis Y-Axis Z-Axis

Baker & Wolfer 
(2003)

Πρόγραμμα ΣΠΑ σε πάρκο μειώνει το φόβο 
και τον τρόπο αντίληψης των πολιτών  για 
τη χρήση ουσιών αλλά και τους  βανδαλι-
σμούς

M MP F HP

Bichler et al. 
(2013)

ΣΠΑ σε χώρους έντονης εγκληματικότητας 
οδηγεί σε μείωση εγκλημάτων βίας, εγκλη-
μάτων κατά της ιδιοκτησίας, πώλησης ου-
σιών και  αποδιοργάνωσης 

M MP F P

Braga et al. 
(1999)

ΣΠΑ  σε περιοχές με πολλά εγκλήματα βίας 
οδηγεί σε μείωση των εγκλημάτων αυτών 
, των εγκλημάτων  κατά της ιδιοκτησίας, 
αλλά και σε μείωση της πώλησης ουσιών 
και της αποδιοργάνωσης 

VR MP F HP

Braga & Bond 
(2008)

Εστίαση σε περιοχές έντονης εγκληματι-
κότητας  οδηγεί σε μείωση των αιτημάτων 
προς την Αστυνομία για βοήθεια σε προβλή-
ματα εγκληματικότητας και αποδιοργάνω-
σης

VR MP F P

Braga et al. 
(2012)

ΣΠΑ ομάδας για ασφάλεια στους δρόμους 
επιφέρει μείωση του δείκτη βίαιων εγκλη-
μάτων στις περιοχές αστυνομικής παρέμβα-
σης  για περιστολή έντονων περιστατικών 
βίας σε σύγκριση με τις περιοχές  μη παρέμ-
βασης

R MP F HP

Hope (1994)
Μελέτες περιπτώσεων ΣΠΑ σε τόπους αγο-
ραπωλησίας ουσιών  οδήγησε σε μείωση 
διακίνησης ουσιών

M MP F HP

Knoxville P.D. 
(2002)

Οι συμμετέχοντες σε προγράμματα συνερ-
γασίας Αστυνομίας και Επιμελητών Αρωγής 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να λήξει 
επιτυχώς η περίοδος επιτήρησής τους

M I F R

Taylor et al. 
(2011)– POP

ΣΠΑ σε περιοχές έντονης εγκληματικότη-
τας  συναρτήθηκε με πτώση  33% της  “βίας 
των δρόμων” κατά την  διάρκεια παρέμβα-
σης  90 ημερών

VR MP F HP

Tuffin et al. 
(2006)

Πρόγραμμα ΣΠΑ οδήγησε σε θετικές αλλα-
γές στο έγκλημα, στις αντιλήψεις αντικοι-
νωνικής συμπεριφοράς και σε δημιουργία 
μιας αίσθησης ασφάλειας μετά τη δύση του 
ηλίου

M N G HP
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Weisburd & 
Green (1995)

Διάλυση των περιοχών έντονης διακίνη-
σης ουσιών οδήγησε σε μείωση αποδιοργά-
νωσης , εγκλημάτων  βίας και εγκλημάτων 
κατά της ιδιοκτησίας

VR MP F HP

White & Katz 
(2013)

ΣΠΑ σε περιοχές όπου βρίσκονται “ψιλικα-
τζίδικα” οδήγησε σε μείωση κατά 40% των 
αιτημάτων προς την Αστυνομία για βοήθεια 
στα καταστήματα αυτά

M MP F P

White et al. 
(2003)

Έρευνα σε περιοχές όπου υπήρξαν  ολο-
κληρωμένες, στοχευμένες στρατηγικές για  
πλήρη  εφαρμογή των νόμων για ανθρωπο-
κτονία και σε περιοχές μη εφαρμογής τους 
έδειξε μείωση των ανθρωποκτονιών στις 
πρώτες

M J F P

Buerger (1994)

ΣΠΑ σε οδούς  με υψηλή εγκληματικότητα 
και σε οδούς χωρίς τέτοια παρέμβαση οδή-
γησε σε μείωση αιτημάτων για βοήθεια στις 
πρώτες, εφόσον ήταν σε εμπορικές περι-
οχές, ενώ παρατηρήθηκε μικρή μείωση σε 
περιοχές κατοικίας

VR MP F HP

Groff et al. 
(2015) -POP

ΣΠΑ για μείωση των εγκλημάτων βίας δεν 
οδήγησε σε μείωση αυτών των εγκλημάτων. 
Ισως αυτό να οφείλεται σε πλημμελή εφαρ-
μογή του προγράμματος

VR MP F HP

ΥΠΟΜΝΗΜΑ :   = επιτυχής παρέμβαση,  = μεικτά αποτελέσματα,  = μη σημαντικά ευρήματα,  = επικίνδυνη πα-
ρέμβαση
Rigor: ακρίβεια/ αυστηρότητα  εφαρμογής της παρέμβασης : M = μετρίως αυστηρή εφαρμογή,  R = αυστηρή εφαρμογή,  
VR = πολύ αυστηρή εφαρμογή
X-axis:  [οριζόντιος άξονας αναφερόμενος στο τοπικό εύρος εφαρμογής της παρέμβασης που αρχίζει από μια ατομική 
παρέμβαση και καταλήγει σε μια παρέμβαση που καλύπτει μια περιφέρεια ή και όλη την επικράτεια (που παραλείπεται 
στον παρόντα πίνακα)] :I =  σε ατομικό επίπεδο, G = σε ομαδικό ,MP = σε μικρή έκταση, N =σε γειτονιά/κοινότητα, J = σε 
όλη τη διοικητική τη διαίρεση αρμοδιότητας.
Y-axis: [κάθετος άξονας αναφερόμενος στο βαθμό στόχευσης] F = στοχευμένη/εστιασμένη παρέμβαση, G= γενική πα-
ρέμβαση
Z-axis: [άξονας βάθους ή πλάτους αναφερόμενος στον χρόνο αντίδρασης /παρέμβασης, δηλ.  πριν οξυνθεί το εγκλη-
ματικό γεγονός ή μετά]  R = αντι-δραστική παρέμβαση, P = προ-δραστική παρέμβαση [proactive], HP = ιδιαίτερα 
προ-δραστική παρέμβαση
Στον πρωτότυπο  Πίνακα αναφέρεται ότι  υφίσταται ειδική άδεια αναδημοσίευσής του. H παρούσα παρουσίασή του στην 
ελληνική γλώσσα  έχει εμπλουτιστεί το Υπόμνημα με επεξηγήσεις, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία  και παραλή-
φθηκε ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων που ήταν εκτός ελληνικής πραγματικότητας.  

ΠΗΓΗ:https://cebcp.org/evidence-based-policing/what-works-in-policing/research-evidence-review/problem-
oriented-policing/ 
Για περισσότερα βλ. https://www.researchgate.net/publication/226648150_The_Evidence-Based_Policing_Matrix
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1. Εισαγωγή
Η πρόληψη της εγκληματικότητας στην πόλη, στην τοπική 
κοινωνία, ακόμα και στη γειτονιά έχει ως κοινό παρονομα-
στή τη συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική, η οποία στο-
χεύει στη μείωση ή έστω στον έλεγχο του αισθήματος ανα-
σφάλειας των πολιτών (Πανούσης 1993, Παπαθεοδώρου 
2001, Ζαραφωνίτου 2003, Καραγιαννίδης 2011). Η διεται-
ρικότητα και η εγγύτητα αποτελούν τους βασικούς πυλώ-
νες γύρω από τους οποίους στρέφεται και διακλαδώνεται η 
νέα αυτή μορφή διαχείρισης της εγκληματικότητας. 
Η «δημοκρατία της εγγύτητας» συνδυάζει την άμεση με τη 
συμμετοχική δημοκρατία με βάση την κοινωνική πρόληψη, 
που συνιστά το καλύτερο εργαλείο για την αποτροπή της 
μετεξέλιξης ενός κοινωνικού προβλήματος σε εγκληματο-
γόνο αιτία. 

2. Αντεγκληματική πολιτική και πρόληψη
Ως αντεγκληματική πολιτική νοούμε το σύνολο των μέτρων 
και των διαδικασιών μέσω των οποίων η Πολιτεία και η 
κοινωνία αντιμετωπίζουν το εγκληματικό φαινόμενο (Αλε-
ξιάδης 2011). Η καταστολή και η πρόληψη, στις αναγκαίες 
κάθε φορά αναλογίες, θέτουν τα όρια της θεσμικής πα-
ρέμβασης αλλά και δοκιμάζουν τα αισθήματα αλληλεγγύ-
ης των κοινωνιών (Πανούσης 1993).
Η γενική πρόληψη, ως συγκράτηση όλων των πολιτών από 
την τέλεση εγκλήματος, έχει τόσο αποτρεπτικό/εκφοβι-
στικό όσο και κοινωνικοποιητικό/παιδαγωγικό χαρακτή-
ρα (Σπινέλλη 1982). Επίσης διακρίνεται κι από ένα στοιχείο 
προβαδίσματος, με την έννοια ότι πρέπει να προηγηθεί του 
εγκλήματος, ώστε να το προλάβει: να προλάβει κινδύνους, 
δύσκολες καταστάσεις, ανομικές προσωπικές επιλογές 
(Cusson 2002). Η παιδαγωγική της πρόληψης, μέσω της 
συνευθύνης και της συνεπιμόρφωσης, προϋποθέτει κοινές 
αντιλήψεις, κοινή γλώσσα και κοινή δράση. Και κυρίως 
προϋποθέτει εμπιστοσύνη στο συν-άνθρωπο και στην αξία 
της κοινωνικής αλληλεγγύης (Πανούσης 1993).
Η γενική ποινική πρόληψη, η οποία ακουμπάει αλλά δεν 
ταυτίζεται ούτε με τον επίσημο κοινωνικό έλεγχο, ούτε με 
τις αιτίες της μη-κοινωνικοποίησης, αναφέρεται και αφο-
ρά σε όλο το κοινωνικό σώμα (Σπινέλλη 1982). Ο σωστός 
συνδυασμός μέτρων πρόληψης και μέτρων κοινωνικής πο-
λιτικής συνιστά την πλέον αποτελεσματική αντεγκληματι-

κή στρατηγική, καθώς «κτυπούν» ταυτόγχρονα (πραγμα-
τικές) αιτίες και (ενδεχόμενα αρνητικά) αποτελέσματα. Οι 
προ-εγκληματικές καταστάσεις και γενικότερα οι παράγο-
ντες εγκληματογένεσης αναχαιτίζονται ή και ακυρώνονται 
(Φαρσεδάκης 2016:171), όταν με την προϋπόθεση του σε-
βασμού των δικαιωμάτων (Βιδάλη 2014), η διαχείριση δεν 
εντάσσεται στα πρότυπα ασφάλειας αλλά στο πλαίσιο της 
κοινωνικής πολιτικής του Κράτους. 
Μέρος της στρατηγικής πρόληψης αποτελεί και η πληρο-
φόρηση του κοινού, ιδίως των ευάλωτων ομάδων, η οποία 
συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των 
πολιτών στη βάση της τήρησης των υποχρεώσεων του κοι-
νωνικού συμβολαίου (Πανούσης 1993). Το δικαίωμα στην 
πληροφόρηση (άρθρο 5Α του Συντ. 2001), της συμμετοχής 
στην κοινωνία της πληροφορίας (άρθρο 5Α &2), η προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9Α) αλλά και η θε-
σμική εγγύηση της διαφάνειας στο χώρο της ενημέρωσης 
(άρθρο 14&9, εδ. Α-Β) (Θεολόγη 2017) και η εν γένει προ-
στασία της προσωπικότητας δεν πρέπει βέβαια σε καμμία 
περίπτωση να συγκρούονται με την προληπτική αντεγκλη-
ματική πολιτική. 
Η διάδοση πληροφοριών μέσω των ΜΜΕ (Σύσταση Νο 
R(83)7), η ειδική ενημέρωση των θυμάτων (Σύσταση Νο 
R(87)21), η μείωση των ευκαιριών και των μέσων (Σύσταση 
ΝοR(96)8) αλλά και η οργάνωση της πρόληψης (Σύσταση 
Νο R(87)19) καθώς και η συνεργασία φορέων πρόληψης με 
τα ΜΜΕ (Σύσταση Rec (2003)21) δεν επιτρέπεται να στιγμα-
τίζουν, να διακινούν διακρίσεις, να υπερβαίνουν την ανα-
λογικότητα και την αναγκαιότητα (Σύσταση Rec(2000)20) 
και γενικότερα να μη θίγουν/προσβάλλουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

3. Γενικά περί της λειτουργίας των ΜΜΕ
Τα εγκληματικά νέα εκ-παιδεύουν το κοινό σε ζητήματα 
ηθικής και κοινωνικής τάξης, αφού μέσω περιγραφών κι 
αναπαραστάσεων (Εικόνες του εγκλήματος 2000, Η «κατα-
σκευή» της πραγματικότητας και τα ΜΜΕ 1998) κινητοποι-
ούν ατομικά βιώματα και συλλογικό ασυνείδητο. Τα ΜΜΕ 
διαμεσολαβούν και κατασκευάζουν «αλήθειες» οι οποίες 
συχνά επηρεάζουν την κοινή γνώμη, διαπλάθοντας μία 
ψευδή συνείδηση κι εντέλει μία εικονική συναίνεση (Πα-
νούσης 2008).

ΜΜΕ και Πρόληψη: σύμπραξη ή σύγκρουση;

Ιωάννη Πανούση
Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών

Η κοινωνική πρόληψη και η συμμετοχική αντεγκληματι-
κή πολιτική στοχεύουν στη μείωση του εγκλήματος αλλά 
και του αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών,με σεβα-
σμό στ'ατομικά τους δικαιώματα.Η ασφάλεια δεν πρέ-
πει να συγκρούεται με την κοινωνική πολιτική και την 
αλληλεγγύη γι'αυτό τα ΜΜΕ οφείλουν ν'αποφεύγουν 
ηθικούς πανικούς και στερεότυπα και πρέπει να συμ-
βάλλουν στην κοινοτική αστυνόμευση και την ήπια δια-
χείριση των εγκληματογενών κινδύνων.

Social prevention and anti-crime policy have a common 
target:the reduction of crime and insecurity' feelings of 
the citizens with respect to their human rights.Media 
should avoid any kind of moral panic and stereotypes 
and contribute to the community policing and the non-
violent management of crime' risk.
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Οι «εικόνες στο κεφάλι», δηλαδή τα στερεότυπα του φό-
βου και της ανασφάλειας, διαμορφώνουν μιάν άλλη πραγ-
ματικότητα, όπου η συμμόρφωση και η τιμωρητικότητα 
(Ζαραφωνίτου 2007) κυριαρχούν. Η ποινική πραγματικό-
τητα της εγκληματικότητας υποχωρεί προ μιάς διαμεσολα-
βημένης και αλλοιωμένης αριθμολαγνείας ή και λαθεμένης 
χρήσης νομικών όρων κι εννοιών. 
Θεωρητικά απέναντι στα media η κοινή γνώμη άλλοτε 
συμφωνεί (consensus), άλλοτε διαφωνεί με παραλλαγές 
(dissensus), άλλοτε συγκρούεται (conflict) κι άλλοτε δεν 
σχηματοποιείται ως όλον αλλά εκφράζεται μέσω ατομικών 
θέσεων (assensus) (Πανούσης 2008). Στην πράξη όμως δια 
των ΜΜΕ διαμορφώνονται γενικές απόψεις για το έγκλη-
μα, την παραβατικότητα, τις ετικέτες (Cohen), το περιθώ-
ριο (Mathiesen).
Mπορεί η κατασκευή του μηνύματος από τα media και η 
κατασκευή του νοήματος από τον (απο)δέκτη να μη συ-
ναντιώνται υποχρεωτικά στη συναίνεση ως προς τις αιτί-
ες των προβλημάτων, συχνά όμως συγκλίνουν στην κατα-
σταλτική λύση (Δεμερτζής 2002).
Επειδή το έγκλημα είναι μία είδηση omnibus (αφορά δηλα-
δή τους πάντες), ο θετικός ή αρνητικός ρόλος των ΜΜΕ (αν 
δηλαδή θα παρέχουν πραγματική ή εικονική πληροφόρη-
ση) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως δεοντολο-
γία δημοσιογράφων, πολιτικές ή οικονομικές σκοπιμότη-
τες ιδιοκτητών, διαπλοκή, διαφθορά κ.λπ. (Moore 2014).
Κρίσιμο πάντως ρόλο παίζει και η αδυναμία των πολιτών 
(αναγνωστών, ακροατών, τηλεθεατών) ν’ αποκωδικοποι-
ούν σωστά σημασίες, ψευδογεγονότα, αποκρύψεις, ταυτί-
σεις (Bourdieu 1998). Πολλές φορές οι «προσομοιώσεις» 
ενός εγκλήματος εν τω γίγνεσθαι (crime in the making) 
(Βaudrillard 1991:290), αν και κινούνται στο χώρο της φα-
ντασίας, δημιουργούν στον αποδέκτη την ψευδαίσθηση 
της αυτοψίας (σαν να ήταν κι αυτός εκεί) και προκαλούν 
πραγματικές αρνητικές συνέπειες (φόβο, ανασφάλεια, ρα-
τσιστικά ανακλαστικά). Υποσυνείδητες προσδοκίες των 
πολιτών και υπερεκτιμήσεις διαφόρων μορφών εγκλημα-
τικότητας καταλήγουν σε ηθικούς πανικούς (Cohen) και 
σ’ ενίσχυση των στερεοτύπων (Καρύδης 1996, Μοσχοπού-
λου 2005). Η πίεση να δούμε την εγκληματική πραγματι-
κότητα όπως μας τη λένε ή μας τη δείχνουν, κι όχι όπως 
είναι (Πανούσης 2008), οι υποκαθιστούμενες —από τα κύ-
ματα εγκληματικότητας— εμπειρίες καθιστούν τα εγκλήμα-
τα, αλλά και την πρόληψη, «εικονικά πραγματικά μεγέθη» 
(Glaser 1956:437).
Η αξιοπιστία ή μη της ενημερωτικής πρόληψης εξαρτάται 
κατά πολύ από «το κρυμμένο πρόσωπο της πληροφορίας» 
(Ρόμπινς, Ουέμπστερ 2002). Οι κρυμμένες ή αποσιωπού-
μενες αλήθειες στα crime news σχετίζονται βέβαια με την 
αμεσότητα, τη δραματοποίηση, τον αιφνιδιασμό αλλά συ-
νήθως τα ΜΜΕ παρασύρονται και παρασύρουν την κοινή 
γνώμη λόγω της μοναδικότητας, προσωποποίησης, απλο-
ποίησης των συμβάντων. Η ανακάλυψη (νέων;) κινδύνων, 
η πραγμάτωση (παλαιών;) κινδύνων, οι (νέες;) εχθρότη-
τες (Πανούσης 2008) ευνοούν το ρόλο των ομάδων ποινι-
κής πίεσης (penal pressure groups) (van Swaaningen 1997), 
που ζητάνε περισσότερο αστυνομικό έλεγχο και μεγαλύτε-
ρη καταστολή. Ενώ δηλαδή ο αρχικός σκοπός της σχετικής 
ενημέρωσης είναι η πρόληψη στο τέλος ανεπαισθήτως(;) 
ενεργοποιούνται οι τιμωρητικοί μηχανισμοί. Από την υπερ-
βολή και τη συμβολοποίηση στη γενίκευση και τον ηθικό 
πανικό μιάς εκπομπής ή μιάς οιονεί-reality show είδησης 

δρόμος. Οι επιδράσεις του συρμού, η προπαγάνδα, η σπει-
ροειδής γραμμή της σιωπής παρερμηνεύουν το εγκληματι-
κό γεγονός και προκαλούν ρωγμές στη δημόσια τάξη και 
την κοινωνική ειρήνη (Jewkes 2015).

4. Ειδικά ζητήματα
Η μείωση των κινδύνων (situational prevention) και η κοι-
νωνική αλληλεπίδραση (community prevention) (Tonry, 
Farrington 1995:7-10) συμπυκνώνονται στην προληπτική 
στρατηγική των ΜΜΕ, η οποία οφείλει να εντάσσεται σ’ ευ-
ρύτερα προγράμματα πρόγνωσης/διαχείρισης αντικοινω-
νικών συμπεριφορών και να καλύπτουν το οποιοδήποτε 
έλλειμμα ασφάλειας (Κουράκης 2005).
Hot times/hot spots (high risk areas) προφανώς συνιστούν 
μέρος των παρεμβάσεων αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να 
εμπίπτουν στο ρόλο των ΜΜΕ τα-λόγω εκτίμησης επικινδυ-
νότητας- high risk individuals (developmental prevention) 
(Tonry, Farrington 1995:14). 
Η πρακτική μιάς οιονεί-ηλεκτρονικής επίβλεψης 
(electronic surveillance) ή διευρυμένης εποπτείας γειτο-
νιάς (neighbourhood watching), που αφορούν στο χώρο, 
το χρόνο, τα πρόσωπα, το περιβάλλον (Poyner 1986:27), 
κινούμενες συχνά εκτός ελέγχου, καταλήγουν σε αθέμι-
τες/παράνομες υπερπληροφορίες, υποπληροφορίες ή και 
παραπληροφορίες (Delmas-Marty 1983:201-202) και πα-
ραβιάζουν βασικές αρχές του Κράτους δικαίου. Η «ιδιω-
τική ανάκριση» και η ανεπίτρεπτη δημοσιότητα, η παρα-
βίαση κωδίκων ηθικής και δεοντολογίας (Θεολόγη 2011), 
όχι μόνο συμβάλλουν στην κατασκευή ψευδών ειδήσεων 
αλλά διευρύνουν και το πεδίο της ανομίας και δημιουρ-
γούν ευνοϊκούς όρους αποβολής αποδιοπομπαίων τρά-
γων. Η τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, όχι 
μόνο στα ΜΜΕ αλλά και στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Καρδαρά 2017) και η μετάδοση ειδήσεων χωρίς αξιολογή-
σεις ή συναγωγή συμπερασμάτων δείχνει τον απαραίτητο 
σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και στην ιδιωτική ζωή 
των εμπλεκομένων. Ακόμα κι όταν το modus operandi, η 
υπογραφή του δράστη, είναι εύκολα αναγνωρίσιμα ο δη-
μοσιογράφος οφείλει ν’ αποφύγει υπαινιγμούς, ταυτίσεις ή 
παραλληλισμούς. Ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώ-
μης ή η πρόκληση φόβου (Αλεξιάδης 2000, Καραγιαννίδης 
2011), με την προβολή ιδανικών θυμάτων, ιδανικών δρα-
στών ή και ιδανικών ποινών (Καρδαρά 2017), περισσότε-
ρο εμπίπτει στο χώρο του κιτρινισμού παρά σε αυτόν της 
έγκυρης ενημέρωσης. 
Οι «θύελλες πλροφοριών» περί ενόχων και αθώων πολλές 
φορές οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα κι αντί να πα-
ράγουν κοινωνική συναίνεση καλλιεργούν υποψίες για τις 
σχέσεις ΜΜΕ-Αστυνομίας (Θεολόγη 2011, Βιδάλη 2001:97) 
ή και ΜΜΕ-Εξουσίας. 
Το τετράπτυχο «Πρόληψη-Κοινότητα-ΜΜΕ-Αστυνομία» 
δεν πρόκειται να λειτουργήσει θετικά αν ο κάθε φορέας 
δεν προστατεύει το θεσμικό του ρόλο κι αν στην κοινωνία 
δεν έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης (Πανούσης 
2001:109). Αλλιώς οι ηθικοί πανικοί και η γενικευμένη ανα-
σφάλεια θα παρασύρουν τα πάντα, ακόμα και την ίδια τη 
Δημοκρατία (Καραγιαννίδης 2011).
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5. Επιμύθιο
Επειδή ο πολίτης δεν θεωρεί τον εαυτό του μέρος ενός κο-
παδιού (Τσόμσκυ 1997), με ομοιόμορφες απόψεις και κα-
θοδηγούμενες δράσεις, η ενημέρωση για την πρόληψη του 
εγκλήματος πρέπει να διακρίνεται από πληρότητα, διαφά-
νεια πηγών, νομική ακρίβεια και θεσμικό σεβασμό (Καρα-
γιαννίδης 2011), να μην αναπαράγει στερεότυπα, να μην 
ενδυναμώνει προκαταλήψεις, να μην προκαλεί κοινωνικές 
συγκρούσεις, να μην παραμορφώνει την πραγματικότη-
τα. Ο δημοσιογράφος πρέπει να τιμάει το λειτούργημά του 
ως gatekeeper της αντικειμενικής αλήθειας και της αμερό-
ληπτης παρουσίασής της. Τηρουμένων των αναλογιών τα 
ίδια ισχύουν και για τη Newsmaking Criminology (Εγκλη-
ματολογία της Ειδησεογραφίας) και τις συναφείς έρευνες, 
που κι αυτές συχνά υποκύπτουν στις σειρήνες της δημοσι-
ότητας προδίδοντας αρχές και μεθόδους (Robert 1991;20).
Από την άλλη ο πολίτης οφείλει να μάθει να διαβάζει σω-
στά την κάθε πληροφορία και να μην παρασύρεται από λέ-
ξεις και εικόνες (Λαμπροπούλου 1997), καθιστάμενος άθε-
λά του άβουλη μάζα και χειραγωγήσιμος όχλος. Από τα 
μίντια δεν αποκτούμε κοινωνική μάθηση, δεν υποκινούμα-
στε σε άλογες ενέργειες, δεν ταυτιζόμαστε με ήρωες ή με 
θύματα. Τα ΜΜΕ δεν προτρέπουν στη βία και στο έγκλημα 
αλλά δεν παύουν να έχουν επιλεκτική προβολή ορισμένων 
μορφών εγκληματικότητας (Λαμπροπούλου 1997, Ζαρα-
φωνίτου 2002) (π.χ. υπερτονίζουν σεξουαλική παρενό-
χληση/κακοποίηση και υποτιμάνε τα εγκλήματα «λευκού 
κολλάρου»), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λαθεμένες 
εντυπώσεις ως προς το είδος και το εύρος της πραγματι-
κής εγκληματικότητας ή το (ηθικό/κοινωνικό) προφίλ του 
δράστη (ειδική πρόληψη) (Λαμπροπούλου 1994). Η ενημέ-
ρωση για την εγκληματικότητα δεν αποτελεί μέσο χειρα-
γώγησης της κοινής γνώμης, μετάπλαση της κοινωνικής 
βίας σ’ εθιστική κάθαρση ή σε μιθριδατισμό, ούτε διαδικα-
σία σταθεροποίησης του ευρύτερου συστήματος (Λαμπρο-
πούλου 1997)
Η μιντιακή αποδοκιμασία ή η έμμεση ανοχή (μέχρι και εκ 
πλαγίου επιδοκιμασία) μιάς εγκληματικής πράξης παί-
ζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης 
μόνον εάν η οικογένεια, το σχολείο, η γειτονιά έχουν, 
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, απεκδυθεί των ευθυνών 
τους στην κοινωνικοποίηση (Ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 21/6/2007). Κανένα Παρατηρητήριο Πρόλη-
ψης του εγκλήματος (βλ. Έκθεση ευρωπαϊκής επιτροπής 
προς το Συμβούλιο σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκτυο πρόλη-
ψης του εγκλήματος COM(2012)717), κανένα Τοπικό συμ-
βούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας για community 
prevention (Καραγιαννίδης 2011) και καμμία συμβουλευ-
τική τηλεφωνική γραμμή τύπου hot line ή Ράδιο-SOS για 
οδηγίες πρόληψης ή αστυνομική συχνότητα «Ο μπλέ φί-
λος» (Πανούσης 1993)δεν πρόκειται να έχουν θετικά προ-
ληπτικά αποτελέσματα εάν οι πολίτες δεν έχουν εμπιστο-
σύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς. Ο φόβος της τιμωρίας 
(αρνητική γενική πρόληψη) (Λαμπροπούλου 1994) σε συ-
σχέτιση με το φόβο για/από το έγκλημα ή τη θυματοποίη-
ση (Ζαραφωνίτου 2002) δεν μπορεί παρά να συναντηθούν 
στη θετική γενική πρόληψη, η οποία πάνω απ’ όλα ση-
ματοδοτεί την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους αρμόδι-
ους θεσμούς (Βουλή, Δικαιοσύνη, Αστυνομία κ.λπ.) και 
προϋποθέτει την αποδοχή του κοινωνικού συμβολαίου, 
δηλαδή των πρωτευόντων κανόνων και κρατουσών αξιών 

(Λαμπροπούλου 1994). Καλές πρακτικές μπορούμε να σκε-
φτούμε και να εφαρμόσουμε πολλές, όπως:
- μαθήματα πρόληψης σε Ανοικτά Πανεπιστήμια Δήμων, 
Λέσχες αναγνωστών, Σχολές γονέων, Συλλόγους καθηγη-
τών κ.λπ.
- εκπομπές (π.χ. 5λεπτα πρόληψης) στη Δημόσια τηλεό-
ραση
- infokiosks που προειδοποιούν για κινδύνους μέσω και 
των social media
- κοινωνικά μηνύματα στα κανάλια TV (όπως είχε γίνει στο 
παρελθόν με τους χρήστες και τις εξαρτησιογόνες ουσίες)
Το ποιός μπορεί να μεσολαβεί και να μεταδίδει πληρο-
φορίες στο μεγάλο κοινό και ποιό θα είναι το περιεχό-
μενο της πληροφόρησης αποτελεί το κρίσιμο ζητούμενο, 
τόσο στο επίπεδο του crime watching, όσο και σε αυτό 
του spectatorship (Wood 2018). Το ερώτημα «ποιά εγκλη-
ματικότητα μπορούμε να προλάβουμε» παραμένει ανοι-
κτό (π.χ. βανδαλισμούς, χρήση ουσιών, ενδοοικογενειακή 
βία); Νομίζω ότι τα εγκλήματα που συνδέονται με το life 
style, τη λογική επιλογή οφέλους (rational choice theory), 
την καθημερινή δραστηριότητα (routine activity) δεν αφή-
νουν πολλά περιθώρια κοινοτικής προληπτικής παρέμβα-
σης (Pease 1997:966-7).
Ως πλέον ενδιαφέρουσα δράση θεωρώ την Προγραμματική 
σύμβαση συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ-Δήμων-Αστυνομίας για 
κοινές ανακοινώσεις. Το όλον πρόγραμμα θα είναι αποτε-
λεσματικότερο αν υλοποιείται στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικό-
τητας. 
Η Πολιτισμική (cultural) (Ferrell 1999:398) και η οπτική 
(visual) Εγκληματολογία (Wood 2018) διερευνούν τη λει-
τουργία και το ρόλο των Νέων Μέσων στη διαμεσολάβηση 
που αφορά στην εγκληματικότητα. Με άλλα λόγια διρευ-
νούν τη διαντίδραση και την ενδεχόμενη αλληλοτροφοδό-
τηση πραγματικής και μιντιακής βίας (Anderson 2000). H 
Ψηφιακή (digital)Εγκληματολογία (Wood 2018) επιτρέ-
πει τη δημιουργία Internet hyperconnections, τη χρή-
ση videos, facebook, ίσως και ειδικής πλατφόρμας new 
networks Αντεγκληματικής πολιτικής, αλλά δεν μπορεί να 
λειτουργήσει θετικά αν οι αντιλήψεις της κοινωνίας για 
τη βία και η υπευθυνότητα πολιτών και πολιτικών κινού-
νται σε παράλληλους ή αντίθετους δρόμους. Η νέα έκστα-
ση του αντεγκληματικού mediascope (μιντιακού θεάματος) 
(Baudrillard 1987/2012, Μοοre 2014) αχρηστεύεται όταν ο 
πολίτης προτιμάει την αυτοπροστασία (αυτοδικία;) και η 
Πολιτεία επιμένει στην απλή καταστολή των συναφών φαι-
νομένων. 
Επειδή η συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική αποτελεί 
έκφραση της κοινωνίας των πολιτών κι εκδήλωση κοινω-
νικής αλληλεγγύης αναρωτιέμαι κατά πόσον, σε μιά κοινω-
νία γενικευμένης ανομίας, διακινδύνευσης κι αποκλεισμών 
αλλά κι ολοσχερούς απουσίας του αισθήματος του συνανή-
κειν, είναι εφικτό να λειτουργήσουν υπέρ των δικαιωμά-
των κι ελευθεριών όλοι αυτοί οι φορείς πρόληψης. 
Αναρωτιέμαι κι ανησυχώ. 
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Ι.- Κατά τη δεκαετία του ’50 άρχισε να γίνεται αισθητό σε 
διεθνές επίπεδο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των σύγχρο-
νων κοινωνιών για την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης 
της εγκληματικότητας1. Τότε ιδρύθηκαν και τα ειδικά τμή-
ματα μελέτης, δράσης και συντονισμού των προληπτικών 
ενεργειών του ΟΗΕ2. Όμως, στη δεκαετία του ‘80 οι πολι-
τικές αυτές έλαβαν τη σύγχρονη μορφή τους που αντανα-
κλά το συμμετοχικό πρότυπο της αντεγκληματικής πολι-
τικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο3. Στο πλαίσιο αυτό, άρχισε η 

1.  Ι. Φαρσεδάκης, «Η πρόληψη του εγκλήματος ως μέσον α-
ντεγκληματικής πολιτικής» στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγη-
τή Νέστορα Κουράκη Crime in Crisis, α΄ Τόμος: Ελληνόγλωσσες 
μελέτες, Εκδ. Επιμέλεια: Μ. Γασπαρινάτου, Εκδ. Α.Ν. Σάκκου-
λας, Αθήνα 2016: http://crime-in-crisis.com 

2.  Πρόκειται για τα όργανα: Committee on Crime Prevention and 
Control και Crime Prevention and Criminal Justice Branch, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά στο United Nations, The United 
Nations and the Crime Prevention, N. York, 1991. Βλ. επίσης, 
Χ. Ζαραφωνίτου, Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό 
επίπεδο. Οι σύγχρονες τάσεις της εγκληματολογικής έρευνας, 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2003, σ. 9επ.

3.  Χ. Ζαραφωνίτου, Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό 
επίπεδο. Οι σύγχρονες τάσεις της εγκληματολογικής έρευνας, 
ό.π., 2003 και Χ. Ζαραφωνίτου, «Τοπική κοινωνία και 
αντεγκληματική πολιτική: Όροι και προϋποθέσεις της συμ-
μετοχής των πολιτών στις κοινοτικές μορφές πρόληψης της 
εγκληματικότητας», στο Ε. Φασούλα, Φ. Μηλιώνη (Επιμ.), 

αξιοποίηση του ρόλου τον οποίο μπορούν να αναλάβουν οι 
τοπικές κοινωνίες, μέσω συντονισμένων δράσεων και συ-
νεργασίας με την πολιτεία. Απόρροια της τάσης αυτής ήταν 
αφενός η δημιουργία ειδικευμένων οργάνων πρόληψης του 
εγκλήματος και φόβου του εγκλήματος4, τα οποία έχουν 
ήδη θεσπιστεί και λειτουργούν στις περισσότερες ευρωπα-
ϊκές χώρες με τη μορφή των Τοπικών Συμβουλίων Πρόλη-
ψης της Εγκληματικότητας5 και αφετέρου η επέκταση της 
κοινοτικής αστυνόμευσης άλλοτε με τη μορφή της συνερ-

Κοινωνία, Έγκλημα, Εθελοντισμός, εκδ. Α. Σάκκουλα, τ.25 
της σειράς του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών 
Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Αθήνα-Κομοτηνή, 2011: 45-61.

4.  Παρότι ο φόβος του εγκλήματος δεν εξαρτάται αποκλειστικά 
από το έγκλημα και πολλές εκφάνσεις του συνδέονται με 
διαφορετικής προέλευσης παράγοντες, βλ. Χ. Ζαραφωνίτου, «Ο 
φόβος του εγκλήματος: Ένα ελληνικό ‘παράδοξο’;», Τιμητικός 
Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, επιμ. Μ. Γαλανού, Α. Σάκκουλα, 
Αθήνα-Κομοτηνή, 2010, σ.σ. 125-150 και της Ιδίας “Criminal 
Victimisation in Greece and the Fear of Crime: A ‘Paradox’ for 
Interpretation”, International Review of Victimology, 16 (3) 
2009, σ.σ. 277-300. Βλ. επίσης A. Crawford “Crime prevention 
and community safety”, M. Maguire, R. Morgan & R. Reiner 
(Eds), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University 
Press, 4th edition, Oxford, 2007, σ.σ. 866-909(899). 

5.  Χ. Ζαραφωνίτου, Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό 
επίπεδο, ό.π., 2003. 

‛Κοινοτικές’ μορφές πρόληψης του εγκλήματος 
και του φόβου του εγκλήματος

Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης - Αστυνομικός της Γειτονιάς

Χριστίνας Ζαραφωνίτου
Καθηγήτριας Εγκληματολογίας, Διευθύντριας του Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία» και του Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Οι σύγχρονες μορφές αστυνόμευσης ‘κοινοτικού’ χαρα-
κτήρα εντάσσονται στην ευρύτερη συμμετοχική αντε-
γκληματική πολιτική και αντανακλούν σε σημαντικό 
βαθμό το χαρακτήρα της πρόληψης σε τοπικό επίπε-
δο. Βασισμένες στη διεταιρικότητα και στην εθελοντι-
κή συμμετοχή των πολιτών —όπως στην περίπτωση των 
Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης— οι πολιτικές αυτές, οι 
οποίες εφαρμόζονται ευρύτατα τα τελευταία σαράντα 
περίπου χρόνια σε διεθνές επίπεδο, διαφοροποιούνται 
ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται, λαμβά-
νοντας περισσότερο χαρακτήρα κοινωνικής πρόληψης 
ή επιτήρησης/ασφάλειας. Στο επίπεδο αυτό εντάσσο-
νται, άλλωστε, και οι μορφές κοινοτικής αστυνόμευσης 
ή αστυνόμευσης της εγγύτητας, οι οποίες στην Ελλά-
δα επιχειρήθηκε να εφαρμοσθούν μέσα από την εφαρ-
μογή του Αστυνομικού της Γειτονιάς. Και οι δύο αυτές 
θεσμικά κατοχυρωμένες στην Ελλάδα μορφές πρόληψης 
της εγκληματικότητας και του φόβου του εγκλήματος, 
έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με σοβαρές δυσχέρειες κατά 
την εφαρμογή τους, όπως θα αναλυθεί στην προκειμέ-
νη εισήγηση.

Contemporary forms of policing of a “community” 
chara cter are part of the broader “participatοry” crime 
prevention policy and reflect largely the character of 
prevention at the local level. Based in partnerships and 
in the volunteering participation of the public —as in 
the case of Local Crime Prevention Councils— these pol-
icies, that have been applied in international level for 
the last 40 years, are differentiated according to the 
context in which they take place, accumulating a role of 
social or situational crime prevention. This framework 
also includes the forms of community policing or polic-
ing of “proximity”, which were implemented in Greece 
through the Neighbourhood Police Officer. Both these 
forms of crime and fear of crime prevention that are 
legislatively implemented in Greece have faced serious 
difficulties during their implementation, as will be ana-
lyzed in the present.
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γασίας αστυνομίας-πολιτών και άλλοτε με τη μορφή της α-
στυνομίας της εγγύτητας.
Κύρια χαρακτηριστικά των πολιτικών αυτών είναι η έντα-
ξή τους στο συμμετοχικό πρότυπο, η εφαρμογή τους στο 
μικρο-επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, η υλοποίησή τους 
μέσω της διεταιρικότητας και η θεμελίωσή τους στην έννοια 
της κοινότητας.
Το συμμετοχικό πρότυπο βασίστηκε στην ιδέα ότι οι «απα-
ντήσεις» στο εγκληματικό φαινόμενο δεν αποτελούν πλέον 
μονοπώλιο του κράτους αλλά υπόθεση ολόκληρου του 
«κοινωνικού σώματος» 6. Η τάση αυτή εξέφραζε τις από-
ψεις αφ’ ενός για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του 
συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης7 και αφ’ 
ετέρου για περαιτέρω εκδημοκρατισμό της τοπικής κοινω-
νικής ζωής8. Στο πνεύμα αυτό, η Σύσταση R(83)7 του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης για τη «συμμετοχή του κοινού στην 
αντεγκληματική πολιτική» υπογράμμιζε με έμφαση τον 
προσανατολισμό των σύγχρονων κοινωνιών προς την πρό-
ληψη της εγκληματικότητας και την επανένταξη του εγκλη-
ματία και έθετε ως βασική προϋπόθεση τη θετική στάση και 
την ενεργό συμμετοχή του κοινού. 
Αντίστοιχα και η μεταγενέστερη Σύσταση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την «Αντεγκληματική πολιτική και το ποι-
νικό δίκαιο σε μια Ευρώπη που αλλάζει»9 επισημαίνει ότι 
κάθε κράτος θα πρέπει να υιοθετήσει μια συνεκτική και ορ-
θολογική αντεγκληματική πολιτική, η οποία να περιλαμ-
βάνει μέτρα γενικοπροληπτικά και αποτρεπτικά, δίνοντας 
έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών για την επιτυχία της 
κοινωνικής επανένταξης των εγκληματιών, της εξατομί-
κευσης των ποινών και της αρωγής των θυμάτων.
Σημαντική είναι εξάλλου και η Απόφαση του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28ης Μαΐου 2001 για τη δη-
μιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Εγκλή-
ματος (2001/427/ΔΕΥ)10.
Η συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές πρόληψης αυτής 
της μορφής υλοποιείται σε τοπικό επίπεδο και οι βασικοί 
λόγοι αυτής της επιλογής είναι ότι:
• Στο μικρο-επίπεδο της πόλης ή της γειτονιάς ανιχνεύο-
νται καλύτερα τα κοινωνικά προβλήματα.
• Εντοπίζονται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.
• Αμβλύνονται οι δυσχέρειες εφαρμογής κοινωνικών πο-
λιτικών λόγω ευκολότερου συντονισμού των συναρμόδι-
ων φορέων και μικρότερης έκτασης του πεδίου εφαρμο-
γής τους.
Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχία των προγραμμάτων αυτών 
στηρίζεται —εκτός από τη σωστή οργάνωση και εφαρμογή 

6.  M. Delmas-Marty, Modèles et mouvements de Politique 
Criminelle, Economica, Paris, 1983, σ. 14.

7.  Conseil de l’Europe, Σύσταση R (83)7, La participation du public 
à la politique criminelle, Comité Européen pour les problèmes 
criminels, Strasbourg, 1984, σ. 7.

8.  Ch. Lazerges, « Une politique criminelle participative », 
Archives de Politique Criminelle, no 10, 1988, σ.σ. 91-106(94).

9.  Conseil de l’Europe, Σύσταση R (96)8, Politique criminelle et 
droit pénal dans une Europe en transformation, Strasbourg, 
1999.

10.  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32001D0427:EL:HTML στο οποίο η γράφουσα 
είναι εθνική αντιπρόσωπος.

τους— και στην ιδιαίτερη νοοτροπία που χαρακτηρίζει κάθε 
κοινωνία αναφορικά με την έννοια αυτής καθαυτής της κοι-
νότητας. Γίνεται, έτσι, φανερό ότι στο ίδιο παράδειγμα της 
συμμετοχής του κοινού στην πρόληψη σε τοπικό επίπεδο, 
εντάσσονται τόσο πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης και 
κοινωνικής ένταξης όσο και πολιτικές κοινωνικής αντιπα-
ράθεσης και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η μηδενική 
ανοχή11. 
Γενικά, οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην πρόλη-
ψη της μικρομεσαίας εγκληματικότητας, της χρήσης και 
διάδοσης ναρκωτικών, των συγκρούσεων στο σχολικό 
περιβάλλον κ.λπ., μέσα από τη συμμετοχή όλων των κοι-
νωνικών ομάδων που συνθέτουν τον πληθυσμό της τοπι-
κής κοινωνίας και τη συνεργασία μεταξύ κεντρικής εξου-
σίας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, η συμμετοχή των 
πολιτών πρέπει να γίνεται υπό συγκεκριμένους όρους και 
προϋποθέσεις για να συμβάλει θετικά στον επιδιωκόμενο 
στόχο12. Σε κάθε περίπτωση η κρατική στήριξη και συνερ-

11.  Η δημοσίευση το 1982, στην επιθεώρηση The Atlantic Monthly, 
του άρθρου “Broken windows” από τους J.Q. Wilson & G. 
Keeling, βρήκε μεγάλη απήχηση στο εσωτερικό της αστυνομίας 
και προσέφερε ένα θεωρητικό υπόβαθρο στην πολιτική της 
μηδενικής ανοχής, η επέκταση των «αντικοινωνικοτήτων» 
σε μια συνοικία δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει χαθεί ο 
έλεγχος. Αυτή η εικόνα προκαλεί φόβο και οδηγεί μεγάλη 
μερίδα των κατοίκων στην εγκατάλειψη της περιοχής. 
Η επιλογή αυτή συμβάλλει στην περαιτέρω υποβάθμισή 
της και σταδιακά στην «παράδοσή» της σε παράνομες 
δραστηριότητες (J.Q. Wilson & G. Keeling, “Broken windows”, 
The Atlantic Monthly, March 1982, σ.σ. 29-37). Η πολιτική 
που αντιμετωπίζει με την ίδια αυστηρότητα τόσο τη σοβαρή 
εγκληματικότητα όσο και τη μικρο-εγκληματικότητα κατά 
τρόπο ώστε η εικόνα της τάξης να επικρατήσει και κάθε 
σημάδι «αντικοινωνικότητας» (σκουπίδια, σπασμένα τζάμια, 
χρήστες ναρκωτικών ή αλκοόλ) να εξαφανιστεί έγινε γνωστή 
ως ‘zero tolerance’. Η νεοϋορκέζικη αυτή εμπειρία προήλθε 
από τον πρώην αστυνομικό επιθεωρητή William Bratton (W.J. 
Bratton, “Crime is down in N.York city: Blame the police”, 
N. Dennis (Ed.), Zero tolerance: Policing a free society, 
London, Institute for Economic Affairs, 1997, σ.σ. 29-42). 
Το μοντέλο της «μηδενικής ανοχής», ενδυναμωμένο από τα 
γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, επηρέασε το σύνολο 
και των ευρωπαϊκών πολιτικών. Πρόκειται, πάντως, για ένα 
«αντιπαραθετικό» πρότυπο, το οποίο αντιμετωπίζει εξίσου 
αυστηρά τα βαριά εγκλήματα και τις «αντικοινωνικότητες» και 
θέτει σε κίνδυνο τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών και ιδίως 
ορισμένων περιθωριοποιημένων ομάδων. Βλ. A. Crawford, 
Crime Prevention and Community Safety. Politics, Policies 
and Practice, Longman, London, N. York, 1998, σ. 154 και Τ. 
Τζαννετάκη, Ο νεοσυντηρητισμός και η πολιτική της μηδενικής 
ανοχής, εκδ. Α. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006.

12.  Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Χ. Ζαραφωνίτου, «Τοπική 
κοινωνία και αντεγκληματική πολιτική: Όροι και προϋποθέσεις 
της συμμετοχής των πολιτών στις κοινοτικές μορφές πρόλη-
ψης της εγκληματικότητας», ό.π., σ. 59 επ.: «Ως βασικά προα-
παιτούμενα της θετικής συμβολής των πολιτών θεωρούνται:
• Η κατ’ αρχήν θετική στάση απέναντι στη φιλοσοφία του θε-

σμού της πρόληψης
• Η σωστή ενημέρωση για το συνολικό εγκληματικό φαινόμενο
• Η ψύχραιμη αντιμετώπιση του φαινομένου
• Η ανεξαρτησία των πρωτοβουλιών από πολιτικές ή οικονομι-

κές και λοιπές σκοπιμότητες
• Ο σωστός συντονισμός των συμμετοχικών δράσεων και ο 

έλεγχος των αποτελεσμάτων τους
• Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου». 

     Στο ίδιο (σ. 60) και η διάκριση μεταξύ εθελοντισμού και φιλαν-
θρωπίας: «Με αφετηρία την ουσιώδη διάκριση μεταξύ εθελο-
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γασία (πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά) είναι απαραίτη-
τη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καταλύεται η αυτονομία της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι υλοποιείται το εξίσου σημα-
ντικό συστατικό αυτών των πολιτικών που είναι η διεται-
ρικότητα. 
Ως ουσιώδες προαπαιτούμενο των συμμετοχικών πολιτι-
κών τίθεται, βέβαια, η έννοια της κοινότητας13. Αναφερό-
μενοι στην «κοινοτική πρόληψη του εγκλήματος»14, εννο-
ούμε τις «παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αλλαγή των 
κοινωνικών συνθηκών οι οποίες επηρεάζουν την εγκλη-
ματική δράση στο εσωτερικό των συνοικιών»15. Η έννοια 
αυτή, συνδεδεμένη με την οικολογική προσέγγιση της Σχο-
λής του Σικάγο, ενέπνευσε το πρώτο πρόγραμμα περιβαλ-
λοντικής πρόληψης το 1932 που είναι γνωστό ως “Chicago 
Area Project”16, και εκφράζεται σήμερα μέσα από τις εξής 
δύο βασικές κατευθύνσεις17:

ντισμού και φιλανθρωπίας, η οποία απορρέει βασικά από την 
ισότιμη συμμετοχή, την απουσία οιασδήποτε σχέσης «εξουσί-
ας» ή «ανωτερότητας», εξάρτησης ή υποχρέωσης, η συμμετο-
χή των πολιτών για να είναι ενεργός και αποτελεσματική προϋ-
ποθέτει μια καταρχήν θετική στάση απέναντι στη φιλοσοφία 
που διαπνέει το θεσμό της πρόληψης, μια ακριβή και σφαιρι-
κή πληροφόρηση σχετικά με τη μορφή και τις διαστάσεις της 
εγκληματικότητας και μια ψύχραιμη και ορθολογική αντιμετώ-
πιση του φαινομένου. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι απαραίτη-
τες, ώστε να αποφευχθεί η εκδικητική και τιμωρητική στάση 

που πολύ συχνά διαμορφώνεται σε μερίδα των πολιτών λόγω 
ελλιπούς πληροφόρησης ή και παραπληροφόρησης αναφορι-
κά όχι μόνο με το έγκλημα αλλά και με τη λειτουργία του ποι-
νικού συστήματος και των ποινικών κυρώσεων». Βλ. επίσης Χ. 
Ζαραφωνίτου, Tιμωρητικότητα. Σύγχρονες τάσεις, διαστάσεις 
και εγκληματολογικοί προβληματισμοί, Αθήνα, Νομική Βιβλιο-
θήκη, 2008, καθώς και Α. Τσήτσουρα, «Η συμμετοχή του κοι-
νού στην αντεγκληματική πολιτική», στο Ελληνική Επιθεώρηση 
Εγκληματολογίας, 1/1988, σ.σ. 32-44, όπου υπογραμμίζεται ο 
ρόλος της «ευρείας ενημέρωσης», ενώ δεν πρέπει να παραγνω-
ρίζεται ο σημαντικός ρόλος της «οργάνωσης» των απαντήσεων 
στο έγκλημα, έτσι ώστε να αποκλειστούν «μεμονωμένες απα-
ντήσεις μη αποδεκτές από την ομάδα» (M. Delmas-Marty, Πρό-
τυπα και τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής, μτφρ. Χ. Ζαραφω-
νίτου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, χ.χ.).

13.  Η «κοινότητα» μια έννοια πολυσήμαντη που περιλαμβάνει τόσο 
την κοινότητα-τοποθεσία (Γαλλία, Ελλάδα) όσο και την κοινό-
τητα-συλλογικοτήτων (εθνικών, θρησκευτικών, ιδεολογικών, 
πολιτισμικών), (ΗΠΑ, ΗΒ) παραπέμπει στην εξίσου ασαφή ή/
και πολυσήμαντη έννοια του «κοινοτισμού», η οποία ορίστηκε 
από τον Etzioni ως «επίκληση για ανασύσταση των πολιτικών 
αρετών προς τους πολίτες ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
και όχι μόνο να εστιάζουν στα δικαιώματά τους και έτσι να υπο-
στηρίξουν το ηθικό υπόβαθρο της κοινωνίας. (…) Η σύγχρονη 
εξασθένιση της κοινότητας ταυτίζεται τόσο με την αιτία όλων 
των παθολογιών μας (συμπεριλαμβανομένων του εγκλήματος 
και της αταξίας) όσο και με τη λύτρωσή τους, μέσα από την επα-
νηθικοποίηση» Α. Etzioni, The spirit of community: The rein-
ventation of American society, N. York, Touchtone, 1994.

14.  Χ. Ζαραφωνίτου, «(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθηνών 
και Πειραιώς και νέες μορφές αστυνόμευσης», Εγκληματο-
λογία, Τ.1/2012, σ.σ. 91-98 καθώς και του βιβλίου της ιδίας 
Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο. Οι σύγχρο-
νες τάσεις της εγκληματολογικής έρευνας, Νομική Βιβλιοθή-
κη, 2003.

15.  M. Tonry & D. Farrington, “Strategic approaches to crime pre-
vention”, in M. Tonry & D. Farrington (Eds), Building a safer so-
ciety, University of Chicago Press, Chicago, 1995, 1-20.

16.  Ζαραφωνίτου Χ., Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό 
επίπεδο, ό.π., 2003, σ. 31.

17.  Το ίδιο, σ. 24 επ.

Α) Την «προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων», η 
οποία αποσκοπεί στη μείωση της εγκληματικότητας μέσα 
από τη βελτίωση των γενικότερων κοινωνικών συνθηκών 
που συνδέονται με αυτήν και βρίσκεται εγγύτερα στη γε-
νική κοινωνική πρόληψη18. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται 
υποκειμενικά μέσα από την κοινωνικοποίηση του ατόμου 
και την ανάπτυξη αντικινήτρων σε κάθε άτομο19, την ενί-
σχυση των θεσμών κοινωνικοποίησης, την καταπολέμηση 
των κοινωνικών προβλημάτων, τη βελτίωση του μορφωτι-
κού επιπέδου κ.λπ.20. 
Β) Την «προσέγγιση μείωσης των ευκαιριών», η οποία 
αποσκοπεί στη μείωση της εγκληματικότητας μέσα από το 
σχεδιασμό και τις αλλαγές του χώρου-περιβάλλοντος και 
συνδέεται κατ’ εξοχήν με την περιστασιακή πρόληψη, η 
οποία επιδιώκεται αντικειμενικά μέσα από τη μείωση των 
ευκαιριών διάπραξης του εγκλήματος ή τη δυσχέρανση του 
εγκληματικού στόχου, καθώς και μέσα από την αύξηση του 
ενδεχομένου να γίνουν γνωστά21 με τη χρήση μέτρων όπως 
η επιτήρηση και η περιβαλλοντική/χωροταξική διευθέτη-
ση22.
ΙΙ.- Όπως προαναφέρθηκε, οι ΗΠΑ είναι η πρώτη χώρα 
όπου εφαρμόστηκε η λεγόμενη «κοινοτική πρόληψη». 
Τα σύγχρονα προγράμματα αυτής της μορφής ξεκίνη-
σαν από το 1970 και μετά, ως ‘απάντηση’ στην «εγκλη-
ματικότητα, αντικοινωνικότητα και στο φόβο του εγκλήμα-
τος που μάστιζαν τις αμερικανικές πόλεις σε απαράδεκτα 
υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με άλλες χώρες»23. Θεμε-
λιώδους σημασίας υπήρξε η έκθεση που δημοσίευσε, το 
1967, η Προεδρική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα, η 
οποία ρητά διατύπωσε την αναγκαιότητα εμπλοκής των 
πολιτών στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Το επόμε-
νο έτος, το κογκρέσο ψήφισε την Omnibus Crime Control 
and Safe Streets Act του 1968, η οποία θέσπισε την Law 
Enforcement Assistance Administration (LEAA)24. Οι σύγ-

18.  Κ.Δ. Σπινέλλη, Η Γενική πρόληψη των εγκλημάτων, Α.Ν. Σάκ-
κουλας, Ποινικά 11, Αθήνα-Κομοτηνή, 1982.

19.  Αλεξιάδης Στ., Κείμενα αντεγκληματικής πολιτικής, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2001 & Σύσταση R(87) 19 για 
την Οργάνωση της Πρόληψης του Εγκλήματος, του Συμβου-
λίου της Ευρώπης.

20.  A. Crawford, Crime Prevention and Community Safety. Poli-
tics, Policies and Practice, Longman, London, N. York, 1998.

21.  Αλεξιάδης, 2001, ό.π. & Σύσταση R(87) 19, ό.π.
22.  A. Crawford, Crime Prevention and Community Safety, 1998, 

ό.π.
23.  D. Rosenbaum, “The problem of crime control”, στο D. Rosen-

baum (Ed.), Community Crime Prevention. Does it Work? Sage, 
1986, σ.σ. 11-18(11).

24.  Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Ζαραφωνίτου Χ., Πρόληψη 
της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, ό.π., 2003, σ. 163: 
«Τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν στις αρχές της δεκαετίας 
του ‘70 ήταν ολιγάριθμα και πειραματικά. Επέτρεψαν, ωστό-
σο, στην αστυνομία να δοκιμάσει νέες μεθόδους και τεχνικές 
πρόληψης, όπως το Neighborhood Watch, την Operation Iden-
tification ή τις Home Security Surveys, στα οποία συμμετείχαν 
και πολίτες. Η πρώτη φορά που τα προγράμματα αυτά χρημα-
τοδοτήθηκαν από το ομοσπονδιακό κράτος ήταν το 1977, οπό-
τε το πρόγραμμα «Αντι-εγκληματικότητα» της LEAA, ενισχύ-
θηκε με 30 εκατομμύρια δολάρια, με στόχο να «βοηθήσει τις 
οργανώσεις της κοινότητας να εμπλακούν ενεργά σε δραστη-
ριότητες πρόληψης του εγκλήματος, μείωσης του φόβου του 
εγκλήματος και να συμβάλουν στην ανάκαμψη της γειτονιάς», 
όπως ενδεικτικά αναφερόταν από τον αρμόδιο τομέα δικαιο-
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χρονες τάσεις της αναμόρφωσης της αμερικανικής αστυνο-
μίας εμπίπτουν στην ευρύτερη μορφή της κοινοτικής αστυ-
νόμευσης, όπως ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 
’80 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα25. Αυτή η μορφή δίνει έμ-
φαση στη μεγαλύτερη διάδραση με την κοινότητα για την 
επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων και βρίσκει 
μεγάλη απήχηση τόσο στην αστυνομία όσο και στην κοι-
νωνία αλλά και στην επιστημονική κοινότητα26. Σήμερα, 
πλέον, η ρητορική της κοινοτικής αστυνόμευσης περιλαμ-
βάνει και την αντιμετώπιση της βίαιης εγκληματικότητας27. 
Τα προγράμματα αυτά έχουν βρει μεγάλη απήχηση σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, όπου η εφαρμογή τους διαφοροποιεί-
ται ανάλογα με το ιδιαίτερο χωροκοινωνικό πλαίσιο. Το 
αγγλοσαξονικό μοντέλο είναι περισσότερο προσανατολι-
σμένο στην κοινοτική αστυνόμευση28 και την περιστασιακή 
πρόληψη. Στη Μεγάλη Βρετανία29, ιδιαίτερα μετά το 1988 
που ψηφίστηκε ο νόμος «Έγκλημα και Αταξία» (Crime and 
Disorder Act), η τοπική κοινωνία από κοινού με την αστυ-
νομία αναλαμβάνουν να προωθήσουν «την τοπική διεταιρι-
κότητα για την ασφάλεια της συνοικίας». Βασικά χαρακτη-
ριστικά του είναι: η πολυ-λειτουργικότητα, η κοινότητα, η 
σύμπραξη, η διαιτερικότητα, η αποκέντρωση, η οριζόντια 
ιεραρχία, η υπηρεσία, η απο-ειδίκευση, η υπευθυνοποίη-
ση, η προδραστικότητα30. Σε κάθε περίπτωση, η κοινοτική 
αστυνόμευση δεν παρουσιάζεται ως μια «ανεξάρτητη εναλ-
λακτική» στις στρατηγικές αστυνόμευσης αλλά βασίζεται 
στις έρευνες που έχουν προηγηθεί τις περασμένες δεκα-
ετίες και στην ενσωμάτωσή τους στα νέα προγράμματα31.
Στη Γαλλία, ένα σύγχρονο μοντέλο κοινωνικής πρόληψης 
σε τοπικό επίπεδο θεμελιώθηκε τη δεκαετία του 1980, μέσα 
από τη θέσπιση των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της 

σύνης των ΗΠΑ. Είναι η πρώτη φορά που η κεντρική εξουσία 
αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο της κοινότητας και την αδυνα-
μία του «επίσημου συστήματος ποινικής δικαιοσύνης να ελέγξει 
μόνο του το έγκλημα χωρίς τη βοήθεια των κατοίκων της συνοι-
κίας» (D. Rosenbaum, “The problem of crime control”, ό.π., 
1986, σ. 12). Προς το τέλος της δεκαετίας του ’70 τα προγράμ-
ματα κοινοτικής πρόληψης είχαν γίνει πλέον πολυάριθμα στις 
ΗΠΑ, εισάγοντας καινοτομίες ή αναθεωρημένες μορφές παλαι-
ότερων δράσεων, όπως πόρτα-πόρτα επαφές, μίνι σταθμούς 
της αστυνομίας (storefront offices), περιπολίες κ.λπ».

25.  J. R. Greene, Community Policing in America: Changing 
the Nature, Structure, and Function of the Police, National 
Institute of Justice/NCJRS, USA, 2000, σ. 308.

26.  Το ίδιο, σ. 301.
27.  Το ίδιο.
28.  Για τους ορισμούς των μοντέλων αστυνόμευσης, βλ. P. Pon-

saers, “Reading about ‘Community (Oriented) Policing’ and po-
lice models”, in Policing: An International Journal of police 
Strategies & Management, Dec. 2001: https://www.research-
gate.net/publication/235296080_Reading_about_communi-
ty_oriented_policing_and_police_models

29.  Όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο Χ. Ζαραφωνίτου, 
Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, 2003, ό.π., 
σ.σ. 74-110.

30.  P. Ponsaers, “Reading about ‘Community (Oriented) Policing’ 
and police models”, 2001, ό.π.

31.  R. C. Trojanowicz, D. Carter, The Philosophy and Role of 
Community Policing, National Neighborhood Foot Patrol 
Center, School of Criminal Justice, Michigan State University, 
1988.

Εγκληματικότητας32. Παρά τη μεταγενέστερη στροφή του 
προς την ασφάλεια, το γαλλικό μοντέλο παραμένει προ-
σανατολισμένο κατά κύριο λόγο στην κοινωνική πρόλη-
ψη και το διάστημα 2000-2006, πενήντα νέα προγράμμα-
τα πόλης εγκαινιάστηκαν και νέες κοινωνικές υπηρεσίες 
ιδρύθηκαν σε συνοικίες με έντονα κοινωνικά προβλήμα-
τα33. Ευνοήθηκαν, επίσης, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις 
που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση αυτή, όπως το 
Ευρωπαϊκό Forum για την Ασφάλεια των Πόλεων34. Παράλ-
ληλα, ενισχύθηκαν και οι μορφές αστυνόμευσης σε τοπι-
κό επίπεδο35, μέσα από την λεγόμενη «Αστυνομία της Εγ-
γύτητας»36. 
Πρόσφατα (στις 8-2-18) ιδρύθηκε ένα νέο σώμα, η «αστυ-
νομία ασφάλειας της καθημερινότητας» (la police de 
sécurité du quotidien) που έχει ως αντικείμενο «την πά-
ταξη της πραγματικής και προσλαμβανόμενης ανασφά-
λειας καθώς και την αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης 
του πληθυσμού απέναντι στους αστυνομικούς και στους 
χωροφύλακες»37. Το σώμα αυτό είναι μια αστυνομία ad 
hoc («sur mesure») η οποία προσαρμόζεται στις προσδο-
κίες των πολιτών και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περι-
οχής. Ο ετήσιος στατιστικός απολογισμός που δημοσιεύ-
θηκε στις 31-1-19, κατέγραψε μια σημαντική μείωση όλων 
των κλοπών (-10% των ένοπλων κλοπών, -7% των μη ένο-
πλων κλοπών, -2% των απλών κλοπών και -6% των διαρ-
ρήξεων)38. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 6-2-19, στο επίκεντρο της αστυνομίας αυ-
τής βρίσκεται ο δεσμός μεταξύ πολίτη-αστυνομίας. Ο στό-
χος αυτός επιχειρείται βάσει των σταθερών συνιστωσών 
της κοινοτικής αστυνόμευσης (περιπολίες, άμεση επικοι-
νωνία, διεταιρικότητα) αλλά και μέσω της αξιοποίησης της 
σύγχρονης τεχνολογίας (tablets, smartphones). Η μορφή 
αυτή αστυνόμευσης εφαρμόσθηκε σε δέκα πέντε συνοικί-
ες το 2018 και με προγραμματισμό να επεκταθεί σε άλλες 
τριάντα το 2019, με τη φιλοδοξία να βρεθεί εγγύτερα στις 
γειτονιές για να αυξήσει την ασφάλεια και να βελτιώσει τη 
ζωή των Γάλλων39.
ΙΙΙ.- Στην Ελλάδα, η σημαντικότερη εξέλιξη στον τομέα 
αυτό αφορά τη θέσπιση των Τοπικών Συμβουλίων Πρό-

32.  Όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο Χ. Ζαραφωνίτου, 
Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, 2003, ό.π., 
σ.σ. 44-74.

33.  Οι J. Faget & A. Wyvekens, “Urban policy and proximity 
justice in France” στο European Journal of Criminal Policy and 
Research, 4/1996, σ.σ. 64-73(65), αναφέρουν ότι υπήρχαν 
περίπου 700 τοπικά συμβούλια πρόληψης σε όλες σχεδόν τις 
μεγάλες και μεσαίες γαλλικές πόλεις.

34.  https://efus.eu/fr/ 
35.  D. Monjardet, « Réinventer la police urbaine. Le travail 

policier à la question dans les quartiers », στο Les annales de 
la recherche urbaine, N° 83-84, 1999, σ.σ. 15-22.

36.  Havrin J.-P., « Une nécessaire police de proximité », στο 
Hommes & Libertés, N° 151/2010, σ.σ. 12-14, http://
www.ldh-france.org/IMG/pdf/H_L151_Actualite_2._Une_
necessaire_police_de_proximite_.pdf

37.  Compte rendu du Conseil des ministres du 6 février 2019, La 
mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien: https://
www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-02-06/la-
mise-en-uvre-de-la-police-de-securite-du-quotidien

38.  Στο ίδιο.
39.  Το ίδιο.
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ληψης της Εγκληματικότητας40, το 1999. Πρόκειται, σύμ-
φωνα με σχετική υπουργική απόφαση, για «αποκεντρωμέ-
να όργανα αντεγκληματικής πολιτικής και διαχείρισης του 
προβλήματος της εγκληματικότητας, σε τοπικό επίπεδο, με 
στόχο τη μείωση ή εξάλειψη του αισθήματος ανασφάλειας 
των πολιτών και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης για 
την ικανότητα του Κράτους να προστατεύει αποτελεσμα-
τικά τα έννομα και κοινωνικά αγαθά τους» (άρ. 2 παρ. 1 
ΥΑ 3002/1/14-στ΄), με συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό χαρα-
κτήρα41. Κύρια αποστολή του θεσμού αποτελεί «η κατα-
γραφή και η μελέτη της εγκληματικότητας σε τοπικό επί-
πεδο, καθώς και η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός 
και η εφαρμογή από τους κοινοτικούς φορείς πρωτοβουλι-
ών, κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμέ-
νες μορφές της μικρομεσαίας ιδίως εγκληματικότητας»42. 
Η φιλοσοφία του θεσμού παραπέμπει επί το πλείστον στον 
αντίστοιχο γαλλικό, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 
Πρόκειται, δηλαδή, για μια μορφή αποκεντρωμένης πρό-
ληψης σε τοπικό επίπεδο, η οποία εντάσσεται στην ευρύ-
τερη συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική. Μέσα από τη 
δραστηριοποίηση των διαφόρων κοινωνικών εταίρων της 
τοπικής κοινωνίας και τη συνεργασία με την κεντρική πο-
λιτική, επιχειρείται παράλληλα με την πρόληψη της εγκλη-
ματικότητας και η άμβλυνση του αισθήματος της ανασφά-
λειας των πολιτών43. 

40.  Τα οποία θεσπίστηκαν με το Ν 2713/1999 (άρ. 16) και 
συμπληρώθηκαν με την ΥΑ 3002/1/14-στ΄ του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης για τη «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας 
Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Πρόληψης 
Εγκληματικότητας και συνεργασίας αυτών με αρμόδιες 
αρχές και φορείς» (ΦΕΚ 12/14-1-2002). Βλ. Ch. Zarafonitou, 
“New tendencies in prevention policy in Greece: Local 
Crime Prevention Councils and the partnership model”, στον 
Τιμητικό Τόμο για την Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Τ.Β΄, 
Νομική Βιβλιοθήκη-Bruylant, Αθήνα-Βρυξέλλες 2003, σ.σ. 
1563-1573. Βλ. επίσης για το θέμα αυτό Θ. Παπαθεοδώρου, 
«Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της εγκληματικότητας, 
ένα όργανο συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής», στο 
Ποινική Δικαιοσύνη, 6/1999, σ.σ. 602-607 και Γ. Πανούσης, 
«Prévention dans la ville : cela nous concerne tous», στο 
Εγκληματολογικοί Ανα-στοχασμοί, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 
2009, σ.σ. 313-318.

41.  Μπορούν να συσταθούν σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα της χώρας 
με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3000 κατοίκων (άρ. 16 παρ. 1 
Ν 2713/1999). Απαρτίζονται από επιστήμονες και λειτουργούς 
που διαμένουν στην περιφέρεια του Δήμου και διαθέτουν 
ειδικές γνώσεις στον τομέα της εγκληματικότητας, όπως 
δικαστικούς λειτουργούς, εγκληματολόγους, ψυχολόγους, 
κοινωνιολόγους, αστυνομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς 
και ιατρούς, καθώς και εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων 
και κοινωνικών φορέων. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι 
λιγότερα από πέντε και περισσότερα από έντεκα, με τριετή και 
άμισθη θητεία (άρ. 16, παρ. 2 του ίδιου νόμου).

42.  Όπως διεξοδικά αναφέρεται στο Πλαίσιο Βασικών Αρχών 
Λειτουργίας για τα ΤοΣΠΕ, το οποίο συντάχθηκε από την Ομάδα 
Διοίκησης Έργου (ΑΥ ΕσΔημΔιοικΑποκΔημΤαξ 3002/4/1κδ 
(ΦΕΚ Β΄ 521/29-4-2002) και υιοθετήθηκε κατά την Ημερίδα 
που οργάνωσαν το ΥπΔημΤ και οι Δήμοι την 15-5-2002. Βλ. 
και σχετική ανακοίνωση στην Ποινική Δικαιοσύνη, 6/2002, σ.σ. 
587-590. 

43.  Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου το Συμβούλιο να είναι σε θέση 
να προτείνει μέτρα βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο Δήμο 
του που συνεπάγονται και την πρόληψη της εγκληματικότητας, 
οφείλει να προχωρήσει: α) στην πραγματοποίηση μιας έρευνας 
καταγραφής των στάσεων, απόψεων και αντιλήψεων των 
κατοίκων σχετικά με τα σημαντικότερα προβλήματα που 

Με τον μεταγενέστερο Ν 3387/2005 ιδρύθηκε το Κεντρικό 
Συμβούλιο Πρόληψης44 και τα συμβούλια αυτά μετονομά-
στηκαν45 σε Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότη-
τας46 και οι βασικές αρχές τους εκφράστηκαν μέσα από τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά47: 
α) Τον κυρίαρχο ρόλο της πρόληψης
β) Την πρόληψη μέσα από την εξάλειψη ευκαιριών που ευ-
νοούν την εγκληματική δράση (περιστασιακή πρόληψη)
γ) Την πρόληψη μέσα από την εξάλειψη των κοινωνικών 
παραγόντων που ευνοούν το πέρασμα στην πράξη (γενική 
κοινωνική πρόληψη)
δ) Τη συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική
ε) Τη διεταιρικότητα 
στ) Τον εθελοντισμό
ζ) Την κοινωνική διαμεσολάβηση 
Τα παραπάνω επαναλαμβάνονται και στο άρθρο 84 του Νό-
μου 3463/2006 [«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 
114/30-6-2006)], το οποίο περιγράφει την αποστολή και τη 

αντιμετωπίζουν καθώς και τις προτάσεις τους για την επίλυσή 
τους (διαγνωστική), β) στην καταγραφή των φορέων που 
δραστηριοποιούνται σε επίπεδο δήμων προς την κατεύθυνση 
της πρόληψης παραβατικών και εγκληματικών συμπεριφορών, 
συμπαράστασης στα θύματα, διαμεσολάβησης για την επίλυση 
διαφορών και εν γένει αντιμετώπισης ιδιαίτερων κοινωνικών 
προβλημάτων, γ) στην καταγραφή και μελέτη των στατιστικών 
εγκληματικότητας της αστυνομίας, στο πλαίσιο των δήμων, 
καθώς και στη μελέτη της εξέλιξής της και τη σύνταξη ετήσιας 
έκθεσης. Εφόσον ολοκληρωθούν τα προκαταρκτικά αυτά 
στάδια, τότε το τοπικό συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει 
στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων και στη σύναψη 
συμβάσεων διεταιρικότητας με τα αρμόδια υπουργεία ώστε να 
αρχίσουν να υλοποιούνται. Τέτοιου είδους προτάσεις μπορεί 
να αφορούν: α) τη σύσταση δικτύου στελεχών πρόληψης σε 
τομείς όπως η σχολική-εξωσχολική βία, η χρήση ναρκωτικών, 
η κακοποίηση παιδιών κ.λπ., β) η ευαισθητοποίηση των 
κοινωνικών φορέων και των πολιτών για συμμετοχή σε 
προληπτικές δράσεις, γ) η περιβαλλοντική και χωροταξική 
αναβάθμιση περιοχών με οξυμένα προβλήματα, δ) η 
κατάστρωση προγραμμάτων πρόληψης για ειδικές κατηγορίες 
εγκληματικότητας, ε) η κατάστρωση προγραμμάτων έκτισης 
κοινωφελούς εργασίας καθώς και προστασίας των θυμάτων 
κ.λπ. Όπως είναι αυτονόητο, όλες οι υλοποιούμενες δράσεις 
πρέπει να αξιολογούνται ώστε να βελτιώνεται και να 
εξελίσσεται η πολιτική πρόληψης μέσα και από την εφαρμογή 
της. Χρήσιμη, αν όχι απαραίτητη, είναι η πρόσληψη και 
επιμόρφωση των λεγόμενων εμψυχωτών, οι οποίοι έχουν 
συντονιστικό και οργανωτικό ρόλο.

44.  Πρόεδρος του οποίου ήταν ο Καθηγητής Εγκληματολογίας της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νέστωρ Κουράκης.

45.  Η μετονομασία αυτή δεν άλλαξε, προφανώς, τη στόχευση 
των προληπτικών δράσεων και πολιτικών των συμβουλίων 
που είναι η μικρομεσαία εγκληματικότητα και οι κοινωνικές 
συνθήκες που συνδέονται τόσο με τους παράγοντες 
εκδήλωσης/δημιουργίας της όσο και με τις συνθήκες 
συνδιαχείρισής της από την τοπική κοινωνία, είτε πρόκειται 
για ανηλίκους είτε για ενηλίκους δράστες/ θύματα.

46.  Για τον όρο Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας 
ή Παραβατικότητας, βλ. τη διατυπωθείσα κριτική άποψη της 
γράφουσας στο: Χ. Ζαραφωνίτου, “Περί όρων και ορολογίας 
στην Εγκληματολογία”, Εγκληματολογία, τ.1-2 2014, σ. 117.

47.  Ν. Κουράκης (επιμ.), Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της 
Παραβατικότητας, Α. Σάκκουλας, ΕΠΕΕ 8, Αθήνα-Κομοτηνή, 
2007.
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λειτουργία των ΤοΣΠΠα, μέσα και από το νέο πλαίσιο λει-
τουργίας τους.
Επίσης, τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον της Πολιτεί-
ας στράφηκε στην ενίσχυση της αστυνόμευσης της εγγύ-
τητας είτε με τη μορφή του αστυνομικού της γειτονιάς48, 
ο οποίος ανέλαβε κυρίως προληπτικό ρόλο μέσα και από 
τις πεζές περιπολίες, είτε με τη δημιουργία μονάδων δί-
κυκλης αστυνόμευσης, οι οποίες ανέλαβαν τις εποχούμε-
νες περιπολίες με ρόλο προληπτικό και κατασταλτικό ταυ-
τόχρονα49. 
Όπως αναφέρει το σχετικό ΠΔ 141/1991 (άρθρο 1) «Η απο-
στολή του Αστυνομικού της Γειτονιάς συνίσταται στην προ-
σέγγιση και διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες μιας χωρο-
ταξικά ορισμένης περιοχής (γειτονιά), την εμπέδωση του 
αισθήματος ασφαλείας αυτών και τη δημιουργία αμοιβαίων 
σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την τοπική κοι-
νωνία για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την αντι-
μετώπιση γενικά προβλημάτων αστυνομικής φύσεως»50. 
Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς (ΑτΓ) έχει δοκιμαστεί πιλο-
τικά τουλάχιστον τρεις φορές, αρχής γενομένης το 2003. 
Στη συνέχεια ατόνησε και τον Ιανουάριο 2010 επανήλθε με 
αναβαθμισμένο και εξειδικευμένο ρόλο. Ωστόσο, ο ΑτΓ πε-
ριέπεσε και πάλι σε αδράνεια για να επανέλθει την Άνοι-
ξη του 2015 επί υπουργίας του Καθηγητή Γιάννη Πανούση. 
Η εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πιλοτικού 
επανασχεδιασμού, με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη για τη νέα αντεγκληματική πολιτική, με βασική φιλο-
σοφία την ένταξή του στο μοντέλο της κοινοτικής αστυνό-
μευσης51. Και η νέα αυτή προσπάθεια περιλαμβάνει σειρά 
δράσεων προληπτικού και αποτρεπτικού κυρίως χαρακτή-

48.  Η αποστολή και τα καθήκοντα του Αστυνομικού της Γειτονιάς 
ορίζονται από τις διατάξεις των παρ. 1 & 5 του Άρθρου 73 και 
στο άρθρο 74Α του ΠΔ 141/1991.

49.  Σύμφωνα με το τότε πρόγραμμα αντεγκληματικής πολιτικής 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η «συμμετοχικότητα 
στην αντεγκληματική πολιτική» αποτελεί έναν εκ των τριών 
βασικών πυλώνων του κεντρικού στρατηγικού στόχου 
που είναι «Σύγχρονη, αποτελεσματική αστυνομία, κοντά 
στον πολίτη» και προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσα από τη 
συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. με συναρμόδιες αρχές και κοινωνικούς 
φορείς. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη-Αρχηγείο Ελληνικής 
Αστυνομίας httpwww.yptp.grimagesstoriesFILES09antegklimat
iki_politiki_2010-2014.pdf 

50.  http://www.astynomia.gr/index.php?Itemid=491&id=2769&la
ng=&option=ozo_content&perform=view 

51.  Το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας ανέφερε σχετικά 
ότι:
• Θα εφαρμοστεί στις ευρύτερες περιοχές της Καλλιθέας και 

του Χαλανδρίου στην Αττική, καθώς και της Τούμπας – Τρι-
ανδρίας και Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

• Αποτελεί πιλοτική εφαρμογή, με βάση τις κατευθύνσεις της 
νέας αντεγκληματικής πολιτικής του Υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη.

• Οι αστυνομικοί που στελεχώνουν τον θεσμό θα απασχολού-
νται αποκλειστικά με τα καθήκοντά του Αστυνομικού της Γει-
τονιάς.

• Η προστασία της γειτονιάς μέσα από μία σειρά δράσεων προ-
ληπτικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα αποτελούν τη βασική 
φιλοσοφία του θεσμού.

           ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 19-03-2015: Δελτίο Τύ-
που σχετικά με εφαρμογή από Δευτέρα 23-03-2015 του θε-
σμού του «Αστυνομικού της Γειτονιάς» σε περιοχές της Αθή-
νας και της Θεσσαλονίκης, στο: http://www.astynomia.gr/

ρα, για την προστασία και την εξυπηρέτηση των κατοίκων 
στις γειτονιές της πόλης52.
IV.- Παρόλα αυτά, το μέτρο αυτό στην Ελλάδα53 έχει μικρή 
μόνο εφαρμογή που δεν επιτρέπει την ασφαλή αξιολόγη-
σή του, δεδομένου ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει παρά-
δοση κοινοτικής πρόληψης γενικότερα. Είναι σημαντικό, 
ωστόσο, να επισημανθεί η αναφορά στη μείωση της ανα-
σφάλειας των κατοίκων και στα δύο παραπάνω νομοθετή-
ματα (ΤοΣΠΠΑ & ΑτΓ), η οποία είναι εν γένει χαρακτηριστι-
κή των μορφών συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής 
και κοινοτικής πρόληψης.
Εξάλλου, τα ποσοστά που καταγράφουν οι σχετικές με το 
φόβο του εγκλήματος έρευνες είναι αξιοσημείωτα υψηλά, 
καταδεικνύοντας τις εκτεταμένες διαστάσεις του φαινομέ-
νου στην ελληνική πραγματικότητα, που είναι και οι μεγα-
λύτερες συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες54.

index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=vie
w&id=51576&Itemid=1473&lang= 

52.  Συγκεκριμένα:
• Οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς περιπολούν στον τομέα ευθύ-

νης τους και επικοινωνούν προσωπικά με τους κατοίκους και 
τους τοπικούς φορείς. Είναι η καθημερινή «επώνυμη» παρου-
σία της Αστυνομίας στη γειτονιά, για θέματα ασφάλειας, πα-
ραβατικότητας και συναφή ζητήματα, που επηρεάζουν την 
καθημερινότητα των πολιτών.

• Με τη δράση του ο «Αστυνομικός της Γειτονιάς» καθίσταται 
αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής κοινωνίας και καλείται να 
συμβάλει στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των κα-
τοίκων και στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητάς 
τους, μέσα από διαδικασίες κοινωνικής διαμεσολάβησης.

• Βασική του προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση των κατοίκων 
της γειτονιάς σχετικά με αιτήματα, παράπονα, καταγγελίες 
ή αδικήματα ενημερώνοντας τους για την εξέλιξη και πορεία 
των θεμάτων τους.

• Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί που στελεχώνουν τον θεσμό 
θα απασχολούνται αποκλειστικά με τα καθήκοντά του Αστυ-
νομικού της Γειτονιάς, ενώ θα φέρουν πέραν του βασικού 
τους εξοπλισμού, ειδικό σήμα και κινητό υπηρεσιακό τηλέ-
φωνο.

• Ανάλογη υποδομή προβλέπεται και στα Αστυνομικά Τμήματα, 
όπου λειτουργεί Γραφείο Αστυνομικού της Γειτονιάς με την 
απαραίτητη τεχνική υποστήριξη.

• Τα αποτελέσματα από τον πιλοτικό επανασχεδιασμό θα αξιο-
λογούνται από τις αρμόδιες επιτελικές Υπηρεσίες, προκειμέ-
νου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την περαιτέρω 
βελτίωση του θεσμού, στο πλαίσιο της επέκτασης του και σε 
άλλες περιοχές.

53.  Χ. Καραγιαννίδης, Προς μια συμμετοχική αντεγκληματική 
πολιτική, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011.

54.  Χ. Ζαραφωνίτου, “Fear of crime in contemporary Greece: 
Research evidence”, in Ch.Zarafonitou (Guest Editor), Special 
Issue “Fear of crime. A comparative approach in the European 
context”, CRIMINOLOGY, October 2011, pp. 50-63
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Οι διαστάσεις της ανασφάλειας είναι ακόμα μεγαλύτερες 
μεταξύ των κατοίκων της Αθήνας:555657

Ποσοστά ανασφάλειας στην Αθήνα

ΕΤΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΦΟΒΟΣ 
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

199855  58.7% 

200456  52.7% 

200557  55%

200658  56.5% 

201059  58.9%

201160  63% 

201361  52% 

201662  54,5%
5859606162

Βάσει των παραπάνω θα αναμενόταν ότι και οι δύο αυτές 
μορφές πρόληψης της εγκληματικότητας (Τοπικά Συμβού-
λια και Αστυνομικός της Γειτονιάς) θα έβρισκαν εντελώς 
πρόσφορο έδαφος. Ενδεικτική και η αναφορά στο ρόλο 
που θα μπορούσε «θεωρητικά τουλάχιστον» να επιτελέσει 
ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκλη-
ματικότητας —ως μια μορφή αποκεντρωμένης πρόληψης— 

55.  Χ. Ζαραφωνίτου, Ο φόβος του εγκλήματος. Εγκληματολογικές 
προσεγγίσεις και προβληματισμοί με βάση την εμπειρική διε-
ρεύνηση του φαινομένου στο εσωτερικό της Αθήνας, Μελέτες 
Ευρωπαϊκής Νομικής Επιστήμης, Εκδ. Α. Σάκκουλα, Αθήνα-Κο-
μοτηνή, 2002, ελληνικά/αγγλικά.

56.  Χ. Ζαραφωνίτου, «Ανασφάλεια, φόβος του εγκλήματος και στά-
σεις των κατοίκων της ελληνικής πρωτεύουσας απέναντι στο 
εγκληματικό φαινόμενο», Αδημ. Έρευνα, Πάντειο Πανεπιστή-
μιο-ΠΜΣ Εγκληματολογίας, 2004. Βλ. επίσης: Tseloni, A. and 
Zarafonitou, Ch., “Fear of crime and victimisation: A multi-
variate multilevel analysis of competing measurements”, στο 
European Journal of Criminology, 2008/5, pp.387-409.

57.  Van Dijk, J., Van Kesteren, J. and Smit, P., Criminal victimisa-
tion in international perspective. Key findings from the 2004-
2005 ICVS and EU ICS. Den Haag: WODC, 2007.

58.  Ζαραφωνίτου Χ., Κουράκης Ν. & Συνεργάτες, (Αν)ασφάλεια, 
Τιμωρητικότητα και Αντεγκληματική πολιτική, Εργαστήριο Ποι-
νικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, Τμήμα Νομικής Πανε-
πιστημίου Αθηνών, εκδ. Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2009.

59.  Χ. Ζαραφωνίτου, «(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθηνών 
και Πειραιώς και νέες μορφές αστυνόμευσης», στο Εγκλημα-
τολογία, τ.1/2012, σ.σ. 91-98. Βλ. επίσης: Ch. Zarafonitou, 
“New forms of policing and the feeling of (un)safety among 
the shopkeepers in Athens and Piraeus” στον Τιμητικό Τόμο 
για τον Καθηγητή Martin Killias: A. Khun, Ch. Swarzenegger, P. 
Margot, A. Donatsch, M. Aebi, D. Jositsch (Eds), Criminology, 
Criminal Policy and Criminal Law in an International Perspec-
tive, Stampfli Verlag, Berne, 2013, 485-498.

60.  Χ. Ζαραφωνίτου και Ε. Χρυσοχόου, Υπάρχουν ghettos στο κέντρο 
της Αθήνας; Εγκληματολογική διερεύνηση των κοινωνικών 
στάσεων και αναπαραστάσεων, Χ. Ζαραφωνίτου (Διευθ.Έκδ.) 
Εγκληματολογικές Μελέτες/Criminological Studies, Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας Παντείου Πανε-
πιστημίου, Τ. 1, Αθήνα, 2015, ελληνικά-αγγλικά, 13-23.

61. Το ίδιο.
62.  Χ. Ζαραφωνίτου και Συνεργάτες, «Στοιχεία περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης και φόβος του εγκλήματος. Η περίπτωση των 
graffiti στο κέντρο της Αθήνας», Εγκληματολογία, τ.1/2016, 
8-20.

στην ομότιτλη μελέτη των Σπινέλλη-Τσίνα63, στην περι-
στολή του «συνδρόμου της εγκατάλειψης» προληπτικών 
πολιτικών από πλευράς κρατικής εξουσίας καθώς και του 
«αισθήματος αναποτελεσματικότητας» αυτών των προ-
σπαθειών που διακατέχει τους πολίτες. Παρόλα αυτά, η 
βάσιμη αυτή υπόθεση δεν φαίνεται να επαληθεύεται στην 
πράξη. 
Μια γενική παρατήρηση είναι η απροθυμία των Δήμων για 
τη λειτουργία τους, παρότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι 
ευνοϊκό προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, παρότι έχουν 
ιδρυθεί —κατά καιρούς— περί τα εκατό συμβούλια σε σύ-
νολο χώρας, στην πράξη λειτουργούν ελάχιστα εξ αυτών. 
Η ατελής γνώση και η έλλειψη συντονισμού αποτελεί κοι-
νή παραδοχή και για το λόγο αυτό είχε συσταθεί αρχικά 
Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)64, με στόχο το «συντονισμό 
της δράσης και την παροχή επιστημονικών κατευθύνσε-
ων προς τα ΤοΣΠΕ και στη συνέχεια Κεντρικό Συμβούλιο 
Πρόληψης. Δεν πρέπει να παραβλέπεται, επίσης, το οικο-
νομικό κόστος των πρωτοβουλιών αυτών, ενώ δεν απου-
σιάζουν και τα προβλήματα που σχετίζονται με την επιφυ-
λακτικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάληψη 
της πολιτικής ευθύνης για θέματα σύνθετα και δυσεπίλυτα, 
όπως εκείνα της εγκληματικότητας, τα οποία αφορούν το 
σύνολο των δημοτών και όχι μεμονωμένες ομάδες.
Τα συμπεράσματα αυτά απορρέουν και από τις λιγοστές 
ερευνητικές προσεγγίσεις για τα Τοπικά Συμβούλια Πρό-
ληψης. Ενδεικτική η πρόσφατη εμπειρική διερεύνηση ανα-
φορικά με τον «θεσμό των Τοπικών Συμβουλίων Πρόλη-
ψης της Παραβατικότητας – Προβλήματα και Προοπτικές 
από την εφαρμογή του στην Ελλάδα», που ολοκληρώθηκε 
το 2015, από τον Δρα Χαρ. Καραγιαννίδη στο πλαίσιο της 
ομότιτλης μεταδιδακτορικής και αδημοσίευτης προς το πα-
ρόν μελέτης του στο ΑΠΘ65. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθη-
καν, μεταξύ άλλων, η σε μεγάλο βαθμό έλλειψη επαρκούς 
πληροφόρησης του κοινού για τον θεσμό των ΤοΣΠΠα, η 
ανεπαρκής χρηματοδότηση και οικονομική στήριξη τους 
αλλά και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Τα ΤοΣ-
ΠΠα παρουσίασαν ισχνότατο απολογισμό δράσης, δούλε-
ψαν στο κατώτατο δυνατό όριο σε σχέση με τις δυνατότη-
τες και τις ευκαιρίες δράσεις που τους παρέχει το υπάρχον 
νομοθετικό πλαίσιο. Υλοποιήθηκαν ελάχιστες αποκεντρω-
μένες δράσεις αντεγκληματικού σχεδιασμού και υπήρξε 
παντελής απουσία συστημάτων παρακολούθησης των απο-
τελεσμάτων και αυτών των ελάχιστων δράσεων που υλο-
ποιήθηκαν καθώς και δεικτών αξιολόγησης της λειτουρ-
γίας τους.

63.  Κ.Δ. Σπινέλλη & Κ. Τσίνας, «Συμβούλια πρόληψης της 
εγκληματικότητας και τοπικές κοινωνίες: Μια μορφή 
αποκεντρωμένης πρόληψης», Ποινικός Λόγος, 1/2002, σ.σ. 
363-379 (369).

64.  Στην Ομάδα Διοίκησης Έργου, με τη σύνθεση που προέβλεπε 
η ΑΥΕσΔημΔιοικΑποκΔημΤαξ 3002/4/1κδ, ΦΕΚ Β΄ 521/29-
4-2002, προήδρευε ο Καθηγητής Εγκληματολογίας Γιάννης 
Πανούσης και συμμετείχε και η γράφουσα. Η εν λόγω ΟΔΕ 
λειτούργησε μέχρι τον Αύγουστο 2004.

65.  Καραγιαννίδης, Χ. [2015]. «Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων 
Πρόληψης της Παραβατικότητας – Προβλήματα και Προοπτικές 
από την εφαρμογή του στην Ελλάδα». Μεταδιδακτορική Έρευνα 
στα πλαίσια του Προγράμματος «Υποτροφίες Αριστείας 2012» 
της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (αδημ.).
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Τέλος, η πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στο Δήμο Μοσχά-
του-Ταύρου από το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογί-
ας του Παντείου Πανεπιστημίου υπό την επιστημονική ευ-
θύνη της γράφουσας, με τίτλο «Ανασφάλεια των κατοίκων 
Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και οι στάσεις/αντιλήψεις τους 
για την αστυνόμευση κοινοτικού χαρακτήρα»66, κατέγραψε 
ένα μεγάλο ποσοστό κατοίκων που δεν γνωρίζει καθόλου 
τη λειτουργία του (76,7%), αν και πρόκειται για ένα από τα 
πιο ενεργά Συμβούλια. Οι λιγοστοί (5,6%) που απάντησαν 
ότι γνωρίζουν την ύπαρξη και λειτουργία του, αξιολόγη-
σαν το ρόλο του στην πρόληψη της εγκληματικότητας ως 
μέτριο, προφανώς επειδή αδυνατούν να το αξιολογήσουν 
ουσιαστικά λόγω έλλειψης γνώσης, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα:

Αξιολόγηση ΤοΣΠΠΑ από τους κατοίκους 
του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Πολύ χρήσιμο 4 18,2

Αρκετά χρήσιμο 7 31,8

Λίγο χρήσιμο 5 22,7

Καθόλου χρήσιμο 2 9,1

Δεν γνωρίζω/δεν 
απαντώ

4 18,2

Σύνολο 22 100%

Η εξηγητική μας υπόθεση επιβεβαιώνεται, άλλωστε, και 
από το γεγονός ότι το 30% εξ αυτών απαντά ότι δεν γνωρί-
ζει τις αρμοδιότητές του. Το υπόλοιπο ποσοστό —που αντι-
προσωπεύει τον ελάχιστο αριθμό των 14 μόνο ατόμων— 
μοιράζει τις απαντήσεις του στις παρακάτω απαντήσεις:

Αντιλήψεις για τις αρμοδιότητες ΤοΣΠΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜ-

ΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΛΗ-
ΨΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Δεν γνωρίζω 6 30%

Ενημέρωση – Ευ-
αισθητοποίη-
ση για θέματα 
εγκληματικότη-

τας 

5 25%

Ενασχόληση με 
θέματα κοινωνι-
κής πολιτικής 

4 20%

Έρευνες – Προ-
γράμματα 

3 15%

Συνεργασία με 
τις δημόσιες αρ-

χές 

2 10%

Σύνολο 20 100%

66.  Χ. Ζαραφωνίτου (Επιστ.Υπεύθ.), «Ανασφάλεια των κατοίκων 
του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και οι στάσεις/αντιλήψεις τους 
για την αστυνόμευση κοινοτικού χαρακτήρα», Εργαστήριο 
Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, αδημ.
έρευνα, Αθήνα, 2018.

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται πως μεταξύ του θεσμι-
κού πλαισίου που αφορά τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης 
και της εφαρμογής του υπάρχει μια αναντιστοιχία ως προς 
τη σύνδεσή τους με το φαινόμενο της ανασφάλειας και την 
σκοπούμενη πρόληψή της. Αναντιστοιχία διαπιστώνεται 
και στην περίπτωση της συχνής παραπομπής στην έννοια 
της κοινότητας μέσα από τα θεσμικά κείμενα, χωρίς αντί-
στοιχη ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία. Η αναντι-
στοιχία αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο γεγονός ότι 
απουσιάζει η νοοτροπία ‘κοινοτισμού’ από την κοινωνική 
μας παράδοση και ως εκ τούτου, δεν την εμπιστεύονται 
ούτε οι πολίτες ούτε και οι θεσμικοί φορείς. 
Ενδεικτικό το παράδειγμα του Αστυνομικού της Γειτονιάς 
ως μορφή «κοινοτικής» μορφής πρόληψης και αστυνόμευ-
σης, το οποίο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα παραμένει 
ακόμα σε πιλοτική μορφή εφαρμογής στην Ελλάδα. Ωστό-
σο, οι προδιαγραφές του θα μπορούσαν να αξιολογηθούν 
ως οι πλέον κατάλληλες για την άμβλυνση του φόβου του 
εγκλήματος και της ανασφάλειας των πολιτών. Επειδή, 
όμως, η επιτυχία αντίστοιχων πολιτικών εξαρτώνται από 
διαφορετικής προέλευσης παράγοντες και την αλληλεπί-
δρασή τους, η εφαρμογή του μέτρου αυτού αστυνόμευσης 
επηρεάζεται, προφανώς, από το γενικότερο πλαίσιο της 
σχέσης πολίτη-αστυνομίας στην χώρα μας.
Αναφερόμενοι στην ανασφάλεια, είναι σημαντικό να επι-
σημανθεί πως μεταξύ των βασικών εξηγητικών της παρα-
γόντων συγκαταλέγεται και η έλλειψη εμπιστοσύνης στην 
αστυνομία, στον τομέα καταπολέμησης του εγκλήματος67. 
Ενδεικτική είναι άλλωστε, η αξιολόγηση του αστυνομικού 
έργου στο πλαίσιο της τελευταίας Ευρωπαϊκής Έρευνας 
Θυματοποίησης, βάσει της οποίας οι κάτοικοι της Αθήνας 
κατέγραψαν τις αρνητικότερες αξιολογήσεις και κατατάσ-
σονται στην τελευταία θέση, εφόσον μόνο το 52% έκριναν 
ως καλό το έργο της αστυνομίας.
Αξιολόγηση της αστυνομίας στις ευρωπαϊκές πρωτεύ-
ουσες: % κατοίκων που ανέφεραν ότι η αστυνομία 

κάνει καλή δουλειά

Πηγή: Van Dijk, J.J.M., Manchin, R., Van Kesteren, J.N., Hideg, G. 
(2007). The burden of crime in the EU. A comparative analysis of the 
European Survey of Crime and Safety (2005 EU ICS), Gallup Europe, 
Brussels.

Η παραπάνω σχέση κοινού/αστυνομίας —εξηγούμενη από 
σειρά ιστορικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων— 
παρότι δεν αφορά την ύπαρξη του θεσμού της αστυνομίας 

67.  Ch. Zarafonitou, “Fear of crime in contemporary Greece: 
Research evidence”, ό.π. 2011, pp. 50-63.
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αλλά το αστυνομικό έργο στον τομέα της πρόληψης και 
αντιμετώπισης του εγκλήματος στην καθημερινότητα του 
πολίτη, φαίνεται ότι αποτελεί καίριο παράγοντα στην υ-
λοποίηση μιας εναλλακτικής μορφής αστυνόμευσης που 
στηρίζεται κατ’ εξοχήν στην εμπιστοσύνη και στην απο-
τελεσματική και άμεση επικοινωνία πολίτη-αστυνομικού. 
Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος, εφόσον από τις λιγοστές ερευ-
νητικές προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί, προκύ-
πτει ότι το μέτρο αυτό αστυνόμευσης φαίνεται ότι δεν βρή-
κε ευρεία αποδοχή ούτε στο εσωτερικό της αστυνομίας. 
 Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη έρευνα68 που αφορούσε τις 
νέες μορφές αστυνόμευσης, τον Αστυνομικό της Γειτονιάς 
και την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., πραγματοποιήθηκε το 201069, στα 
όρια τοπικής αρμοδιότητας δύο Αστυνομικών Τμημάτων 
της Αθήνας και ενός του Πειραιά70 και το μεν πρώτο σκέλος 
της αφορούσε στην καταγραφή των στάσεων αντιπροσω-
πευτικού δείγματος καταστηματαρχών της κάθε περιοχής, 
το δε δεύτερο στις απόψεις των αστυνομικών της γειτο-
νιάς, των εποχούμενων ομάδων καθώς και των διοικητών 
των εν λόγω αστυνομικών τμημάτων και αξιωματούχων 
της ΓΑΔΑ71. Πρόκειται για μια πρώτης μορφής αξιολόγηση 
των νέων μορφών αστυνόμευσης κοινοτικού χαρακτήρα 
(αστυνομικός γειτονιάς, πεζές ή εποχούμενες περιπολί-
ες), η οποία καταγράφει το βαθμό σύγκλισης/απόκλισης 
αναγκών/προσδοκιών και παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο 
πλαίσιο αυτό, ως κυριότερα παράπονα για τον Αστυνομι-
κό της Γειτονιάς επισημάνθηκαν από τους καταστηματάρ-
χες τα εξής:
• Η ανεπαρκής παρουσία τους στην περιοχή (70,3%)
• Η ανεπαρκής πληροφόρησή τους για τον ΑτΓ (18,60%)
Ειδικά για το τελευταίο, είναι αξιοσημείωτο ότι το 80,9% 
απάντησαν ότι δεν τους έχουν ενημερώσει για τον ρόλο 
του ΑτΓ. 
Αντίστοιχο ποσοστό πιστεύει ότι πρέπει να βελτιωθεί η ε-
φαρμογή αυτού του μέτρου αστυνόμευσης σύμφωνα με τα 
παρακάτω:
• Μεγαλύτερη παρουσία - περισσότερες περιπολίες (78,1%)
• Επικοινωνία/ ενημέρωση πολιτών (10,4%)
• Αποτελεσματικότητα (4,90%) 

68.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Η 
σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» του 
Παντείου Πανεπιστημίου και ειδικότερα του μαθήματος 
«Αστεακή εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και 
τιμωρητικότητα στη σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα» με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια 
Χριστίνα Ζαραφωνίτου, και συνεργαζόμενες ερευνήτριες 
τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες Πατελάκη Αγγελική & Λέκκα 
Βασιλική.

69.  Χ. Ζαραφωνίτου, «(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθηνών 
και Πειραιώς και νέες μορφές αστυνόμευσης», ό.π., 2012, και 
“New forms of policing and the feeling of (un)safety among 
the shopkeepers in Athens and Piraeus” ό.π., 2013. 

70.  Ενός ΑΤ που εκπροσωπούσε μια κεντρική περιοχής της Αθήνας, 
ενός άλλου που σε μια απόκεντρη περιοχή στην οποία είχε αρ-
χίσει η λειτουργία του μέτρου του αστυνομικού της γειτονιάς 
και ενός ΑΤ του Πειραιά, που εκπροσωπούσε αντίστοιχα μια κε-
ντρική περιοχή του Πειραιά με την εφαρμογή του μέτρου του 
αστυνομικού της γειτονιάς.

71.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής αδείας και η 
αναλυτική έκθεση ερευνητικών πορισμάτων κατατέθηκε στο 
Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

• Μεγαλύτερο δυναμικό (2,70%)
• Δεν γνωρίζω (3,80%)
Όμως και οι προτάσεις τους για τη βελτίωση εν γένει της α-
στυνομίας αναδεικνύουν την ανάγκη για:
• εντονότερη παρουσία, (26,5%)
• περισσότερες περιπολίες (16,5%) και 
• καλύτερη κατάρτιση (10,4%). 
Η στάση των καταστηματαρχών και εργαζομένων ήταν κα-
ταφανώς θετική απέναντι στη συνεργασία με την αστυνο-
μία στον τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης του εγκλή-
ματος, εφόσον το 47,30% τη θεωρούσε πολύ χρήσιμη και 
41,40% σχετικά χρήσιμη. 
Όμως, αναφέρθηκαν στα κυριότερα χαρακτηριστικά που 
θα έπρεπε να έχει η αστυνομία και τα οποία είναι:
• Να συνεργάζεται με τους πολίτες (23,90%)
• Να είναι προσιτή στον πολίτη (19,90%)
• Να είναι πιο εκπαιδευμένη (16,50%)
• Να κάνει αισθητή/ ορατή την παρουσία της (15,80%)
• Να συνεργάζονται τα διάφορα αστυνομικά σώματα με-
ταξύ τους (9,30%)
• Να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα (7,30%)
Ενδιαφέρον έχουν και οι απαντήσεις τους στο σχετικό με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα ερώτημα «Πιστεύετε ότι προκει-
μένου οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς θα πρέπει να πε-
ριοριστούν οι ατομικές τους ελευθερίες;», το οποίο τέθη-
κε και στους αστυνομικούς. Παρότι η πλειονότητα (61,9%) 
διαφωνεί, σχεδόν το 1/3 του δείγματος αποδέχεται τον πε-
ριορισμό των ατομικών ελευθεριών προκειμένου να αυ-
ξηθεί η ασφάλειά τους. Η στάση τους αυτή είναι διαφο-
ρετική από των αστυνομικών οι οποίοι ήταν καταφανώς 
αντίθετοι στο ψευτοδίλημμα «ασφάλεια ή ελευθερία». Αξί-
ζει να αναφερθεί πως το ποσοστό καταφατικών απαντήσε-
ων είναι πολύ μεγαλύτερο μεταξύ των ανασφαλών έναντι 
των ασφαλών (45,50% vs. 27,70%). 
Αναφορικά με τις απόψεις και στάσεις των ίδιων των αστυ-
νομικών απέναντι στις νέες αυτές μορφές αστυνόμευσης 
και τις εκτιμήσεις τους σχετικά με την αποτελεσματικότη-
τά τους, τόσο στην πρόληψη του εγκλήματος όσο και στη 
μείωση του αισθήματος ανασφάλειας των κατοίκων, εμπό-
ρων και επισκεπτών, προέκυψε μια «αμήχανη» ή «επιφυ-
λακτική» στάση απέναντι στον Αστυνομικό της Γειτονιάς. Η 
στάση αυτή φάνηκε να απορρέει από σχετική σύγχυση ως 
προς την υπηρεσιακή του υπόσταση, εφόσον παραμένει 
αστυνομικός χωρίς να διατηρεί, ωστόσο, τις υπηρεσιακές 
αρμοδιότητες των συναδέλφων του. Το γεγονός αυτό φαί-
νεται να δημιουργεί αφενός κάποια ασάφεια στο ρόλο του 
και αφετέρου ενδεχόμενη «προβληματική» σχέση με τους 
συναδέλφους του, λόγω «ευνοϊκότερων συνθήκων» εργα-
σίας τους. Διαπιστώθηκε, επίσης, απουσία ιεραρχίας στο 
εσωτερικό τους καθώς και συντονιστικού οργάνου ώστε οι 
ΑτΓ κάθε Τμήματος να «αυτο-οργανώνονται» βάσει των γε-
νικών εντολών λειτουργίας τους (περιπολίες, καθήκοντα). 
Οι ιδιαίτερες αρμοδιότητες που τους είχαν ανατεθεί είναι 
πράγματι ‘κοινοτικού’ χαρακτήρα και ευνοούν την εγ-
γύτητα, προσεγγισιμότητα και θεατότητά τους. Υπερτε-
ρεί, όμως, ο κοινωνικός ρόλος τους έναντι του αστυνομι-
κού (εφόσον δεν αναλαμβάνουν κατασταλτική δράση) και 
ο γραφειοκρατικός έναντι του εκτελεστικού (εφόσον λει-
τουργούν βοηθητικά στην εξυπηρέτηση των ευάλωτων κοι-
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νωνικών ομάδων και διαμεσολαβητικά με άλλες κρατικές ή 
δημοτικές υπηρεσίες). Ο ρόλος τους αυτός δεν επιτρέπει το 
χαρακτηρισμό της υπηρεσίας που επιτελούν ως «κοινοτι-
κής αστυνόμευσης»72, η οποία ορίζεται ως «ένα νέο μοντέ-
λο αστυνομίας, το οποίο ευνοεί την επίλυση των προβλημά-
των της κοινότητας μέσα από την κατασταλτική αντίδραση 
απέναντι στα ατομικά περιστατικά και το οποίο προτείνει τη 
σύσταση μιας διεταιρικότητας μεταξύ αστυνομίας και κοι-
νότητας με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που αφο-
ρούν την τήρηση της τάξης και την εγκληματικότητα»73. 
Ενδεικτική και η αναφορά ορισμένων απαντήσεων σε «δη-
μοτικούς αστυφύλακες» αντί για «αστυνομικούς της γει-
τονιάς», ενώ αναδείχθηκε και το αίσθημα «παροπλισμού» 
νέων αστυνομικών με την τοποθέτησή τους στην υπηρε-
σία αυτή. 
Η «χαμηλή» αξιολόγησή τους από τους συναδέλφους τους 
καθώς και η αντίστοιχη «αυτο-αξιολόγησή» τους σε συν-
δυασμό με την «υψηλή» αξιολόγηση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της 
οποίας το έργο θεωρήθηκε ως αδιαμφισβήτητο τόσο στην 
πρόληψη όσο και στην καταστολή του εγκλήματος, αντα-
νακλά την εικόνα που υπήρχε στις αναπαραστάσεις των 
ίδιων των αστυνομικών για το ρόλο τους. Αν ληφθεί, μάλι-
στα, υπ’ όψιν η γενικότερη θετική αξιολόγηση του ρόλου 
του ΑτΓ στη βελτίωση της επικοινωνιακής εικόνας της συ-
νολικής αστυνομίας που απορρέει από το κοινωνικό προ-
φίλ της υπηρεσίας τους, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι «ιδανική» αστυνομία για τους ίδιους τους αστυνομικούς 
είναι εκείνη που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της εγγύτη-
τας και αποτελεσματικότητας.
Μια δεύτερη ερευνητική προσπάθεια αξιολόγησης του ΑτΓ 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ειδικής Επιτροπής που 
συστήθηκε με απόφασή του τότε Αναπληρωτή Υπουργού 
Προστασία του Πολίτη Καθηγητή κ. Γιάννη Πανούση «για 
τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων ανα-
φορικά με τη βελτίωση του ρόλου και του έργου του 
Αστυνομικού της Γειτονιάς»74. Το πόρισμα που υποβλή-
θηκε τον Ιούνιο 2015 στον Υπουργό, περιλάμβανε μεταξύ 
των άλλων και τα πορίσματα των επιτόπιων ενημερωτι-
κών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα Αστυνομι-
κά Τμήματα πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου, καθώς και 
των συναντήσεων με εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων 
(Προέδρους Δημοτικών Ενοτήτων) για την ανταλλαγή από-
ψεων σχετικά με τον ΑτΓ.
Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκε ότι η σχετική «αμηχανία» 
ως προς τις αρμοδιότητές του ΑτΓ αλλά και η επιφυλακτι-
κότητα σχετικά με αυτές δεν σχετιζόταν τόσο με τον ρόλο 

72.  Για την έννοια της κοινοτικής αστυνόμευσης, βλ. Χ. 
Ζαραφωνίτου, λήμμα «Κοινοτική Αστυνόμευση», στο Ν. 
Ανδρουλάκης, Λ. Μαργαρίτης, Ι. Φαρσεδάκης (Επιμ.), Λεξικό 
Νομικής Ορολογίας. Ποινικό & Εγκληματολογία, Νομική 
βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018, σ. 398 επ.

73.  J.P. Brodeur, « Police et recherche empirique», in D. Szabo 
& M. LeBlanc (Eds), Traité de Criminologie empirique, Les 
presses de l’Université de Montréal, 1994, 221-261(235).

74.  Ορισθείσα δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/42 από 
31/3/2015 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συντονίστρια της εν λόγω 
επιτροπής ήταν η γράφουσα και μέλη της οι: Ταχματζίδης Ιω-
άννης, Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, Γιαννάκη Θεοδώρα (Ντό-
ρα), Παπακωνσταντής Γεώργιος, Καμπανάκης Ιωσήφ, Ροζάκης 
Μανώλης, Βεζυράκης Δημήτριος, Καφετζόπουλος Αντώνιος, 
Λιάχας Φώτης, Σκούρας Γεώργιος, Βαμβακάκη Ευαγγελία.

του όσο με την ανησυχία μη ανταπόκρισης σε αυτόν λόγω 
και της προηγούμενης εμπειρίας, καθώς και των προβλη-
μάτων εφαρμογής του στην πράξη.
Οι ιδιαίτερες αρμοδιότητές ευνοούν, πράγματι, την εγγύ-
τητα, προσεγγισιμότητα και θεατότητά του. Διαπιστώθηκε, 
ωστόσο, και σε αυτήν την έρευνα ότι υπερτερεί ο κοινωνι-
κός χαρακτήρας έναντι του αστυνομικού και ο γραφειοκρα-
τικός έναντι του εκτελεστικού, γεγονός που δεν επιτρέπει 
τον χαρακτηρισμό της υπηρεσίας που επιτελούν ως «κοι-
νοτικής αστυνόμευσης», σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 
Οι κυριότερες προτάσεις που βασίσθηκαν στις παραπάνω 
έρευνες και κατατέθηκαν προς το αρμόδιο Υπουργείο μετά 
την ολοκλήρωση κάθε μίας από αυτές (2011-2015), συνο-
ψίζονται ως εξής:
• Κάθε μορφή αστυνόμευσης εγγύτητας αποσκοπεί στην 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων το-
πικού χαρακτήρα. Αυτό προϋποθέτει εμπεριστατωμένη 
γνώση των προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων τοπικής αρ-
μοδιότητάς της και ενίσχυση της διεταιρικότητας και συμ-
μετοχής στην επίλυσή τους. Στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει 
να αξιοποιηθεί η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση της 
περιβαλλοντικής εγκληματολογίας και των τεχνικών χαρ-
τογράφησης της εγκληματικότητας. 
• Απαιτείται σαφής «φιλοσοφία», η οποία θα αποτελεί 
θεμέλιο της εκπαίδευσης των αστυνομικών που θα εντα-
χθούν στη συγκεκριμένη μορφή αστυνόμευσης αλλά και 
ενημέρωσης του συνολικού κοινωνικού σώματος ώστε να 
ανταποκριθεί υπεύθυνα στην εφαρμογή της συμμετοχικής 
αντεγκληματικής πολιτικής.
• Είναι απαραίτητο να διασαφηνισθεί ο κυρίαρχος χα-
ρακτήρας του αστυνομικού της γειτονιάς (αστυνομικός-
γραφειοκρατικός-κοινωνικός) και στην περίπτωση που πα-
ραμείνει κυρίως «αστυνομικός», τότε να αποφασισθεί αν 
θα ανήκει στο ΑΤ που είναι εγκατεστημένος ή σε διαφορε-
τική υπηρεσία.
• Για την ορθή λειτουργία του πρέπει να οργανωθεί βάσει 
εσωτερικής ιεραρχίας και να δημιουργηθεί αρμόδιο και 
κατάλληλο συντονιστικό όργανο.
• Η ανταπόκριση του ΑτΓ στην αποστολή του απαιτεί οργα-
νωμένη υπηρεσία, με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσω-
πικό, κατάλληλη δομή και συντονισμό. 
• Απαιτείται να προσδιορισθεί ο σκοπός της μορφής αυτής 
αστυνόμευσης, ως βασικός στο γενικότερο «στρατηγικό» 
πλαίσιο αντιμετώπισης της καθημερινής εγκληματικότη-
τας και των αντικοινωνικοτήτων καθώς και της μείωσης 
του συνδεομένου με αυτά αισθήματος ανασφάλειας των 
πολιτών.
• Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο ΑτΓ είναι ένα 
από τα «μέσα» για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και 
όχι το μοναδικό. Οι δράσεις του, θα πρέπει να συνδυάζο-
νται με αντίστοιχες δράσεις είτε άλλων υπηρεσιών της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, είτε άλλων υπηρεσιών της Ελληνικής 
Πολιτείας. 
• Έτσι, ο ρόλος του ΑτΓ θα πρέπει να είναι και διαμεσολα-
βητικός αλλά παράλληλα θα πρέπει να διατηρεί και την 
προβλεπόμενη από το σύνταγμα και το νόμο παρεμβατι-
κή δράση του σε τομείς εγκληματικότητας που εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητες και τις δυνατότητές του. Πιο συγκεκρι-
μένα, ο ρόλος και τα καθήκοντα του ΑτΓ θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνουν:
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- Προληπτική δράση σε συνδυασμό με αστυνομικά καθήκο-
ντα, κυρίως σε συμβάντα που σχετίζονται με μικροκλοπές, 
ενδοοικογενειακή βία, σχολικό εκφοβισμό, χρήση και δια-
κίνηση ναρκωτικών ουσιών σε δημόσιους χώρους και σχο-
λεία, διατάραξη κοινής ησυχίας, αδέσποτα ζώα, έκτακτα 
περιστατικά κλπ. 
- Έμφαση στην ενημέρωση και την επικοινωνία με τους πο-
λίτες. 
- Εμφανή παρουσία με πεζές και εποχούμενες περιπολίες.
- Δικτύωση με συναφείς φορείς.
• Η ερευνητική διαπίστωση στην αναφορά ορισμένων σε 
«δημοτικούς αστυφύλακες» είναι ενδεικτική της σύγχυσης 
αρμοδιοτήτων με τη Δημοτική Αστυνομία. Είναι σαφές ότι 
σε τομείς συναφούς αρμοδιότητας με τη Δημοτική Αστυνο-
μία, απαιτείται συντονισμένη δράση και συνεργασία. Ωστό-
σο, θα πρέπει να υπάρχει διάκριση αρμοδιοτήτων. 
• Αναφορικά με την επιλογή, θεωρείται σημαντικό οι ΑτΓ 
που θα επιλεγούν να επιθυμούν την ένταξή τους, ενώ συγ-
χρόνως θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κριτήρια δημοκρα-
τικής συμμετοχής και των γυναικών καθώς και διαδικασίας 
διασφάλισης του απαραίτητου ελάχιστου χρόνου παραμο-
νής στη θέση αυτή.
• Έμφαση πρέπει να δοθεί στην επιλογή των περιοχών 
εφαρμογής. Πρόκειται για μια συνθήκη ιδιαίτερης σημα-
σίας για την επιτυχή εφαρμογή του μέτρου αυτού αστυνό-
μευσης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν, 
συνδυαστικά, ορισμένα κριτήρια εφαρμογής, όπως είναι 
ενδεικτικά τα παρακάτω: 
- Οι περιοχές πρέπει να είναι «αστικές» και να έχουν χαρα-
κτήρα «γειτονιάς».
- Δεν προσφέρονται για εφαρμογή ορισμένες κεντρικές πε-
ριοχές της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας, δεδο-
μένου ότι ούτε τον χαρακτήρα «γειτονιάς» διαθέτουν, ούτε 
τα σχετικά με την εγκληματικότητα προβλήματα ανταπο-
κρίνονται στα κριτήρια της καθημερινής εγκληματικότητας 
επειδή η βαρύτητα και σοβαρότητά τους απαιτεί άλλου εί-
δους αστυνομική δράση που δεν μπορεί να αναληφθεί από 
τους ΑτΓ. 
- Ειδικά για τα νησιά, πρέπει να γίνει διάκριση βάσει των 
ιδιαιτεροτήτων τους και του μεγέθους τους και να ληφθεί 
επιπρόσθετα υπ’ όψιν ο τουριστικός χαρακτήρας, η είσο-
δος μεταναστών, καθώς και η αύξηση πληθυσμού και ανα-
γκών τους θερινούς μήνες.
• Όπως κάθε μέτρο επιστημονικής αντεγκληματικής πολι-
τικής, έτσι και το συγκεκριμένο θα πρέπει να αξιολογείται 
ως προς τους βασικούς στόχους της αστυνόμευσης της 
εγγύτητας, που είναι η εμπέδωση της εμπιστοσύνης του 

πολίτη στην αστυνομία, η πρόληψη και αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας και της ανασφάλειας.
• Ωστόσο, η σημαντικότερη «ανησυχία» τόσο της επιτρο-
πής όσο και των εφαρμοστών του ΑτΓ συνοψίζεται στην εν-
δεχόμενη αδυναμία ικανοποίησης των προσδοκιών των 
πολιτών λόγω αντικειμενικών δυσχερειών εντεινόμενων 
και από τις οικονομικές δυσχέρειες. 
V.- Εν κατακλείδι, η επιτυχία ενός θεσμού ή ενός μέτρου 
συναρτάται, βέβαια, με την εκάστοτε «πολιτική βούληση» 
και το σχετικό σχεδιασμό, αλλά το ουσιαστικότερο κριτή-
ριο επιτυχίας του είναι η ανταπόκρισή του σε πραγματικές 
ανάγκες τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει. Κομβικός 
είναι, επίσης, και ο ρόλος των ιδιαιτεροτήτων κάθε κοινω-
νίας. Με άλλα λόγια, είναι προφανές πως ό,τι εφαρμόσθη-
κε με επιτυχία στις ΗΠΑ ή στη Μ. Βρετανία δεν σημαίνει ότι 
θα τύχει ανάλογης επιτυχίας και στην Ελλάδα. Ενδεικτικά 
όσα προαναφέρθηκαν αναφορικά με την έννοια της κοι-
νότητας, τις σχέσεις πολιτών-αστυνομίας, τη συμμετοχική 
αντεγκληματική πολιτική και μια σειρά ακόμα από έννοιες 
που νοηματοδοτούνται διαφορετικά ανάλογα με το πλαίσιο 
αναφοράς. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η επιτυχής εφαρμογή 
ενός μέτρου ή θεσμού αντεγκληματικής πολιτικής δεν μπο-
ρεί να είναι αποσπασματική και εξαρτάται από τη βελτίω-
ση λειτουργίας του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο εντάσ-
σεται. Η αστυνομία, η δημόσια διοίκηση, η κοινωνία των 
πολιτών, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες μιας ολιστι-
κής προσέγγισης του θεμελιώδους ζητήματος της ασφά-
λειας των πολιτών75 και της σχετικής με την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας συζήτησης που θα 
πρέπει κάποια στιγμή να λάβει επιστημονικό και συστημα-
τοποιημένο χαρακτήρα. Μόνο τότε θα είναι πιθανό τα εγ-
χειρήματα προληπτικού και ‘κοινοτικού’ χαρακτήρα που 
εντάσσονται στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής αντεγκλημα-
τικής πολιτικής, να περάσουν από το στάδιο της πιλοτικής 
εφαρμογής σε εκείνο που θα τα καθιστά συστατικό στοι-
χείο της αντεγκληματικής μας πολιτικής.

Φεβρουάριος 2019

75.  Όπως ορθά αναφέρει ο Ν. Κουράκης στο «Ασφάλεια και ελευ-
θερία: Τα μεταξύ τους στατικά και δυναμικά όρια» στο Ζαρα-
φωνίτου Χ. (Επιμ.), (Αν)ασφάλεια, Αντεγκληματική Πολιτι-
κή και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Εργαστήριο Ποινικών και 
Εγκληματολογικών Ερευνών, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Εκδ. Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2007, σ.σ. 15-
33(17): «Ήδη από την εποχή του Διαφωτισμού και της Γαλλικής 
Επανάστασης 1789, η ασφάλεια αναγνωρίσθηκε ως φυσικό και 
απαράγραπτο δικαίωμα του ανθρώπου, ισότιμο προς την ελευ-
θερία, την ιδιοκτησία και την αντίσταση στην τυραννία».
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Εισαγωγή
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, διαπιστώνουμε διά-
φορες τάσεις που φαίνονται αντιφατικές και οι οποίες θα 
έπρεπε μάλλον να μας προβληματίσουν γιατί επηρεάζουν 
το φιλελεύθερο μοντέλο της Αντεγκληματικής πολιτικής σε 
σημείο που το βλέπουμε να κλυδωνίζεται επικίνδυνα1.

1.  Αστικοποίηση του ποινικού δικαίου: 
Οι συνώνυμες έννοιες της πρόληψης 
και της προφύλαξης 

Η πρώτη τάση παρατηρείται με την παρείσφρηση στο ποι-
νικό δίκαιο αρχών και μορφωμάτων που βρίσκονται και 
χρησιμοποιούνται σε άλλους κλάδους του δικαίου, όπως 
στο αστικό, ιδίως με την αρχή της προφύλαξης που μετα-
φέρθηκε στο ποινικό δίκαιο κυρίως από την ασφάλιση ατυ-
χημάτων.
Έτσι, απέναντι στην έννοια της επικινδυνότητας, βλέπου-
με ότι σταδιακά η έννοια της πρόληψης και της προφύ-

*  Η παρούσα μελέτη βασίστηκε σε εισήγηση της συγγραφέως με τον 
ίδιο τίτλο που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ελληνικής Εται-
ρείας Εγκληματολογίας, Αθήνα, 10-11 Ιανουαρίου 2019.

1.  Athan. Sykiotou, La politique criminelle sur le fil, Paris: IRJS, 
coll. Les voies du droit, 2018, σελ. 89 επ.

λαξης αποκτούν συνώνυμο περιεχόμενο2. Την προσέγγιση 
του αστικού με το ποινικό την βλέπουμε πιο καθαρά στην 
έννοια του «μηδενικού κινδύνου» στον οποίο αναφέρονται 
και οι δυο κλάδοι και στις προσπάθειες που κάνουν για να 
φτάσουν εκεί.
Αυτό όμως σημαίνει για το ποινικό δίκαιο ότι το έγκλη-
μα παύει να θεωρείται ως σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα 
συνδεόμενο με ποικίλους εγκληματογενείς παράγοντες 
και αρχίζει να γίνεται αντιληπτό ως μια μορφή γενικότερης 
διακινδύνευσης3 που παράγεται από τις κοινωνίες που κα-
λούνται να μοιραστούν και να διαχειριστούν ένα ρίσκο. Μ’ 
αυτή όμως την έννοια, το έγκλημα αρχίζει να «αποηθικο-
ποιείται», γιατί προσλαμβάνεται ως «ατύχημα»4 που μπο-
ρεί να υπολογιστεί, να προβλεφθεί και εν τέλει να απο-
φευχθεί. Θεωρείται δηλ. περισσότερο τεχνικό και λιγότερο 
ηθικό πρόβλημα. Από τη στιγμή όμως που θεωρείται ως 
ατύχημα, παγιώνει την αντίληψη των πολιτών ότι είναι μοι-
ραίο: διαχειρίσιμο, αλλά αναπόφευκτο.
Έτσι, αυτή η τάση στην Αντεγκληματική πολιτική εστιά-
ζει περισσότερο στην «τεχνολογική εξουδετέρωση» του 

2.  Mireille Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde 
dangereux, Paris: Seuil, σελ. 25 επ.

3.  David Garland, “The Rise of Risk”, στο: R. Ericson (ed.), Risk and 
Morality, Toronto: University of Toronto Press, 2003, σελ. 48-86.

4.  Αθαν. Συκιώτου, «Παγκοσμιοποίηση και Αντεγκληματική 
πολιτική», ΠοινΔικ 7/2016, σελ. 552-562. 

Η πρόληψη του εγκλήματος 
στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης

Πρόληψη ή προφύλαξη;*

Αθανασίας Συκιώτου
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης παρατηρούμε μια 
σταδιακή προσέγγιση των κλάδων του δικαίου, ιδίως 
του ποινικού και του αστικού, μέσω της ομογενοποίη-
σης εννοιών, όπως η πρόληψη και η προφύλαξη, που 
έχουν αποκτήσει συνώνυμο περιεχόμενο απέναντι στην 
έννοια της επικινδυνότητας. Στο όνομα της αρχής της 
προφύλαξης που μεταφέρθηκε στο ποινικό δίκαιο από 
την ασφάλιση κινδύνων, διαπιστώνουμε την εγκατάλει-
ψη της αρχής της υπαιτιότητας του δράστη και της ελεύ-
θερης βούλησής του. Η προσέγγιση του αστικού με το 
ποινικό καταλήγει στο ότι και οι δυο κλάδοι σήμερα ανα-
φέρονται στον «μηδενικό» κίνδυνο και κάνουν τα πάντα 
για να φτάσουν εκεί. Βέβαια, μπροστά σ’ένα «κίνδυνο» 
ένας βαθμός πρόβλεψης και πρόληψης είναι αναγκαί-
ος τόσο στο αστικό, όσο και στο ποινικό. Ωστόσο, και οι 
δύο κλάδοι προσπαθούν να είναι ακριβείς στις προβλέ-
ψεις τους, με σκοπό να προλάβουν το έγκλημα, αλλά 
αυτό δεν είναι απόλυτα εφικτό. Εν τέλει, φαίνεται ότι η 
έννοια της επικινδυνότητας διαστρεβλώνει τόσο το αστι-
κό όσο και το ποινικό δίκαιο, αφού δεν μπορεί να υπάρ-
ξει πρόβλεψη χωρίς ποσοστό λάθους.

In this era of globalization we observe a gradual conver-
gence of the sectors of law, especially between criminal 
and civil law and the homogenization of concepts, such 
as prevention and precaution, which have acquired syn-
onym content opposite to the concept of risk. Under the 
precautionary principle, which has been transferred to 
the criminal law from the insurance of risks, we see the 
abandonment of the principle of the liability of the of-
fender and of his free will. The approach of civil to crim-
inal law concludes that today both sectors refer to “zero 
risk” and do everything to get there. Of course, in front 
of a “risk” a degree of anticipation and prevention is 
necessary both in civil and in criminal sectors. Howev-
er, both sectors are trying to be accurate in their predic-
tions, with a view to prevent crime, but this is not to-
tally possible. Ultimately, it seems that the concept of 
“risk” distorts both civil and criminal law, since there 
cannot be prediction without an error rate.
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εγκληματικού κινδύνου. Είναι αυτή που χαρακτηρίζεται ως 
«διαχειριστική» (managerial), υπογραμμίζοντας την ασφα-
λιστική (insurance) και αναλογιστική (actuarial)5 λογική 
της τόσο στον έλεγχο του εγκλήματος, όσο και στον τρόπο 
απονομής της δικαιοσύνης, εισάγοντας μάλιστα νέα ορολο-
γία για να την περιγράψει όπως: “actuarial justice”, “in-
surance management perspective”, ή “risk management 
perspective”. Όροι που παραπέμπουν σαφώς στην ασφά-
λιση ατυχημάτων χρησιμοποιούνται και για τη «διαχείριση» 
του εγκληματικού φαινομένου.
Όπως είναι εμφανές, στόχος της τάσης αυτής δεν είναι η 
βελτίωση ή επανένταξη των εγκληματιών, αλλά η εξουδε-
τέρωση της επικινδυνότητας των πράξεών τους. Όλα κι-
νούνται γύρω από μια καθαρά ωφελιμιστική λογική (cost/
benefit analysis).
Αυτή η τάση6 στοχεύει στην έγκαιρη πρόληψη μέσω της 
«διαχείρισης» ολόκληρων ομάδων που ενσαρκώνουν τα 
προφίλ των εγκληματικών κινδύνων και που πιθανολογεί-
ται ότι θα αναπτύξουν συγκεκριμένους τύπους εγκλημα-
τικότητας. Η σκιαγράφηση (: profiling) των υπόπτων έχει 
αναχθεί πλέον όχι τόσο σε μέθοδο ταυτοποίησης δραστών 
συγκεκριμένων εγκλημάτων (όπως άλλωστε αρχικώς ήταν 
η αποστολή της), όσο σε μέτρο σύγκρισης των «τίμιων αν-
θρώπων» από τους εγκληματίες7 (όπως στην εποχή του Λο-
μπρόζο). Έτσι, οι διαδικασίες της πρόληψης δεν εστιάζουν 
σε αιτίες που σχετίζονται με το έγκλημα, αλλά στα χαρα-
κτηριστικά ομάδων που εκλαμβάνονται ως πηγές κινδύ-
νων ενισχύοντας τον έλεγχό τους με παρακολούθηση σε 
συνεχή βάση. 
Ωστόσο, βλέπουμε ότι σήμερα, ο «γεννημένος εγκληματί-
ας» του Λομπρόζο έχει αντικατασταθεί από τον «επικίνδυ-
νο εγκληματία», του οποίου το προφίλ δεν είναι πιο κα-
θησυχαστικό. Επανερχόμαστε σήμερα, ενάμισι αιώνα μετά 
την υποτιθέμενη κατάρριψη της λομπροζιανής θεωρίας8 
πάλι σε φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, που σήμερα βέ-
βαια ονομάζονται: βιομετρικά δεδομένα.

5.  Η αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης του κινδύνου (actuarialism) 
εμφανίστηκε για πρώτη φορά με τη θεωρία του Ernest Burgess 
στη δεκαετία του 1930 ως εργαλείο στην πρόγνωση της 
εγκληματικότητας. Τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε στις ΗΠΑ ως 
μέθοδος για τη μέτρηση της επικινδυνότητας βίαιων εγκλημάτων 
με κλίμακα διακινδύνευσης βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών 
του ατόμου (actuarial risk assessment tool) π.χ. στη χρήση 
ναρκωτικών. Βλ. Bernard Harcourt, Against Prediction: 
Profiling, Policing, and Punishing in an Actuarial Age, Chicago: 
University of Chicago Press, 2007.

6.  Η τάση αυτή πήρε μορφή στη Ν Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90 φτάνοντας σταδιακά: από τον συντηρητικό Banfield στα 
μέσα της δεκαετίας του ’70 στον νεο-συντηρητικό Wilson, σε 
συνεργασία με τον Herristein (: “Crime and Human Nature”) 
και στη διάσημη θεωρία των James Wilson και Georges Kelling (: 
1982, “Broken Windows. The Police & Neighbourhood Safety”) 
στη δεκαετία του ’80 που συνδέθηκε με την πολιτική της 
μηδενικής ανοχής. Βλ. Τόνια Τζαννετάκη, Ο νεοσυντηρητισμός 
και η πολιτική της μηδενικής ανοχής. Μια κριτική θεώρηση των 
θέσεων του James Q. Wilson, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, 2006.

7.  Κατά τη σύλληψη του Lombroso, που ήθελε τους εγκληματίες 
βιολογικά ανώμαλες προσωπικότητες, μόνες αυτές ικανές να 
διαπράξουν έγκλημα, σε αντίθεση με τους «τίμιους ανθρώπους».

8.  Cesare Lombroso, Ο εγκληματίας άνθρωπος, 1876 (μετ. Έλλη 
Αλεξίου, Εκδ. Ψίχαλου, Αθήνα, χ.χ.).

Από τη διάγνωση του εγκλήματος, περάσαμε στην πρόγνω-
ση του ενδεχόμενου εγκλήματος και γι’ αυτό τον λόγο πολ-
λαπλασιάζουμε τα αρχεία προσωπικών δεδομένων, για την 
αξιοπιστία των οποίων κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί9. 
Αυτή η προσέγγιση ποινικού και αστικού συστήματος, 
πέρα από το ότι «αποπροσωποιεί»10 τον εγκληματία, κα-
θιστώντας τον βαθμιαία «αντικείμενο»11, ευνοεί περισσό-
τερο εξωδικαστικές διαδικασίες. Η επίκληση όρων όπως 
«ανιχνευσιμότητα» για τη δικαιολόγηση της ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης, παραπέμπει στη μεταμόρφωση του αν-
θρώπου σε επικίνδυνο αντικείμενο, δηλ. σε μια αντικειμε-
νοποίησή του με την κυριολεκτική έννοια, η οποία —σύμ-
φωνα με την Delmas-Marty—, «απανθρωπίζει τον άνθρωπο 
αντί να τον καθιστά υπεύθυνο»12.
Φυσικά, ενόψει ενός «κινδύνου» ένας βαθμός πρόβλεψης 
φαίνεται απαραίτητος τόσο για το αστικό, όσο και για το 
ποινικό δίκαιο13. Όμως και οι δύο κλάδοι προσπαθούν να 
είναι χωρίς σφάλματα στις προβλέψεις τους, αλλά αυτό 
δεν είναι εφικτό. 
Ο πολλαπλασιασμός των νόμων βασιζόμενων στην αρχή 
της προφύλαξης, οδηγεί σε μια παραβίαση ολοένα και πιο 
σοβαρή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής μέσω της αθρό-
ας δημιουργίας αρχείων συλλογής προσωπικών δεδομέ-
νων. 
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η εποχή του Δικαίου που ήταν 
θεμελιωμένη σε συγκεκριμένες και σαφείς εγγυήσεις και 
αρχές καθίσταται όλο και πιο θολή.

2. Προληπτική καταστολή
Η δεύτερη τάση είναι η ευρεία προεγκληματική παρέμβαση 
με χαρακτήρα προληπτικής καταστολής.
Η επιδίωξη της ασφάλειας έχει γίνει πια αυτοσκοπός με συ-
νέπεια η συναίνεση να καθίσταται σιωπηλό χαρακτηριστι-
κό ελέγχου για την έγκαιρη πρόληψη. Όλοι ελέγχονται και 
όλοι αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει παραβάτες. Ρίχνο-
ντας όμως το βάρος στην έγκαιρη πρόληψη, με την έννοια 
της έγκαιρης πρόγνωσης της επικινδυνότητας, δεν ελέγχε-
ται η απόκλιση από τον κανόνα, αλλά πιστοποιείται η συμ-
μόρφωση στους κανόνες ελέγχου, με συνέπεια η υποψία 
να πέφτει πάνω στον καθένα και να διαμοιράζεται η ευθύ-
νη για την ατομική ασφάλεια του καθενός14. Συνέπεια τού-
του είναι και η αλλαγή στο βάρος της απόδειξης, εφόσον 
ο καθένας καθίσταται υποχρεωμένος ν’αποδείξει ότι δεν 
είναι εγκληματίας. 
Η προγνωστική δικαιοσύνη οδηγεί σε μια προληπτική άμυ-
να ιδιαίτερα κατασταλτική, η οποία με τη σειρά της οδη-

9.  M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, 
όπ. παρ., σελ. 47.

10.  M. Delmas-Marty, Aux quatre vents du monde, Paris: Seuil, 
2016, σελ. 28.

11.  G. Guidicelli-Delage, “Droit pénal de la dangerosité. Droit 
pénal de l’ennemi”, RSC 2010 (1), σελ. 77.

12.  M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, 
όπ. παρ., σελ. 47-48. 

13.  M. Delmas-Marty, “Vers une justice pénale prédictive”, σε 
Humanisme et Justice, Mélanges en l’honneur de Geneviève 
Giudicelli-Delage, Paris: Dalloz, 2016, σελ. 57 επ. 

14.  Αθαν. Συκιώτου, «Παγκοσμιοποίηση και Αντεγκληματική 
πολιτική», όπ. παρ., σελ. 560. 
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γεί σε σαφή ολίσθηση του φιλελεύθερου μοντέλου της Α-
ντεγκληματικής πολιτικής προς ένα μοντέλο το οποίο έχει 
απολυταρχικά χαρακτηριστικά. 
Η ενίσχυση των αστυνομικών εξουσιών οδηγεί στην ολο-
ένα και μεγαλύτερη εντατικοποίηση διαδικασιών κατ’ 
εξαίρεση. Διάφορα δικαιώματα και ελευθερίες, όπως η 
ελευθερία της κίνησης, το δικαίωμα στην ασφάλεια, το δι-
καίωμα στην ιδιωτική ζωή και το απαραβίαστο της κατοι-
κίας, το δικαίωμα υπεράσπισης και το τεκμήριο της αθωό-
τητας, υπόκεινται συνεχώς σε σημαντικούς περιορισμούς, 
με πρόσχημα κυρίως την καταπολέμηση της τρομοκρα-
τίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο γαλλικός νόμος υπ’ 
αριθ. 2017-1510 της 30ης Οκτωβρίου 201715, για την ενί-
σχυση της εσωτερικής ασφάλειας και της καταπολέμησης 
της τρομοκρατίας, ο οποίος προκειμένου να θέσει τέρμα 
στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης ενσωματώνει στο κοινό 
δίκαιο διατάξεις που μέχρι εκείνη τη στιγμή ανήκαν στο 
καθεστώς εξαίρεσης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 
Ο νόμος εδραιώνει την τάση των τελευταίων ετών της με-
τάθεσης μιας σειράς εξουσιών της δικαιοσύνης προς την 
αστυνομία, όπως ο κατ’ οίκον περιορισμός, η ηλεκτρονική 
επιτήρηση ή η απαγόρευση συναναστροφής με ορισμένα 
άτομα. Έτσι, ο αρχηγός της αστυνομίας έχει αρμοδιότητα 
να θεσπίσει περιμέτρους προστασίας, όπως στο καθεστώς 
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, την πρόσβαση στις ο-
ποίες και την κυκλοφορία μπορεί να ρυθμίζει ο ίδιος (άρθ. 
L. 226-1). Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να 
αποφασίσει τον περιορισμό της ελευθερίας και την παρα-
κολούθηση οποιουδήποτε προσώπου για το οποίο υπάρ-
χουν σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν ότι η συμπεριφορά 
του συνιστά ιδιαίτερα σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και 
δημόσια τάξη (άρθ. L. 228-1 έως L.228-5). Στις περιπτώ-
σεις αυτές, ο εισαγγελέας του Παρισιού και ο κατά τόπον 
αρμόδιος εισαγγελέας απλώς και μόνο «ενημερώνονται» 
από την Αστυνομία. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα επιβολής 
απαγόρευσης κυκλοφορίας στους (ασυνόδευτους από γο-
νέα) ανηλίκους κάτω των 18 ετών με απόφαση του νομάρ-
χη ή του δημάρχου για τις βραδινές ώρες από 10 μ.μ. μέ-
χρι 6 π.μ. (ή μεταξύ 9 μ.μ. και 4 π.μ.). Το μέτρο αυτό έχει 
εφαρμοστεί σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, όπως στη Νά-
ντη16. 
Εν όψει των ανωτέρω διαπιστώνουμε τα εξής:
1. Aρχίζουν και τιμωρούνται όλο και περισσότερα στάδια 
πριν το πέρασμα στην πράξη. 
2. Περισσότερα στάδια πριν ακόμη τις ήδη θεωρούμενες 
προπαρασκευαστικές πράξεις αρχίζουν και θεωρούνται όχι 
μόνο παρέκκλιση, αλλά τετελεσμένα εγκλήματα. Δηλαδή, 
όλο και διευρύνεται το αξιόποινο, έτσι ώστε να συμπερι-
λάβει όχι μόνο προπαρασκευαστικές πράξεις, αλλά πολύ 
περισσότερα προηγούμενα στάδια της προπαρασκευής. 
3. Τούτο όμως, δεν έχει σκοπό την πρόληψη, με την έννοια 
να ληφθούν μέτρα, ώστε να διοχετευτεί μια παρέκκλιση 
σε κοινωνικά υγιείς δραστηριότητες, αλλά, αντίθετα, έχει 
σκοπό την τιμωρία της παρέκκλισης και ακόμη, της ίδιας 
της επιθυμίας. Παράδειγμα, ο γαλλικός νόμος της 3ης Ιου-

15.  Journal Officiel 255/ 31.10.2017.
16.  Βλ. άρθρο στην εφημερίδα Ouest-France της 1-10-2018 με τίτ-

λο: “Sud de Nantes. Le couvre-feu pour les mineurs, pendant 
les vacances”: https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/
nantes-44000/sud-de-nantes-le-couvre-feu-pour-les-mineurs-
pendant-les-vacances-5996346

νίου 2016 (που προσέθεσε άρθ. 421-2-5-2 στον γαλλικό 
ποινικό κώδικα) που τιμωρεί με φυλάκιση δύο ετών και 
χρηματική ποινή 30.000 ευρώ τη συστηματική επίσκεψη σε 
ιστότοπους τρομοκρατικών οργανώσεων17. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι για να μη τιμωρηθεί η παραπάνω συμπεριφο-
ρά, ο κατηγορούμενος πρέπει να αποδείξει ότι η επίσκεψή 
του σ’ αυτούς στους ιστότοπους έγινε καλόπιστα ή ότι είχε 
σκοπό την έρευνα.
4. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε συναίρεση δύο εννοιών: 
του εγκλήματος και της παρέκκλισης, κάτι που προσιδιά-
ζει σαφώς σε απολυταρχικά μοντέλα. Γιατί σ’ ένα φιλελεύ-
θερο και δημοκρατικό μοντέλο Αντεγκληματικής πολιτικής, 
δεν νοείται τέτοια συναίρεση, αφού το έγκλημα αντιμετω-
πίζεται διαφορετικά από την παρέκκλιση.
Η ολοένα και συχνότερη δημιουργία εγκλημάτων διακιν-
δύνευσης, οδηγεί στην ανάγκη για μια έγκαιρη πρόγνωση 
του εγκλήματος και, ως εκ τούτου, στην προληπτική κα-
ταστολή του. Αυτό σημαίνει ότι η πληροφόρηση σχετικά με 
την επικείμενη τέλεση του εγκλήματος είναι απαραίτητη (ι-
διαίτερα για το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα), γεγονός 
ωστόσο που εξυψώνει τον πληροφοριοδότη σε πολύτιμο 
συνεργάτη των κατασταλτικών αρχών και σε στρατηγικό 
παράγοντα της Αντεγκληματικής πολιτικής. Με πρόσχημα 
την προστασία της ασφάλειας από πιθανή τέλεση σοβα-
ρών εγκλημάτων, κυρίως τρομοκρατικών πράξεων18, και 
με εργαλείο τις νέες τεχνολογίες, διαπιστώνουμε την προε-
γκληματική επέμβαση κρατικών και υπερ-κρατικών αρχών 
(όπως π.χ. στην περίπτωση του συστήματος πληροφοριών 
Σένγκεν - SIS), με συνέπεια παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής 
και της προστασίας προσωπικών δεδομένων19.
Μάλιστα, το περίεργο είναι ότι σύμφωνα με στατιστικά 
στοιχεία του ΟΗΕ τα σοβαρά εγκλήματα περιλαμβανομέ-
νων και των ανθρωποκτονιών εκ προθέσεως, δεν υπερβαί-
νουν κατά μέσο όρο ποσοστό 0,006 τοις εκατό του παγκό-
σμιου πληθυσμού20, κάτι που δεν μπορεί να δικαιολογήσει 
τα παγκόσμια μέτρα περιορισμού της ελευθερίας και τις 

17.  Παρά το γεγονός ότι ο νόμος επικρίθηκε από το γαλλικό Συ-
νταγματικό Συμβούλιο. Βλ. αποφάσεις της 9ης Φεβρουαρίου 
2017 και της 15ης Δεκεμβρίου 2017. 

18.  Βλ. Γιώργος Νικολόπουλος, Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέας 
Αντεγκληματικής Πολιτικής, Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, σελ. 
200.

19.  Βλ. Αθαν. Συκιώτου, Το Διαδίκτυο ως σύγχρονο όχημα 
θυματοποίησης, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
2009, σελ. 150 επ./ Της ιδίας, «Η προληπτική χρήση του 
Διαδικτύου στο όνομα της ασφάλειας», σε: Το Δημόσιο Δίκαιο 
σε εξέλιξη, Σύμμεικτα προς τιμήν του Καθηγ. Π. Παραρά, 
Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2012, σελ. 987-
1004.

20.  Το 2018 σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του γραφείου του 
ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το έγκλημα επί συνόλου 216 κρατών 
καταγράφηκαν 437.000 ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης σε πα-
γκόσμιο επίπεδο (6,2 και 6,9 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κα-
τοίκους), εκ των οποίων 22.000 στην Ευρώπη. Το 2015, σύμ-
φωνα με την Eurostat, περίπου 5.000 ήταν συνολικά τα θύματα 
ανθρωποκτονιών εκ προθέσεως στην Ε.Ε. Βλ. Eurostat, “Inten-
tional Homicide Victims in the EU”: https://ec.europa.eu/eu-
rostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180222-1. Επί-
σης, βλ. IPI - Global Observatory, “Murder Rate Worldwide”, 
2015: https://theglobalobservatory.org/2015/05/homicide-
monitor-brazil-mapping/ UNODC, Global Study on Homicide, 
2018. 
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προληπτικές επεμβάσεις εναντίον όλων των ατόμων21. 
Ωστόσο, υπάρχει δυσανάλογα μεγάλο ενδιαφέρον για την 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, όπως αποδεικνύεται από 
το κοινό παγκόσμιο νομοθετικό πλαίσιο που αποτελείται 
από 19 διεθνή κείμενα κατά της τρομοκρατίας, καθώς και 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών, πλήθος συμβάσεων, πρωτοκόλλων και ψη-
φισμάτων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της παγκό-
σμιας αντιτρομοκρατικής στρατηγικής του ΟΗΕ. Απ’ ότι 
φαίνεται, από τη μελέτη των κειμένων που έχουν υιοθε-
τηθεί σε επίπεδο ΟΗΕ, βασικός πυρήνας όλων των μέτρων 
για την πρόληψη της τρομοκρατίας είναι ο πολλαπλασια-
σμός μητρώων επικινδύνων22. 

3.  Η στάση της νομολογίας 
των ευρωπαϊκών δικαστηρίων

Προσωπικά βρίσκω πολύ ανησυχητική τη μεταστροφή της 
νομολογίας του ΕΔΔΑ. Τον Ιούνιο του 2018, στην απόφαση 
Centrum för Rättvisa κατά Σουηδίας, το ΕΔΔΑ23, επικυρώ-
νοντας ομόφωνα τον νόμο περί διεθνούς παρακολούθησης 
της Σουηδίας, κατέστησε σαφές, ότι η μαζική παρακολού-
θηση αποτελεί μια νόμιμη πολιτική που τα κράτη μέλη μπο-
ρούν ν’ αναπτύξουν ελεύθερα, θεωρώντας μάλιστα ότι 
πρόκειται για ένα «πολύτιμο μέσο» που μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν τα κράτη μέλη για την προστασία της κοινωνί-
ας από το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία (πα-
ράγραφος 386). Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται πια για ένα 
ζήτημα σχετικά με τη νομιμότητα των πολιτικών της επιτή-
ρησης της μάζας, αλλά μάλλον για ζήτημα σχετικό με τον 
τρόπο εφαρμογής του.
Τον Σεπτέμβριο του 2018, με την απόφαση Big Brother 
Watch κ.ά. κατά Η.Β., το ΕΔΔΑ24 επικύρωσε αυτή τη θέση 
κρίνοντας ότι το καθεστώς της μαζικής παρακολούθησης 
δεν αποτελεί από μόνο του παραβίαση της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης, ωστόσο, υπάρχει παραβίαση όταν το καθεστώς 
αυτό στερείται συγκεκριμένου πλαισίου25.
Στο ζήτημα αυτό, διαπιστώνουμε μιαν αντίθεση μεταξύ του 
«δικαίου της ΕΣΔΑ» και του «δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης». Και τούτο γιατί, αντίθετα από το ΕΔΔΑ, για το Δικα-
στήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ο αδιάκριτος και 
πολύ γενικός χαρακτήρας της συλλογής και της επεξεργα-
σίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και 
για να προστατεύσει την κοινωνία από σοβαρά εγκλήμα-
τα, ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες και απαιτεί «οι εξαιρέσεις από την προστα-

21.  Βλ. Pascal BEAUVAIS, “La nouvelle surveillance pénale”, σε: 
Humanisme et Justice, Mélanges en l’honneur de Geneviève 
Giudicelli-Delage, Paris: Dalloz, 2016, σελ. 259 επ., ιδίως: 
σελ. 270-271.

22.  Βλ. United Nations Declaration on Crime and Public Security 
και Guidelines for the Prevention of Crime, Plans of action for 
the implementation of the Vienna Declaration on Crime and 
Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century 
Compendium, σελ. 223 και 229 σημείο 24 (c) και σελ. 414 επ.

23.  ΕΔΔΑ, Centrum för Rättvisa v. Sweden, 19.6.2018 (Αρ.αίτ. 
35252/08).

24.  ΕΔΔΑ, Big Brother Watch κ.ά. κατά Η.Β., 13.9.2018 (Αρ.αίτ. 
58170/13, 62322/14 και 24960/15).

25.  Το ΕΔΔΑ βέβαια στην συγκεκριμένη περίπτωση δέχτηκε την 
παραβίαση των άρθ.8 (προστασία της ιδιωτικής ζωής) και του 
άρθ. 10 (ελευθερία έκφρασης).

σία των προσωπικών δεδομένων και οι περιορισμοί αυτής 
να είναι μέσα στα όρια του απολύτως αναγκαίου». Στην 
περίφημη απόφαση «Schrems» του 201526 —μετά τις απο-
καλύψεις του Snowden27— το ΔΕΕ ακύρωσε το πρόγραμμα 
Safe Harbor, το οποίο επέτρεπε από το 2000 σε αμερικανι-
κές εταιρείες, με βάση την απόφαση 520/2000 της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, την εξαγωγή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ΔΕΕ διευκρί-
νισε σαφώς ότι ένας «κανονισμός που επιτρέπει στις δημό-
σιες αρχές να έχουν γενικευμένη πρόσβαση στο περιεχόμε-
νο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να θεωρηθεί ότι 
προσβάλλει το ουσιαστικό περιεχόμενο του θεμελιώδους 
δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής». Ομοίως, 
η «ομάδα του άρθρου 29», που συγκεντρώνει όλες μαζί 
τις ευρωπαϊκές αρχές για τον έλεγχο των προσωπικών δε-
δομένων (και η οποία από την έναρξη ισχύος του Κανονι-
σμού GDPR28, μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-
στασίας των δεδομένων), δημοσίευσε τον Δεκέμβριο 2017 
την πρώτη της έκθεση σχετικά με την ασπίδα προστασί-
ας (: Privacy Shield), όπου «επαναλαμβάνει τη μακρόχρο-
νη θέση της σύμφωνα με την οποία μια μαζική, αδιάκρι-
τη επιτήρηση των ατόμων δεν μπορεί να θεωρηθεί ποτέ 
ως αναλογική και απολύτως αναγκαία σε μια δημοκρατική 
κοινωνία, όπως απαιτεί η προστασία που προσφέρουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα».
Και ενώ, το 2016, στην απόφαση Szabo και Vissy κατά Ουγ-
γαρίας29, το ΕΔΔΑ πράγματι είχε δώσει την εντύπωση ότι 
συντάσσεται με την θέση της «απόλυτης αναγκαιότητας» 
του ΔΕΕ σχετικά με τη μαζική παρακολούθηση (αφού κατα-
δίκασε την Ουγγαρία για τη νομοθεσία της σχετικά με τις 
συγκεκαλυμμένες δράσεις της αντιτρομοκρατικής παρακο-
λούθησης), τελικά, δυο χρόνια μετά, με την απόφαση “Big 
Brother Watch”, το ΕΔΔΑ δείχνει ότι δεν συμφωνεί και εγεί-
ρει ερωτήματα σχετικά με τον «κατακερματισμό» του Ευ-
ρωπαϊκού δικαίου της προστασίας των προσωπικών δεδο-
μένων και της ιδιωτικής ζωής.

26.  ΔΕΕ, Maximilian Schrems κατά Επιτρόπου για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων (Data Protection Commissioner), 
6.10.2015 (υπόθ. C-362/14) και ΔΕΕ, Maximilian Schrems κατά 
Ireland limited, 25.1.2018 (υπόθ. C-498/16). Ο προσφεύγων 
ζήτησε αποζημίωση για τη βλάβη που του προξένησε 
το Facebook από την παραβίαση των διατάξεων για την 
προστασία των δεδομένων. Βλ. επίσης, M. SCHREMS, Kämpf 
um deine Daten, Wien: edition a, Auflage: 2, 2014, passim.

27.  Βλ. το έργο του Glenn GREENWALD, θεματοφύλακα των 
εγγράφων που αφαιρέθηκαν από την National Security Agency 
από τον Edward Snowden: “Nulle part où se cacher”, Paris: JC 
Lattès, 2014.

28.  Πρόκειται γα τον Κανονισμό no 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθε-
ρη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δε-
δομένων ή ευρέως γνωστός από τα αρχικά GDPR), Επίσημη 
Εφημερίδα της Ε.Ε., L 119, 4.5.2016, σελ. 1-88.

29.  ΕΔΔΑ, Szabo και Vissy κατά Ουγγαρίας της 12ης Ιανουαρίου 2016 
(Αρ. αίτ. 37138/14). Βλ. επίσης, Sarah VINCENT, ‘‘Did the Eu-
ropean Court of Human Rights Just Outlaw “Massive Monitor-
ing of Communications” in Europe?’’, Center for Democracy & 
Technology (CDT), 13.1.2016.
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4. Το δίπολο πρόληψη / μη-πρόληψη
Στο σημείο αυτό πρέπει να εξετάσουμε συνολικά την πρό-
ληψη και κυρίως να δούμε τι πρόοδος έχει σημειωθεί σε δι-
εθνές επίπεδο. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις στρατηγι-
κές του ΟΗΕ για την πρόληψη του εγκλήματος που έχουν 
αναχθεί και στην λεγόμενη «μπλε Εγκληματολογία»30.
Από το 1872, που έλαβε χώρα το πρώτο διεθνές συνέδριο 
στο Λονδίνο για την πρόληψη του εγκλήματος τι πρόοδος 
έχει γίνει στην πρόληψη του εγκλήματος μέχρι σήμερα; 
Σ’ αυτό το διάστημα, παρά τον τεράστιο όγκο κανόνων και 
προτύπων των Ηνωμένων Εθνών31 σε σχέση με την πρόλη-
ψη του εγκλήματος και την ποινική δικαιοσύνη, που καλύ-
πτουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως δικαιοσύνη για 
τους ανήλικους παραβάτες, μεταχείριση των δραστών, διε-
θνή συνεργασία, καλή διακυβέρνηση, προστασία θυμάτων 
και βία κατά των γυναικών, δεν φαίνεται να έχουμε προο-
δεύσει και πολύ.
Παρά το γεγονός ότι ο ΟΗΕ (συγκεκριμένα το Γραφείο του 
ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το έγκλημα που είναι ο θεμα-
τοφύλακας των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη του 
εγκλήματος και την ποινική δικαιοσύνη) προωθεί στρα-
τηγικές, σχέδια και προγράμματα32, τα οποία είναι πολυ-
τομεακά, διεπιστημονικά και ευνοούν τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών και παρά το γεγονός ότι ο ΟΗΕ επι-
κεντρώνεται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων και 
εγχειριδίων33 για την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής 
και παροχής τεχνικής βοήθειας στα κράτη μέλη, η πρόλη-
ψη του εγκλήματος δεν έχει σημειώσει θεαματικά αποτελέ-
σματα. Παρά την πληθώρα προγραμμάτων και χρημάτων 
που έχουν δαπανηθεί στην πρόληψη τίποτε ουσιαστικό δεν 
έχει σημειωθεί σε κανένα τομέα.
Όλα αυτά τα ψηφίσματα και οι διακηρύξεις σε διεθνές επί-
πεδο δεν είναι παρά ευχολόγια με μηδενική δεσμευτική 
ισχύ για τα κράτη. Επίσης, φαίνεται ότι η πρόληψη του 
εγκλήματος είναι κάπως διάσπαρτη και ο ΟΗΕ παραδέχεται 
ότι στο θέμα της πρόληψης του εγκλήματος «δεν υπάρχει 
ακόμη αρκετή πρόληψη». Μάλιστα, θεωρεί ότι είναι «πιο 

30.  Βλ. Stamowir Marek Redo, Blue Criminology, The Power of 
United Nations Ideas to Counter Crime Globally. A Monograph-
ic Study, HEUNI, 2012.

31.  Αξίζει να δει κανείς και μόνον την Επιτομή των Ηνωμένων 
Εθνών για τους κανόνες και πρότυπα στην πρόληψη του εγκλή-
ματος και την ποινική δικαιοσύνη (: Compendium of United 
Nations standards and norms in crime prevention and crim-
inal justice), που περιέχει τα κείμενα που εγκρίθηκαν από τη 
διεθνή κοινότητα στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος και 
την ποινική δικαιοσύνη σε διάστημα εξήντα ετών. Οι κατευθυ-
ντήριες γραμμές για την πρόληψη του εγκλήματος, που υιο-
θετήθηκαν το 2002 ρητά βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία 
ότι η πρόληψη του εγκλήματος έχει σαφή αποτελέσματα (άρ-
θρο I.1). Η πρώτη έκδοση της επιτομής εκδόθηκε το 1992 και η 
δεύτερη το 2006. Βλ. UNODC, Compendium of United Nations 
standards and norms in crime prevention and criminal jus-
tice, Vienna, 2016.

32.  Τέτοιες στρατηγικές και σχέδια δράσης υποστηρίζονται 
από τις Βασικές αρχές για την πρόληψη του εγκλήματος 
(Κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη του εγκλήματος, 
ECOSOC ψήφισμα 2002/13 «Δράση για την προώθηση της 
αποτελεσματικής πρόληψης του εγκλήματος»).

33.  UNODC, Handbook on the Crime Prevention Guidelines. Mak-
ing them Work, Criminal Justice Handbook Series, New York, 
2010/ UNODC – UNHabitat, Cross-cutting Issues. Crime Preven-
tion Assessment Toolkit, New York, 2009.

εύκολο να υπάρξει πρόληψη των διεθνών συγκρούσεων 
παρά πρόληψη του εγκλήματος»34. Αν αναλογιστεί κανείς 
την αποτυχία του ΟΗΕ στο ζήτημα της πρόληψης των συ-
γκρούσεων, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να έχει και πολ-
λά περιθώρια αισιοδοξίας για την πρόληψη του εγκλήμα-
τος…

5. Αποκαταστατική δικαιοσύνη
Ειδικά για την αποκαταστατική δικαιοσύνη35 που αποτελεί 
και μια από τις στρατηγικές που προωθεί για την πρόλη-
ψη του εγκλήματος ο ΟΗΕ, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 
ούτε οι Βασικές αρχές του ΟΗΕ σχετικά με τη χρήση των 
προγραμμάτων αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε ποινικές 
υποθέσεις (: Basic Principles on the Use of Restorative Jus-
tice Programmes in Criminal Matters) έτυχαν της θετικής 
αποδοχής που θα ανέμενε κανείς σε ευρεία κλίμακα, ενώ 
αντίθετα σε ορισμένα υπό ανάπτυξη κράτη ίσως να τους 
έδωσε και μεγαλύτερο έρεισμα για να επιλύουν σοβαρότα-
τα εγκλήματα σε τοπικά συμβούλια, όπως στα jirghas στο 
Αφγανιστάν, (όπου π.χ. στα εγκλήματα βιασμού το θύμα 
αναγκάζεται να παντρευτεί τον βιαστή με μια οικονομικά 
συμφέρουσα για την οικογένεια συμφωνία), εφαρμόζοντας 
μια μάλλον διαστρεβλωμένη εικόνα της αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης. Με δυο λόγια, δεν προστατεύονται τα δικαιώ-
ματα και τα συμφέροντα των θυμάτων. 
Όπως αναφέρεται και σε έκθεση του 2012 του ΟΗΕ «όλη 
αυτή η ρητορική για την πρόληψη ακούγεται ισχυρά, επει-
δή θέτει φιλόδοξους και ελκυστικούς μελλοντικούς στό-
χους. Ωστόσο, σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο στόχος αυτός 
δεν έχει λάβει ακόμη επαρκή προσοχή»36.
Για ποια πρόληψη μιλάμε τότε στο σύνολο των 193 κρατών 
μελών του ΟΗΕ; 
Στον αντίποδα τούτου, βλέπουμε να μην υπάρχει ούτε πρό-
ληψη, ούτε καταστολή, ακόμη και για σοβαρότατα εγκλή-
ματα, όταν ο δράστης είναι ένας μεγάλος οικονομικός φο-

34.  Rado, όπ. παρ., σελ. 102. Βλ. και UN Prevention of Armed Con-
flict, 2001, A/55-985-S/2001/574.

35.  Η αποκαταστατική δικαιοσύνη αναπτύχθηκε κυρίως στη δεκαε-
τία του 1980. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ικανοποιητικά στοι-
χεία για την πρόληψη της εγκληματικότητας μέσω της χρήσης 
τέτοιων μεθόδων πέραν ίσως του δικαίου ανηλίκων παραβα-
τών και της βίας κατά των γυναικών και τούτο σε πολύ περιο-
ρισμένο πλαίσιο και μόνο στις δυτικές κοινωνίες. Το 1990, οι 
Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για την πρόληψη της νεανι-
κής παραβατικότητας (Κανόνες του Ριάντ) τόνισαν για πρώτη 
φορά την ανάγκη πρόληψης του εγκλήματος, συνδέοντάς τη 
με συγκεκριμένο πληθυσμό (ΓΣ ΟΗΕ, Ψήφισμα 45/112). Διάφο-
ροι διεθνείς κανόνες και πρότυπα σε σχέση με θύματα ενσωμα-
τώνουν διατάξεις για την πρόληψη. Οι κατευθυντήριες γραμ-
μές των Ηνωμένων Εθνών για τη δικαιοσύνη σε υποθέσεις που 
αφορούν παιδιά-θύματα και μάρτυρες εγκλημάτων (ECOSOC 
ψήφισμα 2005/20), ορίζουν το δικαίωμα σε ειδικά προληπτικά 
μέτρα για παιδιά-θύματα και μάρτυρες, που είναι ιδιαίτερα ευ-
άλωτα σε θυματοποίηση ή παράσυρση και κάνουν έκκληση για 
ολοκληρωμένες και ειδικά προσαρμοσμένες στρατηγικές, ανά-
λογα με τη φύση της θυματοποίησης. Ομοίως, διάφορα διεθνή 
πρότυπα σχετικά με τη βία κατά των γυναικών απαιτούν στρα-
τηγικές πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την 
πρόληψη της επαναθυματοποίησης.

36.  HEUNI, Meeting the Challenge of Crime in the Global Village: 
An Assessment οf the Role and Future of the United Nations 
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, 
Publication Series No. 73, Helsinki 2012.
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ρέας37. Διαπιστώνουμε ότι οι πολυεθνικές εταιρείες σπάνια 
παραπέμπονται στα δικαστήρια, αλλά αφήνονται ν’ αυτο-
ρυθμίζονται και να επιδεικνύουν μόνο «κοινωνική ευθύ-
νη», που στην ουσία αποτελεί ένδειξη φιλανθρωπίας ή 
μάλλον προπέτασμα καπνού των πολυεθνικών38 που δεν 
μπορούν να καταστούν ακόμη υπεύθυνες σε διεθνές επί-
πεδο. Για την ώρα υπάρχει μόνον ένας ηθικός κώδικας κα-
νόνων του ΟΗΕ του 2011 (μη δεσμευτικού χαρακτήρα) και 
η απόπειρα σύνταξης μιας Σύμβασης που ξεκίνησε το 2014 
και ακόμη παραμένει στα σκαριά39. 
Βεβαίως, σε επίπεδο ειδικής πρόληψης, κάθε μορφής 
έγκλημα απαιτεί διαφορετική προσέγγιση για την βέλτι-
στη ειδική πρόληψη αυτού. Ωστόσο, η θλιβερή διαπίστωση 
είναι ότι σκεφτόμαστε αποσπασματικά και αυτό δεν είναι 
προς όφελος ούτε της πρόληψης ούτε του φιλελεύθερου 
μοντέλου της Αντεγκληματικής πολιτικής. Γιατί η εξειδι-
κευμένη μορφή πρόληψης πρέπει να εντάσσεται σ’ ένα συ-
γκεκριμένο μοντέλο Αντεγκληματικής πολιτικής και όλα 
μαζί να συμβαδίζουν με αυτό, με γνώμονα την καθολική 
Δικαιοσύνη. 
Και στο σημείο αυτό ακριβώς προκύπτουν τα παράδοξα: 
Από την μια πλευρά βλέπουμε σε μερικά εγκλήματα η πρό-
ληψη να έχει λάβει κατασταλτικό χαρακτήρα (με πρόσχημα 
την ασφάλεια βλέπουμε την κρυπτο-κατασταλτική πρόλη-
ψη —που πλέον δεν είναι «κρυπτο» γιατί είναι κοινό μυστι-
κό— με τη βοήθεια του Διαδικτύου να διεισδύει σε η/υ και 
να προβαίνει σε αλίευση προσωπικών πληροφοριών ή/και 
υποκλοπές κάθε είδους), ενώ από την άλλη, όταν αλλά-
ζει το προφίλ του δράστη όχι μόνο δεν υπάρχει πρόληψη, 

37.  Βλ. Ath. Sykiotou, La politique criminelle sur le fil, όπ. παρ., 
σελ. 69 επ.

38.  Όπ. παρ., σελ. 278.
39.  Όπ. παρ., σελ. 405.

αλλά ούτε καν καταστολή, αφού δεν υπάρχει κανενός εί-
δους πρόληψη απέναντι στη σοβαρότατη εγκληματικότη-
τα των μεγάλων οικονομικών φορέων-πολυεθνικών που 
δρουν σε παγκόσμια κλίμακα και δεν υπάρχει ούτε καν πα-
ρέμβαση του συστήματος δικαιοσύνης. 
Διαπιστώνουμε λοιπόν πολλά μέτρα και πολλά σταθμά.

6. Συμπερασματικά
Για να συνοψίσουμε, διαπιστώνουμε τα εξής:
α) την αλλοίωση του ποινικού δικαίου και την αστικοποί-
ησή του με στόχο την μηδενική ανοχή (από την πρόληψη 
περνάμε στην προφύλαξη και από τη διάγνωση στην πρό-
γνωση),
β) την προληπτική κατασταλτική δράση των αρχών στο 
όνομα της ασφάλειας με παραβιάσεις θεμελιωδών ελευ-
θεριών και εγγυήσεων (υπερκατασταλτικό ποινικό σύστη-
μα) και
γ) από το δίπολο πρόληψη/ μη-πρόληψη, σε παγκόσμιο 
επίπεδο το αποτέλεσμα είναι μάλλον απογοητευτικό, ιδίως 
αν αναλογιστεί κανείς ότι όταν αλλάζει το προφίλ του δρά-
στη όχι μόνο δεν υπάρχει πρόληψη, αλλά ούτε καν κατα-
στολή, ιδιαίτερα για τους μεγάλους οικονομικούς φορείς.
Από τα παραπάνω, εντέλει η πιο διογκωμένη φαίνεται να 
είναι η προληπτική κατασταλτική δράση, κυρίως στον το-
μέα της τρομοκρατίας. Τελικώς, ο μεγάλος χαμένος δεν 
είναι μόνο οι ατομικές ελευθερίες και οι εγγυήσεις, αλλά 
και το φιλελεύθερο μοντέλο της Αντεγκληματικής πολιτι-
κής.
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1. Εισαγωγικά
Η προληπτική παρέμβαση του ποινικού δικαίου, με την 
έννοια της ποινικοποίησης συμπεριφορών που γίνεται με 
στόχο το δημιουργούμενο αξιόποινο να προλάβει την προ-
σβολή των εννόμων αγαθών, ακόμη και την οποιαδήποτε 
μορφή διακινδύνευσης γι’ αυτά, έχει αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια σε μεγάλο βαθμό, και ιδίως έχει αλλάξει ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Στη διεθνή βιβλιογραφία η εξέλιξη αυτή 
εντάσσεται σε μια γενικότερη αρχιτεκτονική ενός δικαίου 
της ασφάλειας, που αφορά τον έλεγχο του εγκλήματος στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης πλέον κοινωνίας κινδύ-

νων1. Κεντρικοί άξονες του συστήματος που διαμορφώνε-
ται, ανιχνεύονται πέρα από το ποινικό δίκαιο στο πεδίο 
του διοικητικού, και ιδίως του αστυνομικού, δικαίου, κα-
θώς και στο δίκαιο της κρατικής ασφάλειας. Οι άξονες αυ-

*  Προδημοσίευση από τον Τιμητικό Τόμο για τον Γιάννη Πανούση.
1.  Πρβλ. ήδη Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ο κίνδυνος στο ποινικό δίκαιο: 

Μεταξύ προστασίας εννόμων αγαθών και εγγυητικής λειτουρ-
γίας του ποινικού δικαίου, σε ΤιμΤομ για τον Διονύσιο Σπινέλ-
λη, Α΄Τόμος, 469, 473, της ίδιας, Η οριοθέτηση του αξιοποίνου 
της τρομοκρατίας και οι προκλήσεις για ένα δικαιοκρατούμε-
νο ποινικό δίκαιο, σε Τιμ. Τόμ. για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, ΙΙ, 
271επ., βλ. πρόσφατα U. Sieber, The New Architecture of Se-
curity Law-Crime Control in The Global Risk Society, in Sieber/
Mitsilegas/Mylonopoulos/Billis/Knust (eds.), Alternative Sys-
tems of Crime Control, 2018, 22 et seq και ιδίως 30-31.

Σύγχρονες προληπτικές παρεμβάσεις 
στην αντιμετώπιση του εγκλήματος*

Επίδραση και συνέπειες στο παράδειγμα της ενωσιακής παρέμβασης 
για την ποινικοποίηση της τρομοκρατίας

Μαρίας Καϊάφα-Γκμπάντι
Καθηγήτριας Νομικής ΑΠΘ

Η μελέτη εξετάζει την προληπτική παρέμβαση του ποι-
νικού δικαίου για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στο 
παράδειγμα των ενωσιακών παρεμβάσεων αναφορικά 
με την ποινικοποίηση της τρομοκρατίας. Αναδεικνύο-
ντας την μετακίνηση της ποινικής καταστολής αναφο-
ρικά με την τρομοκρατία σε στάδια πολύ πρωθύστερα 
οποιασδήποτε μoρφής αντικειμενικής διακινδύνευσης 
εννόμων αγαθών και την καθοριστική στήριξη του αξιο-
ποίνου στο εγκληματικό φρόνημα των προσώπων φέρ-
νει στο προσκήνιο την ευρύτατη συλλογή και ανταλλαγή 
πληροφοριών για την πρόληψη και την καταστολή της. 
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει ως παράδειγμα τις συμφω-
νίες της ΕΕ για τη διαβίβαση των δεδομένων επιβατών 
πτήσεων (PNR). Προβάλλει το πολυδύναμο και «ανοι-
χτό» σύστημα συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών 
που έχει δημιουργηθεί με τη συμβολή του ορισμού των 
τρομοκρατικών και των σχετιζόμενων με την τρομοκρα-
τία αδικημάτων, ενώ παράλληλα επιχειρεί να δείξει τη 
συνέπεια που έχει η ποινικοποίηση ουδέτερων πράξεων 
και η μετάθεση του βάρους της απαξίας σε υποκειμενικά 
στοιχεία για τη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες ανά-
γονται στο γενικό πληθυσμό και διευκολύνουν να εντο-
πίζονται όχι μόνο όσοι τέλεσαν τα προ-προληπτικής κο-
πής αδικήματα, αλλά και όσοι είναι ύποπτοι να τελέσουν 
τέτοια στο μέλλον. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που 
επιβάλλονται στα πρόσωπα αυτά, η μελέτη κλείνει με 
τη συζήτηση του διλήμματος της σύγχρονης αντεγκλη-
ματικής πολιτικής, δηλ. αν αυτή θα ακολουθήσει την 
κατεύθυνση των κυρώσεων του διοικητικού/αστυνομι-
κού δικαίου ή την κατεύθυνση της ποινικοποίησης με το 
άνοιγμα του ποινικού δικαίου σε μια ολοένα και ευρύτε-
ρη προ-προληπτική ποινική καταστολή.

The paper connects the preventive criminal repression 
of the so called asymmetric threats in the example of 
terrorist acts and related offences with the exchange 
of information on crime control and its consequences, 
highlighting the Union’s model of countering terrorism. 
The paper reveals the identity, the consequences and 
the wider impact of the starting point of criminalizing 
individual behaviours in the modern criminal policy 
for addressing terrorism. It presents the exchange of 
information as a principal tool of vital significance for 
countering terrorism and sheds light on the existence 
of an “open” system of mass collection and exchange 
of data for monitoring terrorism in the EU which 
poses grave risks for fundamental rights that have to 
be addressed. Last but not least, the paper connects 
the “added value” of such an open system of mass 
collection and exchange of data with the modification 
in the concept of a “suspected person” with reference 
to future crimes and the danger of the legitimization 
of burdensome measures belonging to a grey zone of 
unspecified sanctions remaining detached from the 
guarantees of criminal law, arguing at the same time 
for the restoration of the subsidiary role of criminal law.
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τοί υποστηρίζονται εξάλλου καθοριστικά από την ευρεία 
χρήση συστημάτων συλλογής και ανταλλαγής πληροφο-
ριών, αλλά και ανίχνευσης-καταπολέμησης του ξεπλύμα-
τος εγκληματικών εσόδων, όπως και ανάκτησης αυτών, 
αλλά και καθιέρωσης μέτρων συμμόρφωσης (compliance 
measures) ακόμη και στο πεδίο της ιδιωτικής οικονομίας2.
Προβεβλημένο πεδίο για την πιο πάνω μορφή προληπτι-
κής παρέμβασης του ποινικού δικαίου αποτελούν μορ-
φές εγκληματικότητας που συνδέονται συνήθως με μια ι-
διαίτερη κοινωνική απαξία, και ιδίως με τους λεγόμενους 
«ασύμμετρους» κινδύνους. Το πλέον χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα εδώ αποτελούν οι τρομοκρατικές πράξεις και τα 
σχετιζόμενα με αυτές αδικήματα.
Το ποινικό δίκαιο της προληπτικής καταστολής δεν εμφα-
νίζει, βέβαια, αποκλειστικά σε συσχέτιση με την τρομο-
κρατία. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σταδιακή εξέλιξη3, που 
ξεκίνησε με τον ολοένα αυξανόμενο πολλαπλασιασμό των 
εγκλημάτων διακινδύνευσης και επεκτάθηκε με αναγωγές 
προπαρασκευαστικών πράξεων ή ακόμη και συμμετοχικών 
συμπεριφορών σ’ αυτές σε αυτοτελή εγκλήματα. Τη συγκε-
κριμένη εξέλιξη μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς 
μέσα από τις αναλύσεις για το ποινικό δίκαιο της διαχείρι-
σης των κινδύνων4, χαρακτηριστικό εργαλείο κοινωνιών 
τεχνολογικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τις αναλύσεις 
για ένα ποινικό δίκαιο της ασφάλειας5, που αφορά κυρίως 
τη διεύρυνση της καταστολής στα πεδία του οργανωμένου 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Σημαντική ώθηση στην 
εξέλιξη αυτή, ιδίως αναφορικά με την τρομοκρατία και το 
οργανωμένο έγκλημα, έχει εισφέρει εξάλλου η καλλιέρ-

2.  Βλ. Sieber (ό.π.), ο οποίος, πέρα από τους κεντρικούς άξονες που 
αναφέρθηκαν στο κείμενο εντάσσει στο δίκαιο της ασφάλειας 
επίσης τους νόμους ενόπλων συγκρούσεων και τις «έξυπνες 
κυρώσεις» της ΕΕ και του ΟΗΕ, ενώ προβάλλει ιδιαίτερα το 
ρόλο των εργαλείων της κοινωνίας της πληροφορίας και της 
παγκοσμιοποίησης ιδίως ως προς τους καταγραφόμενους 
σχετικούς περιορισμούς θεμελιωδών δικαιωμάτων (ό.π., 28-
30).

3.  Bλ. σχετικά Hassemer, Strafrecht, Prävention, Vergeltung, ZIS 
2006, 270 επ.

4.  C. Prittwitz, Strafrecht und Risiko, 1993, βλ. επίσης Μ. Καϊάφα-
Γκμπάντι, Ο κίνδυνος στο ποινικό δίκαιο: μεταξύ προστασίας 
των εννόμων αγαθών και εγγυητικής λειτουργίας του ποινικού 
δικαίου, σε Τιμ. Τόμ. για τον Δ. Σπινέλλη, τόμ. Α΄, 469 επ., 
Ν. Paraskevopoulos, Targeting Majorities-New Orientations of 
Penal Control, in T. Serassis / H. Kania / H.-J. Albrecht (eds.), 
Images of Crime III, 2009, 34.

5.  Βλ. ενδεικτικά P.-A. Albrecht, Abschied vom Recht - Das nach-
präventive Strafrecht, vorgänge 2007, 27 επ., Hassemer, StV 
2006, 322 επ., M. Kαϊάφα-Γκμπάντι, Η οριοθέτηση του αξιοποί-
νου της τρομοκρατίας και οι προκλήσεις για ένα δικαιοκρατού-
μενο ποινικό δίκαιο, σε Τιμ. Τόμ. για τον Ι. Mανωλεδάκη, τόμ. 
ΙΙ, 271 επ., Ι. Μανωλεδάκη, Ασφάλεια και ελευθερία, 2002, 189 
επ., Ν. Παρασκευόπουλου, Οι πλειοψηφίες στο στόχαστρο, Τρο-
μοκρατία και κράτος δικαίου, 2003, 27 επ., C. Prittwitz, ”Der 
Mensch, der bereit ist seine Freiheit aufzugeben, um Sicherhe-
it zu gewinnen, wird beides verlieren!“, σε Τιμ. Τόμ. για τον Ι. 
Μανωλεδάκη, τόμ. ΙΙ, 33 επ. Πρβλ. επίσης G. Arzt, Vorverlage-
rung des Schutzes gegen kriminelle Organisationen und Gewalt-
Αlte Dogmen in einer neuen Welt, ZStrR 2006, 350 επ.. Σύγκρινε 
επίσης U. Sieber, The New Architecture of Security Law-Crime 
Control in the Global Risk Society, in U. Sieber/V. Mitsilegas/Chr. 
Mylonopoulos/E. Billis/N. Knust (eds.), Alternative systems of 
crime control, 2018, 32 et seq, ο οποίος προβάλλει την ανάγκη 
μιας αρχιτεκτονικής ατομικών ελευθεριών που θα εφαρμόζεται 
συμπληρωματικά προς το δόγμα της ασφάλειας.

γεια της πεποίθησης, ότι τούτη η προληπτική καταστολή 
αφορά πάντα «τους άλλους» (δηλ. «τους τρομοκράτες ή 
τους εγκληματίες του οργανωμένου εγκλήματος») και όχι 
τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών6, την οποία υποτίθε-
ται ότι δεν αγγίζουν οι εξαιρετικοί περιορισμοί των ελευ-
θεριών που συνοδεύουν το προληπτικό ποινικό δίκαιο στα 
συγκεκριμένα πεδία. 
Η τρομοκρατία ειδικότερα είναι, βέβαια, ένα από τα ση-
μαντικά προβλήματα πολλών σύγχρονων —και ιδίως οικο-
νομικά εύρωστων— κοινωνιών. Η καταπολέμησή της έχει 
αναχθεί μάλιστα τόσο σε επίπεδο διεθνών οργανισμών όσο 
και ιδίως σε ενωσιακό επίπεδο, το οποίο διαθέτει θεσμικά 
πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα δέσμευσης των μελών του 
για συμμόρφωση7, σε στοίχημα δημοκρατίας και πρώτι-
στη υποχρέωση για την ασφάλεια των πολιτών8. Η Ευρω-
παϊκή Ένωση ως ένας βασικός, και συνάμα υπερκρατικός, 
«παίκτης» της διεθνούς σκηνής προσπαθεί στο πλαίσιο της 
ατζέντας της για την ασφάλεια9 να θέσει ένα υποχρεωτικό 
για τα κράτη μέλη της πλαίσιο κανόνων αναφορικά με την 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας10. Τούτο εκφράζεται μέσα 
από τέσσερις άξονες11: (i) την εναρμόνιση της νομοθεσίας 

6.  Βλ. K. Günther, Διεθνής αντεγκληματική πολιτική: Η πορεία 
προς ένα παγκόσμιο δίκαιο ασφάλειας, σε Μανωλεδάκης/
Prittwitz (επιμ.), Διεθνοποίηση του Ποινικού Δικαίου, 2003, 
ό.π., 40 επ.

7.  Βλ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου 
και της ενσωμάτωσής του στην ελληνική έννομη τάξη, 2016, 
10επ.

8.  Βλ. στοιχ. 2 του προοιμίου της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541. Εξάλλου 
σύμφωνα με την Ατζέντα για την ασφάλεια (COM (2015) 185 
final, 28.4.2015, 2, 12επ.), η τρομοκρατία μαζί με το σοβαρό 
διακρατικό έγκλημα και το κυβερνοέγκλημα είναι οι τρεις 
προτεραιότητες-κλειδιά για την ασφάλεια της Ένωσης, τα 
οποία αποβλέπουν να υπηρετήσουν όλα τα μέτρα της σχετικής 
πολιτικής.

9.  COM (2015) 185 final, Strasbourg, 28.4.2015, The European 
Agenda on Security, και γι’ αυτήν ενδεικτικά Ath. Giannakoula, 
The European Agenda on Security-A Comment, EuCLR 2016, 
99 et seq. Βλ. επίσης D. Curtin, Security of the interstice and 
interoperable data sharing: A first cut, in S. Carrera/V. Mitsilegas 
(eds), Constitutionalizing the Security Union, 2017, 65.

10.  Βλ. τη νέα οδηγία για την τρομοκρατία (ΕΕ) 2017/541, καθώς 
επίσης και N. Paunović, New EU criminal law approach 
to terrorist offences, EU and comparative law issues and 
challenges series – issue 2, 530-540, N. Vavoula, Prevention, 
Surveillance, and the Transformation of Citizenship in the 
‘Security Union’: The Case of Foreign Terrorist Fighters, 
of 26/11/2018, 5-8, προσβάσιμο σε https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3288444, και ορισμένα 
ενδιαφέροντα ζητήματα για τα αδικήματα της οδηγίας τα οποία 
τέθηκαν Parliament of Ireland (Houses of the Oireachtas) in 
Combating Terrorism and the Potential Challenges posed by EU 
Directive 2017/541, of 10/9/2018, προσβάσιμο σε https://data.
oireachtas.ie/ie/oireachtas/libraryResearch/2018/2018-09-11_
combating-terrorism-and-the-potential-challenges-posed-by-
eu-directive-2017-541_en.pdf.

11.  Πρβλ. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
policies/crisis-and-terrorism_en for the EU policy against 
terrorism, where the EU’s relevant recent actions are briefly 
determined as follows: (i) PREVENT people from turning 
to terrorism and stop future generations of terrorists from 
emerging, (ii) PROTECT citizens and critical infrastructure 
by reducing vulnerabilities against attacks, (iii) PURSUE 
and investigate terrorists, impede planning, travel and 
communications, cut off access to funding and materials and 
bring terrorists to justice, (iv) RESPOND in a coordinated way 
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των κρατών μελών ως προς το περιεχόμενο των τρομο-
κρατικών αδικημάτων, (ii) τη διευκόλυνση της πρόληψης 
και καταστολής αυτής μέσω της συλλογής και ανταλλα-
γής πληροφοριών, (iii) την καταπολέμηση της χρηματοδό-
τησης της τρομοκρατίας, και (iv) τη συνεργασία με άλλες 
χώρες για την ενδυνάμωση (και) της δικής της ασφάλειας.
Πρόκειται ουσιαστικά για άξονες που με χαρακτηριστι-
κό τρόπο εκφράζουν τα δομικά στοιχεία των σύγχρονων 
μορφών ανάπτυξης του λεγόμενου δικαίου της ασφάλει-
ας, αλλά και της προληπτικής παρέμβασης του ποινικού 
δικαίου. Στο κείμενο που ακολουθεί θα επικεντρώσω την 
προσοχή μου στη σχέση τριών αξόνων: (i) της προώθησης 
της ποινικοποίησης σε προστάδια προσβολής των εννόμων 
αγαθών, (ii) της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών, 
και (iii) της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο. Και τούτο για-
τί ο συνδυασμός τους αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο την ταυτότητα, τις συνέπειες και τις ευρύτερες 
επιδράσεις που μπορεί να έχει το αφετηριακό σημείο ποι-
νικοποίησης επιμέρους συμπεριφορών στο σύγχρονο οι-
κοδόμημα του ποινικού δικαίου και στην αντεγκληματική 
πολιτική γενικότερα.

2.  Η προσπάθεια εναρμόνισης 
του περιεχομένου των τρομοκρατικών 
αδικημάτων 

Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 
2001 στις ΗΠΑ ένας από τους βασικούς άξονες στους ο-
ποίους κινήθηκε η θεσμική παρέμβαση της ΕΕ για την αντι-
μετώπιση της τρομοκρατίας12 ήταν η προσπάθεια εναρμό-
νισης της νομοθεσίας των κρατών μελών της αναφορικά με 
το εννοιολογικό περιεχόμενο των πράξεων που θα έπρεπε 
να θεωρούνται τρομοκρατικές και να τιμωρούνται ποινικά 
ως εγκλήματα.
Η προσπάθεια αυτή πέρασε μέσα από τρεις φάσεις. Στην 
πρώτη13 η τρομοκρατία αντιμετωπίστηκε με ένα σχήμα 
ανάλογο προς αυτό του οργανωμένου εγκλήματος, με πα-
ραπέρα κάλυψη όμως και της ατομικής τρομοκρατίας14. 
Προβλέφθηκε, έτσι, (α) (αυστηρότερη) τιμώρηση για την 
τέλεση κάποιων κοινών αδικημάτων (π.χ. ανθρωποκτονι-
ών, εκρήξεων κ.λπ.) που ενόψει του τρόπου, της έκτασης 
ή των συνθηκών τους είναι δυνατό να βλάψουν σοβαρά 
μια χώρα ή ένα διεθνή οργανισμό, αλλά και (β) η αυτοτε-

by preparing for the management and minimisation of the 
consequences of a terrorist attack, improving capacities to deal 
with the aftermath and taking into account the needs of victims.

12.  Για τους υπόλοιπους (: δηλ. την διευκόλυνση της πρόληψης 
και καταστολής της τρομοκρατίας μέσω της συλλογής και 
ανταλλαγής πληροφοριών, τις προσπάθειες για την εξάλειψη 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και τη συνεργασία 
με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση αυτής) βλ. Μ. Kaiafa-
Gbandi, Information exchange for the purpose of crime 
control: the EU paradigm for controlling terrorism-Challenges 
of an “open” system for collecting and exchanging personal 
data, EuCLR 2019, 148 et seq.

13.  Βλ. την απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ.
14.  Πρβλ. σχετικά με τον ελληνικό νόμο που μετέφερε πιστά τη 

σχετική απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη Μ. 
Καϊάφα-Γκμπάντι, Η οριοθέτηση του αξιοποίνου της τρομοκρατίας 
και οι προκλήσεις για ένα δικαιοκρατούμενο ποινικό δίκαιο, 
ΠοινΧρ 2005, 873 επ., καθώς και Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, 
Οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία, 2007, 176επ.

λής τιμώρηση της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνω-
ση ή της διεύθυνσης αυτής. Σε μια δεύτερη φάση15 η ποινι-
κοποίηση διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο και προσέλαβε 
εντελώς διαφορετική ταυτότητα16. Επεκτάθηκε στην προ-
παρασκευή τέλεσης τρομοκρατικών αδικημάτων μέσα από 
την αυτοτελή ποινικοποίηση: (α) της λεγόμενης «στρατο-
λόγησης» τρομοκρατών, που δεν ορίστηκε παρά ως η απλή 
υποκίνηση σε τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, (β) της 
λεγόμενης «εκπαίδευσης» τρομοκρατών, που αφορά απο-
κλειστικά την απλή παροχή οδηγιών σχετικά με την κατα-
σκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, όπλων, επιβλαβών ή επι-
κίνδυνων ουσιών ή άλλων ειδικών μεθόδων ή τεχνικών, 
ενόψει της διάπραξης ενός από τα τρομοκρατικά εγκλήμα-
τα (παροχή τεχνογνωσίας σε επίδοξους τρομοκράτες), και 
(γ) της δημόσιας υποκίνησης σε τέλεση τρομοκρατικού αδι-
κήματος, η οποία ορίστηκε ως η δημόσια διάδοση ενός μη-
νύματος στο κοινό που υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα τρομο-
κρατικά εγκλήματα και προκαλεί κίνδυνο τέλεσης αυτών, 
χωρίς ωστόσο να χρειάζεται οποιαδήποτε πραγματική υπο-
κίνηση άλλου προσώπου στην κατεύθυνση αυτή για την τι-
μώρησή της (απόπειρα διέγερσης). 
Με τις πιο πάνω επιλογές η ΕΕ πέρασε από ένα ποινικό δί-
καιο της πρόληψης αντικειμενικά υπαρκτών κινδύνων για 
τα έννομα αγαθά σ’ ένα ποινικό δίκαιο που προσπαθεί να 
προλάβει εκ των προτέρων ακόμη και αυτόν τον αντικειμε-
νικό κίνδυνο γι’ αυτά17, με την ποινική καταστολή πράξεων 
που οδηγούν απλά σε δημιουργία εγκληματικού φρονήμα-
τος σε άλλα πρόσωπα ή σε υποστήριξη αυτού. Πρόκειται 
για ένα ποινικό δίκαιο προ-προληπτικής ποινικής καταστο-
λής που αρχίζει να μη γνωρίζει όρια, γιατί με τη στόχευση 
πράξεων που κινούνται στο επίπεδο εκδήλωσης του εγκλη-
ματικού φρονήματος, αποδεσμεύεται πλέον η ποινική κα-
ταστολή από τα όποια εμπειρικά ελέγξιμα κριτήρια οριοθέ-
τησης του αξιοποίνου μέσω πράξεων οι οποίες πρέπει να 
σημαίνουν καθεαυτές κάποια μορφή κινδύνου για τα έννο-
μα αγαθά. Εδώ συνίσταται και το ποιοτικό άλμα που έγινε 
αναφορικά με το ποινικό δίκαιο στη δεύτερη φάση εναρμό-
νισης της τρομοκρατικής νομοθεσίας των κρατών μελών. 
Τούτο καταγράφηκε θεσμικά τόσο μέσα από τη Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομο-
κρατίας18 όσο και από τη σχετική απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ. 
Στην τρίτη και τελευταία (προς το παρόν) φάση, που απο-
τυπώθηκε στη σχετική οδηγία του 201719, το εγχείρημα 
διεύρυνσης της ποινικής καταστολής της τρομοκρατίας 

15.  Βλ. την απόφαση-πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ.
16.  Βλ. σχετικά Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Η πρόληψη της τρομοκρατίας 

και το ποινικό δίκαιο της προ-προληπτικής καταστολής: Νέες 
αξιόποινες πράξεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
στην ΕΕ, ΠοινΧρ 2009, 385επ., πρβλ. και Ε. Συμεωνίδου-
Καστανίδου, Η «βίαιη ριζοσπαστικοποίηση» στο στόχαστρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΠοινΧρ 2008, 583επ. 

17.  Πρβλ. για το στοιχείο αυτό ως βασικό ενός προληπτικού 
ποινικού δικαίου και Sieber, The New Architecture of Security 
Law, ό.π., 23

18.  Βλ. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
της τρομοκρατίας, Βαρσοβία, 16.5.2005.

19.  Βλ. την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 η οποία αντικαθιστώντας την 
απόφαση-πλάισιο του 2002, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί 
το 2008, πρόσθεσε και νέα αδικήματα, βλ. σχετικά και Μ. 
Καϊάφα-Γκμπάντι, Υπερκρατικός προσδιορισμός της ποινικής 
καταστολής: ιδεολογικοί άξονες ανάπτυξης του ενωσιακού 
ποινικού δικαίου, ΠοινΧρ 2018, 502επ.
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ολοκληρώθηκε με την τιμώρηση, μεταξύ άλλων, και των 
ταξιδιών με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών αδικημάτων 
ή τη συμμετοχή σε αυτά ή σε τρομοκρατική οργάνωση, ή 
ταξιδιών με σκοπό τη λήψη ή παροχή εκπαίδευσης για τρο-
μοκρατικές πράξεις, καθώς και με την τιμώρηση της οργά-
νωσης ή υποβοήθησης τέτοιων ταξιδιών20. Έτσι, η ποινική 
καταστολή κατέλαβε και πράξεις καθεαυτές εντελώς ου-
δέτερες, όπως η επιχείρηση ενός ταξιδιού, που είναι αδύ-
νατο ως τέτοια να αποκαλύψει τον τρομοκρατικό σκοπό, 
στον οποίο στηρίζεται πλέον καθ’ ολοκληρία το αξιόποινο.
Στόχος δεν είναι να αναπτυχθεί εδώ ένας δικαιοκρατικός 
αντίλογος σ’ αυτού του τύπου τη διεύρυνση της ποινικής 
καταστολής21. Σημαντικό είναι όμως να κρατήσουμε από 
την πιο πάνω περιγραφή ότι με την μετακίνηση της ποινι-
κής καταστολής αναφορικά με την τρομοκρατία σε στάδια 
πολύ πρωθύστερα της οποιασδήποτε μορφής αντικειμε-
νικής διακινδύνευσης των εννόμων αγαθών, και την κα-
θοριστική στήριξη του αξιοποίνου στο εγκληματικό φρό-
νημα των προσώπων, η ανακάλυψη και διαλεύκανση των 
τιμωρούμενων συμπεριφορών γίνεται εκ προοιμίου πολύ 
πιο δύσκολη και καθιστά σχεδόν μοιραία απαραίτητη μια 
ευρεία συλλογή (και ανταλλαγή) πληροφοριών για τυ-
χόν διαφαινόμενους, από άλλα στοιχεία, τρομοκρατικούς 
σκοπούς αυτών, αφού οι τιμωρούμενες πράξεις είτε δεν 
μπορούν με κανένα τρόπο να αποκαλύψουν τη σύνδεση 
της όποιας τιμωρούμενης δράσης με την τρομοκρατία, είτε 
πάντως δεν μπορούν να την αποκαλύψουν με την επάρ-
κεια που απαιτεί το ποινικό δίκαιο. Με άλλα λόγια, η επι-
λογή του περιεχομένου που αποδόθηκε στα σχετιζόμενα 
με την τρομοκρατία αδικήματα έχει ήδη προδιαγράψει τον 
κεντρικό ρόλο που καλείται να παίξει μια διευρυμένη συλ-
λογή πληροφοριών για την αποκάλυψή τους.

3.  Η διευκόλυνση της πρόληψης 
και καταστολής της τρομοκρατίας 
μέσω της συλλογής και ανταλλαγής 
πληροφοριών - Οι συμφωνίες για 
διαβίβαση των δεδομένων επιβατών 
πτήσεων (PNR)

Για να παρακολουθήσουμε ποιες ειδικότερες μορφές έχει 
λάβει πλέον η συλλογή αυτή, συνδυάζοντάς την παράλ-
ληλα με την ανταλλαγή των πληροφοριών σε διεθνές επί-
πεδο, αξίζει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις 
συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών προς υπηρέτηση του ελέγχου της 
τρομοκρατίας22 και ενδυνάμωση (και) της δικής της ασφά-

20.  Για τα νέα αδικήματα της οδηγίας του 2017 που πέρα από 
τα ταξίδια για τρομοκρατικούς σκοπούς περιλαμβάνουν 
ως αδικήματα σχετιζόμενα με την τρομοκρατία τη λήψη 
εκπαίδευσης για τέτοιους σκοπούς, και την χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας βλ. N. Karaliota/ E. Kompatsiari/Chr. Lampakis/ 
M. Kaiafa-Gbandi, The New EU Counter-Terrorism Offences 
and the Complementary Mechanism of Controlling Terrorist 
Financing as Challenges for the Rule of Law, Brill Research 
Perspectives in Transnational Crime 2020, 3(1), 13-14.

21.  Πρβλ. γι’ αυτόν την προηγούμενη υποσημείωση.
22.  Βλ. σχετικά Kr. Archick, US-EU Cooperation against Terrorism, 

Congressional research service, March 2, 2016, 13 et seq., 
J. Santos Vara, Transatlantic counterterrorism cooperation 
agreements on the transfer of personal data: a test for 
democratic accountability in the EU, in E. Fahey/D. Curtin, A 

λειας23, και ειδικότερα στις συμφωνίες αναφορικά με τη δι-
αβίβαση δεδομένων επιβατών πτήσεων (τις λεγόμενες PNR 
συμφωνίες). Αυτές αποτελούν το σύστοιχο μέτρο πρόλη-
ψης των αξιόποινων πράξεων των ταξιδιών για τρομοκρα-
τικούς σκοπούς, δηλ. το σύστοιχο προληπτικό μέτρο της 
πλέον διευρυμένης μορφής ποινικής καταστολής της τρο-
μοκρατίας.
Βέβαια, η διευκόλυνση της πρόληψης και καταστολής της 
τρομοκρατίας μέσω της συλλογής και ανταλλαγής πλη-
ροφοριών είναι πολύ ευρύτερη της μορφής που θα μας 
απασχολήσει εδώ. Αξίζει να θυμόμαστε ότι περιλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, τόσο το ρηξικέλευθο βήμα της σύμβα-
σης Prüm24 που έχει ενσωματωθεί στο ενωσιακό δίκαιο,25 
παρέχοντας τη δυνατότητα της online άμεσης πρόσβασης 
σε πληροφορίες βάσεων δεδομένων άλλων συμβαλλόμε-
νων κρατών μελών στη βάση της αρχής της διαθεσιμότη-
τας (όπως π.χ. προφίλ DNA), όπως και την ένταξη της χρη-
ματοδότησης της τρομοκρατίας, ακόμη και από νόμιμους 
πόρους, στο σύστημα παρακολούθησης των χρηματικών 
ροών για την πρόληψη και καταστολή της νομιμιμοποίη-
σης εγκληματικών εσόδων που διενεργείται από ιδιώτες26. 
Ωστόσο οι PNR συμφωνίες για τη συλλογή και ανταλλα-
γή δεδομένων πέρα από το ότι στο επίπεδο του προληπτι-
κού άξονα σχετίζονται κατά βάση με την πλέον διευρυμένη 
μορφή αξιοποίνου της τρομοκρατίας, καθιστούν ταυτό-
χρονα απόλυτα σαφές και το στίγμα της σύγχρονης διε-
θνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση αυτής. Το κέντρο 
βάρους της συνεργασίας αυτής έχει μετακινηθεί πλέον με 
σαφήνεια από τη δικαστική συνεργασία στην ανταλλαγή 
πληροφοριών, η οποία έχει αναβαθμιστεί σε πρωταρχικής 
σημασίας εργαλείο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατί-
ας. Γι’ αυτό όμως και η ανάγκη για προστασία των προσω-

transatlantic community of law, 2014, 256, όπου επισημαίνεται 
ότι αυτές οι συμφωνίες αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών 
και όχι την αμοιβαία δικαστική συνδρομή.

23.  Για τα διάφορα μέτρα στον τομέα αυτό βλ. D. Bigo/E. 
Brouwer/S. Carrera/E. Guild/E.-P. Guittet/J. Jeandesboz/F. 
Raggazzi/A. Scherrer, The EU Counter Terrorism Policy 
Responses to the Attacks in Paris: Towards an EU Security 
and Liberty Agenda, CEPS Policy Brief No. 81, CEPS, Brussels, 
February 2015.

24.  Βλ. έτσι Eisele, in U. Sieber/H. Satzger/B. von Heintschel-
Heinegg, Europäisches Strafrecht, 2. Auflg., 891.

25.  Βλ. την απόφαση του Συμβουλίου 2008/615/ΔΕΥ, L 210, 
6.8.2008, 1επ., καθώς και την απόφαση 2008/616/ΔΕΥ, L 210, 
6.2.2008, 12επ.

26.  Βλ. άρθρο 1 της οδηγίας (ΕΕ)2015/849 για την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 
2018/843, και τις επισημάνσεις των P. Alldridge, What Went 
Wrong with Money Laundering Law?, 2016, 14-15, V. Μitsilegas, 
The Transformation of Privacy in an Era of Pre-emptive 
Surveillance, Tilburg Law Review 2015, 37, V. Mitisilegas, The 
Security Union as Paradigm of Preventive Justice: Challenges 
for citizenship, fundamental rights and the rule of law, in S. 
Carrera/V. Mitsilegas (eds), Constitutionalising the Security 
Union, Effectiveness, Rule of Law and Rights in Countering 
Terrorism and Crime, 2017, 12-13, Θ. Παπακυριάκου, Η ποινική 
νομοθεσία για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες ως θεμελιώδης άξονας ενός νέου 
μοντέλου αντεγκληματικής πολιτικής, σε Τιμ. Τόμο για τον Ι. 
Μανωλεδάκη, Τομ. ΙΙ, 2007, 488, 494-95, 499, αναφορικά με 
την μετάθεση υποχρεώσεων παρακολούθησης σε ιδιώτες.
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πικών δεδομένων των πολιτών έρχεται πλέον στο προσκή-
νιo με ιδιαίτερη έμφαση.
Για την κατανόηση των PNR συμφωνιών πρέπει να γνωρί-
ζουμε εντελώς συνοπτικά ότι τα δεδομένα που αυτές αφο-
ρούν27 δεν περιορίζονται στα στοιχεία του ονόματος του 
επιβάτη. Περιλαμβάνουν επίσης στοιχεία επικοινωνίας, συ-
σχετισμό με άλλα ονόματα επιβατών, επιπρόσθετες πληρο-
φορίες αναφορικά με το ταξιδιωτικό γραφείο έκδοσης του 
εισιτηρίου, τις αποσκευές, αλλά και κάθε άλλη τυχόν συ-
μπληρωματική ή προωθημένη πληροφόρηση για τον επι-
βάτη ή τυχόν ειδικές υπηρεσίες προς αυτόν (: συνήθειες 
ταξιδιού, διατροφικές συνήθειες, στοιχεία υγείας, οικονο-
μική κατάσταση). Τα στοιχεία αυτά αναλύονται συστηματι-
κά με αυτοματοποιημένο τρόπο πριν την άφιξη της πτήσης 
στη βάση προκαθορισμένων μοντέλων και κριτηρίων28, και 
μπορεί να διασταυρώνονται με τα στοιχεία άλλων βάσεων 
δεδομένων για την επαλήθευσή τους29, ενώ διατηρούνται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά την τυχόν αναχώ-
ρηση του προσώπου από τη συγκεκριμένη χώρα, αξιο-
ποιούμενα για σκοπούς καταπολέμησης ή πρόληψης της 
τρομοκρατίας, καθώς και άλλων σοβαρών ή διακρατικών 
εγκλημάτων30.
Η απαρχή τέτοιων συμφωνιών έγινε το 2003 με την πίεση 
της Αμερικής31. Την τελευταία δεκαετία τούτη η ημι-αυτό-
ματη ανάλυση δεδομένων επιβατών πτήσεων διαδόθηκε ι-
διαίτερα μέσω του ΟΟΣΑ, με κύριες χώρες προώθησης του 
εγχειρήματος τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Μ. 

27.  Βλ. R. Bossong, Passenger Name records-from Canada back 
to the EU, VerfBlog, 2017/7/28, http://verfassungsblog.de/
passenger-name-records-from-canada-back-to-the-eu/, 
DOI://dx.doi.org/10.17176/20170731-093836, C. Stupp, 
EU Court’s blow to Canada deal marks new hurdle for data 
laws, https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-
courts-blow-to canada-deal-marks-new-hurdle-for-data-
laws/, βλ. επίσης για τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα το 
παράρτημα της συμφωνίας με τον Καναδά σε COM (2013) 529, 
18.7.2013, το παράρτημα της συμφωνίας με την Αμερική σε L 
215, 11.8.2012, 14, καθώς και το Παράρτημας Ι της οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/681.

28.  Βλ. π.χ. άρθρο 6 παρ. 3 (β) της οδηγίας (EΕ) 2016/681, πρβλ. 
επίσης M. Tzanou, The fundamental right to data protection: 
normative value in the context of counter-terrorism 
surveillance, 2017, 109-110.

29.  Βλ. π.χ. άρθρο 6 παρ. 3 (α) της οδηγίας (EΕ) 2016/681.
30.  Βλ. άρθρο 12 της οδηγίας (EΕ) 2016/681.
31.  Για τη γενικότερη πολιτική των ΗΠΑ αναφορικά με την 

αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και τα προβλήματα που 
γέννησε στις σχέσεις της με την ΕΕ και την Ευρώπη γενικότερα 
βλ. W. Rees, Obstacles to transatlantic security cooperation 
in the “War on Terror”, in E. Fahey/D.Curtin, A transatlantic 
community of Law, Legal Perspectives on the Relationship 
between the EU and US Legal Orders, 2014, 246 et seq και 
ιδίως 253-255. Βλ. επίσης για την ιστορική διαδρομή των 
PNR συμφωνιών με τις ΗΠΑ J. Santos Vara, Transatlantic 
counterterrorism cooperation: agreements on the transfer of 
personal data – A test for democratic accountability in the EU, 
in E. Fahey/D.Curtin, A transatlantic community of Law, Legal 
Perspectives on the Relationship between the EU and US Legal 
Orders, 2014, 276-278, πρβλ. και την κριτική του V. Mitsilegas, 
Transatlantic counterterrorism cooperation and European 
values: the elusive quest for coherence, in E. Fahey/D.Curtin, 
A transatlantic community of Law, Legal Perspectives on the 
Relationship between the EU and US Legal Orders, 2014, 291-
296, 311-312, 314-315.

Βρεταννία και τη Ν. Ζηλανδία32. Η ΕΕ παρά την έντονη κρι-
τική που ασκήθηκε στους κόλπους της για τις συμφωνίες 
αυτές, έχει ήδη συνάψει προς το παρόν τέτοιες συμφωνίες 
με τις ΗΠΑ33, την Αυστραλία34 και τον Καναδά35, έχει απο-
κτήσει επίσης δικό της θεσμικό πλαίσιο για τη συλλογή και 
επεξεργασία δεδομένων επιβατών πτήσεων σε ό,τι αφορά 
τα κράτη μέλη της (οδηγία (ΕΕ) 2016/681)36, ενώ υπό δι-
απραγμάτευση βρίσκεται σχετική συμφωνία της ΕΕ με το 
Μεξικό και το ίδιο αναμένεται να συμβεί επίσης με την Ια-
πωνία, πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες37. Οι συναφθείσες 
συμφωνίες με τρίτες χώρες έχουν θέσει για την ΕΕ πολλα-
πλά ζητήματα ως προς την τυχόν ανεπίτρεπτη κάμψη της 
προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις ρυθμίσεις 
τους38, και ειδικότερα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
και των προσωπικών δεδομένων39. 

32.  See R. Bossong, Passenger Name records-from Canada back 
to the EU, VerfBlog, 2017/7/28, http://verfassungsblog.de/
passenger-name-records-from-canada-back-to-the-eu/, 
DOI://dx.doi.org/10.17176/20170731-093836.

33.  Βλ. την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L215, 11.8.2012, 5επ..
34.  Βλ. την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 186, 14.7.2012, 4επ..
35.  Βλ. την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 82, 21.3.2006, 15επ..
36.  Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της οδηγίας, συλλογή και 

επεξεργασία PΝR δεδομένων είναι υποχρεωτική για όλες τις 
πτήσεις εκτός ΕΕ και δυνητική για όλες ή επιλεγμένες εντός 
ΕΕ πτήσεις.

37.  Βλ. R. Bossong, Passenger Name records-from Canada back 
to the EU, VerfBlog, 2017/7/28, http://verfassungsblog.
de/passenger-name-records-from-canada-back-to-the-eu/, 
DOI://dx.doi.org/10.17176/20170731-093836.

38.  Πρβλ. σχετικά με το θέμα αυτό τον προβληματισμό, κατά πόσο ο 
έλεγχος των επιβατών πτήσεων στη βάση κριτηρίων ανάλυσης 
κινδύνων επιτρέπει μάλλον τη δημιουργία υπόπτων παρά την 
ανακάλυψή τους A. Παύλου /A. Tεντόμα/A. Tηλεμάχου/A. 
Χριστοπούλου, Διεθνείς και ευρωπαϊκές διαστάσεις του 
φαινομένου της τρομοκρατίας, http://www.mfhr.gr/images/
pdf/OmN_Terrorism.pdf, καθώς και τις ανησυχίες αναφορικά 
με ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τους πολίτες της ΕΕ 
αναφορικά με το δικαίωμά τους για ελεύθερη μετακίνηση και 
για την ταυτότητα του status του πολίτη της ΕΕ υπό το φως 
της συγκεκριμένης οδηγίας V. Miitsilegas, The Security Union 
as Paradigm of Preventive Justice: Challenges for citizenship, 
fundamental rights and the rule of law, in S. Carrera/ V. 
Mitsilegas (eds), Constitutionalising the Security Union, 
Effectiveness, Rule of Law and Rights in Countering Terrorism 
and Crime, 2017, 1, 9. 

39.  Βλ. σχετικά E. Brouwer, International Cooperation and the 
exchange of personal data: safeguarding trust and fundamental 
rights, in S. Carrera/V. Mitsilegas, Constitutionalising the 
Security Union, Effectiveness, Rule of Law and Rights in 
Countering Terrorism and Crime, CEPS 2017, 73ff, I. Nesterova, 
Crisis of Privacy and Sacrifice of Personal Data in the Name 
of National Security: The CJEU Rulings Strengthening EU Data 
Protection Standards, ESIL Conference Paper No. 11/2016, 
European Society of International Law Annual Conference 
in Riga, 8-10 September 2016, http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=2911999&download=yes. Η 
αρχική συμφωνία με τις ΗΠΑ έπρεπε, για παράδειγμα, να 
αντικατασταθεί μετά από σχετική απορριπτική απόφαση του 
ΔΕΕ. See CJEU, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 
30 May 2006 in Joined Cases C317/04 and C-318/04, European 
Parliament v Council and Commission, annulling Decision 
2004/496/EC – Agreement between the European Community 
and the United States of America – Passenger Name Records 
of air passengers transferred to the United States Bureau 
of Customs and Border Protection (η οποία υιοθετήθηκε σε 
λανθασμένη νομική βάση, του άρθρου 95 ΕΚ, για την εσωτερική 
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Η συμφωνία που συνήφθη μεταξύ ΕΕ και Καναδά απασχό-
λησε το Δικαστήριο της ΕΕ40 μετά από σχετικό αίτημα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη βάση του άρθρου 218 παρ. 
11 ΣΛΕΕ. Το Δικαστήριο γνωμοδότησε σχετικά (1/15) τον 
Ιούλιο του 201741. Η γνωμοδότησή του αποκάλυψε για 
άλλη μια φορά τη βαθιά προβληματική κατάσταση που 
έχουν δημιουργήσει αυτές οι διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ. 
Συγκεκριμένα το ΔΕΕ, αναφερόμενο στη συμφωνία με τον 
Καναδά, έκρινε πρώτα απ’ όλα42 ότι αυτή δεν είναι συμβα-
τή με τα άρθρα 7, 8 και 21, καθώς και με το άρθρο 52, παρ. 
1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, επειδή δεν απο-
κλείει τη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων από την Ένω-
ση στον Καναδά και τη χρήση και διατήρηση των δεδομέ-
νων αυτών43.
Από την άλλη πλευρά, το Δικαστήριο θεώρησε ότι για να 
είναι συμβατή με το Χάρτη44 η συμφωνία πρέπει: α) να κα-
θορίζει σαφώς και με ακρίβεια τα δεδομένα PNR που πρό-
κειται να διαβιβάζονται από την Ένωση στον Καναδά· β) 
να προβλέπει ότι τα πρότυπα και κριτήρια που θα χρησι-
μοποιούνται στο πλαίσιο της αυτοματοποιημένης επεξερ-
γασίας των δεδομένων PNR θα είναι ειδικά και αξιόπιστα 
και ότι δεν θα ενέχουν διακρίσεις, όπως και να προβλέπει 
ότι οι χρησιμοποιούμενες βάσεις δεδομένων θα περιορί-

αγορά). Βλ. Επίσης τη νέα συμφωνία της 14ης Δεκεμβρίου 
2011 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 
215/5, 11.8.2012. Πρβλ. επίσης την απόφαση 2000/520/
EC της 26ης Ιουλίου 2000 σε εκτέλεση της οδηγίας 95/46 
σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από 
τις αρχές ασφαλούς λιμένα για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και τις συναφείς συχνές ερωτήσεις που εκδίδονται 
από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, L 2015, 25.8.2000, η 
οποία αναφέρεται στη διευκόλυνση της ροής προσωπικών 
δεδομένων από την ΕΕ προς οργανισμούς εγκατρστημένους 
στις ΗΠΑ η οποία είχε επίσης ακυρωθεί από το ΔΕΕ, βλ. την 
απόφαση του Δικαστηρίου (Τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 
6ης Οκτωβρίου 2015 στην υπόθεση C-362/14, Maximillian 
Schrems v Data Protection Commissioner. Σχετικά με τη 
νομολογία του ΔΕΕ επί του θέματος βλ. επίσης S. Carrera/V. 
Mitsilegas, Constitutionalizing the Security Union, in S. 
Carrera/V. Mitsilegas, Constitutionalising the Security Union, 
Effectiveness, Rule of Law and Rights in Countering Terrorism 
and Crime, CEPS 2017, 133-135.

40.  Το Δικαστήριο ασχολήθηκε επίσης με την αρχική PNR συμφωνία 
με τις ΗΠΑ, βλ. τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-317/04 
και C-318/04 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου και 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C-318/04) [2006] ECR 
I-4721 και ακύρωσε την Απόφαση του Συμβουλίου 2004/496/EΚ 
της 17ης Μαίου 2004 αναφορικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ 
της Κοινότητας και των ΗΠΑ αναφορικά με την επεξεργασία 
και διαβίβαση PNR δεδομένων από τους αερομεταφορείς 
στις ΗΠΑ, καθώς και την απόφαση της Επιτροπής 2004/535/
EΚ της 14ης Μαίου 2004 αναφορικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στα PNR δεδομένα των 
αερομεταφορέων, τα οποία διαβιβάζονται στις ΗΠΑ. 

41.  Γνωμοδότηση 1/15 του Δικαστηρίου (Tμήμα ευρείας σύνθεσης), 
26 Ιουλίου 2017, ECLI:EU:C:2017:592

42.  Ξεκαθάρισε, εξάλλου, ότι η νομική βάση σύναψης της 
συγκεκριμένης συμφωνίας δεν μπορεί να είναι μόνο το 
άρθρο 87 παρ. 2 α ΣΛΕΕ, το οποίο αποβλέπει στην ενίσχυση 
της συνεργασίας των αρχών επιβολής του νόμου για την 
πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος μεταξύ άλλων 
και με τη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή προσωπικών 
δεδομένων, αλλά και το άρθρο 16 παρ. 2 ΣΛΕΕ που αναφέρεται 
στην προστασία αυτών (ό.π., συμπέρασμα υπό 1, σ. 53).

43.  Ο. π., συμπέρασμα υπό 3, σ. 53.
44.  Ο.π. συμπέρασμα υπό 2 και 3, σ. 53.

ζονται σε εκείνες των οποίων κάνει χρήση ο Καναδάς σχε-
τικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σο-
βαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος· γ) να περιορίζει τη 
διατήρηση των δεδομένων PNR κατόπιν της αναχώρησης 
των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στα δεδομένα των 
επιβατών για τους οποίους υφίστανται αντικειμενικά στοι-
χεία βάσει των οποίων μπορεί να γίνει δεκτό ότι αποτε-
λούν ενδεχομένως κίνδυνο με γνώμονα την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας και του σοβαρού διεθνικού εγκλήματος· 
δ) να εξαρτά την εκ μέρους της αρμόδιας καναδικής αρ-
χής κοινοποίηση των δεδομένων PNR στις δημόσιες αρχές 
τρίτης χώρας από την προϋπόθεση ότι υφίσταται συμφω-
νία μεταξύ της Ένωσης και της τρίτης χώρας αυτής, ισοδύ-
ναμη προς αυτή μεταξύ ΕΕ και Καναδά45· ε) να προβλέπει 
δικαίωμα ατομικής ενημέρωσης των επιβατών αεροπορι-
κών μεταφορών σε περίπτωση χρήσης των δεδομένων PNR 
τα οποία τους αφορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής 
τους στον Καναδά και κατόπιν της αναχωρήσής τους από 
τη χώρα αυτή· στ) να διασφαλίζει ότι η εποπτεία των κανό-
νων που προβλέπει η συμφωνία, σχετικά με την προστα-
σία των επιβατών αεροπορικών μεταφορών έναντι της ε-
πεξεργασίας των δεδομένων PNR τα οποία τους αφορούν, 
θα ασκείται από ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή, και η) να προ-
βλέπει ότι η εκ μέρους της αρμόδιας καναδικής αρχής χρή-
ση των δεδομένων αυτών κατά την παραμονή στον Κανα-
δά των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και κατόπιν της 
αναχώρησής τους από τη χώρα αυτή υπόκειται σε ουσιαστι-
κές και διαδικαστικές προϋποθέσεις στηριζόμενες σε αντι-
κειμενικά κριτήρια και να εξαρτά τη χρήση αυτή από προη-
γούμενο έλεγχο τον οποίο θα διενεργεί είτε δικαστήριο είτε 
ανεξάρτητη διοικητική οντότητα.
Το περιεχόμενο της πιο πάνω γνωμοδότησης του ΔΕΕ απο-
τελεί το ελάχιστο που θα μπορούσε να αναμείνει κανείς με 
βάση τις αρχές συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δε-
δομένων που ισχύουν στην Ένωση (: αρχή της νομιμότη-
τας, περιορισμού του σκοπού και αρχή της αναλογικότη-
τας, όπως αυτές προκύπτουν τόσο από την κατοχύρωση των 
σχετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Χάρτη της Ένωσης, 
άρθρα 7 και 8, όσο και από τη σύγχρονη σχετική ενωσιακή 
νομοθεσία, άρθρα 4, 8, 12 επ. οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, και 
άρθρα 5επ. Γενικού Κανονισμού 95/46/ΕΚ)46. 
Η Επιτροπή μετά τη γνωμοδότηση του ΔΕΕ πρότεινε στο 
Συμβούλιο το άνοιγμα διαπραγματεύσεων με τον Καναδά 
για τη σύναψη μιας νέας συμφωνίας για τη διαβίβαση και 
χρήση δεδομένων επιβατών πτήσεων που να σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με όσα υπέδειξε το Δι-
καστήριο47. 

45.  Ή μια απόφαση της Επιτροπής με βάση το άρθρο 25 παρ. 6 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ που θα ορίζει τις αρχές στις οποίες θα 
επιτρέπεται να διαβιβάζονται προσωπικά δεδόμενα.

46.  Πρβλ. G. Gonzalez Fuster, A Security Union in Full Respect 
of Fundamental Rights: but how effectively respectful?, in S. 
Carrera/V. Mitsilegas, Constitutionalising the Security Union, 
Effectiveness, Rule of Law and Rights in Countering Terrorism 
and Crime, CEPS 2017, 89.

47.  Βλ. COM (2017) 605 final, 18.10.2017 Recommendation for a 
Council Decision authorizing the opening of negoatiations on 
an Agreement between the EU and Canada for the transfer and 
use of PNR data to prevent and combat terrorism and other 
serious transnational crime. Και για τη νέα πρόταση βλ. COM 
(2018) 4 final, Brussels 10.1.2018, Amended proposal for a 
Council Decision on the conclusion, on behalf of the Union, of 
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Η συμφωνία αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί48. Πάντως 
είναι σαφές ότι ακόμη και πριν την επαναδιαπραγμάτευ-
ση συμφωνιών που ήδη ισχύουν, αν αυτές έχουν τα ίδια 
προβλήματα με αυτά που διαπίστωσε το ΔΕΕ στη συμφω-
νία με τον Καναδά, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν μπορεί 
να συνεχίσουν να εφαρμόζονται49. Και τούτο γιατί η προ-
στασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνει η 
ΕΕ διεκδικεί κατά τη νομολογία του ΔΕΕ άμεση εφαρμογή 
από τα κράτη μέλη και τους εθνικούς εφαρμοστές του δι-
καίου, χωρίς τη μεσολάβηση οποιασδήποτε νομοθετικής 
αλλαγής, ενόψει ακριβώς της δεσμευτικότητας του Χάρτη 
και της υπεροχής του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου50. 
Τούτο ισχύει σε κάθε περίπτωση σχετικά με τη συμφωνία 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη χρήση και διαβίβαση των 
φακέλων ονομάτων επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας των ΗΠΑ που έχει τα ίδια προβλήματα με αυτά 
που εντόπισε το ΔΕΕ51, ενώ επηρεάζει και την οδηγία που 
αφορά την συλλογή PNR δεδομένων στην ΕΕ52.

the Air Transport Agreement between the European Community 
and its Member States, of the one part, and Canada, of the 
other part, καθώς και Συμβούλιο της ΕΕ, Έγγραφο No 7647/13, 
DCL 1, 1.2.2019.

48.  Βλ. σχετικά το έγγραφο του Συμβουλίου Νο 12965/18, της 10 
Απριλίου 2019. 

49.  Βλ. σχετικά την από 11.4.2018 επιστολή παραπόνων της 
Επιτροπής του ARTICLE 29 Data Protection Working Party στην 
Επιτροπή https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=622219.

50.  Βλ. ενδεικτικά την απόφαση του ΔΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 
2013, στην υπόθεση C-617/10 Åklågaren v. Hans Akerberg 
Fransson, παρ. 49.

51.  L 215, 11.8.2012, 5ff. Πρβλ. σχετικά A. Carson, CIPP/US, 
https://iapp.org/news/a/meps-discuss-next-steps-for-
eucanada-pnr-agreement, Ν. Nielsen, PNR deal with Canada 
violates rights, says EU top lawyer, https://euobserver.com/
justice/134979, C. Stupp, EU Court’s blow to Canada deal marks 
new hurdle for data laws, https://www.euractiv.com/section/
digital/news/eu-courts-blow-to canada-deal-marks-new-
hurdle-for-data-laws/, καθώς και τα άρθρα 8, 10, 11, 14 και 
17 της συμφωνίας με τις ΗΠΑ που πιστοποιούν με τις ρυθμίσεις 
τους τα ίδια προβλήματα που εντόπισε η γνωμοδότηση του ΔΕΕ 
στη συμφωνία με τον Καναδά, και τα οποία δεν αίρονται από 
τη συμφωνία ομπρέλλα που συνήφθη μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων (η συμφωνία αυτή 
τέθηκε σε ισχύ το Φεβρουάριο του 2017, βλ. σχετικά με αυτήν V. 
Jourová, “EU–US data flows and data protection: Opportunities 
and challenges in the digital era”, speech delivered in 
Washington, D.C. on 31 March 2017 (SPEECH/17/826), Press 
Release, European Commission, Brussels. Cf. also for moving 
away from the Safe-Harbour principle EU-US privacy-Shield 
principle the press release europa.eu/rapid/press-release_
IP-16-216_en.htm, as well as the analysis by S. Monteleone 
/ L. Puccio, From Safe Harbour to Privacy Shield, January 
2017, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
IDAN/2017/595892/EPRS_IDA%282017%29595892_EN.pdf.  
Πρβλ. αναφορικά με αυτήν και την κριτική προσέγγιση του 
E. Brouwer, International Cooperation and the exchange of 
personal data: safeguarding trust and fundamental rights, in S. 
Carrera/V. Mitsilegas, Constitutionalising the Security Union, 
Effectiveness, Rule of Law and Rights in Countering Terrorism 
and Crime, CEPS 2017, 82-85).

52.  Πρβλ. σχετικά το άρθρο 12 της οδηγίας, καθώς και N. 
Vavoula, I Travel, therefore I Am a Suspect: an overview of 
the EU PNR Directive, EU Immigration and Asylum Law and 
Policy, 26 October 2016, http://eumigrationlawblog.eu/i-
travel-therefore-i-am-a-suspect-an-overview-of-the-eu-pnr-
directive/, καθώς και R. Bossong, Passenger Name records-

Αν συγκρίνουμε εδώ, μάλιστα,τις PNR συμφωνίες με τη 
σχετική οδηγία της ΕΕ για τη διατήρηση δεδομένων στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2006/24/ΕΚ), η οποία έχει 
ακυρωθεί από το ΔΕΕ53 και αφορούσε αποθήκευση δεδομέ-
νων όλων των πολιτών που χρησιμοποιούν μέσα τηλεπικοι-
νωνίας, παρατηρούμε μια επιπρόσθετη, πολύ σημαντική 
διαφορά: ενώ στην τελευταία επεξεργασία των αποθηκευ-
όμενων δεδομένων και πρόσβαση σ’ αυτά νοούνταν μόνο 
μετά από την ύπαρξη υποψίας για αξιόποινες πράξεις ως 
προς συγκεκριμένο πρόσωπο, συλλογή, επεξεργασία και 
αποθήκευση των PNR δεδομένων γίνεται μαζικά, με τη λο-
γική ότι ψάχνει κανείς στα στοιχεία όλων, για να μπορέ-
σει να εντοπίσει πρόσωπα για τα οποία θα μπορούσε να 
γεννηθεί υπόνοια αναφορικά με μια αξιόποινη πράξη που 
σχετίζεται με την τρομοκρατία ή με άλλα σοβαρά εγκλή-
ματα54. Έτσι, με τη βοήθεια των δυνατοτήτων που προ-
σφέρει η σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη, παρά τη μαζικό-
τητα των πληροφοριών, δεν «ψάχνει κανείς ψύλλους στα 
άχυρα», αλλά —όπως τονίζεται ιδίως από τις αρχές πληρο-
φοριών— «είναι επιβεβλημένο να ψάξει κανείς μαζικά στα 
άχυρα για να βρει τους ψύλλους»55, κάτι που είναι πλέον 
εφικτό. Αυτή όμως η αντιστροφή πρέπει να είναι σαφές 
ότι ενέχει και την πρόκληση μιας μεταλλαγής της έννοιας 
του υπόπτου, αφού στην προκείμενη περίπτωση όλοι μας 
(δηλ. όσοι ταξιδεύουμε αεροπορικώς) γινόμαστε αν όχι εν 
δυνάμει ύποπτοι πάντως αντικείμενα μιας διερεύνησης για 
τυχόν αξιόποινες πράξεις υπό όρους, όπως είδαμε, προ-

from Canada back to the EU, VerfBlog, 2017/7/28, http://
verfassungsblog.de/passenger-name-records-from-canada-
back-to-the-eu/, DOI://dx.doi.org/10.17176/20170731-
093836.

53.  Βλ. την απόφαση του Δικαστηρίου σε Τμήμα ευρείας σύνθεσης 
στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12 
(Απόφαση της 8ης Απριλίου 2014 στην υπόθεση C-293/12, 
Digital Rights Ireland Ltd v Minister for Communications, 
Marine and Natural Resources and Others),καθώς και 
την απόφαση στην υπόθεση C-203/15 (Απόφαση της 21ης 
Δεκεμβρίου 2016, στην υπόθεση C-203/15, Tele2 Sverige 
AB). Πρβλ. επίσης Απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2015 στην 
υπόθεση C-362/14, Maximillian Schrems v Data Protection 
Commissioner. Μετά την ακύρωση της οδηγίας από το ΔΕΕ 
αφέθηκε η πρωτοβουλία στα κράτη μέλη να ρυθμίσουν στο 
εθνικό τους δίκαιο το σχετικό καθεστώς. Ωστόσο η έλλειψη 
ενός καθεστώτος διατήρησης των τηλεπικοινωνιακών 
δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση του εγκλήματος 
σε επίπεδο ΕΕ δημιουργεί δυσκολίες και υπάρχουν κινήσεις 
για κάλυψη του κενού, βλ. σχετικά τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της ΕΕ για τη διατήρηση δεδομένων με σκοπό την 
καταπολέμηση του εγκλήματος σε έγγραφο του Συμβουλίου 
10083/19, της 6.6.2019.

54.  Για το ότι η συλλογή και επεξεργασία των PNR δεδομένων δεν 
περιορίζεται σε υπόπτους βλ. παρ. 7 του προοιμίου της οδηγίας 
(ΕΕ) 206/681, όπου σημειώνεται: «Η αξιολόγηση δεδομένων 
PNR επιτρέπει την ταυτοποίηση προσώπων για τα οποία δεν 
υπήρχαν υποψίες εμπλοκής σε τρομοκρατική πράξη ή σοβαρό 
έγκλημα πριν την αξιολόγηση, και πρέπει κατά συνέπεια να 
εξετασθούν περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές. Με τη χρήση 
των δεδομένων PNR μπορεί να αντιμετωπισθεί η απειλή της 
τρομοκρατίας και των σοβαρών εγκλημάτων από διαφορετική 
οπτική γωνία, πέραν εκείνης που προσφέρει η επεξεργασία 
άλλων κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα…….».

55.  Βλ. σχετικά Sieber, The New Architecture of Security Law, ό.π., 
29, ο οποίος αναφέρει: “As the former head of the American 
NSA put it -ultimately accurately- with regard to the concept 
of analyzing massive amounts of data “you need the haystack 
to find the needle”.
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βληματικούς από άποψη κράτους δικαίου. Με αυτήν την 
έννοια, μεταλλάσσονται όμως ανεπαίσθητα, αλλά πάντως 
ουσιαστικά, κομβικές δικονομικές αρχές, όπως ιδίως το 
τεκμήριο αθωότητας, του οποίου η λειτουργία ξεκινά ήδη 
από την πλέον προωθημένη προδικαστική φάση ερευνών 
αναφορικά με πιθανούς υπόπτους για μια αξιόποινη πράξη 
ή της διευρεύνησης ενός εγκλήματος56. 

4.  Η προ-προληπτική ποινικοποίηση 
συμπεριφορών για την αντιμετώπιση 
της τρομοκρατίας, οι συνέπειες αυτής και 
η καθιέρωση ενός πολυδύναμου 
και «ανοιχτού» συστήματος συλλογής και 
ανταλλαγής δεδομένων

Η πιο πάνω εικόνα δείχνει ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρα-
τίας στην ΕΕ περνά μέσα μέσα από μια μαζική, και ουσιαστι-
κά άνευ ορίων αλλά και συνόρων, συλλογή και ανταλλαγή 
πληροφοριών που συνεπάγεται όχι μόνο ουσιώδη υποχώρη-
ση της προστασίας του δικαιώματος των πολιτών στην ιδι-
ωτική τους ζωή και στην προστασία των προσωπικών τους 
δεδομένων57 αλλά και ουσιαστική μεταλλαγή σημαντικών 
αρχών του κράτους δικαίου. Η μεταλλαγή αυτή βρίσκεται 
ακόμη σε εξέλιξη, και οι αντιστάσεις που σημειώνονται για 
την ανατροπή της έχουν αμφίβολο αποτέλεσμα. 
Εκείνο που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας εδώ 
είναι ότι στην κατάσταση αυτή έχει συμβάλει καθοριστικά 
πρώτα απ’ όλα ο ορισμός των τρομοκρατικών και των σχε-
τιζόμενων με την τρομοκρατία αδικημάτων καθεαυτόν. Αυ-
τός έφτασε να καλύπτει εξελικτικά ολοένα και πιο ουδέ-
τερες πράξεις, όπως τα ταξίδια, που προσλαμβάνουν το 
τρομοκρατικό νόημά τους αποκλειστικά μέσα από έναν 
εξαιρετικά απομακρυσμένο τρομοκρατικό σκοπό που τα 
συνοδεύει. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς σχετικά ότι για ένα 
ταξίδι που γίνεται π.χ. για τη λήψη εκπαίδευσης για τρο-
μοκρατικούς σκοπούς πρέπει να αποδειχθεί: α) όχι μόνο 
ο σκοπός της παρακολούθησης εκπαίδευσης του προσώ-

56.  Βλ. σχετικά Ath. Giannakoula/D. Lima/M. Kaiafa-Gbandi, 
Combating crime in the Digital Age, A critical review of the 
EU Informatyion Systems in the Area of Freedom, Security 
and Justice-Challenges for Criminal Law aned Personal Data 
Protection, Brill Research Perspectives in Transnational Crime 
2020, 76-77 όπου σημειωνεται «In other words there is an 
escalation to the intensity of the presumption according to 
the repercussions that each stage of the criminal procedural 
stage entails, but its function starts already at the earlier 
pre-trial stages of investigating potential suspects or simply 
investigating a crime…..This evolutionary intensity points 
to the fact that it is not the pressing of criminal charges 
that first give rise to the presumption of innocence”. Για 
την προβληματική σχέση αυτών των μαζικών ελέγχων 
προσωπικών δεδομένων με το τεκμήριο αθωότητας πρβλ. και 
N. Vavoula, Prevention, Surveillance, and the Transformation 
of Citizenship in the “Security Union”: The Case of Foreign 
Terrorist Fighters, in Sieber/Mitsilegas/Mylonopoulos/Billis/
Knust (eds.), Alternative Systems of Crime Control, 2018, 329 ( 
η συγγραφέας κάνει λόγο για “reversal of the presumption of 
innocence whereby everyone is deemed as a potential security 
risk, thus necessitating their examination in order to confirm 
or rebut this presumption”.

57.  Βλ. σχετικά M. Kaiafa-Gbandi, Information Exchange for the 
Purpose of Crimr Control: the EU Paradigm for Controlling 
Terrorism-Challenges of an “Open” System for Collecting and 
Exchanging Personal Data, EuCLR 2019, 148 et seq.

που που το διενεργεί, αλλά και β) αυτός της μελλοντικής 
εφαρμογής της εκπαίδευσης που πρόκειται να ληφθεί για 
μια τρομοκρατική πράξη, η οποία με τη σειρά της για να 
είναι τέτοια πρέπει να συνοδεύεται και αυτή κατά την τέ-
λεσή της, πέρα από τις ειδικές συνθήκες που μπορούν να 
οδηγήσουν σε σοβαρή βλάβη της χώρας ή ενός διεθνούς 
οργανισμού, και γ) από έναν παραπέρα σκοπό να εκφοβι-
στεί σοβαρά ένας πληθυσμός ή να εξαναγκαστεί αθέμιτα 
μια κυβέρνηση να εκτελέσει ή να παραλείψει μια πράξη ή 
να αποσταθεροποιηθούν σοβαρά οι θεμελιώδεις πολιτικές 
ή συνταγματικές κ.λπ. δομές μιας χώρας. Η συγκεκριμενο-
ποίηση όλων αυτών των πολλαπλών μελλοντικών δεδομέ-
νων κατά τη διενέργεια ενός ταξιδιού για λήψη εκπαίδευ-
σης για τρομοκρατικούς σκοπούς δεν αποκαλύπτει μόνο 
την ακραία υπερφόρτωση του αξιοποίνου με υποκειμενικά 
στοιχεία, αλλά και την παροχή στις διωκτικές αρχές μιας 
ευκολίας επιβεβαίωσης της συνδρομής τους, αφού κατά 
την τέλεση της πράξης του ταξιδιού όλα (: και η εκπαίδευ-
ση σε ειδικές τεχνικές, και η τέλεση μιας μελλοντικής πρά-
ξης με βάση τη γνώση που θα αποκτηθεί, και ο χαρακτή-
ρας αυτής της πράξης ως τρομοκρατικής και η στόχευσή 
της για εξαναγκασμό μιας κυβέρνησης ή ενός διεθνούς ορ-
γανισμού) βρίσκονται σε επίπεδο μελλοντικών πολλαπλών 
προθέσεων που πρέπει να αναζητηθούν με βάση άλλα στοι-
χεία, πέρα από την τιμωρούμενη πράξη58. Όσο περισσό-
τερα είναι τα στοιχεία αυτά, τόσο πιο εύκολα εξυπηρετείται 
ο σκοπός της αποκάλυψης και το έργο των αρχών επιβο-
λής του νόμου. 
Από την άλλη πλευρά, παρατηρεί κανείς ότι ενώ ο στό-
χος πρόληψης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας ανά-
γεται σ’ έναν «υπερσκοπό» που καλύπτει την προστασία 
σωρείας εννόμων αγαθών, και προβάλλεται έτσι ως κάτι 
πολύ ιδιαίτερο που χρειάζεται ένα «ειδικό» καθεστώς για 
να αντιμετωπιστεί59, το περιεχόμενο των ρυθμίσεων που 
εισάγονται σχετικά αποδεικνύει ότι τα λαμβανόμενα μέ-
τρα δεν αφορούν καθόλου ένα τόσο «ειδικό» αντικείμενο, 
όσο αυτό παρουσιάζεται στους τίτλους των σχετικών νο-
μικών πράξεων ή των προοιμίων αυτών. Η ευρύτητα του 
αντικειμένου της σύμβασης Prüm, για παράδειγμα, η οποία 
δεν αφορά μόνο την τρομοκρατία αλλά και πολλά άλλα 
εγκλήματα, τα οποία δεν ορίζονται καν και δεν χρειάζε-
ται να έχουν ούτε διακρατικό χαρακτήρα60, είναι χαρακτη-

58.  Aντιλαμβάνεται κανείς έτσι πόσο μεγαλύτερο γίνεται το 
πρόβλημα όταν η οδηγία έχει προσθέσει στη φαρέτρα της 
ποινικής καταστολής και την απαίτηση για ποινικοποίηση της 
απόπειρας των ταξιδιών (άριθρο 14 παρ. 3), όπως και αυτήν 
της οργάνωσης ή διευκόλυνσης ενός τέτοιου ταξιδιού (άρθρο 
10). Αξίζει να αναφερθεί εδώ μάλιστα ότι ενώ η πρόταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν να οριστεί στην οδηγία ότι 
ο τρομοκρατικός σκοπός θα συνάγεται κατά το δυνατό από 
αντικειμενικές περιστάσεις, τούτο τελικά δεν επικράτησε, 
βλ. European Parliament, Draft Report on the proposal for a 
directive of the European Parliament and of the Council on 
combating terrorism and replacing Council Framework Decision 
2002/475/JHA on combating terrorism(COM(2015)0625–C8-
0386/2015–2015/0281(COD)),9.3.2016, 10. 

59.  Βλ. σχετικά στοιχ. 2 του προοιμίου της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541.
60.  Βλ. σχετικά τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2008/615/ΔΕΥ, L 

210, 6.8.2008, 1, και 2008/616/ΔΕΥ, L 210, 6.8.2008, 12, πρβλ. 
σχετικά και Eisele, in U. Sieber/H. Satzger/B. v. Heintschel-
Heinegg, Europäisches Strafrecht, Α2. Aufl., 891, καθώς και 
ειδικά σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία DNΑ δεδομένων 
την κριτική της Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ανάλυση γενετικού 
υλικού και ποινική δίκη: Το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, σε Μ. 
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ριστική για την εισαγωγή ρυθμίσεων που με το πρόσχημα 
της τρομοκρατικής απειλής αναπτύσσουν τη δράση τους σε 
ένα ολόκληρο φάσμα εγκλημάτων που είναι αδύνατο να τη 
δικαιολογήσουν με όρους αναλογικότητας (π.χ. αυτόματη 
online πρόσβαση σε προστατευμένες πληροφορίες προσω-
πικών δεδομένων βάσεων άλλων κρατών μελών και ιδίως 
σε στοιχεία DNA profiles)61. Έτσι, η άνευ συνόρων (αυτόμα-
τη) πρόσβαση σε πληροφορίες βάσεων δεδομένων άλλων 
κρατών μελών προσλαμβάνει επιπρόσθετα το χαρακτήρα 
μιας άνευ ορίων χρήσης πληροφοριών αναφορικά με το 
αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται, αφού αυτό δεν περιο-
ρίζεται αποκλειστικά στην τρομοκρατία, ή έστω στο σοβα-
ρό διακρατικό έγκλημα. 
Αν μ’ αυτά τα δεδομένα συνδυάσει κανείς το γεγονός, ότι το 
θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
έναντι αυτής της επεκτατικής χρήσης πληροφοριών για την 
αντιμετώπιση του εγκλήματος παραμένει ανέπαφο από την 
όποια σύγχρονη σχετική βελτίωση σημειώθηκε στην ΕΕ62, 

Καϊάφα-Γκμπάντι /C. Prittwitz, Παρακολούθηση και ποινική 
καταστολή στη σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική 2011, 113 
επ.. Εξάλλου, για το γεγονός, ότι αφού εισαχθούν ιδιαίτερες 
ρυθμίσεις για έναν τομέα σοβαρής εγκληματικότητας, αυτές 
επεκτείνονται συνήθως και σε διάφορες άλλες κατηγορίες 
εγκληματικών πράξεων που δεν εμφανίζουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά σοβαρότητας πρβλ. επίσης D. Curtin, Security 
of the interstice and interoperable data sharing: A first cut, in 
S. Carrera/V. Mitsilegas (eds.), Constitutionalising the Security 
Union, 67-68, R. Kreissl, Will more data bring more security? 
Remarks on the Security Union approach to interoperability, 
in in S. Carrera/V. Mitsilegas (eds), Constitutionalising the 
Security Union, 93 et seq., V. Mitsilegas, The Borders Paradox: 
The Surveillance of Movement in a Union without Internal 
Frontiers, in Hans Lindahl (ed), A Right to Inclusion and 
Exclusion? Normative Fault Lines of the EU’s Area of Freedom, 
Security and Justice, 2009, 54 et seq.

61.  Έτσι, για παράδειγμα, η εισαγωγή DNA σ’ ένα σύστημα 
πληροφοριών κράτους μέλους χωρίς οποιαδήποτε ένδειξη 
ενοχής για αξιόποινη πράξη επιτρέπει σε άλλα κράτη μέλη 
που έχουν πιο αυστηρές προϋποθέσεις εισαγωγής τέτοιων 
στοιχείων σε βάσεις δεδομένων να έχουν πρόσβαση σε 
δεδομένα που δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν με βάση το 
εθνικό τους δίκαιο. Πρβλ. The House of Lords European Union 
Committee, Report on “Prüm”: Effective weapon against 
terrorism and crime?, 18 September 2007.

62.  Η θέση αυτή τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι η νέα 
οδηγία (EΕ) 2016/680 ρητά ορίζει πως δεν εφαρμόζεται 
στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από όργανα, 
οργανισμούς και φορείς της ΕΕ, όπως η Europol [άρθρο 2 (3) 
(β)]. Εξάλλου, το άρθρο 60 αυτής ορίζει ρητά επίσης ότι οι 
ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων 
που περιέχονται στη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία τέθηκε σε ισχύ 
στις ή πριν από τις 6 Μαϊου 2016, στο πεδίο της δικαστικής 
και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, και η 
οποία ορίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μεταξύ 
των κρατών μελών καθώς και την πρόσβαση των αρμόδιων 
υπηρεσιών των κρατών μελών στα συστήματα πληροφοριών 
που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις ιδρυτικές Συνθήκες 
της ΕΕ δεν επηρεάζονται. Αυτό σημαίνει ότι η σύμβαση Prüm, 
όπως εντάχθηκε στο ενωσιακό δίκαιο με την απόφαση του 
Συμβουλίου 2008/615/ΔΕΥ, συνεχίζει να εφαρμόζεται (βλ. 
την ρητή σχετική αναφορά στην παρ. 94 του προοιμίου της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/680) αναφερόμενη για τα σημαντικά θέματα 
που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
στην εθνική νομοθεσία των επιμέρους κρατών μελών (άρθρα 
40 της Σύμβασης και 31 της απόφασης του Συμβουλίου). Έτσι, 
όμως συνεχίζουν να υφίστανται και τα σχετικά ελλέιμματα 
προστασίας που εντοπίζονται εκεί.

τότε αντιλαμβάνεται ότι η συλλογή και χρήση προσωπικών 
δεδομένων επεκτείνεται από την τρομοκρατία σε διάφορα 
εγκληματικά πεδία, υπερβαίνει σύνορα, ενώ η πρόσβαση 
στα δεδομένα αυτοματοποιείται, χωρίς ωστόσο να αναβαθ-
μίζεται παράλληλα θεσμικά η προστασία των σχετικών πλη-
ροφοριών, όπως θα επέβαλαν οι κίνδυνοι της επεκτατικής, 
διεθνούς και εντατικής τους χρήσης.
Αν σ’ αυτή την εικόνα προσθέσει κανείς το γεγονός ότι η 
Ένωση κατέστησε εφικτή τη διαλειτουργικότητα (interop-
erability) επιμέρους υπαρχουσών βάσεων δεδομένων που 
αφορούν και συστήματα πληροφοριών της δικαστικής συ-
νεργασίας63, τότε κατανοεί ότι το σύστημα της μαζικής πα-
ρακολούθησης πέρα από το αντικείμενο αναφοράς (ποιον 
αφορά) θα αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά μαζικότητας 
και ως προς τα υποκείμενα διενέργειας της παρακολούθη-
σης, αφού η διαλειτουργικότητα σημαίνει βάσεις δεδομέ-
νων αυτόματα προσβάσιμες από πολλούς φορείς, ακόμη 
και από διαφορετικές εθνικές δικαιοδοσίες. Αυτή η «δι-
πολική» μαζικότητα (: υποκειμένων συλλογής προσωπι-
κών δεδομένων και πρόσβασης σ’ αυτά και αντικειμένων, 
δηλ. φορέων προσωπικών δεδομένων τα στοιχεία των ο-
ποίων συλλέγονται και ανταλλάσσονται), συνδυασμένη 
με την αναφορά σε πολλαπλά θεσμικά πλαίσια που ρυθμί-
ζουν τη λειτουργία των σχετικών βάσεων και την προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων, ελαστικοποιεί αφάντα-
στα την προστασία τους και αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο 
τη δυσκολία των προσώπων να απολαύουν αυτής. Παρό-
μοια ελαστικοποίηση της προστασίας παρατηρείται, εξάλ-
λου, και σε περιπτώσεις διαβίβασης δεδομένων σε άλλες 
χώρες με πιο αδύναμο προστατευτικό καθεστώς (όπως 
π.χ. οι ΗΠΑ). 
Παρατηρούμε, έτσι, ότι σταδιακά έχει δημιουργηθεί ένα 
πολυδύναμο και «ανοιχτό» σύστημα συλλογής και ανταλ-
λαγής πληροφοριών που δε γνωρίζει σύνορα. Τούτο είναι 
ανοιχτό ως προς το σκοπό που υπηρετεί, αφού δεν περι-
ορίζεται στην τρομοκρατία, αλλά καταλαμβάνει και άλλα 
εγκλήματα. Είναι ανοιχτό επίσης ως προς το αντικείμενο 

63.  Bλ. σχετικά με αυτήν τους κανονισμούς: α) (ΕΕ) 2019/817 
(που αφορά τα συστήματα πληροφοριών για τον έλεγχο των 
συνόρων και τις βίζες, δηλ. EES, VIS, ETIAS, και SIS, και β) 
(ΕΕ) 2019/818 (που αφορά τα συστήματα πληροφoριών για 
τη δικαστική συνεργασία, το άσυλο και τη μετανάστευση, 
δηλ. το Eurodac, SIS, και το ECRIS-TCN. Πρβλ. επίσης 
από την περίοδο των σχετικών προτάσεων την έκθεση 
του High-Level Expert Group on Information Systems and 
Interoperability, Final Report, European Commission, DG for 
Migration and Home Affairs, May 2017 (http://ec.europa.
eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.
groupDetailDoc&id=32600&no=1). Η έκθεση αυτή πρότεινε 
στην ΕΕ την επιλογή μιας κεντρικής “single search interface” 
(SSI). Για μια κριτική προσέγγιση των προτάσεων αυτών βλ. 
S. Carrera/V. Mitsilegas, Constitutionalising the Security 
Union, in S. Carrera/V. Mitsilegas (eds), Constitutionalising 
the Security Union, Effectiveness, Rule of Law and Rights 
in Countering Terrorism and Crime, CEPS 2017, 125 et seq., 
καθώς επίσης και European Data Protection Supervisor 
(EDPS), Opinion 4/2018 on the proposal for two regulations 
establishing a framework for interoperability between EU 
large-scale information systems, 16 April 2018. Αναφορικά με 
τους ψηφισθέντες τελικά κανονισμούς βλ. Ath. Giannakoula/D. 
Lima/M. Kaiafa-Gbandi, Combating crime in the Digital Age, A 
critical review of the EU Information Systems in the Area of 
Freedom, Security and Justice-Challenges for Criminal Law 
aned Personal Data Protection, Brill Research Perspectives in 
Transnational Crime 2020, 27-31.
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αναφοράς του, αφού τα πρόσωπα των οποίων τα προσωπι-
κά δεδομένα συλλέγονται δεν περιορίζονται στους εμπλε-
κόμενους με οποιοδήποτε τρόπο με την τρομοκρατία, αλλά 
εκτείνονται δυναμικά σε όλους τους πολίτες. Από την άλλη 
πλευρά, το σύστημα έχει μετατραπεί με τον καιρό σε ανοι-
χτό και ως προς τα υποκείμενα πρόσβασης σ’ αυτό, αφού 
με την αυτοποιημένη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων άλ-
λων κρατών, και πολύ περισσότερο με τη νεοεισαχθείσα 
διαλειτουργικότητα κάποιων έστω επιμέρους πληροφορι-
κών συστημάτων, τα υποκείμενα χρήσης των πληροφορι-
ών αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται κατά τρόπο που δεν 
μπορεί ουσιαστικά να ελεγχθεί. Το μοντέλο που έχει δο-
μηθεί έτσι είναι, εξάλλου, ανοιχτό και χωρικά, και μάλι-
στα όχι μόνο εντός αλλά και εκτός ΕΕ, αφού η λειτουργία 
του δεν αναχαιτίζεται από εθνικά σύνορα, αυτονόητα στην 
επικράτεια της Ένωσης αλλά και προς τρίτες χώρες με τις 
οποίες συνάπτοναι συμφωνίες, καθώς και με άλλες στις 
οποίες αυτές μπορούν να προωθήσουν παραπέρα τα δεδο-
μένα. Τέλος, το μοντέλο είναι ανοιχτό και ως προς τη θε-
σμική προστασία των προσωπικών δεδομένων, αφού αυτή 
ελαστικοποιείται, λόγω ακριβώς του πιο πάνω ανοιχτού 
χαρακτήρα του συστήματος και της διαφορετικότητας των 
εννόμων τάξεων που εμπλέκει.
Βέβαια, είναι γνωστό ότι η μαζική και άνευ ουσιαστικών 
ορίων συσώρευση και χρήση των πληροφοριών για τους 
πολίτες αποτελεί χαρακτηριστικό ανελεύθερων καθεστώ-
των και διαβρώνει τις βάσεις της δημοκρατίας64. Γι’ αυτό 
αν η ΕΕ εννοεί πραγματικά την τοποθέτηση του ανθρώπου 
στην καρδιά της δράσης της, όπως εξαγγέλλει στο προοί-
μιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων65, τότε θα 
πρέπει να φροντίσει να μην μεταχειρίζεται τους πολίτες ως 
παθητικούς αποδέκτες ενός συλλογικού αγαθού ασφάλει-
ας, αλλά ως πραγματικούς φορείς δικαιωμάτων66. 

5.  «Προστιθέμενη» (;) αξία του συστήματος 
συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών 
για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας 
και οι προκλήσεις του

Στην πιο πάνω ανάλυση πρέπει να προστεθεί ωστόσο ένα 
ακόμη σημαντικό στοιχείο. Είδαμε ότι το να διευρύνεται 
το αξιόποινο σε ουδέτερες πράξεις, όπως τα ταξίδια για 
τρομοκρατικούς σκοπούς, οδηγεί σε υιοθέτηση εργαλεί-
ων πρόληψης που απλώνονται σε μια συλλογή και ανταλ-
λαγή πληροφοριών οι οποίες αφορούν το γενικό πληθυ-

64.  Πρβλ. για το πρόβλημα την απόφαση του ΕΔΔΑ Big BortherWatch 
κατά Ην. Βασιλείου, της 13.9.2018, στην υπόθεση του 
σκανδάλου μαζικών πασρακολουθήσεων δημοσιογράφων 
και μη κυβερνητικών οργανώσεων και την ανταλλαγή 
πληροφοριών με ξένες κυβερνήσεις (ΗΠΑ), σύμφωνα με την 
οποία εφαρμογή ενός συστήματος μαζικής παρακολούθησης 
δεν ήταν per se κατά παράβαση της ΕΣΔΑ, οι κυβερνήσεις 
είχαν ευρεία διακριτική ευχέρεια για το σύστημα που ήταν 
απαραίτητο προς προστασία της εθνικής ασφάλειας, ωστόσο η 
λειτουργία τέτοιων συστημάτων έπρεπε να ικανοποιεί βασικές 
απαιτήσεις (βλ. σχετικά υπόθεση Weber και Saravia κατά 
Γερμανίας) που εδώ διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν, οπότε 
και υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8, αλλά και του άρθρου 
10 της σύμβασης, λόγω του ενδεχόμενου παρεμβολής στην 
εμπιστευτικότητα των δημοσιογραφικών πληροφοριών. 

65.  Bλ. Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ C 202/391, 7.6.2016.
66.  Βλ. σχετικά K. Tuori, European Constitutionalism, 2015, 317.

σμό. Αυτό με τη σειρά του διευκολύνει να εντοπίζονται όχι 
μόνο τα πρόσωπα που έχουν τελέσει τα προωθημένα/προ-
-προληπτικής κοπής σχετιζόμενα με την τρομοκρατία αδι-
κήματα, αλλά και όσοι είναι ύποπτοι να τελέσουν τέτοια 
στο μέλλον67, οι αποκαλούμενοι persons of interest, pre-
suspects ή „Gefährder“68 που εντοπίζονται κατά τις λογι-
κές του αστυνομικού δικαίου ή της δράσης των υπηρεσιών 
ασφάλειας του κράτους69. Τα πρόσωπα αυτά παρακολου-
θούνται ή ακόμη σε βάρος τους μπορεί να επιβάλλονται 
«διοικητικά μέτρα», όπως για παράδειγμα απαγόρευση ει-
σόδου στη χώρα, πάγωμα περιουσιακών τους στοιχείων, 
απαγορεύσεις να πλησιάζουν συγκεκριμένους τόπους, υ-
ποχρέωση να αναφέρουν τις κινήσεις τους, ακόμη κάπο-
τε και προληπτική κράτηση70. Κοινό χαρακτηριστικό τους 
είναι ότι επιβάλλονται χωρίς μια διαδικασία με δυνατότη-
τα αντίκρουσης, στη βάση συλλεγέντων πληροφοριών και 
συνήθως όχι από δικαστική αρχή, δημιουργώντας έτσι ση-
μαντικά προβλήματα συμβατότητας με τα άρθρα 47 και 48 
(δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τεκμήριο αθωότητας) αλλά 
και 5 (δικαίωμα στην ελευθερία), 7 (αρχή νομιμότητας) του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και 8 (δι-
καίωμα στην ιδιωτικότητα και προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων) της ΕΣΔΑ71. Το θέμα που γεννάται σχετι-
κά από την άποψη του ποινικού δικαίου είναι αν σ’ αυτά τα 
μέτρα διεκδικούν ή όχι εφαρμογή οι εγγυήσεις του με βάση 
τα γνωστά κριτήρια Engel. Αν κανείς θεωρήσει τα πιο πάνω 
μέτρα «προληπτικά», τα αποδεσμεύει από την εφαρμογή 
των κριτηρίων Engel. Αντίθετα, αν προσέξει την αναμφί-
βολα «κυρωτική» ταυτότητά τους και τη βαρύτητα των πε-
ριορισμών στις ελευθερίες του προσώπου, τότε η παροχή 
αυξημένων εγγυήσεων και γι’ αυτά θα έπρεπε να είναι μο-
νόδρομος72. 

67.  Πρβλ. σχετικά V. Mitsilegas, The security Union as a paradigm 
of preventive justice: challenges for citizenship, fundamental 
rights and the rule of law, in S. Carrera/V. Mitsilegas (eds.), 
Constitutionalising the security Union, Effectiveness, Rule of 
Law and Rights in Countering terrorism and crime, 2017, 14.

68.  L. Bachmaier, Countering terrorism: suspects without 
suspicion and (pre-) suspects under surveillance, in U. 
Sieber/V. Mitsilegas/Chr. Mylonopoulos/E. Billis/N. Knust 
(eds.) Alternative systems of crime control, 2018, 173 seq.

69.  Στις ΗΠΑ τα πρόσωπα αυτά εντοπίζονται μετά από καθορισμό 
πεδίων κινδύνων μέσω προγνωστικής αστυνόμευσης με τη 
βοήθεια αλγορίθμων και συστημάτων πληροφοριών που 
χρησιμοποιούν μεγα-δεδομένα, βλ. σχετικά Bachmaier, ό.π., 
176.

70.  Ό.π., 184-185.
71.  Βλ. Bachmaier, ό.π., 186 καθώς και Study for the LIBE 

Committee, ‘EU Member States’ policies and laws on persons 
suspected of terrorism-related crimes’, Committee on 
Civil Liberties, Justice and Home Affairs, November 2017, 
p. 38, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2017/596832/IPOL_STU(2017)596832_EN.pdf.

72.  Βλ. σ’ αυτήν την κατεύθυνση Bachmaier, ό.π.., 189-190, 
η οποία χαρακτηριστικά σημειώνει ότι δεν είναι λογικό τα 
κριτήρια Engel να εφαρμόζονται για μια διοικητική κύρωση 
που επιβάλλεται σε κάποιον λόγω ζημιάς που προκάλεσε από 
αμελή οδήγηση σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, επειδή η κύρωση 
έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, και να μην εφαρμόζονται σ’ αυτόν 
που για τους παραπάνω λόγους δεσμεύονται περιουσιακά 
του στοιχεία ή του απαγορεύεται να ταξιδέψει. Πρβλ. επίσης 
εδώ τις σκέψεις του U. Sieber, The New Architecture of 
Security Law –Crime Control in the Global Risk Society-, in 
U. Sieber/V. Mitsilegas/Chr. Mylonopoulos/E. Billis/N. Knust 
(eds.), Alternative systems of crime control, 2018, 32 et seq., 
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Πρόκειται ουσιαστικά για το δίλημμα της σύγχρονης α-
ντεγκληματικής πολιτικής αναφορικά με την αντιμετώπιση 
της τρομοκρατίας, και όχι μόνο. Δηλ. το αν αυτή θα ακο-
λουθήσει την κατεύθυνση των κυρώσεων του διοικητικού/
αστυνομικού δικαίου ή γενικότερα ενός δικαίου πρόληψης 
κινδύνων/της ασφάλειας, ή την κατεύθυνση της ποινικο-
ποίησης με το άνοιγμά του ποινικού δικαίου σε μια ολοένα 
και ευρύτερη προ-προληπτική ποινική καταστολή. 
Είδαμε ότι η ποινικοποίηση ολοένα και πιο ουδέτερων πρά-
ξεων για την πρόληψη του εγκλήματος αποδομεί τα δικαιο-
κρατικά χαρακτηριστικά του ποινικού δικαίου, οδηγεί στην 
εισαγωγή μηχανισμών για την αποκάλυψή του που αφο-
ρούν το γενικό πληθυσμό, μηχανισμών που για τη λειτουρ-
γία τους εναποτίθενται σε ιδιώτες και συνδέονται με ου-
σιώδεις περιορισμούς των ελευθεριών των πολιτών, ενώ 
τέλος επιτρέποντας τη μεταλλαγή της έννοιας του υπό-
πτου με σημείο αναφοράς εγκλήματα που πρόκειται να τε-
λεστούν στο μέλλον, οδηγεί στη νομιμοποίηση επιβολής 
επαχθέστατων μέτρων που κινούνται σε μια γκρίζα ζώνη 
αδιευκρίνιστης ταυτότητας κυρώσεων, οι οποίες παραμέ-
νουν ασύνδετες προς τις εγγυήσεις του ποινικού δικαίου.
Στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μια τάση, αγ-
γλοσαξωνικής προέλευσης, η οποία θεωρεί την επιλογή 
ενός διευρυμένου (προ-προληπτικού) ποινικού δικαίου ως 
την ορθότερη λύση73. Kαι τούτο κυρίως γιατί οι διοικητικές 
κυρώσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω (και εφαρμόστηκαν 
εκτενώς στο Ην. Βασίλειο), δημιουργούν σοβαρά προβλή-
ματα με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ 
αντίθετα η χρήση του ποινικού δικαίου, έστω και υπό διευ-
ρυμένες μορφές αξιοποίνου, θεωρείται ικανή να προσφέ-
ρει τις αναγκαίες εγγυήσεις. 
Εδώ θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς ωστόσο ποια εγγύ-
ηση προσφέρει πλέον ένα ποινικό δίκαιο που στηρίζεται 
στο βαθμό που καταδείχθηκε πιο πάνω σε φρονηματικά 

ο οποίος προβάλλει την ανάγκη μιας αρχιτεκτονικής ατομικών 
ελευθεριών που θα εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς το 
δόγμα της ασφάλειας.

73.  Βλ. H. Fenwick, Criminalization and Quasi-criminalisation of 
terrorism: emerging trends and tensions with human rights law 
in the UK, in D. Brown/J. Iontcheva-Turner/B. Weisser, The 
Oxford Handbook of Criminal Process, 2019, 682 et seq., 698 
et seq.

στοιχεία; Μια τέτοιας μορφής ποινική καταστολή χάνοντας 
τη βάση οποιασδήποτε αντικειμενικά υπαρκτής προσβο-
λής των εννόμων αγαθών χάνει a priori τον εγγυητικό της 
χαρακτήρα, και συνακόλουθα το σύνολο των εγγυήσεων 
που συνοδεύουν το ποινικό δίκαιο. Γι’ αυτό και ορθό είναι 
σ’ ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου η επιλογή να έχει την 
αντίστροφη λογική, δηλ. τη λογική της ένταξης επαχθών 
προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρομοκρα-
τίας στο χώρο του αστυνομικού/διοικητικού κ.λπ δικαίου, 
με παράλληλη ανύψωση των εγγυήσεων κατά την επιβολή 
τέτοιων επαχθών μέτρων, αφού αυτά ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια Engel, που ανάγονται στην ουσία των κυρώσεων.
Φυσικά, το κράτος πρέπει να προστατεύσει τα αγαθά των 
πολιτών, και έτσι την ασφάλειά τους, για να μην καταντή-
σει αναξιόπιστο. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνει με εμπειρι-
κά στοιχειοθετημένη μέτρηση της αναγκαιότητας και απο-
τελεσματικότητας των μέτρων που χρησιμοποιεί, και με 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών που 
διεκδικούν αδιαμφισβήτητα το ρόλο τους και στο πεδίο 
αντιμετώπισης της τρομοκρατίας74.
Εξάλλου, όταν κανείς προσπαθεί να νομιμοποιήσει όλα τα 
παραπάνω μέτρα και θεσμικές αποκλίσεις με μια διαφορε-
τικά μη διαχειρίσιμη τρομοκρατική απειλή για τις σύγχρο-
νες κοινωνίες, καλό θα ήταν να αναλογίζεται ότι η αντι-
μετώπιση της τρομοκρατίας πρέπει να ξεκινά τουλάχιστον 
από την υιοθέτηση πολιτικών εξάλειψής της μέσα από μέ-
τρα κοινωνικής δικαιοσύνης, ουσιαστικών ευκαιριών ανά-
πτυξης του λεγόμενου τρίτου κόσμου, και πολλών άλλων 
ακόμη δράσεων που πρέπει να αναληφθούν σ’ ένα σύγχρο-
νο περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής κυριαρχίας συγκε-
κριμένων συμφερόντων.

74.  Council of Europe, Additional Protocol to the Council of Europe 
Convention on the Prevention of Terrorism, 12 March 2015, art. 
1.
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Ι. Προδιάθεση
Η διοικητική κράτηση των παράτυπων αλλοδαπών ανάγε-
ται στο γενικότερο ζήτημα της χρήσης μέτρων στέρησης 
της ελευθερίας πέραν του ποινικού πεδίου και αντανακλά 
τη διαχρονική τάση των συστημάτων κοινωνικού ελέγχου 
να επιβάλουν μέτρα περιορισμού της ελευθερίας κίνησης 
σε άτομα και ομάδες, που εκλαμβάνονται ως περιπτώσεις 
κοινωνικής διακινδύνευσης1. Σ’ αυτή την προοπτική ανο-

*    «… αντικρίζουμε όλο το Αιγαίο ν’ ανθίζει από … κουφάρια και ναυ-
αγίων συντρίμμια …. Τώρα αν κάποιος ζει από κείνους, θα μι-
λάει για μας, σα για χαμένους· και πώς όχι; Κι εμείς για κείνους 
ίδιους πάλι κάνουμε στοχασμούς. Άμποτε να’ρθουν όλα καλά». 
Μετ. Τ. Ρούσσου, Κάκτος, Αθήνα, 1992, σ. 87, 89.

1.  Για μια διαχρονική θεώρηση της πρακτικής του εγκλεισμού 
βλ. ενδεικτικά Cl. Faugeron, La dérive pénale, Ésprit, τ. 215 
(Oκτώβριος), 1995, σ. 132-144 (134-135), η οποία διακρίνει τις 
διαφορετικές κοινωνικές χρήσεις του προτείνοντας τρία ιδεοτυ-

μοιογενή κοινωνικά φαινόμενα και καταστάσεις ομαδοποι-

πικά μοντέλα, ανάλογα με το αν αφορά: σε μεμονωμένα άτομα 
(«εγκλεισμός για λόγους ασφάλειας» / «enfermement de sûre-
té»), όπως π.χ. στην περίπτωση της ακούσιας ψυχιατρικής νο-
σηλείας· στην σχέση ορισμένων ατόμων με κάποιον κοινωνικό 
κανόνα («εγκλεισμός λόγω κοινωνικής διαφοροποίησης» / «en-
fermement de différenciation sociale»), όπως π.χ. στην περί-
πτωση της αυξημένης αντιπροσώπευσης στο ποινικό σύστημα 
ορισμένων κατηγοριών πληθυσμού· στη διακριτική μεταχείρι-
ση ατόμων και ομάδων πληθυσμού στο πλαίσιο σχέσεων εξου-
σίας («εγκλεισμός με απόφαση των αρχών» / «enfermement 
d’ autorité»), στην οποία εντάσσει την περίπτωση της διοικη-
τικής κράτησης των αλλοδαπών. Πρβλ. επίσης τη σημασία που 
αποδίδει ο Μ. Φουκώ στην «πειθαρχία» («discipline») ως κοινό 
χαρακτηριστικό τόσο της φυλακής όσο και των προγενέστερων 
μορφών εγκλεισμού («η μορφή-φυλακή»), στο Επιτήρηση και 
τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής, μετ. Κ. Χατζηδήμου – Ι. Ράλ-
λη, εκδόσεις Ράππα, Αθήνα, 1989, σ. 303 επ.: «Η φυλακή είναι 
λιγότερο πρόσφατη απ’ ό,τι διάφοροι ειδικοί διατείνονται υπο-

ΙΙ. Σωφρονιστική πολιτική, προληπτική κράτηση 
και πρόληψη της υποτροπής

Η στροφή της αντεγκληματικής πολιτικής στην πρόληψη 
και η διοικητική κράτηση των παράτυπων αλλοδαπών

Γεωργίου Π. Νικολόπουλου
Καθηγητή Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη

“ὁρώμεν ἀνθούν πέλαγος Αἰγαῖον νεκροίς
…ναυτικοῖς τ’ ἐρειπίοις……………………

καί νῦν ἐκείνων εἲ τις ἐστὶν ἐμπνέων,
λέγουσιν ἡμᾶς ὡς ὀλωλότας, τί μήν;
ἡμεῖς τ’ἐκείνους ταὔτ’ἒχειν δοξάζομεν.
γένοιτο δ’ ὡς ἂριστα.”* 

Αισχύλου, Αγαμέμνων, στ. 637-638, 649-652

Η διοικητική κράτηση των παράτυπων αλλοδαπών απο-
τελεί μια οριακή περίπτωση στέρησης της ελευθερίας 
ως μέσου διαχείρισης των μεταναστευτικών και προ-
σφυγικών ροών, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύ-
τερη εμβέλεια στις εθνικές και ευρωπαϊκές μεταναστευ-
τικές πολιτικές, χωρίς, ωστόσο, να τηρούνται πάντοτε 
οι αντίστοιχες δικαιοπολιτικές εγγυήσεις, που προβλέ-
πει η εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής δικαιοταξία. Για 
τη νομιμοποίησή της γίνεται επίκληση ποικίλων στόχων, 
που ταλαντεύονται ανάμεσα στη γενικευμένη αποτροπή 
της εισόδου αλλοδαπών και την πρόληψη εγκληματικών 
ενεργειών (από την τρομοκρατία και την προστασία της 
κοινότητας μέχρι τη μικρο-εγκληματικότητα). Επιπλέον, 
η εκτεταμένη πρακτική των μακροχρόνιων διοικητικών 
κρατήσεων παράτυπων αλλοδαπών φαίνεται να έχει 
ανατρέψει τον αρχικό προορισμό της ως μέσο για την 
επίτευξη του σκοπού της απέλασής τους και, απ’ αυτήν 
την άποψη, τα διακυβεύματα που προβάλλουν αφορούν 
κυρίως στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των μετακινούμενων αλλοδαπών και στη διαφάνεια της 
διοικητικής δράσης.

While the regimes and purposes of administrative deten-
tion of third-country nationals are distinct than the ones 
of the penal institutions, the protection from arbitrary 
arrest and detention are weaker, as the state’s immigra-
tion control prerogatives are given sway. Moreover, the 
systematic use of the administrative detention of third-
country nationals exceeds its limited scope as an abso-
lutely necessary means for the sole purpose of removal 
of the third-country nationals. In this way, administra-
tive detention is more suited to the modern trends for a 
reorientation of the criminal policy towards prevention, 
although its alleged deterrent or community-protecting 
effects are hard to discern. On the contrary, the practic-
es of border control agents reveal a lack of due respect 
to the fundamental rights of the detainees, especially to 
the principles of proportionality and necessity on imple-
menting the relevant national and European legislative 
framework on administrative detention.



70 Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκληματολογία 2019  Έτος 9ο

ούνται, αδιαφοροποίητα, ως παράγοντες εγκληματογέ-
νεσης, προβάλλονται ως «ηθικοί πανικοί» μέσα από την 
ανάδειξη και μεγιστοποίηση εγκληματογόνων χαρακτηρι-
στικών τους2 και αντιμετωπίζονται με διοικητικά μέσα, τα 
οποία όμως εμπεριέχουν στοιχεία ατομικού καταναγκα-
σμού, που προσιδιάζουν στην ποινική μεταχείριση - όπως 
π.χ. στην περίπτωση της διοικητικής κράτησης παράτυπων 
αλλοδαπών, στους οποίους μπορούν να επιβληθούν, υπό 
προϋποθέσεις, μέτρα περιορισμού ή στέρησης της ελευθε-
ρίας κίνησής τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέτρα κατανα-
γκαστικού χαρακτήρα νομιμοποιούνται εργαλειακά πέρα 
από την κανονιστική συνθήκη του ποινικού πεδίου, με την 
επίκληση της εξυπηρέτησης προληπτικών ή ρυθμιστικών 
σκοπών· ουσιαστικά, «πρόκειται για ποινές που δεν ονο-
μάζονται ποινές», οι οποίες λειτουργούν αντιστρέφοντας 
τα προτάγματα της ποινικής διαδικασίας και τις πρόνοι-
ές της για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων3, 
ενώ εκτίονται σε «φυλακές, χωρίς να ονομάζονται έτσι - και 
δικαίως: δεν εξαρτώνται από τη σωφρονιστική διοίκηση»4.
Αυτές οι εκφάνσεις του κοινωνικού ελέγχου καταγράφο-
νται στη σύγχρονη εγκληματολογική βιβλιογραφία με τον 
όρο «ποινικοποίηση του κοινωνικού» («pénalisation du 
social»)5 - ή άλλους παρεμφερείς - και αποδίδονται, γενι-
κά, στην υποχώρηση της προνοιακής διάστασης του επί-
σημου κοινωνικού ελέγχου και της στροφής του στο πε-
δίο της ποινικής πολιτικής, αναζητώντας εκεί πηγές ισχύος 
και νομιμοποίησης, προκειμένου να αναπληρώσει εκείνες 

στηρίζοντας πως γεννήθηκε με τους καινούργιους Κώδικες. Η 
μορφή-φυλακή έχει υπάρξει πολύ πριν από τη συστηματική της 
χρησιμοποίηση που γίνεται με τους ποινικούς νόμους. Έχει δια-
μορφωθεί ανεξάρτητα από το δικαστικό σύστημα... Στην πραγ-
ματικότητα, πρόκειται για το άνοιγμα των ποινικών συστημάτων 
σε μηχανισμούς καταναγκασμού, που είχαν κιόλας εμφανιστεί 
σε άλλες χώρες».

2.  Α. Crawford (ed.), Crime and insecurity. The Governance of 
safety in Europe, Willan Publishing, Devon, 2002.

3.  L. Zedner, Penal subversions: When is a punishment not 
punishment, who decides and on what grounds?, Theoretical 
Criminology, 2016, 20 (1), p. 3-20.

4.  L. Wacquant, Les prisons de la misère, 2η έκδ., Éditions “Rai-
sons d’agir”, Paris, 2015, σ. 113 και σε ελληνική μετάφραση της 
1ης έκδοσης (1999) από την Κ. Διαμαντάκου, Οι φυλακές της μι-
ζέριας, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2002, σ. 143. Για τη «θεσμική 
σύγχυση» («institutional blurring») που δημιουργείται από τη 
σύγκριση των κέντρων διοικητικής κράτησης αλλοδαπών με τις 
φυλακές, καθιστώντας αλυσιτελή κάθε προσπάθεια νομιμοποίη-
σης των πρώτων και προκρίνοντας την ανάγκη «ενός νέου λε-
ξιλογίου», βλ. M. Bosworth, Can immigration detention centres 
be legitimate? Understanding confinement in a global world, 
στο K. F. Aas, M. Bosworth (eds.), The borders of punishment. 
Migration, citizenship and social exclusion, Oxford University 
Press, 2013, σ. 149-163 (161-162).

5.  Ph. Mary, Insécurité et pénalisation du social, Éditions Labor, 
Bruxelles, 2017. Ανατρέχοντας με συντομία στη σημασία αυ-
τού του όρου, μπορούμε να θεω ρήσουμε, ακολουθώντας τον A. 
Crawford, Vers une reconfiguration des pouvoirs? Le niveau local 
et les perspectives de la gouvernance, Déviance et Société, 
2001, σ. 3-32, ότι πρόκειται για τον επαναπροσδιορισμό των 
κοινωνικών ζητημάτων, με αποτέλεσμα «σημαντικές αποφά-
σεις γενικού ενδιαφέροντος να εξαρτώνται και να δικαιολογού-
νται ολοένα και συχνότερα από τη συμβολή τους στην πρόληψη 
της εγκληματικότητας και των ταραχών». Βλ. επίσης τις συμ-
βολές στο συλλογικό τόμο Th. Papathéodorou, Ph. Mary (Dir.), 
Μutations des politiques criminelles en Europe, Éditions Papa-
zissis, Athènes, 2006.

που έχασε με την απόσυρσή του από το πεδίο της οικονομί-
ας και της κοινωνικής πολιτικής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επι-
χειρείται μια μετατόπιση των προταγμάτων των πολιτικών 
κοινωνικού ελέγχου από την κοινωνική ένταξη εξατομι-
κευμένων παρα βατών στη συνολική διαχείριση διαφόρων 
μορφών συλλογικής διακινδύνευσης («risk management»), 
σηματοδοτώντας έτσι αυτό που στη μεν ποινική θεωρία 
έχει αποτυπωθεί ως «προληπτική στροφή του ποινικού δι-
καίου» («preventive turn»)6, ενώ στην εγκληματολογική 
βιβλιογραφία αποδίδεται με όρους όπως «νέα ποινολογί-
α»7, «νέα τιμωρητικότητα»8, «αναλογιστική δικαιοσύνη»9, 
κ.λπ. Αυτές οι εξελίξεις αποτελούν επακόλουθα της καθι-
έρωσης του «νέου κανονιστικού - τιμωρητικού κράτους» 
(«the new regulatory - punitive state»), που λειτουργεί με 
«προληπτική διακυβέρνηση» («preventive governance»), 
«προνοητικότητα» («prudentialism») και «αναλογιστική 
λογική» («actuarial logic»)10. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η θέσπι-
ση προληπτικών μέτρων εγκλεισμού στις ευρωπαϊκές και 
εθνικές πολιτικές καθιστά ρευστά και συγκεχυμένα τα όρια 
ανάμεσα στην υποψία και τη (διά)πράξη του εγκλήματος, 
επιτείνοντας τις προδρασιακές (proactive) επεμβάσεις του 
επίσημου κοινωνικού ελέγχου και διευρύνοντας το φάσμα 
των εμπλεκομένων φορέων πέρα από τους επαγγελματίες 
του συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης, με την εί-
σοδο εκπροσώπων της ιδιωτικής οικονομίας και της «κοι-
νωνίας των πολιτών11.
Ειδικότερα στις πολιτικές για τη μετανάστευση και το 
άσυλο, κυριαρχεί η αντίληψη της «επικινδυνοποίησης» 
(«dangerization»)12 των υπηκόων τρίτων χωρών και υιο-
θετείται εκείνη η μορφή χρήσης του εγκλεισμού, η οποία 
- σύμφωνα με την ιδεοτυπική διάκριση, που εισηγείται η 

6.  Βλ. ενδεικτικά: H. Carvalho, The Preventive Turn in Criminal 
Law, Oxford University Press, 2017.

7.  Μ. Feeley, J. Simon, The new penology: Notes on the emerging 
strategy of corrections and its implications, Criminology, 1992, 
30:4, σ. 449-475.

8.  J. Pratt, D. Brown, M. Brown, S. Hallsworth, W. Morrison, (eds.), 
The Νew Punitiveness. Trends, theories, perspectives, Willan 
Publishing, Cullompton, 2005.

9.  M. Feeley, J. Simon, J., Actuarial Justice: The Emerging New 
Criminal Law, στο D. Nelken (ed.), The Futures of Criminology, 
Sage, London, 1994, σ. 173-201.

10.  J. Braithwaite, The New Regulatory State and the Transforma-
tion of Criminology, British Journal of Criminology, 2000, 40 
(2), σ. 222-238.

11.  Συναντάμε εδώ μια μερική κάμψη της αποκλειστικής αρμοδιό-
τητας του κράτους στο πεδίο της αντεγκληματικής πολιτικής, 
η οποία μπορεί να εξηγηθεί, ως ένα βαθμό, με τη διάκριση που 
προτείνει ο D. Garland ανά μεσα στην «τιμωρία του εγκλήματος» 
(«the punishment of crime») και τον «έλεγχο του εγκλήματος» 
(«the control of crime»): «η τιμωρία του εγκλήμα τος παραμέ-
νει υπόθεση του κράτους και ανάγεται σε σύμβολο δηλωτικό της 
κρατικής εξουσίας», ενώ «ο έλεγχος του εγκλήματος θεωρείται, 
από πολλές πλευρές, ότι βρίσκεται μάλλον “πέρα απ’ το κρά-
τος”(“ beyond the state”)», εξαιτίας κυρίως των σύγχρονων 
τάσεων μετακύλισης της ευθύνης για την πρόληψη του εγκλή-
ματος από την κεντρική κυβέρνηση σε μη κρατικούς φορείς, ορ-
γανώσεις και άτομα· βλ. D. Garland, The Limits of the Sovereign 
State. Strategies of Crime Control in Contemporary Society, The 
British Journal of Criminology, 1996, σ. 445-471 (459).

12.  M. Lianos, M. Douglas, Dangerization and the End of Deviance: 
the Institutional Environment, British Journal of Criminology, 
2000, 40 (2), σ. 261-278.
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Cl. Faugeron13 - αντιστοιχεί στην κατηγορία του «εγκλει-
σμού μετά από απόφαση των αρχών» («enfermement 
d’autorité»), δηλαδή σε «ένα μέσο διαχείρισης ατόμων ή 
πληθυσμών στο πλαίσιο μια σχέσης εξουσίας... Ο εγκλει-
σμός μετά από απόφαση των αρχών αποβλέπει στην απο-
κατάσταση της διασάλευσης της τάξης που προκλήθηκε από 
μια άρνηση ή παράλειψη υπακοής. Το διακύβευμα αυτής της 
μορφής εγκλεισμού δεν είναι η αποφυγή μιας αναταραχής ή 
ενός κινδύνου αλλά η συνήθης (ordinaire) άσκηση της εξου-
σίας... Το αποτέλεσμα αυτού του είδους εγκλεισμού είναι 
δηλωτικό (démonstratif) μιας εξουσίας: το κράτος ή ο αρχη-
γός της οικογένειας κάνουν αυτό που πρέπει για να γίνουν 
σεβαστοί... Βέβαια, αυτή η μορφή εγκλεισμού εμφανίζεται 
ανοιχτά στα αυταρχικά κράτη· ωστόσο, είναι περισσότερο ή 
λιγότερο δομικά παρούσα και στα δημοκρατικά καθεστώτα, 
όπως, για παράδειγμα, το μέτρο της διοικητικής κράτησης 
στην περίπτωση της μετανάστευσης ή της προσωρινής κρά-
τησης ή, ακόμα, της προσωποκράτησης για χρέη ...».
Σήμερα, το ενδιαφέρον της εγκληματολογικής θεωρίας και 
έρευνας γι’ αυτές τις μορφές εγκλεισμού14 στρέφεται, κυ-
ρίως, στη μελέτη των διαδικασιών και των μέτρων ελέγ-
χου της ασφάλειας της ευρωπαϊκής κοινοτικής επικράτειας 
και, ειδικότερα, του προνομιακού στόχου που αποτέλεσε 
η εγκληματοποίη ση των μεταναστευτικών πληθυσμών15. 
Σ’ αυτή την προοπτική, η διαχείριση των μετακινούμενων 
υπηκόων τρίτων χωρών (μεταναστών και προσφύγων) συ-
ντελείται με την ταυτόχρονη συνδρομή μέτρων ποινικής 
και μεταναστευτικής πολιτικής16, επιφέροντας, κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο, αφενός μεν την αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου των συνοριακών ελέγχων και αφετέρου το συ-
στηματικό αναπροσανατολισμό του ποινικού συστήματος 

13.  Cl. Faugeron, La dérive pénale, όπ.π., υποσημ. 1, σ. 137-138. 
14.  Βλ. L. Weber, The detention of asylum seekers: 20 reasons why 

criminologists should care, Current Issues in Criminal Justice, 
2002, 14 (1), σ. 9-30. 

15.  Βλ. ενδεικτικά Γ. Nικολόπουλου, Διεθνοποίηση της αντεγκλη-
ματικής πολιτικής και εγκληματοποίηση των μεταναστών στο 
‘χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης’: γενική θεώρη-
ση, στο Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και 
η επιστήμη της εγκληματολογίας - Τιμητικός Τόμος για τον Κα-
θηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. ΙΙ, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
2011, σ. 1385-1403.

16.  Η σύμπτυξη του μεταναστευτικού και του ποινικού δικαίου 
στη διαχείριση των μετακινούμενων πληθυσμών οδήγησε την 
J. P. Strumpf στο νεολογισμό «crimmigration law»· βλ. J. P. 
Strumpf, The crimmigration crisis: Immigrants, crime and sov-
ereign power, American University Law Review, 2006, 56, σ. 
367· της ίδιας, The process is the punishment in crimmigration 
law, στο K. F. Aas, M. Bosworth (eds.), The borders of punish-
ment. Migration, citizenship and social exclusion, Oxford Uni-
versity Press, 2013, σ. 58-75. Από το πεδίο των πρακτικών, 
χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση του Συνηγόρου του Πολίτη 
ως εθνικού μηχανισμού παρακολούθησης των επιστροφών 
υπηκόων τρίτων χωρών (βλ. Ειδική Έκθεση 2018, σελ. 16) ότι 
«Η … συχνή επίκληση του ποινικού όρου της επικινδυνότητας 
ως δικαιολογητικής βάσης για την έκδοση διοικητικών 
πράξεων, δημιουργεί επιπλέον ζητήματα εργαλειοποίησης του 
ποινικού δικαίου, με αποτέλεσμα το καταναγκαστικό μέτρο της 
διοικητικής κράτησης να μην λειτουργεί ως το έσχατο μέσο 
της διοίκησης, με ρητή υποχρέωση πραγματικής και νομικής 
αιτιολόγησής της, όπως υπαγορεύει το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο (αρ. 30 αρ. 1 & 2 Ν 3907/2011) αλλά να τείνει να 
μετεξελίσσεται σε βασικό κανόνα».

γύρω από ζητήματα ιθαγένειας (citizenship)17 - καθώς η 
τελευταία ανάγεται πλέον σε βασικό κριτήριο της νομικής 
αντιμετώπισης των πολιτών και της προσβασιμότητάς τους 
σε αγαθά και υπηρεσίες18. Η κατ’ αυτόν τον τρόπο «τυπικά 
διοικητική αλλά ουσιαστικά ποινική» μεταχείριση των μετα-
ναστών19 αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα της διαδικασίας 
εγκληματοποίησής τους, εφόσον σχετίζεται κατ’ εξοχήν με 
το κοινωνικό τους καθεστώς («status») και οδηγεί, εντέ-
λει, σε μία «οντολογική» εγκληματοποίηση αυτής καθαυ-
τής της μετανάστευσης («immigration as an ‘ontological 
crime’»)20.

17.  M. Bosworth, Border Criminology: How migration is changing 
criminal justice?, στο M. Bosworth, C. Hoyle, L. Zedner (eds), 
Changing contours of criminal justice, Oxford University Press, 
2016, σ. 213-226 (213π.).

18.  Βλ. ενδεικτικά για τη θεώρηση της «ευρωπαϊκής ιθαγένειας» 
ως μηχανισμού κοινωνικού ελέγχου στο Γ. Νικολόπουλου, Ευ-
ρωπαϊκή ιθαγένεια και κοινωνικός έλεγχος: όψεις ένταξης και 
αποκλεισμού, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο – Γενικό Τμήμα Δι-
καίου, Ελευθερίες – Δικαιώματα – Ασφάλεια στην Ε.Ε., Νομική 
βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, σ. 133-148.

19.  Α. De Giorgi, Re-thinking the political economy of punishment. 
Perspectives on post-fordism and penal politics, Ashgate, Al-
dershot, 2006, σ. 133.

20.  A. De Giorgi, ό.π., σ. 124 επ. Επίσης ο A. Sayad, L’immigra-
tion et la ‘pensée d’ État’. Réflexions sur la ‘double peine’, 
στο Commission Européenne/European Commission, Délit 
d’immigration / Immigrant delinquency, ό.π., σ. 16, κάνει 
λόγο για τη μετανάστευση ως μία «παραβατικότητα που θα 
μπορούσαμε να αποδώσουμε στην κατάσταση ή το status (οι-
ονεί ‘οντολογική’), διότι συγχέεται στο βάθος του τρόπου που 
σκεπτόμαστε (δηλ. σύμφωνα με τη σκέψη του Κράτους), με 
αυτή καθαυτή την ύπαρξη του μετανάστη και με αυτό καθαυ-
τό το γεγονός της μετανάστευσης». Οι μεταβολές αυτές προ-
καλούν στην εγκληματολογική θεωρία και έρευνα την ανάγκη 
μιας νέας επιστημονικής αντίληψης και την αναζήτηση ενός 
καινούργιου «παραδείγματος», ενώ καταγράφονται ήδη στη 
βιβλιογραφία τάσεις υπέρβασης των παραδοσιακών εθνοκρα-
τικών πλαισίων ανάλυσης, ακολουθώντας την τάση των κοινω-
νικών επιστημών προς μια «κοινωνιολογία της παγκοσμιοποί-
ησης» (Σ. Σάσεν, Κοινωνιολογία της παγκοσμιοποίησης, Μετ. 
Γ. Ρακκά, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2011) και δημιουργώντας τις ειδι-
κότερες επιστημολογικές και μεθοδολογικές προϋποθέσεις για 
μια «παγκόσμια εγκληματολογία» / «global criminology» (K. F. 
Aas, Global Criminology, στο E. McLaughlin, T. Newburn, eds., 
The Sage Handbook of Criminological Theory, Sage, London, 
2010, σ. 427-446). Ενδεικτικά, ανιχνεύονται ήδη καινούργια 
πεδία και αντικείμενα μελέτης στην προοπτική μιας «εγκλημα-
τολογίας των συνόρων» / «border criminology» (M. Bosworth, 
όπ.π. υποσ. 17), μιας «εγκληματολογίας πέρα από το εθνικό 
κράτος» / «criminology beyond the nation state» (R. Hogg, 
Criminology beyond the nation state: global conflicts, hu-
man rights and the ‘new world disorder’, στο R. van Swaanin-
gen, Critical criminology. Visions from Europe, Sage, London, 
1997, σ. 185-217), μιας «υπερεθνικής και συγκριτικής εγκλη-
ματολογίας» / «transnational and comparative criminology» 
(J. Sheptycki, A. Wardak, eds., Transnational and comparative 
criminology, Glass House Press, London, 2005), μιας «εγκλημα-
τολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ή μιας «ενωσιακής εγκλη-
ματολογίας» (Κ. Δ. Σπινέλλη, Δημιουργείται μία «Εγκληματολο-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»; στον Τιμητικό Τόμο εις μνήμην 
καθηγητή Χρίστου Δέδε, Α. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2013, σ. 473-492), μιας «εγκληματολογίας των μετακινήσεων» 
/ «criminology of mobility» (B. Bowling, Epilogue: The borders 
of punishment: Towards a criminology of mobility, στο K. F. 
Aas, M. Bosworth, eds., The borders of punishment. Migration, 
citizenship and social exclusion, Oxford University Press, 2013, 
σ. 291-306) κ.ά., σύμφωνα με ορισμένους από τους προσδιορι-
σμούς που έχουν ήδη προταθεί.
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Η υλοποίηση αυτών των πολιτικών εγείρει, προφανώς, ση-
μαντικά ζητήματα δικαιοπολιτικής θεμελίωσης, ιδίως κατά 
τη λήψη απόφασης για την επιβολή του μέτρου της διοικη-
τικής κράτησης αντί άλλων εναλλακτικών μέτρων (σε σχέ-
ση κυρίως με την τήρηση των αρχών της αναγκαιότητας 
και της αναλογικότητας)21, καθώς επίσης ενόψει της ανά-
γκης πρόβλεψης μηχανισμών εξωτερικού ελέγχου τήρη-
σης της νομιμότητας κατά την εφαρμογή της απόφασης δι-
οικητικής κράτησης (σε σχέση ιδίως με τη διάρκειά της, τις 
συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα κράτησης, καθώς 
και κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις αναγκαστικής επι-
στροφής υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων έχει απορ-
ριφθεί το αίτημα παροχής διεθνούς προστασίας)22. Τα θέ-
ματα αυτά έχουν απασχολήσει έντονα τόσο τα εθνικά όσο 
και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια23, αναδεικνύοντας συχνά 
την ανάγκη ενδελεχούς διερεύνησης των παραπάνω δια-
δικασιών και των μέτρων καταναγκασμού, στα οποία αυ-
τές καταλήγουν - ανεξάρτητα τόσο από τον επίσημο χαρα-
κτηρισμό τους ως διοικητικών όσο και από την επίκληση 
προληπτικών λόγων για την επιβολή τους - ώστε να κατα-
φανεί ο ουσιαστικά κατασταλτικός τους χαρακτήρας και 

21.  Βλ. ενδεικτικά Council of Europe, Legal and practical aspects 
of effective alternatives to detention in the context of mi-
gration. Analysis of the Steering Committee for Human Rights 
(CDDH) adopted on 7 December 2017.

22.  Για την άσκηση του εξωτερικού ελέγχου τήρησης της νομιμότη-
τας σε σχέση με τα θέματα αυτά έχουν ανατεθεί ειδικές αρμο-
διότητες στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» (άρ. 
103 § 9 του Συντάγματος) αφενός μεν - προκειμένου για τις 
συνθήκες κράτησης - υπό την ιδιότητά του ως Εθνικού Μηχανι-
σμού Πρόληψης Βασανιστηρίων (άρ. 2 του Ν 4228/2014) βάσει 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. κατά 
των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρω-
πης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (OPCAT) και αφε-
τέρου ως φορέα ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών υπη-
κόων τρίτων χωρών βάσει της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ και του Ν 
3907/2011, στο πλαίσιο της δράσης «Σύστημα Παρακολούθη-
σης και Ελέγχου των Αναγκαστικών Επιστροφών» με συγχρη-
ματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμεί-
ου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (βλ. άρ. 23 
§ 6 του Ν 3907/2011 και την ΚΥΑ 4000/4/57-ια΄της 24-10-2014, 
ΦΕΚ Β΄ 2870, «Ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας συστή-
ματος εξωτερικού ελέγχου των διαδικασιών απομάκρυνσης των 
υπηκόων τρίτων χωρών»). Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας ελέγ-
χου των αναγκαστικών επιστροφών ο Συνήγορος έχει, μεταξύ 
άλλων, «απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε χώρο κράτησης, ανα-
μονής ή διέλευσης (transit) σε όλη την επικράτεια» (βλ. άρ. 3 § 
2 της παραπάνω ΚΥΑ), ενώ με την ιδιότητά του ως Εθνικού Μη-
χανισμού Πρόληψης Βασανιστηρίων ελέγχει τις συνθήκες κρά-
τησης των υπό επιστροφή αλλοδαπών. Για αναλυτικές διαπι-
στώσεις και παρατηρήσεις που προέκυψαν από την άσκηση 
των εν λόγω αρμοδιοτήτων βλ. στις αντίστοιχες ετήσιες ειδι-
κές εκθέσεις της Αρχής στον ιστότοπο https://www.synigoros.
gr/?i=human-rights.el.files.584638.

23.  Για μια συγκριτική επισκόπηση των κατευθύνσεων που ακο-
λουθούν στο ζήτημα της διοικητικής κράτησης των αλλοδαπών 
τα παγκόσμια και περιφερειακά διεθνή όργανα προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όπως η Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε., που ελέγχει την τήρηση του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Δικαστή-
ριο της Ε.Ε.) βλ. C. Costello, Human Rights and the Elusive 
Universal Subject: Immigration Detention Under Internation-
al Human Rights and EU Law, Indiana Journal of Global Legal 
Studies, 2012, 19 (1), σ. 257-303.

να δοθούν εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων 
των κρατουμένων24.

ΙΙ.  Η διοικητική κράτηση παράτυπων 
αλλοδαπών ως μέσο προληπτικού 
ελέγχου της διακινδύνευσης 
της δημόσιας τάξης και ασφάλειας

Στο τοπίο του σύγχρονου κοινωνικού ελέγχου η διοικητική 
κράτηση των παράτυπων αλλοδαπών αποτελεί μια ορι-
ακή περίπτωση στέρησης της ελευθερίας ως μέσου δια-
χείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, η 
οποία, όμως, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη εμβέλεια στις 
εθνικές και ευρωπαϊκές μεταναστευτικές πολιτικές, χωρίς, 
ωστόσο, να τηρούνται πάντοτε οι αντίστοιχες δικαιοπολιτι-
κές εγγυήσεις που προβλέπει η εθνική, ευρωπαϊκή και διε-
θνής δικαιοταξία. Κατ’ επέκταση, η νομιμοποίησή της - κα-
θώς και η λειτουργία των αντίστοιχων κέντρων κράτησης 
- πέρα από μια καθαρά σκοποθηρική (utilitarian) αιτιολό-
γηση (ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού της αναγκαστι-
κής επιστροφής), παραμένει ασαφής, ενώ γίνεται επίκληση 
ποικίλων λόγων και επιχειρημάτων - χωρίς, όμως, να συνα-
ντούν πάντα γενική συναίνεση και αποδοχή - που εστιάζουν, 
κυρίως, στην ολική αποτροπή της εισόδου αλλοδαπών 
(«generalized deterrence») για την πρόληψη εγκλημα-
τικών ενεργειών (από την τρομοκρατία και την προστα-
σία της κοινότητας μέχρι τη μικρο-εγκληματικότητα)25 

24.  Πρβλ. το άρ. 31 της Σύμβασης του 1951 του Ο.Η.Ε. για το κα-
θεστώς των προσφύγων («ρήτρα μη ποινικοποίησης»), που 
επικυρώθηκε με το ΝΔ 3989/1959 (ΦΕΚ Α΄ 201), σύμφωνα με 
το οποίο δεν επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις «εις πρόσφυ-
γας λόγω παρανόμου εισόδου ή διαμονής … υπό την επιφύλα-
ξιν πάντως ότι ούτοι αφ’ ενός μεν θα παρουσιαστούν αμελλη-
τί εις τας αρχάς αφ’ ετέρου δε θα δώσουν επαρκείς εξηγήσεις 
περί της παρανόμου αυτών εισόδου ή διαμονής», χωρίς, 
ωστόσο, να αποκλείεται, σύμφωνα με την § 2 του ιδίου άρ-
θρου, η λήψη «απαραίτητων περιοριστικών μέτρων» σε βά-
ρος τους (όχι αναγκαστικά η επιβολή κράτησης) «μέχρις ότου 
ρυθμισθή το Καθεστώς [τους] … ή αποκτήσουν ούτοι άδειαν 
εισόδου εις ετέραν χώραν»· βλ. επίσης «Guidelines on the 
Applicable Criteria and Standards Relating to the Detention 
of Asylum Seekers and Alternatives to Detention», που δη-
μοσίευσε το 2012 η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) στον ιστότοπο https://www.refworld.
org/docid/503489533b8.html και σχετικό σχολιασμό στο C. 
Costello, Human Rights and the Elusive Universal Subject, 
όπ.π., υποσημ. 24, σ. 275-277.

25.  M. Bosworth, Border Criminology: How migration is changing 
criminal justice?, στο M. Bosworth, C. Hoyle, L. Zedner (eds), 
Changing contours of criminal justice, Oxford University Press, 
2016, σ. 213-226 (217επ.)· επίσης βλ. της ίδιας, Can immigration 
detention centres be legitimate? Understanding confinement in 
a global world, στο K.F.Aas, M. Bosworth (eds.), The Borders of 
Punishment: Migration, Citizenship and Social Exclusion, Ox-
ford University Press, 2013, σ. 149-165 (158-162). Στην ίδια κα-
τεύθυνση, η A. Aliverti, Making people criminal: The role of the 
criminal law in immigration enforcement, Theoretical Crimi-
nology, 2012, 16 (4), σ. 417-434, θεωρεί ότι η χρήση του ποινι-
κού δικαίου στη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυ-
γικών ροών εξυπηρετεί αφενός μεν την ανάγκη συμβολισμών 
σχετικά με την ικανότητα ελέγχου της κατάστασης από το κρά-
τος και αφετέρου επιτελεί ρυθμιστικές λειτουργίες («regulato-
ry functions») της ανεπιθύμητης μετακίνησης πληθυσμών, προ-
σφέροντας στους φορείς συνοριακών ελέγχων τη δυνατότητα 
εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισής τους. Απ’ αυτή την άποψη, 
«οι ωφελιμιστικοί στόχοι - ιδίως η αποτροπή - αποκαλύπτονται 
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και υποστηρίζονται από την πρόβλεψη κωλυμάτων πρό-
σβασης στις εθνικές αγορές εργασίας26 και τα προνοιακά 
συστήματα27. 

πίσω από την ευρεία χρήση του ποινικού δικαίου για ρυθμιστι-
κούς σκοπούς» (A. Aliverti, όπ.π., σ. 428).

26.  Πρβλ. τη διάταξη του άρ. 53 του Ν 4636/2019 που προβλέπει 
την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην εργασία μετά εξά-
μηνο από την καταγραφή τους, καθώς και την παρατήρηση 
του Συνηγόρου του Πολίτη ότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, μειώ-
νεται η «δυνατότητα ένταξής τους στην κοινότητα, διαιωνίζο-
ντας το ισχύον σύστημα εξάρτησης από τη χρηματική ενίσχυ-
ση. Πρόκειται, δε, για μία αντιστροφή της οικείας διάταξης της 
Οδηγίας [άρ. 15 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ], ως προς το πνεύμα 
αυτής, που θέτει απώτατο χρόνο εντός του οποίου οι αιτούντες 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όχι ελά-
χιστο χρόνο διαμονής άνευ δυνατότητας πρόσβασης» βλ. στον 
ιστότοπο: https://www.synigoros.gr/resources/30102019-
paratiriseis.pdf, σ. 8.

27.  Πρβλ. την απουσία στην ελληνική έννομη τάξη ενός σαφούς κα-
νονιστικού πλαισίου για την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη των αιτούντων διεθνή προστασία, κατά τρόπον 
ώστε να κατοχυρώνεται επαρκώς το θεμελιώδες αγαθό της δι-
αφύλαξης της υγείας κάθε προσώπου (σύμφωνα με τα άρ. 21 
του Συντάγματος και 24 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού, η οποία επικυρώθηκε με το Ν 2101/1992) και, 
αντ’ αυτού, την παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση ερμηνευ-
τικών εγκυκλίων. Ειδικότερα, η μη ενεργοποίηση της προβλε-
πόμενης Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΚΥΠΑ) 
κατέστησε τη χορήγηση ΑΜΚΑ μοναδική δυνατότητα των αιτού-
ντων διεθνή προστασία, προκειμένου να διασφαλίσουν την πρό-
σβασή τους σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Εντούτοις, η κατάστα-
ση επιδεινώθηκε μετά την έκδοση του υπ’ αρ. πρωτ. Φ.80320/
οικ. 31355/Δ18.2084/11.7.2019 εγγράφου του Υπουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το οποίο ανακλήθη-
κε η εκδοθείσα την 20.6.2019 εγκύκλιος «Σχετικά με την από-
δοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους» (υπ’ αρ. πρωτ. Φ.80320/
οικ.28107/1857/20.6.2019), με συνέπεια την άρνηση των ΚΕΠ 
και των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ να εκδίδουν ΑΜΚΑ στους αιτού-
ντες διεθνή προστασία. Για το ζήτημα αυτό υπήρξε παρέμβαση 
του Συνηγόρου του Πολίτη με την από 10-9-2019 επιστολή του 
προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, με την οποία ζητούσε να 
ληφθούν εγκαίρως «τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην καταστούν 
ανενεργές οι κοινωνικού χαρακτήρα προβλέψεις και να μείνουν 
εκτός κοινωνικής προστασίας οι πιο ευάλωτοι μεταξύ αυτών που 
τη χρειάζονται, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τη δημό-
σια υγεία και τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας», προτείνοντας 
συγκεκριμένα την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης για τη διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ, στην κατεύθυνση της 
συμμόρφωσής της προς τις πρόνοιες του ενωσιακού δικαίου, 
προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα πρόσβασης στην ερ-
γασία, ασφάλιση και υγεία των αιτούντων άσυλο (βλ. σχετικά 
στον ιστότοπο https://www.synigoros.gr/resources/20190909-
epistoli--2.pdf). Εντέλει, στον μετέπειτα νέο νόμο για τη διεθνή 
προστασία (άρ. 55, Ν 4636/2019, ΦΕΚ Α΄ 169/1.11.2019) προ-
βλέφθηκε η έκδοση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγει-
ονομικής Περίθαλψής Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), ο οποίος «χο-
ρηγείται ταυτόχρονα με τον αριθμό που αναγράφεται στο ειδικό 
δελτίο αιτήσαντος ασύλου, που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύ-
λου, αντιστοιχείται με αυτόν και παραμένει ενεργός καθ’ όλη τη 
διάρκεια εξέτασης της αίτησης ασύλου», ενώ με την παρ. 4 του 
ιδίου άρθρου η διάταξη αυτή τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευ-
ση του νόμου (δηλ. την 1.11.2019), αποβλέποντας, κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, να καλυφθεί το σοβαρό κενό υγειονομικής περίθαλ-
ψης που είχε δημιουργηθεί. Τελικά, η έκδοση από τη διοίκη-
ση των προβλεπόμενων απαραίτητων πράξεων για την εφαρ-
μογή του νόμου ολοκληρώθηκε με την ΚΥΑ 717/28.1.2020 (ΦΕΚ 
Β΄ 199/31.1.2020) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης 
των αιτούντων διεθνούς προστασίας στις υπηρεσίες υγείας την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση και την 
αγορά εργασίας - Έκδοση Π.Α.Α.Υ.Π.Α.».

Πρόκειται, ουσιαστικά, για ζήτημα που αναδείχθηκε μέσα 
από τις ευρύτερες διεργασίες της διαδικασίας της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης και, ειδικότερα, της συγκρότησης 
ενός «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης», η 
οποία δρομολογήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του ’80, με 
τις προετοιμασίες για την υλοποίηση της κοινοτικής αρχής 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, την κατάργη-
ση των ελέγχων στα «εσωτερικά» σύνορα και τη μεταφορά 
τους στα «εξωτερικά». Ταυτόχρονα, μπορούμε να επιση-
μάνουμε τις αντινομίες που συνεπαγόταν η υλοποίηση αυ-
τής της αρχής: συγκεκριμένα, ενώ η άρση των συνοριακών 
ελέγχων θεσπίστηκε, κυρίως, για την εξυπηρέτηση της οι-
κονομικής στοχοθεσίας του ευρωπαϊκού ενωσιακού εγχει-
ρήματος – ενόψει της δημιουργίας μιας «κοινής εσωτερι-
κής αγοράς χωρίς σύνορα» - θεωρήθηκε, επίσης, ως πηγή 
διακινδύνευσης (risk), εξαιτίας των φόβων για επακόλου-
θη αύξηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας· αυτή η 
τελευταία, όμως, δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί απο-
τελεσματικά με τους κανόνες αυτορρύθμισης της αγοράς, 
γι’ αυτό προκρίθηκε η σύγκλιση των εθνικών στρατηγικών 
αστυνόμευσης και απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.
Απ’ αυτή την άποψη, το ζήτημα της ασφάλειας εντάχθη-
κε προνομιακά στις πολιτικές ενοποίησης του ευρωπαϊκού 
χώρου, οδήγησε στη θέσπιση ειδικών καθεστώτων ελέγχου 
για τη διέλευση των «εσωτερικών» και των «εξωτερικών» 
συνόρων της Ε.Ε., ενώ οι εθνικές επικράτειες άρχισαν να 
συναιρούνται, σταδιακά, μέσα σε ευρύτερους «χώρους» 
ελέγχου των προσώπων και ρύθμισης της κυκλοφορίας 
τους σ’ αυτούς28 («χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δι-
καιοσύνης»29, «χώρος Σένγκεν», «χώρος Prüm»). Για τον 
έλεγχο της εισόδου και παραμονής σ’ αυτούς τους «χώ-
ρους» υιοθετήθηκε η εφαρμογή «τεχνολογιών διαφορο-
ποίησης» («technologies of differentiation») ανάμεσα σε 
«ευρωπαίους πολίτες» και υπηκόους «τρίτων» χωρών30, η 
λειτουργία των οποίων οργανώθηκε με την «αστυνόμευση 
μέσω δικτύων» («policing in networks») και την «εξ απο-
στάσεως προδρασιακή αστυνόμευση» («proactive policing 

28.  Χωρίς, βέβαια, να καταργούνται τα επίσημα εθνικά σύνο-
ρα κάθε κράτους ούτε με στόχο «να δημιουργηθεί μια κοινή 
επικράτεια» αλλά - όπως διευκρινιζόταν χαρακτηριστικά στο 
«Πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον 
αφορά την άριστη δυνατή εφαρμογή των διατάξεων της Συν-
θήκης του Άμστερνταμ για τη δημιουργία ενός χώρου ελευ-
θερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης», Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, C19/1-15/23.1.1999 - αυτές οι χωρικές 
διευθετήσεις απέβλεπαν στην αναζήτηση του «κατάλληλου 
επιπέδου» για την εξυπηρέτηση του «δεδηλωμένου στόχου», 
που δεν ήταν άλλος από «την πρόληψη και καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας».

29.  Για τις εξελίξεις αυτές βλ. ενδεικτικά: Σ. Περράκη (επιμ.), Ο 
χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Από το Τάμπερε στη Χάγη και επέκεινα, Α. Ν. Σάκ-
κουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007· Μ. Ανάγνου, Ο ευρωπαϊκός 
χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (1999-2013). 
Αποτιμώντας τα προγράμματα δράσης του: Τάμπερε – Χάγη – 
Στοκχόλμη, Παπαζήσης, Αθήνα, 2014. Για μια εγκληματολογι-
κή προσέγγιση βλ. ενδεικτικά Γ. Νικολόπουλου, Διακρατικές 
μετακινήσεις κρατουμένων και κοινωνική επανένταξη, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014, ιδίως το Μέρος Α΄: «Εγκληματολο-
γία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».   

30.  W. Walters., J. H. Haahr, Governing Europe. Discourse, govern-
mentality and european integration, Routledge, London – N. 
York, 2005, σ. 72 επ.
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at a distance»)31. Σε κάθε περίπτωση, η κτήση της «ιδιότη-
τας του ευρωπαίου πολίτη» αποτέλεσε το βασικό κριτήριο 
για την κατ’ αρχήν ακώλυτη κυκλοφορία και εγκατάσταση 
των προσώπων στην ευρωπαϊκή κοινοτική επικράτεια, εκ-
δηλώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τις λειτουργίες της ως 
μηχανισμού κοινωνικού ελέγχου32.
Μέσα στην προοπτική των παραπάνω εξελίξεων της δια-
δικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η θέσπιση του 
μέτρου της διοικητικής κράτησης αλλοδαπών από το ευ-
ρωπαϊκό δίκαιο και από το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο εν-
σωμάτωσης καλείται να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους 
σκοπούς και μπορεί να επιβληθεί - κατ’ εξαίρεση και υπό 
προϋποθέσεις - από την αρμόδια αστυνομική αρχή σε δύο 
κυρίως περιπτώσεις:
είτε κατά το στάδιο της εξέτασης αίτησης παροχής διε-
θνούς προστασίας, οπότε στην περίπτωση αυτή μπορεί να 
επιβληθεί στον αιτούντα ως εξαιρετικό μέτρο, για συγκε-
κριμένους, περιοριστικά αναφερόμενους λόγους και κα-
τόπιν εξατομικευμένης κρίσης, εφόσον δεν μπορούν να 
εφαρμοσθούν εναλλακτικά μέτρα, με πλήρως, ειδικά και 
εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με 
τον κίνδυνο που συνιστά ο συγκεκριμένος αλλοδαπός για 
τη δημόσια τάξη και εθνική ασφάλεια33,
είτε στην περίπτωση μη υποβολής αιτήματος διεθνούς 
προστασίας ή αρνητικής έκβασής του μετά την ολοκλή-

31.  D. Bigo, Globalized (in)security. The field and the ban-opticon, 
στο D. Bigo , A. Tsoukala (ed.), Terror, insecurity and liberty. 
Illiberal practices of liberal regimes after 9/11, Routledge, 
London – N. York, 2008, σ. 10-48 (17-31).

32.  Γ. Νικολόπουλου, Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και κοινωνικός έλεγ-
χος, όπ.π., υποσ. 18. 

33.  Βλ. Ν 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4686/2020, που ενσω-
ματώνει εκ νέου τις οδηγίες: — 2011/95/ΕΕ της 13ης-12-2011 
«σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων 
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προ-
στασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για 
τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το πε-
ριεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας», — 2013/33/ΕΕ της 
26ης-6-2013 «σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αι-
τούντων διεθνή προστασία» και — 2013/32/ΕΕ της 26ης-6-2013 
«σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας» και αναθεωρεί σημαντι-
κά την προηγούμενη νομοθεσία ενσωμάτωσης (πρβλ. τις κα-
ταργούμενες βάσει των άρ.119 και 120 του ίδιου νόμου ρυθμί-
σεις των Ν 4375/2016, 4540/2018 και του ΠΔ 141/2013, καθώς 
και κάθε άλλης αντίθετης διάταξης) επεκτείνοντας και επιτεί-
νοντας το καθεστώς διοικητικής κράτησης για αιτούντες άσυ-
λο με τρεις, κυρίως, ρυθμίσεις: α) την πρόβλεψη κλειστών κέ-
ντρων υποδοχής (άρ. 39 § 4) και της δυνατότητας κράτησης 
όλων, αντί της δυνατότητας συνέχισης της κράτησης όσων 
κρατουμένων υποβάλλουν αίτημα ασύλου (άρ. 39 § 7 περ.β΄ 
και γ΄, άρ. 46, άρ. 47 για τις συνθήκες κράτησης, άρ. 48 § 1 
για την κράτηση ψυχικά πασχόντων, άρ. 48 § 2 για την κράτη-
ση ανηλίκων, άρ. 48 § 3 για οικογένειες υπό κράτηση και άρ. 
48 § 4 για την κράτηση γυναικών), β) την πρόβλεψη Κλειστών 
Κέντρων Υποδοχής (άρ. 39 § 7) και γ) την αποσύνδεση του 
χρόνου διοικητικής κράτησης του αιτούντος από την διοικη-
τική κράτηση προς επιστροφή, προκειμένου να μην δεσμεύεται 
από το ανώτατο χρονικό όριο των 18 μηνών της οδηγίας Επι-
στροφών 2008/115/ΕΕ (άρ. 46 § 5)· βλ. τις σχετικές παρατη-
ρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη στον ιστότοπο https://www.
synigoros.gr/resources/30102019-paratiriseis.pdf, οι οποίες, 
βέβαια, αναφέρονται στο αντίστοιχο νομοσχέδιο αλλά εξακο-
λουθούν να ισχύουν για τις περισσότερες από τις διατάξεις του 
ψηφισθέντος νόμου.

ρωση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας (και, ενδεχο-
μένως, της δικαστικής, εφόσον κατατέθηκε σχετική προ-
σφυγή), οπότε η κράτηση αποτελεί μέσο για την επίτευξη 
του σκοπού της επιστροφής των παράτυπων αλλοδαπών 
στη χώρα καταγωγής τους34 - και στις περιπτώσεις αυτές, 
όμως, πρόκειται για εξαιρετικό μέτρο, που επιβάλλεται κα-
τόπιν εξατομικευμένης κρίση, όταν δεν μπορούν να εφαρ-
μοσθούν άλλα εναλλακτικά της κράτησης μέτρα35.
Ενώ, όμως, σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιβολή του 
μέτρου της διοικητικής κράτησης αποβλέπει στην εξέτα-
ση του αιτήματος διεθνούς προστασίας ή/και στην εξα-
σφάλιση της επιστροφής του παράτυπου αλλοδαπού στην 
χώρα καταγωγής του, εντούτοις οι υπερβάσεις και αμφι-
σβητήσεις κατά την εφαρμογή αυτού του μέτρου ενισχύ-
ουν οπωσδήποτε την πεποίθηση ότι απώτερο - αν και όχι 
συχνά δηλωμένο - στόχο του αποτελεί, εντέλει, η παρα-
γωγή ενός αποτρεπτικού εγκληματοπροληπτικού αποτε-
λέσματος, που δεν είναι άλλο από την αποφυγή της εισό-
δου μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών στην 
ευρωπαϊκή ενωσιακή επικράτεια (deterrent effect). Μάλι-
στα, ο Συνήγορος του Πολίτη, σε ειδική έκθεσή του για το 
προσφυγικό ζήτημα, σημείωνε ότι δεν υπάρχει περισσότε-
ρο κυνική ομολογία παραγνώρισης θεμελιωδών δικαιωμά-
των από τη διατύπωση, σε επίσημα κείμενα, της άποψης 

34.  Εντούτοις, τα διαθέσιμα στοιχεία αποκαλύπτουν μια δυσανά-
λογη σχέση μεταξύ διοικητικής κράτησης και αναγκαστικών 
επιστροφών, κατά τρόπον ώστε η επέκταση της πρώτης να 
μην ενισχύει την αποτελεσματικότητα των δεύτερων. Ενδεικτι-
κά, σύμφωνα με τη Eurostat(https://ec.europa.eu/eurostat/
statisticsexplained/index.php/Statistics_on_enforcement_
of_immigration_legislation#Non-EU_citizens_found_to_be_
illegally_present) το 2017 επεστράφησαν 188.905 πολίτες τρί-
των χωρών έναντι 618.780 παράτυπα διαμενόντων στην ΕΕ, 
δηλ. λιγότερο από το 1/3 αυτών που είχαν καταγραφεί· χαρα-
κτηριστικό δε της μειωμένης αποτελεσματικότητας των ακο-
λουθούμενων πολιτικών και διαδικασιών είναι ότι η μεγαλύτε-
ρη ομάδα υπηκόων που απομακρύνονται, τόσο σε απόλυτους 
αριθμούς όσο και ως ποσοστό επί του συνόλου, αφορά πολίτες 
από την Αλβανία και όχι από χώρες καταγωγής που ταυτίζονται 
με την έξαρση των μεικτών ροών το από 2015. Το ίδιο φαίνεται 
να ισχύει και για την Ελλάδα, αφού από τα παρεχόμενα στον 
Συνήγορο του Πολίτη στοιχεία της ΕΛΑΣ για το 2018 προκύ-
πτει μείωση στις αναγκαστικές επιστροφές κατά 42% σε σχέση 
με την προηγούμενη χρονιά (συγκεκριμένα 7.776 επιστροφές 
συμπεριλαμβανομένων των απελάσεων και επαναπροωθήσε-
ων βάσει διμερών συμφωνιών με όμορες χώρες - κατά περί-
που 83,6 % πολιτών Αλβανίας - έναντι 13.439 επιστροφών το 
2017), ενώ ο συνολικός αριθμός των διοικητικά κρατουμένων 
αλλοδαπών σε ΠροΚεΚΑ και αστυνομικά κρατητήρια κυμαινό-
ταν σταθερά γύρω στους 3.000, γεγονός που δημιουργεί εύ-
λογα ερωτήματα για τη λειτουργία της διοικητικής κράτησης 
και την αναγωγή της από κατ’ εξαίρεση διοικητικό μέτρο για 
τη διασφάλιση της επιστροφής σε κανόνα (ως ένδειξη αποτυ-
χίας άλλων διαδικασιών διαχείρισης των παράτυπων αλλοδα-
πών), ενώ εκφράζονται γενικότερες δικαιοπολιτικές ανησυχίες 
σε σχέση με την κατοχύρωση των εγγυήσεων του ποινικού δι-
καίου και της δικαστικής κρίσης για τη στέρηση της προσωπι-
κής ελευθερίας αντί της διοικητικής απλώς σκοπιμότητας. Βλ. 
αναλυτικά στον ιστότοπο https://www.synigoros.gr/?i=stp.
el.eidikesektheseis&page=1 τις σχετικές ετήσιες ειδικές εκθέ-
σεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

35.  Βλ. άρ. 30§1 του Ν 3907/2011, κεφ. Γ΄ «Προσαρμογή της ελ-
ληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/
ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη 
− μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό-
ων τρίτων χωρών», που ενσωμάτωσε το αντίστοιχο άρθρο 15 
της οδηγίας Επιστροφών 2008/115/ΕΕ.
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ότι «η κατασκευή δομών κράτησης θα λειτουργήσει απο-
τρεπτικά ως προς τη δημιουργία νέων μεταναστευτικών ρο-
ών»36. Μέσα σ’ αυτή την προοπτική, όμως, η στέρηση της 
προσωπικής ελευθερίας δεν αποτελεί πλέον ένα κατ’ εξαί-
ρεση αναγκαίο μέτρο για να επιτευχθούν συγκεκριμένοι 
σκοποί αλλά μέσο πολιτικής, μέρος της οποίας φαίνεται να 
συνιστά και η επιτηδευμένη διατήρηση κακών συνθηκών 
ως μοχλού αποτροπής της προσέλευσης νέων προσφύγων 
- επιδίωξη, όμως, που δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί σε 
συνθήκες παγκοσμιοποίησης37. 
Γίνεται, επομένως, προφανές ότι η πρακτική της διοικητι-
κής κράτησης θέτει ζητήματα τήρησης βασικών δικαιοπο-
λιτικών αρχών και κανόνων, γι’ αυτό άλλωστε έχει απα-
σχολήσει επανειλημμένα εθνικά και διεθνή δικαιοδοτικά 
όργανα, κυρίως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, σε σχέση ιδίως με την εφαρμογή του άρ-
θρου 5 § 1 της ΕΣΔΑ, το οποίο ενώ κατοχυρώνει καταρχήν 
το δικαίωμα στην προσωπική ασφάλεια και ελευθερία, ει-
σάγει, ωστόσο, μια σειρά από εξαιρέσεις, όπως, στην περί-
πτωση στ΄, «εάν πρόκεται περί νομίμου συλλήψεως ή κρα-
τήσεως ατόμου επί σκοπώ όπως εμποδισθή από του να 
εισέλθη παρανόμως εν τη χώρα, ή εναντίον του οποίου εκ-
κρεμεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως».
Τα δύο βασικά κριτήρια που έκρινε το Δικαστήριο ότι πρέ-
πει να συντρέχουν για τη νομιμότητα της επιβολής του μέ-
τρου της διοικητικής κράτησης είναι η αναγκαιότητα της 
επιβολής της και η αναλογικότητά της σε σχέση με τον επι-
διωκόμενο σκοπό, ενώ στη συνέχεια περιέλαβε στον έλεγ-
χο των κριτηρίων του και τις συνθήκες κράτησης, επιβάλ-
λοντας έτσι και την ανάγκη τήρησης του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ 
για την απαγόρευση της απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης των διοικητικά κρατούμενων αλλοδαπών38.
Εντέλει, η εκτεταμένη πρακτική των μακροχρόνιων διοι-
κητικών κρατήσεων φαίνεται να έχει εξαντλήσει τα δικαιο-
πολιτικά όριά της και προβάλλει πλέον ως μέρος του προ-
βλήματος και όχι της λύσης, καθώς απουσιάζουν οι δομές 
και η τεχνογνωσία διασφάλισης επαρκών εγγυήσεων για 
τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας μεγάλου αριθμού 
προσώπων σε μαζικούς χώρους.

36.  «Η πρόκληση των μεταναστευτικών ροών και της προστασί-
ας των προσφύγων - Ζητήματα διοικητικής διαχείρισης και δι-
καιωμάτων», Αθήνα, Απρίλιος 2017, σ. 88 και https://www.
synigoros.gr/resources/docs/greek_ombudsman_migrants_
refugees_2017-el.pdf

37.  M. Bosworth, Can immigration detention centres be legitimate? 
Understanding confinement in a global world, στο K.F.Aas, M. 
Bosworth (eds.), The Borders of Punishment: Migration, Cit-
izenship and Social Exclusion, Oxford University Press, 2013, 
σ. 149-165 (161). 

38.  Για τη συμβατότητα της επιβολής του μέτρου της διοικητικής 
κράτησης με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΕΣΔΑ για «το δι-
καίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια» και τις προ-
βλεπόμενες εξαιρέσεις βλ. αναλυτικά: Λ.-Μ. Μπολάνη, Ερμη-
νεία άρ. 5 (ιδίως κεφ. Στ΄ «Κράτηση αλλοδαπών σχετικά με την 
είσοδό τους και ενόψει απέλασης ή έκδοσης») στο Λ.-Α. Σισι-
λιάνου (έκδ.), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που. Ερμηνεία κατ’άρθρο, 2η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθή-
να , σ. 192-197· Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ι. 
Παπαγεωργίου (επιμ.), Η διοικητική κράτηση των αλλοδαπών. 
Διεθνής Νομοθεσία και Εθνική Πρακτική, Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 2015· Ε. Συμεωνίδου–Καστανίδου, Η ιδιότητα του πρό-
σφυγα και η σημασία της για το Ποινικό Δίκαιο της παράνομης 
μετανάστευσης, Ποινικά Χρονικά 2018, 4, σ. 257 επ.

ΙΙΙ.  Η ελληνική περίπτωση εφαρμογής 
του μέτρου της διοικητικής κράτησης 
παράτυπων αλλοδαπών: Η οπτική 
του Συνηγόρου του Πολίτη

Αν στραφούμε τώρα στο ελληνικό πλαίσιο διαχείρισης των 
μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών και, ειδι-
κότερα, στο ζήτημα της διοικητικής κράτησης, μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε ως αφετηρία τη γενική διαπίστωση 
που έκανε ο Συνήγορος του Πολίτη, στη σχετική Ειδική Έκ-
θεσή του, ότι: «Η διοικητική κράτηση παρουσιάζει σήμερα 
προβλήματα που φαίνεται να αντανακλούν ποικίλες πολιτι-
κές, χωρίς την αναγκαία συνοχή, σε ευρωπαϊκό και εθνι-
κό επίπεδο για τον περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας 
των παράτυπων μεταναστών. Η στέρηση της προσωπικής 
ελευθερίας αποτελεί τον επαχθέστερο περιορισμό, αγγίζο-
ντας τον πυρήνα της ελευθερίας του ατόμου. Έτσι, παρά το 
γεγονός ότι η διοικητική κράτηση προβλέπεται ως το έσχα-
το αναγκαίο μέτρο, η υπέρβαση του μέτρου αυτού στην 
πράξη γεννά το εύλογο ερώτημα, εάν τελικά στοχεύει στην 
αποτροπή του κύματος μετανάστευσης στην Ευρώπη.
Στα ζητήματα πολιτικής προστίθενται αδυναμίες του κρα-
τικού μηχανισμού να ανταποκριθεί με επάρκεια στις προ-
βλεπόμενες διαδικαστικές και ουσιαστικές εγγυήσεις της 
κράτησης. Οι συνέπειες γι’ αυτούς που υφίστανται τις δυ-
σλειτουργίες αυτές είναι απτές και αφορούν ιδίως περιο-
ρισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και κακές συνθήκες δια-
βίωσης.»39

Η εικόνα που σχηματίζει ο Συνήγορος του Πολίτη για τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται σχετικά με τη διοικητική 
κράτηση των αλλοδαπών, τους χώρους και τις συνθήκες 
κράτησής τους προκύπτει - εκτός των αναφορών που δέ-
χεται από τους ίδιους ή τους εκπροσώπους τους - και από 
τις τακτικές επιτόπιες αυτοψίες που πραγματοποιούν κλι-
μάκια της Αρχής, σε εκτέλεση δύο συντρεχουσών ειδικών 
αρμοδιοτήτων της, αφενός μεν αυτής του Εθνικού Μηχα-
νισμού Πρόληψης Βασανιστηρίων (Ν 4228/2014) και αφε-
τέρου εκείνης του εξωτερικού ελέγχου των αναγκαστικών 
επιστροφών αλλοδαπών (Ν 3907/2011). Τα κυριότερα ζη-
τήματα που παρουσιάζονται στην πράξη μπορούν να συνο-
ψιστούν στις εξής 3 διαπιστώσεις:
- Η διοικητική κράτηση δεν επιβάλλεται, όπως προβλέπουν 
ο νόμος και η οδηγία επιστροφών, ως εξαιρετικό αλλά ως 
το σύνηθες μέτρο, χωρίς να εξετάζονται εναλλακτικά, λι-
γότερο επαχθή μέτρα και, μάλιστα, χωρίς να προηγείται 
πάντα εξατομικευμένη κρίση.
Εδώ, βέβαια, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η ΕΛΑΣ δεν 
φέρει την αποκλειστική, ίσως μάλιστα ούτε καν την κύρια 
υπαιτιότητα για την παρούσα κατάσταση, αφού τα περισ-
σότερα προβλήματα πηγάζουν από κοινή ευθύνη ή συν-
δυασμένη αδράνεια πολλών υπηρεσιών και αποτελούν 
αλληλένδετους κρίκους μιάς αλυσίδας αρμοδιοτήτων και 
αδυναμιών. Έτσι, λόγου χάριν, οι πλημμέλειες στις διαδι-
κασίες υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης των ει-
σερχομένων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ι-
διαίτερα μάλιστα στον εντοπισμό της ευαλωτότητάς τους, 

39.  «Η πρόκληση των μεταναστευτικών ροών και της προστασίας 
των προσφύγων. Ζητήματα διοικητικής διαχείρισης και δικαιω-
μάτων», όπ.π., υποσημ. 37, σ. 55.
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επιβαρύνουν τον υπερπληθυσμό αλλά και την ανάγκη πρό-
σθετων ιατρικών υπηρεσιών στους χώρους κράτησης.
- Μια δεύτερη σημαντική παρατήρηση αφορά στον τρόπο 
επιβολής της διοικητικής κράτησης, ο οποίος συχνά υπερ-
βαίνει το αναγκαίο μέτρο, διότι δεν υπακούει πάντα στον 
κανόνα της δέουσας διοικητικής επιμέλειας για κάθε ατο-
μική περίπτωση αλλά ακολουθεί - συχνά μηχανικά - καθι-
ερωμένες πρακτικές και κατευθύνσεις, ανατρέποντας έτσι 
την εύλογη σχέση που οφείλει να υπάρχει μεταξύ του νο-
μίμου σκοπού στον οποίον αυτή αποβλέπει και της εντά-
σεως, εκτάσεως και διάρκειάς της. Ειδικότερα, οι λόγοι 
κράτησης συχνά αφίστανται του βασικού νομικού πλαισίου 
που προβλέπει ως νόμιμο έρεισμα να είναι εφικτή η επι-
στροφή του αλλοδαπού στη χώρα καταγωγής του, αλλιώς 
επιτάσσει την άρση της κράτησης.
- Τέλος, οι χώροι κράτησης ποικίλλουν, από ειδικά Προα-
ναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης μέχρι αστυνομικά κρατη-
τήρια, που είναι και οι πιο ακατάλληλοι χώροι από πλευ-
ράς προδιαγραφών, αφού οι συνθήκες κράτησης στα 
τελευταία μπορεί να συνιστούν εξ αντικειμένου απάνθρω-
πη ή εξευτελιστική μεταχείριση με τα κριτήρια του άρθρου 
3 της ΕΣΔΑ. Τα αστυνομικά κρατητήρια, κατασκευασμέ-
να για ολιγοήμερη παραμονή ποινικών, κυρίως, κρατου-
μένων, ήσαν και παραμένουν εξ ορισμού ακατάλληλα για 
πολυήμερη, πολλώ δε μάλλον για πολύμηνη κράτηση υπό 
επιστροφή αλλοδαπών.

ΙV.  Αντί επιλόγου: προκλήσεις 
και προοπτικές 

Η επιβολή του μέτρου της διοικητικής κράτησης στους αι-
τούντες άσυλο και υπό επιστροφή αλλοδαπούς από κατ’ε-
ξαίρεση και υπό προϋποθέσεις διαδικασία, σύμφωνα με το 
ισχύον ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο, απέκτησε στα-
διακά, μέσα από την ακολουθούμενη διοικητική πρακτική, 
διαστάσεις και σημασίες που οδηγούν σε ανατροπή του αρ-
χικού προορισμού της ως μέσου για την επίτευξη του σκο-
πού της αναγκαστικής επιστροφής παράτυπων αλλοδαπών 
στη χώρα προέλευσής τους.
Για την ερμηνεία αυτής της πρακτικής κοινωνικού ελέγχου 
πρέπει να στραφούμε στους βαθείς κοινωνικούς μετασχη-
ματισμούς που προκαλεί η διαμορφούμενη αναδιάταξη της 
οικονομίας και της αγοράς εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα 
και, συγκεκριμένα, να λάβουμε υπόψη μας τις αντίρροπες 
τάσεις που διαπερνούν τη διαδικασία της «οικονομικής πα-
γκοσμιοποίησης», δηλαδή αφενός μεν την «αποεθνικοποί-
ηση» της οικονομίας και αφετέρου την «επανεθνικοποίη-
ση» των πολιτικών για τις ανθρώπινες μετακινήσεις· όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά η Σάσκια Σάσεν: «Η κοινότητα 
των κρατών αναγνωρίζει, με αυξανόμενη συναίνεση, την 
ανάγκη άρσης των συνοριακών ελέγχων επί των ροών κε-
φαλαίου, πληροφοριών και υπηρεσιών, και γενικότερα επι-
διώκει την επίταση της παγκοσμιοποίησης. Αλλά όταν πρό-
κειται για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, το εθνικό 
κράτος - αδιάφορο αν βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική, στη 
Δυτική Ευρώπη ή στην Ιαπωνία - ασκεί με όλη του την πα-
λιά μεγαλοπρέπεια το κυριαρχικό του δικαίωμα να ελέγχει 
τα σύνορα. Και σε αυτό το θέμα επίσης συναινεί η κοινότη-
τα των κρατών»40.

40.  Σ. Σάσεν, Χωρίς Έλεγχο; Η εθνική κυριαρχία, η μετανάστευ-
ση και η ιδιότητα του πολίτη την εποχή της παγκοσμιοποίησης, 

Σ’ αυτή την προοπτική, οι μεταναστευτικές κινήσεις αντι-
μετωπίζονται, πρωτίστως, ως ζήτημα ασφάλειας (είναι χα-
ρακτηριστική η έκφραση «securitization of migration»41), 
ενώ ο έλεγχός τους συνίσταται σε μια διαφοροποιημένη 
αντίληψη για την επικινδυνότητα, που αντιστρέφει την 
προτεραιότητα του ενδιαφέροντός της από τους υποκει-
μενικούς παράγοντες του ατόμου στα περισσότερο αντι-
κειμενικοποιημένα χαρακτηριστικά του, διευκολύνοντας 
έτσι την κατάταξή του σύμφωνα με συλλογικές ιδιότητες 
ομάδων πληθυσμού, όπως π.χ. η εθνική προέλευση42. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τα κριτήρια των ελέγχων συγκροτούνται 
κυρίως από εξωτερικούς και εύκολα διαπιστώσιμους πα-
ράγοντες, που επιτρέπουν την υπαγωγή των ατόμων σε 
συγκεκριμένες διαβαθμισμένες κατηγορίες κινδύνου και, 
κατ’ επέκταση, την υποβολή τους σε καθεστώς διοικητικής 
κράτησης ως μέσο πρόληψης από τους κινδύνους που μπο-
ρεί να προκαλέσουν, όπως, στην προκειμένη περίπτωση, 
της παράνομης εισόδου και παραμονής στην ευρωπαϊκή 
ενωσιακή επικράτεια.
Τα διακυβεύματα που προβάλλουν αφορούν στην προστα-
σία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μετακινούμενων 
αλλοδαπών και στη λογοδοσία της διοικητικής δράσης. Στη 
σημερινή συγκυρία, που είναι διάχυτες απ’ τη μια η απο-
σπασματικότητα και διαφοροποίηση των εθνικών και ευ-
ρωπαϊκών μεταναστευτικών πολιτικών και απ’ την άλλη η 
επέκταση και επίταση του κατασταλτικού τους χαρακτήρα, 
οι μηχανισμοί εξωτερικού ελέγχου τόσο των συνθηκών δι-
οικητικής κράτησης όσο και των επιχειρήσεων αναγκαστι-
κής επιστροφής των παράτυπων αλλοδαπών - όπως αυτοί 
που λειτουργούν στο πλαίσιο ανεξαρτήτων αρχών43 - φι-
λοδοξούν να αποτελέσουν φορείς δικαιοπολιτικής σταθε-
ρότητας και εγγύησης.

μετ. Π. Παπανδρέου, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2003, σ. 125.
41.  Για τον όρο αυτό βλ. ενδεικτικά: J. Huysmans, The European 

Union and the securitization of migration, Journal of Common 
Market studies, 2000, 38(5), 751-777, M. Imbrahim, The secu-
ritization of migration: A racial discourse, International mi-
gration, 2005, 43(5), 163-187, J. Cesari, The securitization of 
Islam in Europe, Chal lenge – Liberty and Security, Research Pa-
per, n.15, 2009, www.ceps.eu.

42.  Οι μετατοπίσεις αυτές αποδίδονται με τον όρο «κοινωνική επι-
κινδυνότητα» («social dangerousness»), η οποία συνιστά με-
τεξέλιξη της αρχικής κλινικής προσέγγισης μετατοπίζοντας 
την έμφαση από μια πολυπαραγοντική ατομοκεντρική μεθο-
δολογία (χαρακτηριστική της θετικιστικής εγκληματολογίας) 
στην ανάδειξη περισσότερο αντικειμενικοποιημένων χαρα-
κτηριστικών (patterns) - όπως οι συλλογικές ιδιότητες ομά-
δων πληθυσμού (π.χ. η εθνοτική προέλευση) ή ορισμένα είδη 
εγκλημάτων (όπως π.χ. τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλη-
μα) - τα οποία παρά την ασαφή εννοιολογική τους οριοθέτη-
ση θεωρείται ότι συνιστούν διακινδύνευση (risk) για τη δημό-
σια ασφάλεια. H στροφή αυτή στην αντεγκληματική πολιτική 
(«actuarial justice») εκδηλώθηκε ως αντίβαρο στο επανορ-
θωτικό πρότυπο («rehabilitation model») και ερμηνεύεται 
ως αποτέλεσμα της κρίσης των στρατηγικών που ακολούθη-
σαν οι ποινικές μεταρρυθμίσεις και η αντίληψη του «nothing 
works»· βλ. Τ. Pitch, Limited responsibilities. Social move-
ments and criminal justice, μετ. J. Lea, Routledge, London - 
N. York, 1995, σ. 28-46.

43.  Βλ. υποσημ. 22 και Γ. Νικολόπουλου, Η συμβολή του Συνηγό-
ρου του Πολίτη στην Πρόληψη των Βασανιστηρίων και τη Διε-
ρεύνηση Περιστατικών Αυθαιρεσίας, The Art of Crime, τ. 2, 
Μάιος 2017, https://theartofcrime.gr
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Α.  Εισαγωγή: Αντιπαραθέτοντας το αδύνατο 
με το αδύνατο;

1. Το θέμα που μου προτάθηκε να πραγματευθώ σ’ αυ-
τόν τον συνεδριακό εγκληματολογικό διάλογο είναι εάν 
«οι εξωιδρυματικές ποινές και τα αντίστοιχα μέτρα συμ-
βάλλουν στην  πρόληψη της υποτροπής και στη γενικότε-
ρη πρόληψη του εγκλήματος». Σκεπτόμενος πώς μπορώ 
να προσεγγίσω το θέμα αυτό θυμήθηκα ένα περιστατικό 
από τη ζωή του Αισώπου: Ο φιλόσοφος Ξάνθος, μεθυσμέ-
νος σε ένα συμπόσιο, υπερηφανευόταν ότι μπορούσε να 
πιει όλη τη θάλασσα· σε αντίθετη περίπτωση δεχόταν να 
εκχωρήσει την περιουσία του σε κάποιον που τον προκά-
λεσε. Την επόμενη μέρα, όταν αντιλήφθηκε τι είχε πρά-
ξει, απευθύνθηκε στον δούλο του, τον Αίσωπο, ζητώντας 
τη βοήθειά του. Ο υπηρέτης πρότεινε στον κύριό του, όταν 
έρθει ο διαιτητής της συμφωνίας με τον αντίδικο, να επα-
ναλάβει νηφάλιος όσα είχε συμφωνήσει όταν ήταν μεθυ-
σμένος. Να γεμίσει ένα κύπελλο από τη θάλασσα, να καλέ-
σει τον διαιτητή και να του πει: «Τι συμφωνία έκαμα;» «Να 
πιεις όλη τη θάλασσα.» Και να ξαναρωτήσει: «Μήπως και 
κάτι άλλο;» Στην αρνητική απάντηση, ο φιλόσοφος, επι-
καλούμενος τη μαρτυρία του διαιτητή, μπορούσε να πει 
ότι υπάρχουν πολλοί ποταμοί που χύνονται στη θάλασσα, 
αλλά η συμφωνία είναι να πιεί μόνο τη θάλασσα, όχι και τα 

ποτάμια. Στη συνέχεια θα ζητούσε από τον αντίδικό του να 
εμποδίσει την εκβολή των υδάτων όλων των ποταμών στη 
θάλασσα. Η αντιπαράθεση του αδύνατου με το επίσης αδύ-
νατο οδήγησε στη διάλυση των συμφωνιών και ο Ξάνθος 
γλίτωσε την περιουσία του.1

Ένα εγχείρημα προσέγγισης του θέματος της γενικής και 
ειδικής εγκληματοπροληπτικής δυναμικής των ποινικών 
μέτρων και κυρώσεων που εφαρμόζονται στην κοινότητα 
ενδέχεται να οδηγήσει σε μια ανάλογη κατάσταση, λαμ-
βανομένων υπόψη των τεράστιων διαφοροποιήσεων του 
περιεχομένου τους, των διαφορετικών στοχεύσεών τους, 
των άπειρων συνδυασμών τους σε όλα τα στάδια της τυ-
πικής ποινικής διαδικασίας και εκτός αυτής, στο πλαίσιο 
της παράκαμψής της,2 καθώς και των επιδράσεων και πι-
έσεων που αυτές οι κυρώσεις και τα μέτρα δέχονται από 

*  Εισήγηση στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογί-
ας «Έλληνες εγκληματολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
συνομιλούν για την πρόληψη του εγκλήματος», Αθήνα, 10 και 11 
Ιανουαρίου 2019.

1.  http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_
greek/anthology/literature/browse.html?text_id=579

2.  Κουράκης, Ν.Ε. [συνεργασία - επιμέλεια Ν. Κουλούρης] (2009), 
Ποινική Καταστολή μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, Σάκκουλα, 376-390, Δημόπουλος, Χ. (1998). Η 

Η ποινική μεταχείριση των δραστών αξιόποινων πράξεων 
στην κοινότητα: «τίποτα δεν αποδίδει» 

ή «όλα είναι ευπρόσδεκτα»;*
Νικολάου Κ. Κουλούρη

Αναπληρωτή Καθηγητή Σωφρονιστικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο απόλυτος πεσιμισμός των δεκαετιών του 1960 και 
του 1970 όσον αφορά την επίδραση της αναμορφωτι-
κής μεταχείρισης του ποινικά υπόλογου πληθυσμού στη 
μείωση της υποτροπής και την περιστολή της εγκλημα-
τικότητας και η δυσπιστία όσον αφορά την αποτρεπτι-
κή  δυνατότητα των ήπιων, εξωιδρυματικών κυρώσεων 
της μεταπολεμικής περιόδου, έδωσαν τη θέση τους σε 
μια σχετικά αισιόδοξη αντίληψη όσον αφορά την εγκλη-
ματοπροληπτικά αποτελεσματική επίδοση των στοχευ-
μένων, εξατομικευμένων και απαιτητικών παρεμβάσεων 
που αναπτύσσονται τις τελευταίες δεκαετίες στη «σκιά» 
της φυλάκισης και αναζητούν τον δικό τους χώρο εφαρ-
μογής. Ζητήματα σχετικά με τη δημοφιλία, την αξιο-
πιστία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότη-
τα των (παλαιότερα) εναλλακτικών της φυλάκισης και 
(πρόσφατα) κυρώσεων που εκτελούνται στην κοινότη-
τα υπό την επίβλεψη υπηρεσιών επιμελητών ή / και υπό 
ηλεκτρονική επιτήρηση και ευαγγελίζονται την αποχή 
από το έγκλημα, τίθενται υπό εξέταση στο πλαίσιο της 
θεώρησης των κυρώσεων αυτών ως ευέλικτων και προ-
σαρμόσιμων σε κάθε είδους ποινικές στοχοθεσίες και φι-
λοσοφίες μέτρων, σε ένα συγκεχυμένο τοπίο ποινικής 
καταστολής.

The absolute pessimism of the 1960s and 1970s as re-
gards the impact of the rehabilitative treatment of of-
fenders on the reduction of recidivism and the improve-
ment of crime control and the distrust of the deterrent 
potential of soft, non-custodial sanctions of the post 
Second World War period, has been replaced by a rela-
tively optimistic perception of the crime-preventive ef-
fectiveness of targeted, individualized and demanding 
interventions, developed in the “shadow” of imprison-
ment and claiming their own domain. Issues relating to 
the popularity, reliability, efficiency and effectiveness 
of (formerly) alternatives to imprisonment and (recent-
ly) community sanctions, supervised by probation ser-
vices and electronically monitored, which proclaim de-
sistance from crime, are examined in the context of an 
approach of such sanctions as measures flexible and ad-
justable to all kinds of penal aims and philosophies, in a 
confusing penal repression landscape.



78 Ν. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Εγκληματολογία 2019  Έτος 9ο

το εσωτερικό τους πλαίσιο3 και από το εξωτερικό τους πε-
ριβάλλον,4 στις διάφορες εκδοχές και τα επίπεδα θέσπι-
σης και εφαρμογής τους.5 Όλα αυτά καθορίζονται άλλο-
τε βάσει διοικητικών και διαχειριστικών προτεραιοτήτων, 
άλλοτε με τιμωρητικό προσανατολισμό και με την προβο-
λή μιας λαϊκιστικής σκληρότητας προς το έγκλημα, άλλοτε 
σύμφωνα με αναμορφωτικές βλέψεις για την προετοιμασία 
λειτουργικών, νομοταγών πολιτών και άλλοτε με αποκα-
ταστατικές προοπτικές που υπηρετούν το αίτημα για κοι-
νωνική δικαιοσύνη, τάσεις στις οποίες προστίθεται η τε-
χνολογική διάσταση των ποινολογικών επιλογών.6 Έτσι 
καθίσταται προβληματική η αποσαφήνιση των δεδομένων 
και των ζητούμενων, ανάλογα με τη θέση κάθε ποινικού 
μέτρου ή κύρωσης στην αρχιτεκτονική του ποινικού συ-
στήματος, την εναλλακτική, περιοριστική του εγκλεισμού 
ή την αυτοτελώς τιμωρητική ή επανεντακτική λειτουργία 
που αναμένεται / επιδιώκεται να επιτελούν αυτά τα μέ-
τρα και οι κυρώσεις και με τη δοσολογία στοιχείων οικει-
οθελούς συμμόρφωσης, υποστήριξης, καταναγκασμού και 
ελέγχου που περιέχουν.7 Αυτή η ασάφεια θολώνει το ποι-
νικό τοπίο και παράλληλα καθίσταται «δημιουργική» ή πα-
ραγωγική νέων ποινικών μορφωμάτων, διευκολύνοντας 
την ανάδυση διαδοχικών προσαρμογών, νομιμοποιήσεων 
και απονομιμοποιήσεών τους.8

Β.  Μαζική φυλάκιση, διάχυτη επιτήρηση και 
αναμορφωτικές αμφιταλαντεύσεις

2. Οι ποινικές κυρώσεις και τα μέτρα που δεν εμπεριέχουν 
το στοιχείο του εγκλεισμού σε χώρους στέρησης της ελευ-
θερίας ή προηγούνται ή έπονται μιας περιόδου εγκλει-
σμού σε αυτούς τους χώρους, έχουν αναπτυχθεί σε ποι-
κιλία και εφαρμόζονται σε βαθμό που επιτρέπει να γίνεται 
πλέον συζήτηση για τη «μαζική επιτήρηση» (mass super-

κρίση του θεσμού της φυλακής και οι μη φυλακτικές κυρώσεις, 
Αθήνα-Κομοτηνή, Α.Ν. Σάκκουλας, 367-376.

3.  Garland, D. (2013), “Penality and the Penal State”, Criminology 
51 (3), 493 επ.

4.  Hudson, B. (2003), Understanding Justice. An Introduction to 
Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory, 
Buckingham, Open University Press, 164 επ., 175 επ., Melossi, 
D., Sozzo, M. and Brandariz García, J. (eds) (2018), The Political 
Economy of Punishment Today: Visions, Debates and Challenges, 
Oxon and New York, Routledge. 

5.  Κουλούρης, Ν. (2009), Επιτήρηση και Ποινική Δικαιοσύνη. Οι 
εναλλακτικές κυρώσεις και η διασπορά της φυλακής, Αθήνα, 
Νομική Βιβλιοθήκη, 207 επ. 

6.  Robinson, G. and McNeil, F. (2016), “Studying the Evolution 
of ‘Community Punishment’ in Comparative Context”, στον 
τόμο των ιδίων (eds), Community Punishment. European 
Perspectives, London and New York, Routledge, 4-10, Firouzi 
Tabar, O., Miravalle, M., Ronco, D., Torrente, G. (2016), 
Reducing the Prison Population in Europe: Do Community Based 
Sentences Work?, European Prison Observatory, Rome, Antigone 
Edizioni, 12-18, 28 επ. 

7.  Canton, R. and Dominey, J. (2018), Probation, Oxon, Routledge, 
9 επ., Robinson, G. and McNeill, F. (2016), “Introduction. 
Studying the Evolution of ‘Community Punishment’ in 
Comparative Context”, στον τόμο των ιδίων (eds), Community 
Punishment. European Perspectives, London and New York, 
Routledge, 8-10. 

8.  McNeil, F. and Robinson, G. (2016), “Community Punishment and 
the Penal State”, στον τόμο των ιδίων (eds), ό.π. [υποσημ. 7], 
232 επ.

vision) ή «μαζική δοκιμασία» (mass probation). Το φαινό-
μενο αυτό παραπέμπει συνειρμικά στην ανάλογη συνθήκη 
της «μαζικής φυλάκισης» (mass incarceration)9 και βασί-
ζεται στη διαπίστωση ότι ο πληθυσμός που τελεί υπό διά-
φορες μορφές ποινικού (δικονομικού και κατασταλτικού) 
ελέγχου στην κοινότητα όχι μόνο υπερβαίνει τον πληθυ-
σμό των κρατουμένων, αλλά αυξάνεται με ρυθμό ταχύτερο 
από αυτόν που παρατηρείται στις μεταβολές του αριθμού 
των εγκλείστων στις φυλακές, σημαίνοντας τη διάχυση του 
ποινικού πλέγματος.10 Πρόκειται για μετεξέλιξη της προ-
σέγγισης σύμφωνα με την οποία, στο πλαίσιο μιας πανο-
πτικής επιτήρησης της κοινωνίας, ο ιστός της ποινικής κα-
ταστολής διαφοροποιείται, ενισχύεται και διευρύνεται (net 
widening)11 ως αποτέλεσμα της συνύπαρξης και παράλλη-
λης εφαρμογής της φυλακής και των κυρώσεων και μέ-
τρων που εμφανίζονται αρχικά ως εναλλακτικές, ανταγω-
νιστικές της φυλάκισης επιλογές (άρα «διεκδικούν» μέρος 
του πληθυσμού που χωρίς αυτές θα κατέληγε στις φυλα-
κές), πρόσφορες για την αποφυγή των αρνητικών επιπτώ-
σεων της ποινής κατά της ελευθερίας και στη συνέχεια ως 
αυτοτελείς κυρώσεις με τη δική τους δυναμική και με δια-
κριτό πεδίο εφαρμογής, που απευθύνονται σε / αφορούν 
δράστες πράξεων ορισμένης βαρύτητας ως βασικά «εργα-
λεία» που διαθέτει η ποινική δικαιοσύνη για την απονο-
μή της.
3. Η δημοφιλής στον δυτικό ποινολογικό κόσμο αναμορ-
φωτική αντίληψη, που έχει τις ρίζες της στην πρώιμη ιστο-
ρία των ποινικών θεσμών, διαδόθηκε από τον 19ο αιώνα 
και κορυφώθηκε κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαε-
τίες, οδήγησε στην ταύτιση του σκοπού της έκτισης των 
ποινικών κυρώσεων με την επέλευση ουσιωδών αλλαγών 
στην προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και τη στάση των 
δραστών αξιόποινων πράξεων σε ένα ωφελιμιστικό, ποι-
νικοπρονοιακό (penal-welfarist) πλαίσιο προστασίας της 
κοινωνίας από το έγκλημα και ευημερίας των ίδιων των 

9.  Garland, D. (2001), “Introduction: The Meaning of Mass 
Imprisonment” και “Epilogue: The New Iron Cage”, στον 
τόμο του ιδίου (ed), Mass Imprisonment. Social Causes and 
Consequences, London, Sage, 1 επ., 179 επ. αλλά και de Koster, 
W., van der Waal, J., Achterberg, P. and Houtman, D. (2008), 
“The Rise of the Penal State. Neo-Liberalization or New Political 
Culture?”, British Journal of Criminology, 48, 720-734, 724 επ. 

10.  Για την έκταση και την κοινωνική κατανομή της «μαζικής 
επιτήρησης», τις διαδικασίες νομιμοποίησής της και τον τρόπο 
με τον οποίο βιώνεται από τα πρόσωπα που υπόκεινται σ’ 
αυτήν βλ. McNeill, F. (2019) Pervasive Punishment: Making 
Sense of Mass Supervision, Bingley, Emerald Publishing, 11-14, 
41 επ., 44. Βλ. ακόμη Phelps, M. (2017), “Mass Probation and 
Inequality: Race, Class, and Gender Disparities in Supervision 
and Revocation”, στον τόμο Ulmer, J. and Bradley, M. (eds), 
Handbook on Punishment Decisions: Locations of Disparity. 
New York, Routledge, 43-63.

11.  Βλ. χαρακτηριστικά τη διεισδυτική κριτική ανάλυση του Cohen, 
S. (1985), Visions of Social Control. Crime, Punishment and 
Classification, Cambridge, Polity Press, ιδίως 40 επ. καθώς και 
Vass A. (1990), Alternatives to Prison. Punishment, Custody 
and the Community, London, Sage, 59-60, Vass A. (1996), 
“Community Penalties. The Politics of Punishment”, στον 
τόμο των May, T. and Vass, A. (eds), Working with Offenders. 
Issues, Contexts and Outcomes, London, Sage, 162 επ. Βλ. 
επίσης Aebi, M., Delgrande, N. and Marguet Y. (2014), “Have 
Community Sanctions and Measures Widened the Net of the 
European Criminal Justice Systems?”, Punishment and Society, 
17 (5), 575-597, 589-590.
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δραστών.12 Η αντίληψη αυτή έχει συνδεθεί με την -υποχρε-
ωτική ή μη- εξατομικευμένη μεταχείριση του εγκληματία, 
θεραπευτική ή επανεντακτική, και φέρει έντονες επιδρά-
σεις του εγκληματολογικού θετικισμού.13 Η αποτελεσμα-
τικότητα της μεταχείρισης, νοούμενη ως απουσία υποτρο-
πής ή, ακριβέστερα, νέας καταδίκης των δραστών που 
είχαν υποβληθεί στη μεταχείριση αυτή, καθίσταται βασι-
κό στοιχείο και προσφιλές θέμα ερευνητικής δραστηριό-
τητας και στις δύο πλευρές του Βόρειου Ατλαντικού.14 Οι 
σχολές σκέψης που εμφανίστηκαν τις δεκαετίες του 1960 
και του 1970 και ανέδειξαν την παραγωγική και ενισχυτι-
κή της παρέκκλισης δραστηριότητα των μηχανισμών της 
κοινωνικής αντίδρασης στο έγκλημα και την ταξική λει-
τουργία της ποινικής δικαιοσύνης, οι έρευνες για τον σκο-
τεινό αριθμό της εγκληματικότητας, οι ποινολογικές αντι-
λήψεις που έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη ελέγχου 
της συμπεριφοράς με αυστηρές, αποτρεπτικές ποινές χω-
ρίς μεταβολή της διάνοιας και της συνείδησης ή με ακριβο-
δίκαιες, ανταποδοτικές ποινές, η κριτική για τα σημαντι-
κά μεθοδολογικά προβλήματα των εκτιμητικών ερευνών 
και οι πολιτικές περιορισμού του κράτους πρόνοιας, απο-
δυνάμωσαν τις απόψεις σύμφωνα με τις οποίες είναι θε-
μιτό και εφικτό οι ποινές να «μετασχηματίζουν» τη σκέψη 
και την προσωπικότητα των εγκληματιών.15 Τη δεκαετία 
του 1970 μια σειρά από έρευνες έθεσαν υπό έντονη αμφι-
σβήτηση την αποτελεσματικότητα των παρεμβατικών ποι-
νικών κυρώσεων και τη μεταχείριση των εγκληματιών υπό 
το πρίσμα της αναμόρφωσής τους με το ευρύτατα γνωστό 
απόφθεγμα που αποδόθηκε στον Robert Martinson «τίποτε 
δεν αποδίδει» (nothing works), χωρίς ποτέ να έχει γραφτεί 
από τον ίδιο. O Martinson16 επεξεργάστηκε τους τίτλους 
διακοσίων και πλέον μελετών που αφορούσαν τα αποτε-
λέσματα αναμορφωτικών υπηρεσιών προς δράστες αξιό-
ποινων πράξεων, κρατουμένων ή ευρισκόμενων υπό επι-
τήρηση στην κοινότητα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο μπο-
ρούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η αναμορφωτική μεταχείρι-
ση μειώνει την υποτροπή και ότι η εκπαίδευση ή η ψυχοθε-
ραπεία δεν αρκούν για να αναστρέψουν ή να μειώσουν την 

12.  Mathiesen, Th. (2006), Prison on Trial, Winchester, Waterside 
Press, 27 επ., 29, 53, Bailey, V. (2019), The Rise and Fall of 
the Rehabilitative Ideal 1895-1970, London and New York, 
Routledge, 1 επ., 397 επ. Ο συγγραφέας επικαλείται, μεταξύ 
άλλων, τις μελέτες των Francis Allen και David Garland για το 
αναμορφωτικό ιδεώδες και τις ποινικοπρονοιακές κυρώσεις. 
Βλ. και Λαμπροπούλου, Έ. (1994), Κοινωνικός έλεγχος του 
εγκλήματος, Αθήνα, Παπαζήσης, 252, 260 επ.

13.  Κουράκης, Ν.Ε., ό.π. [υποσημ. 3], 14-15 και 367 επ., 
Αλεξιάδης, Σ. (2001), Σωφρονιστική, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 
Σάκκουλα, 81-84, Αρχιμανδρίτου, Μ. (2012), Η φυλάκιση 
ως τρόπος κράτησης και ως μορφή έκτισης της ποινής, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλα, 196 επ., Χάιδου, Α. (2018), 
Ποινολογία-Σωφρονιστική, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 69-
70. Βλ. και Hudson, B. [ό.π., υποσημ. 4], 26 επ., Raynor, P. 
and Robinson, G. [consultant editor J. Campling] (2009), 
Rehabilitation, Crime and Justice, Hampshire and New York, 
Palgrave Macmillan, 4 επ. 

14.  Ζαραφωνίτου, Χ. (1995), Εμπειρική Εγκληματολογία, Αθήνα, 
Νομική Βιβλιοθήκη, 230.

15.  Καρύδης, Β. (1990), «Οι σκοποί της ποινής. Διεθνής εμπειρία 
και ελληνική πραγματικότητα», Σύγχρονα Θέματα, 41-42, 14-
15, Raynor, P. and Robinson, G., ό.π. [υποσημ. 13], 68 επ.

16.  Martinson, R. (1974), “What Works? Questions and Answers 
About Prison Reform”, The Public Interest, 35, 22-54.

ισχυρή τάση των δραστών να συνεχίσουν την εγκληματι-
κή δραστηριότητά τους, προτείνοντας την ανάγκη να διε-
ξαχθεί περαιτέρω έρευνα για την αντικατάσταση της φυλα-
κής από πιο αποτελεσματικά μέσα κοινωνικού ελέγχου.17 
Η έρευνα την οποία συνόψισε ο Martinson και διάφορες 
άλλες μελέτες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Κα-
ναδά18 επιβεβαίωναν ότι η επίδραση διαφορετικών μεθό-
δων μεταχείρισης, εντός και εκτός φυλακών, στη μείωση 
της υποτροπής δεν ήταν ουσιώδης, αλλά άφηναν ένα πα-
ράθυρο αισιοδοξίας εφόσον οι παρεμβάσεις ήταν προσαρ-
μοσμένες στα άμεσα προβλήματα των δραστών (στέγαση, 
εργασία, υγεία).19 Έτσι, ο γενικός «αφορισμός» περί ανα-
ποτελεσματικότητας όλων των ποινικών κυρώσεων και μέ-
τρων, μετά από μια περίοδο μαζικής υποβολής των ερευνη-
τών και των αρμόδιων να χαράσσουν πολιτική στο μήνυμά 
του, κατά την οποία απαξιώθηκε η αναμορφωτική μεταχεί-
ριση και ενισχύθηκαν τα περιοριστικά/κατασταλτικά χα-
ρακτηριστικά των ποινικών κυρώσεων ώστε να καταστούν 
απαιτητικές, αποτρεπτικές και αξιόπιστες, σχετικοποιή-
θηκε από τον ίδιο τον Martinson20 και άλλους ερευνητές, 
με νέες παρεμβάσεις βασισμένες στη θεωρία της κοινωνι-
κής μάθησης καθώς και με συστηματικές και τεκμηριωμέ-
νες έρευνες και συγκεντρωτικές μετα-αναλύσεις των δεδο-
μένων, στην κατεύθυνση ότι «κάτι αποδίδει» (some things 
do work).21

4. Αυτά οδήγησαν στη δημιουργία ενός καταλόγου με τα 
στοιχεία των επιτυχημένων προγραμμάτων μείωσης της 
υποτροπής και τις αρχές των αντίστοιχων αποτελεσματι-
κών παρεμβάσεων:22

17.  Martinson, R., ό.π. [υποσημ. 16], 49-50, βλ. και Raynor, P. and 
Robinson, G., ό.π. [υποσημ. 13], 65.

18.  Lipton, D., Martinson, R. and Wilks, J. (1975), The 
Effectiveness of Correctional Treatment, New York, Praeger, 
Brody, S. (1976), The Effectiveness of Sentencing, London, 
HMSO, Folkard, M., Fowles, A., McWilliams, B., McWilliams, 
W., Smith, D.D. and Walmsley, G. (1974), IMPACT, Intensive 
Matched Probation and After-care Treatment, Vol I. The Design 
of the Experiment and an Interim Evaluation, London, HMSO, 
Folkard, M., Smith, D.E. and Smith, D.D. (1976), IMPACT, Vol II. 
The Results of the Experiment, London, HMSO. 

19.  Ζαραφωνίτου, Χ., ό.π. [υποσημ. 14], 232 επ., Raynor, P. and 
Robinson, G., ό.π. [υποσημ. 13], 65-66.

20.  Martinson, R. (1979), “New Findings, New Views: A Note of 
Caution Regarding Sentencing Reform”, Hofstra Law Review, 
7, 243-258.

21.  Raynor, P. and Robinson, G., ό.π. [υποσημ. 13], 98 επ. Η μετα-
ανάλυση αποτελεί μια τεχνική δια της οποίας επιχειρείται 
να περιοριστούν ο υποκειμενισμός και η προκατάληψη 
κατά την επισκόπηση ερευνητικών δεδομένων, καθώς και 
να ξεπεραστούν οι δυσχέρειες της επίτευξης στατιστικά 
σημαντικών διαφορών από μικρά δείγματα. Σύμφωνα με 
αυτήν, συγκεντρώνονται δεδομένα από διάφορες έρευνες 
και εκτιμάται το συνολικό εξαγόμενο των επιμέρους 
αποτελεσμάτων που έχουν συναχθεί για μια συγκεκριμένη 
μέθοδο παρέμβασης: McIvor G. (1996), “Evaluative Research 
in Probation: Progress and Prospects”, στον τόμο του Mair, G. 
(ed), Evaluating the Effectiveness of Community Penalties, 
Aldershot, Avebury, 3, Σπινέλλη, Κ.Δ. (2014), Εγκληματολογία: 
Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, Αθήνα, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 153-155.

22.  McGuire, J. (2002), “Integrating Findings from Research 
Reviews”, στον τόμο του ιδίου (ed), Offender Rehabilitation 
and Treatment, Chichester, Wiley, 24, Raynor, P. and Robinson, 
G., ό.π. [υποσημ. 13], 108-109.
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-  Χρησιμοποίηση στρατηγικών παροχής υπηρεσιών που βα-
σίζονται στις θεωρίες της προσωπικότητας και της κοινω-
νικής μάθησης και σε τεκμηρίωση για τους παράγοντες 
που αυξάνουν τη διακινδύνευση εκδήλωσης νέων εγκλη-
ματικών συμπεριφορών.

-  Χρησιμοποίηση πλαισίων που βασίζονται στην κοινότητα 
ή, σε περίπτωση εγκλεισμού σε φυλακή, παροχή υπηρε-
σιών που προσανατολίζονται στην κοινότητα όσο το δυ-
νατόν περισσότερο.

-  Χρησιμοποίηση επιπέδων διακινδύνευσης και εγκληματο-
γόνων αναγκών, που εκτιμώνται με κατάλληλα πιστοποι-
ημένες μεθόδους, για να δικαιολογήσουν τη στοχοθεσία 
και την κατανομή σε υπηρεσίες.

-  Χρησιμοποίηση ποικίλων προσεγγίσεων για την προσαρ-
μογή των υπηρεσιών σε διαφορετικούς τρόπους μάθη-
σης, κινητοποίησης και αξιοποίησης ικανοτήτων.

-  Προσαρμογή των υπηρεσιών στη διαφορετικότητα και 
την ποικιλομορφία και αναγνώριση των δυνατοτήτων 
των συμμετεχόντων.

-  Παρακολούθηση της συνέχειας των υπηρεσιών και της 
φροντίδας που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης της υποτροπής.

-  Παροχή σαφούς καθοδήγησης στο προσωπικό όσον αφο-
ρά τις αρχές που διέπουν τις παρεμβάσεις και τα περιθώ-
ρια διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν.

-  Παρακολούθηση και διατήρηση της συνέπειας με την 
οποία παρέχονται οι υπηρεσίες των προγραμμάτων.

-  Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού, συμπεριλαμ-
βανομένης της ικανότητας να διατηρούν διαπροσωπικές 
σχέσεις υψηλής ποιότητας.

- Διοίκηση με επίγνωση των δεδομένων.
-  Προσαρμογή των υπηρεσιών στο τοπικό πλαίσιο, στις 
ομάδες των εξυπηρετούμενων και στους διαθέσιμους πό-
ρους.

Ακολούθησε μια περίοδος σχεδιασμού και εφαρμογής πι-
λοτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων «ανίχνευσης» 
(pathfinders) αποτελεσματικών πρακτικών, που προσανα-
τολίζονταν στον γνωστικό συμπεριφορισμό, την ανάπτυ-
ξη βασικών δεξιοτήτων για τη βελτίωση των προοπτικών 
επαγγελματικής αποκατάστασης των δραστών, τη θετική 
κοινωνική συμπεριφορά τους και τη συνεργασία με άλλες 
υπηρεσίες έκτισης ποινών και φορείς που δραστηριοποι-
ούνται εθελοντικά στο ίδιο πεδίο. Στις αναλύσεις για την 
επιβολή νέων καταδικών στους δράστες που συμμετείχαν 
στα πιλοτικά και ανιχνευτικά προγράμματα διακρίνονταν 
εκείνοι που είχαν ολοκληρώσει τα προγράμματα αυτά, 
από άλλους οι οποίοι είχαν διακόψει τη συμμετοχή τους. 
Τα ευρήματα έδειχναν ότι τα αποτελέσματα ήταν καλύτε-
ρα για τους πρώτους. Επισημάνθηκε ότι τα ποσοστά επι-
τυχούς ολοκλήρωσης των προγραμμάτων ήταν υψηλότε-
ρα όταν γινόταν προσεκτική επιλογή και κινητοποίηση των 
δραστών, υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια του προγράμ-
ματος και παροχή βοήθειας για να αντιμετωπίσουν διάφο-
ρα προβλήματα της ζωής τους καθώς και παρακολούθη-
ση και ενθάρρυνσή τους για να αξιοποιήσουν τις γνώσεις 
που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους. Και πάλι υπήρ-
χαν προβλήματα σχεδιασμού, εφαρμογής και μεθοδολογι-
κά, τα οποία έθεταν υπό συζήτηση κατά πόσον τα αποτελέ-

σματα έδειχναν επιτυχία ή αποτυχία των προγραμμάτων23 
και εάν η μια ή η άλλη έπρεπε να αποδοθούν στις θεωρη-
τικές βάσεις τους, στους τρόπους εφαρμογής τους ή στις 
ίδιες τις εκτιμητικές έρευνες.24 Περαιτέρω έρευνες ενίσχυ-
σαν την άποψη ότι τα προγράμματα αναμορφωτικής μετα-
χείρισης μπορούσαν να έχουν θετικά αποτελέσματα όταν 
ήταν προσεκτικά σχεδιασμένα, εφαρμόζονταν σύμφωνα με 
τον σχεδιασμό τους και διοικούνταν από κατάλληλα εκπαι-
δευμένους επαγγελματίες, ενώ όταν αυτά τα στοιχεία έλει-
παν, η επίδραση των ίδιων προγραμμάτων ήταν περιορι-
σμένη ή και αρνητική.25

5. Η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της αποτελεσμα-
τικότητας υπό την έννοια της συμμόρφωσης των δραστών 
με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναλάμβαναν να 
τηρήσουν, της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων που πα-
ρακολουθούσαν και της αποχής τους από την τέλεση νέων 
αξιόποινων πράξεων εμφανίστηκε για να δείξει τη σημα-
σία της συνεπούς και συνεχούς εφαρμογής του περιεχο-
μένου της ποινικής μεταχείρισης, με την προκαθορισμένη 
σειρά και διαδικασία, με την κινητοποίηση των ίδιων των 
δραστών και την αξιοποίηση των δυνάμεών τους για την 
πραγματοποίηση των δικών τους επιθυμιών και στόχων 
ζωής, με τη δική τους υπεύθυνη στάση και χωρίς αιτιοκρα-
τικούς ετεροκαθορισμούς.26 Από την πλευρά των κριτικών 
προσεγγίσεων της ποινικής καταστολής, οι αναμορφωτι-
κές παρεμβάσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα δεν εξετάζο-
νται υπό το πρίσμα της αποτελεσματικότητάς τους, αλλά 
ως μορφές ελέγχου και καταπίεσης στο πλαίσιο διαχείρι-
σης της εγκληματικής διακινδύνευσης, ανεξάρτητα από τα 
συνεργατικά χαρακτηριστικά που αυτές μπορεί να εμπερι-
έχουν και από τα οποία εξαρτάται η όποια -εντός ή εκτός 
εισαγωγικών- επιτυχία τους.27 Έτσι, δημιουργείται ένα 
φάσμα προσεγγίσεων από την αποδοχή διαφορετικών εκ-
δοχών, περισσότερο ή λιγότερο παροχικών, λιγότερο ή πε-
ρισσότερο περιοριστικών, έως την πλήρη απόρριψή τους.

Γ.  Κοινωνική αποκατάσταση και αποχή 
από το έγκλημα χωρίς (αναμορφωτική) 
μεταχείριση;

6. Καθώς οι συζητήσεις για την ειδικοπροληπτική απο-
τελεσματικότητα των ποινικών κυρώσεων και μέτρων 

23.  Ακόμη και ο όρος προγράμματα νοούνταν με διαφορετικό 
τρόπο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ: η ευρωπαϊκή 
εκδοχή αναφερόταν σε σχεδιασμένες ομαδικές συναντήσεις και 
η αμερικανική σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων (Raynor, 
P. and Robinson, G., ό.π. [υποσημ. 13], 132). 

24.  Για όλα βλ. Raynor, P. and Robinson, G., ό.π. [υποσημ. 13], 
112-127.

25.  Gendreau, P. and Andrews, D. (2001), The Correctional 
Program Assessment Inventory (CPAI) 2000, Saint John, 
University of New Brunswick.

26.  Raynor, P. and Robinson, G., ό.π. [υποσημ. 13], 132-134, 
Bottoms, A. (2013), “Learning from Odysseus: Self-Applied 
Situational Crime Prevention as an Aid to Compliance”, στον 
τόμο των Ugwudike, P. and Raynor, P. (eds) (2013), What Works 
in Offender Compliance. International Perspectives and 
Evidence-Based Practice, Houndmills, Palgrave Macmillan, 67 
επ.

27.  Ενδεικτικά, Feeley, M. and Simon, J. (1992), “The New 
Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and 
its Implications”, Criminology, 30, 449-474, 461. 
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με εγκλεισμό ή στην κοινότητα συνεχίζονται, η θεματι-
κή εμπλουτίζεται με νέες παραμέτρους. Ένα από τα ζη-
τήματα που σηματοδοτούν μια αλλαγή στις αναμορφωτι-
κές ορίζουσες της μεταχείρισης των δραστών αξιόποινων 
πράξεων αφορά τη συμμόρφωση (compliance) των δρα-
στών με τις απαιτήσεις που τίθενται σ’ αυτούς από τα όρ-
γανα της ποινικής δικαιοσύνης βραχυπρόθεσμα, κατά τη 
διάρκεια της επίβλεψής τους από αυτά, και μακροπρόθε-
σμα, μετά τη λήξη αυτής της επίβλεψης.28 Μια άλλη πτυχή 
του ζητήματος αφορά την αποχή τους από κάθε περαιτέ-
ρω εγκληματική δραστηριότητα (desistance) με δική τους 
πρωτοβουλία, χωρίς την παρέμβαση κάποιων ειδικών και 
την υποβολή τους σε κάποια εξωτερικά επιβαλλόμενη δια-
δικασία αλλαγής στάσεων, πεποιθήσεων και συμπεριφο-
ράς.29 Νοούμενες με αυτόν τον τρόπο, συμμόρφωση με επι-
βληθέντες όρους και ανειλημμένες υποχρεώσεις και αποχή 
από το έγκλημα αλληλοσυμπληρώνονται και συνυπάρχουν 
πάντα κατά τη διάρκεια της επίβλεψης ή διαδέχονται η μια 
(η δεύτερη) την άλλη (την πρώτη) μετά τη λήξη της επί-
βλεψης.
7. Η συμμόρφωση στο πλαίσιο των κοινοτικών ποινικών 
κυρώσεων και μέτρων, είναι μια σύνθετη δυναμική διαδι-
κασία που έχει διάφορες διαστάσεις και αποτελεί παράγω-
γο της αλληλεπίδρασης (των διαπραγματεύσεων και των 
ορισμών των καταστάσεων) που αναπτύσσεται μεταξύ των 
επιμελητών δοκιμασίας και των δραστών που τελούν υπό 
την εποπτεία τους.30 Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πλαί-
σιο για την εννοιολόγησή της προτείνεται από τον Anthony 
Bottoms31 ο οποίος προσδιορίζει τέσσερεις κύριους τύπους 
ή μηχανισμούς συμμόρφωσης: α) την οργανική συμμόρ-
φωση (instrumental compliance), που βασίζεται στο προ-
σωπικό ενδιαφέρον του ίδιου του συμμορφούμενου και 
στις σταθμίσεις που κάνει στις επιλογές του, β) την κανο-
νιστική συμμόρφωση (normative compliance) που βασίζε-
ται σε ηθικές υποχρεώσεις έναντι προσώπων με τα οποία 
υπάρχουν προσωπικοί δεσμοί ή τα οποία αναγνωρίζεται 
ότι ασκούν με δίκαιο τρόπο τις αρμοδιότητές τους, γ) τη 
συμμόρφωση που εξασφαλίζεται με την επιβολή περιορι-
σμών ή με συγκεκριμένες απαιτήσεις που δυσχεραίνουν τη 
μη συμμόρφωση (constraint-based compliance) και δ) τη 
συμμόρφωση μέσω της ανάπτυξης νόμιμων συνηθειών στο 
πλαίσιο της καθημερινότητας (habit / routine compliance). 
Οι Gwen Robinson και Fergus McNeill διακρίνουν την τυπι-
κή (formal) από την ουσιαστική (substantive) συμμόρφω-
ση.32 Η πρώτη είναι η «μετρήσιμη», βάσει στοιχείων που 

28.  Ugwudike, P. and Raynor, P. (2013), “Introduction”, στον 
τόμο των ιδίων (eds), ό.π. [υποσημ. 26] , 3, Crawford, A. and 
Hucklesby, A. (eds), (2013), Legitimacy and Compliance in 
Criminal Justice, New York and London, Routledge.

29.  Raynor, P. and Robinson, G., ό.π. [υποσημ. 13], 137 επ.
30.  Robinson, G. (2013), “What Counts? Community Sanctions and 

the Construction of Compliance”, στον τόμο των Ugwudike, P. 
and Raynor, P. (eds), ό.π. [υποσημ. 26], 26 επ., ιδίως 29 επ., 
McCulloch, T. (2013), “Reanalysing the Compliance Dynamic: 
Toward a Co-Productive Strategy and Practice”, στον ίδιο τόμο, 
44 επ. 

31.  Bottoms, A. (2001), “Compliance and Community Penalties”, 
στον τόμο των Bottoms, Α., Gelsthorpe, I. and Rex, S. (eds), 
Community Penalties: Change and Challenges, Devon, Willan, 
87 επ., 89.

32.  Robinson, G. and McNeill, F. (2008), “Exploring the Dynamics 
of Compliance with Community Penalties”, Theoretical 
Criminology, 12 (4), 431-449, 431.

τηρούνται από διοικητικές υπηρεσίες, ως προς τα αποτε-
λέσματά της συμπεριφορά, που πληροί τεχνικά τις στοιχει-
ώδεις απαιτήσεις μιας δικαστικής απόφασης, όπως η προ-
σέλευση των δραστών σε προγραμματισμένες συναντήσεις 
με τους επιμελητές στους οποίους έχει ανατεθεί η επίβλε-
ψή τους ή η παρουσία τους σε έναν προκαθορισμένο χώρο 
και χρόνο και, σε περίπτωση (αδικαιολόγητης) απουσί-
ας, η παραβίαση των όρων ή η αθέτηση των υποχρεώσε-
ών τους, η συχνότητά τους, η χρονική απόστασή τους από 
την έναρξη εφαρμογής της απόφασης, η κατάσταση κατά 
τον χρόνο ολοκλήρωσης της περιόδου επίβλεψης κ.λπ.33 Η 
δεύτερη σημαίνει την ποιοτικά αξιολογήσιμη προθυμία για 
συνεργασία και τη δέσμευση του δράστη να ανταποκρίνε-
ται στις απαιτήσεις της δικαστικής απόφασης, την οποία 
αποδέχεται.
8. Υπό την καθοριστική (για τη δοσολογία των προνοιακών 
και κατασταλτικών στοιχείων των ποινικών μέτρων και κυ-
ρώσεων που εφαρμόζονται στην κοινότητα και την έμφα-
ση στην επανεντακτική ή την τιμωρητική όψη τους, τη διοι-
κητική και οικονομική αποδοτικότητά τους) επίδραση του 
πολιτικού πλαισίου εντός του οποίου οι εφαρμοστές (επαγ-
γελματίες της ποινικής δικαιοσύνης, άλλων υπηρεσιών και 
άλλοι εμπλεκόμενοι) καλούνται να προσφέρουν τις υπη-
ρεσίες τους, οι προηγμένες πρακτικές συμμόρφωσης των 
δραστών που τελούν υπό επίβλεψη βασίζονται στις αρχές 
της γενικής και ειδικής προσαρμοστικότητας (general και 
specific responsivity), της διακινδύνευσης (risk) και των 
αναγκών (needs).34 Η σημασία που αποδίδεται στην ουσια-
στική ή τυπική συμμόρφωση και οι αντιδράσεις που συνε-
πάγεται η μη συμμόρφωση, από την ανοχή των επιμελη-
τών, τον διάλογό τους με τους δράστες και τη διευκόλυνσή 
τους να υπερβούν εμπόδια που συναντούν και να επανεξε-
τάσουν στάσεις και συμπεριφορές έως την αναφορά κάθε 
ασυνέπειάς τους στις αρμόδιες αρχές, τον πρόωρο τερματι-
σμό της επίβλεψης και την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων, 
επηρεάζουν ουσιωδώς την αξιοπιστία των κυρώσεων και 
μέτρων επίβλεψης και διαμορφώνουν την αντίληψη για τα 
αποτελέσματά τους μεταξύ των πολιτικών που λαμβάνουν 
αποφάσεις, των εφαρμοστών που τις υλοποιούν, των δρα-
στών που καλούνται να ανταποκριθούν και του κοινού που 
επιθυμεί να προστατεύεται από το έγκλημα.35 Από αυτήν 
την άποψη, και χωρίς να αγνοείται η σπουδαιότητα των 
ευρύτερων κοινωνικών διεργασιών, σχέσεων και ρυθμίσε-
ων για τη διαμόρφωση του ποινικού πεδίου και του ποινι-
κού κλίματος σε διάφορες δικαιοδοσίες, αναδεικνύεται η 
σημασία παραγόντων όπως η κρατική αυτονομία (ο βαθ-
μός ανεξαρτησίας της κρατικής δράσης από τις κοινωνικές 
δυνάμεις και την κοινωνία των πολιτών), η εσωτερική αυ-
τονομία των ποινικών θεσμών και οργάνων (ο βαθμός ανε-
ξαρτησίας της ποινικής πολιτικής από άλλες κρατικές πολι-
τικές), ο έλεγχος της ποινικής εξουσίας (η κατανομή της σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και ο ρόλος της δι-
εθνούς κοινότητας), οι τρόποι άσκησης της ποινικής εξου-
σίας (τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της και η 

33.  Sorsby, A., Shapland, J. and Robinson, G. (2017), “Using 
Compliance with Probation Supervision as an Interim Outcome 
Measure in Evaluating a Probation Initiative”, Criminology and 
Criminal Justice, 17 (1), 40-61. 

34.  Ugwudike, P. and Raynor, P. (2013), “Conclusion: What Works 
in Offender Compliance”, στον τόμο των ιδίων (eds), ό.π. 
[υποσημ. 26], 332-333.

35.  Ugwudike, P. and Raynor, P., ό.π. [υποσημ. 34], 333 επ.
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προτεραιοποίηση αρνητικών στοιχείων τιμωρίας και αχρή-
στευσης ή θετικών στοιχείων πρόνοιας και οικοδόμησης 
ικανοτήτων) και οι πόροι που διαθέτει η ποινική εξουσία 
(υποδομές, στελέχωση, χρηματοδότηση, ακαδημαϊκή -θε-
ωρητική και ερευνητική- πλαισίωση κ.λπ.).36 
9. Στις συντεταγμένες της (μη-υποστηριζόμενης και καθο-
δηγούμενης) εγκατάλειψης των εγκληματικών δραστηρι-
οτήτων από τους ίδιους τους δράστες, λόγω της ηλικιακής 
ωρίμανσής τους ή της εγκαθίδρυσης θετικών σχέσεων και 
δεσμών ή/και της δημιουργίας συνθηκών ανάληψης οικο-
γενειακών και γονικών ευθυνών και επαγγελματικής απο-
κατάστασης που διευκολύνουν τη σύννομη συμπεριφορά, 
αναπτύσσεται η προσέγγιση της αποχής από το έγκλημα 
χωρίς την υποβολή τους σε αναμορφωτική μεταχείριση 
(non-treatment paradigms). Η παροχή κινήτρων για αλ-
λαγή, η καθοδήγηση με συμβουλευτική, υποστήριξη και 
φιλική διάθεση, η διατήρηση της επικοινωνίας μετά τη 
λήξη της ποινής και οι συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες 
για την ανάπτυξη στρατηγικών ομαλής κοινωνικής απο-
κατάστασης αποτελούν υποσχόμενες μεθόδους, ενισχυτι-
κές της αποχής. Η προσέγγιση αυτή και η επανεντακτική 
αποκαταστατική δικαιοσύνη θέτουν το ζήτημα της αυτό-
βουλης «αναμόρφωσης» των δραστών στο κοινωνικό του 
πλαίσιο, καθώς προϋποθέτουν και συνεπάγονται διαδικα-
σίες και διεργασίες ανάπτυξης σχέσεών τους με το άμεσο 
και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.37 

Δ.  H ρυθμιστική πλαισίωση των ποινικών 
κυρώσεων και μέτρων επίβλεψης 
στην κοινότητα με τις προδιαγραφές 
του Συμβουλίου της Ευρώπης 

10. Στους πρόσφατους Κανόνες του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης για τις κοινοτικές κυρώσεις και τα κοινοτικά μέτρα38 
και, συγκεκριμένα, στον Κανόνα 2 δίδεται η οδηγία στους 
εθνικούς νομοθέτες να προβλέψουν ένα ευρύ φάσμα κα-
τάλληλα διαφοροποιημένων ποινικών κυρώσεων και μέ-

36.  Garland, D. (2013), ό.π. [υποσημ. 3], 396 επ.
37.  Raynor, P. and Robinson, G., ό.π. [υποσημ. 13], 157 επ., 

Weaver, B. (2014), “Control or Change? Developing Dialogues 
Between Desistance Research and Public Protection Practices”, 
Probation Journal, 61 (1), 8-26, 8-12, 19-20. 

38.  Σύσταση CM/Rec (2017) 3, με την οποία αντικαταστάθηκαν 
οι συστάσεις (92) 16 και (2000) 22 (βλ. Council of Europe, 
Compendium of Conventions, Recommendations and 
Resolutions Relating to Prisons and Community Sanctions 
and Measures, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 
5, 56 επ.: 58 και Canton, R. (2019), The European Rules 
on Community Sanctions and Measures: Their Value, 
Origins, Effects and Implications, The Art of Crime, 7, 
Νοέμβριος https://theartofcrime.gr/the-european-rules-
on-community-sanctions-and-measures-their-value-origins-
effects-and-implications/ (και σε ελληνική μετάφραση, 
https://theartofcrime.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%8
5%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%ce%
af-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%cf%8c%ce%bd%ce%b5%cf%82-
%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%
bd%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/). Στο ίδιο τεύχος 
δημοσιεύεται σχόλιο και απόδοση των κανόνων στην ελληνική 
γλώσσα από τους Ν. Κουλούρη, Δ. Κόρο και Σ. Σπυρέα 
(https://theartofcrime.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce
%bd%cf%8c%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%8
3%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%bf%
cf%85-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%
80%ce%b7%cf%82/).

τρων που εκτελούνται στην κοινότητα39 και προστίθεται ότι 
αυτές οι κυρώσεις και τα μέτρα πρέπει να είναι πρακτικά 
εφαρμόσιμα. Στο σχόλιο που συνοδεύει τον ίδιο Κανόνα40 
δίδονται μερικά παραδείγματα κυρώσεων και μέτρων που 
εκτελούνται στην κοινότητα:  
•  εναλλακτικά μέτρα της προφυλάκισης (προσωρινής κρά-
τησης), όπως η υποχρέωση του κατηγορουμένου να δι-
αμένει σε συγκεκριμένη διεύθυνση ή / και να παρακο-
λουθείται και να υποστηρίζεται από κάποια υπηρεσία 
οριζόμενη από την αρμόδια δικαστική αρχή,   

•  κοινωνική αρωγή και επίβλεψη στην κοινότητα ως ανε-
ξάρτητη κύρωση που διατάσσεται χωρίς να έχει εκδοθεί 
προηγουμένως απόφαση με την οποία επιβάλλεται ποινή 
κατά της ελευθερίας,

•  υπό όρους αναστολή της εκτέλεσης ποινής κατά της ελευ-
θερίας,

•  παροχή κοινωφελούς εργασίας (δηλαδή μη αμειβόμενης 
εργασίας για την εξυπηρέτηση αναγκών της κοινότητας),

• αποζημίωση / αποκατάσταση του θύματος, 
• διαμεσολάβηση μεταξύ δράστη και θύματος,
•  μέτρα για τη θεραπεία δραστών που κάνουν χρήση εξαρ-
τησιογόνων ουσιών ή πάσχουν από διανοητικές διαταρα-
χές σχετιζόμενες με την εγκληματική συμπεριφορά τους, 

• διάφοροι περιορισμοί της ελευθερίας κίνησης,
• ηλεκτρονική παρακολούθηση,
• υπό όρους απόλυση με επίβλεψη μετά την αποφυλάκιση.
Στο ίδιο σχόλιο διευκρινίζεται ότι ο κατάλογος αυτός δεν 
είναι εξαντλητικός και εκφράζεται η προσδοκία («αναμέ-
νεται») ότι με την πάροδο του χρόνου θα αναπτυχθούν και 
άλλες μορφές κυρώσεων και μέτρων που εκτελούνται στην 
κοινότητα που θα εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο των Ευ-
ρωπαϊκών Κανόνων. Ενθαρρύνεται λοιπόν, και εναπόκει-
ται στην ευρηματικότητα των αρμόδιων αρχών η εισαγωγή 
νέων μέτρων και κυρώσεων ποινικού ελέγχου, τα οποία, 
όπως προκύπτει από το σύνολο των Κανόνων του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, μαζί με τις μέχρι τώρα γνωστές γενεές 
αντίστοιχων μέτρων και κυρώσεων,41 θα ικανοποιούν πολ-

39.  Η οδηγία αυτή δεν στερείται νομοθετικού αντικρίσματος: 
το φάσμα των ορισμών, των μορφών και της έντασης 
των ποινικών μέτρων και κυρώσεων επίβλεψης στην 
κοινότητα είναι ήδη ευρύ: McNeill, F. and Beyens, K. (2013), 
“Introduction: Studying Mass Supervision”, στον τόμο των 
ιδίων (eds), Offender Supervision in Europe, Hampshire and 
New York, Palgrave Macmillan, 2-3. 

40.  Recommendation CM/Rec (2017) 3 on the European 
Rules on community sanctions and measures. Text of the 
Recommendation accompanied by its commentary, Council 
of Europe, Strasbourg, 23 March 2017, https://rm.coe.
int/168070c09b.

41.  Σπινέλλη, Κ.Δ. (2003), «Καταστήματα κράτησης στην Ελλάδα 
του 2002», σε Μαγγανά, Α. [εκδ. επιμ.], Τιμητικός Τόμος 
για την Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, τ. Β΄, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα 
Κοινωνιολογίας-Τομέας Εγκληματολογίας, Αθήνα, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 1243-1244, Tak P. (1992), “The Generations 
of Sanctions”, σε Van Kalmthout A., Tak P. (eds), Sanctions-
Systems in the Member States of the Council of Europe, Part 
II, Deprivation of Liberty, Community Service and Other 
Substitutes, International Penal and Penitentiary Foundation, 
Duventer, Kluwer, 191-193.
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λές διαφορετικές ποινικές στοχεύσεις και θα καλύπτουν 
ποικίλες ανάγκες της ποινικής δικαιοσύνης. 
11. Στον Κανόνα 99 των Ευρωπαϊκών Κανόνων ορίζεται 
ότι «πρέπει να καθοριστούν κριτήρια αποτελεσματικότη-
τας και απόδοσης, ώστε να είναι δυνατόν να εκτιμηθούν 
από διάφορες οπτικές γωνίες τα οφέλη και τα μειονεκτή-
ματα που συνδέονται με τα προγράμματα και τις παρεμβά-
σεις, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ποιότητας των απο-
τελεσμάτων τους και να θεσπιστούν πρότυπα και δείκτες 
απόδοσης για την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων και 
παρεμβάσεων.»
Περαιτέρω, στο σχόλιο του ίδιου Κανόνα εξηγείται ότι με 
τον καθορισμό κριτηρίων αποτελεσματικότητας και απόδο-
σης καθίσταται δυνατή η εκτίμηση από διάφορες οπτικές 
γωνίες των οφελών, των μειονεκτημάτων και των περιορι-
σμών που συνδέονται με τις κοινοτικές ποινικές κυρώσεις 
και τα αντίστοιχα μέτρα. Στους νέους κανόνες του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης περιέχεται ένας ενδεικτικός κατάλο-
γος κριτηρίων προς μελέτη και αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, 
προτείνεται να εξετασθούν:
-  Η υποτροπή, που νοείται ως επιβολή νέας καταδίκης στον 
ίδιο δράστη και αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για την 
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μιας ποινικής κύρω-
σης που εκτίθηκε ή ενός αντίστοιχου μέτρου που εφαρ-
μόστηκε - με πολλούς, ωστόσο, προβληματισμούς ως 
προς το ποιο είναι το χρονικό διάστημα εντός του οποίου 
πρέπει να επιβληθεί η νέα καταδίκη για να θεωρείται ότι 
πρόκειται για υποτροπή, ως προς τον λόγο για τον οποίο 
επιβάλλεται η νέα ποινική κύρωση (τέλεση όμοιου, ομο-
ειδούς ή οποιουδήποτε νέου εγκλήματος) και τις συνέ-
πειές της για τον δράστη ως προς τον εγκλεισμό του ή μη 
στη φυλακή.42

-  Οι διαδικασίες αποχής από το έγκλημα που επέρχονται με 
την ηλικιακή ωρίμανση του δράστη και την αλλαγή των 
προτεραιοτήτων του, τη σταθερότητα στη ζωή του με την 
ένταξη στην αγορά εργασίας, τη δημιουργία οικογένειας 
κ.λπ., την αναγνώριση της ευθύνης του και τη συνειδη-
τή προσπάθειά του να αποδεσμευτεί από το παρελθόν και 
να αναζητήσει μια θετική κοινωνική ταυτότητα. Ειδικά ως 
«αποχή» θεωρείται μια πολύπλοκη, πιθανή αλληλεπίδρα-
ση διάφορων ευκαιριών αλλαγής, που προκύπτει υπό το 
πρίσμα των προσωπικών προτεραιοτήτων ενός ανθρώ-
που, των αξιών του, των προσδοκιών του και των ενδι-
αφερόντων του για την οικοδόμηση σχέσεων, που μπο-
ρεί να νοηματοδοτήσουν γεγονότα και εμπειρίες και να 
επηρεάσουν άμεσα τη δυναμική με την οποία προωθού-
νται οι διαδικασίες αλλαγής σε διαφορετικά στάδια της 
ζωής του.43 

-  Η συμμόρφωση με την τήρηση των όρων και υποχρεώσε-
ων που αποτελούν περιεχόμενο των κοινοτικών ποινικών 
κυρώσεων και μέτρων (π.χ. επιτυχής ολοκλήρωση της 
περιόδου δοκιμασίας ή επιμέλειας, καταγραμμένες ενέρ-
γειες παραβίασης όρων και υποχρεώσεων).44

-  Ο χαρακτήρας και το ατομικό ιστορικό των προσώπων 
στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις και μέτρα που εφαρ-
μόζονται στην κοινότητα (για να διαπιστωθεί εάν αυτές 

42.  Βλ. Ζαραφωνίτου, Χ., ό.π. [υποσημ. 14], 238-239.
43.  Βλ. ανωτέρω, παρ. 6 και 9.
44.  Κριτήριο που παραπέμπει στην έννοια της «τυπικής 

συμμόρφωσης», βλ. ανωτέρω, παρ. 7.

οι κυρώσεις και αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται σύμφωνα 
με τις προσδοκίες του νομοθέτη και της πολιτικής που εκ-
φράζει).45

-  Η επίδραση των κοινοτικών κυρώσεων και μέτρων στη 
χρήση της φυλάκισης (δεδομένου ότι οι κυρώσεις και τα 
μέτρα που εφαρμόζονται στην κοινότητα αποσκοπούν 
στη μείωση του πληθυσμού των φυλακών και μολονότι 
ενδέχεται να μην επιτυγχάνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτε-
ρο βαθμό αυτόν τον στόχο).46

-  Η αποφυγή διακρίσεων σύμφωνα με τον Κανόνα 6 των 
Ευρωπαϊκών Κανόνων για τις κυρώσεις και τα μέτρα που 
εκτελούνται στην κοινότητα, σύμφωνα με τον οποίο «Δεν 
πρέπει να γίνεται καμία διάκριση στην επιβολή και εφαρ-
μογή των κυρώσεων και των μέτρων [αυτών] για λόγους 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ιθαγένειας, 
φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολι-
σμού, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης γνώμης, 
οικονομικής, κοινωνικής ή άλλης κατάστασης, ή σωματι-
κής και ψυχικής κατάστασης, ενώ πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη η ποικιλομορφία και οι ειδικές ατομικές ανάγκες 
των κατηγορούμενων και των δραστών.47

-  Οι αντιλήψεις του προσωπικού που στελεχώνει τις υπηρε-
σίες εκτέλεσης των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλο-
νται ποινικές κυρώσεις και μέτρα επιτήρησης, οι απόψεις 
των αρμόδιων αρχών, οι εμπειρίες των χρηστών των υπη-
ρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων.48

-  Τα αποτελέσματα των διαδικασιών υποβολής και εξέτα-
σης αντιρρήσεων και παραπόνων.49

-  Το οικονομικό κόστος των κοινοτικών κυρώσεων και μέ-
τρων.50

45.  Προσέγγιση που εναρμονίζεται με τις προοπτικές της 
«αναμόρφωσης» ως κοινωνικής αποκατάστασης υπεύθυνων 
ανθρώπων, που ενδυναμώνονται ώστε να μπορούν να ζουν 
αυτόνομα: Raynor, P. and Robinson, G., ό.π. [υποσημ. 13], 165 
επ.

46.  Ζήτημα που εκφράζει την προβληματική της διεύρυνσης του 
ιστού της ποινικής καταστολής, βλ. ανωτέρω, παρ. 2.

47.  Επίδραση από τις διαπιστώσεις για την επιλεκτικότητα που 
παρατηρείται στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και 
εκτείνεται στο πεδίο των κοινοτικών ποινικών κυρώσεων και 
μέτρων: Boone, M. and Herzog-Evans, M. (2013), “Decision-
Making and Offender Supervision”, στον τόμο των McNeill, F. 
and Beyens (eds), ό.π. [υποσημ. 39], 51 επ., 63, 73.

48.  Προσέγγιση που αναδεικνύει τη σημασία που έχει ο τρόπος 
με τον οποίο βιώνουν την εμπειρία της ποινικά ελεγχόμενης 
επιτήρησης στην κοινότητα τα εμπλεκόμενα μέρη και τα μέρη 
που επηρεάζονται από την εφαρμογή της: Durnescu, I., Enengl, 
Ch. and Grafl, Ch. (2013), “Experiencing Supervision”, στον 
τόμο των McNeill, F. and Beyens (eds), ό.π. [υποσημ. 39], 19 
επ., Robinson, G. and Svensson, K. (2013), “Practising Offender 
Supervision”, στον ίδιο τόμο, 97 επ., McNeill, F. (2019), ό.π. 
[υποσημ. 10], 105 επ., van Kalmthout, A. and Durnescu, I. (eds) 
(2013-2014), Probation in Europe, Utrecht, Confederation of 
European Probation.

49.  Θέμα που συνδέεται άρρηκτα με τις διαδικασίες ανάκλησης 
και άρσης των ποινικών κυρώσεων και μέτρων επίβλεψης 
στην κοινότητα σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και 
των υποχρεώσεων που επιβάλλονται μαζί τους: Boone, M. 
and Maguire, N. (eds) (2017), The Enforcement of Offender 
Supervision in Europe: Understanding Breach Processes, Oxon 
and New York, Routledge.

50.  Με το ερώτημα εάν με την εφαρμογή τους μειώνονται οι 
δημόσιες δαπάνες για τον έλεγχο του εγκλήματος και το κόστος 
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12. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός, όπως κα-
θίσταται σαφές στο σχόλιο του Κανόνα 99. Σύμφωνα με το 
σχόλιο αυτό, οι -θετικές ή αρνητικές- αντιλήψεις του κοι-
νού για τις κυρώσεις και τα μέτρα που εκτελούνται στην 
κοινότητα και την αξιοπιστία τους είναι επίσης θέματα που 
αξίζει να ερευνηθούν. Επίσης και άλλοι δείκτες μπορεί να 
είναι εξίσου χρήσιμοι: πολλοί κατηγορούμενοι και δράστες 
χρειάζονται βοήθεια για να ξεπεράσουν την εξάρτησή τους 
από το αλκοόλ ή άλλες ουσίες και να αντιμετωπίσουν τις 
εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές ελλείψεις τους. Οι κοινο-
τικές κυρώσεις και τα αντίστοιχα μέτρα προσφέρουν ευ-
καιρίες για την παροχή βοήθειας του ενός ή του άλλου εί-
δους. Είναι επίσης θέμα προς διερεύνηση εάν η αναγκαία 
βοήθεια προσφέρεται πραγματικά και αν γίνεται αποδεκτή 
από τα εξυπηρετούμενα πρόσωπα προκειμένου να διατυ-
πωθούν προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότη-
τας των υποστηρικτικών μεθόδων. Όπως προστίθεται στο 
ίδιο σχόλιο, σε πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα των 
ερευνών πρέπει να αξιολογούνται συγκριτικά και, αντί να 
μετρώνται τα ποσοστά νέων καταδικών ως προς την επί-
τευξη κάποιας (πιθανώς ανέφικτης) ιδανικής κατάστασης, 
να συγκρίνονται προσεκτικά με τις νέες καταδίκες συγκρί-
σιμου πληθυσμού δραστών που εκτίουν άλλου είδους ποι-
νικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των στερητικών 
της ελευθερίας.

Ε. (Νέα) βήματα προς ποια κατεύθυνση;
13. Οι παρεμβάσεις της ποινικής δικαιοσύνης με κοινό πα-
ρονομαστή την προστασία της κοινωνίας από το έγκλημα 
έχουν νομιμοποιηθεί με διάφορες θεωρητικές κατασκευές 
που εναλλάσσονται ανάλογα με τα «σημεία των καιρών» 
και τις ανάγκες παραγωγής συναίνεσης και ελέγχου του 
πληθυσμού. Οι κάθε είδους νομιμοποιητικές κατασκευές 
περιλάμβαναν και περιλαμβάνουν ποικίλους συνδυασμούς 
ωφελιμιστικών στοχεύσεων (αναμόρφωση, διαπαιδαγώ-
γηση, επανένταξη, αχρήστευση) και ανταποδοτικών λογι-
κών, κατά κανόνα με οριοθετήσεις (δίκαιη «ανταμοιβή», 
προστασία δικαιωμάτων) αλλά και χωρίς αυτές.51 Με τα 
ποικίλα υπόβαθρα στα οποία οι ποινικές κυρώσεις και τα 
ποινικά μέτρα επίβλεψης στην κοινότητα αναζητούν ερεί-
σματα, έχει καλλιεργηθεί ένα ασαφές πλαίσιο για την ε-
φαρμογή τους με την ταυτόχρονη επιδίωξη διαφορετικών, 
ανομοιογενών και αντιφατικών σκοπών. Τις τελευταίες δε-
καετίες, με την υποχώρηση του κράτους πρόνοιας και την 
επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, μετακυλίεται το βά-
ρος της ευθύνης για την ευημερία των ανθρώπων από το 
κράτος στα άτομα, στις οικογένειες και στις κοινότητες. Η 
ανάπτυξη των ποινικών κυρώσεων και μέτρων επίβλεψης 
στην κοινότητα στη συγκυρία της μετάβασης από την πει-
θαρχική κοινωνία με τους ολοκληρωτικού χαρακτήρα χώ-

του για τους φορολογούμενους και για τα θύματα: Drake, E. 
(2018), “The Monetary Benefits and Costs of Community 
Supervision”, Journal of Contemporary Criminal Justice, 
34 (1), 47-68, McNeill, F. (2013), “Community Sanctions and 
European Penology”, στον τόμο των Daems, T., Snacken, S. 
and Van Zyl Smit, D. (eds), European Penology?, Oxford and 
Portland, Hart Publishing, 171 επ., 172.

51.  Καρύδης, Β. (1990), ό.π. [υποσημ. 15], 13 επ., Hudson, B. 
(2003), ό.π. [υποσημ. 4], 17 επ., 95 επ., Mathiesen, Th. (2006), 
ό.π. [υποσημ. 12], 9 επ., Χάιδου, Α. (2018), ό.π. [υποσημ. 13], 
39 επ. 

ρους εγκλεισμού52 στην κοινωνία του ελέγχου με τις τε-
χνολογικά υποστηριζόμενες μορφές παρακολούθησης σε 
ανοιχτούς χώρους,53 με κυρώσεις που δεν επιδιώκουν τόσο 
την τιμωρία ή την αναμόρφωση αλλά τη ρύθμιση, τη δια-
χείριση και την εξουδετέρωση της επικινδυνότητας των 
πράξεων σε παρακολουθούμενα περιβάλλοντα και χώρους 
για την αποτροπή ενδεχόμενων εγκληματικών κινδύνων,54 
δίνει το στίγμα των εξελίξεων που έχουν καταγραφεί στο 
τέλος του 20ού και στην αρχή του 21ου αιώνα στο πεδίο 
των μέσων και μεθόδων της ποινικής καταστολής: 
-  Αποδέσμευση από τον προνοιακό παρεμβατισμό του πα-
ρελθόντος.

-  Επικράτηση της συντηρητικής επί της φιλελεύθερης κρι-
τικής του προνοιακού προτύπου.

-  Έμφαση στη διακινδύνευση που, αν δεν αντιμετωπισθεί, 
διευκολύνει τη μετάπτωση στην αταξία, την αντικοινωνι-
κότητα και το έγκλημα.

14. Σε αυτό το ποινικό κλίμα που τροφοδοτείται και ωθεί-
ται σε περισσότερο συντηρητικές συντεταγμένες από τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του δυτικού 
κόσμου και τη διεθνή δράση εγκληματικών οργανώσεων,55 
βρίσκουν έδαφος απόψεις που προωθούν μια προσέγγιση 
με τέσσερεις μορφές αποκατάστασης, την προσωπική, τη 
δικαστική/νομική, την ηθική και τη νομική. Πρόκειται για 
μια προσέγγιση που επικαλείται τις ευρύτερες δημοκρατι-
κές διαδικασίες, τις πολιτικές δομές και τους μηχανισμούς 
κατανομής των πόρων. Σύμφωνα με αυτήν,56 η προσωπική 
αποκατάσταση αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι άν-
θρωποι αποστασιοποιούνται από εγκληματικές δραστηριό-
τητες και στρέφονται προς την επανένταξη καθώς και τους 
τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να υποστηριχθούν σ’ 
αυτήν την προσπάθεια. Η δικαστική/νομική αποκατάσταση 
αφορά τον ρόλο της ποινικής δικαιοσύνης, αρχικά στη δια-
δικασία νόμιμης προσβολής δικαιωμάτων που συνδέονται 
με το καθεστώς του πολίτη και, ακολούθως στην επαναφο-
ρά στο καθεστώς αυτό. Η ηθική αποκατάσταση αφορά τις 
δεοντολογικές ορίζουσες των σχέσεων που αναπτύσσονται 
μεταξύ των ανθρώπων που τίθενται υπό ποινικό έλεγχο 
λόγω του ότι έχουν τελέσει κάποια εγκληματική πράξη και 
των ανθρώπων και των φορέων που είναι επιφορτισμένοι 

52.  Foucault, M. [μετάφραση Κ. Χατζηδήμου, Ι. Ράλλη, επίμετρο 
Ν. Κουράκης] (1989), Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της 
φυλακής, Αθήνα, Ράππας.

53.  Deleuze, G. [επιμ. έκδ. Π. Καλαμαράς] (1998-1999), Η κοινωνία 
του ελέγχου, Αθήνα, Ελευθεριακή Κουλτούρα, 9-16.

54.  Λαμπροπούλου, Έ.( 2001), Εσωτερική ασφάλεια και 
κοινωνία του ελέγχου, Αθήνα, Κριτική, 87-94, Garland, D. 
(2001), The Culture of Control. Crime and Social Order in 
Contemporary Society, Oxford, Oxford University Press, 177-
178, Παπαθεοδώρου, Θ. (2009), Επιτηρούμενη Δημοκρατία. Η 
ηλεκτρονική παρακολούθηση των πολιτών στην κοινωνία της 
διακινδύνευσης, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 37 επ., Αντωνοπούλου, 
Α. (2010), Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής. 
Η πολιτική της μηδενικής ανοχής και τα μέτρα διαχείρισης 
κρίσεων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλα, 9 επ.

55.  Μπακιρλή, Ε. (2018), Σύγχρονη διακυβέρνηση και έλεγχος του 
εγκλήματος, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 83 επ,. Βιδάλη, Σ. 
(2017), Πέρα από τα όρια. Η αντεγκληματική πολιτική σήμερα, 
Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 150 επ., 163 επ.

56.  Burke, L., Collett, S. and McNeill, F. (2019), Reimagining 
Rehabilitation. Beyond the Individual, London and New York, 
Routledge
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με την παροχή υπηρεσιών προσωπικής αποκατάστασης. 
Τέλος, η κοινωνική αποκατάσταση πραγματεύεται την κρί-
σιμη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών σ’ αυτήν τη δια-
δικασία υπό το πρίσμα της απόλαυσης δικαιωμάτων, της 
συμμετοχής στην κοινωνία και του κοινωνικού κεφαλαίου.
15. Η μελέτη των ανωτέρω μπορεί να δώσει νέο ενδιαφέ-
ρον στη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των ποινι-
κών μέτρων και κυρώσεων, σε όποια «γενιά»57 ή κατηγο-
ρία κι αν ανήκουν. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά 
από δεκαετίες εφαρμογών και ερευνών για τα επιτεύγματα 
των ποινικών κυρώσεων και μέτρων επίβλεψης στην κοι-
νότητα, δεν έχει αποδειχθεί ότι κάποια συγκεκριμένη μέθο-
δος υπερέχει έναντι των άλλων. Με άλλη διατύπωση, μια 
μέθοδος που φαίνεται ότι έχει θετικά αποτελέσματα για μια 
κατηγορία δραστών, μπορεί να έχει τελείως διαφορετικά 
αποτελέσματα για μια άλλη κατηγορία. Η έκβαση της ποι-
νικής μεταχείρισης εξ άλλου, δεν εξαρτάται αποκλειστικά 
από το πλαίσιο και το περιβάλλον εφαρμογής κάθε κύρω-
σης ή μέτρου: υπάρχουν άλλοι παράγοντες που την επηρε-
άζουν όπως η ένταση και η εστίαση σε συγκεκριμένα πρό-
σωπα και καταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού 
κινδύνου», η παροχή ειδικά προσαρμοσμένων υπηρεσιών 
ανάλογα με τις ανάγκες και τις δεξιότητες των εξυπηρε-
τούμενων προσώπων, η συμβολή της κοινότητας κ.λπ. Εξ 
άλλου, η αρνητική αξιολόγηση των προγραμμάτων μετα-
χείρισης δημιουργεί την ανάγκη για την εισαγωγή άλλων 
κριτηρίων αξιολόγησης των κοινοτικών (και άλλων) ποινι-
κών μέσων και μεθόδων, που δεν εστιάζουν στο πρόσωπο 
του δράστη ο οποίος υπόκειται σ’ αυτά τα μέσα και τις με-
θόδους, αλλά στη λειτουργία και την αποδοτικότητα των 
υπηρεσιών που εφαρμόζουν τα προγράμματα (κατά πόσο 
αποτρέπουν τον εγκλεισμό στις φυλακές, αν διαχειρίζονται 
ικανοποιητικά τους διαθέσιμους πόρους και αξιοποιούν το 
ανθρώπινο δυναμικό τους κ.ο.κ.).
Τέλος, επιστρέφοντας στο ζητούμενο της αποτελεσματικό-
τητας των κοινοτικών ποινικών κυρώσεων και μέτρων, δεν 

57.  Βλ. ανωτέρω, παρ. 10, υποσημ. 41.

πρέπει να λησμονείται και ότι η σχέση της επίβλεψης στην 
κοινότητα με την υποτροπή μπορεί να είναι πλασματική. Οι 
σχετικές μελέτες μάλλον δείχνουν τα αποτελέσματα και τη 
σημασία των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους αντι-
δρούν έναντι των εγκληματιών και των περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσής τους οι υπηρεσίες που επιβλέπουν την εκτέ-
λεση αυτών των κυρώσεων και μέτρων. Η ύπαρξη νέας 
καταδίκης (και, συνακόλουθα, η με αυτό το κριτήριο αξιο-
λογούμενη επιτυχία ή αποτυχία των κυρώσεων και των μέ-
τρων) μπορεί, σε τελική ανάλυση, να είναι προϊόν της ποι-
νικής διαδικασίας και όχι της δράσης των εγκληματιών ή 
των αποτελεσμάτων της επίβλεψής τους στην κοινότητα. 
Επομένως, αυτό που μπορεί να μετρηθεί δεν είναι κατά πό-
σον επιτυγχάνεται η αναμόρφωση ή η κοινωνική αποκα-
τάσταση ή (επαν-)ένταξη των δραστών, αλλά οι διαδικα-
σίες που οδηγούν στην κατασκευή των αποτελεσμάτων, 
κάτι που συνδέεται στενά με την προθυμία ή απροθυμία 
των οργάνων επίβλεψης να αναφέρουν τη μη συμμόρφω-
ση των υπό παρακολούθηση προσώπων στις υπηρεσίες άρ-
σης ή ανάκλησης. Αυτό είναι συνάρτηση των αντιλήψεων 
και ερμηνειών των επιμελητών και των υπηρεσιών στις ο-
ποίες απασχολούνται, στο πλαίσιο της σύγκρουσης των 
ρόλων που εμπεριέχει η διπλή θεσμική εντολή που έχουν, 
για παροχή αρωγής στους εξυπηρετούμενους δράστες και 
για άσκηση ελέγχου σ’ αυτούς. Από αυτά εξαρτάται ποιες 
παραβάσεις και υπό ποιες συνθήκες θα αγνοηθούν, ποιες 
θα αντιμετωπιστούν άτυπα ή με επιείκεια και ποιες θα προ-
καλέσουν δραστικές αντιδράσεις. Κατ’ αυτήν την έννοια η 
επιτυχία ή αποτυχία των ποινικών κυρώσεων και μέτρων 
καθορίζεται από τα όργανα επίβλεψης στην κοινότητα και 
τις πολιτικές, τις οδηγίες και τις πρακτικές που εφαρμό-
ζουν.58

58.  Κουλούρης, Ν. (2009), ό.π. [υποσημ. 5], 196, 198.
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‘‘We don’t need drug treatment courts,
we have already the appropriate mechanisms

for dealing with the problem’’1

1.  Σε μετάφραση: «Δεν χρειαζόμαστε Δικαστήρια Θεραπείας Ναρ-
κωτικών, έχουμε ήδη τους κατάλληλους μηχανισμούς να διαχει-
ριστούμε το πρόβλημα». Αυτή την αρνητική αντιμετώπιση για τα 
Δικαστήρια Θεραπείας Ναρκωτικών ο Καθηγητής Bean την απο-
καλεί ως “structural temerity” (εγγενή άρνηση). Στο άρθρο του 
επεξηγεί την αρνητική αντιμετώπιση των Βρετανών για τα ΔΘΝ. 
Την παρομοιάζει με το αντίστοιχο σύνδρομο, όπως το αποκαλεί, 
όσων ήταν αρνητικά διακείμενοι στην ίδρυσή τους στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες το 1990. Bean, P. (2002). Drug treatment courts, 
British style: The drug treatment court movement in Britain. 
Substance use & misuse, 37(12-13), 1595-1614.  Στη Μ. Βρετανία 
σήμερα λειτουργούν ΔΘΝ σύμφωνα με τις γενικές αρχές των συ-
γκεκριμένων δικαστηρίων. Cooper, C. S., Franklin, B., & Mease, 
T. (2010). Establishing drug treatment courts: Strategies, expe-
riences and preliminary outcomes. Volume one: Overview and 
survey results.

Ι.   Εισαγωγικές τοποθετήσεις 
και η παρούσα έρευνα2

Το έτος 19893 στην Αμερική έκανε την εμφάνισή του το μο-
ντέλο του θεραπευτικού δικαστηρίου σε υποθέσεις όπου 
εξαρτημένοι δράστες διέπρατταν εγκλήματα που συνδέο-
νταν αιτιωδώς με την εξάρτησή τους από τα ναρκωτικά 
(ΔΘΝ)4. Η αναγκαιότητα της λειτουργίας αυτού του μοντέ-
λου δικαστηρίου προέκυψε λόγω της αύξησης της σχετικής 

2.  Τα Δικαστήρια Θεραπείας της Εξάρτησης από τα Ναρκωτικά 
(Drug Treatment Courts) αποτελούν τμήμα της έρευνας: Sen-
tencing in Criminal Justice System. Towards a common Euro-
pean perspective. A comparative approach in common and con-
tinental law systems, (Η επιβολή ποινής στο Σύστημα Ποινικής 
Δικαιοσύνης. Προς μια κοινή Ευρωπαϊκή προοπτική. Μια συγκρι-
τική προσέγγιση του ηπειρωτικού και του κοινοδικαιικού συστή-
ματος δικαίου). Οι χώρες των οποίων τα συστήματα ερευνώνται 
είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και ο Καναδάς. Η έρευνα έχει χρη-
ματοδοτηθεί από το Ίδρυμα “Universitas” μέσω του Ιδρύματος 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (University of Nicosia 
Research Foundation, UNRF). Η παρούσα μελέτη αποτελεί μερι-
κή επαναδημοσίευση των μελετών «Τα Ποινικά Δικαστήρια Θε-
ραπείας από τα Ναρκωτικά.  Δικαιοσυγκριτική προσέγγιση και 
προτάσεις για εφαρμογή τους στο Ελληνικό σύστημα δικαίου» 
η οποία παρουσιάστηκε στο περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη στο 
τευχ. 11/2018 και Το εφαρμοσμένο μοντέλο του ειδικού δικα-
στηρίου για τη θεραπεία από την εξάρτηση ναρκωτικών ουσιών, 
Εξαρτήσεις τευχ. 28/2017.

3.  Belenko, S. (1998). Research on drug courts: A critical review. 
National Drug Court Institute Review, 1(1), 1-42.

4. Ο όρος στα αγγλικά είναι Drug Treatment Court (DTC).

Η αποτελεσματικότητα των Δικαστηρίων Θεραπείας 
από τα Ναρκωτικά στο φαινόμενο της «κυλιόμενης πόρτας»

Δήμητρας Φρ. Σορβατζιώτη
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η εγκληματικότητα που συνδέεται με τη χρήση και κα-
τάχρηση ναρκωτικών ουσιών μπορεί να διακοπεί στις 
περιπτώσεις που ο εξαρτημένος δράστης αποθερα-
πευτεί. Έρευνες αποδεικνύουν ότι η κυλιόμενη πόρτα 
(revolving door), η οποία αφορά στην εγκληματικότητα 
που συνδέεται αιτιωδώς με την εξάρτηση (ναρκωτικά - 
έγκλημα - φυλακή – ναρκωτικά - έγκλημα) σταματά να 
λειτουργεί και ο κίνδυνος υποτροπής μειώνεται σε όσες 
έννομες τάξεις λειτουργούν Δικαστήρια Θεραπείας της 
εξάρτησης από τα Ναρκωτικά (ΔΘΝ). Το κόστος της φυ-
λάκισης που συνδέεται με την κράτηση του εξαρτημένου 
σε κατάστημα κράτησης παύει να επιβαρύνει το φορο-
λογούμενο πολίτη, ενώ ο εξαρτημένος αλλάζει κατά τη 
διαδικασία σε ένα υγιές άτομο και παραγωγικό στην κοι-
νωνία. Η λειτουργία ενός πιλοτικού δικαστηρίου στην 
ελληνική έννομη τάξη μπορεί να αποτελέσει το πρώτο 
δείγμα εφαρμογής των θεραπευτικών δικαστηρίων σε 
αυτές τις περιπτώσεις ενώ η αξιολόγησή του με βάση τα 
διεθνή κριτήρια θα αποδείξει την αναγκαιότητα ή μη  της 
υιοθέτησής αυτού του μοντέλου ποινικών δικαστηρίων.

Crime related to drugs abuse can be reduced in cases 
where an addicted offender receives effective therapy. 
Research shows that Drug Treatment Courts (DTCs) 
prevent the revolving door phenomenon and reduce 
the recidivism risk. Additionally, they reduce the cost 
of imprisonment for taxpayers. The addicted offender 
who graduates from the DTC process becomes a healthy 
and productive person. The establishment of a pilot 
DTC project in the Greek criminal system can provide 
a strong example for the use of such courts in these 
cases. The evaluation of the pilot court according to the 
international DTC standards will provide evidence for 
their adoption or not.
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με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας και της συμφόρησης 
των φυλακών από εξαρτημένους υπόδικους και κατάδι-
κους. Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών είχε αποτύχει και 
τα πινάκια των ποινικών δικαστηρίων αυξάνονταν συνε-
χώς όπως και ο αριθμός των εγκλείστων, ειδικά τη δεκαε-
τία του 19805. Η λύση βρέθηκε μέσω της ουσιαστικής θερα-
πείας του εξαρτημένου και της αλλαγής της συμπεριφοράς 
του με την απομάκρυνσή του από το έγκλημα. Για την απο-
τελεσματικότητα της λύσης του προβλήματος επιλέχθηκε 
πέρα από την επίβλεψη της θεραπείας σε ανοιχτό θεραπευ-
τικό πρόγραμμα, αυτή να επιβλέπεται και από το ποινικό 
δικαστήριο. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο καθώς πολλοί εξαρ-
τημένοι, όταν ήταν εκτός φυλακής, δεν ολοκλήρωναν την 
προσπάθειά της απεξάρτησής τους, οπότε επανέρχονταν 
στον εγκλεισμό και ο φαύλος κύκλος συνεχιζόταν.
Το μοντέλο των δικαστηρίων που επιβλέπει τη θεραπεία 
από την εξάρτηση των ναρκωτικών, από το 1989 και μετά 
επεκτάθηκε με εκπληκτικό ρυθμό. Όπως θα δούμε στην 
ανάλυση που ακολουθεί, το παράδειγμα της Αμερικής μι-
μήθηκε ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Αγγλία, η Ιρλανδία, 
πολλές άλλες χώρες του κοινοδικαίου και το Βέλγιο. Η 
επιλογή της μίμησης έγκειται στο ότι επιστημονικές έρευ-
νες τεκμηρίωσαν πως η υποτροπή στο έγκλημα μειώθη-
κε, το κόστος της φυλάκισης εξαλείφθηκε για το χρονικό 
διάστημα που το άτομο βρισκόταν υπό θεραπεία σε ανοι-
χτά προγράμματα, ενώ τα δικαστήρια αυτά συνέτειναν στη 
μείωση ή και εξάλειψη όχι μόνο της ατομικής αλλά και της 
κοινωνικής βλάβης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ακό-
μη και τα κράτη που είχαν ίδιο ποινικοδικονομικό μοντέ-
λο με το αμερικάνικο, δηλαδή ανήκαν στο νομικό σύστημα 
του κοινοδικαίου, επέλεξαν να εφαρμόσουν τα αντίστοι-
χα δικαστήρια πρώτα σε πιλοτική μορφή. Δεν χρειάστηκαν 
«δραματικές» δικονομικές ή άλλες νομοθετικές τροποποιή-
σεις καθώς είτε η θεραπεία προβλεπόταν στη νομοθεσία 
τους ως στόχος αντεγκληματικής πολιτικής είτε προβλέ-
φθηκε ως τέτοια.
Σήμερα που η σύγχρονη διεθνής και ευρωπαϊκή αντεγκλη-
ματική πολιτική  στοχεύει στη θεραπεία των εξαρτημένων 
δραστών καθώς η εξάρτηση είναι παράγοντας εγκληματο-
γένεσης, καλούμαστε να δούμε τις καλές πρακτικές των 
θεραπευτικών δικαστηρίων. Οι αντιδράσεις και τα επιχει-
ρήματα για τις δυσκολίες υιοθέτησης αυτών των δικαστη-
ρίων  και η αντίθεση κυρίως των νομικών κύκλων ως προς 
την αλλαγή του παραδοσιακού κατασταλτικού μοντέλου 
της ποινικής δικαιοσύνης υπήρξε από την πρώτη ημέρα της 
ίδρυσής τους6. Επειδή όμως το κατασταλτικό μοντέλο της 
ποινικής δικαιοσύνης δεν κέρδισε στον πόλεμο κατά των 
ναρκωτικών, επικράτησε ο στόχος να κερδίσουμε τον πό-
λεμο μέσω της θεραπείας των εξαρτημένων ατόμων δρα-
στών. Έτσι η Ευρώπη σήμερα «κοιτάζει» το μοντέλο αυτό 
και προτείνει να δούμε πώς θα το εφαρμόσουμε7.

5.  Rossman, S. B., Roman, J. K., Zweig, J. M., Rempel, M., 
Lindquist, C. H., Willison, J. B., ... & Fahrney, K. (2011). The 
multi-site adult drug court evaluation: Study overview and 
design. Washington, DC: Urban Institute, βλ. επίσης: Zimring, 
F. E. (1993). Drug treatment as a criminal sanction. U. Colo. L. 
Rev., 64, 809.

6.  Hoffman, M. B. (1999). Drug Court Scandal, The. NCL Rev., 78, 
1437.

7.  Kruithof, K., Davies, M., Disley, E., Strang, L., & Ito, K. (2016). 
Study on alternatives to coercive sanctions as response to drug 
law offences and drug-related crimes. Brussels: European 

Στη μελέτη αυτή θα παρουσιαστεί το μοντέλο των δικα-
στηρίων που επιβλέπουν τη θεραπευτική διαδικασία του 
εξαρτημένου κατηγορούμενου και προτείνεται η πιλοτική 
εφαρμογή του στην ελληνική έννομη τάξη. Ο κύριος άξο-
νας της σκέψης για την υιοθέτηση αυτών των δικαστηρίων 
βασίζεται στο ότι, χωρίς να αδιαφορούν για το ποινικό αδί-
κημα το οποίο εκκρεμεί στην ποινική διαδικασία, δεν επι-
βάλλουν ποινή εγκλεισμού εφόσον ο κατηγορούμενος ολο-
κληρωσει την θεραπεία8.
Η επίδραση του «κινήματος» των ΔΘΝ στο σύστημα της 
ποινικής δικαιοσύνης μπορεί να θεωρηθεί ως μια μείζονα 
νομική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ ειδικά στο τέλος του 20ου 
αιώνα9. Η μη παράλληλη νομική εξέλιξη στον ευρωπαϊκό 
χώρο ίσως θα μπορούσε να βρει μια αιτιολογία στο γε-
γονός ότι επί έτη η θεραπεία (στα ευρωπαϊκά κράτη) έχει 
συνδεθεί κυρίως με την αποκατάσταση της υγείας του ατό-
μου παρά με κάτι που θα μπορούσε να συνιστά επιλογή της 
ποινικής διαδικασίας10. Στην ελληνική έννομη τάξη η εξέλι-
ξη της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, όπως αυτή αποτυπώ-
νεται στο κείμενο του Ν 4139/2013, στην αιτιολογική και 
στην εισηγητική έκθεσή του, δεν μπορεί παρά να ειπωθεί 
ότι έχει προσέγγιση θεραπευτικοκεντρική, περισσότερο 
από οποιοδήποτε άλλο προγενέστερο σχετικό νομοθέτη-
μα. Αναδεικνύει την εξάρτηση ως εγκληματογόνο παράγο-
ντα, τη συνδέει ρητά και με άλλες μορφές παραβατικής συ-
μπεριφοράς πλην αυτών που συνδέονται με τα ναρκωτικά 
και εξάρει τη θεραπεία έναντι της καταστολής11.
H πρόταση για την υιοθέτηση αυτού του μοντέλου δικα-
στηρίων στην ελληνική έννομη τάξη βασίζεται στα πορί-
σματα που προκύπτουν από διεθνείς ποσοτικές και ποι-
οτικές έρευνες, στη βιβλιογραφία και στην ερευνητική 
δραστηριότητα της γράφουσας που βασίστηκε στη μέθοδο 
της συμμετοχικής παρατήρησης. Η συμμετοχική παρατήρη-
ση, όπως διεξήχθη, είχε δύο παραλλαγές: εντατική παρα-
κολούθηση υποθέσεων στο ακροατήριο χωρίς δυνατότη-
τα παρέμβασης και εντατική παρακολούθηση μη δημοσίων 
συνεδριάσεων πριν τη διαδικασία στο ακροατήριο, με δυ-
νατότητα παρέμβασης. Η παρέμβαση κρίθηκε ιδιαίτερα ση-
μαντική καθώς μέσω αυτής μπορούσαν να διευκρινιστούν 
θέματα που αφορούσαν όχι μόνο στην ποινική διαδικασία 

Commission. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/
homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-
and-human-trafficking/drug-control/eu-response-to-drugs/
docs/acs_final_report_new_ec_template_en.pdf (ανάκτηση 
18.2.2018).

8.  Hora, P. F., Schma, W. G., & Rosenthal, J. T. (1998). Therapeutic 
jurisprudence and the drug treatment court movement: 
Revolutionizing the criminal justice system’s response to drug 
abuse and crime in America. Notre Dame L. Rev., 74, 439.

9.  Goldkamp, J. S., White, M. D., & Robinson, J. B. (2001). Do drug 
courts work? Getting inside the drug court black box. Journal of 
drug issues, 31(1), 27-72.

10.  Bull, M. (2003). Just treatment: a review of international 
programs for the diversion of drug related offenders from 
the criminal justice system. Brisbane, Australia: Queensland 
University of Technology.

11.  Βλ. Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε. (2017). Μεταξύ θεραπείας και 
καταστολής: Η ποινική μεταχείριση των εξαρτημένων δραστών 
αξιόποινων πράξεων, ΠοινΔικ 11/1017, Κοσμάτος Κ. (2013). Τα 
εξαρτημένα άτομα στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά, ΠοινΔικ 
8-9/805, Παρασκευόπουλος Ν./Κοσμάτος Κ., Ναρκωτικά. Κατ’ 
άρθρο ερμηνεία των ποινικών και δικονομικών διατάξεων του 
Ν 4139/2013, Γ΄ Έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
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αλλά στην αξιολόγηση για την παραπομπή, στο θεραπευ-
τικό πλάνο, στην αξιολόγηση της πορείας από την ομάδα, 
στην παρέμβαση του δικαστή στις θεραπευτικές θέσεις, 
ιδίως ως προς την αποπομπή κάποιου από το πρόγραμμα 
λόγω παραβίασης όρου, στην ευελιξία στη λήψη αποφά-
σεων και τέλος στο ρόλο της ομάδος σε συνδυασμό με τον 
ηγετικό ρόλο του δικαστή. Η ποιοτική έρευνα διεξήχθη στα 
δικαστήρια της Ottawa στον Καναδά, τα έτη 2016 και 2018.
Παρακολουθήθηκαν συνολικά 49 υποθέσεις τόσο στο στά-
διο των μη δημοσίων συναντήσεων της ομάδας του ΔΘΝ, 
που λαμβάνει χώρα πριν την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, 
όσο και στο στάδιο της διαδικασίας στο ακροατήριο. Για 
την παρακολούθηση των κλειστών διασκέψεων σε συμβού-
λιο πριν την επ’ ακροατηρίω διαδικασία είχε ληφθεί ειδι-
κή άδεια από τους Προέδρους των Δικαστηρίων και την 
Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Καναδά. Από το σύνολο των 
υποθέσεων, οι 28 αφορούσαν εξαρτημένους ενήλικους άν-
δρες και γυναίκες, οι οποίοι είχαν διαπράξει αδικήματα 
είτε σχετικά με ναρκωτικά είτε άλλα που συνδέονταν αιτι-
ωδώς με την εξάρτηση και είχαν γίνει δεκτοί μετά από αί-
τησή τους στο ΔΘΝ και 21 υποθέσεις αφορούσαν νέες αιτή-
σεις. Ο χρόνος που οι 28 θεραπευόμενοι είχαν παραμείνει 
στο πρόγραμμα διέφερε μεταξύ των. Δύο από τις υποθέ-
σεις αφορούσαν αποφοιτήσεις. Στις 21 υποθέσεις των νέων 
αιτήσεων, παρακολουθήθηκε η διαδικασία ελέγχου των 
κριτηρίων παραπομπής στο ΔΘΝ και τα προπαρασκευαστι-
κά στάδια, συμπεριλαμβανομένης σε έξι περιπτώσεις και 
της πρώτης δικαστικής ακρόασης. Τα πορίσματα αυτής της 
ποιοτικής έρευνας ταυτίστηκαν με τις δημοσιευμένες έρευ-
νες ιδίως ως προς τα κριτήρια παραπομπής, τη διαδικα-
σία, τη σημασία της λειτουργίας της δικαστικής ομάδος του 
ΔΘΝ και του σημαντικού ρόλου του δικαστή στην επιτυχή 
ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος.

ΙΙ.  Η θεραπεία ως εναλλακτική ποινή του 
εγκλεισμού - Η ευρωπαϊκή προσέγγιση

Στις συμβάσεις που στοχεύουν στον πόλεμο κατά των ναρ-
κωτικών ενθαρρύνεται η θεραπεία ως ενδεδειγμένος εναλ-
λακτικός τρόπος ποινής σε σύγκριση με την ποινική κύρω-
ση του εγκλεισμού. Έχει διαπιστωθεί δε, πως η θεραπεία 
είναι πιο αποτελεσματική από τη φυλάκιση και βοηθά τόσο 
στην απεξάρτηση όσο και στη μείωση της εγκληματικότη-
τας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά12. Παράλληλα, οι φυ-
λακές τόσο σε διεθνές13 όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο14, 

12.  United Nations Office on Drugs & Crime. (2009) From coercion 
to cohesion. Treating drug dependence through health care, 
not punishment United Nations Office on Drugs & Crime, 
σελ. 11. https://www.unodc.org/docs/treatment/Coercion_
Ebook.pdf (ανάκτηση 20.2.2018).

13.  Atabay, T. (2013). Handbook on Strategies to reduce over-
crowding in prisons. United Nations Office on Drugs and 
Crime. http://www.unodc.org/documents/justice-and-pris-
on-reform/Overcrowding_in_prisons_Ebook.pdf (ανάκτηση 
20.2.2018), βλ. επίσης Albrecht, H. J. (2011). Prison Over-
crowding. Finding Effective Solutions. Strategies and Best 
Practices Against Overcrowding in Correctional Facilities. In 
Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and 
Criminal Justice (pp. 65-130). UNAFEI (In-house publication).

14.  Raffaelli R. (2017). Prison conditions in the Member States: 
selected European standards and best practices. Policy 
Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. 
European Parliament. http://www.europarl.europa.eu/

σημειώνουν υπερπληθυσμό15 εγκλείστων. Καίτοι σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάζεται μια εξέλιξη στη θέσπιση 
εναλλακτικών ποινών, η έρευνα αποδεικνύει16 ότι αυτές 
είναι επικεντρωμένες κυρίως στην εξασφάλιση μεγαλύτε-
ρου ελέγχου στην κοινότητα (π.χ. ηλεκτρονικός έλεγχος) 
παρά στην αποκατάσταση μέσω θεραπευτικών προγραμ-
μάτων και ατομικής υποστήριξης. Επίσης, σημειώνεται17 
ότι πρόσφατα έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή αφενός στη θε-
ραπεία των χρηστών και των τοξικομανών που βρίσκονται 
στις φυλακές, καθώς τα ποσοστά της χρήσης ναρκωτικών 
είναι πολύ υψηλότερα από ό,τι στο γενικό πληθυσμό αφε-
τέρου στη θεραπεία και πρόληψη της εξάπλωσης ορισμέ-
νων μεταδοτικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του 
HIV/AIDS. Οι εντοπισμένες δε, καλές πρακτικές περιλαμβά-
νουν την απομάκρυνση των ατόμων που πάσχουν από προ-
βλήματα ψυχικής υγείας ή κατάχρηση ουσιών από τις φυ-
λακές. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση της 
ποινικής κράτησης (για ορισμένες συμπεριφορές) με θε-
ραπεία ή η αναβολή επιβολής ποινής προκειμένου να κα-
ταφέρει το άτομο να θεραπευθεί. Αυτά όπως αναφέρει η 
ίδια έρευνα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν από τα 
Κράτη Μέλη για τον επιπλέον λόγο, ότι πολλές από τις συ-
στάσεις των Ευρωπαϊκών Κανόνων Φυλάκισης δεν γίνο-
νται σεβαστές.
To 201618 το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενόψει του υπερ-
πληθυσμού των φυλακών, συνέστησε στα Κράτη να λά-
βουν αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο με άξονα τις ανάγκες 

RegData/etudes/BRIE/2017/583113/IPOL_BRI(2017)583113_
EN.pdf (ανάκτηση 23.3.2018).

15.  Το ζήτημα του υπερπληθυσμού των φυλακών δεν είναι νέο. Οι 
αιτίες δε αυτού του φαινομένου είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές 
επίπεδο φαίνεται να μοιάζουν κοινωνιολογικά. Ειδικά τα αδι-
κήματα που συνδέονται με παραβάσεις του νόμου περί ναρ-
κωτικών είναι μια αιτία που συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξη-
ση του πληθυσμού των φυλακών. Βλ. Albrecht, H. J. (2010). 
Prison overcrowding–finding effective solutions. Strategies and 
Best Practices Against Overcrowding in Correctional Facilities. 
σελ. 82. Επίσης βλ. διαπιστώσεις προτάσεις και προβλημα-
τισμούς για τον υπερπληθυσμό των φυλακών ενδεικτικά σε: 
Tonry, M. (1996). Controlling prison population size. European 
Journal on Criminal Policy and Research, 4(3), 26-45, Tonry, M. 
H., Hamilton, K., & Hatlestad, K. (Eds.). (1997). Sentencing 
reform in overcrowded times: A comparative perspective. Ox-
ford University Press, Ashworth, A. (1995). English sentencing 
since the Criminal Justice Act 1991. Overcrowded Times, 6(6), 
1-1, Blumstein, A., Cohen, J., & Martin, S. E. Michael Tonry, 
eds. (1983). Research on Sentencing: The Search for Reform, 2 
vols, Albrecht, H. J. (1987). Sanction policies and alternative 
measures to incarceration: European experiences with inter-
mediate and alternative criminal penalties. Criminal Justice 
Policy Review, 2, 21-52.

16.  Heard, C. (2016). Alternatives to imprisonment in 
Europe: a handbook of good practice. European Prison 
Observatory. http://www.prisonobservatory.org/upload/
GoodpracticehandbookAS.pdf (ανάκτηση 21.2.2018).

17.  Σημ. 14, σελ. 8.
18.  White Paper on Prison Overcrowding. (2016). European 

Committee on Crime Problems (CDPC) https://rm.coe.
int/white-paper-on-prison-overcrowding-cm-2016-121-
add3-e/16807c886b ανάκτηση 18.3.2018, Recommendation 
CM(2016)121, βλ. επίσης Recommendation No. R (99) 22 
της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
τον υπερπληθυσμό στις φυλακές. Το Ελληνικό Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία 
Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο 
Δελτίο Τύπου με θέμα «Έρευνα – μελέτη για τη χωρητικότητα 
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και τους στόχους τους. Προκειμένου να γίνει αυτό, πρότει-
νε να ελεγχθεί μέχρι ποίου βαθμού ο εγκλεισμός παίζει τον 
κατάλληλο ρόλο στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας 
και μέχρι ποίου βαθμού αυτοί οι οποίοι αποφυλακίζονται 
είναι προετοιμασμένοι τόσο για την κοινωνική επανένταξη 
όσο και για μια ζωή μακριά από το έγκλημα19. Επισημάν-
θηκε δε, ότι τα δικαστήρια20 μπορούν να παίξουν αποφασι-
στικό ρόλο και να κρίνουν αφενός ποια είναι η κατάλληλη 
ποινή υπό τις περιστάσεις, αφετέρου ποια είναι η ενδεδειγ-
μένη παρέμβαση ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά το 
ζήτημα της υποτροπής.
Ειδικά σε σχέση με το ζήτημα της εγκληματικότητας που 
στρέφεται γύρω από τον άξονα της εξάρτησης από ναρ-
κωτικές ουσίες, έχει γίνει δεκτό ότι οι εξαρτημένοι κρα-
τούμενοι αποτελούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού των φυ-
λακών21, ενώ μέρος του πληθυσμού αυτού συνεχίζει τη 
χρήση εντός των φυλακών22. Ο πληθυσμός αυτός και στη 
χώρα μας23 έχει ξεπεράσει τα όρια χωρητικότητας των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων των φυλακών. Βέβαια αυτό δεν 
υποδεικνύει, όπως διαπιστώνουν και οι προαναφερόμε-
νες έρευνες, την ανάγκη κτίσεως νέων φυλακών (πράγμα 
που πρέπει να λαμβάνει χώρα όταν επιβάλλεται για λόγους 
ασφάλειας και εκσυγχρονισμού) αλλά την αντικατάσταση 
του εγκλεισμού με εναλλακτικά μέτρα και τη χρήση αυτών.
Στη μελέτη24 που παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή (2016) στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρ-
κωτικών (2013-2016) σχετικά με τις εναλλακτικές ποινές, 
που επιβάλλονται σε εξαρτημένους δράστες έναντι του 
εγκλεισμού και ειδικά στο μέρος που αναφέρθηκε η εναλ-
λακτική επιλογή των ΔΘΝ, προκύπτει ότι μόνο δύο Κράτη 
Μέλη, το Βέλγιο25 και η Ιρλανδία ανέφεραν τη λειτουργία 
τέτοιων δικαστηρίων. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, στην 
Πορτογαλία λειτουργούν Δικαστικές Επιτροπές στο πνεύ-
μα των ΔΘΝ (Portuguese Dissuasion Committees), ενώ στη 
Μάλτα ένα ποινικό δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να «με-

των ελληνικών φυλακών», 22.5.2017, αναφέρεται ρητά στην 
προαναφερθείσα Λευκή Βίβλο.

19.  White Paper on Prison Overcrowding. (2016). European 
Committee on Crime Problems (CDPC). σελ. 5, παρ. 8.

20.  Ό.π., σελ. 21, παρ. 126.
21.  Θεραπεία χρηστών ναρκωτικών στις φυλακές – ένας κρίσιμος 

τομέας για την πολιτική προώθησης της υγείας και μείωσης 
της εγκληματικότητας. (2003). http://www.emcdda.europa.
eu/system/files/publications/264/Dif07el_63549.pdf (ανά-
κτηση 18.2.2018)

22.  Turnbull, P. J., & McSweeney, T. (2000). Drug treatment 
in prison and aftercare: a literature review and results of a 
survey of European countries. Council of Europe. Drug-Misusing 
Offenders in Prison and after Release. Strasbourg, Council of 
Europe Publishing, 41-60.

23.  Σημ. 19, σελ. 24, παρ. 147.
24.  Σημ. 7.
25.  Ειδικά για Βέλγιο βλ. Wittouck, C., Dekkers, A., 

Vanderplasschen, W., & Vander Laenen, F. (2014). Psychosocial 
functioning of drug treatment court clients: a study of 
the prosecutor’s files in Ghent, Belgium. Therapeutic 
Communities: The International Journal of Therapeutic 
Communities, 35(3), 127-140, Wittouck, C., Dekkers, A., De 
Ruyver, B., Vanderplasschen, W., & Vander Laenen, F. (2013). 
The impact of drug treatment courts on recovery: a systematic 
review. The Scientific World Journal, 2013, De Keulenaer, S. 
(2011). Evaluation of the Pilot Project ‘Drug Treatment Court’ 
at the Ghent Court of First Instance (Belgium).

τατραπεί» και να λειτουργήσει ως ΔΘΝ26. Όλες οι έρευνες27 
δε, παρουσιάζουν ομόφωνα ότι τα ΔΘΝ δείχνουν σε σταθε-
ρή βάση θετικά αποτελέσματα ως προς το ζήτημα της μείω-
σης της υποτροπής των συμμετεχόντων ενώ ακόμη και εάν 
οι τελευταίοι δεν ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους υπάρχει 
θετικό αντίκτυπο στην αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς 
τους και στη μείωση της εγκληματικότητάς τους. Υποδει-
κνύεται, τέλος, στην ίδια μελέτη ότι πρέπει να συζητηθεί η 
μεταφορά του θεσμού των ΔΘΝ στην Ευρώπη με τον  τρό-
πο που λειτουργούν στην Αμερική.
Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εθνική μας νομοθεσία περί 
τα ναρκωτικά έχει σαφή θεραπευτική κατεύθυνση. Εφό-
σον έχει αποδειχθεί, όπως θα δούμε παρακάτω, ότι τα ΔΘΝ 
συμβάλλουν στη μείωση της εγκληματικότητας και στην 
αλλαγή του τρόπου ζωής των εξαρτημένων και οι ευρω-
παϊκές συστάσεις, όπως προαναφέρθηκε, προτείνουν να 
δούμε αυτό το μέτρο και τη μεταφορά του από την Αμερι-
κή, είναι ίσως ο κατάλληλος χρόνος, αφού αντιληφθού-
με το πώς λειτουργούν, να σκεφτούμε όχι ποιες δυσκολίες 
μπορούμε να εντοπίσουμε για την εισαγωγή τους στο εθνι-
κό μας σύστημα, αλλά πώς θα μπορούσαμε να ελέγξουμε 
την αποτελεσματικότητά τους μέσω της πιλοτικής εφαρμο-
γής τους. Παράλληλα οφείλουμε να μην αγνοούμε το ότι 
η οικονομική κατάσταση σήμερα επιβάλλει περισσότερο 
ίσως από άλλες φορές, τη μείωση του κόστους φυλάκισης 
για τον φορολογούμενο πολίτη. Καίτοι αυτό είναι θεμιτό 
σε οποιαδήποτε οικονομική περίοδο, δεν πρέπει να αγνο-
ούμε επίσης, ότι η συγκυριακές πολιτικές αποφάσεις περί  
αποσυμφόρησης των φυλακών δεν σταματούν την αδιάκο-
πη λειτουργία της «κυλιόμενης πόρτας»28 εξάρτησης και 
εγκλήματος. Η συγκυριακη πολιτική έχει ως αποτέλεσμα 
να «αδειάζουν» μεν σχετικά και προσωρινά οι φυλακές 
αλλά να γεμίζουν και πάλι με τους συνήθεις γνωστούς (από 
προηγούμενες καταδίκες) κατοίκους τους. Είναι πραγματι-
κότητα ότι ο κύκλος της εξάρτησης και της εξαιτίας αυτής 
διάπραξης εγκλημάτων, ενδυναμώνεται με τον εγκλεισμό. 
Τούτο συμβαίνει επειδή ο χωροχρονικός αποκλεισμός στη 
φυλακή δεν εξαλείφει από μόνος του την αιτία του εγκλή-
ματος. Οταν η εξάρτηση δεν θεραπεύεται μεταμορφωνεται 
σε ένα «σταθερό άξονα». Τα «περιστρεφόμενα φύλλα» του 
άξονα της κυλιόμενης πόρτας είναι νέα εγκλήματα ή και 
πειθαρχικά παραπτώματα ( εντός των φυλακών) τα οποία 
συνδέονται αιτιωδώς με την χρήση και την εξάρτηση. Ο 
εξαρτημένος κινείται με την κίνηση της κυλιόμενης πόρ-
τας η οποία έχει μία είσοδο προς την φυλακή και μία έξοδο 
προς την ελεύθερη κοινωνία. Το φαινόμενο της κυλιόμενης 
πόρτας σταματα μονο όταν η εξάρτησή του ατόμου θερα-
πευτεί αποτελεσματικά. Διαφορετικά η φυλάκιση λειτουρ-
γεί μόνο ως χωροχρονικός αποκλεισμός ανίκανος να εμπο-
δίσει την υποτροπή. Εχοντας ό λα τα προαναφερθέ ντα υπ’ 
ό ψιν μας και σύμφωνα με αυτά που θα αναλυθούν παρακά-
τω διαπιστώνεται ότι η επιλογή  λειτουργίας του ΔΘΝ (που 

26.  Σημ. 7, σελ. 25.
27.  Σημ. 7, σελ. 71.
28.  Ειδικά για το θέμα της κυλιόμενης πόρτας και το κόστος της 

εκ νέου φυλάκισης όσων αποφυλακίζονται με όρους και 
διαπράττουν νέο αδίκημα ενώ είναι σε καθεστώς υφ’ όρον 
απόλυσης βλ. Padfield, N., & Maruna, S. (2006). The revolving 
door at the prison gate: Exploring the dramatic increase in 
recalls to prison. Criminology & Criminal Justice, 6(3), 329-352. 
H Hora όπως και άλλοι αναφέρονται στον κύκλο ναρκωτικά - 
έγκλημα (cycle of drugs and crime) σελ. 447 σημ. 6.
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αφορά  μό νο στις περιπτώ σεις ό που διαπιστώ νεται πως η 
εγκληματικότητα  συνδέ εται αιτιωδώ ς με την εξάρτηση και 
οι οποί ες κατακλύ ζουν τα πινά κια των ποινικώ ν δικαστη-
ρί ων), βοηθά αποτελεσματικά  στη μεί ωση  του φαινομέ νου 
της κυλιό μενης πό ρτας και της συναφούς υποτροπή ς.

ΙΙΙ.  Η Θεραπευτική Δικαιοσύνη 
και τα Δικαστήρια Θεραπείας 
από τα Ναρκωτικά (ΔΘΝ)

Η θεραπευτική δικαιοσύνη (therapeutic jurisprudence) 
ως όρος, πρωτοεμφανίστηκε με τον Wexler to 1987. Κατά 
τον καθηγητή Wexler η θεραπευτική δικαιοσύνη μελετά το 
ρόλο του δικαίου ως θεραπευτικό εργαλείο/μέσο. Δηλαδή 
τόσο οι νομικοί κανόνες και οι διαδικασίες όσο και οι ρό-
λοι των δικαστών και των δικηγόρων μπορούν να ειδω-
θούν ως κοινωνικές δυνάμεις που παράγουν θεραπευτικές 
ή αντι-θεραπευτικές συνέπειες, χωρίς βέβαια αυτό να ση-
μαίνει ότι η θεραπευτική δικαιοσύνη προωθεί τον πατερ-
ναλισμό, τον καταναγκασμό ή την ίδρυση ενός «θεραπευ-
τικού κράτους»29. Η έννοιά της επαναπροσδιορίστηκε από 
τον Slobogin30 με την αποδοχή του Wexler και ορίστηκε ως 
η δικαιοσύνη που κάνει χρήση των κοινωνικών επιστημών 
προκειμένου να μελετήσει σε ποιο βαθμό ένας νομικός κα-

29.  Wexler, D. B. (1993). Therapeutic jurisprudence and the 
criminal courts. Wm. & Mary L. Rev., 35, 279. Ο Wexler με 
το άρθρο του απαντά στο καθηγητή G. Fletcher ο οποίος σε 
μια διάλεξή του το 1987 ανέφερε ότι οι κοινωνικές επιστήμες 
δεν έχουν να προσφέρουν κάτι στη μελέτη του ποινικού 
δικαίου. Παραθέτω το απόσπασμα του Fletcher «[T]he elite 
schools in the east are still dominated by two schools of 
criminal law that I would call Dead School #1 [emphasizing 
the Model Penal Code] and Dead School #2. Dead School #2 
is most clearly reflected at Yale, and that is the school of 
social science and the criminal law, and I think my attitude 
toward Dead School #2 is one more of regret than of sarcasm. 
I wish it were the case that the social sciences had something 
to offer us in the study of criminal law, but frankly I haven’t 
seen anything come out in this school for a long time. [M]
aybe some of you will [know of] an important article that’s 
been published suggesting, clarifying, social science, 
psychoanalytic, or sociological perspectives on the criminal 
law. I have not seen anything in a long time, and yet the old 
insights of times gone by still prevail in significant quarters 
of the field.» Η θέση του Fletcher ως προς τη συμβολή των 
κοινωνικών επιστημών στην εξέλιξη της απονομής της ποινικής 
δικαιοσύνης σήμερα και ειδικά για το θέμα των υποθέσεων 
των ναρκωτικών απαντάται μέσω των ερευνών για τα ΔΘΝ 
που έχουν δείξει ότι η συνεργασία της ποινικής δικαιοσύνης 
και των κοινωνικών επιστημών μπορεί να λύσει το θέμα της 
εγκληματικότητας των χρηστών και των εξαρτημένων μέσω 
της επιτυχούς θεραπείας. Είναι δε αξιοθαύμαστο ότι οι σκέψεις 
του Wexler και οι προτάσεις που διατυπώνει στο άρθρο 
του αυτό, ειδικά στο θέμα του ρόλου και της προσέγγισης 
του δικαστή και της συνεργασίας του με τον «θεραπευτή» 
και τον κατηγορούμενο, όταν πρόκειται να επιβάλει όρους 
στην κοινότητα και αυτοί αφορούν στην παρακολούθηση 
κάποιου θεραπευτικού προγράμματος, ήδη εφαρμόζονται στα 
δικαστήρια για τη θεραπεία των ναρκωτικών (drug treatment 
courts), στα δικαστήρια ψυχικής υγείας (mental courts) όπως 
και σε άλλα παρόμοιας φύσης δικαστήρια που αποκαλούνται: 
problem solving courts. Ως προς τη θέση του Fletcher για το τι 
έχουν να προσφέρουν οι κοινωνικές επιστήμες στη μελέτη του 
ποινικού δικαίου, ίσως θα ήταν σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι 
οι κοινωνικές επιστήμες δεν τείνουν να καταστρατηγήσουν τη 
δογματική ερμηνεία του ποινικού δικαίου.

30.  Σημ. 8, σελ. 442-443.

νόνας ή μια πρακτική προάγει την ψυχολογική και σωματι-
κή ευεξία των ανθρώπων που επηρεάζει.
Τα θέματα που αρχικά απασχόλησαν τη θεραπευτική δικαι-
οσύνη αφορούσαν το δίκαιο και την ψυχική υγεία (mental 
health law) και ιδίως την προστασία των ατομικών δικαιω-
μάτων των ψυχικά ασθενών ατόμων. Αργότερα, συνδέθη-
κε με το όνομά της η λειτουργία ποινικών δικαστηρίων και 
τα ΔΘΝ τόσο ως διαδικασία όσο και ως έννοια ασχολήθη-
κε με ένα ευρύ φάσμα νομικών ζητημάτων (π.χ. ζητήματα 
οικογενειακού δικαίου και ενδοοικογενειακής βίας, ποινι-
κής δικαιοσύνης, κ.ά.) με κυρίαρχο στοιχείο της την διε-
πιστημονική προσέγγιση31. Σήμερα λοιπόν η θεραπευτική 
δικαιοσύνη μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης του δι-
καίου32 έχει στόχο να μειώσει τις αρνητικές τάσεις του ατό-
μου που έχει παραπεμφθεί ενώπιόν της και να αυξήσει τις 
θετικές του33.
Τα δικαστήρια για τη θεραπεία από την εξάρτηση των ναρ-
κωτικών (ΔΘΝ) αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη της θε-
ραπευτικής δικαιοσύνης καίτοι δεν γεννήθηκαν μέσα από 
τη θεωρητική ανάλυση της ιδέας αυτής34. Προκειμένου να 
αντιληφθούμε πώς λειτουργεί το ΔΘΝ είναι σημαντικό να 
δούμε πώς αποτυπώνεται η προσέγγιση της θεραπευτικής 
δικαιοσύνης. Τα στοιχεία της περιλαμβάνουν:35

•  την προώθηση αλλαγής της συμπεριφοράς του ατόμου με 
απώτερο στόχο τη συμμόρφωσή του με το σύστημα της 
ποινικής δικαιοσύνης,

•  την υιοθέτηση από το άτομο μιας προσέγγισης η οποία 
προσανατολίζεται στο μέλλον και δεν επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στην ευθύνη για το παρελθόν και την ενοχή

•  την υιοθέτηση και αναγνώριση του ότι η κοινωνία μπορεί 
να προστατευθεί όταν οι δράστες εγκλημάτων θεραπευ-
τούν και είναι υπό παρακολούθηση

•  την υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων προσεγγίσε-
ων και μέτρων που είναι αποτελεσματικά και συμβατά με 
τις αρχές της ποινικής δικαιοσύνης

•  την αναγνώριση της σημασίας της εξασφάλισης του δί-
καιου χαρακτήρα της διαδικασίας και αυτό συμπεριλαμ-
βάνει:
—  την επιβεβαίωση της ιδιότητας του ατόμου ως ικανού 
προσώπου και ισότιμου Πολίτη

—  το δικαίωμα του ατόμου στη «Φωνή» (voice), στην 
αξία και το σεβασμό

—  την αντιμετώπιση του ατόμου με Αξιοπρέπεια
—  την εφαρμογή Ηθικής στη φροντίδα του ατόμου
—  την ενεργητική Δικαστική παρέμβαση

31.  Winick, B. J. (1997). The jurisprudence of therapeutic 
jurisprudence. Psychology, Public Policy, and Law, 3(1), 184. 
Βλ. επίσης ό.π., σημ. 6, σελ. 443-444.

32.  King, M., Freiberg, A., Batagol, B., & Hyams, R. (2014). Non-
adversarial justice. Federation Press, σελ. 24.

33.  Blagg, H. (2008). Problem-oriented courts. Law Reform 
Commission of Western Australia, Research Paper, σελ. 12.

34.  Σημ. 8, σελ. 448.
35.  Queensland Drug and Specialist Courts Review. Final Report 

(2016) http://www.courts.qld.gov.au/__data/assets/pdf_
file/0004/514714/dc-rpt-dscr-final-full-report.pdf σελ. 59-60 
(ανάκτηση 27.9.2017).
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—  την ενεργητική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων 
και

—  την ενθάρρυνση της αυτοδιάθεσης και της ατομικής 
επιλογής.

Τα ΔΘΝ υιοθετούν τις παραπάνω προσεγγίσεις και λειτουρ-
γούν σύμφωνα με αυτές. Θεωρούν τις ναρκωτικές ουσί-
ες ως απαγορευμένες εκ του νόμου ουσίες, όπως ορίζε-
ται στην εθνική νομοθεσία. Το άτομο που έχει διαπράξει 
ένα ποινικό αδίκημα και είναι εξαρτημένο από τα ναρκωτι-
κά μπορεί να αιτηθεί να εκδικαστεί η υπόθεσή του ενώπι-
όν τους υπό προϋποθέσεις, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 
Προκειμένου να διαπιστωθεί η εξάρτησή του εξετάζεται 
από εξειδικευμένους επιστήμονες και εάν διαπιστωθεί ότι 
η διάπραξη του αδικήματος συνδέεται αιτιωδώς με την 
εξάρτηση ενθαρρύνεται να παρακολουθήσει ανοικτό πρό-
γραμμα απεξάρτησης, να το ολοκληρώσει, να εξαλείψει 
τη χρήση κατά τη διάρκεια της θεραπείας και τη συναφή 
εγκληματική δραστηριότητα, να παραμείνει σε αποχή από 
τις ουσίες και να ζήσει σε ένα σταθερό κοινωνικό περιβάλ-
λον ως εργαζόμενο και παραγωγικό άτομο. Έτσι αυτά τα 
δικαστήρια αφενός προσεγγίζουν τη χρήση και την εξάρ-
τηση ως πρόβλημα που έχει κοινωνικές ρίζες και αφορά 
στη δημόσια υγεία, αφετέρου δεν παραβλέπουν το ατο-
μικό πρόβλημα και το ποινικό αδίκημα που σχετίζεται με 
αυτό και άπτεται χειρισμού από την ποινική δικαιοσύνη36.
Η λειτουργία τους δηλαδή δεν παραγνωρίζει την ποινική 
διαδικασία αλλά βοηθά την ποινική δικαιοσύνη να επιλύσει 
δραστικά το ζήτημα της εγκληματικότητας που συνδέεται 
με την εξάρτηση και τη συναφή υποτροπή. Εάν φυσικά το 
άτομο δεν καταφέρει να τηρήσει τους όρους που το ΔΘΝ θα 
του επιβάλει (θεραπευτικούς και περιοριστικούς)37 θα πα-
ραπεμφθεί για επιβολή ποινής στο ποινικό δικαστήριο. Η 
ανάλυση των δικαστών Hora και Schma επισημαίνει ότι τα 
δικαστήρια αυτά αντιμετωπίζουν την εξάρτηση με ιατρο-
φαρμακευτική προσέγγιση και η εξάρτηση κρίνεται ως κα-
τάσταση που χρήζει θεραπευτικών μέτρων και δεν συνιστά 
«ηθική κατάπτωση» του ατόμου38. Η θεραπευτική προσέγ-
γιση των ΔΘΝ κινητοποιεί τους θεραπευόμενους δράστες 
να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και μέσω συμπεριφορι-
κών/γνωστικών αλλαγών να αλλάξουν τρόπο ζωής. Έτσι 
τα ΔΘΝ χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές στη θε-
ραπεία της εξάρτησης και μη αγνοώντας τις ατομικές ανά-
γκες του ατόμου για τον οποίο γίνεται ο κατάλληλος θε-
ραπευτικός σχεδιασμός από τους ειδικούς, αποτελούν τον 
κατάλληλο μηχανισμό της ποινικής δικαιοσύνης μέσω του 
οποίου τα εξαρτημένα άτομα υψηλού κινδύνου υποτρο-
πής μεταβαίνουν τελικά σε έναν τρόπο ζωής μακριά από το 
έγκλημα και τα ναρκωτικά39.
Το πρώτο ΔΘΝ ιδρύθηκε το 1989 στο Μαϊάμι στη Φλώρι-
δα των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ το πρώτο στον Κανα-
δά ιδρύθηκε το 1998 στο Τορόντο. Ο Belenco40 μελετού-

36.  Σημ. 35, βλ. επίσης Rossman, S. B., Roman, J. K., Zweig, J. M., 
Rempel, M., Lindquist, C. H., Willison, J. B., ... & Fahrney, 
K. (2011). The multi-site adult drug court evaluation: Study 
overview and design. Washington, DC: Urban Institute.

37.  Βλ. Σορβατζιώτη Δήμητρα, Οι θεραπευτικοί όροι ως περιοριστι-
κοί όροι στις υποθέσεις των Δικαστηρίων Θεραπείας Ναρκωτι-
κών Art of Crime τευχος 9 /2019.

38.  Σημ. 8, σελ. 463.
39.  Σημ. 35, σελ. 162.
40.  Σημ. 3.

σε τη λειτουργία τους συνεχώς από την ίδρυσή τους. Στην 
έρευνά του, εννέα χρόνια μετά, κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι τα δικαστήρια αυτά θα αυξάνονταν σε αριθμό, για 
δύο λόγους: αφενός διότι η εξάρτηση είναι εγκληματογό-
νος παράγοντας και συμβάλλει στη δημιουργία κοινωνικών 
προβλημάτων και αφετέρου διότι ο παραδοσιακός τρόπος 
αντιμετώπισης των εξαρτημένων δραστών, διά του εγκλει-
σμού τους, έχει μηδαμινή επίδραση στην εξάλειψη της 
εξάρτησης και των συνεπαγόμενων με αυτή προβλημάτων 
και της υποτροπής. Υποστήριξε τη θέση ότι τελικά αυτά 
τα δικαστήρια θα αντιπροσώπευαν την εθνική απάντηση 
στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών και της εγκληματικό-
τητας που συνδέεται αιτιωδώς με την εξάρτηση. Η πρόβλε-
ψή του για την αύξησή τους ήταν ακριβής και πιστοποιεί-
ται από τα στοιχεία που παρέχονται από τη Διεθνή Ένωση 
Δικαστηρίων για τη θεραπεία της εξάρτησης από τα ναρ-
κωτικά (IADTC). Σήμερα είναι σε λειτουργία 3.000 δικαστή-
ρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεγάλος αριθμός σε άλλες 
27 χώρες41 (Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αργεντι-
νή, Βραζιλία, Μεξικό, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Μπαχά-
μες, Βερμούδες, νησιά Κέυμαν, Δομηνικανή Δημοκρατία, 
Παναμάς, Σαμόα, Πουέρτο Ρίκο, Τρινιδάδ & Τομπάκο, Τζα-
μάικα, Κοινοπολιτεία των Βόρειων νησιών Μαριάνα, Γκου-
άμ, Ινδονησία, Αγγλία, Ουαλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Νορβη-
γία, Βέλγιο).

IV. Οι Αρχές που διέπουν τα ΔΘΝ
To Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση των Ναρκωτικών 
των ΗΠΑ (NIDA, 2009) έχει επισημάνει 13 Αρχές, οι οποίες 
υιοθετούνται από τα ΔΘΝ. Οι Αρχές αυτές έχουν κριθεί ως 
αποτελεσματικές για τη θεραπεία της εξάρτησης και αφο-
ρούν στον πληθυσμό που απασχολεί την ποινική δικαιο-
σύνη42:
1. Ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι μια ασθένεια, η οποία θε-
ραπεύεται αλλά παράλληλα επηρεάζει τη λειτουργία του 
εγκεφάλου και τη συμπεριφορά του ατόμου
2. Η αποκατάσταση από την τοξικομανία απαιτεί αποτελε-
σματική θεραπεία, ακολουθούμενη από τη διαχείριση του 
προβλήματος στην πάροδο του χρόνου
3. Η θεραπεία πρέπει να διαρκεί αρκετό καιρό προκειμέ-
νου να παράγει σταθερές συμπεριφορικές αλλαγές
4. Η αξιολόγηση είναι το πρώτο βήμα για τη θεραπεία
5. Η προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες του ατόμου 
συνιστά σημαντικό μέρος για την αποτελεσματική θερα-
πεία της κατάχρησης ναρκωτικών στους πληθυσμούς της 
ποινικής δικαιοσύνης
6. Η χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα 
πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά
7. Η θεραπεία πρέπει να στοχεύει σε παράγοντες που συν-
δέονται με την εγκληματική συμπεριφορά του ατόμου
8. Προκειμένου η ποινική δικαιοσύνη να εποπτεύσει τη θε-
ραπεία θα πρέπει να υπάρχει θεραπευτικός σχεδιασμός για 
το δράστη και οι θεραπευτές θα πρέπει να γνωρίζουν τι 
απαιτείται για την δικαστική επιτήρηση

41.  Ju s t i ce  Speaker s  I n te rnat iona l .  h t tp ://www.
justicespeakersinternational.com/drug-treatment-courts-
around-world/ (ανάκτηση 20.5.2018).

42.  Σημ. 33 , σελ. 128-129.
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9. Η συνέχιση της φροντίδας είναι απαραίτητη για την επα-
νένταξη των εξαρτημένων ατόμων στην κοινότητα
10. Η ισορροπία μεταξύ των ανταμοιβών/επαίνων και των 
κυρώσεων από το δικαστή ενθαρρύνει την προ-κοινωνική 
(pro-social) συμπεριφορά και τη συμμετοχή στη θεραπεία
11. Για τους δράστες με συνυπάρχοντα προβλήματα κατά-
χρησης ναρκωτικών και ψυχικής υγείας, συχνά απαιτείται 
μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση
12. Τα φάρμακα αποτελούν σημαντικό μέρος της θεραπεί-
ας για πολλούς παραβάτες που κάνουν χρήση ναρκωτικών
13. Ο προγραμματισμός της θεραπείας για δράστες που 
κάνουν χρήση ναρκωτικών και ζουν ή επανέρχονται στην 
κοινότητα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σχεδιασμό στρα-
τηγικών για την πρόληψη και θεραπεία σοβαρών χρόνι-
ων παθήσεων, όπως HIV/AIDS, ηπατίτιδα Β και C και φυ-
ματίωση.
O Belenko43 το 1998 κατέληξε σε συμπεράσματα και εκτι-
μήσεις τα οποία επιβεβαιώνονται και στις μεταγενέστερες 
έρευνες και δη στις πιο πρόσφατες44. Όπως και τότε έτσι 
και σήμερα η ποινική δικαιοσύνη και τα θεραπευτικά προ-
γράμματα εργάζονται από κοινού. Τα θεραπευτικά προ-
γράμματα με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιούν την εξουσία 
του δικαστηρίου για την επιβολή μέτρων (όρων και κυρώ-
σεων), που οι θεραπευτές δεν μπορούν να επιβάλουν. Ο 
κοινός στόχος θεραπευτών και δικαστών είναι η εξασφά-
λιση της αποχής από τη χρήση των ναρκωτικών και η εξά-
λειψη της συναφούς με την εξάρτηση εγκληματικής συμπε-
ριφοράς.
Το μοντέλο λειτουργίας των ΔΘΝ, όπως αναδεικνύουν οι 
παραπάνω έρευνες, περιλαμβάνει:
1. Δικαστική εποπτεία δομημένης θεραπείας εντατικού 
ανοικτού προγράμματος
2. Έγκαιρη αναγνώριση των κατηγορουμένων που χρειά-
ζονται θεραπεία και παραπομπή στη θεραπευτική διαδικα-
σία (όσο το δυνατόν γρηγορότερα), ώστε να μειωθεί άμε-
σα η χρήση ναρκωτικών μέχρι αποθεραπείας
3. Υποχρεωτικές περιοδικές και απροειδοποίητες εξετά-
σεις ούρων στο θεραπευτικό κέντρο για την πιστοποίηση 
της μη χρήσης
4. Τακτικές ακροάσεις ενώπιον του δικαστή για να παρα-
κολουθείται η πρόοδος της θεραπείας και η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις του προγράμματος, και τέλος
5. Αύξηση της υπευθυνότητας του θεραπευόμενου δράστη 
μέσω μιας σειράς κυρώσεων και ανταμοιβών/επαίνων.
Όταν αποφοιτήσει ο θεραπευόμενος από το πρόγραμμα 
είναι ήδη ενεργό και υγιές μέλος της κοινωνίας.

43.  Σημ. 3.
44.  Rossman, S.B., Roman, J.K., Zweig, J.M., Rempel, M., 

Lindquist, C.H., Willison, J.B., Downey, P.M. and Fahrney, K., 
2011. The multi-site adult drug court evaluation: Study over-
view and design. Washington, DC: Urban Institute, Queensland 
Drug and Specialist Courts Review. Final Report (2016), Depart-
ment of Justice Canada, (2009). Drug Treatment Court Funding 
Program Summative Evaluation. Final Report.

V.  Δικονομικές προϋποθέσεις παραπομπής 
και δικαστική διαδικασία

Η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να παραπεμ-
φθεί και να εκδικαστεί μία υπόθεση από το ΔΘΝ έχει ως 
ακολούθως:45

Α. Προδικασία
Μετά τη σύλληψη του υπόπτου και την απαγγελία κατηγο-
ριών, εάν ο κατηγορούμενος ομολογεί την ενοχή του και 
ισχυρίζεται ότι είναι εξαρτημένος χρήστης ναρκωτικών δύ-
ναται, να υποβάλει αίτηση προκειμένου να παραπεμφθεί η 
υπόθεσή του ενώπιον του ΔΘΝ. Αμέσως μετά την υποβο-
λή της αίτησης, εισάγεται για θεραπευτική αξιολόγηση στο 
θεραπευτικό κέντρο που «συνεργάζεται» με το ΔΘΝ, προ-
κειμένου να διαπιστωθεί η χρήση, η εξάρτηση και το εί-
δος αυτής.
Η Εισαγγελία ελέγχει την υπόθεση ως προς τη σοβαρότητα 
του αδικήματος και την αιτία διάπραξής του. Αφού μελετη-
θεί η εξάρτηση σε σχέση με την εγκληματική συμπεριφορά 
και η πρώτη είναι αιτία της δεύτερης και ελεγχθεί ότι πλη-
ρούνται τα κριτήρια που απαιτούνται για την παραπομπή 
στο ΔΘΝ46, η Εισαγγελία συναινεί για την παραπομπή και 
την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του ΔΘΝ. Τα εγκλήμα-
τα που συνδέονται με την εξάρτηση αφορούν κυρίως στην 
κατοχή ναρκωτικών, στη διακίνηση ναρκωτικών μεταξύ 
χρηστών, στη διακίνηση από εξαρτημένο άτομο σε τρίτους, 
στη ληστεία, στην κλοπή, στην απάτη, στα εγκλήματα κατά 
της περιουσίας που μοναδικό κίνητρο έχουν την εξάρτηση, 
στην πορνεία (σε όσες νομοθεσίες απαγορεύεται). Επίσης 
στα ΔΘΝ εμπίπτουν και υποθέσεις που αφορούν παραβιά-
σεις δικαστικών όρων όπως αυτοί που έχουν τεθεί σε υφ’ 
όρον απόλυση και η παραβίασή τους οδηγεί κατά τη νομο-
θεσία σε σύλληψη και εκτέλεση ποινής. Από την ίδρυση του 
πρώτου ΔΘΝ μέχρι σήμερα πρέπει να ειπωθεί ότι έχει αυ-
ξηθεί το εύρος των εγκλημάτων που μπορούν να υπαχθούν 
στην καθ’ ύλη αρμοδιότητά τους. Το μόνο που δεν έχει αλ-
λάξει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι για την παραπομπή πρέ-
πει κάθε φορά να αποδεικνύεται ότι η εξάρτηση είναι η αι-
τία της συγκεκριμένης εγκληματογένεσης.
Σε κάθε αίτηση η Εισαγγελία διατηρεί το δικαίωμα να μη 
συναινέσει στην παραπομπή εάν κρίνει ότι τα στοιχεία που 
υπάρχουν διαθέσιμα στο φάκελο της υπόθεσης και η αξιο-
λόγηση από τους ειδικούς δεν υποδεικνύουν την εξάρτηση 
ως αιτία του παρόντος εγκλήματος. Συνεπώς σε αυτή την 
περίπτωση η υπόθεση παραπέμπεται ενώπιον του παρα-
δοσιακού ποινικού δικαστηρίου και όχι του ΔΘΝ47. Τα κρι-
τήρια που δεν συνηγορούν υπέρ της παραπομπής ενώπιον 
του ΔΘΝ αφορούν συγκεκριμένου είδους εγκληματικότητα, 

45.  Cooper, C. S., Franklin, B., & Mease, T. (2010). Establish-
ing drug treatment courts: Strategies, experiences and pre-
liminary outcomes. Volume one: Overview and survey re-
sults. http://dx.doi.org/10.1081/JA-120014420 (ανάκτηση 
20.9.2017).

46.  Public Prosecution Service Canada (2014) σελ. 457 επ. http://
publications.gc.ca/collections/collection_2014/sppc-ppsc/
J79-2-2014-eng.pdf. (ανάκτηση 15.9.2017).

47.  Turner, S., Longshore, D., Wenzel, S., Deschenes, E., 
Greenwood, P., Fain, T., & Greene, J. (2002). A decade of drug 
treatment court research. Substance Use & Misuse, 37(12-13), 
1489-1527.
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όπως το ότι το άτομο έχει κατηγορηθεί για έγκλημα βίας48 
ή έχει πρόσφατο ή σημαντικό ιστορικό βίας ή έχει κάνει 
χρήση όπλου κατά τη διάπραξη του εγκλήματος. Τα κριτή-
ρια που αποκλείουν την παραπομπή είναι τα εξής: η κατη-
γορία αφορά διακίνηση ναρκωτικών με σκοπό το κέρδος, 
το έγκλημα που έχει διαπραχθεί αφορά ανήλικα θύματα, ο 
κατηγορούμενος δύναται να διαγραφεί εφόσον το επιθυμεί 
να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης.
Προκειμένου να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί η αίτηση περί 
παραπομπής στο ΔΘΝ, συνεδριάζει σε συμβούλιο η δικα-
στική ομάδα του ΔΘΝ με προεδρεύοντα το δικαστή. Σε αυτή 
την ομάδα συμμετέχει ο δικαστής, ο ομοσπονδιακός εισαγ-
γελέας, ο επαρχιακός εισαγγελέας και ο προϊστάμενος ή 
εκπρόσωπος θεραπευτής του προγράμματος. Παρίσταται 
επίσης ο συνήγορος υπεράσπισης του αιτούντος ή ο διορι-
σθείς με νομική αρωγή για τυχόν ζητήματα παραδεκτού ή 
για διευκρίνιση άλλων θεμάτων.
Εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή η υπόθεση παραπέμπεται ε-
νώπιον του παραδοσιακού ποινικού δικαστηρίου προς εκ-
δίκαση.
Κρίνεται ουσιώδες να επισημανθεί ότι σε αντίθεση με το 
κλασικό παράδειγμα του προσδιορισμού εκδίκασης της 
ποινικής υπόθεσης μετά πάροδο μεγάλου χρονικού δια-
στήματος από τη σύλληψη του κατηγορουμένου, στη δια-
δικασία των ΔΘΝ η υπόθεση εξετάζεται πάραυτα, η αξιο-
λόγηση της εξάρτησης είναι άμεση και εισάγεται αμέσως ο 
δράστης σε θεραπεία49.

Β. Κύρια διαδικασία
Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, ο υπό θεραπεία δράστης εμφανί-
ζεται ενώπιον του δικαστηρίου και ενημερώνεται για τους 
περιοριστικούς όρους που θα του επιβληθούν αντί της προ-
σωρινής κράτησης και μέχρι να ολοκληρώσει τη θεραπεία 
του. Η ρητή λοιπόν αποδοχή των όρων προκύπτει με την 
υπογραφή του σχετικού εγγράφου από τον αιτούντα και 
από το Δικαστή50.
Το σημαντικό στους περιοριστικούς όρους που επιβάλλο-
νται από το ΔΘΝ είναι ότι αυτοί περιλαμβάνουν τόσο όρους 
που αφορούν στη διαμονή, στη μετακίνηση [π.χ. έγκαι-
ρη εμφάνιση εβδομαδιαίως στο δικαστήριο, διαμονή ή μη 
σε συγκεκριμένη περιοχή που θα υποδειχθεί από τη θε-
ραπευτική κοινότητα (αφορά συνήθεις περιοχές γνωστές 
περιοχές διακίνησης ναρκωτικών), κατ’ οίκον παραμονή 
μεταξύ συγκεκριμένων ωρών (π.χ. 8:00 μ.μ. - 7:00 π.μ.) 
όσο και όρους που αφορούν το συμβόλαιο θεραπείας (π.χ. 
απαγόρευση επικοινωνίας με άτομα που έχει υποδείξει το 
θεραπευτικό κέντρο, αποφυγή κατανάλωσης άλλων φαρ-

48.  Ο χαρακτηρισμός ενός εγκλήματος ως βίαιου και ο χαρακτηρι-
σμός ενός κατηγορούμενου ως βίαιου δράστη μετά την καταδί-
κη του έχει στο κοινοδίκαιο και σε όσες έννομες τάξεις προβλέ-
πεται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην εθνική 
νομοθεσία. Στον Καναδά, αυτός ο χαρακτηρισμός για το δρά-
στη συνεπάγεται διαφορετικές προϋποθέσεις ορισμού του ελά-
χιστου ορίου για την υφ’ όρον απόλυσή του αλλά και διαφο-
ρετικούς όρους που θα επιβληθούν. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν 
αντίστοιχες προβλέψεις, παρά το ότι το ποινικό δίκαιο ακολου-
θεί κοινοδικαιική παράδοση. Στην ελληνική νομοθεσία επίσης 
δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη και αντίστοιχη διαδικασία κή-
ρυξης του καταδικασθέντα ως βίαιου (violent offender).

49.  Σημ. 8 σελ. 473.
50.  Marlowe, D. (2011). The drug court judicial benchbook.

μακευτικών σκευασμάτων πλην αυτών που χορηγεί το θε-
ραπευτικό κέντρο, άμεση αναφορά της όποιας χρήσης ναρ-
κωτικών ή εμπλοκής με την αστυνομία και με καταστάσεις 
υψηλού κινδύνου που μπορεί να οδηγήσουν στην κατοχή ή 
χρήση ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων, απαγόρευση κα-
τανάλωσης αλκοόλης, απαγόρευση παραμονής ή επίσκε-
ψης σε καταστήματα που σερβίρουν ή πωλούν αλκοόλ, πα-
ροχή δείγματος ούρων για εξέταση από το θεραπευτικό 
κέντρο]51. Υπάρχει όμως και ένας όρος που διατυπώνεται 
ως ακολούθως: «κατανοώ ότι υπάρχουν ορισμένες συμπε-
ριφορές που εάν δεν τις τηρήσω μπορεί να οδηγήσουν το 
Δικαστήριο να μου κάνει κάποια σύσταση η οποία να αφο-
ρά τη διακοπή της θεραπείας μου μέσω της διαδικασίας 
του ΔΘΝ. Τέτοιες συμπεριφορές συμπεριλαμβάνουν: επι-
θετικότητα, απειλές, σεξιστικά ή ρατσιστικά σχόλια, δια-
πληκτισμούς, κλοπή, παρεμβάσεις στο πρόγραμμα άλλων, 
χρή ση ή κατοχή ναρκωτικώ ν ή  αλκοό λ ή ά λλων σχετικώ ν 
ουσιώ ν σε χώ ρους του θεραπευτικού κέντρου ή  του Δικα-
στηρί ου». Αυτός ο όρος στην πραγματικότητα σημαίνει ότι 
ο υπό θεραπεία δράστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τη 
διακοπή του προγράμματος της θεραπείας μέσω του ΔΘΝ 
μπορεί να την επιβάλλει μόνο ο Δικαστής και όχι ο θερα-
πευτής. Άρα ο έλεγχος της θεραπευτικής πορείας και της 
εξέλιξής της εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η θεραπευτική διαδικασία «περνά-
ει» τα ζητήματα πειθαρχίας στο Δικαστή. Ο τελευταίος κα-
θώς παρακολουθεί εβδομαδιαίως τη θεραπευτική πορεία 
και την τήρηση των όρων που έχουν επιβληθεί μπορεί να 
επεμβαίνει και να επιβάλλει τις αποκαλούμενες «έξυπνες» 
τιμωρίες52, τις οποίες δεν θα μπορούσε ποτέ να επιβάλει 
ένα θεραπευτικό πρόγραμμα (π.χ. επιβολή ποινής παροχής 
κοινωφελούς εργασίας, περιορισμό κατ’ οίκον). Το ζήτημα 
αυτό θα αναλυθεί στο «ρόλο του δικαστή» αμέσως παρα-
κάτω, προκειμένου να αντιληφθούμε γιατί είναι σημαντική 
και χρήσιμη για το επιτυχές αποτέλεσμα, δηλαδή την απε-
ξάρτηση, η συνεργασία του δικαστικού και του θεραπευτι-
κού συστήματος.
Γενικά και όπως προκύπτει από τον τρόπο λειτουργίας των 
ΔΘΝ, η θεραπεία στο πρόγραμμα είναι καθημερινή, υπάρ-
χουν εβδομαδιαίες εμφανίσεις στο δικαστήριο, διεξάγεται 
εβδομαδιαία ανάλυση ούρων προκειμένου να διαπιστωθεί 
εάν έχει γίνει χρήση ή όχι (η συχνότητα καθορίζεται σύμ-
φωνα με το θεραπευτικό πρόγραμμα και αφορά σε τυχαί-
ες ημέρες της εβδομάδος), ενώ ελέγχεται και εκτιμάται η 
«ετοιμότητα» του ατόμου για εργασία ή για σπουδές. Το 
πρόγραμμα είναι συνήθως διάρκειας δώδεκα μηνών και 
μπορεί να παραταθεί σε λογικό πλαίσιο. Η διαδικασία της 

51.  Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι από τους όρους που 
επιβλήθηκαν και στην υπόθεση [Τ] που αποτελεί μια από τις 
υποθέσεις στις οποίες παρακολουθήθηκε η διαδικασία στο 
πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας.

52.  Ονομάζονται έξυπνες ποινές (smart sanctions) διότι όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει η μελέτη Hora, P. F., Schma, W. 
G., & Rosenthal, J. T. (1998). Therapeutic jurisprudence and 
the drug treatment court movement: Revolutionizing the 
criminal justice system’s response to drug abuse and crime 
in America. Notre Dame L. Rev., 74, 439 στη σελίδα 470: «δεν 
είναι ακριβώς ποινές με την έννοια του ποινικού δικαίου αλλά 
μια θεραπευτική απάντηση στην ρεαλιστική συμπεριφορά των 
παραβατών που βρίσκονται στο έλεος της εξάρτησης». Οι 
τύποι δε των κυρώσεων που επιβάλλονται από το ΔΘΝ σε έναν 
δράστη εξυπηρετούν στο να υπογραμμίζουν τη θεραπευτική 
προοπτική και το στόχο του ΔΘΝ.
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δικαστικής επίβλεψης της θεραπείας ολοκληρώνεται είτε 
με την αποφοίτηση του θεραπευόμενου είτε με τη διακοπή 
της θεραπείας και την παραπομπή στο παραδοσιακό ποι-
νικό δικαστήριο. Προκειμένου να διακοπεί η θεραπεία με 
απόφαση του δικαστή θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι επα-
νειλημμένα παραβιάζονται οι όροι του θεραπευτικού συμ-
βολαίου και οι τιμωρίες που έχουν επιβληθεί σε συνδυασμό 
με τις προτρεπτικές παρεμβάσεις του δικαστή δεν επανα-
φέρουν τον υπό θεραπεία δράστη στο πρόγραμμα53.
Η συχνότητα της παρουσίας ενώπιον του ΔΘΝ έχει συνδεθεί 
με την αποτελεσματικότητά του, ειδικά στις περιπτώσεις 
εξαρτημένων τοξικομανών με βεβαρημένο ιστορικό. Δια-
πιστώθηκε54 ότι οι θεραπευόμενοι υψηλού κινδύνου (high 
risk offenders) που (1) είχαν αντικοινωνική διαταραχή της 
προσωπικότητας (APD) ή (2) είχαν προηγουμένως αποτύ-
χει σε θεραπεία εξάρτησης από τα ναρκωτικά, είχαν καλύ-
τερα αποτελέσματα στη θεραπεία τους όταν έπρεπε να πα-
ρακολουθήσουν συχνές ακροάσεις ενώπιον του δικαστή. 
Οι δε θεραπευόμενοι αποδίδουν την επιτυχία τους για την 
ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος στις αλλη-
λεπιδράσεις τους με τον δικαστή. Οι «δράστες μειωμένου 
κινδύνου» (lower risk offenders) είχαν καλύτερη επίδοση 
με λιγότερη εντατική δικαστική εποπτεία και λιγότερες εμ-
φανίσεις ενώπιον του δικαστή, ενώ οι «δράστες υψηλου 
κινδυνου» (higher risk offenders) είχαν καλύτερη απόδοση 
με πιο εντατική εποπτεία. Οι συμμετέχοντες δε, με προη-
γούμενο ιστορικό θεραπείας της εξάρτησης είχαν πολύ κα-
λύτερη επίδοση στη θεραπεία όταν ήταν υποχρεωμένοι να 
παρακολουθήσουν δικαστικές ακροάσεις δύο φορές την 
εβδομάδα.
Γενικώς όμως έχει γίνει δεκτό ότι οι συχνές συνεδριάσεις 
ενώπιον του δικαστή είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό55 
των ΔΘΝ, το οποίο είναι απαραίτητο για να αναπτυχθεί η 
σχέση και η διάδραση μεταξύ δικαστή, θεραπευόμενου και 
θεραπευτή για την επιτυχία της θεραπείας.

Γ.  Ολοκλήρωση του θεραπευτικού 
προγράμματος, αποφοίτηση και θέματα ποινής

Η ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος σηματο-
δοτεί το τέλος της διαδικασίας ενώπιον του ΔΘΝ. Η παρα-
κολούθηση υποθέσεων αποκάλυψε ότι η αποφοίτηση του 
θεραπευόμενου από το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα εντός 
της αίθουσας του δικαστηρίου και ακολουθείται συγκεκρι-
μένο τυπικό κατά τη διάρκειά της. Για τους κατηγορούμε-
νους που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη θεραπεία ενώπιον 
ΔΘΝ, κάποια νομικά συστήματα προβλέπουν την απόσυρ-
ση των κατηγοριών υπό όρους, κάποια όχι άλλα μείωση 
των προβλεπομένων ποινών αλλά κυρίως αποκλείεται η 

53.  Department of Justice Canada Report (2009), Cooper, C.S., 
Franklin, B. and Mease, T., (2010). Establishing drug treatment 
courts: Strategies, experiences and preliminary outcomes. 
Volume one: Overview and survey results, Queensland Drug 
and Specialist Courts Review. Final Report (2016), Rossman, 
S.B., Roman, J.K., Zweig, J.M., Rempel, M., Lindquist, C.H., 
Willison, J.B., Downey, P.M. and Fahrney, K., (2011). The 
multi-site adult drug court evaluation: Study overview and 
design. Washington, DC: Urban Institute.

54.  National Drug Court Institute (NDCI), 2004. Vol. IV, Issue 2. 
https://www.ndci.org/resources/publications-resources/
drug-court-review/2004-p/ (ανάκτηση 5.9.2017).

55.  Σημ. 50, σελ. 45-59.

ποινή εγκλεισμού σε καταστήματα κράτησης56. Στα Κανα-
δικά ΔΘΝ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος δεν επιβάλλεται ποινή εγκλεισμού57. Στις περιπτώσεις 
όπου απαιτείται ρητά εκ της νομοθεσίας, ότι για συγκε-
κριμένο αδίκημα, κυρίως εκ της βαρύτητάς του, πρέπει 
να επιβληθεί ποινή,58 τότε επιλέγεται  εναλλακτική του 
εγκλεισμού ποινή.

VI.  Ο ρόλος του δικαστή 
και η «δικαστική ομάδα»

Στο κοινοδίκαιο ο ρόλος του δικαστή59 έχει κριθεί ως ου-
δέτερος ή/και παθητικός ενώ στα ΔΘΝ είναι ενεργητικός 
και κυρίως διαδραστικός. Η σταση του δικαστή αποτελεί 
κυριάρχο στοιχείο απο το οποιο εξαρταται η επιτυχής εξέ-
λιξη της θεραπείας. Ο δικαστής του ΔΘΝ έχει μεν ηγετικό 
ρόλο στη διαδικασία αλλά δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι τα 
ΔΘΝ λειτουργούν ως ομάδα. Στην εβδομαδιαία συνεδρία-
ση των ΔΘΝ, όπως προείπαμε, παρίσταται ο δικαστής, ο ει-
σαγγελέας, τόσο ο επαρχιακός όσο και ο ομοσπονδιακός 
(όπου προβλέπεται), ο συνήγορος υπεράσπισης και ο θε-
ραπευτής.
O δικαστής παίζει κρίσιμο ρόλο στη σχέση που θα αναπτυ-
χθεί μεταξύ των συμμετεχόντων στη ομάδα του ΔΘΝ. Επι-
βλέπει τη θεραπεία αλλά στοχεύει παράλληλα στην ομαλή 
επίλυση τυχόν προβλημάτων μεταξύ των θεραπευτών και 
των λειτουργών της δικαιοσύνης. Ένα κύριο μέλημά του 
είναι το πώς τυχόν «απείθειες - παραπτώματα» του θερα-
πευόμενου και μη υπακοή του στους όρους του θεραπευ-
τικού συμβολαίου μπορούν να «γίνουν» διαχειρίσιμες με 
απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση της θεραπείας. Ως παρα-
πτώματα αναφέρονται ενδεικτικά η μη εμφάνιση του θερα-
πευόμενου σε ορισμένη συνάντηση με το θεραπευτή, η μη 
λήψη ούρων για εξέταση ή κάποια συμπεριφορά που ση-
ματοδοτεί τον κίνδυνο επαναφοράς στη χρήση (relapse)60. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως προέκυψε από τη συμμετο-
χική παρατήρηση στην έρευνα στον Καναδά αλλά και από 
τις λοιπές έρευνες61, ο δικαστής προσπαθεί να γεφυρώσει 
τις αντιλήψεις των μερών της ομάδος προς όφελος της δια-

56.  Σημ. 3, σελ. 5, βλ. επίσης Rossman, S. B., Roman, J. K., Zweig, 
J. M., Rempel, M., Lindquist, C. H., Willison, J. B., ... & 
Fahrney, K. (2011). The multi-site adult drug court evaluation: 
Study overview and design. Washington, DC: Urban Institute. 
σελ. 7.

57.  Department of Justice Canada Report (2009).
58.  Σημ. 45.
59.  Hora, P. F., & Stalcup, T. (2007). Drug treatment courts in 

the twenty-first century: The evolution of the revolution in 
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(2001). Problem-oriented courts: Innovative solutions to 
intractable problems?. Journal of judicial administration, 
11(1), 8-27, Winick, B. J., & Wexler, D. B. (2001). Drug 
treatment court: Therapeutic jurisprudence applied. Touro L. 
Rev., 18, 479, Casey, P., & Rottman, D. B. (2000). Therapeutic 
jurisprudence in the courts. Behavioral sciences & the law, 
18(4), 445-457, Dorf, M. C., & Sabel, C. F. (2000). Drug 
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60.  Ο αγγλικός όρος της υποτροπής στη χρήση είναι «relapse» ενώ 
της υποτροπής στο έγκλημα «recidivism». Στα ΔΘΝ η υποτρο-
πή στη χρήση σηματοδοτεί και επαναφορά του θεραπευόμενου 
σε εγκληματική συμπεριφορά.

61.  Σημ. 3, σελ. 21.
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δικασίας και του θεραπευόμενου, δίνοντας παράλληλα το 
μήνυμα της υπεύθυνης και συγκροτημένης επίβλεψης της 
διαδικασίας.
Στο σύγγραμα για τους δικαστές των ΔΘΝ (Drug Court 
Judicial Benchbook) προσδιορίστηκαν εννέα κυρίαρχα και 
απαραίτητα χαρακτηριστικά για το δικαστή του ΔΘΝ, ο ο-
ποίος ηγείται μεταξύ ίσων (is a leader among equals) σε μια 
διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών62:
1. Συμμετέχει πλήρως ως μέλος στην ομάδα του ΔΘΝ και 
είναι αφοσιωμένος στο πρόγραμμα, στην αποστολή, στους 
στόχους και στις εργασίες του δικαστηρίου, ώστε να εξα-
σφαλίσει την επιτυχία τους.
2. Ως μέρος της ομάδας, ο δικαστής συμβουλεύει πάντα με 
στόχο την αποτελεσματικότητα και επιβάλλει κυρώσεις για 
τη μη συμμόρφωση του υπό θεραπεία δράστη με το πρό-
γραμμα.
3. Είναι γνώστης των θεμάτων που αφορούν στην εξάρτη-
ση και στη φαρμακολογία και εφαρμόζει αυτή τη γνώση 
του για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος.
4. Έχει γνώσεις σχετικά με το φύλο, την ηλικία και τα πο-
λιτιστικά θέματα που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία 
του εξαρτημένου δράστη στη θεραπεία.
5. Ο σχεδιασμός του στο ΔΘΝ συμπεριλαμβάνει όλους τους 
απαραίτητους οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς 
με τους οποίους οφείλει να συνεργάζεται συντονισμένα για 
αποτελεσματικές και καινοτόμες λύσεις.
6. Γίνεται υποστηρικτής του προγράμματος και συμβάλ-
λει στην ανάπτυξή του στην κοινωνία μέσω του ηγετικού 
του ρόλου.
7. Καθοδηγεί αποτελεσματικά την ομάδα τηρώντας όλα τα 
πρωτόκολλα και τις διαδικασίες του προγράμματος.
8. Γνωρίζει τον αντίκτυπο που έχει η κατάχρηση ουσιών 
στο ποινικό σύστημα, στη ζωή των παραβατών, στις οικο-
γένειές τους και στο κοινωνικό σύνολο εν γένει.
9. Συμβάλλει στην εκπαίδευση των συναδέλφων του και 
των δικαστικών αρχών με στόχο την αποτελεσματικότη-
τα των ΔΘΝ.
Η Αμερικάνικη Ένωση Δικαστών (AJA), η οποία έχει μέλη 
της δικαστές τόσο από την Αμερική όσο και από τον Κανα-
δά, βασιζόμενη στις έρευνες που διεξήχθησαν στην Αμε-
ρική, ειδικά για το ρόλο του δικαστή, προτάσσει τέσσερις 
Αρχές63 που αφορούν στο δίκαιο χαρακτήρα της διαδικα-
σίας. Οι Αρχές αυτές σχετίζονται με την επιτυχή λειτουργία 
των ΔΦΝ και αφορούν όλες τις χώρες στις οποίες λειτουρ-
γούν τέτοια δικαστήρια.
Ως Πρώτη Αρχή ορίζεται η αποκαλούμενη αρχή της «φω-
νής» (voice). Η αρχή αναφέρεται τόσο στο δικαίωμα όσο 
και στην πραγματική δυνατότητα του θεραπευόμενου να 
μιλήσει και να εκθέσει την άποψή του ενώπιον του δικα-
στή. Αυτή η δυνατότητα αυξάνει το αίσθημα ικανοποίησης 
των θεραπευομένων σχετικά με τη διαδικασία και έτσι επη-
ρεάζει θετικά την επιθυμία τους να συνεχίσουν αλλά κυ-
ρίως να αποδεχτούν με θετικό τρόπο την όποια απόφαση 

62.  Σημ. 50, σελ. 47, 13.
63.  MacKenzie, B. (2016). The Judge Is the Key Component: The 

Importance of Procedural Fairness in Drug-Treatment Courts.
Ct. Rev., 52, p.8.

του δικαστή.Έχει διαπιστωθεί64 ότι οι τακτικές ακροάσεις, 
η επαφή, η επικοινωνία και η συνομιλία με το δικαστή, ειδι-
κά όταν είναι το ίδιο πρόσωπο και δεν αλλάζει, εδραιώνει 
στον θεραπευόμενο την πεποίθηση ότι ο δικαστής ενδιαφέ-
ρεται για την πρόοδο της θεραπείας του. Όταν ερωτήθηκαν 
σε σχετική έρευνα οι θεραπευόμενοι απάντησαν:65

«O δικαστής βοηθά, νοιάζεται, θέλει να προχωρήσεις τη 
ζωή σου μαζί του».
«Ο δικαστής ... είναι σαν πατέρας από μια άποψη ... φαί-
νεται να ξέρει το παρελθόν σου, τα παιδιά σου, το όνομά 
σου, εννοώ ότι γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες για σένα, θυ-
μάται τι συζήτησε μαζί σου την τελευταία φορά που σε είδε 
στο δικαστήριο».
«Αν έχεις τον ίδιο δικαστή που επιβλέπει το πρόγραμμά σου 
και είναι σταθερός, τότε όλοι γνωρίζουμε τι να περιμένου-
με, αλλά όταν έχεις πολλούς δικαστές που αλλάζουν στη 
διαδικασία, δεν γνωρίζουν τι έχεις περάσει ή τι συμβαίνει 
στη ζωή σου».
«Όταν έχεις τον ίδιο δικαστή, αυτός μπορεί να παρακολου-
θήσει καλύτερα τι κάνεις, ένας είναι πάντα καλύτερος από 
πολλούς γιατί αποκτάς ένα σταθερό σύνδεσμο»
«Όταν έχεις ένα προσωπικό ζήτημα είναι ωραίο να το ανα-
γνωρίζει κάποιος ως τέτοιο. Νομίζω ότι ο ίδιος δικαστής 
είναι καλύτερος από πολλούς που εναλλάσσονται, επειδή 
αποκτάς μια αναφορά σε αυτόν».
Η Δεύτερη Αρχή που πρέπει να διέπει τη διαδικασία είναι η 
ουδετερότητα (neutrality). Αυτή η αρχή αντανακλά τη Δι-
καιοσύνη. Ο θεραπευόμενος που πιστεύει ότι ο δικαστής 
εξισορροπεί τις δύο πλευρές (θεραπευτή – θεραπευόμε-
νου), αποδέχεται ευκολότερα την απόφασή του σε σχέση 
με κάποιον που πιστεύει ότι ο δικαστής έχει ήδη προαπο-
φασίσει ανεξάρτητα από τον θεραπευόμενο και την άποψη 
του ή τη θέση του επί του θέματος. Έτσι η δεύτερη αρχή βε-
βαιώνει ότι η πρώτη εφαρμόζεται. Δηλαδή ο θεραπευόμε-
νος που εξηγεί στο ακροατήριο τι ακριβώς συνέβη (π.χ. σε 
μια περίπτωση υποτροπής χρήσης ουσιών) δεν πρέπει να 
λαμβάνει το μήνυμα από την έδρα ότι αγνοείται η εξήγησή 
του. Ο δικαστής σε αυτή τη διαδικασία δεν προσποιείται ότι 
τον ακούει αντίθετα προσπαθεί να εξισορροπήσει τις επι-
ταγές του θεραπευτικού συμβολαίου και τις θέσεις του θε-
ραπευτή με τη θέση του θεραπευόμενου.
Τρίτη Αρχή είναι η αντιμετώπιση του θεραπευόμενου με σε-
βασμό (respectful treatment). Έχει διαπιστωθεί ότι η αντι-
μετώπιση του θεραπευόμενου με αξιοπρέπεια δημιουρ-
γεί το στοιχείο της πολιτισμένης διαδικασίας, όμως αυτό 
δεν κρίνεται επαρκές ως στοιχείο για την πλήρωση της αρ-
χής. Ούτε ο δίκαιος χαρακτήρας της διαδικασίας κρίνεται 
επαρκές στοιχείο από μόνο του. Στο ΔΘΝ πρέπει τόσο ο θε-
ραπευόμενος του οποίου εξετάζεται η υπόθεση, όσο και 
όσοι θεραπευόμενοι παρακολουθούν τη διαδικασία αναμέ-
νοντας τη δική τους σειρά εκφώνησης, να βιώνουν το αί-
σθημα της Δικαιοσύνης. Το ότι έκαστος έχει δικαιώματα 
τα οποία προστατεύονται πρέπει να γίνεται αντιληπτό από 
όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Η ουσιαστική 
νομιμότητα της διαδικασίας σύμφωνα με τις έρευνες, ιδρύ-

64.  Rossman, S. B., Roman, J. K., Zweig, J. M., Rempel, M., 
Lindquist, C. H., Willison, J. B., ... & Fahrney, K. (2011). The 
multi-site adult drug court evaluation: Study overview and 
design. Washington, DC: Urban Institute.

65.  Σημ. 63.
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εται και εκδηλώνεται μέσω της ευγενικής συμπεριφοράς 
του δικαστή που δείχνει σεβασμό στο θεραπευόμενο. Αυ-
τός ο σεβασμός ανταποδίδεται από το θεραπευόμενο και 
έτσι επηρεάζεται θετικά η όλη διαδικασία και η συμμόρφω-
ση στις απαιτήσεις του προγράμματος.
Τέταρτη Αρχή ορίζεται η ύπαρξη και λειτουργία αξιόπι-
στων Κρατικών Αρχών (trustworthy authorities). Οι Αρ-
χές πρέπει να θεωρούνται καλοπροαίρετες, να φροντίζουν 
και να προσπαθούν ειλικρινά να βοηθήσουν τους υπό θε-
ραπεία δράστες. Η εμπιστοσύνη στις Αρχές κτίζεται αφε-
νός όταν οι κατηγορούμενοι ακούγονται και αφετέρου όταν 
τους επεξηγείται από το δικαστή πώς η απόφασή του κάθε 
φορά, αφορά τις προσωπικές τους ανάγκες. Όταν μεταξύ 
του δικαστή και του θεραπευόμενου δημιουργηθεί ένα επί-
πεδο εμπιστοσύνης το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και εάν 
η απόφαση του δικαστή δεν είναι σύμφωνη με τη δική τους 
άποψη είναι πεπεισμένοι ότι τους έχει ακούσει προσεκτικά 
και έχει αποφασίσει δίκαια.
Από την παρακολούθηση επ’ ακροατηρίω ακροάσεων στο 
δικαστήριο της πολιτείας Ottawa στον Καναδά διαπιστώ-
θηκε ότι ο δικαστής του ΔΘΝ συνεδριάζει μια φορά την 
εβδομάδα. Για κάθε περίπτωση που εκφωνούσε, επέβλε-
πε τη θεραπευτική πορεία μέσω της ενημέρωσης του από 
το θεραπευτικό λειτουργό, ρωτούσε τον θεραπευόμενο εάν 
έχει κάτι να αναφέρει για το Σαββατοκύριακο που πέρασε 
και εάν έχει κάποιο άλλο περιστατικό που θέλει να καταθέ-
σει για αυτές τις επτά ημέρες που μεσολάβησαν μεταξύ της 
προηγούμενης εμφάνισής του στο δικαστήριο και της τε-
λευταίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, όσοι από τους θεραπευ-
όμενους αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στη θεραπευτική 
πορεία τους και στην καθημερινότητά τους, την ανέφεραν 
ανενδοίαστα και εξηγούσαν στο δικαστή τι συνέβη, πώς δι-
αχειρίστηκαν το ζήτημα και συζητούσαν μαζί του πώς σκό-
πευαν να συνεχίσουν. Η κάθε ακρόαση ήταν ολιγόλεπτη 
καθώς και ο δικαστής και ο θεραπευόμενος ήταν εξοικειω-
μένοι με τη διαδικασία και συνομιλούσαν την «ίδια γλώσ-
σα». Η προσέγγιση από το δικαστή δεν ήταν ούτε ανακρι-
τικού τύπου, ούτε αδιάφορη ούτε ανέμενε «στρατιωτικού» 
τύπου αναφορά εκ μέρους του θεραπευόμενου. Ο δικα-
στής ακόμη και όταν επέβαλλε κάποια τιμωρία λόγω πα-
ραβίασης όρου του θεραπευτικού συμβολαίου, δεν είχε 
εξουσιαστικό ρόλο στην προσέγγισή του. Η «προβολή» 
της δικαστικής εξουσίας έλειπε τόσο στη διαδικασία στο 
ακροατήριο όσο και στις συναντήσεις πριν το δικαστήριο. 
Ήταν όμως απολύτως ευκρινές σε όλους τους συμμετέχο-
ντες ότι ο δικαστής διοικούσε τη διαδικασία ήρεμα, σταθε-
ρά, αποφασιστικά και χωρίς ανταγωνισμό, με στόχο την 
επιτυχία της θεραπείας.
Προκειμένου να αντιληφθούμε την επ’ ακροατηρίω διαδι-
κασία κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ο διάλογος σε μια 
από τις υποθέσεις που παρακολουθήθηκαν. Η προσέγγι-
ση που παρατηρήθηκε σε αυτή την υπόθεση ήταν σχεδόν 
πανομοιότυπη με όλες τις υποθέσεις που διεξήχθησαν και 
δεν ήταν χαρακτηριστικό ενός μόνο δικαστή ΔΘΝ. Όλοι οι 
δικαστές που παρακολουθήθηκαν και προήδρευαν στις δι-
κασίμους που διεξήχθη η έρευνα είχαν παρομοια συμπερι-
φορά66.
Δικαστής (Δ) (μπαίνει στην αίθουσα και απευθύνεται σε χα-
ρούμενο ύφος): Καλημέρα κύριε Σμιθ, τι κάνετε;

66.  Τα ονόματα που χρησιμοποιούνται είναι τυχαίας επιλογής.

Σμιθ (Σ): Καλημέρα σας, είμαι καλά εσείς; (σε χαρούμενο 
ύφος και ήρεμο)
Δ: Πολύ καλά ευχαριστώ! Τζων,67 έχεις κάποιο περιστατικό 
να αναφέρεις για τις ημέρες που πέρασαν; (σε ήρεμο φιλι-
κό και καλοπροαίρετο ύφος)
Σ: Όχι κυρία Δικαστή δεν έγινε κάτι, όλα κυλούν σε ρουτί-
να, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είμαι καλά.
Θεραπεύτρια (Θ): Πήγε πολύ καλά δεν υπάρχει κάτι άλλο 
ν’ αναφερθεί.
Δ: Πολύ ωραία, μπράβο Τζων συνέχισε έτσι, θα τα πούμε 
την άλλη φορά και επειδή τα πήγες εξαιρετικά δικαιούσαι 
μια κάρτα καφέ (coffee card). Μπράβο (και τον χειροκρο-
τεί ήρεμα και με προτροπή της το ίδιο κάνουν και οι παρευ-
ρισκόμενοι).
Σ: Ευχαριστώ, γεια σας (ο Τζων Σμιθ παραμένει στο ακροα-
τήριο μέχρι να τελειώσουν οι υπόλοιπες υποθέσεις).
Εάν στο ιστορικό του θεραπευόμενου υπάρχει δυσκολία με 
την εργασία του ή με κάποιο οικογενειακό θέμα η συζήτη-
ση με το δικαστή επεκτείνεται και σε αυτό. Στην περίπτωση 
που μια νεαρή θεραπευόμενη είχε χωρίσει με τον σύντροφό 
της, ο οποίος ήταν εξαρτημένος, ο διάλογος ήταν ο εξής:
Δ: Πώς ήταν η εβδομάδα σου Κάθριν;
Κ: Εντάξει είμαι, αλλά είχα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Είδα 
τον πρώην μου που νόμιζα ότι ήταν στο Τορόντο. Μου μί-
λησε, γύρισα, τον αναγνώρισα και μου κόπηκε η αναπνοή 
(ο «πρώην» της Κάθριν ήταν και παρέμενε εξαρτημένος και 
έκαναν για χρόνια χρήση μαζί. Η διακοπή της σχέσης μαζί 
του ήταν μέρος του θεραπευτικού της πλάνου).
Δ: Τι έκανες; Κατάφερες να το διαχειριστείς; Πώς είσαι; 
(διατύπωση λόγου με ειλικρινές ενδιαφέρον).
Κ.: Προσπάθησα και τον απέφυγα. Ειδικά όταν μου είπε να 
συναντηθούμε για καφέ κατάφερα και τον απέφυγα. Νομί-
ζω ότι είμαι καλά. Ναι, είμαι καλά το αντιμετώπισα.
Δ: Έκανες τη σωστή επιλογή. Είπες όχι. Είμαι περήφανη για 
σένα. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία Κάθριν, έτσι δεν είναι;
Κ: Ναι, είμαι καλά τώρα. Έχει τελειώσει. (Χαμογελά πει-
στικά).
Θεραπεύτρια: Η Κάθριν έχει πολύ καλή απόδοση στην ανά-
ληψη των ευθυνών της και είναι θετική.
Δ: Κάθριν πήγες πολύ καλά και δικαιούσαι μια κάρτα καφέ 
και να αποχωρήσεις νωρίτερα.
(Χειροκροτήματα)
Οι έρευνες68 αναδεικνύουν ως τους πιο αποτελεσματικούς 
δικαστές των ΔΘΝ αυτούς που δείχνουν σεβασμό στο θε-
ραπευόμενο, είναι ενθουσιώδεις, ακούν προσεκτικά, ενδι-
αφέρονται για την πορεία του, γνωρίζουν γι’ αυτόν και την 
προσωπική του ιστορία, δείχνουν κατανόηση, είναι προ-
βλέψιμοι και δίκαιοι. Η αποτελεσματικότητα επιβεβαιώνε-
ται από τα ποσοστά τήρησης αποχής από τη χρήση ουσιών 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας, από τα ποσοστά αποφοί-
τησης από το πρόγραμμα και από τα ποσοστά της μείωσης 
ή/και εξάλειψης της υποτροπής. Παράλληλα συνεντεύξεις 

67.  Ο δικαστής τους απευθύνει το λόγο με το μικρό τους όνομα. 
Αυτό έχει κριθεί θετικό για τη διαδικασία των ΔΘΝ.

68.  Σημ. 63 σελ. 18. Βλ. επίσης σημ. 64.
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με τους θεραπευόμενους επιβεβαίωσαν ότι τα υψηλά ποσο-
στά επιτυχίας συνδυάζονται με το πρόσωπο του δικαστή69.

VII.  Η υποτροπή στη χρήση κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας - 
Ποινές και επιβραβεύσεις

Η απόφαση του Εφετείου της Αλμπέρτα στην υπόθεση 
McDonald70 επεσήμανε ότι συνιστά γεγονός πως η υπο-
τροπή στη χρήση των ουσιών είναι μέρος της θεραπείας 
και ότι πολλές εξαρτήσεις επειδή είναι μεγάλης διάρκειας 
αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολες στη διαχείρισή τους. 
Το δικαστήριο είπε μεταξύ άλλων, ότι ο κύριος ρόλος των 
ΔΘΝ είναι να «σπάσει» την καθημερινή ρουτίνα του εξαρ-
τημένου που είναι αντικοινωνική (anti-social) και αυτοκα-
ταστροφική (self-harming).
Τα ΔΘΝ αναγνωρίζουν ότι η υποτροπή στη χρήση κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας αποτελεί μέρος της θεραπείας71 και 
γι’ αυτόν το λόγο η υποτροπή δεν συνιστά αυτόματο λόγο 
αποβολής από το ΔΘΝ και άμεσης παραπομπής στο παρα-
δοσιακό ποινικό δικαστήριο. Επίσης αναγνωρίζουν ότι η 
εξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες είναι μια χρόνια υπο-
τροπιάζουσα ασθένεια, γι’ αυτό και όσοι παρουσιάζουν 
μη συμμόρφωση στο θεραπευτικό συμβόλαιο ενθαρρύνο-
νται να μην το εγκαταλείψουν. Βέβαια τόσο η ενθάρρυν-
ση όσο και η μη συμμόρφωση συνοδεύονται στην πρώτη 
περίπτωση από επαίνους και μικρές ανταμοιβές και στη 
δεύτερη απο κλιμακωτή ς αυστηρό τητας κυρώ σεις. Οι κυ-
ρώσεις συνήθως αφορούν σε: συγγραφή μιας εργασίας ή 
επιστολής επεξηγήσεων και απολογίας που θα προσκομι-
σθεί στο δικαστήριο, αυξημένο αριθμό εξετάσεων ούρων, 
«επανεκκίνηση» θεραπευτικής φάσης, κοινοτική εργασία, 
κατ’ οίκον περιορισμό, χαμηλού ύψους πρόστιμο, αλλα-
γή των όρων περιορισμού με άλλους, ηλεκτρονική παρα-
κολούθηση αλλά και άρση των όρων και επιβολή εγκλει-
σμού στη φυλακή για κάποιο μικρό διάστημα ίσως και μια 
ημέρα. Η τελευταία τιμωρία, αυτή του εγκλεισμού, συνι-
στά την αυστηρότερη και έσχατη τιμωρία72. Το Δικαστήριο 
με αυτές τις κυρώσεις αποβλέπει στην πρόληψη και απο-
τροπή τέλεσης νέου εγκλήματος73. Ειδικά για την τιμωρία 
με ολιγοήμερο ή/και μιας ημέρας εγκλεισμό διαπιστώθη-
κε στις σχετικές έρευνες στις ΗΠΑ ότι η επιλογή της τιμω-
ρίας συνδεόταν μόνο με τον ορατό κίνδυνο νέας σύλληψης 
είτε για ναρκωτικά είτε για άλλο σχετιζόμενο με την εξάρ-
τηση έγκλημα74.
Όλες οι προαναφερόμενες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι 
πριν την εβδομαδιαία διαδικασία στο ακροατήρο λαμβάνει 
χώρα μια συνεδρίαση της «δικαστικής ομάδος» σε συμβού-

69.  Σημ. 57.
70.  R. v. McDonald (2015) A.J. No 303.
71.  Σημ. 57, σελ. 32, 52.
72.  Turner, S., Longshore, D., Wenzel, S., Deschenes, E., 

Greenwood, P., Fain, T., ... & Greene, J. (2002). A decade of 
drug treatment court research. Substance Use & Misuse, 37 
(12-13), 1489-1527, σελ. 1491, Queensland Drug and Specialist 
Courts Review. Final Report (2016), Cooper, C. S., Franklin, 
B., & Mease, T. (2010). Establishing drug treatment courts: 
Strategies, experiences and preliminary outcomes. Volume 
one: Overview and survey results. σελ. 71.

73.  Σημ. 63, σελ. 24.
74.  Σημ. 63, σελ. 38.

λιο. Σε αυτές τις μη δημόσιες συνεδριάσεις τόσο ο δικαστής 
όσο και ο εισαγγελέας ενημερώνεται από το θεραπευτή για 
τη θεραπευτική πορεία του κάθε ατόμου που εποπτεύει. Η 
ενημέρωση αυτή αφορά τόσο στην καλή εξέλιξη και στις 
λεπτομέρειές της όσο και σε τυχόν προβληματικές κατα-
στάσεις. Η δικαστική ομάδα για τα περιστατικά που παρου-
σιάζουν δυσκολία στην τήρηση των όρων προαποφασίζει 
αυτό που θα ακολουθήσει στο ακροατήριο, το οποίο όμως 
το διαχειρίζεται ο δικαστής.
Προκειμένου να γίνει κατανοητό αυτό, θα παρατεθούν στη 
συνέχεια στοιχεία από μια υπόθεση που παρακολουθήθη-
κε. Στην υπόθεση του Μπιλ (τυχαίο όνομα), η θεραπεύτρια 
στη συνάντηση της ομάδος πριν τη διαδικασία στο ακροα-
τήριο  (Αύγουστος 2017, Ottawa DTC) ανέφερε:
Θεραπεύτρια (Θ): Ο Μπιλ έχει μια αγωνιώδη συμπεριφορά, 
μοιάζει να υπεκφεύγει, χθες δεν μπορούσε να ουρήσει για 
το τεστ, έχει χάσει βάρος, νομίζω ότι έχουμε «κόκκινες ση-
μαίες» (red flags).
Δικαστής (Δ): Δεν είμαι σίγουρη ότι μας λέει την αλήθεια. 
Μήπως να δούμε το θέμα των ποινών; (εννοεί, των προβλε-
πομένων από τη διαδικασία του ΔΘΝ).
Εισαγγελέας (Ε): Θα πρότεινα δέκα ώρες κοινοτικής ερ-
γασίας.
Δ: Είναι πολλές, ίσως οκτώ ώρες είναι αρκετές.
Θ: Είναι χειριστικός με το σύστημα. Εάν επιβληθεί κοινοτι-
κή εργασία θα είναι σα να τη «γλίτωσε». Προτείνω ανάκλη-
ση των όρων του. Ήταν καλά πριν τις 4 Ιουλίου 2017. Δεν 
ούρησε στις 4 Ιουλίου και κατόπιν «ξέφυγε».
Δ: Δεν έχουμε όμως απόδειξη στο ότι έκανε χρήση.
Ε: Ήταν χειριστικός με το τελευταίο τεστ ούρων.
Δ: Παρουσιάζει ίδιο τρόπο αντίδρασης με τότε που «ξέφυ-
γε» πάλι, αλλά δεν έχουμε αποδείξεις. Το να μην ουρήσει 
δεν αποδεικνύει ότι έκανε χρήση.
Ε: Ίσως τότε είναι προτιμότερο να προειδοποιηθεί ότι επί-
κειται ανάκληση των όρων του.
Να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης δι-
απιστώθηκε (όπως και σε συναντήσεις που παρακολουθή-
θηκαν με άλλο δικαστή και άλλο θεραπευτή σε άλλη δικά-
σιμο) πως η συνομιλία λάμβανε χώρα σε απόλυτα ήρεμο 
και συνεργατικό πνεύμα με ενδιαφέρον και ειλικρινή ανη-
συχία για την υπόθεση του θεραπευόμενου και την έκβα-
ση της πορείας του. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της ομά-
δος είχαν απόλυτη διάθεση εύρεσης συναινετικής λύσης 
και δεν επέμεινε κάποιος στο ότι «αφού προσπαθεί να εξα-
πατήσει τους θεραπευτές θα πρέπει να τον τιμωρήσουν πα-
ραδειγματικά». Αντιθέτως, η δικαστής έκανε κατανοητό σε 
όλους με ήρεμο τρόπο, ότι η μη παροχή δείγματος ούρων, 
είναι μεν παράπτωμα, όχι όμως απόδειξη χρήσης. Έτσι έθε-
σε τα νομικά όρια μεταξύ των ενδείξεων και των αποδείξε-
ων που χρειάζεται η ποινική διαδικασία για να καταγνώσει 
ενοχή. Ας δούμε όμως τι ακολούθησε στη διαδικασία (την 
ίδια ημέρα) στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Δικαστής (Δ): Καλημέρα Μπιλ, τι κάνεις;
Μπιλ(Μ): Καλημέρα σας. Θα ήθελα να πω ότι χθες δεν κα-
τάφερα να ουρήσω για το προβλεπόμενο τεστ, βρέθηκα σε 
μια κατάσταση που ένοιωθα φοβισμένος. Απολογούμαι για 
αυτό που έγινε αλλά δεν είχα σκοπό να το κάνω.
Δ: Μήπως συμβαίνει κάτι;
Μ: Όχι.
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Θεραπεύτρια (Θ): Ο Μπιλ δεν έδωσε δείγμα για τεστ ού-
ρων. Συμπλήρωσε όμως τις κοινοτικές ώρες εργασίας του 
επιτυχώς.
Δ: Μπιλ, σου είχε επιβληθεί (ως ποινή) να κάνεις μια εργα-
σία, η οποία αφορούσε στο να περιγράψεις τι κάνεις κάθε 
μέρα (daily chart).
Μ: Ναι το έκανα αλλά είναι πολύ μικρό κείμενο (παραδίδει 
ένα μικρό χαρτί στη Δικαστή).
Δ: Απ’ ότι βλέπω, δεν έχεις καταβάλει κάποια σημαντι-
κή προσπάθεια για αυτό το κείμενο, δεν έχεις περιγρά-
ψει όπως όφειλες την κάθε ημέρα σου. Ανησυχώ για εσένα 
Μπιλ, βλέπω «κόκκινες σημαίες». Είσαι πράγματι σίγουρος 
ότι μου λες όλη την αλήθεια;
M: Δεν κρατώ κάποιο μυστικό.
Δ: Εάν δεν είσαι ειλικρινής, αυτό συνιστά μια πράξη εκ μέ-
ρους σου (η δικαστής είναι πολύ ήρεμη αλλά δείχνει σαν να 
γνωρίζει κάτι που δεν της ομολογεί ο Μπιλ).
Εισαγγελέας (Ε): Δεν έχει δώσει δείγμα ούρων ούτε το 
Μάιο, ούτε στις 4 Ιουλίου και όταν δεν γίνονται αυτές οι εξε-
τάσεις ξεκινάμε κάθε φορά νέα μέτρηση-αξιολόγηση. (Εν-
νοεί ότι για να βρεθεί ποια είναι η «καθαρή μέρα» από την 
οποία θα ξεκινήσουν να μετρούν πόσες «καθαρές μέρες» 
έχει συμπληρώσει για την ολοκλήρωση του προγράμματος 
ή για την επόμενη φάση αυτού, πρέπει να παρέχει ανελλι-
πώς δείγμα ούρων). Δεν θα βγει ποτέ από εδώ ο Μπίλ, δεν 
θα ολοκληρώσει, συμμερίζομαι την αγωνία της Δικαστή και 
προτείνω ανάκληση των όρων για μια ημέρα.
Δικηγόρος υπεράσπισης (ΔΥ): Καθ’ όλη την εβδομάδα, ο 
Μπίλ ήταν πάντα στην ώρα του για τη θεραπεία και έχει 
πρόβλημα με την ουροδόχο κύστη του. Δεν μπορεί εύκολα 
να ουρήσει (shy bladder). Προτείνουμε την τιμωρία της κοι-
νοτικής εργασίας και όχι αυτήν της ανάκλησης των όρων. 
Είναι η καλύτερη λύση σε αυτή την περίπτωση.
Δ: Γνωρίζεις Μπιλ, ότι το να μην κάνεις το τεστ της ανάλυ-
σης ούρων είναι σοβαρό παράπτωμα. Περισσότερη κοινο-
τική εργασία θα ήταν βοηθητική αλλά θέλουμε ένα δείγμα 
ούρων για ανάλυση. (Η δικαστής δείχνει πολύ σκεπτική και 
προβληματισμένη αλλά και αποφασιστική να δώσει τέλος 
σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί από την ομάδα ως «χειρα-
γώγηση του συστήματος» εκ μέρους του Μπιλ.)
Μ: Είμαι πολύ αγχωμένος αυτή τη στιγμή (έχει κοκκινίσει 
και ιδρώσει). Νομίζω ότι θα τα παρατήσω.
Δ: Ξέρεις, είμαι ευχαριστημένη που για αρκετό καιρό τώρα 
είσαι στην ώρα σου για τη θεραπεία αλλά εάν φύγεις από το 
πρόγραμμα δεν θα ξεκινήσεις από την πρώτη φάση (εννοεί 
ότι εάν σταματήσει θα παραπεμφθεί στη παραδοσιακή ποι-
νική διαδικασία και δεν θα του επιβληθεί ως τιμωρία να ξα-
ναρχίσει από την πρώτη φάση το πρόγραμμα).
Μ: Δεν κατάφερα να ουρήσω αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ 
ότι κινδυνεύω τώρα να με στείλετε πίσω στη φυλακή. Δεν 
πηγαίνω πίσω στη φυλακή! (είναι εξαιρετικά αγχωμένος, 
έχει νοιώσει την πίεση και είναι ορατό σε όλους τους πα-
ρευρισκόμενους).
Δ: Εάν σου πω να κάνεις οκτώ ώρες κοινοτικής εργασίες 
μέχρι την επόμενη Τετάρτη θα το κάνεις;
Μ: Ναι σύμφωνοι (That’s a deal). (Ο Μπιλ πηγαίνει στο τε-
λευταίο έδρανο των καθισμάτων της αίθουσας, είναι κόκ-
κινος, έχει ιδρώσει, κάθεται στο κάθισμα εξαιρετικά ανή-
συχος και βγάζει το φούτερ του παραμένοντας με μια 
μπλούζα με κοντό μανίκι, ενώ δεν κάνει ζέστη. Οι υπόλοι-

ποι θεραπευόμενοι που είναι στην αίθουσα γυρίζουν και 
τον κοιτούν. Το βλέμμα τους είναι επικριτικό. Αυτός δεν κι-
νείται ούτε αντιδρά στα βλέμματα. Έχει καταλάβει ότι αυτή 
τη φορά γλίτωσε τη φυλακή αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει 
να «παίζει» με τη διαδικασία).
Είναι άξιο επισήμανσης ότι αυτό που είχε ήδη συζητηθεί 
στη συνάντηση της ομάδος πριν τη δικαστική ακρόαση έλα-
βε χώρα στο ακροατήριο, όμως ο υπό θεραπεία ένοιωσε 
την πίεση και τη νοιώσαμε και όσοι παρακολουθούσαμε 
στην αίθουσα τη διαδικασία.
Στα ΔΘΝ ο δικαστής προκειμένου να επιλέξει ποια ποινή 
θα επιβάλει, εξατομικεύει κατά περίπτωση σύμφωνα με το 
ιστορικό του θεραπευόμενου. Η ευελιξία στην επιλογή της 
ποινής έχει κριθεί ως το κλειδί επιτυχίας για την ολοκλή-
ρωση του προγράμματος. Έχει αναδειχθεί ότι οι δικαστές 
που είναι ευέλικτοι σε μια γνωστή δομή κυρώσεων είναι 
σχεδόν δυόμισι φορές πιο πιθανό να μειώσουν την υπο-
τροπή σε σύγκριση με τους δικαστές που είναι άκαμπτοι75. 
Οι «έξυπνες» ποινές ακόμη και όταν επιβάλλονται συνο-
δεύονται από την ενθάρρυνση εκ μέρους του δικαστή για 
τη συνέχιση του προγράμματος. Αυτή η ενθάρρυνση είναι 
ουσιαστική και εκφράζεται στην αίθουσα του δικαστηρίου 
ενώπιον όλων. Αντίστοιχα με το εύρος των ποινών υπάρ-
χει και το εύρος των επαίνων που αφορά στην καλή πρόο-
δο των θεραπευομένων. Οι έπαινοι μπορεί να περιλαμβά-
νουν κάρτες καφέ, κουπόνια, ανακοίνωση της υπόθεσης 
ως πρώτης στο πινάκιο των υποθέσεων και αναχώρηση 
νωρίτερα από την αίθουσα, αναγνώριση νέας κατάταξης 
στη βαθμίδα προόδου (elite, star elite κ.λπ.), μείωση των 
εμφανίσεων για ακρόαση της υπόθεσης. Οι έπαινοι καθο-
ρίζονται από το κάθε ΔΘΝ και συνδέονται με τη θεραπευ-
τική πρόοδο του θεραπευομένου76. Παράλληλα πρέπει να 
σημειωθεί ότι κάθε φορά που ο δικαστής εκφράζει χω-
ρίς ενδοιασμούς την ικανοποίησή του, αυτό έχει αντίκτυ-
πο στους παρευρισκόμενους που αναμένουν τη σειρά εκ-
φώνησης της υπόθεσής τους και που δεν βρίσκονται πάντα 
στην ίδια φάση του προγράμματος.
Αν προσπαθούσαμε να περιγράψουμε τη συμπεριφορά του 
δικαστή στο ΔΘΝ όταν διαπιστώνει παρακοές στο θερα-
πευτικό συμβόλαιο, θα λέγαμε ότι δεν «καραδοκεί» ούτε 
να επιβάλει ποινή, ούτε να κηρύξει τη θεραπεία ανεπιτυ-
χή, ούτε να κρίνει τον θεραπευόμενο μη ικανό να τηρήσει 
το θεραπευτικό συμβόλαιο. Δεν πρεσβεύει (στερεοτυπικά) 
ότι η εξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες είναι αθεράπευ-
τη ούτε «αναμένει» να αποδείξει εμπράκτως κάτι τέτοιο. 
Ο λόγος που έχει επιλέξει να εκδικάζει αυτές τις υποθέ-
σεις είναι ότι αναγνωρίζει την εξάρτηση ως σοβαρή ασθέ-
νεια και ως αιτία εγκλήματος και έχει την ειλικρινή διάθε-
ση να ενθαρρύνει την ολοκλήρωση της θεραπείας, χωρίς 
να ξεχνά να υπενθυμίζει με «έξυπνες» τιμωρίες ότι υπάρ-
χει ο κίνδυνος παραπομπής στο παραδοσιακό ποινικό δικα-
στήριο, εάν ο θεραπευόμενος ειλικρινά δεν σκοπεύει να 
ακολουθήσει τους όρους του θεραπευτικού συμβολαίου. 
Όμως ούτε φωνάζει, ούτε δυσανασχετεί, ούτε ειρωνεύε-
ται, ούτε μειώνει, ούτε εξουσιάζει, ούτε τιμωρεί σαν «δά-
σκαλος τους μαθητές». Είναι δικαστής που ηγείται της θε-
ραπευτικής διαδικασίας και αυτός ο ρόλος είναι σαφής και 
σπουδαίος και εκπέμπεται προς όλους.

75.  Σημ. 63, σελ. 29.
76.  Σημ. 45.
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VIII. Η ολοκλήρωση της θεραπείας
Όταν η θεραπεία ολοκληρωθεί, ακολουθεί η διαδικασία της 
αποφοίτησης, η οποία λαμβάνει χώρα στο ακροατήριο. Ο 
απόφοιτος καλείται πρώτος στο πινάκιο και οι υπόλοιποι 
στο ακροατήριο παρακολουθούν τη διαδικασία. Στην περί-
πτωση του (T) αλλά και σε άλλες που παρακολουθήθηκαν, 
συνέβη κάτι παρόμοιο με αυτό που περιγράφεται παρακά-
τω. Έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί μια υπόθεση, η οποία 
αφορούσε σε σοβαρό έγκλημα κατά την καναδική νομο-
θεσία, διακεκριμένη περίπτωση της νομοθεσίας περί ναρ-
κωτικών, και συγκεκριμένα σε πώληση ναρκωτικών από 
τελειόφοιτο μαθητή στους συμμαθητές του στο χώρο του 
σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση, καίτοι το έγκλημα ήταν 
πολύ σοβαρό με επαπειλούμενη ποινή εγκλεισμού, η ει-
σαγγελέας από κοινού με τη δικαστή αποφάσισαν να δώ-
σουν την ευκαιρία της θεραπείας στον κατηγορούμενο που 
αιτήθηκε να διεξαχθεί η διαδικασία ενώπιον ΔΘΝ αντί ε-
νώπιον του ποινικού δικαστηρίου. Ο αιτιολογικός λόγος 
βρίσκει έρεισμα στην ηλικία του —17 ετών— σε συνδυα-
σμό με την εξάρτησή του που ήταν η αιτία του εγκλήματος 
και στην επιθυμία απεξάρτησής του. Ο νεαρός ολοκλήρωσε 
το πρόγραμμα σε εννέα μήνες, διάστημα το οποίο κρίθηκε 
ως «χρόνος ρεκόρ», ενώ παράλληλα είχε ολοκληρώσει με 
επιτυχία τις συμπεριφορικές θεραπείες που είχαν συστη-
θεί από τους θεραπευτές του και προχωρούσε στις σπου-
δές του. Θα παρουσιαστεί εδώ, για σκοπούς κατανόησης 
της διαδικασίας, η συγκεκριμένη αποφοίτηση που παρακο-
λουθήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας:
Στην αίθουσα του δικαστηρίου νεαρός με βαμμένα τα μαλ-
λιά του μπλε από τη μία πλευρά και νεαρή με βαμμένα μαλ-
λιά μωβ στην άλλη πλευρά, κάθονται στα έδρανα δίπλα σε 
δύο μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, καλοντυμένους 
και σοβαρούς στο ύφος77. Ο νεαρός κρατά στα χέρια του 
ένα skateboard. Εμφανίζεται η δικαστής και ανακοινώνει 
το όνομά του πρώτο.
Δ. Καλημέρα Τζων, (τυχαίο όνομα) τι κάνεις;
Τ (Τζων): Καλημέρα σας, είμαι πολύ καλά. Εσείς πως είστε;
Δ. Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι που σήμερα αποφοιτείς 
από το πρόγραμμα. Είχες εκπληκτική πρόοδο και τελείω-
σες σε εννέα μήνες, χρόνο ρεκόρ. Συγχαρητήρια. (χειρο-
κροτήματα)
Τ. Σας ευχαριστώ. Ναι, πράγματι τελείωσα!
Η προϊσταμένη του θεραπευτικού κέντρου λαμβάνει το 
λόγο, τον συγχαίρει για την πρόοδο και αναφέρει το σύ-
νολο των ωρών που παρακολούθησε επιτυχώς παράλληλα 
προγράμματα συμπεριφορικής αλλαγής78, τον επευφημεί, 
τον αγκαλιάζει και τον χειροκροτεί μαζί με τους υπόλοι-
πους. Το ίδιο κάνει και η προσωπική του θεραπεύτρια, 
αμέσως μετά, η οποία δίνει ένα αντικείμενο τύπου παλιού 

77.  Όπως φάνηκε στην εξέλιξη της διαδικασίας ήταν οι γονείς του.
78.  Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στις αποφοιτήσεις που 

παρακολουθήθηκαν, η ολοκλήρωση της θεραπείας 
πιστοποιείται από μια λεπτομερή έκθεση, η οποία αναφέρεται 
στις ώρες παρακολούθησης ατομικής και ομαδικής 
συμβουλευτικής, προγράμματος τρόπου ζωής και εγκληματικής 
σκέψης, προγράμματος θεραπείας του εθισμού, συνεδριών με 
θέμα «ζώντας σε νηφάλια και καθαρή ομάδα», συμμετοχή σε 
ομάδες κοινωνικής αναψυχής, ομάδες βασικών δεξιοτήτων, 
ώρες επαγγελματικής απασχόλησης και εθελοντισμού και άλλα 
προγράμματα (π.χ. πρόγραμμα συμμετοχής σε 12 βήματα).

νομίσματος σε κάποιο άτομο στην πρώτη σειρά και ζητά-
ει να περάσει από τα χέρια όλων και ο καθένας μας να ευ-
χηθεί μια καλή ευχή για τον Τζων. Αυτό πράγματι συμβαί-
νει και τότε του το παραδίδει αγκαλιάζοντάς τον, εμφανώς 
συγκινημένη.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας έχει ανοίξει η πόρ-
τα αριστερά πίσω από την έδρα της Δικαστή και άλλη δικα-
στής των ΔΘΝ η οποία είχε παραπέμψει την υπόθεση στη 
διαδικασία και την εκδίκαζε επι μακρόν (χωρίς επίσημο έν-
δυμα, δηλ. τήβεννο) διασχίζει την αίθουσα ήσυχα και κά-
θεται στα έδρανα ανάμεσα στους παρευρισκόμενους. Μετά 
τη θεραπεύτρια, σηκώνεται από τη θέση της και λέει: 
«Τζων, δεν θα μπορούσα ποτέ να απουσιάζω από αυτή τη 
μεγάλη στιγμή! Μαζί ξεκινήσαμε, πάλεψες πολύ και τώρα 
είσαι εδώ. Θέλω να σε αγκαλιάσω και να σου πω μπράβο. 
Χαίρομαι που επένδυσα σε εσένα και απέδειξες το στοίχη-
μα αυτό. Μπράβο». (τον αγκαλιάζει ενώ όλοι χειροκροτούν 
σε κλίμα ειλικρινούς συγκίνησης). Η ίδια κάθεται πάλι στην 
ίδια θέση και δεν αποχωρεί.
Τότε, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελέας σηκώνεται προκειμέ-
νου να διαβάσει ένα κείμενο που έγραψε για αυτόν79. Τίτ-
λος του κειμένου: «Ο Χαμαιλέων». Παρατίθενται αποσπά-
σματα της ομιλίας:
«Ο χαμαιλέων αλλάζει χρώμα αλλά δεν αναφέρομαι, όπως 
θα σκεφτόταν κάποιος, στο χρώμα των μαλλιών σου αλλά 
στην ικανότητά σου να δώσεις εντολή στον εγκέφαλό σου 
να αλλάξει, όπως κάνει αυτό το ερπετό. [...] Παρόλο που 
«έπεσες» και τιμωρήθηκες, που έχασες το status σου, κα-
τάφερες και επανέκαμψες επιτυχώς. Και ήταν με πολύ 
σκληρή δουλειά. [...] Πωλούσες ναρκωτικά σε παιδιά στο 
σχολείο αλλά ξέρεις τώρα πού μπορεί να τους οδηγήσει 
αυτό. [...] Μπορείς πια να στηριχτείς στα πόδια σου, που 
είναι εξαιρετικά ευέλικτα και ιδιαίτερα όπως του χαμαιλέ-
οντα, που πιάνεται σε λεπτά κλαδιά. Όταν διασχίζεις την 
οδό Elgin με τη σανίδα σου, σε βλέπω που μένεις όρθιος 
στο σωστό δρόμο. Συγχαρητήρια Τζων.» (Τον αγκαλιάζει 
και τον φιλά).
Κατόπιν η δικαστής της έδρας κατεβαίνει από τη θέση της, 
διασχίζει την αίθουσα και παραδίδει στον Τζων το «μετάλ-
λιο ελευθερίας», τον αγκαλιάζει με τη σειρά της, τον φιλά 
και τον συγχαίρει πάλι. Επιστρέφοντας στην έδρα της και 
επειδή εκ του νόμου έπρεπε να επιβληθεί ποινή λόγω της 
βαρύτητας του αδικήματος, του απηύθυνε το λόγο, του θύ-
μισε την πρόβλεψη του νόμου για το αδίκημά του και του 
επέβαλε ένα έτος ποινής που θα εξέτιε με όρους στην κοι-
νότητα.
Τις αποφοιτήσεις παρακολουθούν όλοι οι συμμετέχοντες 
στο πρόγραμμα. Το μήνυμα είναι για όλους το ίδιο: Η απε-
ξάρτηση είναι πολύ δύσκολη αλλά μπορούν να τα κατα-
φέρουν.
Είναι επίσης σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η επαφή 
του Δικαστή με τα άτομα υπό θεραπεία, δεν στερεί κάτι 
από το κύρος του. Αντίθετα, κάθε αποφοίτηση, όπως δή-
λωσε στην έρευνα η δικαστής ΔΘΝ στην Ottawa, Heather 
Perkins-McVey είναι μια τεράστια ηθική ικανοποίηση, όπως 

79.  Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελέας του Καναδά, όπως 
διαπιστώθηκε, σε κάθε αποφοίτηση συντάσσει ένα κείμενο που 
αφορά στον θεραπευμένο, στο ιστορικό και την πορεία του και 
το διαβάζει στην αίθουσα. Είναι σημαντικό ότι κανένα κείμενο 
δεν μοιάζει με προηγούμενο.
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είναι και η μετέπειτα παρακολούθηση της ομαλής ζωής του 
αποθεραπευμένου. «Η επιτυχία, είπε, μετριέται με τις απο-
φοιτήσεις μας».

IX.  Η υποτροπή του θεραπευμένου 
και το κόστος των ΔΘΝ

Τα ΔΘΝ, από το 1989 που λειτούργησαν για πρώτη φορά 
μέχρι σήμερα, έχουν σημειώσει θετικά αποτελέσματα σε 
σχέση με τους δείκτες υποτροπής. Η υποτροπή εξετάζεται 
σε δύο στάδια: τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
θεραπείας όσο και μετά την ολοκλήρωσή του. Οι αξιολογή-
σεις των ΔΘΝ διαπίστωσαν πως κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος η εγκληματική συμπεριφορά μειώθηκε σημαντι-
κά. Το ίδιο συνέβη και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος. Συνεπώς και στα δύο επίπεδα τα ποσοστά 
υποτροπής είναι σημαντικά χαμηλότερα80. Κατά τη διάρ-
κεια του προγράμματος, ο συνδυασμός θεραπείας, επανα-
λαμβανόμενων εξετάσεων ούρων, τακτικής ακρόασης ε-
νώπιον του δικαστή, συνεχούς κατάρτισης της ομάδος του 
ΔΘΝ και κοινωνικής υποστήριξης, συνέβαλε σε σημαντική 
μείωση της υποτροπής. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι 
ενήλικοι αποφοιτήσαντες από ΔΘΝ, σε ποσοστό μέχρι 75% 
δεν «ξαναβλέπουν χειροπέδες»81. Σε άλλη έρευνα82 διαπι-
στώθηκε ότι η αποφοίτηση από τα ΔΘΝ συνδεόταν με υψη-
λά ποσοστά μη υποτροπής, ενώ οι αποφοιτήσαντες από 
προγράμματα ΔΘΝ είχαν υψηλότερα ποσοστά μη υποτρο-
πής σε σχέση με όσους ολοκλήρωσαν τη θεραπεία χωρίς 
δικαστική επίβλεψη. Έρευνες μετα-ανάλυσης επίσης επι-
βεβαιώνουν ότι τα ΔΘΝ μειώνουν την εγκληματικότητα και 
τη χρήση των ναρκωτικών83.
Σχετικά με το κόστος των ΔΘΝ, αυτό υπολογίζεται σε σχέ-
ση με το ύψος της ποινής που θα επιβαλλόταν από το ποινι-
κό δικαστήριο. Εάν θεωρηθεί λοιπόν ότι οι συμμετέχοντες 
σε ΔΘΝ δεν διαπράξουν νέο αδίκημα, το κόστος του ΔΘΝ 
είναι 70% χαμηλότερο σε σύγκριση με δύο χρόνια εγκλει-
σμού84. Με το ίδιο σκεπτικό και στην Αμερική οι έρευνες 
έδειξαν ότι τα ΔΘΝ μείωσαν το κόστος του παραδοσιακού 
μηχανισμού της ποινικής δικαιοσύνης σε 70%. Έτσι το ΔΘΝ 
παρουσιάζεται ως ένα μοντέλο δικαστηρίου που οι έρευ-
νες το αναδεικνύουν λιγότερο δαπανηρό σε σχέση με το 
κόστος της φυλάκισης ενώ παράλληλα δεν επιβαρύνει τον 
φορολογούμενο πολίτη, όπως τον επιβαρύνει ο εγκλεισμός 
κάθε κρατούμενου. Καθώς όλες οι μελέτες και οι έρευνες 
συμφωνούν στα παραπάνω, αξίζει να σημειωθεί ότι το κό-
στος των ΔΘΝ υπολογίστηκε με τους εξής λογικούς άξονες:
1. Αποφεύγονται ή καθυστερούν τα έξοδα της φυλάκισης: 
εάν ένας απόφοιτος δεν διαπράξει άλλο αδίκημα το κό-
στος αποφεύγεται. Εάν διαπράξει μεταφέρεται το κόστος 
στο μέλλον.

80.  Belenko (1998), σελ. 17 και 41-44, Finigan, M., Carey, S. 
and Cox, A., 2007. The impact of a mature drug court over 
10 years of operation: Recidivism and costs. Portland, OR: 
NPC Research. Department of Justice Canada Report(2009), 
Rossman et.al., (2011), σελ. 30-31, Queensland Review (2016), 
σελ. 115.

81.  Σημ. 63, σελ. 5.
82.  Σημ. 45, σελ. 106.
83.  Σημ. 50, σελ. 1.
84.  Σημ. 57, σελ. 68.

2. Μειώνουν την εξάρτηση των συμμετεχόντων από τις κοι-
νωνικές υπηρεσίες και αυξάνουν την ατομική οικονομική 
συμβολή στην κοινωνία: Οι απόφοιτοι που γίνονται παρα-
γωγικά άτομα στην κοινωνία συνεισφέρουν στην οικονομι-
κή ζωή, πληρώνουν φόρους και κατά συνέπεια μειώνουν 
την εξάρτησή τους από τους κοινωνικούς κρατικούς φο-
ρείς, ακόμη και τους θεραπευτικούς, μειώνοντας τις δαπά-
νες της δημόσιας υγείας.
3. Ποιότητα ζωής: επέρχονται γενικά οφέλη όχι μόνο στους 
ίδιους τους απόφοιτους αλλά και στις οικογένειές τους, 
όταν ρυθμίζεται αφενός το θέμα της εξάρτησης, αφετέρου 
η συναφής εγκληματική συμπεριφορά.
4. Οικονομικά οφέλη από τη μείωση του εγκλήματος: από 
τη στιγμή που μειώνεται η υποτροπή μειώνεται και το 
έγκλημα και συνεπώς και οι συναφείς  δαπάνες  του ποι-
νικού συστήματος δικαιοσύνης που αφορούν την κοινωνία 
ως σύνολο (έξοδα φυλάκισης, κόστος θυμάτων κ.λπ.)85.
Παράλληλα, αξιολογώντας το κοινωνικό όφελος των ΔΘΝ 
ανεδείχθη ότι οι δράστες επανέρχονται στην κοινότητα πα-
ραγωγικοί και κατά συνέπεια τόσο ο μη εγκλεισμός τους 
όσο και η μη διάπραξη νέου εγκλήματος που σηματοδοτεί 
εγκλεισμό, μειώνει το κόστος της φυλάκισης ενώ η εμπι-
στοσύνη της κοινωνίας στο θεσμό των ΔΘΝ αυξάνεται86.
Συνεπώς η μείωση της βλάβης του θεραπευόμενου κατά 
την πορεία της θεραπείας συνεπάγεται και μείωση της κοι-
νωνικής βλάβης, ενώ η εξάλειψη της βλάβης με τη θερα-
πεία συνεπάγεται κοινωνικό όφελος.

X.  Το πιλοτικό δικαστήριο 
και οι εθελοντές δικαστές

Η ιδέα σύστασης ενός πιλοτικού δικαστηρίου φαίνεται ότι 
επικράτησε ακόμη και στα Κράτη που είχαν κοινοδικαικό 
σύστημα όπως η Αμερική και ο Καναδάς. Έτσι, το 2004 έξι 
πιλοτικά δικαστήρια που θα λειτουργούσαν αποκλειστι-
κά ως ΔΘΝ για δράστες που έκαναν χρήση και κατάχρηση 
ναρκωτικών, ξεκίνησαν στην Αγγλία και Ουαλία87. Το κό-
στος λειτουργίας τους ήταν μικρό και σε αυτό συμπεριλαμ-
βανόταν και η σχετική εκπαίδευση. Σε κάποιες δε περιπτώ-
σεις, το όποιο κόστος αξιολογήθηκε σε σχέση με τη μείωση 
του κόστους μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος. Σημαντικό κριτήριο για τον υπολογισμό του κό-
στους αποτέλεσε το ότι η θεραπεία με δικαστική επίβλεψη 
αφορούσε ένα δικαστήριο με ένα δικαστή, ένα θεραπευ-
τή και ένα θεραπευόμενο σε κάθε ακρόαση. Η ύπαρξη ενός 
συντονιστή νομικού συμβούλου, ο οποίος ήταν αφιερω-

85.  Turner, S., Longshore, D. (2002), American University. Drug 
Court Activity Update: Summary Information on All Programs 
and Detailed Information on Adult Drug Courts; OJP Drug Court 
Clearinghouse and Technical Assistance Project: Washington, 
DC. (2001). http://www.addictionsandmentalhealthontario.
ca/uploads/1/8/6/3/18638346/ta6_ottawa_drug_treatment_
court_&_bridging_systems.pdf (ανάκτηση 30.9.2017), 
Department of Justice Canada, 2009. Drug Treatment Court 
Funding Program Summative Evaluation. Final Report. http://
www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cp-pm/eval/rep-rap/09/dtcfp-
pfttt/dtcfp (ανάκτηση 30.9.2017).

86.  Σημ. 45.
87.  Kerr, J., Tompkins, C., Tomaszewski, W., Dickens, S., 

Grimshaw, R., Wright, N., & Barnard, M. (2011). The dedicated 
drug courts pilot evaluation process study. Ministry of Justice 
Research Series 1, 11.
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μένος εξ ολοκλήρου στη λειτουργία του δικαστηρίου κρί-
θηκε απαραίτητη για να λειτουργήσει ομαλά το σύστημα 
αυτό και να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία του. Στη 
Σκωτία ξεκίνησαν τα πιλοτικά δικαστήρια στη Γλασκώβη 
το 2001 και στο Φάιφ το 200288. Στην Αυστραλία η καθη-
γήτρια Makkai89, το 1998 στη μελέτη της για τα δικαστήρια 
των ναρκωτικών στην Αμερική, είχε προτείνει την ίδρυ-
ση πιλοτικών δικαστηρίων βασισμένων στο μοντέλο της 
Αμερικής και προσαρμοσμένων στις τοπικές καταστάσεις 
και το πρώτο ιδρύθηκε το 199990. Οι προτάσεις πιλοτικών 
προγραμμάτων είχαν επιτυχή αποτελέσματα, γεγονός που 
προκύπτει από τη συνεχή λειτουργία τους και την αύξηση 
του αριθμού τους στις χώρες που λειτούργησαν.
Για τη λειτουργία των πιλοτικών δικαστηρίων ζητήθηκαν 
εθελοντές δικαστές, και παρουσιάστηκαν. Το θετικό στην 
εκούσια συμμετοχή τους ήταν και παραμένει ο ενθουσια-
σμός και η αφοσίωση που δείχνουν. Αυτά τα δύο στοιχεία, 
όπως σημειώνουν οι έρευνες, δεν είναι αυταπόδεικτα στα 
υπόλοιπα μέλη του δικαστικού σώματος. Το εθελοντικό δε 
πνεύμα ήταν εκείνο που κινητοποίησε και κινητοποιεί τους 
δικαστές στο να δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκπαί-
δευσή τους, που σχετίζεται με τη γνώση αφενός της χρή-
σης και της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και αφετέρου της 
θεραπείας91.
Οι δικαστές Hora και Schma επεσήμαναν ότι ο παραδοσι-
ακός τρόπος απονομής της δικαιοσύνης που έχει περιγρα-
φεί ως «φορμαλιστικός», «λογικός» και «μηχανικός» έχει 
δώσει ιδιαίτερο βάρος στη διαδικασία ευρέσεως του κα-
τάλληλου νόμου και της κατάλληλης νομικής αρχής για 
κάθε περίπτωση. Αυτό όμως έχει ως επακόλουθο οι συνέ-
πειες της δικαστικής απόφασης να μην ενδιαφέρουν τον 
εφαρμοστή του νόμου καθώς το σημαντικό για τον δικαστή 
είναι να εφαρμόζεται ο νόμος όπως προβλέπεται και σύμ-
φωνα με την Αρχή της νομιμότητας92. Τα ΔΘΝ άλλαξαν το 
μονοδιάστατο παραδοσιακό μοντέλο της δικαιοσύνης και 
είχαν επιτυχή αποτελέσματα. Κάποιοι μάλιστα ίσως θεω-
ρήσουν ότι οι αρχαιότεροι δικαστές θα είχαν δυσκολία με 
αυτή τη νέα μορφή δικαστηρίων αλλά τελικά αυτοί που εί-
χαν πολυετή πείρα από την ανακύκλωση των δραστών του 
ποινικού δικαστηρίου στις υποθέσεις των ναρκωτικών εί-
παν: “Just do it”93. Συγκεκριμένα ο Ανώτερος Αμερικα-
νός Επαρχιακός Δικαστής Jack Weinstein το 1993 δήλωσε 
σε μια διάλεξη94 ότι αποσύρει το όνομά του από την εκδί-
καση: «απλά, δεν μπορώ να επιβάλλω πια άλλη καταδίκη 
σε άλλον έναν ακόμη φτωχό άνθρωπο του οποίου η παρα-
βατικότητα δεν έχει καμία σοβαρή επιρροή στον κύκλο του 
εμπορίου των ναρκωτικών». Την ίδια εποχή ο ομοσπονδι-

88.  Matrix Knowledge Group. (2008). Dedicated Drug Court Pilots: 
A Process Report., Eley, S., Malloch, M., McIvor, G., Yates, R., 
& Brown, A. (2002). The Glasgow drug court in action: The 
first six months. Glasgow: Scottish Executive Social Research; 
Malloch, M., Eley, S., McIvor, G., Beaton, K., & Yates, R. 
(2003). The Fife drug court in action: the first six months.

89.  Makkai, T. (1998). Drug courts: Issues and prospects. Australian 
Institute of Criminology.

90.  Indermaur, D., & Roberts, L. (2003). Drug courts in Australia: 
The first generation. Current Issues Crim. Just., 15, 136.

91.  Σημ. 87.
92.  Σημ. 8, σελ. 444-448.
93.  Ό.π., σελ. 444-445.
94.  Ό.π., σελ. 458.

ακός δικαστής Stanley Marshall σημείωσε: «έχω θεωρη-
θεί δίκαιος αλλά σκληρός δικαστής στο ζήτημα της επιβο-
λής ποινών, αυτό όμως που με σκοτώνει είναι να στέλνω 
τόσους ανθρώπους στη φυλακή με χαμηλής ουσιαστικά βα-
ρύτητας εγκληματικότητα.» Έτσι δικαστές που υπέφεραν 
από την άσκοπη συνεχή ανακύκλωση των ίδιων κατηγο-
ρουμένων (χρηστών και εξαρτημένων) μέσω των παραδο-
σιακών ποινικών μηχανισμών, βρήκαν διέξοδο και μια νέα 
προοπτική στα ΔΘΝ95.
Εάν στοχεύσουμε στη λειτουργία ενός πιλοτικού δικαστη-
ρίου στο εθνικό μας σύστημα, θα είναι σημαντικό να ορι-
σθούν τα κατάλληλα κριτήρια που θα εξυπηρετούν το σκο-
πό ολοκλήρωσης της θεραπείας. Μεταξύ άλλων και για την 
περιφέρεια που θα επιλεγεί, απαιτούνται οι κατάλληλες 
θεραπευτικές μονάδες, οι κατάλληλες υποδομές και οι κα-
τάλληλες διασυνδέσεις μεταξύ των φορέων. 
Σήμερα, 30 χρόνια από την ίδρυση των ΔΘΝ και μετά από 
επανειλημμένες αξιολογήσεις και έρευνες, είναι πλέον 
γνωστό όχι μόνο πώς λειτουργούν αλλά και ποιοι τρό-
ποι υποδεικνύουν την επιτυχή λειτουργία τους. Επιτυχής 
θεωρείται η λειτουργία τους μόνο όταν έχουν αποφοίτους 
και ο αυξημένος αριθμός αποφοίτων ανά έτος σηματοδο-
τεί το συγκριτικό ποσοστό της επιτυχίας τους. Εάν υπάρξει 
η εθνική πολιτική βούληση για την ίδρυσή τους τώρα που 
και στο ευρωπαϊκό περιβάλλον96 προτείνεται η λειτουρ-
γία τους, τότε είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί η σύνταξη μιας 
εμπεριστατωμένης μελέτης για τη λειτουργία τους με βάση 
τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές. Η συγκεκρι-
μένη μελέτη καίτοι θα αφορά τη λειτουργία πιλοτικού δικα-
στηρίου, είναι φυσικό ότι θα ασχοληθεί και με την ενσωμά-
τωση αυτού του μοντέλου στο σύστημά μας χωρίς κίνδυνο 
αλλοίωσης δομικών στοιχείων, κυρίως του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονομίας και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. 
Ίσως να ήταν σκόπιμο με γνώμονα τη διεθνή πρακτική και 
την επιτυχία τους στη θεραπεία της εξάρτησης και τη συ-
ναφή πάταξη της εγκληματικότητας και της υποτροπής να 
σκεφτούμε τη λειτουργία ενός πιλοτικού ΔΘΝ στην χώρα 
μας. Αυτό θα πρέπει να επανδρωθεί με εθελοντές δικαστι-
κούς λειτουργούς που θα εκπαιδευτούν ειδικά και θα συ-
ντονίζεται, τουλάχιστον αρχικά, από ένα νομικό με γνώ-
ση επί του αντικειμένου, όπως ακριβώς δοκιμάστηκε και 
τελικά εφαρμόστηκε και σε άλλες χώρες που θέλησαν να 
ελέγξουν το μοντέλο αυτό του δικαστηρίου στην κοινω-
νία τους97.

95.  Ό.π., σελ. 525.
96.  Σημ. 7.
97.  Kerr, J., Tompkins, C., Tomaszewski, W., Dickens, S., Grim-

shaw, R., Wright, N., & Barnard, M. (2011). The dedicated 
drug courts pilot evaluation process study. Ministry of Justice 
Research Series 1, 11. Matrix Knowledge Group. (2008). Ded-
icated Drug Court Pilots: A Process Report., Eley, S., Malloch, 
M., McIvor, G., Yates, R., & Brown, A. (2002). The Glasgow 
drug court in action: The first six months. Glasgow: Scot-
tish Executive Social Research; Malloch, M., Eley, S., McIvor, 
G., Beaton, K., & Yates, R. (2003). The Fife drug court in ac-
tion: the first six months. Makkai, T. (1998). Drug courts: Is-
sues and prospects. Australian Institute of Criminology. Inder-
maur, D., & Roberts, L. (2003). Drug courts in Australia: The 
first generation. Current Issues Crim. Just., 15, 136. Wittouck, 
C., Dekkers, A., Vanderplasschen, W., & Vander Laenen, F. 
(2014). Psychosocial functioning of drug treatment court cli-
ents: a study of the prosecutor’s files in Ghent, Belgium. Ther-
apeutic Communities: The International Journal of Therapeu-
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XI. Αντί επιλόγου 
Στόχος του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης είναι η 
προστασία της κοινωνίας και η μείωση της κοινωνικής βλά-
βης που προέρχεται από το έγκλημα. Στις υποθέσεις που 
αφορούν παραβιάσεις απο εξαρτημένους δράστες οι οποίες 
προβλέ πονται από  το Νό μο περί  ναρκωτικώ ν ή  τον ποινι-
κό  κώ δικα, η ποινική δικαιοσύνη στο εθνικό μας σύστημα, 
μέσω των διατάξεων που αφορούν στη θεραπεία, στοχεύει 
στη μείωση τόσο της κοινωνικής βλάβης όσο και της αυτο-
βλάβης όταν η τελευταία παράγει εγκληματική συμπεριφο-
ρά. Η εξάλειψη της εξάρτησης ή/και η μείωση της χρήσης 
μειώνει τη σχετιζόμενη με αυτές εγκληματικότητα. Ακολου-
θώντας αυτή τη λογική, τα ΔΘΝ που επιβλέπουν προγράμ-
ματα θεραπείας με τη συνδρομή και τη συνεργασία των θε-
ραπευτικών κέντρων, κατ’ ουδένα τρόπο είναι αντίθετα 
με αυτήν τη λειτουργία του συστήματος της ποινικής δι-
καιοσύνης. Ένας χρήστης ναρκωτικών εάν δεν εγκλειστεί 
στη φυλακή συνεχίζει να κάνει χρήση. Το ίδιο όμως συμ-
βαίνει και όταν εγκλειστεί καθώς και στη φυλακή διακι-
νούνται ναρκωτικά. Φυσικά δεν είναι η χρήση το αδίκημα 
που απασχολεί εδώ αλλά τα εγκλήματα που συνδέονται αι-
τιωδώς με την εξάρτηση. Αυτό που οφείλουμε να αντιλη-
φθούμε είναι οτι η εξάρτηση απο τα ναρκωτικά σύ μφωνα 
με τις έ ρευνες στο πεδί ο, συνδέεται συχνά με εγκληματι-
κό  τρό πο σκέ ψης και δρά σης. Εά ν ο εξαρτημέ νος παρακο-
λουθή σει κά ποιο θεραπευτικό  πρό γραμμα χωρίς την επι-
τήρηση δικαστή μπορεί  να επιτύ χει και να το ολοκληρώ σει 
μπορεί όμως και να αποτύχει. Όμως η επιτηρουμένη θερα-
πεία από δικαστή ΔΘΝ, πέρα από το γεγονός ότι σύμφωνα 
με τις έρευνες έχει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας ολοκλή-
ρωσης, έχει τα εξής επιπλέον πλεονεκτήματα: η διαδικα-
σία είναι σύντομη και η ποινική υπόθεση δεν απασχολεί 
το ποινικό μηχανισμό με αναβολές λόγω συνεχιζόμενης επ' 
αόριστον θεραπείας, όπως συμβαίνει στο δικό μας σύστη-

tic Communities, 35(3), 127-140, Wittouck, C., Dekkers, A., De 
Ruyver, B., Vanderplasschen, W., & Vander Laenen, F. (2013). 
The impact of drug treatment courts on recovery: a systemat-
ic review. The Scientific World Journal, 2013, De Keulenaer, S. 
(2011). Evaluation of the Pilot Project ‘Drug Treatment Court’ 
at the Ghent Court of First Instance (Belgium).

μα, ο θεραπευόμενος θεωρείται ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς 
το πρόγραμμα όταν είναι ενεργός κοινωνός, η υποτροπή 
ελέγχεται κατά την διάρκεια της επιτήρησης και συνεπώς 
μειώνεται, το πρόγραμμα θεραπείας είναι προσαρμοσμένο 
τις θεραπευτικές ανάγκες του συνεπώς οι πιθανότητες επι-
τυχίας αυξάνουν, τα ΔΘΝ αφορούν κυρίως βεβαρυμμένα 
περιστατικά εξαρτημένων οι οποίοι δύσκολα μπορούν να 
«πειθαρχήσουν» σε ανοικτά και κλειστά προγράμματα που 
δεν στοχεύουν στην εξατομίκευση των αναγκών τους. Συ-
νέπεια αυτών των παραγόντων τα ΔΘΝ αποδεικνύονται ως 
επιτυχής  αντεγκληματική πολιτική σε αντίθεση με το τι ι-
σχύει σήμερα στο πεδίο.
Τα Δικαστήρια Θεραπείας από τα ναρκωτικά συνιστούν 
ένα σημαντικό μηχανισμό επιβολής του νόμου που σπάζει 
τον κύκλο «ναρκωτικά – έγκλημα»98.  Το ελληνικό σύστη-
μα ποινικής δικαιοσύνης είναι πλέον ώριμο να δοκιμάσει 
πιλοτικά το μοντέλο αυτών των δικαστηρίων και με ασφά-
λεια να κρίνει μετά την αξιολόγησή του, εάν επιθυμεί την 
αύξηση του αριθμού των σε πιλοτική βάση ή σε μόνιμη και 
με ποιες νομοθετικές ή άλλες τροποποιήσεις. Η δικαιοσυ-
γκριτική μελέτη των δύο συστημάτων σύμφωνα την έρευ-
να99 δεν παρουσιάζει δυσχέρειες που να μην επιτρέπουν τη 
λειτουργία του πιλοτικού ΔΘΝ στην Ελλάδα. Είναι πλέον 
αποδεδειγμένο ότι τα κατάλληλα θεραπευτικά προγράμμα-
τα που αποβλέπουν στην αποκατάσταση των εξαρτημένων 
δραστών αυξάνουν την κοινωνική ασφάλεια. Τα Δικαστή-
ρια Θεραπείας από τα Ναρκωτικά αποτελούν αρωγούς του 
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης για την αποτελεσματική 
αντεγκληματική πολιτική κατά των ναρκωτικών και αυτό 
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί μετά από 30 χρόνια επιτυχούς 
λειτουργίας τους.

98.  Σημ. 7, σελ. 516.
99.  Σορβατζιώτη Δ.. Τα Ποινικά Δικαστήρια Θεραπείας από τα 

Ναρκωτικά.  Δικαιοσυγκριτική προσέγγιση και προτάσεις για 
εφαρμογή τους στο Ελληνικό σύστημα δικαίο.Ποιν. Δικαιοσύνη 
τευχ. 11/2018. 
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Ι. Εισαγωγή
Όπως παρατήρησε προσφυώς ο Andrew Ashworth, η επι-
βίωση του σκοπού της αποκατάστασης/επανένταξης1 στην 

1.  Ο πολύπαθος αγγλικός όρος «rehabilitation» αποδίδεται στο 
παρόν κείμενο με δύο ελληνικές λέξεις, προκειμένου να καλυ-
φθούν επαρκέστερα οι βασικές σημασιολογικές πτυχές του. Ο 
όρος «αποκατάσταση» του δράστη αποτελεί προϊόν μιας σχετικά 
πιο «πιστής», πλην όμως σε αρκετά συμφραζόμενα «ξύλινης» με-
τάφρασης του όρου «rehabilitation». Σε κάθε περίπτωση η απο-
κλειστική χρήση του όρου «αποκατάσταση» για τη μετάφραση 
του όρου «rehabilitation» θα ευνοούσε πλέον τη σύγχυση αυτού 
του σκοπού της ποινής με έναν άλλον, ο οποίος σημαίνεται στην 
αγγλική με τον όρο «restoration», αλλά ως επι το πλείστον απο-
δίδεται στην ελληνική ομοίως ως «αποκατάσταση» (πρβλ. την 
απόδοση του όρου «restorative justice» ως «αποκαταστατική 
δικαιοσύνη»). Εξάλλου, η σχετικά πιο «ελεύθερη» απόδοση του 
όρου «rehabilitation» αποκλειστικά με τον όρο «επανένταξη» θα 
συνεπαγόταν την ταύτιση του σημασιολογικού περιεχομένου της 
«rehabilitation» με το αντίστοιχο του όρου «reintegration», κάτι 
που δεν αποδέχονται όλοι. Μεταξύ άλλων μπορεί να προβλη-
θεί το αντεπιχείρημα, ότι η «rehabilitation» έγκειται στην προ-
ετοιμασία της επανένταξης (reintegration), δηλ. ότι προηγείται 
χρονικά της επανένταξης – συνεπώς η επανένταξη επέρχεται ως 
αποτέλεσμα της «rehabilitation». Πρβλ. επ’ αυτού και τη θέση 
του Maruna στο τέλος της υποσημείωσης. Συνολικά, η απόδο-
ση του όρου «rehabilitation» ως «αποκατάσταση/επανένταξη» 
συνδυάζει δύο ήδη υπάρχουσες, διαφορετικές μεταφραστικές 
εκδοχές του όρου, όπως αυτός απαντά στο ά. 10 ΙΙΙ εδ. 1 του Δι-
εθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Ει-
δικότερα εκεί αναφέρονται οι αγγλικοί όροι «reformation and 
social rehabilitation» ως ουσιαστικοί σκοποί της σωφρονιστικής 
μεταχείρισης των κρατουμένων. Κατά τη μετάφραση του ΔΣΑΠΔ 
στο πλαίσιο της έκδοσης του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς 

Αμνηστίας, Ανθρώπινα Δικαιώματα ΟΗΕ και UNESCO, Βασικές 
Συμβάσεις, 1987, σ. 71, είχαν προτιμηθεί οι όροι «αναμόρφω-
ση» και «κοινωνική αποκατάσταση», ενώ στο πλαίσιο του κυ-
ρωτικού νόμου της εφημερίδας της κυβερνήσεως (Ν 2462/1997) 
επιλέχθηκαν οι όροι «βελτίωση» και «κοινωνική επανένταξη». 
Γι’ αυτήν την παρατήρηση βλ. Κουλούρη, Η κοινωνική (επαν)
ένταξη της φυλακής, 2009, σ. 59 υποσ. 126· τις δύο αυτές μετα-
φραστικές εκδοχές αναφέρει και η Πιτσελά, Διεθνή Κείμενα Σω-
φρονιστικής Πολιτικής, 2003, σ. 70 με υποσ. 16. Όσον αφορά τις 
μονολεκτικές αποδόσεις του όρου «rehabilitation» στην ελληνι-
κή, δόκιμος είναι μεταξύ άλλων ο όρος «επανένταξη» [βλ. σχε-
τικά Γιοβάνογλου, Κοινωνική Επανένταξη, σε: Σπινέλλη/Κουρά-
κης/Κρανιδιώτη (επιμ.), Λεξικό Εγκληματολογίας, 2018, σ. 730· 
Γιαννούλη, Η επικινδυνότητα του δράστη και η εκτίμηση κινδύ-
νων από δικαιοκρατικής σκοπιάς, 2017, σ. 172 επ.], ιδίως όταν 
έχει διευκρινιστεί ρητά ότι το σημασιολογικό του περιεχόμενο 
δεν αφίσταται από το αντίστοιχο του όρου «reintegration». Προς 
αυτήν την κατεύθυνση κινούνται εν πολλοίς οι υποστηρικτές των 
δύο σωφρονιστικών μοντέλων που αναλύονται στην παρούσα 
μελέτη. Έτσι οι δημιουργοί του μοντέλου RNR, Andrews/Bonta, 
The psychology of criminal conduct, 52010, σ. 346 επισημαί-
νουν: «Typically, our concern here is called “rehabilitation,” 
“reintegration,” or “correctional treatment,” and the objective 
is reduced recidivism»· αντίστοιχα, ως προς το μοντέλο GL, οι 
Ward/Maruna, Rehabilitation: Βeyond the Risk Paradigm, 2007, 
σ. 6, σημειώνουν: «the above definition seems a perfectly 
adequate, open-ended description of the practices we call 
rehabilitation and others have rebranded as resettlement, 
reentry, reintegration, aftercare, and so forth» (οι εξάρσεις του 
γράφοντος). Για την χρησιμοποίηση στην ελληνική γλώσσα πε-
ρισσότερων όρων ως συνωνύμων με ελάχιστες εξαιρέσεις βλ. 
Γιοβάνογλου, ό.π., σ. 729-730, όπου και η παράθεση των όρων 
(κοινωνική) επανένταξη, αναπροσαρμογή, αναμόρφωση, απο-
κατάσταση, επανακοινωνικοποίηση· της ιδίας, Θεσμικά προ-

H πρόληψη της υποτροπής μέσω νεότερων σωφρονιστικών 
μοντέλων αποκατάστασης/επανένταξης (rehabilitation)

Τα μοντέλα RNR και GL

Γεωργίου Γιαννούλη
Επίκουρου Καθηγητή Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα δύο κυρίαρχα 
ανά τον κόσμο μοντέλα αποκατάστασης/επανένταξης 
(rehabilitation) του δράστη. Πρόκειται για το μοντέ-
λο «Κίνδυνος-Ανάγκη-Ανταποκρισιμότητα» [Risk-Need-
Responsivity Model (RNR Model)] και το μοντέλο των 
«καλών βίων» ή του «ευ ζην» [Good Lives Model (GL 
Model)]. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μο-
ντέλων, οι αιτιολογικές τους παραδοχές, η συνεισφορά 
τους στη μείωση της υποτροπής, το ζήτημα της εμπει-
ρικής τους επάρκειας και πρακτικής χρησιμότητας, τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, ο μεταξύ 
τους ανταγωνισμός, αλλά και το ενδεχόμενο συγχώνευ-
σής τους σε ένα ενοποιημένο μοντέλο. Εξετάζονται οι 
κανονιστικές βάσεις εφαρμογής τους στο ελληνικό Σύ-
στημα Ποινικής Καταστολής και Σωφρονιστικής, εν όψει 
και της ισχύος του νέου ΠΚ. Τέλος, ερευνώνται οι πρα-
κτικές δυνατότητες υλοποίησής τους στη χώρα μας.

This study presents the two dominant models of offend-
er rehabilitation, the Risk-Need-Responsivity Model 
(RNR Model)] and the Good Lives Model (GL Model). The 
main features of the models are analyzed, their caus-
al assumptions, their contribution to reducing recidi-
vism, the issue of their empirical adequacy and prac-
tical utility, their advantages and disadvantages, their 
antagonism, and their possible integration into one uni-
fied model. The normative fundaments for their appli-
cation in the Greek Penological and Correctional Sys-
tem are examined, with respect to the new Greek Penal 
Code. Finally, practical ways of their implementation in 
this System are investigated.
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Αγγλία και την Ουαλία μπορεί να συσχετιστεί με την επα-
νεφεύρεσή της ως μέσου διαχείρισης κινδύνων σε μια επο-
χή που ο «κίνδυνος» υπό την έννοια του «ρίσκου» (risk)2 
έχει καταστεί μια λέξη του συρμού.3 Πράγματι τα τελευ-
ταία χρόνια διαπιστώνεται μια έντονη αναζωπύρωση του 

βλήματα της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων, 
2006, σ. 8-10, που προκρίνει στον όρο «επανένταξη» με το επι-
χείρημα ότι είναι λιγότερο χρησιμοποιημένος και κατά συνέπεια 
αρνητικά φορτισμένος από του υπόλοιπους· πρβλ. Μηλιώνη, 
Προγράμματα επανένταξης αποφυλακιζομένων, σε: Γασπαρινά-
του (επιμ.), Έγκλημα και Ποινική Καταστολή σε εποχή κρίσης. 
Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, Ά Τόμ., 2016, 
σ. 2349 επ., 2351, η οποία προτιμά τον όρο «κοινωνική επα-
νένταξη» για τον αντίστροφο λόγο, εξαιτίας της μεγάλης αντο-
χής του στο χρόνο, κάτι που αντικατοπτρίζει την βαθιά ριζωμένη 
κοινωνική πεποίθηση, κατόπιν παράθεσης και των όρων «με-
τασωφρονιστική αρωγή», «επενεγκατάσταση», «επανείσοδος 
αποφυλακισμένων», «κοινωνική συμπερίληψη». Τέλος, η μο-
νολεκτική μετάφραση του όρου «rehabilitation/réhabilitation/
Rehabilitation» ως «αποκατάσταση» είναι κατεξοχήν δόκιμη για 
την απόδοση της πρότερης σημασίας που είχε ο όρος υπό τη 
μορφή του ομώνυμου θεσμού, «όστις είναι γέννημα και θρέμμα 
της Γαλλίας» [Γαρδίκας, Εγκληματολογία, Τόμ. Γ΄, Σωφρονιστι-
κή, 31965 (επανέκδ. 2001), σ. 519.] Για τον θεσμό της αποκα-
τάστασης βλ. Γαρδίκα, ό.π., σ. 518-535· του ιδίου, Η αποκατά-
στασις του καταδίκου, 1928· Γιοβάνογλου, Θεσμικά προβλήματα 
της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων, 2006, σ. 
141 επ., η οποία (ό.π., σ. 142, με περαιτέρω παραπομπή σε Γα-
βριηλίδη, Η αποκατάστασις του καταδίκου, 1969 σ. 12 επ.) επι-
σημαίνει ότι η αποκατάσταση «φαίνεται να έλκει την καταγωγή 
της από τη χαριστική αποκατάσταση (réhabilitation gracieuse) 
που εισήχθη στη Γαλλία το 1670 με την Ordonance Royale». Μια 
πτυχή του θεσμού της αποκατάστασης επιβίωνε μέχρι όλως προ-
σφάτως στο κείμενο του Ποινικού Κώδικα, συγκεκριμένα στο 
ά. 66, έως ότου καταργήθηκε με τον Ν. 4619/2019. Το άρθρο, 
που έφερε μάλιστα τον τίτλο «Αποκατάσταση», ρύθμιζε την απο-
κατάσταση του δράστη σε περίπτωση αποστέρησης των πολιτι-
κών δικαιωμάτων του. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Γαρδίκας, Κα-
ρανίκας και Παπαευσταθίου (βλ. Πρακτικά των Συνεδριάσεων 
των Αναθεωρητικών Επιτροπών του Ποινικού Κώδικα, 1962, σ. 
389) είχαν υποστηρίξει ότι κατ’αρχήν η αποκατάσταση έπρεπε 
να αποτελέσει αντικείμενο του Σωφρονιστικού Κώδικα. Ως προς 
τον σκοπό του θεσμού της αποκατάστασης γινόταν δεκτό ότι 
αποσκοπούσε στην εξάλειψη του στίγματος [Τζαννετής, ά. 66, 
σε: Σπινέλλης (επιμ.), Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώ-
δικα, 2005, πλαγιάρ. 2], στην «άρσιν των ατιμωτικών και λοι-
πών επακολουθημάτων της καταδίκης» [Γαρδίκας, Εγκληματο-
λογία, Τόμ. Γ΄, Σωφρονιστική, 31965 (επανέκδ. 2001), σ. 518.]. 
Ορθώς λοιπόν παρατηρεί ο Maruna, Judicial Rehabilitation and 
the ‘Clean Bill of Health’ in Criminal Justice, European Journal 
of Probation, Vol. 3, No.1, 2011, σ. 97 επ., 194, ότι για το με-
γαλύτερο τμήμα 20ού αιώνα το κίνημα της «αποκατάστασης» 
[rehabilitation] εστίαζε γύρω από διαδικασίες απομάκρυνσης 
του στίγματος, οι οποίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν την 
επανένταξη του ατόμου, την οποία προοιωνίζονταν οι προσπά-
θειες αλλαγής του. Τυπικές διαδικασίες αυτού τους είδους της 
αποκατάστασης του δράστη είναι εκείνες που αφορούν τη δια-
γραφή των προηγούμενων καταδικών του από το ποινικό του 
μητρώο.

2.  Σχετικά με την έννοια «risk» (Risiko) βλ. Beck, World risk soci-
ety, 1999, σ. 50· Luhmann, Soziologie des Risikos, 1991, σ. 29 
επ.· Garland, The rise of risk, σε: Ericson/Doyle (επιμ.), Risk 
and morality, 2003, σ. 50· Undrill, The risks of risk assessment, 
Advances in Psychiatric Treatment 13 (2007), σ. 292. Με τις 
προσεγγίσεις των συγγραφέων επικοινωνεί άμεσα ο εδώ υπο-
στηριζόμενος ορισμός του κινδύνου (risk) ως η δεκτική εκτί-
μησης και ηνιόχησης συνισταμένη της πιθανότητας ενός βλα-
πτικού συμβάντος και της σοβαρότητας των επιπτώσεων του.

3.  Ashworth, Sentencing and Criminal Justice, 62015, σ. 93.

σκοπού της αποκατάστασης/επανένταξης,4 η οποία όμως 
πλέον συνυφαίνεται με διαδικασίες εκτίμησης κινδύνων κι 
αναγκών.5 Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στις ΗΠΑ, 
στη χώρα δηλ. που έγινε διεθνώς γνωστή για την υποχώ-
ρηση του ιδεώδους της αποκατάστασης/επανένταξης από 
τη δεκαετία του 1970 μέχρι και πρόσφατα, το 2018 επανήλ-
θε στο προσκήνιο η στόχευση της αποκατάστασης/επανέ-
νταξης μέσω της σπουδαιότερης μεταρρύθμισης του σω-
φρονιστικού συστήματος της τελευταίας δεκαετίας, του 
λεγόμενου «Νόμου του Πρώτου Βήματος» (First Step Act), 
στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η εδραίωση ενός συστή-
ματος εκτίμησης κινδύνων και αναγκών.6 

4.  Για έναν νέο «επανενταξισμό» (rehabilitationism) κάνει λόγο ο 
Πανούσης, Η κοινωνική επανένταξη ως αυτοτελές δικαίωμα των 
κρατουμένων – Αρχή διαλόγου σε: Σπυριδάκης (επιμ.), Το Δημό-
σιο Δίκαιο σε εξέλιξη – Σύμμεικτα προς τιμήν του καθηγητού Π. 
Παραρά, 2012, σ. 682. Ο νέος «επανενταξισμός» διαφοροποιεί-
ται από την αρχική σύλληψη της αποκατάστασης/επανένταξης, 
καθώς δεν μετέρχεται αόριστες ή ημιαόριστες ποινές, όπως συ-
νέβαινε τη δεκαετία του 1970, επιπλέον δε η αποκατάσταση/
επανένταξη δεν επιβάλλεται στο άτομο υποχρεωτικά, αλλά ενα-
πόκειται στην αυτόβουλη ανταπόκρισή του. Βλ. Easton/Piper, 
Sentencing and punishment: The Quest for Justice, 42016, σ. 
368· Αρχιμανδρίτου, Η Φυλάκιση ως τρόπος κράτησης και ως 
μορφή έκτισης της ποινής, 2012, σ. 296. Ως προς το εμπειρι-
κό σκέλος της διαφοροποίησης του νέου «επανενταξισμού», ο 
αφορισμός «nothing works» έχει παραχωρήσει πλέον τη θέση 
του στη –βασισμένη σε εμπειρικά δεδομένα που έχουν αποτιμη-
θεί πολύ πιο αξιόπιστα– συζήτηση περί του «what works»· επ’ 
αυτού βλ. Andrews/Bonta, The psychology of criminal conduct, 
62017, σ. 223 επ., 226 επ. Επί των ανωτέρω βλ. αναλυτικότερα 
Γιαννούλη, Η επικινδυνότητα του δράστη και η εκτίμηση κινδύ-
νων από δικαιοκρατικής σκοπιάς, 2017, σ. 173 επ., με περαιτέ-
ρω παραπομπές. Συνολικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι με τον 
νεό «επανενταξισμό» συντελείται μια επιστροφή του προνοια-
κού προτύπου στην ορθή του όμως πλέον κανονιστική βάση· 
περί του προνοιακού προτύπου βλ. Ζαγούρα, Πρότυπο Προνοι-
ακό, σε: Σπινέλλη/Κουράκης/Κρανιδιώτη (επιμ.), Λεξικό Εγκλη-
ματολογίας, 2018, σ. 964 επ.· Κουράκη, Δίκαιο Παραβατικών 
Ανηλίκων, 22012, σ. 429 επ.

5.  Iστορικά, η αποκατάσταση/επανένταξη του δράστη συνδέθηκε 
με την εκτίμηση κινδύνων κατά την 3η γενιά εργαλείων 
εκτίμησης κινδύνου, διά της προσθήκης της αξιολόγησης των 
«αναγκών του δράστη» (needs assessment). Η αποκατάσταση/
επανένταξη ενδυναμώθηκε περαιτέρω στο πλαίσιο της 4ης 
γενιάς των εργαλείων εκτίμησης κινδύνου, κατά την οποία 
προσετέθη η ανά τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση της 
προόδου της επανένταξης/αποκατάστασης του δράστη. Για την 
εκτίμηση κινδύνων 3ης και 4ης γενιάς βλ. Andrews/Bonta, The 
psychology of criminal conduct, 62017, σ. 195 επ. Τα εργαλεία 
1ης γενιάς στηρίζονταν στην εξατομικεύουσα κλινική μέθοδο. Στη 
2η γενιά συντελέστηκε μια στροφή της εκτίμησης του κινδύνου 
προς την αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων που αντλούνταν 
από ομάδες. Πρόκειται για τα λεγόμενα «αναλογιστικά εργαλεία 
εκτίμησης κινδύνου» (actuarial risk assessment tools). Επί των 
ανωτέρω βλ. αναλυτικότερα Γιαννούλη, Η επικινδυνότητα του 
δράστη και η εκτίμηση κινδύνων από δικαιοκρατικής σκοπιάς, 
2017, σ. 56 επ., με περαιτέρω παραπομπές.

6.  Διά του νόμου αυτού επιδιώκεται η πρόληψη και ειδικότερα η 
αύξηση της δημόσιας ασφάλειας διά της μείωσης της υποτρο-
πής στη βάση προγραμμάτων αποκατάστασης/επανένταξης. 
Βλ. σχετικά το Εισαγωγικό κείμενο, σε: Prisoner Assessment 
Tool Targeting Estimated Risk and Needs (PATTERN) Interac-
tive Tool, September 4, 2019, προσβάσιμο σε: https://apps.
urban.org/features/risk-assessment/ (ανάκτηση: 19.01.2020). 
Στον ίδιο ιστότοπο δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρή-
στη του διαδικτύου να πειραματιστεί με το διαδραστικό εργα-
λείο εκτίμησης κινδύνων κι αναγκών «PATTERN» –το οποίο προ-
έκυψε κατ΄επιταγή του «Νόμου του Πρώτου Βήματος»– και να 
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Τη συμβολή αυτής της ιδιάζουσας συνύφανσης7 της αποκα-
τάστασης/επανένταξης με την εκτίμηση κινδύνων κι ανα-
γκών στη μείωση της υποτροπής και ως εκ τούτου στην 
πρόληψη του εγκλήματος, όπως αυτή συντελείται με τη 
βοήθεια νεότερων σωφρονιστικών μοντέλων, επιχειρεί να 
φωτίσει η παρούσα μελέτη.
Πριν όμως παρουσιαστούν τα νεότερα σωφρονιστικά μο-
ντέλα αποκατάστασης/επανένταξης, πρέπει να υπομνη-

υπολογίσει σε ποια κατηγορία κινδύνου (risk category) βρίσκε-
ται. Tο εργαλείο «PATTERN» πρωτοπαρουσιάστηκε τον Ιούλιο 
του 2019 (βλ. https://nij.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh171/
files/media/document/the-first-step-act-of-2018-risk-and-
needs-assessment-system_1.pdf?fbclid=IwAR3tQvcYSnWwMI
GQA_3W2imNsPPIbRnUNsBebSv9MJQ7ClRubllR5fLyOuo, ανά-
κτηση: 19.01.2020) και αναθεωρήθηκε τον Ιανουάριο του 
2020 (βλ. https://nij.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh171/files/
media/document/the-first-step-act-of-2018-risk-and-needs-
assessment-system-updated.pdf?fbclid=IwAR18cM5vDradKEzy
GzvG-iGNoKu5ms3SJcxilbN4CbNZxRcQighTqrwGdjQ, ανάκτη-
ση: 19.01.2020). Ο «Νόμος του Πρώτου Βήματος» είναι προσβά-
σιμος στη διεύθυνση: https://www.congress.gov/115/plaws/
publ391/PLAW-115publ391.pdf?fbclid=IwAR16K8vhqTUs798k
H5jhp3KWHoApIW-ghI34fg-Jii1uI3OGK8551YA0lak (ανάκτηση: 
19.01.2020). H αναβίωση του σκοπού της αποκατάστασης/επα-
νένταξης στις ΗΠΑ είχε πάντως αρχίσει να διαφαίνεται από το 
2010, όταν ανέλαβε δράση μια συντηρητική πρωτοβουλία για 
την μεταρρύθμιση του αμερικανικού συστήματος απονομής ποι-
νικής δικαιοσύνης, η λεγόμενη «Right on Crime». Η διακήρυ-
ξη αυτής της πρωτοβουλίας είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: 
http://rightoncrime.com/wp-content/uploads/2010/11/ROC-
Statement-of-Principles11.pdf (ανάκτηση: 19.01.2020). Όπως 
παρατηρεί ο Μ. Σκανδάμης, Right on crime: Η αμερικανική συ-
ντηρητική στροφή προς το αναμορφωτικό πρότυπο, The Art of 
Crime, Μάιος 2017, προσβάσιμο σε: https://theartofcrime.gr/
right-crime-%ce%b7-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%
ba%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd
%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf
%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae/#_ftnref12 (ανάκτηση: 
19.01.2020), η συντηρητική αμερικανική παράταξη ήρθε σε σύ-
γκρουση με το λίαν κατασταλτικό παρελθόν της όχι από γνήσι-
ους ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά κυρίως για να μειώσει τα οι-
κονομικά αδιέξοδα που συνεπάγεται η βαριά καταστολή.

7.  Αυτή η συνύφανση έχει καταστεί αντικείμενο μελέτης αλλά και 
κριτικής. Βλ. Robinson, Risk Management and Rehabilitation 
in the Probation Service: Collision and Collusion, The Howard 
Journal of Criminal Justice 1999, 421 επ.· Fitzgibbon, Risk 
analysis and the new practitioner: Myth or reality?, Punishment & 
Society 2007, σ. 87 επ.· Gough, Risk and rehabilitation: A fusion 
of concepts?, σε: Pycroft/Clift (επιμ.), Risk and rehabilitation, 
2012, σ. 65 επ., στον οποίο παραπέμπει ήδη και ο Πανάγος, 
Πρότυπα έκτισης των ποινών και ελληνικό σωφρονιστικό 
δίκαιο, ΠοινΔικ 2019, σ. 16, υποσ. 143· Garland, The Culture 
of Control, 2001, σ. 176· Landreville, Από την κοινωνική ένταξη 
στη διαχείριση των κινδύνων; Οι πολιτικές και οι πρακτικές 
στο κεφάλαιο των ποινών, ΠοινΔικ 2005, σ. 1461 επ., 1466. Οι 
ενστάσεις είναι δικαιολογημένες για τα σωφρονιστικά μοντέλα, 
στο πλαίσιο των οποίων η πτυχή των κινδύνων (risks) επισκιάζει 
την αποκατάσταση/επανένταξη ή, ακόμη χειρότερα, δεν 
σκοπείται καν κάποια μείωση των κινδύνων (ιδίως του κινδύνου 
υποτροπής) μέσω της αποκατάστασης/επανένταξης, αλλά μόνο 
η διαχείριση των κινδύνων με (διαχειριστικά) εργαλεία, όπως 
λ.χ. είναι η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού. Επειδή η εφαρμογή 
του πρώτου μοντέλου που αναλύεται στη παρούσα μελέτη, του 
λεγόμενου RNR, δεν αποκλείει την υποχώρηση μιας προνοιακά 
προσανατολισμένης εκδοχής της αποκατάστασης/επανένταξης 
έναντι στρατηγικών μείωσης του κινδύνου και ενίσχυσης του 
κοινωνικού ελέγχου, προτείνεται η συμπληρωματική υιοθέτηση 
ενός δεύτερου –κατεξοχήν προνοιακού– μοντέλου, του 
λεγόμενου GL. 

σθεί ότι η υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να μεριμνά 
για την αποκατάσταση/επανένταξη των δραστών εκπηγά-
ζει από διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος, όπως το ά. 
10 ΙΙΙ εδ. 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πο-
λιτικά Δικαιώματα και το ά. 40 Ι της Διεθνούς Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού. Παρόλη τη στροφή του ισχύο-
ντος Σωφρονιστικού Κώδικα προς το δικαιικό πρότυπο, γί-
νεται δεκτό ότι ο προσανατολισμός του δικαίου της έκτισης 
ποινών προς την αποκατάσταση/επανένταξη δεν μπορεί να 
ματαιωθεί, καθώς υπαγορεύεται τόσο από διεθνείς συμβά-
σεις όσο και από διατάξεις συνταγματικής περιωπής, όπως 
η προστασία της αξίας του ανθρώπου (ά. 2 § 1 Σ),8 το δι-
καίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (ά. 
5 § 1) και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου (ά. 25 § 1 
Σ).9 Άλλωστε το ίδιο το κείμενο του ισχύοντος Σωφρονιστι-
κού Κώδικα εμπεριέχει διατάξεις εμπνευσμένες από το ιδα-
νικό της αποκατάστασης/επανένταξης. Έτσι στο ά. 81 παρ. 
1 του Ν. 2776/1999 ορίζεται ότι «[η] Πολιτεία οφείλει να με-
ριμνά έγκαιρα για την ομαλή επάνοδο και προσαρμογή του 
κρατουμένου, που πρόκειται να απολυθεί οριστικά, στο κοι-
νωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό του περιβάλλον». 
Επίσης, το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» ιδρύθηκε βάσει του ά. 81 
παρ. 2 με «σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και απο-
κατάσταση, την οικονομική συμπαράσταση και τη σταδιακή 
κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων». Επιπλέον, 
πρέπει να γίνει μνεία στο αίτημα για ρητή επαναφορά του 
σκοπού της αποκατάστασης/επανένταξης στα εισαγωγικά-
στοχοθετικά άρθρα του Σωφρονιστικού Κώδικά, αίτημα που 
αποτυπώθηκε στο ά. 2 Ι του ΣχεδίουΣΚ, το οποίο υπεβλή-
θη σε δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβριο του 2017: «Κατά 
τη μεταχείριση των κρατουμένων διασφαλίζεται ο σεβασμός 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων τους, 
ενισχύεται ο αυτοσεβασμός και η συναίσθηση της κοινωνι-
κής τους ευθύνης και διευκολύνεται η ανάπτυξη στάσεων 
και δεξιοτήτων που στηρίζουν την κοινωνική επανένταξη.» 
Τέλος, η προετοιμασία της επανένταξης και η μετασωφρο-
νιστική μέριμνα αποτελούν διακηρυγμένους στρατηγικούς 
στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου για το Σωφρονιστικό Σύ-
στημα (2018-2020), οι οποίοι εξειδικεύονται με περαιτέρω 
επιχειρησιακούς στόχους.10 Το Στρατηγικό Σχέδιο αξιολο-
γήθηκε πρόσφατα από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων και Κράτους Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης, της οποία η Έκθεση για τη μείωση του υπερπληθυσμού 
στις ελληνικές φυλακές (Μάρτιος 2019) αναφέρεται expres-
sis verbis στα νεότερα σωφρονιστικά μοντέλα, τα οποία πα-
ρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, ως υποψήφιες βάσεις 
του ελληνικού εγχειρήματος της αποκατάστασης/επανέντα-
ξης.11

ΙΙ. Το μοντέλο RNR
Το μοντέλο «Κίνδυνος-Ανάγκη-Ανταποκρισιμότητα» [Risk-
Need-Responsivity Model (RNR Model)] είναι σήμερα το κυ-

8.  Βλ. Σπινέλλη/Κουράκη, Εισαγωγικό Σημείωμα, σε: 
Σωφρονιστική Νομοθεσία, 2001, ΧΧVΙΙΙ.

9.  Πρβλ. Πιτσελά, Διεθνή Κείμενα Σωφρονιστικής Πολιτικής, 2003, 
σ. 72.

10.  Βλ. το Στρατηγικό Σχέδιο για το Σωφρονιστικό Σύστημα 
(2018-2020), σ. 16, 4.4, προσβάσιμο σε: http://enne.gr/wp-
content/uploads/2017/06/stratigiko_sxedio_ggap_2017.pdf 
(ανάκτηση 14.01.2020).

11.  Βλ. αναλυτικότερα υπό V.
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ρίαρχο σωφρονιστικό εργαλείο πρόληψης της υποτροπής 
μέσω της αποκατάστασης/επανένταξης του δράστη.12 Οι 
αφετηρίες του εντοπίζονται στον Καναδά, τη δεκαετία του 
1980· στη συνέχεια όμως εξαπλώθηκε στη Βόρεια Αμερι-
κή, την Αυστραλία, τη Ν. Ζηλανδία, τη M. Βρετανία και 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,13 επιφέροντας μία επανάστα-
ση στον τομέα της σωφρονιστικής μεταχείρισης (correc-
tional treatment).14 Οι αρχιτέκτονες του μοντέλου είναι οι 
Καναδοί Don Andrews, James Bonta και Paul Gendreau. 
Τόσο οι ίδιοι, όσο και οι υποστηρικτές του μοντέλου ευρύ-
τερα, αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως η ομάδα των οπα-
δών της νέας αποκατάστασης/επανένταξης (new rehabili-
tationists) ή ως ομάδα του «τι αποδίδει» (what works) ή και 
ως οι Καναδοί (παρόλο που δεν κατάγονται όλοι οι υπο-
στηρικτές του μοντέλου από τον Καναδά).15 Σε αυτούς κυ-
ρίως έχει πιστωθεί ότι η αποκατάσταση/επανένταξη σώ-

12.  Επ’ αυτού βλ. διεξοδικά Andrews/Bonta, The psychology of 
criminal conduct, 62017, κεφ. 9.

13.  Βλ. Ward/Maruna, Rehabilitation: Βeyond the Risk Paradigm, 
2007, σ. 46· Maloić, Dominant principles and models of 
treatment work with adult offenders in the community, 
Criminology & Social Integration, Vol. 24 (No. 2), 2016, σ. 114.

14.  Ο Δασκαλάκης, Μεταχείριση Εγκληματία, 1985, σ. 1, διακρίνει 
μεταξύ μεταχείρισης εγκληματία υπό ευρεία εννοία και 
μεταχείρισης εγκληματία υπό στενή εννοία (βελτιωτική 
μεταχείριση). Η μεταχείριση του εγκληματία υπό ευρεία εννοία 
περιλαμβάνει «κάθε μορφή αντίδρασης κατά του εγκληματία, 
ανεξάρτητα του περιεχομένου της αντίδρασης αυτής. Δηλαδή 
υπ’ αυτή την έννοια, ο όρος μεταχείριση του εγκληματία είναι 
συνώνυμος με τον όρο θεσμική ή πολιτειακή αντίδραση κατά 
του εγκληματία». Η μεταχείριση υπό στενή εννοία σημαίνει 
τους «τρόπους και τα μέσα δράσης πάνω στον εγκληματία 
με σκοπό την άσκηση επίδρασης στην συμπεριφορά του και 
γενικότερα στον τρόπον της ζωής του, ώστε να επιτευχθεί 
η βελτίωσή του και η κοινωνική του αποκατάσταση»· στα 
ως άνω αποσπάσματα έχει παραπέμψει ήδη σύμφωνος ο 
Νικολόπουλος, Ποινική μεταχείριση και κοινωνική επανένταξη 
των κρατουμένων: μια προβληματική σχέση, σ. 2 (προσβάσιμο 
σε: http://criminology.panteion.gr/attachments/article/31
3/%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE
%9F%CE%A5.pdf, ανάκτηση: 26.11.2010)· αντίστοιχα οι Ward/
Maruna, Rehabilitation: Βeyond the Risk Paradigm, 2007, 
σ. 6, παρατηρούν ότι ο όρος «treatment», το άκουσμα του 
οποίου προκαλεί αμηχανία στον μέσο επιμελητή κοινωνικής 
αρωγής και στον μέσο κρατούμενο, δεν περιορίζεται μόνο στο 
ειδικότερο πεδίο της αποκατάστασης/επανένταξης, αλλά έχει 
και μια γενικότερη χρήση· πρβλ. την εύστοχη επισήμανση της 
Ζαραφωνίτου, Από την ανταποδοτική στην αποκαταστατική 
δικαιοσύνη: τιμωρητικότητα ή άμβλυνση των συγκρούσεων;, 
σε: Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου/Χαλκιά (επιμ.), Η 
εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, 2011, 
σ.115 επ., 118 με υποσ. 20, ότι η «μεταχείριση» αποτελεί 
μετάφραση του αγγλικού όρου «treatment» και του γαλλικού 
όρου «traitement», που εμπεριέχουν εννοιολογικά το στοιχείο 
της θεραπείας· για το περιεχόμενο της έννοιας της μεταχείρισης 
βλ. και Δημόπουλο, Η μεταχείριση των επικίνδυνων 
κρατουμένων, 2004, σ. 97· για τις ιστορικές-ιδεολογικές 
πτυχές του όρου στο Σχέδιο του Κώδικα Βασικών Κανόνων για 
τη Μεταχείριση των Κρατουμένων (1987) βλ. Λαμπροπούλου, 
Συμβολή στις ιστορικές και ιδεολογικές συνιστώσες του όρου 
«μεταχείριση» στο Σχέδιο του Κώδικα Βασικών Κανόνων 
για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων (1987), ΠοινΧρ ΛΗ΄ 
(1988), σ. 161 επ.· πρβλ. εξάλλου τις επιφυλάξεις της Χάιδου, 
Ποινολογία-Σωφρονιστική, 22018, σ. 69-71 ως προς τον όρο 
αλλά και το περιεχόμενο της μεταχείρισης. 

15.  Ward/Maruna, Rehabilitation: Βeyond the Risk Paradigm, 
2007, σ. X.

θηκε από τον πρόωρο θάνατο,16 που της είχαν εξαγγείλει 
στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ο Robert Martinson και 
οι συν αυτώ.17

Η ομάδα των Καναδών παρείχε από το 1990 στιβαρά εμπει-
ρικά δεδομένα που επιβεβαίωναν ότι η τήρηση τριών αρ-
χών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποτελεσματικό-
τητας των σωφρονιστικών παρεμβάσεων που αποβλέπουν 
στη μείωση της υποτροπής.18 Πρόκειται για τις εξής τρεις 
αρχές:19

i) Η αρχή του κινδύνου (Risk Principle): Σύμφωνα με αυτήν 
την αρχή, το επίπεδο των σωφρονιστικών «υπηρεσιών» 
(correctional services) που θα παρασχεθούν στον δράστη 
πρέπει να τελεί σε αντιστοιχία με το επίπεδο του κινδύνου 
υποτροπής στο οποίο εκτιμάται ότι βρίσκεται ο δράστης. 
Κοντολογίς, η εν λόγω αρχή υπαγορεύει ποιος πρέπει να 
υποβληθεί σε σωφρονιστική μεταχείριση (treatment). Ο 
δράστης «υψηλότερου κινδύνου υποτροπής» πρέπει να 
τύχει συστηματικότερης σωφρονιστικής μεταχείρισης από 
τον δράστη «μετρίου κινδύνου υποτροπής», ενώ η σωφρο-
νιστική μεταχείριση των δραστών «χαμηλού κινδύνου» 
αποφεύγεται κατ’ αρχήν, διότι οι έρευνες έδειξαν ότι δεν 
μειώνει κατ’ ανάγκην τα ποσοστά υποτροπής τους, ενίοτε 
μάλιστα τα αυξάνει. 
ii) Η αρχή της εγκληματογόνου ανάγκης (Criminogenic 
Need Principle): Η αρχή αυτή εισάγει τη διάκριση ανάμε-
σα σε εγκληματογόνες και μη εγκληματογόνες ανάγκες. Στο 
πλαίσιο του μοντέλου RNR οι εγκληματογόνες ανάγκες αντι-
στοιχούν σε δυναμικούς παράγοντες κινδύνου, μέτριους και 
ισχυρούς. Σε αντίθεση με τους στατικούς παράγοντες κιν-
δύνου που παραμένουν αμετάβλητοι στον χρόνο, π.χ. προ-
ηγούμενες εγκληματικές πράξεις, οι δυναμικοί παράγοντες 
κινδύνου είναι δεκτικοί αλλαγών. Π.χ. εργασία, δραστηριό-
τητες ελεύθερου χρόνου. Σύμφωνα με την αρχή της εγκλη-
ματογόνου ανάγκης, οι πιθανότητες υποτροπής μειώνονται 

16.  Έτσι οι Ward/Maruna, ό.π.· πρβλ. και Cullen, The twelve 
people who saved rehabilitation: How the science of 
criminology made a difference – The American Society of 
Criminology 2004 presidential address, Criminology 43(1), 
2005, σ. 13 επ., ο οποίος συγκαταλέγει τους Andrews, 
Bonta και Gendreau στους 12 ανθρώπους που έσωσαν την 
αποκατάσταση/επανένταξη.

17.  Βλ. Lipton/Martinson/Wilks, The Effectiveness of Correctional 
Treatment: A Survey of Treatment Evaluation Studies, 1975, οι 
οποίοι εκπόνησαν μια μετα-ανάλυση περίπου 230 εμπειρικών 
ερευνών, που είχαν διεξαχθεί μεταξύ 1945 και 1967, αναφορικά 
με προγράμματα αποκατάστασης/επανένταξης. Πάντως με τον 
αφορισμό «nothing works», δηλ. με τον ισχυρισμό ότι κανένα 
πρόγραμμα αποκατάστασης/επανένταξης δεν αποδίδει, 
συνδέθηκε κυρίως το όνομα του Martinson· βλ. συναφώς 
Martinson, What works? – questions and answers about prison 
reform, The Public Interest 1974, σ. 22 επ. Ωστόσο, πέντε έτη 
αργότερα, ο ίδιος ο Martinson, New findings, new views: A note 
of caution regarding sentencing reform, Hofstra Law Review 7 
(1979), σ. 244, 252, μετέβαλε την άποψή του, απορρίπτοντας 
το αρχικό του συμπέρασμα ότι «τίποτα δεν αποδίδει», ένα 
γεγονός που παραβλέπεται συχνά στη βιβλιογραφία.

18.  Βλ. infra υποσ. 23.
19.  Βλ. επί των ακολούθων στο κείμενο Andrews/Bonta, Risk-

Need-Responsivity Model for Offender Assessment and 
Rehabilitation (report 2006-2007), 2007, σ. 5,7· Andrews/
Bonta, The psychology of criminal conduct, 62017, σ. 178 επ. 
Επ΄ αυτών βλ. ήδη Γιαννούλη, Η επικινδυνότητα του δράστη 
και η εκτίμηση κινδύνων από δικαιοκρατικής σκοπιάς, 2017, 
σ. 211 επ.



ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΣΩ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 107

Online πρόσβαση στην Εγκληματολογία, στην Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου www.qualex.gr

μόνο αν τεθούν στο στόχαστρο εγκληματογόνες ανάγκες, 
δηλ. μέτριοι και ισχυροί δυναμικοί παράγοντες κινδύνου. 
Αντίθετα, οι ασθενείς δυναμικοί παράγοντες κινδύνου συ-
νιστούν στο πλαίσιο του μοντέλου RNR μη εγκληματογόνες 
ανάγκες και ως εκ τούτου δεν επιδιώκεται η ικανοποίηση 
τους, αφού κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαλε στη μείωση της 
υποτροπής, ενδεχομένως δε να προκαλούσε την αύξησή 
της. Η αρχή της εγκληματογόνου ανάγκης μας λέει άρα τι 
πρέπει να υποβληθεί σε σωφρονιστική μεταχείριση. 
iii) Η αρχή της ανταποκρισιμότητας (Responsivity princi-
ple): Η αρχή αυτή μας λέει πώς θα μεταχειριστούμε τον 
δράστη, ποιο είδος σωφρονιστικής μεταχείρισης πρέπει να 
ακολουθήσουμε. Σύμφωνα με την αρχή της γενικής αντα-
ποκρισιμότητας πρέπει να στηριχθούμε σε στρατηγικές 
γνωστικής-συμπεριφορικής θεραπείας (CBT) και γνωστι-
κής κοινωνικής εκμάθησης, διότι συμβάλλουν αποτελεσμα-
τικότερα στην υιοθέτηση νέων αντιλήψεων και συμπερι-
φορών. Η αρχή της ειδικής ανταποκρισιμότητας επιτάσσει 
την προσαρμογή της γνωστικής-συμπεριφορικής θεραπεί-
ας και της γνωστικής κοινωνικής εκμάθησης στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του δράστη. Π.χ. προσωπικότητα, συναι-
σθήματα, γνωστική ικανότητα, ευφυία, γλωσσικές ικανό-
τητες, παρουσία κινήτρων, ωριμότητα, φύλο, πολιτισμικά 
δεδομένα κ.λπ.20

Μια από τις καίριες συμβολές του μοντέλου RNR είναι ο 
εντοπισμός οχτώ κεντρικών παραγόντων κινδύνου και ανά-
γκης.21 Πρόκειται για τους εξής παράγοντες:22 1) Εγκλημα-
τικό ιστορικό· ενδείκτες κινδύνου: εμπλοκή σε πολλές και 
ποικίλες αντικοινωνικές πράξεις που άρχισε σε νεαρή ηλι-
κία και εξακολουθεί· στόχος σωφρονιστικής μεταχείρισης: 
διαμόρφωση μιας εναλλακτικής μη εγκληματικής συμπερι-

20.  Βλ. και Καγκλή, Τα νεότερα μοντέλα αναμόρφωσης, 2017, σ. 
84, μεταπτυχιακή εργασία, προσβάσιμη σε: https://pergamos.
lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2673337/
theFile (ανάκτηση: 10.11.2019).

21.  Για την ακρίβεια ο παράγοντας «Εγκληματικό ιστορικό» 
αποτελεί έναν στατικό παράγοντα κινδύνου που δεν αντιστοιχεί, 
σε ένα πρώτο επίπεδο τουλάχιστον, σε κάποια ανάγκη του 
δράστη, γιατί στο μοντέλο RNR οι ανάγκες ταυτίζονται με τους 
(μέτριους και ισχυρούς) δυναμικούς παράγοντες κινδύνου. Αν 
και το παρελθόν δεν διαγράφεται, ο παράγων αυτός μπορεί 
να «μεταφραστεί» σε μια δυναμική ανάγκη, στον βαθμό που 
το περιεχόμενο αυτής θα συνίσταται στη διαμόρφωση μιας 
εναλλακτικής μη εγκληματικής συμπεριφοράς, με τη βοήθεια 
της οποίας θα αντιμετωπίζει ο δράστης στο μέλλον επικίνδυνες 
καταστάσεις με επιτυχία. Σ’ αυτόν τον λόγο οφείλεται ότι 
οι Andrews/Bonta, The psychology of criminal conduct, 
62017, αλλού κάνουν λόγο για οχτώ κεντρικούς παράγοντες 
κινδύνου/ανάγκης (ό.π., σ. 45, 338) και αλλού για επτά 
κεντρικούς παράγοντες κινδύνου/ανάγκης κατά παράλειψη 
του παράγοντα «Εγκληματικό ιστορικό» (ό.π., σ. 181).

22.  Βλ. επί των ακολούθων στο κείμενο Andrews/Bonta, The 
psychology of criminal conduct, 62017, σ. 45 επ., 180 επ. 
και ιδίως 338 επ.· βλ. επίσης επ’ αυτών ήδη Γιαννούλη, Η 
επικινδυνότητα του δράστη και η εκτίμηση κινδύνων από 
δικαιοκρατικής σκοπιάς, 2017, σ. 212 επ., με αναφορές στην 
5η έκδοση (2010) του έργου «The psychology of criminal 
conduct», όπου γινόταν ακόμη διάκριση μεταξύ παραγόντων 
που έχουν μεγάλη βαρύτητα (big four), δηλ. των παραγόντων 
1 ως 4, και των παραγόντων που έχουν μέτρια βαρύτητα 
(moderate four), δηλ. των παραγόντων 5 ως 8. Στην 6η έκδοση 
(2017, σ. xviii, 44) του έργου, η διάκριση αυτή εγκαταλείφθηκε 
επί τη βάσει νεότερων ερευνητικών ευρημάτων. Επίσης, στο 
πλαίσιο της 6ης έκδοσης κάποιοι παράγοντες σημαίνονται με 
διαφοροποιημένους όρους. 

φοράς, προκειμένου ο δράστης να αντιμετωπίσει επιτυχώς 
επικίνδυνες καταστάσεις. 2) Μοτίβο/υπόδειγμα (pattern) 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς· ενδείκτες κινδύνου: κυνήγι 
περιπέτειας, αναζήτηση ευχαρίστησης, χαμηλός αυτοέλεγ-
χος, ακαταλάγιαστη επιθετικότητα· στόχος μεταχείρισης: 
καλλιέργεια δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων, τη 
διαχείριση θυμού και ευρύτερα εαυτού, την αντιμετώπι-
ση του χαμηλού αυτοελέγχου. 3) Στάσεις ευνοϊκές προς 
το έγκλημα· ενδείκτες: στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις, εκλο-
γικεύσεις υποστηρικτικές του εγκλήματος και γνωστικές 
συναισθηματικές καταστάσεις θυμού, πικρίας, ανυπακο-
ής: στόχος μεταχείρισης: μείωση της επιδοκιμαστικής του 
εγκλήματος αντίληψης/γνωστικής λειτουργίας, αναγνώρι-
ση επικίνδυνων σκέψεων και συναισθημάτων, καλλιέργεια 
«φιλοκοινωνικών» (prosocial) σκέψεων και συναισθημά-
των, υιοθέτηση «φιλοκοινωνικής» ταυτότητας. 4) Συνα-
ναστροφές με άτομα που επιδοκιμάζουν το έγκλημα· εν-
δείκτες: στενή συναναστροφή με εγκληματίες και σχετική 
απομόνωση από άτομα με «φιλοκοινωνικές» αντιλήψεις· 
στόχος μεταχείρισης: αντιστροφή των δύο αυτών συνθη-
κών. 5) Οικογενειακές / συζυγικές σχέσεις· ενδείκτες: κα-
κές σχέσεις μεταξύ τέκνων και γονέων ή συζύγων · στό-
χος μεταχείρισης: μείωση των συγκρούσεων, οικοδόμηση 
θετικών σχέσεων, επίβλεψη της οικογένειας. 6) Σχολείο / 
εργασία· ενδείκτες: χαμηλά επίπεδα επίδοσης και ικανο-
ποίησης στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων· στόχος 
μεταχείρισης: ενίσχυση επίδοσης, ανταμοιβής και ικανο-
ποίησης. 7) Ελεύθερος χρόνος / αναψυχή· ενδείκτες: χα-
μηλά επίπεδα συμμετοχής σε / άντλησης ικανοποίησης από 
μη εγκληματικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου· στό-
χος μεταχείρισης: αύξηση συμμετοχής, ανταμοιβής και ι-
κανοποίησης στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων. 8) 
Κατάχρηση ουσιών· ενδείκτες: κατάχρηση αλκοόλ ή/και 
ναρκωτικών ουσιών· στόχος μεταχείρισης: μείωση της κα-
τάχρησης ουσιών καθώς και των προσωπικών και διαπρο-
σωπικών ερεισμάτων μιας συμπεριφοράς προσανατολι-
σμένης σε ουσίες, ενίσχυση εναλλακτικών συμπεριφορών 
αντί της χρήσης ουσιών.
Κύρια πλεονεκτήματα του μοντέλου RNR είναι η εμπειρι-
κή επάρκεια, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί μέσα από εκτε-
ταμένες μετα-αναλυτικές έρευνες,23 καθώς και η πρακτική 
του χρησιμότητά.24 Σε προγράμματα αποκατάστασης/επα-
νένταξης που εφαρμόστηκαν οι τρεις βασικές αρχές του μο-
ντέλου RNR καταγράφηκε μείωση της υποτροπής της τάξε-
ως 17% για έγκλειστους δράστες και 35 % για δράστες που 
εξέτισαν την ποινή στην κοινότητα.25 Έχει διαπιστωθεί ότι 
τα θετικά αποτελέσματα της τήρησης των αρχών του μο-
ντέλου RNR παραμένουν πολύ στιβαρά, εξεταζόμενα από 

23.  Βλ. Andrews/Bonta, The psychology of criminal conduct, 
62017, σ. 226 επ· Andrews/Dowden, Risk principle in case clas-
sification in correctional treatment: A meta analytic investi-
gation, International Journal of Offender Therapy and Com-
parative Criminology, (50) 2006, σ. 88 επ· Andrews/Bonta, 
Rehabilitating Criminal Justice Policy and Practice, Psycholo-
gy, Public Policy, & Law, (16) 2010, σ. 39 επ.

24.  Ward/Melser/Yates, Reconstructing the Risk–Need–
Responsivity model: A theoretical elaboration and evaluation, 
σε: Aggression and Violent Behavior 2007, σ. 208 επ., 222.

25.  Andrews/Bonta, Risk-Need-Responsivity Model for Offender 
Assessment and Rehabilitation (report 2006-2007), 2007, σ. 
11-12 (προσβάσιμο σε: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/
rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/rsk-nd-rspnsvty-eng.pdf, ανά-
κτηση: 11.11.2019).
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τη σκοπιά διαφόρων τύπων προγραμμάτων, προσώπων, 
χώρων (π.χ. φυλακές, κοινότητα) και μεθοδολογικών συν-
θηκών.26 Έχουν καταδειχθεί η ευρεία εφαρμοσιμότητα του 
μοντέλου RNR και η ισχύς των οχτώ κεντρικών παραγό-
ντων αναφορικά με διάφορες μεταβλητές όπως η γεωγρα-
φία, η τάξη, η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα,27 αλλά και 
διάφορες κατηγορίες δραστών, όπως οι δράστες βίαιων 
εγκλημάτων, οι δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων και οι 
δράστες με ψυχικές διαταραχές.28 Ειδικότερα, οι οχτώ πα-
ράγοντες, όπως μετρούνται από τα προγνωστικά εργα-
λεία-LS (Level of Service), τα οποία χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο του μοντέλου RNR, έχουν εφαρμογή ανεξαρτήτου 
ηλικίας, φύλου και, σε κάποιο βαθμό, φυλής και εθνικό-
τητας.29 Ως προς την πρόγνωση βίαιων εγκλημάτων, η σύ-
γκριση του LSI-R, προγνωστικού εργαλείου του μοντέλου 
RNR, με τα εργαλεία VRAG και PCL-R που έχουν σχεδια-
στεί αποκλειστικά για την πρόβλεψη βίαιης συμπεριφο-
ράς, έδειξε ότι κανένα εκ των δύο τελευταίων εργαλείων 
δεν προβλέπει καλύτερα τη βίαιη συμπεριφορά απ’ ό,τι το 
LSI-R.30 Επιπλέον, στα πλεονεκτήματα του μοντέλου RNR 
συγκαταλέγεται η συμπύκνωση των τρεχόντων πορισμά-
των της ποσοτικής εγκληματολογικής έρευνας για την με-
ταχείριση των δραστών σε ένα μοντέλο με σαφείς κατευθυ-
ντήριες γραμμές για τους ειδικούς που απασχολούνται στο 
σωφρονιστικό σύστημα.31 Χρήσιμος μπορεί επίσης να απο-
βεί ο προσδιορισμός με τη βοήθεια των κριτηρίων του μο-
ντέλου RNR εκείνων των ατόμων που έχουν τη μεγαλύτε-
ρη ανάγκη για αποκατάσταση/επανένταξη, δεδομένου ότι 
τα κονδύλια και τα διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού δεν είναι ανεξάντλητα.32

Η αποκατάσταση του σκοπού της αποκατάστασης/επανέ-
νταξης και η επιβεβαίωση ότι η νέα αποκατάσταση/επανέ-
νταξη αποδίδει ως προς τη μείωση της υποτροπής οφείλο-
νται εν πολλοίς στο μοντέλο RNR κι αυτό συνιστά αν μη τι 
άλλο μια ανεπανάληπτη προσφορά στον κλάδο της Ποινο-
λογίας και ειδικότερα της Σωφρονιστικής, αλλά και ευρύ-
τερα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Διότι το προαιώνιο ερώτη-
μα «Εἰ διδακτόν ἡ ἀρετή» του πλατωνικού Πρωταγόρα και 
των Ηθικών του Πλουτάρχου βρίσκει πλέον μετά από δύο 
χιλιετίες μια σαφή επιστημονική απάντηση και μάλιστα απα-
ντάται καταφατικά ακόμη και στο πλαίσιο των δυσμενών 
συνθηκών του εγκλεισμού – πολλώ δε μάλλον όταν επι-
βάλλονται μη φυλακτικές κυρώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι το 
έργο «The Psychology of Criminal Conduct» των Andrews 
και Bonta έχει μεταφραστεί στη γαλλική και την κινεζική, 
ενώ τα εργαλεία-LS έχουν μεταφραστεί τουλάχιστον σε έξι 

26.  Andrews/Bonta, The psychology of criminal conduct, 62017, 
σ. 241.

27.  Ibid., σ. 337.
28.  Ibid., σ. 330-331, 337, αν και δεν παραβλέπεται ότι ειδικοί 

ενδείκτες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες δραστών ή 
εγκλημάτων (π.χ. παιδόφιλους, εγκλήματα βίας) ενδέχεται να 
αυξήσουν την προγνωστική εγκυρότητα.

29.  Ibid., σ. 214, καίτοι επισημαίνεται ότι τα ευρήματα δεν 
αποπληθωρίζουν τη σημασία του φύλου, της φυλής και της 
εθνικότητας. 

30.  Ibid.
31.  Pruin/Treig, Wiedereingliederung nach der Entlassung aus dem 

Strafvollzug, σε: Walsh/Pniewski/Kober/Armborst (επιμ.), 
Evidenzorientierte Kriminalprävention in Deutschland. Ein 
Leitfaden für Politik und Praxis, 2018, σ. 683 επ., 694.

32.  Ibid.

γλώσσες και χρησιμοποιούνται στους κλάδους της Σωφρο-
νιστικής και των Δικανικών Επιστημών (Forensic Scienc-
es) σε πολλές χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο (Αυστρα-
λία, Δανία, Σκωτία, Βερμούδες, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Ιρλανδία, Σουηδία, Καναδάς, 
Ισραήλ, Τρινιδάδ, Νησιά Καϋμάν, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Χιλή, Πορτογαλία).33

Βέβαια, το μοντέλο RNR δεν είναι υπεράνω κριτικής. Έχει 
αντιταχθεί ότι οι αιτιολογικές του υποθέσεις στηρίζονται σε 
πολύ γενικές θεωρίες που δεν είναι άμοιρες προβλημάτων, 
ενώ δεν έχουν εξειδικευτεί επαρκώς οι κρίσιμοι αιτιώδεις 
μηχανισμοί, η μεταξύ τους σχέση, αλλά και η σχέση τους 
προς το έγκλημα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ζητήματα 
εξηγητικού βάθους και εσωτερικής συνέπειας (συνοχής).34 
Πράγματι, πίσω από το μοντέλο RNR μπορεί να ανιχνευτεί 
μια πανσπερμία αιτιολογικών θεωριών, π.χ. η κοινωνική 
εκμάθηση (A. Bandura),35 οι τεχνικές εξουδετέρωσης (G.M. 
Sykes/ D. Matza),36 η εγκληματική καριέρα και το μοτίβo/
υπόδειγμα προσωπικότητας (C.R. Shaw),37 οι διαφορικές 
συναναστροφές (E. Sutherland)38 και άλλες πολλές εγκλη-
ματολογικές θεωρίες, ων ουκ έστι αριθμός.39 Οι ίδιοι οι An-
drews και Bonta θεωρούν ότι στο πλαίσιο της αιτιολογικής 
τους προσέγγισης «Γενική Προσωπικότητα και Γνωστική 
Κοινωνική Εκμάθηση» [General Personality and Cognitive 
Social Learning (GPCSL) perspective], η οποία αναλύει την 
προδιάθεση της προσωπικότητας και την εκμάθηση της 
εγκληματικής συμπεριφοράς, συγκλίνουν τέσσερις αιτιο-
λογικές θεωρίες, η θεωρία της διαφορικής συναναστρο-
φής, η ψυχοδυναμική θεωρία, η θεωρία των κοινωνικών 
δεσμών και η γενική θεωρία της έντασης.40 Σε άλλο ση-

33.  Βλ. Andrews/Bonta, The psychology of criminal conduct, 62017, 
σ. 346-349· βλ. επίσης https://www.oxfordhandbooks.com/
view/10.1093/oxfordhb/9780199948154.001.0001/oxfordhb-
9780199948154-miscMatter-7 (ανάκτηση: 11.11.2019).

34.  Βλ. Ward/Melser/Yates, Reconstructing the Risk–Need–
Responsivity model: A theoretical elaboration and evaluation, 
σε: Aggression and Violent Behavior 2007, σ. 208 επ., 225-226, 
από τους οποίους συνάγεται όμως ότι τα μειονεκτήματα αυτά 
αμβλύνονται –χωρίς πάντως να φαίνεται και ότι εξαλείφονται– 
στο πλαίσιο της εκδοχής του μοντέλου, η οποία προέκυψε 
ύστερα από την ανακατασκευή (reconstruction) του από τους 
Ward, Melser και Yates στη βάση της θεωρητικής επεξεργασίας 
(elaboration) των προκειμένων του.

35.  Bandura, Social learning theory, 1977.
36.  Βλ. Sykes/Matza, Techniques of neutralization: A theory of 

delinquency, American Sociological Review, (22) 1957, σ. 664 
επ.

37.  Shaw, The Jack-Roller. A delinquent boy’s own story, 1930· 
National Research Council, Blumstein/Cohen/Roth/Visher 
(επιμ.), Criminal Careers and «Career Criminals», Vol I., 1986.

38.  Sutherland, Principles of criminology, 31939· Sutherland/
Cressey, Principles of criminology, 61970.

39.  Πρβλ. Μ. Σκανδάμη, Ο θεσμός της απόλυσης υπό όρο, 2016, 
σ. 201, ο οποίος ανιχνεύει στο πλαίσιο του μοντέλου RNR 
τις θεωρίες των Sykes/Matza, Shaw και Sutherland, για 
να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εντός του μοντέλου RNR 
παρελαύνει το σύνολο των παραγοντικών εγκληματολογικών 
θεωριών.

40.  Βλ. Andrews/Bonta, The psychology of criminal conduct, 
52010, σ. 129· για μια σύνοψη της αξιοποίησης των ως άνω 
τεσσάρων αιτιολογικών θεωριών από τους Andrews και Bonta 
βλ. Ziv, The Future of Correctional Rehabilitation, 2018, σ. 
50 επ.
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μείο41 επισημαίνουν γενικόλογα ότι οι οχτώ κεντρικοί πα-
ράγοντες του μοντέλου RNR μπορούν να υπαχθούν στον 
ορισμό του χαμηλού αυτoελέγχου που έδωσε ο Τ. Hirshi 
το 2004.42 Οι δύο ερευνητές δεν επιχείρησαν όμως να ενο-
ποιήσουν τις διάφορες αιτιολογικές θεωρίες του μοντέλου 
RNR σε μια νέα ενιαία θεωρία, κάνοντας χρήση της απαι-
τητικής μεθόδου της ολοκλήρωσης (integration) διαφορε-
τικών εγκληματολογικών θεωριών.43 Καίτοι η μέθοδος της 
ολοκλήρωσης δεν γίνεται αποδεκτή από όλους, ξενίζει ότι 
οι δημιουργοί του μοντέλου RNR δεν φαίνεται να προβλη-
ματίστηκαν καν αναφορικά με αυτό το σχετικά καινούριο 
μεθοδολογικό ρεύμα της εγκληματολογίας, καθώς δεν το 
αναφέρουν κάπου. 
Περαιτέρω, στο πλαίσιο του μοντέλου RNR οι ανάγκες του 
δράστη δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά μια υποκατηγο-
ρία των δυναμικών παραγόντων κινδύνου, καθώς ταυτί-
ζονται με τους ισχυρούς και τους μέτριους δυναμικούς πα-
ράγοντες κινδύνου, και στον βαθμό αυτό δεν λαμβάνονται 
επαρκώς υπ’ όψιν. Συν τοις άλλοις, η επικέντρωση του μο-
ντέλου RNR στα ελαττώματα του δράστη, τα οποία πρέ-
πει να εξαλειφθούν, δεν αποκλείεται να προκαλέσει την 
δυσπιστία του προς το προσωπικό που έχει αναλάβει την 
εκτίμηση των αναγκών του, καθώς και τον στιγματισμό του 
δράστη, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχούς έκβα-
σης της αποκατάστασης/επανένταξης.44 Εξάλλου, το μο-
ντέλο RNR έχει εντάξει μεν στην διαδικασία αξιολόγησης 
τους προστατευτικούς παράγοντες (protective factors),45 

41.  Βλ. Andrews/Bonta, The psychology of criminal conduct, 
62017, σ. 336.

42.  O ορισμός που έδωσε ο Hirschi, Self-control and crime, σε: 
Baumeister / Vohs (επιμ.), Handbook of self-regulation: 
Research, theory and applications, 2004, σ. 537επ., 543, έχει 
ως εξής: Ο αυτοέλεγχος είναι «η τάση να λαμβάνεται υπόψιν 
το πλήρες φάσμα του δυνητικού κόστους μιας συγκεκριμένης 
πράξης».

43.  Επ’ αυτής βλ. Κρανιδιώτη, Η Ολοκλήρωση: Μέθοδος Ανάπτυξης 
Θεωρίας στην Εγκληματολογία, 2007.

44.  Πρβλ. de Vries Robbe/Mann/Maruna/Thornton, An Exploration 
of Protective Factors Supporting Desistance From Sexual 
Offending, Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment 
(27) 2015, σ. 17, με περαιτέρω παραπομπή στην έρευνα των 
Attrill/Liell, Offenders views on risk assessment, σε: Padfield 
(επιμ.), Who to release? Parole, fairness and criminal justice, 
2007, σ. 191 επ.

45.  Σύμφωνα με τους Andrews και Bonta, ως προστατευτικός 
παράγοντας (protective/strength factor) στο πλαίσιο του 
μοντέλου RNR δεν νοείται ένας παράγων που αλληλοεπιδρά με 
τον αντίστοιχο παράγοντα κινδύνου και μειώνει την επίδραση 
αυτού, αλλά ένας παράγων που αναπτύσσει μια ανεξάρτητη 
επίδραση από έναν παράγοντα κινδύνου. Αντίθετα, σύμφωνα 
με την διάκριση των Farrington/Loeber/Ttofi, Risk and 
protective factors for offending, σε: Farrington/Welsh 
(επιμ.), The Oxford handbook of crime prevention, 2012, σ. 
46 επ., μεταξύ «protective factors» και «promotive factors», 
προστατευτικοί παράγοντες είναι οι μεταβλητές πρόβλεψης 
χαμηλής πιθανότητας τέλεσης εγκλημάτων από δράστες που 
είναι εκτεθειμένοι σε παράγοντες κινδύνου. Οι προστατευτικοί 
παράγοντες των Andrews και Bonta αντιστοιχούν στους 
«promotive factors» των Farrington/Loeber/Ttofi· επ’ αυτού 
βλ. Ziv, The Future of Correctional Rehabilitation, 2018, σ. 
82, 98 με υποσ. 1· για τους προστατευτικούς παράγοντες βλ. 
επίσης Ανίτση/Κοντοπούλου/Λεμπέση/Πανάγο, Ερευνητική 
Έκθεση ΙΙ, Το φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων 
στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την 
αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη, Χ. 
Ζαραφωνίτου (επιστ. υπεύθ.), Ιανουάριος 2019, σ. 23 επ., 

τις δυνάμεις του δράστη (strengths), δηλ. τις θετικές επι-
δόσεις του σε διάφορους τομείς (π.χ. εργασία, οικογένεια, 
ελεύθερος χρόνος), οι οποίες λειτουργούν ως ασπίδα από 
το έγκλημα, ωστόσο τα στοιχεία αυτά διαδραματίζουν έναν 
δευτερεύοντα ρόλο εντός του μοντέλου, πράγμα που δεν 
παρέχει επαρκή κίνητρα στον δράστη για να συμμετάσχει 
στα προγράμματα αποκατάστασης/επανένταξης. Τέλος, η 
γενικότερη προσήλωση του μοντέλου RNR στους παράγο-
ντες κινδύνου μπορεί να λειτουργήσει ως κερκόπορτα για 
την υποβάθμισή του σε ένα εργαλείο προστασίας της κοι-
νωνίας, όπου το στοιχείο της αποκατάστασης/επανέντα-
ξης θα απουσιάζει παντελώς.46 Υπό αυτό το πρίσμα δεν 
πρέπει να παραξενεύει η πρόταση υιοθέτησης των οχτώ 
κεντρικών παραγόντων του μοντέλου RNR ως βάσης της 
προγνωστικής κρίσης για την επιβολή του πιο επώδυνου 
γερμανικού μέτρου ασφαλείας, της ασφαλιστικής κράτη-
σης (Sicherungsverwahrung, πρβλ. ά. 90 του προϊσχύσα-
ντος ελλΠΚ).47 Επομένως, πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
μας προβληματίσει η ένσταση του Garland, ότι στο πλαίσιο 
της σήμερα κρατούσας εκδοχής της αποκατάστασης/επα-
νένταξης, η οποία περιορίζεται στη μείωση των κινδύνων 
και την προστασία του κοινού, δεν επιδιώκεται η κοινω-
νική πρόνοια, αλλά αντίθετα το «κυρίαρχο μέλημα σήμε-
ρα είναι, αρκετά ξεδιάντροπα, η αποτελεσματική ενίσχυση 
του κοινωνικού ελέγχου».48 

ΙΙΙ. Το μοντέλο GL
Το δεύτερο επικρατέστερο σωφρονιστικό μοντέλο αποκα-
τάστασης/επανένταξής είναι το μοντέλο του «ευ ζην» ή –
βάσει μιας πιστής μετάφρασης– των μοντέλο των «καλών 
βίων» (Good Lives Model, GL Model).49 Αποτελεί δημιούρ-
γημα του Νεοζηλανδού καθηγητή ψυχολογίας Tony Ward,50 
αλλά έγινε ευρύτερα γνωστό στην Εγκληματολογία και τη 
Σωφρονιστική ύστερα από τη συνεργασία του Ward με τον 
διαπρεπή εγκληματολόγο Shadd Maruna.51

προσβάσιμη σε: http://epanodos.org.gr/documents/1018
6/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%9
F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_
II.pdf/97c1922c-bed3-491f-8cd9-2dac221f8e37 (ανάκτηση: 
25.11.2019).

46.  Πρβλ. την έγκαιρη προειδοποίηση του Μαγγανά, Το πρόβλημα 
της αποτίμησης του κινδύνου τέλεσης νέων εγκληματικών 
πράξεων, ΠοινΔικ 1999, σ. 1008 επ.: «Επειδή δεν υπάρχει 
ακόμη η αναγκαία χρονική απόσταση για να προβούμε σε 
μία κριτική ανάλυση της βιβλιογραφίας για τη διαχείριση του 
κινδύνου τέλεσης νέων εγκλημάτων, το μόνο που μπορούμε να 
πούμε είναι ότι δεν πρέπει να υπερτονίζεται αυτός ο παράγων 
και να παραμελούνται οι ανάγκες των κρατουμένων και άλλες 
ψυχολογικού χαρακτήρα διαστάσεις.» 

47.  Βλ. Ullenbruch/Drenkhahn/Morgenstern, § 66, σε: Joecks/
Miebach (επιμ.), MK-StGB, 22012, πλαγιάρ. 122.

48.  Garland, The Culture of Control, 2001, σ. 176. Βλ. και supra 
υποσ. 7. 

49.  Βλ. ήδη Γιαννούλη, Η επικινδυνότητα του δράστη και η εκτίμηση 
κινδύνων από δικαιοκρατικής σκοπιάς, 2017, σ. 217 επ.

50.  Βλ. Ward, Good lives and the rehabilitation of sexual 
offenders: Promises and problems, Aggression and Violent 
Behavior, 7 (2002), σ. 513 επ.· του ιδίου, The management of 
risk and the design of good lives, Australian Psychologist, 37 
(2002), σ. 172 επ.

51.  Βλ. σχετικά Ward/Maruna, Rehabilitation: Βeyond the Risk 
Paradigm, 2007.
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Σε αντίθεση με το μοντέλο RNR που αποβλέπει κυρίως σε 
στόχους αποφυγής (Avoidance Goals), στην εξουδετέρω-
ση κινδύνων, το μοντέλο GL ενσωματώνει τη διάσταση των 
κινδύνων κριτικά, αποβλέποντας πρωτίστως σε στόχους 
προσέγγισης (Appoach Goals) που προάγουν το «ευ ζην» 
του δράστη.52 Έχει επηρεαστεί από την ανθρωπιστική ψυ-
χολογία,53 τη θετική ψυχολογία,54 και από προσεγγίσεις 
που βασίζονται στις δυνάμεις του ατόμου (Strength-Based 
Approach).55 Το αιτιολογικό του σκέλος παραπέμπει στη 
θεωρίας της έντασης,56 καθώς το έγκλημα εξηγείται βάσει 
του μοντέλου ως το αποτέλεσμα των εσωτερικών και εξω-
τερικών εμποδίων που αντιμετώπισε το άτομο στην προ-
σπάθειά του να επιτύχει νόμιμους στόχους.57 Σύμφωνα με 
το μοντέλο GL, τα άτομα απέχουν από το έγκλημα, εφό-
σον τους παρασχεθούν οι γνώσεις, οι ευκαιρίες, οι πόροι 
και τους καλλιεργηθούν οι δεξιότητες, που εξασφαλίζουν 
έναν «καλό» βίο. Η αποκατάσταση/επανένταξη στο πλαί-
σιο του μοντέλου GL έγκειται σε μια διαδικασία εξάσκη-
σης των ατόμων στη νόμιμη απόκτηση αγαθών πρωταρχι-
κής σημασίας για την επίτευξη του «ευ ζην» τους, αγαθά τα 
οποία ως τώρα είχαν μάθει να αποκομίζουν με παράνομο 
τρόπο. Διακρίνονται τα εξής πρωταρχικά ανθρώπινα αγα-
θά:58 1. Ζωή (καλή σωματική και ψυχική υγεία)· 2. Γνώση· 
3. Επιτυχία στο παιχνίδι (στα χόμπι και σε επιδιώξεις ελεύ-
θερου χρόνου)· 4. Επιτυχία στην εργασία· 5. Επιτυχία στο 
πεδίο του αυτοκαθορισμού (του ελέγχου του ατόμου επί 
της ζωής του)· 6. Εσωτερική γαλήνη· 7. Σχέσεις (φιλικές, 
συναισθηματικές, οικογενειακές)· 8. Κοινότητα (σύνδε-
σμος με ευρύτερες κοινωνικές ομάδες)· 9. Πνευματικότη-
τα (υπό την ευρεία έννοια της νοηματοδότησης της ζωής)· 
10. Χαρά (να νοιώθει το άτομο καλά εδώ και τώρα)· 11. Δη-
μιουργικότητα. Στην απόκτηση των ως άνω πρωταρχικών 
αγαθών συντελούν τα δευτερεύοντα ή εργαλειακά αγαθά, 
όπως οι γνώσεις, οι ευκαιρίες, οι πόροι και οι δεξιότητες. 

52.  Πρβλ. H.J. Schneider, Behandlung von Sexualstraftätern, σε: 
του ιδίου (επιμ.), Internationales Handbuch der Kriminologie, 
Τόμ. 2, Besondere Probleme der Kriminologie, 2009, σ. 947 
επ., 952.

53.  Ziv, The Future of Correctional Rehabilitation, 2018, σ. 109 επ.
54.  Ιbid., σ. 110 επ. Το μοντέλο GL συγγενεύει επομένως με 

την ολβιοποιό (happy-making) εγκληματολογία· για αυτή 
βλ. Nikolić-Ristanović, Making people happy is the best 
crime prevention: Towards happy-making criminology, 
European Journal of Criminology 2014, σ. 401 επ· Σπινέλλη, 
Εγκληματολογία - Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, 
22014, σ. 295 επ.

55.  Ziv, The Future of Correctional Rehabilitation, 2018, σ. 112 επ.
56.  Βλ. σχετικά Merton, Social Structure and Anomie, American 

Sociological Review. 3 (5), σ. 672 επ.
57.  Ward/Maruna, Rehabilitation: Βeyond the Risk Paradigm, 

2007, σ. 121· επ’ αυτού και επί των ακολούθων στο κείμενο 
βλ. Γιαννούλη, Η επικινδυνότητα του δράστη και η εκτίμηση 
κινδύνων από δικαιοκρατικής σκοπιάς, 2017, σ. 218. Βέβαια, 
πέρα από την άμεση πορεία προς το έγκλημα, όπου το άτομο 
επιδιώκει διά του εγκλήματος την απόκτηση ορισμένων 
αγαθών, στο πλαίσιο του μοντέλου GL έχει προσδιοριστεί και 
μια έμμεση πορεία προς το έγκλημα· η δεύτερη συντρέχει όταν 
η επιδίωξη ενός αγαθού ή ενός συνόλου αγαθών δημιουργεί 
αλυσιδωτές επιπτώσεις στην προσωπική κατάσταση του 
ατόμου κι αυτές οι απρόβλεπτες επιπτώσεις αυξάνουν την 
πίεση για τέλεση εγκλημάτων· βλ. Ward/Maruna, ό.π., σ. 123.

58.  Βλ. https://www.goodlivesmodel.com/information.shtml 
(ανάκτηση: 17.11.2019).

Το κύριο πλεονέκτημα του μοντέλου GL είναι η παροχή κινή-
τρων στους δράστες για να συμμετάσχουν σε προγράμματα 
αποκατάστασης/επανένταξης, καθώς το μοντέλο δεν εστι-
άζει στα ελαττώματα, αλλά στις δυνάμεις τους, στις θετικές 
πτυχές της ζωής τους. Αυτές μπορούν να βελτιωθούν κατά 
τέτοιο τρόπο που να τους εξασφαλίσουν το «ευ ζην», στοι-
χείο ικανό να στρέψει τους δράστες προς την αποκατάστα-
ση/επανένταξη. Ο φόβος, η ντροπή, η έλλειψη εμπιστοσύ-
νης, η απουσία ελπίδας, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο ασθενής 
έλεγχος συναισθημάτων59 συνιστούν εμπόδια για τη συμμε-
τοχή των δραστών σε προγράμματα αποκατάστασης/επα-
νένταξης ή τουλάχιστον για την επιτυχή έκβαση αυτών των 
προγραμμάτων. Η θετική φιλοσοφία του μοντέλου GL ενδεί-
κνυται για την υπέρβαση των εν λόγω εμποδίων – μάλιστα 
στο πλαίσιο του μοντέλου GL επιδιώκεται μια «θεραπευτική 
συμμαχία»60 κατά την οποία μετέχουν ακόμη και οι ίδιοι οι 
δράστες στη διαμόρφωση του προγράμματος που τους ται-
ριάζει. Αφ’ ης στιγμής γίνεται σήμερα δεκτό ανά τον κόσμο 
ότι η αποκατάσταση/επανένταξη επαφίεται στην αυτόβου-
λη συμμετοχή του ατόμου, τα προγράμματα που ενισχύουν 
την αυτόβουλη συμμετοχή χαρακτηρίζονται από υπεραξία.
Η κριτική κατά του εν λόγω μοντέλου επισημαίνει κατ΄αρ-
χάς τον ιδεαλιστικό του χαρακτήρα, αφού η απόκτηση πρω-
ταρχικών αγαθών με νόμιμα μέσα είναι δυσχερής εντός του 
εχθρικού περιβάλλοντος, στο οποίο διαβιούν οι δράστες.61 
Εντούτοις, η πραγματικότητα φαίνεται να σχετικοποιεί αυ-
τήν την αντίρρηση. Π.χ. μια ματιά στα σωφρονιστικά συ-
στήματα άλλων χωρών μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε 
ότι υπάρχουν κρατούμενοι που μέσα σε περιβάλλον εγκλει-
σμού μαθαίνουν ακόμη και γιόγκα ή ξιφασκία με επιτυχή 
αποτελέσματα στην διαχείριση του θυμού και της παρορμη-
τικότητας, εν τέλει δε και στη μείωση της υποτροπής.62 Επι-
πλέον, προβάλλεται η ένσταση ότι η διάθεση σωφρονιστι-
κών πόρων για την κάλυψη μη εγκληματογόνων αναγκών 
είναι προβληματική, ιδίως εν όψει της σπάνεως των πόρων. 
Ανακύπτει ειδικότερα το ερώτημα γιατί πρέπει να επωμι-
στούν τα σωφρονιστικά καταστήματα το κόστος ικανοποίη-
σης αναγκών όπως οι συναισθηματικές σχέσεις, η πνευματι-
κότητα, το παιχνίδι ή και η υγεία, αντί να μετακυλησθεί αυτή 

59.  Βλ. Feelgood, The Good Life: The Effective Treatment of 
High Risk Offenders in the Social Therapy Unit (STU), σ. 15, 
προσβάσιμο σε: http://jcn.pixel-online.org/files/conference/
material/second/08_The%20effective%20treatment%20of%20
high%20risk%20offenders%20(1).pdf (ανάκτηση: 17.11.2019).

60.  Ward/Maruna, Rehabilitation: Βeyond the Risk Paradigm, 
2007, σ. 129.

61.  Βλ. Ward/Mann/Gannon, The good lives model of offender 
rehabilitation: Clinical implication, Aggression and Violent 
Behavior 12 (2007), σ. 87 επ., 105, όπου και επιχειρήματα που 
αποδυναμώνουν αυτήν την κριτική.

62.  Βλ. Nikolić-Ristanović, Making people happy is the best crime 
prevention: Towards happy-making criminology, European 
Journal of Criminology 2014, σ. 401 επ.· Kerekes/Fielding/
Apelqvist, Yoga in Correctional Settings: A Randomized 
Controlled Study, Frontiers in Psychiatry (8) 2017, σ. 204 επ.· 
Killekar, Institutionalising yoga in jails to reduce recidivism 
rate, 2019, προσβάσιμο σε: https://www.orfonline.org/
expert-speak/institutionalising-yoga-in-jails-to-reduce-
recidivism-rate-55401/ (ανάκτηση: 17.11.2019)· Pujol-
Mazzini, On guard: the Senegal jail teaching teenagers to use 
swords, 2019, προσβάσιμο σε: https://www.reuters.com/
article/us-senegal-prison-fencing/on-guard-the-senegal-
jail-teaching-teenagers-to-use-swords-idUSKBN1W51CF 
(ανάκτηση: 17.11.2019).
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η υποχρέωση της πολιτείας στους καθ’ ύλην αρμόδιους το-
μείς, π.χ. στην ψυχική υγεία και την αναψυχή.63 Η ένσταση 
αυτή αποδυναμώνεται στις περιπτώσεις που καταδεικνύε-
ται ότι η ικανοποίηση μη εγκληματογόνων αναγκών αυξά-
νει την οικειοθελή συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστα-
σης/ επανένταξης. Περαιτέρω, έχει αντιταχθεί ότι η κάλυψη 
μη εγκληματογόνων αναγκών μπορεί να βελτιώσει μεν το 
«ευ ζην» του ατόμου, παράλληλα όμως και να αυξήσει τις 
πιθανότητες υποτροπής του δράστη.64 Για να συμπυκνώσου-
με το περιεχόμενο αυτής της ένστασης κάπως κυνικά και 
ευτράπελα, ενδέχεται μετά από ένα πρόγραμμα αποκατά-
στασης/επανένταξης να προκύψει ένας ακόμη πιο φανατι-
κός δράστης, ο οποίος όμως θα ξέρει γιόγκα! Η λύση εδώ 
έγκειται στην τήρηση μιας λεπτής ισορροπίας μεταξύ των 
στόχων προσέγγισης και των στόχων αποφυγής, της προα-
γωγής του «ευ ζην» αφενός και της αντιμετώπισης παραγό-
ντων κινδύνου αφετέρου.65 
Ως βασικότερο μειονέκτημα επισημαίνεται η έλλειψη επαρ-
κούς εμπειρικής στήριξης του μοντέλου GL, ωστόσο ακόμη 
δεν είναι σαφές αν τούτο οφείλεται στο «νεαρόν της ηλικί-
ας του» ή σε εγγενείς αδυναμίες. Πράγματι οι υπάρχουσες 
έρευνες δεν έχουν ακόμη εισφέρει ισχυρές εμπειρικές απο-
δείξεις ότι μια βασισμένη στο μοντέλο GL σωφρονιστική 
μεταχείριση «αποδίδει» τόσο ως προς την απόκτηση των 
πρωταρχικών αγαθών όσο και ως προς τη μείωση της υπο-
τροπής· εντούτοις μέχρι σήμερα πολύ λίγες έρευνες έχουν 
αξιολογήσει σωφρονιστικά προγράμματα που εφαρμόζουν 
με συνέπεια τις αρχές του μοντέλου GL.66 Από τις έρευ-
νες αξίζει πάντως να αναφερθεί η –βασισμένη σε σύγκρι-
ση με ομάδα ελέγχου– εμπειρική διερεύνηση των Simons/
McCullar/Tyler,67 η οποία αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως 
μια έρευνα που αποδεικνύει ότι το μοντέλο GL μπορεί αν 
ενισχύσει τη συμμετοχή στα προγράμματα αποκατάστασης/
επανένταξης και να μειώσει τα ποσοστά εγκατάλειψης αυ-
τών των προγραμμάτων πριν την ολοκλήρωσή τους.68 Ως 
τώρα το μοντέλο GL έχει εφαρμοστεί στα σωφρονιστικά συ-
στήματα της Ιρλανδίας, της Αγγλίας, του Καναδά, της Αυ-
στραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτει-
ών.69 

63.  Πρβλ. Andrews/Bonta/Wormith, The Risk-Need-Responsivity 
(RNR) Model: Does Adding the Good Lives Model Contribute to 
Effective Crime Prevention?, Criminal Justice and Behavior 38 
(7), 2011, σ. 735 επ., 750· Andrews/Bonta, The psychology of 
criminal conduct, 52010, σ. 513.

64.  Πρβλ. Andrews/Bonta, ό.π., σ. 513-514.
65.  Έτσι οι Ward/Mann/Gannon, The good lives model of offender 

rehabilitation: Clinical implication, Aggression and Violent 
Behavior 12 (2007), σ. 87 επ., 92-93.

66.  Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ο Ziv, The Future of 
Correctional Rehabilitation, 2018, σ. 154, ύστερα από την 
αξιολόγηση τριών ερευνών χωρίς ομάδα ελέγχου (σ. 148 επ.) 
και άλλων τριών ερευνών με ομάδα ελέγχου (σ. 150 επ.).

67.  Simons/McCullar/Tyler, Evaluation of the good lives model 
approach to treatment planning. Paper presented at the 
25th Annual Association for the Treatment of Sexual Abusers 
Research and Treatment Conference, Chicago, IL, 2006· 
των ιδίων, Evaluation of the good lives model approach to 
treatment planning. Presented at the 27th Annual Research 
and Treatment Conference of the Association for the Treatment 
of Sexual Abusers, Atlanta, GA, 2008.

68.  Βλ. Ziv, The Future of Correctional Rehabilitation, 2018, σ. 
155.

69.  Ibid., σ. 154.

IV. Η ενοποίηση των μοντέλων RNR και GL
Σκοπός των δημιουργών του μοντέλου GL δεν είναι η αντι-
κατάσταση αλλά η συμπλήρωση του μοντέλου RNR.70 Όμως 
σύμφωνα με τους δημιουργούς του μοντέλου RNR αυτό πα-
ρέλκει, καθώς θεωρούν ότι ελάχιστα πράγματα εισφέρει 
το μοντέλο GL στην αποκατάσταση/επανένταξη, τα οποία 
δεν εμπεριέχονται στο μοντέλο RNR71 και κυρίως στην ε-
φαρμογή της αρχής της ειδικής ανταποκρισιμότητας72, η 
οποία επιτάσσει την προσαρμογή της σωφρονιστικής με-
ταχείρισης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δράστη. 
Εντούτοις, ο αντίλογος του Ronen Ziv, o οποίος πρόσφα-
τα επεξεργάστηκε λεπτομερώς μια συγχώνευση των δύο 
μοντέλων, καταλήγοντας στο ενοποιημένο μοντέλο «Κίν-
δυνος-Ανάγκη-Ανταποκρισιμότητα-Κινητοποίηση» [Risk-
Need-Responsivity-Motivation Model (RNRΜ Model)]73 πρέ-
πει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Σύμφωνα με τον Ziv δεν 
υπάρχουν μεν εμπειρικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν 
ότι η απόκτηση των πρωταρχικών αγαθών, στα οποία στο-
χεύει το μοντέλο GL, μειώνει άμεσα τις πιθανότητες υπο-
τροπής – οι έρευνες βρίσκονται άλλωστε ακόμη σε στάδιο 
πειραματισμού και εξέλιξης· ωστόσο εκτιμά ότι στο πλαί-
σιο του ενοποιημένου μοντέλου RNRΜ η απόκτηση αυτών 
των αγαθών θα οδηγήσει έμμεσα σε μια πρόσθετη μείωση 
της υποτροπής, καθώς η βελτίωση του «ευ ζην» των δρα-
στών θα αυξήσει τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες αλλα-
γής και τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής αναμένεται να μει-
ώσουν σημαντικά τις πιθανότητες υποτροπής.74 
Πρέπει να τονιστεί ότι η θέση του Ziv σχετικά με την πρό-
σθετη μείωση της υποτροπής που αναμένεται από ένα ενο-

70.  Ward/Maruna, Rehabilitation: Βeyond the Risk Paradigm, 
2007, σ. 142.

71.  Βλ. Andrews/Bonta/Wormith, The Risk-Need-Responsivity 
(RNR) Model: Does Adding the Good Lives Model Contribute to 
Effective Crime Prevention?, Criminal Justice and Behavior 38 
(7), 2011, σ. 735 επ., 750 επ.

72.  Βλ. Feelgood, The Good Life: Das „Good Lives“ Modell und 
seine Bedeutung für Behandlung im Justizvollzug, 2015, σ. 31, 
προσβάσιμο σε: https://www.google.com/search?q=Das+%E
2%80%9EGood+Lives%E2%80%9C+Modell+und+seine+Bedeut
ung+f%C3%BCr+Behandlung+im+Justizvollzug&oq=Das+%E2%
80%9EGood+Lives%E2%80%9C+Modell+und+seine+Bedeutung
+f%C3%BCr+Behandlung+im+Justizvollzug&aqs=chrome..69i
57j69i61.1153j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (ανάκτηση: 
19.11.2019).

73.  Βλ. Ziv, The Future of Correctional Rehabilitation, 2018, 
σ. 196, 199 επ.· χαρακτηριστικός είναι ο υπότιτλος του ως 
άνω έργου: «Moving Beyond the RNR Model and Good Lives 
Model Debate», ένα έργο το οποίο προλόγισε με επαινετικά 
σχόλια ο μαικήνας της αποκατάστασης/επανένταξης Francis 
Cullen. Η ενοποίηση των δύο μοντέλων είναι πάντως μία από 
τις δύο πιθανές εξελίξεις που θα έχει σύμφωνα με τον Ziv η 
συζήτηση για την αποκατάσταση/επανένταξη στο μέλλον. 
Η άλλη εξέλιξη έγκειται στην περαιτέρω ανάπτυξη των 
δύο μοντέλων σε ένα πλαίσιο διατήρησης της αυτονομίας 
τους και αλληλοανταγωνισμού (ό.π, σ. 196 επ.), μια 
εξέλιξη που παραπέμπει στις –εχθρικές προς την ενοποίηση 
εγκληματολογικών θεωριών– αντιλήψεις του Hirschi, ο οποίος 
θεωρούσε αναγκαίο τον διαχωρισμό και τον υγιή ανταγωνισμό 
αντιτιθέμενων θεωριών για την βελτίωσή τους· βλ. σχετικά 
Hirschi, Exploring alternatives to integrated theory, σε: 
Messner/ Krohn/Liska (επιμ.), Theoretical integration in the 
study of crime and deviance: Problems and prospects, 1989, 
σ. 37 επ.

74.  Ibid., σ. 203-204.
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ποιημένο μοντέλο RNR και GL φαίνεται να επιβεβαιώνεται 
στο πλαίσιο της Θεραπευτικής Κοινότητας που λειτουρ-
γεί στη Μονάδα Κοινωνικής Θεραπείας στο Σωφρονιστι-
κό Κατάστημα της πόλης του Βρανδεμβούργου (παρά τω 
Havel),75 στον βαθμό που εκεί ακολουθείται ένα πρόγραμ-
μα συνδυασμού των μοντέλων RNR και GL,76 το οποίο έχει 
επιφέρει μια μείωση της τάξεως 40 % στα ποσοστά υπο-
τροπής των δραστών βίαιων ή σεξουαλικών εγκλημάτων.77 
Επίσης το ποσοστό εγκατάλειψης αυτού του προγράμμα-
τος είναι πολύ χαμηλό (μόλις 2 άτομα σε 300 συνεδρίες).78 
Μάλιστα κατά το πρώτο στάδιο παραμονής στην κοινότη-
τα εφαρμόζεται ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα κινητοποίησης 
(motivational program), όμοιο με το πρόγραμμα «Ψυχολο-
γικές Υπηρεσίες Rockwood» του Καναδά [Rockwood Psy-
chological Services (RPS)]·79 το τελευταίο δεν συνιστά μεν 

75.  Σύμφωνα με τον διευθυντή της Μονάδας Κοινωνικής Θεραπείας 
Steven Feelgood (βλ. του ιδίου, The Good Life: The effective 
treatment of High-Risk Offenders, σε: Dünkel/Jesse/Pruin/
von der Wense (επιμ.), European Treatment, Transition Man-
agement and Re-Integration of High-Risk Offenders, 2016, 157 
επ., 163), η εν λόγω Μονάδα συνιστά μια θεραπευτική κοινότη-
τα εντός μιας ευρύτερης φυλακής, κάτι που επιτρέπει στη Μο-
νάδα να ελέγχει τις αρνητικές επιδράσεις και να μεγιστοποι-
εί τις θετικές· στην περίπτωση των δραστών υψηλού κινδύνου 
υποτροπής είναι αυτόδηλα τα πλεονεκτήματα της σωφρονι-
στικής μεταχείρισης στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής κοινότη-
τας, ωστόσο η εφαρμογή των μοντέλων RNR και GL είναι εφι-
κτή και σε μια κανονική φυλακή. Η παθογένεια του χώρου της 
φυλακής, ο υποπολιτισμός των κρατουμένων και ειδικότερα ο 
άτυπος κώδικας συμπεριφοράς των εγκλείστων δυσχεραίνουν 
προφανώς την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ ενός ψυχικού 
συμβούλου και ενός συμβουλευόμενου-κρατούμενου. Βλ. σχε-
τικά Θεμελή, Τα «δεινά του εγκλεισμού» και η συμβουλευτι-
κή κρατουμένων, σε: Βιδάλη/Ζαγούρα (επιμ.), Συμβουλευτι-
κή και Φυλακή, 2008, σ. 21 επ., 34-35. Οι συνθήκες αυτές δεν 
ακυρώνουν πάντως το εγχείρημα της αποκατάστασης/επανέ-
νταξης, αν και μπορούν να επηρεάσουν το ποσοστό επιτυχούς 
έκβασής του. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του μοντέλου RNR 
διαπιστώθηκε ότι οι φυλακτικές κυρώσεις έχουν περίπου τις 
μισές πιθανότητες να μειώσουν την υποτροπή διά της οδού της 
αποκατάστασης/επανένταξης σε σχέση με τις μη φυλακτικές 
κυρώσεις. Πρβλ. εξάλλου, από τη σκοπιά της κοινωνιολογί-
ας της φυλακής, τα συμπεράσματα του Harbordt, Die Subkul-
tur des Gefängnisses: eine soziologische Studie zur Resoziali-
sierung, 11967, (21973), σ. 96-100, ο οποίος εξαίρει τη σημασία 
του υποπολιτισμού των κρατουμένων ως ενός ξεχωριστού πα-
ράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά την αποκατά-
σταση/επανένταξη, καθώς και την ανάγκη στενής συνεργασίας 
των κοινωνιολόγων, με ψυχολόγους, παιδαγωγούς, γιατρούς 
και νομικούς προκειμένου να επιτευχθεί μια σφαιρική λύση στο 
πρόβλημα της αποκατάστασης/επανένταξης. 

76.  Το πρόγραμμα ονομάζεται «πρόγραμμα αυτοδιαχείρισης» 
(self-management program) και έχει ενσωματώσει πέρα από 
πτυχές των μοντέλων RNR και GL κι άλλες προσεγγίσεις κλινι-
κής ψυχολογίας που εστιάζουν σε στόχους ζωής, όπως η προ-
σέγγιση «Acceptance and Commitment Therapy (ACT)»· βλ. 
Feelgood (υποσ. 75), σ. 160, 163, με περαιτέρω παραπομπή σε 
Hayes/Strosahl, A Practical Guide to Acceptance and Commit-
ment Therapy, 2004. 

77.  Βλ. von Imhoff, Mehr Therapieplätze für Schwerverbrecher, 
2018, προσβάσιμο σε: https://www.maz-online.de/Lokales/
Brandenburg-Havel/Mehr-Therapieplaetze-fuer-Schwerver-
brecher (ανάκτηση: 19.11.2019)

78.  Βλ. Feelgood (υποσ. 75), σ. 166.
79.  Ibid., σ. 163· για το πρόγραμμα «Ψυχολογικές Υπηρεσίες 

Rockwood» βλ. L.E. Marshall/W.L. Marshall/Fernandez/
Malcolm/Moulden, The Rockwood Preparatory Program for 
Sexual Offenders: Description and Preliminary Appraisal, 

μια συνεπή εφαρμογή του μοντέλου GL, λειτουργεί όμως 
στη βάση συναφών προς αυτό το μοντέλο ιδεών.80 Το πρό-
γραμμα κινητοποίησης που ακολουθείται στο Σωφρονιστι-
κό Κατάστημα Βρανδεμβούργου παρουσιάζει υψηλή επιτυ-
χία, καθώς πάνω από 80 % των δραστών που ήταν αρχικά 
ιδιαίτερα απρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα σω-
φρονιστικής μεταχείρισης (treatment resistant) αποφάσι-
σαν να συνεχίσουν, ενώ η συμμετοχή των δραστών βίαιων 
εγκλημάτων αυξήθηκε από 10% σε 50%.81

V.  Κανονιστικές βάσεις εφαρμογής 
των μοντέλων RNR και GL στο ελληνικό 
σύστημα Ποινικής Καταστολής 
και Σωφρονιστικής

Η εφαρμογή των μοντέλων RNR και GL στο ελληνικό σύ-
στημα Ποινικής Καταστολής και Σωφρονιστικής προϋποθέ-
τει αφενός τον σεβασμό των κανονιστικών αρχών που δι-
έπουν το εν λόγω σύστημα, αφετέρου τη συνεκτίμηση των 
αδήριτων πραγματικοτήτων αλλά και των μελλοντικών δυ-
νατοτήτων του συστήματος. 
Σε κανονιστικό επίπεδο, η μείωση του κινδύνου υποτρο-
πής διά της εφαρμογής των μοντέλων RNR ή/και GL πρέπει 
να επιχειρείται στη βάση ποινών, των οποίων η βαρύτητα 
δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει η αρχή της αναλογικότη-
τας μεταξύ τελεσθείσας πράξης και ποινής. Τη σημασία της 
αρχής της αναλογικότητας μεταξύ εγκλήματος και ποινής 
για τη δικαιοκρατική οριοθέτηση του σκοπού της αποκατά-
στασης/επανένταξης έχουν εξάρει οι εκπρόσωποι του προ-
τύπου της δίκαιης ανταμοιβής (just desert model) και ως 
προς το σημείο αυτό συμφωνούν πλέον μαζί τους οι περισ-
σότεροι συγγραφείς.82 Έτσι και ο ίδιος ο Bonta συνομολο-
γεί ότι η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη προς τη βαρύτητα 
της πράξης.83 Στην ακραιφνή μορφή του προτύπου δίκαιης 
ανταμοιβής η αποκατάσταση/επανένταξη του δράστη πρέ-
πει να επιχειρείται εντός των κατωτέρων και ανωτέρων 
ορίων που προδιαγράφει η αρχή της αναλογικότητας με-
ταξύ εγκλήματος και ποινής. Σε μια πιο ευέλικτη εκδοχή 
του ως άνω προτύπου, η οποία γίνεται δεκτή στο πλαίσιο 
της παρούσας μελέτης, η αποκατάσταση/επανένταξη του 
δράστη περιορίζεται μόνο από τα ανώτατα όρια που θέτει 

Sexual Abuse, A Journal of Research and Treatment 20(1), 
2008, σ. 25 επ.· το πρόγραμμα αυτό μείωσε αποτελεσματικά 
την υποτροπή σύμφωνα με το πόρισμα της εμπειρικής 
διερεύνησης των W.L Marshall/L.E. Marshall/Serran/O’Brien, 
Rehabilitating sexual offenders: A strength-based approach, 
2011, σ. 160, όπως παραπέμπεται από τον Ziv, The Future of 
Correctional Rehabilitation, 2018, σ. 153.

80.  Για την ακρίβεια το πρόγραμμα «Ψυχολογικές Υπηρεσίες 
Rockwood» συνιστά ένα βασισμένο σε δυνάμεις πρόγραμμα 
(strength based), το οποίο έχει ενσωματώσει στοιχεία από το 
μοντέλο RNR, το μοντέλο GL και την Συνέντευξη Κινητοποίησης 
(βλ. σχετικά Miller/Rollnick, Motivational interviewing: 
Preparing people for change, 22002), όπως επισημαίνει ο Ziv, 
The Future of Correctional Rehabilitation, 2018, σ. 152. 

81.  Feelgood (υποσ. 75), σ. 163.
82.  Βλ. v. Hirsch/Maher, Should Penal Rehabilitationism be 

revived?, σε: v. Hirsch/Ashworth/Roberts (επιμ.), Principled 
Sentencing, 32009, σ. 33 επ.· Ashworth, Sentencing and 
Criminal Justice, 62015, σ. 93.

83.  Βλ. Stuart/Sykora, Minnesota’s Failed Experience with Sen-
tencing Guidelines and the Future of Evidence-Based Sentenc-
ing, Wm. Mitchell L. Rev. 37 (2) 2011, σ. 464 με υποσ. 228.
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η αρχή της αναλογικότητας, διότι υπάρχουν περιπτώσεις 
που η αποτροπή της αποκοινωνικοποίησης και εγκλημα-
τοποίησης του ατόμου επιβάλλει την κάμψη της αρχής της 
αναλογικότητας υπέρ της αρχής του κοινωνικού κράτους 
δικαίου.84 Σημειωτέον ότι έχει διατυπωθεί η άποψη πως το 
σύστημα ποινών του νέου ΠΚ προσανατολίζεται κατ’αρ-
χήν προς τη δεύτερη, πιο ευέλικτη, εκδοχή του προτύπου 
δίκαιης ανταμοιβής και ειδικότερα προς τον «περιορίζοντα 
την ποινή ανταποδοτισμό» (limiting retributivism), όσον 
αφορά τη νομοθέτηση και επιμέτρηση της ποινής, αλλά και 
κάποιες διατάξεις έκτισης της ποινής.85 Σύμφωνα με τον 
«περιορίζοντα την ποινή ανταποδοτισμό», η ανάλογη προς 
το άδικο και την ενοχή του δράστη ανταπόδοση της ποινής 
λειτουργεί μόνο περιοριστικά ως προς το εύρος της ποινι-
κής κύρωσης, προσδιορίζοντας ιδίως το μέγιστο όριό της, 
ενώ η αποφυγή ανεπιεικών αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται 
διά της αξιοποίησης της αρχής της φειδούς (parsimony).86 
Παρεμφερής είναι η γερμανική θεωρία της περιορίζουσας 
αρχής της ενοχής (limitierendes Schuldprinzip).87 Σύμ-
φωνα με αυτήν την θεωρία, η ενοχή περιορίζει απλώς 
την ποινή ως προς τα άνω όρια της, χωρίς όμως να επι-
διώκεται η (πλήρης) εξίσωση/εξισορρόπηση της ενοχής 
(Schuldausgleich), διότι κάτι τέτοιο δεν αναγνωρίζεται ως 
νόμιμος σκοπός της ποινής. 
Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί στο παρελθόν ότι ένα –κατ’ 
αρχήν προσανατολισμένο στην αδρανοποίηση– πρότυπο 
διαχείρισης κινδύνων88 μπορεί να συμβάλει στη συλλογή 
αναγκαίων στοιχείων για τους εμπλεκόμενους στο σύστη-
μα ποινικής δικαιοσύνης δράστες και στην ενδεχόμενη α-
ξιοποίηση αυτών για την εκτίμηση της πιθανότητας υπο-
τροπής σε επιλεγμένα πεδία της ποινικής διαδικασίας, 
εφόσον όμως υποβληθεί στους περιορισμούς των αρχών 
της αναλογικότητας και της ακριβοδικίας89: Ως πρόσφο-
ρα πεδία εφαρμογής αυτού του διαχειριστικού προτύπου 

84.  Πρβλ. Ν. Ανδρουλάκη, ά. 79, σε: Σπινέλλης (επιμ.), Συστηματι-
κή Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα, 2005, πλαγιάρ. 23-24, σύμ-
φωνα με τον οποίο η «αναλογικότητα-δικαιότητα της ποινής 
αποτελεί in bonam partem συνταγματική επιταγή τροφοδοτού-
μενη από την αρχή του κράτους δικαίου και την αρχή της ισό-
τητας», με αποτέλεσμα να μπορούν να καμφθούν τα κατώτα-
τα όρια της ανάλογης-δίκαιης ποινής στη βάση των ιδεών της 
προσφορότητας και της αναγκαιότητας, καθώς και μιας ανα-
λογικής θεώρησης των διατάξεων 82, 99, 100, 105 του προ-
ϊσχύσαντος ΠΚ· Hörnle, Strafzumessungslehre im Lichte des 
Grundgesetzes, σε: Schumann (επιμ.), Das strafende Gesetz 
im sozialen Rechtsstaat, 2010, σ. 127, 136, η οποία όμως δέχε-
ται μόνο μια περιορισμένη κάθοδο από τα κατώτατα όρια του 
πλαισίου ποινών που υπαγορεύει η αρχή της ενοχής, προκει-
μένου να μην αποδυναμωθεί η εν λόγω αρχή.

85.  Τζαννετάκη, Το Σωφρονιστικό Σύστημα και το νέο Σύστημα 
Ποινών του ΠΚ: η προσπάθεια για την επίτευξη μιας υγιούς 
σχέσης, ΠοινΧρ ΞΘ’ (2019), σ. 409 επ. 

86.  Βλ. Νούσκαλη, Η λειτουργία της αναλογικότητας στις εναλλα-
κτικές - μη φυλακτικές ποινές, 2015, σ. 159, με περαιτέρω πα-
ραπομπές στους M. Tonry, N. Morris και R. Frase.

87.  Βλ. Roxin, Sinn und Grenzen staatlicher Strafe, JuS 1966, 
σ. 384 επ.· Zipf, Die Strafzumessung: Eine systematische 
Darstellung für Strafrechtspraxis und Ausbildung, 1977, σ. 46.

88.  Στη σκιαγράφηση ενός τέτοιου προτύπου προέβη η Τζαννετά-
κη, Πρότυπα ποινικής καταστολής. Θέσεις και αντιθέσεις, σε: 
Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου/Χαλκιά (επιμ.), Η εγκληματο-
λογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, 2011, σ. 187 επ.

89.  Ibid., σ. 197.

προτάθηκαν τα εξής90: α) η χορήγηση της υφ’ όρον από-
λυσης των δραστών κακουργημάτων και η επιβολή ή όχι 
πρόσθετων σε αυτήν όρων, β) η δικαστική επιλογή μεταξύ 
δύο grosso modo ανάλογης βαρύτητας ποινών, γ) η χορή-
γηση αδειών, δ) η προσαρμογή της θεραπευτικής διαδι-
κασίας στα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 
στα σχετικά προγράμματα δραστών (π.χ. βάσει της προ-
ληπτικής αξιολόγησης της πορείας τους στο πρόγραμμα). 
Στα ως άνω πεδία της ποινικής διαδικασίας μπορούν όμως 
να αξιοποιηθούν και μάλιστα κατά μείζονα λόγο τα μοντέ-
λα RNR ή/και GL.91

Σχετικά με το πεδίο δ), δηλ. την προσαρμογή της θεραπευ-
τικής διαδικασίας στα ατομικά χαρακτηριστικά των συμ-
μετεχόντων στα σχετικά προγράμματα δραστών, αυτό το 
αίτημα ταυτίζεται με το περιεχόμενο της αρχής της ειδι-
κής ανταπροκρισιμότητας του μοντέλου RNR. Παράλληλα 
η βέλτιστη υλοποίηση αυτού του αιτήματος αποτέλεσε έναν 
από τους κύριους λόγους δημιουργίας του μοντέλου GL. Ε-
πιπλέον, κατεξοχήν χρήσιμα κρίνονται τα μοντέλα αποκα-
τάστασης/επανένταξης RNR και GL για τα πεδία α) και γ), 
δηλ. για τη χορήγηση της υφ’ όρον απόλυσης και των αδει-
ών, αφού αυτοί οι δύο θεσμοί αποσκοπούν ακριβώς στην 
αποκατάσταση/επανένταξη του δράστη. Ειδικότερα για τη 
χορήγηση της υφ΄όρον απόλυσης προτάθηκε η αξιοποί-
ηση των έξι από τους οχτώ κεντρικούς παράγοντες του μο-
ντέλου RNR.92 Σε αυτό το πλαίσιο ορθώς παραλείφθηκε ο 
παράγων «Εγκληματικό ιστορικό» γιατί de lege lata το ά. 
106 τόσο του προϊσχύσαντος όσο και του νέου ΠΚ περιορί-
ζει τη βάση της προγνωστικής κρίσης στην αξιολόγηση της 
διαγωγής του καταδικασθέντος κατά την έκτιση της ποινής 
του. Mutatis mutandis ισχύουν αυτά και για τον παράγοντα 
«Κατάχρηση ουσιών», όσον αφορά την κατάχρηση αλκο-
όλ ή/και ναρκωτικών ουσιών κατά το παρελθόν. Το μοντέ-
λο RNR αξιώνει μεν την συνεκτίμηση αυτού του παράγοντα 
κατά το παρελθόν, ωστόσο αυτή προσκρούει στο γράμμα 
του νόμου. Αντίθετα, τόσο βάσει του μοντέλου RNR όσο και 
βάσει του θετού δικαίου, η χρήση οινοπνευματωδών ή ναρ-
κωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής 
πρέπει να αξιολογείται στο πλαίσιο της κρίσης περί χορή-
γησης της υφ’ όρον απόλυσης (όπως και των αδειών), για-
τί συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα Α΄ κατηγορίας (ά. 68 ΙΙζ 
ΣΚ) που τιμωρείται με τις βαρύτερες από τις πειθαρχικές 
ποινές (ά. 69 Ι ΣΚ), μεταξύ άλλων με 16 ως 30 βαθμούς ποι-
νής, οι οποίοι σύμφωνα με το ά. 69 ΙΙ ΣΚ λαμβάνονται ρητά 
υπόψιν για τη χορήγηση της υφ’όρον απόλυσης (όπως και 
των αδειών, του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποι-

90.  Ibid.
91.  Βλ. ήδη Γιαννούλη, Η επικινδυνότητα του δράστη και η εκτίμη-

ση κινδύνων από δικαιοκρατικής σκοπιάς, 2017, σ. 221-222.
92.  Βλ. Μ. Σκανδάμη, Ο θεσμός της απόλυσης υπό όρο, 2016, σ. 

180-182. Ο συγγραφέας (ό.π., σ. 180) εξαρτά την εγχώρια 
προσφυγή στους κεντρικούς παράγοντες του μοντέλου RNR 
από δύο απαραίτητες προϋποθέσεις: α) Τη συσταλτική τους 
ερμηνεία υπό το φως του ά. 20 της Σύστασης Rec (2003) 22 
υπό τον τίτλο «Απόλυση υπό Όρους» (conditional release ή pa-
role), έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο εγγυήσεων 
ότι ο απολυθείς θα γίνει νομοταγής πολίτης. β) Την αποφυγή 
μιας γενικής σύνδεσης αυτών των παραγόντων με τις ατομι-
κές, τις κοινωνικές περιστάσεις, καθώς και τον χαρακτήρα του 
κρατούμενου, προκειμένου να μην επικρατήσουν γενικεύσεις, 
πίσω από τις οποίες λανθάνουν δικαστικά στερεότυπα και απο-
κρύπτονται τάσεις αυστηροποίησης.
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νής και άλλων ευεργετικών μέτρων),93 εφόσον βέβαια δεν 
έχουν διαγραφεί από το ατομικό δελτίο πειθαρχικού ελέγ-
χου. Η χρήση ουσιών από μόνη της δεν συνεπάγεται βέ-
βαια αναπόφευκτα τον αποκλεισμό της υφ’όρον απόλυ-
σης, όπως προκύπτει και από τη νέα διατύπωση του ά. 106 
ΠΚ, σύμφωνα με την οποία «[μ]όνη η επίκληση πειθαρχι-
κού παραπτώματος κατά την έκτιση της ποινής δεν αρκεί 
για τη μη χορήγηση της απόλυσης», μια θέση που συμπλέ-
ει κατ’ αποτέλεσμα και με το μοντέλο RNR. Επιπρόσθετα, 
με αντίστοιχο τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν οι κεντρι-
κοί επτά παράγοντες του μοντέλου RNR για την κρίση περί 
της χορήγησης αδειών, αφού συμβαδίζουν εν πολλοίς με 
το κανονιστικό περιεχόμενο του ά. 55 Ι (4) ΣΚ.94 
Ως προς το πεδίο β), δηλ. τη δικαστική επιλογή μεταξύ δύο 
grosso modo ανάλογης βαρύτητας ποινών, μια εφαρμογή 
της τεχνογνωσίας των μοντέλων RNR ή/και GL θα μπορού-
σε να έγκειται στην υποβοήθηση της προγνωστικής κρί-
σης για την επιλογή μεταξύ της αναστολής της ποινής (ά. 
99 ΠΚ) και της μετατροπής της ποινής σε κοινωφελή εργα-
σία (ά. 104Α ΠΚ).95 Οι δύο κυρώσεις είναι grosso modo ανά-
λογης βαρύτητας, ιδίως όταν η αναστολή συνοδεύεται από 
την επιβολή κάποιου όρου ή περισσότερων σωρευτικά (ά. 
99 ΙΙ ΠΚ). Σε αυτό το πλαίσιο το δικαστήριο θα μπορούσε να 
αξιοποιήσει τα διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με τους κε-
ντρικούς παράγοντες του μοντέλου RNR96 για να θεμελιώ-

93.  Μάλιστα το ά. 69 ΙΙΙ ΣΚ ορίζει τα ακόλουθα: «Εάν στον κρα-
τούμενο έχουν επιβληθεί περισσότεροι από εκατό (100) βαθμοί 
ποινής, η χορήγηση των παραπάνω ευεργετικών μέτρων γίνε-
ται μόνον ύστερα από ειδική αιτιολογία ως προς το σημείο αυτό 
από το αρμόδιο όργανο.»

94.  Πρβλ. Μ. Σκανδάμη, Ο θεσμός της απόλυσης υπό όρο, 2016, 
σ. 181.

95.  Υπενθυμίζεται πάντως ότι βάσει του ά. 98 του Ν. 4623/2019 
έχει ανασταλεί η ισχύς των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα 
κατά το μέρος που προβλέπουν την παροχή κοινωφελούς 
εργασίας είτε ως κύρια ποινή είτε ως μετατροπή στερητικής 
της ελευθερίας ποινής ή χρηματικής ποινής.

96.  Βέβαια, στο πλαίσιο αυτό, το δικαστήριο μπορεί να προβεί 
μόνο σε μια περιορισμένη εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου 
του μοντέλου RNR, καθώς υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να 
σεβαστεί τους περιορισμούς που απορρέουν από την απαγό-
ρευση τιμώρησης του φρονήματος (cogitationis poenam nemo 
patitur), καθώς και από τα δικαιώματα της σιωπής και μη αυ-
τοενοχοποίησης. Μπορεί όμως να αξιοποιήσει ιδίως τον κρίσι-
μο παράγοντα κινδύνου «Εγκληματικό ιστορικό», αφού στον 
νέο ΠΚ δεν ρυθμίζει ο ίδιος ο νόμος τη σχέση προηγούμενων 
καταδικών και αναστολής με άκαμπτο τρόπο, αλλά πλέον η συ-
νεκτίμηση των παραγόντων που άπτονται των προηγούμενων 
καταδικών επαφίεται στο δικαστήριο. Βλ. σχετικά την Αιτιολο-
γική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδι-
κα», Ανατύπωση 7.6.2019, σ. 24. Πάντως πρέπει να υπογραμ-
μιστεί ότι στο ελληνικό ποινικοδικονομικό σύστημα η εκτίμηση 
των παραγόντων κινδύνου του μοντέλου RNR δυσχεραίνεται 
τόσο από τη δυνατότητα που παρέχει στον κατηγορούμενο το 
ά. 340 ΚΠΔ να είναι φυσικώς απών κατά τη δίκη (βλ. Παπα-
θανασόπουλο, Σκέψεις για την επιμέτρηση της ποινής και την 
εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από τον πληρεξούσιο συ-
νήγορό του, σε: Ποινικές Επιστήμες, Θεωρία και Πράξη, Προ-
σφορά Τιμής στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, 2008, σ. 925 επ.) 
όσο και από την έλλειψη ενός ξεχωριστού σταδίου της ποινικής 
διαδικασίας μετά την κατάγνωση της ενοχής, το οποίο να αφο-
ρά την επιβολή της ποινής. Ένα τέτοιο διακριτό στάδιο αξιώνει 
le lege ferenda μεταξύ άλλων ο Η. Αναγνωστόπουλος, Πρακτι-
κά του Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ποι-
νικού Δικαίου, 1985, σ. 211, με το επιχείρημα ότι «η διερεύ-
νηση της προσωπικότητας του ενόχου είναι πράγματι θεμιτή», 

σει την κατ’ εξαίρεση άρνηση χορήγησης της αναστολής, 
ειδικότερα για να αιτιολογήσει γιατί μια αναστολή της ποι-
νής, ακόμη και με όρο ή όρους, δεν δύναται να αποτρέψει 
τον δράστη από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων, 
ενώ αντίθετα η συμμετοχή του δράστη σε ένα πρόγραμμα 
κοινωφελούς εργασίας αναμένεται να το πράξει. Σε γενι-
κές γραμμές, η απασχόληση του ατόμου που παρέχει κοι-
νωφελή εργασία δεν ευνοεί εκ των πραγμάτων την υπο-
τροπή του κατά την διάρκεια της εργασίας, χωρίς βέβαια 
να αποκλείεται η τέλεση αξιόποινων πράξεων ακόμη και 
στο χρονικό πλαίσιο της απασχόλησής του. Αντίθετα, κατά 
τις ημέρες και ώρες που δεν παρέχεται κοινωφελής εργα-
σία είναι πιο εύκολα νοητή η υποτροπή, πολλώ δε μάλ-
λον κατά το χρονικό διάστημα μετά την έκτιση της ποινής. 
Επομένως και ως προς αυτά τα τμήματα της προγνωστι-
κής εκτίμησης θα πρέπει να θεμελιώσει το δικαστήριο την 
κρίση του, αιτιολογώντας γιατί η πρόληψη της υποτροπής 
δεν μπορεί να επιτευχθεί διά της αναστολής της ποινής με 
έναν ή περισσότερους όρους, αλλά αντίθετα η κοινωφελής 
εργασία αναμένεται να αποτρέψει την τέλεση αξιόποινων 
πράξεων καθόλο το διάστημα της έκτισης της ποινής κα-
θώς και μετά από αυτήν. Μια τέτοια εγκληματοπροληπτι-
κή δράση με χρονική διάρκεια ενδέχεται να ξεδιπλώσει η 
κοινωφελής εργασία μεταξύ άλλων όταν αναμένεται ότι το 
άτομο θα αντλήσει κάποια ικανοποίηση από την αίσθηση 
παροχής ενός επωφελούς για το κοινωνικό σύνολο έργου 
ή από την απόκτηση κάποιας μορφής εργασιακής εμπει-
ρίας που θα του φανεί χρήσιμη στο μέλλον. Ειδικότερα, η 
κοινωφελής εργασία μπορεί να βοηθήσει το άτομο να προ-
σεγγίσει μερικά από τα έντεκα πρωταρχικά αγαθά που δι-
ασφαλίζουν το «ευ ζην» του, σύμφωνα με το μοντέλο GL, 
όπως είναι η γνώση, η επιτυχία σε επιδιώξεις ελεύθερου 
χρόνου/στην εργασία, ο σύνδεσμος του ατόμου με την κοι-
νότητα, η χαρά και η δημιουργικότητα, αγαθά που συμ-
βάλλουν στην αποκατάσταση/επανένταξη του ατόμου. Δεν 
αποκλείεται φυσικά η εγκληματοπροληπτική ισχύς της κοι-
νωφελούς εργασίας να μην συνδέεται καθόλου με την απο-
κατάσταση/επανένταξη του ατόμου, αλλά να οφείλεται 
στην αποτρεπτική επίδραση που ασκούν στο άτομο ο κό-
πος που καταβάλλει και ο χρόνος που αφιερώνει κατά την 
παροχή της κοινωφελούς εργασίας. Είναι όμως δίχως άλλο 
δυνατόν να φανταστούμε και έναν συνδυασμό επιδράσεων 
θετικής και αρνητικής ειδικής πρόληψης στο πλαίσιο της 
κοινωφελούς εργασίας. 
Εξάλλου, στον νέο ΠΚ απαντούν διατάξεις που θα μπορού-
σαν να λειτουργήσουν ως άμεσες νομικές βάσεις εφαρμο-
γής των μοντέλων RNR ή/και GL. Σε αυτές ανήκει το ά. 99 
ΙΙ ΠΚ περί επιβολής όρων κατά την αναστολή της ποινής 
και ειδικότερα το στοιχείο ε) περί συμμετοχής του καταδι-
κασθέντος, εφόσον συναινεί, σε πρόγραμμα απεξάρτησης 
ή άλλο θεραπευτικό πρόγραμμα και το στοιχείο στ) περί 
συμμετοχής του καταδικασθέντος σε συνεδρίες με επιμε-

στον οποίο παραπέμπει σύμφωνος και ο Κουράκης, Τo πρόβλη-
μα της ανεπαρκούς αιτιολογίας κατά την επιμέτρηση της ποι-
νής, Ποινικός Λόγος, 3/2007, σ. 545 επ., 547-548. Αντίστρο-
φα, η lex lata του ά. 239 ΙΙ ΚΠΔ, βάσει της οποίας εξετάζεται 
και βεβαιώνεται αυτεπαγγέλτως κατά την κύρια ανάκριση και 
κάθε στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά του κατηγορου-
μένου και επηρεάζει την επιμέτρηση της ποινής, διανοίγει εκτε-
ταμένα περιθώρια εκτίμησης παραγόντων κινδύνου, εντούτοις 
επιβάλλεται για δικαιοκρατικούς λόγους η συσταλτική ερμη-
νεία της διάταξης, όπως άλλωστε έχει επικρατήσει και στην 
πράξη (πρβλ. Η. Αναγνωστόπουλο, ό.π., σ. 210). 
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λητή κοινωνικής αρωγής. Οι όροι αυτοί μπορούν να επι-
βληθούν και στις περιπτώσεις έκτισης της ποινής στην κα-
τοικία (ά. 105 ΙΙΙ ΠΚ), χορήγησης υφ’ όρον απόλυσης (ά. 
106 ΙΙ ΠΚ), καθώς και απόλυσης υπό τον όρο της κατ’ οί-
κον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση (ά. 110A 
VI in fine ΠΚ). Εξάλλου, στο πλαίσιο των μέτρων θερα-
πείας που προβλέπονται για τα άτομα που απαλλάσσονται 
από την ποινή λόγω ψυχικής διαταραχής (ά. 69Α ΙΙΙ ΠΚ) κα-
θώς και για τα άτομα μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχι-
κής διαταραχής (ά. 71 Ι ΠΚ) είναι δυνατή η εφαρμογή των 
μοντέλων RNR ή/και GL. Ειδικότερα ως προς το μοντέλο 
RNR έχει καταδειχθεί η εμπειρική επάρκειά του και για τα 
άτομα με ψυχικές διαταραχές,97 ενώ το ζήτημα της περιο-
ρισμένης συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα λόγω 
έλλειψης κινήτρου δεν τίθεται εν προκειμένω όπως στις 
ποινές, καθώς πρόκειται για υποχρεωτικά μέτρα θεραπεί-
ας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εδώ περιττεύει το στοι-
χείο της κινητροδότησης, το οποίο κυριαρχεί στο μοντέλο 
GL και σε συναφείς με αυτό προσεγγίσεις – κάθε άλλο μά-
λιστα, η κινητροδότηση θα μπορούσε να αυξήσει τη θετική 
ανταπόκριση των ατόμων που υποβάλλονται σε μέτρα θε-
ραπείας. Τέλος, ιδιαίτερης μνείας χρήζει το ά. 352Α ΙΙ ΠΚ, 
το οποίο ορίζει ότι αν κάποιος καταδικασθεί για έγκλημα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή/και για έγκλημα οικονο-
μικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, τότε, εφόσον ο 
καταδικασθείς συναινεί, το δικαστήριο «μπορεί να διατά-
ξει και την παρακολούθηση προγράμματος ψυχογενετήσι-
ας θεραπείας του, η οποία εκτελείται κατά το χρόνο έκτι-
σης της ποινής ή ανεξάρτητα από αυτήν. Στα προγράμματα 
αυτά συμμετέχουν και οι διωκόμενοι ή οι υπόδικοι, εφό-
σον συναινούν, χωρίς η συμμετοχή τους αυτή να επηρεάζει 
το δικαίωμα της υπεράσπισης και το τεκμήριο της αθωότη-
τας.» Συναφής είναι και η πρόβλεψη του ά. 11 παρ. 2α του 
Ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 
βίας. Στα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας «[π]ροϋ-
πόθεση για την έναρξη της διαδικασίας ποινικής διαμεσο-
λάβησης είναι [και] η υποβολή ανεπιφύλακτης δήλωσης εκ 
μέρους του προσώπου στο οποίο αποδίδεται η τέλεση του 
εγκλήματος, ότι είναι πρόθυμο σωρευτικά να παρακολου-
θήσει ειδικό συμβουλευτικό θεραπευτικό πρόγραμμα για 
την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε δημόσιο 
φορέα, σε όποιον τόπο και για όσο χρονικό διάστημα κρί-
νεται τούτο αναγκαίο από τους αρμόδιους θεραπευτές. 
Ο υπεύθυνος του προγράμματος πιστοποιεί την ολοκλή-
ρωση της παρακολούθησής του. Το σχετικό πιστοποιητικό 
επισυνάπτεται στο φάκελο της δικογραφίας. Αναφέρονται 
δε σε αυτό, αναλυτικά, το αντικείμενο του συμβουλευτικού 
θεραπευτικού προγράμματος και ο αριθμός των συνεδριών 
που παρακολούθησε ο ενδιαφερόμενος.»
Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί ότι γίνεται ρητή αναφο-
ρά στα μοντέλα RNR και GL στο πλαίσιο της πρόσφατης Έκ-
θεσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Κράτους Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μάρτι-
ος 2019) για τη μείωση του υπερπληθυσμού στις ελληνικές 
φυλακές.98 Οι συντάκτριες και συντάκτες της Έκθεσης, αξι-

97.  Βλ. supra υποσ. 28.
98.  Palma/Snacken/Theis/Carbunaru, Reducing Prison Over-

crowding in Greece, Report of the Directorate General of Hu-
man Rights and Rule of Law (March 2019) = Αντιμετωπίζοντας 
το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στις ελληνικές φυλακές (σε 
μετάφραση των Αναγνωστάκη/Γκότση/Πανάγου), προσβάσιμο 

ολογώντας το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο για το Σωφρονι-
στικό Σύστημα (2018-2020) και ειδικότερα τον Στρατηγικό 
Στόχο 4.4 («Προετοιμασία επανένταξης – μετασωφρονιστι-
κή μέριμνα»), θέτουν το ερώτημα αν το Στρατηγικό Σχέ-
διο υιοθετεί το μοντέλο RNR ή το μοντέλο GL ή την «αποχή/
απεμπλοκή από το έγκλημα» (Desistance Model).99 Κατ΄ 
αρχάς εκτιμούν ότι ένα μοντέλο επανένταξης που εστιά-
ζει στην αποχή από το έγκλημα (desistance) θα βοηθούσε 
όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες.100 Προς επίρ-
ρωση της επιχειρηματολογίας τους επισημαίνουν ότι η 
πρόσφατη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec 
(2017)3 σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες περί Κοι-
νοτικών Κυρώσεων και Μέτρων, δίδει έμφαση στην «απο-
χή από το έγκλημα».101 Εν συνεχεία όμως συστήνουν στις 
ελληνικές αρχές να υιοθετήσουν την αρχή του κινδύνου, η 
οποία προέρχεται από το μοντέλο RNR. Έτσι φρονούν ότι 
οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής 
πρέπει να εστιάσουν σε ομάδες που παρουσιάζουν υψηλό-
τερους κινδύνους και ανάγκες102: «Αυτό το βασικό καθή-
κον δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό, εάν το προσω-
πικό καταπιάνεται με δράστες χαμηλής επικινδυνότητας. 
Ο αριθμός του προσωπικού είναι πολύ χαμηλός. Σε αυτές 
τις περιστάσεις συστήνεται να βρεθούν περισσότερο απο-
τελεσματικοί τρόποι επιτήρησης των δραστών που εμφα-
νίζουν χαμηλά επίπεδα κινδύνων και αναγκών και να επι-
τρέψουν στο προσωπικό να αφιερώσει περισσότερο χρόνο 
και πόρους στους δράστες μεσαίου και υψηλού κινδύνου. 
Για παράδειγμα, εκείνοι που εμφανίζουν ένα χαμηλό επί-

σε: https://theartofcrime.gr/wp-content/uploads/2019/05/
REDUCING-PRISON-OVERCROWDING-IN-GREECE.pdf, The Art 
of Crime 6, Μάιος 2019, https://theartofcrime.gr/%ce%b7-
%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b8%ce%b5
%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%c
e%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf
%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82/ (ανάκτηση: 
14.01.2020).

99.  Ibid. Για την αποχή από το έγκλημα βλ. Maruna, Making good: 
How ex-convicts reform and rebuild their lives, 2001· Laub/
Sampson, Shared beginnings, divergent lives: Delinquent boys 
to age seventy, 2003.

100.  Palma/Snacken/Theis/Carbunaru (υποσ. 98). Σύμφωνα πά-
ντως με τους Maruna/LeBel, The desistance paradigm in cor-
rectional practice: From programmes to lives, σε: McNeill/
Raynor/Trotter (επιμ.), Offender supervision: New directions 
in theory, research and practice, 2010, σ. 65 επ., 69, τα θεω-
ρητικά μοντέλα αποχής από το έγκλημα βρίσκονται στα πολύ 
αρχικά στάδια εξέλιξής τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συγγρα-
φείς αναφέρονται στο «Παράδειγμα» της αποχής –το ακριβές 
περιεχόμενο του οποίου δεν έχει ακόμη καθοριστεί– και όχι 
σε ένα συγκεκριμένο και επικρατούν μοντέλο αποχής, όπως 
συμβαίνει στις περιπτώσεις των μοντέλων RNR και GL. Εξάλ-
λου, η αποχή από το έγκλημα δεν ανεδύθη ως μια κατεύθυν-
ση της αποκατάστασης/επανένταξης (rehabilitation), αλλά 
σε ένα πλαίσιο αντίθεσης προς αυτήν, καίτοι κάτι τέτοιο στη 
συνέχεια σχετικοποιήθηκε (Maruna/LeBel, ό.π., σ. 80-81). 
Πρβλ. και Palma/Snacken/Theis/Carbunaru (υποσ. 98),σ. 4, 
όπου στο πρωτότυπο κάνουν λόγο για ένα μοντέλο επανέντα-
ξης που εστιάζει στην αποχή (reintegration model focusing 
on desistance) κι όχι για ένα μοντέλο αποκατάστασης/επα-
νένταξης που εστιάζει στην αποχή (rehabilitation model fo-
cusing on desistance), αν και υπό τον ίδιο όρο (reintegration 
model) εξετάζουν και τα μοντέλα RNR και GL (ό.π., σ. 23), τα 
οποία στη βιβλιογραφία είθισται να χαρακτηρίζονται ως μο-
ντέλα αποκατάστασης/επανένταξης (rehabilitation models).

101.  Palma/Snacken/Theis/Carbunaru, (υποσ. 98).
102.  Ibid.
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πεδο κινδύνων μπορούν να παραπέμπονται από τις ΥΕΑ & 
ΚΑ σε τοπικούς οργανισμούς, όπως η “ΕΠΑΝΟΔΟΣ” ή σε 
διαφορετικά σχήματα επίβλεψης με τις ΥΕΑ & ΚΑ να έχουν 
μικρή επικοινωνία με τους δράστες και μικρή εμπλοκή στη 
μεταχείριση.»103 Επιπλέον, σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται 
η χρήση ενός τυποποιημένου, βασισμένου σε εμπειρικά δε-
δομένα, εργαλείου για την αξιολόγηση του επίπεδου των 
κινδύνων και των αναγκών των δραστών, διά της ταυτό-
χρονης αξιοποίησης της επαγγελματικής κρίσης του προ-
σωπικού, κάτι που έχουν πράξει πολλές άλλες υπηρεσίες 
φυλακών και δοκιμασίας.104 Το εργαλείο οφείλει να υπο-
βάλλεται σε αξιολόγηση ανά τακτά διαστήματα. Την ευθύ-
νη για τα προγράμματα επανένταξης θα έχουν σωστά εκ-
παιδευμένοι και αφοσιωμένοι επαγγελματίες, ενώ τυχόν 
ανάγκες για εξειδικευμένη μεταχείριση πρέπει να ικανο-
ποιούνται.105

Πέραν όμως από το μοντέλο RNR και την αποχή από το 
έγκλημα, στην έκθεση γίνεται αναφορά και στο μoντέλο 
GL, του οποίου αναγνωρίζεται η συμπληρωματική λειτουρ-
γία προς τα προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση ή την 
αποφυγή του κινδύνου.106 Οι συντάκτριες και οι συντάκτες 
της έκθεσης απευθύνουν εν τέλει την εξής –συνδυαστική 
των μοντέλων RNR και GL– σύσταση: «Τόσο οι υπηρεσίες 
των φυλακών όσο και οι ΥΕΑ & ΚΑ θα πρέπει να ενσωμα-
τώσουν στις πρακτικές τους προγράμματα μεταχείρισης με 
σκοπό να αντιμετωπίσουν τις εγκληματογόνες ανάγκες με 
έναν συστηματικό τρόπο και να ενισχύσουν τα δυνατά ση-
μεία των δραστών.»107

Τέλος, από τη συζήτηση για τις κανονιστικές βάσεις εφαρ-
μογής των μοντέλων RNR και GL στο ελληνικό σύστημα 
Ποινικής Καταστολής και Σωφρονιστικής δεν μπορούν να 
απουσιάσουν και οι de lege ferenda προτάσεις. Το σύν-
θετο και απαιτητικό εγχείρημα της αποκατάστασης/επα-
νένταξης απαιτεί συνέργειες περισσοτέρων ειδικοτήτων, 
των οποίων τα μεμονωμένα καθήκοντα αλλά και η συλ-
λογική δράση πρέπει να αποσαφηνιστούν διεξοδικότερα 
στο νόμο, εν όψει της ανάπτυξης των νεότερων μοντέλων 
αποκατάστασης/επανένταξης. Το πλέγμα διατάξεων του 
Σωφρονιστικού Κώδικα που αφορούν τις κρίσιμες για την 
αποκατάσταση/επανένταξη ειδικότητες (π.χ. ψυχολόγους, 
ψυχιάτρους, εγκληματολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) 
είναι παρωχημένο, καθώς ανευρίσκεται κατά βάση στο 14ο 

103.  Ibid. (Οι εξάρσεις του γράφοντος).
104.  Ibid.
105.  Ibid.
106.  Ibid. Εξάλλου με το μοντέλο GL ευθυγραμμίζεται και η πρό-

ταση να συμμετάσχουν πέραν από τους ειδικούς και οι ίδιοι οι 
κρατούμενοι στον σχεδιασμό της επανένταξης τους: «Οι Ελλη-
νικές αρχές ενθαρρύνονται να διερευνήσουν εάν θα μπορού-
σε να εισαχθεί στα καταστήματα κράτησης μια δραστηριότητα 
που θα λαμβάνει χώρα από την ΕΠΑΝΟΔΟ από κοινού με τις 
ΥΕΑ & ΚΑ προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ομαλή μετάβαση 
από τη φυλακή στην επιτήρηση από τις υπηρεσίες αυτές. Η 
δραστηριότητα αυτή μπορεί να συνδεθεί με τη Δράση 4-4 του 
Στρατηγικού Σχεδίου (Δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλά-
νου για την επανένταξη του κρατούμενου…) και μπορεί επίσης 
να περιλαμβάνει μια ενότητα σχετικά με την απόλυση, η οποία 
θα διαμορφωθεί από τους ειδικούς μαζί με τους κρατούμε-
νους, όχι για αυτούς, αλλά μαζί με αυτούς, καθώς οι κρα-
τούμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστη-
ριοτήτων που τους αφορούν και να αναλαμβάνουν την ευθύνη 
των πράξεων τους» (οι εξάρσεις στο πρωτότυπο).

107.  Ibid. (Οι εξάρσεις του γράφοντος).

Κεφ. του προϊσχύσαντος «Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη 
Μεταχείριση των Κρατουμένων» (Ν 1851/1989), το οποίο, 
όπου δεν αντίκειται στις διατάξεις του ισχύοντος Σωφρο-
νιστικού Κώδικα, παραμένει σε ισχύ βάσει των μεταβατι-
κών διατάξεων του τελευταίου (ά. 87 παρ. 3 Ν 2776/1999). 
Π.χ. στο ά. 108 του Ν 1851/1989 ορίζονται τα εξής καθή-
κοντα ψυχολόγου: «Ο ψυχολόγος εξετάζει τους κρατου-
μένους με ειδικές δοκιμασίες (TESTS) για να διαπιστώνει 
τυχόν διαταραχές των ψυχικών και πνευματικών τους λει-
τουργιών ή της προσωπικότητάς τους και συντάσσει έκ-
θεση ψυχολογικής αξιολόγησης. Επίσης διερευνά για την 
ύπαρξη τυχόν ειδικών ικανοτήτων ή αδυναμιών που πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να τοποθετηθεί ένας 
κρατούμενος στην καταλληλότερη γι' αυτόν εργασία.»108 
Ορθώς όμως έχει επισημανθεί ότι οι οφειλόμενες υπηρεσί-
ες της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στη φυλακή είναι πολύ 
ευρύτερες («ατομικές συναντήσεις, σχεδιασμό[ς] αποφυ-
λάκισης, παρέμβαση στην κρίση, θέματα εκπαίδευσης, 
αγωγή υγείας για το AIDS και άλλα μεταδιδόμενα νοσήμα-
τα») και ότι απομένουν ακόμη πολλά περιθώρια ανάληψης 
δράσεων από πλευράς ψυχολόγων στις ελληνικές φυλα-
κές, δεδομένης και της αργοπορίας ένταξης αυτής της ει-
δικότητας στο ημεδαπό σωφρονιστικό σύστημα.109 Αν λη-
φθούν υπόψιν η παλαιότητα των επίμαχων διατάξεων, ο 
«μεταβατικός» τους χαρακτήρας, οι ραγδαίες επιστημονι-
κές εξελίξεις στις ως άνω ειδικότητες και προπαντός η διε-
θνής εδραίωση των μοντέλων RNR και GL, τότε καθίσταται 
σαφές ότι πρέπει να επικαιροποιηθούν τα καθήκοντα αυ-
τών των νευραλγικών για την αποκατάσταση/επανένταξη 
ειδικοτήτων και να προσδιοριστεί το θεσμικό πλαίσιο της 
σύμπραξής τους, με γνώμονα την υλοποίηση των αρχών 
των νεότερων μοντέλων αποκατάστασης/επανένταξης. 

VI.  Πρακτικές δυνατότητες εφαρμογής 
των μοντέλων RNR και GL στο ελληνικό 
σύστημα Ποινικής Καταστολής 
και Σωφρονιστικής

Η προσφορά των προγραμμάτων RNR ή/και GL σε κρα-
τουμένους του ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος ηχεί 
ίσως σαν φουτουριστική μουσική. Μήπως ο σχετικός διά-
λογος όσον αφορά τη χώρα μας είναι καταδικασμένος να 
παραμείνει στη σφαίρα του Δέοντος; Γνωρίζουμε ότι για 
την υλοποίηση της αποκατάστασης/επανένταξης στη σφαί-
ρα του Όντος «δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν 

108.  Αντίστοιχα, ως προς τις άλλες ειδικότητες, συναφείς με την 
αποκατάσταση/επανένταξη είναι ιδίως οι ακόλουθες προβλέ-
ψεις του Ν. 1851/1989: «Ο ψυχίατρος παρακολουθεί την ψυ-
χική υγεία των κρατουμένων, διαπιστώνει έγκαιρα τυχόν εμ-
φανιζόμενες στους κρατουμένους ψυχικές διαταραχές και 
φροντίζει για την αντιμετώπισή τους» (ά. 107 παρ. 2)· «ο 
εγκληματολόγος […] αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της 
σωφρονιστικής και μετασωφρονιστικής μεταχείρισης» (ά. 112 
υπό α)· ο κοινωνικός λειτουργός «ενημερώνει το διευθυντή 
και το επιστημονικό συμβούλιο για την προσωπικότητα και τα 
προβλήματα του κρατουμένου και υποβάλλει προτάσεις για 
την εξατομικευμένη μεταχείρισή του» και προετοιμάζει τον 
απολυόμενο κρατούμενο και το περιβάλλον του για την ομα-
λή επανένταξή του και παρακολουθεί μετά την αποφυλάκι-
ση όσες περιπτώσεις κρίνει απαραίτητο» (ά. 113 παρ. 4,7).

109.  Αρβανιτίδης Συμβουλευτική ψυχολογία στις ελληνικές φυλα-
κές, σε: Βιδάλη/Ζαγούρα (επιμ.), Συμβουλευτική και Φυλα-
κή, 2008, σ. 179 επ., 182.
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ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων». Είναι δυνατόν να εισηγού-
μαστε σε ρεαλιστική βάση τέτοια προγράμματα σε εποχές 
οικονομικής ισχνότητας; Μια ματιά στην τρέχουσα πραγ-
ματικότητα του ημεδαπού σωφρονιστικού συστήματος 
κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική είναι για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων RNR ή/και GL, τα οποία απαιτούν υποδο-
μές και εξειδικευμένο προσωπικό. Στην Έκθεση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κράτους Δι-
καίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μάρτιος 2019) για τη 
μείωση του υπερπληθυσμού στις ελληνικές φυλακές επι-
σημαίνεται ότι οι πόροι που έχουν κατανεμηθεί για την ε-
φαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου για το Σωφρονιστικό 
Σύστημα (2018-2020) δεν αντιστοιχούν στις στοχεύσεις και 
δεν επαρκούν ειδικότερα για την εκπαίδευση του προσω-
πικού και τα προγράμματα για την κοινωνική επανέντα-
ξη των κρατουμένων.110 Περαιτέρω έχει καταγγελθεί ότι 
εν έτει 2019 είτε δεν υπήρχαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί 
λειτουργοί για όλα τα ελληνικά Σωφρονιστικά Καταστήμα-
τα είτε δεν επαρκούσαν.111 Σύμφωνα με αναφορά που έγι-
νε τον Φεβρουάριο του 2019, το ψυχιατρείο του Κορυδαλ-
λού, του μεγαλύτερου Σωφρονιστικού Καταστήματος της 
χώρας, δεν είχε ούτε έναν μόνιμο ψυχίατρο!112 Εξάλλου, 
γνωστό είναι το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των ελλη-
νικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων113 και αθρόες οι κα-
ταδίκες της χώρας μας από το ΕΔΔΑ για τις συνθήκες διαβί-
ωσης που επικρατούν σε αυτά.114 Δεδομένος είναι επίσης ο 
υψηλός αριθμός αλλοδαπών κρατουμένων –περίπου οι μι-
σοί115–, γεγονός που θέτει το ερώτημα σε ποια γλώσσα θα 
διεξαχθούν τα προγράμματα αποκατάστασης/επανένταξης 
των αλλοδαπών που δεν κατέχουν την ελληνική, αλλά και 
τι νόημα έχει η προετοιμασία για την αποκατάσταση/επα-

110.  Palma/Snacken/Theis/Carbunaru (υποσ. 98).
111.  Βλ. https://www.psychology.gr/forensic-psychology/3772-

fylaki-synepeies-egkleismoy-ton-kratoumenon.html (ανά-
κτηση: 25.11.2019).

112.  Βλ. https://www.news247.gr/ygeia/fylakes-korydalloy-
psychiatreio-choris-psychiatro.6693663.html (ανάκτηση: 
25.11.2019)· ο Κουλούρης, Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυ-
δαλλού, σε: Σπινέλλη/Κουράκης/Κρανιδιώτη (επιμ.), Λεξικό 
Εγκληματολογίας, 2018, σ. 1132 επ., 1138 αναφέρει πάντως 
ότι σύμφωνα με στοιχεία της 31ης 12.2016 εργαζόταν στο ΨΚΚ 
ένας μόνιμος ψυχίατρος.

113.  Για προτάσεις επίλυσης αυτού του προβλήματος βλ. την Έκ-
θεση της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Κράτους Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μάρτιος 
2019) για τη μείωση του υπερπληθυσμού στις ελληνικές φυ-
λακές (υποσ. 98), σύμφωνα με την οποία η ελάττωση του 
υπερπληθυσμού συνιστά condicio sine qua non, προκειμένου 
να καταστεί η επανένταξη αποτελεσματική και να συνεισφέ-
ρει στη δημιουργία μιας ασφαλέστερης κοινωνίας.

114.  Βλ. Τσουνάκου – Ρουσιά, Οι ελληνικές φυλακές ως πεδίο πα-
ραβίασης του ά. 3 της ΕΣΔΑ, The Art of Crime 2, Μάιος 2017, 
προσβάσιμο σε: https://theartofcrime.gr/%CE%BF%CE%B9-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA
%CE%AD%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA
%CE%AD%CF%82-%CF%89%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%B4-
%CE%AF%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%
AF%CE%B1/ (ανάκτηση: 15.01.2020). 

115.  Το ποσοστό των αλλοδαπών κρατουμένων ήταν 52.7% στις 
αρχές του 2018 (1.2.2018). Βλ. https://www.prisonstudies.
org/country/greece (ανάκτηση: 15.01.2020).

νένταξη εκείνων των αλλοδαπών που αμφισβητείται το δι-
καίωμα διαμονής (και εργασίας) στη χώρα.116

Από την άλλη, η αποκατάσταση/επανένταξη δεν εξαρτά-
ται μόνο από τους διαθέσιμους πόρους, αλλά και –μάλιστα 
πρωτίστως– από την πολιτική βούληση. Π.χ. οι Η.Π.Α. και 
η Νορβηγία είναι δύο από τις πλουσιότερες χώρες του κό-
σμου, ωστόσο σήμερα μόνο η δεύτερη φημίζεται ανά τον 
κόσμο για την επιτυχή εφαρμογή της αποκατάστασης/επα-
νένταξης στο σωφρονιστικό της σύστημα. Αντίθετα η σω-
φρονιστική πολιτική των ΗΠΑ απομακρύνθηκε από αυτήν 
την στοχοθεσία κατά την δεκαετία του 1970 και μέχρι πρό-
σφατα,117 γεγονός που δείχνει ότι η οικονομική ευμάρεια 
δεν προεξοφλεί την πρόσδεση της σωφρονιστικής πολιτι-
κής στην αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Αντίστρο-
φα, η οικονομική δυσπραγία δεν είναι σε θέση να προ-
δικάσει τον αφανισμό της αρχής του κοινωνικού κράτους 
δικαίου από την σωφρονιστική πολιτική ενός κράτους. 
Έτσι, η παρούσα οικονομική συνθήκη δεν αποτελεί επαρ-
κή λόγο για να υποχωρήσει ο προσανατολισμός της ελλη-
νικής σωφρονιστικής πολιτικής στην αποκατάσταση/επα-
νένταξη. Τουναντίον ο προσανατολισμός αυτός πρέπει να 
ενισχυθεί έτι περαιτέρω παρά την οικονομική συγκυρία, 
καθώς σήμερα γνωρίζουμε ότι η αποκατάσταση/επανέντα-
ξη όντως αποδίδει και επιπλέον γνωρίζουμε τι είναι αυτό 
που την κάνει να αποδίδει. Υπό αυτό το πρίσμα δεν πρέ-
πει λοιπόν να προξενεί κάποια απορία ότι ακόμη διανύα-
με την εποχή των «μνημονίων», όταν εκφράστηκε το αίτη-
μα για ρητή επαναφορά του σκοπού της επανένταξης στον 
Σωφρονιστικό Κώδικα (ά. 2 Ι του ΣχεδίουΣΚ 2017)118, κα-
θώς και όταν δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά ένα Στρατηγι-
κό Σχέδιο για το Σωφρονιστικό Σύστημα. 
Ήδη άλλωστε, όπως διαπιστώσαμε ανωτέρω, στην Έκθε-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Κράτους Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μάρτιος 
2019) για τη μείωση του υπερπληθυσμού στις ελληνικές 
φυλακές –παρά τα δυσμενή στοιχεία που καταγράφονται 
εκεί– προτείνεται ρητά η χρήση ενός τυποποιημένου, βα-
σισμένου σε εμπειρικά δεδομένα, εργαλείου για την αξιο-
λόγηση του επίπεδου των κινδύνων και των αναγκών των 
δραστών, κατά το παράδειγμα αλλοδαπών υπηρεσιών φυ-
λακών και δοκιμασίας –μια πρόταση που παραπέμπει στο 
μοντέλο RNR– καθώς και η συμπληρωματική προσφυγή στο 
μοντέλο GL. Επειδή όμως αυτό δεν φαίνεται εφικτό από 

116.  Πρβλ. Canton, Οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες περί Κοινοτικών Κυρώ-
σεων και Μέτρων: Η αξία, η προέλευση, τα αποτελέσματα και 
οι επιπτώσεις τους, The Art of Crime 7, Νοέμβριος 2019, προ-
σβάσιμο σε: https://theartofcrime.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%
b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf
%ce%af-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%cf%8c%ce%bd%ce%b5%cf%82-
%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%
ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/ (ανάκτηση: 12.02.2020), 
ο οποίος αναφέρει σε αυτό το πλαίσιο τη Σύσταση CM/Rec 
(2012) 12 σχετικά με τους αλλοδαπούς κρατούμενους. Πρβλ. 
και Παρασκευόπουλο, Ποινική δικαιοσύνη, απεξάρτηση από 
ναρκωτικά και επανένταξη, ΠοινΔικ 2010, σ. 442 επ. (444), 
σύμφωνα με τον οποίον η επιφυλακτικότητα της κοινωνίας 
ακυρώνει a priori την κοινωνική επανένταξη ενός μεγάλου 
τμήματος αλλοδαπών αποφυλακισμένων.

117.  Βλ. όμως την πρόσφατη επιστροφή της αμερικανικής σωφρο-
νιστικής πολιτικής στον σκοπό της αποκατάστασης/επανέ-
νταξης που σηματοδότησε ο «Νόμος του Πρώτου Βήματος» 
υπό Ι με υποσ. 6. 

118.  Βλ. supra υπό Ι.
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τη μια μέρα στην άλλη, η υλοποίηση των μοντέλων RNR 
ή/και GL θα μπορούσε ίσως να επιχειρηθεί πρώτα πιλοτι-
κά σε ένα ή δύο Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας, 
κατά προτίμηση στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής κοινότη-
τας, κατά το πρότυπο της αντίστοιχης που λειτουργεί στο 
Σωφρονιστικό Κατάστημα του Βρανδεμβούργου. Αρχικά θα 
μπορούσε η εφαρμογή των προγραμμάτων RNR ή/και GL 
να εστιάσει σε δράστες βίαιων ή σεξουαλικών εγκλημά-
των, διότι η μείωση των πιθανοτήτων υποτροπής αυτών 
των δραστών έχει μεγάλη σημασία για το κοινωνικό σύνο-
λο, αλλά και επειδή αποτελούν κατηγορίες δραστών, ανα-
φορικά με τους οποίους διαθέτουμε ήδη δεδομένα από την 
εφαρμογή των μοντέλων RNR και GL σε άλλες χώρες.119 
Μάλιστα ως προς τους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων, 
πέραν από την υποχρέωση της πολιτείας που απορρέει από 
το προαναφερθέν ά. 352Α ΙΙ ΠΚ, η χώρα μας κύρωσε πρό-
σφατα με τον Ν. 4531/2018 τη Σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της 
Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, 11.5.2011) και ανέλα-
βε συνεπώς την ακόλουθη υποχρέωση υπερνομοθετικής ι-
σχύος που απορρέει από το ά. 16 ΙΙ της Σύμβασης: «Τα 
Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα 
προκειμένου να καταρτίσουν ή υποστηρίξουν προγράμμα-
τα θεραπευτικής αντιμετώπισης που αποσκοπούν στο να 
αποτρέψουν τους δράστες, συγκεκριμένα τους δράστες σε-
ξουαλικών αδικημάτων, να επαναλάβουν την εγκληματι-
κή τους πράξη.»
Όσον αφορά τους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων, πρέ-
πει να αναφερθεί ότι το 2010 υλοποιήθηκε ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα πρόληψης υποτροπής στο Κατάστημα Κράτη-
σης Γρεβενών με τη στήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και την επιστημονική εποπτεία του Τμήματος Ψυχιατρο-
δικαστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο συμμε-
τείχαν 9 άτομα καταδικασμένα για σεξουαλικά αδικήματα 
εις βάρος ανηλίκων.120 Τα άτομά αυτά έχουν εν τω μεταξύ 
αποφυλακιστεί χωρίς να έχουν συλληφθεί για κάποιο νέο 
σεξουαλικό ή άλλο αδίκημα.121 Παρόλο που η εξακρίβω-
ση της υποτροπής μέσω του ελέγχου των καταγεγραμμέ-

119.  Για την εφαρμογή σε αυτές τις κατηγορίες του μοντέλου RNR 
βλ. υποσ. 28, 30, ενώ για την εφαρμογή του μοντέλου GL 
βλ. Ward/ Maruna, Rehabilitation: Βeyond the Risk Paradigm, 
2017, σ. 107.

120.  Βλ. Μπίσμπα /Λαμπάκη/Δουζένη, Πρόγραμμα πρόληψης υπο-
τροπής σε κρατούμενους, σεξουαλικούς παραβάτες σε βάρος 
ανηλίκων, έγκλειστους στο κατάστημα κράτησης Γρεβενών, 
Ατη 7/2014, σ. 26 επ. Αναφέρεται πάντως ότι εν συνεχεία το 
πρόγραμμα εφαρμόστηκε και στο Κατάστημα Κράτησης της 
Τρίπολης· επ’ αυτού βλ. Θεραπευτική Αντιμετώπιση των σε-
ξουαλικών δραστών: Η ελληνική εμπειρία, σε: Νέες Μορφές 
Παιδικής και Εφηβικής Κακοποίησης: Δυνατότητες αντιμετώ-
πισης και πρόληψης, 5o Πανελλήνιο Συνέδριο για την αντι-
μετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης, 16-18 Μαΐου 2011, 
σ. 14, προσβάσιμο σε: https://www.obrela.gr/wp-content/
uploads/2017/04/Obrela_congress_2011_Abstract_Book_
RR.pdf (ανάκτηση: 25.11.2019).

121.  Βλ. Μπίσμπα, Η ανάγκη θεραπευτικής αντιμετώπισης των σε-
ξουαλικών παραβατών, The Art of Crime 4, Μάιος 2018, προ-
σβάσιμο σε: https://theartofcrime.gr/%ce%b7-%ce%b1%ce
%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%cf%81%
ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%
cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84
%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82// (ανάκτηση: 
12.02.2019).

νων συλλήψεων αφήνει έξω τον όποιο σκοτεινό αριθμό, 
το αποτέλεσμα μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε. Έστω και 
ένας δράστης να επιστρέψει στον νομοταγή βίο, ο αγώ-
νας της αποκατάστασης/επανένταξης δεν πήγε χαμένος. 
Δεδομένου όμως ότι το 2018 διαβιούσαν στο ως άνω Κα-
τάστημα 276 σεξουαλικοί παραβάτες,122 τίθεται το ζήτη-
μα της κινητροδότησης με σκοπό την αύξηση του αριθμού 
των συμμετεχόντων σε περίπτωση μελλοντικής εφαρμο-
γής τέτοιων θεραπευτικών προγραμμάτων. Καθότι ο ψυ-
χολόγος του Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών αναφέρει 
ότι «η θεραπεία που χρησιμοποιείται περισσότερο βασίζε-
ται στο γνωστικό-συμπεριφοριστικό μοντέλο και έχει σκο-
πό την αναδόμηση των γνωστικών σχεσιακών και κοινω-
νικών ικανοτήτων του ατόμου με παραβατική σεξουαλική 
συμπεριφορά»,123 συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι πρακτι-
κές που εφαρμόστηκαν συνάδουν με το μοντέλο RNR και ει-
δικότερα με την αρχή της γενικής ανταποκρισιμότητας, η 
οποία αξιώνει την εφαρμογή της γνωστικής-συμπεριφορι-
κής μεθόδου. Με το μοντέλο RNR συμβαδίζουν και οι στόχοι 
της ομάδας, δηλ. «α) η συνειδητοποίηση και η ανάληψη ευ-
θυνών για τη συμπεριφορά [των δραστών], β) η συνειδη-
τοποίηση των γνωστικών διαστρεβλώσεων που τους οδή-
γησαν στις εγκληματικές συμπεριφορές γ) η αναγνώριση, 
η έκφραση και η διαχείριση των συναισθημάτων τους, δ) 
η εκμάθηση στάσεων, συμπεριφορών και δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για την ασφαλή διαμονή στην κοινότητα και η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων εντοπισμού και διαχείρισης των επι-
κίνδυνων συμπεριφορών και η μείωση του κινδύνου υπο-
τροπής».124 
Από την άλλη πλευρά, επιδιώχθηκε η εγκαθίδρυση μια «θε-
ραπευτικής συμμαχίας»,125 ενός στόχου τον οποίο θέτει και 
το μοντέλο GL, καταφεύγοντας μάλιστα στην ίδια ορολο-
γία. Ειδικότερα για την ενίσχυση του κινήτρου συμμετο-
χής του μέλους της ομάδας έγινε χρήση ενός «Συμβολαί-
ου της ομάδας», με το οποίο καθορίστηκαν οι τρόποι και 
οι κανόνες λειτουργίας της ομάδας, τα θέματα προς δια-
πραγμάτευση, καθώς και αυτά που αφορούσαν την εχεμύ-
θεια και την εμπιστοσύνη.126 Ωστόσο, στις δυσκολίες που 
υπήρχαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναφέρεται 
ακριβώς η έλλειψη κινήτρου συμμετοχής λόγω ελλιπούς 
αναγνώρισης του προβλήματος και της άρνησης της ενο-
χής.127 Σε αυτό ακριβώς το σημείο θα μπορούσε να συμβά-
λει το μοντέλο GL, το οποίο δεν εστιάζει στην ενδυνάμωση 
των κινήτρου διά της αναγνώρισης προβλημάτων και εξά-
λειψης ελαττωμάτων, αλλά διά της παροχής στον δράστη 
εκείνων των μέσων, με τα οποία θα επιτύχει θετικές στο-
χοθεσίες που θα βελτιώσουν το «ευ ζην» του. Όπως ήδη 
διαπιστώσαμε, από την συμπληρωματική εφαρμογή του 
μοντέλου GL ή συναφών με αυτό προσεγγίσεων αναμένε-
ται μια αύξηση της συμμετοχής των δραστών σε θεραπευ-
τικά προγράμματα και κατά συνέπεια μια πρόσθετη μείωση 
της υποτροπής, κάτι που επιβεβαιώθηκε στην περίπτωση 
της Θεραπευτικής Κοινότητας του Βρανδεμβούργου.-

122.  Ibid.
123.  Ibid.
124.  Μπίσμπα /Λαμπάκη/Δουζένη, ό.π., (υποσ. 120), σ. 28. 
125.  Ibid.
126.  Ibid.
127.  Ibid.



Online πρόσβαση στην Εγκληματολογία, στην Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου www.qualex.gr

Το κυριότερο μέγεθος μέτρησης της αποτελεσματικότη-
τας των πολιτικών μιας επιτυχούς κοινωνικής επανένταξης 
αποτελεί η υποτροπή σε νέες εγκληματικές πράξεις αυτών 
που έχουν εμπλακεί με το σύστημα απονομής ποινικής δι-
καιοσύνης. Ιδιαίτερη δε σημασία και αξία έχουν οι πολιτι-
κές αυτές οι οποίες στοχεύουν στη μείωση της υποτροπής 
των αποφυλακισμένων οι οποίοι διολισθαίνουν ευκολότε-
ρα σε νέες εγκληματικές πράξεις.
Ως παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης ή επανένταξης ορίζο-
νται οι προσπάθειες διαφόρων παραγόντων του συστήμα-
τος ποινικής δικαιοσύνης το οποίο συνεργάζεται με τους 
αρμόδιους φορείς προκειμένου να υποστηρίξει την κοινω-
νική ένταξη ή επανένταξη των ατόμων που βρίσκονται σε 
κίνδυνο να διαπράξουν νέα εγκληματική πράξη. 
Ειδικότερη μορφή παρεμβάσεων αποτελούν τα προγράμμα-
τα κοινωνικής επανένταξης τα οποία στοχεύουν στην κοι-
νωνική αποκατάσταση των παραβατών με την παροχή της 
απαραίτητης υποστήριξης και μέριμνας προς αυτούς. Τα 
προγράμματα αυτά διακρίνονται: α) ανάλογα με τη μορφή 
της ποινής σε αυτά που αφορούν σε ιδρυματικές και μη ιδρυ-
ματικές ποινές, β) ανάλογα με το θεματικό τους περιεχόμενο 
σε προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης, απασχόλησης 
κλπ, γ) ανάλογα με την ομάδα για την οποία σχεδιάζονται 
γυναίκες, ανήλικοι κλπ, δ) ανάλογα με τις ειδικότερες ανά-
γκες που έρχονται να καλύψουν στέγαση, σίτιση, αποτο-
ξίνωση, θεραπεία κλπ. Όλα τα προγράμματα είναι το ίδιο 
αναγκαία και γι αυτό το λόγο είναι το ίδιο απαραίτητα λει-
τουργώντας συμπληρωματικά το ένα προς το άλλο.
Στην υλοποίηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων κοινωνι-
κής επανένταξης χρειάζεται η χάραξη μίας στρατηγικής για 
την κοινωνική επανένταξη η οποία θα πρέπει να έχει λά-
βει υπόψη της ορισμένες προϋποθέσεις όπως τα δομικά χα-
ρακτηριστικά της κοινότητας στην οποία θα εφαρμοστεί η 
παρέμβαση, τα χαρακτηριστικά των δραστών, συνέργειες 
και συμμαχίες με όλους τους συναφείς φορείς. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την υποστήριξη τέτοιων παρεμβάσεων 
αποτελεί το νομικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να έχει άρει 
αποκλεισμούς (όπως ποινικό μητρώο, παρεπόμενες ποι-
νές κλπ) για την κοινωνική επανένταξη. Όλα αυτά απο-
τελούν νεκρό γράμμα χωρίς τη συμμετοχή ή τη συμπαρά-

σταση του κοινού σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Το στίγμα 
και τα κοινωνικά στερεότυπα αποτελούν σημαντικούς λό-
γους αποκλεισμού των αποφυλακισμένων από το «κοινω-
νικό γίγνεσθαι».
Σε αυτή τη διαδικασία προκύπτουν δύο ερωτήματα σχε-
τικά με την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων τα οποία 
πρέπει να απαντηθούν. Το πρώτο αφορά το γιατί θα 
πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται τέτοιες πα-
ρεμβάσεις για ομάδες που αποτελούν μία ελάχιστη μειο-
ψηφία. Το δεύτερο ερώτημα σχετίζεται με τους λόγους 
που δικαιολογούν αυτές τις παρεμβάσεις. Μία κοινωνι-
κή πολιτική οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες 
όλων των πολιτών ακόμη και εκείνων που είναι πιο ευ-
άλωτοι και πολυαποκλεισμένοι. Τα προγράμματα αυτά 
εδράζουν την αιτιολογία τους στο δικαίωμα των απο-
φυλακισμένων στην κοινωνική τους επανένταξη σύμ-
φωνα με τη σύγχρονη αντίληψη για την ποινική μετα-
χείριση η οποία αναγνωρίζει τους κρατούμενους όχι ως 
αντικείμενα παρέμβασης αλλά ως φορείς δικαιωμάτων 
και ενεργούς μετόχους σε «διαδικασίες αλλαγής». 1 Με 
αυτή την έννοια σε μία ποινική μεταχείριση η οποία έχει 
κεντρικό άξονα την κοινωνική επανένταξη ο κρατούμε-
νος αναγορεύεται σε “subjectum” δηλαδή υποκείμενο 
ελευθερίας και ηθικής.2

Ως κοινωνική επανένταξη ορίζεται η υποχρέωση της πο-
λιτείας να υποβοηθήσει το αποφυλακιζόμενο άτομο να 
επανέλθει στην κοινωνική ζωή με τη δυνατότητα να δη-
μιουργήσει τις οικογενειακές, εργασιακές και κοινωνικές 
του σχέσεις με ίσες ευκαιρίες με τον μη εγκληματήσαντα. 

1.  Νικολόπουλος, Γ. «Η κοινωνική επανένταξη των καταδίκων: 
Από τις διακηρύξεις στις πρακτικές», σε Πρακτικά 1ου Ετήσι-
ου Συνεδρίου με θέμα: Επάνοδος: Η πορεία προς την κοινωνι-
κή επανένταξη επιστημονική διεύθυνση Χρ. Ζαραφωνίτου, εκδ. 
Διόνικος, Αθήνα 2018 σελ 87-104.

2.  Πανούσης, Γ. «Η κοινωνική επανένταξη ως αυτοτελές δικαίωμα 
των κρατουμένων. Αρχή διαλόγου», σε Το δημόσιο δίκαιο σε 
εξέλιξη. Σύμμεικτα προς τιμήν του καθηγητού Πέτρου Ι. Παρα-
ρά, εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2012, σελ. 677-698.

Δυνατότητες πρόληψης της υποτροπής 
αποφυλακισμένων μέσω προγραμμάτων επανένταξης

Φωτεινής Μηλιώνη
Δ.Ν., Διευθύντριας του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» 

Η υποτροπή των αποφυλακισμένων αποτελεί σημαντική 
παράμετρο στο σχεδιασμό της αντεγκληματικής πολιτι-
κής. Τα προγράμματα επανένταξης των αποφυλακισμέ-
νων τα οποία πραγματοποιούνται σε κοινοτικό επίπε-
δο με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων μπορούν 
να συμβάλουν στη μείωση της υποτροπής. Τα παραδείγ-
ματα από το εξωτερικό είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Recidivism of ex – prisoners is an important factor 
for criminal policy. Projects for reintegration of ex – 
prisoners in community which are implemented with the 
collaboration of the competent bodies may contribute 
to the reduction of recidivism. The paradigms from 
other countries encourage this policy direction.
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3 Με βάση τον παραπάνω ορισμό η κοινωνική επανέντα-
ξη αποτελεί δικαίωμα αυτών των πολιτών και ως εκ τού-
του θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό και 
την εφαρμογή πολιτικών. Οι παρεμβάσεις ή τα προγράμ-
ματα για τη στήριξη της κοινωνικής επανένταξης συμβάλ-
λουν στην αποκατάσταση των δραστών και την επανένταξή 
τους στην κοινότητα, βασικούς πυλώνες της ποινικής δια-
δικασίας. Με την έννοια αυτή το Εισαγωγικό Εγχειρίδιο για 
την Πρόληψη της υποτροπής και την κοινωνική επανένταξη 
των παραβατών του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ναρκωτικά και το Έγκλημα καλεί τα κράτη να επενδύσουν 
στην κοινωνική επανένταξη των παραβατών υπογραμμίζο-
ντας ότι η επένδυση στα προγράμματα κοινωνικής επανέ-
νταξης στοχεύουν στην πρόληψη της υποτροπής και συμ-
βάλουν στην δημόσια ασφάλεια.4

Η υποτροπή αποτελεί ένα μέγεθος πολύ δύσκολα μετρήσι-
μο.5 Η διαφορετικότητα δε των δικονομικών συστημάτων 
δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη σύγκριση των μεγεθών 
υποτροπής μεταξύ ακόμη και των ευρωπαϊκών κρατών. 
Σημαντική εξαίρεση αποτελούν κατά τους Zara και Far-
ringhton η Αγγλία και η Ουαλία οι οποίες διαθέτουν καλά 
τηρούμενα δεδομένα σε βάθος 40 ετίας, εργαλεία για την 
«εκτίμηση της διακινδύνευσης για την υποτροπή καθώς και 
δεδομένα για τους «δυναμικούς» παράγοντες «διακινδύ-
νευσης».6,7 
Σε μία προσπάθεια μείωσης της υποτροπής τα διεθνή κεί-
μενα ενθαρρύνουν την κοινωνική επανένταξη των κρατου-
μένων μετά την αποφυλάκισή τους. Οι Πρότυποι Ελάχιστοι 
Κανόνες για τη μεταχείριση των κρατουμένων (όπως ανα-
θεωρήθηκαν το 2015 και είναι γνωστοί ως Κανόνες Μα-

3.  Γιοβάνογλου, Σ. «Θεσμικά προβλήματα της κοινωνικής επανέ-
νταξης των αποφυλακιζομένων», εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 
2006, σελ. 57-58. Επίσης «Εξορθολογισμός κωλυμάτων επαγ-
γελματικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων: Μια ορθολογι-
κή επανενταξιακή πολιτική»σε Πρακτικά 1ου Ετήσιου Συνεδρίου 
με θέμα: «Επάνοδος: Η πορεία προς την κοινωνική επανένταξη» 
επιστημονική διεύθυνση Χρ. Ζαραφωνίτου, εκδ. Διόνικος, Αθή-
να 2018 σελ. 111- 121

4.  Εισαγωγικό Εγχειρίδιο για την πρόληψη της υποτροπής και την 
κοινωνική επανένταξη των παραβατών 2012 μτφρ. στα ελληνι-
κά Ν. Βαρβατάκος σε www.epanodos.org.gr σελ. 6

5.  Για τα μεθοδολογικά προβλήματα σχετικά με τη μέτρηση της υπο-
τροπής βλ. σε Χ. Ζαραφωνίτου, Ε. Κοντοπούλου, Μ. Λεμπέση, Κ. 
Πανάγο «Υποτροπή αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Ερευνητικές 
προτάσεις με βάση την αξιολόγηση των διαθέσιμων πηγών πλη-
ροφόρησης σχετικά με το φαινόμενο» σε Πρακτικά 1ου Ετήσιου Συ-
νεδρίου με θέμα: «Επάνοδος: Η πορεία προς την κοινωνική επανέ-
νταξη» επιστημονική διεύθυνση Χρ. Ζαραφωνίτου, εκδ. Διόνικος, 
Αθήνα 2018 σελ. 46-51 και τις εκεί λεπτομερείς παραπομπές.

6.  Ό.π. σελ. 51.
7.  Η μέτρηση της υποτροπής αποτελεί ένα εξαιρετικό δύσκολο εγ-

χείρημα. Τα κριτήρια μέτρησης της υποτροπής, όσο και εάν είναι 
ακριβή, δεν μπορούν να αποτυπώνουν με μεγάλη αξιοπιστία την 
πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο σκοτεινό αριθμό 
της εγκληματικότητας. Κατά συνέπεια ένας απλός αριθμός δε 
μπορεί να απεικονίζει την πραγματική διάσταση του προβλήμα-
τος γιατί δεν μπορεί να αποκαλύψει πόσες άλλες εγκληματικές 
πράξεις έχουν διαπραχθεί στο μεσοδιάστημα από την αποφυλά-
κιση έως τη νέα σύλληψη, την ποιότητα των εγκληματικών πρά-
ξεων (βαρύτερες ή ηπιότερες) ή πράξεις οι οποίες έχουν περάσει 
«απαρατήρητες» από το σύστημα. Η ανάγκη μέτρησης του με-
γέθους της υποτροπής είναι μεγάλη και μάλιστα μία ευρωπαϊκή 
έρευνα καταγραφής της υποτροπής θα μπορούσε να αποτελέ-
σει ένα ισχυρό επιχείρημα κατά της μεγάλης εφαρμογής της ποι-
νής της φυλάκισης.

ντέλα ) στο άρθρο 107 συστήνουν ότι από την αρχή της 
έκτισης της ποινής κάθε κρατουμένου, ιδιαίτερη μέριμνα 
δίνεται στο μέλλον του μετά την αποφυλάκισή του. Γι αυτό 
το λόγο προτείνεται η ενθάρρυνση του κρατουμένου και η 
υποστήριξή του για να διατηρήσει ή να δημιουργήσει τέ-
τοιες σχέσεις με άτομα και φορείς εκτός της φυλακής που 
μπορούν να διευκολύνουν την αποκατάσταση του κρα-
τούμενου καθώς και την οικογένειά του. Σε μία ειδικότε-
ρη μέριμνα για τις γυναίκες κρατούμενες οι «Κανόνες των 
Ηνωμένων Εθνών για τη Μεταχείριση των κρατουμένων γυ-
ναικών και τα μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα για τις 
γυναίκες δράστες» (Κανόνες της Μπανγόγκ) καλούν τα σω-
φρονιστικά συστήματα σε συνεργασία με τους επιμελητές, 
τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις τοπικές ομάδες και τις μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 
συμπαγή προ και μετά την αποφυλάκιση προγράμματα τα 
οποία θα λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικότερες ανάγκες 
των κρατουμένων γυναικών λόγω του φύλου τους.8 Επί-
σης σύμφωνα με το Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παι-
διού τα μέρη υποχρεώνονται να διασφαλίσουν ότι «η σύλ-
ληψη, προσωρινή κράτηση και η φυλάκιση ενός παιδιού 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον ως έσχατο μέτρο και για 
την συντομότερη δυνατή περίοδο η δε νόμιμη απάντηση σε 
ένα παιδί που έχει εμπλοκή με το νόμο θα πρέπει να λαμβά-
νει υπόψη της την καταλληλότητά της στην προώθηση της 
επανένταξης του παιδιού στο κοινωνικό σύνολο.9

Επιπλέον σύμφωνα με τους «Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών 
για την προστασία των ανηλίκων που στερούνται την ελευ-
θερία τους» «όλοι οι ανήλικοι επωφελούνται ρυθμίσεων που 
υπαγορεύουν την υποστήριξη της κοινωνικής, οικογενεια-
κής, εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής τους επανένταξης 
μετά την απόλυσή τους»10 ενώ ορίζεται ρητά ότι οι αρμό-
διες αρχές παρέχουν ή εξασφαλίζουν υπηρεσίες υποστή-
ριξης των ανηλίκων στην κοινωνική τους επανένταξη και 
στην απάλειψη των σε βάρος τους προκαταλήψεων. Αυτές 
οι υπηρεσίες, εξασφαλίζουν. Στο μέτρο του δυνατού, ότι πα-
ρέχονται στον ανήλικο η κατάλληλη κατοικία, απασχόληση, 
ένδυση και ικανά μέτρα για τη συντήρησή του μετά την από-
λυσή του προκειμένου να διευκολυνθεί στην επιτυχία της 
κοινωνικής επανένταξης. …Επιπλέον οι έντεκα υπηρεσίες 
αυτές έχουν πρόσβαση στους ανήλικους όταν κρατούνται, 
με σκοπό να τους υποστηρίξουν, μετά την απόλυσή τους, 
στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης».11

Επίσης το Εισαγωγικό Εγχειρίδιο για την πρόληψη της υπο-
τροπής και την κοινωνική επανένταξη των παραβατών του 
Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το 
Έγκλημα είναι αφιερωμένο στα προγράμματα επανέντα-
ξης και τη συμβολή τους στην ομαλή κοινωνική ενσωμάτω-

8.  Κανόνας 46.
9.  Κανόνες 37 παρ. 6 και 40 παρ. 1.
10.  Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανηλί-

κων που στερούνται την ελευθερία τους», Υιοθετήθηκαν με το 
από 14 Δεκεμβρίου 1990 Νο. 45/113 ψήφισμα της Γενικής Συνέ-
λευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο : Παράρτημα στην Από-
φαση 45/113 της Γενικής Συνέλευσης, Κανόνας 79.

11.  Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανηλί-
κων που στερούνται την ελευθερία τους, Υιοθετήθηκαν με το 
από 14 Δεκεμβρίου 1990 Νο. 45/113 ψήφισμα της Γενικής Συ-
νέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: Παράρτημα στην Από-
φαση 45/113 της Γενικής Συνέλευσης Κανόνας 80.
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ση των αποφυλακισμένων.12 Για την κοινωνική επανένταξη 
των νεαρών παραβατών κάνουν λόγο και οι Κατευθυντήρι-
ες Αρχές για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας 
(Κανόνες του Ριάντ) τονίζοντας τη σημασία των μέτρων για 
την κοινωνικοποίηση και την ένταξη όλων των ανηλίκων 
και των νεαρών ατόμων.13

Τα ποσοστά της υποτροπής των αποφυλακισμένων είναι 
πολύ υψηλά ακόμη και σε χώρες όπου εφαρμόζονται χρό-
νια πολιτικές επανένταξης. Για παράδειγμα στην Αγγλία 
τα ποσοστά υποτροπής των αποφυλακισμένων ανέρχονται 
στο 70%, την Ολλανδία πάνω από 50% και στη Σουηδία κρά-
τος, με ισχυρό κοινωνική πολιτική, περίπου 40%.14 Ανάλο-
γα υψηλά είναι τα ποσοστά και στη Βραζιλία. Στη χώρα μας 
σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα του Εργαστηρίου Ποινι-
κών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών τα ποσοστά υποτροπής των νε-
αρών παραβατών ανήλθαν στο 80% στα επόμενα 6-7 χρό-
νια μετά την αποφυλάκισή τους.15

Οι υπότροποι δράστες τελούν ένα μεγάλο ποσοστό των 
εγκλημάτων. Έρευνα του Home Office του έτους 2000 δεί-
χνει ότι οι αποφυλακισμένοι είναι υπεύθυνοι για τη διά-
πραξη του 18% των καταγεγραμμένων εγκλημάτων ποσο-
στό που αντιστοιχεί σε 950.000 εγκλήματα το έτος. Από τα 
ίδια στοιχεία προκύπτει ότι ο υπότροπος δράστης έχει κά-
ποια χαρακτηριστικά: είναι κυρίως άνδρας σε ποσοστό 58% 
έναντι 51% των γυναικών, έχει εγκαταλείψει νωρίς το σπί-
τι του ή είχε χαλαρούς οικογενειακούς δεσμούς το 47% των 
ανδρών και το 50% των γυναικών), έχει τεθεί σε επιμέλεια 
(σε ποσοστό 27%), είχε ένα μέλος της οικογένειάς του κατα-
δικασμένο (σε ποσοστό 43%). Όσοι έχουν εκτίσει ποινές μι-
κρότερες των 12 μηνών είναι πιθανότερο να υποτροπιάσουν 
από εκείνους που εκτίνουν μεγαλύτερης διάρκειας ποινές 
όπως επίσης πιο επιρρεπείς στην υποτροπή είναι όσοι έχουν 

12.  Εισαγωγικό εγχειρίδιο για την πρόληψη της υποτροπής και την 
κοινωνική επανένταξη των παραβατών των Ηνωμένων Εθνών 
εκπονήθηκε από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρ-
κωτικά και το Έγκλημα (United Nations Office on Drug and 
Crime (UNODC)) ανηρτημένο σε μτφρ. Ν. Βαρβατάκου στα ελ-
ληνικά σε www.epanodos.org.gr

13.  Κατευθυντήριες Αρχές για την πρόληψη της νεανικής 
παραβατικότητας (Κανόνες του Ριάντ) οι οποίοι υιοθετήθηκαν 
στη Γενική Συνέλευση 45/112.

14.  Ό.π. έρευνα του ΣτΕ σελ. 18 όπου από τη μία μεριά υπογραμ-
μίζεται η ανάγκη να υπάρξει μία ενιαία έρευνα στις χώρες 
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μέτρηση της υπο-
τροπής και από την άλλη αναγνωρίζεται η δυσκολία υλοποί-
ησης ενός τέτοιου εγχειρήματος εξαιτίας της πολυπλοκότητας 
των συστημάτων και της διαφορετικότητας των κρατών - με-
λών. Η έρευνα αυτή παρουσιάζει δείκτες τους οποίους χρη-
σιμοποιεί το κάθε κράτος – μέλος για την εκτίμηση των δικών 
του δεδομένων εγκληματικότητας και υποτροπής. Όμοιες πα-
ρατηρήσεις γίνονται από την πλατφόρμα για την ποινική δικαι-
οσύνη του ΣτΕ γνωστή ως Pompidou Group (The Criminal Jus-
tice Platform) σε www. coe.int/g/dg3/pompidou/Activities/
justice.en.asp. Επίσης βλ. B. Wartna, “Monitoring Recidivism: 
Making International comparisons, presentation to the Council 
of Europe’s Criminal Justice Platform (The Pompidou Group), 
11/9/2009, www.coe.int/t/dg3/pompidou/source/Activities/
Justice/MonitoringRecidivism.en.ppt.

15.  Κουράκης, Ν. Σταθουλοπούλου, Ε., Μηλιώνη, Φ. «Νεαροί κρα-
τούμενοι μετά την αποφυλάκισή τους: Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν, τα ποσοστά υποτροπής και η περαιτέρω πο-
ρεία τους μέσα στην κοινωνία», Ποινικός Λόγος, 6, , Αθήνα, 
2004, σελ. 2895-2912

καταδικαστεί για εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας όπως και 
οι νέοι. Επίσης η πιθανότητα της υποτροπής αυξάνεται ανά-
λογα με τον αριθμό των προηγούμενων καταδικών (π.χ. το 
95% των δραστών με 11 ή περισσότερες προηγούμενες κα-
ταδίκες θα ξανακαταδικαστεί μέσα σε δύο χρόνια από την 
αποφυλάκισή του).16 Ανάλογα συμπεράσματα προέκυψαν 
στη χώρα μας. Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα από τη με-
λέτη του αρχείου των αποφυλακισμένων του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟ-
ΔΟΣ προέκυψε ότι το 27% των αποφυλακισμένων των ετών 
2014 και 2016 είχε τουλάχιστον δύο καταδικαστικές αποφά-
σεις που αφορούσαν παραβάσεις κατά της ιδιοκτησίας και 
ειδικών ποινικών νόμων (Ν. κατά των ναρκωτικών) για τις 
οποίες παραβάσεις έλαβαν ποινή φυλάκισης (57%) το έτος 
2014 και ποινή κάθειρξης (το έτος 2016). Ο υπότροπος απο-
φυλακισμένος σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία είναι άν-
δρας, άγαμος χωρίς τέκνα, ηλικίας 30-59 ετών, μέσης εκ-
παίδευσης, χωρίς σταθερή στέγη.17

Τα προγράμματα της κοινωνικής επανένταξης των κρα-
τουμένων στηρίζονται στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου 
σχεδίου επανένταξης το οποίο είναι αφενός ατομικό αφετέ-
ρου προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κρατούμενου σχεδι-
ασμένο έτσι ώστε να συμβάλει στην ομαλή κοινωνική επα-
νένταξη του κρατούμενου μετά την αποφυλάκισή του.18

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα προγράμματα προετοιμασίας 
των κρατουμένων για την αποφυλάκισή τους. Η φάση 
της προετοιμασίας για την αποφυλάκιση χαρακτηρίζεται 
από εντατική προετοιμασία του κρατούμενου για την απο-
φυλάκισή του με το σχεδιασμό του προγράμματος της επα-
νένταξης και τη διασύνδεσή του με την κοινωνία.19 Στον 
κύριο πυρήνα αυτού του σχεδίου της επανένταξης είναι κυ-
ρίως η κάλυψη των βασικών αναγκών επιβίωσης (όπως 
φαγητό, στέγη και οικονομική βοήθεια) ενώ έπονται η υπο-
στήριξη, η απεξάρτηση, η αλλαγή συμπεριφοράς και στά-
σεων. Για την εξυπηρέτηση αυτής της διαδικασίας επιστρα-
τεύονται όλες οι δομές που θα μπορούσαν να συμβάλουν 
σε αυτό (όπως τα κέντρα ημιελεύθερης διαβίωσης, τα προ-
γράμματα πριν την αποφυλάκιση κ.λπ.). Η ατομική δια-
χείριση αποτελεί τη συνηθέστερη μέθοδο των προγραμμά-
των παρέμβασης. Μάλιστα η σύνδεση με τον επαγγελματία 
αναφοράς και η διαμεσολάβηση για την διασύνδεση του 
αποφυλακισμένου με την κοινότητα επιλέγεται ως η καλύ-
τερη μέθοδος.20

Η δομή και το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων θα 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες ενός κρατού-
μενου και να στοχεύουν στην κινητοποίησή του. Υπάρχουν 
προγράμματα που ακολουθούν συμπεριφορικά και γνω-
σιακά μοντέλα αλλαγής συμπεριφοράς και στάσης. Άλλα 
πάλι προγράμματα συνδυάζουν την παραπάνω μεθοδολο-

16.  Report by the Social Exclusion Unit “Reducing re-offending by 
ex-prisoners’, http://www.gos.gov.uk. 

17.  Ζαραφωνίτου, Χ. κ,λπ, «Υποτροπή αποφυλακισμένων στην Ελ-
λάδα: Ερευνητικές προτάσεις με βάση της αξιολόγηση των δι-
αθέσιμων πηγών πληροφόρησης σχετικά με το φαινόμενο» σε 
www.epanodos.org.gr σελ. 73-74.

18.  Το σχέδιο επανένταξης ονομάζεται επίσης σχέδιο έκτισης της 
ποινής (Γαλλία) ή σχέδιο επανεισόδου (Καναδάς, Αυστραλία). 

19.  Taxman, F. “The offender and Reentry: Supporting Active 
Participation in Reintegration”, in Federal Probation, www.
uscourts.gov/viewer.aspx?doc=?uscourts/FederalCourts/
PPS?Fedprob/2004/

20.  Taxman, F , ό.π. 
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γία με την έρευνα για την αποχή του εγκλήματος (όπως ο 
Durnesku, 2011). Το πρόγραμμα Reducing the Risk of Reof-
fending (RRR) το οποίο αποτελεί ένα παράδειγμα των πα-
ραπάνω περιλαμβάνει αφενός έξι γνωστικές συναντήσεις 
στη φυλακή και έξι εκτός οι οποίες ασχολούνται κυρίως με 
την επίλυση πρακτικών ζητημάτων (απασχόληση, εκπαί-
δευση , ψυχική υγεία, απεξάρτηση κλπ)21.
Τα προγράμματα είναι πολυπαραγοντικά και παρέχουν 
μία πλήρη κάλυψη των αναγκών που θα αντιμετωπίσουν 
οι κρατούμενοι κατά την αποφυλάκισή τους. Για παράδειγ-
μα στη Νορβηγία, από το έτος 2005, μέσα από τη δράση 
«Reintegration Guarantee», το σωφρονιστικό σύστημα, 
από το πρώτο διάστημα της κράτησης, εντοπίζει και αξιο-
λογεί τις ανάγκες των κρατούμενων και στη συνέχεια επι-
κοινωνεί με τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες ώστε να εξυ-
πηρετηθούν αυτές οι ανάγκες κατά την αποφυλάκιση και 
να αποφευχθούν φαινόμενα υποτροπής σε παραβατική συ-
μπεριφορά. Υπάρχουν, μάλιστα, και ειδικά εκπαιδευμένοι 
«συντονιστές αποφυλάκισης» (releasecoordinators) για να 
συντονίσουν αυτή τη διαδικασία22.23 Η σουηδική σωφρο-
νιστική υπηρεσία προσφέρει προγράμματα προετοιμασίας 
για την αποφυλάκιση και συνεργάζεται με εθελοντικές ορ-
γανώσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αποφυλα-
κισμένων. Μία τέτοια οργάνωση είναι η KRIS, στην οποία 
εργάζονται κυρίως αποφυλακισμένοι, που προσφέρουν 
βοήθεια και καθοδήγηση σε κρατούμενους σε σχέση με την 
επερχόμενη αποφυλάκισή τους και, επίσης, τους παρέχουν 
στέγη το πρώτο διάστημα αφού αποφυλακιστούν. Στην Ιρ-
λανδία, η σωφρονιστική υπηρεσία σε συνεργασία με την 
υπηρεσία δικαστικής επιτήρησης, παρέχουν συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες με στόχο την αναθέρμανση των οικογε-
νειακών δεσμών των κρατουμένων που πρόκειται να απο-
φυλακιστούν σύντομα, την εύρεση εργασίας και στέγης, 
την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας και εθι-
σμού και γενικότερα την προετοιμασία των κρατουμένων 
για την αποφυλάκιση και την κοινωνική τους επανένταξη. 
Λειτουργούν, επίσης, υποστηρικτικές υπηρεσίες επανέντα-
ξης, όπως το «Community Support Scheme», το «Commu-
nity Return Scheme» και η «Ιρλανδική Ένωση για την Κοι-
νωνική Ένταξη των Παραβατών» (Irish Association for the 
Social Integration of Offenders - IASIO), η οποία συνεργά-
ζεται με τα καταστήματα κράτησης και προετοιμάζει τους 
κρατούμενους σε σχέση με τις ανάγκες στέγασης και υγει-
ονομικής περίθαλψης, εννιά μήνες πριν την αποφυλάκι-
σή τους24. 
Όμως υπάρχουν και προγράμματα τα οποία έχουν σχεδι-
αστεί αποκλειστικά και μόνον για κάποιες ανάγκες των 
κρατουμένων όπως εκπαίδευση, εργασία, διαχείριση βίας 

21.  Για τα προγράμματα αυτά βλ. περισσότερα σε Durnescu,I. Re-
settlement research and practices. An international perspec-
tive, 2011 σε www. cep.org, σελ. 10,11.

22.  Roy, N., An international perspective of how other countries 
prepare their prisoners for release. Ppt presentation, October 
2012, Association of Members of Independent Monitoring Boards 
conference. Penal Reform International. Πηγήστο: https://
www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/
Reintegration-AMIMB-conference-291012.pdf

23.  Durnescu, ό. παρ. σελ. 11.
24.  Quaker Council of European Affairs (2011), The Social Re-

integration of Ex – Prisoners in Council of Europe Mem-
ber States http://www.cep.probation.org/wp-content/up-
loads/2015/03/rprt.reintegration-full-en-may-2011.pdf

κλπ. Σε πολλές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπα-
νία, η Ιταλία, η Λετονία, η Πολωνία τα καταστήματα κρά-
τησης συνεργάζονται με ιδιωτικές εταιρείες για την απα-
σχόληση των κρατουμένων. Η Γαλλία έχει προχωρήσει 
ακόμη περισσότερο επιτρέποντας την αυταπασχόληση των 
κρατουμένων παρά τις δυσκολίες που συνίστανται κυρίως 
στην έλλειψη πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες.25

Στην Ισπανία, τα καταστήματα κράτησης συνεργάζονται 
με ιδιωτικές εταιρείες, προσφέροντας τα μεν ανθρώπινο 
δυναμικό και εγκαταστάσεις, οι δε μηχανήματα και πρώ-
τες ύλες. Για αυτό το λόγο το ισπανικό Υπουργείο Δικαιο-
σύνης, έχει ιδρύσει το Κέντρο Δημόσιας Εταιρείας για την 
Επανένταξη (CIRE), το οποίο έχει αναπτύξει ένα ολοκληρω-
μένο σχέδιο επαγγελματικής κατάρτισης και παραγωγικής 
εργασίας, σε τομείς όπως η βιομηχανία ενδυμάτων, η εκτύ-
πωση και γραφικές τέχνες, η ξυλουργική κλπ. Επιπλέον, 
παρέχει μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε σχέση με 
τεχνικές εργασίες, με υγειονομικές υπηρεσίες, με υπηρεσί-
ες ομορφιάς, με εστίαση, με γραμματειακή υποστήριξη, με 
κηπουρική κ.α.26 Στις ιταλικές γυναικείες φυλακές υλοποι-
ούνται πολλές εκπαιδευτικές – θεραπευτικές δραστηριό-
τητες, ανάμεσα στις οποίες, αξιόλογη είναι το πρόγραμμα 
«Sigillo», που στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας επι-
χειρηματικότητας στον τομέα της δημιουργικής χειροτεχνί-
ας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, συνεργάστηκαν πολ-
λά γυναικεία καταστήματα κράτησης και δημιούργησαν 
μία μάρκα τσαντών και άλλων προϊόντων από ύφασμα27. Η 
Γερμανία, μέσα από το μικρής εμβέλειας πρόγραμμα «ECO-
PC», μέσα από την διαδικασία ανακύκλωσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, έδωσε τη δυνατότητα στους κρατούμενους 
στις φυλακές του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου να 
αποκτήσουν δεξιότητες πληροφορικής, που είναι απαραί-
τητο προσόν για την αγορά εργασίας28.
Άλλα προγράμματα στοχεύουν στη διαχείριση των βίαιων 
δραστών. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το πρόγραμ-
μα SVORI (Serious and Violent Offender Re-entry Initiative) 
που απευθύνεται σε βίαιους δράστες με στόχο την κάλυψη 
όλων των αναγκών τους.
Η συνεισφορά των οργανώσεων της κοινωνίας των πο-
λιτών στην επανένταξη και την στήριξη των αποφυλακιζο-
μένων είναι πολύτιμη και πολλές φορές αντικαθιστά τις ελ-
λείψεις των ευρωπαϊκών συστημάτων. Οι βασικές Αρχές 
για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων προβλέπουν (αρχή 
10) ότι «με τη συμμετοχή και τη βοήθεια της κοινότητας 
και των κοινωνικών θεσμών και με τον οφειλόμενο σεβα-
σμό στα συμφέροντα των θυμάτων, θα δημιουργούνται ευ-
νοϊκές προϋποθέσεις για την ένταξη του πρώην κρατούμε-
νου στην κοινωνία υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες»29. 
Επίσης οι Κανόνες του Τόκυο υπογραμμίζουν τη σημασία 
του ρόλου των εθελοντών εφόσον είναι εκπαιδευμένοι και 
εποπτευόμενοι.30 Παράλληλα υποστηρίζουν «την διευκό-
λυνση της δημιουργίας συνδέσμων μεταξύ των υπηρεσιών 
οι οποίες είναι αρμόδιες για μη φυλακτικά μέτρα, άλλων 
κλάδων του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, υπηρεσι-

25.  Ό.π.
26.  Ό.π. 
27.  Ό.π. 
28.  Ό.π. 
29.  Οι βασικές Αρχές για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων αρχή 10.
30.  Κανόνες του Τόκυο κανόνας 17.2.
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ών κοινωνικής ανάπτυξης και πρόνοιας – τόσο κυβερνητι-
κών όσο και μη κυβερνητικών, οι οποίες δταστηριοποιού-
νται σε πεδία όπως η υγεία, η στέγαση, η εκπαίδευση και 
η εργασία και των μέσων μαζικής ενημέρωσης».31 Σε πολ-
λές χώρες της Ευρώπης ακολουθείται αυτή η πρακτική. 
Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει πληθώρα 
οργανώσεων που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσί-
ες αλλά και πρακτική βοήθεια στους αποφυλακιζόμενους. 
Φορείς όπως η Nacro, Saint Giles, η Asha, το Calderdale 
Women’s Centre και το 218 Centre έχουν αξιολογηθεί ως 
ιδιαιτέρως χρήσιμες υπηρεσίες στήριξης32.Επιπλέον, ακό-
μη και εξειδικευμένα κέντρα όπως τα Κέντρα Γυναικών (το 
Women MATTA, το Women’s Support Centre και το Beth 
Centre, που λειτουργούν υπό την αιγίδα της ΜΚΟ Women in 
Prison), προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και δρά-
σεις σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία και την σεξουα-
λική κακοποίηση, την ψυχική υγεία, την χρήση ουσιών και 
αλκοόλ, την οικονομική διαχείριση, τις οικογενειακές σχέ-
σεις, την εύρεση στέγης και εργασίας, χρησιμοποιώντας 
εκτός από τυπικές μεθόδους συμβουλευτικής και εκπαίδευ-
σης, την τέχνη, την κηπουρική κ.α.33. 
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για το σχεδιασμό πα-
ρεμβάσεων επανένταξης αποτελεί το σύστημα απονομής 
ποινικής δικαιοσύνης. Οι επαγγελματίες που στελεχώνουν 
το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευ-
μένοι σε θέματα σχετικά με την εγκληματικότητα και την 
κοινωνική επανένταξη γιατί μπορούν να αντιμετωπίσουν 
τους δυναμικούς παράγοντες κινδύνου που συνδέονται 
με την υποτροπή. Γι' αυτό το λόγο τα προγράμματα αυτά 
στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων των δρα-
στών όπως είναι η ανεργία, η κατάχρηση ουσιών, η ψυχι-
κή υγεία. Για παράδειγμα στη Μ. Βρετανία υλοποιείται για 
τις γυναίκες με προβλήματα ψυχικής υγείας πρόγραμμα δι-
ασύνδεσης με τα δικαστήρια με τίτλο: «Μαζί». Το «Μαζί» 
(Δουλεύοντας για την ευημερία), ένα εθνικό φιλανθρωπι-
κό ίδρυμα για την ψυχική υγεία, χρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Παρακολούθησης Αποφυλακισμένων του Λονδίνου 
(London Probation Trust), τους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας (Primary Care Trusts), τις τοπικές αρχές και φιλαν-
θρωπικά σωματεία, προκειμένου να προσφέρει εξειδικευ-
μένη εμπειρία στους παραβάτες με προβλήματα ψυχικής 
υγείας και πολλαπλές ανάγκες. Το «Μαζί» προσφέρει υπη-
ρεσία διασύνδεσης με το Δικαστήριο, 5 ημέρες την εβδομά-
δα, σε ευάλωτες γυναίκες που εμφανίζονται στο δικαστή-
ριο. Η υπηρεσία αυτή αξιολογεί κάθε υπόδικη κρατούμενη 
που εμφανίζεται στο δικαστήριο. Η επαγγελματίας μετά 
την αξιολόγηση, κάνει τη διασύνδεση της γυναίκας με φο-
ρείς, παρέχει αναφορές και συστάσεις στο δικαστήριο και 
παραπέμπει την υπόδικη σε κατάλληλες υπηρεσίες. Με τη 
θέσπιση μιας στενής σχέσης εργασίας με τις γυναίκες και 
με την πρόσκληση προς αυτές να απευθυνθούν στην υπη-
ρεσία «Μαζί» -συμπεριλαμβανομένων γυναικών που έχουν 
αποφυλακιστεί με όρους- η επαγγελματίας του «Μαζί», 
«φιλτράρει» αιτήματα του δικαστηρίου για ψυχιατρική 

31.  Ό.π. κανόνας 22.1
32.  Radcliffe, P., Hunter, G. and Vass, R. (2013), The development 

and impact of community services for women offenders: an 
evaluation. The Institute for Criminal Policy Research, School 
of Law, Birkbeck College. Πηγή στο: http://www.icpr.org.uk/
media/34518/Report%20Nuffield%20final.pdf

33. Βλ. 22.

αξιολόγηση. Η αρχική αξιολόγηση της ψυχικής υγείας η 
οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση για την αναγκαιότητα 
μίας ενδελεχούς ψυχιατρικής αξιολόγησης γίνεται προκει-
μένου να αποφεύγονται περιττά αιτήματα για τέτοιου εί-
δους αξιολογήσεις αλλά και περιττή χρήση της προσωρινής 
κράτησης. Το πρόγραμμα υποστηρίζει επίσης την αναστο-
λή της κράτησης κατά τη διάρκεια του σταδίου προετοι-
μασίας της αναφοράς αξιολόγησης, ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η όποια καταδίκη σε κοινοτική εργασία αντιμετωπίζει 
τόσο την παραβατική συμπεριφορά όσο και τις ανάγκες υ-
γείας των γυναικών μέσα από τη δημιουργία ενός ενιαίου 
σχεδίου ποινής. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου λει-
τουργίας του προγράμματος (Ιούνιος 2009 έως Μάιος 2010) 
αξιολογήθηκαν 112 γυναίκες και 57 από αυτές είτε αποφυ-
λακίστηκαν με εγγύηση, είτε αφέθηκαν ελεύθερες, κατό-
πιν απόφασης η οποία ακολούθησε σχετική σύσταση των 
επαγγελματιών του «Μαζί». Η ομάδα μείωσης των υποτρο-
πών στο Tower Hamlets, υπολόγισε ότι υπήρξε μία μείωση 
της τάξης του 40% στον αριθμό των γυναικών της περιοχής 
αυτής που μπήκαν στη φυλακή κατά την ίδια χρονική περί-
οδο. Παρόλο που δεν είναι δυνατό αυτή η μείωση να απο-
δοθεί αποκλειστικά στο «Μαζί», δίνει αρκετές ενδείξεις ότι 
οι υπηρεσίες που παρέχονται από το πρόγραμμα αυτό στις 
γυναίκες είχαν σημαντικά αποτελέσματα. 
Ένα άλλο παράδειγμα αποτελούν τα «Δικαστήρια επα-
νόδου» που λειτουργούν στις ΗΠΑ από το έτος 2003 για 
όσους απολύονται με όρους και παρέχουν εντατική δικα-
στική εποπτεία και επίβλεψη στους αποφυλακισμένους με 
όρους το πρώτο διάστημα των έξι μηνών μετά την αποφυ-
λάκισή τους. Τα «Δικαστήρια επανόδου» στοχεύουν στην 
στενή παρακολούθηση των αποφυλακισμένων το πρώτο 
κρίσιμο διάστημα μετά την αποφυλάκισή τους. Παράλλη-
λα παρέχει σε αυτούς βοήθεια για να βρουν στέγη, εργασία 
καθώς και υποστήριξη για την ανάληψη ευθυνών. Εφόσον 
το διάστημα αυτό ολοκληρωθεί με επιτυχία στη συνέχεια ο 
αποφυλακισμένος τίθεται σε επιμέλεια επιμελητή και μπο-
ρούν ταυτόχρονα να έχουν εφόσον συμφωνούν την εθε-
λοντική υποστήριξη του προγράμματος των «Δικαστηρίων 
επανόδου». Τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος 
στη μείωση της υποτροπής είναι πολύ σημαντικά.34

Η σύνδεση των προγραμμάτων πριν την αποφυλάκιση 
με αυτά που πραγματοποιούνται μετά την αποφυλάκι-
ση διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στην επανένταξη 
των αποφυλακισμένων σύμφωνα με κάποιους ερευνητές 
(Simpson and Brown: 1999, Broome, Simpson, Joe: 2002).35 
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο Ειδικό Εγχειρίδιο 
για την πρόληψη της υποτροπής και την κοινωνική επανέ-
νταξη των παραβατών του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα «οι κοινωνίες δεν έχουν 
το περιθώριο να μην επενδύσουν σε προγράμματα κοινω-
νικής ένταξης και επανένταξης για παραβάτες … Χωρίς συ-
μπληρωματική επένδυση σε προγράμματα αποκατάστασης 
και επανένταξης, οι δράσεις επένδυσης στις φυλακές δεν 
αποφέρουν σημαντική μείωση της υποτροπής».36

34.  Εισαγωγικό Εγχειρίδιο για την πρόληψη της υποτροπής και 
την κοινωνική επανένταξη των παραβατών του Γραφείου των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα σελ. 112.

35.  Dunerscu, ό. παρ. σελ. 10.
36.  Εισαγωγικό Εγχειρίδιο για την πρόληψη της υποτροπής και την 

κοινωνική επανένταξη των παραβατών του Γραφείου των Ηνω-
μένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα σελ. 10.
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Το παράδειγμα του «συνεχούς της φροντίδας» ακολουθεί-
ται σε διάφορες χώρες (πχ Καναδά) για την επανείσοδο 
των αποφυλακισμένων με πολύ θετικά αποτελέσματα. Εθε-
λοντές ή μέντορες που εργάζονται στις φυλακές αξιοποιού-
νται για τη διασύνδεση των κρατουμένων μετά την αποφυ-
λάκισή τους. Μελετητές (όπως Clancy κ.ά: 2006)37 έδειξαν 
ότι η συναναστροφή των αποφυλακισμένων με τους μέ-
ντορες έδωσαν μικρότερα ποσοστά νέας καταδίκης από τα 
αναμενόμενα σε ένα χρόνο μετά την αποφυλάκιση. Σε κά-
ποιες χώρες αυτό το μοντέλο του συνεχούς της φροντί-
δας υποστηρίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το οποίο 
προβλέπει τη συνέργεια των φορέων και υπηρεσιών για 
την υποστήριξη των αποφυλακισμένων.38

Αναλόγως τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης των 
αποφυλακισμένων τα οποία θα πρέπει να αποτελούν συ-
νέχεια του εξειδικευμένου σχεδίου επανένταξης του κρα-
τούμενου σχεδιάζονται με γνώμονα την ομαλή κοινωνική 
διαδρομή του ατόμου, αποφυλακισμένου πλέον και με ανα-
προσαρμογή των όρων του προηγούμενου σχεδίου με βάση 
τις νέες συνθήκες. Στις περιπτώσεις έκτισης μη ιδρυματικής 
ποινής όπως και στις περιπτώσεις της κοινωφελούς εργα-
σίας εφαρμόζεται επίσης σχέδιο κοινωνικής επανένταξης. 
Τα οφέλη εφαρμογής τέτοιων διαδικασιών κοινωνικής 
επανένταξης είναι πολλαπλά. Κάθε έγκλημα έχει σοβαρό 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Σε κοινωνικό επίπεδο η 
μείωση της υποτροπής των αποφυλακισμένων εξασφαλίζει 
την κοινωνική ασφάλεια ανακουφίζοντας τον φόβο και πα-
ρέχοντας ασφάλεια στους πολίτες. Σε επίπεδο αντεγκλη-
ματικής πολιτικής το κοινωνικό και οικονομικό κόστος της 
αποτυχημένης επανένταξης των αποφυλακισμένων είναι 
μεγαλύτερο από το κόστος της φυλακής. Για παράδειγμα, 
στο Ηνωμένο Βασίλειο το κόστος των προσφάτως αποφυ-
λακισμένων κυμαίνεται μεταξύ 11. 2- 15.3 δισεκατομμυρί-
ων.39 Η επιτυχής επανένταξη των αποφυλακισμένων ση-
μαίνει ότι αυτοί (οι μη υπότροποι) δεν θα απασχολήσουν 
και πάλι το ποινικό σύστημα δηλ. αστυνομία και τα δικα-
στήρια μειώνοντας τον αριθμό των υποθέσεων. Από την 
άλλη δεν θα απασχολήσουν ούτε το σωφρονιστικό σύστη-
μα και τις υπερσυνωστισμένες φυλακές. 
Όπως ήδη σημειώθηκε σε όρους αντεγκληματικής πολιτικής 
η επιτυχία των προγραμμάτων επανένταξης αποφυλακισμέ-
νων στηρίζεται στη μείωση της υποτροπής. Σε ατομικό επί-
πεδο η υποτροπή προλαμβάνεται όταν κάποιος κατάδικος 
απόσχει από το έγκλημα. Η αποχή από το έγκλημα εξαρτά-
ται από μία σειρά κοινωνικών, οικονομικών, ατομικών αλλά 
και θεσμικών παραγόντων που μπορεί να αποτελέσουν ση-
μαντικά εμπόδια στην επανένταξή των αποφυλακισμένων. 
Οι κοινωνικοί παράγοντες μπορεί να είναι: Το ιστορικό 

37.  Clancy, A., K. Hudson, M. Maguire, R. Peake, P. Raynor, M. Van-
stone and J. Kynch, Getting out and Staying Out: Results of the 
Prisoner Resettlement Pathfinders, Bristol: Policy Makers, 2006.

38.  Στην Ολλανδία οι Δήμοι συνάπτουν συμβόλαιο με το Γραφείο 
των Καταστημάτων Κράτησης για να εξασφαλίσουν την πρόσβα-
ση των αποφυλακισμένων στις υπηρεσίες οι οποίοι συμμετέχουν 
είτε εθελοντικά είτε αυτό αποτελεί όρο της αποφυλάκισής τους. 
Επίσης στη Φινλανδία εισήχθη ένας νέος θεσμός η υπό όρους 
επιτήρηση ελευθερία σύμφωνα με τον οποίο ο κρατούμενος πριν 
το τέλος της ποινής του βγαίνει από τη φυλακή με αυστηρή επι-
τήρηση. Ό.παρ. The Quaker Supervision Affairs, 2011.

39.  National Audit Office, 2010 “Managing offender on short 
custodial sentences”, www.nao.org.uk/publications/0910/
short_ custodial_ sentences.aspx

της περιθωριοποίησης, η συναισθηματική ή σωματική εκ-
μετάλλευση, οι μικρές δυνατότητες εργασιακής απασχόλη-
σης, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, οι φτωχές κοινωνικές δεξιό-
τητες, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης όπως και η πρόωρη 
απομάκρυνση από το σχολικό περιβάλλον. Οι ατομικοί πα-
ράγοντες: η ουσιοεξάρτηση, προβλήματα ψυχικής υγείας, 
φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις, αναλφαβητισμός, έλλειψη 
ικανότητας οικονομικής διαχείρισης. Οι οικονομικοί παρά-
γοντες: η φτώχεια, η ανεργία, η μη εξειδικευμένη εργασία. 
Τέλος, στους θεσμικούς παράγοντες εντάσσονται μία σει-
ρά νομικών ρυθμίσεων όπως το ποινικό μητρώο, οι παρε-
πόμενες ποινές αλλά και άλλες παράμετροι όπως η έλλει-
ψη εξειδικευμένων δομών και διαδικασιών που συμβάλλουν 
στην επανένταξη των αποφυλακισμένων.40 Τα προγράμμα-
τα επανένταξης προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους πα-
ραπάνω δυναμικούς παράγοντες κινδύνου οι οποίοι μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν. Αυτοί οι τρόποι αντιμετώπισης 
δίνουν έμφαση στα κίνητρα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την 
εύρεση εργασίας, την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών 
(διαμονή, διατροφή, επικοινωνία με το περιβάλλον), τις δι-
απροσωπικές σχέσεις, την απεξάρτηση από τις ουσίες. Ως 
εκ τούτου οι πολιτικές της κοινωνικής επανένταξης θα πρέ-
πει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτούς τους παράγοντες προ-
κειμένου να σχεδιάζονται διαδικασίες παρέμβασης οι οποίες 
θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες των πα-
ραβατών (όπως πιο εξειδικευμένα προγράμματα για αλλο-
δαπούς κρατούμενους ή αποφυλακισμένους, νέους παρα-
βάτες, πολυϋπότροπους δράστες, εξαρτημένους, γυναίκες). 
Σε πολλές περιπτώσεις, όπως δυστυχώς, σημειώνεται στο 
Εισαγωγικό Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της υποτροπής και 
την κοινωνική επανένταξη των παραβατών του Γραφείου 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα 
αυτά τα προγράμματα σπανίως είναι διαθέσιμα στους περισ-
σότερους καταδίκους που συνήθως έχουν λιγοστές ή ανύ-
παρκτες κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες … υπογραμ-
μίζοντας ότι η κατάσταση αυτών των παραβατών, ιδίως σε 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, μπορεί να επιδει-
νώνεται εξαιτίας ακραίας φτώχειας, κοινωνικού αποκλει-
σμού και απουσίας πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή υγει-
ονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης ή αρωγής».41

Για τους νέους παραβάτες τα προγράμματα παρέμβασης 
στοχεύουν στην προετοιμασία του νεαρού για την υπευθυ-
νοποίησή του, τη σύνδεσή του με την κοινότητα, την υπο-
στήριξη του ιδίου του νεαρού αλλά και των συστημάτων 
που τον συνδράμουν, την ανάπτυξη νέων σχέσεων όπου οι 
παλαιές δεν αποδίδουν. Όλες οι παρεμβάσεις συγκλίνουν 
σε ένα κοινό σημείο είναι αποτελεσματικές όταν έχουν 
έναν συναινετικό χαρακτήρα με άξονα την παροχή βοή-
θειας στους ενδιαφερόμενους και λιγότερο τιμωρητικό. Σε 
αυτόν τον άξονα εντάσσονται τα Κέντρα επίβλεψης και πα-
ρακολούθησης, η σχολική φοίτηση και η ανάπτυξη δεξιο-
τήτων, η κοινωφελής εργασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι 
το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο με 

40.  Στη χώρα μας η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτι-
κής αναγνωρίζοντας τη σημασία του ποινικού μητρώου και των 
παρεπόμενων ποινών στην ομαλή κοινωνική επανένταξη των 
αποφυλακισμένων δημοσίευσε τη μελέτη «Αόρατες ποινές. Ευ-
ρωπαϊκή διάσταση – Ελληνική προοπτική» επιμ. Ε. Φυτράκης, 
ΥΔΔΑΔ, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2018.

41.  Εισαγωγικό Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της υποτροπής και την 
κοινωνική επανένταξη των παραβατών του Γραφείου των Ηνω-
μένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, σελ. 16.
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τίτλο «Πρωτοπόροι: καθοδήγηση νεαρών παραβατών» στο 
οποίο εθελοντές συνεργάζονται με ιδρύματα ανηλίκων ή 
καταστήματα κράτησης ανηλίκων και το προσωπικό τους 
με στόχο την πρόληψη της υποτροπής των νεαρών παρα-
βατών42. 
Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην κοινωνική επανένταξη των 
αλλοδαπών αποφυλακισμένων. Οι αλλοδαποί αντιμετω-
πίζουν ακόμη περισσότερες δυσκολίες στην κοινωνική τους 
επανένταξη. Η γλώσσα, τα διαφορετικά νομικά συστήματα 
αλλά και οι πολιτισμικές διαφορές δυσχεραίνουν τη διαδι-
κασία. Μεγαλύτερο δε εμπόδιο συνιστά το καθεστώς δια-
μονής των αλλοδαπών που πολλές φορές αποκλείει αυ-
τούς από την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες όπως είναι 
η εκπαίδευση, η υγεία, η εργασία. Τα προγράμματα εκ-
μάθησης γλώσσας και πολιτισμού είναι κομβικής σημασί-
ας και πρέπει να ξεκινούν από την φυλακή. Η τεχνολο-
γία με τις δυνατότητες που παρέχει μπορεί να βοηθήσει 
στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Για τους μόνους 
κρατούμενους οι οποίοι δεν έχουν επισκεπτήρια στις φυ-
λακές εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα. Στη Βουλγαρία 
εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Υιοθέτησε έναν κρατούμενο» 
για τους αλλοδαπούς κρατούμενους που είναι μόνοι στις 
φυλακές. Εθελοντές επισκέπτονται τακτικά αυτούς τους 
κρατούμενους λειτουργώντας ως ανάδοχη οικογένεια. Το 
πρόγραμμα αυτό συμπληρώνεται από την «Οικογενειακή 
Φιλοξενία» μία άλλη παρέμβαση που αφορά την οικογέ-
νεια των κρατουμένων που έρχονται από το εξωτερικό για 
να επισκεφθούν το συγγενή τους που είναι κρατούμενος.43

Άλλα προγράμματα παρεμβάσεων εφαρμόζονται για τις 
γυναίκες τα οποία στοχεύουν στην κάλυψη πέντε βασικών 
πεδίων αναγκών όπως είναι: ο μητρικός ρόλος, η υγεία, η 
κάλυψη βασικών αναγκών, η εκπαίδευση, απασχόληση, 
κατάρτιση και η κοινωνική στήριξη. Στην Αγγλία, για τις 
γυναίκες που έχουν εμπλακεί με τη δικαιοσύνη και καταδι-
κάζονται σε μικρές ποινές, από το 2009 και μετά, προβλέ-
πεται και προτιμάται όλο και πιο συχνά η χρήση εναλλα-
κτικών μέτρων ποινής, όπως είναι η συμμετοχή σε αμιγώς 
γυναικείες υπηρεσίες (Women’s Community Services), με 
σκοπό να διευκολύνεται η επανένταξη των γυναικών στον 
κοινωνικό ιστό. Αυτού του είδους οι υπηρεσίες, βασισμέ-
νες σε ατομικές (one-stop-shop) παρεμβάσεις, απευθύνο-
νται αποκλειστικά σε γυναίκες, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δικαστικής διαδικασίας και αποτελούν μία συνεργασία κυ-
βερνητικών αλλά και μη κυβερνητικών εθελοντικών φορέ-
ων, κυρίως οργανώσεων και Κέντρων Γυναικών.44

Επιπλέον τα προγράμματα παρέμβασης μπορεί να έχουν 
πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα και να στοχεύουν στην κα-
τάρτιση, εκπαίδευση, απασχόληση των αποφυλακιζο-
μένων και αποφυλακισμένων. Στη συνέχεια θα παρου-
σιαστούν προγράμματα και δράσεις που αφορούν την 
απασχόληση των αποφυλακισμένων

42.  Περισσότερα σε www.trailblazersmentoring.org.uk/
43.  Εισαγωγικό Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της υποτροπής και την 

κοινωνική επανένταξη των παραβατών του Γραφείου των Ηνω-
μένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, σελ. 205.

44.  Radcliffe, P. and Hunter, G. (2014), What is Justice? Imagin-
ing penal policy for women: The case for Women’s Communi-
ty Services. The Howard League for Penal Reform. Working Pa-
per no.4. Πηγή στο: http://www.icpr.org.uk/media/37856/
HLWP_4_2014.pdf

Στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν οργανώσεις όπως η 
Apex Charitable Trust, η StGiles Trust, η Working Links, οι ο-
ποίες συμβάλλουν στο να αποκτήσουν οι αποφυλακισμένοι 
μία θέση εργασίας, τόσο με εκπαιδευτικά προγράμματα όσο 
και με δράσεις ευαισθητοποίησης προς τους εργοδότες. Ορι-
σμένες οργανώσεις παρέχουν πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, 
όπως η Nacro, η οποία έχει δημιουργήσει μία τηλεφωνική 
γραμμή (Resettlement Plus Help line), που παρέχει πληρο-
φορίες και συμβουλές σε κρατούμενους/ες και αποφυλακι-
σμένους/ες, αναφορικά με την επανένταξη και την εύρεση 
εργασίας. Αντίστοιχα, η οργάνωση Unlock, παρέχει συμβου-
λευτικές υπηρεσίες σχετικά με την αποκάλυψη του ποινικού 
μητρώου, τους φορείς και τις μεθόδους ασφάλισης κ.α.45.
Καινοτόμα δράση ήταν η καμπάνια «Ban the Box» («Καταρ-
γήστε το κουτί») του οργανισμού Businessinthe Community 
(BITC), που το 2013, πρότεινε σε επιχειρήσεις να καταρ-
γήσουν το σημείο, στις αιτήσεις για θέσεις εργασίας, που 
αναφερόταν στο ποινικό μητρώο και να δώσουν την ευ-
καιρία στους υποψήφιους εργαζόμενους αποφυλακισμέ-
νους να περάσουν στο στάδιο της συνέντευξης, χωρίς να 
απορριφθούν εξ αρχής λόγω του βεβαρημένου τους ποι-
νικού μητρώου. Άλλα προγράμματα όπως το «Inside Out» 
παρείχαν επαγγελματικές δεξιότητες και θέσεις εργασίας 
γραμματειακής υποστήριξης σε συνεργασία με τοπικές επι-
χειρήσεις. Η οργάνωση «Working Chance» και το πρόγραμ-
μα «Pecan’s Moving Onproject» παρέχουν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχέση με 
την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, με την προετοι-
μασία για επαγγελματική συνέντευξη και την συμπλήρω-
ση αίτησης για θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η οργάνωση 
«SmartWorks», εκτός από τις ανωτέρω υπηρεσίες, παρέχει 
στις αποφυλακισμένες γυναίκες και ρούχα για να τα χρησι-
μοποιήσουν στην συνέντευξη. Τέλος, προγράμματα, όπως 
το «Frontline London prisonentrepreneur project» από το 
2015 και το «Startupnow for Women», από το 2010, χρημα-
τοδοτούν μικρό αριθμό αποφυλακισμένων γυναικών ώστε 
να υλοποιήσουν κάποιο επιχειρησιακό πλάνο46.
Τα στερεότυπα και οι κοινωνικές προκαταλήψεις, τις ο-
ποίες πολύ συχνά ενστερνίζονται και οι εργοδότες, θέ-
τουν ένα ακόμη εμπόδιο στους αποφυλακισμένους, που 
δυσκολεύονται να βρουν εργασία. Σύμφωνα με μελέτες, 
οι εργοδότες, συνήθως, αντιμετωπίζουν με καχυποψία τον 
συγκεκριμένο πληθυσμό και είναι μικρός ο αριθμός που 
προσλαμβάνει αποφυλακισμένες γυναίκες, γνωρίζοντας το 
παρελθόν τους. Υπάρχουν, βέβαια, και εξαιρέσεις και, μά-
λιστα, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες προβλέπεται η σύ-
σταση κοινωνικών επιχειρήσεων, που αποτελούνται μόνο 
από εργαζόμενους/ες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες, όπως είναι οι αποφυλακισμένες γυναίκες (π.χ. 
Blue Sky Development στο Ηνωμένο Βασίλειο). Μέσα από 
έρευνες, οι περισσότεροι αποφυλακισμένοι δηλώνουν ότι 

45.  Princes Trust. Πηγή στο: https://www.princes-trust.org.
uk/help-for-young-people/who-else/housing-health-
wellbeing/ex-offender-support., https://www.nacro.org.uk/
resettlement-advice-service/

46.  Βλ. https://www.standard.co.uk/news/frontlinelondon/
frontline-london-standards-contest-to-give-prisoners-
chance-of-new-life-outside-9982706.html
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η αποκάλυψη του ποινικού τους μητρώου είναι από τα δυ-
σκολότερα σημεία στη διαδικασία εύρεσης εργασίας47.
Η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών είναι πολύ σημαντική 
προς αυτή την κατεύθυνση. Στην Τσεχία, για παράδειγ-
μα, πραγματοποιείται ως δράση ευαισθητοποίησης, ένας 
αγώνας δρόμου, ο «Yellow Ribbon Prison Run», στον οποίο 
μπορούν να συμμετέχουν αποφυλακισμένοι, κρατούμενοι, 
εργοδότες και γενικότερα όποιος επιθυμεί να στηρίξει την 
επανένταξη των αποφυλακισμένων και να αποτινάξει τα 
κοινωνικά στερεότυπα. Από την ίδια τη διοργάνωση του 

47.  Nadin, R., Capel, S. and Earle, J. (2015), Working it out. Em-
ployment for women offenders. Prison Reform Trust and Pil-
grim Trust. Πηγή στο: http://www.prisonreformtrust.org.uk/
Portals/0/Documents/Women/Employmentbriefing.pdf

αγώνα δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας για τις/τους απο-
φυλακισμένους που συμμετείχαν48.
Τα παραπάνω προγράμματα παρεμβάσεων από το εξωτε-
ρικό που αφορούν την κοινωνική επανένταξη των αποφυ-
λακισμένων αποτελούν σημαντικά θετικά παραδείγματα 
μείωσης της υποτροπής των αποφυλακισμένων τα οποία η 
ελληνική αντεγκληματική πολιτική μπορεί να δοκιμάσει να 
εφαρμόσει στον τομέα της μετασωφρονιστικής μέριμνας.

48.  Yellow Ribbon Run Project. Πηγήστο: http://yellowribbonrun.
wixsite.com/prague/copy-of-o-projektu
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Ι.   Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/29/EE 
και ο Ν 4478/2017: Τα δικαιώματα 
των θυμάτων

1.  Το θεσμικό υπόβαθρο διαμόρφωσης 
 της Οδηγίας 

Η διαδικασία νομοθέτησης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι 
μια σύνθετη, μακρά, συστηματική και πολύπλοκη διαδικα-
σία, που έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στηρίζεται σε 
θεσμικά κείμενα, είναι σταδιακή και συστηματική, στοχεύ-
ει στην επεξεργασία και ενσωμάτωση διαφορετικών πολι-
τικών, κοινωνικών και νομικών αντιλήψεων των κρατών 
μελών και αντανακλά τη φιλοσοφία της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης με άξονες το κράτος δικαίου (rule of law) και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Οδηγία 
2012/29/ΕΕ που αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό κεί-
μενο για τα κράτη μέλη επιχειρεί να ορίσει και να προσ-
διορίσει όχι μόνο την έννοια του θύματος εγκληματικών 

ενεργειών, αλλά κυρίως να περιγράψει τα ελάχιστα δι-
καιώματα των θυμάτων στο πλαίσιο των συστημάτων απο-
νομής δικαιοσύνης.
Η προστασία των θυμάτων εγκλημάτων έχει εισαχθεί στην 
ατζέντα των ευρωπαϊκών οργάνων και θεσμικά αποτυ-
πώνεται ήδη από το 1999 στο Πρόγραμμα του Tampere, 
όπου υπάρχει ειδική ενότητα για την «Καλύτερη πρόσβα-
ση στη Δικαιοσύνη» και τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει 
να τεθούν για την προστασία των θυμάτων ειδικά ως προς 
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώς και το δικαίωμα για 
αποζημίωση (περιλαμβανομένων των νομικών εξόδων). Η 
Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου 2001/220/JHA της 15ης 
Μαρτίου 2001 για τη θέση των θυμάτων στις ποινικές δια-
δικασίες ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με το σκοπό της 
προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων και προέβλε-
πε συγκεκριμένα και επιπλέον δικαιώματα πέραν του Προ-
γράμματος του Tampere. Κύριος άξονας στην προστασία 
των δικαιωμάτων των θυμάτων αποτέλεσε η παροχή απο-

ΙΙΙ. Πρόληψη της θυματοποίησης και εμπιστοσύνη 
στο ποινικό σύστημα

Η προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Νομοθεσία και πολιτικές

Βασιλικής Αρτινοπούλου
Καθηγήτριας Εγκληματολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθύντριας του Εργαστηρίου 

«Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση», Προέδρου Τμήματος Κοινωνιολογίας, 
πρ. Αντιπρυτάνεως Παντείου Πανεπιστημίου

Το άρθρο επικεντρώνεται στην παρουσίαση και την ε-
φαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/29/EU για 
την προστασία των δικαιωμάτων των Θυμάτων και στο 
Ν 4478/2017 με τον οποίο εναρμονίσθηκε το εθνικό 
μας δίκαιο με το ευρωπαϊκό. Αντικεί μενο της Οδηγί ας 
2012/29/ΕΕ εί ναι η θέ σπιση των ελά χιστων απαιτή σε-
ων και εγγυή σεων που πρέ πει να εφαρμό ζονται για να 
προστατεύ ονται τα θύ ματα εγκλημά των, καθώ ς και τα 
μέ λη των οικογενειώ ν των θυμά των από  εγκληματική  
ενέ ργεια. Επειτα από την συνοπτική αναφορά των κυ-
ριότερων και καινοτόμων προβλέψεων της οδηγίας για 
τον ορισμό του θύματος και των δικαιωμάτων του στο 
πλαίσιο του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, η συγ-
γραφέας παρουσιάζει εκτενώς τις επιστημονικές πρωτο-
βουλίες, τις έρευνες και τις δράσεις που έχουν υλοποι-
ηθεί στη χώρα μας για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 
από την έκδοσή της έως σήμερα (2012-2020). Στο τελευ-
ταίο μέρος του άρθρου αναφέρονται οι προκλήσεις και 
οι συστάσεις για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας 
και του νόμου στην Ελλάδα.

The Directive 2012/29/EU of the European Parliament 
and of the Council of 25 October 2012 establishing min-
imum standards on the rights, support and protection 
of victims of crime, and replacing Council Framework 
Decision 2001/220/JHA (hereinafter referred to as the 
“Victim’s Directive) was a pivotal moment and roadmap 
in developing a comprehensive framework for strength-
ening victims’ rights across EU. Establishing minimum 
standards for safeguarding the rights of the victims, en-
suring that they receive appropriate information, sup-
port, and protection in all contacts with the authori-
ties, the Victims’ Directive aspires for every victim to 
be treated in a respectful, sensitive, tailored to their 
needs, professional, and non-discriminatory manner. 
The paper includes three parts: a. a short description of 
the Victims Directive provisions and the law 4478/2017 
on the harmonization of the national legislation with the 
European Directive, b. a short overview of the research, 
training and dissemination activities for the better im-
plementation of the Victims Directive and the victims’ 
rights in Greece since 2012, and c. the challenges and 
recommendations for the effective implementation of 
the law to reassure the victims’ rights in the Greek crim-
inal justice system.
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ζημίωσης από το κράτος προς τα θύματα και ιδιαίτερη βα-
ρύτητα δόθηκε στην εφαρμογή του θεσμού της κρατικής 
αποζημίωσης προς τα θύματα βίαιων εγκληματικών διε-
θνών εγκλημάτων με την έκδοση της Οδηγίας 2004/80/
EC. Η αποτελεσματικότητα αυτής της σχετικά πρώιμης ευ-
ρωπαϊκής νομοθέτησης ήταν μάλλον περιορισμένη από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τις εκθέσεις παρακολούθησης1. 
Ωστόσο, το αγαθό της ελευθερίας της κίνησης και της Ευ-
ρώπης χωρίς σύνορα που ενδυναμώθηκε με τη Συνθήκη 
της Λισσαβώνας συσχετίσθηκε και με την ανάγκη διαμόρ-
φωσης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου δικαιοσύνης, με 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον 
ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και την ανάγκη προστασίας των 
δικαιωμάτων των θυμάτων2. Σημείο αναφοράς αποτελεί το 
άρθρο 82(2) (b) της Συνθήκης της Λισσαβώνας που προ-
βλέπει τη θέσπιση των ελάχιστων κριτηρίων για τα δικαιώ-
ματα των θυμάτων στην ποινική διαδικασία. Υποστηρικτι-
κές θεσμικές πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του άρθρου 
αυτού και με σκοπό την υποστήριξη της εφαρμογής των 
δικαιωμάτων των θυμάτων ήταν αφενός η έκδοση οδηγι-
ών για συγκεκριμένες κατηγορίες θυμάτων3 και αφετέρου 
το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και ο Οδικός Χάρτης της 
Βουδαπέστης που εξειδικεύουν τα πρακτικά μέτρα για την 
υποστήριξη των θυμάτων και ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη 
να υιοθετήσουν συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές υποστή-
ριξης των θυμάτων στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών. 
Σε αυτό το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο όπου τα δικαιώ-
ματα των θυμάτων αποτελούσαν συγκεκριμένη θεματι-
κή ενότητα και αναφέρονταν ρητά σε διάφορες μορφές 
εγκλημάτων, η οριζόντια πλέον καθιέρωση των δικαιωμά-
των των θυμάτων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και 
η έκδοση της Οδηγίας 2012/29/EU ήταν ώριμη και ουσια-
στική. Για πρώτη φορά έχουμε ενιαίο ευρωπαϊκό ορισμό 
του θύματος, συγκεκριμένα δικαιώματα στο πλαίσιο της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και πρακτικές πρωτοβουλί-
ες που οφείλουν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν προκειμέ-
νου να προστατευθούν τα δικαιώματα αυτά. Πρόκειται για 
εξαιρετικά συγκεκριμένο νομοθέτημα, στοχευμένο με σα-
φήνεια και οριοθετημένο ως προς τις λεπτομέρειες εφαρ-
μογής και αξιολόγησής του, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επί-
πεδο. 
Ο χρόνος εφαρμογής της Οδηγίας και η αντίστοιχη εναρμό-
νιση των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών ορίσθηκε 
αρχικά στα τρία έτη από την έκδοση της Οδηγίας, ενώ στη 
συνέχεια και λόγω των θεσμικών απαιτήσεων για την κα-
τοχύρωση και την προστασία των δικαιωμάτων των θυμά-
των από τα κράτη μέλη, ο χρόνος εφαρμογής επεκτάθηκε 
κατά δύο ακόμα έτη με χρόνο τελικής προθεσμίας για την 
εναρμόνιση το Νοέμβριο 2017. 

1.  Report from the Commission on the standing of victims in 
criminal proceedings, COM/2009/0166 final.

2.  European Commission ensures better protection of crime 
victims, press release, European Commission, 18 May 2011.

3.  Συγκεκριμένα οι Οδηγίες: α. 2011/36/EU on preventing and 
combating trafficking in human beings and protecting its 
victims, β. Directive 2011/93/EU 2011 on combating the sexual 
abuse and sexual exploitation of children and child pornography, 
γ. Directive 2014/42/EU on the freezing and confiscation of 
instrumentalities and proceeds of crime in the European Union.

2.  Το περιεχόμενο της Οδηγίας: 
Σύντομη παρουσίαση 

Αντικείμενο της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ είναι η θέσπιση των 
ελάχιστων απαιτήσεων και εγγυήσεων που πρέπει να 
εφαρμόζονται για να προστατεύονται τα θύματα εγκλημά-
των, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων από 
εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Οδηγί-
ας, «στόχος της παρούσας Οδηγίας είναι να εξασφαλίσει 
ότι τα θύματα της εγκληματικότητας τυγχάνουν της δέου-
σας πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας και είναι 
ικανά να συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία».
Η Οδηγία περιλαμβάνει νέα αλλά και ενισχυμένα δικαιώ-
ματα και υποχρεώσεις της πολιτείας προς τα θύματα. Σύμ-
φωνα με το Άρθρο 2 (Ορισμοί) της Οδηγίας, ως θύμα ορί-
ζεται τόσο το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία 
(π.χ. σωματικής, συναιθηματικής, οικονομικής φύσης) 
από αξιόποινη πράξη, καθώς και τα μέλη της οικογένει-
ας προσώπου τα οποία έχουν υποστεί ζημία εξαιτίας του 
θανάτου του εν λόγω προσώπου ο οποίος προκλήθηκε 
από αξιόποινη πράξη. “Η ιδιότητα του θύματος θα πρέ-
πει να αναγνωρίζεται σε πρόσωπο ασχέτως του εντοπι-
σμού, της σύλληψης, της δίωξης ή της καταδίκης του δρά-
στη και ασχέτως της οικογενειακής σχέσης μεταξύ τους” 
(εισ.παρ.19).
Συνοπτικά, η Οδηγία 2012/29/ΕΕ τοποθετεί την αντιμετώ-
πιση και φροντίδα των θυμάτων στη βάση της εξατομικευ-
μένης, επαγγελματικής και χωρίς διακρίσεις προσέγγισης 
με σεβασμό και ευαισθησία απέναντι στα θύματα. Πρώ-
τα από όλα, τα θύματα έχουν το δικαίωμα στην ενημέρω-
ση για την υπόθεσή τους, κατά τρόπους που να είναι σα-
φείς και κατανοητοί σε αυτά. Επιπλέον, τα θύματα έχουν 
δικαίωμα στην προστασία (Άρθρο 18) κατά την διάρκεια 
όλων των διαδικασιών, και για τον λόγο αυτό η Οδηγία πε-
ριέχει ειδικό άρθρο που αναφέρεται στην ατομική αξιολό-
γηση των θυμάτων (Άρθρο 22) για τον προσδιορισμό της 
ευαλωτότητάς τους και την ενδεχόμενη ανάγκη για λήψη 
ειδικών μέτρων προστασίας (Άρθρο 23). Επιπλέον, τα θύ-
ματα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε κάθε 
στάδιο των διαδικασιών, ήδη από την αρχή της αστυνομι-
κής έρευνας, και παροχή βοήθειας για να παρίστανται στη 
δίκη. Κάθε κράτος-μέλος θα πρέπει να διαθέτει υπηρεσία(-
ες) υποστήριξης των θυμάτων και το θύμα να έχει πρόσβα-
ση σε αυτή(-ές). Τέλος, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να με-
ριμνούν ώστε οι επαγγελματίες να λαμβάνουν γενική και 
ειδική εκπαίδευση με ευαισθησία προς το θύμα (victim-led 
education), ανάλογα με την επαφή που έχουν με θύματα 
εγκλημάτων. Στο σύνολό τους, τα δικαιώματα που θεσπί-
ζονται στην Οδηγία 2012/29/ΕΕ ισχύουν για όλα τα θύματα 
χωρίς διακρίσεις, ασχέτως του καθεστώτος διαμονής τους, 
και σε κάθε επαφή των θυμάτων με τις αρμόδιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις υπηρεσίες ΕΔ, που 
ενεργούν στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Απώτερος 
στόχος είναι η αποφυγή της δευτερογενούς και επαναλαμ-
βανόμενης θυματοποίησης κατά την διάρκεια των ποινικών 
διαδικασιών, γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο για 
την επιτυχία τους και την θετική έκβαση για τους εμπλε-
κόμενους.
Τα κύρια και καινοτόμα χαρακτηριστικά της Οδηγίας είναι: 
α. Ο ορισμός του θύματος και μάλιστα διευρυμένος καθό-
τι περιλαμβάνει και τους συγγενείς των θυμάτων ως δικαι-
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ούχους των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη θέση του 
θύματος,
β. Η γενίκευση της εννοιοδότησης του θύματος ως «θύμα 
εγκλήματος» γενικά σε όλο το φάσμα των μορφών θυματο-
ποίησης και όχι περιοριστικά ανά κατηγορία εγκλημάτων,
γ. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων του θύματος ανεξάρ-
τητα από την καταγγελία ή όχι της εγκληματικής πράξης,
δ. Η γενική προστασία των δικαιωμάτων του θύματος χω-
ρίς διακρίσεις και τοπικούς προσδιορισμούς (ανεξάρτητα 
από τη χώρα προέλευσης και το καθεστώς διαμονής στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση),
ε. Η εξατομικευμένη μεταχείριση του θύματος τόσο από 
τους φορείς καταγγελίας, όσο και από τους φορείς παρα-
πομπής του, και 
στ. Η υποχρέωση των κρατών μελών να ιδρύσουν και να 
λειτουργήσουν υπηρεσίες υποστήριξης γενικών θυμάτων 
(generic victims) και όχι αποκλειστικά για συγκεκριμένες 
μορφές θυματοποίησης.

3.  Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας 
με την Οδηγία: Ο Ν 4478/2017

Η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες χρονικά χώρες που 
εναρμόνισαν την εθνική τους νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία. Μόλις πέντε μήνες πριν από τη λήξη της προθε-
σμίας και μετά από μακρόχρονη διαβούλευση της Νομο-
παρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
η χώρα υιοθέτησε την Οδηγία για τη θέσπιση ελάχιστων 
προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και 
την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας με το Νόμο 
4478/2017. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διευκολύνει τα 
κράτη μέλη στην ορθή εναρμόνιση της Οδηγίας και ιδίως να 
καταστήσει τα άρθρα της Οδηγίας σαφή και πρακτικά απέ-
στειλε στα κράτη μέλη και δημοσιοποίησε ακριβείς οδηγί-
ες4 (guidance document) ήδη από το 2013. Ο στόχος εκτός 
από την ορθή εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών ήταν 
και η διευκόλυνση της παρακολούθησης εφαρμογής της 
Οδηγίας στα κράτη μέλη (monitoring) από ειδική επιτρο-
πή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου. 
Σε γενικές γραμμές, η εθνική νομοθεσία ακολούθησε τη 
δομή της Οδηγίας και προσδιορίζει την έννοια του του θύ-
ματος, τους σκοπούς της Οδηγίας, την καθολικότητα των 
δικαιωμάτων των θυμάτων χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτή-
τως της εθνικότητας ή υπηκοότητας και του καθεστώτος 
διαμονής τους, καθώς και ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα 
θύματα, ιδίως τα παιδιά. Διακρίνει δε τα δικαιώματα των 
θυμάτων σε τρεις ευρείες κατηγορίες: α.την παροχή πλη-
ροφοριών και υποστήριξη, β. Τη συμμετοχή των θυμάτων 
στην ποινική διαδικασία, και γ. Την προστασία των θυμά-
των με ειδικές ανάγκες προστασίας.
Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Α του Ν 
4478/2017 και συγκεκριμένα στο άρθρο 55 (κατ’ αντιστοι-

4.  DG Justice Guidance Document related to the transposition 
and implementation of Directive 2012/29/EU of the European 
Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing 
minimum standards on the rights, support and protection of 
victims of crime, and replacing Council Framework Decision 
2001/220/JHA, Ref. Ares(2013)3763804 - 19/12/2013

χία με το άρθρο 2 της Οδηγίας) είναι ενδιαφέροντες και 
χρήσιμοι. Για πρώτη φορά προσδιορίζεται η έννοια του θύ-
ματος στην ελληνική έννομη τάξη και μάλιστα στο διευρυ-
μένο πλαίσιο της διατύπωσης και της φιλοσοφίας της Οδη-
γίας. Ετσι, ως θύμα νοείται: 
αα) το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπέστη ζημία, συμπερι-
λαμβανομένης της βλάβης του σώματος ή της υγείας ή της 
τιμής ή της ηθικής βλάβης ή της οικονομικής ζημίας, ή της 
στέρησης της ελευθερίας του, η οποία προκλήθηκε αμέσως 
από αξιόποινη πράξη,
ββ) οι οικείοι, προσώπου, ο θάνατος του οποίου προκλή-
θηκε αμέσως από αξιόποινη πράξη και οι οποίοι έχουν αξί-
ωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, σύμ-
φωνα με τον Αστικό Κώδικα ή τελούσαν σε άμεση υλική 
αλληλεξάρτηση με αυτό.
β) Ως οικείοι νοούνται οι σύζυγοι, το πρόσωπο που συνοι-
κεί με το θύμα σε στενή σταθερή και συνεχή σχέση ετερό-
φυλης ή ομόφυλης δέσμευσης, οι μνηστευμένοι, οι συγγε-
νείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί 
γονείς και τα θετά τέκνα, οι αδελφοί και οι σύζυγοι και οι 
μνηστήρες των αδελφών και τα εξαρτώμενα από το θύμα 
πρόσωπα, πέραν των συντηρούμενων τέκνων του.
Ορίζονται επίσης κι άλλες έννοιες που χρησιμοποιούνται 
στο νόμο και περιλαμβάνονται επίσης στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας, όπως η αποκαταστατική δικαιοσύνη, οι υπηρεσί-
ες υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων. 
Το κεφάλαιο Β του Ν 4478/2017 αφορά τα δικαιώματα των 
θυμάτων σχετικά με την παροχή πληροφοριών και την υπο-
στήριξη. Συγκεκριμένα το δικαίωμα των θυμάτων να κα-
τανοούν και να γίνονται κατανοητά (άρθρο 56)5 , το δι-
καίωμα λήψης πληροφοριών από την πρώτη επαφή με την 
αρμόδια αρχή (άρθρο 57)6 και οι νέες υποχρεώσεις της Α-
στυνομίας στην ατομική αξιολόγηση των αναγκών των θυ-
μάτων και την παραπομπή των θυμάτων σε υπηρεσίες στή-
ριξης και φροντίδας (άρθρο 57, παρ. 1), το δικαίωμα κατά 
την υποβολή καταγγελίας (άρθρο 58)7, την ενημέρωση για 

5.  Με πολύ σαφείς πλέον υποχρεώσεις της Αστυνομίας ή κάθε 
άλλης αρμόδιας αρχής κατά την πρώτη επαφή με το θύμα να 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθά το θύμα να κατανοεί 
και να γίνεται κατανοητό, να χρησιμοποιεί γλώσσα απλή και 
κατανοητή στην επικοινωνία με το θύμα, προφορικά ή γραπτά, 
καθώς και την ευχέρεια του θύματος να συνοδεύεται από 
πρόσωπο της επιλογής του. 

6.  Στα θύματα, από την πρώτη τους επαφή με την Αστυνομία ή άλλη 
αρμόδια αρχή, παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 
με κάθε δυνατό κάθε φορά μέσο ορισμένες πληροφορίες, όπως 
το είδος της υποστήριξης που μπορούν να λάβουν, καθώς 
και τον αρμόδιο φορέα παροχής αυτής, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του παραδεκτού της υποβολής έγκλησης, τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής μέτρων προστασίας, 
διεκδίκησης αποζημίωσης, του δικαιώματος διερμηνείας 
και μετάφρασης και άλλα. Η έκταση και η εξειδίκευση των 
πληροφοριών διαφοροποιείται ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες 
και την προσωπική κατάσταση του θύματος, καθώς και με το 
είδος ή τη φύση της αξιόποινης πράξης. Εξαιρετικά σημαντικό 
άρθρο για τις νέες υποχρεώσεις της Αστυνομίας στην ατομική 
αξιολόγηση των αναγκών των θυμάτων, καθώς και την 
υποχρέωση της παραπομπής σε υπηρεσίες υποστήριξης και 
φροντίδας θυμάτων, για όλα τα θύματα εγκληματικότητας.

7.  Τα θύματα λαμβάνουν αντίγραφο της έγκλησης και μπορούν να 
υποβάλλουν την έγκλησή τους σε γλώσσα την οποία κατανοούν 
ή να λαμβάνουν την αναγκαία γλωσσική βοήθεια.
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την υπόθεσή τους (άρθρο 59)8, το δικαίωμα δωρεάν διερ-
μηνείας και μετάφρασης σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινι-
κής διαδικασίας ακόμα και με τη χρήση τεχνολογίας επικοι-
νωνιών (άρθρο 60), το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων, ακόμα και μετά το 
πέρας της ποινικής διαδικασίας καθώς και την επέκταση 
του δικαιώματος στους οικείους του θύματος, ανεξάρτη-
τα από τη νομότυπη ή μη υποβολή της καταγγελίας (άρθρο 
61), και το δικαίωμα στην υποστήριξη από τις υπηρεσίες 
γενικής υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων (άρθρο 62)9. 
Το κεφάλαιο Γ του Ν 4478/2017 περιλαμβάνει τα δικαιώ-
ματα των θυμάτων στη συμμετοχή τους στην ποινική δια-
δικασία. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα διασφαλίσεων στο 
πλαίσιο υπηρεσιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης προκει-
μένου να προληφθεί η δευτερογενής και επαναλαμβανόμε-
νη θυματοποίηση και μόνο ως προς συμφέρον του θύματος 
(άρθρο 63)10, και τέλος τα δικαιώματα των θυμάτων που 
κατοικούν σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. που ουσιαστικά 
διασφαλίζει τη διατήρηση των δικαιωμάτων του θύματος 
ανεξαρτήτως τόπου διαμονής (άρθρο 64). 
Το κεφάλαιο Δ του ίδιου νόμου περιλαμβάνει την ενότη-
τα της προστασίας των θυμάτων και της αναγνώρισης των 
θυμάτων με ειδικές ανάγκες προστασίας. ΕΙδικότερα περι-
λαμβάνεται το δικαίωμα να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ 
θύματος και δράστη και τη λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων για την προστασία του θύματος και της οικογένειάς 
του στους χώρους διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας, 
καθώς και την πρόβλεψη διακριτών χώρων αναμονής για 
τα θύματα (άρθρο 65), το δικαίωμα προστασίας των θυ-
μάτων κατά την ποινική έρευνα, ώστε η εξέταση των θυ-
μάτων να διενεργείται χωρίς καθυστέρηση και με τον όσο 
δυνατό περιορισμένο αριθμό καταθέσεων και ιατρικών 
εξετάσεων (άρθρο 66), το δικαίωμα προστασίας της ιδιω-
τικής ζωής του θύματος κατά τη διάρκεια της ποινικής δια-
δικασίας, με περιορισμό της δημοσιότητας της δίκης και 
με απαγόρευση μετάδοσης από τα μέσα επικοινωνίας, υπό 
προϋποθέσεις (άρθρο 67). Ιδιαίτερη μνεία κάνουμε στο άρ-
θρο 68 του παρόντος νόμου για την ατομική αξιολόγηση 
των θυμάτων για τον προσδιορισμό ειδικών αναγκών προ-
στασίας με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
φροντίδας καθώς και την πρόληψη της δευτερογενούς θυ-
ματοποίησης. Το άρθρο 69 αφιερώνεται στο δικαίωμα προ-
στασίας θυμάτων με ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας κατά 
τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και τη θέσπιση ειδι-
κών μέτρων μετά από την ατομική αξιολόγηση του θύμα-
τος που αφορούν ειδικούς χώρους εξέτασης, εξειδικευμένο 
προσωπικό για την εξέταση του θύματος του ίδιου φύλου 

8.  Το θύμα ενημερώνεται για την πορεία της υπόθεσής του και χω-
ρίς περιττή καθυστέρηση με προσωπική ηλεκτρονική επικοινω-
νία.

9.  Περιγράφονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας για τα θύ-
ματα και παροχή ενημέρωσης, κοινωνικοψυχολογικής στήριξης, 
συμβουλευτική για την πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποί-
ησης κ.α.

10.  Ειδικά για την αποκαταστική δικαιοσύνη και τα δικαιώματα 
των θυμάτων, βλ. Αρτινοπούλου, Β. & Μιχαήλ, Η. (2016) 
Η Ευρωπαι ̈κή  Οδηγί α 2012/29/ΕΕ και η επανορθωτική  
δικαιοσύ νη: Έ να βή μα μπροστά  για την προστασί α των 
θυμά των εγκληματικό τητας;, στο: Τιμητικό ς Τό μος για τον 
Καθηγητή  Ν. Κουρά κη, Αθή να-Κομοτηνή : Εκδό σεις Αντ. Ν. 
Σά κκουλα, σ. 551 επ., διαθέ σιμο επί σης στην ιστοσελί δα 
http://crime-in-crisis.com/124/

με το θύμα, την καθιέρωση Αυτοτελών Γραφείων Προστα-
σίας Ανήλικων Θυμάτων, καθώς και συγκεκριμένες διατά-
ξεις για κωφά και άλαλα θύματα11. Νέοι θεσμοί και διαδι-
κασίες για την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων 
θυμάτων δημιουργούνται στη χώρα και η εφαρμογή τους 
περιγράφεται με σαφήνεια στα άρθρα 68 και ιδίως 69 του 
νόμου. 
Το κεφάλαιο Ε του Ν 4478/2017 με τίτλο «Αλλες διατάξεις» 
περιλαμβάνει την ανάγκη εκπαίδευσης επαγγελματιών του 
κλάδου (άρθρο 70), τη συνεργασία και το συντονισμό των 
υπηρεσιών (άρθρο 71), τις διαδικασίες παρακολούθησης 
της εφαρμογής του νόμου (άρθρο 73), την αναλυτική πρό-
βλεψη για τη σύσταση της υπηρεσίας με τίτλο «Το Σπίτι του 
Παιδιού» και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Επιμελητών 
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (άρθρα 74, 75 και 76), 
τις υποχρεώσεις των πραγματογνωμόνων (άρθρο 77) με 
αντίστοιχες διατάξεις τροποποίησης του άρθρου 226Α του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 
Η όποια συγκριτική προσέγγιση μεταξύ των άρθρων της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας και της εθνικής μας νομοθεσίας προ-
φανώς προϋποθέτει συστηματική μελέτη και συγκριτική 
προσέγγιση τόσο στο γράμμα όσο και το πνεύμα των δύο 
νομοθετημάτων και φυσικά αποτελεί αντικείμενο άλλης 
δημοσίευσης. Μια πρώτη αποτίμηση της εναρμόνισης έγι-
νε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος VOCIARE 
με συντονιστή εταίρο το φορέα Victim Support Europe12. 
Ωστόσο, έστω περιληπτικά στο παρόν κείμενο θα επισημά-
νουμε τις σοβαρές αποκλίσεις της ελλληνικής νομοθεσίας 
από την Οδηγία 2012/29/ΕΕ σε δύο κυρίως επίπεδα: 
α. Ενώ η βαρύτητα της Οδηγίας σε όλα τα άρθρα δίνεται 
στα δικαιώματα των γενικών θυμάτων εγκληματικότητας 
(generic victims) και την υποχρέωση των κρατών μελών 
όχι μόνο να προστατεύσουν τα δικαιώματα αυτά, αλλά και 
να παράσχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τα γενικά 
θύματα ανεξαρτήτως της κατηγορίας εγκλημάτων, η ελλη-
νική νομοθέτηση διακρίνει τα ευάλωτα θύματα και ιδίως τα 
ανήλικα θύματα στα οποία παρέχει ολοκληρωμένο σύστη-
μα φροντίδας και προστασίας. Αντιθέτως, δεν προβλέπο-
νται σαφώς και λεπτομερώς αντίστοιχες υπηρεσίες για τα 
γενικά θύματα εγκληματικότητας, και 
β. Η εφαρμογή των περισσότερων άρθρων του Ν 4478/2017 
τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να καθί-
σταται αμφίβολη, ανεπαρκής και απροσδιόριστη. Εκτιμού-
με ότι τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα της εθνικής μας 
νομοθέτησης καθίστανται αόριστα, δυνητικά, ανακόλουθα 
ως προς την Οδηγία και έωλα, με εξαίρεση ίσως τη δημι-
ουργία των Αυτοτελών Γραφείων που ακόμα και δύο χρό-
νια μετά (2019) δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν. 
Η βαρύτητα για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας από τα 
κράτη μέλη καθώς και οι διαρκείς προσπάθειες της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την καλύτερη εφαρμογή της σε όλα 
τα επίπεδα για την αποτελεσματική προστασία των δικαιω-
μάτων των θυμάτων διαπιστώνεται όχι μόνο από τη λει-
τουργία Διαρκούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρ-
μογής της Οδηγίας στα κράτη μέλη (monitoring), αλλά 

11.  Δυστυχώς όμως όχι για άλλες κατηγορίες θυμάτων με αναπη-
ρίες.

12.  Michael, Iro (2019) Vociare, National Report, Greece https://
victimsupport.eu/activeapp/wp-content/uploads/2019/08/
VOCIARE_National_Report_Greece_interactive.pdf
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επίσης και από την Εκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για την Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής εφαρμογής της Οδη-
γίας με πολυεπίπεδη και συστηματική έρευνα το 201713. 
Με βάση τα πορίσματα της Εκθεσης αυτής, η Ελλάδα υστε-
ρεί σημαντικά στην υιοθέτηση της εσωτερικής λογικής της 
Οδηγίας και ιδίως στη θέσπιση πρακτικών μέτρων για την 
προστασία των δικαιωμάτων των γενικών θυμάτων. Γενι-
κές συστάσεις της Εκθεσης περιλαμβάνουν την ανάγκη δη-
μιουργίας επαρκών υπηρεσιών αρωγής θυμάτων και υπη-
ρεσιών παραπομπής των θυμάτων σε όλη την επικράτεια 
των κρατών μελών, καθώς και τις ανάγκες συστηματικών 
εκπαιδεύσεων όλων των επαγγελματιών (δικηγόρων, δι-
καστών, εισαγγελέων, επιμελητών ανηλίκων, κοινωνικών 
λειτουργών, ψυχολόγων κ.α.) προκειμένου τα δικαιώματα 
των θυμάτων να οδηγήσουν σε μια θυματοκεντρική προ-
σέγγιση του ποινικού συστήματος. 

ΙΙ.  Η εφαρμογή της Οδηγίας 
και η πρόληψη της θυματοποίησης: 
Εθνικές και ευρωπαϊκές έρευνες 
και πολιτικές

Η μακρόχρονη ενασχόλησή μας στο πεδίο της Θυματολο-
γίας14 και της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης15, το ιδιαίτε-
ρο επιστημονικό ενδιαφέρον μας για την πρόληψη της θυ-
ματοποίησης, καθώς και η συμμετοχή μας σε πολλαπλές 
και ad hoc ευρωπαϊκές συσκέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την διαμόρφωση της Οδηγίας αποτέλεσαν τα κύρια 
κίνητρά μας για την προώθηση της ορθής εφαρμογής της 
Οδηγίας στη χώρα μας. Η συμμετοχή μας ως ειδικών εμπει-
ρογνώμων σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες 
για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας στα κρά-
τη μέλη μας έδωσε την ευκαιρία για πρωτογενή έρευνα και 
συναφείς δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης 
των επαγγελματιών της χώρας. Μια σύντομη επισκόπηση 
των επιστημονικών μας δραστηριοτήτων στο πεδίο αυτό 
περιλαμβάνει: α. Την υλοποίηση πέντε ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων16 για τα δικαιώματα θυμάτων στη χώρα μας, 
β. Τα προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών στην Ελ-
λάδα τα οποία σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε, την συγγρα-
φή εκπαιδευτικού υλικού και άλλων δημοσιεύσεων, καθώς 
και τις αντίστοιχες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης για την εφαρμογή της Οδηγίας και τα δικαιώματα των 
θυμάτων. 
Α. Οι έρευνες μας για την καλύτερη εφαρμογή της Οδη-
γίας στην Ελλάδα ξεκίνησαν ήδη από το 2012, τον χρό-
νο έκδοσης της Οδηγίας. Περιλαμβάνουν θεματικές όπως 
η διερεύνηση των αναγκών των θυμάτων, οι στάσεις των 

13.  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf

14.  Αρτινοπούλου, Β. & Μαγγανάς, Α. (1996) Θυματολογία και 
Οψεις Θυματοποίησης, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

15.  Αρτινοπούλου, Β. (2010) Επανορθωτική Δικαιοσύνη. Η πρόκλη-
ση των σύγχρονων δικαιικών συστημάτων, Νομική Βιβλιοθή-
κη, Αθήνα.

16.  Συγκεκριμένα τα διακρατικά προγράμματα: α. ‘The 
3E –RJ-MODEL for a Restorative Justice Strategy in Eu-
rope’(2011-2013), β. Restorative Justice in Europe (2012-
2014), γ. Restorative Justice in Cases of Domestic Violence 
(2013-2015), δ. Protasis – Police Training Skills (2016-2018), και 
ε) VAST- Victim analysis and safety tool (2016-2018).

επαγγελματιών για τα δικαιώματα των θυμάτων και την 
αποκαταστατική δικαιοσύνη και η εκτίμηση των παρεχο-
μένων υπηρεσιών της ποινικής διαμεσολάβησης στις περι-
πτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Από την έρευνά μας με 
συνεντεύξεις σε θύματα εγκλημάτων και με στόχο την απο-
τίμηση της εμπειρίας τους από την εμπλοκή τους με το σύ-
στημα απονομής δικαιοσύνης της χώρας μας, προέκυψαν 
οι εξής προτεραιότητες για την υποστήριξη των δικαιωμά-
των των θυμάτων17: 
• Η ουσιαστική αναγνώριση και υποστήριξη των θυμάτων, 
μέσω της δυνατότητας έκφρασης και συμμετοχής τους στις 
διαδικασίες, της συναίνεσης των εμπλεκομένων, της εξα-
τομικευμένης προσέγγισης, της (νομικής, ψυχολογικής) 
υποστήριξης των θυμάτων,
• Η καλύτερη αντιμετώπισή τους από τους φορείς: η ουδέ-
τερη στάση των επαγγελματιιών, η ευαισθητοποίηση των 
φορέων, η βελτίωση της συμπεριφοράς (πιο φιλικοί, ευγε-
νικοί, ενδιαφέρον, ευσισθησία, σεβασμός προς το θύμα) 
των επαγγελματιών του συστήματος απονομής δικαιοσύ-
νης, η μη έκθεση των θυμάτων.
• Η προστασία τους και το αίσθημα ασφάλειας αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για την διασφάλιση των δικαιωμά-
των των θυμάτων.
• Η ενημέρωση των θυμάτων: βελτίωση της ενημέρωσης 
θυμάτων και επαγγελματιών, η ενημέρωσή των φορέων 
για τον ρόλο τους, η ενημέρωση και συμμετοχή του θύμα-
τος σε όλα τα στάδια των διαδικασιών.
• Η εφαρμογή των διαδικασιών από εξειδικευμένο προσω-
πικό και η παροχή κατάλληλης και αποτελεσματικής αρω-
γής των θυμάτων. 
• Η ταχύτητα και η αμεσότητα των διαδικασιών και την 
αποφυγή της γραφειοκρατίας, μέσω της λιγότερο τραυμα-
τικής νόμιμης οδού: αποφυγή επαναλαμβανόμενων διαδι-
κασιών, της ευκαμψίας και σαφήνειας των διαδικασιών.
• Η ικανοποίησή και δικαίωσή τους μέσω της κατανόησης 
και της αποκατάστασης των βλαβών από τον δράστη και η 
αποζημίωση των θυμάτων, της συμμόρφωσης του δράστη 
και την αποφυγή υποτροπής.
• Η ύπαρξη ενός θεσμικά οργανωμένου πολιτειακού πλαι-
σίου, δομών, και κυρίως η δικτύωσή τους με τις δημόσιες 
αρχές και τους φορείς του συστήματος απονομής δικαιο-
σύνης: οργάνωση των υπηρεσιών, οικονομική στήριξη και 
βιωσιμότητά τους, η ανάγκη εποπτείας των διαδικασιών.
Οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στις έρευνές μας είχαν 
εξαιρετικά περιορισμένη γνώση για την Οδηγία και το περι-
εχόμενό της. Από τις έρευνές μας διαπιστώθηκε ότι η εφαρ-
μογή και ενσωμάτωση της Οδηγίας στην Ελλάδα αποτελεί 
την πρωταρχική πρόκληση, ενώ ορισμένοι επαγγελματί-
ες υποστήριξαν ότι η ίδια η εφαρμογή της Αποκαταστατι-
κής Δικαιοσύνης είναι επίσης μια πρόκληση. Στο πλαίσιο 
αυτό, η διαχείριση του ρόλου των δικαστικών και εισαγγε-
λικών αρχών οι οποίες έχουν διακριτική ευχέρια αποτελεί 

17.  Για λεπτομερή περιγραφή της έρευνας, της μεθοδολογίας και 
των πορισμάτων βλ. Αρτινοπούλου, Β. & Μιχαήλ, Η. (2016) 
Η Ευρωπαϊκή  Οδηγί α 2012/29/ΕΕ και η επανορθωτική  δικαι-
οσύ νη: Έ να βή μα μπροστά  για την προστασί α των θυμά των 
εγκληματικό τητας;, στο: Τιμητικό ς Τό μος για τον Καθηγητή  Ν. 
Κουρά κη, Αθή να-Κομοτηνή : Εκδό σεις Αντ. Ν. Σά κκουλα, σ. 551 
επ., διαθέ σιμο επί σης στην ιστοσελί δα http://crime-in-crisis.
com/124/
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σημαντική πρόκληση. Η ανάγκη ιδεολογικής στροφής σε 
θυματοκεντρικές προσεγγίσεις θεωρήθηκε υψίστης σημα-
σίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος, 
δομών, δικτύων και υπηρεσιών, και η οικονομική υποστή-
ριξή τους, προσδιορίστηκαν ως οργανωτικές προκλήσεις. 
Η βιωσιμότητα των δομών και των υπηρεσιών θεωρήθηκε 
απαραίτητη. Σε πρακτικό επίπεδο, ο ακριβής ορισμός του 
θύματος, τα κριτήρια για την παραπομπή σε υπηρεσίες της 
Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης, η έλλειψη προσωπικού, 
η λίστα αναμονής, η εξειδικευμένη κατάρτιση των επαγ-
γελματιών, η συγκατάθεση των θυμάτων και η εθελοντική 
ένταξη των παραβατών στις διαδικασίες, τα συμφέροντα 
που εξυπηρετούνται, η εξισορρόπηση των δικαιωμάτων 
των θυμάτων και των δραστών, η προστασία των θυμάτων 
είναι μερικές ακόμα προκλήσεις που οι ίδιοι οι επαγγελμα-
τίες προσδιόρισαν. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες δι-
απίστωσαν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση του συστήματος 
απονομής δικαιοσύνης είναι η αλλαγή στη νοοτροπία του, 
προκειμένου να συμπεριλάβει το θύμα ως παράγοντα ίδιας 
βαρύτητας με το δράστη. 
Ειδικά για την εφαρμογή του θεσμού της ποινικής διαμε-
σολάβησης όπως προβλέπεται στον Ν 3500/2006 για την 
ενδοοικογενειακή βία, η ερευνητική μας δραστηριότητα 
επικεντρώθηκε σε συνεντεύξεις με γυναίκες θύματα εν-
δοοικογενειακής βίας και άνδρες δράστες που συμμετεί-
χαν σε πρόγραμμα ποινικής διαμεσολάβησης, καθώς και με 
επαγγελματίες παροχής κοινωνικής και ψυχολογικής στή-
ριξης σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας18. Τα πορίσματά 
μας δείχνουν διαφορετικές προσεγγίσεις του θεσμού της 
ποινικής διαμεσολάβησης μεταξύ ανδρών δραστών και γυ-
ναικών θυμάτων και διαφορετικούς λόγους για τη συμμε-
τοχή τους στη διαδικασία εκατέρωθεν, χαμηλό αίσθημα 
ασφάλειας των θυμάτων κατά τη διαδικασία της ποινικής 
διαμεσολάβησης μεταξύ δράστη-θύματος, έλειψη σαφήνει-
ας και αβεβαιότητα ως προς τους στόχους και το περιεχό-
μενο της διαδικασίας, μακρά λίστα αναμονής και μερική 
διάψευση των προσδοκιών των θυμάτων από την αρχικά 
προβλεπόμενη διαδικασία, και τέλος συχνή απογοήτευση 
που βιώνουν τα θύματα από τη μακρά διαδικασία της δια-
μεσολάβησης και το αβέβαιο αποτέλεσμα. Ειδικότερα, τα 
θύματα επισήμαναν την ανασφάλεια που βιώνουν τα ίδια 
και τα παιδιά τους όσο διαρκεί η διαδικασία της διαμεσολά-
βησης, για το αβέβαιο αποτέλεσμα για την έκβαση της υπό-
θεσης, βιώνοντας την απειλή της ενδοοικογενειακής βίας 
ως διαρκή εκρεμμότητα στη ζωή της οικογένειας. Αντίθε-
τα, οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας συχνά συμμετέχουν 
στην ποινική διαμεσολάβηση με μόνο κίνητρο τη διακοπή 
της ποινικής διαδικασίας. Στις συνεδρίες της ποινικής δι-
αμεσολάβησης οι δράστες συμπεριφέρονται λιγότερο βί-
αια και επιθετικά και φαίνονται συνεργάσιμοι, αναγνωρί-
ζοντας την ευθύνη τους για τα επεισόδια κακοποίησης.
Οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέδειξαν 
τη σημασία του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης, ανα-
γνώρισαν τα διαφορετικά κίνητρα συμμετοχής στη διαδι-
κασία μεταξύ θυμάτων και δραστών, επισήμαναν την ανε-
παρκή γεωγραφική κάλυψη για την εφαρμογή του θεσμού 

18.  Για αναλυτική παρουσίαση της έρευνας και των πορισμάτων, 
βλ. Artinopoulou, V. (2018) Challenging restorative justice in 
intimate partner violence: A comparative research perspective 
in Europe, στο Λαμπροπούλου, Ε., Παπαμιχαήλ, Στ. και Σχίζας, 
Π. (επιμ.) Σύγχρονες τάσεις Αντεγκληματικής Πολιτικής, Εκδό-
σεις Παπαζήση.

στην επικράτεια της χώρας μας, τα προβλήματα εφαρμο-
γής του θεσμού σε αλλοδαπά θύματα και αλλοδαπούς δρά-
στες, την έλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για την ε-
φαρμογή της διαμεσολάβησης, τη μακρά διάρκεια της 
διαδικασίας, το αμφίβολο αποτέλεσμα και την έλειψη αξι-
ολόγησης του θεσμού, και τέλος την αμφισβήτηση της κα-
ταλληλότητας του θεσμού για τα αδικήματα ενδοοικογε-
νειακής βίας.
Είναι προφανές ότι τα ερευνητικά μας πορίσματα αιτιολο-
γούν την ανάγκη μιας ορθής, κατάλληλης και κυρίως απο-
τελεσματικής εφαρμογής της Οδηγίας και της εθνικής μας 
νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων των θυ-
μάτων. Τα θεσμικά κενά και οι ανεπάρκειες στην παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων αποτελούν ήδη προ-
βληματικές περιοχές στην εφαρμογή της νομοθεσίας, με 
αποτέλεσμα τα θύματα να παραμένουν στο περιθώριο της 
ποινικής διαδικασίας και με κίνδυνο να μεγαλώσει το χά-
σμα μεταξύ της ρητορίας του νόμου και της πραγματικής 
εφαρμογής του.
Β. Οι εκπαιδεύσεις επαγγελματιών και οι δράσεις ενημέ-
ρωσης
Από το χρόνο έκδοσης της Οδηγίας έως σήμερα έχουμε 
υλοποιήσει αρκετά προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελ-
ματιών στη χώρα μας. Κυριότερες δράσεις εκπαίδευσης 
αποτέλεσαν:
α) η εκπαίδευση 220 αστυνομικών στην αντιμετώπιση των 
θυμάτων (κυρίως ενδοοικογενειακής βίας) και την ανάπτυ-
ξη ενός φιλικού-προς-τα-θύματα πλαισίου κατά την επαφή 
των θυμάτων με τις Αστυνομικές Αρχές, διασφαλίζοντας 
ότι τα θύματα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ευαισθη-
σία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Prota-
sis, του οποίου είχαμε τη συνολική επιστημονική ευθύνη. 
Η συγγραφή και η έκδοση του εγχειριδίου εκπαίδευσης με 
τίτλο “Towards a victim-centered police response”19 απο-
τελεί την κυριότερη πρωτοβουλία μας που προκειται σύ-
ντομα να υιοθετηθεί από την European Union Agency for 
Law Enforcement Training και ελπίζουμε και την Ελληνι-
κή Αστυνομία. Αντικείμενο και περιεχόμενο του εγχειριδί-
ου είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής και 
εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων 
των θυμάτων εγκλημάτων από την πλευρά της αστυνομίας. 
Συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο στοχεύει:
• Στην παροχή απαραίτητης πληροφόρησης και θεωρη-
τικού υποβάθρου στους αστυνομικούς για την απόκτηση 
γνώσεων στην υποστήριξη των θυμάτων με συγκεκριμένες 
ανάγκες, ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα φύλου και ηλικίας.
• Στη βελτίωση και ενδυνάμωση των επικοινωνιακών δε-
ξιοτήτων των αστυνομικών σχετικά με τρόπους αλληλεπί-
δρασης και αντιμετώπισης των θυμάτων με συγκεκριμέ-
νες ανάγκες, 
• Στη διευκόλυνση του έργου των αστυνομικών ώστε να 
επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά, να αξιολογούν τις ανά-
γκες και να υποστηρίζουν τα θύματα με σεβασμό και ευαι-
σθησία, αποτρέποντας τη δευτερογενή θυματοποίηση, και 
• Την ανάπτυξη ενός πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών 
για την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας και της συ-
νεργασίας με οργανισμούς υποστήριξης θυμάτων για την 

19.  Artinopoulou, V., Koufouli, A. & Michael, I. (2018) Towards a 
victim-centered police response, EPLO publication.
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αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου παραπομπών 
για την κάλυψη των αναγκών των θυμάτων. 
Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει θέματα έμφυλης βίας, εν-
δοοικογενειακής και σεξουαλικής κακοποίησης, κακοποίη-
σης παιδιών, επικοινωνιακών δεξιοτήτων και αξιολόγησης 
των ατομικών αναγκών των θυμάτων και διαρθρώνεται σε 
3 βασικούς άξονες:
- Κατάρτιση: με αναφορές στο περιεχόμενο και την ερ-
μηνεία της Οδηγίας για τα θύματα, το ρόλο και τις υπο-
χρεώσεις των σχετικών φορέων όπως περιγράφονται στην 
Οδηγία 2012/29/ΕΕ, ειδικά ζητήματα έμφυλης, ενδοοικο-
γενειακής και σεξουαλικής βίας και κακοποίησης παιδιών, 
ανάγκες των θυμάτων.
- Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: επικοινωνιακές δεξιότητες για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των θυμάτων με σεβασμό 
στα συγκεκριμένα ζητήματα και τις ανάγκες τους, αξιολό-
γηση των ειδικών αναγκών των θυμάτων, συμπεριλαμβα-
νομένων των μέτρων προστασίας.
- Δίοδοι Παραπομπής: πληροφορίες και δικτύωση με εξει-
δικευμένες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης για την παρα-
πομπή των θυμάτων.
Παράλληλα με το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού , 
η επιστημονική μας ομάδα διεξήγε εκτενή έρευνα για τη 
χαρτογράφηση των οργανισμών και διαθέσιμων υπηρε-
σιών υποστήριξης θυμάτων που λειτουργούν σε όλη την 
Ελληνική επικράτεια. Η λίστα των διαθέσιμων υπηρεσι-
ών υποστήριξης για θύματα βίας διανεμήθηκε στους εκ-
παιδευόμενους αστυνομικούς με σκοπό τόσο την κάλυψη 
των αναγκών των θυμάτων όσο και την ανάπτυξη διόδων 
παραπομπής, ενώ θα είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά. Στο 
πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται διαρκώς συναντήσεις 
και επικοινωνία με επαγγελματίες και φορείς που έρχονται 
σε επαφή με θύματα βίας για την ενίσχυση της συνεργασί-
ας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
β) η εκπαίδευση του συνόλου των Επιμελητών Ανηλίκων 
της χώρας στο θεσμό της συνδιαλλαγής μεταξύ δράστη και 
θύματος. Η τριμερής θεσμική συνεργασία και το πρωτό-
κολλο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Εργα-
στηρίου «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση» 
του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου 
που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της υπογράφουσας, το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και ο Σύνδεσμος Επιμε-
λητών Δικαστηρίων Ανηλίκων Ελλάδος οδήγησαν στην εκ-
παίδευση των επαγγελματιών με εβδομαδιαία εκπαίδευση 
και αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού της συνδιαλλα-
γής σε όλη τη χώρα από το 2017 έως σήμερα. Επίσης , στο 
πλαίσιο της θεσμικής αυτής συνεργασίας των τριών φο-
ρέων λειτούργησε το Καινοτόμο Εργαστήριο Θεωρητικής 
και Βιωματικής Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή δικαστών, 
εισαγγελέων και σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, με πρωτοβουλία του Τμήματος Διεθνών 
Σχέσεων και Δια Βίου Εκπαίδευσης των Εισαγγελικών Λει-
τουργών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Τόσο το ιστο-
ρικό και οι λεπτομέρειες της θεσμικής συνεργασίας, όσο 
και οι πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού της 
ποινικής συνδιαλλαγής μεταξύ δράστη και θύματος στους 
ανηλίκους σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας περι-
γράφονται αναλυτικά στην Εγκύκλιο της Εισαγγελίας του 
Αρείου Πάγου με τίτλο «Παροχή διευκρινιστικών κατευ-
θύνσεων για την προαγωγή της εφαρμογής του αναμορ-
φωτικού μέτρου της συνδιαλλαγής ανήλικου δράστη και 
θύματος σύμφωνα με το άρθρο 122 ΠΚ» (25-6-2019) της Ει-

σαγγελέως του Αρείου Πάγου, κ. Ξένης Δημητρίου20. Ειδι-
κότερες αναφορές γίνονται στο ενδιαφέρον για την Αποκα-
ταστατική Δικαιοσύνη στην εσωτερική έννομη τάξη και τη 
δικαστηριακή πρακτική, καθώς και στην Οδηγία για τα Δι-
καιώματα των Θυμάτων.
Για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας 
έχουμε εκπαιδεύσει συνολικά 2000 περίπου επαγγελματί-
ες (όπως εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αστυ-
νομικοί, δικηγόροι, εγκληματολόγοι, επαγγελματίες στους 
τομείς κοινωνικής ευημερίας και υγείας, κ.ά.) και έχου-
με διεξάγει πλήθος σεμιναρίων και ενημερωτικών εκδη-
λώσεων. Τα εκπαιδευτικά μας εργαλεία και το υλικό των 
εκπαιδεύσεων προσφέρουν στους επαγγελματίες λεπτομε-
ρή ενημέρωση για την Οδηγία 2012/29/ΕΕ από την προο-
πτική του θύματος και συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των 
θυμάτων, περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα δι-
καιώματα των θυμάτων, τον ορισμό της Αποκαταστατικής 
Δικαιοσύνης, οδηγούς και εργαλεία για την ατομική αξιο-
λόγηση του θύματος, καθώς και μελέτες περιπτώσεων που 
αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές πρόληψης της δευτερο-
γενούς θυματοποίησης. 

ΙΙΙ.  Προκλήσεις και συστάσεις 
για την καλύτερη εφαρμογή 
της Οδηγίας και του νόμου στην Ελλάδα

Ο Οδηγία 2012/29/ΕΕ αποτελεί το θεσμικό και ουσιαστικό 
πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων 
στην ποινική διαδικασία. Ουσιαστικά, η Οδηγία δίνει νέα 
φωνή στα θύματα της εγκληματικότητας μέσα από ενισχυ-
μένα και νέα δικαιώματα. Από την μία, ενισχύονται οι δι-
κλείδες ασφαλείας για την συμμετοχή των θυμάτων στην 
ποινική διαδικασία (ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων θυ-
μάτων) με σκοπό την αποφυγή δευτερογενούς και επανα-
λαμβανόμενης θυματοποίησης. Από την άλλη, ενισχύονται 
και οι δικλείδες ασφαλείας για τους επαγγελματίες κατά 
την επικοινωνία και επαφή με τα θύματα μέσω της γενικής 
και ειδικής εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. Παράλληλα, 
ενισχύονται και προστατεύονται και οι υπηρεσίες παροχής 
στήριξης στα θύματα με σκοπό να προσφέρουν μια αποτε-
λεσματική δίοδο για την διαχείριση των επιπτώσεων του 
εγκλήματος στα θύματα. 
Ο Ν 4478/2017 με τον οποίο η Ελλάδα εναρμονίζει την εθνι-
κή της νομοθεσία με την ευρωπαϊκή δυστυχώς περιλαμβά-
νει αρκετές δυνητικές διατυπώσεις οι οποίες συχνά αναι-
ρούν ή αμφισβητούν την κύρια ευρωπαϊκή ρύθμιση, με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από 
το γράμμα και το πνεύμα της ευρωπαϊκής Οδηγίας και να 
δημιουργούνται προβλήματα στην εφαρμογή του. 
Η εμπειρία μας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς 
και τα πορίσματα των ερευνών μας στο πλαίσιο της ελληνι-
κής πραγματικότητας, μας οδηγούν σε μια σειρά κατευθυ-
ντήριων συστάσεων21 για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 
και του νόμου, όπως: 

20.  https://www.eisap.gr/sites/default/files/circulars/Εγκ.%20
7-19.pdf

21.  Βλ. Επίσης Πανάγος, Κ. (2018) Το ελληνικό  νομικό  πλαί σιο 
σχετικά  με τα δικαιώ ματα και την αρωγή  των θυμά των αξι-
ό ποινων πρά ξεων: Προκλή σεις και προοπτικέ ς για την ικανο-
ποιητική  εφαρμογή  της Οδηγί ας 2012/29/ΕΕ, Εκθεση για το Ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα SupportVoc, φορέας υλοποίησης ΚΜΟΠ, 
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- Τη δημιουργία και τη λειτουργία δομών υποστήριξης γε-
νικών θυμάτων σε όλη την επικράτεια για την παροχή ολι-
στικής στήριξης στα θύματα εγκλημάτων, ανεξάρτητα από 
την καταγγελία ή μη του εγκλήματος.
- Την συστηματική και με κάθε τρόπο ενημέρωση και πλη-
ροφόρηση των θυμάτων για τα δικαιώματά τους με ενη-
μερωτικό υλικό (guide), διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες 
πλην της ελληνικής.
- Νομοθετικές τροποποιήσεις ή/και πρόβλεψη νέων ρυθ-
μίσεων για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και ι-
κανοποίησης των αναγκών και των δικαιωμάτων των θυ-
μάτων σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας με στόχο 
την πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποίησης και σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία (αριθμός και τρόπος 
λήψης μαρτυρικών καταθέσεων του θύματος, προστασία 
της ιδιωτικής ζωής κ.α.).
- Συστηματική και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση των 
επαγγελματιών (νομικών, αστυνομικών, δικαστών, επαγ-
γελματιών υγείας, επαγγελματιών κοινωνικοψυχολογικής 
στήριξης κ.α.) στη θυματολογία, τα δικαιώματα των θυμά-
των και το νέο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να υιοθε-
τηθεί μια θυματοκεντρική αντίληψη και προσέγγιση στις 
επαφές τους με τα θύματα και να προστατευθούν τα δικαι-
ώματά τους.
- Θεσμική συνεργασία και συνέργειες μεταξύ των φορέων 
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την απο-
τελεσματική παραπομπή των θυμάτων σε δομές προστασί-
ας και ψυχοκοινωνικής στήριξης. 

προσβάσιμο https://www.supportvoc.eu/wp-content/
uploads/2019/03/SupportVoC_Greek-Report_GR.pdf

-Συστηματική και διαρκής αξιολόγηση του έργου, των 
μέτρων, των πρωτοβουλιών και των παρεχομένων υπη-
ρεσιών στα θύματα (impact assessment), καθώς και της 
εφαρμογής του Νόμου 4478/2017 με την ανάπτυξη ειδικού 
εργαλείου εκτίμησης της επίδρασης στο κοινωνικό επίπε-
δο. 
- Σχεδιασμός και υλοποίηση ευρείας πολιτικής πρόληψης 
της θυματοποίησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπι-
κό επίπεδο. 
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αλλα-
γή στάσεων και αντιλήψεων των επαγγελματιών του συ-
στήματος απονομής δικαιοσύνης και την μετατόπιση από 
το δράστη στο θύμα, με εξισορρόπηση και αναγνώριση των 
δικαιωμάτων εκατέρωθεν. 
Συμπερασματικά, η Οδηγία 2012/29/ΕΕ και ο Ν 4478/2017 
διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα τόσο για τα ίδια 
τα θύματα εγκλημάτων μέσα από την καθιέρωση νέων δι-
καιωμάτων, όσο και για το σύστημα απονομής δικαιοσύνης 
που καλείται πλέον να αναμορφωθεί, να εκσυγχρονισθεί 
και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα. 
Ειδικότερα για την χώρα μας, το νέο νομοθετικό πλαίσιο 
αποτελεί από μόνο του μια πρόκληση εάν θα τύχει εφαρ-
μογής στην πράξη, εάν θα αλλάξει την θέση και το ρόλο 
του θύματος, εάν θα διαμορφώσει μια νέα πραγματικότη-
τα προστατεύοντας τα δικαιώματα των θυμάτων αποτε-
λεσματικά στην καθημερινή πράξη–δράση ή εάν θα παρα-
μείνει στατικό, θεωρητικό και αποστασιοποιημένο από τις 
εξελίξεις και τη δυναμική της επιστήμης, της έρευνας και 
των πολιτικών για την πρόληψη της θυματοποίησης και την 
προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων εν γένει.
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Η πρόληψη του εγκλήματος συνιστά το μεγάλο στοίχημα 
των σύγχρονων κοινωνιών και το θύμα καλείται να δια-
δραματίσει καθοριστικό ρόλο προς την επιτυχή έκβαση 
του ανωτέρω εγχειρήματος. Οι εθνικές δράσεις, οι διεθνείς 
πρωτοβουλίες και οι συλλογικές αναπαραστάσεις αναδει-
κνύουν τις επιμέρους πτυχές του ζητήματος, στο πλαίσιο 
των οποίων η πρόληψη του εγκλήματος δύναται να υλο-
ποιηθεί μέσα από την ενίσχυση του ρόλου του θύματος 
και την αξιοποίησή του στο κοινωνικό και το ποινικό πε-
δίο. Ωστόσο, ο δρόμος αυτός είναι δυσχερής και τα εμπό-
δια ποικίλα. Η υπέρβασή τους όμως είναι μονόδρομος, εάν 
αναλογισθούμε τη σπουδαιότητα της πρόληψης και τα ανα-
δυόμενα οφέλη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Η αδήριτη ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας του 
εγκλήματος και των επιμέρους στρατηγικών, προγραμ-
μάτων και μέτρων που κατά περίπτωση σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται, με γνώμονα την πρόληψή του, συνιστά μία 
καλή αφετηρία, στο πλαίσιο της οποίας αφενός θα λαμ-
βάνονται υπόψη οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι συλλο-
γικές αναπαραστάσεις και αφετέρου θα αναδειχθεί η ση-
μασία της κοινωνικής πρόληψης, της παιδείας και του 
πολιτισμού, ώστε η ενδυνάμωση και η ενίσχυση του ρό-
λου του θύματος να αρχίζει να αποκτά ρεαλιστικές διαστά-
σεις μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον συμμετοχής του 
κοινού στην αντεγκληματική πολιτική και εμπιστοσύνης 
προς τους θεσμούς. Δεδομένου ότι το έγκλημα αλλάζει – 
ποιοτικά και ποσοτικά – οι πολίτες και ειδικότερα τα θύμα-
τα θα πρέπει να είναι σε θέση να το αναγνωρίζουν, ώστε 
στη συνέχεια να αποφασίσουν τον ενδεδειγμένο τρόπο 

αντιμετώπισής του που παράλληλα θα συμβάλει και στην 
πρόληψή του. Η αναγνώριση της ύπαρξης του εγκλήματος 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους φορείς εκείνους, αλλά 
και τα πρόσωπα, τα οποία είναι επιφορτισμένα με το έργο 
της ενημέρωσης αναφορικά με τις διαστάσεις του εγκλήμα-
τος, αλλά και της υλοποίησης των ενδεδειγμένων μέτρων 
και πολιτικών πρόληψής του. Στη φάση αυτή καθοριστικό 
ρόλο διαδραματίζουν, μεταξύ άλλων, οι φορείς κοινωνικο-
ποίησης, οι οποίοι πέρα από την όποια συμβολή τους στην 
πρόληψη του εγκλήματος, επιτελούν το έργο της ενημέρω-
σης και της ευαισθητοποίησης αναφορικά με το έγκλημα 
και τις επιμέρους εκφάνσεις του. Η αποσαφήνιση της έν-
νοιας του εγκλήματος μέσα από τη χρήση χαρακτηριστικών 
παραδειγμάτων και υπό το πρίσμα των αρμοδίων φορέων 
συνιστά μία κεφαλαιώδους σημασίας προσπάθεια για την 
έκβαση της εκάστοτε υπόθεσης και τη μετέπειτα πορεία 
αντιμετώπισης της από τους καθ’ ύλην αρμοδίους φορείς. 
Προς επίρρωση των ανωτέρω, ο τρόπος με τον οποίο γί-
νεται αντιληπτό το έγκλημα από το θύμα είναι άμεσα συ-
νυφασμένος με τη λήψη της απόφασης για αναφορά του 
εγκλήματος και, κατ’ επέκταση, με την προσπάθεια πρό-
ληψής του. Ειδικότερα, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα1 
η διαδικασία λήψης της απόφασης για αναφορά του εγκλή-

1.  Greenberg M. S., Ruback R. B., Westcott D. R., «Seeking help 
from the police: The victim’s perspective, in Nadler A., Fisher 
J. D., DePaulo B (eds.), Applied perspectives on help-seeking 
and receiving, New York: Academic Press, 1983, p. 71-103 και 
ειδικότερα για τα εγκλήματα βίας βλ. Β. Βλάχου, Η Αντιμετώπι-

Πρόληψη του εγκλήματος και θύμα
Μία ατραπός διαμέσου Συμπληγάδων

Βίκυς Βλάχου
Επίκουρης Καθηγήτριας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Η πρόληψη του εγκλήματος συνιστά το μεγάλο στοίχημα 
των σύγχρονων κοινωνιών και το θύμα καλείται να δια-
δραματίσει καθοριστικό ρόλο προς την επιτυχή έκβαση 
του ανωτέρω εγχειρήματος. Οι εθνικές δράσεις, σε νο-
μοθετικό και κοινωνικό επίπεδο, οι διεθνείς πρωτοβου-
λίες και οι συλλογικές αναπαραστάσεις αναδεικνύουν τις 
επιμέρους πτυχές, στο πλαίσιο των οποίων η πρόληψη 
του εγκλήματος δύναται να υλοποιηθεί μέσα από την ενί-
σχυση του ρόλου του θύματος. Ωστόσο, ο δρόμος αυτός 
είναι δύσκολος και τα εμπόδια ποικίλα. Η υπέρβασή τους 
όμως είναι μονόδρομος, εάν αναλογισθούμε τη σπουδαι-
ότητα της πρόληψης και τα αναδυόμενα οφέλη σε τοπι-
κό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ανάγκη επαναπροσδι-
ορισμού της έννοιας του εγκλήματος, με την παράλληλη 
συμμετοχή του κοινού τόσο στον σχεδιασμό, όσο και στην 
εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής, είναι αδήριτη. 
Αρωγοί στην προσπάθεια επιτυχούς έκβασης των εφαρ-
μοζόμενων στρατηγικών και των μέτρων που λαμβάνο-
νται από τους αρμόδιους φορείς, τόσο σε επίπεδο ποινι-
κής, όσο και εγκληματολογικής πρόληψης είναι, μεταξύ 
άλλων, και τα ίδια τα θύματα, όπως αποδεικνύουν οι σχε-
τικές πρωτοβουλίες και οι καλές πρακτικές διεθνώς.

Crime prevention is the big bet of modern societies and 
the victim is called upon to play a key role in the suc-
cessful outcome of the above attempt. National actions 
at the legislative and social level, international initia-
tives and collective representations highlight the spe-
cific aspects in which crime prevention can be realized 
by strengthening the role of the victim. However, this 
road is difficult and the obstacles various. But overcom-
ing them is a one-way street if we consider the impor-
tance of prevention and emerging benefits at local, na-
tional and international levels. The need to redefine 
the concept of crime, while involving the public in both 
the planning and the implementation of anti-crime pol-
icy, is imperative. Advocates in the effort to successful-
ly implement the strategies and measures taken by the 
relevant bodies, both at the level of penal and crim-
inological prevention, are, among others, the victims 
themselves, as demonstrated by the relevant initiatives 
and good practices internationally.
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ματος διέρχεται από ορισμένα στάδια: α) τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβάνεται την έννοια του εγκλήματος το θύμα, 
β) τον αυτοχαρακτηρισμό του ως θύματος και γ) την επιλο-
γή του τρόπου αντιμετώπισης. Βέβαια, στην ανωτέρω από-
φαση υπεισέρχεται πλήθος παραγόντων και συγκυριών, 
ωστόσο εάν τα θύματα δεν αντιλαμβάνονται τη διαπρα-
χθείσα σε βάρος τους ενέργεια ως έγκλημα τότε ενδεχομέ-
νως να μην προβούν σε κάποια πράξη αντίδρασης και κατ΄ 
επέκταση πρόληψής του. 
Στο αυτό ως άνω πλαίσιο, η ύπαρξη ασάφειας στην αντί-
ληψη του εγκλήματος, η οποία απορρέει και μεταξύ άλ-
λων από το ενδεχόμενο χάσμα μεταξύ του νομικού και του 
πραγματικού εγκλήματος2, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
πρόληψη. Μπορούμε να αναλογιστούμε χαρακτηριστικά 
παραδείγματα εγκληματικών συμπεριφορών από την τρέ-
χουσα επικαιρότητα, τα οποία δεν γίνονται αντιληπτά στη 
συνείδηση των πολιτών αλλά και των θυμάτων ως εγκλή-
ματα, μολονότι ο ποινικός νομοθέτης τα έχει χαρακτηρίσει 
ως εγκλήματα και το αντίστροφο. Στο σημείο αυτό, ανα-
δεικνύεται η αναγκαιότητα διενέργειας ενός ουσιαστικού 
κοινωνικού διαλόγου αναφορικά με τον εννοιολογικό 
προσδιορισμό του εγκλήματος γενικά (σε επίπεδο φορέ-
ων), αλλά και για κάθε ειδικότερη μορφή του —πριν από 
τη ψήφιση του σχετικού νόμου— ώστε τα θύματα και οι πο-
λίτες όντας ενημερωμένοι, να καταγγέλλουν,3 εάν φυσι-
κά το επιθυμούν, τα εγκλήματα. Η Πολιτεία, διαμέσου της 
καταγγελίας, είναι σε θέση να διαλαμβάνει μία σαφέστερη 
εικόνα για το έγκλημα – καθώς ο σκοτεινός αριθμός περι-
ορίζεται - και ως εκ τούτου να εφαρμόσει αποτελεσματικό-
τερα προληπτικά μέτρα. 
Τόσο οι επίσημοι φορείς κοινωνικού ελέγχου, όσο και οι 
φορείς κοινωνικοποίησης μπορούν να συμβάλλουν τα μέ-
γιστα προς την κατεύθυνση της πρόληψης του εγκλήματος. 
Ειδικότερα, οι φορείς του ανεπίσημου κοινωνικού ελέγχου 
είναι δυνατόν να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην 
επίτευξη της εγκληματολογικής πρόληψης, τόσο σε επίπε-
δο περιστασιακής, όσο και κοινωνικής πρόληψης. Αναφο-
ρικά με την τελευταία, στο πεδίο των μέτρων που στοχεύ-
ουν στην καταπολέμηση των εγκληματογόνων παραγόντων 
που οδηγούν στο πέρασμα στην εγκληματική πράξη, κα-
θοριστικό ρόλο είναι δυνατόν να διαδραματίσουν η οικο-
γένεια, το σχολείο, το φιλικό περιβάλλον αλλά και η ευ-
ρύτερη κοινωνία. Μία αποτελεσματική αντεγκληματική 
πολιτική επιβάλλεται να δίνει έμφαση στην ενίσχυση των 
παραγόντων που συγκρατούν από το έγκλημα και να αμ-
βλύνει τη δράση των εγκληματογόνων παραγόντων.4 Σε 
αυτό το επίπεδο και σύμφωνα με τις ουσιώδεις προϋπο-
θέσεις για το πέρασμα στην εγκληματική πράξη κατά τον 

ση της Σωματικής Βίας κατά των Γυναικών από το Σύστημα Απο-
νομής της Ποινικής Δικαιοσύνης, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, σελ. 89 κ.ε. 

2.  Περισσότερα για το νομικό και το πραγματικό έγκλημα βλ. Φαρ-
σεδάκης Ιακ., Στοιχεία Εγκληματολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, 
2005, σελ. 27, 31-33 και Αλεξιάδης Στ., Εγκληματολογία, Σάκ-
κουλας, 2011, σελ. 34-41. 

3.  Ειδικότερα, για το ρόλο των γυναικών θυμάτων άσκησης σω-
ματικής βίας στην ενεργοποίηση του μηχανισμού ασκήσεως του 
επισήμου κοινωνικού ελέγχου και τη λήψη της απόφασης για κα-
ταγγελία, βλ. Βλάχου Β., 2005, ό.π., σελ. 75 κ.ε. 

4.  Φαρσεδάκης Ιακ., «Η πρόληψη του εγκλήματος ως μέσον α-
ντεγκληματικής πολιτικής» στον Τιμητικό τόμο προς τον Ομότι-
μο Καθηγητή Νέστορα Κουράκη με τον τίτλο Έγκλημα και Ποινική 
Καταστολή σε εποχή κρίσης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016. 

Manouvrier,5 η δράση της οικογένειας, του σχολείου, του 
φιλικού περιβάλλοντος και της ευρύτερης κοινωνίας είναι 
αισθητή στο επίπεδο της ηθικής, της υλικής και της συγκι-
νησιακής προϋπόθεσης. Ειδικότερα, το σύνολο των ανω-
τέρω φορέων είναι δυνατόν να εμφυσήσουν στους πολίτες 
και τα θύματα το σεβασμό σε θεμελιώδεις ηθικές αξίες και 
ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία σε συνδυασμό με την 
ηθική αποδοκιμασία του εγκλήματος, τις δυσχέρειες υλο-
ποίησής του και τη βλάβη προς το θύμα να συγκρατήσουν 
τους επίδοξους εγκληματίες από τη διάπραξή του. Ωστόσο, 
αρκετά συχνά σήμερα τα θύματα του εγκλήματος, αλλά και 
οι πολίτες γενικότερα δεν αισθάνονται επαρκώς προστα-
τευμένοι από την Πολιτεία και τους μηχανισμούς της, σε 
επίπεδο προάσπισης βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
με συνέπεια η όποια δράση των ανωτέρω φορέων να κα-
θίσταται αδύνατο να τους αποτρέψει από το έγκλημα ή τις 
ενέργειες εκείνες που θα τους φέρουν πλησιέστερα στην 
επιθυμητή δικαίωση, όπως εκείνα την αντιλαμβάνονται. Το 
συχνά παρατηρούμενο χάσμα μεταξύ της επιβαλλόμενης 
ποινής στο δράστη του εγκλήματος και της ηθικής δικαίω-
σης του θύματος,6 είναι δυνατόν να πυροδοτήσει αντιδρά-
σεις από την πλευρά των θυμάτων που κινούνται στα όρια 
της νομιμότητας ή και της ανοχής του εγκλήματος, κατά 
τη διαδικασία λήψης της απόφασης για καταγγελία ή μη 
του εγκλήματος και την επιλογή του τρόπου αντιμετώπισης 
του. Αναμφίβολα τέτοιου τύπου αντιδράσεις από την πλευ-
ρά των θυμάτων όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην πρόληψη 
του εγκλήματος αλλά, αντίθετα, το ενισχύουν. 
Η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στο άτομο/θύμα και την 
κοινωνία, η παροχή κινήτρων ώστε οι ανωτέρω δεσμοί να 
διατηρηθούν και να ενδυναμωθούν διαμέσου της ομαλής 
κοινωνικοποίησης και της ανάπτυξης του αυτοελέγχου, 
η προβολή υγιών προτύπων που σέβονται τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα, η δημιουργία ευκαιριών ώστε να 
εμπλακούν σε χρήσιμους ρόλους και δημιουργικές δραστη-
ριότητες μετά τη θυματοποίησή τους (π.χ. προσφέροντας 
αρωγή σε νέα ή εν δυνάμει θύματα) είναι ορισμένες από 
τις ενέργειες που θα μπορούσαν να επανεντάξουν το θύμα 
στους προγενέστερους του εγκλήματος, ρυθμούς της ζωής 
του ή να το απεγκλωβίσουν από παθολογικές καταστά-
σεις ανοχής του εγκλήματος ή κοινωνικής απομόνωσης. 
Το συχνά παρατηρούμενο φαινόμενο του αχρησιμοποίητου 
ελεύθερου χρόνου7 που προκύπτει για τα θύματα μετά το 
έγκλημα και είναι άμεσα συνδεδεμένο με φαινόμενα κοι-
νωνικής απομόνωσης, συνιστά ένα επιπλέον εμπόδιο στην 
προσπάθεια ενδυνάμωσής τους και ανάληψης ενός χρήσι-
μου ρόλου, καθώς τα ίδια συχνά δεν δύνανται να διαχειρι-
σθούν από μόνα τους την κατόπιν του εγκλήματος προκύ-
πτουσα πραγματική κατάσταση στην αληθή της διάσταση. 

5.  Για το έργο του Manouvrier βλ. Φαρσεδάκης Ιακ., Η εγκλημα-
τολογική σκέψη. Απ’ την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1990, σελ. 198-202 και Βλάχου Β., Ιστορική 
επισκόπηση των εγκληματολογικών θεωριών κατά τον 19ο αιώ-
να. Η γένεση της Εγκληματολογίας, Β΄ Αναθεωρημένη έκδοση, 
Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 199-201. 

6.  Ειδικότερα για την ηθική δικαίωση και το ρόλο του θύματος βλ. 
Βλάχου Β., «Η συμβολή του θύματος στην απόδοση ποινικής ευ-
θύνης και την ηθική δικαίωση : Αναζητώντας προφανείς ισορ-
ροπίες», στον Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Αντ. 
Μαγγανά με τον τίτλο «Σύγχρονες Τάσεις Αντεγκληματικής Πο-
λιτικής», Εκδόσεις Παπαζήση, 2018, σ.σ. 657-668.

7.  Φαρσεδάκης Ιακ., 2016, ό.π.
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Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. είναι καθοριστικός σε αυτό το επίπε-
δο, όπως και διάφορες πρωτοβουλίες (σε τοπικό ή εθνικό 
επίπεδο), όπου με τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένου προσω-
πικού παρέχουν ψυχολογική ή υλική υποστήριξη στα θύμα-
τα (π.χ. τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσης, ξενώνες φιλοξενίας 
κ.α.), ώστε αρχικά να ενδυναμωθούν και να συνεχίσουν τη 
ζωή τους μετά το έγκλημα και στη συνέχεια να μπορέσουν 
να αναλάβουν έναν πιο χρήσιμο για την κοινωνία ρόλο που 
θα οδηγήσει στην πρόληψη μελλοντικής θυματοποίησης 
και κατά συνέπεια εγκληματικότητας. 
Ωστόσο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των αρμοδίων 
φορέων και των ατόμων που υλοποιούν τις εκάστοτε πο-
λιτικές να ενημερώσουν για τις σχετικές πρωτοβουλίες και 
τις υπηρεσίες που λαμβάνουν χώρα, τα θύματα συχνά δεν 
είναι πραγματικά ενημερωμένα, ενώ παράλληλα η ενδε-
χόμενη εμπειρία της δευτερογενούς θυματοποίησης συχνά 
υπερκεράζει κάθε θετικό προς αυτά μέτρο. Συνεπώς, κα-
θίσταται επιτακτική η ανάγκη της αποτροπής της δευτε-
ρογενούς θυματοποίησης στο μέτρο του δυνατού, ώστε τα 
θύματα να ανακτήσουν σχετικά γρήγορα τις δυνάμεις τους 
και να κατευθυνθούν ευχερώς προς δημιουργικές δραστη-
ριότητες, με γνώμονα την πρόληψη του εγκλήματος. Για 
την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου πρέπει να πραγμα-
τοποιηθούν ριζικές τομές σε βασικούς πυλώνες της κοι-
νωνίας μας, όπως την οικογένεια και το σχολείο, ώστε να 
υπάρξουν παρεμβάσεις σε επίπεδο παιδείας, πολιτισμού, 
κοινωνικής πολιτικής, κουλτούρας και χρηστών ηθών. 
Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο πολιτειακής παρέμβασης και 
κοινωνικής πρόληψης επιβάλλεται να ενισχυθούν μέτρα, 
τα οποία αφενός απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και 
αφετέρου σε άτομα τα οποία τυγχάνουν ιδιαίτερα ευάλωτα 
στην επιρροή των εγκληματογόνων παραγόντων, ώστε οι 
πολίτες, τα θύματα και τα εν δυνάμει θύματα να βιώσουν 
την «ασπίδα» προστασίας και φροντίδας της Πολιτείας και 
να απομακρυνθούν από το ενδεχόμενο να διαχειρισθούν 
το έγκλημα με τα δικά τους μέσα, τα οποία μπορεί να μην 
είναι απαραίτητα σύννομα. Πρόκειται για τα επίπεδα της 
πρωτογενούς και της δευτερογενούς παρέμβασης και για 
τη λήψη μέτρων που επιχειρούν να ικανοποιήσουν βασι-
κές βιοτικές ανάγκες (π.χ. διατροφής, κατοικίας, ασφάλει-
ας, περίθαλψης, εκπαίδευσης κ.α.), καθώς και ειδικότερες 
ανάγκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αντίστοιχα. Τα μέ-
τρα αυτά έχουν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, σύμ-
φωνα με έρευνες σε σύγκριση με τα αμιγώς κατασταλτικά 
μέτρα, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στους εγκλη-
ματίες.8

Σε επίπεδο ποινικής πρόληψης, το θύμα μπορεί να διαδρα-
ματίσει καθοριστικό ρόλο στο πεδίο της ποινικής δικαιο-
σύνης, να υλοποιήσει ένα σύνολο ενεργειών και να κά-
νει χρήση συγκεκριμένων δικαιωμάτων9, διαμέσου των 
οποίων και με την απόδοση της ποινικής ευθύνης στο δρά-
στη, να πραγματώνονται οι σκοποί της ποινής αναφορικά 
με την πρόληψη του εγκλήματος (γενική και ειδική). Αρκεί 
βέβαια τα ανωτέρω να υλοποιούνται υπό το πρίσμα της ου-
σιαστικής και δικονομικής τήρησης των απαραίτητων ισορ-
ροπιών μεταξύ θύματος και κατηγορουμένου ώστε να μην 

8.  Βλ. Φαρσεδάκης Ιακ., 2016, ό.π. και του ιδίου, Παραβατικότητα 
και κοινωνικός έλεγχος των ανηλίκων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθή-
να, 2005, σελ. 129-141 κ.ε. 

9.  Αναφορικά με τα δικαιώματα του θύματος στο πλαίσιο της ποινι-
κής διαδικασίας βλ. Βλάχου Β., 2005, ό.π., σελ. 66-69. 

παραβιάζεται η Αρχή της ισότητας των διαδίκων και της 
ηθικής απόδειξης (177 ΚΠΔ). 
Ωστόσο, η θεσμοθετημένη ισότητα μεταξύ τους, δε συνο-
δεύεται από την ταυτότητα των αντίστοιχων δικονομικών 
συνεπειών, καθόσον μόνο η παραβίαση δικαιωμάτων της 
υπεράσπισης του κατηγορουμένου αναφορικά με το δι-
καίωμα παράστασης του τελευταίου, εμφάνισης, ακρό-
ασης κ.λ.π., συνδέεται με αυστηρές δικονομικές κυρώ-
σεις (όπως π.χ. την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας 
στο ακροατήριο, αρθρ.171 § 1 και 510 ΚΠΔ, άρθρ. 3 και 
5 Συντάγματος, άρθρ. 6 ΕΣΔΑ) και όχι η παραβίαση αντί-
στοιχων δικαιωμάτων της πολιτικής αγωγής. Η ανωτέρω 
δικονομική ρύθμιση υποστηρίζεται ότι υποδηλώνει τη δια-
φοροποιημένη θέση των διαδίκων στην ποινική δίκη10, δι-
αταράσσει αυτονόητες ισορροπίες και ενδεχομένως επη-
ρεάζει αρνητικά το ρόλο που θα επιθυμούσε το θύμα να 
διαδραματίσει στην ποινική διαδικασία, με απώτερο σκο-
πό την πρόληψη του εγκλήματος. 
Η απονομή της δικαιοσύνης πρέπει να έχει στο επίκεντρό 
της τον Άνθρωπο και το σεβασμό της αξίας του,11 όπως 
υπαγορεύεται από το Σύνταγμα και συνιστά την κορωνίδα 
του νομικού μας πολιτισμού. Κάποιες φορές όμως, κατά 
την εφαρμογή του δικαίου και την υπαγωγή των πραγματι-
κών περιστατικών στον κατάλληλο δικαιϊκό κανόνα, ώστε 
να κριθούν οι έννομες συνέπειες εγκληματικών συμπερι-
φορών, υπεισέρχεται ένα σύνολο παραγόντων και ενδε-
χόμενων κινδύνων, που ενίοτε διαταράσσουν τις προφα-
νείς ισορροπίες μεταξύ των παραγόντων της δίκης και των 
εκατέρωθεν προβλεπόμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσε-
ων και, συνακόλουθα, δυσχεραίνουν την πραγμάτωση της 
ηθικής δικαίωσης και το ρόλο που εν γένει θα ήθελε να επι-
τελέσει το θύμα στη δίκη. 
Βέβαια, το σύνολο των δικαιωμάτων που εν γένει δύνα-
ται να ασκήσει το θύμα κατά το νόμο, ενισχύει το ρόλο του 
στην ανωτέρω διαδικασία (π.χ. δυνατότητες αναφορικά με 
τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων και εν τέλει την 
ενίσχυση της κατηγορίας) και αυξάνει τις πιθανότητες για 
την ηθική του δικαίωση (με την έκδοση της δικαστικής από-
φασης και την υλοποίηση της τελεσίδικης δικανικής κρί-
σης). Οι εξελίξεις αυτές είναι άμεσα συνυφασμένες με την 
πρόληψη του εγκλήματος. 
Προς την κατεύθυνση της προαναφερόμενης προστασίας 
της αξίας του ανθρώπου, ειδικότερα του θύματος, αλλά 
και της πρόληψης του εγκλήματος, λειτουργούν οι σύγ-
χρονες τάσεις και οι πρωτοβουλίες των διεθνών οργανι-
σμών, όπου μεταξύ άλλων επιχειρούν να ενισχύσουν το 
ρόλο και τα δικαιώματα του τελευταίου με απώτερο σκοπό 
την πρόληψη του εγκλήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται: η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αποζημίωση των θυμάτων 
βίαιων εγκλημάτων (1983), η Διακήρυξη των Ηνωμένων 
Εθνών για τις Βασικές Αρχές Δικαιοσύνης για τα Θύμα-
τα του Εγκλήματος και της Κατάχρησης Εξουσίας (1985), 
η υπ΄αριθμ. 2004/80 Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την κρατική αποζημίωση θυμάτων 

10.  Βλάχου Β., 2005, ό.π. και της ιδίας, «Η συμβολή του θύματος 
στην απόδοση ποινικής ευθύνης και την ηθική δικαίωση : Ανα-
ζητώντας προφανείς ισορροπίες», στον Τιμητικό Τόμο για τον 
Ομότιμο Καθηγητή Αντ. Μαγγανά, ό.π. 

11.  Κρουσταλάκης Ε., Δικαιοσύνη και Δικαίωση. Από την ανθρώ-
πινη δικαιοσύνη στην εκ Θεού δικαίωση, Εν πλω, 2007, σελ. 
31 κ.ε.
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εγκληματικών ενεργειών12, η Σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενεια-
κής βίας (Κωνσταντινούπολη 2011), η Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2012/29/ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματι-
κών πράξεων και τις σαφείς υποχρεώσεις των κρατών με-
λών της Ε.Ε. για τη διασφάλιση των ανωτέρω δικαιωμάτων 
στην πράξη, ορισμένες Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης13, όπως η Σύσταση (85)11 για τη θέση του θύματος 
στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονο-
μίας, η Σύσταση (87)21 για τη βοήθεια στα θύματα και την 
πρόληψη της θυματοποίησης, η Σύσταση (99)19 για τη δι-
αμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις και ο Ν 4478/2017, ο 
οποίος ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την προ-
αναφερόμενη ευρωπαϊκή οδηγία 2012/29/ΕΕ. Στο πνεύ-
μα των ανωτέρω νομοθετικών κειμένων και πρωτοβουλι-
ών επιδιώκεται η πολύπλευρη ενίσχυση των θυμάτων και 
η πρόληψη του εγκλήματος. 
Επίσης, θα πρέπει να επισημανθούν ενδεικτικά ορισμέ-
νες καλές πρακτικές διεθνώς, οι οποίες επίσης λειτουρ-
γούν προς την κατεύθυνση της πρόληψης του εγκλήμα-
τος. Στην Αγγλία, επιλέγεται η εφαρμογή της τακτικής της 
ομολογίας ενοχής (guilty pleas) ενώπιον του δικαστηρί-
ου14 που οδηγεί σε ταχεία εκκαθάριση των υποθέσεων που 
απασχολούν τη δικαιοσύνη. Το θύμα απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων στο 
δικαστήριο και από την τραυματική εμπειρία της ακρόα-
σης όλων των λεπτομερειών που αφορούν στη διάπραξη 
του αδικήματος. Πρόκειται για μία διαδικασία συμβιβα-
στικής επίλυσης της διαφοράς, κατά την οποία ο εισαγ-
γελέας, ανάλογα με το είδος της συμβιβαστικής λύσης, 
είτε αναλαμβάνει να απορρίψει τουλάχιστον μία κατηγο-
ρία εναντίον του κατηγορουμένου, εξασφαλίζοντας την 
ομολογία του για τις υπόλοιπες είτε επιδιώκει την κατα-
δίκη του δίχως την παρεμβολή της ακροαματικής διαδικα-
σίας, η εξέλιξη της οποίας είναι μη προβλέψιμη ως προς 
το αποτέλεσμά της. Η εν λόγω τακτική, μολονότι προσφέ-
ρει σημαντικά πλεονεκτήματα στο θύμα (όπως μία σίγου-
ρη καταδίκη στις περιπτώσεις όπου το τελευταίο στερείται 
αποδεικτικών στοιχείων) και συνεισφέρει στη γενική πρό-
ληψη του εγκλήματος και υπό προϋποθέσεις και στην ει-
δική, ωστόσο δεν είναι άμοιρη αρνητικών συνεπειών τόσο 
για το θύμα (π.χ. δεν επιτυγχάνεται η ηθική του δικαίωση) 
όσο και για την κοινωνία (π.χ. η επιβαλλόμενη κύρωση 
δεν είναι ανάλογη του αδικήματος ή των αδικημάτων που 
πραγματικά διαπράχθηκαν). Σε παρόμοια συμπεράσματα 
καταλήγουμε εάν επιλεγεί η λύση του ποινικού διακανονι-
σμού (plea bargaining). Ουσιαστικά το θύμα στις ανωτέρω 
περιπτώσεις ωθείται προς μια συμβιβαστική επίλυση προ-
κειμένου να αποφευχθεί η αθώωση του κατηγορουμένου 

12.  Τάκης Α., «Αποκαταστατική ποινική δικαιοσύνη στην ΕΕ: Κρα-
τική αποζημίωση για τα θύματα εγκληματικών ενεργειών και η 
Οδηγία 2004/80 του Συμβουλίου της ΕΕ», Ποινική Δικαιοσύνη, 
2006, 12, σ.σ. 1441 κ.ε.

13.  Αλεξιάδης Στ., Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, 1991, σελ. 218-221, 289-292.

14.  Βλ. Καλφέλης Γρ., «Η παραπομπή του κατηγορουμένου στην 
αγγλική ποινική διαδικασία», Ποινικά Χρονικά, Έτος ΝΒ΄, 
Τευχ. 5, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2002, σελ. 385-395, επίσης του 
ιδίου «Η παραπομπή του κατηγορουμένου στην αγγλική ποινι-
κή διαδικασία», Ποινικά Χρονικά, Έτος ΝΒ΄, Τευχ. 6, Εκδόσεις 
Σάκκουλας, 2002, σελ. 493-496. 

ελλείψει επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Σαφώς, η επι-
βολή μιας ήσσονος βαρύτητος ποινής και όχι εκείνης που 
αναλογεί στο διαπραχθέν αδίκημα, δε συντείνει στην ηθική 
δικαίωση του θύματος, μπορεί ωστόσο να προσφέρει ση-
μαντικές υπηρεσίες στην πρόληψη του εγκλήματος.
Μία άλλη εξίσου σημαντική και θετική πρακτική αναφορικά 
με την ενδυνάμωση του ρόλου του θύματος, η οποία εφαρ-
μόζεται σε ορισμένες χώρες με θετικό αντίκτυπο στην πρό-
ληψη, συνίσταται στην αποφασιστική συμμετοχή του στην 
έκδοση της δικαστικής απόφασης και στην επιμέτρηση της 
ποινής. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, όπως προανα-
φέρθηκε, παρατηρείται μία εκτεταμένη χρήση των ομολο-
γιών ενοχής, το θύμα ουσιαστικά δεν διατυπώνει τις θέσεις 
του στην ποινική δίκη. Δεν παρουσιάζεται η δική του εκδο-
χή αναφορικά με τη διάπραξη του εγκλήματος, δεν διατυ-
πώνονται οι συνέπειες του εγκλήματος σε προσωπικό επί-
πεδο, ούτε εκφράζονται οι ανάγκες και οι αξιώσεις του. 
Με γνώμονα την αντιμετώπιση του ανωτέρω ελλείμματος 
λειτουργούν οι καταθέσεις των θυμάτων (victim impact 
statements) αναφορικά με συνέπειες του εγκλήματος15, 
διαμέσου των οποίων επιδιώκεται η ανάμιξη του θύματος 
με ποικίλους τρόπους (π.χ. με την έκφραση γνώμης, τη 
συμμετοχή του στη λήψη της απόφασης κ.λπ.) και σε διά-
φορα στάδια της ποινικής διαδικασίας (όπως την κίνηση 
της ποινικής δίωξης, την παραπομπή του κατηγορουμένου 
σε δίκη, την καταβολή εγγύησης, την έκδοση της δικαστι-
κής απόφασης και την επιμέτρηση της ποινής). Συνήθως 
πρόκειται για ένα έντυπο, το οποίο χορηγείται στο θύμα 
από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των διεξαγόμενων 
αστυνομικών ερευνών και το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία 
σχετικά με τις επιπτώσεις του εγκλήματος στο θύμα και τη 
σχέση του τελευταίου με το δράστη. Το έντυπο συμπλη-
ρώνεται, επισυνάπτεται στη δικογραφία και προσκομίζε-
ται στο δικαστήριο, προκειμένου οι δικαστές να λάβουν 
γνώση των συνεπειών που βίωσε το θύμα από το έγκλημα. 
Μολονότι συμβάλει θετικά στην ενδυνάμωση του θύματος 
και κατ’ επέκταση στην πρόληψη του εγκλήματος, ωστό-
σο έχουν διατυπωθεί ενστάσεις σχετικά με το βαθμό και 
τον τρόπο συμπλήρωσής του από τα θύματα και τη σημα-
σία που του αποδίδεται από το δικαστήριο, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις που διατυπώνεται γνώμη για την ενδεδειγμέ-
νη ποινή προς το δράστη.16 
Παρόμοια, θετικό αντίκτυπο στην πρόληψη εγκλημάτων 
που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ 
δημιούργησε το Κίνημα Μητέρων κατά της οδήγησης υπό 
την επήρεια αλκοόλ (Mothers Against Drunk Driving, MADD) 
που ιδρύθηκε το 1981 από τη μητέρα μιας νεαρής κοπέλας 
– θύματος ενός μεθυσμένου οδηγού. Η απήχησή του στην 
πολιτική ατζέντα ήταν καθοριστική (γεγονός που αποδει-
κνύεται και από το σύνολο των νόμων που θεσπίσθηκαν 

15.  Βλ. Sanders Andrew & Jones Imogen, «The victim in court», 
στο Handbook of Victims and Victimology, Walklate S. (Ed.), 
Routledge, 2011, σελ. 292-294 και Christine M. Englebrecht 
and Jorge M. Chavez, «Whose Statement Is It? An Examination 
of Victim Impact Statements Delivered in Court», Victims and 
Offenders, 9:386-412, 2014, Routledge.

16.  Kelly D. P., «Victim Participation in the Criminal Justice Sys-
tems» στο Victims of Crime: Problems, Policies and Programs, 
Lurigio A. J., Skogan A. W., Davis R. C. (eds), Sage, 1990 και 
Erez Edna & Linda Rogers, «Victim impact statements and sen-
tencing outcomes and processes. The perspectives of legal pro-
fessionals», The British Journal of Criminology, 39(2), 1999.
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αναφορικά με την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης), όπως 
και σε επίπεδο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης αλλά και 
προσφοράς στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπι-
σης. Στο ίδιο πνεύμα και η επιρροή του Κινήματος Γονέων 
Δολοφονημένων Παιδιών (Parents of Murdered Children, 
POMC), το οποίο ενεργοποιήθηκε από τους γονείς ενός δο-
λοφονημένου κοριτσιού και σήμερα αριθμεί εκατοντάδες 
παραρτήματα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.17 
Στην Ελλάδα ενδεικτικά, η Περιφέρεια Ηπείρου πρόσφα-
τα με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότη-
τας των Φύλων, διοργάνωσε περί τα τέλη του 2018 (στην 
Άρτα, την Πρέβεζα και τα Ιωάννινα) ενημερωτικές εκδηλώ-
σεις για το σοβαρό θέμα της πρόληψης της παιδικής σεξου-
αλικής κακοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε ενημέρωση 
στους αρμόδιους φορείς, σε γονείς και παιδιά για τους στό-
χους της καμπάνιας «Ένα στα Πέντε»18 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και χορηγήθηκε ενημερωτικό υλικό, με το στόχο 
να διανεμηθεί στα σχολεία. 

17.  Για την εξέλιξη του θυματολογικού κινήματος στις ΗΠΑ βλ. 
Βλάχου, Β., «Το θυματολογικό κίνημα: Διαμόρφωση, τάσεις 
και εξέλιξη» στο Νέα κοινωνικά κινήματα. Εγκληματολογι-
κή προσέγγιση, Αρτινοπούλου Β. (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, 
2000, σελ. 220-223. 

18.  Η Καμπάνια «Ένα στα Πέντε» συνιστά μια πανευρωπαϊκή εκ-
στρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία αφορά στην 
πρόληψη, στην αντιμετώπιση και στον τερματισμό της σεξουα-
λικής κακοποίησης των παιδιών.

Εν κατακλείδι, η τήρηση ίσων αποστάσεων μεταξύ θύματος 
και κατηγορουμένου, η ύπαρξη ενός ανθρωποκεντρικού 
συστήματος δικαιϊκών κανόνων, η εφαρμογή του πνεύμα-
τος (ratio) και όχι του γράμματος του νόμου και η άμβλυν-
ση του αισθήματος της αδικίας, συνιστούν ορισμένες από 
τις σημαντικότερες, ίσως, αρχές από τις οποίες θα πρέ-
πει να διαπνέονται τα ποινικά συστήματα κάθε ευνομού-
μενης Πολιτείας, η οποία θα πρέπει να εμφυσήσει στους 
κοινωνούς της το αίσθημα εμπιστοσύνης στους θεσμούς. 
Παράλληλα η ύπαρξη υποστηρικτικών δομών, ειδικά εκ-
παιδευμένου προσωπικού, ευέλικτων προληπτικών προ-
γραμμάτων, η διαρκής ενημέρωση και η αλλαγή της νο-
οτροπίας και της κουλτούρας όλων μας στο ζήτημα της 
πρόληψης του εγκλήματος συνιστά το κλειδί, ώστε η πρό-
ληψη του εγκλήματος με τη συμμετοχή του θύματος να μη 
συνιστά μία ατραπό διαμέσου Συμπληγάδων, αλλά ουσια-
στικά μια πορεία στα υπήνεμα λιμάνια μιας ευνομούμενης 
Πολιτείας. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο 
Κ. Καβάφης στην «ΙΘΑΚΗ» του: 

«Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, 

αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου».

Κ. Καβάφης
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I. Εισαγωγικά
Η επιστημονική συζήτηση για τους παράγοντες που εξανα-
γκάζουν τους πολίτες σε υπακοή στους ρυθμιστικούς κανό-
νες της κοινωνικής συμβίωσης, έχει θέσει, μεταξύ άλλων, 
και το ζήτημα του ρόλου της εμπιστοσύνης στους μηχα-
νισμούς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου αλλά και της 
πρόληψης του εγκλήματος, για την επίτευξη τόσο κοινωνι-
κής συναίνεσης όσο και μιας διάθεσης συνεργασίας με τις 
αρχές. Μια συνολική θεώρηση των σχετικών ευρημάτων 
εμπειρικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί στη χώρα μας τα 
τελευταία χρόνια υποδεικνύει μια ιστορικά και πολιτισμικά 
εδραιωμένη επιφυλακτικότητα απέναντι στα Δικαστήρια 
και κυρίως την Αστυνομία. Υποστηρίζουμε ότι, η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα και στην αμερο-
ληψία των δύο αυτών θεσμών δεν αρκεί να αναιρέσει τη 
νομιμότητα της εξουσιαστικής τους δυνατότητας ούτε και 
τη συνεπή με αυτήν νομιμοποίησή τους. Η βάση αυτής της 
«στήριξης» και αποδοχής καθώς και η βάση της υπακοής 
στους νόμους, οι οποίες παραμένουν ισχυρές, είναι η θεμε-
λιακή σύμπτωση των αντιλήψεων στον «καθαρτήριο» ηθι-
κό κώδικα της κοινωνικής θέσμισης και συμβίωσης. Αυτή η 
σύμπτωση είναι και η βάση της συναίνεσης και της διάθε-
σης για συνεργασία όπου αυτή εντοπίζεται έστω και μειω-

μένη λόγω της «ιδιοσυγκρασιακού» τύπου αποστάσεις που 
πολιτισμικά οι Έλληνες κρατούν από τη συνεργατικού τύ-
που πρακτικές με τις συγκεκριμένες εξουσιαστικές δομές. 

II. Εμπειρικά δεδομένα και ερμηνείες 
Η παρούσα μελέτη στηρίζεται σε εμπειρικά ευρήματα συνα-
φών ερευνών του ΕΚΚΕ οι περισσότερες από τις οποίες δια-
θέτουν εκτός από πανελλαδική εμβέλεια και ευρωπαϊκή ή/
και διεθνή συγκριτική διάσταση. Για λόγους σχηματικούς, 
οι οποίοι όμως δεν στερούνται ουσιαστικού περιεχομένου, 
θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις ερευνητικές περιό-
δους στην εμπειρική διερεύνηση των ζητημάτων που απα-
σχολούν την παρούσα μελέτη: 
Το αρχικό εμπειρικό αποτύπωμα τόσο των ιστορικών δι-
αδικασιών όσο και των θεσμικών όρων συγκρότησης και 
λειτουργίας του επίσημου συστήματος άσκησης κοινωνι-
κού ελέγχου στην Ελλάδα εντοπίζεται κατά την μεταπολι-
τευτική περίοδο. Το «κλίμα» και το επιστημονικό «πνεύμα» 
της εποχής προσφερόταν για τη διερεύνηση του ζητήμα-
τος της εμπιστοσύνης στους θεσμούς εξουσίας μεταξύ των 
οποίων και οι θεσμοί άσκησης τυπικού κοινωνικού ελέγ-

Επίσημος κοινωνικός έλεγχος και πρόληψη του εγκλήματος

Ιωάννας Τσίγκανου
Διευθύντριας Ερευνών ΕΚΚΕ

Σύγχρονες προσεγγίσεις, εξετάζοντας τους παράγοντες 
που εξαναγκάζουν τους πολίτες σε υπακοή στους ρυθ-
μιστικούς κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης, έχουν θέ-
σει τόσο το ζήτημα της νομιμοποίησης των μηχανισμών 
άσκησης επίσημου κοινωνικού ελέγχου όσο και τον ρόλο 
της εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς αυτούς για την 
επίτευξη κοινωνικής συναίνεσης και διάθεσης συνεργα-
σίας με τις αρχές. Μάλιστα, ως γνωστόν η διάθεση συ-
νεργασίας με τις Αρχές μπορεί να διασφαλίσει την απο-
τελεσματική χάραξη και άσκηση πολιτικών πρόληψης 
του εγκλήματος και της παραβατικότητας σε τοπικό επί-
πεδο. Μια συνολική θεώρηση των σχετικών ευρημάτων 
εμπειρικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί στη χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια υποδεικνύει μια ιστορικά και πολι-
τισμικά εδραιωμένη επιφυλακτικότητα απέναντι στα Δι-
καστήρια και κυρίως την Αστυνομία. Όμως, η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα και στην αμε-
ροληψία των δύο αυτών θεσμών δεν αρκεί να αναιρέ-
σει τη νομιμότητα της εξουσιαστικής τους δυνατότητας 
ούτε και τη συνεπή με αυτήν νομιμοποίησή τους. Η βάση 
αυτής της «στήριξης» και αποδοχής καθώς και η βάση 
της υπακοής στους νόμους, οι οποίες παραμένουν ισχυ-
ρές, είναι η θεμελιακή σύμπτωση των αντιλήψεων στον 
«καθαρτήριο» ηθικό και αξιακό κώδικα της κοινωνικής 
θέσμισης και συμβίωσης. Αυτή η σύμπτωση είναι και η 
βάση της συναίνεσης και της διάθεσης για συνεργασία 
όπου αυτή εντοπίζεται έστω και μειωμένη λόγω της «ιδι-
οσυγκρασιακού» τύπου αποστάσεις που πολιτισμικά οι 
Έλληνες κρατούν από τη συνεργατικού τύπου πρακτικές 
με τις συγκεκριμένες εξουσιαστικές δομές.

Contemporary approaches, addressing the issue of law 
obedience have raised the question of the legitimacy of 
formal social control mechanisms and the role of trust in 
these mechanisms in achieving social cohesion and regu-
lation. Also, it is well known that citizens’ co-operation 
with the mechanisms exercising official controls can en-
sure the effective design and implementation of crime 
prevention policies. A comprehensive overview of rele-
vant empirical research findings in our country in recent 
years indicates a historically and culturally well-estab-
lished cautiousness towards the Courts and especially 
the Police. However, the lack of confidence in the effec-
tiveness and impartiality of these two institutions is not 
sufficient to call into question the legitimacy of their 
authoritative power and their legitimacy. The basis for 
this ‘support’ and acceptance, as well as the basis for 
obeying the laws, which still remain strong, is the fun-
damental coincidence of perception upon society’s mor-
al fabric. This coincidence is also the basis for social 
consensus and willingness for cooperation due to the 
‘idiosyncratic’ type of distance that culturally Greeks 
maintain from cooperative practices with formal social 
control mechanisms.
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χου.1 Ως αποτέλεσμα, ήδη από τις πρώτες έρευνες πολιτι-
κής κουλτούρας και συγκριτικής πολιτικής συμπεριφοράς 
τη δεκαετία του 1980 αναδείχθηκαν τα εξής: α) Μια υπο-
λογίσιμη «κρίση νομιμοποίησης» του συστήματος άσκησης 
τυπικού κοινωνικού ελέγχου στη βάση μιας θυμικού τύ-
που «αντιπάθειας» του κοινού απέναντι στην αστυνομία, 
το στρατό και τα δικαστήρια. β) Ο εντοπισμός μιας «ιδιοσυ-
γκρασιακού» τύπου διαφοροποίησης της ελληνικής περί-
πτωσης από τις περιπτώσεις των λοιπών χωρών του ευρω-
παϊκού νότου, (Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία) οι οποίες 
φέρουν κάποια κοινά ιστορικά, πολιτικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά συγκρότησης (ενδεικτικά, γειτνιάζουσες 
χώρες του ευρωπαϊκού νότου, επικράτηση φασιστικών κα-
θεστώτων, κ.λπ.).2 
Επιπλέον και ειδικότερα αναφορικά με το σύστημα απονο-
μής της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα κατά την ίδια 
περίοδο οι σχετικές εμπειρικές διερευνήσεις καταδεικνύ-
ουν ότι «η ποινική δικαιοσύνη διέρχεται κρίση στη συλλο-
γική συνείδηση του λαού. Η εικόνα που έχουν για το δικα-
στή τα μέλη της κοινωνίας είναι σαφώς υποτιμητική για 
ένα λειτούργημα τόσο σημαντικό σε μια κοινωνία που θέ-
λει να είναι δημοκρατική. Η πλειοψηφία των κοινωνικών 
μελών δεν δέχεται ότι ο δικαστής είναι αδέκαστος και αρ-
νείται ότι είναι ανεξάρτητος από την πολιτική εξουσία… Στη 
συλλογική συνείδηση του λαού ο δικαστής αμφισβητείται 
σε δύο θεμελιακές για το λειτούργημά του προϋποθέσεις: 
την εντιμότητα και την ανεξαρτησία από την πολιτική εξου-
σία. Το ¼ του δείγματος προσδίδει ταξικό περιεχόμενο στη 
λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης (ως προς το ότι δέχε-
ται ότι η δικαιοσύνη εγγυάται τα συμφέροντα της άρχου-
σας τάξης)… στις δε κατώτερες κοινωνικές τάξεις - σύμ-
φωνα με το κριτήριο του επαγγέλματος – το ποσοστό αυτό 
είναι πολύ μεγαλύτερο… πράγμα που δείχνει μια αλληλεπί-
δραση μεταξύ αποτελεσμάτων της καταστολής… και της ει-
κόνας που έχουν για την ποινική δικαιοσύνη τα στρώματα 
που πλήττονται περισσότερο από την καταστολή».3 Επίσης 
σημειώνεται ότι σε ένα σχετικά υψηλό ποσοστό του κοινού, 
(1/3), δεν είναι εμπεδωμένη η εμπιστοσύνη προς την ποι-
νική δικαιοσύνη. Τέλος, άξιο μνείας είναι ότι κατά το 1/3 
περίπου το κοινωνικό σώμα πιστεύει πως αν ο κατηγορού-
μενος είναι πλούσιος ή φτωχός έχει επίδραση στη μεταχεί-
ριση που θα τύχει από τη δικαιοσύνη.4 
Αυτή η σχέση ανάμεσα στη φτώχεια και τη δικαστική και δι-
καστηριακή προστασία εννόμων δικαιωμάτων και αγαθών 
επιβεβαιώνεται και σε μεταγενέστερες εμπειρικές αναλύ-
σεις κατά τις οποίες ενώ «η διασύνδεση διαθέσεων, στά-
σεων και συμπεριφορών αναφορικά με την προστασία δι-
καιωμάτων και έννομων αγαθών με την ανισοκατανομή 
των εισοδημάτων και τη «φτώχεια» φαίνεται πώς επαλη-
θεύεται, παράλληλα ανιχνεύονται και όψεις του κοινωνικο-

1.  Για περισσότερα, Τσίγκανου Ι., 2011, Επίμετρο: Από τις έρευ-
νες πολιτικής κουλτούρας και εκλογικής συμπεριφοράς στην ευ-
ρωπαϊκή κοινωνική έρευνα, στο συλλογικό τόμο Παπλιάκου Β., 
Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ., (εκδ)., 2011, Θεσμοί Αξίες 
Συμπεριφορές. Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινω-
νικής Έρευνας (2008-2009), Αθήνα, ΕΚΚΕ, σελ. 209-219. 

2.  Βλ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Ειδικό Τεύχος, 75 Α, 
1990, Πολιτική κουλτούρα: συγκριτικά στοιχεία και κριτικές θε-
ωρήσεις, Αθήνα, ΕΚΚΕ. 

3.  Δασκαλάκης Η. κ.ά., 1983, Η απονομή της ποινικής δικαιοσύνης 
στην Ελλάδα, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σελ. 354.

4.  Στο ίδιο, βλ. ανωτ. σημ., σελ. 354. 

ιστορικά κατασκευασμένου αξιοκανονιστικού συστήματος 
της ελληνικής κοινωνίας οι οποίες φαίνεται πως επηρεά-
ζουν τη διεκδίκηση συμφερόντων και την προστασία εννό-
μων αγαθών με τρόπο ανεξάρτητο από την κατάσταση της 
φτώχειας ή το εισόδημα των κοινωνικών μελών».5 
Η μελέτη της προσφυγής στη δικαιοσύνη για ολόκληρη τη 
μεταπολεμική περίοδο καταδεικνύει ότι ο Έλληνας πολίτης 
παρακάμπτει τη δυσπιστία του προς αυτήν και προσφεύγει 
αιτούμενος δικαστική συνδρομή και προστασία ως ασπίδα 
στις διοικητικής φύσης και δημόσιου χαρακτήρα αντιδικίες 
του με το κράτος. Την παρακάμπτει επίσης όταν θυματο-
ποιείται καθώς προσφεύγει – και με συντριπτικά ποσοστά 
– στη συνδρομή ένδικης ενεργητικής ή παθητικής έννομης 
προστασίας, επιζητώντας δικαίωση. Η στάση αυτή εμφα-
νίζεται σε σημαντικά αυξημένα ποσοστά στους άνδρες κυ-
ρίως, τους περισσότερο μορφωμένους πολίτες, τους Έλλη-
νες σε σχέση με τους αλλοδαπούς, τους εργαζόμενους και 
συνταξιούχους (πολίτες με σταθερό εισόδημα). Η δε μετα-
πολεμική οξεία «δικομανής» στάση των Ελλήνων, εγγενώς 
αντιφατική με τη διαπιστούμενη κρίση εμπιστοσύνης στο 
θεσμό της δικαιοσύνης, φαίνεται να έχει επηρεαστεί αρνη-
τικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες από το δείκτη του εισο-
δήματος καταγράφοντας μια εμφανή φθίνουσα πορεία.6 
Από την άλλη πλευρά, η προσφυγή στη συνδρομή των διω-
κτικών αρχών επηρεάζεται όχι μόνο από την εμπειρικά δια-
πιστωμένη κρίση εμπιστοσύνης αλλά και από την αρνητική 
στάση των Ελλήνων απέναντι στην «καταγγελία», καθώς 
αυτή είναι επιβαρυμένη στη συλλογική κοινωνική συνείδη-
ση με τον «δωσιλογισμό» και τη «ρουφιανιά».7 Η δε θέση 
της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία φαίνεται πως επηρε-
άζει την επιφυλακτικότητα των γυναικών θυμάτων να κα-
ταγγείλουν ιδίως τις λιγότερο ορατές όψεις θυματοποίησής 
τους όπως είναι η ενδο-οικογενειακή βία και κακοποίηση.8

Μια δεύτερη περίοδος αξιοποίησης εμπειρικών δεδομένων 
αναφορικά με την πορεία της εμπιστοσύνης στους θεσμούς 
άσκησης επίσημου κοινωνικού ελέγχου στη χώρα – αλλά 
και διεθνώς - αρχίζει λίγο πριν και εξελίσσεται μέσα στην 
πρόσφατη οικονομική κρίση (2009 κι εντεύθεν). Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο το ζήτημα της νομιμότητας και της νομι-
μοποίησης του επίσημου συστήματος άσκησης κοινωνικού 
ελέγχου στη σύγχρονη Ελλάδα, συνεξετάζονται σε σχέση 
και με την παράμετρο της κρίσης. Κατά την περίοδο αυτή, 
το βασικό ερευνητέο ερώτημα αφορά κυρίως τους όρους 
ουσιαστικής νομιμοποίησης του συστήματος άσκησης τυ-
πικού κοινωνικού ελέγχου ιδιαίτερα υπό το καθεστώς της 
τρέχουσας οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας 
που τη συνοδεύουν. Οι κύριες θεωρητικές υποθέσεις που 
ελέγχονται εμπειρικά αφορούν τους όρους και τις προϋπο-

5.  Τσίγκανου Ι. κ. ά., 2006, Προστασία Δικαιωμάτων και 
Έννομων Αγαθών: Όψεις, Στάσεις και Διαστάσεις Κοινωνικού 
Αποκλεισμού στη Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα, στο 
Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες, ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σελ. 251-262, εδώ, σελ. 257. 

6.  Στο ίδιο, ανωτ. σημ.
7.  Επίσης στο Μαγγανάς Α. κ. ά., 2003, Το πρόβλημα της καταγγε-

λίας – κατάδοσης. Τα δεδομένα μιας έρευνας, Ποινική Δικαιοσύ-
νη, τόμος 6, τεύχος 5, σελ. 558-565. 

8.  Βλ. ενδεικτικά, Τσίγκανου Ι. – Θανοπούλου Μ.: Εθνική έκθεση 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για θέ-
ματα Ισότητας των Φύλων με το ακρωνύμιο EGGSI«VIOLENCE 
AGAINST WOMEN AND THE ROLE OF GENDER EQUALITY, SOCIAL 
INCLUSION AND HEALTH STRATEGIES», Αθήνα, 2010.



142 Ι. ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

Εγκληματολογία 2019  Έτος 9ο

θέσεις παραχώρησης συναίνεσης στην άσκηση του τυπικού 
συστήματος κοινωνικού ελέγχου, καθώς και τους όρους 
και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης συνεργατικών κοινωνι-
κών πρακτικών στην άσκηση αυτή. Σημαντική παράμετρος 
της διερεύνησης παραμένει ο νομιμοποιητικός ρόλος και η 
λειτουργία της ηθικής και αξιοκανονιστικής πανοπλίας της 
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.
Όπως έχουμε ήδη τονίσει και αλλού9 στην πλέον σύγχρο-
νη συστηματική εμπειρική προσπάθεια διερεύνησης των 
προϋποθέσεων και των όρων νομιμοποίησης του συστή-
ματος άσκησης τυπικού κοινωνικού ελέγχου στην Ελλάδα 
και την Ευρώπη της κρίσης,10 το ζήτημα της νομιμοποίη-
σης της δικαιοσύνης και της αστυνομίας τοποθετείται επι-
στημολογικά στο γενικότερο πλαίσιο της αξιοκανονιστικής 
συγκρότησης των σύγχρονων κοινωνιών11 και υποκύπτει 
στις ιδέες των Durkheim και Weber ως προς το νομιμοποι-
ητικό ρόλο του κοινωνικού συστήματος αξιών, δηλαδή του 
ηθικού κανονιστικού πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο το ζήτη-
μα της «νομιμότητας» αναδεικνύεται ως όρος νομιμοποίη-
σης των θεσμών όταν αυτοί λειτουργούν νόμιμα καθώς η 
«νομιμοποίηση» ορίζεται ως «το κυριαρχικό δικαίωμα της 
άσκησης κυβερνητικής εξουσίας και η αναγνώριση από 
τους κυβερνώμενους αυτού του δικαιώματος».12 Στην προ-
σέγγιση αυτή είναι εμφανής η επιρροή της θεωρητικής και 
επιχειρησιακής διάκρισης ανάμεσα στην «κανονιστική (ή 
αντικειμενική) νομιμοποίηση» η οποία χρησιμοποιείται για 
να περιγράψει το κατά πόσον κρατικοί θεσμοί απαντούν 
σε συγκεκριμένα επιθυμητά κοινωνικά αιτήματα και την 
«εμπειρική (ή υποκειμενική) νομιμοποίηση» η οποία χρη-

9.  Τσίγκανου Ιωάννα (2015). «Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος στην 
Ελλάδα της Κρίσης: Ζητήματα Νομιμότητας και Νομιμοποίησης», 
στο Γεωργαράκης Ν., Δεμερτζής Ν., (επ.), Το Πολιτικό Πορτραί-
το της Ελλάδας, Αθήνα, Gutenberg - EKKE, σελ. 75-107. 

10.  Βλ. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, (συντομογραφικά με το δι-
εθνές της λογότυπο, ESS - European Social Survey), 5ος γύρος, 
η οποία διενεργήθηκε στην Ευρώπη και την Ελλάδα το 2011.

11.  Βλ. σχετικά κείμενα εργασίας της κατασκευής της σχετικής θεματικής 
ενότητας του ερωτηματολογίου του ESS του 5ου γύρου από τους Jackson 
J., Hough M., Farrall St., Keijser J & Aromaa K., European Social Survey 
(2011) Round 5 Module on Trust in the Police and Courts - Question 
Design Template for ESS National Coordinators. London: Centre for 
Comparative Social Surveys, City University London, καθώς και σχετικές 
αναλύσεις στα: Jackson, J., Bradford, B., Kuha, J. and Hough, M. (2015). 
‘Empirical Legitimacy as Two Connected Psychological States’, in , 
Mesko, G. and Tankebe, J. (eds.), Improving Legitimacy of Criminal 
Justice in Emerging Democracies, Springer, pp. 137-160. Jackson, J. , 
Kuha, J., Hough, M., Bradford, B., Hohl, K. and Gerber, M. M. (2013). 
‘Trust and legitimacy across Europe: A FIDUCIA report on comparative 
public attitudes towards legal authority’, FIDUCIA deliverable to 
the European Commission. Hough, M., Jackson, J. and Bradford, B. 
(2013). ‘The Drivers of Police Legitimacy: Some European Research’, 
Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 8, 2, 144-
165. Hough, M., Jackson, J. and Bradford, B. (2013, forthcoming). 
‘Legitimacy, Trust and Compliance: An Empirical Test of Procedural 
Justice Theory Using the European Social Survey’, in Tankebe, J. and 
Liebling, A. (eds.) Legitimacy and Criminal Justice: An International 
Exploration, Oxford: Oxford University Press. Hough, M., Jackson, J. and 
Bradford, B. (2013). ‘The Governance of Criminal Justice, Legitimacy 
and Trust’, in Body-Gendrot, S., Lévy, R., Hough, M. Snacken, S. and 
Kerezsi, K. The Routledge Handbook of European Criminology, Oxon: 
Routledge. pp. 243-265. European Social Survey (2012). ‘Policing by 
Consent: Understanding the Dynamics of Police Power and Legitimacy’, 
ESS Country Specific Topline Results Series Issue 1 (UK). By Jackson, J., 
Hough, M., Bradford, B., Hohl, K. and Kuha, J.

12. Hough M. and Maffei St., 2013, σελ. 5.

σιμοποιείται για να περιγράψει το κατά πόσον τα υποκεί-
μενα που υπόκεινται στην ασκούμενη εξουσία την νομι-
μοποιούν ανεξάρτητα από την αντικειμενική της επιτυχία 
και ανταπόκριση στα γενικά αποδεκτά κοινωνικά αιτήμα-
τα.13 Από την πρόκριση προς εμπειρική διερεύνηση μόνον 
της τελευταίας συνάγεται ότι η αντικειμενική νομιμοποίη-
ση ερείδεται στην τεκμηρίωση της υποκειμενικής. Αυτή η 
προσέγγιση τείνει να ταυτίσει τις πεποιθήσεις του κοινωνι-
κού σώματος περί νομιμοποίησης με τον σεβασμό και την 
υπακοή στους υπό διερεύνηση εξουσιαστικούς θεσμούς.14 
Αυτό σημαίνει ότι μια βάσιμη εννοιολογική και εμπειρικά 
τεκμηριώσιμη αποκωδικοποίηση της «νομιμοποίησης» θα 
πρέπει εκτός από την αναγνώρισή της από το κοινωνικό 
σώμα να συμπεριλαμβάνει τρεις επιμέρους εννοιολογικές 
παραμέτρους: την υποχρέωση των πολιτών προς συμμόρ-
φωση/υπακοή, τη νομιμότητα του εξουσιαστικού θεσμού 
και μια κοινή ηθική βάση. Θα πρέπει δηλαδή να συνεξε-
τάζεται το κατά πόσον: α) οι κυβερνώμενοι παρέχουν εθε-
λοντικά συναίνεση και αναγνώριση στον εξουσιαστικό θε-
σμό, β) η συναίνεση αυτή βασίζεται αφενός στην νομότυπη 
λειτουργία του ίδιου του θεσμού και αφετέρου στην ηθικά 
«ευθυγραμμισμένη» συμπεριφορά του με τον ηθικό κώδικα 
της κοινωνίας.15 Με τον τρόπο αυτό οι θεσμοί εξουσίας δεν 
νομιμοποιούνται στη βάση της συμμόρφωσης του κοινω-
νικού σώματος προς την εξουσία τους παρά μόνον όταν οι 
θεσμοί αυτοί ενεργούν ηθικά και εντός των ορίων του νό-
μου (νόμιμα).16 Στην περίπτωση δε που ο στόχος της εμπει-
ρικής διερεύνησης είναι η συνδυαστική αποτίμηση των δε-
δομένων για τη συγκρότηση ενός μοντέλου κοινωνικής 
ρύθμισης βασισμένου στην κοινωνική αξία της νομιμοποίη-
σης απαραίτητη είναι και η συνοδευτική εξέταση του εργα-
λειακού ρόλου που ενδεχομένως διαδραματίζουν προς την 
κατεύθυνση αυτή «συνεργατικά μοντέλα» που βασίζονται 
στην παράμετρο της «εμπιστοσύνης» ή της «αποτροπής».17 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μια επαρκής συζήτηση για 
τη νομιμοποίηση του τυπικού συστήματος άσκησης κοινω-
νικού ελέγχου στην Ελλάδα της κρίσης θα πρέπει να βα-
σίζεται σε εμπειρικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν όχι 
μόνο την αποδοχή της συνταγματικής νομιμότητας των δι-
καστηρίων και της αστυνομίας, αλλά κυρίως την εμπιστο-
σύνη των πολιτών τόσο στη διαδικαστική όσο και στην ου-
σιαστική λειτουργία τους κατά τρόπο νόμιμο και ηθικό: την 
αμεροληψία και την αποτελεσματικότητά τους, τη συμβο-
λή τους στην εμπέδωση του αισθήματος δικαίου, την εφαρ-
μογή των νόμων και την αποτροπή του εγκλήματος, καθώς 
και την ανάπτυξη συνεργασιών με τους πολίτες για την επί-
τευξη κοινωνικής ευνομίας και ευταξίας. 

13.  Hinsch W., 2008, Legitimacy and Justice”, Kuhnelt J., ed., 
Political Legitimation without Morality ?, USA, Springer. Hinsch 
W., 2010, Justice, Legitimacy and Constitutional Rights”, 
Critical Review of International Social and Political Philosophy, 
no 13(1), 39-54.

14.  Tyler TR, 2006, Why People Obey the Law, New Haven, Yale 
University Press. 

15.  Beetham D., 1991, The Legitimation of Power, London, 
Macmillan.

16.  Hough M. and Maffei St., 2013, σελ. 6. 
17.  Jackson J., Hough M., Farrall St., Keijser J & Aromaa K., 

European Social Survey (2011) Round 5 Module on Trust in the 
Police and Courts - Question Design Template for ESS National 
Coordinators. London, Centre for Comparative Social Surveys, 
City University London, pg. 1-2 
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Μια συνολική θεώρηση των σχετικών ευρημάτων εμπειρι-
κών ερευνών που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα της κρίσης 
υποδεικνύει τα ακόλουθα:
Η κρίση εμπιστοσύνης εντοπίζεται σε διαφορετικές βάσεις 
για κάθε έναν πόλο του συστήματος άσκησης τυπικού κοι-
νωνικού ελέγχου. Η αστυνομία αντιμετωπίζεται με μεγα-
λύτερη καχυποψία που εντοπίζεται στην παράμετρο του 
αυταρχισμού ενώ για τα δικαστήρια αμφισβητείται η διαδι-
καστική τους αποτελεσματικότητα κατά την επιβολή κυρώ-
σεων στους ενόχους. Η κρίση εμπιστοσύνης ενδυναμώνεται 
από την προσλαμβανόμενη διαφθορά και τη διαπλοκή της 
εκτελεστικής με τη νομοθετική εξουσία που και οι δύο στις 
αντιλήψεις του κοινού «επιχειρούνται» σε συντριπτικά πο-
σοστά. Η κρίση εμπιστοσύνης επίσης ενδυναμώνεται από τη 
βαθειά και παγιωμένη πλέον πεποίθηση του ελληνικού κοι-
νού σε μια ασυνείδητη «ταξικότητα» κατά την απονομή της 
δικαιοσύνης και τη συμπεριφορά της αστυνομίας υπέρ των 
«πλουσίων» και σε διακριτική μεταχείριση και των δύο πό-
λων του συστήματος σε βάρος των «αδυνάτων». Η κρίση 
εμπιστοσύνης όμως στην αποτελεσματικότητα και στην αμε-
ροληψία των δύο θεσμών δεν φτάνουν να αναιρέσουν τη 
νομιμότητα της εξουσιαστικής τους δυνατότητας ούτε και 
τη συνεπή με αυτήν νομιμοποίησή τους. Η βάση αυτής της 
«στήριξης» και αποδοχής καθώς και η βάση της υπακοής 
στους νόμους και στην εφαρμογή τους, οι οποίες παραμέ-
νουν ισχυρές, είναι η θεμελιακή σύμπτωση των αντιλήψε-
ων στον «καθαρτήριο» ηθικό και αξιακό κώδικα της κοινω-
νικής θέσμισης και συμβίωσης. Αυτή η σύμπτωση είναι και 
η βάση της συναίνεσης και της διάθεσης για συνεργασία, 
όπου αυτή εντοπίζεται έστω και μειωμένη, λόγω της «ιδι-
οσυγκρασιακού» τύπου αποστάσεις που πολιτισμικά οι Έλ-
ληνες κρατούν από συνεργατικού τύπου πρακτικές με τις 
συγκεκριμένες εξουσιαστικές δομές. Καθώς, τέλος, η οικο-
νομική κρίση δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει σημαντικά τις 
παραπάνω στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές τουλάχι-
στον κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής των πολιτικών λι-
τότητας (2010-2011) οι όποιες περαιτέρω αμφισβητήσεις 
και επικρίσεις πρέπει να αναζητηθούν ερμηνευτικά σε άλλα 
πεδία των κοινωνικών διευθετήσεων και διακανονισμών.18 
Αποδεικνύεται, δηλαδή, ότι η οικονομική κρίση συνιστά μια 
μοναδική ευκαιρία για τους θεσμούς άσκησης του τυπικού 
κοινωνικού ελέγχου στη χώρα (αστυνομία και δικαστήρια) 
να αμβλύνουν την υφιστάμενη δυσπιστία και να κερδίσουν 
έδαφος προς την κατεύθυνση μιας καθολικής νομιμοποίησης 
και ευρύτατης αποδοχής τους. Επίσης διαπιστώνεται ότι το 
έδαφος για εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόλη-
ψης ενδέχεται να είναι πιο γόνιμο από άλλες ιστορικο-πολι-
τισμικές περιόδους όπως αυτό θα καταστεί ιδιαίτερα ευκρι-
νές και στη συνέχεια. 
Μία τρίτη περίοδος στο εμπειρικό αποτύπωμα των σχετι-
κών με την εμπιστοσύνη στο επίσημο σύστημα άσκησης 
κοινωνικού ελέγχου ερευνών σημαίνεται με δεδομένα που 
προέρχονται από διεθνείς συγκριτικές έρευνες στις οποίες 
συμμετείχε και το ΕΚΚΕ,19 οι οποίες προσφέρονται επίσης 

18.  Μαλούτας κ. ά. (2012), Προκαταρκτική εμπειρική διερεύνηση 
των επιπτώσεων της κρίσης στην Αθηναϊκή κοινωνία, Αθήνα, 
ΕΚΚΕ, (αδημοσίευτη). 

19.  Βλ. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (2000-2011), Τσίγκανμου Ι., 
National; Co-ordinator 2009-2011, Παγκόσμια Έρευνα Αξιών 
2017, όπου το ΕΚΚΕ είναι συντονιστής των εμπειρικών ερευ-
νών στην Ελλάδα και Τσίγκανου Ι., συνυπεύθυνη έρευνας εκ 
μέρους του ΕΚΚΕ.

και για την στάθμιση των απαντήσεων αναφορικά με το κυ-
ρίαρχο σύστημα αξιών των σύγχρονων κοινωνιών και μά-
λιστα εν μέσω μιας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Οι 
έρευνες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς μας βοηθούν 
να στοχαστούμε περισσότερο και αναφορικά με την παρά-
μετρο της πρόληψης του εγκλήματος. Όπως προαναφέρ-
θηκε η διάθεση συνεργασίας με τις αρχές συνιστά ένα από 
τα πλέον βασικά μεγέθη για έναν επιτυχημένο σχεδιασμό 
και εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής πρόληψης20 η οποία 
όμως με τη σειρά της συναρτάται με το ζήτημα της εμπι-
στοσύνης στους θεσμούς άσκησης του επίσημου κοινωνι-
κού ελέγχου. 
Σχετικά δεδομένα ως προς τα ζητήματα αυτά προτείνουν 
τα κάτωθι: 
Η διαχρονική ανάλυση δεδομένων της Παγκόσμιας Έρευ-
νας Αξιών (World Values Survey) η οποία διενεργείται ανά 
διετία σε παγκόσμια κλίμακα, όπως αυτή προτείνεται από 
τους εμπνευστές της πολιτικούς επιστήμονες Ρόναλντ Ίν-
γκελχαρτ και Κρίστιαν Γουέλτσελ υποδεικνύει ότι, διαχρο-
νικά, δύο είναι οι βασικές διαστάσεις που ερμηνεύουν τις 
διαπολιτισμικές διαφορές στο σύγχρονο κόσμο. Η μία δι-
άσταση είναι αυτή που ορίζεται από την αντίθεση των πα-
ραδοσιακών με τις κοσμικές αξίες και η δεύτερη αυτή που 
ορίζεται από την αντίθεση ανάμεσα στις ανάγκες επιβίω-
σης και τις επιθυμίες της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης. 
Στην ουσία τους οι δύο διαστάσεις αυτές περιγράφουν έναν 
κόσμο ο οποίος έχει ως υπόβαθρο μία διάσταση αξιών και 
μία διάσταση αναγκών. Οι διαστάσεις αυτές ορίζουν ένα 
επίπεδο/χάρτη, πάνω στο οποίο τοποθετούνται με στατι-
στικές τεχνικές ανάλυσης αντιστοιχιών (correspondence 
analysis) οι χώρες στις οποίες διεξάγεται η έρευνα. 
Αναφορικά με το ζήτημα που μας απασχολεί στο παρόν 
κείμενο, είναι γνωστό το επιχείρημα ότι η οικονομική κρί-
ση επήλθε ως παρακολούθημα μιας προηγούμενης ηθικής 
κρίσης ή κρίσης αξιών. Ερευνητικά δεδομένα προτείνουν 
ότι στη στροφή του 21ου αιώνα η Ελλάδα «στον παγκό-
σμιο χάρτη εκείνης της Εποχής, κινείται στα «σύνορα» του 
κεντρικού cluster που αποτελείται κυρίως από χώρες της 
κεντρικής «καθολικής Ευρώπης» και της «προτεσταντικής 
Ευρώπης». Κατέχει μία εξαιρετική θέση τόσο ως προς την 
ιεράρχηση των αναγκών όσο και ως προς τη διάσταση των 
αξιών».21 Στη συνέχεια, κατά τα πρώτα χρόνια έλευσης της 
κρίσης (WVS Παγκόσμιος χάρτης αναγκών και αξιών 2010-
2014)22 παρατηρείται εμπειρικά ότι η χώρα μας «συνεχίζει 
να μετέχει στην «καθολική ζώνη» της Ευρώπης… και ιδίως 
(και αυτό είναι το ισχυρότερο σημείο εγγύτητας της) μαζί 
με μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πορτογαλία, 
Ισπανία και η Κροατία… Συγκριτικά με τη θέση που κατείχε 
στον παγκόσμιο χάρτη την περίοδο 1999-2004, όμως φαί-
νεται να υποχωρεί σημαντικά και ως προς τον άξονα των 
αναγκών όσο και ως προς τον άξονα των αξιών… μέσα σε 
μια δεκαετία (2000 έως 2010) … (παρά το γεγονός ότι εξα-
κολουθεί να) βρίσκεται περίπου στο κέντρο του παγκόσμι-

20.  Βλ. Ενδεικτικά και αντί άλλων Ζαραφωνίτου Χρ., (2003), Η 
πρόληψη του εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο, Αθήνα, Νομική 
Βιβλιοθήκη. 

21.  Φαναράς Στρ., (2018), ΑΞΊΕΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎ-
ΝΗ, Αθήνα, ΔιαΝεοσις, σελ. 7.

22.  Περισσότερες πληροφορίες: http://www.worldvaluessurvey.
org/WVSContents.jsp.
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ου χάρτη τόσο ως προς τις αξίες όσο και ως προς τις αν-
θρώπινες επιδιώξεις και ανάγκες».23 
Αναφορικά με την εμπιστοσύνη στους θεσμούς η WVS 2017 
υποδεικνύει ότι ενώ η πολιτική εμπιστοσύνη εξακολουθεί να 
κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα η ιεραρχία της εμπιστοσύ-
νης στους θεσμούς επιβραβεύει εξαιρετικά και στην υψη-
λότερη θέση τα Πανεπιστήμια (δείκτης εμπιστοσύνης 82%), 
κατά δεύτερο λόγο τις Ένοπλες Δυνάμεις (80%), κατά τρίτο 
λόγο την Αστυνομία (71%), κατά τέταρτο λόγο την Εκκλησία 
(65%) και κατά πέμπτο λόγο την Δικαιοσύνη - τα Δικαστή-
ρια (59%).24 Συγχρόνως υποδεικνύεται ότι ενώ περί τα μέσα 
της 1ης δεκαετίας του 21ου αιώνα η χώρα ευθυγραμμιζόταν 
αξιακά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σήμερα διακατέχεται 
από μια αναδίπλωση σε αξιακά προτάγματα του παρελθό-
ντος, καθώς διαπιστώνεται ένα διάχυτο κλίμα καχυποψίας 
για τον «άλλο», ισχυρά συσχετισμένο με τη χαμηλή πολιτι-
κή εμπιστοσύνη, όταν αυτός ο «άλλος» δεν είναι οικείο πρό-
σωπο. Από την άλλη πλευρά, το 91% συμφωνεί με τη φρά-
ση ότι «πρέπει να είναι κανείς ιδιαίτερα προσεκτικός/ή στις 
συναλλαγές του με τους ανθρώπους» και μόνο το 8% συμ-
φωνεί με τη φράση «οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άξι-
οι εμπιστοσύνης». Στη βάση αυτών των δεδομένων αναλυ-
τές «βλέπουν» μια επιστροφή του «συντηρητισμού» καθώς 
φαίνεται ότι η μεταρρυθμιστική αντίληψη σχετίζεται έντονα 
με τη (χαμηλή) εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς κυ-
ρίως (όπως Εκλογές, Κοινοβούλιο, Κυβέρνηση) ενώ η «συ-
ντηρητική» αντίληψη σχετίζεται κυρίως με κατασταλτικούς 
θεσμούς (Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις) και τέλος η αντίλη-
ψη της «επαναστατικής αλλαγής» με την «αμφίβολης» έντα-
σης και διάρκειας εμπιστοσύνη σε συνδικαλιστικές και κοι-
νωνικές οργανώσεις (Εργατικά συνδικάτα, Γυναικείες και 
Περιβαλλοντικές οργανώσεις).25

III. Αντί επιλόγου
Τα εμπειρικά δεδομένα ερευνών των διαδοχικών περι-
όδων τις οποίες εξετάσαμε μας βοηθούν να ανιχνεύσου-
με τη διαμόρφωση τάσεων σε φλέγοντα ζητήματα πολιτι-
κού και κοινωνικού προβληματισμού. Είναι σαφές ότι με 
την ολοκλήρωση και της Παγκόσμιας έρευνας αξιών (2017) 
και στη χώρα μας και μάλιστα για πρώτη φορά, οι πολι-
τικοί και κοινωνικοί επιστήμονες τόσο στη χώρα μας όσο 
και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο έχουν στη διάθεσή 
τους πληθώρα δεδομένων για επιστημονική συζήτηση και 
προβληματισμό. Στο κείμενο αυτό επιχειρήσαμε μια αρχική 
ανάγνωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Οι δε σχετικές 
ερμηνείες σε καμιά περίπτωση δε δεσμεύουν τον οποιοδή-
ποτε μελλοντικό χρήστη των σχετικών δεδομένων. 
Ως κατακλείδα της περιήγησης την οποία διενεργήσαμε θα 
λέγαμε ότι πράγματι, η Ελλάδα στον καθρέφτη της Ευρώ-
πης, ως προς τους αξιακούς προσανατολισμούς, επιστρέ-
φει στη θέση που παραδοσιακά καταλάμβανε, μια θέση που 
χαρακτηρίζεται από την έμφαση σε συντηρητικές αξίες σε 
αντίθεση με εκείνες της ατομικής αυτονομίας και της αλ-
λαγής.26 Αυτό το επιχείρημα υποστηρίζεται από δεδομένα 

23.  Φαναράς Στρ., (2018), ΑΞΊΕΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎ-
ΝΗ, Αθήνα, ΔιαΝεοσις, σελ. 7 – 8. 

24.  Φαναράς Στρ., (2018), σελ. 19.
25.  Φαναράς Στρ., (2018), σελ. 28-29.
26.  Βούλγαρης Ι., (2007): «Η Ελλάδα στον καθρέφτη της Ευρώ-

πης. Εθνικές πολιτικές – πολιτισμικές τάσεις και παγκοσμιο-

που υποδεικνύουν τη συντηρητικοποίηση της ελληνικής 
κοινωνίας σε αντιδιαστολή με την πολιτική κουλτούρα της 
δεκαετίας του 1980 στην οποία ηγεμόνευαν τα στερεότυπα 
της «δημοκρατικής- προοδευτικής παράταξης. Συγκεκριμέ-
νες μεταβλητές ενισχύουν αυτό το επιχείρημα όπως η αυ-
τοτοποθέτηση των πολιτών στον άξονα Αριστερά - Δεξιά, 
που δείχνει μια συνεχή μετατόπιση του μέσου όρου προς τα 
δεξιά, η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη απέναντι στην αστυνομία 
και τους νόμους / δικαιοσύνη σε αντιδιαστολή με την απα-
ξίωση του Κοινοβουλίου και των πολιτικών ταγών, η πτώ-
ση του πολιτικού ενδιαφέροντος, η συχνότητα της προσευ-
χής και του εκκλησιασμού.27 
Σήμερα μπορούμε να ανιχνεύσουμε συγκεκριμένες τάσεις 
παγίωσης πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών αλλά 
και άλλες που φαίνεται να αλλάζουν κατά τη διαδρομή του 
χρόνου. 
Μια γενική διαπίστωση είναι πως στη μέση περίπου της 
πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, τα μεγέθη που αναλύ-
θηκαν αναδεικνύουν τάσεις σύγκλισης με τη λοιπή Ευρώ-
πη. Με το τέλος της δεκαετίας, οι τάσεις αυτές καθίστανται 
αποκλίνουσες. Σαν να υπήρξε μια σημαντική ευκαιρία σύ-
γκλισης με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι που στην πορεία χά-
θηκε. 
Ως προς τα επιμέρους, κατ’ αρχάς διαπιστώνεται η παγί-
ωση μιας τάσης πολιτικής αποξένωσης των Ελλήνων πολι-
τών από την πολιτική, τα κόμματα, τους πολιτικούς, αλλά 
και θεσμούς, όπως η δικαιοσύνη, το κοινοβούλιο, η αστυ-
νομία, σε μεγαλύτερο βαθμό από τους λοιπούς Ευρωπαί-
ους. Η απαξίωση των πολιτικών, και ο πολιτικός κυνισμός 
διευρύνεται.28

Ένα συνεχώς διογκούμενο αίσθημα ανασφάλειας διαπερ-
νά τόσο τις διαπροσωπικές σχέσεις όσο και τη στάση μας 
απέναντι στην πολιτική και την οικονομική μας κατάσταση, 
καθιστώντας ζητούμενο την ύπαρξη κοινωνικής συνοχής 
αλλά και της ανοιχτής δημοκρατίας. Είναι ίσως αναπόφευ-
κτη, με δεδομένη την αίσθηση της απειλής να χαρακτηρίζει 
το ελληνικό κοινό, μια συντηρητικότητα που εκφράζεται με 
αποδοχή - αν και με εμφανείς τάσεις υποχώρησης - σε θε-
σμούς «ασφαλείας» - όπως ο στρατός και η αστυνομία. Η 
επιφυλακτικότητά μας μάλιστα στρέφεται όχι μόνον απέ-
ναντι στην κοινωνία γενικά αλλά αφορά και τους συναν-
θρώπους μας, παίρνοντας διαστάσεις «αλλοφοβίας». Κα-
τέχουμε χαμηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης στις σχέσεις μας 
με τους ανθρώπους, η κοινωνική αλληλεγγύη εμφανίζεται 
αρκετά τραυματισμένη και η δυσπιστία μας εκτείνεται μέ-
χρι την αντίληψη ότι οι άνθρωποι καιροφυλακτούν για να 
μας εκμεταλλευτούν. Πιστεύουμε πως η συμπεριφορά των 
ανθρώπων καθορίζεται από ιδιοτέλεια ενώ εμφανής είναι 
η διάχυση ενός αισθήματος αδικίας, αναξιοκρατίας, ανομί-
ας και απειθαρχίας, ενώ η δυσανεξία προς άτομα διαφορε-

ποίηση», στο Καφετζής Π. – Μαλούτας Θ. – Τσίγκανου Ι. (επ.): 
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ – Ανάλυση Δεδομένων της Ευ-
ρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας - ESS», Αθήνα, ΕΚΚΕ, σελ. 38-
61, όπ.π., σελ. 39. 

27.  Βλ. Ι. Βούλγαρης (2007), όπ.π., σελ. 56-57.
28.  Δεμερτζής Ν., Παπλιάκου Β., (2007): «Πολιτικός κυνισμός, 

πολιτική συμμετοχή και ΜΜΕ: Μια συγκριτική ανάλυση», στο 
Καφετζής Π. – Μαλούτας Θ. – Τσίγκανου Ι. (επ.): «ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ – Ανάλυση Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοι-
νωνικής Έρευνας - ESS», Αθήνα, ΕΚΚΕ, σελ. 161-192.
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τικής φυλής, εθνότητας, και τους κάθε μορφής μετανάστες 
εμφανίζεται αυξημένη. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η σχετικά αυξημένη εμπιστοσύνη προς 
τον στρατό και την Αστυνομία «μπορεί να συσχετίζεται με 
αυταρχικές συνεκδοχές αφ’ ενός ή να ενεργοποιεί ένα φα-
ντασιακό και ευκταίο αντιστάθμισμα ευταξίας απέναντι σε 
μια διάχυτη αίσθηση ανομίας και κλονισμού κάποιων κανό-
νων και προτύπων αφ’ ετέρου».29 
Τα δεδομένα - για ολόκληρη τη δεκαετία - πραγματικά επι-
βεβαιώνουν «μια συστάδα αξιών και αντιλήψεων που όλες 
μαζί, στη νοηματική τους αλληλεξάρτηση, δείχνουν ότι έχει 
ενεργοποιηθεί ένα εθνοτικό-πολιτισμικό σύστημα πεποιθή-
σεων κλειστό και εσωστρεφές»,30 με μια «υψηλή διάχυ-
τη θρησκευτικότητα η οποία δεν μετατρέπεται σε ανάλογο 
βαθμό σε εκκλησιαστική πρακτική παρά το γεγονός ότι τα 
τελετουργικά στοιχεία του ορθόδοξου δόγματος βοηθούν 
ώστε η εκκλησία να καταστεί το επίκεντρο της θρησκευ-
τικής ζωής. ...Πρόκειται για μια αυστηρά εξατομικευμένη 
θρησκευτικότητα ...ο δε πυρήνας της εκκοσμίκευσης πα-
ρουσιάζεται εξαιρετικά συρρικνωμένος».31

 Εντός αυτού του αξιοκανονιστικού πλαισίου η παγκό-
σμια έρευνα αξιών εντός της μεγέθυνσης της οικονομικής 
κρίσης έρχεται να επιβεβαιώσει προηγούμενο ισχυρισμό 
μας ότι επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο το φαντα-
σιακό αίτημα των πολιτών για μια δικαιοσύνη «ασπίδα» 
και «καταφύγιο» απέναντι στην «αδικία» και εξαρτά την 
παροχή εμπιστοσύνης και άρα και νομιμοποίησης του τυ-
πικού συστήματος άσκησης κοινωνικού ελέγχου από την 
ικανοποίηση ή μη του αιτήματος αυτού. Η οικονομική κρί-
ση ως εκ τούτου ίσως συνιστά μια μοναδική ευκαιρία για 
τους θεσμούς άσκησης του επίσημου κοινωνικού ελέγχου 
στη χώρα (αστυνομία και δικαστήρια) να αμβλύνουν την 
υφιστάμενη κρίση εμπιστοσύνης και να κερδίσουν έδαφος 
προς την κατεύθυνση μιας καθολικής νομιμοποίησης και 
ευρύτατης αποδοχής τους. Επιπλέον συνιστά μια μοναδική 
ευκαιρία αφενός για την εμπέδωση συνεργατικών πρακτι-
κών αστυνόμευσης και αφετέρου για την χάραξη και εφαρ-
μογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόληψης.
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Ι.   Βία λόγω (γυναικείου) φύλου – 
Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Όπως εύστοχα έχει επισημανθεί, η ενδοοικογενειακή βία 
αποτελεί «αθέατη εγκληματικότητα»1. Η βία στην οικογέ-
νεια δεν είναι βεβαίως ιδιωτική υπόθεση μόνο2. Δεν είναι 
δηλαδή προσωπική μόνον υπόθεση του δράστη και του θύ-
ματος, αλλά είναι υπόθεση κοινωνική3. 
Η βία κατά των γυναικών αντιμετωπίζεται πλέον, ειδικά 
στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόλη-
ψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας4, ευρύτερα γνωστής ως «η Σύμβα-
ση της Κωνσταντινούπολης», η οποία διαπνέεται από την 

1.  Για την ενδοοικογενειακή βία βλ. αντί άλλων, Πλεύρη, Η 
νομοθετική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στην 
Ελλάδα και την Κύπρο, ΕφΑΔΑστΔικΔικ 2015, 591-609 = 
Επιθεώρηση Οικογενειακού Δικαίου (Λευκωσία, Κύπρος), 23ος 
τόμος, έτος 6ο, τεύχος 3ο, σελ. 7-29 = Α΄ Τιμητικός Τόμος για 
τον καθηγητή Νέστορα Κουράκη, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 
2016, σελ. 1811-1859, Διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: 
http://www.ant-sakkoulas.gr/book.php?id=9726 και στην 
ιστοσελίδα http://crime-in-crisis.com.Τομαρά, Διαστάσεις 
της Ενδο-Οικογενειακής Βίας: Ο Ν 3500/2006 και ο ρόλος των 
ειδικών ψυχικής υγείας, Πρακτικά Επιμορφωτικής Ημερίδας, 
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 80· Γιοβάνογλου, ΠοινΔικ 2009, 
94 επ.

2.  Βλ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, ΝοΒ 2012, 244.
3.  Βλ. σχετ. ανάπτυξη σε Γεροστάθου, ΕφΑΔ 2014, 987 επ.
4.  Η οποία υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη κατά την 121η 

συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 11.5.2011.

θέση ότι η βία κατά των γυναικών είναι μορφή βίας βασι-
σμένης στο φύλο, δηλαδή έμφυλης βίας, η οποία στρέφε-
ται κατά γυναικών ακριβώς επειδή είναι γυναίκες5. 
Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχει υπογραφεί (εξ αρ-
χής από 11.05.2011) και κυρωθεί και από την Ελλάδα με 
τον Ν 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018)6 και έχει την ισχύ 
που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγματος.

5.  Για την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης βλ. Πλεύρη, Η 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών 
και η υπογραφή της από την Ελλάδα και την Κύπρο, ΔτΑ 
(Δικαιώματα του Ανθρώπου), 74/2017, 853-871. την ίδια, Βία 
κατά των γυναικών στο πλαίσιο της οικογένειας στην Κυπριακή 
και Ελληνική έννομη τάξη – Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
για τη βία κατά των γυναικών (στην αγγλική γλώσσα), Τιμητικός 
Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Ε.Κ.Π.Α., κο Νέστορα Κουράκη, 
Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice and the way forward, 
Essays in Honour of Professor Nestor E. Courakis, Vol. II., Ant. 
S.Sakkoulas Publications L.P., Chapter, VIII. European Criminal, 
Human Rights and Crisis, σελ. 1005-1027 = http://en.crime-in-
crisis.com/= Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Αντ. Μαγγανά, 
Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής (Recent trends 
in crime control policies), (Επιμέλεια: Έ. Λαμπροπούλου, Σ. 
Παπαμιχαήλ, Π. Σχίζας), Eκδόσεις Παπαζήση, 2018, σελ. 549-
568.

6.  Για τη νομοθεσία σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών σε 
Αγγλία και Ουαλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία, 
Πολωνία και Ισπανία, βλ. «Manual on the law relating to 
violence against women”, European Lawyers Foundation, May 
2018, The Hague (The Netherlands), διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Πρόληψη της βίας κατά των γυναικών
Η συμβολή της δημόσιας αποκάλυψης και των δημοσίων 

κινημάτων, όπως του κινήματος #ΜeToo

Δρς Άννας Εμ. Πλεύρη
Επίκουρης Καθηγήτριας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 

Δικηγόρου (Ελλάδα/Κύπρος)

Η βία κατά των γυναικών ως μορφή έμφυλης βίας απο-
τελεί περίπτωση «αθέατης εγκληματικότητας» και φαι-
νόμενο πολυπαραγοντικό. Η αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση του, τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά, 
απαιτεί συντονισμένες, πολυεπίπεδες και συνεχείς δρά-
σεις. Μόνη η νομοθέτηση ποινών για τους δράστες σε 
εθνικό ή διεθνές επίπεδο αποδεικνύεται μέτρο μη επαρ-
κές. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στα προληπτικά μέτρα 
και στις «καλές πρακτικές», που μπορούν να συνεισφέ-
ρουν στην ανάδειξη, αντιμετώπιση και εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα 
τον ρόλο και την συμβολή της δημόσιας αποκάλυψης εκ 
μέρους του θύματος, αλλά και αυτής των δημοσίων κι-
νημάτων, όπως του κινήματος #Μetoo, στο πλαίσιο του 
οποίου πολλές γυναίκες και ορισμένοι άνδρες, μοιρά-
στηκαν δημόσια στα social media εμπειρίες σεξουαλι-
κής παρενόχλησης και κακοποίησης χρησιμοποιώντας 
το ομώνυμο hashtag.

Violence against women as a form of gender based vio-
lence is characterized as an “unseen crime” and a phe-
nomenon caused by multiple factors. Effective handling, 
prevention and elimination of violence against women 
requires coordinated, multilevel and continuous ac-
tions. Solely the penal punishment of the perpetrator 
(at a national or an international level) proves to be in-
sufficient. This paper focuses on the preventive meas-
ures and “good practices” which can contribute to the 
highlighting, tackling and eliminating violence against 
women. Moreover, it discusses the role and contribu-
tion of the public disclosure by victims and that of pub-
lic movements such as the #Metoo movement, through 
which many women and some men shared publicly in so-
cial media experiences of sexual harassment and abuse 
by using the homonymous hashtag.
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Οι ρυθμίσεις που εισάγονται για την εφαρμογή των προ-
βλέψεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, περι-
λαμβάνουν7: α) την ενίσχυση της ποινικής νομοθεσίας για 
την αντιμετώπιση εγκλημάτων που διαπράττονται σε βά-
ρος των γυναικών (ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων, 
stalking, «εγκλήματα τιμής»), β) την κατάργηση αναχρο-
νιστικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, όπως μη άσκη-
ση ποινικής δίωξης εάν μεταξύ του υπαιτίου αποπλάνησης 
ανηλίκου και του θύματος τελέστηκε γάμος, γ) την τροπο-
ποίηση του Ν 3500/20068 για την ενδοοικογενειακή βία, 
με στόχο την ευρύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
του, δ) την τροποποίηση του Ν 3811/20099 για την Ελλη-
νική Αρχή Αποζημίωσης, με στόχο την ευχερέστερη πρό-
σβαση των θυμάτων στην αποζημίωση που προβλέπει ο 
εν λόγω νόμος, ε) την τροποποίηση του Ν 2168/1993 περί 
όπλων10, ώστε να μην χορηγούνται άδειες σε όσους διώ-
κονται ποινικά ή έχουν καταδικασθεί για αδικήματα ενδο-
οικογενειακής βίας, στ) την προστασία από την επιστροφή 
αλλοδαπών που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και 
προσέρχονται στις αρμόδιες αρχές για να υποβάλουν τη 
σχετική καταγγελία, ζ) τον ορισμό της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας των Φύλων ως αρχής παρακολούθησης της Σύμ-

7.  http://www.isotita.gr, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης: 
5.01.2019.

8.  Διατάξεις του Ν 3500/2006 έχουν αντικατασταθεί ή/
και τροποποιηθεί πρόσφατα με τον Ν 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 
62/5.4.2018), τον Ν 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.06.2019) δια του 
άρθρου πρώτου του οποίου κυρώθηκε νέος Ποινικός Κώδικας και 
τον Ν 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70/7.5.2019), όμως όχι (ακόμη) λόγω 
της κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Για τον Ν 
3500/2006 (προ των ως άνω τροποποιήσεων), βλ. ενδεικτικά, 
Ζαραφωνίτου, Συμπεράσματα στα Πρακτικά Επιμορφωτικής 
Ημερίδας 28ης/06/2007 για την ενδοοικογενειακή βία, σελ. 
356, ό.π. στην υποσημ. με αριθ. 2· Γκρόζο, Ο νόμος 3500/2006 
για την ενδοοικογενειακή βία στα Πρακτικά Επιμορφωτικής 
Ημερίδας 28ης/06/2007 για την ενδοοικογενειακή βία, σελ. 
154· Μπρακουμάτσο, Παρατηρήσεις-Σκέψεις-Προτάσεις επί του 
νέου νόμου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
στα Πρακτικά Επιμορφωτικής Ημερίδας 28ης/06/2007 για την 
ενδοοικογενειακή βία, σελ. 204-206. Παπαζήση, ΕφΑΔ 2014, 218 
επ.· Πλεύρη, ΕφΑΔ 2015, 592·Μανιάτη-Καπράλο, ΕπιστΕπετΑρμ 
2009, 89 επ.· Βλάχου, ΠοινΛογ 2008, 735 επ. Ο Ν 3500/2006 
οργάνωσε το θεσμικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία, 
προσαρμοζόμενη (έτσι) η ελληνική έννομη τάξη στο διεθνές 
νομικό πλαίσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις συστάσεις 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις συμβάσεις του ΟΗΕ και τις 
αποφάσεις και οδηγίες της ΕΕ.

9.  Μέσω του οποίου η Ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την 
Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 29ης Απριλίου 2004. Ο Ν 3811/2009 τροποποιήθηκε 
πρόσφατα με τον Ν 4531/2018 (τροποποίηση του άρθρου 8 
παρ. 2 για τον προσδιορισμό του ποσού της αποζημίωσης, του 
άρθρου 11 για την κοινοποίηση της απόφασης της Ελληνικής 
Αρχής Αποζημίωσης και του άρθρου 12 για τον δικαστικό 
έλεγχο κατά της απόφασης της Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης) 
όμως όχι (ακόμη) λόγω της Κύρωσης της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης.

10.  Ο εν λόγω νόμος δεν είχε τροποποιηθεί (έως και την 1η.11.2019) 
λόγω της Κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

βασης11. Στην Κύπρο, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης12 
υπεγράφη στις 16.06.2015 και κυρώθηκε στις 28.7.2017 
με τον νόμο με αριθμό 14 (ΙΙΙ) του 2017 «περί της Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Κα-
ταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικο-
γενειακής Βίας (Κυρωτικό) Νόμο του 2017»13. 
Η κύρωση της Σύμβασης από κράτος μέλος, το οποίο την 
έχει υπογράψει, σημαίνει την ενσωμάτωση δια νόμου των 
ρυθμίσεων της Σύμβασης στην εθνική νομοθεσία του εν 
λόγω κράτους και περαιτέρω, την σύσταση νέων ή την αλ-
λαγή των υπαρχόντων δομών προκειμένου αυτή να εφαρ-
μοστεί.
Η Σύμβαση διαπνέεται από την βασική αρχή ότι είναι υπο-
χρέωση της πολιτείας να αναδείξει το ζήτημα της έμφυλης 
βίας κατά των γυναικών (SGBV)14, να λάβει μέτρα πρόλη-
ψης σε σχέση μ’αυτό, να προστατεύσει τα θύματα και να 
διώξει τους δράστες15. Δεν αφήνει, μάλιστα, καμία αμφι-
βολία ότι δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική ισότητα με-
ταξύ γυναικών και ανδρών, αν οι γυναίκες βιώνουν έμφυ-
λη βία και δη σε μεγάλη κλίμακα και οι κρατικές αρχές και 
θεσμοί εθελοτυφλούν.
Στους σκοπούς της Σύμβασης, (άρθρο 1) που συνίστανται 
κυρίως στην προστασία των γυναικών ενάντια σε όλες τις 
μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενεια-
κής βίας, περιλαμβάνεται η πρόληψη, η ποινική δίωξη και 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών καθώς και της εν-
δοοικογενειακής βίας, η συνεισφορά στην εξάλειψη όλων 
των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και στην προ-
ώθηση ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και αν-
δρών, ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, πολι-
τικών και μέτρων για την προστασία και την υποβοήθηση 
όλων των θυμάτων βίας και ενδοοικογενειακής βίας κλπ.
Στο πλαίσιο της Σύμβασης, η «βία κατά των γυναικών16» 
νοείται, ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
μια μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και περιλαμβά-
νει όλες τις πράξεις βίας βασιζόμενης στο φύλο, οι οποίες 
έχουν ως αποτέλεσμα ή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλε-
σμα, φυσική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη 
ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απει-

11.  Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύ-
λων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Βία κατά των 
Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των 
εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισό-
τητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κα-
τευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέ-
ντα 2030).

12.  Στο εξής «η Σύμβαση».
13.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας (αριθμός 4237/28.7.2017) σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος.

14.  Sexual and Gender – Βased Violence. 
15.  Βλ. Ιnitial Assessment Report: Protection Risks for Women and 

Girls in the European Refugee and Migrant Crisis, Greece and 
the former Yugoslav Republic of Macedonia, United Nations 
Refugee Agency, United Nations Populations Fund and Women’s 
Refugee Commission, 2015, part: 3.4, Sexual and Gender-
Based Violence, σελ. 7. Βλ. επίσης: http://data.unhrc.org/
mediterranean/regional.php.

16.  Ο όρος «γυναίκες», συμπεριλαμβάνει εδώ κορίτσια ηλικίας 
κάτω των 18 ετών.
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λών τέλεσης τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυ-
θαίρετη αποστέρηση της ελευθερίας, είτε αυτή συμβαίνει 
στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό βίο. Ο όρος «ενδοοικογενειακή 
βία» μάλιστα, σημαίνει όλες τις πράξεις φυσικής, σεξουα-
λικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας, οι οποίες συμβαί-
νουν εντός της οικογένειας ή οικογενειακής μονάδας ή με-
ταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, ανεξάρτητα εάν 
ο δράστης μοιράζεται ή έχει μοιρασθεί την ίδια κατοικία με 
το θύμα17.
Στο άρθρο 4 της Σύμβασης υπογραμμίζεται, ότι τα μέρη θα 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προ-
κειμένου να προωθήσουν και προστατέψουν το δικαίωμα 
καθενός, ιδιαίτερα των γυναικών, να ζει ελεύθερος από 
την άσκηση βίας, τόσο όσον αφορά στη δημόσια όσο και 
στην ιδιωτική σφαίρα καθώς και ότι θα καταδικάζουν όλες 
τις μορφές διακριτικής μεταχείρισης κατά των γυναικών 
και θα λαμβάνουν χωρίς καθυστέρηση τα αναγκαία νομο-
θετικά ή άλλα μέτρα αναφορικά με την πρόληψή της, μέσω 
της ενσωμάτωσης στα εθνικά συντάγματά τους ή σε άλλη 
προσήκουσα νομοθεσία την αρχή της ισότητας μεταξύ γυ-
ναικών και ανδρών. Επιπλέον, ότι θα διασφαλίσουν την 
πρακτική υλοποίησης αυτής της αρχής, μέσω της απαγό-
ρευσης της άσκησης διακριτικής μεταχείρισης κατά των 
γυναικών, αλλά και με την κατάργηση νόμων και πρακτι-
κών, που συνεπάγονται διακριτική μεταχείριση κατά των 
γυναικών. Τα μέτρα προστασίας δε, τα οποία είναι ανα-
γκαία για την πρόληψη και προστασία των γυναικών από 
τη βία που βασίζεται στο φύλο, δεν θα θεωρούνται διακρι-
τική μεταχείριση.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της Σύμβασης και δη στα άρθρα 
7-11, περιέχονται ρυθμίσεις για τις συντονισμένες πολιτι-
κές τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα μέρη, λαμ-
βάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και κατα-
πολέμηση όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από 
την Σύμβαση, ώστε να υπάρξει ολιστική απάντηση στη βία 
κατά των γυναικών. Το τρίτο κεφάλαιο, ήτοι τα άρθρα 12-
17, αφορούν σε μέτρα πρόληψης, ενώ το τέταρτο, ήτοι τα 
άρθρα 18 - 28 αφορούν σε μέτρα προστασίας και υποστή-
ριξης.
Ειδικότερα, το άρθρο 12 της Σύμβασης αναφέρεται σε γε-
νικές υποχρεώσεις των μερών να λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προώθησης αλλαγών σε σχέση με τα κοινωνικά και 
πολιτισμικά πρότυπα συμπεριφοράς γυναικών και ανδρών 
με σκοπό την εκρίζωση των προκαταλήψεων, εθίμων, πα-
ραδόσεων και όλων των άλλων πρακτικών οι οποίες βα-
σίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας των γυναικών ή σε 
στερεότυπα για τους ρόλους γυναικών και ανδρών. Τα εν 
λόγω μέτρα στόχο έχουν την εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών που μπορεί να ασκείται (και) στο όνομα κάποιας 
πολιτιστικής παράδοσης με επίκληση κάποιου θρησκευτι-
κού ή ιδεολογικού υπόβαθρου, οπότε ο στόχος επιτυγχά-
νεται ακόμη δυσκολότερα. 
Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι ακόμη και «σήμερα» εκατομμύ-
ρια κορίτσια και γυναίκες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμ-
βανομένου του «Δυτικού», υπόκεινται σε αποκρουστικές 
πρακτικές βίας, όπως «σιδέρωμα μαστού», πρόωρους γά-

17.  Για την έννοια της «βίας» στην κυπριακή νομοθεσία, βλ. το άρ-
θρο 3 των Κυπριακών νόμων περί βίας στην οικογένεια του 
2000 και του 2004 και για την έννοια της «ενδοοικογενειακής 
βίας» στην ελληνική νομοθεσία, βλ. ιδίως το άρθρο 1 παρ. 1 
του Ν 3500/2006.

μους και τεκνοποιήσεις, δοκιμές παρθενίας και ακρωτηρι-
ασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι οποίες βασίζο-
νται σε πανάρχαιες και πολλές φορές άγραφες παραδόσεις 
βασισμένες στη θρησκεία ή/και σε έθιμα. Η αύξηση δε των 
μεταναστευτικών ροών από αφρικάνικες και ασιατικές χώ-
ρες προς τη Δύση, έχουν συμβάλλει στην επέκταση των εν 
λόγω πρακτικών πέραν των εθνικών τους συνόρων18. Στα 
ως άνω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνονται και προγράμμα-
τα «ευαισθητοποίησης» της κοινής γνώμης ή τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 14 εκπαιδευτικά μέτρα, όπως λ.χ. διδακτι-
κό υλικό για την ισότητα ανδρών και γυναικών.
Επιπρόσθετα, το άρθρο 15 της Σύμβασης προβλέπει την 
εκπαίδευση επαγγελματιών που ασχολούνται με τα θύμα-
τα ή τους δράστες όλων των πράξεων βίας που καλύπτο-
νται από την Σύμβαση. Ως σημαντικά, αξιολογούνται και 
τα περιεχόμενα στο άρθρο 16 μέτρα προληπτικής παρέμ-
βασης μέσω προγραμμάτων που αποσκοπούν στο να διδά-
ξουν τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας να υιοθετούν 
μη βίαιη συμπεριφορά, ενώ προβλέπεται και η κατάρτι-
ση προγραμμάτων θεραπευτικής αντιμετώπισης, ώστε να 
αποτραπεί επανάληψη της εγκληματικής πράξης στους 
δράστες σεξουαλικών αδικημάτων. Υπογραμμίζεται, άλ-
λωστε, ότι τα μέρη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο πο-
λιτισμός, τα έθιμα, η θρησκεία, οι παραδόσεις ή η ούτως 
αποκαλούμενη «τιμή» δεν μπορούν να εκλαμβάνονται ως 
δικαιολογία για οποιεσδήποτε πράξεις βίας, ήτοι ως λόγοι 
άρσης του αδίκου ή ως ελαφρυντικές περιστάσεις19.
Στο άρθρο 18 της Σύμβασης προβλέπονται υποχρεώσεις 
γενικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτών, απαιτείται αποτε-
λεσματική συνεργασία όλων των σχετικών κρατικών φο-
ρέων, συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελικών και δικα-
στικών αρχών, των φορέων επιβολής του νόμου, των μη 
κυβερνητικών οργανισμών κ.λπ. σε σχέση με την προστα-
σία και την παροχή συνδρομής και υποστήριξης σε θύμα-
τα και μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής 
σε γενικές και εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες, 
κατά τα άρθρα 20 και 22 της Σύμβασης. Ιδιαίτερα σημαντι-
κή είναι η πρόβλεψη ότι η παροχή των υπηρεσιών δεν θα 
εξαρτάται από την επιθυμία του θύματος να ασκήσει ποι-
νική δίωξη ή να προβεί σε μαρτυρική κατάθεση εναντίον 
οποιουδήποτε δράστη. 
Το άρθρο 19 προβλέπει δυνατότητα επαρκούς πληροφό-
ρησης σχετικά με τις διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσί-
ες και τα νομικά μέτρα σε γλώσσα που κατανοούν τα θύ-
ματα καθώς και διερμηνεία και μετάφραση εγγράφων γι’ 
αυτά. Επιπρόσθετα, το άρθρο 20 αναφέρεται στην πρόσβα-
ση των θυμάτων σε αποκαταστατικές και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες όπως, νομικές και ψυχολογικές συμβουλές, οι-
κονομική βοήθεια, υγειονομική περίθαλψη, στέγαση, μόρ-
φωση, εκπαίδευση και παροχή συνδρομής στην εξεύρεση 
απασχόλησης. Στο ίδιο πλαίσιο, τα άρθρα 21 και 22 προ-
βλέπουν την πληροφόρηση των θυμάτων και την πραγμα-
τική πρόσβαση των ίδιων και των παιδιών τους σε μηχανι-
σμούς ατομικών και συλλογικών προσφυγών καθώς και σε 
εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες. 
Περαιτέρω, στα άρθρα 23 έως 26 προβλέπεται η λήψη μέ-
τρων για τη δημιουργία κατάλληλων, εύκολα προσβά-

18.  http://www.koutipandoras.gr/article/paradoseis-poy-
skotonoyn, (26/11/2015).

19.  Βλ. και άρθρο 42 της Σύμβασης.
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σιμων και επαρκών καταφυγίων, η εγκατάσταση πανε-
θνικών εμβέλειας και καθ’ όλο το 24ωρο τηλεφωνικών 
γραμμών δωρεάν παροχής βοήθειας20, η παροχή υποστή-
ριξης σε θύματα σεξουαλικής βίας σε κατάλληλα σχετικά 
κέντρα, καθώς και η παροχή προστασίας, συμβουλευτικής 
και υποστήριξης σε παιδιά μάρτυρες.
Η υποχρέωση αναφοράς επεισοδίων βίας στις αρμόδιες αρ-
χές (με την ενθάρρυνση της πολιτείας) από πρόσωπο που 
είτε είναι μάρτυρας διάπραξης βίας ή έχει βάσιμους λόγους 
να πιστεύει ότι μία τέτοια πράξη ενδέχεται να διαπραχθεί 
κ.λπ., προβλέπεται στα άρθρα 27 και 28 της Σύμβασης. 
Αναφορικά δε με την υποχρέωση αναφοράς από επαγγελ-
ματίες, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, ώστε να διασφαλι-
στεί ότι οι κανόνες εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται 
από την εσωτερική νομοθεσία σε ορισμένους επαγγελμα-
τίες, όπως το επαγγελματικό, το ιατρικό ή το δικηγορικό 
απόρρητο δεν συνιστούν εμπόδιο στη δυνατότητά τους, να 
αναφέρουν στις αρμόδιες οργανώσεις ή αρχές εάν έχουν 
βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι μία σοβαρή πράξη βίας, 
εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης έχει δια-
πραχθεί και ότι περαιτέρω σοβαρές πράξεις βίας θα πρέ-
πει να αναμένονται.
Στα άρθρα 29 και 30 της Σύμβασης περιέχονται πρωτοπορι-
ακές ρυθμίσεις σε σχέση με αστικές αγωγές και ένδικα βο-
ηθήματα για τη διεκδίκηση αποζημίωσης, ασκούμενα από 
το θύμα κατά του δράστη αδικημάτων, τα οποία εμπίπτουν 
στη Σύμβαση και κατά των κρατικών αρχών, που έχουν 
αποτύχει όσον αφορά στο καθήκον τους να λαμβάνουν τα 
αναγκαία προληπτικά ή προστατευτικά μέσα εντός του πε-
δίου άσκησης των εξουσιών τους21.
Τέλος, τα άρθρα 33-41 περιλαμβάνουν διάφορα αδικήμα-
τα, τα οποία η Σύμβαση ορίζει ότι θα πρέπει να ποινικοποι-
ηθούν στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών, εφόσον 
βεβαίως δεν αποτελούν ήδη ποινικά αδικήματα σ’ αυτές. 
Συγκεκριμένα πρόκειται για: α) το άρθρο 33 που αφορά 
στην ψυχολογική βία, ήτοι στην εσκεμμένη συμπεριφορά 
που κατατείνει στην σοβαρή πρόκληση βλάβης στην ψυχο-
λογική ακεραιότητα του ατόμου μέσω καταναγκασμού ή 
απειλών22, β) το άρθρο 34, που αφορά στην μη εμφανή πα-
ρακολούθηση ή παρενοχλητική παρακολούθηση (Stalking 
/stalkers = «κυνηγοί με ενέδρα»), ήτοι στην εσκεμμένη συ-
μπεριφορά, που κατατείνει στην επαναλαμβανόμενη απει-
λητική συμπεριφορά κατά άλλου προσώπου, προκαλώ-
ντας τον φόβο για τον ίδιο ή την ασφάλειά του, γ) στο 
άρθρο 35, που αφορά στην σωματική βία και δ) στο άρθρο 
36 που αφορά στην σεξουαλική βία συμπεριλαμβανομένου 
του βιασμού και του συζυγικού βιασμού.

ΙΙ.  Πρόληψη της βίας κατά των γυναικών – 
Καλές Πρακτικές

Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, θύματα 
της έμφυλης βίας είναι γυναίκες και κορίτσια ανεξαρτή-

20.  Με σεβασμό στην ανωνυμία των καλούντων.
21.  Η Κυπριακή Δημοκρατία έθεσε, πάντως, επιφυλάξεις κατά την 

υπογραφή της Σύμβασης, σε σχέση με κρατική αποζημίωση στα 
θύματα, θέματα δικαιοδοσίας και το καθεστώς διαμονής των 
θυμάτων.

22.  Στην ελληνική νομοθεσία το αδίκημα της ενδοοικογενειακής 
παράνομης βίας και απειλής τυποποιείται στο άρθρο 7 του Ν 
3500/2006.

τως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, κοινωνικής τάξης και 
εθνικότητάς. Οι γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους από έμ-
φυλη βία διεθνώς, είναι δε περισσότερες από τα θύματα 
πολέμων. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Οφείλεται κυ-
ρίως στην ανισότητα των φύλων και εμπεριέχει τη χρήση 
υπαρκτής ή υποτιθέμενης δύναμης. Ιδίως όπου δημιουρ-
γούνται σχέσεις εξάρτησης και εξουσίας, εκεί ευδοκιμούν 
και οι συνθήκες για παρενόχληση.
Η βία κατά των γυναικών, χρησιμοποιείται ως μέσο άσκη-
σης ελέγχου, τιμωρίας και σωφρονισμού τους. Διαιωνίζε-
ται, άλλωστε, δυνάμει των κυρίαρχων κοινωνικών, πολι-
τισμικών και θρησκευτικών στερεοτύπων και νοοτροπιών. 
Το φαινόμενο αυτό γνωρίζει ένταση σε περιόδους πολέμων 
και κρίσεων, συνδέεται με την ένταση της φτώχειας, της 
μετανάστευσης, της ανεργίας και της οικονομικής εξάρ-
τησης των γυναικών, με την αποδόμηση του κράτους δι-
καίου, την κατάρρευση των προνοιακών δομών και κάθε 
συστήματος υποστήριξης.
Σύμφωνα μάλιστα με αποτελέσματα ερευνών23, 1 στις 5 γυ-
ναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού, ενώ 
όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΟΗΕ, μία στις τρεις γυναί-
κες παγκοσμίως έχει υποστεί είτε σωματική είτε σεξουα-
λική βία24. Ποσοστό δε 40-50% των γυναικών έχει αναφέ-
ρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο 
εργασίας, στην ΕΕ και 35% των γυναικών βιώνουν κάποια 
μορφή φυσικής ή /και σεξουαλικής βίας σε κάποια περίο-
δο της ζωής τους. Σύμφωνα, άλλωστε, με την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (WHO), 50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους 
κάθε εβδομάδα λόγω ενδοοικογενειακής βίας εντός της ΕΕ. 
Εντός του 2017, δολοφονήθηκαν από πρόθεση25 87.000 γυ-
ναίκες σε όλο τον κόσμο.
Στην Ελλάδα, από το 2014 έως και το 2017, η Ελληνική 
Αστυνομία κατέγραψε περισσότερα από 13.700 περιστατι-
κά ενδοοικογενειακής βίας. Στο 70% των περιπτώσεων, τα 
θύματα ήταν γυναίκες26.
Στο Συμβουλευτικό Εργαλείο για την τριτογενή πρόληψη 
της βίας κατά των γυναικών, δηλαδή τη φάση της αποκα-
τάστασης (rehabilitation) και υποστήριξης για (επαν)έντα-
ξη που υλοποίησε το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευ-
νών - Διοτίμα, στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων27, αναφέρο-
νται μεταξύ άλλων, ότι ως στόχοι που πρέπει να αντιμε-
τωπιστούν για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών 
με μέτρα, παρεμβάσεις και στοχευμένες πολιτικές, είναι 
και η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της βίας 

23.  Βλ. σχετ. https://tvxs.gr/news/ellada/min-kaneis-skip-stin-
emfyli-bia-ena-sygklonistiko-binteo, ημερομηνία τελευταίας 
πρόσβασης: 3.01.2019.

24.  https://www.news247.gr/koinonia/xenonas-dimoy-athinaion-
katafygio-gia-thymata-emfylis-vias.6670296.html, ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης 25/11/2018.

25. Διοτίμα - Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών.
26.  https://www.news247.gr/koinonia/xenonas-dimoy-athinaion-

katafygio-gia-thymata-emfylis-vias.6670296.html, ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης 25/11/2018.

27.  Διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Για τις καλές πρακτικές πρόληψης 
της βίας κατά των γυναικών βλ. ιδίως https://www.unfpa.
org/, https://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-
practices, https://www.unog.ch/unog/website/news_media.
nsf/(httpNewsByYear_en)/32C4CF18E048143EC125814E0025D
593?OpenDocument, 
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κατά των γυναικών, όπως ο οικονομικός κίνδυνος και ο 
κίνδυνος φτώχειας τους, τυχόν οικονομικός αναλφαβητι-
σμός και ύπαρξη χρεών, η σύνδεση τους με την απασχόλη-
ση και την αγορά εργασίας, η εκπαίδευση/κατάρτιση/ανα-
βάθμιση των προσόντων τους, όπως και η αντιμετώπιση 
των βασικών θεμάτων που απασχολούν τις γυναίκες μετά 
την απομάκρυνση από μια βίαιη κατάσταση ή σχέση, δηλα-
δή, η ασφάλεια των ίδιων και των παιδιών τους, η στέγα-
ση, η κοινωνική ασφάλιση, η ιατρό-φαρμακευτική ασφάλι-
ση, η υποστήριξη των παιδιών, η φροντίδα της υγείας τους 
(φυσικής και ψυχολογικής), η (δωρεάν) νομική στήριξη, η 
πληροφόρηση για τα δικαιώματα τους και η εκπροσώπη-
ση στους συχνά μακρόχρονους δικαστικούς αγώνες και δί-
κες που μπορεί να αφορούν ποινικά αδικήματα ή αστικές 
υποθέσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την επιμέλεια παι-
διών, τη διευθέτηση περιουσιακών θεμάτων, αποζημίωσης 
των θυμάτων, διατροφής, πτώχευση, χρέη από κοινές επι-
χειρηματικές δραστηριότητες με τον δράστη κ.ά. 
Στο ίδιο Συμβουλευτικό Εργαλείο αναγνωρίζονται ως κα-
λές πρακτικές για την πρόληψη της βίας κατά των γυναι-
κών, οι παρακάτω δράσεις: α) συστηματικά προγράμματα 
παροχής στοχευμένης πληροφόρησης για τη βία στην οικο-
γένεια και την ενδοοικογενειακή βία στο κοινό και στα θύ-
ματα, β) κοινωνική και οικονομική προστασία: οικονομι-
κές ελαφρύνσεις, επιδόματα, ενίσχυση της απασχόλησης, 
συνηγορία για την απασχόληση και εργασία των θυμάτων, 
προωθημένη εργασιακή συνηγορία, υποστήριξη από τους 
επαγγελματίες και τους ειδικούς σε θέματα βίας, τις υπη-
ρεσίες ενίσχυσης της απασχόλησης (λ.χ. ΟΑΕΔ) και γενικό-
τερα τις κοινωνικές υπηρεσίες (σε κεντρικό και τοπικό, δη-
μοτικό επίπεδο), γ) διασφάλιση καταβολών οφειλόμενων 
οικονομικών αποζημιώσεων και διατροφών, δ) ειδικά προ-
γράμματα κατάρτισης και ενίσχυση της δαπάνης φροντίδας 
παιδιών, ε) υποστήριξη μέσω των εργοδοτών με υποστη-
ρικτικές εργασιακές συμφωνίες και ρυθμίσεις στον χώρο 
εργασίας (με παροχή σχετικών κινήτρων για τους εργοδό-
τες). λ.χ. παροχή πληρωμένης άδειας λόγω ενδοοικογενει-
ακής βίας, προβλέψεις για θεσμική προστασία των εργα-
σιακών τους δικαιωμάτων, στ) εξειδικευμένη επιμόρφωση 
των στελεχών των δημοσίων υπηρεσιών για τον εντοπι-
σμό και την αναγνώριση περιπτώσεων βίας στην οικογέ-
νεια και επιμόρφωση στελεχών προκειμένου να διαθέτουν 
«διαγνωστική ικανότητα» να εντοπίζουν και να παραπέ-
μπουν κατάλληλα γυναίκες θύματα βίας. Εν προκειμένω, 
τα αποτελέσματα διεξαχθείσας έρευνας στον Καναδά από 
τις Mosher, Evans and Little (2004) ανέδειξαν την απροθυ-
μία των γυναικών να αναφέρουν την εμπειρία της κακο-
ποίησης σε κοινωνικούς λειτουργούς, γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα την αποστέρησή τους από την πληροφόρηση 
και τη δυνατότητα «πλοήγησης» μέσα στο δίκτυο προνοι-
ακών υπηρεσιών και αστυνομικών και δικαστικών αρχών 
προκειμένου να επωφεληθούν οι ίδιες και τα παιδιά τους, 
ζ) αλλαγή πολιτικών: αύξηση των δικαιούχων στην πα-
ροχή κοινωνικής ασφάλισης, διεύρυνση του δικαιώματος 
πρόσβασης σε μέτρα οικονομικής υποστήριξης και παρο-
χή οικονομικής συμβουλευτικής, η) διοικητικές αλλαγές, 
όπως ταχύτερες διαδικασίες έκδοσης άδειας παραμονής 
για μετανάστριες και ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήρι-
ξης γυναικών θυμάτων βίας, θ) επαρκής χρηματοδότηση 
των υπηρεσιών και δομών, κατάρτιση σε θέματα αντιμε-
τώπισης της έμφυλης βίας των «mainstream» υπηρεσιών, 
ανεξάρτητη αξιολόγηση των υπηρεσιών αρωγής θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας, ι) εκπαίδευση και ευαισθητοποί-

ηση της ευρύτερης κοινότητας, ανάγκη συστηματικής και 
συνεχούς εκπαίδευσης της κοινωνίας και σε τοπικό επί-
πεδο, ένταξη μαθημάτων για τα δύο φύλα και τις σχέσεις 
του στα σχολεία, κ) εφαρμογή κωδίκων για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση της παρενόχλησης και σεξουαλικής 
παρενόχλησης σε δημόσιες υπηρεσίες, λ) συντονισμός και 
ανταπόκριση των υπηρεσιών και φορέων για ταυτοποίη-
ση, αναγνώριση των θυμάτων, ακριβή και έγκαιρη παροχή 
πληροφόρησης, ενίσχυση για πρόσβαση σε δομές και υπη-
ρεσίες υποστήριξης καθώς και για τη διαχείριση του τραύ-
ματος, επαρκή, στοχευμένη, εξατομικευμένη υποστήρι-
ξη, εξειδικευμένα προγράμματα και εργαλεία οικονομικής 
υποστήριξη, αποζημίωση των γυναικών θυμάτων βίας και 
βελτίωση της ανταπόκρισης της δικαιοσύνης, ώστε αυτή να 
απονέμεται αποτελεσματικά.
Συνοψίζοντας, οι καλές πρακτικές για την πρόληψη της 
βίας κατά των γυναικών στον Ελληνικό χώρο, θα μπο-
ρούσαν να σταχυλογηθούν ως εξής: α) αναγκαία είναι η 
ύπαρξη επαρκούς, συγκεκριμένου και ειδικού νομοθετικού 
πλαισίου για τη βία κατά των γυναικών, β) η δημιουργία 
κλίματος ασφάλειας και επαρκών δομών για τα θύματα , 
ώστε αυτά να μην φοβούνται, ως συνέπεια της βίας σε βά-
ρος τους, ότι θα κατηγορηθούν για όσα τους συνέβησαν, 
θα στιγματιστούν, απομονωθούν και απορριφθούν από το 
κοινωνικό τους περιβάλλον ή/και ότι τα παιδιά τους θα 
υποστούν ανάλογες συνέπειες στις περιπτώσεις της ενδο-
οικογενειακής βίας, γ) η ύπαρξη υποστηρικτικών δομών, 
όπως ένα οργανωμένο δίκτυο το οποίο θα αποτελεί στή-
ριγμα, καταφύγιο και σημείο ασφαλούς απεγκλωβισμού 
από τον φαύλο κύκλο της βίας28 είναι απολύτως απαραίτη-
τή. Οι οργανωμένες αυτές δομές πρέπει να λειτουργούν με 
τρόπο φιλικό στη «μεγάλη απόφαση» της αναζήτησης δι-
εξόδου από τη βία. Οι εν λόγω δομές περιλαμβάνουν επί 
παραδείγματι γραμμή SOS, ασφαλείς ξενώνες φιλοξενίας, 
οι οποίοι να λειτουργούν όλο το 24ωρο και 365 ημέρες τον 
χρόνο (για τα θύματα της βίας-γυναίκες και παιδιά)29 και 
συμβουλευτικά κέντρα30. Στους ξενώνες φιλοξενίας απαι-
τείται η παροχή υποστήριξης, ιδίως ψυχολογικής, ιατρικής 
(για τη διασφάλιση της ψυχικής και σωματικής υγείας), 
οικονομικής, καθώς και νομικής και αν υπάρχουν παιδιά-
θύματα και παιδαγωγικής (από κοινωνικούς λειτουργούς, 
παιδαγωγούς, ψυχολόγους και νομικούς). Επίσης ανα-
γκαία είναι η παροχή διερμηνείας, αν πρόκειται λ.χ. για 
πρόσφυγες, μετανάστες κ.λπ. Ιδίως δε η νομική βοήθεια 
είναι κρίσιμη για το θύμα της βίας, ώστε να καταφέρει να 
προχωρήσει στις απαιτούμενες νομικές διαδικασίες και 
εντός του νομικού συστήματος, εξασφαλίζοντας καλύτερες 

28.  Όπως το δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων, βλ. 
https://www.news247.gr/koinonia/xenonas-dimoy-athinaion-
katafygio-gia-thymata-emfylis-vias.6670296.html, ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης: 25.11.2018. Για τις πολιτικές και δρά-
σεις της περιόδου 2010-2013, βλ. http://womensos.gr/2010-
2013/, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης: 5.01.2019.

29.  Το δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων περιλαμ-
βάνει πανελλαδικά 19 ξενώνες, στους οποίους βρίσκουν κα-
ταφύγιο γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα βίας. Εξαιρετικά 
σημαντικό είναι το θύμα της βίας να μπορεί να προσφύγει στον 
ξενώνα προγραμματισμένα ή/και με δυνατότητα έκτακτης ει-
σαγωγής

30.  Για τα συμβουλευτικά κέντρα, βλ. λχ. https://www.eetaa.
gr/index.php?tag=via_symb_kentra και https://pepna.gr/
el/news/best-practices/programma-enantia-stin-emfyli, 
ημερομηνία τελεταίας πρόσβασης: 5/01/2019.
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συνθήκες ζωής. Επιπρόσθετα οι οργανωμένες κρατικές δο-
μές θα πρέπει να διευκολύνουν και το στάδιο της επιστρο-
φής στη «ζωή εκτός του ξενώνα» και στην διασύνδεση με 
την αγορά εργασίας. Την ανάγκη αυτή μπορεί να καλύψει 
ένα σχετικό στεγαστικό ή/και επαγγελματικό πρόγραμμα 
εύρεσης στέγης και εργασίας, για ευάλωτες ομάδες, χωρίς 
τον στιγματισμό της κακοποιημένης γυναίκας. Στο σημείο 
αυτό αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση της Νέας Ζηλανδί-
ας, η οποία πρόσφατε ψήφισε νόμο (μοναδική χώρα έως 
τώρα) για πληρωμένη άδεια 10 ημερών, λόγω ενδοοικογε-
νειακής βίας (paid domestic violence leave) προκειμένου 
τα θύματα να μπορέσουν να ξεφύγουν από τον δράστη, 
να βρουν νέα στέγη και να προστατεύσουν τις ίδιες και τα 
παιδιά τους. Σημαντικό ζήτημα συνιστά βεβαίως η χρημα-
τοδότηση των παραπάνω δομών, η οποία συχνά προέρ-
χεται από Ευρωπαϊκούς πόρους. Απαραίτητη είναι επίσης 
και η εθνική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της Σύμβασης και της σχετικής νομοθεσίας που την ενσω-
μάτωσε στην Ελληνική έννομη τάξη. δ) Ως «καλή πρακτι-
κή», θα πρέπει να εδραιωθεί και η εμπιστοσύνη του θύμα-
τος στο «σύστημα», ήτοι στις αστυνομικές και διωκτικές 
αρχές και στο ποινικό ή/και αστικό δικαστήριο. Οι αρχές 
στις οποίες μπορεί να γίνει καταγγελία περιστατικών βίας, 
οι διωκτικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές και κα-
τόπιν τα αρμόδια δικαστήρια οφείλουν να λειτουργούν με 
τρόπον ώστε η καταγγελία του θύματος να μην αποθαρρύ-
νεται. Στη συνέχεια η διαδικασία δίωξης του δράστη και 
οι σχετικές δίκες πρέπει να είναι οργανωμένες με τρόπο 
ώστε να μην επαναθυματοποιούν, να μην εξοντώνουν οι-
κονομικά ή ψυχικά το θύμα και να σέβονται τα δικαιώματα 
και την προσωπικότητα του. ε) Εξαιρετικά σημαντική είναι 
και η δυνατότητα αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ 
των περισσότερων αρμόδιων αρχών. Πολλές κακοποιημέ-
νες γυναίκες, εξουθενωμένες από την στάση οικείων, γει-
τόνων και πολιτείας πως αυτή η υπόθεση είναι ιδιωτική, 
είναι «του ζευγαριού», αλλά και από την εμποτισμένη στη 
ζωή τους άποψη να μην χωρίσουν τον άνδρα που τις κα-
κοποιεί για να μην χρεωθούν το στίγμα της διαζευγμένης, 
έφτασαν μετά κόπων και βασάνων και αφού χρειάστηκε 
πολύ θάρρος στο αστυνομικό τμήμα για να πάρουν σε κά-
ποιες περιπτώσεις την απάντηση πως: “Δεν μπορείς να κά-
νεις πολλά, κοίταξε να τα βρεις με τον άνδρα σου και μην 
τον εξαγριώνεις”. Σε σχετικά πρόσφατες υποθέσεις δολο-
φονιών γυναικών καταγράφεται ότι «η γυναίκα της Κέρ-
κυρας» είχε καταφύγει στον αρμόδιο Εισαγγελέα καταγ-
γέλλοντας τον πατέρα της και «η γυναίκα της Ρόδου» είχε 
καταφύγει στην αστυνομία επίσης καταγγέλλοντας τον βι-
ασμό της. Και οι δύο είναι σήμερα νεκρές31. Όταν η αστυ-
νομία και κάθε άλλο όργανο του κράτους, αποθαρρύνει 
τις γυναίκες από το να υποβάλλουν επίσημες καταγγελί-
ες και δεν τις στηρίζει στο πώς να βρουν τρόπο να προστα-
τευτούν, υπάρχει συνευθύνη. Η πολιτεία οφείλει να στελε-
χώσει και εκπαιδεύσει αρμόδια όργανα σε «αρχές πρώτης 
γραμμής επαφής με τη βία», όπως είναι ιδίως τα αστυνομι-
κά τμήματα, οι επαγγελματίες υγείας, το δικαστικό σώμα, 
αλλά και οι εκπαιδευτικοί32. Στο ίδιο πλαίσιο, η εφαρμογή 
του νόμου, οι προβλεπόμενες ποινές και η επιβολή τους δι-

31.  http://3pointmagazine.gr, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης: 
3.01.2019.

32.  Βλ. «Manual on the law relating to violence against women”, 
European Lawyers Foundation, May 2018, The Hague (The 
Netherlands), διαθέσιμο στο διαδίκτυο, Greece, σελ.38-39.

αδραματίζουν το δικό τους ρόλο στην στάση κάθε γυναίκας 
που βιώνει βία, η οποία δεν ενθαρρύνεται «να φύγει», να 
προβεί σε καταγγελία, να ξεκινήσει νομικές ενέργειες και 
να προστατεύσει τον εαυτό της και τα παιδιά της, αν δεν 
εμπιστεύεται το σύστημα, διότι ξέρει ή πιστεύει πως δεν 
θα υπάρξουν πραγματικές συνέπειες για τον δράστη εκ μέ-
ρους του νόμου, λ.χ. εξαιτίας του γεγονότος ότι επιβάλλο-
νται μικρές ποινές33 ή διότι ο δράστης είναι οικονομικά εύ-
ρωστος και γι’ αυτό ίσως πιο ισχυρός αντίπαλος στις δίκες 
που θα ακολουθήσουν. Στο ερώτημα, αν η ισχύουσα νομο-
θεσία, οι διωκτικές αρχές και το δικαστικό σύστημα, πα-
ρέχουν (διεθνώς) επαρκή προστασία στις γυναίκες θύμα-
τα βίας, η απάντηση διαφαίνεται αρνητική. Στη Γαλλία μια 
γυναίκα, η οποία έμεινε παραπληγική αφού την «εκπαρα-
θύρωσε» ο σύντροφός της δεν δικαιούται να αποζημιωθεί 
πλήρως, διότι θεωρείται εν μέρει υπεύθυνη για όσα της συ-
νέβησαν, σύμφωνα με δικαστική απόφαση, η οποία εφεσι-
βλήθηκε34 και χαρακτηρίστηκε «σοκαριστική και ακατανό-
ητη» από την υφυπουργό Ισότητας Μαρλέν Σιαπά35, όταν 
ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο36. Την υπόθεση απο-
κάλυψε η εφημερίδα Le Maine Libre και ανάγεται στις 24 
Αυγούστου 201337. στ) Καλή πρακτική συνιστά βεβαίως και 

33.  https://abcnews.go.com/US/inappropriately-light-sentences-
sexual-assault-cases-hurt-reporting/story?id=59748226 (ποινή 
34 μηνών).

34.  Νέα ακρόαση για την έφεση είχε οριστεί για τις 27.05.2019.
35.  https://www.dikastiko.gr/, ημερομηνία τελευταίας 

πρόσβασης: 3.01.2019.
36.  «Το να θεωρείται μια γυναίκα υπεύθυνη, έστω και εν μέρει, 

για τη βία που έχει υποστεί (…) έρχεται σε αντίθεση με τις 
προσπάθειες που καταβάλουμε για να πείσουμε ότι μια γυναίκα 
δεν ευθύνεται ποτέ για τη βία που της ασκείται», υπογράμμισε 
η υφυπουργός Ισότητας, δηλώνοντας έτοιμη «να παρέμβει 
προσωπικά» στην υπόθεση, αν χρειαστεί.

37.  Την ημέρα εκείνη, αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα όπου 
ζούσε η Αϊντά (ψευδώνυμο) και του συντρόφου της, ο οποίος 
είχε επιτεθεί σε έναν κοινό φίλο τους. Λόγω της κατάστασης, 
συμβούλεψαν την 25χρονη να μην κοιμηθεί εκείνο το βράδυ 
στο σπίτι της. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η Αϊντά ήθελε 
αρχικά να πάει στο πατρικό της στο Αλενσόν, όμως ήταν ήδη 
πολύ αργά και δεν προλάβαινε το τελευταίο τρένο. Κάλεσε το 
115 (ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο μπορούν να απευθυν-
θούν οι άστεγοι ή πρόσωπα που αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα στέγασης), κατόπιν έστειλε μηνύματα με το κινητό σε φί-
λους της. Μάταια. Έτσι, αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι. 
«Η Αϊντά κακοποιείτο συχνά, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευ-
τεί. Εκείνο το βράδυ όμως, δεν της είχε ασκήσει βία», εξήγησε 
ο δικηγόρος της, Ματιάς Ζαρί. Όταν όμως επέστρεψε στο σπίτι, 
δέχτηκε την επίθεση του συντρόφου της. Οι γείτονες ειδοποί-
ησαν μέσα στη νύχτα τις αρχές και όταν οι αστυνομικοί έφτα-
σαν στην πολυκατοικία, την βρήκαν αναίσθητη στο πεζοδρόμιο 
καθώς την είχε «πετάξει» από το παράθυρο του δευτέρου ορό-
φου. Η Αϊντά έμεινε παράλυτη και ο δράστης καταδικάστηκε 
σε κάθειρξη 15 ετών. Με μια απόφασή του, το 2016, δικαστή-
ριο όρισε το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται το θύμα στα 
90.000 ευρώ. Οι δικηγόροι της προσέφυγαν τότε στην αρμόδια 
Επιτροπή Αποζημιώσεων των Θυμάτων Αδικημάτων (Civi) ζη-
τώντας από το κράτος, μέσω του Ταμείου Εξασφάλισης Θυμά-
των (FGTI), να καταβάλει αυτό το ποσό. Αλλά το Ταμείο αντι-
πρότεινε να της χορηγηθεί μερική αποζημίωση, θεωρώντας ότι 
φέρει εν μέρει ευθύνη επειδή επέστρεψε στο σπίτι της το μοι-
ραίο βράδυ. Η Civi, στην οποία προσέφυγαν και πάλι οι δι-
κηγόροι, έκρινε επίσης τον Φεβρουάριο του 2018 ότι η Αϊντά 
ήταν υπεύθυνη για τον βαρύτατο τραυματισμό της και πρότει-
νε να της χορηγήσει αποζημίωση ύψους 67.500 ευρώ. Το Τα-
μείο Εξασφάλισης Θυμάτων, υπενθύμισε από την πλευρά του, 
ότι στο δικαστήριο αποκαλύφθηκαν τα δύο «λάθη» που διέ-
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η ενημέρωση, η πληροφόρηση, η αλλαγή στερεοτύπων και 
οι συντονισμένες δράσεις στην οικογένεια, στην εκπαίδευ-
ση, στα μέσα και στο δίκτυο αρμόδιων επαγγελματιών. Ευ-
ρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις εντάσσουν, άλλωστε, 
στις καλές πρακτικές για την πρόληψη της βίας κατά των 
γυναικών την ενημέρωση και πληροφόρηση ενηλίκων και 
ανηλίκων χρησιμοποιώντας μέσα όπως films, web, social 
media, press, posters, εκθέσεις, αλλά και τον δημόσιο διά-
λογο. Σχετικές καμπάνιες και δράσεις διοργανώνονται συ-
χνά σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο της Ελληνικής (αλλά όχι μόνον) κοινωνίας, 
ιδίως σε περιπτώσεις σεξουαλικών εγκλημάτων η πράξη 
βίας αποδίδεται συχνά στην «αρρώστια», στη «σεξουαλι-
κή διαστροφή» και στον «προβληματικό», «ζηλόφθονο» ή 
«υπερπροστατευτικό» χαρακτήρα του θύτη, ο οποίος ενδε-
χομένως είχε δώσει σημάδια, που το περιβάλλον του αγνό-
ησε. Η στάση αυτή όμως, η οποία ακολουθείται και από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχίζει έτι περαιτέρω τον 
φαύλο κύκλο της βίας και της μεταβίβασης από γενιά σε 
γενιά του ίδιου στερεοτύπου, ως προς την σχέση θύτη-θύ-
ματος. Τη λεγόμενη «κουλτούρα του βιασμού», φαίνεται, 
άλλωστε να ασπάζεται μεγάλη μειοψηφία των Ελλήνων πο-
λιτών. Συγκεκριμένα, ένας στους τρεις Έλληνες δικαιολο-
γεί την σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση κάτω από του-
λάχιστον μία συνθήκη, σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού 
Ευρωβαρομέτρου του 2016 για την έμφυλη βία38. Στο ίδιο 
πλαίσιο, η βία κατά των γυναικών, ιδίως η σεξουαλική, 
«δικαιολογείται» από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, από 
την «κοντή φούστα», το «στενό παντελόνι», το φλερτ που 
προηγήθηκε, ή από το ότι το θύμα είχε πολλούς ερωτικούς 
συντρόφους. Η προβολή ή/και λήψη υπόψη των εν λόγω 
στοιχείων δεν απουσιάζει μάλιστα ούτε από τους αμυντι-
κούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων ενώπιον ποινικών 
δικαστηρίων. Κοινωνικές αντιλήψεις όπως οι παραπάνω, 
εδραιωμένες στέρεα και αναπαραγόμενες συνεχώς, απαι-
τούν αποτροπή της συνέχισης τους μέσω σχετικής εκπαί-
δευσης στο σχολείο και στην οικογένεια, ώστε να δημιουρ-
γηθεί νοοτροπία και κουλτούρα αντίθετη στη βία κατά των 
γυναικών. Τον αγώνα αυτό πρέπει να συνδράμουν και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης και πλέον και τα social media 
καθώς και οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης, της υγείας 
και του νόμου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εκπαίδευση συ-
γκεκριμένων επαγγελματιών στην αναγνώριση συνθηκών 
βίας κατά γυναικών μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά απο-
τελεσματικό μέτρο. Επί παραδείγματι, σε τουλάχιστον 15 
πολιτείες των ΗΠΑ με αρχή το Illinois από τον Ιανουάριο 
2017, η ετήσια εκπαίδευση στην ενδοοικογενειακή βία και 
τα σημάδια της είναι υποχρεωτικός όρος, κατά τον νόμο, 
προκειμένου να ανανεωθεί η ετήσια άδεια των κομμωτη-

πραξε το θύμα, δηλαδή ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και 
ότι επέστρεψε στο διαμέρισμα. Και εξήγησε, ότι ο νόμος προ-
βλέπει πως θύματα που συνέβαλαν με τις πράξεις τους στην 
βλάβη που υπέστησαν, μπορεί να αποζημιωθούν μόνο μερικώς 
ή ακόμη και καθόλου. «Αυτό που μας σόκαρε είναι ότι (ο εισαγ-
γελέας του δικαστηρίου) έγραψε τη λέξη θύμα μέσα σε εισαγω-
γικά, σαν να μην ήταν πραγματικά θύμα η πελάτισσά μας», τό-
νισε ο δικηγόρος Ζαρί.

38.  https://www.ethnos.gr/ellada/9745_emfyli-bia-kai-i-elliniki-
koyltoyra-toy-biasmoy-infographic, ημερομηνία τελευταίας 
πρόσβασης: 3/1/2019.

ρίων39. Σχετικά είναι ακόμη και τα Ευρωπαϊκά παραδείγ-
ματα της εκπαίδευσης με τίτλο «Specialised training on 
domestic violence for future members of police forces 
in the Grand Duchy, Luxembourg 2004–14» καθώς και του 
προγράμματος «Medical intervention against violence 
(Model project MIGG), Germany 2008–11», σε σχέση με 
την υιοθέτηση πρακτικών για την ιατρική φροντίδα θυμά-
των έμφυλης βίας και την σχετική εκπαίδευση σε νοσοκο-
μεία και γενικώς σε επαγγελματίες υγείας, ως προς το πώς 
να αντιλαμβάνονται τα σημάδια βίας κατά γυναικών και εν 
γένει στην οικογένεια. Τέλος, (ζ) η αντιμετώπιση του φαι-
νομένου της βίας κατά των γυναικών αποτελείται και ζή-
τημα σωματικής και ψυχικής υγείας των γυναικών (health 
issue) και απαιτεί οπωσδήποτε η ευρύτερη χρηματοδότηση 
των σχετικών δράσεων.

ΙΙΙ.  Το κίνημα #MeToo και η συμβολή 
του στην πρόληψη και αντιμετώπιση
της βίας κατά των γυναικών

Τον Οκτώβριο του 2017, ξεκίνησε αυτό που έγινε αργό-
τερα γνωστό, ως παγκόσμιο κίνημα ή εκστρατεία του 
διαδικτύου με τις λέξεις #MeToo40. Το #MeToo είναι μια 
πρωτοβουλία δυνάμει της οποίας οποία πολλές γυναίκες 
ξεχωριστά η μια από την άλλη, αλλά κατά κάποιον τρόπο 
η μία μετά την άλλη και αργότερα και ορισμένοι άνδρες, 
μοιράστηκαν δημόσια στα social media εμπειρίες σεξουα-
λικής παρενόχλησης και κακοποίησης χρησιμοποιώντας το 
ομώνυμο hashtag, καταγγέλλοντας επώνυμα ή και ανώνυ-
μα τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες αναφέρονται στο πα-
ρελθόν τους και σε ορισμένες περιπτώσεις στο μακρινό πα-
ρελθόν τους. Η αρχή αναφέρεται ότι έγινε με ένα tweet της 
ηθοποιού Alyssa Milano: «If you’ve been sexually harassed 
or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet»41 την 
ίδια περίπου περίοδο στην οποία άρχισε να δημοσιοποιεί-
ται στις ΗΠΑ η έρευνα των δεκάδων περιπτώσεων σεξουα-
λικής παρενόχλησης για τις οποίες κατηγορείτο ο μεγιστά-
νας του Hollywood Harvey Weinstein42. 

39.  https://www.instyle.com/beauty/hairstylist-domestic-abuse-
awareness-training-law (4/1/2019).

40.  Βλ. http://www.unwomen.org/en (5/01/2019).
41.  15.10.2017. «Προτάθηκε από μία φίλη: Εάν όλες οι γυναίκες 

που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή επίθεση κάνουν 
ανάρτηση στο Twitter με το #Me too μπορεί να δώσουμε 
στους ανθρώπους μια αίσθηση της έκτασης του προβλήματος» 
έγραψε η Milano.

42.  Η εφημερίδα “New York Times” και το περιοδικό “New York-
er” αποκάλυψαν ότι ο Harvey Weinstein, 65χρονος μεγαλοπα-
ραγωγός των κινηματογραφικών εταιρειών Miramax και The 
Weinstein Company (TWC), εφήρμοζε επί δεκαετίες μια «πα-
τέντα» σεξουαλικής παρενόχλησης και επιθέσεων, στην οποία 
κατεγράφησαν πάνω από 100 επώνυμες μαρτυρίες γυναικών. 
Μετά από τέσσερις μήνες έρευνας στα αρχεία της επιχείρησής 
του αποκαλύφθηκε, ότι όλη η επιχείρησή του ήταν στημένη με 
τρόπο που να ικανοποιεί «τις ορέξεις του», ενώ οι εσωτερι-
κές καταγγελίες για παρενόχληση καταπνίγονταν και αποσιω-
πούνταν. Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών 
και Επιστημών, που απονέμει τα βραβεία Όσκαρ διέγραψε τον 
Weinstein από μέλος της, ενώ απολύθηκε από την ομώνυμη 
εταιρεία του και τέθηκε υπό έρευνα σε τουλάχιστον δύο χώρες. 
Εν τω μεταξύ η εκστρατεία #MeTοo εξαπλώθηκε στα κοινωνι-
κά δίκτυα καθώς εκατομμύρια γυναίκες και μερικοί άνδρες μοι-
ράστηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες σεξουαλικής παρενό-
χλησης, επίθεσης και κακοποίησης, βλ. https://www.e-daily.
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Το «κίνημα MeToo» πάντως δεν ξεκίνησε από την Alyssa 
Milano. Το «κίνημα» και η φράση που το συνοδεύει υπάρ-
χει από το έτος 2006. Τότε η Tarana Burke, η οποία γεννή-
θηκε στο Βronx της Νέας Υόρκης και ήταν και αυτή ήταν 
θύμα σεξουαλικής κακοποίησης (βιασμού), είχε αισθανθεί 
την δύναμη αυτών των δυο λέξεων. Η Tarana, ως ακτιβί-
στρια των γυναικείων δικαιωμάτων ίδρυσε το 2006 την ορ-
γάνωση Just be Inc.43 που αρχικά είχε ως σκοπό να βοη-
θάει (ακτιβιστικά) κακοποιημένες γυναίκες από την μαύρη 
κοινότητα της Αλαμπάμα. Αργότερα η βοήθεια της επεκτά-
θηκε σε όλη τη χώρα. Το «Μe Too», το εμπνεύστηκε μετά 
από μια συνάντηση με ένα μικρό κορίτσι. Η συμπεριφορά 
της ήταν γεμάτη οργή και όπως αποδείχτηκε υπήρχε λό-
γος καθώς ο σύντροφος της μητέρας της την κακοποιού-
σε. Η Burke σταμάτησε την εξομολόγηση του κοριτσιού, 
όταν οι δικές της τρομακτικές μνήμες επανήλθαν και την 
παρέπεμψε σε κάποια σύμβουλο που θα την βοηθούσε πε-
ρισσότερο. 
Το εν γένει ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης θεω-
ρούνταν και είναι πράγματι δύσκολο, διότι οι γυναίκες 
που μιλούσαν για την παρενόχληση συχνά βρίσκονταν κα-
τηγορούμενες οι ίδιες, ενώ οι καριέρες τους καταστρέ-
φονταν. Σε πολλές περιπτώσεις δε, όταν οι γυναίκες μι-
λούσαν συνήθως δεν τις πίστευαν, ενώ πολύ συχνά δεν 
υπήρχαν πραγματικές συνέπειες για τους άνδρες. Μετά το 
tweet της Αlyssa Milano και την προτροπή της για συσπεί-
ρωση, γυναίκες από τον καλλιτεχνικό χώρο στις ΗΠΑ, οι ο-
ποίες είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης ή κα-
κοποίησης ένωσαν τις δυνάμεις τους χρησιμοποιώντας στο 
Twitter το ως άνω hashtag #MeToo (Και Eγώ Eπίσης)44. Αυ-
τές οι δύο απλές λέξεις ήταν αρκετές για να κατακλυστεί το 
Twitter από μηνύματα, κυρίως γυναικών, αλλά και ανδρών 
που θέλησαν να ενταχθούν στο κίνημα κατά της σεξουαλι-
κής παρενόχλησης ή κακοποίησης, που ξεκίνησε, ως απά-
ντηση στο σκάνδαλο με τον Harvey Weinstein. 
Το «κίνημα» #Μetoo απασχόλησε και το Ευρωκοινοβούλιο, 
με παρεμβάσεις των ευρωβουλευτών Κ.Κούνεβα & Ε.Βό-
ζενμπεργκ45. Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν στην ολομέλεια 
του Ευρωκοινοβουλίου για τη σεξουαλική παρενόχληση όχι 
μόνο στην Ευρώπη γενικώς, αλλά και στα όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για περιπτώσεις παρενόχλη-
σης μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δημοσιεύματα κάνουν μά-
λιστα λόγο για περισσότερα από εκατό περιστατικά στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ. 
Στην πραγματικότητα, η διεθνής απήχηση του κινήματος 
MeToo μετά το σημείο καμπής του έτους 2017 αποκάλυψε 
την πραγματικά μεγάλη έκταση της βίας κατά των γυναι-
κών και τον κρυμμένο συχνά για χρόνια πόνο τους46. Οι γυ-

gr/themata/105059/h-gynaika-poy-empneysthke-to-kinhma-
metoo-pics-video (3/4/2018).

43.  http://justbeinc.wixsite.com/justbeinc/the-me-too-move-
ment-cmml. Το περιοδικό Time, ψήφισε την Tarana Burke, ως 
πρόσωπο της χρονιάς το 2017.

44.  https://www.in.gr/2017/10/17/plus/features/metoo-kinima-
kata-tis-seksoyalikis-parenoxlisis-sto-twitter/ (19/10/2017).

45.  https://vouliwatch.gr/news/article/e-vozenmpergk-na-
paremvei-apofasistika-i-eyrovoyli-sta-themata-parenohlisis 
(27/10/2017).

46.  http://www.avgi.gr/article/10808/8913626/h-diethnes-
apechese-tou-kinematos-metoo-kai-o-krymmenos-thymos-
ton-gynaikon και http://socialpolicy.gr/2018/05/BF.html, 

ναίκες εμπνεύστηκαν από άλλες που μίλησαν ανοιχτά και 
αποφάσισαν να μιλήσουν για κάτι που απέκρυβαν και τις 
πονούσε. Τα κοινωνικά δίκτυα διαδραμάτισαν έναν πολύ 
θετικό ρόλο στο «κίνημα»47 και μέσα από εκατοντάδες χι-
λιάδες πλατφόρμες, οι γυναίκες αντήλλαξαν εξιστορήσεις 
κακοποίησης ή παρενόχλησης. 
Παγκοσμίως, αντι-σεξιστικό «κίνημα» με αντίκτυπο αντί-
στοιχο του #MeToo έχει αναπτυχθεί στον Καναδά, όπου 
χρησιμοποιείται η φράση «ΕγώΕπίσης (MoiAussi)», το 
οποίο εμφανίζεται να έχει τη στήριξη πολλών ανδρών. 
Στη Γαλλία, η εκστρατεία #MeToo χρησιμοποιεί τον όρο 
«balancetonporc»48 και έχει τεράστια επιρροή σε πολλούς 
κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους. Πρόσφατα μά-
λιστα ψηφίστηκε ανανεωμένο νομοθετικό πλαίσιο ποινι-
κοποίησης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Η περίπτωση 
της Σουηδίας έχει επίσης προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπω-
ση, διότι η χώρα αυτή τοποθετείται συνεχώς από το Ευρω-
παϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), στην 
πρώτη θέση από άποψης ισότητας των φύλων. Σε δεκάδες 
επαγγέλματα δημοσιοποιούνται κείμενα και καταγγελίες, 
ενώ στην Ακαδημία που απονέμει το Νόμπελ Λογοτεχνίας 
έγιναν παραιτήσεις μελών της έπειτα από καταγγελίες ενα-
ντίον ισχυρού προσώπου της ακαδημίας και ακυρώθηκε η 
απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας, λόγω διασάλευσης της 
εμπιστοσύνης προς τον θεσμό. Επιπρόσθετα, στον διεθνή 
τύπο έχουν καταγραφεί περιστατικά καταγγελιών (στον 
απόηχο του #MeToo) στη Κίνα, στο Μαρόκο, στην Ισπανία. 
και στη Νότια Κορέα. To κίνημα #MeToo φαίνεται να σαρώ-
νει και στην Ινδία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα49, υφυπουρ-
γός Εξωτερικών της Ινδίας κατηγορήθηκε για σεξουαλική 
παρενόχληση από πολλές γυναίκες που μίλησαν για τα όσα 
βίωσαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με 
πολλές μαρτυρίες που αναρτήθηκαν στο Twitter. Στην Ελ-
λάδα, παρότι περιπτώσεις σεξουαλικής βίας έχουν δει τη 
δημοσιότητα, δεν έχει διαφανεί κάποιο ρεύμα μαζικών δη-
μοσιοποιήσεων ή καταγγελιών.
Βεβαίως το εν λόγω κίνημα συνάντησε και επιφυλάξεις 
στην κοινότητα των «επωνύμων», όπως αυτές του ηθοποι-
ού Liam Neeson, ο οποίος σε συνέντευξη του άφησε να εν-
νοηθεί, πως η αντίδραση στις συνταρακτικές αποκαλύψεις 
μπορεί να οδηγήσουν σε «κυνήγι μαγισσών» και πως πλέον 
αρκεί και μια καταγγελία για να πληγεί κανείς, εκφράζο-
ντας αμφιβολίες για την περίπτωση του Dustin Hoffman. 
Αντίστοιχες «ενστάσεις» εξέφρασαν και o Woody Allen, η 
Catherine Deneuve50 και ο σκηνοθέτης Ρομάν Πολάνσκι51. 
Στη Γαλλία μάλιστα, δημοσιεύθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2018 
στην εφημερίδα “Le Monde” κείμενο με 100 υπογραφές δι-
ασήμων κυρίως γυναικών (μεταξύ των οποίων οι Catherine 
Millet, η Ingrid Caven και η Catherine Deneuve), με τίτλο 

Γεωργία Πετράκη, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Διευθύντρια 
Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
δημοσίευση 21.5.2018.

47. Βλ. αμέσως ανωτέρω υποσημείωση.
48.  «εκθέστε τον χοίρο σας».
49.  https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/150072/to-metoo-

saronei-tin-india-gia-sexoyaliki-parenoxlisi-katigoreitai-
ypoyrgos (9/10/2018).

50.  https://www.cl ickat l i fe.gr/c inema/story/116671 
(16/1/2018).

51.  http://www.efsyn.gr/arthro/maziki-ysteria-kai-ypokrisia-
kinima-metoo (9/5/2018). 
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«Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία του πειράγματος, απα-
ραίτητη στη σεξουαλική ελευθερία». Στο κείμενο αυτό, κα-
τήγγειλαν το κίνημα #MeToo για φεμινιστικό πουριτανισμό, 
για θυματοποίηση των γυναικών, για εχθρότητα της σε-
ξουαλικής ελευθερίας αναγνωρίζοντας μόνο τον βιασμό ως 
έγκλημα και υπερασπιζόμενες την ελευθερία του σεξουα-
λικού πειράγματος, «ακόμα και αν είναι επίμονο και αδέ-
ξιο». Το εν λόγω κείμενο, που υπερασπίζεται την «ελευθε-
ρία του πειράγματος», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Οι 
φεμινίστριες, με επικεφαλής την ακτιβίστρια Caroline De 
Haas, απάντησαν με άλλο κείμενο κατηγορώντας τις ότι 
«παρεμποδίζουν τη δυναμική που δημιούργησε το σκάνδα-
λο Γουάινσταϊν και ότι «περιφρονούν» τα θύματα σεξουα-
λικής βίας δίνοντας μια πολύ κακή εικόνα της Γαλλίας, ενώ 
αποθαρρύνουν ορισμένες γυναίκες, να απελευθερώσουν 
τον λόγο τους. Η ιστορικός Michelle Perrot, ομότιμη κα-
θηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Παρίσι VII, εξέφρασε τη λύπη 
της για το γεγονός, ότι οι 100 υπογράφουσες θα έπρεπε να 
έχουν διαθέσει το κύρος τους στην υπηρεσία του φεμινιστι-
κού αγώνα και όχι εναντίον του.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το «κίνη-
μα» #MeTοo, ως «κίνημα χειραφέτησης» δρα ανατρεπτικά 
στην κουλτούρα της σιωπής, της ενοχής και της περιφρό-
νησης του λόγου των γυναικών. Επιπλέον, η σημασία αυ-
τού του κινήματος έγκειται στο ότι εγκαθιστά το πρόβλημα 
στον δημόσιο χώρο, το κάνει ορατό βοηθώντας την κοινω-
νία να συνειδητοποιήσει, να κατανοήσει πόσο μαζικό είναι 
το φαινόμενο της σεξουαλικής βίας. Και παραπέρα, να το 
αναγνωρίσει ως κοινωνικό πρόβλημα αφαιρώντας του τον 
μανδύα της «ιδιωτικότητας» της οικογένειας και των ατο-
μικών συμπεριφορών. Από την άλλη πλευρά, η πιθανότητα 
ψευδών καταγγελιών και κατασκευής μυθοπλασιών είναι 
υπαρκτή καθώς και η προσβολή του τεκμηρίου της αθωό-
τητας. Η θέση ότι ο κίνδυνος να ενοχοποιηθεί εσφαλμένα 
ένας άνθρωπος υπάρχει, αλλά ότι τούτο μπορεί να θεωρεί-
ται ως «παράπλευρη ζημία» σταθμίζοντας το όφελος του 
κινήματος, δεν μπορεί να γίνει δεκτή52. Κάθε καταγγελία 
πρέπει να ερευνάται ad hoc με σεβασμό τόσο στην ορισμέ-
νη από τον νόμο διαδικασία έρευνας, δίωξης και τυχόν ποι-
νικής δίκης όσο και στην προστασία των δικαιωμάτων και 
της προσωπικότητας του θύματος. Η αποφυγή της επανα-
θυματοποίησης από τη μία πλευρά και ο σεβασμός στο τεκ-
μήριο αθωότητας του φερόμενου ως δράστη από την άλλη, 
αποτελούν τις εξισορροπιστικές δυνάμεις στο εν λόγω πε-
δίο.
Είναι απολύτως αντιληπτό, βεβαίως, ότι το συζητούμενο 
πρόβλημα δεν θα αντιμετωπιστεί ούτε θα τελειώσει με έναν 
ή περισσότερους νόμους. Το τέλος του είναι ταυτισμένο με 
την απαίτηση μας βαθιάς πολιτισμικής αλλαγής, η οποία θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την ενημέρωση και εκπαίδευση ως 
απολύτως αναγκαίους όρους και απαιτεί χρόνο, διότι κα-
νένας «νέος κόσμος δεν χτίζεται σε μία ημέρα»53. Το κίνημα 
#MeToo αφετήριασε την αρχή ενός νέου (μη βίαιου) αγώ-
να κατά του σεξισμού και της «κουλτούρας του βιασμού» 

52.  Βλ. έτσι Βλ. http://www.avgi.gr/article/10808/8913626/h-
diethnes-apechese-tou-kinematos-metoo-kai-o-krymmenos-
thymos-ton-gynaikon και http://socialpolicy.gr-%CE%BF.html, 
Γεωργία Πετράκη, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Διευθύντρια 
Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
δημοσίευση 21/5/2018.

53.  Βλ. την αμέσως προηγούμενη υποσημείωση.

επικουρούμενο από τη δύναμη και την ταχύτητα των social 
media που είναι πλέον σημαντικός πόλος της σύγχρονης 
ζωής. Μπορεί βεβαίως να παρακμάσει μελλοντικά έχοντας 
ήδη, πάντως, «παράξει κάποιο έργο». Η έρευνα για την 
ιστορία των γυναικών και του φύλου, καταδεικνύει, άλλω-
στε, ότι σε κάθε περίοδο, οι σχέσεις εξουσίας των δύο φύ-
λων ανασυντίθενται.
Το φθινόπωρο του 2018 το κίνημα #MeToo (που σύμφω-
να με τον τύπο έλαβε πλανητικές διαστάσεις) γιόρτασε τα 
πρώτα του γενέθλια και ερωτάται αν άλλαξε κάτι στις σχέ-
σεις των δυο φύλων μέσα σε ένα χρόνο54. Στις συνέπειες, 
άλλως επιπτώσεις του κινήματος, καταγράφεται ότι μέσω 
αυτού «άνοιξαν πολλά στόματα» γυναικών –θυμάτων σε-
ξουαλικής κακοποίησης. Οι σχετικές καταγγελίες αυξήθη-
καν, υπήρξε ένα πρωτοφανές κύμα ελευθερίας λόγου στα 
socia media που λειτούργησαν, ως «όπλα» μαζικών κα-
ταγγελιών και «αποκαθηλώθηκαν» «ισχυροί» άνδρες. Το 
κίνημα γνώρισε βέβαια και επιφυλάξεις, όπως λ.χ. αυτές 
που εκφράστηκαν στη Γαλλία και αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Σύμφωνα με τον διεθνή τύπο (Δεκέμβρης 2018)55, εξαιτί-
ας του κινήματος #MeToo, περισσότεροι άνθρωποι παρά 
ποτέ χρησιμοποίησαν το Google για να αναζητήσουν πλη-
ροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική βία. Πιο συγκεκριμέ-
να, Αμερικανοί ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Χάρ-
βαρντ και το Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο ερεύνησαν 
τα ποσοστά αναζήτησης στο Google σε σχέση με τη σε-
ξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση πριν 
και μετά το #MeToo tweet της ηθοποιού Alyssa Milano. Οι 
ερευνητές εξέτασαν τις τάσεις στις αναζητήσεις αυτές από 
1.1.2004 έως 14.10.2017 την ημέρα πριν από τη δημοσίευ-
ση της Milano με το hashtag #MeToo. Στη συνέχεια, χρησι-
μοποίησαν τα δεδομένα αυτά για να εκτιμήσουν κατά προ-
σέγγιση πόσες φορές οι Αμερικανοί αναζήτησαν αυτά τα 
θέματα μετά από το tweet και διαπίστωσαν ότι οι έρευ-
νες για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση ήταν 86% 
υψηλότερες από τις αναμενόμενες από τις 15.10.2017 έως 
15.06.2018. Προέκυψε δηλαδή αύξηση 51% στις έρευνες 
για προληπτική εκπαίδευση για σεξουαλική παρενόχλη-
ση και επίθεση και αύξηση κατά 30% των αναζητήσεων 
σχετικά με την αναφορά περιπτώσεων σεξουαλικής βίας.
Σύμφωνα δε με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβρη 
του 2018 στο περιοδικό JAMA Internal Medicine, στην χρο-
νική περίοδο μετά την έναρξη του κινήματος αντιστοιχεί ο 
μεγαλύτερος αριθμός αναζητήσεων για σεξουαλική παρε-
νόχληση ή και επίθεση που έχει καταγραφεί ποτέ στις ΗΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα, στους οκτώ μήνες μετά το #MeToo 
tweet της Milano, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρξαν 
40 έως 54 εκατομμύρια αναζητήσεις στο Google για την κα-
τανόηση, την πρόληψη και την αναφορά σε σεξουαλική πα-
ρενόχληση και επίθεση. «Τα ευρήματά μας καταδεικνύουν 
τη δύναμη των απλών κινημάτων από τη βάση για να αντα-
ποκριθούν σε μεγάλης κλίμακας κρίσεις δημόσιας υγείας», 
κατέληξαν οι ερευνητές. «Οι ηγέτες της δημόσιας υγείας θα 
πρέπει να ανταποκριθούν επενδύοντας στην ενίσχυση προ-
ληπτικής εκπαίδευσης-κατάρτισης και στη βελτίωση των 

54.  https://www.protothema.gr/world/article/826921/metoo-
to-kinima-kata-tis-sexoualikis-kakopoiisis-giortazei-ta-prota-
tou-genethlia/ (5/10/2018).

55.  https://www.bustle.com/p/google-searches-about-sexual-
assault-harassment-broke-a-record-after-metoo-researchers-
say-15561117 (Δεκέμβρης 2018).
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πόρων για τους επιβιώσαντες (θύματα)»56. Η ερευνητική 
ομάδα παρότρυνε επίσης τους ανθρώπους να εμπλακούν 
περισσότερο στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας, 
επισημαίνοντας ότι η δραστηριότητα αναζήτησης στο δια-
δίκτυο δεν είναι απαραίτητα ένας (ικανός) δείκτης για το 
πώς πράγματι δραστηριοποιούνται σχετικά οι άνθρωποι.
Η «επανάσταση» του κινήματος, άλλαξε λοιπόν πράγμα-
τι νοοτροπίες έναντι των σεξουαλικών επιθέσεων; διερω-
τάται η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» προσθέτοντας το 
ερώτημα, αν τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία χαρακτηρίστη-
καν από ορισμένους ως «δικαστήρια», κατάφεραν να αλ-
λάξουν σε βάθος την κατάσταση. 
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του γαλλικού «Ιδρύματος Γυ-
ναικών» που διεξήχθη το Σεπτέμβριο του 2018 σε δείγμα 
1.169 γυναικών που είχαν πέσει θύματα βίας, το 71% απο-
φάσισε να καταγγείλει τις επιθέσεις που υπέστησαν κατά 
τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας57. Σχεδόν όλες οι γυ-
ναίκες (95,7%) έσπευσαν να καλωσορίσουν το κίνημα που 
έχει διαδραματίσει ωφέλιμο ρόλο στη ζωή τους. Ωστόσο, 
στον γενικό πληθυσμό της Γαλλίας, ένας στους δύο πολί-
τες (53%) πιστεύει ότι αυτό το φαινόμενο δεν είχε θετικές 
ή αρνητικές συνέπειες, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτού-
του «Harris Interactive» που διεξήχθη σε δείγμα 1.862 Γάλ-
λων. Επιπλέον, μόνο το 8% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 
έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους σε δημόσιους χώρους. 
Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στη νεότερη γε-
νιά, δεδομένου ότι, ένας στους τέσσερις άντρες κάτω των 
35 ετών, υποστηρίζουν ότι τώρα έχουν μια άλλη αντίληψη 
περί σεξουαλικής παρενόχλησης.
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στις καταγγελίες σεξουαλικής 
παρενόχλησης, το κίνημα #MeToo «απελευθέρωσε» πολ-
λές γυναίκες καθώς αυξήθηκαν τα καταγεγραμμένα περι-
στατικά σεξουαλικής βίας μέσα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Με βάση τα στοι-
χεία αυτά καταγράφηκε αύξηση 21,57%, με τα κρούσματα 
να ανέρχονται σε 48.233 από το Σεπτέμβριο του 2017 έως 
το Αύγουστο του 2018. Αυτό σημαίνει ότι στη Γαλλία 132 
γυναίκες πέφτουν θύματα σεξουαλικής βίας σε καθημερι-
νή βάση. Περαιτέρω, τα περιστατικά βιασμού αυξήθηκαν 
κατά 18,13% και τα καταγεγραμμένα κρούσματα επιθέσε-
ων ανήλθαν σε 19.283 την ίδια περίοδο. Τα κρούσματα σε-
ξουαλικής παρενόχλησης ξεπέρασαν τις 29 χιλιάδες μέσα 
σε ένα χρόνο σημειώνοντας μια άνευ προηγουμένου αύξη-
ση της τάξης του 23,97%.
Στις επιπτώσεις του κινήματος έχει καταγραφεί και το 
ότι έκανε 201 επώνυμους άνδρες να χάσουν την δουλειά 
τους58 (στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα θύματα είναι 
γυναίκες) και ότι ένα χρόνο μετά την ίδρυση του κινήματος 
#MeToo, οι γυναίκες έχουν αντικαταστήσει σχεδόν τους μι-
σούς στις επαγγελματικές τους θέσεις.

56.  «Our findings demonstrate the power of grass-roots 
movements to respond to large-scale public health crises,” 
the researchers concluded. “Public health leaders should 
respond by investing in enhanced prevention training and 
improving resources for survivors».

57.  https://www.protothema.gr/world/article/826921/metoo-
to-kinima-kata-tis-sexoualikis-kakopoiisis-giortazei-ta-prota-
tou-genethlia/ (5/10/2018).

58.  https://www.huffingtonpost.gr/entry/metoo-to-kinema-poe-
ekane-201-eponemoes-andres-na-chasoen-ten-doeleia-toes_
gr_5bd2e9d8e4b0d38b58823930 (29/10/2018).

Σύμφωνα με νέα ανάλυση των New York Times59 μετά τη 
δημοσιοποίηση της πρώτης καταγγελίας, τουλάχιστον 200 
επώνυμοι άνδρες έχασαν τη δουλειά τους από δημόσιους 
ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση και ορισμένοι 
από αυτούς βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις. 
Από τις θέσεις αυτές αντικαταστάθηκαν οι 124. Οι 54 (43%) 
καλύφθηκαν από γυναίκες και οι 70 από άντρες. Τουλά-
χιστον 920 άτομα αποκάλυψαν ότι υπέστησαν σεξουαλι-
κή κακοποίηση από κάποιον στη λίστα των επωνύμων και 
σχεδόν οι μισοί από αυτούς που απολύθηκαν, αντικατα-
στάθηκαν από γυναίκες. Το συμπέρασμα ότι η σεξουαλική 
παρενόχληση στον εργασιακό χώρο έχει σταματήσει σε με-
γάλο βαθμό, ως συνέπεια του κινήματος, θα ήταν αυθαίρε-
το. Εκ νέου επισημαίνεται,  ότι οι νέες πολιτικές στο χώρο 
εργασίας έχουν μικρό αποτέλεσμα, αν δεν συνοδεύονται 
από βαθύτερες αλλαγές κουλτούρας. 
Τέλος, όπως έδειξε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου 
στην υπόθεση του δικαστή Brett Kavanaugh60, οι Αμερικα-
νοί πολίτες και σίγουρα όχι μόνο αυτοί διαφωνούν για τον 
τρόπο με τον οποίο ορίζεται μία αξιόποινη σεξουαλική συ-
μπεριφορά, πως θα αποδίδεται ευθύνη στους ανθρώπους 
που κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση καθώς και 
ως προς την αξιοπιστία των σχετικών αποδείξεων.

V.  Επιλογικά: Πρόληψη σημαίνει 
καταπολέμηση πριν την τέλεση

Η Ελλάδα είναι η χειρότερη χώρα της Ευρώπης για να ζει 
μια γυναίκα61, σύμφωνα με έρευνα που κατατάσσει την 
Ελλάδα στην τελευταία θέση στην Ευρώπη, στον Δείκτη 
Ισότητας των Φύλων το έτος 2017. Ο επικαιροποιημένος 
Δείκτης Ισότητας των Φύλων δημοσιεύτηκε από το Ευρω-
παϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, δείχνει για 
άλλη μια φορά τη ζοφερή εικόνα που υπάρχει στις έμφυ-
λες ανισότητες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. 
Το Gender Equality Index είναι ένας σύνθετος δείκτης που 
ερευνά την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
με βάσει τις πολιτικές ισότητας που έχουν θεσμοθετηθεί, 
ενώ λειτουργεί σαν παρατηρητής της ισότητας των φύλων 
και μετρά το πώς αυτή αυξάνεται ή μειώνεται με την πάρο-
δο του χρόνου. Παρουσιάζει επίσης διαφορές στα αποτε-
λέσματα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε ατομικό επίπεδο 
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η Ελλάδα 
βρίσκεται στην τελευταία θέση, συγκεντρώνοντας μόλις 50 
βαθμούς. Η έκθεση σημειώνει πως η πρόοδος σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται επικίνδυνα αργά, αφού σε σύ-
νολο 100 βαθμών η Ε.Ε. καταγράφει βαθμολογία 66,2. Μια 
δεκαετία πριν η βαθμολογία ήταν 62,2, κάτι που σημαίνει 

59.  https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/23/us/
metoo-replacements.html (29/10/2018) και https://www.
ladylike.gr/Epikairotita/h-apodeiksh-oti-to-kinhma-metoo-
efere-oysiastikes-allages.5344825.html. 

60.  https://news.sky.com/story/why-the-brett-kavanaugh-
case-matters-11510835, https://www.theguardian.com/
us-news/2018/oct/10/brett-kavanaugh-case-treads-on-
dangerous-ground, https://www.theguardian.com/us-
news/2018/oct/06/brett-kavanaugh-confirmed-us-supreme-
court, https://www.nytimes.com/2018/09/26/us/politics/
kavanaugh-news.html (26/9/2018).

61.  https://www.vice.com/gr/article/59dx93/h-ellada-einai-
h-xeiroterh-xwra-ths-eyrwphs-gia-na-zei-mia-gynaika?utm_
source=vicefbgr (13/10/2017) και https://eige.europa.eu/
gender-equality-index/2015/EL .
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πως μας πήρε πανευρωπαϊκά δέκα ολόκληρα χρόνια για 
να κάνουμε ελάχιστα βήματα σε ό,τι αφορά στην ισότη-
τα των δύο φύλων. Η Σουηδία είναι στην τελευταία έκθε-
ση πρώτη σε θέματα ισότητας συγκεντρώνοντας 82,6 βαθ-
μούς, όπου 1 σημαίνει απουσία ισότητας των φύλων και 
100 πλήρης ισότητα.
Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μορφή βίας βασισμέ-
νης στο φύλο, δηλαδή έμφυλης βίας, η οποία διαπράττε-
ται κατά γυναικών, ακριβώς επειδή είναι γυναίκες και είναι 
σοβαρή παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων. Περαιτέρω, 
είναι τουλάχιστον θλιβερό το γεγονός, ότι εντός της ΕΕ μία 
στις 10 γυναίκες έχει υποστεί κάποια μορφή βίας από την 
ηλικία των 15 ετών και μια στις 20 έχει πέσει θύμα βιασμού 
και μόλις το 14 % εξ αυτών των γυναικών κατήγγειλαν στην 
αστυνομία σοβαρό περιστατικό βίας από σύντροφο62. 
Η βία κατά των γυναικών λαμβάνει διαστάσεις εκτεταμέ-
νης κακοποίησης, η οποία δεν καταγγέλλεται συστηματικά 
στις αρχές και έτσι η πραγματική εικόνα δεν αντικατοπτρί-

62.  Βλ. Βία κατά των γυναικών: Πανευρωπαϊκή έρευνα - Τα αποτε-
λέσματα με μια ματιά, (FRA), fra.europa.eu) (Οργανισμός Θε-
μελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014, σελ.3.

ζεται στα επίσημα στοιχεία. Τα αποτελέσματα της σχετικής 
έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ προσφέρουν πειστικά επιχειρήματα για την επικύρωση 
από τα κράτη μέλη της Σύμβασης. Εκτός, πάντως του θε-
σμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών, δράσεις πρέπει να αναληφθούν και από επιμέ-
ρους πρόσωπα, όπως λ.χ. τους εργοδότες, το ιατρικό προ-
σωπικό κ.λπ., ώστε οι γυναίκες-θύματα να καταγγέλλουν 
τις εμπειρίες κακοποίησής τους στις αρχές, να μην αποσι-
ωπουνται τα περιστατικά βίας εναντίον τους και οι δράστες 
να μην παραμένουν ασύλληπτοι. 
Επιπλέον, σημαντική και απαραίτηση είναι η κατάλληλη 
εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων λειτουργών, αστυ-
νομικών οργάνων κ.λπ. Γενικότερα, μάλιστα, χρειάζεται 
να διερευνηθούν διάφοροι τρόποι για την ανάδειξη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και να εφαρ-
μοστούν συντονισμένες δράσεις, όπως προβλέπεται στην 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η ενσωμάτωση της ο-
ποίας στις εσωτερικές νομοθεσίες των κρατών μελών, κρί-
νεται απολύτως αναγκαία και χρήσιμη.
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Ξεκινώ υπενθυμίζοντας την άποψη του Άγγλου συγγραφέα 
και κριτικού τέχνης John Ruskin που είπε πως,
«Η τιμωρία είναι το τελευταίο και το λιγότερο αποτελε-
σματικό εργαλείο στα χέρια του νομοθέτη, για την πρό-
ληψη του εγκλήματος.» 
Το θέμα μας αφορά την παράθεση των θέσεων της Βιο-
κοινωνικής Εγκληματολογίας για τη φύση και το περιε-
χόμενο προγραμμάτων που αναφέρονται στην πρόληψη 
της εγκληματικής συμπεριφοράς και όχι στην τιμωρία της. 
(Beaver, 2009 : 203 - 15) 
Επιχειρώντας μια σύντομη αναδρομή στο όχι και τόσο μα-
κρινό παρελθόν θα πρέπει να πούμε πως ενέργειες για την 
πρόληψη των εγκλημάτων με βάση τις απόψεις των υπο-
στηρικτών των πρώτων βιολογικών θεωριών ερμηνείας 
της εγκληματικής συμπεριφοράς, έγιναν μετά τα μέσα του 
19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου. Η αντίληψη η οποία 
επικράτησε την εποχή εκείνη ήταν πως υπήρχαν βιολογι-
κά κατώτερα άτομα στα οποία ανήκαν και οι εγκληματίες, 
οι οποίοι θεωρήθηκαν ανεπίδεκτοι σωφρονισμού και για 
το λόγο αυτό θα έπρεπε να εκτελούνται ή να περνούν τον 
υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους στη φυλακή. Επίσης δεν θα 
έπρεπε να αποκτούν απογόνους και έτσι τους επιβαλλόταν 
η στείρωσή τους (Κόκκινος, 2017).
Οι ευγονικές αυτές απόψεις που στηριζόντουσαν αποκλει-
στικά και μόνο στα εξωτερικά βιολογικά χαρακτηριστικά 
των ατόμων που θεωρήθηκαν εγκληματίες, άρχισαν να 
εγκαταλείπονται σταδιακά στις πρώτες δεκαετίες του 20ου 
αιώνα δεδομένου ότι οι υποστηρικτές τους δεν κατάφεραν 
ποτέ και σε καμία περίπτωση να πείσουν για την επιστημο-
νική τους ορθότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία. 
Οι απόψεις που τις διαδέχθηκαν στα πλαίσια της θετικιστι-
κής σχολής και πάλι, έδωσαν πρωταρχική θέση στις επιρ-

ροές που είχαν δεχθεί οι εγκληματίες από το κοινωνικό 
τους περιβάλλον (Concannon, 2019 : 10 - 18). Το γεγονός 
αυτό οδήγησε στη διατύπωση θεωριών ερμηνείας και αντι-
μετώπισης του εγκληματικού φαινομένου, οι οποίες είχαν 
τις βάσεις τους σε κοινωνικούς αποκλειστικά λόγους 
Οι ραγδαίες όμως, επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο των 
βιο-ιατρικών επιστημών που παρατηρήθηκαν στις τελευ-
ταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και το γεγονός ότι η κοι-
νωνιολογική προσέγγιση του εγκλήματος δεν απέδωσε τα 
αναμενόμενα, έστρεψαν και πάλι την προσοχή ορισμένων 
εγκληματολόγων στη βιολογική προσέγγιση του ατόμου 
- εγκληματία, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν λάμβαναν 
υπόψη τους και τις επιδράσεις που δεχόταν αυτός από το 
περιβάλλον του (Marsh - katz, 1985). Σημειώνεται πως οι 
βιολογικοί παράγοντες με τους οποίους ασχολήθηκε η νέα 
αυτή τάση δεν αφορούσαν πλέον, τα εξωτερικά χαρακτη-
ριστικά των ατόμων.
Η θέση που διατυπώθηκε τελικά, ήταν ότι οι βιολογικοί 
παράγοντες σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον είχαν 
και αυτοί —πιθανότατα— μερίδιο ευθύνης στην εκδήλωση 
της αντικοινωνικής / εγκληματικής συμπεριφοράς (Rowe, 
2002). Η υποστήριξη της θέσης αυτής αποτέλεσε το απα-
ραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για τη γέννηση και ανάπτυ-
ξη της Βιοκοινωνικής Eγκληματολογίας.
Υπενθυμίζουμε πως η Βιοκοινωνική εγκληματολογία απο-
τελεί μια σχετικά νέα εγκληματολογική κατεύθυνση (Raine 
1993, Walsh 2002, Σπινέλλη, 2005 : 38 επ). Η κατεύθυνση 
αυτή γενικά θεωρεί ως δεδομένη την επίδραση του περι-
βάλλοντος στην αντικοινωνική/εγκληματική συμπεριφο-
ρά. Ασχολείται όμως ειδικότερα με την πιθανή συμβολή 
των διαφόρων βιολογικών (φυσιολογικών παραγόντων) 
που αλληλοεπιδρώντας με το περιβάλλον, δημιουργούν 

IV. Η συμβολή των δικανικών επιστημών 
στην πρόληψη του εγκλήματος

Η πρόληψη του εγκλήματος 
με βάση τις απόψεις της βιοκοινωνικής εγκληματολογίας

Χρήστου Τσουραμάνη
Ομότιμου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Στηριζόμενες στις εξελίξεις στη Μοριακή βιολογία και 
στις Νευροεπιστήμες, οι απόψεις των υποστηρικτών της 
Βιο-κοινωνικής εγκληματολογίας θα πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη τόσο για την ερμηνεία όσο και για την 
πρόληψη της αντικοινωνικής / εγκληματικής συμπερι-
φοράς. Κοινός παρονομαστής των απόψεων αυτών είναι 
ο εντοπισμός παραγόντων διακινδύνευσης (γενετικών 
και περιβαλλοντικών) που συμβάλλουν από κοινού στην 
εκδήλωση της συμπεριφοράς αυτής. Στην εισήγησή μας 
θα αναφερθούμε τόσο στα μέτρα πρόληψης της εγκλη-
ματικότητας όσο και στα χαρακτηριστικά των προγραμ-
μάτων κοινωνικής επανένταξης των εγκληματιών, τα 
οποία συνιστούν οι υποστηρικτές της εγκληματολογικής 
αυτής κατεύθυνσης.

Relying on developments in Molecular biology and Neu-
rosciences, the views of supporters of Bio-social crimi-
nology should be taken into account both in interpreting 
and in preventing antisocial /criminal behavior. A com-
mon denominator of these views is the identification of 
risk factors (genetic and environmental) that contribute 
jointly to the manifestation of this behavior. In this pa-
per we shall refer to crime prevention measures as well 
as to the characteristics of the programs for the rehabil-
itation of criminals, which are the favorites among the 
supporters of this criminological field.
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μια προδιάθεση που θα οδηγήσει στην εκδήλωση της συ-
μπεριφοράς αυτής (Koυράκης, 2012: 103 - 114).
Η Βιοκοινωνική εγκληματολογία δέχεται πως υπάρχει σχέ-
ση αιτίου και αιτιατού - όχι απόλυτη - ανάμεσα σε συγκε-
κριμένους βιολογικούς παράγοντες και στην αντικοινωνι-
κή /εγκληματική συμπεριφορά.
Οι παράγοντες αυτοί θεωρήθηκαν ως «παράγοντες κιν-
δύνου» (risk factors) (βλ. λ. σε Λεξικό Εγκληματολογίας, 
σελ. 854) εκδήλωσης της συγκεκριμένης ανθρώπινης συ-
μπεριφοράς. 
Διακρίθηκαν δε σε,
•  Γενετικούς (Κληρονομικότητα, χρωμοσώματα, γονίδια, 
ορμόνες, κ.λπ.)

•  Βιο-φυσιολογικούς (διατροφή, προεμμηνορησιακό σύν-
δρομο, καρδιακός ρυθμός, δηλητηρίαση από μόλυβδο, 
επιπλοκές κατά την κύηση) και σε,

•  Σχετιζόμενους με τις δυσλειτουργίες τμημάτων του εγκε-
φάλου (προμετωπιαίου φλοιού, αμυγδαλής) οφειλόμενες 
σε εγκεφαλικά τραύματα, σε όγκους κ.λπ. 

Η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας που σημειώθηκε 
τα τελευταία 40-50 χρόνια οδήγησε επίσης και στη δημι-
ουργία αυξημένης αξιοπιστίας τεχνολογικών μέσων, με τα 
οποία κατέστη δυνατός ο κατά το μάλλον και ήττον ακρι-
βής προσδιορισμός του μεγέθους της συμβολής των παρα-
πάνω βιολογικών παραγόντων στην εκδήλωση της αντικοι-
νωνικής / εγκληματικής συμπεριφοράς (Concannon, 2019 
: 63 - 75). Για το λόγο αυτό η Β.Ε. υποστηρίζει ότι τα προ-
γράμματα για την αντιμετώπισή της (πρόληψης ή καταστο-
λής) θα πρέπει να τους λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους 
επειδή και αυτοί αποτελούν κρίσιμους «παράγοντες κιν-
δύνου». 
Όπως δε παρατηρούν οι Rocque, Welsh και Raine σε σχε-
τικό άρθρο τους (J. of Criminal Justice, Vol. 40, 4, p.306 
- 312),
«... Η πρώτη προσέγγιση της πρόληψης αυτής έχει να κά-
νει με τον προσδιορισμό των παραγόντων που διευκολύ-
νουν την εγκληματική συμπεριφορά και την στη συνέχεια 
εξουδετέρωσή τους προτού να διαπραχθεί το έγκλημα. Η 
πρόληψη του εγκλήματος θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα 
θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία. Οι γιατροί δεν βρίσκουν 
πρώτα τους ασθενείς και μετά τους παράγοντες που προ-
κάλεσαν την ασθένειά τους. Αντιθέτως έχοντας ήδη εντοπί-
σει τους παράγοντες κινδύνου πρόκλησης μιας ασθένειας, 
τους γνωστοποιούν στη συνέχεια σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες προτού η συγκεκριμένη ασθένεια τις προσβάλλει 
έτσι ώστε να την αποφύγουν ...».
Με βάση τη συλλογιστική αυτή βλέπουμε πως οι βιοκοι-
νωνικοί εγκληματολόγοι ασπάζονται κατά κάποιο τρόπο, 
την «ιατρικοποίηση του εγκλήματος» με ότι αυτό συνεπά-
γεται για την αντιμετώπισή του. Τα προγράμματα πρόλη-
ψης δε, κατά τη γνώμη τους θα πρέπει να καταρτισθούν 
με βάση τις αρχές της εξελικτικής πρόληψης, δεδομένου 
ότι αυτή βασικά, στηρίζεται στη φιλοσοφία των «παραγό-
ντων κινδύνου». 
Ακολουθώντας την άποψη τον Καμύ που έχει πει πως 
«Κάθε άνθρωπος είναι ένας εγκληματίας που παραμένει 
άγνωστος» η εξελικτική πρόληψη υποστηρίζει ότι όλα τα 
άτομα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν εγκληματίες. Δέχε-
ται δε την ύπαρξη προδιάθεσης σε κάποια από αυτά προ-
κειμένου να εκδηλώσουν την εγκληματική τους συμπε-

φορά. Η προδιάθεση αυτή οφείλεται σε παράγοντες που 
βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο των ατόμων αυτών. Όσο 
δε συντομότερα στη ζωή τους διαπιστωθεί αυτή, τόσο πε-
ρισσότερες πιθανότητες υπάρχουν για να μην εμφανισθεί 
ποτέ εφόσον θα έχουν εξουδετερωθεί οι παράγοντες που 
την προκάλεσαν. (Tremblay and Craig, 1997). 
Το επίκεντρο της εξελικτικής πρόληψης δεν διαφέρει 
πολύ από το αντίστοιχο των άλλων εγκληματολογικών θε-
ωριών που αναφέρονται στην πρόληψη του εγκλήματος. 
Το κύριο σημείο διαφοροποίησής της είναι η εστίασή της 
σε διάφορες ηλικιακές ομάδες και η πρότασή της να λαμ-
βάνονται τα κατάλληλα για την καθεμιά από αυτές, μέτρα 
πρόληψης. 
Ο θετικιστικός αυτός προσανατολισμός της εξελικτικής 
πρόληψης υλοποιείται με,
α.- τον προσδιορισμό παραγόντων κινδύνου για την εκδή-
λωση εγκληματικής συμπεριφοράς των ατόμων στο μέλ-
λον. 
β.- τον προσδιορισμό προστατευτικών παραγόντων που θα 
περιορίζουν τις ευκαιρίες εκδήλωσης εγκληματικής συμπε-
ριφοράς και 
γ.- τον εντοπισμό τρόπων με τους οποίους τα άτομα των 
νεωτέρων κυρίως, ηλικιών δεν θα εμφανίσουν και πάλι πα-
ραβατική συμπεριφορά.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Kevin Beaver, ο οποίος είναι 
ένας από τους βασικούς υποστηρικτές των απόψεων της 
Βιοκοινωνικής Εγκληματολογίας, 
«Τα περισσότερο αποτελεσματικά προγράμματα πρόληψης 
θα πρέπει να υλοποιούνται σε άτομα που βρίσκονται στην 
παιδική ηλικία (ακόμα και πιο πριν) έτσι ώστε η αντικοινω-
νική συμπεριφορά να αποτραπεί προτού καν εμφανισθεί.» 
Ακολουθώντας τα παραπάνω, οι υποστηρικτές της Βιοκοι-
νωνικής Εγκληματολογίας δέχονται ότι στα προγράμματα 
πρόληψης του εγκλήματος θα πρέπει από την αρχή να έχει 
θέση και η εξουδετέρωση της επίδρασης συγκεκριμένων 
βιολογικών παραγόντων —στους οποίους ήδη αναφερ-
θήκαμε— και οι οποίοι πιθανότατα μπορούν να συμβάλ-
λουν στην εκδήλωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 
Οπότε στα προγράμματα αυτά θα πρέπει ληφθεί υπόψη 
ότι,
α.- Είναι γνωστοί οι βιολογικοί «παράγοντες κινδύνου» 
που όταν βρεθούν σε συγκεκριμένο περιβάλλον είναι πι-
θανό να οδηγήσουν στην εκδήλωση της αντικοινωνικής / 
εγκληματικής συμπεριφοράς.
β.- Έχουν προσδιορισθεί οι προστατευτικοί παράγοντες 
που οδηγούν στην μη εκδήλωσή τους και
γ.- Οι τρόποι πρακτικής εφαρμογής τους έχουν ανθρωπι-
στικό χαρακτήρα και είναι προσαρμοσμένοι στις περιβαλ-
λοντικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και άλλες παρόμοιες 
συνθήκες διαβίωσης του στόχου/υποκειμένου τους. 
Τα συγκεκριμένα προγράμματα πρόληψης στοχεύουν κυ-
ρίως, σε οικογένειες σε κίνδυνο (at-risk families). Πως 
όμως, θα καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των συγκεκριμέ-
νων οικογενειών; Ο Βeaver απαντά,
«... Αυτές οι σε κίνδυνο οικογένειες μπορούν να εντοπι-
σθούν με διάφορους τρόπους, αλλά τυπικά λαμβάνονται 
υπόψη ως κριτήριο οι ήδη θεωρούμενοι ως «παράγοντες 
κινδύνου». Για παράδειγμα, τα παιδιά των πολύ πτωχών οι-
κογενειών ή εκείνα που έχουν μόνο μητέρα ή εκείνα των ο-
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ποίων η κατοικία τους βρίσκεται σε υποβαθμισμένες περιο-
χές της πόλης θα ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι κινδυνεύουν 
να αναπτύξουν παραβατική συμπεριφορά ...».
Το ερώτημα που μας τίθεται πλέον αφορά την αποτελε-
σματικότητα των προγραμμάτων αυτών, εάν δηλαδή όσα 
εφαρμόσθηκαν μετά από αξιολόγησή τους διαπιστώθηκε 
εάν έχουν πετύχει ή όχι το σκοπό τους. Μια ικανοποιητι-
κή κατά τη γνώμη μας απάντηση δίνεται στο ερώτημα αυτό 
από τους Rock et al.:
«Τα πρώτα στοιχεία για το ότι τα προγράμματα υγείας και 
διατροφής για εγκύους και τα βρέφη τους μπορούν να επη-
ρεάσουν αργότερα την αντικοινωνική συμπεριφορά άρχι-
σαν να εμφανίζονται στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Τέτοια προγράμματα, 
τα οποία συνήθως επικεντρώνονται στη βελτίωση των δε-
ξιοτήτων των γονέων, έχουν επανεξεταστεί από πολυά-
ριθμους μελετητές και γενικά έχουν θετικό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των παιδιών τους ... Τα προγράμματα γονικής 
μέριμνας συνήθως επιδιώκουν την πρόληψη νευρο-ψυ-
χολογικών ή νοητικών προβλημάτων μαζί με πλήθος άλ-
λων παραγόντων κινδύνου (π.χ. παρορμητικότητα, σχολι-
κή αποτυχία). Για παράδειγμα, η διδασκαλία των μητέρων 
να αποφεύγουν τους κινδύνους του καπνίσματος ή της κα-
τάποσης ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
μπορεί να μειώσει τη νευρο-ψυχολογική βλάβη του παιδιού 
που θα γεννηθεί ...)».
Δεν θα πρέπει όμως να διαφεύγει από την προσοχή μας το 
ότι η πρακτική εφαρμογή των συγκεκριμένων προγραμ-
μάτων πρόληψης έχει αναδείξει και κάποια μειονεκτήμα-
τά τους. Έτσι,
α.- Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολος ο εντοπισμός του 
συνόλου των πράγματι σε κίνδυνο οικογενειών,
β-. Έστω όμως κι αν εντοπισθούν υπάρχει το σοβαρό ενδε-
χόμενο κάποιες να αρνηθούν τη συμμετοχή τους,
γ.- Ο όρος «σε κίνδυνο» υπόκειται σε ποικίλες ερμηνείες 
και κάποιες από αυτές μπορεί να σκοπεύουν στην προσβο-
λή ατομικών, πολιτικών και γενικότερα ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και
δ.- Θα πρέπει να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα για 
να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 
αυτών.

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να επισημάνουμε πως ανε-
ξάρτητα από τα οποιαδήποτε προβλήματα εμφανίζουν τα 
προγράμματα πρόληψης του εγκλήματος που προτείνει η 
κατεύθυνση της Βιοκοινωνικής Εγκληματολογίας, η διε-
ρεύνηση της επιρροής και των βιολογικών παραγόντων 
στην εγκληματική συμπεριφορά επαναφέρει μια πρόταση 
του χθες που την αναβίωσαν και την βελτίωσαν οι τελευ-
ταίες ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των βιο-ιατρικών επι-
στημών και η οποία φυσικά, θα πρέπει να αποτελέσει ση-
μείο αναφοράς και προβληματισμού για τα προγράμματα 
αντεγκληματικής πολιτικής που θα προταθούν στο άμεσο 
μέλλον.-
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Η εξιχνίαση του εγκλήματος αποτελεί πρωταρχικό σκοπό 
για την αστυνομία. Οι αστυνομικές συνεντεύξεις με υπό-
πτους, μάρτυρες αλλά και θύματα είναι μεγάλης σημασίας 
και θεωρούνται από τα πιο κρίσιμα στάδια της διερευνητι-
κής διαδικασίας διότι έχουν άμεση σχέση με τη διαλεύκαν-
ση μιας εγκληματικής πράξης, και συνεπώς με την απονο-
μή δικαιοσύνης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν 
υπάρξει λανθασμένες καταδίκες λόγω ψευδών ομολογιών 
από υπόπτους, οι οποίες ομολογίες με τη σειρά τους ήταν 
άμεσο αποτέλεσμα λανθασμένων και πιεστικών ανακριτι-
κών πρακτικών. Για το λόγο αυτό έχουν προσελκύσει ιδιαί-
τερη προσοχή παγκοσμίως τόσο από το ευρύ κοινό και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και από επαγγελματί-
ες, όπως δικηγόρους, εγκληματολόγους και ψυχολόγους1. 

1.  Soukara, S., Bull, R., Vrij, A., Turner, M. & Cherryman, J. (2009). 
What really happens in Police Interviews with Suspects? Tactics 

Η αποτελεσματικότητα των ερευνητικών συνεντεύξεων 
/ ανακρίσεων έγκειται σε μεγάλο βαθμό τόσο στις διά-
φορες ανακριτικές τακτικές που χρησιμοποιούνται όσο 
και στις ατομικές δεξιότητες (προσωπικές, κοινωνικές 
και επικοινωνιακές) του εκάστοτε αστυνομικού ερευνη-
τή. Τα τελευταία χρόνια πολλές εμπειρικές μελέτες έχουν 
πραγματοποιηθεί με σκοπό να ρίξουν φως στο θέμα των 
αστυνομικών ανακρίσεων. Συχνά, ο όρος «ανάκριση» 
(interrogation) αντικαθίσταται από τον όρο «ερευνητική 
συνέντευξη» (investigative interviewing), ή χρησιμοποιού-
νται εναλλακτικά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο όρος «ανά-
κριση» εμπεριέχει συνήθως πιεστικές ανακριτικές τακτικές 
που έχουν ως στόχο την ομολογία, ενώ η φύση της «ερευ-

and Confessions. Psychology, Crime and Law Journal, vol 15, no 
6, 493-506.

Η εξιχνίαση του εγκλήματος μέσω των μεθόδων 
της ανακριτικής ως βασική προϋπόθεση 

για την αποτροπή του

Σταυρούλας Σουκαρά
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Δικαστικής Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η ανίχνευση και η πρόληψη του εγκλήματος περιλαμβά-
νουν διάφορες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης πλη-
ροφοριών, οι οποίες εκτείνονται από την ανακάλυψη ότι 
έχει διαπραχθεί το έγκλημα, μέχρι τον εντοπισμό των πι-
θανών υπόπτων και τη συγκέντρωση επαρκών αποδει-
κτικών στοιχείων για να προσαχθούν οι δράστες στη δι-
καιοσύνη ενώ παράλληλα (σε ορισμένες περιπτώσεις), 
να αποτρέψει τη διάπραξη μελλοντικών εγκληματικών 
πράξεων. Είναι ένα καλά τεκμηριω μένο γεγονός ότι η 
έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο των υπηρε σιών επι-
βολής του νόμου. Διερεύνηση, στο αστυνομικό πλαί-
σιο, είναι η συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές 
σχετικά με ένα περιστατικό. Η διερευνητική συνέντευξη 
(investigative interviewing) των υπόπτων, των μαρτύ-
ρων και των θυμάτων είναι μία από τις βασικές λειτουρ-
γίες της αστυνομικής έρευνας και συχνά το αποτέλεσμα 
μιας υπόθεσης εξαρτάται από το αποτέλεσμα τέτοιων 
συνεντεύξεων. Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια υπήρ-
ξε εστιασμένο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη εξειδικευμέ-
νων διερευνητικών τεχνικών που έχουν ως στόχο να 
βοηθήσουν τις αστυνομικές έρευνες με τρεις βασικούς 
τρόπους: πρώτον, με την άντληση πληροφοριών κατά 
τη διάρκεια των ανακρίσεων των υπόπτων. Δεύτερον, 
με τη λήψη πληροφοριών σχετικά με προθέσεις, σχέδια 
και πιθανά μελλοντικά γεγονότα (όπως για παράδειγ-
μα, σε περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος ή τρομο-
κρατίας). Τέλος, με την ανίχνευση αληθινών και ψευ-
δών προθέσεων κατά τη διάρκεια τέτοιων ανακρίσεων. 
Είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα προοπτική που αξίζει 
να ερευνηθεί περισσότερο!

Crime detection and prevention involve a number of in-
telligence collection and analysis methods, spanning 
from the discovery that a crime has been committed to 
identifying the possible suspects and collect sufficient 
evidence to bring the perpetrators to justice, while at 
the same time (in some cases) also prevent the com-
mitment of future criminal acts. It is a well-document-
ed fact that investigation is at the heart of law enforce-
ment agencies. To investigate is to gather information 
from a number of sources regarding an incident. Inter-
viewing of suspects, witnesses and victims is one of the 
core function of investigation and often the outcome 
of a case depends on the outcome of such interviews. 
Therefore, the last few years have witnessed a focus on 
the development of specialized investigative interview-
ing techniques aimed to assist police investigations in 
three main ways: firstly, with the intelligence gather-
ing during suspects’ interrogations about the event(s) in 
question; secondly, generating information about inten-
tions, plans, and possible future events (i.e. in cases of 
organized crime or terrorism); and finally, with the de-
tection of true and false intentions during such interro-
gations. It is certainly a challenging prospect but defi-
nitely one worth investigating!
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νητικής συνέντευξης» είναι λιγότερο κατηγορητική και δρα 
ως μια άσκηση συλλογής (έγκυρων) πληροφοριών2.
Το παρόν άρθρο παρέχει μία συνοπτική επισκόπηση των 
κυριότερων μοντέλων ανάκρισης και στο πως αυτές έχουν 
εξελιχθεί και εμπλουτιστεί τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε 
να συμβάλλουν όχι μόνο στην εξιχνίαση αλλά και στην απο-
τροπή μελλοντικών εγκληματικών πράξεων.

Ι. Τα εννέα βήματα της ανάκρισης
Το 1986, δημοσιεύτηκε ένα από τα πιο γνωστά και ευρέως 
διαδεδομένα εγχειρίδια ανάκρισης από τους Inbau, Reid 
και Buckley (1986, 2001), το «Criminal Interrogation and 
Confessions»3. Βασισμένο εν μέρη σε προηγούμενες μελέ-
τες των Inbau & Reid, περιλάμβανε μεταξύ άλλων μια σει-
ρά οδηγιών για το πώς μπορούν να εκμαιευτούν ομολογί-
ες από υπόπτους κάνοντας χρήση ανακριτικών τακτικών 
οι οποίες χρησιμοποιούνταν ήδη από την αστυνομία ανά 
τον κόσμο. 
Ο στόχος της συγκεκριμένης μεθόδου είναι να κάμψει τις 
αντιστάσεις του υπόπτου και να μεγιστοποιήσει την πιθα-
νότητα ομολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαδικασία εν-
νέα ‘βημάτων’ σχεδιασμένα να αντιμετωπίσουν την όποια 
αρνητική διάθεση του υπόπτου ενώ παράλληλα του υπεν-
θυμίζουν τα οφέλη μιας ομολογίας. 
Πρώτα, είναι σημαντικό να λάβει χώρα μια συνέντευξη με 
τον ύποπτο κατά τη διάρκεια της οποίας θα ενημερωθεί 
σχετικά με τα δικαιώματα του ενώ ταυτόχρονα θα γίνει μια 
προσπάθεια προσέγγισης έτσι ώστε να συλλεχθούν πλη-
ροφορίες για το άτομο του και το υπόβαθρο του οι οποίες 
θα φανούν χρήσιμες στο επόμενο στάδιο, αυτό της ανά-
κρισης. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης εφαρμόζονται τα 
εξής βήματα:
1. Άμεση αντιπαράθεση: ο ανακριτής αναφέρει στον ύπο-
πτο ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την εμπλοκή του 
στο έγκλημα, και κάποιες φορές μπορεί να προχωρήσει 
ακόμα και στην κατασκευή αποδεικτικών στοιχείων προ-
κειμένου να τονιστεί η ματαιότητα της άρνησης του υπό-
πτου.
2. Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης: αμέσως μετά την 
(επιθετική) αντιπαράθεση, ο ανακριτής θα προσπαθήσει 
να προσεγγίσει τον ύποπτο, προσφέροντας του κάποια δι-
καιολογία ή ορθολογική εξήγηση για το έγκλημα το οποίο 
κατηγορείται ότι διέπραξε. 
3. Χειρισμός αρνήσεων του υπόπτου: σύμφωνα με τους 
Inbau et al., οι αρνήσεις από τη μεριά του υπόπτου είναι 
‘επικίνδυνες’ διότι όσο περισσότερο επαναλαμβάνονται 
τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τον ανακριτή να πείσει τον 
ύποπτο να ομολογήσει. Γι’ αυτό το λόγο συμβουλεύουν να 
αναιρούνται οι αρνήσεις όσο το δυνατόν συντομότερα και 
να μη δίνεται στον ύποπτο περιθώριο να επιμένει σε αυτές.
4. Υπερνικώντας τις ενστάσεις του υπόπτου: ο ανακρι-
τής πρέπει να προσπαθήσει να χειριστεί τις όποιες ενστά-
σεις του υπόπτου σχετικά με την εμπλοκή του στο έγκλη-

2.  Griffiths, A. & Milne, B. (2018). The Psychology of Criminal 
Investigation: From Theory to Practice. Routledge.

3.  Inbau, F. E., Reid, J. E., Buckley, J. P., & Jayne, B. C. (2001). 
Criminal Interrogation and Confessions (4th ed.). Gaithersberg, 
MD: Aspen

μα με τέτοιο τρόπο ώστε να του δείξει ότι δεν είναι εκείνος 
που ελέγχει την κατάσταση.
5. Διατήρηση της προσοχής του υπόπτου: όταν ο ανακρι-
τής αντιληφθεί ότι αρχίζει να χάνει την προσοχή του υπό-
πτου πρέπει να κάνει ότι μπορεί για να τον επαναφέρει στη 
συζήτηση τους, όπως για παράδειγμα να καθίσει πιο κοντά 
στον ύποπτο και να δείχνει απόλυτα συγκεντρωμένος σε 
όσα ακούει έχοντας πάντα οπτική επαφή.
6. Αντιμετώπιση της παθητικής στάσης του υπόπτου: συ-
νεχίζοντας από το προηγούμενο βήμα, ο ανακριτής προ-
σπαθεί να διατηρήσει τη συνεργασία του υπόπτου (μικρή 
ή μεγάλη), δείχνοντας ακόμα και ‘κατανόηση’ για τους λό-
γους που μπορεί να οδήγησαν τον ύποπτο στη διάπραξη 
του εγκλήματος. 
7. Παρουσίαση μιας εναλλακτικής ερώτησης: ο ύπο-
πτος παρουσιάζεται με δύο πιθανές εκδοχές σχετικά με τον 
ακριβή λόγο που διέπραξε το έγκλημα, η μία εκ των ο-
ποίων είναι συνήθως πιο ελκυστική για τον ίδιο, αφού ίσως 
του προφέρει μια δικαιολογία για τα όσα έκανε και τον βο-
ηθά κατά κάποιον τρόπο να αποδεχθεί την πράξη του. 
8. Προφορική ομολογία του υπόπτου (έστω και μερική): 
ο ύποπτος αναφέρεται προφορικά σε λεπτομέρειες του 
εγκλήματος και περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις ο-
ποίες συνέβησαν τα γεγονότα.
9. Γραπτή ομολογία: ο ύποπτος καταθέτει την ομολογία 
του και γραπτώς, όσο πιο σύντομα γίνεται για να αποφευ-
χθεί ο κίνδυνος αντιφάσεων.
Οι δημιουργοί της προαναφερθείσας μεθόδου υποστηρί-
ζουν ότι έχουν βασίσει το εγχειρίδιο τους στην εκτενή και 
προσεκτική παρατήρηση πετυχημένων ανακρίσεων, καθώς 
και στην επικοινωνία που είχαν με υπόπτους αφότου είχαν 
ομολογήσει. Παρόλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι πρόκει-
ται για μια σκληρή προσέγγιση, η οποία προωθεί την άπο-
ψη πως η ανάκριση προορίζεται για να σπάσει την (ένοχη) 
αντίσταση του υπόπτου έτσι ώστε να αναγκαστεί να πει 
την αλήθεια. Θεωρεί δεδομένη την ενοχή του υπόπτου, και 
επιτρέπει τη χειραγώγηση καθώς και την εξαπάτηση του. 
Αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε ψευδή ομολογία και ως απο-
τέλεσμα να υπάρξει δικαστική πλάνη.

ΙΙ. Η προσέγγιση του Baldwin 
O Baldwin (1992)4 διατυπώνει μια αρκετά διαφορετική 
προσέγγιση στην ανάκριση των υπόπτων. Εκτιμώντας ότι 
η τεχνική των Inbau, Reid και Buckley (1986, 2001) στοχεύ-
ει ξεκάθαρα στο να κάμψει την αντίσταση του υπόπτου, ο 
Baldwin προτείνει μία διαδικασία συλλογής πληροφοριών 
η οποία απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες από την πλευρά 
του ανακριτή, προκειμένου να αντληθούν έγκυρες και αξι-
όπιστες πληροφορίες. Η χρήση τακτικών που εμπεριέχουν 
την εξαπάτηση δεν επιτρέπεται και τα μη λεκτικά σημάδια 
(γλώσσα του σώματος) ότι ο ύποπτος ψεύδεται δεν λαμβά-
νονται υπόψη. Αντί αυτού, η προετοιμασία/ο προγραμμα-
τισμός της ερευνητικής συνέντευξης από πριν, το χτίσιμο 
μίας φιλικής σχέσης κατά τη διάρκεια της ανακριτικής δια-
δικασίας καθώς και οι κοινωνικές δεξιότητες του αστυνο-
μικού είναι κεντρικής σημασία. 

4.  Baldwin, J. (1993). Police Interviewing Techniques. Establishing 
Truth or Proof? The British Journal of Criminology, 33, 325-352.
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Συνεπώς, ένας καλός ερευνητής πρέπει να έχει μελετή-
σει εις βάθος τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης, και να 
έχει σκεφτεί πώς ακριβώς θα διεξάγει την ανάκριση πολύ 
πριν μπει στο δωμάτιο με τον ύποπτο. Οι Cherryman & Bull 
(2001)5 επεσήμαναν ότι η προετοιμασία και ο προγραμματι-
σμός είναι εκ των προτέρων κεντρικής σπουδαιότητας για 
την ποιότητα των ανακρίσεων. 
Επιπλέον, οι επιδέξιοι ερευνητές/αστυνομικοί καταλαβαί-
νουν ότι δε θα κερδίσουν πολλά εάν υιοθετήσουν μια επι-
θετική προσέγγιση, δεδομένου ότι οποιαδήποτε τέτοια 
αντιμετώπιση είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί αντιπαρα-
γωγική. Γνωρίζουν επίσης ότι το να ακούσουν προσεχτι-
κά τον ύποπτο είναι σημαντικό, και μπορούν να αποκρι-
θούν αναλόγως. Οι Vrij, Hope & Fisher (2014)6 θεωρούν 
ότι το να υπάρξει μία αρμονία σχέσεων μεταξύ ανακριτή 
και υπόπτου είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην επιτυ-
χία μιας ερευνητικής συνέντευξης δεδομένου ότι δημιουρ-
γεί μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης κατά την οποία οι άνθρω-
ποι είναι προθυμότεροι να μιλήσουν. 
Τέλος, οι καλοί ερευνητές είναι σε θέση να προσαρμόζουν 
τις συνεντευξιακές τεχνικές τους ανάλογα πάντα με τον 
ύποπτο και τις ιδιαίτερες περιστάσεις της κάθε υπόθεσης. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο κάθε ύποπτος είναι άτομο 
με διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και δια-
φορετικές ανάγκες. Επομένως, θα ήταν λάθος να αντιμε-
τωπιστούν όλοι ως ανήκοντες σε δύο ομάδες: αυτών που 
‘φαίνονται’ ένοχοι και εκείνων των οποίων η ενοχή «είναι 
υπό συζήτηση» (Baldwin, 1992). 
Είναι σαφές ότι η προσέγγιση του Baldwin είναι μια άσκηση 
συλλογής πληροφοριών και απαιτεί σημαντικές επικοινω-
νιακές δεξιότητες από την πλευρά του ανακριτή για να μπο-
ρέσει να πάρει έγκυρες πληροφορίες. Υποστηρίζει επίσης 
μια αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ ανακριτή και υπόπτου. 
Αυτή η προσέγγιση είναι σίγουρα πιο ήπια από εκείνη των 
Inbau et al. (2001), και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας σχέ-
σης εμπιστοσύνης με τον ύποπτο, ώστε να νιώσει άνετα και 
κατά κάποιον τρόπο ‘ασφαλής’ και να συνεργαστεί με τον 
ανακριτή. Παρόλο που μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα, 
η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει επίσης επικριθεί λόγω του 
ότι οι ‘δύσκολοι’ ύποπτοι, αυτοί δηλαδή που είναι αποφα-
σισμένοι να μη μιλήσουν κατά τη διάρκεια μιας ανάκρισης, 
θα παραμείνουν σιωπηλοί χωρίς τη χρήση τακτικών που 
τους ασκούν ψυχολογική πίεση ή εμπεριέχουν την εξαπά-
τηση. Εντούτοις, οι έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμα και όταν 
δε χρησιμοποιούνται επεμβατικές και πιεστικές τακτικές, 
δεν υπάρχει ιδιαίτερη μείωση στον αριθμό των ομολογιών 
ή στα όσα παραδέχονται οι ύποπτοι. 

ΙΙΙ. Οι στρατηγικές της Kalbfleisch
Μια από τις πιο εκτενείς έρευνες της βιβλιογραφίας όσον 
αφορά τις εξεταστικές τακτικές της αστυνομίας διεξήχθη 
από την Kalbfleisch7 το 1994. Η Kalbfleisch εξέτασε περισ-

5.  Cherryman, J. & Bull, R. (2001). Police Officers Perceptions 
of Specialist Investigative Interviewing Skills. International 
Journal of Police Science and Management, 3 (3), 199-212.

6.  Vrij, A., Hope, L., & Fisher, R. P. (2014). Eliciting Reliable Infor-
mation in Investigative Interviews. Behavioural and Brain Sci-
ences, Vol. I (I), 129-136.

7.  Kalbfleisch, P. J. (1994). The Language of Detecting Deceit. Journal of 
Language and Social Psychology, 13, 469–496.

σότερα από ογδόντα βιβλία και επιστημονικά άρθρα για 
τις στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από επαγγελματί-
ες του χώρου με σκοπό να ενθαρρύνουν τους μη συνεργά-
σιμους υπόπτους να εμπλακούν σε συζήτηση, προσδιορί-
ζοντας την παρακάτω τυπολογία: 
•  Εκφοβισμός: ο ύποπτος κατηγορείται ότι λέει ψέματα, 
πέφτοντας συχνά θύμα λεκτικής επιθετικής συμπεριφο-
ράς (από την πλευρά του ανακριτή) και «βομβαρδίζε-
ται» από διάφορες επικρίσεις έτσι ώστε να αναγκαστεί 
να αποκαλύψει τη αλήθεια. 

•  Περιστασιακή ματαιότητα: προσπάθεια να πειστεί ο ύπο-
πτος ότι το μόνο που καταφέρνει με την άρνηση του να 
συνεργαστεί (δηλ. να αποκαλύψει πληροφορίες σχετι-
κά με το έγκλημα) είναι να κάνει τα πράγματα χειρότερα 
για τον ίδιο δεδομένου ότι η αλήθεια θα λάμψει σύντομα.

•  Ταλαιπωρία και ανακούφιση: προσπάθεια να πειστεί ο 
ύποπτος ότι η άρνηση προκαλεί μόνο ταλαιπωρία, ενώ η 
ομολογία θα είναι καλή για όλους. 

•  Μπλόφα: γίνεται παρουσίαση ψεύτικων (αποδεικτικών) 
στοιχείων που υποδεικνύουν ότι ο ύποπτος έχει πει ψέ-
ματα, για να φανεί ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα 
απόδειξης της αθωότητας του και επομένως η μόνη διέ-
ξοδος του είναι να ομολογήσει. 

•  Ήπια παρότρυνση: ο ύποπτος πείθεται σταδιακά να απο-
καλύψει πληροφορίες, χρησιμοποιώντας διάφορους 
“επαίνους” και άλλες ενθαρρυντικές τακτικές. 

•  Ελαχιστοποίηση / Μεγιστοποίηση: ο ανακριτής προσπα-
θεί να αποσπάσει ομολογία από τον ύποπτο αλλάζοντας 
το βαθμό σοβαρότητας του εγκλήματος, κάνοντας το να 
μοιάζει είτε λιγότερο ή πολύ περισσότερο σοβαρό από ότι 
στην πραγματικότητα είναι. 

•  Αντιφάσεις: επισήμανση οποιωνδήποτε αντιφάσεων ή 
ασυνεπειών στην κατάθεση του υπόπτου. Ο ανακριτής 
μπορεί να προσπαθήσει να ταυτοποιήσει/αναγνωρίσει 
τις αντιφάσεις με το να επαναλάβει τις ίδιες ερωτήσεις 
περισσότερο από μία φορά, ίσως διαφορετικά διατυπω-
μένες, προκειμένου να προσδιοριστούν οποιεσδήποτε 
αλλαγές στις απαντήσεις του υπόπτου. 

•  Αλλαγμένες πληροφορίες: υποβάλλουμε στον ύποπτο μια 
ερώτηση που περιέχει ανακριβείς πληροφορίες, προκει-
μένου να δούμε εάν λέει ή όχι την αλήθεια. Η λογική είναι 
ότι ο πραγματικά αθώος ύποπτος θα μπορεί να προσδιο-
ρίσει τη λανθασμένη ερώτηση και να διορθώσει τις πλη-
ροφορίες που εμπεριέχει. 

•  “Ράγισμα” στην υπεράσπιση: ο ανακριτής προσπα-
θεί να αναγνωρίσει τις “ρωγμές” (τα αδύναμα σημεία) 
στον απολογισμό του υπόπτου, έτσι ώστε να μπορεί να 
τις χρησιμοποιήσει καταλλήλως κάνοντας με τον τρόπο 
αυτό τον ύποπτο να φανεί αναξιόπιστος.

•  Αυτό-αποκάλυψη: ο ανακριτής αποκαλύπτει κάποια 
πράγματα για τον ίδιο, ελπίζοντας ότι ο ύποπτος θα τον 
εμπιστευθεί και θα αποκαλύψει και αυτός προσωπικές 
πληροφορίες. Αυτή η στρατηγική απαιτεί καλές κοινω-
νικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και στηρίζεται στον 
κανόνα της αμοιβαιότητας. 

•  Επισήμανση των συνθημάτων εξαπάτησης: ο ανακριτής 
επισημαίνει στον ύποπτο ότι η γλώσσα του σώματος του 
και οι φυσικές αντιδράσεις του είναι ενδεικτικές του ότι 
λέει ψέματα. Αυτή η στρατηγική δεν στηρίζεται στους 
πραγματικούς δείκτες της εξαπάτησης, αλλά στην πε-
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ποίθηση του υπόπτου ότι αυτές οι εκδηλώσεις (εφίδρω-
ση, νευρικότητα, βήχας κ.λπ.) συνδέονται με την ένδει-
ξη ψεύδους. 

•  Ανησυχία: ο ανακριτής επιδεικνύει συναισθηματικής κα-
τανόηση και προσπαθεί να προσφέρει ψυχολογική υπο-
στήριξη στον ύποπτο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια 
ατμόσφαιρα οικειότητας και μη εχθρικής αντιμετώπισης 
η οποία με τη σειρά της θα μεγιστοποιήσει τις πιθανότη-
τες παραδοχής του υπόπτου για το συγκεκριμένο έγκλη-
μα. 

•  Κράτηση του status-quo: λέγοντας στον ύποπτο ότι η κοι-
νωνική του θέση είναι σε κίνδυνο εάν αποκαλυφθεί ότι 
έχει πει ψέματα, και υποδεικνύοντας τις πιθανές αρνη-
τικές συνέπειες του να αποκρύπτει την αλήθεια, γίνεται 
προσπάθεια να πειστεί ο ύποπτος ότι η καλύτερη διέξο-
δος γι’ αυτόν (λαμβάνοντας υπόψη το τι θα σκεφτεί ο οι-
κογενειακός / φιλικός του περίγυρος) είναι να συνεργα-
στεί και να αποκαλύψει τα όσα γνωρίζει ή/και διέπραξε. 

•  Άμεση προσέγγιση: ζητείται άμεσα από τον ύποπτο να πει 
την αλήθεια και μόνο. Αυτή η στρατηγική στηρίζεται σε 
ηθικούς λόγους όπου η αλήθεια είναι το μόνο επιθυμητό 
και κατάλληλο γεγονός για τον ύποπτο. 

•  Σιωπή: ο ανακριτής απλά σιωπά αφότου έχει μιλήσει ο 
ύποπτος, προκειμένου να δημιουργήσει ένα κλίμα ανη-
συχίας και ανασφάλειας. Ο στόχος είναι να καλύψει ο 
ίδιος ο ύποπτος τις μικρές διακοπές κατά τη διάρκεια της 
σιωπής (τα κενά) με την αποκάλυψη πληροφοριών. 

Υποστηρίζεται ότι οι ανωτέρω στρατηγικές μπορούν να 
είναι αποτελεσματικές στην εκμαίευση πληροφοριών από 
μη συνεργάσιμους υπόπτους. Εντούτοις, κάποιες εξ ’αυ-
τών περιλαμβάνουν τη την εξαπάτηση, και το γεγονός πα-
ραμένει αρκετές μπορούν να θεωρηθούν “καταπιεστικές”. 
Βασίζονται κυρίως στην προϋπόθεση ότι ο ύποπτος είναι 
ένοχος, και σχεδόν καμία τους δεν μπορεί να θεωρηθεί μέ-
ρος ενός «συστήματος συλλογής πληροφοριών! 

IV. Το μοντέλο P.E.A.C.E
Το συγκεκριμένο μοντέλο ερευνητικής συνέντευξης ανε-
πτύχθη στην Αγγλία το 1992 από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών (Home Office) και την Ένωση Ανώτερων Αστυνομικών 
(Chief Police Officers)8. O κύριος στόχος του ήταν να βελ-
τιωθούν ποιοτικά τα στάνταρ των ανακρίσεων με τους υπό-
πτους, καθώς και οι πληροφορίες που λαμβάνονται από 
αυτούς. Η μέθοδος χρησιμοποιείται και στις συνεντεύξεις 
μαρτύρων, καθώς έχει στρέψει την προσοχή στη συλλο-
γή πληροφοριών και όχι στην απόσπαση ομολογιών. Είναι 
ένα ιδιαίτερα δομημένο μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει πέ-
ντε βήματα, και χρησιμοποιείται ευρέως από την αστυνο-
μία ανά τον κόσμο:
ΒΗΜΑ 1. Προγραμματισμός και Σχεδιασμός (Planning & 
Preparation)
- Κατανόηση του σκοπού της ερευνητικής συνέντευξης 
-  Λήψη όσο το δυνατό περισσότερων πληροφοριών σχε-
τικά με το γεγονός, συμπεριλαμβανομένων των πληρο-
φοριών για το πρόσωπο που θα περάσει από συνέντευ-
ξη/ανάκριση

8.  Walsh, D. & Milne, R. (2008). Keeping the PEACE? A Study of Investigative 
Interviewing Practices in the Public Sector. Legal and Criminological Psy-
chology, Vol. 13, No. 1, 02.2008, p. 39-57.

-  Καθορισμός των στόχων και των σκοπών της ερευνητι-
κής συνέντευξης 

-  Κατανόηση και αναγνώριση των σημείων που πρέπει/που 
θέλουμε να αποδείξουμε

-  Αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων (τεκμηρίων) και 
από πού ελήφθησαν 

-  Αξιολόγηση των στοιχείων (τεκμηρίων) που απαιτούνται 
και πώς μπορούν να ληφθούν 

-  Κατανόηση της νομοθεσίας και σχετικών οδηγιών/παρα-
γόντων

-  Προετοιμασία των «μηχανισμών» της ανάκρισης (εκθέμα-
τα/στοιχεία/ιατροδικαστικές εκθέσεις, τόπος συναντήσε-
ως, αστυνομικοί παρόντες, δικηγόρος, εξοπλισμός, που 
και πως θα καθίσουν οι συμμετέχοντες κτλ.) 

ΒΗΜΑ 2. Συμμετοχή σε Συζήτηση και Επεξήγηση (Engage 
& Explain)
-  Αυτή η εισαγωγική φάση είναι κρίσιμη για την επιτυχή έκ-
βαση μιας ερευνητικής συνέντευξης 

-  Οι αστυνομικοί πρέπει να γνωρίζουν ότι το να περνά κά-
ποιος από ανάκριση μπορεί να είναι μια επώδυνη ψυχο-
λογικά εμπειρία, και ίσως απαιτείται μία κάποια «προ-
θέρμανση»... Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι οι αστυνομικοί 
θα γίνουν φίλοι με τους ανακρινόμενους

-  Εντούτοις, χρειάζεται μία προεργασία για να καθιερωθεί 
μια σχέση εμπιστοσύνης και ο ύποπτος να έχει περισσό-
τερες πιθανότητες να συνεργαστεί 

- Δημιουργία «καλής εντύπωσης» από την αρχή.
-  Συμπεριφερόμαστε στον ανακρινόμενο ως άτομο, που 
έχει τις δικές του ανάγκες, αδυναμίες και ανησυχίες

-  Δείχνουμε ενσυναίσθηση, κατανόηση του τι μπορεί να 
αισθάνεται ο ανακρινόμενος χωρίς όμως να χάνουμε το 
ρόλο μας και την αντικειμενικότητα μας

- Εξηγούμε το λόγο της ανάκρισης
-  Αναφέρουμε περιληπτικά τις διαδικασίες που θα ακολου-
θηθούν

-  Περιγράφουμε τη μορφή / δομή της ανακριτικής διαδι-
κασίας

ΒΗΜΑ 3. Περιγραφή / Απολογισμός (Account, Clarify and 
Challenge)
- Ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο κατά το οποίο ο ερευνητής λαμ-
βάνει από τον ανακρινόμενο την πλήρη περιγραφή των γε-
γονότων. Τα τρία καίρια σημεία είναι:
(α) Η εκδοχή του υπόπτου – The interviewee’s account: 
αφήνουμε τον ύποπτο να διηγηθεί το τι ακριβώς συνέβη 
χωρίς να τον διακόπτουμε
(β) Η εκδοχή του ανακριτή – The interviewer’s account: κά-
νουμε ερωτήσεις διευκρινιστικές και επεκτεινόμαστε στο τι 
έχει ήδη ειπωθεί από τον ύποπτο
(γ) Αμφισβήτηση της εκδοχής του υπόπτου - Challenge the 
interviewee’s account: αμφισβητούμε τη μαρτυρία ή μέ-
ρος της μαρτυρίας του υπόπτου ανακαλύπτοντας αντιφά-
σεις που μπορεί να υπάρχουν
Στο στάδιο αυτό κρίνονται απαραίτητες οι καλές επικοινω-
νιακές δεξιότητες του ανακριτή, οι σωστές ερωτήσεις κα-
θώς και η χρονική σειρά των ερωτήσεων. Ο ανακριτής πρέ-
πει να μπορεί να «ελίσσεται» ανάλογα με τη συμπεριφορά 
του υπόπτου (πολλοί ύποπτοι ξεκινούν ως συνεργάσιμοι 
και στην πορεία αλλάζουν). 
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Σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ακόμα και σε μια “No 
Comment” ανάκριση, όπου ο ύποπτος αρνείται να απαντή-
σει σε οποιαδήποτε ερώτηση, πρέπει παρόλα αυτά να του 
θέσουμε όλες τις ερωτήσεις που έχουμε ετοιμάσει.
ΒΗΜΑ 4. Κλείσιμο Συνέντευξης (Closure)
-  Συχνά οι αστυνομικοί βιάζονται / επισπεύδουν τη λήξη 
της ανάκρισης

-  Ακόμα και αυτό το τελικό στάδιο πρέπει να είναι το ίδιο 
πλήρες και αποτελεσματικό όπως τα προηγούμενα

-  Πρέπει να υπάρξει μια περίληψη του τι έλαβε μέρος και 
τι έχει λεχθεί

-  Πρέπει να ελεγχθεί ότι όλες οι πτυχές έχουν καλυφθεί στο 
μέγιστο πιθανό βαθμό

-  Πρέπει να υπάρχει επεξήγηση του τι θα συμβεί από εδώ 
και πέρα

ΒΗΜΑ 5. Αξιολόγηση Συνέντευξης (Evaluation)
- Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της ανάκρισης?
-  Αναθεώρηση της έρευνας σύμφωνα με πληροφορίες που 
συλλέχθηκαν κατά την ανάκριση

-  Πόσο καλά πήγε η ανάκριση και πως θα μπορούσε ο αρ-
μόδιος ανακριτής/αστυνομικός να βελτιωθεί?

-  Έρευνες έχουν δείξει ότι η αυτό-αξιολόγηση (πόσο καλά 
τα πήγα & τι θα μπορούσα να βελτιώσω ή να έχω κάνει 
καλύτερα) είναι ιδιαίτερα δύσκολη

Το Μοντέλο P.E.A.C.E. έχει ως βασικό σκοπό τη συλλογή 
έγκυρων πληροφοριών από τον ύποπτο και όχι την ομολο-
γία του! Στη Μεγάλη Βρετανία όλοι οι αστυνομικοί περνά-
νε εκπαίδευση στο συγκεκριμένο μοντέλο ανάκρισης, και 
το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως 
επίσης στον Καναδά, την Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία.

V.  Η ταξινόμηση ανακριτικών τεχνικών: 
«MESO-LEVEL OF INTERROGATION»

Το 2013, ο Christopher Kelly9 και οι συνεργάτες του, έχο-
ντας μελετήσει εις βάθος 71 ανακριτικές τακτικές, κατέλη-
ξαν σε έξι γενικούς ανακριτικούς τομείς (domains), οι ο-
ποίοι εμπεριέχουν ο καθένας ξεχωριστά τις συγκεκριμένες 
στρατηγικές άντλησης πληροφοριών: 
Ι. Χτίσιμο Επικοινωνίας και Σχέσης Εμπιστοσύνης (Rapport 
and Relationship Building)
Η επικοινωνία πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό, την αμοι-
βαία εμπιστοσύνη και την ενσυναίσθηση. Επιπλέον, ο St 
Yves αναφέρει ως σημαντικά τη διατήρηση της αντικειμενι-
κότητας και ανοιχτής σκέψης, της προσοχής καθώς και της 
επαγγελματικής συμπεριφοράς από την πλευρά του ανα-
κριτή.
ΙΙ. Χειραγώγηση Πλαισίου (Context Manipulation)
Ο συγκεκριμένος άξονας έχει να κάνει με στοιχεία του χώ-
ρου και του χρόνου κατά τον οποίο θα λάβει μέρος η ανά-
κριση. Για παράδειγμα, εάν θα μεταφερθεί ο ύποπτος σε 
ένα ουδέτερο μέρος, λιγότερο ‘απειλητικό’ για αυτόν από 
το δωμάτιο ανάκρισης, εάν θα βρίσκεται σε καθεστώς απο-
μόνωσης , ή εάν κριθεί σκόπιμο η ανάκριση να γίνει σε 
συγκεκριμένη ώρα της ημέρας όπου ο ύποπτος θα νιώσει 
περισσότερο άνετα. Επίσης, η διάταξη των επίπλων μέσα 

9.  Kelly, C. E., Miller, J. C., Redlich, A. D., & Kleinman, S. M. 
(2013).A Taxonomy of Interrogation Methods. Psychology, Public 
Policy, and Law, Vol.19, No 2, 165-178.

στο χώρο θεωρείται από αρκετούς σημαντική, και πολλές 
φορές προτιμάται να μην υπάρχει κάποιο ‘εμπόδιο’ (π.χ. 
γραφείο) μεταξύ ανακριτή και ανακρινόμενου για να διευ-
κολυνθεί μια πιο άμεση επικοινωνία μεταξύ των παρευρι-
σκόμενων.
III. Πρόκληση Συναισθήματος (Emotion Provocation)
Η πρόκληση συναισθήματος αναφέρεται σε τακτικές οι ο-
ποίες έχουν σκοπό να προκαλέσουν έντονα συναισθήμα-
τα στον ύποπτο, όπως φόβο, θυμό, ενοχές, ελπίδα, θλί-
ψη κτλ. Έτσι, ο ανακριτής μπορεί να εναλλάσσει τον τρόπο 
προσέγγισης του και να γίνεται (όταν εκείνος κρίνει) πιε-
στικός, συμπονετικός, απειλητικός, προσβλητικός ή κολα-
κευτικός. 
IV. Aντιπαράθεση (Confrontation)
Στον τομέα αυτό, ο στόχος είναι να καταστεί ξεκάθαρο 
στον ύποπτο ότι ο έλεγχος της διαδικασίας έγκειται στις 
ανακριτικές αρχές και ο ίδιος θα πρέπει να συμμορφωθεί. 
Οι ανακριτικές τακτικές εδώ έχουν σκοπό να μεγιστοποιή-
σουν το στρες του υπόπτου και να αμφισβητήσουν την α-
ξιοπιστία του. Εκφάνσεις εξουσίας και εμπειρογνωμοσύνης 
(από την πλευρά του ανακριτή), επαναλαμβανόμενες και 
γρήγορες ερωτήσεις, καθώς και χρήση τεχνασμάτων (εξα-
πάτησης) χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί η συνεργα-
σία του υπόπτου. 
V. Συνεργασία (Collaboration)
Εν αντιθέσει με τον προηγούμενο, στο συγκεκριμένο τομέα 
οι δύο πλευρές (ανακριτή και ανακρινόμενου) είναι ισότι-
μα μέλη μιας διαδραστική επικοινωνίας κατά στην οποία 
έχουν να προφέρουν και οι δύο. Συχνά συναντάμε τακτι-
κές επιβράβευσης / ανταμοιβής του υπόπτου ως αντάλλαγ-
μα σε πληροφορίες που θα δώσει. 
VI. Παρουσίαση Τεκμηρίων (Presentation of Evidence)
Ο τελευταίος τομέας πραγματεύεται την παρουσίαση απο-
δεικτικών (συχνά ενοχοποιητικών) τεκμηρίων τα οποία 
χρησιμοποιούν οι αρχές σε μια προσπάθεια να συλλέξουν 
περισσότερες πληροφορίες από τον ύποπτο. Τακτικές 
όπως η επισήμανση αντιφάσεων στην ιστορία του υπόπτου 
έχουν ως σκοπό τη συμμόρφωση του υπόπτου και τη συ-
νεργασία του με τις αρχές, καθώς και την ανίχνευση εξα-
πάτησης / ψεύδους στα λεγόμενα του. 
Σύμφωνα με τους Kelly et al.(2015)10, η ταξινόμηση των 
ανακριτικών τεχνικών είναι μια προσπάθεια εξέλιξης από 
την υπάρχουσα γνώση σε ένα επόμενο στάδιο κατανόησης 
ενός πολύ σημαντικού θέματος όπως είναι η ανάκριση υπό-
πτων. Καθώς ανακαλύπτονται νέες στρατηγικές άντλησης 
πληροφοριών και κατανοούνται καλύτερα κάποιες παλαιό-
τερες, ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο ανάκρισης μπορεί να 
φανεί ιδιαιτέρα χρήσιμο τόσο στην ακαδημαϊκή και ερευ-
νητική κοινότητα όσο και στους επαγγελματίες του χώρου 
(π.χ. σώματα ασφαλείας). 

10.  Redlich, A. D. & Kelly, C. E. (2015). Examining the Meso_Level 
Domains of the Interrogation Taxonomy. Psychology, Public 
Policy, and Law, Vol.21, No 2, 179-191.
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VI.  Το μοντέλο HUMINT – HUMAN 
INTELLIGENCE GATHERING

To συγκεκριμένο μοντέλο ανάκρισης11, χρησιμοποιείται σε 
πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, κυρίως από υπηρεσίες 
πληροφοριών και για υποθέσεις που αφορούν την εθνική 
ασφάλεια. O σκοπός είναι η άντληση έγκυρων και χρήσι-
μων πληροφοριών όχι μόνο για μεμονωμένα περιστατικά 
αλλά και για δίκτυα ανθρώπων και γεγονότων (επιχειρή-
σεις μεγάλης κλίμακας π.χ. τρομοκρατία, οργανωμένο 
έγκλημα κτλ.). Οι πληροφορίες αυτές, εν αντιθέσει με τις 
πιο ‘συνηθισμένες’ αστυνομικές ανακρίσεις οι οποίες αφο-
ρούν εγκλήματα που έχουν ήδη διαπραχθεί, δεν αφορούν 
μόνο περιστατικά του παρελθόντος αλλά κυρίως προθέ-
σεις, σχέδια και πιθανές μελλοντικές (αξιόποινες) πράξεις. 
Για παράδειγμα, ένα τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο σχε-
διάζεται και υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι θα πραγ-
ματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. 
Συχνά οι ανακρίσεις HUMINT περιλαμβάνουν μια διαπολιτι-
σμική διαδραστική επικοινωνία μεταξύ ερευνητών και υπό-
πτων οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές εθνικότητες 
και δε μοιράζονται το ίδιο πολιτισμικό και γλωσσολογικό 
υπόβαθρο. 
Εν περιλήψει, τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν:
(Α) Κάμψη των αντιστάσεων του υπόπτου, όχι με επιθετικό 
ή ανέντιμο τρόπο (π.χ. χρησιμοποιώντας εξαπάτηση ή πα-
ρουσίαση ψευδών ενοχοποιητικών στοιχείων) αλλά χρησι-
μοποιώντας μια πιο φιλική προσέγγιση δείχνοντας ευελι-
ξία, ευρύτητα σκέψης και ανταπόκριση στις ανάγκες του 
υπόπτου
(Β) Διατήρηση της συνεργασίας του υπόπτου έχοντας χτί-
σει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης
(Γ) Άντληση σημαντικών πληροφοριών οι οποίες συχνά 
σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια
(Δ) Ανίχνευση αληθών και ψευδών προθέσεων (για να προ-
βλεφθούν μελλοντικά περιστατικά)

VII. Στρατηγική συνέντευξη
Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη 
χρονική στιγμή κατά την οποία παρουσιάζονται τα αποδει-
κτικά στοιχεία / τεκμήρια στον ύποπτο. Ο κύριος στόχος, 
εκτός από την άντληση πληροφοριών, είναι η ανίχνευση 
ψευδών δηλώσεων στην κατάθεση του υπόπτου.
Στρατηγική Χρήση των Τεκμηρίων (Strategic Use of 
Evidence): μελέτες πάνω σε ανακρίσεις υπόπτων έχουν 
δείξει ότι όταν ο ανακριτής δε φανερώνει αμέσως τα όποια 
στοιχεία έχει στη διάθεση του σχετικά με την εμπλοκή του 
υπόπτου στην υπόθεση, αλλά τα αποκαλύπτει σταδιακά 
σε μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, 
τότε οδηγείται σε μεγαλύτερη ακρίβεια ανίχνευσης ψευ-
δών δηλώσεων. 

11.  Hartwig, M., Meissner, C.A. & Semel, M. D. (2014). Human 
Intelligence Interviewing and Interrogation: Assessing the 
Challenges of Developing an Ethical, Evidence-Based Approach. 
In R. Bull (Ed.), Investigative interviewing (pp. 209-228). New 
York, NY, US: Springer Science + Business Media

H στρατηγική χρήση τεκμηρίων (SUE) στηρίζεται στις εξής 
αρχές12: 
i. Αντίληψη του υπόπτου σχετικά με τα αποδεικτικά στοι-
χεία εις βάρος τους (οι υποθέσεις του υπόπτου σχετικά με 
πληροφορίες/στοιχεία που έχει ο ανακριτής για την εμπλο-
κή τους)
ii. Στρατηγικές αντιμετώπισης της ανάκρισης από τον ύπο-
πτο (ο ύποπτος προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη διαδικα-
σία της ανάκρισης και η λεκτική συμπεριφορά του χρήζει 
προσοχής)
iii. Λεκτικές απαντήσεις του υπόπτου (όσα λέει ο ύποπτος 
πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς, αφού θα αποτε-
λέσουν τη βάση για περαιτέρω ανάλυση η οποία μπορεί 
να οδηγήσει σε ενδείξεις παραπλανητικής συμπεριφοράς)
iv. Αλλαγή προοπτικής του ανακριτή (η αλλαγή προοπτικής 
είναι η γνωστική ικανότητα του ατόμου να μπορεί να εξε-
τάζει τον κόσμο από την οπτική κάποιου άλλου, το οποίο 
του επιτρέπει να προβλέπει συμπεριφορές και αντιδράσεις 
άλλων ανθρώπων)
Συνεπώς, ο ανακριτής ίσως να είναι σε θέση να «διαβά-
σει» τον ύποπτο σχετικά με το τι πιστεύει ότι έχουν ενα-
ντίον του, καθώς και με ποιον τρόπο θα προσπαθήσει να 
αντιμετωπίσει τις ερωτήσεις τους. Έτσι, με τα διαθέσιμα 
στοιχεία/τεκμήρια θα πρέπει ο ανακριτής να σκεφτεί τι 
γνωρίζει ο ύποπτος, τι δε γνωρίζει και τι είναι πιθανό να 
γνωρίζει.
Μη Αναμενόμενες Ερωτήσεις (Unanticipated Questions): 
θέτοντας μη προβλέψιμες ερωτήσεις στον ανακρινόμενο 
αναμένεται να αυξήσει το γνωστικό φορτίο του υπόπτου 
εκείνου ο οποίος λέει ψέματα (δεδομένου ότι καταβάλει 
μεγαλύτερη προσπάθεια αφού χρειάζεται να «κατασκευ-
άσει» την απάντηση του) και έτσι σύμφωνα με τους Vrij & 
Granhag (2014)13 υπάρχουν ξεκάθαρες διαφορές στη λεκτι-
κή συμπεριφορά των συγκεκριμένων υπόπτων σε σύγκρι-
ση με όσων προβαίνουν σε αληθείς δηλώσεις. Οι μελέτες 
δείχνουν ότι όσοι ψεύδονται δίνουν λιγότερο λεπτομερείς, 
λιγότερο ρεαλιστικές ή/και λιγότερο συνεπείς απαντήσεις 
σε απρόβλεπτα ερωτήματα σε σχέση με όσους λένε την 
αλήθεια.

VIII. Αξιολόγηση εγκυρότητας μαρτυρίας
STATEMENT VALIDITY ASSESSMENT (SVA) 
Μία από τις δημοφιλέστερες τεχνικές μέχρι σήμερα για την 
ακρίβεια των λεκτικών δηλώσεων, η μέθοδος αναπτύχθη-
κε αρχικά στη Γερμανία και τη Σουηδία. Το 1955, τα Γερ-
μανικά δικαστήρια γυρεύουν τη συμβολή ειδικών σε υπο-
θέσεις (μαρτυρίες) σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ο 
δικαστικός ψυχολόγος Udo Undeutsch (1967, 1982)14 φτιά-

12.  Hartwig, M., Granhag, P. A., & Luke, T. (2014). Strategic Use of 
Evidence during Investigative Interviews: The State of the Sci-
ence. In D. C. Raskin, C. R. Honts, & J. C. Kircher (Eds.), Cred-
ibility Assessment: Scientific Research and Applications (pp. 
1-36). San Diego, CA, US: Elsevier Academic Press

13.  Vrij, A., & Granhag, P. A. (2014). Eliciting Information and De-
tecting lies in Intelligence interviewing: An Overview of Re-
cent Research. Applied Cognitive Psychology, 28, 936-944 Cog-
nitive Psychology.

14.  Undeutsch, U. (1989). The Development of Statement Reali-
ty Analysis. In J. C. Yuille (Ed), Credibility Assessment (p. 101-
121). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer. 
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χνει την πρώτη λίστα «κριτηρίων» για να καθορίσει την α-
ξιοπιστία καταθέσεων των παιδιών μαρτύρων / θυμάτων. 
Παρόμοιες έρευνες έγιναν και στη Σουηδία από την Arne 
Trankell το 1972. To 1988, οι ψυχολόγοι Günter Kӧhnken 
και Max Steller15 εξελίσσουν τα κριτήρια της μεθόδου και 
την αναπτύσσουν στην τελική της μορφή. Στις μέρες μας, η 
μέθοδος χρησιμοποιείται επίσης για την αξιολόγηση κατα-
θέσεων που δίνονται από ενήλικες (κατηγορούμενους και 
μάρτυρες).
Η SVA αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 
(Α) Πολύ καλή μελέτη των στοιχείων μιας υπόθεσης (case 
file)
(Β) Δομημένη Συνέντευξη
(C) Ανάλυση Κριτηρίων (Criteria Based Content Analysis – 
CBCA) 
(D) Αξιολόγηση της έκβασης της CBCA χρησιμοποιώντας 
έναν κατάλογο ερωτήσεων (Validity Check-List)

ANAΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
CRITERIA BASED CONTENT ANALYSIS (CBCA)
Στο στάδιο αυτό, γίνεται συστηματική αξιολόγηση της αξι-
οπιστίας μιας δήλωσης που δίνεται κατά τη διάρκεια μιας 
κατάθεσης/ανάκρισης. Η CBCA αποτελείται από 19 κριτή-
ρια, και εκπαιδευμένοι ειδικοί αναλύουν / εξετάζουν τη δή-
λωση, και κρίνουν την παρουσία/απουσία κάθε κριτηρίου 
καθώς και τη συχνότητα του. Η παρουσία κάθε κριτηρίου 
στη δήλωση, βελτιώνει την «ποιότητα» της δήλωσης και 
ενισχύει την υπόθεση ότι η δήλωση είναι αληθής.

ΤΑ 19 ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Λογική συνοχή (υπάρχει μια συνέπεια στη δήλωση? βγά-
ζει νόημα?)
2. Μη δομημένη παραγωγή (είναι η περιγραφή χωρίς περι-
ορισμούς? μπορεί το άτομο να περιγράψει το συμβάν από 
διάφορα χρονικά σημεία?) 
3. Ποσότητα πληροφοριών (υπάρχουν συγκεκριμένες πε-
ριγραφές χώρου, χρόνου, ατόμων, αντικειμένων ή/και πε-
ριστάσεων?)
4. Ενσωμάτωση συμφραζομένων (τοποθετούνται τα γεγο-
νότα στο σωστό χωρικό και χρονικό πλαίσιο?)
5. Περιγραφή αλληλοεπιδράσεων (περιγράφονται ενέργει-
ες, αντιδράσεις ή συνομιλίες μεταξύ ατόμων, κυρίως με-
ταξύ του κατηγορουμένου και του μάρτυρα/θύματος?)
6. Αναπαραγωγή διαλόγων (μπορούν να αναπαραχθούν τα 
όσα λέχθηκαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος?)
7. Μη-αναμενόμενες επιπλοκές κατά τη διάρκεια του συμ-
βάντος (υπήρξε κάποια απρογραμμάτιστη διακοπή ή 
απροσδόκητη επιπλοκή κατά τη διάρκεια του συμβάντος?)
8. Ασυνήθιστες λεπτομέρειες (υπάρχουν λεπτομερείς σχε-
τικά με πρόσωπα, αντικείμενα ή γεγονότα που είναι ασυνή-
θιστες αλλά σημαντικές στο συγκεκριμένο πλαίσιο?)

15.  Köhnken, G. (2004). Statement Validity Analysis and the De-
tection of the Truth. In P. A. Granhag & L. A. Strömwall (Eds.), 
Deception Detection in Forensic Contexts (pp. 41–63). Cam-
bridge, England: Cambridge University Press.

9. Περιττές λεπτομέρειες (περιγράφονται λεπτομέρειες 
που δεν είναι απαραίτητες και δε σχετίζονται άμεσα με το 
συμβάν?)
10. Παρανόηση καλά κατατιθέμενων πληροφοριών (υπάρ-
χουν κάποιες λεπτομέρειες που ενώ περιγράφονται σω-
στά, ταυτόχρονα παρερμηνεύεται? Π.χ. ένα μικρό παιδί 
που περιγράφει σωστά ένα αντικείμενο ή ένα συμβάν αλλά 
το ερμηνεύει λάθος)
11. Εξωτερικές συσχετίσεις που συνδέονται με το συμβάν 
(υπάρχει κάποια αναφορά σε γεγονός που ενώ σχετίζεται 
με κάποιο τρόπο με το περιστατικό δεν αποτελεί μέρος του 
αδικήματος?)
12. Υποκειμενικες ερμηνείες νοητικής / συναισθηματικής 
κατάστασης (πως περιγράφει το άτομο τα συναισθήματα 
και τις σκέψεις που βίωσε κατά τη διάρκεια του συμβά-
ντος?)
13. Απόδοση της νοητικής / συναισθηματικής κατάστασης 
του δράστη (υπάρχει κάποια αναφορά σχετικά με τα συ-
ναισθήματα ή σκέψεις του φερόμενου ως δράστη του πε-
ριστατικού?)
14. Αυθόρμητες διορθώσεις (έγιναν κάποιες αυθόρμητες 
διορθώσεις ή προσθήκες πληροφοριών κατά σε όσα έχουν 
ήδη ειπωθεί?) 
15. Παραδοχή έλλειψης μνήμης (έχει δείξει το άτομο έλλει-
ψη μνήμης ή γνώσης κάποιας πτυχής του περιστατικού?)
16. Αμφιβολία σχετικά με κάποια στοιχεία της μαρτυρί-
ας (αμφιβάλλει το άτομο για κάποια σημεία της μαρτυρί-
ας του?)
17. Αυτοκριτική (περιγράφει το άτομο κάποια συμπεριφο-
ρά του που μπορεί να το έφερε σε αυτή τη δύσκολη θέση?)
18. Συγχώρεση του κατηγορουμένου (στις περιπτώσεις 
που το άτομο που εξετάζεται είναι θύμα ή μάρτυρας, προ-
σπαθεί να δικαιολογήσει τον κατηγορούμενο ή να ελαχι-
στοποιήσει τη σοβαρότητα του αδικήματος?)
19. Λεπτομέρειες / χαρακτηριστικά του αδικήματος (είναι 
σε θέση το άτομο να περιγράψει χαρακτηριστικά του αδι-
κήματος?)
Τα πρώτα 5 κριτήρια είναι απολύτως απαραίτητα για να 
κωδικοποιηθεί μια δήλωση ως αληθής. Εάν οποιοδήποτε 
από τα υπόλοιπα 14 είναι επίσης παρόν, τότε ενισχύεται 
η αξιοπιστία της δήλωσης, αλλά η απουσία τους δεν καθι-
στά μια δήλωση μη αληθή. Σύμφωνα με τους ειδικούς του-
λάχιστον 2 επιπλέον κριτήρια θεωρούνται επαρκή για να 
μπορούμε να μιλάμε για αληθής δήλωση, και φυσικά όσο 
περισσότερα κριτήρια βρίσκουμε τόσο ενισχύεται η αξιοπι-
στία της μαρτυρίας16.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΤΗΣ CBCA 
Για να μπορεί να θεωρηθεί η μέθοδος όσο το δυνατόν πιο 
αξιόπιστη δε θα πρέπει να υπάρχει τίποτε από τα παρα-
κάτω κατά τη διάρκεια της ανάκρισης / ερευνητικής συ-
νέντευξης:
1. Ακατάλληλη χρήση της γλώσσας 

16.  Vrij, A. (2015). Verbal Lie Detection Tools: Statement Validity 
Analysis, Reality Monitoring and Scientific Content Analysis. In 
P. A. Granhag, A. Vrij, & B. Verschuere (Eds.), Wiley Series 
in the Psychology of Crime, Policing and Law. Detecting 
Deception: Current Challenges and Cognitive Approaches 
(pp. 3-35). : Wiley-Blackwell.
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2. Ακατάλληλα συναισθήματα
3. Ευαισθησία στην υποβολή
4. Καθοδηγητικές ή πιεστικές ερωτήσεις
5. Γενική ανεπάρκεια του συνεντευκτή/ανακριτή
6. Αμφισβητήσιμα κίνητρα στη μαρτυρία
7. Αμφισβητήσιμο πλαίσιο της μαρτυρίας
8. Πιέσεις για ψευδείς δηλώσεις
9. Ασυμβατότητα με τους νόμους της φύσης
10. Ασυμβατότητα με άλλες δηλώσεις
11. Ασυμβατότητα με τα αποδεικτικά στοιχεία
Η συγκεκριμένη μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα 
πλαίσιο αναζήτησης πολλαπλών υποθέσεων και σίγουρα 
δεν είναι ένα είδος «μη τεχνολογικού» ανιχνευτή ψεύδους. 
Αναφέρεται από κάποιους ότι δεν υπάρχει κάποιος αποδε-
κτός από όλους κανόνας που να καθορίζει πέρα από κάθε 
αμφιβολία το αν μια δήλωση είναι αληθής ή όχι. Επίσης, 
οι ειδικοί τονίζουν ότι μερικά κριτήρια είναι πιο σημαντικά 
στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας μιας μαρτυρίας από κά-
ποια άλλα, καθώς και ότι οι δηλώσεις ενός ατόμου επηρεά-
ζονται από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες. Σίγουρα 
χρειάζεται περαιτέρω μελέτη, και ενώ δεν μπορεί να στα-
θεί από μόνη της ως στοιχείο στα δικαστήρια μπορεί πα-
ρόλα αυτά να συμβάλλει ουσιαστικά και να βοηθήσει την 
αστυνομία στις έρευνες. Οποιαδήποτε μέθοδος είναι καλό 
να χρησιμοποιείται από τα πρώτα στάδια των ερευνών17.

17.  Vrij, A. (2018) Deception and Truth Detection when Analyzing 
Nonverbal and Verbal Cues. Applied Cognitive Psychology. Vol. 
33, 160-167, Wiley. 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Όλο και περισσότερες μελέτες ανά τον κόσμο καθιστούν 
σαφές ότι για την επίτευξη τόσο της άντλησης έγκυρων 
πληροφοριών όσο και αποτελεσματικών εκτιμήσεων της 
αξιοπιστίας των καταθέσεων, είναι απαραίτητη η σωστή 
προσέγγιση των ατόμων υπό αστυνομική διερεύνηση. 
Συχνά, χωρίς τον απολογισμό εκείνων οι οποίοι διαδρα-
μάτισαν ενεργό ρόλο στη διάπραξη ενός εγκλήματος, ή 
όσων υπήρξαν μάρτυρες σε κάποια σημαντική πτυχή του 
εγκλήματος, άλλες πηγές υλικού όπως εγκληματολογι-
κά στοιχεία (δακτυλικά αποτυπώματα, εικόνες από κάμε-
ρες ασφαλείας κτλ.) όσο σημαντικά και εάν είναι μπορεί, 
εντούτοις, να έχουν λίγη αξία στο τέλος18. Η συμβολή των 
ειδικών επιστημόνων αλλά και η συνεχής εκπαίδευση των 
επαγγελματιών (π.χ. σώματα ασφαλείας) οι οποίοι ασχο-
λούνται με τα θέματα των ανακρίσεων κρίνεται συχνά κα-
θοριστική για την επίτευξη των στόχων μιας έρευνας, που 
είναι η αποκάλυψη της αλήθειας και η σωστή εκτίμηση των 
γεγονότων που έλαβαν χώρα. Όπως είπε και ο George 
Washington αρκετά χρόνια πριν, «Truth will prevail where 
there is pains to bring it to light»!

18.  Ministry of Justice (2011) Achieving Best Evidence in Criminal 
Proceedings Guidance on Interviewing Victims and Witnesses, 
and Guidance on Using Special Measures. London: ACPO.
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1. Η χειρόγραφη αποτύπωση (επί σταθερής κατά βάση επι-
φάνειας) από ένα φυσικό πρόσωπο του ονοματεπωνύμου 
του συνιστά την υπογραφή αυτού. Η αποτύπωση αυτή, 
είτε περιλαμβάνει γράμματα (γραμματικού τύπου υπογρα-
φή) είτε συντίθεται από γραμμές – σύμβολα και διάφορα 
μορφώματα (συμβολικού τύπου υπογραφή), είτε αποτε-
λεί ένα μικτού τύπου γράφημα (γράμματα και σύμβολα) 
έχει υψηλή εξατομικευτική αξία, καθώς αποτελεί ένα κα-
τεξοχήν μέσο πιστοποίησης της ταυτότητας του υπογράφο-
ντος. Κι αυτό διότι η υπογραφή, όπως και η γραφή κάθε 
ανθρώπου, χαρακτηρίζεται από δύο βασικά γνωρίσματα, 
την ατομικότητα και τη μοναδικότητα1. Η ιδιόχειρη υπογρα-
φή δεν είναι παρά μια εξαιρετικής κοινωνικής, νομικής και 
γραφολογικής σημασίας συνθετική έκφραση της προσωπι-
κότητας του υπογράφοντος2.
Βέβαια, η σταθερότητα της υπογραφής, ως ατομικού γρα-
φικού προϊόντος, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
όπως η φυσική κατάσταση του υπογράφοντος, η ηλικία 
αυτού, το επίπεδο της γραφικής ωριμότητάς του, αλλά και 
παράγοντες όπως η θέση του υποκειμένου κατά τη στιγμή 
της υπογραφής, η ψυχική διάθεση της στιγμής, η σοβαρό-

1.  Φασούλα Ε.Ζ., Η χρήση των σύγχρονων πολυμέσων στη δικα-
στική γραφολογία, 2007, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 18-19, 
την ίδια, Γραφολογία – Εγκληματολογία: Μια διεπιστημονική 
προσέγγιση του «παραβατικού ανθρώπου», ΠοινΔικ 2004, σελ. 
1007 – 1008.

2.  Vettorazzo B., Metodologia della perizia grafica su base 
grafologica, 1998, Giuffrè Editore, σελ. 157-158.

τητα του εγγράφου κ.ά. Οι παράγοντες αυτοί επενεργούν 
σε επίπεδο ασυνειδήτου κατά την υπογραφική κίνηση επι-
φέροντας παραλλαγές και διακυμάνσεις στον τρόπο σχη-
ματισμού της υπογραφής3.
Από τη στιγμή όμως που το άτομο θα φθάσει σε ένα ση-
μαντικό επίπεδο γραφικής ωριμότητας, συνήθως θα έχει 
κατορθώσει να αναπτύξει και έναν σταθερό υπογραφικό 
τύπο4. Με άλλα λόγια η υπογραφή του ίδιου ανθρώπου δεν 
είναι ακριβώς ίδια κάθε φορά, αλλά διατηρείται πάντο-
τε ένας σταθερός δομικός χαρακτήρας στα μορφολογικά 
– υφολογικά χαρακτηριστικά της υπογραφής (υπογραφι-
κό στυλ)5 αλλά και στον ρυθμό, την πίεση και την ποιό-
τητα της χάραξης. Είναι ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά 
της ατομικής υπογραφικής κίνησης, τα οποία, συνδεόμενα 
άμεσα με το κεντρικό νευρικό σύστημα κάθε προσώπου, ε-
πηρεάζονται και αντανακλούν, μέσω ενός διαρκούς «κλει-
στού κυκλώματος» (“feedback”), τις ατομικές βιολογικές 

3.  Γαρδίκα Κ., ό.π., σελ. 438, Κουράκη Ν., Εισαγωγή στη δικαστική 
γραφολογία στο Συμβολές στη μελέτη της Ανακριτικής, 
2005, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 158-160, Πανούση Γ., 
Φυσιογνωμική, 2003, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 202, Βravo 
A., Variazioni naturali e artificiose della grafia, 2005, Libreria 
Moretti Editrice – Urbino/Sulla rotta del sole – Giordano Editore, 
σελ. 33 επ.

4.  Αλεξιάδη Σ., Ανακριτική, 2006, εκδ. Σάκκουλα, σελ. 279, Ηilton 
O., Scientific examination of questioned documents, CRC Press, 
σελ. 172-173.

5.  Βravo A., Argomenti di grafologia peritale, 2001, Edizioni 
Scientifiche Italiane, σελ. 9 επ.

Βιομετρικές υπογραφές: Δυνατότητες και όρια 
στην πρόληψη νέων μορφών πλαστογραφίας

Ευδοξίας Ζ. Φασούλα
Δικαστικής – Αναλυτικής Γραφολόγου Πανεπιστημίου Ουρμπίνο, 

Δικηγόρου Αθηνών – Διδάκτορος Νομικής (Δ.Ν.) Πανεπιστημίου Μονάχου

Ο παραδοσιακός προσδιορισμός της υπογραφής, ως μέ-
σου εξατομίκευσης του υπογράφοντος και ως βασικό 
συστατικό στοιχείο της επικοινωνίας και των συναλλα-
γών, εμπλουτίστηκε πλέον με εννοιολογικούς προσδιορι-
σμούς, που προκύπτουν από την ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας των επικοινωνιών, του διαδικτύου και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε αυτή την σύγχρονη «Κοινω-
νία Της Πληροφορίας», όπου αποστάσεις και γραφειο-
κρατία έπαυσαν να αποτελούν εμπόδιο στις συναλλαγές, 
ζητούμενο είναι η καθιέρωση μιας υπογραφής ανάλογης 
εξατομικευτικής αξίας με την ιδιόχειρη, η οποία όμως να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε ηλεκτρονικό 
περιβάλλον. Συχνότατα πλέον προκρίνεται η χρήση της 
ηλεκτρονικής υπογραφής που στηρίζεται σε σύστημα πι-
στοποίησης της ταυτότητας του συναλλασσόμενου μέσω 
βιομετρικού ελέγχου της ιδιόχειρης υπογραφής του. Τα 
συστήματα βιομετρικών υπογραφών μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν και στον τομέα των εγκληματολογι-
κών ερευνών, ως μέσο πιστοποίησης κατά την εξιχνίαση 
εγκλημάτων πλαστογραφίας.

The traditional definition of the handwritten signature 
as a means of identification and as a key component of 
communication and trade, are changing. It’s enriched 
with conceptual determinations resulting from the rapid 
development of communication technology, the internet 
and the e-commerce. In this modern “Information Soci-
ety”, where distances and bureaucracy cease to consti-
tute a barrier to trade, the real challenge is to create 
a new signature form, that will maintain the identifier 
value of the handwritten signature, being able, at the 
same time, to be safely used in the cybernetic environ-
ment. An interesting proposed solution is the electron-
ic identification system based on the biometric analysis 
of the handwritten signature of the trader. Moreover, bi-
ometric signatures systems can be used also in forensic 
investigations, as identification tool for solving crimes 
of forgery. 
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και πνευματικές λειτουργίες του υπογράφοντος, το κοινω-
νικό και μορφωτικό επίπεδο αυτού. Σημειώνεται δε ότι η 
υπογραφή λόγω της ιδιάζουσας σημασίας της «εξελίσσε-
ται φυσιολογικά περισσότερο και εντυπωσιακότερα από 
τον όλο γραφικό χαρακτήρα» του ατόμου6.
Η εξατομικευτική αξία των ιδιόχειρων υπογραφών δεν ανα-
δείχθηκε όμως μόνο μέσα από μελέτες της γραφολογικής 
επιστήμης αλλά αποτελεί ήδη μία διαπιστωμένη και καλά 
πλέον θεμελιωμένη εμπειρική πραγματικότητα με ιστορία 
όση περίπου και ο πολιτισμός του ανθρώπου. Πράγματι, 
εδώ και αιώνες η χειρόγραφη υπογραφή θεωρείται ότι δη-
λώνει τη βούληση του υπογράφοντος, ο οποίος έτσι εμφα-
νίζεται στους τρίτους να «επικυρώνει» το περιεχόμενο του 
υπογεγραμμένου από αυτόν εγγράφου. Σε άλλες δε περι-
πτώσεις η υπογραφή σημαίνει τη βούληση του υπογράφο-
ντος να δεσμευθεί από το περιεχόμενο του υπογεγραμμέ-
νου εγγράφου ή απλώς πιστοποιεί την προέλευσή του από 
αυτόν. Αποτελεί δε ένα εξαιρετικής σημασίας αποδεικτικό 
μέσο σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης. 
Εξάλλου η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ιδιόχειρη υπο-
γραφή, ως μέσο πιστοποίησης της ταυτότητας του υπογρά-
φοντος, επιβεβαιώνεται διεθνώς μέσα από πληθώρα νο-
μοθετικών διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται 
υπογραφή στην περίπτωση που επιβάλλεται ο έγγραφος 
τύπος ως συστατικός ή αποδεικτικός ορισμένης δικαιο-
πραξίας ή οποιασδήποτε άλλης νομικώς αξιόλογης πράξης 
του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου (π.χ. αποδεικτικό επίδο-
σης και παραλαβής δικογράφου, εξώδικης δήλωσης, κλή-
σης προς μάρτυρα κ.ά.). Αντιθέτως η αυθαίρετη χρήση της 
υπογραφής άλλου με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου περί 
το πρόσωπο του εκδότη και περί γεγονότος που μπορεί να 
έχει έννομες συνέπειες συνιστά «πλαστογραφία» (πρβλ. 
ΠΚ 216 παρ. 1).
Ο παραδοσιακός αυτός προσδιορισμός της υπογραφής, ως 
μέσου εξατομίκευσης του υπογράφοντος και ως βασικό συ-
στατικό στοιχείο της επικοινωνίας και των συναλλαγών, 
φαίνεται να αλλάζει και να εμπλουτίζεται σταδιακά με εν-
νοιολογικούς προσδιορισμούς, που προκύπτουν από την 
ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών, του 
διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε αυτή την 
σύγχρονη «Κοινωνία Της Πληροφορίας», όπου αποστάσεις 
και γραφειοκρατία παύουν σταδιακά να αποτελούν εμπό-
διο στις συναλλαγές, ζητούμενο είναι η καθιέρωση μιας 
υπογραφής ανάλογης εξατομικευτικής αξίας με την ιδιό-
χειρη, η οποία όμως να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλε-
κτρονικό περιβάλλον. Με την καθιέρωση των πρώτων η-
λεκτρονικών συναλλαγών αρχίζουν να εμφανίζονται και 
οι λεγόμενες «ηλεκτρονικές υπογραφές», νοούμενες διε-
θνώς ως το ηλεκτρονικό ανάλογο μιας ιδιόγραφης υπο-
γραφής, δηλ. ένα ψηφιακό προσδιοριστικό (π.χ. ένας πλη-
κτρολογημένος κωδικός) που επικυρώνει ένα ηλεκτρονικό 
έγγραφο7.
2. Στο σύγχρονο «άυλο» περιβάλλον το ζητούμενο της 
ασφάλειας των συναλλαγών προβάλλει ακόμα εντονότε-
ρο καθώς η έλλειψη της «φυσικής» παρουσίας προσώπων 
και εγγράφων μπορεί να καταστήσει εξαιρετικά εαύλω-
τους και επισφαλείς τους σχετικούς συναλλακτικούς μη-

6.  Βαλληνδρά Δ., Η Γραφολογία στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης, 
1982, σελ. 68-69.

7.  Καραδημητρίου Κ., Ηλεκτρονικές υπογραφές: Προβλήματα και 
σκέψεις με αφορμή το ΠΔ 150/2001, Αρμ 2002, 10, σελ. 1537.

χανισμούς. Η παράλληλη αύξηση των οικονομικών εγκλη-
μάτων8 συνδέθηκε μ’ ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τα 
προηγμένα μέσα ασφάλειας των συναλλαγών. Παγκοσμί-
ως δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς έχουν αρχίσει από χρόνια 
να αναζητούν περισσότερο αξιόπιστες αλλά και οικονομι-
κότερες λύσεις για την ταυτοποίηση των πολιτών σε καθη-
μερινές δραστηριότητες, όπως οι τραπεζικές συναλλαγές 
και οι διαφόρων ειδών επιχειρηματικές συμφωνίες. 
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το θεσμικό πλαίσιο 
προσδιορίζεται από τον κανονισμό eIDAS (electronic 
IDentification, Authentication και trust Services), ο οποίος 
περιέχει ένα σύνολο από standards για την ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση και τις έμπιστες υπηρεσίες για τις ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Ο eIDAS 
ρυθμίζει τις ψηφιακές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές, τις εμπλεκόμενες αρχές, αλλά και τις ενσωματωμέ-
νες διαδικασίες για την παροχή ενός ασφαλούς τρόπου για 
τους χρήστες να διαχειριστούν online συναλλαγές τους. 
Καθιερώθηκε με τον κανονισμό 910/2014 της ΕΕ της 23ης 
Ιουλίου 2014 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ο οποίος 
καταργούσε την οδηγία 1999/93/ΕΚ της 13ης Δεκεμβρίου 
1999. Τέθηκε σε ισχύ στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 και εφαρ-
μόζεται από την 1η Ιουλίου 2016 εκτός από κάποιες συγκε-
κριμένες προβλέψεις του που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 
52. Όλοι οι οργανισμοί που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες 
σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ οφείλουν να αναγνωρίζουν την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση από όλα τα άλλα κράτη μέλη της 
ΕΕ από τις 29 Σεπτεμβρίου 2018.
Συνοπτικά ο κανονισμός eIDAS9:
• καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσι-
κών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν σε κοινοποιη-
μένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης άλλου κράτους 
μέλους
• θεσπίζει κανόνες για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, ιδίως 
για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και
• θεσπίζει νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, 
τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις ηλεκτρονικές χρονοσφρα-
γίδες, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τις ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες συστημένης παράδοσης και τις υπηρεσίες πιστοποιητι-
κών για την επαλήθευση της ταυτότητας ιστοτόπων.
3. Ένας από τους πιο ασφαλείς κι αποδοτικούς τρόπους 
ηλεκτρονικής υπογραφής είναι εκείνη που στηρίζεται σε 
βιομετρικό σύστημα πιστοποίησης της ταυτότητας («βιο-
μετρική» υπογραφή με ευρεία έννοια) ή ειδικότερα σε βι-
ομετρικό σύστημα ηλεκτρονικής αποτύπωσης της ιδιόχει-
ρης υπογραφής («βιομετρική» υπογραφή με στενή έννοια). 
Εδώ, η ταυτότητα του συναλλασσόμενου πιστοποιείται 
χάρη σε ένα χαρακτηριστικό του σώματός του (π.χ. δακτυ-
λικό αποτύπωμα) ή βάσει μίας συμπεριφοράς αυτού (π.χ. 
ιδιόχειρη υπογραφή). Τα εν λόγω χαρακτηριστικά κατα-
γράφονται σε μία βάση δεδομένων, μετατρέπονται σε μία 
μαθηματική αλληλουχία και αποθηκεύονται στο σύστημα. 
Ο χρήστης, κάθε φορά που θέλει να «υπογράψει» το ηλε-

8.  Κουράκη Ν.(εκδ. επιμ.)/Ζιούβα Δ. (συνεργασία), Τα οικονομικά 
εγκλήματα, Ι, 2007, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 196.

9.  http://www.aped.gov.gr/nea/18-topic/40-eidas.html, για 
το συνολικό, σχετικό θεσμικό πλαίσιο,https://www.eett.
gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/
DigitalSignatures/LawFramework.html
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κτρονικό του έγγραφο, χρησιμοποιεί ειδικά προγράμμα-
τα του Η/Υ καθώς και συσκευές σάρωσης και αποτύπωσης 
των βιομετρικών του χαρακτηριστικών. Θα πρέπει ακό-
μα να σημειωθεί ότι συστήματα βιομετρικών υπογραφών 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από τον χώρο των η-
λεκτρονικών συναλλαγών και στον τομέα των εγκληματο-
λογικών ερευνών, ως μέσο πιστοποίησης της ταυτότητας 
καθώς και για την εξιχνίαση εγκλημάτων πλαστογραφίας.
Όλα τα βιομετρικά συστήματα λειτουργούν με τον ίδιο πε-
ρίπου τρόπο. Προηγείται ένα στάδιο λήψης και καταγρα-
φής βιομετρικού δείγματος (ή συνήθως περισσότερων του 
ενός δειγμάτων). Στο στάδιο αυτό, που ονομάζεται «διαδι-
κασία εκμάθησης» (training), το σύστημα καταγράφει και 
επεξεργάζεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δειγμά-
των, τα οποία συνδυάζονται, βελτιώνοντας και συμπλη-
ρώνοντας το ένα το άλλο, ώστε το αποτέλεσμα που θα 
προκύψει να είναι όσο το δυνατόν τελειότερο. Με αυτόν 
τον τρόπο κατασκευάζεται ένα βιομετρικό πρότυπο, με το 
οποίο πραγματοποιείται κάθε φορά η σύγκριση. Πρόκει-
ται ουσιαστικά για μετατροπή των χαρακτηριστικών του 
βιομετρικού δεδομένου σε μαθηματικό κώδικα10 . Το βήμα 
αυτό είναι από τα σημαντικότερα, αφού η ποιότητα του 
προτύπου θα κρίνει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό την αξιο-
πιστία του όλου συστήματος. 
Τη δημιουργία του βιομετρικού προτύπου ακολουθεί το 
στάδιο της αποθήκευσής του. Εδώ οι επιλογές είναι συ-
νήθως τρεις: α) αποθήκευση του προτύπου σε μία βιομε-
τρική συσκευή αναγνώρισης, ή β) αποθήκευση σε μία κε-
ντρική βάση δεδομένων ή γ) αποθήκευση σε ένα φορητό 
μέσο (συνήθως κάποια ηλεκτρονική κάρτα ή μία ταμπλέ-
τα), το οποίο μεταφέρει το ίδιο το άτομο. Κάθε νέο υπό κρί-
ση βιομετρικό δείγμα συγκρίνεται με το πρότυπο και εάν 
είναι αρκούντως παραπλήσια, τότε το σύστημα θα συμπε-
ράνει ότι αυτά συμπίπτουν πράγματι και θα αναγνωρίσει 
την ταυτότητα του ατόμου.
Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη, ότι τόσο τα βιολογι-
κά χαρακτηριστικά όσο και οι ανθρώπινες συμπεριφορές 
μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου (π.χ. γή-
ρανση της υπογραφικής κίνησης) ή να αλλοιωθούν μετά 
από κάποιο ατύχημα ή από άλλο παράγοντα (π.χ. φθορά 
δακτυλικών αποτυπωμάτων από χημική καυστική ουσία). 
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους κατασκευαστές των βι-
ομετρικών συστημάτων πιστοποίησης είναι η κατασκευή 
βιομετρικών συστημάτων ικανών να αποδέχονται και να 
«αντέχουν» αυτές τις αλλαγές, καθιερώνοντας όρια στην 
απόκλιση του δείγματος ενός βιομετρικού χαρακτηριστι-
κού από το πρότυπο. Εξάλλου η αξιοπιστία κάθε συστήμα-
τος πιστοποίησης της ταυτότητας εξαρτάται από τον προσ-
διορισμό του περιθωρίου λάθους του συστήματος, δηλ. 
υπό ποιες προϋποθέσεις ένα εξουσιοδοτημένο άτομο απορ-
ρίπτεται από το σύστημα, ενώ ένα μη εξουσιοδοτημένο γί-
νεται αποδεκτό. Επομένως το ποσοστό της εσφαλμένης 
απόρριψης (FRR = False Rejection Rate) καθώς και το πο-
στοστό της εσφαλμένης αποδοχής (FAR = False Acceptance 
Rate) συνιστούν τα βασικότερα κριτήρια της ποιότητας των 
βιομετρικών τεχνικών. 

10.  Κύρλογλου Ν., Βιομετρικά συστήματα πιστοποίησης, Ανάπτυξη 
ΕΒΕΑ, (7), http:// www.acci.gr/anaptixi/0702/84-85.pdf, 
Καραδημητρίου Κ., (2008), Η ηλεκτρονική υπογραφή ως μέσο 
ασφάλειας των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εκδ. 
Σάκκουλα.

Στην περίπτωση των βιομετρικών υπογραφών με τη στενή 
έννοια του όρου11 το σύστημα συγκρίνει τον τρόπο με τον 
οποίο σχηματίζεται η ιδιόχειρη υπογραφή, καθώς παράμε-
τροι όπως το υπογραφικό σχήμα, η ταχύτητα της υπογρα-
φής, η σειρά και ο αριθμός των γραμμάτων, η πίεση κλπ. 
αναλύονται προκειμένου να γίνει η διακρίβωση. Μέσα στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης ανάλυσης η ιδιόχειρη υπογρα-
φή νοείται ως ένα σύνολο τροχιών (“strokes”), χωροχρονι-
κά προσδιορίσιμων και κατά συνέπεια μαθηματικά και άρα 
αντικειμενικά μετρήσιμων.
4. Ένα τέτοιου είδους σύστημα αναγνώρισης και πιστοποί-
ησης της γνησιότητας μίας υπογραφής, για να είναι αξιόπι-
στο, 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 επεξερ-
γασία. Ο τρόπος συλλογής των ως άνω στοιχείων αλλά 
και η διαδικασία πιστοποίησης εξαρτάται από το αν πρό-
κειται για μέθοδο αναγνώρισης των στατικών στοιχείων 
της υπογραφής (“offline – verification”) ή για διαδικα-
σία εντοπισμού των δυναμικών στοιχείων αυτής12 (“online 
verification” ή συνήθως “Dynamic Signature Verification”, 
“DSV”)13. 
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 βιντεοκάμερας (βλ. εικόνα 

11.  Nitya R. et al., Signature Verification – A Biometric 
Authentication System, ITSI – TEEE, vol. 1, 91-93, 2013, http://
itsocietyindia.org/Transactions/Transaction_ITSI-TEEE/PDF/
Vol1_Iss1/19.pdf, Rajdeep D. et al., A comparative study of 
biometric authentication based on handwritten signatures, 
IJRET, 28-35, 2013, http://esatjournals.org/Volumes/
IJRET/2013V02/I12/IJRET20130212004.pdf., Yogesh V.G./
Abhijit P., Offline and Online Signature Verification Systems: 
A survey, IJRET, 328 - 332, 2014, http://esatjournals.org/
Volumes/IJRET/2014V03/I15/IJRET20140315064.pdf., Schwan 
M., Biometrische Identificationssysteme, http://www2.
informatik.hu-berlin.de/Forschung_Lehre/algorithmenII/
Lehre/SS2004/Biometrie/06Unterschrift/unterschrift.pdf, 
Dilissano N. (2005), “Nuovi strumenti e metodi per la grafologia 
– Le tavolette digitalizzatrici e l’ algoritmo di Markov per il 
riconoscimento di firme στο Attualità Grafologica (αρ. 95), 
σελ. 68-72. 

12.  Ως «στατικά» στοιχεία της υπογραφής νοούνται εκείνα τα γρα-
φολογικά χαρακτηριστικά που αφορούν μόνο την «εικόνα» της 
υπογραφής δηλ. μορφολογικά γνωρίσματα, όπως η διάστα-
ση των γραμμάτων, η κλίση αυτών, η οριζόντια ή η κάθετη 
ανάπτυξη κ.ά. Αντιθέτως τα «δυναμικά» στοιχεία της υπογρα-
φής είναι εκείνα που αφορούν την υπογραφική κίνηση, όπως ο 
υπογραφικός ρυθμός και η πίεση της χάραξης.

13.  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, Zimmermann T./
Russel G./Heilper A./Smith B./Hu J./Markman D./Graham 
J./Drews C., Retail applications of signature verification, 
http://www.research.ibm.com/people/j/jyhu/SnG.pdf, 
Kholmatov A./Yanikoglu B., Biometric Authentication 
using Online Signatures, https://static.aminer.org/pdf/
PDF/000/433/629/biometric_authentication_using_online_
signatures.pdf
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1)14 και στη συνέχεια αποτυπώνεται ψηφιακά στην οθόνη 
του υπολογιστή, όπου υφίσταται την κατάλληλη ανάλυση 
είτε ως σύνολο εικονοστοιχείων (pixel) είτε ως σύνολο με-
τρήσιμων γεωμετρικών στοιχείων (διανυσματοποίηση). Για 
τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούνται ορισμένες απ’ τις αρχές 
δύο βασικών προγραμμάτων, του OCR (Optical Character 
Recognizer) που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση γρα-
φικών χαρακτήρων (μετατροπή ενός χειρόγραφου κειμέ-
νου σε κείμενο με χαρακτήρες του υπολογιστή) και του 
VECTOR ή άλλων παρόμοιων προγραμμάτων που χρησιμο-
ποιούνται για τη μετατροπή χειρόγραφων σχεδίων σε ηλε-
κτρονικά σχέδια. 
Το σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται τα «στατικά» στοι-
χεία 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 ανα-
λύεται η υπογραφή ως εικόνα όχι όμως ως δυναμική, ως 
συμπεριφορά, και αυτό είναι το σοβαρότερο μειονέκτημα 
της μεθόδου αυτής, καθώς τα δυναμικά στοιχεία της υπο-
γραφής (ταχύτητα, πίεση, ο συνολικός υπογραφικός χρό-
νος κ.ά) είναι εκείνα που έχουν και την μεγαλύτερη εξατο-
μικευτική αξία.

Εικόνα 1: Λήψη δείγματος υπογραφής με χρήση ψηφιακής βιντεο-
κάμερας.

Στη δεύτερη περίπτωση για τη συλλογή του δείγματος υπο-
γραφών χρησιμοποιούνται συνήθως ειδικές συσκευές ψη-
φιοποίησης με οθόνη υγρών κρυστάλλων (Table PC). Πρό-
κειται για συσκευές με ευαίσθητη επιφάνεια (οθόνη) στην 
πίεση, επί της οποίας καλείται να υπογράψει το άτομο που 
δίνει το δείγμα ή εκείνο του οποίου ερευνάται η υπογρα-
φή, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό στυλό15 (βλ. εικόνα 2)16. 
Η συσκευή καταγράφει σε χρόνο πραγματικό όχι μόνο 

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

15.  Σήμερα διατίθενται πλέον στην αγορά φορητές συσκευές ψη-
φιοποίησης, που φέρουν ειδική «ψηφιακή πένα», με την οποία 
μπορεί κανείς να γράψει απευθείας στην οθόνη, να αποθηκεύ-
σει χειρόγραφες σημειώσεις ή να τις μετατρέψει σε πληκτρολο-
γημένο κείμενο. Κάποιες φορές συμπεριλαμβάνεται και η δυνα-
τότητα αποκρυπτογράφησης δυσανάγνωστης γραφής.

16.  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. 

την ανάπτυξη στο χώρο της υπογραφικής κίνησης (οριζό-
ντια και κάθετη ανάπτυξη, πάχος των γραμμών, διάστα-
ση γραμμάτων, κλίση, κατεύθυνση κλπ.) αλλά και το εί-
δος της παραγόμενης πίεσης, την ταχύτητα εκτέλεσης κ.ά. 

Εικόνα 2: Παραδείγματα φορητών πινάκων ψηφιοποίησης.

Μάλιστα οι πλέον σύγχρονοι ψηφιακοί πίνακες για θέση 
και καταγραφή υπογραφών έχουν φθάσει να καταγρά-
φουν τουλάχιστον πέντε (5) ανεξάρτητα γραφικά «σήμα-
τα» (“Schreibsignale”)17, τα οποία εκπέμπονται στο σύστη-
μα και είναι (βλ. εικόνα 3) 18:
• 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 στυλού 
πάνω από την επιφάνεια του πίνακα
• Θ(t): η αλλαγή της πλάγιας γωνίας του ηλεκτρονικού 
στυλού πάνω από την επιφάνεια του πίνακα

Εικόνα 3: Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα παρουσιάζονται τα βασι-
κά γραφικά «σήματα» που μπορούν να αντληθούν με χρήση πίνα-
κα ψηφιοποίησης.

Το σύστημα επεξεργάζεται τα παραπάνω στοιχεία αλλά 
αναλύει και στατιστικά δεδομένα της υπογραφικής κίνη-
σης όπως τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης της υπογραφι-
κής χάραξης (TTOTAL), τη μέση υπογραφική ταχύτητα στον 
οριζόντιο άξονα (VX) ή στον κάθετο άξονα (Vy). Ειδικότε-
ρα τα εν λόγω λογισμικά κατορθώνουν να συλλέξουν ολι-
κά (global features) και τοπικά (local features) βιομετρικά 
χαρακτηριστικά της υπογραφικής κίνησης. Ως ολικά χαρα-
κτηριστικά νοούνται μεταξύ άλλων το μήκος και το ύψος 
της υπογραφής, το βάρος αυτής (πίεση), ο συνολικός υπο-
γραφικός χρόνος, ο συνολικός χρόνος επαφής του στυ-
λογράφου με τη γραφική επιφάνεια, ο συνολικός χρόνος 
απομάκρυνσης αυτού από την ταμπλέτα, η μέση, ελάχιστη 
και μέγιστη ταχύτητα κ.ά. Από την άλλη, τοπικά χαρακτη-
ριστικά αποτελούν ο τρόπος ανάπτυξης της υπογραφικής 
κίνησης στον οριζόντιο και κάθετο άξονα, τα σημεία επιτά-
χυνσης/επιβράδυνσης, η γωνία τροχιάς κ.λπ. Από την πα-

17.  Vielhauer C./Steinmetz R./Scheidat T. (2004) “Forensik und 
Biometrie zur Benutzererkennung” στο Horster P. (Hrsg), 
D.A.CH Security 2004, syssec (2004), σελ. 196 επ.

18.  Βλ. εικόνα από Vielhauer C./Steinmetz R./Scheidat T., ό.π., 
σελ. 197.
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ραπάνω επεξεργασία μπορούν να προκύψουν πάνω από 
50 ή και 60 σημαντικά βιομετρικά χαρακτηριστικά της υπο-
γραφικής δυναμικής, τα οποία οργανώνονται και σε σχετι-
κά επεξηγηματικά διαγράμματα (βλ. εικόνα 4)19. 

Εικόνα 4: Πάνω διακρίνεται παράδειγμα μέτρησης βιομετρικών 
χαρακτηριστικών μιας ιδιόχειρης υπογραφής και παραγωγής σχε-
τικών διαγραμμάτων/κυματομορφών.

Τα τελευταία χρόνια διενεργούνται διεθνώς εντατικές 
έρευνες για την τελειοποίηση των συστημάτων βιομετρι-
κών υπογραφών, την ελαχιστοποίηση των περιθωρίων λά-
θους 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 εξατομικευτική 
αξία της ιδιόχειρης υπογραφής και στη διαχρονικά ακο-
λουθούμενη πρακτική θέσης ιδιόχειρων υπογραφών για 
την επικύρωση διαφόρων ειδών συναλλαγών ή επί εγγρά-
φων ταυτοποίησης.
β) Επειδή τα συστήματα αυτά μετρούν ουσιαστικά μία συ-
μπεριφορά και όχι ένα σωματικό χαρακτηριστικό, ενδεχο-
μένως να εκλαμβάνονται και ως λιγότερο «επεμβατικά» 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 λάθους20. 
δ) Ταυτοχρόνως αξιοσημείωτη είναι η ευελιξία των εφαρ-
μογών των βιομετρικών αυτών συστημάτων και η ταχύτη-
τα των απαντήσεών τους, γεγονός αναμφισβήτητα σημα-
ντικό 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 υποκει-
μενική ερμηνεία των παραδοσιακών γραφολογικών αντι-

19.  Βλ. εικόνα από Gavrilova M., Signature Recognition, http://
www.slidefinder.net/w/week10_signature_voice/week10_
signature_voice/5458899. 

20.  Flynn W., Forensic and Biometric Handwriting Analysis of 
Electronic Digitally Captured Signatures, http://www.
topazsystems.com/links/wpforensicbiometric.htm.

παραβολών ή των συγκρίσεων «με το μάτι» στις οποίες 
προβαίνουν π.χ. τραπεζικοί υπάλληλοι ή αστυνομικοί.
στ) Η μείωση της χρήσης εντύπων και η πρόκριση ψηφια-
κών εφαρμογών καταγραφής των υπογραφών συμβάλλει 
στην οικολογία των συναλλαγών και τη μείωση της γρα-
φειοκρατίας. 
ζ) Σε αντιπαραβολή με τα συστήματα συναλλαγών, όπου 
χρησιμοποιούνται αλφαβητικές/αριθμητικές αλληλουχί-
ες και κωδικοί (pin, password) οι βιομετρικές υπογραφές 
εμφανίζονται να υπερτερούν σε εξατομικευτική αξία, κα-
θώς οι ως άνω κωδικοί ανταποκρίνονται απλώς στο αίτημα 
της «έγκρισης/επιβεβαίωσης» (“verification”), ενώ τα εν 
λόγω βιομετρικά συστήματα εξασφαλίζουν την «ταυτοποί-
ηση» (“identification”) π.χ. του συναλλασσόμενου, επί τη 
βάσει ενός στοιχείου που τον εξατομικεύει (βιομετρικά κα-
ταγραφείσα ιδιόχειρη υπογραφή) και όχι βάσει στοιχείων 
που απλώς γνωρίζει και απομνημονεύει (pin, password)21. 
5. Η λειτουργία όμως των εν λόγω λογισμικών κρύβει πολ-
λούς κινδύνους και προβλήματα22. Από άποψη γραφολο-
γική το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην παραγωγή 
της συγκριτικής υπογραφής κάθε ατόμου, η οποία θα βρί-
σκεται 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 αυτών των λογισμικών η συγκριτική 
υπογραφή παράγεται μετά από κατάλληλη ηλεκτρονική 
επεξεργασία από ένα ενδεικτικό δείγμα υπογραφών του 
ατόμου. Με άλλα λόγια, η συγκριτική υπογραφή δεν είναι 
η υπογραφή του ατόμου αλλά ένα τέλειο ψηφιακό μοντέ-
λο, αποτέλεσμα ηλεκτρονικής επεξεργασίας και επιλογής 
εκ του δείγματος υπογραφών του ατόμου. Οποιαδήποτε 
λοιπόν σύγκριση γενόμενη δεν γίνεται βάσει μιας αληθινής 
υπογραφής του ατόμου αλλά βάσει ενός μοντέλου. Εάν η 
επιλογή και επεξεργασία κατά τη δημιουργία του μοντέ-
λου αυτού δεν γίνει σωστά, ή αν το σύστημα δεν μπορεί 
να συλλέξει και να αρχειοθετήσει όλες τις γραφολογικές 
πληροφορίες του δείγματος, τότε η γραφολογική σύγκρι-
ση ενδέχεται να είναι όχι μόνο ατελής αλλά και εντελώς 
εσφαλμένη.
β) Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη λήψη του δείγμα-
τος αλλά και κατά τη θέση κάθε φορά ενός τέτοιου τύπου 
υπογραφής. Δεν μπορεί ειδικότερα να αποκλειστεί εντε-
λώς το ενδεχόμενο, το άτομο να δώσει μια «αλλοιωμένη» 
ή εν πάση περιπτώσει διαφορετική από τη συνηθισμένη ει-
κόνα της υπογραφής του λόγω της ιδιαίτερης επιφάνειας, 
επί της οποίας καλείται να δώσει το δείγμα. Ακόμα και ο μη 
ειδικός αντιλαμβάνεται, ότι διαφορετικά υπογράφει κανείς 
σε χαρτί με στυλογράφο που περιέχει μελάνι και διαφορε-
τικά σε μια οθόνη υγρών κρυστάλλων με ένα ηλεκτρονικό 
στυλό. Ταυτοχρόνως σπουδαίο ρόλο παίζει και η ποιότη-
τα της επιφάνειας της ταμπλέτας23 . Kαι επειδή υπάρχουν 
διαφόρων ειδών και ποιοτήτων πίνακες ψηφιοποίησης, θα 
πρέπει ο πίνακας, όπου δόθηκε το δείγμα και ο πίνακας, 

21.  Nitja R. et al., Ankit Chadha et al., 2013.
22.  Φασούλα Ε., Βιομετρικές υπογραφές και κυβερνοασφάλεια, 

στο Έγκλημα, Κράτος και Ποινική Δικαιοσύνη – Σύγχρονα ζη-
τήματα ποινικού δικαίου, Δήμητρας Σορβατζιώτη (επιμ.), εκδ. 
Παν/μίου Λευκωσίας, 2016, σελ. 89 επ., της ίδιας Η χρήση των 
σύγχρονων πολυμέσων στη δικαστική γραφολογία, εκδ. Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, 2007, σελ. 23 επ. και 90 επ.

23.  Ζimmermann T. et al
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όπου τίθεται η υπό κρίση, να είναι αν όχι ίδιου τουλάχι-
στον παρόμοιου τύπου. Αν οι πίνακες είναι αρκετά διαφο-
ρετικοί, τότε αρκετά διαφορετική θα είναι και η ικανότητά 
τους να καταγράφουν τα κρίσιμα γραφολογικά στοιχεία με 
αποτέλεσμα η ενδεχόμενη σύγκριση να μην μπορεί να επι-
τευχθεί επί ίσοις όροις, το δε εξαγόμενο αποτέλεσμα ενδέ-
χεται να είναι εσφαλμένο.
γ) Επειδή, όπως ήδη σημειώθηκε παραπάνω, η υπογραφι-
κή κίνηση ως ανθρώπινη συμπεριφορά υπόκειται σε αλλα-
γές μέσα στο χρόνο, η συγκριτική υπογραφή (μοντέλο) θα 
πρέπει να αναμορφώνεται και επομένως απαιτείται και η 
ανανέωση του δείγματος έτσι ώστε να ακολουθείται η βι-
ογραφία του υποκειμένου (χρονική, κοινωνική και επαγ-
γελματική εξέλιξη, ενδεχόμενη παθολογία). 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 υπογραφής μπορεί να αποδειχθούν δυσχερείς 
στην πράξη 24, ενώ και η συχνή αναμόρφωση του συγκριτι-
κού μοντέλου ανεβάζει το κόστος του προγράμματος.
Παρά την εντυπωσιακή λειτουργία τους και παρά το γε-
γονός ότι η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών ενθαρρύ-
νεται 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 γραφολόγου. Πιο συγκεκριμένα 25:
α) Όπως όλα τα λογισμικά αυτοματοποιημένων γραφολο-
γικών αναλύσεων, έτσι και αυτά τα συστήματα δεν μπο-
ρούν να προσεγγίσουν την πληρότητα ερμηνείας και το 
βάθος των προσωπικών αναλύσεων ενός καλά καταρτισμέ-
νου δικαστικού γραφολόγου. Ακόμα και τα πλέον εξελιγ-
μένα συστήματα δυναμικής πιστοποίησης των υπογραφών 
περιλαμβάνουν έναν συγκεκριμένο αριθμό γραφολογικών 
δεδομένων που αφορούν περισσότερο την «φυσική» του 
γραψίματος παρά την ανάλυση και κατανόηση αυτού ως 
ανθρώπινης συμπεριφοράς και ως κατεξοχήν πνευματικού 
προϊόντος. 
β) Η σύγκριση πραγματοποιείται βάσει ενός μοντέλου υπο-
γραφής και επομένως η διαδικασία της ταυτοποίησης γίνε-
ται κατά προσέγγιση της πραγματικότητας.
γ) Η χρήση των προγραμμάτων αυτών είναι εντελώς ακα-
τάλληλη και μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα διαγνω-
στικά αποτελέσματα σε μία σειρά σοβαρών γραφολογι-
κών φαινομένων, όπως στις περιπτώσεις της ηθελημένης 
αλλοίωσης της υπογραφής, της επιτυχημένης ελεύθερης 
απομίμησης της υπογραφής ειδικά από στενό συγγενικό 
πρόσωπο, οπότε ενδέχεται να υπάρχει και γενικότερη «βι-
ομετρική» συγγένεια καθώς επίσης και στις περιπτώσεις 
ατόμων με περισσότερες του ενός τύπου υπογραφές. Επί-
σης στις περιπτώσεις εφήβων ή ατόμων με χαμηλό επίπεδο 
γραφικής ωριμότητας και χωρίς διαμορφωμένο και σταθε-
ρό υπογραφικό τύπο (π.χ. ημιαναλφάβητοι) ή στην περί-
πτωση παθολογιών, όπου η ποιότητα της υπογραφικής 
χάραξης μπορεί να αλλάξει δραματικά με τη λήψη συγκε-
κριμένης φαρμακευτικής αγωγής.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η χρήση των συγκεκρι-
μένων προγραμμάτων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 

24.  Αnil K.Jain et al.
25.  Φασούλα Ε.Ζ. 2007, 2016.

προσοχή και επιφύλαξη, στην περίπτωση δε δικαστικών 
ζητημάτων θα πρέπει να συμπληρώνεται από καθεαυτό 
γραφολογικό έλεγχο. Επιπρόσθετα η δημιουργία σταθε-
ρών αρχείων υπογραφών ως βιομετρικών δεδομένων δη-
μιουργεί σοβαρούς ηθικούς και νομικούς προβληματισμούς 
και εγκυμονεί κινδύνους σχετικά με τη φύλαξη αυτών ει-
δικά από ιδιωτικούς οργανισμούς26. Στη σύγχρονη ψηφια-
κή εποχή η επίσημη καταγραφή και ψηφιοποίηση, είτε από 
το κράτος είτε από μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς, αν-
θρώπινων συμπεριφορών, συμπεριλαμβανομένης και της 
υπογραφικής, συνιστά συχνά υπέρμετρη επέμβαση στην 
προσωπική σφαίρα του ατόμου. 
Από την άποψη της ασφάλειας σημαντικός είναι και ο κίν-
δυνος παράνομης αναπαραγωγής μέσω των βιομετρικών 
προτύπων «τέλειων» υπογραφών του ατόμου, που το σύ-
στημα θα αναγνωρίζει ως «γνήσιες». Στην περίπτωση αυτή 
σχετικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι διάφορες πολιτι-
κές ασφάλειας των ηλεκτρονικών συστημάτων δεν αρκούν 
για να αποτρέψουν πλήρως τον κίνδυνο παράνομης πρό-
σβασης στα αρχεία και εκμετάλλευσης των εμπιστευτικών 
δεδομένων ενός βιομετρικού συστήματος27.
6. Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε θα μπορούσε να 
καταλήξει κανείς στα ακόλουθα πρακτικά συμπεράσματα 
– προτάσεις:
• Να προτιμάται η διαδικασία της “Dynamic Signature 
Verification”, καθώς εξασφαλίζει περισσότερα και ποιοτι-
κά καλύτερα στοιχεία ταυτοποίησης. Επιπλέον να επιλέγο-
νται καλές ποιοτικά οθόνες και ηλεκτρονικοί στυλογράφοι, 
ικανοί να εξασφαλίζουν απρόσκοπτη υπογραφική κίνηση.
• Να ενθαρρύνονται και να επιχορηγούνται έρευνες αξιο-
πιστίας, ιδίως για την εκτίμηση των ποσοστών της εσφαλ-
μένης απόρριψης (FRR = False Rejection Rate) και εσφαλ-
μένης αποδοχής (FAR = False Acceptance Rate), για την 
καθιέρωση λειτουργικών τρόπων ανανέωσης των δειγμά-
των καθώς και για τη θωράκιση των εν λόγω συστημάτων 
από κακόβουλες ηλεκτρονικές «επιθέσεις».
• Να ενημερώνεται το κοινό, η δικαιοσύνη αλλά και το ελε-
γκτικό προσωπικό των δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών 
για τις ρεαλιστικές διαγνωστικές δυνατότητες αλλά και για 
τα διαγνωστικά όρια των συγκεκριμένων βιομετρικών συ-
στημάτων, όπως ειδικότερα αναλύθηκαν παραπάνω.
• Να προτιμάται η συνδυαστική χρήση αυτοματοποιημένων 
αναλύσεων των υπογραφών και παραδοσιακού γραφολο-
γικού ελέγχου και να ενισχυθεί η συνδρομή των επιστημό-
νων γραφολόγων στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των 
λογισμικών βιομετρικού ελέγχου των ιδιόχειρων υπογρα-
φών. 

26.  Βλ. σχετικά απόφαση 59/2005 της Αρχής Προστασίας Προ-
σωπικών Δεδομένων στο www.dpa.gr/Documents/Gre/
Apofaseis/59_05_anonym.doc.

27.  Lopresti D./Patel D./Monrose F./Ballard L., Attacks on 
Online Handwriting Biometrics, http://www.cse.lehigh.
edu/~lopresti/Talks/2005/AutoID05.pdf, Kaiser J., 
Vertrauensmerkmal Unterschrift – Gestaltungskriterien für 
sichere Signierwerkzeuge, http://www.iig.uni-freiburg.de/
telematik/atus/publications/Ka2001.pdf, Javier Galbally et 
al., Evaluation of Brute-Force Attack to Dynamic Signature 
Verification Using Synthetic Samples http://citeseerx.ist.psu.
edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.186.2264&rep=rep1&type
=pdf. 
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Ειδικότερα η γραφολογική προσέγγιση των τεχνικών χα-
ρακτηριστικών των συστημάτων βιομετρικού ελέγχου των 
ιδιόχειρων υπογραφών, των δυνατοτήτων αλλά και των 
αδυναμιών τους, θα πρέπει να γίνεται με στόχο ν’ ανα-
δειχθεί το ρεαλιστικό πλαίσιο εφαρμογής τους και με κυ-
ρίαρχο ζητούμενο την κυβερνοασφάλεια. Οι γραφολόγοι 
δεν μπορούν να αγνοήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαι-
ρίες που προσφέρουν τα σύγχρονα βιομετρικά συστήματα 
ταυτοποίησης. Αντιθέτως καλούνται να διαμορφώσουν νέα 
αξιολογητικά κριτήρια, σταθμίζοντας τα οφέλη και τους 
κινδύνους της «χειρόγραφης βιομετρίας»28.

28.  Εν προκειμένω ιδιαίτερης σπουδαιότητας κρίνονται πρωτο-
βουλίες επιστημονικών φορέων του εξωτερικού για τη δια-

μόρφωση καλών πρακτικών αναφορικά με τη μεθοδολογία και 
τη διαγνωστική προσέγγιση στην περίπτωση των βιομετρικών 
υπογραφών αλλά και για τους τρόπους κατάρτισης των γρα-
φολόγων στο νέο αυτό γνωστικό πεδίο και συνεργασίας τους 
με επιστήμονες από το χώρο της πληροφορικής (βλ. “Le Buone 
Prassi per l’ analisi forense di firme grafometriche”, της Ιταλι-
κής Ένωσης Γραφολογίας [A.G.I.], versione Milano 2019, υπό 
δημοσίευση). 
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1. Η συμπεριφορά 
Η εγκληματική συμπεριφορά, όπως και κάθε άλλου είδους 
συμπεριφορά, εκδηλώνεται σε ένα διαμορφωμένο ψυχο-
κοινωνικό υπόβαθρο.
Μία από τις προκλήσεις της Εγκληματολογίας είναι ότι κάθε 
προσπάθεια κατανόησης του εγκλήματος απαιτεί γνώση σε 
ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων. Καθώς η μελέτη 
έγινε πιο εξειδικευμένη, έτσι εξελίχθηκε η ειδικότητα της 
εγκληματολογίας: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη με-
λέτη του εγκλήματος, στην οποία τα στοιχεία άλλων κλά-

δων χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη θεωριών και για 
τις εξηγήσεις του φαινομένου.1

Πολλές θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν την ανθρώπινη 
συμπεριφορά. Οι ψυχαναλυτικές και ψυχοδυναμικές πα-
ραδείγματος χάριν, τονίζουν τον ρόλο του άγχους και των 
εσωτερικών διεργασιών και συγκρούσεων ως καθοριστι-

1.  CLIVE R.HOLLIN, 1989, «Psychology and crime-An introduction 
to criminological psychology», Routledge 11 New Fetter Lane, 
London, σ.1-2

Η μελέτη ψυχοκοινωνικών δυσλειτουργιών ως μέσο 
πρόληψης του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας

Έλενας Συρμαλή
Εγκληματολόγου, Υποψήφιας Διδάκτορος Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Οι ψυχοδυναμικές και οι γνωστικές θεωρίες μελετούν τα 
στοιχεία της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου και 
των γνωστικών διαδικασιών, σε σχέση με την διαμόρ-
φωση και την εκδήλωση συμπεριφορών. Η εγκληματική 
συμπεριφορά εκδηλώνεται έχοντας ένα διαμορφωμένο 
ψυχοκοινωνικό υπόβαθρο. Η έννοια της ψυχοκοινωνι-
κής εξέλιξης του ατόμου σχετίζεται με την ψυχολογική 
ανάπτυξη του και την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό 
του περιβάλλον. Το άτομο δεν χρειάζεται να έχει πλή-
ρη επίγνωση αυτής της σχέσης με το περιβάλλον του. 
Τα προβλήματα που εμφανίζονται στην ψυχοκοινωνι-
κή λειτουργία του ατόμου μπορούν να χαρακτηριστούν 
ως «ψυχοκοινωνικές δυσλειτουργίες». Ο όρος «ψυχο-
κοινωνική» αναφέρεται σε ψυχολογικούς και κοινωνι-
κούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά, την 
επικοινωνία με τους άλλους και γενικότερα τη ζωή του 
ατόμου. Η ανάπτυξη, γνωστική, ηθική ή κοινωνική δεν 
είναι μια στατική διαδικασία. Το άτομο μέσα από την αλ-
ληλεπίδραση, διαμορφώνει κατά την διάρκεια της ωρί-
μανσης του, την προσωπικότητα που θα καθορίσει τις 
αντιδράσεις του σε καταστάσεις, θετικές ή αρνητικές. Η 
«ανάπτυξη του ΕΓΩ», η «ηθική δικαιολόγηση» της πρά-
ξης, η «αξιοποίηση και επαναξιοποίηση αντικειμένων», 
η νοηματοδότηση της εγκληματικής πράξης και οι νο-
ητικές αναπαραστάσεις, η μάθηση και η μίμηση, λει-
τουργούν πολλές φορές ως διαδικασίες οι οπόιες οδη-
γούν στη διαμόρφωση παραγόντων εγκληματογένεσης. 
Η αντίληψη του κόσμου πραγματοποιείται μέσω νοητι-
κών ερμηνειών, μέσω νοητικών κατασκευών, οι οποίες 
είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν ή να αντικατασταθούν. 
Αυτό θα εξαρτηθεί απο τον βαθμό προσαρμοστικότητας 
του ατόμου και από τις δυνατότητες που του έχουν δοθεί 
απο το υποστηρικτικό του περιβάλλον, τους σημαντι-
κούς άλλους, να εξελίσσεται. Στο έγκλημα της ανθρω-
ποκτονίας οι διεργασίες από την εγκληματική ιδέα έως 
την εγκληματική απόφαση και πράξη, εμπλέκουν νοη-
τικές παραστάσεις που έχουμε για τον εαυτό μας (και 
τους άλλους) και βαθύτερα κίνητρα, τα οποία σε πολ-
λές περιπτώσεις δεν γίνονται άμεσα κατανοητά. Ωστό-
σο η μελέτη τους είναι απαραίτητη για να διερευνήσου-
με τρόπους πρόληψης του φαινομένου.

Psychodynamic and cognitive theories study the ele-
ments of the psychosocial development of the individual 
and the cognitive processes in relation to the formation 
and appearance of behaviors. Criminal behavior is cre-
ated in a shaped psychosocial background. The mean-
ing of psychosocial evolution of an individual is related 
to his psychological development and interaction with 
his social environment. The individual does not need 
to be fully aware of this relationship with his environ-
ment. Problems that appear in the psychosocial function 
of a person, can be described as “psychosocial dysfunc-
tions”. The term “psychosocial” refers to psychologi-
cal and social factors that affect behavior, communi-
cation with others and generally, the life of a person. 
Growth, cognitive, moral or social is not a static proce-
dure. The person interacts and develops, during matu-
ration, the personality that will determine his reactions 
to situations, positive or negative. The “development 
of the EGO”, the “moral justification” of the act, the 
“exploitation and re-use of objects”, the comprehen-
sion of crime, and mental representations, learning and 
imitation often function as a creation process of fac-
tors leading to crime. The perception of the world is 
formed through mental interpretations, through men-
tal constructions, which can be revised or replaced. This 
will depend on the degree of personality’s adaptability 
and on the possibilities given to an individual by his/her 
supportive environment, to evolve. Τhe processes from 
the criminal idea to the criminal decision and act (homi-
cide), involves mental representations of ourselves (and 
of others) and deeper motives, which in many cases are 
not directly understood. However, their study is neces-
sary to explore ways to prevent this phenomenon.
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κών παραγόντων στις διαδικασίες διαμόρφωσης της συ-
μπεριφοράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι τέτοιες θεωρίες αγνο-
ούν ή παραμελούν τη σημασία των κοινωνικών και άλλων 
περιβαλλοντικών παραγόντων, αλλά ότι τονίζουν τις εσω-
τερικές διεργασίες στην ανάπτυξη των εγκληματικών συ-
μπεριφορών. Έτσι, το ψυχαναλυτικό μοντέλο ενσωματώ-
νει την ανεπίλυτη εσωτερική σύγκρουση, την έλλειψη 
συναισθηματικής σταθερότητας και τα γεγονότα παιδικής 
ηλικίας στην αναζήτηση της εξήγησης της εγκληματικής 
συμπεριφοράς.2 Οι συμπεριφοριστές ερευνητές θεωρούν 
ότι η προσωπικότητα βασίζεται σε πρότυπα μάθησης στην 
επιρροή της συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, ο Wölpe ορί-
ζει την προσωπικότητα ως το σύνολο των συνηθειών ενός 
ατόμου ή των δεσμών S-R. Οι περισσότεροι θεραπευτές συ-
μπεριφοράς υποστηρίζουν ότι η συμπεριφορά στο συγκε-
κριμένο πλαίσιο είναι το μόνο που μπορούμε πραγματικά 
να γνωρίζουμε για ένα άτομο.3 Οι γνωσιακές προσεγγί-
σεις σημειώνουν ότι όλοι έχουν εσωτερικές πεποιθήσεις 
που προέρχονται αυτόματα από την εμπειρία και επηρεά-
ζουν το πώς σκεφτόμαστε και νιώθουμε. Τέτοιες πεποιθή-
σεις οργανώνονται σε μια ιεραρχική, εσωτερική, δυναμική 
δομή που αναφέρεται ως βιωματικό σύστημα που επηρε-
άζει τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων 
και παρεμποδίζει τη συνειδητή σκέψη τους. Οι άνθρωποι 
χρειάζονται μια γενική θεωρία της πραγματικότητας με 
υπο- θεωρίες για τον εαυτό, τους άλλους, τον κόσμο και 
τις αλληλεπιδράσεις όλων των παραπάνω.4 
«Οι γνωσίες οργανώνονται σε τρία επίπεδα:
• Αυτόματες σκέψεις
• Δυσλειτουργικές πεποιθήσεις
• Πυρηνικές πεποιθήσεις (σχήματα)»5

«1. Τα σχήματα είναι «πακέτα» ιδεών συναισθημάτων, συ-
μπεριφορών και αναμνήσεων που παρέχουν το πρότυπο 
για ταξινόμηση του κόσμου και προετοιμάζουν για δράση.
2. Στην ανάπτυξη και τελειοποίηση τους ακολουθούν την 
ανάπτυξη των γνωσιακών ικανοτήτων του ατόμου. 
3. Το σύνολο των σχημάτων μπορεί να νοηθεί σαν ένα συ-
νεχές. Άλλα είναι πιο προσαρμοστικά, διαφοροποιημένα 
και συμβατά με την πραγματικότητα, κι άλλα πιο αδιαφο-
ροποίητα, πρώιμα, δυσπροσαρμοστικά, και φορτισμένα με 
έντονο συναισθηματικό σθένος.
4. Τα πιό δυσπροσαρμοστικά είναι και πρωιμότερα σε προ-
έλευση, που είτε λόγω έντονης συναισθηματικής φόρτισης 
είτε λόγω έντονης σχέσης τους με την είκόνα του εαυτού, 
το άτομο απέφυγε να τα αναδιοργανώσει αφήνοντάς τα 
πίσω στην εξέλιξή του. 

2.  CLIVE R.HOLLIN, 1989, «Psychology and crime-An introduction 
to criminological psychology», Routledge 11 New Fetter Lane, 
London σ. 36.

3.  AMITABH VIKRAM DWIVEDI, The SAGE Encyclopedia of Online, 
Behaviorism, pages: 134-135, 2016.

4.  ABRAHAM WANDERSMAN, PAUL J. POPPEΝ, DAVI D F. RICK S, 
Humanism and Behaviorism: Dialogue and Growth, Pergamon 
general psychology series; PGPS-62, PERGAMON PRESS, p.6, 
1976.

5.  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, 2018, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρι-
κής, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, «Αττικό» Γενικό Νοσοκομείο. 
Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία, μάθημα στο ΠΜΣ «ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙ-
ΚΗ», παρουσίαση, ανάλυση και σημειώσεις που δόθηκαν από 
τον Καθηγητή.

5. Τα πιο πρώιμα σχήματα κι εκείνα που στη διαπλοκή τους 
συνδέονται με έντονο αρνητικό συναίσθημα είναι πιο κυρι-
ολεκτικά, δύσκαμπτα και αδιαπέρατα και επιβάλλουν το 
πρότυπο επεξεργασίας πληροφοριών που αντιστοιχεί στην 
ηλικία προέλευσής τους…».6

2. Η προσωπικότητα
Όταν η λέξη «προσωπικότητα» εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά στα αγγλικά τον 14ο αιώνα, σήμαινε την ποιότητα 
της ύπαρξης ενός ατόμου, ως διαχωριστικό στοιχείο από 
κάτι άψυχο. Η «προσωπικότητα» αναφερόταν σε ικανό-
τητες - όπως η συνείδηση και η ορθολογική σκέψη – του 
ανθρώπου (Williams, 1976). Με την πάροδο του χρόνου, 
όμως, αυτή η αντίληψη για την προσωπικότητα έδωσε τη 
θέση της σε μια πιο σύγχρονη οπτική. Ο όρος προσωπικό-
τητα με την πάροδο των χρόνων, αφορά λιγότερο τις αν-
θρώπινες ικανότητες που μοιραζόμαστε και που μας ξεχω-
ρίζουν από τα ζώα και να αναφέρεται στα χαρακτηριστικά 
που έχει ο κάθε άνθρωπος και τον ξεχωρίζουν από τους άλ-
λους. Με αυτή την έννοια, η προσωπικότητα υπονοεί μια 
εστίαση στον άνθρωπο: το πρόσωπο, το άτομο. Είναι εν-
διαφέρον, ωστόσο, ότι η λέξη «πρόσωπο» δεν αναφερό-
ταν αρχικά στο άτομο με τον τρόπο που το χρησιμοποι-
εί σήμερα. 
Αντ’ αυτού, η έννοια του ατόμου ήλθε από την Γαλλική 
γλώσσα, από τη λατινική λέξη «persona», η οποία αναφέ-
ρεται στη μάσκα που φορούσε ένας ηθοποιός για να παί-
ξει τον ρόλο ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα. Με αυτή τη 
θεατρική έννοια, η προσωπικότητα έχει σχέση με το ρόλο 
ή τον χαρακτήρα που παίζει το πρόσωπο στη ζωή του. Η 
ατομικότητα ενός προσώπου, υπό αυτή την έννοια, σχετί-
ζεται με τους τους ρόλους ή τους χαρακτήρες που αυτός ή 
αυτή προσλαμβάνει.7

Η θεωρία ότι η εγκληματικότητα είναι στενά συνδεδεμένη 
με την προσωπικότητα είχε διατυπωθεί ήδη από τον H. J. 
Eysenck το 1964 στο βιβλίο του Crime and Personalality, η 
τελευταία έκδοση του οποίου ήταν το 1977 (H. J. Eysenck, 
1977). Ο όρος προσωπικότητα χρησιμοποιείται με πολ-
λούς διαφορετικούς τρόπους. Οι παράγοντες που συνδέ-
ονται με την προσωπικότητα μπορούν να διαιρεθούν σε 
εκείνους που υπάγονται στον όρο «ικανότητα»- ability 
και εκείνους που υπάγονται στον όρο «ιδιοσυγκρασία»- 
temperament.8 

6.  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, 2018, Επίκουρος Καθηγητής 
Ψυχιατρικής, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, «Αττικό» Γε-
νικό Νοσοκομείο. Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία, μάθημα στο 
ΠΜΣ «ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ», παρουσίαση, ανάλυση και 
σημειώσεις που δόθηκαν από τον Καθηγητή. 

7.  NICK HASLAM, 2007, «Introduction to Personality and 
Intelligence», SAGE Publications Ltd British Library Cataloguing 
in Publication data, σ. 4.

8.  HANS J. EYSENCK AND GISLI H. GUDJONSSON, 1989, «The Causes 
and Cures of Criminality», Library of Congress Cataloging in 
PubJication Data, Plenum Press, N.Y.
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9

Η επανάληψη παρόμοιων παραγόντων σε πολλές μελέτες, 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία και 
μεγάλα και ποικίλα δείγματα, τελικά οδήγησε μερικούς 
ψυχολόγους να καταλήξουν στους πέντε παράγοντες, Big 
Five, που όπως ισχυρίζονται, αντιπροσωπεύουν τους πέ-
ντε θεμελιώδεις τρόπους με τους οποίους οι προσωπικότη-
τες των ανθρώπων ποικίλλουν: ο πυρήνας της προσωπι-
κότητάς του ατόμου μπορεί να εκπροσωπείται από τη θέση 
στην οποία βρίσκεται το άτομο σε σχέση με αυτές τις πέ-
ντε διαστάσεις.

10

11Ο όρος «σταθερότητα» της προσωπικότητας χρησιμοποι-
ήθηκε από τις προσεγγίσεις για να υποδηλώσει διάρκεια 
χαρακτηριστικών μέσα στον χρόνο και σταθερότητα- μο-
νιμότητα των χαρακτηριστικών σε διαφορετικές καταστά-
σεις. Στον αντίποδα των προσεγγίσεων αυτών υπάρχουν 
και αυτές που εστιάζουν στις καταστάσεις με βασικές αρ-
χές τις εξής:
•  Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι σε ένα μεγάλο βαθμό 
απόρροια των καταστάσεων και των συνθηκών 

•  Οι ατομικές διαφορές οι οποίες παρατηρούνται σε ίδιες 
συθήκες θεωρούνται σφάλματα μετρήσεων και όχι απο-
τέλεσμα εσωτερικής προδιάθεσης

9.  NICK HASLAM, 2007, «Introduction to Personality and 
Intelligence», SAGE Publications Ltd British Library Cataloguing 
in Publication data, σ. 11.

10.  NICK HASLAM, 2007, «Introduction to Personality and 
Intelligence», SAGE Publications Ltd British Library Cataloguing 
in Publication data, σ. 26-27.

11.  ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 2011, 
«Προσωπικότητα- Θεωρίες, Κλινική Πρακτική & Έρευνα», ΕΚ-
ΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, σ. 16-17.

•  Η ανθρώπινη συμπεριφορά συνδέεται με τα ερεθίσματα 
που παρουσιάζει η εκάστοτε κατάσταση.

3. Οι ψυχοκοινωνικές δυσλειτουργίες
Η έννοια της ψυχοκοινωνικής εξέλιξης του ατόμου σχετίζε-
ται με την ψυχολογική ανάπτυξη του και την αλληλεπίδρα-
ση με το κοινωνικό του περιβάλλον. Το άτομο δεν χρειά-
ζεται να έχει πλήρη επίγνωση αυτής της σχέσης του με το 
περιβάλλον. Τα προβλήματα που εμφανίζονται στην ψυχο-
κοινωνική λειτουργία του ατόμου μπορούν να χαρακτηρι-
στούν ως «ψυχοκοινωνικές δυσλειτουργίες». 
Παράγοντες ψυχοκοινωνικων δυσλειτουργιων σχηματι-
κά:

Ο Millon (1990), ανέπτυξε ένα μοντέλο διαμόρφωσης της 
προσωπικότητας, που προσφέρει μια ταξινόμηση τόσο των 
«φυσιολογικών» όσο και των διαταραγμένων τύπων προ-
σωπικότητας. Υποστήριξε ότι το πρώτο καθήκον της εξέλι-
ξης ενός είδους είναι η επιβίωσή του. Σε βιολογικό επίπεδο 
οι οργανισμοί το πετυχαίνουν αυτό κάνοντας προσπάθει-
ες για τη βελτίωση της ζωής τους, αυξάνοντας έτσι την 
επιβιωσιμότητα και την αντιμετώπιση της εντροπικής απο-
σύνθεση. Σε ψυχολογικό επίπεδο οι άνθρωποι μπορούν να 
βελτιώσουν τη ζωή τους αναζητώντας ευχάριστες εμπειρί-
ες που τους «επιβραβεύουν» και να αποφεύγουν εμπειρί-
ες που τους «τιμωρούν». Αφού εξασφαλιστεί η επιβίωσή 
τους, το επόμενο εξελικτικό έργο είναι εκείνο της Προσαρ-
μογής.12

13

12.  AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2005, «Personality-
Guided Forensic Psychology- INTRODUCTION TO FORENSIC 
PSYCHOLOGICAL PRACTICE», Washington, D.C , σ. 50-52.

13.  American Psychological Association, 2005, «Personality-
Guided Forensic Psychology- INTRODUCTION TO FORENSIC 
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Η ανάπτυξη, γνωστική, ηθική ή κοινωνική δεν είναι μια 
στατική διαδικασία. Το άτομο μέσα από την αλληλεπίδρα-
ση, διαμορφώνει κατά την διάρκεια της ωρίμανσης του, 
την προσωπικότητα που θα καθορίσει τις αντιδράσεις του 
σε καταστάσεις, θετικές ή αρνητικές. 
Ιδιαίτερα στη δυτική κοινωνία, εκτιμούμε το γεγονός ότι 
όλοι είμαστε μοναδικοί. Ωστόσο, υπάρχει ένα όριο στην 
ανοχή και στον θαυμασμό μας για τις ιδιοσυγκρασίες και 
έρχεται ένα σημείο που η όποια εκκεντρότητα γίνεται «μη 
φυσιολογική».14 
Από την προοπτική του θεωρητικού της «αποκλίνουσας 
προσωπικότητας», η παρέκκλιση είναι κυρίως το αποτέ-
λεσμα των εσωτερικών χαρακτηριστικών του ατόμου που 
προκαλούν αυτόν ή αυτήν να συμπεριφέρεται με αποκλί-
νοντα τρόπο. Σημαντικό ρόλο στην ανάλυση διαδραματί-
ζει και η έννοια της αυτό-αντίληψης (αυτο-αποδόσεις και 
αυτό-αξιολογήσεις) της απόκλισης. Η παρέκκλιση γενικά 
μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος ή ζημία για την κοι-
νωνία και ως ενθάρρυνση ή ως αποθάρρυνση, ανάλογα.15

Η αντίληψη του κόσμου πραγματοποιείται μέσω νοητικών 
ερμηνειών, μέσω νοητικών κατασκευών, οι οποίες είναι 
δυνατόν να αναθεωρηθούν ή να αντικατασταθούν. Αυτό θα 
εξαρτηθεί από τον βαθμό προσαρμοστικότητας του ατόμου 
και από τις δυνατότητες που του έχουν δοθεί από το υπο-
στηρικτικό του περιβάλλον, τους σημαντικούς άλλους, να 
εξελίσσεται.
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανθρώπων που επιση-
μαίνεται πιο συχνά καθώς μας διακρίνει από άλλα είδη, 
είναι η κατοχή μεγάλων και πολύπλοκων εγκεφάλων, δί-
νοντάς μας την υψηλότερη αναλογία βάρους του εγκεφά-
λου προς το σώμα, σε σχέση με τα άλλα είδη. Ο εγκέφα-
λός μας χαρακτηρίζεται ως «η κατοικία της συνείδησης 
μας» και ως «η μηχανή του λόγου, η έδρα της ψυχής» 
(Churchland 1995). Οι πολλές διαδικασίες που συνδέονται 
– η προσοχή, η αντίληψη, η μνήμη, η κατανόηση, η συλλο-
γιστική, ο σχεδιασμός, η επίλυση προβλημάτων, η φαντα-
σία, τα όνειρα - είναι σήμερα συλλογικά γνωστά με τον γε-
νικό όρο γνωστική λειτουργία.16

Το γνωστικό μοντέλο της κοινωνικής μάθησης (Bandura 
1977, 2001) στηρίζεται την κατανόηση της συμπεριφοράς 
που αποκτήθηκε από γνωστικές μελέτες . Ωστόσο, προ-
σθέτει επίσης ένα ζωτικό νέο στοιχείο: εστίαση στις δια-
δικασίες που παρεμβάλλονται - τι συμβαίνει ανάμεσα στο 
ερέθισμα και την ανταπόκριση. Διαφορετικοί οργανισμοί 
ή διαφορετικοί άνθρωποι, που εκτίθενται στο ίδιο ερέθι-
σμα δεν εκπέμπουν πάντα την ίδια απάντηση στο ερέθισμα 
ούτε το αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο. Το γνωστικό 
μοντέλο κοινωνικής μάθησης μπορεί να αναπαρασταθεί ως 
S-O-R-C, όπου:
S =  ερέθισμα: το εξωτερικό συμβάν ή οι συνθήκες που προ-

σβάλλουν το άτομο

PSYCHOLOGICAL PRACTICE», Washington, D.C , σ. 52.
14.  SARAH E. HAMPSON, 1988, «The construction of personality An 

introduction- Second edition», Routledge σ. 249.
15.  SARAH E. HAMPSON, 1988, «The construction of personality An 

introduction- Second edition», Routledge σ. 251-252.
16.  JAMES MCGUIRE, 2004, «UNDERSTANDING PSYCHOLOGY AND 

CRIME- Perspectives on Theory and Action An exceptional book 
that comprehensively covers», Open University Press, σ. 57.

O =  οργανισμός: η εσωτερική κατάσταση του ατόμου, συ-
μπεριλαμβανομένου του των αναπαραστάσεων του 
εξωτερικού κόσμου 

R =  απόκριση: η συμπεριφορική ή η κινητική αντίδραση
C =  συνέπειες: το μοτίβο των ενισχυτών ή των τιμωριών 

που ακολουθούν
Πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα τέσσερα σύνολα μετα-
βλητών ώστε να αναλυθεί και να εξηγηθεί η ανθρώπινη 
συμπεριφορά.17

4. Ανθρωποκτονία - Κίνητρα
Όλες οι ανθρωποκτονίες περιλαμβάνουν την αλληλεπί-
δραση των δραστών, των θυμάτων και των στοιχείων του 
εγκλήματος σε ένα χρονικό και ένα τοπικό πλαίσιο. 
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., 
υπήρξε αυξημένη προσοχή σε σχέση με τους νεαρούς δρά-
στες καθώς παρουσιάστηκε αύξηση των ανθρωποκτονιών 
με δράστες εφήβους. Στις Η.Π.Α., άτομα κάτω των 18 ετών 
αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 10% των συνολικών συλ-
λήψεων ανθρωποκτονιών το 1974, αλλά το ποσοστό αυτό 
αυξήθηκε στο 15% μέχρι το 1998 (FBI 1998, FBI 1974). Τα 
δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα άτομα κάτω των 20 ετών 
αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των δραστών 
ανθρωποκτονίας τη δεκαετία του 1990.18

19

Στο έγκλημα της ανθρωποκτονίας οι διεργασίες από την 
εγκληματική ιδέα έως την εγκληματική απόφαση και πρά-
ξη, εμπλέκουν νοητικές παραστάσεις που έχουμε για τον 
εαυτό μας (και τους άλλους) και βαθύτερα κίνητρα, τα 
οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνονται άμεσα κατανο-
ητά.
Χρησιμοποιώντας τη ψυχαναλυτική γλώσσα, ο Cartwright 
(2002), σημειώνει ότι οι «rage murderers» παρουσιάζουν 

17.  JAMES MCGUIRE, 2004, «UNDERSTANDING PSYCHOLOGY AND 
CRIME- Perspectives on Theory and Action An exceptional book 
that comprehensively covers», Open University Press, σ. 59.

18.  TERANCE D. MIETHE, WENDY C. REGOECZI, with assistance 
from KRISS A. DRASS, 2004, «Rethinking Homicide Exploring 
the Structure and Process Underlying Deadly Situations», 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, σ. 73.

19.  TERANCE D. MIETHE, WENDY C. REGOECZI, with assistance 
from KRISS A. DRASS, 2004, «Rethinking Homicide Exploring 
the Structure and Process Underlying Deadly Situations», 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, σ. 74.
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συχνά ένα ναρκισσιστικό πρότυπο. Αυτή «η αμυντική ορ-
γάνωση χαρακτηρίζεται από έναν άκαμπτο διαχωρισμό με-
ταξύ ενός συνόλου εξιδανικευμένων σχέσεων και εσωτε-
ρικοποιημένων «κακών» αντικειμένων…(2002: 113).» Οι 
άνθρωποι αναπτύσσουν έναν ψεύτικο εαυτό και παρου-
σιάζουν στους άλλους μια ιδανική εκδοχή του εαυτού τους. 
Σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώνονται συναισθήματα θυμού 
και δυστυχίας. Ο ιδανικός, ο ψεύτικος εαυτός, απαιτεί στα-
θερή ενίσχυση και σιγουριά στην αλληλεπίδρασή του με 
άλλα άτομα, καθώς δεν είναι σε θέση να επιτύχει κάτι τέ-
τοιο μέσω σωτερικών μηχανισμών. Οι σχέσεις με άλλα άτο-
μα είναι πιθανό να παραμείνουν επιφανειακές γιατί έχουν 
και συγκεκριμένη χρησιμότητα. Να παίξουν τον ρόλο τους 
από απόσταση.20

Η μελέτη των ψυχοκοινωνικών δυσλειτουργιών μας βοηθά 
να κατανοήσουμε τη διαδικασία από την εγκληματική ιδέα 
έως την εγκληματική πράξη. Η ανθρωποκτονία απασχολεί 
την κοινή φαντασία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Οι 
επιπτώσεις της ανθρωποκτονίας είναι πολλές και εκτετα-
μένες. Εκτός από την απώλεια μιας ζωής και τις καταστρο-
φικές συνέπειες για την οικογένεια του θύματος, υπάρχουν 
αρνητικές διακυμάνσεις σε όλη την τοπική κοινωνία και πέ-
ραν αυτής.21 
Στην εγκληματολογία, οι ανθρωποκτονίες που αφορούν 
μοναδικές περιπτώσεις (“normal” homicides), σε αντίθε-
ση με τις κατά συρροή δολοφονίες (“serial” killings), διαι-
ρούνται σε δύο κατηγορίες:
•  Τα εγκλήματα εκ πάθους, τα οποία τελούνται κατά την 
διάρκεια μιας στιγμής έντασης, θυμού ή απόγνωσης.

•  Τις «εν ψυχρώ» δολοφονίες οι οποίες διακρίνονται από 
τον πιο προσεκτικό σχεδιασμό του εγκλήματος, με κίνη-
τρα ελπίδες του δράστη και προσωπικά οφέλη.22

Περιπτωσιολογικές μελέτες, τόσο ανάλυση περιπτώσεων 
όσο και ιστορικές αναλύσεις, προσφέρουν πλούσιες περι-
γραφές των βίαιων εγκληματιών και των πράξεών τους. Οι 
αναλύσεις αυτές είναι χρήσιμες για την κατανόηση ανθρω-
ποκτονίας επειδή συχνά παρέχουν πλούσιες λεπτομέρει-
ες για το πιθανό κίνητρο, τα γεγονότα, καθώς και στοιχεία 
στα οποία βασίζονται αυτά τα εγκλήματα. Υπογραμμίζουν 
επίσης την ανάγκη να δούμε τις καταστάσεις ολιστικά, 
παρά ως ένα απλό άθροισμα μεμονωμένων στοιχείων.23

Παρόλο που οι περιπτωσιολογικές μελέτες αποτελούν τον 
κύριο άξονα της ανθρωποκεντρικής έρευνας, ουσιαστικά 
τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές, είναι περιο-
ρισμένα από πολλές απόψεις. Τα ευρήματα είναι δύσκολο 
να γενικευθούν επειδή είναι περιορισμένα σε μικρά δείγμα-

20.  DAVID W. JONES, 2008, «Understanding Criminal Behaviour 
Psychosocial approaches to criminality», Willan Publishing, σ. 
189.

21.  FIONA BROOKMAN, EDWARD R. MAGUIRE AND MIKE MAGUIRE, 
2017, «The Handbook of Homicide»,John Wiley & Sons, Inc. 
σ. 18-19.

22.  B. LANE & W. GREGG, «The Encyclopedia Of Serial Killers», 
HEADLINE BOOK PUBLISHING PLC, London, 1991, σ. 5

23.  TERANCE D. MIETHE, WENDY C. REGOECZI, KRISS A. DRASS, 
2004, «Rethinking Homicide- Exploring the Structure and 
Process Underlying Deadly Situations», CAMBRIDGE UNIVERSITY 
PRESS, σ. 3.

τα, ενώ δεν είναι συχνά αντιπροσωπευτικές των ανθρωπο-
κτονιών σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο.24 
Ο Luckenbill (1977) διεξήγαγε μια μελέτη για 71 ανθρωπο-
κτονίες που είχαν τελεσθεί για μια δεκαετή περίοδο σε μια 
κομητεία της Καλιφόρνια. Η ανάλυση του Luckenbill επη-
ρεάστηκε έντονα από το έργο του Goffman (1959) σχετικά 
με τη σημασία των κοινωνικών σεναρίων στην κατανόη-
ση της κοινωνικής συμπεριφοράς, οπότε η έμφαση δόθη-
κε στην εξέταση του γεγονότος από την πλευρά της αλλη-
λεπίδρασης.25

5. Χαρακτηριστικά - Προσωπικότητα
Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός πιθανών χαρακτηριστικών 
εγκληματιών, θυμάτων και εγκλημάτων που μπορούν να 
αποτελέσουν τη δομική βάση- τους παράγοντες καταστά-
σεων ανθρωποκτονίας. Οι παραβάτες και τα θύματα ταξι-
νομούνται συχνά σύμφωνα με τη δημογραφική τους κατά-
σταση, και τα χαρακτηριστικά τους. Στις πρώτες έρευνες 
για τη θυματοποίηση οι τυπολογίες τόνισαν επίσης τα κοι-
νωνικά και φυσικά χαρακτηριστικά των θυμάτων (βλ. 
Fattah 1991, Von Hentig 1948).26 
Ο De Greeff επηρεασμένος από τον Adler, θεωρεί καθορι-
στικό παράγοντα που οδηγεί στα εγκλήματα πάθους το αί-
σθημα κατωτερότητας που δημιουργείται κατά την διάρ-
κεια της παιδικής ηλικίας. Αυτό καθορίζει τόσο την επιλογή 
του συντρόφου, όσο και την επαναξιοποίησή του όταν αυ-
τός, παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις που είχε θέσει το 
υποκείμενο. Το όποιο φυσικό ελάττωμα και το σύμπλεγμα 
που έχει ψυχική προέλευση και η ζήλεια οδηγούν στην συ-
στηματοποίηση των σκέψεων. Το αίσθημα κατωτερότητας 
μπορεί να οφείλεται σε αποτυχημένη αγωγή, αισθήματα 
ενοχής, έμμονες ιδέες, διανοητική ανεπάρκεια, υπερβολι-
κή συστολή κ.α. Στις διαδικασίες αυτές κυριαρχεί το ψυ-
χικό άλγος και η ανθρωποκτονία αποτελεί για τον δράστη 
έναν τρόπο εξαφάνισης αυτού που ο ίδιος θεωρεί ως αιτία 
του ψυχικού του πόνου.27

Ο στόχος των θεωριών της εγκληματικής προσωπικότη-
τας είναι να αποδείξουν ότι οι άνθρωποι που διαπράττουν 
εγκλήματα χαρακτηρίζονται από ένα συγκεκριμένο σύνο-
λο χαρακτηριστικών προσωπικότητας που τους διαφορο-
ποιούν από τους ανθρώπους που δεν διαπράττουν εγκλή-
ματα.28 
Η μελέτη της πρώιμης κοινωνικής νόησης περιλαμβάνει 
τις εξελίξεις σε κοινωνικές δεξιότητες, γενική γνώση των 
κοινωνικών κανόνων και τις κοινωνικές προσδοκίες συ-

24.  TERANCE D. MIETHE, WENDY C. REGOECZI, KRISS A. DRASS, 
2004, «Rethinking Homicide- Exploring the Structure and 
Process Underlying Deadly Situations», CAMBRIDGE UNIVERSITY 
PRESS, σ. 4.

25.  DAVID W. JONES, 2008, «Understanding Criminal Behaviour - Psychosocial 
approaches to criminality» , Willan Publishing, σ. 180.

26.  TERANCE D. MIETHE, WENDY C. REGOECZI, KRISS A. DRASS, 
2004, «Rethinking Homicide- Exploring the Structure and 
Process Underlying Deadly Situations», CAMBRIDGE UNIVERSITY 
PRESS, σ. 11.

27.  E. DE GREEFF, «MOUR ET CRIMES D’AMOUR» Brussels, Vandeplas 
Deklerck, 1942, στην ελληνική μετάφραση «Έρωτας και 
Εγκλήματα από Έρωτα», ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα, 1989, 
σ. 143-158.

28.  SARAH E. HAMPSON, 1988, «The construction of personality An 
introduction- Second edition», Routledge Ν.Υ. σ. 254.
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γκεκριμένων προσώπων.29 Θα μπορούσαμε έτσι να εξετά-
σουμε τον ρόλο που διαδραματίζει ο βαθμός κοινωνικής 
προσαρμοστικότητας στα εγκλήματα αυτά.
Ο Gordon Allport (1961) χαρακτήρισε την ιδιοσυγκρασία 
ως το σύνολο των χαρακτηριστικών φαινομένων της συ-
ναισθηματικής φύσης ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομέ-
νων της ευαισθησίας του στη συναισθηματική διέγερση, 
της δύναμης και της ταχύτητας απόκρισης σε ένα ερέθι-
σμα, της ποιότητα της επικρατούσας διάθεσής, θεωρώντας 
ότι εξαρτάται από την ιδιοσυστατική του σύνθεση και ως 
εκ τούτου, σε μεγάλο βαθμό έχει κληρονομική προέλευση. 
Ο ορισμός του Allport εστιάστηκε στις μεμονωμένες διαφο-
ρές στη συναισθηματική αντιδραστικότητα. Τονίζονται οι 
βιολογικές βάσεις της ιδιοσυγκρασίας, επηρεασμένης από 
την κληρονομικότητα, την ωρίμανση, και την εμπειρία.30

Η ανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά εδραιώνεται και 
σταθεροποιείται μέσω μιας διαδικασίας επανατροφοδότη-
σης, ήδη από την παιδική ηλικία, το αποτέλεσμα της ο-
ποίας επηρεάζει ή τροποποιεί την αιτία. Πολλές φορές, 
σύμφωνα με τους Strupp και Binder, οικοδομείται ένα «δυ-
σπροσαρμοστικό διαπροσωπικό πρότυπο» - ένας φαύλος 
κύκλος αυτοεκπληρούμενων προφητειών - το οποίο αφο-
ρά άκαμπτες (κάποιος θεωρούμε ότι είναι είναι «απόλυτα 
καλός» ή «απόλυτα κακός») και διαστρεβλωμένες προσδο-
κίες σε σχέση με τα άτομα που αλληλεπιδρούμε. Το άτομο 
δεν είναι σε θέση να προσαρμοστεί στις φυσιολογικές δια-
κυμάνσεις της συμπεριφοράς των άλλων και του 
εαυτού του.31

Άλλοι επιστήμονες συνδέουν επίσης την συμπεριφορά με 
μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται με την οικογένεια. Πιο 
συγκεκριμένα οι Rutter και Giller σημειώνουν ότι η επιθε-
τική και βίαιη συμπεριφορά σχετίζεται:
• με οικογενειακές παραμέτρους
• με την προσωπικότητα του ίδιου του ατόμου
με εξωτερικεύσεις ενδοψυχικών συγκρούσεων • που βιώ-
νει το άτομο.32

6. Τα κίνητρα
Με τον όρο «κίνητρα επίτευξης» αναφερόμαστε στους στό-
χους που έχει ένα άτομο για να είναι επιτυχημένο και ικα-
νοποιημένο. Ο Atkinson αναλύοντας τα κίνητρα επίτευξης 
«βασίστηκε στην ιδέα ότι σε κάθε δραστηριότητα ενυπάρ-
χει η σύκρουση προσέγγισης- αποφυγής». Υπάρχει δη-

29.  NANCY EISENBERG , WILLIAM DAMON and RICHARD M. LERNER , 2006, 
«HANDBOOK OF CHILD PSYCHOLOGY SIXTH EDITION- Volume Three: 
Social, Emotional, and Personality Development», John Wiley & Sons, 
Inc., Hoboken, New Jersey, σ. 27.

30.  NANCY EISENBERG , WILLIAM DAMON and RICHARD M. 
LERNER , 2006, «HANDBOOK OF CHILD PSYCHOLOGY SIXTH 
EDITION- Volume Three: Social, Emotional, and Personality 
Development», John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 
σ. 100.

31.  L. HEIDEN- M.HERSEN, «Introduction to Clinical Psychology», 
Plenum Press, N.Y., 1995, στην ελληνική μετάφραση «Εισαγωγή 
στην Κλινική Ψυχολογία», ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 1999, σ. 306.

32.  M. RUTTER- H.GILLER, “JUVELINE DELIQUENCY.TRENDS AND 
PRESPECTIVES”, PENGUIN, 1983, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
«BIRTH ORDER AND YOUTH DELINQUENT BEHAVIOUR TESTING 
THE DIFFERENTIAL PARENTAL CONTROL HYPOTHESIS IN A 
FRENCH REPRESENTATIVE SAMPLE» , στο περιοδικό «Psychology 
Crime an Low», Vol.11 (1), 2005, pp 73-85.

λαδή μια σύγκρουση ανάμεσα σε ένα θετικό (επίτευξη 
στόχου) και σε ένα αρνητικό (αποτυχία προσπάθειας) απο-
τέλεσμα. Από μικρή ηλικία η αποτυχία απωθεί τους ανθρώ-
πους.33

Σύμφωνα με την Rational Choice Theory λαμβάνουμε τις 
αποφάσεις μας υπολογίζοντας τα κέρδη και τις ζημιές 
κάθε μίας. Πρόκειται για μια προσέγγιση που χρησιμοποι-
είται από τους κοινωνικούς επιστήμονες για να κατανοή-
σουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η θεωρία στηρίζεται 
σε τρεις άξονες:
• επικεντρώνεται στην ατομική συμπεριφορά
•  υποθέτει ότι το κάθε άτομο στοχεύει να αυξήσει στον 
ανώτερο βαθμό τα κέρδη (τα οποία προκύπτουν από μια 
συμπεριφορά)

•  υποθέτει ότι τα άτομα είναι ιδιοτελή- έχουν ιδιοτελή κί-
νητρα.34

Πώς θα ήταν δυνατόν αυτοί οι τρεις άξονες να συνδεθούν 
με τη λειτουργία των κινήτρων; Ανατρέχοντας στις έρευ-
νες του De Greeff, θα δούμε πώς σημειώνει σε σχέση με 
την εγκληματική ιδέα, την εγκληματική πράξη και τη βία 
ότι η τελευταία έχει χρόνο επώασης διαφορετική για κάθε 
άτομο. Η ιδέα (που συνδέεται με τα κίνητρα και τις στάσεις 
ζωής) ανατροφοδοτείται από τα γεγονότα. Ωστόσο αρκετοί 
συνάνθρωποί μας έχουν παρόμοιες αντιλήψεις, στάσεις και 
κίνητρα. Δεν οδηγούνται όλοι στο έγκλημα. Επίσης πολλά 
άτομα βιώνουν έντονα συναισθήματα και ψυχικό πόνο. Δεν 
οδηγούνται όλοι στην ανθρωποκτονία. Οι παράγοντες βρί-
σκονται στην πηγή δημιουργίας των ίδιων των κινήτρων. 
Πολλές φορές ενυπάρχουν αναμένοντας έναν «απελευθε-
ρωτικό μηχανισμό» για να εκφραστούν. Η ικανοποίησή 
τους είναι μια συνάρτηση συγκεκριμένων συνθηκών (περι-
βάλλον, συμπεριφορά θύματος, συμπεριφορά προσώπων 
που εμπλέκονται στην υπόθεση).
Στην εξερεύνηση των σχέσεων μεταξύ σκέψεων, συναι-
σθημάτων και συμπεριφοράς, είναι σημαντικό να μην 
παραβλέπεται το γεγονός ότι ο τόπος του μεγαλύτερου 
μέρους αυτής της δρστησιότητας είναι ο ανθρώπινος εγκέ-
φαλος. Η γνωστική ψυχολογία έχει κάνει σημαντική πρό-
οδο τις τελευταίες δεκαετίες με τη χρήση μοντέλων λει-
τουργίας του εγκεφάλου βασισμένων στην έννοια της 
επεξεργασίας πληροφοριών. Ο εγκέφαλος θεωρείται εξει-
δικευμένο όργανο συλλογής, ενσωμάτωσης και ανάλυσης 
πληροφοριών σχετικά με το εξωτερικό και το εσωτερικό 
περιβάλλον. Ειδικής σημασίας είναι μια βασική διάκριση 
που προέκυψε και η οποία υποστηρίζεται από πολλά εμπει-
ρικά στοιχεία: διάκριση μεταξύ αυτόματης και ελεγχόμε-
νης επεξεργασίας των πληροφοριών και των αληλλουχι-
ών των δράσεων.35 

33.  HAYES NICKY, 2000, σε ελληνική μετάφραση «Εισαγωγή στην 
Ψυχολογία Β΄Τόμος», 2011, Επόπτης ελληνικής έκδοσης 
Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος, ΑΘΗΝΑ, ΠΕΔΙΟ, σ. 198-199.

34.  S. K.GUL, «An Evaluation of the Rational Choice Theory in 
Criminology», The rational choice theory in criminology, 
2009, 36-44, όπως αναφέρεται στο «DEVIANT BEHAVIOR», C. 
ROBERSON- E.A. CARRIDO, CRC PRESS, 2016.

35.  JAMES MCGUIRE, 2004, «Understanding psychology and crime 
Perspectives on theory and action», Open University Press, σ. 
60.
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Θα μπορούσαμε μέσα από παρόμοιες διαπιστώσεις και 
υποθέσεις να φτάσουμε στην «πρόβλεψη της εγκληματι-
κής συμπεριφοράς» για να αποφύγουμε στο μέλλον ανά-
λογα αποτρόπαια εγκλήματα; Η απάντηση είναι πως όχι. 
Θα μπορούσαμε ωστόσο να βελτιώσουμε τον χρόνο απονο-
μής δικαιοσύνης, καθώς η καθυστέρηση των διαδικασιών 
επιτείνει και επιβαρύνει τις προεγκληματικές καταστάσεις. 
Να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τα όργανα της τάξης που πολ-
λές φορές γίνονται γνώστες των «επικίνδυνων προεγκλη-
ματικών καταστάσεων». Θα μπορούσαμε επίσης να διορ-
γανώσουμε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς 
συναντήσεις, σεμινάρια με στόχο την ηθική ανάπτυξη των 
παιδιών και την πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοι-
νωνικών δυσλειτουργιών. 
Τόσο τα βιογενή ή πρωταρχικά κίνητρα (που υπηρετούν 
την διατήρηση της φυσιολογικής ισορροπίας του οργανι-
σμού), όσο και τα κοινωνιογενή ή δευτερογενή (που σχετί-
ζονται με διαδικασίες μάθησης) –Maslow 1954- αποτελούν 
συνειδητές ή ασυνείδητες δυνάμεις που ωθούν τον οργα-
νισμό σε κάποια δραστηριότητα. Θέτουν σκοπούς και στό-
χους. Τα κίνητρα που έχουν «χτιστεί» κατά τα κρίσιμα στά-
δια ανάπτυξής μας καθορίζουν τις αποφάσεις μας, ειδικά 
τις σημαντικές, ακόμα και τις στιγμές που δεν το συνει-
δητοποιούμε πλήρως. Δημιουργούν κατά την διάρκεια της 
ζωής μας ένα γνωστικό ψηφιδωτό αξιών οι οποίες ανάλο-
γα με το πόσο δυνατές ή ανθεκτικές είναι (αυτό σχετίζεται 
με την ύπαρξη ή μη αυτόνομης ηθικής του κάθε ατόμου) θα 
θέσουν τα κριτήρια των λογικών υπολογισμών όταν λά-
βουμε την απόφαση ή μη μιας πράξης.37

36.  JAMES MCGUIRE, 2004, «Understanding psychology and crime 
Perspectives on theory and action», Open University Press, σ. 60.

37.  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ: «Το  προφίλ  του  δράστη 
ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Μια τυπολογική ανάλυση 
βασισμένη σε δείγμα εγκλείστων ανδρών των φυλακών 
Κορυδαλλού και γυναικών του Ελeώνα Θήβας», 2015- 2016, 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ. 
ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , Επιμέλεια εργασίας: ΣΥΡΜΑΛΗ 
ΕΛΕΝΗ.

38

Βασική συμβολή της κοινωνικής ψυχολογίας είναι η ανα-
γνώριση της δύναμης των κοινωνικών καταστάσεων (του 
πλαισίου) που επηρεάζουν τη συμπεριφορά. Μια τέτοια 
οπτική αντικατοπτρίζεται, σε μια σειρά κλασσικών μελε-
τών. Κυριότερα παραδείγματα περιλαμβάνουν το πείραμα 
συμμόρφωσης- υποταγής στην αυθεντία, του Milgram, το 
οποίο απέδειξε ότι προκειμένου συμμορφωθούν τα άτομα 
στις εντολές ενός πειραματιστή, ήταν πρόθυμα να προκα-
λέσουν βλάβη (έτσι πίστευαν τουλάχιστον) σε έναν «μαθη-
τή» (Milgram, 1963), καθώς και το πείραμα του Zimbardo 
(Haney, Banks & Zimbardo, 1973), το οποίο έδειξε ότι τα 
άτομα συμπεριφέρθηκαν με τρόπους που αντανακλούσαν 
τις θέσεις- ρόλους που τους είχαν ανατεθεί. Μπορεί επίσης 
να φανεί σε πρόσφατες έρευνες σε θέματα όπως η περιο-
ρισμένη συνειδητή πρόσβαση των ατόμων στις γνωστικές 
διεργασίες, στις αρχικές επιδράσεις και στην απλή έκθεση 
(Bargh, 1996, Bornstein, Kale, & Cornell, 1990, Zimbardo, 
Banks, Haney & Jaffe, 1973). Το κοινωνικό πλαίσιο επηρε-
άζει τη συμπεριφορά με τρόπους που δεν εξαρτώνται από 
τη συνειδητή κρίση και αυτό μπορεί ακόμη και να παραβι-
άζει τις συνειδητές προσδοκίες των ατόμων και τις τάσεις 
των κινήτρων τους.39

Τα συναισθήματα προσφέρουν ένα ιδιαίτερα απαιτητι-
κό πεδίο για πολιτιστική έρευνα καθώς δεν εμπλέκονται 
απλώς στις αντιλήψεις αλλά και στη διαμόρφωση τάσεων 
συμπεριφοράς και σωματικών αντιδράσεων. Μια σημαντι-
κή επιρροή των πολιτισμικών διαδικασιών στο συναίσθη-
μα, εμφανίζεται στον βαθμό της επεξεργασίας ή της ανα-
χαίτησης ενός συναισθήματος. 40

Ο D. Katz (1965) , σημειώνει ότι τα κίνητρα μεταβάλλουν 
την αξία τους ανάλογα με τις ανάγκες μας. Θα προσθέτα-
με ότι τα κίνητρα μεταβάλλονται ανάλογα και με τις κοινω-
νικές συνθήκες, με τις αλληλεπιδράσεις με το θύμα και με 
τις καταστάσεις σε σχέση με ένα συνεχές από το Α έως το 
Ω, από την εγκληματική ιδέα έως την εγκληματική πράξη. 
Η δυνατότητα πρόγνωσης της μελλοντικής συμπεριφοράς 
και η αξιοπιστία των προγνωστικών πινάκων, έχουν στην 
πλειοψηφία τους τα ίδια μειονεκτήματα που παρουσιάζει 
και η εκτίμηση της επικινδυνότητας του εγκληματία:
•  41Η πρόγνωση της μελλοντικής συμπεριφοράς προϋπο-
θέτει η τελευταία να διέπεται από τους φυσικούς νόμους 
της αιτιότητας.

38.  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ: «Το  προφίλ  του  δράστη 
ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Μια τυπολογική ανάλυση 
βασισμένη σε δείγμα εγκλείστων ανδρών των φυλακών 
Κορυδαλλού και γυναικών του Ελeώνα Θήβας», 2015- 2016, 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ. 
ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , Επιμέλεια εργασίας: ΣΥΡΜΑΛΗ 
ΕΛΕΝΗ.

39.  THEODORE MILLON, MELVIN J. LERNER, IRVING B. WEINER, 
2003, «Handbook Of Psychology Volume 5 Personality And 
Social Psychology», JOAN G. MILLER AND LYNNE SCHABERG, 
«Cultural Perspectives on Personality and Social Psychology», 
John Wiley & Sons, Inc., σ. 32-33.

40.  THEODORE MILLON, MELVIN J. LERNER, IRVING B. WEINER, 
2003, «Handbook Of Psychology Volume 5 Personality And 
Social Psychology», JOAN G. MILLER AND LYNNE SCHABERG, 
«Cultural Perspectives on Personality and Social Psychology», 
John Wiley & Sons, Inc., σ. 45.

41.  Σ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»,2011, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 
Αθήνα- Θεσσαλονίκη, σ. 206-208.
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•  Η χρησιμοποίηση των προγνωστικών πινάκων και του 
συστήματος της βαθμολογίας μεταβάλλει την αξιολόγηση 
της προσωπικότητας του ανθρώπου σε αυτόματη μηχα-
νιστική εργασία.

•  Όσο λιγότεροι οι προγνωστικοί παράγοντες τόσο γενικό-
τεροι και αόριστοι γίνονται.

•  Οι προγνωστικοί παράγοντες είναι εύλογο ότι θα είναι 
επηρεασμένοι από την εθνικότητα, το επίπεδο του πολιτι-
σμού, την κοινωνική τάξη, την οικονομική κατάσταση κλπ 
των ατόμων της συγκεκριμένης έρευνας. Η αξία τους θα 
είναι σχετική. 

•  Οι προεγκληματικές καταστάσεις που αναπτύσσονται σε 
κάθε περίπτωση και η αλληλεπίδραση δράστη- θύματος, 
επίσης επηρεάζουν διαφορετικά κάθε φορά τη συμπερι-
φορά. 

Συμπερασματικά θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους όχι 
πρόβλεψης της πράξης αλλά τρόπους πρόληψης και αντι-
μετώπισης των παραγόντων που γεννούν τις ψυχοκοινω-
νικές δυσλειτουργίες και τη μειωμένη κοινωνική προσαρ-
μοστικότητα των ατόμων. Ο στόχος θα πρέπει να είναι μια 
ολιστική προσέγγιση των ψυχοκοινωνικών δυσλειτουρ-
γιών των ατόμων από τα πρώτα στάδια της αναπτυξιακής 
εξέλιξης, στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου, 
και μετέπειτα, για να προβλέψουμε τους παράγοντες που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρέκκλιση.
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1. Εισαγωγή
Παραδοσιακά, η αστυνόμευση αποσκοπούσε πρωτίστως 
στη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την άμεση καταστο-
λή του εγκλήματος. Σε όλη τη μακρά ιστορία της (Deflem, 
2000, 2006, 2007), η αστυνόμευση διέπεται από μια κα-
τασταλτική διάσταση, συχνά συνοδευόμενη με την ούτως 
αποκαλούμενη νόμιμη χρήση βίας. Η αστυνομική εκπαίδευ-
ση παρέχεται αποκλειστικά από τις αρμόδιες κρατικές αρ-
χές σε αστυνομικές σχολές και ολοκληρώνεται σε σύντο-
μες χρονικές περιόδους. Η γενική θεωρητική προσέγγιση 
της αστυνόμευσης εντός των αστυνομικών σχολών (Bayley, 
1985:3), ακολουθείται από την καθημερινή αστυνομική 
πρακτική. Αυτή η παραδοσιακή διαδικασία συνοδεύεται 
με τη μετάδοση αντιλήψεων, πεποιθήσεων και αξιών που 
ασκούν μακρόχρονη επίδραση στη διαμόρφωση της αστυ-
νομικής παιδείας και της αστυνομικής δεοντολογίας (Chan, 
1996). Ως εκ τούτου, η αστυνόμευση θεωρείται για ένα με-
γάλο χρονικό διάστημα ως μέρος ενός απαιτητικού και επι-
κινδύνου επαγγέλματος και λιγότερο ως ένας σημαντικός 
τομέας της αστυνομικής επιστήμης (Cepol, 2007: 25). 
Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η έννοια της 
αστυνόμευσης έρχεται στο επίκεντρο της διεθνούς κοινό-
τητας και υπόκειται σε ριζικές αλλαγές υπό την επίδραση 

των διεθνών κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων (Sklansky, 
2008: 13). Η έννοια της αστυνόμευσης αναδιαρθρώνεται 
σε νέα βάση υπό τη συστηματική πίεση που ασκείται μέσα 
από διεθνείς συμβάσεις, συνθήκες και συστάσεις. Η εξέλι-
ξη των σύγχρονων κοινωνιών στο πλαίσιο μιας προοδευτι-
κής εδραίωσης των δημοκρατικών θεσμών, επηρεάζει άμε-
σα και τη λειτουργία του αστυνομικού θεσμού διεθνώς. Οι 
παραδοσιακές μορφές αστυνόμευσης αμφισβητούνται από 
τις νέες δομές των σύγχρονων κοινωνιών που προσαρμό-
ζονται στις αξίες και στις αρχές της δημοκρατίας. Ζητήματα 
όπως η προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και ελευθεριών, ο σεβασμός της αρχής της ίσης μετα-
χείρισης και η αποφυγή των διακρίσεων κατά την εκτέλεση 
των αστυνομικών καθηκόντων, συζητούνται πλέον δημοσί-
ως και επηρεάζουν την αστυνόμευση με πρωτοφανή τρόπο. 
Οι αστυνομικές στρατηγικές και πολιτικές και τα συναφή νο-
μικά πλαίσια που καθορίζουν την έννοια της αστυνόμευσης 
αναθεωρούνται και υπόκεινται σε σημαντικές αλλαγές στο 
πλαίσιο των νέων αναδυόμενων διεθνών κοινωνικοπολιτι-
κών απαιτήσεων (Bayley & Shearing, 1996), με στόχο την 
ευρύτερη δημόσια αποδοχή και ενίσχυση της νομιμότητας 
και του εκδημοκρατισμού της αστυνόμευσης.

V. Ειδικά θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκής 
αντεγκληματικής πολιτικής

Αστυνόμευση & Διεθνές Δίκαιο

Ευάγγελου Στεργιούλη
Υποστράτηγου έ.α Ελληνικής Αστυνομίας, Μέλους ΣΕΠ Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Διδάκτορος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Η αστυνόμευση αποτελούσε ανέκαθεν τον ακρογωνι-
αίο λίθο της λειτουργίας του αστυνομικού θεσμού. Πα-
ραδοσιακά, η αστυνόμευση αποσκοπούσε κυρίως στη 
διατήρηση της δημόσιας τάξης και την καταστολή του 
εγκλήματος. Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
η έννοια της αστυνόμευσης αποτέλεσε αντικείμενο επι-
σταμένης μελέτης της διεθνούς κοινότητας. Ο σεβασμός 
και η προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και ελευθεριών, η εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, η αποφυγή διακρίσεων, η προστασία της 
ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης των αστυνομικών καθηκόντων, υπόκει-
νται σε ρυθμίσεις μέσω της υιοθέτησης σημαντικών διε-
θνών κειμένων, τα οποία καθίσταται δεσμευτικά για τα 
κράτη και επηρεάζουν σε βάθος τις εθνικές αστυνομικές 
στρατηγικές και πολιτικές που διαμορφώνουν την αστυ-
νόμευση. Σε αυτό το νέο διεθνές πλαίσιο, η νομιμότητα 
της αστυνόμευσης μετατοπίζεται, για πρώτη φορά στην 
ιστορία του αστυνομικού θεσμού, από το αυστηρό εθνι-
κό επίπεδο κυριαρχίας στο επίπεδο της διεθνούς κοινό-
τητας, εστιάζοντας πρωτίστως στην προστασία των θε-
μελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, 
στο πλαίσιο των αρχών της δημοκρατίας.

With the end of the World War II, policing, as a sub-
stantive component of the overall police function, met 
with new challenges posed by the new global socioeco-
nomic and political environment. For the first time in 
the history of police, the legitimacy of policing is shift-
ed from the national level of sovereignty to the level of 
the international community as it should be contextual-
ly adapted to the principles of international legal frame-
works adopted in the broader concept of democracy. In 
this context, the paper examines in depth the impact on 
critical aspects of policing by far-reaching legal instru-
ments and regulations adopted within the international 
community, which have drastically influenced the evo-
lution of policing shaping a new paradigm in its long his-
tory.
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2.  Το ιστορικό και επιστημονικό πλαίσιο 
της αστυνόμευσης 

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιστήμης, η αστυνόμευ-
ση ορίζεται ως διαδικασία (Cepol, 2007: 23) η οποία δι-
έπεται από μια δυναμική κοινωνική διάσταση που είναι ι-
διαίτερα σημαντική για την κατανόηση της (Στεργιούλης, 
2008: 35-41). Πράγματι, η αστυνόμευση είναι μια οργα-
νωμένη διαδικασία του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, 
ωστόσο, περιλαμβάνει και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
προς την κοινότητα και τους πολίτες, με απώτερο σκοπό 
όχι μόνο την καταπολέμηση του εγκλήματος, αλλά και την 
ικανοποίηση των ποικίλων αναγκών και ανησυχιών των 
πολιτών στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας και τάξης. 
Ως εκ τούτου, η φύση της αστυνόμευσης είναι εξαιρετικά 
σύνθετη και συνδέεται άμεσα με διάφορους κοινωνικούς, 
πολιτικούς και ιστορικούς παράγοντες, αλλά και με σημα-
ντικούς αστυνομικούς παράγοντες όπως η οργανωτική και 
διοικητική δομή των αστυνομικών υπηρεσιών, η εκπαίδευ-
ση του αστυνομικού προσωπικού, η αστυνομική κουλτού-
ρα και η αστυνομική δεοντολογία (Kelling & Moore, 1988). 
Συνεπώς, η σύγχρονη αστυνόμευση, όπως διαμορφώθη-
κε και εξελίχθηκε μέχρι σήμερα, υπήρξε αποτέλεσμα μιας 
συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ της κοινωνίας και του 
αστυνομικού θεσμού.
Παρά το γεγονός ότι το πρώτο Αστυνομικό Σώμα στον κό-
σμο ιδρύθηκε και λειτούργησε στο Παρίσι το 1667 (Fowler, 
1979: 13), η γέννηση του εννοιολογικού πλαισίου της αστυ-
νόμευσης που διατηρεί μέχρι και σήμερα την ισχύ του, πρέ-
πει να αποδοθεί στις εννέα αρχές της αστυνόμευσης που υι-
οθετήθηκαν από τον Robert Peel και τους συνεργάτες του 
με την ίδρυση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου 
το 1829. Αν και αμφισβητείται η αυθεντικότητα των εν λόγω 
αρχών που διεθνώς αποκαλούνται «The Peelian Principles» 
(Emsley, 2014), μελετώντας την φιλοσοφία τους (Home 
Office, 2012), αποδεικνύεται σαφώς ότι παρότι υιοθετήθη-
καν τον 19ο αιώνα, εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα 
και αποτελούν τους κύριους άξονες της αστυνόμευσης στις 
σύγχρονες κοινωνίες. Η φιλοσοφία των αρχών της αστυνό-
μευσης του Robert Peel βασίζεται στη σημασία της εφαρμο-
γής της αστυνόμευσης με την αποδοχή της κοινής γνώμης 
και της κοινωνικής συναίνεσης, καθώς και στην αποτελε-
σματικότητα της αστυνόμευσης με την ενεργό υποστήρι-
ξη της κοινότητας, αρχές οι οποίες στην πραγματικότητα 
αντικατοπτρίζουν ακριβώς τις προσπάθειες των σημερινών 
αστυνομικών υπηρεσιών να εδραιώσουν τη δημοκρατική νο-
μιμότητα της αστυνόμευσης στις σύγχρονες κοινωνίες.
Εάν η πατρότητα της σύγχρονης αστυνόμευσης πρέπει να 
αποδίδεται στον Robert Peel και τους συνεργάτες του, η 
πατρότητα της μελέτης της αστυνόμευσης με επιστημονι-
κούς όρους πρέπει να αποδοθεί στον Αμερικανό αστυνομι-
κό August Vollmer (1876-1955), ο οποίος έθεσε τις βάσεις 
για τη μελέτη της αστυνόμευσης σε επιστημονικό πλαίσιο 
στις αρχές του περασμένου αιώνα. Όντας αξιωματικός της 
Αστυνομίας και παρόλο που ο ίδιος δεν είχε ανώτερο επί-
πεδο μόρφωσης, ήταν απόλυτα πεπεισμένος ότι το αστυ-
νομικό επάγγελμα έπρεπε να μελετάται με επιστημονικούς 
όρους, θεωρίας και πρακτικής, όπως συνέβαινε με άλλα 
επαγγέλματα. Το 1906, οι προσπάθειες του August Vollmer 
ήταν επιτυχείς όταν υπέβαλε πρόταση στο Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνιας για την ίδρυση ακαδημαϊκού προγράμμα-
τος για αστυνομικούς, στο οποίο καθηγητές φυσικών και 
κοινωνικών επιστημών μαζί με αστυνομικούς θα προσέφε-

ραν μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του αστυνομι-
κού επαγγέλματος (Oliver, 2016). Το πρόγραμμα οδηγού-
σε στην απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου, ενώ υπήρχε 
πρόβλεψη για περαιτέρω μεταπτυχιακές και διδακτορικές 
σπουδές σε θεματικές σχετικές με το έργο και την αποστο-
λή της αστυνομίας. Το εγχείρημα του Vollmer αποδείχθη-
κε γρήγορα επιτυχές και οδήγησε στη δημιουργία παρόμοι-
ων ακαδημαϊκών προγραμμάτων, όπως στο Πανεπιστήμιο 
του Σικάγου το 1929, όπου ο ίδιος μάλιστα διορίστηκε ως 
ο πρώτος καθηγητής αστυνομικής διοίκησης με βάση την 
ιδιαιτέρως εκτεταμένη εμπειρία του σε αστυνομικά θέματα 
(Oliver, 2017: xiii, 447-469).
Σε αυτά τα πρώτα ακαδημαϊκά προγράμματα, τα οποία ιδρύ-
θηκαν με την πρωτοποριακή σκέψη του Vollmer, η αστυνό-
μευση, για πρώτη φορά στην ιστορία της, διδάσκεται σε ένα 
πλήρως ανοιχτό ακαδημαϊκό περιβάλλον που προάγει την 
ανεξαρτησία σκέψης και έκφρασης, χωρίς πολιτικές επιρρο-
ές και κηδεμονίες και εξελίσσεται προοδευτικά ως γνωστι-
κό αντικείμενο της αστυνομικής επιστήμης στην αμερικανική 
ακαδημαϊκή κοινότητα. Εκείνη την εποχή, η αστυνομική εκ-
παίδευση στην Ευρώπη ήταν σε μεγάλο βαθμό πολιτικοποι-
ημένη και αυστηρά απομονωμένη σε αστυνομικές σχολές, 
με στρατιωτικές κυρίως οργανωτικές δομές και ολοκληρώ-
νονταν σε σύντομες εκπαιδευτικές χρονικές περιόδους, ενώ 
καλύπτονταν από ένα πέπλο εμπιστευτικότητας. Ακόμη και 
σήμερα, η αστυνομική επιστήμη στην Ευρώπη θεωρείται ότι 
βρίσκεται σε ένα υβριδικό στάδιο ανάπτυξης (Kersten, 2013) 
και παρά τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε σε ορισμέ-
νες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, η εξέλιξή 
της εξακολουθεί να παρακωλύεται από τις τεράστιες διαφο-
ρές των πολιτικών, νομικών και πολιτιστικών συστημάτων 
των ευρωπαϊκών χωρών (Cepol, 2010).
Πράγματι, ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων της 
αστυνομικής επιστήμης αναπτύχθηκε προοδευτικά σε έναν 
συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αμερικανικών πανεπιστημίων 
μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, κάποια από αυτά τα πανεπι-
στημιακά ιδρύματα διατηρούν ακόμη και σήμερα τη συνέ-
χεια από την εποχή του August Vollmer, όπως για παρά-
δειγμα το πανεπιστήμιο Wichita (Wichita State University, 
2018). Αντίθετα, στην Ευρώπη η αστυνομική επιστήμη εξα-
κολουθεί να ασφυκτικά από το πνεύμα της κρατικής κυρι-
αρχίας και οι αστυνομικές σπουδές εν γένει να παραμένουν 
βαθιά πολιτικοποιημένες στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, με κάποιες εξαιρέσεις όπως το πρώτο ανεξάρτη-
το Αστυνομικό Πανεπιστήμιο της Ευρώπης στο Munster της 
Γερμανίας, το Αστυνομικό Πανεπιστήμιο Κολλέγιο της Νορ-
βηγίας και του Κολλεγίου Αστυνόμευσης στο ΗΒ. (Rogers & 
Frevel, 2018: 87, 181, 197)

3.  Η αστυνόμευση στο πλαίσιο 
του διεθνούς δικαίου

Σύμφωνα με τον Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 
(Ηνωμένα Έθνη, 2018), το διεθνές δίκαιο ορίζεται ως ένα 
σύνολο δεσμευτικών κανόνων και αρχών που ρυθμίζουν 
τις νομικές ευθύνες των κρατών στις σχέσεις τους, καθώς 
και σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η μεταχείριση των 
ατόμων, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 
μεταχείριση των κρατουμένων, η χρήση βίας, καθώς και 
άλλα ζητήματα σε διάφορους τομείς κοινωνικών, οικονο-
μικών και πολιτικών πεδίων.
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Το πρώτο διεθνές νομικό κείμενο που σχετίζεται άμεσα 
με την αστυνόμευση, καταρτίστηκε λίγο μετά την ίδρυση 
του ΟΗΕ (1945) και υιοθετήθηκε ως η Οικουμενική Διακή-
ρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ), (United 
Nations, 1948). Αυτή η πρώτη διεθνής προσπάθεια σημα-
τοδοτεί την έναρξη μιας σειράς ουσιαστικών πρωτοβουλι-
ών της διεθνούς κοινότητας που στοχεύουν να δεσμεύσουν 
τα κράτη να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν τα θε-
μελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. Κατ’ ουσί-
αν, η ΟΔΔΑ αποτελεί το πρώτο διεθνές νομικό κείμενο που 
αφορά κρίσιμες και ευαίσθητες πτυχές της αστυνόμευσης, 
καθώς θεωρεί την Αστυνομία ως βασικό παράγοντα στην 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών 
(Alleweldt & Fickenscher, 2018: 1-6).
Συγκεκριμένα, οι διατάξεις της ΟΔΔΑ διασφαλίζουν το δι-
καίωμα του καθενός στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια 
(άρθρο 3), καθώς και το δικαίωμα της ίσης προστασίας ε-
νώπιον του νόμου χωρίς διακρίσεις (άρθρο 7), δικαιώματα 
τα οποία διέπουν τις βασικές αρχές της αστυνόμευσης. 
Όσον αφορά τη διακριτική μεταχείριση, η ΟΔΔΑ είναι το 
πρώτο διεθνές κείμενο που καθορίζει με σαφήνεια τα στοι-
χεία που συνθέτουν την ευρεία έννοια της διαφορετικότη-
τας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της σύγχρο-
νης αστυνόμευσης (Stergioulis, 2017), ήτοι, το δικαίωμα 
του καθενός να επικαλείται τα δικαιώματα και τις ελευθε-
ρίες της ΟΔΔΑ χωρίς καμιά διάκριση σε σχέση με τη φυλή, 
το χρώμα, το φύλο, η θρησκεία, την εθνική ή την κοινω-
νική προέλευση (άρθρο 2). Επιπλέον, απαγορεύει τις αυ-
θαίρετες συλλήψεις ή κρατήσεις πολιτών (άρθρο 9), ενώ 
είναι πρωτοπόρος στον ορισμό του τεκμηρίου αθωότητας 
του κατηγορούμενου μέχρι αποδείξεως της ενοχής του (άρ-
θρο 11), καθώς και το δικαίωμα της προσφυγής στη δικαι-
οσύνη σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών (άρθρο 8). Εν ολίγοις, το μεγαλύτερο μέρος των 
διατάξεων της ΟΔΔΑ καταδεικνύει σαφώς την άμεση σχέ-
ση μεταξύ αστυνόμευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
αναδεικνύει το ρόλο της αστυνόμευσης στο σεβασμό και 
στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών (Crawshaw, Cullen, Williamson, 2007: 19-22).
Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η ΟΔΔΑ δεν συντάχθη-
κε με τη μορφή διεθνούς συνθήκης και, ως εκ τούτου, 
δεν προβλέπει τους κατάλληλους μηχανισμούς επιβολής 
σχετικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των δια-
τάξεων της, γεγονός το οποίο ελήφθη υπόψη στις μετέ-
πειτα πρωτοβουλίες της διεθνούς κοινότητας για την υιο-
θέτηση τέτοιων μηχανισμών ελέγχου σε δεσμευτικά νομικά 
κείμενα που θα προσεγγίσουμε στις επόμενες παραγρά-
φους. Εντούτοις, αξίζει να τονισθεί ο αντίκτυπος της ΟΔΔΑ 
στον τομέα της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, κα-
θώς το περιεχόμενο της ενσωματώθηκε στο καταστατικό 
της Interpol, το 1956, και παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμε-
ρα. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η προώθηση της αμοι-
βαίας αστυνομικής συνεργασίας και της αρωγής μεταξύ 
των αστυνομικών αρχών παγκοσμίως πραγματοποιείται 
στο πνεύμα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου (Constitution of Interpol, 1956: art. 2).
Μόλις δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της ΟΔΔΑ, το 1950, 
το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) (Council of Europe, 
1950), οι διατάξεις της οποίας επηρέασαν σημαντικά την 
αστυνόμευση διεθνώς. H ΕΣΔΑ είναι η πρώτη πρωτοβουλία 
που υλοποίησε το Συμβούλιο της Ευρώπης λίγο μετά την 
ίδρυσή του, το 1949, πλήρως εναρμονισμένη στο πνεύμα 

της ΟΔΔΑ και θεωρείται, μέχρι και σήμερα, ως η σημαντι-
κότερη πρωτοβουλία στην ευρωπαϊκή ιστορία για την προ-
στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ως 
νομικά δεσμευτικό κείμενο για τα κράτη μέλη, οι διατάξεις 
της ΕΣΔΑ καλύπτουν με επιτυχία όλα τα κενά που υπάρχουν 
στην ΟΑΔΑ και κυρίως τη θέσπιση ενός μηχανισμού ελέγ-
χου για τις παραβιάσεις των διατάξεων της. Ειδικότερα, η 
ΕΣΔΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της σύλληψης 
και της κράτησης, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των 
πιο κρίσιμων και ευαίσθητων πτυχών της αστυνόμευσης, 
διευκρινίζοντας τις περιπτώσεις υπό τις οποίες η σύλληψη 
είναι νόμιμη καθώς και τα δικαιώματα των συλληφθέντων 
(Council of Europe, 1950:άρθρο 5). Πρέπει να υπογραμμι-
σθεί ότι οι εν λόγω διατάξεις της ΕΣΔΑ που ρυθμίζουν το 
μείζον ζήτημα της σύλληψης και της κράτησης, κυριάρχη-
σαν στη διεθνή σκηνή για περισσότερο από τριάντα χρό-
νια, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ‘80, όταν τα Ηνωμέ-
να Έθνη επεξεργάστηκαν περαιτέρω αυτές τις έννοιες και 
θέσπισαν ένα λεπτομερές και ολοκληρωμένο σύνολο αρ-
χών για την προστασία όλων των ατόμων υπό οποιαδήπο-
τε μορφή κράτησης ή φυλάκισης (United Nations, 1988).
Πέραν της ΟΔΔΑ και της ΕΣΔΑ, στις αρχές της δεκαετίας 
του ‘80 υιοθετούνται δύο πρόσθετες διεθνείς συμβάσεις, η 
επιρροή των οποίων στη διαμόρφωση και εξέλιξη της αστυ-
νόμευσης αποδείχθηκε εξόχως σημαντική. Πρόκειται για 
τη Σύμβαση του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων 
τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρι-
σης ή τιμωρίας του ΟΗΕ (Σύμβαση κατά των Βασανιστη-
ρίων), (United Nations, 1984) και την Ευρωπαϊκή Σύμβα-
ση του 1987 για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων), (Council of Europe, 1987). Συγκεκριμένα, 
η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ προβλέπει 
τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής κατά των Βασα-
νιστηρίων (άρθρο 17), η οποία εξουσιοδοτείται να ερευ-
νά ατομικές καταγγελίες (άρθρο 22). Αργότερα, το 2002, 
η εν λόγω σύμβαση ενισχύεται περαιτέρω με τη ενσωμά-
τωση προαιρετικού πρωτοκόλλου (United Nations, 2003), 
με το οποίο θεσπίστηκε μηχανισμός επιθεώρησης των χώ-
ρων κράτησης προσώπων στα κράτη μέλη. Οι πρόσφατες 
ετήσιες αναλυτικές εκθέσεις της εν λόγω Επιτροπής κατα-
γράφουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα συνεχώς αυξανόμενο 
αριθμό υποβληθέντων ατομικών καταγγελιών για έρευνα 
(United Nations, 2017). Ομοίως, η Σύμβαση για την Πρόλη-
ψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης βασί-
ζεται στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ και ορίζει ρητά ότι κανείς δεν 
υπόκειται σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπη ή εξευτελι-
στική μεταχείριση ή τιμωρία. Στις διατάξεις της Σύμβασης 
προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, η οποία δια-
δραματίζει κεντρικό ρόλο στην αποτελεσματική υλοποίηση 
του συνόλου των διατάξεων της Σύμβασης, καθόσον στις 
αρμοδιότητες της υπάγεται η διενέργεια τακτικών επιτό-
πιων επιθεωρήσεων σε χώρους κράτησης των κρατών με-
λών. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τη Σύμβαση 
κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ η οποία, όπως αναφέρ-
θηκε ανωτέρω, συμπληρώθηκε με προαιρετικό πρωτόκολ-
λο για την επιθεώρηση των χώρων κράτησης σχεδόν είκοσι 
χρόνια μετά την έγκρισή της, η Σύμβαση για την Πρόληψη 
των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης ενσωμά-
τωσε ευθύς εξ αρχής στις διατάξεις της υποχρεωτικό σύ-
στημα επιθεώρησης των χώρων κράτησης στα κράτη μέλη 
(Council of Europe, 1987: άρθρα 2 και 7).
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4.  Η επίδραση του διεθνούς δικαίου 
στην αστυνόμευση

Η πιο καινοτόμος και ρηξικέλευθη διάταξη της ΕΣΔΑ σε σχέ-
ση με το εννοιολογικό πλαίσιο της αστυνόμευσης, είναι η 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), (άρθρο 19). Το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο έμελλε να αναδειχθεί ως ένας θεσμικός υπερε-
θνικός εποπτικός και ελεγκτικός μηχανισμός των δεσμεύ-
σεων των κρατών μελών για την προάσπιση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως ορίζονται από 
τις διατάξεις της ΕΣΔΑ. Με την πάροδο του χρόνου, το Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο είχε ολοένα και περισσότερο σημαντι-
κό αντίκτυπο σε διάφορους τομείς της αστυνόμευσης μέσω 
των αποφάσεών του, για ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 
υποθέσεων που υποβλήθηκαν προς εκδίκαση. Στην πραγ-
ματικότητα, η ΕΣΔΑ (άρθρο 34) προβλέπει το δικαίωμα των 
πολιτών να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους για παραβιά-
σεις των δικαιωμάτων τους και των ελευθεριών τους στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο, όταν έχουν εξαντλήσει όλα τα ένδικα 
μέσα σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 35§1). Στην τελευταία δη-
μοσιευθείσα έκθεση δραστηριοτήτων, το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο φέρεται να έχει εκδώσει περισσότερες από 20.600 
αποφάσεις από την ίδρυσή του (1959), που αφορούν όλα 
τα κράτη μέλη του. Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το 13% πε-
ρίπου αυτών των αποφάσεων αφορά παραβιάσεις του άρ-
θρου 5 της ΕΣΔΑ, διάταξη που ρυθμίζει αυστηρά το ευαί-
σθητο θέμα της σύλληψης και κράτησης, ενώ το 11% αφορά 
παραβιάσεις του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ που απαγορεύει τα βα-
σανιστήρια και κάθε απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχεί-
ριση του ανθρώπου (European Court, 2018:3-6).
Κοινή διαπίστωση είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κα-
λείται όλο και περισσότερο συχνά να εκδικάσει ένα ευρύ 
φάσμα υποθέσεων που αφορούν παραβιάσεις θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών (Byrne & Priestley, 2015: 
4-6). Σημειωτέον ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να ανατραπούν 
από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, καθώς δεν προβλέ-
πεται μηχανισμός προσφυγής στις διατάξεις της ΕΣΔΑ. Συ-
νεπώς, το κράτος το οποίο αφορά η απόφαση του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου υποχρεούται όχι μόνο να αναγνωρίζει 
και να δέχεται την απόφαση, αλλά και να την εφαρμόζει, 
ακόμη και αν χρειάζεται να τροποποιήσει τα σχετικά εθνι-
κά νομοθετικά πλαίσια, εάν προκύπτουν αντιφάσεις με το 
περιεχόμενο των αποφάσεων του. Από την άποψη αυτή, οι 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με υπο-
θέσεις που σχετίζονται με την αστυνόμευση (Murdoch & 
Roche, 2013: 15) δημιουργούν τεκμηριωμένα νομικό δεδι-
κασμένο, ιδίως όταν οι σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων 
εθνικών αρχών ανατρέπονται ή όταν η νομιμότητα διατά-
ξεων του εθνικού δικαίου αμφισβητείται.
Η επιρροή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
για υποθέσεις σχετικές με την αστυνόμευση αυξάνεται 
συνεχώς με την πάροδο του χρόνου, καθώς η νομολογία 
του οδήγησε στη δημιουργία μιας ακόμη σημαντικής επο-
πτικής και ελεγκτικής δομής στο εσωτερικό του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, της οποίας η επίδραση στην αστυνό-
μευση γίνεται εντονότατα εμφανής ευθύς αμέσως τίθεται 
σε ισχύ. Συγκεκριμένα, το 1999 το Συμβούλιο της Ευρώ-
πης, κατά την 50ή επέτειό του, δημιουργεί ένα νέο θεσμό 
για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον Επί-
τροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Council of Europe, 
1999). Μολονότι είναι σαφές ότι οι αρμοδιότητες του Επι-
τρόπου επικεντρώνονται στην προώθηση της εκπαίδευσης, 

της ευαισθητοποίησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (άρθρο 1), στην πραγματικότητα ο Επίτρο-
πος εξελίχθηκε ως ένα πρόσθετο ισχυρό εποπτικό όργανο 
για τις δραστηριότητες των κρατών μελών που σχετίζονται 
με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έμφα-
ση στις δραστηριότητες αστυνόμευσης. Τούτο, άλλωστε, 
αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο Επίτροπος, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των καθηκόντων του, 
πρότεινε τη σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητων εθνι-
κών υπηρεσιών υποβολής καταγγελιών κατά της Αστυνο-
μίας σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτή η πρόταση του Επιτρόπου 
(Council of Europe, 2009) βασίστηκε πλήρως στις αποφά-
σεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, μέσω των 
οποίων διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στα εθνικά συ-
στήματα καταγγελιών κατά της Αστυνομίας. Εν κατακλείδι, 
η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για υποθέσεις 
σχετικές με αυθαίρετη συμπεριφορά αστυνομικών οργά-
νων και η απουσία αποτελεσματικών ερευνών και διορθω-
τικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο, κατέστησε αναγκαία τη 
διατύπωση της εν λόγω πρότασης για την αποτελεσματι-
κότερη καταπολέμηση της αστυνομικής ατιμωρησίας για 
περιπτώσεις κακομεταχείρισης και πειθαρχικών παραπτω-
μάτων σε διάφορα κράτη μέλη (Council of Europe, 2009:4).
Στην πραγματικότητα, η εν λόγω πρόταση του Επιτρόπου 
για τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας υποβολής καταγγελιών 
κατά αστυνομικών οργάνων και υπηρεσιών στα κράτη μέλη, 
αμφισβήτησε την ανεξαρτησία, τη διαφάνεια και την επάρ-
κεια των εθνικών αστυνομικών πειθαρχικών συστημάτων. 
Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη υιοθετήσαν και προχώρησαν 
στη δημιουργία νέων ανεξάρτητων συστημάτων αστυνο-
μικών καταγγελιών, επιβεβαίωσε σαφώς την αναγνώριση 
ύπαρξης σοβαρών ατελειών και ελλείψεων στα θεσμικά συ-
στήματα καταγγελιών κατά αστυνομικών. Ωστόσο, η δημι-
ουργία ανεξάρτητων συστημάτων αστυνομικών καταγγελι-
ών αποτελεί ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που απορρέει από 
το διεθνές δίκαιο, μέσω του οποίου τα εθνικά συστήματα 
αστυνόμευσης διασφαλίζουν τη νομιμότητά τους εφαρμόζο-
ντας διεθνή πρότυπα προστασίας και διαφύλαξης των ατο-
μικών θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Εν τέλει, 
το δικαίωμα της ατομικής κατάθεσης σχετικής καταγγελίας 
κατά της Αστυνομίας μέσω ενός ανεξάρτητου μηχανισμού, 
ενισχύει τη διαφάνεια του αστυνομικού έργου και παράλλη-
λα διασφαλίζει την ακεραιότητα και τη λογοδοσία του αστυ-
νομικού θεσμού στη δημοκρατία (United Nations, 2011:33).
Εκτός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τον Επίτροπο για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, εξόχως σημαντική είναι και η επιρ-
ροή του έργου της προαναφερθείσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων στην εξέλιξη της αστυ-
νόμευσης. Η Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώ-
μονες που εκλέγονται από τους υπουργούς του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, διοργανώνει επισκέψεις σε χώρους κράτησης 
των κρατών μελών όπως κρατητήρια αστυνομικών τμημά-
των και φυλακές. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι υποχρε-
ωμένες να παράσχουν στην Επιτροπή κάθε χρήσιμη βοήθεια 
για τη διενέργεια του ελέγχου, για τον οποίο συντάσσεται 
μια εμπιστευτική έκθεση με συγκεκριμένες συστάσεις, οι ο-
ποίες είναι πλήρως δεσμευτικές για τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Με εξαίρεση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι περισ-
σότερες από αυτές τις εκθέσεις δημοσιεύονται μετά από δι-
αβουλεύσεις με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Στις πρόσφατες 
ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής, ο αριθμός των επισκέψεων 
που πραγματοποιούνται ετησίως κυμαίνεται μεταξύ 16-21, 
περιλαμβανομένων όλων των κρατών μελών, και έχουν ως 
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αποτέλεσμα τη δημοσίευση άνω των 300 εκθέσεων (Council 
of Europe, 2017:15, 2016:15, 2015:15, 2014:25, 2013:19), 
στις οποίες αναφέρεται ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός 
αστυνομικών υποθέσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο, η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (European 
Commission against Racism and Intolerance - ECRI) που δη-
μιουργήθηκε, επίσης, μέσα στις δομές του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (Council of Europe, 2002b), αποδείχθηκε με την 
πάροδο του χρόνου ότι επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη της 
αστυνόμευσης. Οι κύριοι στόχοι της ECRI επικεντρώνονται 
στην εξέταση της νομοθεσίας και των πολιτικών των κρα-
τών μελών για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξε-
νοφοβίας, του αντισημιτισμού, της μισαλλοδοξίας και την 
παρακολούθηση τέτοιων φαινομένων, πραγματοποιώντας 
επισκέψεις και συναντήσεις με τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
μέσω οργανωμένων προγραμμάτων (Council of Europe, 
2002b: art.1 & 10). Ως εκ της φύσεως του αστυνομικού έρ-
γου σε όλες ανεξαιρέτως τις κοινωνίες, οι οποίες στις μέρες 
μας είναι καθόλα πολυπολιτισμικές, οι δραστηριότητες των 
αστυνομικών αρχών εμπίπτουν άμεσα στο έργο της ECRI. 
Συμπερασματικά, οι Αστυνομικές Αρχές αποτελούν ένα ση-
μαντικό μέρος των ερευνών και των επιθεωρήσεων των 
επιτροπών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς οι περισ-
σότερες περιπτώσεις κακομεταχείρισης και διακρίσεων 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια συλλήψεων ή κρατήσεων σε 
αστυνομικές εγκαταστάσεις (Council of Europe, 2002:47). 
Τα πορίσματα και οι συστάσεις των εν λόγω εκθέσεων δη-
μοσιεύονται με κρίσιμες αναφορές σε παράτυπες και παρά-
νομες αστυνομικές δραστηριότητες, ασκώντας έτσι πολιτική 
πίεση υπό το πρίσμα της εναρμόνισης και της προσαρμογής 
των εθνικών αστυνομικών πρακτικών και νομοθετικών κα-
νόνων στις διατάξεις των διεθνών συνθηκών και προτύπων 
(Council of Europe, 2018). Λαμβανομένου υπόψη ενός ση-
μαντικού αριθμού δυσμενών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου για τέτοιες υποθέσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο εξέδωσε μια δέσμη κατευθυντήριων γραμμών για την 
αποτελεσματική διερεύνηση περιπτώσεων κακομεταχείρι-
σης προσώπων από όργανα Αστυνομικών Αρχών, με στό-
χο τη διαφάνεια των ερευνών, τον αποτελεσματικό έλεγ-
χο των αρμοδίων οργάνων και αρχών και τη δημιουργία 
κοινών διεθνών προτύπων (Svanidze, 2014: 5,17). Σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, εκδόθηκε, επίσης, ένα παρόμοιο σύνολο 
αρχών από τον ΟΗΕ, γνωστό ως «Πρωτόκολλο της Κωνστα-
ντινούπολης» (United Nations, 2004). Και τα δύο αυτά νο-
μικά κείμενα, παρότι δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, δι-
αδραμάτισαν ζωτικό ρόλο στη μεταρρύθμιση των εθνικών 
νομοθεσιών για θέματα αστυνόμευσης στα κράτη μέλη.

5. Συμπεράσματα
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αστυνομικός θεσμός δέ-
χεται την επίδραση της ενεργούς συμμετοχής της διεθνούς 
κοινότητας μέσω μίας σειράς νομικών πράξεων, κανονι-
σμών και συστάσεων που επηρεάζουν κρίσιμες και ευαί-
σθητες πτυχές της αστυνόμευσης. Η αναδιάρθρωση της 
διεθνούς κοινότητας με βάση τις αρχές της δημοκρατίας 
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αστυνόμευση, δεδομένης της 
σημασίας της Αστυνομίας ως θεσμού της δημοκρατίας. Σε 
αυτό το πλαίσιο, οι θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της 
παραδοσιακής αστυνόμευσης αναθεωρούνται και προσαρ-
μόζονται σε μία νέα φιλοσοφία αστυνόμευσης που διέπεται 
από τις αρχές και αξίες της δημοκρατίας.

Η μετάβαση από την παραδοσιακή αστυνόμευση στη σύγ-
χρονη αστυνόμευση διαμορφώθηκε σταδιακά με την ενερ-
γό συμμετοχή των κοινοτήτων. Οι σύγχρονες μορφές αστυ-
νόμευσης σήμερα βασίζονται στην έννοια της ενεργούς 
συμμετοχής του κοινού στον σχεδιασμό της αστυνόμευσης. 
Και στην προκειμένη περίπτωση, η σημασία της συμμετο-
χής του κοινού στην αστυνόμευση προβλέφθηκε και προτά-
θηκε από τη διεθνή κοινότητα. Συγκεκριμένα, το 1970 στο 
τέταρτο συνέδριο των ΟΗΕ για την πρόληψη του εγκλήμα-
τος (United Nations, 1970) και, εν συνεχεία, το 1983, με 
σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης προτάθηκε η συμ-
μετοχή των τοπικών κοινοτήτων στο σχεδιασμό και στην ε-
φαρμογή πολιτικών πρόληψης της εγκληματικότητας, σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο, μέσω ad hoc συμβουλευτικών 
επιτροπών και διαβουλεύσεων (Council of Europe, 1983).
Για πρώτη φορά στην ιστορία της Αστυνομίας, το εθνικό 
πλαίσιο νομιμότητας της αστυνόμευσης αμφισβητείται, κα-
θώς η έννοια της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών προ-
τύπων αστυνόμευσης εκτίθενται στην καταλυτική επιρροή 
των διεθνών οργάνων εποπτείας και των αποφάσεων τους. 
Σε αυτό πλαίσιο της συλλογιστικής, ο ρόλος του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου εδραιώνεται προοδευτικά ως ένα υπερε-
θνικό όργανο εποπτείας και ελέγχου, γεγονός που επιβε-
βαιώνεται μέσω των αποφάσεών του σχετικά με ζητήματα 
αστυνόμευσης, οι οποίες παρακάμπτουν την αρχή της εθνι-
κής κυριαρχίας για θέματα σχετικά με τη λειτουργία της 
Αστυνομίας και της αστυνόμευσης. Ομοίως, ο ρόλος και 
η λειτουργία διεθνών οργανισμών και επιτροπών ασκούν 
τόσο θεσμική όσο και πολιτική πίεση για την επιβολή των 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία του αστυνομι-
κού θεσμού και της αστυνόμευσης, μέσω της δημοσίευσης 
εκθέσεων και συστάσεων για τη βελτίωση των εθνικών συ-
στημάτων αστυνόμευσης. Τα κράτη μέλη, με την πάροδο 
του χρόνου, συμμορφώνονται με τις προτεινόμενες συστά-
σεις και επανεξετάζουν τις πολιτικές και πρακτικές αστυ-
νόμευσης σύμφωνα με τα διεθνή νομικά πρότυπα.
Η σχέση μεταξύ αστυνόμευσης και δημοκρατίας είναι αδι-
αμφισβήτητη. Η δημοκρατική αστυνόμευση βασίζεται στις 
αρχές της δημοκρατίας (Manning, 2010: 3-38). Επομένως, 
η αστυνόμευση αποκτά την κοινωνική της αποδοχή και 
αναγνώριση όταν εξυπηρετεί τις αξίες και τις αρχές της 
δημοκρατίας (Jones, Newburn, Smith, 1994: 44). Τα κύ-
ρια χαρακτηριστικά της αστυνόμευσης σε μια δημοκρατι-
κή πολιτεία είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία (Skolnick, 
1999) προκειμένου η αστυνόμευση να καταστεί αποδεκτή 
και αποτελεσματική προς όφελος της ευρύτερης κοινωνί-
ας. Εν ολίγοις, η αστυνόμευση είναι κοινωνικά αποδεκτή 
όταν εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και ταυτόχρο-
να σέβεται και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή 
του διεθνούς δικαίου αποδείχθηκε σημαντική καθόσον συ-
νέβαλε στην αύξηση του επιπέδου της δημοκρατικής νομι-
μότητας της αστυνόμευσης και στη βελτίωση των λειτουρ-
γιών αστυνόμευσης, προς όφελος της κοινωνίας και της 
ίδιας της Αστυνομίας ως θεσμού της δημοκρατίας.
Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι καθ’ όλη τη μεταπολε-
μική περίοδο η εξέλιξη της αστυνόμευσης είναι διαρκής, με 
συνεχώς αυξανόμενο το ενδιαφέρον του κοινού, της ακα-
δημαϊκής και διεθνούς κοινότητας. Στην πραγματικότητα, 
πρόκειται για την απαρχή μιας νέας εποχής κατά την οποία 
η αστυνόμευση μετατρέπεται προοδευτικά από μία κατα-
σταλτική διαδικασία σε μια δημοκρατικά οργανωμένη δια-
δικασία κοινωνικού ελέγχου όχι μόνο στην αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας, αλλά και με προσφορά σημαντι-
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κών κοινωνικών υπηρεσιών στο ευρύτερο κοινωνικό σύ-
νολο (OSCE, 2008:11) υπό την επίδραση και την καθοδήγη-
ση της διεθνούς κοινότητας.
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Ι.   Εισαγωγικά στοιχεία: Περί διεθνούς 
ποινικής δικαιοσύνης και Ποινικού 
Διεθνούς Δικαίου

Η αναζήτηση και η εφαρμογή της οργανωμένης δικαιο-
σύνης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη και τη 
λειτουργία μιας ορθώς οργανωμένης κοινωνίας. Πέραν, 
λοιπόν, της οργάνωσης του εθνικού κράτους και της από-
δοσης δικαιοσύνης σε επίπεδο εθνικού Δημοσίου Δικαίου 
και συνταγματικής δικαιοταξίας, σε οικουμενικό επίπεδο 
η ανεύρεση της δικαιοσύνης εφάπτεται στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του τριπτύχου «δίκαιο-εξουσία-δικαιοσύνη» 
στο διεθνές περιβάλλον1 και την υπέρβαση της στενής δη-
μοσιολογικής ανάλυσης του κράτους στο πλαίσιο της εγκα-
θίδρυσης μιας μη κρατικοκεντρικής οργάνωσης2. Η αυθε-
ντική ερμηνεία των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, πλέον, 
και δη στον τομέα του Ποινικού Δικαίου, οδηγούν στη θε-
μελίωση και στην ενεργοποίηση του μηχανισμού της διε-
θνούς ποινικής δικαιοσύνης για την απονομή ποινών τόσο 
σε φορείς εξουσιών όσο και σε άτομα για την τέλεση διε-

1.  Akehurst, M., “Jurisdiction in International Law”, British 
Yearbook of International Law 45 (1972): 145.

2.  Τζιβάρας, Π. Ι., «Η ενδυνάμωση και η ιεραρχία της Διεθνούς 
Κοινωνίας και της Διεθνούς Δικαιοσύνης μέσα από τη διεθνή συ-
νταγματική δικαιοταξία», Το Σύνταγμα 2 (2017): 481-483. Ανα-
λυτικότερα, βλ. Verdross, A., Simma, B., Universelles Volker-
recht: Theorie und Praxis, 3. Auflage. (Berlin: Duncker und 
Humblot, 1984), 78-81, Kemmerer, A., “Kelsen, Schmitt, Arendt 
and the Possibilities of Constitutionalization in (International) 
Law: Introduction”, Leiden Journal of International Law 23(4) 
(2010): 717-722, Lebeck, C., “Procedural Fairness as Constitu-
tional Justice: An Essay on Hans Kelsen’s Theory of Liberal Con-
stitutionalism”, Zeitschrift für Öffentliches Recht 63(4) (2008): 
559-592, Kumm, M., “Constituent Power, Cosmopolitan Consti-
tutionalism and Post-Positivist Law”, International Journal of 
Constitutional Law 14(3) (2016): 697-703.

θνών αδικημάτων, τα οποία και προσβάλλουν τα οικουμε-
νικώς προστατευόμενα έννομα αγαθά3.
Τα εγκλήματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, συνδέονται 
άρρηκτα με προσβολές αξιών κοινού ενδιαφέροντος για το 
σύνολο της διεθνούς κοινωνίας, οι οποίες, ομοίως, αποτε-
λούν τη βάση υποχρεώσεων για τα κράτη μέλη της. Ωστό-
σο, κάθε παραβίαση διεθνούς υποχρέωσης δεν αποτελεί, 
κατά κανόνα, έγκλημα, αλλά μόνο σοβαρές παραβιάσεις 
συγκεκριμένων υποχρεώσεων όπως επίσης και σοβαρές 
προσβολές της ζωής, της σωματικής ή της ψυχικής ακεραι-
ότητας καθώς και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου είτε ως 
ατόμου είτε ως ομάδας προσώπων, στο πλαίσιο της τιμώ-
ρησης, σε επίπεδο διεθνών ή μη ενόπλων συρράξεων, της 
γενοκτονίας, των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημά-
των κατά της ανθρωπότητας, εγείροντας, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, τον ποινικό κολασμό φυσικών προσώπων4.
Αυτό καταδεικνύει και τη στροφή στην παραδοσιακή οπτι-
κή της ποινικής επιστήμης, η οποία βασίζονταν, κατ’ απο-
κλειστικότητα, στο εθνικό Ποινικό Δίκαιο που θεσπίζεται 
από τον εθνικό νομοθέτη και εφαρμόζεται, ανάλογα, εν-
δοκρατικά, στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της νομιμό-
τητας5. Η αναφερόμενη απόκλιση, πλέον, από τις εθνικές 
ποινικές διατάξεις, προς την συμπληρωματική και αλληλε-

3.  Ambos, K., “Zur Rechtsgrundlage des Internationalen Strafge-
richtshofs. Eine Analyse des Rom Status,” Zeitschrift für die Ge-
samte Strafrechtswissenschaft 1 (1999): 175. 

4.  Μπαντέκας, Η., «Διεθνές Ποινικό Δίκαιο», στο Το Δίκαιο 
της Διεθνούς Κοινωνίας. 3η αναθεωρημένη έκδοση, επιμ. 
Αντωνόπουλος, Κ., Μαγκλιβέρας, Κ. (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 
2017), 821-822. 

5.  Günther, K., «Διεθνής αντεγκληματική πολιτική: Η πορεία 
προς ένα παγκόσμιο δίκαιο ασφάλειας», στο Διεθνοποίηση του 
Ποινικού Δικαίου, επιμ. Μανωλεδάκης, Ι., Prittwitz, C. (Αθήνα-
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003), 19-20, Ambos, K., 
“General Principles of International Criminal Law in the Rome 
Statute”, International Criminal Law Forum 10(1) (1999): 5-9. 

Η πρόληψη του εγκλήματος και η χάραξη αντεγκληματικής 
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Τα εγκλήματα, κατά το Διεθνές Δίκαιο, συνδέονται στε-
νά με προσβολές αξιών κοινού ενδιαφέροντος για όλη 
τη Διεθνή Κοινωνία και σοβαρές παραβιάσεις που συν-
δέονται με εγκληματικές πράξεις που συνιστούν γενο-
κτονία, εγκλήματα πολέμου αλλά και εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι 
να αναδειχθεί η αντεγκληματική πολιτική που ασκείται 
μέσω των διεθνών μηχανισμών απονομής δικαιοσύνης 
που συνδέεται με την ευρύτερη πολιτική που προτάσσει 
ο ΟΗΕ και το Ποινικό Διεθνές Δίκαιο.

Crimes, according to International Law, are closely 
linked to attacks of values of common interest for all 
of the international community and serious violations 
associated with crimes that constitute genocide, war 
crimes and crimes against humanity. The purpose of 
this paper is to highlight the criminal policy pursued 
through the international mechanisms that are linked 
with the wider protection advocated by the UN and the 
International Criminal Law as well.
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πιδρούσα κατεύθυνση της διεθνούς δικαιοσύνης6, οδηγεί, 
αναντίρρητα, στη διεθνοποίηση του Ποινικού Δικαίου, υπό 
τη σκέπη του Ποινικού Διεθνούς Δικαίου και της, παρεπό-
μενης, οικουμενικής δικαιοδοσίας για την τέλεση εγκλη-
μάτων διεθνούς ενδιαφέροντος θέτοντας κανόνες καταλο-
γισμού7.
Έτσι, η ύπαρξη και η λειτουργία του οικουμενικού μηχα-
νισμού απονομής ποινικής δικαιοσύνης ο οποίος και ενα-
σχολείται με τη δίωξη και την τιμωρία σοβαρών προσβο-
λών οικουμενικών εννόμων αγαθών αποδίδεται, ορθώς, 
στον κλάδο του Ποινικού Διεθνούς Δικαίου, ο οποίος και 
αποτελεί τμήμα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου8 και πε-
ριλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που έχουν ως αντι-
κείμενο πράξεις και παραλείψεις που διαταράσσουν την 
οικουμενική έννομη τάξη και τους παραδεδεγμένους διε-
θνείς κανόνες stricto sensu αξιώνοντας άμεσο ποινικό κο-
λασμό των φυσικών προσώπων απέναντι στην οικουμενι-
κή έννομη τάξη9.
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι το Ποινικό Διεθνές Δίκαιο, αποτε-
λεί, μεν, ένα σύνολο κανόνων δικαίου οι οποίες διαταράσ-
σουν σοβαρώς τη διεθνή έννομη τάξη αλλά και εγκληματι-
κές πράξεις οι οποίες δεν ποινικοποιούνται, αποκλειστικά, 
από τις εθνικές έννομες τάξεις, εκφράζοντας, κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, μία ολιστική προσέγγιση στο διεθνές ποινικό 
φαινόμενο, σκοπός του είναι, inter alia, η αντιμετώπιση 
της διεθνούς εγκληματικότητας μέσω της εφαρμογής της 
αρχής της αυστηρής νομιμότητας (strict legality)10. Η από-
δοση ευθύνης, εναπόκειται, εν προκειμένω, στα φυσικά 
πρόσωπα, διαφοροποιώντας ριζικά την διαφοροποιού-
σα απόδοση ευθύνης σε κράτη, ένεκα διακρατικής χρήσης 
βίας, ως παράμετρο της διεθνούς ευθύνης στο πλαίσιο της 
έγερσης διακρατικών διαφορών11. 

6.  Αντωνόπουλος, Κ., Η επίλυση των διαφορών από το Διεθνές 
Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών. Νομολογία και πρακτική. 
(Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005), 29-33. 

7.  Ambos, K., Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts: Ansätze 
einer Dogmatisierung. (Berlin: Duncker & Humblot, 2002).

8.  Χωραφάς, Ν., Ποινικόν Δίκαιον. Έκδοσις 9η. (Αθήνα: Εκδοτικός 
Οίκος Σάκκουλα, 1978), 449-450, Gardocki, L., “Über den 
Begriff des Internationalen Strafrechts”, Zeitschrift für die 
gesamte Strafrechtswissenschaft 98 (1986): 711-713.

9.  Μυλωνόπουλος, Χ., Διεθνές Ποινικό Δίκαιο. Τα τοπικά όρια 
των ποινικών νόμων. Εισαγωγή-Θεμελιώδεις έννοιες-Ερμηνεία 
άρθρων 5-11 ΠΚ. Β΄ Έκδοση. (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993), 30. Τα συγκεκριμένα εγκλήματα 
διαφοροποιούνται σε σύγκριση με τα εγκλήματα lato sensu, 
τα οποία απαιτούν τη συνεργασία των κρατών για την τιμωρία 
αξιόποινων πράξεων που δεν είναι κατ’ ανάγκη διεθνώς 
παραδεδεγμένοι. Περαιτέρω, βλ. Eser, A., Transnationale 
Strafrecht. Gesammelte Betrage. (Berlin: Berliner Wissenschaft-
Verlag, 2011), 6-7, Boister, N., An Introduction to Transnational 
Criminal Law. (Oxford: Oxford University Press, 2011), 9-13. 

10.  Cassese, A., International Criminal Law. 2nd Edition. (Oxford: 
Oxford University Press, 2008), 36.

11.  Brownlie, I., International Law and the Use of Force by States. 
(Oxford: Oxford University Press, 1963), 3-18, Sunga, L. S., The 
Emerging System of International Criminal Law. Developments 
in Codification and Implementation. (The Hague: Kluwer Law 
International, 1997), 2-3. 

ΙΙ.  Η διεθνοποίηση των εγκλημάτων 
και οι προσβολές οικουμενικών 
εννόμων αγαθών

Η ανάπτυξη της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης και της, πα-
ρεπόμενης, διεθνούς εγκληματικότητας επήλθε, αδιαμφι-
σβήτητα, με το πέρας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέσω 
του οποίου κατεδείχθη ότι ένα σύνολο συγκεκριμένων αξι-
όποινων πράξεων ειδεχθούς χαρακτήρα δύνανται να προ-
σβάλλει ένα σύνολο εννόμων αγαθών προστατευόμενων 
υπό των παραδεδεγμένων αρχών του Διεθνούς Δικαίου και 
των αρχών οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας εν γένει. 
Αυτό που είναι ρητά κατοχυρωμένο είναι το γεγονός ότι οι 
Δίκες της Νυρεμβέργης και του Τόκιο, προχώρησαν σε μία 
σαφή αποκρυστάλλωση των διεθνών εγκλημάτων, απο-
δίδοντας, εν πρώτοις, την απόδοση εντόνων χαρακτηρι-
στικών της ουσιαστικής αλλά και της τυπικής έννοιας του 
εγκλήματος, ως βάση για την πρωτογενή θεμελίωση της 
ατομικής ποινικής ευθύνης12.
Βέβαια, η διεθνής διαδικασία εγκληματοποίησης, αποτέ-
λεσε ένα μείγμα προστασίας των ιδίων των κρατών στο 
πλαίσιο της οικουμενικής ειρήνης και ασφάλειας και της 
εγκαθίδρυσης της ανθρωπιστικής λογικής η οποία αποτε-
λεί ευθεία συνάρτηση τόσο της βαρύτητας όσο και των συ-
νεπειών των διεθνών εγκλημάτων για το σύνολο των κρα-
τών. Αρχικά, με βάση την εκδίκαση υποθέσεων υπό των 
Διεθνών Στρατιωτικών Δικαστηρίων της Νυρεμβέργης και 
της Άπω Ανατολής, διαφαίνεται και η ταυτόχρονη απαρ-
χή της εγκληματοποίησης των απαγορευμένων πράξεων ή 
και των παραλείψεων, οι οποίες συνιστούν διεθνή εγκλή-
ματα υπό του Διεθνούς Δικαίου13, εγείροντας, ταυτόχρονα, 
τη θεμελίωση της ατομικής ποινικής ευθύνης14. Το αναδυό-
μενο, λοιπόν, διεθνές ποινικό σύστημα, ενέχει ένα σύνολο 
διεθνών εγκλημάτων που θίγει τη διεθνή έννομη τάξη και 
τα συμφέροντα της διεθνούς κοινότητας (delictum juris 
gentium)15.
Έτσι, η ερμηνεία της έννοιας του εγκλήματος υπό του δι-
εθνούς ποινικού συστήματος και, παρεπόμενα, του Ποινι-
κού Διεθνούς Δικαίου, δύναται να αφορά διεθνή εγκλή-
ματα αλλά και διεθνείς παραβιάσεις, ως παραβίαση ενός 
συνόλου αναγκαστικών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου (jus 
cogens) κατά συνέπεια των παραβιάσεων διεθνών προ-
στατευόμενων εννόμων αγαθών υπό του συνόλου της δι-
εθνούς κοινωνίας16. Επομένως, για τη διεθνή διαδικασία 

12.  Αντωνόπουλος, Κ., Η ατομική ποινική ευθύνη στο Διεθνές 
Δίκαιο. Scripta Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου. (Αθήνα-
Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003), 106, Σατλάνης, 
Χ., Θεμελιώδεις έννοιες και διαστάσεις της διεθνούς και 
ευρωπαϊκής έννομης τάξης. (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, 2005), 483-484.

13.  Finch, G., “The Nuremberg Trial and International Law”, 
American Journal of International Law 41 (1947): 20-29. 

14.  Bassiouni, M. C., International Criminal Law. Volume I: Crimes. 
2nd Edition. (New York: Transnational Publishers, 1999), 5, Van 
Sliedregt, E., The Criminal Responsibility of Individuals for 
Violations of International Humanitarian Law. (The Hague: 
TMC Asser Press, 2003), 7-9. 

15.  Bassiouni, M. C., A Draft International Criminal Code and Draft 
Statute for an International Criminal Tribunal. (Dordrecht, 
Boston, Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers, 1987), 36. 

16.  Eser, A., Lagodny, O., Principles and Procedures for a New 
Transnational Law. (Freiburg: Max Planck Institut für Auslän-
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εγκληματοποίησης, ενδιαφέρον παρουσιάζει τόσο η περί-
πτωση της ευθύνης κράτους για διεθνή πράξη ή παράλει-
ψη αλλά και η ενδεχόμενη έγερση ατομικής ποινικής ευ-
θύνης για την τέλεση αρχετυπικών διεθνών εγκλημάτων 
(core international crimes)17.
Δεδομένης της μεταφοράς της ευθύνης από το κράτος στο 
πρόσωπο όσον αφορά την τέλεση διεθνών εγκλημάτων, 
ιδίως από την ίδρυση των ad hoc Διεθνών Ποινικών Δικα-
στηρίων για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) και τη Ρου-
άντα (ΔΠΔΡ), διαφάνηκε η κανονιστική αναγκαιότητα της 
εκδίκασης εγκληματιών για την τέλεση εγκλημάτων, των 
οποίων ο χαρακτήρας ξεπερνά την έννοια της διεθνικότη-
τας18 και αποτελεί άρρηκτη προσβολή οικουμενικών εν-
νόμων αγαθών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σταδιακή αποτύ-
πωση της διεθνούς διαδικασίας εγκληματοποίησης υπό το 
πρίσμα του Ποινικού Διεθνούς Δικαίου, εκπίπτει της ανα-
γκαιότητας διασφάλισης της ειρηνικής συνύπαρξης των 
κρατών και τείνει προς την εργαλειοποίηση για τη συνερ-
γασία των κρατών όσον αφορά το ζήτημα της δίωξης και 
του ποινικού κολασμού πράξεων ή παραλείψεων που θί-
γουν τα συμφέροντά τους, γεγονός το οποίο επήλθε δια 
της ιδρύσεως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μέσω της 
Σύμβασης της Ρώμης το 199819. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η έννοια του διεθνούς εγκλήματος 
αφορά τόσο την έννοια των εγκλημάτων που διαταράσ-
σουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και συνδέονται άρ-
ρηκτα με θεμελιώδεις οικουμενικές αξίες που είναι παρα-
δεδεγμένες από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας όσο 
και των πράξεων και παραλείψεων που ανευρίσκονται στο 
κοινό Ποινικό Δίκαιο, τελούμενα ως αποτέλεσμα ατομικής, 
μη κατ’ ανάγκην κρατικής, δράσης mala in se20. Με βάση 
αυτά, πρέπει να διαφοροποιηθεί η έννοια της κρατικής ευ-
θύνης εν συγκρίσει με την ατομική ποινική ευθύνη, η οποία 
και αποτελεί προϊόν μελέτης και ανάλυσης του Ποινικού Δι-
εθνούς Δικαίου.

ΙΙΙ.  Η διεθνοποίηση της ατομικής ποινικής 
ευθύνης ως παράμετρος περιορισμού του 
διεθνούς εγκλήματος

Αδιαμφισβήτητα, η αποτύπωση της έννοιας της «ατομικής 
ποινικής ευθύνης» στο Διεθνές Δίκαιο, διαπέρασε μέσα από 
ένα ενδελεχές σύστημα διεθνών και εθνικών αλληλεπιδρά-
σεων. Το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έθεσε τις στέ-

disches und Internationales Strafrecht, 1992), 368-370. 
17.  Watson, G. R., “Offenders Abroad: The Case for Nationality-

Based Criminal Jurisdiction”, Yale Journal of International 
Law 17 (1992): 41-43. 

18.  Περί της έννοιας της διεθνικότητας, βλ. αναλυτικότερα 
Bassiouni, M. C., Vetere, E., Organized Crime. A Compilation 
of UN Documents 1975-1998. (New York: Transnational Publish-
ers, 1998), 11-12, Currie, R. J., International and Transnation-
al Criminal Law. (Toronto: Irvin Law, 2010), 12-21, Χλούπης, 
Γ., Διασυνοριακό και Υπερεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα. (Αθή-
να: Νομική Βιβλιοθήκη, 2015), 27.

19.  Bekou, O., Cryer, R., “The International Criminal Court and 
Universal Jurisdiction: A Close Encounter?”, International and 
Comparative Law Quarterly 56 (2007): 49-56.

20.  Armstrong, D., Routledge Handbook of International Law. 
(New York: Routledge, 2009), 269-271, Hassemer, W., 
Strafrechts Dogmatik und Kriminalpolitik. (Hamburg: Rowohlt, 
1974), 129-131. 

ρεες βάσεις για την περαιτέρω θεμελίωση των θεσμών δι-
άπλασης της έγερσης ατομικής ευθύνης για την τέλεση 
εγκληματικών πράξεων και παραλείψεων, κοινώς αναγνω-
ρισμένων υπό του συνόλου των κρατών, παράμετρος συ-
μπληρωματικής, όπως έχει ήδη αναφερθεί, της κρατικής 
δράσης (act of State)21.
Πιο αναλυτικά, στο Διεθνές Δίκαιο, η έννοια της ευθύνης 
ήταν παραδοσιακά, συνυφασμένη με την αντιδιεθνή ενέρ-
γεια ενός κράτους και, κατά προέκταση, την ανόρθωση 
της βλάβης σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Έτσι, η αναγνώ-
ριση της ύπαρξης ατομικής ποινικής ευθύνης για άτομα σε 
διεθνές επίπεδο αποτέλεσε μία ιδιαίτερα σημαντική καινο-
τομία του Διεθνούς Δικαίου22. Με βάση αυτά, κατά την κρί-
ση του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου της Νυρεμβέρ-
γης23:
«… αναγνωρίζονταν επί μακρόν ότι το Διεθνές Δίκαιο επι-
βάλλει υποχρεώσεις και ευθύνη σε άτομα. Τα εγκλήματα 
κατά του Διεθνούς Δικαίου διαπράττονται από άτομα, όχι 
από αφηρημένες οντότητες, και μόνο τιμωρώντας άτομα 
τα οποία διαπράττουν τέτοια εγκλήματα είναι δυνατό να 
εφαρμοσθούν οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου…» 
Βάσει του άρ. 2 παρ. 1 του Σχεδίου Κώδικα Εγκλημάτων 
κατά της Ειρήνης και της Ασφάλειας της Ανθρωπότητας της 
Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου:
«…η αρχή της ατομικής ευθύνης και τιμωρίας για εγκλή-
ματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η οποία αναγνωρίσθη-
κε στη Νυρεμβέργη, αποτελεί το θεμέλιο λίθο του διεθνούς 
ποινικού δικαίου».
Η αρχή της ατομικής ποινικής ευθύνης αναγνωρίσθηκε για 
πρώτη φορά από το Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο της 
Νυρεμβέργης, το οποίο, επί της ουσίας, έκρινε ότι το Δι-
εθνές Δίκαιο επιβάλλει υποχρεώσεις τόσο στα κράτη όσο 
και, ειδικά, στα άτομα. Η άποψη αυτή αντέστρεψε τη μέ-
χρι πρότινος δικανική πρακτική για την ποινική δίωξη των 
ατόμων σε εθνικό επίπεδο και την αποκλειστική κρατική 
ευθύνη σε διεθνές επίπεδο, μέσω της άρσης της ασυλίας 
των κρατικών λειτουργών για πράξεις τους σε εκτέλεση 
μιας κρατικής πολιτικής24. Έτσι, μετά τη δίκη της Νυρεμ-
βέργης, η ατομική ποινική ευθύνη κρατικού λειτουργού ή 
στελέχους των ενόπλων δυνάμεων ή και απλού πολίτη για 
την τέλεση σοβαρών παραβιάσεων οικουμενικού ενδιαφέ-

21.  Luderssen, K., Aufgeklarte Kriminalpolitik oder Kampf gegen 
das Bose? Band III Makrodelinquenz. (Baden-Baden: Nomos, 
1998), 272-296. 

22.  Αντωνόπουλος, Κ., Η ατομική ποινική ευθύνη στο Διεθνές Δί-
καιο. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τομέας Διεθνών 
Σπουδών: Scripta Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου. (Αθήνα-
Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2003), 35, Greppi, E., 
“The Evolution of Individual Criminal Responsibility under In-
ternational Law”, International Review of the Red Cross 835 
(1999): 531-534. 

23.  International Military Tribunal (Nuremberg), Judgment and 
Sentences, 1 October 1946, American Journal of International 
Law 41 (1947): 221.

24.  Van Sliedregt, E., The Criminal Responsibility of 
Individuals for Violations of International Humanitarian 
Law. (The Hague: TMC Asser Press, 2003), 41, Neubacher, 
F., Kriminologische Grundlagen einer Internationalen 
Strafgerichtsbarkeit. Politische Ideen und Dogmengeschichte, 
Kriminalwissenschaftliche Legitimation, Strafrechtliche 
Perspektiven. (Tübingen: Mohr Siebeck, 2005), 18-31. 
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ροντος καθιερώθηκε ως βασική αρχή του Διεθνούς Δικαίου 
παράλληλα με τη διεθνή ευθύνη των κρατών.
Με βάση τα παραπάνω, στην περίπτωση που υφίσταται 
διεθνής ευθύνη των κρατών, το αποτέλεσμα είναι η υπο-
χρέωση ανόρθωσης της βλάβης που προκλήθηκε σε ένα 
κράτος εξαιτίας μιας αντί-διεθνούς ενέργειας άλλου κρά-
τους25. Στην περίπτωση της ατομικής ποινικής ευθύνης, 
η συνέπεια είναι ο ποινικός κολασμός ενός φυσικού προ-
σώπου για πράξεις οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις κα-
νόνων του Διεθνούς Δικαίου. Βέβαια, είναι αυτονόητο ότι 
μία πράξη ενός προσώπου που συνιστά παράβαση του Δι-
εθνούς Δικαίου, εγείρει ταυτόχρονα τόσο την ατομική ποι-
νική ευθύνη όσο και τη διεθνή ευθύνη ενός κράτους, στην 
περίπτωση δη που η πράξη του κατηγορούμενου μπορεί να 
αποδοθεί σε ένα κράτος26.
Οι δύο περιπτώσεις ευθύνης υπάρχουν κατά τρόπο παράλ-
ληλο και η ποινική ευθύνη ενός ατόμου δύναται να μην 
επηρεάζει τη διεθνή ευθύνη ενός κράτους27. Η παραπάνω 
άποψη εκφράζεται στο άρ. 4 του Σχεδίου Κώδικα Εγκλημά-
των κατά της Ειρήνης και της Ασφάλειας της Ανθρωπότη-
τας της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου, κατά το οποίο:
«…Το γεγονός ότι ο παρόν Κώδικας προβλέπει την ευθύ-
νη ατόμων για εγκλήματα κατά της ειρήνης και ασφάλειας 
της ανθρωπότητας δεν επηρεάζει καθόλου το ζήτημα της 
διεθνούς ευθύνης των κρατών σύμφωνα με το διεθνές δί-
καιο.»
διάταξη της οποίας το κύριο μέρος περιλαμβάνεται, περαι-
τέρω, στα άρ. 25 παρ. 4 και 28 του Καταστατικού του Διε-
θνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΚατΔΠΔ).
Η ατομική ποινική ευθύνη, λοιπόν, βασίζεται στην τέλεση 
μιας πράξης που συνιστά έγκλημα σύμφωνα με το Διεθνές 
Δίκαιο από ένα άτομο ή στη συμμετοχή του σε πράξη που 
τελείται από άλλο άτομο και στην επιβολή ποινής για τον 
κολασμό της πράξης, με την πράξη και την ποινή, να απο-
τελούν τη βάση της ποινικής υπόστασης του εγκλήματος28. 
Επιπλέον, το στοιχείο της πράξης περιλαμβάνει και το ζή-
τημα της μη ολοκληρωμένης πράξης ή της απόπειρας τέ-
λεσης καθώς και ειδικά ζητήματα συρροής εξαιτίας της τέ-
λεσης με μία ή περισσότερες πράξεις ενός ή περισσοτέρων 
εγκλημάτων29.

25.  Στο πλαίσιο της διεθνούς ευθύνης κρατών, βλ. αναλυτικότερα 
το Άρθρο 1 όπως και το Άρθρο 2 του Σχεδίου Άρθρων της ΕΔΔ 
σχετικά με τη Διεθνή Ευθύνη των Κρατών που Προέρχονται από 
Διεθνείς Αδικοπραξίες (2001) (Draft Articles on Responsibility 
of States for Internationally Wrongful Acts). Περαιτέρω, βλ. 
Quigley, J., “The International Criminal Law Crime-Delict 
Distinction. A Toothless Tiger?” Revue de Droit International 
de Sciences Diplomatiques et Politiques 66 (1988). 

26.  Keller, A. N., “Punishment for Violations of International 
Criminal Law: An Analysis of Sentencing at the ICTY and ICTR,” 
Indiana International and Comparative Law Review 12 (2001): 
53-74.

27.  Spinedi, M., “State Responsibility versus Individual 
Responsibility for International Crimes,” European Journal of 
International Law 13 (2002): 895-899. 

28.  Αναλυτικότερα, βλ. Van Sliedregt, (2003), όπ. π. σελ. 46-48.
29.  Ambos, K., “Individual Criminal Responsibility in International 

Criminal Law: A Jurisprudential Analysis from Nuremberg 
to Hague,” in Substantive and Procedural Aspects of 
International Criminal Law. Volume 1. Commentary, edit. 
McDonald, G. K., Swaak-Goldman, O. (Hague, London, Boston: 
Kluwer International, 2000), 7-11. 

Ειδικότερα, στις διατάξεις του άρ. 7 παρ. 1, 3 του Καταστα-
τικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην 
Γιουγκοσλαβία (ΚατΔΠΔΓ), του άρ. 6 παρ. 1, 3 του Κατα-
στατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουά-
ντα (ΚατΔΠΔΡ) και του άρ. 6 παρ. 1, 3 του Καταστατικού 
του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρρα Λεόνε (ΚατΕΔΣΛ), 
προβλέπεται ότι ποινική ευθύνη για την τέλεση διεθνών 
εγκλημάτων έχει:
«1. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο σχεδίασε, προκάλεσε, 
διέταξε, διέπραξε ή με οποιοδήποτε τρόπο συνέργησε στο 
σχεδιασμό ή την εκτέλεση ενός εγκλήματος θα είναι ατομι-
κά υπεύθυνο για το έγκλημα… 3. Το γεγονός ότι οποιαδή-
ποτε από τις πράξεις τελέσθηκε από υφιστάμενο δεν απαλ-
λάσσει τον ανώτερό του από την ευθύνη εάν γνώριζε ή 
όφειλε να γνωρίζει ότι ο υφιστάμενός του επρόκειτο να 
διαπράξει τέτοιες πράξεις ή όντως τις διέπραξε και ο ανώ-
τερος παρέλειψε να λάβει τα απαιτούμενα και πρόσφορα 
μέτρα να αποτρέψει αυτές τις πράξεις ή να τιμωρήσει τους 
δράστες τους.»
ενώ, σύμφωνα με το άρ. 25 ΚατΔΠΔ, αναγνωρίζεται η δι-
καιοδοσία του Δικαστηρίου επί φυσικών προσώπων στο 
πλαίσιο της ύπαρξης της ατομικής ποινικής ευθύνης και της 
παρεπόμενης τιμωρίας για εγκληματικές πράξεις που εμπί-
πτουν στη δικαιοδοσία του. Σύμφωνα με αυτό:
«1. Το Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί φυσικών προσώ-
πων κατά το παρόν Καταστατικό. 2. Ο διαπράττων έγκλη-
μα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου ευθύνε-
ται ατομικά και τιμωρείται κατά το παρόν Καταστατικό.» 
Πιο αναλυτικά, οι διατάξεις του ΚατΔΠΔ, και δη εκείνες του 
άρ. 25 παρ. 3, εγείρουν ειδικότερα ζητήματα διάπραξης 
ή συμμετοχής σε εγκληματική πράξη η οποία και εμπίπτει 
στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και αφορούν, ειδικότε-
ρα, την αυτουργία, συναυτουργία ή διάπραξη μέσω τρίτου 
προσώπου, την προσταγή, παραγγελία ή παρακίνηση για 
την τέλεση εγκληματικής πράξεως, την παροχή συνδρο-
μής και ενθάρρυνσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο όπως και τη 
συνεισφορά του δράστη με οποιονδήποτε τρόπο στη διά-
πραξη του εγκλήματος από ομάδα, με τρόπο τέτοιο που θε-
μελιώνει την, κατά τα κοινά, ηθική αυτουργία. 
Βάσει των όσων έχουν εκτεθεί αναφορικά με την έννοια της 
ατομικής ποινικής ευθύνης, το Ποινικό Διεθνές Δίκαιο κά-
νει αποδεκτές ως βάσεις του, τις παραμέτρους που ανευ-
ρίσκονται στα εθνικά συστήματα ποινικής δικαιοσύνης και 
χαράσσει, επιτελικά, τις παραμέτρους που συνιστούν τη 
χάραξη αντεγκληματικής συμπεριφοράς και εκφοβισμού 
του δράστη. Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι 
στην περίπτωση της δράσης μίας ομάδας φυσικών προσώ-
πων για την εκπλήρωση ενός κοινού εγκληματικού σκο-
πού ή μίας κοινής εγκληματικής επιχείρησης (joint crim-
inal enterprise)30, η ατομική ποινική ευθύνη του δράστη 
δεν θεμελιώνεται εξ’ ορισμού στην ιδιότητα του μέλους της 
συγκεκριμένης ομάδος αλλά σε πράξεις που συνίστανται 
στη συμμετοχή του στην εγκληματική δράση της ομάδας31.

30.  Badar, M. E., “Just Convict Everyone: Joint Perpetration from 
Tadic to Stakic and back again”, International Criminal Law 
Review 8 (2006): 143-147.

31.  Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το ΚατΔΠΔΡ δεν 
ποινικοποιεί την ιδιότητα μέλους στην παραστρατιωτική 
οργάνωση Interahamwe, η οποία προχώρησε στην εκτέλεση 
εγκλημάτων Γενοκτονίας των μελών της φυλής Tutsi το 1994. 
Περαιτέρω, βλ. Τζιβάρας, Π. Ι., Διεθνές Ποινικό Δίκαιο. Τα 
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IV.  Προς ένα πλάνο αντεγκληματικής 
πολιτικής στο πλαίσιο της διεθνούς 
ποινικής δικαιοσύνης.  

 Είναι χαρακτηριστικό ότι στον κλάδο της διεθνούς ποι-
νικής δικαιοσύνης, η έννοια της πρόληψης του εγκλήμα-
τος και της χάραξης αντεγκληματικής πολιτικής είναι, εν 
γένει, ακόμη σε πρώιμα στάδια. Αυτό επαφίεται, κυρίως, 
στο ότι το ΔΠΔ δεν έχει, ακόμη, μεθοδολογία καταναγκα-
σμού προκειμένου αυτό να επιβάλλει κατά τρόπο αποτελε-
σματικό τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη διάρκεια της 
εξέλιξης της ποινικής δικαιοδοσίας και έτσι, η μόνη αποτε-
λεσματική δίοδος αφορά τη στενότερη και αποτελεσματι-
κότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών, είτε αυτά αποτε-
λούν μέρη είτε μη-μέρη στο Καταστατικό του32. 
Η χάραξη δη της αντεγκληματικής πολιτικής στο επίπεδο 
του Ποινικού Διεθνούς Δικαίου, επαφίεται, πλέον, στο μό-
νιμο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο, λαμβάνοντας 
υπόψιν τους προκατόχους, και δη το ΔΠΔΓ, το ΔΠΔΡ, το 
ΕΔΣΛ αλλά και άλλα υβριδικά ή μεικτά διεθνή δικαστή-
ρια περιορισμένης δικαιοδοσίας33, αποπειράται να κατο-
χυρώσει τις βασικές αρχές για την περιστολή των διεθνών 
εγκλημάτων και να δημιουργήσει μία βαθιά τομή στην κρα-
τική κυριαρχία. 
Με δεδομένο ότι η ανάπτυξη της διεθνούς ποινικής δικαιο-
σύνης παρουσιάζεται ως τμήμα της εξέλιξης της διεθνούς 
δικαιοσύνης, εν γένει, και όχι, απλώς, ως προέκταση της 
εθνικής ποινικής δικαιοσύνης, από την οποία και διατη-
ρεί την αυτονομία της34, το ερώτημα όμως είναι κατά πόσο 
μπορούμε να μιλούμε για αποτελεσματική πρόληψη του 
εγκλήματος όταν υφίσταται συζήτηση για διεθνή εγκλήμα-
τα και δη για εγκλήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως πρά-
ξεις ειδεχθούς χαρακτήρα, στρεφόμενες κατά του συνόλου 
της ανθρωπότητας και επί της ουσίας, αποτελούν και τον 
πυρήνα του Ποινικού Διεθνούς Δικαίου.
Η γενική απάντηση στο ως άνω ερώτημα έγκειται στη διε-
θνοποίηση της ποινικής καταστολής στο πλαίσιο της απο-
τελεσματικής αντιμετώπισης του εγκληματικού φαινομέ-
νου επί της οικουμενικής του διαστάσεως. Γενικόλογα, το 
διεθνές σύστημα καταστολής θεμελιώθηκε στη νομιμοποι-
ητική βάση των διεθνών ποινικοποιήσεων, για τις οποίες 
υφίσταται η συνδρομή αντιστοίχων ενεργειών και διαδι-
κασιών καταστολής είτε από την πλευρά των εθνικών συ-
στημάτων απονομής δικαιοσύνης, είτε από την λειτουργι-
κότητα των διεθνών δικαστηρίων, τα οποία αντίστοιχα, 
θεμελιώνουν το διεθνές σύστημα απονομής δικαιοσύνης.
Στην περίπτωση του Ποινικού Διεθνούς Δικαίου και του εκ-
φραστή του, του ΔΠΔ, το ζήτημα της πρόληψης και της 

εγκλήματα πολέμου και το προφίλ του εγκληματία πολέμου. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τομέας Διεθνών Σπουδών. 
Scripta Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου. (Αθήνα-Κομοτηνή: 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010), 83-109.

32.  Δασκαλοπούλου-Λιβαδά, Φ., Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Από 
τη Νυρεμβέργη στη Χάγη. (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2013), 
262.

33.  Linton, S., “New Approaches to International Justice in 
Cambodia and East Timor”, International Review of the Red 
Cross 84 (2002): 93-96.

34.  Χουλιάρας, Α., Η ανάδυση του διεθνούς ποινικού συστήματος. 
Όψεις της συστημικής διεθνούς εγληματικότητας. (Αθήνα-
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2013), 230.

χάραξης αντεγκληματικής πολιτικής έγκειται, κυρίως, στη 
διαμόρφωση συνθηκών που παρεμποδίζουν ή αποκλείουν 
τη διάπραξη του εγκλήματος. Είναι εκείνος ο λόγος που το 
Ποινικό Διεθνές Δίκαιο χαρακτηρίζεται από τον ειρηνευ-
τικό του ρόλο τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο με 
στόχο τη γενική και όχι την περιστασιακή πρόληψη των 
διεθνών εγκλημάτων, γεγονός το οποίο και δικαιολογεί-
ται από την μεταψυχροπολεμική, ιδίως, στροφής του Ποι-
νικού Διεθνούς Δικαίου προς την συλλογική οργανωμένη 
προσπάθεια προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων35. 
Έτσι, η ανάληψη διεθνούς ποινικής δράσης ταυτίζεται, 
εν πολλοίς, με την έννοια της διεθνούς κοινωνικής άμυ-
νας, υπό την έννοια της οικουμενικής κοινωνικής αλλη-
λεγγύης36 και της απαρέγκλιτης τήρησης της αρχής της νο-
μιμότητας, καταδεικνύοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την 
κοινωνική ευθύνη κάθε κράτους ως μέλους της διεθνούς 
κοινωνίας. Δεδομένης της βαρύνουσας σημασίας που ενέ-
χει το σύνολο των διεθνώς παραδεδεγμένων αξιών, η δι-
εθνής ποινική δικαιοσύνη καλείται να υπηρετήσει την ορ-
γανωμένη ποινική καταστολή στο πλαίσιο της διασφάλισης 
της οικουμενικής ειρήνης. 
Λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία κλίμακα τέλεσης των διε-
θνών εγκλημάτων, τον υπερεθνικό χαρακτήρα των εγκλη-
ματικών πράξεων και το σύστημα συλλογικής εγκλη-
ματικότητας ως η πλέον ειδεχθής, sui generis, μορφή 
εγκληματικότητας που δύναται να διασαλεύσει τη διεθνή 
ειρήνη, το διεθνές σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύ-
νης δείχνει να ακροβατεί μεταξύ διεθνούς συστήματος, δι-
εθνών σχέσεων, πολιτικής και αποτελεσματικής απονο-
μής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης. Η ίδρυση του μόνιμου 
ΔΠΔ με ομολογουμένως μεγάλη καθυστέρηση για τα δεδο-
μένα των όσων ενόπλων συρράξεων είχαν λάβει χώρα μέ-
χρι τότε και η επικύρωση του Καταστατικού του, όχι από το 
σύνολο των κρατών και με τη σαφή αντίσταση των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών37, δείχνει και τη σύγκρουση της κρατικοκε-
ντρικής προσέγγισης της ένοπλης βίας με τα δεδομένα που 
το ίδιο το Ποινικό Διεθνές Δίκαιο προασπίζει.
Αυτό που κατέδειξε η ίδρυση του ΔΠΔ ήταν ότι η αποτελε-
σματική αντιμετώπιση του εγκληματικού φαινομένου στη 
διεθνή του διάσταση επιτάσσει τη διεθνοποίηση της ποινι-
κής καταστολής. Με δεδομένο ότι το ΔΠΔ ιδρύθηκε με Διε-
θνή Σύμβαση, η οποία δεν περιορίζεται μόνον στη θεσμοθέ-
τηση του δικαστικού μηχανισμού, αλλά εμπεριέχει και έναν 
ευρύ κατάλογο εγκλημάτων, υπό διεθνή ισχύ, και περι-
γράφει, αντιστοίχως, τις υποστάσεις των επιμέρους εγκλη-
ματικών πράξεων που συνιστούν γενοκτονία, εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας αλλά και εγκλημάτων πολέμου, με 
παράλληλη αναφορά στους ειδικούς όρους έγερσης ατομι-
κής ποινικής ευθύνης, το Δικαστήριο καταδεικνύει ότι η οι-
κουμενικότητα των αξιών και των συμφερόντων που θίγει 
η διεθνής εγκληματικότητα καθιστά αναγκαία τη δημιουρ-

35.  Deutscher Bundestag, Schlussbericht der Enquete Kommission 
Globalisierung der Weltwirtschaft. (Opladen, 2002). 

36.  Αναλυτικότερα, βλ. Saldana, Q., La Défense Sociale 
Universelle. Conférence donne a la Faculté de Droit de 
l’Université de Paris le 29 Mars 1924. 3eme Edition. (Paris: 
Pedone, 1935). 

37.  Αναλυτικότερα, περί της θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών 
απέναντι στο ΔΠΔ, βλ. Δούση, Ε., Παπατόλιας, Α., Το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 
2004). 
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γία μιας διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας που εγγυάται ότι η 
διεθνής ποινική καταστολή ασκείται ακριβοδίκαια.
Βέβαια, αυτό συγκρούεται άρρηκτα με το γεγονός ότι η 
ίδρυση και η λειτουργία του ΔΠΔ επαφίεται στη σύναψη δι-
εθνούς συμβάσεως, ενώ, ιδίως, τα Καταστατικά του ΔΠΔΓ 
αλλά και του ΔΠΔΡ αλληλένδετα τμήματα ειδικών Αποφά-
σεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που λήφθηκαν 
υπό των σχετικών διατάξεων του Κεφαλαίου VII του Χάρ-
τη των Ηνωμένων Εθνών38, όπερ και σημαίνει ότι καθίστα-
νται, οι αποφάσεις αυτές, δεσμευτικές για όλα τα κράτη-
μέρη του ΟΗΕ. 
Έτσι, δεδομένου του ότι η ισχύς του Δικαστηρίου δεν εκτεί-
νεται μονάχα στον ενδοκρατικό χώρο αλλά, κυρίως, σε 
επίπεδο διακρατικών διαφορών, κατ’ εφαρμογή της αρ-
χής της παγκόσμιας δικαιοσύνης, η θέση σε ισχύ του ΔΠΔ, 
αποτελεί ισχυρό παράγοντα για τη χάραξη μιας σαφούς α-
ντεγκληματικής πολιτικής, σκοπός της οποίας θα είναι, σε 
κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός τόσο των προληπτικών 
όσο και των κατασταλτικών μέτρων για την ορθολογική 
αντιμετώπιση της συλλογικής διεθνούς εγκληματικότητας.
Έτσι, θα μπορούσε να ειπωθεί πως, με βάση όλα τα πα-
ραπάνω, ο κύριος άξονας που συνιστά την κύρια γραμ-
μή αντεγκληματικής πολιτικής στο πλαίσιο του ΔΠΔ αφο-
ρά το ζήτημα της συνεργασίας και της δικαστικής αρωγής, 
έτσι όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 9 του Καταστατι-
κού του39. Η γενική υποχρέωση συνεργασίας, στο πλαίσιο 
ενός διεθνούς πλαισίου συνεργασίας, ενεπνέει καθολικά το 
Καταστατικό του Δικαστηρίου, ανάγοντας την κατεύθυνση 
αυτή σε ένα πάγιο αντικειμενικό στόχο. 
Η σαφής θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού 
ως προς το ζήτημα της πρόληψης διεθνών και μη ενόπλων 
συρράξεων αποτελεί επίσης, ιδιάζον ανασταλτικό παράγο-
ντα, ζήτημα όμως το οποίο, αναντίρρητα, αποτελεί πεδίο 
σύγκρουσης με γνώμονα την υπερεθνική κρατική πολιτι-
κή και την ύπαρξη διεθνών σχέσεων και παιγνίων. Επο-
μένως, η πρόληψη μιας μελλοντικά τελούμενης ένοπλης 
σύρραξης σε διεθνολογικό επίπεδο, διαπερνά από στάδια 
στα οποία η θεωρία των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς 
πολιτικής συγκρούονται με πάγιες αρχές του Διεθνούς Δι-
καίου εν συνόλω.
Καίριο ζήτημα, όμως, είναι το ζήτημα της θυματολογικής 
πολιτικής στο πλαίσιο της πολιτικής αποκατάστασης της 
βλάβης του εγκλήματος στο Ποινικό Διεθνές Δίκαιο. Με 
δεδομένο ότι οι επιπτώσεις της άσκησης βίας στα θύματα 
σε καθεστώς ενόπλων συρράξεων, επιφέρουν πολλαπλά 
τραύματα, δεδομένου ότι, έτσι όπως έχει καταδειχθεί και 
νομολογιακά, η άσκηση βίας στις ένοπλες συρράξεις χαρα-
κτηρίζεται από μαζικότητα και ειδεχθείς μορφές βίας, με 
πολλαπλές συνέπειες για τα ίδια τα θύματα.
Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη, ιδίως με την ίδρυση του 
ΔΠΔ, έχει αναδείξει τη σημαντικότητα των επιπτώσεων 
αυτών, στοχεύοντας στη μείωση της δευτερογενούς θυ-
ματοποίησης των γυναικών, των ανηλίκων αλλά και των 

38.  Χορτάτος, Π. Κ., Ατομική ποινική ευθύνη για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εφαρμογή της παγκόσμιας 
δικαιοδοσίας για τη δίωξη αυτών. (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007), 1-16

39.  Σατλάνης, Ν. Χ., Η διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου κατά το Καταστατικό της Ρώμης του 1998 και 
συναφή ζητήματα. (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, 2009), 161-185.

ανδρών, μέσω της εγκαθίδρυσης ειδικών μηχανικών προ-
στασίας και μεθόδων επανορθωτικής αποκατάστασης των 
θυμάτων. Στη βάση αυτή, θεμελιώδης θεωρείται η λειτουρ-
γία της Μονάδας Θυμάτων και Μαρτύρων, υπό την επιτή-
ρηση της Γραμματείας του Δικαστηρίου και σε συλλειτουρ-
γία με το Γραφείο του Εισαγγελέως, η οποία στοχεύει στην 
παροχή μέτρων προστασίας και βοήθειας προς τα θύματα 
και τους μάρτυρες40. 

V.  Αντί επιλόγου: Προς ένα παγκόσμιο 
δίκαιο ασφάλειας και μία διεθνή 
αντεγκληματική πολιτική

Καθίσταται δεδομένο ότι, την παρούσα χρονική στιγμή, το 
Ποινικό Διεθνές Δίκαιο και το ΔΠΔ, ναι μεν, ενέχουν κατα-
λυτική, και αναμφίβολα θετική, επιρροή στο διεθνές γί-
γνεσθαι, όντας μία βαθιά τομή στο ζήτημα της κρατικής 
κυριαρχίας, εντούτοις όμως, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η 
διεθνής ποινική δικαιοσύνη βρίσκεται υπό μία κριτική εξέ-
λιξη. Το ΔΠΔ, ως πυρήνας της διεθνούς δικαιοσύνης ως 
προς τη δίωξη και την τιμωρία δραστών που προσβάλλουν 
τα οικουμενικά έννομα αγαθά και διασαλεύουν τη διεθνή 
ειρήνη, θεσμοθετεί μία νομική διαδικασία, υποκείμενη σε 
διεθνείς κανόνες ως προς τη διαπίστωση του αδίκου και 
τον καταλογισμό της ατομικής ποινικής ευθύνης.
Έτσι, από τη μία πλευρά υφίσταται μία αναγέννηση του 
κλασσικού δικαιοκρατικού Ποινικού Δικαίου, υπό τη σκέ-
πη του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, και τη διεθνοποίησή 
του στο πλαίσιο του Ποινικού Διεθνούς Δικαίου, πέραν 
της ερμηνείας των τοπικών ορίων εφαρμογής των ποινι-
κών νόμων και του εκάστοτε εθνικού ποινικού συστήμα-
τος. Πλέον, η προστασία αποπειράται να καταστεί καθολι-
κή, εναρμονιζόμενη με όλες τις πάγιες αρχές που προάγει 
το Ποινικό Δίκαιο, μετουσιωμένη σε ένα νέο δίκαιο της δι-
εθνούς ασφάλειας, το οποίο και αφορά την ισχυροποίηση 
του συστήματος συλλογικής ασφάλειας έναντι κάθε απει-
λής η οποία και μπορεί να διαταράσσει την οικουμενική έν-
νομη τάξη στο πλαίσιο της οργάνωσης της διεθνούς κοι-
νωνίας.
Με βάση αυτό, το στοίχημα του Ποινικού Διεθνούς Δικαίου 
και η ενδυνάμωση της διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας επα-
φίεται, κατ’ αποκλειστικότητα, στην ορθολογική απονο-
μή της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης μέσω του, γνήσιου 
πλέον εκφραστή του, ΔΠΔ. Η διεθνής αρχιτεκτονική ασφά-
λειας ενεπνέει και την ορθολογική χάραξη μιας αντίστοι-
χης διεθνούς αντεγκληματικής πολιτικής στο πλαίσιο μιας 
υπερεθνικά ισχύουσας νομικής βάσης και της χρήσης του 
ισχυρού νομικού οπλοστασίου που το ίδιο το Ποινικό Διε-
θνές Δίκαιο προτάσσει που θα είναι σε θέση να διαχωρί-
ζουν εμφανώς το αξιόποινο άδικο από άλλες μορφές αδί-
κου σε διεθνές επίπεδο41.

40.  Goldstone, R., Fritz, N., “In the Interests of Justice and 
Independent Referral: The ICC Prosecutor’s Unprecedented 
Powers”, Leiden Journal of International Law 13 (2000): 13. 

41.  Werle, G., “Menschenrechtsschutz durch Volkerstrafrecht”, 
Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft 109 
(1997): 808-817. 
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I.  Το γενικό περίγραμμα - προβληματοθεσία 
αναφορικά με την πρόληψη 
της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο 

Το φαινόμενο της δημόσιας παραπληροφόρησης, επίσης 
γνωστό ως “fake news”1 ή 

*  Η παρούσα μελέτη εκπονείται στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής 
έρευνας με θέμα «Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευ-
να για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου 
και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντι-
μετώπιση και de lege ferenda», η οποία χρηματοδοτείται από 
τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – General 
Secretariat for Research and Technology (GSRT) και το Ελληνικό 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation 
for Research and Innovation (HFRI) στο πλαίσιο της 1ης προκήρυ-
ξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτό-
ρων ερευνητών/τριών, με φορέα υποδοχής το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Αττικής και αρ. σύμβασης 80529. Την ερευνητική ομάδα 
αποτελούν: Φώτιος Σπυρόπουλος (Δικηγόρος - οικονομολόγος, 
Διδάκτωρ ποινικών επιστημών τμήματος Νομικής ΕΚΠΑ, ποινι-
κολόγος ΜΔΕ, εγκληματολόγος ΜΔΕ, επιστημονικός υπεύθυνος 
έρευνας), Vassileios Karagiannopoulos [Reader in Cybercrime and 
Cybersecurity, Institute for Criminal Justice Studies, University 
of Portsmouth (UK)], Ευαγγελία Ανδρουλάκη (Δικηγόρος, εγκλη-
ματολόγος ΜΔΕ, μέλος Δ.Σ. Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος – 
ΚΕ.Μ.Ε.), Νικόλαος Καραγιάννης (Δικηγόρος, εγκληματολόγος 
ΜΔΕ), Αριστοτέλης Κομποθρέκας (υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Πα-
τρών, μαθηματικός, ΜΔΕ Πληροφορικής) και ο Καθηγητής Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής Δρ. Λάζαρος Βρυζίδης. Το παρόν απο-
τελεί δημοσίευση από τη σχετική συμμετοχή στα Πρακτικά του 

“hoax”2, έχει λάβει νέες διαστάσεις στην ψηφιακή εποχή3, 

επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολο-
γίας που διεξήχθη στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2019 με θέμα: «Έλ-
ληνες Εγκληματολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνομι-
λούν για την Πρόληψη του Εγκλήματος».

1.  Για ορισμό του όρου “fake news” βλ. όλως ενδεικτικώς: Kai 
Shu, Amy Sliva, Suhang Wang, Jiliang Tang, Huan Liu, Fake 
News Detection on Social Media: A Data Mining Perspective, url: 
https://arxiv.org/pdf/1708.01967.pdf on 07/19/2018 and S. 
Zaryan, Truth and Trust: How Audiences are Making Sense of 
Fake News, Lund University, 2017, pp. 6 f. & 61, url: https://
lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8906886 
(προσπελάστηκαν στις 07.08.2018), Lion Gu, Vladimir Kropotov, 
Fyodor Yarochkin, How Propagandists Abuse the Internet and 
Manipulate the Public, Forward Looking Threat Reasearch (FTR), 
url: https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/
wp-fake-news-machine-how-propagandists-abuse-the-internet.
pdf (προσπελάστηκε στις 19.07.2018).

2.  Βλ. ορισμό του όρου «hoax» (url: https://en.wikipedia.org/
wiki/Hoax, προσπελάστηκε στις 10.08.2018): o όρος hoax χρη-
σιμοποιείται στα αγγλικά για να περιγράψει κάτι ψεύτικο και 
φαίνεται ότι προέρχεται από τις «μαγικές» λέξεις “Hocus Pocus” 
(φράση η οποία προσομοιάζει με τη φράση «άμπρα κατάμπρα» 
που χρησιμοποιείται περισσότερο στη χώρα μας). Πιο ακριβής 
πάντως φαίνεται να είναι ο όρος Urban Legend (αστικός μύθος), 
καθώς ένα hoax είναι στην πραγματικότητα μια φήμη, δηλαδή 
ένας «θρύλος» ο οποίος «περιφέρεται» και διασπείρεται μέσα 
στο δίκτυο. 

3.  Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του “pizzagate” (για μια 
σύντομη περιγραφή του σκανδάλου το οποίο βασίστηκε σε 

Η διασπορά ψευδών ειδήσεων (“fake news”) – (Ανα)
στοχασμοί για τις πρακτικές, τα όρια και τα παραδείγματα 
της πρόληψης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο*

Φώτιου Σπυρόπουλου
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω - Οικονομολόγου, Δ.Ν. τομέα ποινικών επιστημών Νομικής ΕΚΠΑ, 

Μεταδιδακτορικού Ερευνητή Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ποινικολόγου (ΜΔΕ), Εγκληματολόγου (ΜΔΕ)

Στο εν λόγω άρθρο αναδεικνύονται μέτρα και πρακτι-
κές για την πρόληψη της παραπληροφόρησης και της 
διασποράς ψευδών ειδήσεων. Μολονότι η συγκεκριμένη 
παραβατική συμπεριφορά δεν είναι διόλου νεοφανής, 
εκτίθενται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν την προσέγγιση 
αυτή επίκαιρη και επιτακτική. Για αυτόν τον λόγο λαμ-
βάνονται υπόψιν η φύση των σύγχρονων «ψηφιακών» 
κοινωνιών της πληροφορίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά των συστημάτων πληροφοριών (πεδίο ανάπτυ-
ξης και ασύμμετρης διασποράς των fake news) καθώς 
επίσης και τα όρια/εμπόδια που αφορούν στις παρεμ-
βάσεις πρόληψης εν γένει (διαφύλαξη ακαταγώνιστων 
δικαιωμάτων, μετατόπιση του εγκλήματος, δυσκολία δι-
αρκούς ενημέρωσης των νομοθετών όσον αφορά τις εξε-
λίξεις κ.ο.κ.). Στην ανάλυσή συμπεριλαμβάνονται μορ-
φές πρόληψης και σε ποινικό γενικοπροληπτικό επίπεδο 
καθώς και κοινωνική και περιστασιακή πρόληψη από 
εγκληματολογική σκοπιά. Τέλος, πραγματοποιείται κρι-
τική προσέγγιση στις πρακτικές πρόληψης.

This paper outlines measures and practices in order to 
prevent disinformation and dissemination of false news. 
Despite the fact that this delinquent behavior is not at 
all new, there are reasons that make this approach con-
temporarily necessary that are mentioned. Due to this 
reason, the nature of modern “digital” information so-
cieties, the specific characteristics of information sys-
tems (development field and asymetric dispersion of 
fake news) as well as the limits/obstacles related to 
prevention interventions in general, are taken into con-
sideration (protection of fundamental rights, displace-
ment of crime, difficulty in keeping the legislators con-
stantly aware of the progressive developments and so 
on). The analysis includes forms of prevention at penal 
general preventive level and also according to the crim-
inology sight of social and occasional prevention. Final-
ly, a critical approach to prevention policies is carried 
out in the paper.
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παρότι δεν είναι νέο4 και στην πλειονότητα των ερευνητών 
που έχουν επεξεργαστεί το ζήτημα απαντάται η θέση ότι η 
δημόσια παραπληροφόρηση υπήρχε πάντοτε ως κοινωνι-
κό/επικοινωνιακό φαινόμενο5. Η διόγκωση αυτή επιτείνει 
την ανάγκη για εντατικοποίηση της συζήτησης αναφορικά 
με την πρόληψη του φαινομένου και των σχετικών συμπε-
ριφορών και πρακτικών6.
Επομένως, καίρια είναι η καταγραφή των προληπτικών7 
τρόπων αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και της 
διασποράς ψευδών ειδήσεων καθώς και η κατά το δυ-
νατόν κριτική τους αποτίμηση. Προκειμένου, βέβαια, να 
επιτύχουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσμα-
τικότητα στην υπόθεση εργασίας μας, σκόπιμο είναι να δι-
ατυπωθούν με σαφήνεια τα ιδιαίτερα προβλήματα8 και οι 

ψευδείς ειδήσεις βλ. url: http://ellinikahoaxes.gr/2016/12/08/
pizzagate/, προσπελάστηκε στις 13.09.2018), καθώς έγινε 
“viral” στα social media επηρεάζοντας την πολιτική σκηνή των 
ΗΠΑ. 

4.  Μια χαρακτηριστική περίπτωση “fake news” με οικονομικό κί-
νητρο η οποία έχει καταγραφεί ιστορικά αφορά στην ήττα του 
Ναπολέοντα στο Βατερλώ την Κυριακή 18 Ιουνίου 1815. Ο τρα-
πεζίτης Νέιθαν Ρότσιλντ στο Λονδίνο είχε άμεσο οικονομικό εν-
διαφέρον. Διέδωσε, λοιπόν, την είδηση ότι δήθεν ο Ναπολέων 
νίκησε στο Βατερλώ. Εξαιτίας αυτού το χρηματιστήριο κατέρ-
ρευσε και τότε ο Ρότσιλντ άρχισε να αγοράζει. Μέχρι να φτά-
σουν τα πραγματικά νέα στο Λονδίνο, δύο μέρες μετά, είχε 
πολλαπλασιάσει την περιουσία του (σύμφωνα με δήλωση του 
δημοσιογράφου Μάκη Προβατά στο άρθρο του Γιάννη Πανταζό-
πουλου, Τι αποτελεί είδηση σήμερα; 5 Έλληνες δημοσιογράφοι 
απαντούν, Lifo, 21.01.2016 – url: https://www.lifo.gr/print/
print_feature/87218, προσπελάστηκε 10.08.2018). 

5.  Βλ. για παράδειγμα Robert Darnton, The True History of Fake 
News, The New York Review of Books, 2017 (url: https://www.
nybooks.com/daily/2017/02/13/the-true-history-of-fake-
news/, προσπελάστηκε στις 22.12.2018) και Α. Παναγόπουλος, 
Fake News and Data Analysis Μέρος Α’, Σεμινάριο Επικοινωνίας 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ, 2018 (url: https://bit.
ly/2rRn1cJ, προσπελάστηκε στις 22.12.2018). 

6.  Η επιλογή της πρόληψης δεν σημαίνει παραγνώριση της 
δυνατότητας εφαρμογής ή ακόμη και της ύπαρξη κατασταλτικών 
μεθόδων αλλά αποτελεί πραγμάτωση της ρήσης του Cesare 
Beccaria: «είναι πιο χρήσιμο να προλαμβάνουμε τα εγκλήματα 
παρά να τα τιμωρούμε» (Βλ. Στ. Αλεξιάδη, Εγκληματολογία, 
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 280).

7.  Κατά τον Ιάκ. Ι. Φαρσεδάκη, με τον όρο «πρόληψη του εγκλήμα-
τος» εννοούμε το σύνολο των στρατηγικών, των προγραμμάτων 
και των μέτρων που μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εφαρμό-
σουμε προκειμένου να παρεμποδίσουμε την διάπραξη εγκλη-
μάτων πάντοτε μέσα στα πλαίσια μιας φωτισμένης αντεγκλη-
ματικής πολιτικής. Βλ. Ιάκ. Ι. Φαρσεδάκης, Η πρόληψη του 
εγκλήματος ως μέσον αντεγκληματικής πολιτικής (url: https://
bit.ly/2rRWBYu, προσπελάστηκε στις 22.12.2018). Το Συμβού-
λιο της Ευρώπης ορίζει την αντεγκληματική πολιτική ως «το σύ-
νολο των μέτρων που τείνουν στην προστασία της κοινωνίας από 
την εγκληματικότητα, στη φροντίδα για τη μελλοντική εξέλιξη 
του εγκληματία και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του θύμα-
τος». Έτσι βλ. Conseil de l’Europe, La participation du public a 
la politique criminelle. Strasbourg, 1984, όπως αναφέρεται στο 
Α. Τσήτσουρα, «Σχέσεις μεταξύ αντεγκληματικής πολιτικής και 
εγκληματολογικής έρευνας», στο Ν. Κουράκης (επιμ.) Αντεγκλη-
ματική πολιτική. Εικοσιέξι μελέτες για τα θεωρητικά της ζητή-
ματα και τις αστοχίες κατά την εφαρμογή της, Ποινικά 42, εκδ. 
Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1994, σελ. 63. 

8.  Η έννοια του προβλήματος κατέχει εξέχουσα θέση στο θεω-
ρητικό corpus πολύ σπουδαίων στοχαστών. Για παράδειγμα ο 
Gaston Bachelard τονίζει ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να γνωρί-
ζουμε να θέτουμε τα προβλήματα, καθότι είναι εσφαλμένο να πι-

παράμετροί τους στα οποία οι προληπτικές πρακτικές κα-
λούνται να απαντήσουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
κοινωνικοϊστορικής συγκυρίας (λ.χ. «ψηφιακή εποχή», 
«κοινωνία της πληροφορίας» κ.ο.κ.).
Το φαινόμενο της παραπληροφόρησης αποκτά κρίσιμο χα-
ρακτήρα λόγω της «ψηφιακής επανάστασης» που ξεκίνησε 
το 1980 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα9. Ο Ulrich Sieber, 
αναφέρεται στις κοσμοϊστορικές αλλαγές που λαμβάνουν 
χώρα στην αυγή της ως άνω επανάστασης, υπογραμμί-
ζοντας ότι η πληροφορία έκτοτε λογίζεται ως αυτόνομο 
αγαθό, ως αυτόνομη αξία10. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από 
τους εγκληματολόγους, οι οποίοι προσεγγίζουν το φαινό-
μενο ενδιαφερόμενοι κυρίως για τις συσχετίσεις των νέων 
τεχνολογικών επιτευγμάτων με τις τροποποιήσεις-μεταβο-
λές που επισυμβαίνουν στο πεδίο των παρεκκλινουσών/
παραβατικών/εγκληματικών συμπεριφορών11, η ανάλυση 
εκ μέρους των επικοινωνιολόγων εντάσσουν την παραπλη-
ροφόρηση στο ευρύτερο συγκείμενο των επονομαζόμενων 
διαταραχών της πληροφορίας (information disorder)12. 

στεύουμε ότι τίθενται από μόνα τους -αν δεν υπάρχει πρόβλη-
μα δεν είναι δυνατό να υπάρξει επιστημονική γνώση [βλ. Gaston 
Bachelard, Η μόρφωση του επιστημονικού Πνεύματος, στο Γ. 
Κουζέλης (επιμ.), Επιστημολογία. Κείμενα, εκδ. Νήσος, 1997, 
σελ. 307]. Για τον Niklas Luhmann η διατύπωση προβλημάτων 
είναι προϋπόθεση και σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό εναλ-
λακτικών λύσεων και τη συγκριτική τους εκτίμηση - κατά συνέ-
πεια και προϋπόθεση της επιστημονικής προόδου [βλ. Niklas 
Luhmann, Η πρακτική της θεωρίας, στο Γ. Κουζέλης (επιμ.), 
Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών. Κείμενα, εκδ. Νή-
σος, 1996, σελ. 449]. Ομοίως για τον Michel Foucault η «προ-
βληματικοποίηση» καθορίζει τα στοιχεία που θα αποτελέσουν 
αυτό στο οποίο επιχειρούν να απαντήσουν οι διαφορετικές λύ-
σεις (βλ. Michel Foucault, Εξουσία, γνώση και ηθική, εκδ. Ύψι-
λον, 1987, σελ. 140).

9.  Με τον όρο «ψηφιακή επανάσταση» (σε αντιστοιχία με τους 
όρους «βιομηχανική επανάσταση» και «αγροτική επανάσταση») 
εννοούμε τη μετάβαση από την αναλογική-μηχανική 
ηλεκτρική τεχνολογία στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και τις 
ανακατατάξεις που επέφερε η πληροφορική και η τεχνολογία 
των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 
20ου αιώνα. Η Ψηφιακή Επανάσταση σηματοδότησε παράλληλα 
και την έναρξη της Εποχής της Πληροφορίας.

10.  Βλ. Ulrich Sieber, Legal Aspects of Computer-Related Crime 
in the Information Society, European Comission, 1998, σελ. 
192. Για τούτη τη μετάβαση στην κοινωνία της πληροφορίας, 
την οποία επικαλείται ο Ulrich Sieber, ο σημαντικός Γάλλος 
φιλόσοφος του 20ου αιώνα Jean-François Lyotard αναφέρει 
(στα τέλη της δεκαετίας του 1960) ότι «όπως τα κράτη-έθνη 
πολέμησαν μεταξύ τους για να κατακτήσουν τα εδάφη, κατόπιν 
για να ελέγξουν τη διάθεση και την εκμετάλλευση των πρώτων 
υλών και των φτηνών εργατικών χεριών, είναι θεμιτό να 
σκεφτούμε ότι στο μέλλον θα πολεμήσουν μεταξύ τους για 
να έχουν τον έλεγχο των πληροφοριών. Έτσι διανοίγεται ένα 
νέο πεδίο για τις βιομηχανικές και εμπορικές όπως και για τις 
στρατιωτικές και πολιτικές στρατηγικές». Βλ. Jean-François 
Lyotard, Η Μεταμοντέρνα Κατάσταση, εκδ. Γνώση, 2008, σελ. 
34.

11.  Βλ. για παράδειγμα τη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό του 
περιβάλλοντος και την τεχνική του εγκλήματος που έχει 
εύστοχα επισημάνει και αναλύσει ο Dario Melossi [Dario 
Melossi, «Η κοινωνική θεωρία και οι μεταβαλλόμενες 
αναπαραστάσεις του εγκληματία», στο Α. Κουκουτσάκη 
(επιμ.), Εικόνες εγκλήματος, Πλέθρον, 2000, σελ. 21].

12.  Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει διάφορα φαινόμενα όπως 
mis-, dis- and malinformation. αλλά και οτιδήποτε άλλο 
επιτείνει τη δυσαρέσκεια και τη δυσπιστία του κοινού απέναντι 
στα παραδοσιακά M.M.E. ή στις διαδικτυακές πλατφόρμες 
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Επομένως, η βαρύνουσα σημασία της παραπληροφόρησης 
και η ανάγκη της αποτελεσματικής της αναχαίτισης συνά-
γεται ευθέως από την τεράστια σημασία που προσέδωσαν 
οι ίδιες οι κοινωνίες στην πληροφορία (μονολεκτικά αυτό 
αποδίδεται ως «εκπληροφορισμός» των κοινωνιών, σύμ-
φωνα με τoν Lyotard13). 
Τωόντι με την πάροδο των χρόνων οι θεμελιώδεις υπο-
δομές (critical infrastructures) των κοινωνιών -κοινωνι-
ών που πορεύονταν ήδη από τις δεκαετίες του 1950 και 
1960 με βασική στόχευση τη βελτιστοποίηση της απόκτη-
σης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, αποτίμησης, μεταβίβα-
σης και διάχυσης των πληροφοριών- γίνονται ολοένα πε-
ριπλοκότερες και διασυνδεδεμένες, χάρη στην έλευση της 
ψηφιακής εποχής (διαδίκτυο14, νέες μορφές ενέργειας15 
και λοιπά ψηφιακά μέσα), η οποία συνιστά μια σαρωτι-
κή τεχνολογική αναδιάρθρωση. Η κυβέρνηση, ο στρατός, 
η αστυνομία, το σύστημα υγείας, τα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, οι τράπεζες, τα χρηματιστήρια, οι διάφοροι μη κυ-
βερνητικοί οργανισμοί αλλά και οι απλοί ιδιώτες-χρήστες 
εξαρτώνται από την ψηφιακή τεχνολογία που χρησιμο-
ποιούν προκειμένου όχι μόνο να λειτουργήσουν καλύτερα 
από τους ανταγωνιστές τους αλλά γενικά για να λειτουρ-
γήσουν. Στην εγκληματολογική βιβλιογραφία η κατάστα-
ση αυτή έχει αποτυπωθεί με τον όρο ψηφιακές υποδομές 
(digital infrastructures) των σύγχρονων κοινωνιών16.
Ο David S. Wall, διατυπώνει και τον όρο ψηφιακή σύγκλιση 
(digital convergence), η οποία μεταφράζεται απλούστερα 
στη δυνατότητα των διαφορετικών τεχνολογικών συσκευ-
ών (όπως το τηλέφωνο, η τηλεόραση και οι προσωπικοί 
υπολογιστές), να προσφέρουν παρεμφερή είδη υπηρεσι-
ών17. Η τοποθέτησή του αυτή δεν πρέπει να διαφύγει της 
προσοχής μας καθότι αποτελεί μια καίρια παρατήρηση για 
το θέμα που μας απασχολεί εν προκειμένω: η δυνατότητα 
του διαδικτύου να είναι ένας εξίσου διαθέσιμος πάροχος 
πληροφοριών (ο οποίος μάλιστα υπερτερεί σε αμεσότητα 
και χρηστικότητα), επιφέρει τη μερική ρήξη με τους καθιε-
ρωμένους/παραδεδομένους τρόπους ενημέρωσης. Πρωτί-

ενημέρωσης, όπως προπαγάνδα, ρητορικές μίσους, sloppy 
journalism κ.λπ. Βλ. David Goldberg, Responding to “Fake 
News”: Is there an alternative to law and regulation?, 
σελ. 417, (url: https://www.swlaw.edu/sites/default/
files/2018-05/417%20Goldberg.pdf, προσπελάστηκε στις 
15.12.2018). Βλ. επίσης και την αναφορά του Συμβουλίου 
της Ευρώπης που επιγράφεται ‘’Information Disorder’’ 
(url: https://rm.coe.int/information-disorder-toward-
an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c, 
προσπελάστηκε στις 27.12.2018).

13.  Βλ. Jean-François Lyotard, Η Μεταμοντέρνα Κατάσταση, εκδ. 
Γνώση, 2008, σελ. 38.

14.  Το θεμελιωδέστερο στοιχείο της δυναμικής του διαδικτύου 
είναι αναμφίβολα η ριζική σχετικοποίηση των χωροχρονικών 
αποστάσεων. Βλ. A. Afuah & C.L. Tucci, Internet business 
models and strategies (2nd ed.). New York, NY: McGraw-Hill, 
2003 όπου γίνεται λόγος για την παγκοσμιότητα του διαδικτύου 
και το πώς αυτό ταυτόχρονα μεγεθύνει και συρρικνώνει 
χωροχρονικά τον κόσμο. 

15.  Βλ. και την έννοια της Τρίτης Βιομηχανικής Επανάστασης στο 
url: https://goo.gl/J5HMJ4, προσπελάστηκε στις 22.12.2018.

16.  Βλ. Bart Simon, The Return of Panopticism: Supervision, 
Subjection and the New Surveillance, 2005, σελ. 1. 

17.  Βλ. David S. Wall, Hunting, Shooting and Phising: New 
Cybercrime Challenges for CyberCanadians In The 21st 
Century, The British Library, 2008, σελ. 6.

στως οι νέες γενιές (αν και όχι μόνο αυτές) προτιμούν την 
ειδησεογραφία online πηγών, στηριζόμενες αποκλειστι-
κά σε κινητές συσκευές (και στις ειδοποιήσεις που λαμβά-
νουν εκεί), σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.18, ενώ πα-
ραγκωνίζεται παράλληλα η παραδοσιακή δημοσιογραφία 
στα Μ.Μ.Ε. ή τα επιστημονικά άρθρα. Πέραν της ηλικιακής 
μεταβλητής, έχει παρατηρηθεί εμπειρικά ότι η ενημέρωση 
«άνωθεν» (“top – down”) προτιμάται περισσότερο από τις 
αναπτυγμένες αλλά και από τις αναπτυσσόμενες χώρες της 
Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής – 
επίσης, η προτίμηση αυτή εκδηλώνεται εντονότερα σε τε-
ταμένες περιόδους (κυρίως οικονομικοπολιτικές)19. 
Πέρα, όμως, από τα ανωτέρω θετικά, η ψηφιακή τεχνο-
λογία αποτέλεσε πρόσφορο μέσο αλλά και διευκολυντι-
κό περιβάλλον για τη διάπραξη εγκλημάτων (το γνωστό 
“dual-use problem”20). Μάλιστα, ορισμένοι μελετητές δη-
λώνουν πως η χρήση των πληροφορικών συστημάτων στο 
πεδίο του εγκλήματος είναι ίσως η σημαντικότερη πρόκλη-
ση με την οποία ήρθαν αντιμέτωπες οι κοινωνίες της πλη-
ροφορίας21. O Grabosky υποστηρίζει ότι διεξάγεται μάλι-
στα και ένας διαρκής αγώνας μεταξύ των επίσημων δομών 
και των δραστών για το ποιος θα κερδίσει την τεχνολογι-
κή πρωτοπορία!22 
Σε αυτό το περιβάλλον το φαινόμενο της παραπληροφό-
ρησης ή άλλως της διασποράς ψευδών ειδήσεων, οι δια-
δικασίες της πρόληψης πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τις 
παραμέτρους που προκύπτουν γενικότερα από την εγκλη-
ματική / παραβατική / παρεκκλίνουσα χρήση των νέων τε-

18.  Kai Shu, Amy Sliva, Suhang Wang, Jiliang Tang, Huan Liu, Fake 
News Detection on Social Media: A Data Mining Perspective, 
url: https://arxiv.org/pdf/1708.01967.pdf (προσπελάστηκε 
στις 19.07.2018).

19.  Βλ. Darrell M. West, How to combat fake news and 
disinformation, 2017 (url: https://www.brookings.edu/
research/how-to-combat-fake-news-and-disinformation/, 
προσπελάστηκε στις 16.12.2018).

20.  Θα ήταν ανεδαφικό, άλλωστε, να νομίζει κανείς ότι μπορεί 
να δρέψει μόνο του «καλούς» καρπούς της τεχνολογίας, 
παρακάμπτοντας αυτό που ορισμένοι ακαδημαϊκοί όπως ο 
Neal Katyal ονομάζουν dual-use problem, δηλαδή το ζήτημα 
που αναφύεται όταν ένα επίτευγμα, μια τεχνολογική εξέλιξη, 
μια καινοτομία κ.ά. επιδέχεται αναπόδραστα συγχρόνως και 
«θετικές» και «αρνητικές» χρήσεις (βλ. Neal Kumar Katyal, 
Criminal Law in Cyberspace, Georgetown University Law 
Center, 2000, σελ. 5).

21.  Βλ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ποινικό Δίκαιο και καταχρήσεις της 
Πληροφορικής, εκδ. Αρμενόπουλος, 2007, σελ. 1059 κ.έ. Ο 
Μιχαήλ Τσαγκατάκης γράφει ότι το ηλεκτρονικό έγκλημα 
αναδείχτηκε από το παγκόσμιο οικονομικό forum ως μια 
από τις 10 κύριες απειλές για τον πλανήτη μας και πως ο 
ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η 
G8 και η G20, το ΝΑΤΟ και αντίστοιχοι φορείς της Ασίας 
και της Αφρικής έχουν πρωτοστατήσει, αναλαμβάνοντας 
θεσμικές πρωτοβουλίες (συνθήκη της Βουδαπέστης κ.λπ.), 
αξιοποιώντας προληπτικούς και κατασταλτικούς μηχανισμούς 
(Interpol, Eurojust, EUROPOL, Certs, IC3, EGC), ενθαρρύνοντας 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες, κέντρα αριστείας (EC3, CCDCOE 
κλπ), ερευνητικούς φορείς, προωθώντας συνέργειες, την 
εκπαίδευση και επιμόρφωση (βλ. Μιχαήλ Τσαγκατάκης, Το 
ηλεκτρονικό έγκλημα, Ελληνικό Κέντρο Αριστείας για την 
Αντιμετώπιση του Κυβερνοεγλήματος, έκδοση 0.95, 2015, σελ. 
2).

22.   Βλ. P.N. Grabosky, Crime and Technology in The Global Village, 
Paper presented at the conference: Internet Crime held in 
Melbourne, 1998, σελ. 6.
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χνολογιών και του διαδικτύου. Σε ειδικότερη, βέβαια, θε-
ώρηση, όσον αφορά στην παραπληροφόρηση είναι επίσης 
απαραίτητο να διερευνηθεί εάν η μεταφορά της σε ψηφι-
ακό περιβάλλον είναι απλώς μια ποιοτική αλλαγή/αλλα-
γή πλαισίου ή συνοδεύεται και με ποσοτικές διαφοροποι-
ήσεις/εντασιακές διαφορές ούτως ώστε να μπορούμε να 
πούμε πως η αυξανόμενη ζήτηση για “fake news” ενδέχε-
ται να είναι ένα παραπροϊόν των ταχύτερων ειδησεογρα-
φικών κύκλων (news cycles) και των αναρτήσεων με συ-
νοπτική μορφή (χαρακτηριστικά γνωρίσματα των social 
media, μαζί με την αντιμετώπιση της παραγωγής ειδήσε-
ων σαν να επρόκειτο για επιχείρηση και όχι για δημόσιο 
λειτούργημα). Επιπρόσθετα, η χρήση bots στη διασπορά 
ψευδών ειδήσεων «θολώνει» τα νερά αναφορικά με την 
κατηγοριοποίηση της συμπεριφοράς σε «γνήσιο έγκλη-
μα» διαδικτύου ή σε παραδοσιακό έγκλημα23 για το οποίο 
απλώς διανοίχτηκαν δυνατότητες για νέους και προσφορό-
τερους τρόπους τέλεσης. 
Όταν πρωτοεμφανίστηκε η ψηφιακή τεχνολογία και ιδιαί-
τερα η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι 
δράστες ήταν πιο εύκολο να εντοπιστούν για τον απλού-
στατο λόγο ότι το μεγάλο κόστος απόκτησης της τεχνολο-
γίας αυτής επέτρεπε σε ένα πολύ στενό κύκλο ανθρώπων 
και σε συγκεκριμένες εταιρίες να τη χρησιμοποιούν. Εντού-
τοις, σήμερα η πρόσβαση στην τεχνολογία είναι πολύ ευ-
κολότερη για τον καθένα μας, γεγονός που οδηγεί στην 
πληθώρα των ενδεχόμενων δραστών (δραστών που απο-
λαμβάνουν μάλιστα το πλεονέκτημα της ανωνυμίας24) και, 
συνεπώς, δυσχεραίνεται το έργο του όποιου κοινωνικού 
ελέγχου25. Επίσης, τα αποτελέσματά των εν λόγων πρά-
ξεων γίνονται ταυτόχρονα αισθητά σε πολλούς στόχους 
ανεξαρτήτως εδαφικού περιορισμού -εξάλλου αυτού του 
είδους τα εγκλήματα είναι θεωρητικώς θεματοποιημένα 
ως «εγκλήματα χωρίς πατρίδα», λόγω του διασυνορια-
κού τους χαρακτήρα που δεν περιορίζεται στη βάση των 

23.  Ο Ιωάννης Αγγελής διακρίνει τα ηλεκτρονικά εγκλήματα 
ως εξής: α) εγκλήματα που διαπράττονται τόσο σε κοινό 
περιβάλλον όσο και στο διαδίκτυο (internet), π.χ. η 
συκοφαντική δυσφήμηση, η αντιγραφή ενός πνευματικού 
έργου π.χ. μουσικού τραγουδιού (άρθρο 66 ν. 2121/1993) ή 
ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, η πορνογραφία 
ανηλίκων κ.λπ. Όταν το έγκλημα αυτό τελεστεί σε περιβάλλον 
internet, τότε πρόκειται για έγκλημα σχετιζόμενο με 
τον κυβερνοχώρο ή για έγκλημα που διαπράττεται στον 
κυβερνοχώρο ή για έγκλημα που διαπράττεται με τη βοήθεια 
του κυβερνοχώρου (internet related crime). β) εγκλήματα που 
διαπράττονται μόνο σε περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(εννοείται χωρίς τη χρήση του διαδικτύου), π.χ. τα εγκλήματα 
που προβλέπονται από το άρθρο 370Γ παρ. 1 ΠΚ, όπως η χωρίς 
δικαίωμα αντιγραφή προγράμματος από δισκέτα ή CD-ROM ή σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. γ) γνήσια εγκλήματα κυβερνοχώρου 
ή δικτύου με την έννοια της ποινικοποίησης συμπεριφοράς που 
έχει σχέση αποκλειστικά με τον κυβερνοχώρο, π.χ. η παράνομη 
ή χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
(hacking). (έτσι Ιωάν. Αγγελής, Η προς ψήφιση σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο: 
Η σχέση της με την ελληνική έννομη τάξη, Νομική Επιθεώρηση, 
τεύχος 30). Βλ. Φ. Σπυρόπουλο, Χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών, σειρά ΠΟΙΝΙΚΑ αρ. 86, 
εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, υποσ. 3.

24.  Βλ. Sara M. Smyth, Mind the Gap: A New Model for Internet 
Child Pornography Regulation in Canada, 2007, σελ. 61.

25.  Βλ. Rob D ’Ovidio, The Evolution of Computers and Crime: 
Complicating Security Practice, Security Journal, 2007, σελ. 
46.

φυσικών γεωγραφικών ορίων26. Ακόμη, καθώς το κόστος 
συμμετοχής στο έγκλημα, το κόστος διάπραξής του αλλά 
και ο κίνδυνος ανακάλυψης27, 28 (συνυπολογίζοντας και τη 
δυσκολία στη συλλογή «ηλεκτρονικών αποδείξεων29) του 
δράστη είναι μικρός, το ηλεκτρονικό έγκλημα μπορεί να 
αποδίδει μεγάλα κέρδη [(σε επίπεδο και ανάλυσης κόστους 
– οφέλους (ορθολογική επιλογή30)] - συνεπώς το ηλεκτρο-

26.  K. Vishnu Konoorayar, Regulating Cyberspace: The Emerging 
Problems and Challenges, Cochin University Law Review, 2003, 
σελ. 414.

27.  Ο εντοπισμός ενός ψηφιακού εγκληματία, κατά κανόνα, είναι 
πολύ δύσκολος (αν και όχι ακατόρθωτος) να προσδιοριστεί, 
όπως και ο (πραγματικός) τόπος τέλεσής του και αυτό 
γιατί μπορεί ο δράστης να εντοπιστεί σε ένα συγκεκριμένο 
τόπο, τα αποδεικτικά στοιχεία, όμως, να βρίσκονται σε 
διαφορετική και απομακρυσμένη χώρα ή και να βρίσκονται 
ταυτόχρονα σε πολλές διαφορετικές χώρες. Ακόμα πιο 
δύσκολη είναι η περίπτωση της παραπληροφόρησης που 
μας απασχολεί, για την ευρεία διασπορά της ευθύνονται 
τα λεγόμενα (κακά) “bots”, ήτοι συστήματα πληροφοριών 
επηρεασμένα από κακόβουλα λογισμικά τα οποία μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για μαζικές επιθέσεις ή εν προκειμένω 
για αναπαραγωγή και διασπορά (ψευδών) πληροφοριών 
από αυτόν που έχει αποκτήσει πρόσβαση στον χειρισμό 
συγκεκριμένων δυνατοτήτων των συστημάτων (βλ. ανάλυση 
στο url: https://privacy.ellak.gr/2017/04/11/botnets-i-strati-
ipologiston-zompi-pou-apoferoun-ekatommiria/, προσπέλαση 
01.01.2019). Βλ. Emilio Ferrara, Onur Varol, Clayton Davis, 
Filippo Menczer, and Alessandro Flammini, “The Rise of Social 
Bots,” Communications of the ACM, July, 2016 και Chengcheng 
Shao, Giovanni Luca Ciampaglia, Onur Varol, Alessandro 
Flammini, and Filippo Menczer, The spread of fake news by 
social bots (url: https://andyblackassociates.co.uk/wp-
content/uploads/2015/06/fakenewsbots.pdf, προσπελάστηκε 
στις 9.12.2018).

28.  Η κρυπτογράφηση φαίνεται τόσο αποτελεσματική που 
χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο ακόμη και για τη διενέργεια 
παράνομων πράξεων, οι οποίες πρέπει να κρατηθούν 
κρυφές και από την κοινή θέα αλλά και από τις αρχές («εν 
κρυπτώ και παραβύστω»!). Βλ. ενδεικτικά το αναλυτικό 
άρθρο-ρεπορτάζ του Κ. Δεληγιάννη, Ο κόσμος του σκοτεινού 
Ίντερνετ, εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 4 Μαΐου 2014, σελ. 29, 
στο οποίο εξηγείται και αναλύεται η έννοια του «Σκοτεινού 
Διαδικτύου» (“darknet”). Ειδικότερα, το darknet είναι ένα 
δίκτυο το οποίο αποτελείται από servers οι οποίοι βασίζονται 
σε τεχνολογίες κρυπτογράφησης για να ανταλλάσσουν 
δεδομένα «καμουφλάροντας» και αποκρύπτοντας τα 
ηλεκτρονικά ίχνη και πρόσβαση σε αυτό έχουν μόνο χρήστες 
που έχουν εγκαταστήσει ανάλογο μηχανισμό στη συσκευή 
τους (πρόσφατα μάλιστα το “darknet” απέκτησε τη δική του 
μηχανή αναζήτησης σελίδων με το όνομα “Grams”). To darknet 
χρησιμοποιείται κυρίως για παράνομες δραστηριότητες και 
συναλλαγές.

29.  Υπάρχει δυσκολία στη συλλογή των λεγόμενων «ηλεκτρονικών 
αποδείξεων», δηλαδή των κατάλληλων πειστηρίων και 
αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή 
μέσα στα υπολογιστικά συστήματα και είναι απαραίτητα για 
την εξιχνίαση των ηλεκτρονικών εγκλημάτων καθώς τα 
στοιχεία αυτά μπορούν να είναι κρυμμένα, κρυπτογραφημένα, 
φορτωμένα με ιούς και ενδεχομένως διασκορπισμένα 
οπουδήποτε στον κόσμο. Βλ. Marc. M. Goodman, “Why The 
Police Don’t Care About Computer Crime”, Harvard Journal of 
law and Technology, 1997 σελ. 483, Marie-Helen Maras Jones, 
Computer Forensics: Cybercriminals, Laws, and Evidence 2nd 
Edition, Bartlett Learning, 2014 και Eoghan Casey, Digital 
Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers 
and the Internet, Academic Press; 3rd edition 2011 σελ. 7-14.

30.  Αναλυτικά για τη θεωρία ορθολογικής επιλογής βλ. Μ. 
Γαλανού, Περί της οικονομικής ανάλυσης του συστήματος της 
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νικό περιβάλλον είναι κατά πολύ ελκυστικότερο για τους 
δράστες31. Επιπλέον, η καταγραφή της ηλεκτρονικής / δι-
αδικτυακής εγκληματικότητας δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα, καθώς ελάχιστες περιπτώσεις εγκλημά-
των αυτής της τάξεως καταγγέλλονται διεθνώς32 με άμε-
ση συνέπεια και το μέγεθός της να χαρακτηρίζεται ακόμα 
πιο «σκοτεινό» από ότι το έγκλημα στο φυσικό κόσμο. Επι-
προσθέτως, ο αριθμός των θυμάτων τους -και καθώς και 
οι διαστάσεις της θυματοποίησης- συγκρινόμενος με εκεί-
νο των παραδοσιακών τρόπων τέλεσης εγκλημάτων είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερος33. 
Όσον αφορά στα ζητήματα δικαιοδοσίας, αναδύονται προ-
βλήματα είτε θετικής δικαιοδοσίας, υπό την έννοια της 
διεκδίκησης της εκδίκασης της υπόθεσης από περισσό-
τερα του ενός κρατών, είτε αρνητικής δικαιοδοσίας με την 
έννοια ότι κανένα κράτος δεν αξιώνει δικαιοδοσία στην 
εκάστοτε υπόθεση34. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι ως επί το 
πλείστον για την διερεύνηση του εγκλήματος μέσω διαδι-
κτύου απαιτείται συνεργασία35 τουλάχιστον δύο κρατών 
(του κράτους που γίνεται αντιληπτή η εξωτερίκευση του 
εγκλήματος και του κράτους όπου βρίσκονται αποθηκευμέ-
να τα αποδεικτικά στοιχεία), τα πράγματα περιπλέκονται 
ακόμη περισσότερο, καθόσον η συνεργασία των κρατών 
είναι ένα δυσεπίτευκτο εγχείρημα, αφού προσκρούουμε 
πάντοτε στη διαχρονική αντινομία μεταξύ της απουσίας 
ενός international consensus36 για το τι συνιστά εγκλημα-
τική συμπεριφορά (όπως και πότε αυτή στοιχειοθετείται) 
και της ταυτόχρονης παρουσίας πληθώρας διαφορετικών 
ορισμών. Βρισκόμαστε, δηλαδή, ενώπιον μιας διχοτομίας 

ποινικής δικαιοσύνης, ΠοινΔικ 1/2008, σελ. 81-82. Βλ. και Κ. 
Δ. Σπινέλλη, Εγκληματολογία – Σύγχρονες και παλαιότερες 
κατευθύνσεις, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2005, 2η εκδ., σελ. 177-178.

31.  Neal Kumar Katyal, Criminal Law in Cyberspace, Georgetown 
University Law Center, 2000, σελ. 4.

32.  Υπολογίζεται ότι μόνο το 15% αναφέρεται στις Αρχές, βλ. 
Ιακ. Φαρσεδάκης, Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η 
αντιμετώπισή του (url: https://criminology.panteion.gr/
attachments/article/386/j%20farsedakis%20%CE%BA%CF%85%
CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%
CE%BFs.pdf, προσπελάστηκε στις 24.12.2018). 

33.  Τα ψηφιακά εγκλήματα διαφέρουν από τα παραδοσιακά 
εγκλήματα στα εξής χαρακτηριστικά σημεία: α) Διαπράττονται 
συνήθως από μακρινή απόσταση, β) ο εντοπισμός του 
ψηφιακού εγκληματία είναι τεχνολογικά περίπλοκος, γ) 
αποδίδουν μεγάλα κέρδη με μικρό κίνδυνο ανακάλυψης του 
δράστη τους, δ) ο αριθμός των θυμάτων τους συγκρινόμενος 
με εκείνο των παραδοσιακών εγκλημάτων είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερος, ε) οι οικονομικές απώλειες που προξενούνται 
στα «ψηφιακά» θύματα είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες 
των θυμάτων των παραδοσιακών εγκλημάτων και στ) στο 
μεγαλύτερο μέρος τους δεν καταγράφονται από καμία 
επίσημη αρχή, δηλ. ο «σκοτεινός αριθμός» τους είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός – βλ. Χρ. Τσουραμάνη, Ψηφιακή Εγκληματικότητα, 
Η (αν)ασφαλής όψη του Διαδικτύου, εκδ. Κατσαρού, Αθήνα, 
2005, σελ. 7-8. 

34.  Βλ. Susan W. Brenner & Bert-Jaap Koops, Approaches to 
Cybercrime Jurisdiction, Journal of High Technology Law, 
2004, σελ. 3.

35.  Βλ. N. Parisi & D. Rinoldi, Recent Evolutions in the Fight 
against Corruption in the International Trade Law, Le droit des 
affaires internationales, 2004, σελ. 1.

36.  Βλ. Andra Terbea, The Internal Market for Gambling Services 
And The Need For A Cleaner Proportionality Test, Master 
Programme In European Business Law, Spring 2010, σελ. 43. 

ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση του ηλεκτρονικού εγκλή-
ματος -η οποία ίσως να επιτάσσει όχι μόνο τη σταδιακή 
ομογενοποίηση του δικαίου σε διεθνές επίπεδο (οικουμενι-
κό δίκαιο, jus commune κ.λπ.) αλλά και μια αναθεώρηση 
του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε την έννομη τάξη, όπως 
θα έλεγε και η Mireille Delmas-Marty37- και στην εδαφικό-
τητα της εγχώριας νομοθεσίας38. Προς αυτήν την κατεύ-
θυνση έχουν αναλυφθεί σχετικές πρωτοβουλίες σε διεθνές 
επίπεδο (π.χ. η Σύμβαση της Βουδαπέστης για το κυβερνο-
έγκλημα στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης).
Τέλος, η ιδέα μιας διαπαντός αποτελεσματικής και “νικη-
φόρας” καθώς και ανεμπόδιστης πρόληψης δεν μπορεί 
κατά τη γνώμη μας να επιτευχθεί, και ιδίως εάν λάβου-
με υπόψιν μας και έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι οι 
εκάστοτε επιλύσεις είναι έμφορτες με νέα προβλήματα39. 
Πιο συγκεκριμένα, όταν γίνεται λόγος για πολιτικές και 
πρακτικές αντιμετώπισης του εγκλήματος, κατά τον σχε-
διασμό τους θεωρείται ενδεδειγμένο λαμβάνουμε υπόψη 
τον τρόπο με τον οποίο οι εγκληματίες προσαρμόζονται 
στα νέα δεδομένα. Οι Russell G. Smith, Nicholas Wolanin 
και Glenn Worthington γράφουν ότι έχουν διαγνωστεί έξι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η εγκληματική δραστηριό-
τητα μετατοπίζεται ως συνέπεια εφαρμογής αντεγκλημα-
τικών μέτρων40 (μετατοπίσεις χωροχρονικές, μετατοπίσεις 
στο modus operandi, στα πρόσωπα που τελούν τα αδική-
ματα, στο είδος των εγκλημάτων, στους στόχους)41. Συγ-

37.  Πρβλ. Μ. Delmas – Μarty, Πρότυπα και τάσεις αντεγκληματικής 
πολιτικής, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005. 

38.  Bλ. για παράδειγμα Fausto Pocar, New Challenges for 
International Rule Against Cyber-Crime, Kluwer Academic 
Publishers, Netherland, 2004, σελ. 28. 

39.  Βλ. Helmut Wilke, Εισαγωγή στη συστημική θεωρία, εκδ. 
Κριτική, 1997, σελ. 111, 119 και 130. Με κάθε φανέρωση 
υπάρχει και μια απόκρυψη όπως δείχνει περίτεχνα ο Paul de 
Man στο μείζον έργο του “Blindness and Insight. Essays in the 
Rhetoric of Contemporary Criticism”, University Of Minnesota 
Press; 2nd Revised edition, 1983.

40.  Ο Soumyo D. Moitra έχει προτείνει τη δημιουργία ενός 
σύγχρονου μοντέλου εξομοιωτή αντεγκληματικής πολιτικής 
το οποίο μας επιτρέπει να παρατηρούμε πώς θα εξελιχθεί το 
έγκλημα αν υποβληθεί σε ορισμένα αντεγκληματικά μέτρα 
και μέτρα ασφαλείας (βλ. Soumyo D. Moitra, Developing 
Policies for Cybercrime, European Journal of Crime, Criminal 
Law and Criminal Justice, Netherlands, 2005, σελ. 458-459). 
Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει και εγκληματολογική 
κατεύθυνση που ονομάζεται ψηφιακή ή υπολογιστική 
εγκληματολογία (digital ή computational criminology) και 
χρησιμοποιεί μεθόδους και γνώσεις από την πληροφορική και 
τα εφαρμοσμένα μαθηματικά με σκοπό (κατέχοντας αυτό το 
διεπιστημονικό οπλοστάσιο) να συνδράμει στην κατανόηση 
σύνθετων εγκληματικών φαινομένων και να προτείνει λύσεις 
για σχετικά προβλήματα (π.χ. κατασκευή λογισμικού για 
πρόληψη ηλεκτρονικών εγκλημάτων, αναγνώριση ταυτότητας 
και εντοπισμό hackers). Έτσι, βλ. Richard Berk, Algorithmic 
Criminology, Department of Statistics Department of 
Criminology University of Pennsylvania, 2012, σελ. 1-3.

41.  Βλ. Russell Smith, Nicolas Wolanin & Glenn Worthington, 
e-crime solutions and crime displacement, (url: https://
aic.gov.au/publications/tandi/tandi243, προσπελάστηκε 
στις 24.12.2018). Για παράδειγμα η δημιουργία πιστωτικών 
καρτών ως μέτρο για την αποφυγή κλοπής μετρητών 
οδήγησε σε νέες εγκληματικές ευκαιρίες με την κλοπή των 
στοιχείων του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας που 
βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή. Άρα, είναι προτιμότερο να 
σκεφτούμε την αντεγκληματική πολιτική ως μια διαδικασία 
διαρκούς ενημέρωσης για τις εξελίξεις που τρέχουν και 
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χρόνως, το πεδίο εμβέλειας της αντεγκληματικής πολιτι-
κής και των μεθόδων-τεχνικών της επιστημονικής έρευνας 
που η πρώτη επιστρατεύει καθώς και των πρακτικών πρό-
ληψης δεν καθορίζεται μόνο εμμενώς αλλά και εξωτερι-
κά από τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζονται η δημοκρα-
τία και τα Δικαιώματα του ανθρώπου42, καθώς επίσης και 
από την οικονομική διάσταση και την περαιτέρω απρόσκο-
πτη εξέλιξη της τεχνολογίας43. Σχετικά με την προλεχθεί-
σα αλληλόδραση μεταξύ επιστήμης και αντεγκληματικής 
πολιτικής, υποστηρίζουμε ότι ο επιστημονικός λόγος είναι 
πηγή αντεγκληματικής πολιτικής44 και διατυπώνει προτά-
σεις σχετικά με το ρόλο και τους στόχους του συστήματος 
απονομής ποινικής δικαιοσύνης (ΣΑΠΔ)45 στην αντιμετώ-
πιση της εγκληματικότητας, όμως χρειάζεται να διατηρεί 
μια απόσταση46 ασφαλείας από το σύστημα (αποφεύγοντας 
την άκριτη υιοθέτηση των εκλογικεύσεών του) και να το 
ενθαρρύνει να αναστοχαστεί. Κατά συνέπεια, ένα ακόμη 
άξιο αναφοράς πρόσκομμα είναι και η μερική ασυμβατότη-
τα που προκύπτει μεταξύ της εγκληματολογικής έρευνας 
και της πρόσληψης και αξιοποίησής της από την Πολιτεία47.
Οι προσπάθειες κατηγοριοποίησης του συνόλου των προ-
ληπτικών μέτρων έχουν καταλήξει σε διάφορες τυπολογί-
ες, ανάλογα με τα ταξινομητικά κριτήρια, και ειδικότερα 
βασισμένες είτε στη γεωγραφική κατανομή των μέτρων, 
είτε στη βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη ισχύ τους, είτε 
στο αν τα μέτρα αφορούν σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα 
προς διευθέτηση ή δύνανται να επεκταθούν και ευρύτε-
ρα καθώς και σε ταξινομήσεις με βάση το ποιος λογοδοτεί/
φέρει ευθύνη (accountable parties), ανάλογα με το ποιος 
αναλαμβάνει την απαιτούμενη προληπτική δράση, ανάλο-
γα με το αν τα μέτρα είναι εστιασμένα αποκλειστικά στην 
παραπληροφόρηση ή κατευθύνονται προς τη γενικευμένη 
δυσπιστία του κοινού απέναντι στα media, ανάλογα με το 
αν οι λύσεις είναι νομοθετικές ή εξωνομικές, αν οι ρυθμί-
σεις είναι εξωτερικά επιβαλλόμενες ή πρόκειται περί αυτο-
ρυθμίσεων κ.ο.κ.48 Λαμβάνοντας υπόψιν μας τα ανωτέρω, 

ανατροφοδότησης παρά ως εισηγητή οριστικών λύσεων-
απαντήσεων.

42.  Βλ. ενδεικτικά Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Εγκληματολογία και 
δικαιώματα του ανθρώπου, στο Ποινικές επιστήμες: θεωρία 
και πράξη. Προσφορά τιμής στην Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, 
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2008, σελ. 1441-1448.

43.  Βλ. Mathieu Deflem, Technology and the Internationalization 
of Policing: A Comparative Historical Perspective, Justice 
Quarterly 19(3), 2002, σελ. 454.

44.  Πρβλ. Στ. Αλεξιάδη, Εγκληματολογία, όπ. π., σελ. 277 επ. 
όπου και εκτενής ανάλυση. 

45.  Αναφορικά με την ανάλυση του συστήματος ποινικής 
δικαιοσύνης πρβλ. Κ.Δ. Σπινέλλη, Διερεύνηση του Συστήματος 
Ποινικής Δικαιοσύνης, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2007.

46.  «Η κριτική είναι θέμα σωστής απόστασης», όπως γράφει και 
ο Walter Benjamin (βλ. Walter Benjamin, Μονόδρομος, εκδ. 
Άγρα, 2006). 

47.  Βλ. ενδεικτικά Α. Τσήτουρα, «Σχέσεις μεταξύ αντεγκληματικής 
πολιτικής και εγκληματολογικής έρευνας» στο Ν. Κουράκης 
(επιμ.) Αντεγκληματική πολιτική. Εικοσιεξι μελέτες για τα 
θεωρητικά της ζητήματα και τις αστοχίες κατά την εφαρμογή 
της, εκδ. Σάκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1994 σελ. 65-66.

48.  Βλ. ενδεικτικά David Goldberg, Responding to “Fake News”: 
Is there an alternative to law and regulation?, σελ. 417, (url: 
https://www.swlaw.edu/sites/default/files/2018-05/417%20
Goldberg.pdf, προσπελάστηκε στις 15.12.2018), Daniel Funke, 

από ποινική και εγκληματολογική σκοπιά προσεγγίζεται 
κατωτέρω το ζήτημα της (πρωτογενούς)49 πρόληψης υπό 
την γενική ποινική, την περιστασιακή και την κοινωνική 
μορφή (προκειμένου να γίνουν και επιπλέον ορατη η λογι-
κή που διακατέχει την εφαρμογή τους).

2.  Πρόληψη της παραπληροφόρησης 
στο διαδίκτυο με ποινικές διατάξεις 

Σύμφωνα με το βασικό σκεπτικό της ποινικής γενικής πρό-
ληψης οι στόχοι της επιτυγχάνονται όταν οι πολίτες απέ-
χουν από την διάπραξη εγκλημάτων εξαιτίας του ότι φο-
βούνται την ποινή που προβλέπεται στον νόμο, αλλά και 
λόγω της παιδαγωγικής λειτουργίας που αυτός ο νόμος 
ασκεί στους πολίτες50, χρησιμεύοντας ως πυξίδα που τους 
δείχνει τον ορθό δρόμο της συμμόρφωσης προς τον εγκε-
κριμένο κοινωνικό κανόνα51. Η διασπορά ψευδών ειδήσε-
ων αντιμετωπίζεται ως ποινικό αδίκημα σε αρκετές έννο-
μες τάξεις52. 

A guide to anti-misinformation actions around the world (url: 
https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/, 
προσπελάστηκε στις 14.12.2018) και Gulizar Haciyakupoglu, 
Jennifer Yang Hui, V. S. Suguna, Dymples Leong, and 
Muhammad Faizal Bin Abdul Rahman, Countering Fake News. 
A Survey of Recent Global Initiatives, S. Rajaratnam School of 
International Studies, 2018, σελ. 7 (url: https://www.rsis.edu.
sg/wpcontent/uploads/2018/03/PR180307_Countering-Fake-
News.pdf, προσπελάστηκε στις 01.01.2019). 

49.  Η πρωτογενής πρόληψη έχει απώτερο στόχο (άμεσο ή 
έμμεσο) την αποδυνάμωση εγκληματογόνων παραγόντων 
και την αποτροπή της εκδήλωσης κοινωνικών καταστάσεων 
και συμπεριφορών που θεωρούνται εγκληματικές. Βλ. 
Γ. Π. Νικολόπουλος, Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέας 
αντεγκληματικής πολιτικής: Το πρόγραμμα της Χάγης και η 
εφαρμογή του, εκδ. Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, σελ. 
9-33.

50.  Για την αποτρεπτική λειτουργία και τα συγκριτικά 
αποτελέσματα των (ποινικών) κανόνων δικαίου βλ. την 
εμπεριστατωμένη ανάλυση του Λ. Κοτσαλή, Ποινική δογματική 
και αντεγκληματική πολιτική: σχέση τριβής; εις: Αντ. Μαγγανά 
(εκδ. επιμ.), Τιμητικός τόμος για την Αλίκη Γιωτοπούλου – 
Μαραγκοπούλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003, τομ. 
Ι, σελ. 645 επ.

51.  Η ποινική πρόληψη, δηλαδή εκείνη την οποία επιχειρούμε 
να εφαρμόσουμε χρησιμοποιώντας ως μέσον τον ποινικό 
νόμο, διακρίνεται σε γενική και σε ειδική. Η ειδική (για 
την οποία τα ερευνητικά δεδομένα όσον αφορά το ζήτημα 
της παραπληροφόρησης δεν είναι επαρκή ώστε να την 
συμπεριλάβουμε στο εν λόγω πόνημα) απευθύνεται σε όσους 
έχουν ήδη παραβεί τον νόμο και οι στόχοι της επιτυγχάνονται 
ή θεωρείται ότι επιτυγχάνονται με την επιβολή και εκτέλεση 
μιας ποινής, προκειμένου οι δράστες να βελτιωθούν ή 
να εξουδετερωθούν και να μην υποτροπιάσουν. Βλ. Ιάκ. 
Ι. Φαρσεδάκης, Η πρόληψη του εγκλήματος ως μέσον 
αντεγκληματικής πολιτικής (url: https://bit.ly/2rRWBYu, 
προσπελάστηκε στις 22.12.2018). Για την έννοια της γενικής 
πρόληψης πρβλ. ενδεικτικώς Ν. Ανδρουλάκη, Ποινικό 
Δίκαιο – Γενικό Μέρος – Θεωρία για το έγκλημα, εκδ. Π. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα 2000, σελ. 41 επ. και Ν. Κουράκη, Εισαγωγή 
στη θεωρία της ποινής, εκδ. Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2000, 
σελ. 29 επ. Ειδικότερα για τη γενική πρόληψη και τη σχέση 
της με την αποτελεσματικότητα των ποινικών νόμων βλ. Έφη 
Λαμπροπούλου, Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου και των 
θεσμών της ποινικής δικαιοσύνης, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 
2012, σελ. 185 επ.

52.  Για την αποτελεσματικότητα των ποινών στην πρόληψη των 
εγκλημάτων πρβλ. και τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας 
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Με την ενδεικτική (και όχι εξαντλητική) μνεία σε χώρες που 
έχουν προβεί σε ποινικοποίηση της παραπληροφόρησης θα 
καταδειχθούν έστω και ακροθιγώς οι αδυναμίες53 της πρό-
ληψης μέσω ποινικών διατάξεων με ποικίλες ενστάσεις οι 
οποίες εγείρονται.
Χώρες στις οποίες ενδεικτικά διαπιστώθηκε ότι υπάρ-
χει νομοθετική πρόβλεψη για τη δημοσίευση και δια-
σπορά ψευδών ειδήσεων και τη δημόσια παραπληρο-
φόρηση54, είναι οι εξής: Ελλάδα55, Κύπρος56, Κίνα57, 
Ουγκάντα και Ζιμπάμπουε58, Γερμανία59, Καναδάς60, 

των Α. Μαγγανά, Μ. Ζάννη, Στ. Παπαμιχαήλ και Γ. Λάζου, 
Εγκλήματα, ποινές και ελληνική κοινή γνώμη, ΠοινΔικ 
8-9/2002, σελ. 943 επ.

53.  Από την άλλη πλευρά για ερμηνεία πιθανής αναποτελεσμα-
τικότητας των ποινικών νόμων πρβλ. Έφη Λαμπροπούλου, 
Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου και των θεσμών της 
ποινικής δικαιοσύνης, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2012, σελ. 179 
επ.

54.  Τα διάφορα ορολογικά ζητήματα σχετικά με την καταλληλό-
τητα της χρήσης των εννοιών «ψευδείς ειδήσεις» και «παρα-
πληροφόρηση» (κάποιες χώρες επικαλούνται τον πρώτο όρο 
ενώ άλλες τον δεύτερο) είναι σημαντικά. Η συμπεριληπτική 
ικανότητα του δεύτερου όρου είναι σαφώς μεγαλύτερη καθό-
σον μπορεί να ενσωματώσει πρακτικές που ξεπερνούν οτιδή-
ποτε μοιάζει με «ειδήσεις» [λ.χ. φήμες, μορφές αυτοματοποι-
ημένων λογαριασμών που χρησιμοποιούνται για Astroturfing 
(παραπλανητική πρακτική παρουσίασης μιας οργανωμένης 
εκστρατείας μάρκετινγκ ή δημοσίων σχέσεων με το πρόσχη-
μα των αυτόκλητων σχολίων από το κοινό), δίκτυα ψεύτικων 
followers, κατασκευασμένες πληροφορίες αναμεμειγμένες με 
γεγονότα, στοχοθετημένες διαφημίσεις, βίντεο, memes, πρα-
κτικές που έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία όχι την παρα-
γωγή της είδησης, τουτέστιν με τον σχολιασμό, την κοινοποί-
ηση, το tweeting και το re-tweeting κ.λπ.]. Οπότε, μια νομική 
πρόληψη που προσβλέπει στη βαθμιαία εναρμόνιση των δικαί-
ων ενδεχομένως να χρειαστεί να προκρίνει τον όρο παραπλη-
ροφόρηση (ποια εκδοχή της θα προτιμηθεί βέβαια από τις 2 
-misinformation ή disinformation- εξαρτάται από την υποκει-
μενική υπόσταση που θα επικρατήσει, η δεύτερη εκδοχή δη-
λαδή επικεντρώνεται αποκλειστικά στις εμπρόθετες συμπερι-
φορές ενώ η πρώτη είναι και επιδεκτική αμέλειας). Βλ. και 
την αναφορά της Ομάδας Ειδικών Υψηλού Επιπέδου (High 
Level Expert Group – HLEG) για λογαριασμό της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, όπου προτείνονται οι όροι “disinformation” 
και “misinformation” (url: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/final-report-high-levelexpert-group-
fake-news-and-online-disinformation, προσπελάστηκε στις 
06.09.2018).

55.  Ά. 191 ΠΚ καθώς και α. 162 ΠΚ.
56.  Βλ. Κυπριακό Ποινικό Κώδικα, Κεφ. 154, άρθρο 50, με τίτλο: 

«Δημοσίευση ψευδών ειδήσεων, κλπ» (url: http://www.cylaw.
org/nomoi/enop/non-ind/0_154/full.html, προσπελάστηκε 
στις 26.12.2018). 

57.  Βλ .  h t tps ://www.poynter.o rg/news/gu ide-ant i -
misinformation-actions-around-world?fbclid=IwAR0nUeJaoo
XX3C2OjzDrBOFy5lbvU3Hqp57rJPoqx133Cs7xy1W4IezwANg, 
προσπελάστηκε στις 14.12.2018.

58.  Για Ουγκάντα και Ζιμπάμπουε βλ. David Goldberg, Responding 
to “Fake News”: Is there an alternative to law and regulation?, 
σελ. 425, (url: https://www.swlaw.edu/sites/default/
files/2018-05/417%20Goldberg.pdf, προσπελάστηκε στις 
15.12.2018).

59.  Βλ. Joe Miller, Germany Votes for 50m Euro Social Media 
Fines, BBC, 2017 (url: http://www.bbc.co.uk/news/
technology-40444354, προσπελάστηκε στις 26.12.2018).

60.  Βλ. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/
section-181.html, προσπελάστηκε στις 26.12.2018.

Ιταλία61, Γαλλία62, Λευκορωσία63, Αίγυπτος64 και Κένυα65. 
2.2.3 Παρά τις ουσιώδεις διαφοροποιήσεις σχεδόν σε όλα 
τα σημεία [ως προς την αντικειμενική και υποκειμενική 
υπόσταση, ως προς τον χρόνο αποπεράτωσης του εγκλή-
ματος, ως προς το πότε κρίνονται ικανές οι ειδήσεις να 
επιδράσουν προκαλώντας φόβο ή ανησυχία στο κοινό, ως 
προς την αυστηρότητα των προβλεπόμενων ποινών, ως 
προς το πόσο πεπαλαιωμένες ή επίκαιρες είναι οι ρυθμί-
σεις ούτως ώστε να χαίρουν εφαρμογής στο διαδίκτυο και 
στα συστήματα πληροφοριών66, ως προς τα φέροντα την 
ευθύνη μέρη (accountable parties67) κ.ο.κ.], οι διατάξεις 
συγκλίνουν στο ότι αποβλέπουν στην αποτροπή του κλο-
νισμού της δημόσιας τάξης ή της εμπιστοσύνης του κοινού 
προς το κράτος και τα όργανά του, στην αποτροπή συμπε-
ριφορών που μπορούν να παραβλάψουν με οποιοδήποτε 
τρόπο την κοινή ειρήνη και ευταξία. Εν ολίγοις, είναι κοι-
νώς αποδεκτό ότι με την ενέργεια του δράστη θίγεται (τί-

61.  Βλ. http://www.altalex.com/documents/news/2014/08/25/
delle-contravvenzioni-di-polizia, προσπελάστηκε στις 
26.12.2018.

62.  Το άρθρο 27 του Γαλλικού περί τύπου νόμου απαγορεύει τη 
διάδοση ειδήσεων πλαστών ή παραποιημένων [Ciara Nu-
gent, France Is Voting on a Law Banning Fake News. Here’s 
How it could Work, Time, Ιούνιος 2018 (url: http://time.
com/5304611/france-fake-news-law-macron/, προσπελά-
στηκε στις 10.08.2018)]. Στις 22 Δεκεμβρίου 2018 ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας της Γαλλίας εξέδωσε τον νόμο αριθ. 2018-
1202 και τον οργανικό νόμο αριθ. 2018-1201 για την καταπο-
λέμηση της χειραγώγησης των πληροφοριών - για το κείμενο 
του νόμου στην πρωτότυπη μορφή του βλ. url: https://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037
847559&categorieLien=id&fbclid=IwAR1bXQ7K6gnVGUJN4SkT
sfMFTX8BCyG-P123bLVmfWz8KXRShGEGmMttluw, (προσπελά-
στηκε στις 12.03.2019).

63.  Βλ. https://www.rferl.org/a/belarus-assembly-passes-
controversial-fake-news-media-legislation/29291033.html, 
προσπελάστηκε στις 26.12.2018.

64.  Βλ.  https://www.wsj.com/art ic les/egypt-passes-
law-to-regulate-media-as-president-sisi-consolidates-
power-1531769232, προσπελάστηκε στις 26.12.2018.

65.  Βλ. https://web.archive.org/web/20180720094920/http://
kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/bills/2017/
ComputerandCybercrimesBill_2017.pdf, προσπελάστηκε στις 
26.12.2018.

66.  Το μεγάλο διακύβευμα, όπως έχουμε σημειώσει και πιο πάνω 
είναι η αντιμετώπιση της σύγχρονης «επιδημίας» δημόσιας πα-
ραπληροφόρησης ("infodemic") κυρίως μέσω κοινωνικών δι-
κτύων. Ενυπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες για δια-
σπορά στα συστήματα πληροφοριών και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, δεδομένου ότι συναντώνται και αυτοματοποιημέ-
νες λειτουργίες κοινοποιήσεων (άρα και εκτεταμένης και τα-
χύρρυθμης διασποράς) δημοσιεύσεων. Για την προβληματική 
των bots και botnets βλ. Stefan Wojcik, Solomon Messing, Aar-
on Smith, Lee Rainie & Paul Hitlin, Bots in the Twittersphere 
An estimated two-thirds of tweeted links to popular websites 
are posted by automated accounts – not human beings, Pew 
Research Center Internet and Technology, 09.04.2018 (url: 
http://www.pewinternet.org/2018/04/09/bots-in-the-twit-
tersphere/, προσπελάστηκε στις 13.09.2018) και Alexandra 
Samuel, How bots took over twitter, Harvard Business Review, 
19.06.2015, (url: https://hbr.org/2015/06/how-bots-took-
over-twitter, προσπελάστηκε στις 13.09.2018).

67.  Για παράδειγμα μεμονωμένα άτομα, εταιρείες τεχνολογίας, 
διαχειριστές ιστοτόπων, διαχειριστές των social media groups, 
internet service providers, online διαφημιστές, Μ.Μ.Ε. κ.ο.κ.
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θεται εν αμφιβόλω) η ρυθμιστική ικανότητα του κράτους68 
σε συγκεκριμένο τομέα της κοινωνικής ζωής69. Μολαταύ-
τα, έχει αρκούντως επισημανθεί ότι ομοιάζουν και ως προς 
την γενικότητα της διατύπωσής τους (αφηρημένη διακιν-
δύνευση)70 και γι’ αυτό ενέχουν κινδύνους για την εγγυητι-
κή λειτουργία του Δικαίου (ωστόσο και μια πολύ στενά ορι-
σμένη διακινδύνευση που κερδίζει σε βάθος και χάνει σε 
έκταση δεν είναι δίχως προβλήματα, διότι π.χ. πολύ γρή-
γορα θα καταστεί παρωχημένη εξ’ αιτίας των αλματωδών 
τεχνολογικών αλλαγών).
2.3 Είναι γεγονός ότι οι κανόνες δικαίου οι οποίοι μπο-
ρούν να συνδράμουν στην πρόληψη της παραπληροφόρη-
σης δεν τυποποιούνται αποκλειστικά σε ποινικές διατάξεις. 
Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφερθούμε στους κώδικες 
δεοντολογίας δημοσιογράφων71 καθώς και κείμενα συμ-
βουλών («πράσινες βίβλους»), οι οποίες χρησιμεύουν ως 

68.  Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ισχυρό ρόλο για την επιβολή κυρώσεων 
για την διασπορά ψευδών ειδήσεων έχουν οι διατάξεις προστα-
σίας και ασφάλειας των δεδομένων του 2003 και δη το άρθρο 
127 παρ. 2 αυτών, όπου ορίζεται ότι: «Ένοχος αδικήματος είναι 
αυτός που με σκοπό να προκαλέσει εκνευρισμό ή ενόχληση ή 
άγχος σε άλλον στέλνει με μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μήνυ-
μα το οποίο γνωρίζει ότι είναι ψευδές ή είναι η αιτία αποστολής 
τέτοιου μηνύματος». Η δυσκολία ομαδοποίησης της εν λόγω 
διάταξης μαζί με τις προηγούμενες είναι προφανής, εφόσον η 
απόκλισή της από τις υπόλοιπες είναι κεφαλαιώδους σημασί-
ας (απουσιάζει οποιαδήποτε ρητή αναφορά στη δημόσια τάξη), 
οπότε και παραπέμπουμε σε αυτήν ξεχωριστά. 

69.  Ίσως αυτή η κοινή παραδοχή (η οποία δεν είναι και η ίδια 
ολωσδιόλου απαλλαγμένη από προβλήματα) μπορεί να αποτε-
λέσει εφαλτήριο για περαιτέρω εξομοιώσεις/αποδιαφοροποι-
ήσεις (ή τουλάχιστον να επιτρέψει έναν παγκόσμιο διάλογο με 
συνομιλητές τα κράτη, τα διακρατικά ή υπερκρατικά μορφώ-
ματα κ.ά.). 

70.  Η επιτηδειότητα / καταλληλότητα των ειδήσεων να προκαλέ-
σουν ανησυχία εξετάζεται δηλαδή γενικά και αφηρημένα ενώ 
οι εν λόγω διατάξεις ίσως θα έπρεπε να προσδιορίζουν την 
πράξη της παραπληροφόρησης με βάση ένα αποτέλεσμα συ-
γκεκριμένης διακινδύνευσης, το οποίο θα δικαιολογούσε και 
την απαξία της πράξης.

71.  Σε ό,τι αφορά την πρόληψη μέσω διατάξεων του νόμου, στο 
κεφάλαιο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμπίπτουν (λόγω 
της κανονιστικής τους υφής αλλά και δεδομένης της παιδαγω-
γικής τους πτυχής) και οι «κώδικες δημοσιογραφικής ηθικής» 
(δεοντολογία), παρότι ανεξάρτητοι και πέρα από τις όποιες νο-
μικές υποχρεώσεις, καθώς περιλαμβάνουν ένα σύνολο αρχών 
και κανόνων για τον προσανατολισμό της πρακτικής του δημο-
σιογραφικού επαγγέλματος, που υιοθετούνται και εφαρμόζο-
νται από τις επαγγελματικές οργανώσεις των δημοσιογράφων, 
ενδεχομένως σε συνεργασία και με άλλα υποκείμενα, στο πλαί-
σιο της αυτορρύθμισης των μέσων πληροφόρησης. Το περιε-
χόμενο των νομοθετημάτων αυτών αναφέρεται σε δημοσιογρα-
φικά καθήκοντα, η κοινή ratio των οποίων είναι η διασφάλιση 
και προαγωγή, εντός δυνατών ορίων, μιας αντικειμενικής δη-
μοσιογραφικής πρακτικής που θα επιβεβαιώνει τον «κοινωνικό 
ρόλο» του δημοσιογράφου, συμβάλλοντας στην ικανοποίηση 
του δικαιώματος των πολιτών σε μια σωστή πληροφόρηση. 
Βέβαια, κατά πρώτον δεν συνιστούν ποινικές διατάξεις. Κατά 
δεύτερον, είδαμε ήδη ότι πλέον και ο ίδιος ο χρήστης του δια-
δικτύου έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει και να διασπείρει ο 
ίδιος ψευδείς ειδήσεις μέσω κυρίως των κοινωνικών δικτύων. 
Βλ. ενδεικτικά για κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας Tii-
na Laitila, Codes of Ethics in Europe, στο Kaarle Nordensteng 
(επιμ.), Reports on Media ethics in Europe, Tampere – Univer-
sity of Tampere, 1995, σελ. 23 επ., Pauli Juusela, Journalistic 
codes of ethics in the CSCE countries, Tampere – University of 
Tampere, 1991.

γενικότεροι οδηγοί ασφάλειας πλοήγησης, όπως για πα-
ράδειγμα αυτή που δημοσιεύτηκε από την κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου72. 
Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, το περιβάλλον μέσα στο 
οποίο αναπτύσσεται μια ποινική διάταξη επηρεάζει ανα-
ντίρρητα το νομικό καθεστώς για την πρόληψη της παρα-
πληροφόρησης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης -ξέχωρα από 
την εθνική νομοθεσία των χωρών και από τα Συντάγμα-
τά τους- προστατεύεται σθεναρά από τη Σύμβαση για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμε-
λιωδών Ελευθεριών, γνωστή και ως Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)73. Σύμφωνα με 
το άρθρο 10§2 προϋποθέσεις, περιορισμοί ή κυρώσεις που 
αφορούν στην άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δικαιολο-
γούνται μονάχα όταν αποδειχθεί η ύπαρξη μιας επείγουσας 
κοινωνικής ανάγκης. Η παραπάνω υπόδειξη αλλά και γε-
νικότερα ο σεβασμός στην ελευθερία του λόγου δεν φαίνε-
ται να έχει ακολουθηθεί, αν εξετάσει κανείς την ισχύουσα 
νομοθεσία πολλών κρατών ή τα ανά καιρούς προτεινόμενα 
νομοσχέδια αρκετών κυβερνήσεων, αναφορικά με το ζήτη-
μα της δημόσιας παραπληροφόρησης. Η κυριότερη αδυνα-
μία αυτής της μορφής πρόληψης δηλαδή είναι η ισχνή οχύ-
ρωσή της απέναντι στις πιθανές καταχρήσεις της -έχουν 
παρατηρηθεί συχνά κυβερνητικές κινήσεις που στην πραγ-
ματικότητα επιδιώκουν τον έλεγχο των πληροφοριακών 
ροών και τη λογοκρισία αντιφρονούντων και αποσκοπούν 
πολύ λιγότερο στην κοινωνική ευρυθμία74. Επομένως, για 
ακόμη μια φορά τίθεται το ζήτημα των παραγόντων που 
τελικώς επηρεάζουν τον νομοθέτη. Όσο αυτοί οι παράγο-
ντες ποικίλλουν (που είναι απολύτως εύλογο), τόσο πιο 
δύσκολη γίνεται η όποια «συνεννόηση» για ομοιογενοποί-
ηση των όρων που θα χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία ποινι-
κών διατάξεων.
Με την παραπληροφόρηση πλήττεται το δικαίωμα του κοι-
νού στη γνώση όπως και των μεμονωμένων ατόμων να 

72.  Συνδέοντας το φαινόμενο της διασποράς των ψευδών ειδήσε-
ων με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κυ-
βέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε την πράσινη βίβλο 
“Internet Safety Strategy” όπου παρέχονται κατατοπιστικές 
συμβουλές, που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων και 
ερωτημάτων γύρω από την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. 
Βλ. Department for Digital, Culture, Media and Sport, Internet 
Safety Strategy – Green paper, UK, 2017 (url: https://www.
gov.uk/government/consultations/internet-safety-strategy-
green-paper, προσπελάστηκε στις 31.12.2018).

73.  Βλ. το πλήρες κείμενο εδώ, url: https://www.echr.coe.int/
Pages/home.aspx?p=basictexts&c=#n1359128122487_pointer, 
προσπελάστηκε στις 23/07/2018.

74.  Βλ. λ.χ. Mong Palatino, “Philippine Senator Moves to Criminal-
ize ‘Fake News’ – Could This Lead to Censorship?”, Global Voic-
es, 2017. Μολονότι οι νομικές απαγορεύσεις είναι δελεαστικές 
και φαντάζουν σωτήριες, το ρίσκο για την ερευνητική δημο-
σιογραφία, την πολιτική αντιπαράθεση και την επιστημονική 
δραστηριότητα, είναι τεράστιο καθώς αφήνουν ανοικτό το εν-
δεχόμενο να φιμώνονται οι κριτικές τοποθετήσεις. Για παρά-
δειγμα στην Αίγυπτο ένας παραγωγός του Al-Jazeera συνελή-
φθη με την κατηγορία ότι υπονόμευε τους κρατικούς θεσμούς 
και μετέδιδε ψευδείς ειδήσεις με σκοπό την εξάπλωση του χά-
ους. Αυτό συνέβη μετά από την εκπομπή ενός ντοκιμαντέρ που 
ήταν επικριτικό προς τον Αιγυπτιακό στρατό (βλ. Committee 
to Protect Journalists, “Egypt Arrests Al-Jazeera Producer on 
Fake News Charge,” 2016).
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αναζητούν, να λαμβάνουν και να επηρεάζουν πληροφο-
ρίες και ιδέες κάθε είδους75 ενώ απαξιώνονται και απο-
νομιμοποιούνται οι εμπειρογνώμονες, οι επίσημοι θεσμοί 
και η έννοια των αντικειμενικών γεγονότων -υπονομεύε-
ται έτσι η ικανότητα της κοινωνίας να εμπλακεί στον ορ-
θολογικό διάλογο. Ωστόσο, η (σχεδόν) μηχανική απόκριση 
των κρατών στο πρόβλημα με εγκληματοποίηση ή περαιτέ-
ρω αυστηροποίηση των ποινών δεν (πρέπει να) είναι μονό-
δρομος. Για αυτόν τον λόγο η Ομάδα Ειδικών Υψηλού Επι-
πέδου (High Level Expert Group – HLEG) συμβουλεύει ρητά 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφύγει απλουστευτικές λύ-
σεις, υπογραμμίζει ότι όλες οι μορφές λογοκρισίας θα απο-
βούν ατελέσφορες, ενώ απουσιάζει παντελώς οποιαδήπο-
τε προτροπή σε επιβολή κανονισμών.76.
Ακόμη μια ενδεχόμενη (και ως επί το πλείστον αναπάντε-
χη) αρνητική επίπτωση της ποινικής πρόληψης λέγεται ότι 
είναι το «φαινόμενο Streisand», σύμφωνα με το οποίο το 
απαγορευμένο / λογοκριμένο περιεχόμενο προσελκύει πε-
ρισσότερο απ’ ότι συνήθως την προσοχή του κοινού77. Στην 
Κίνα78 για παράδειγμα, μια περισσότερο επιθετική πολιτική 
λογοκρισίας αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
οι οποίες αμφισβητούν το κυρίαρχο αφήγημα, ενίσχυσε 
την πεποίθηση κάποιων πολιτών ότι η αλήθεια ευρίσκεται 
στις εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης ενώ τα παραδοσιακά 
μέσα (εφημερίδες, τηλεόραση κ.λπ.) είναι πομποί κυβερ-
νητικής προπαγάνδας. Προσέτι, οι νομοθετικές ρυθμίσεις 
που καθιστούν υπεύθυνες (accountable party) τις εταιρίες 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τους διαχειριστές των ιστο-
τόπων κ.ο.κ. συχνά έχουν ως επακόλουθο την περιστο-
λή της υγιούς επικοινωνίας, αλληλόδρασης και πλοήγησης 
των ατόμων. Τα υπεύθυνα μέρη εντατικοποιώντας την ελε-
γκτική τους δράση είναι διατεθειμένα να «υπερ-λογοκρί-
νουν»79 -βρίσκονται διαρκώς σε επιφυλακή έτσι ώστε να 

75.  Βλ. Organization for Security and Co-operation in Europe, 
“Joint declaration on freedom of expression and “fake news”, 
disinformation and propaganda” (url: https://www.osce.org/
fom/302796, προσπελάστηκε στις 24/07/2018). 

76.  Βλ. Ομάδα Ειδικών Υψηλού Επιπέδου (High Level Expert Group 
– HLEG) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-
online-disinformation. Η υιοθέτηση της κριτικής στάσης συνο-
δεύεται με τον επανέλεγχο όλων των αυτονόητων. Άρα δεν 
είναι εξ’ αρχής αποδεκτό ή εξ’ αρχής απορριπτέο κανένα μέ-
τρο, ούτε είναι δεδομένο ότι κάποιο μέτρο ακόμη και αν απο-
δειχθεί αναγκαίο, ότι είναι και από μόνο του επαρκές. Εν συ-
ντομία, είναι δεδομένο πως χρειάζεται περισσότερος χρόνος 
και εμπεριστατωμένες έρευνες προτού τα κράτη καταλήξουν.

77.  Για το φαινόμενο Streisand βλ. το άρθρο της διαδικτυα-
κής ενημερωτικής πλατφόρμας “The economist” με ημε-
ρομηνία 16.04.2013 και τίτλο “What is the Streisand 
effect?”, url: https://www.economist.com/the-economist-
explains/2013/04/15/what-is-the-streisand-effect (προσπε-
λάστηκε στις 05.04.2019).

78.  Βλ. Jing Zeng, Chung-Hong Chan, King-Wah Fu and David 
Sutcliffe, “Censorship or rumour management? How Weibo 
constructs “truth” around crisis events,” The Policy and 
Internet blog, October 03, 2017.

79.  Courtney C. Radsch, “Proposed German Legislation Threatens 
Broad Internet Censorship,” Committee to Protect Journalists, 
2017.

προλάβουν να διαγράψουν εγκαίρως80 τις αναρτήσεις εκεί-
νες, οι οποίες εικάζεται πως θα επισύρουν ποινές. 

3.  Εγκληματολογικές σκέψεις 
περί πρόληψης της παραπληροφόρησης 
στο διαδίκτυο

Πέρα από την ποινική πρόληψη, η πρόληψη σε εγκλημα-
τολογικό επίπεδο διακρίνεται σε περιστασιακή και σε κοι-
νωνική πρόληψη. Ως περιστασιακή θεωρείται η πρόληψη 
που επιτυγχάνεται με την λήψη μιας σειράς τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων81, τα οποία επιχειρούν -με την δη-
μιουργία κάθε λογής εμποδίων- να αποτρέψουν την τελε-
σφόρηση των σκοπών όσων ετοιμάζονται να διαπράξουν 
εγκληματικές πράξεις82. Παρά τον προσωρινό/πρόσκαι-
ρο χαρακτήρα τους, τα μέτρα αυτά αντιμετωπίζουν ταχύ-
τερα το πρόβλημα, καθότι παρακάμπτουν τις απαιτούμε-
νες χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες των λοιπών 
μορφών πρόληψης83. Ο ρόλος της κοινωνικής πρόληψης 

80.  Βλ. για παράδειγμα τον Netzwerkdurchsetzungsgesetz (So-
cial Network Enforcement Law) που υιοθετήθηκε στη Γερμα-
νία στο Joe Miller, Germany Votes for 50m Euro Social Media 
Fines, BBC, 2017 (url: http://www.bbc.co.uk/news/technolo-
gy-40444354, προσπελάστηκε στις 28.12.2018), όπου αναφέ-
ρεται ότι: «Από τον Οκτώβριο, το Facebook, το Youtube και 
άλλοι ιστότοποι με περισσότερο από δύο εκατομμύρια χρήστες 
στη Γερμανία πρέπει να κατεβάζουν αναρτήσεις που περιέχουν 
ρητορικές μίσους ή οποιοδήποτε άλλο παράνομο υλικό μέσα 
σε 24 ώρες. Περιεχόμενο το οποίο δεν είναι καταφανώς παρά-
νομο, πρέπει να κατέβει εντός του χρονικού διαστήματος των 
επτά ημερών. Ο νέος νόμος είναι ένας από τους αυστηρότερους 
του είδους του σε όλο τον κόσμο. Η αποτυχία συμμόρφωσης θα 
οδηγήσει σε ποινή ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να 
ανέλθει και σε 50 εκατομμύρια συναρτήσει της σοβαρότητας 
του εγκλήματος». Έχει παρατηρηθεί ότι άλλες χώρες, λιγότερο 
δημοκρατικές, κάνουν επίκληση στον συγκεκριμένο νόμο αλλά 
και σε παρόμοιες κινδυνολογικές αντιλήψεις, με σκοπό να νο-
μιμοποιήσουν την κατάπνιξη του ελεύθερου τύπου [βλ. Emma 
Lux, Efforts to Curb Fraudulent News Have Repercussions 
Around the Globe, REPORTERS COMMITTEE, 2017 (url: https://
www.rcfp.org/browse-media-lawresources/news/efforts-
curb-fraudulent-news-have-repercussions-around-globe, προ-
σπελάστηκε στις 28.12.2018)]. Αντιθέτως, μια έγκαιρη προει-
δοποίηση δεν είναι αυτομάτως «λογοκρισία» καθώς επαφίεται 
στην κρίση των χρηστών η τελική απόφαση. Για παράδειγμα 
πολλές πλατφόρμες επικολλούν την ετικέτα «αμφισβητούμενη 
είδηση» (disputed news) σε αναρτήσεις με αναξιόπιστο/ανα-
κριβές περιεχόμενο χωρίς να την διαγράφουν. 

81.  Γενικώς, στο πλαίσιο της ασφάλειας των πληροφοριών, οι βι-
ομηχανίες έχουν αναπτύξει μία σειρά από προγράμματα αλλά 
και επιτηδευμένες τεχνικές, όπως τα antivirus και antispam, 
τα firewalls, η ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος (up-
date), τα αυτοματοποιημένα συστήματα ανίχνευσης παρείσδυ-
σης, οι βιομετρικές εφαρμογές, η κρυπτογραφία κ.α. (βλ. D. 
Denning, Information Warfare and Security, Boston: Addison 
Wesley, 1999). Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα ασφαλείας δεν 
εξασφαλίζουν από μόνα τους τη δραστική μείωση του κινδύνου 
θυματοποίησης, γι’ αυτό και πρέπει να συνοδεύονται από την 
ορθή χρήση και λειτουργία των συσκευών και του διαδικτύου. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεπικουρία της έτερης εγκλημα-
τολογικής στρατηγικής πρόληψης (κοινωνική). 

82.  Βλ. R. Clarke, Situational Crime Prevention: Successful Case 
Studies, Harrow and Heston, Albany, NΥ, 1992.

83.  Ο έντονα διαχειριστικός (managerial) όνος της περιστασιακής 
πρόληψης βέβαια υποδαυλίζει την προσκόλληση της εγκλη-
ματολογίας στη βασισμένη σε ενδείξεις αντεγκληματική πολι-
τική (evidence based policy) και στην αξιολόγηση πρωτοβου-



204 Φ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκληματολογία 2019  Έτος 9ο

βέβαια, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι μάλλον καθορι-
στικότερος84, καθώς τα μέτρα της στοχεύουν πρωτίστως85 
στην καταπολέμηση των εγκληματογόνων παραγόντων 
που οδηγούν στο πέρασμα στην πράξη και τη διευκολύ-
νουν. Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι, σε αυτό το επί-
πεδο και σε αντίθεση με την τις ποινικές διατάξεις, η αντί-
ληψη περί της κρατικής αποκλειστικότητας στον τομέα της 
πρόληψης κλονίζεται σε αυτό το επίπεδο και οι διαδικα-
σίες ελέγχου διαχέονται σε ποικίλα κανονιστικά πεδία. Άλ-
λωστε πρωταρχικό στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου είναι 
η ποικιλία των τρόπων με τους οποίους αυτός ασκείται86.

Α. Περιστασιακή πρόληψη
Η θεωρητική δικαιολόγηση αυτής της μορφής πρόληψης 
παρέχεται από την εγκληματολογική θεωρία της «καθη-
μερινής δραστηριότητας» (routine activity theory), των 
Lawrence E. Cohen και Marcus Felson, σύμφωνα με την 
οποία το έγκλημα συμβαίνει όταν υπάρξει σύμπτωση στο 
χρόνο και στον τόπο τριών στοιχείων: ενός πιθανού δρά-
στη, ενός κατάλληλου στόχου και της απουσίας ή ανεπάρ-
κειας των απαραίτητων για την αποτροπή του εγκλήματος 
μέτρων ή μέσων φύλαξης87. Από τις τρεις προϋποθέσεις 
υποστηρίζεται ότι εκείνη που πρέπει να προσεχθεί ιδιαί-
τερα και να της δοθεί περίσσεια έμφαση είναι η τρίτη, προ-
κειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλοι φύλακες (capa-
ble guardians) που δυσκολεύουν το έργο των δραστών. O 

λιών, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα τους στην ταχεία 
μείωση της εγκληματικότητας και μόνο, δηλαδή στην επίτευ-
ξη της ελαχιστοποίησης των καταγεγραμμένων περιστατικών, 
έναντι της ουσιαστικής απομείωσης των πιθανοτήτων να εμ-
φανιστεί το έγκλημα (βλ. J. Shapland, Reducing Crime: Im-
plications for Criminology Present and Criminology’s Futures, 
British Crimonology Conference: Selected Proceedings. Vol. 3, 
2000, σελ. 2-3). Εξ’ ού και υποστηρίζεται δικαίως κάποιες φο-
ρές ότι η πρόληψη λαμβάνει χαρακτήρα κρυπτοκατασταλτικό 
(βλ. Α. Συκιώτου, «Η προληπτική χρήση του Διαδικτύου στο 
όνομα της ασφάλειας και οι παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής 
και προστασίας των προσωπικών δεδομένων», στο Σύμμεικτα 
προς τιμή του Καθηγ. Πέτρου Παραρά με τίτλο Το Δημόσιο Δί-
καιο σε Εξέλιξη, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2012, σελ. 987-
1005).

84.  Αξίζει να μνημονεύσουμε εν προικειμένω και τη θέση του Enrico 
Ferri: «η ανάγκη για ποινική δικαιοσύνη θα εξασθενίσει στο 
έπακρο εκεί που απονέμεται η κοινωνική δικαιοσύνη» [βλ. 
Enrico Ferri, Causes of Criminal Behaviour, στο J. Muncie, E. 
McLaughlin and M. Langan (επιμ.), Criminological Perspectives, 
London: Sage Publications, 1999, σελ. 34-39].

85.  Υπάρχουν παρά ταύτα και οι παράγοντες που είναι ικανοί να 
συγκρατήσουν ένα άτομο από το πέρασμα στην πράξη. Το 
«παιχνίδι» αυτών των δύο κατηγοριών παραγόντων, όπως ση-
μειώνει ο Ιάκ. Φαρσεδάκης, καθορίζει την τελική έκβαση. Μια 
ορθά προσανατολισμένη αντεγκληματική πολιτική οφείλει να 
εξασθενεί τους πρώτους και να ενισχύει τους δεύτερους (βλ. 
Ιάκ.Φαρσεδάκης, «Το Αλφάβητο της Εγκληματολογίας», στο 
Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκ-
κουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2010, σελ. 401-413).

86.  Βλ. A. V. Horwitz, The logic of social control, Plenum Press, 
New York – London, 1990.

87.  Βλ. την εμπεριστατωμένη ανάλυση των τριών αυτών στοιχείων 
στο πόνημα του Majid Yar, The Novelty of “Cybercrime” - 
An Assessment in Light of Routine Activity Theory, European 
Journal of Criminology, Volume 2 (4): 407–427: 1477-3708, 
European Society of Criminology and SAGE Publications, 
London, Thousand Oaks CA, and New Delhi 2005.

άμεσος προληπτικός έλεγχος φαντάζει αρκετά δυσχερής 
στην περίπτωση των πιθανών δραστών καθόσον έχουμε να 
κάνουμε με την υποκειμενική πρόσληψη της σχέσεως αν-
θρώπου και κοινωνικού περιβάλλοντος, με τις στάσεις και 
τις προσωπικές απόψεις των ατόμων. Στη δεύτερη προϋ-
πόθεση όπου γίνεται λόγος για τον κατάλληλο στόχο (για 
παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα), θα 
ήταν αδιανόητο η προστασία μας να επικεντρωθεί στην κα-
τάργηση της χρήσης της τεχνολογίας για να προφυλαχτού-
με από ενδεχόμενες παραβιάσεις και εγκληματικές συμπε-
ριφορές -τούτων δοθέντων προτιμάται η αποδυνάμωση 
του τρίτου παράγοντα. 
Άρα, επιχειρείται η ενδεικτική παράθεση προληπτικών μέ-
τρων που αφορούν στη δημόσια παραπληροφόρηση 
Πρώτα απ’ όλα, αξίζει να παραπέμψουμε στον έλεγχο των 
γεγονότων που διενεργείται κατά παράδοση από ειδικούς 
και αναλυτές. Ο έλεγχος επαλήθευσης (fact-checking) 
είναι η πράξη ελέγχου των δεδομένων ενός μη φανταστι-
κού κειμένου προκειμένου να προσδιοριστεί η ακρίβεια και 
η ορθότητα των πραγματικών δηλώσεων στο κείμενο. Αυτό 
μπορεί να γίνει είτε πριν (ante hoc) είτε μετά (post hoc) τη 
δημοσίευση ή τη διάδοση του κειμένου. Ο έλεγχος επα-
λήθευσης πριν τη διάδοση, στοχεύει στην αφαίρεση των 
σφαλμάτων και ανακριβειών και κατόπιν στη διάδοση ή 
στην απόρριψη της δημοσίευσης, αν δεν επιβεβαιώνονται 
όλα τα κριτήρια. Ο έλεγχος επαλήθευσης μετά τη διάδοση, 
ακολουθείται συνήθως από γραπτές αναφορές των ανα-
κριβειών και κάποιες φορές από οπτικές μετρικές (visual 
metric), οι οποίες παρέχονται από τον οργανισμό που επι-
δίδεται στον έλεγχο88. Επιπρόσθετα, συναντά κανείς και 
υπολογιστικές μεθόδους για τον αυτόματο89 έλεγχο της 
εγκυρότητας μιας δήλωσης πραγματικότητας. 
Τα ίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μάλιστα, όπως για 
παράδειγμα το Facebook90, δίνουν οδηγίες στους ίδιους 
τους χρήστες για να προστατευτούν από ψευδείς ειδήσεις. 
Επίσης, έχουν προταθεί εργαλεία επεξεργασίας φυσικής 
γλώσσας91 που αναλύουν το περιεχόμενο της είδησης και 
θα μπορούσαν να ενημερώνουν ή να προειδοποιούν τον 
χρήστη για το περιεχόμενο και την ποιότητα του, πριν αυ-
τός προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια διαμοιρασμού της92. 
Με αυτούς τους τρόπους γίνονται προσπάθειες να περιο-
ριστεί σε κάποιο βαθμό η δόλια ή μη διασπορά που οφεί-
λεται στους χρήστες. Ωστόσο, όπως έχουμε επανειλημ-

88.  Βλ. https://en.wikipedia.org/wiki/Fact-checking# 
Organizations_and_individuals και https://en.wikipedia.org/
wiki/Category:Fact-checking_websites, προσπελάστηκαν στις 
29.12.2018.

89.  Βλ. William Yang Wang, Liar, Liar Pants on Fire. A New 
Benchmark Dataset for Fake News Detection, Computation and 
Language, 2017 και Eugenio Tacchini, Gabriele Ballarin, Marco 
Della Vedova, Stefano Moret, and Luca de Alfaro, Some Like 
It Hoax: Automated Fake News Detection in Social Networks, 
Human-Computer Interaction, 2017. 

90.  Βλ. https://www.facebook.com/help/188118808357379, 
προσπελάστηκε στις 29.12.2018.

91.  Ένα απτό παράδειγμα είναι το ClaimBuster, βλ. https://
idir-server2.uta.edu/claimbuster/, προσπελάστηκε στις 
30.12.2018.

92.  Βλ.  https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2857153, 
προσπελάστηκε στις 29.12.2018.
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μένως υπογραμμίσει, για την ταχύτατη διασπορά (είτε 
αληθών είτε ψευδών) ειδήσεων ευθύνονται και οι χρή-
στες-bots. Ένας παγιωμένος τρόπος ανίχνευσης-εντοπι-
σμού των bots και των botnets93 είναι η ανάλυση του προ-
φίλ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
των μηνυμάτων που στέλνουν, μέσω αλγορίθμων επεξερ-
γασίας φυσικής γλώσσας και τεχνητής νοημοσύνης. Ομοί-
ως, η ανάλυση των χαρακτηριστικών ενός δικτύου94 απο-
τελεί το βασικό συστατικό για να ανιχνεύσουμε ένα botnet 
αλλά και για να παρακολουθήσουμε τη διασπορά μιας εί-
δησης που γίνεται viral (διαδίδεται ραγδαία), όπως επί-
σης και για να συμπεράνουμε ποιος ευθύνεται γι’ αυτό. 
Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι εντοπίσουμε ένα σύ-
νολο χρηστών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους μηνύματα 
και ταυτοχρόνως έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά προφίλ 
και μηνυμάτων τότε είναι πολύ πιθανόν αυτοί οι χρήστες 
να συγκροτούν ένα δίκτυο bot. Για την ανάλυση των χα-
ρακτηριστικών του δικτύου χρησιμοποιούνται πλέον και οι 
νέες τεχνολογίες στις βάσεις δεδομένων, που είναι οι βά-
σεις δεδομένων γράφων (Graph Data Base), και έχουν το 
πλεονέκτημα της επεξεργασίας ενός μεγάλου όγκου δε-
δομένων πιο αποδοτικά σε σχέση με άλλες παραδοσιακές 
σχεσιακές βάσεις δεδομένων95, 96. 
Για την καταπολέμηση της δημόσιας παραπληροφόρησης, 
έχουν προταθεί και λύσεις με βασική στόχευση την άρση 
της ανωνυμίας που απολαμβάνουν τα άτομα κατά τη διάρ-
κεια της πλοήγησής τους στο διαδίκτυο. Οι εταιρείες μπο-
ρούν να το κάνουν αυτό μέσω της «εγγραφής με πραγμα-
τικό όνομα» (real-name registration), μέσω της απαίτησης 
δηλαδή προς τους χρήστες του διαδικτύου να παρέχουν 
στην πλατφόρμα φιλοξενίας την πραγματική τους ταυτότη-
τα. Έτσι τα άτομα καθίστανται υπεύθυνα για το τι δημοσι-
εύουν ή διαδίδουν στο διαδίκτυο και δεν καλύπτονται πίσω 
από ψεύτικα ονόματα και λογαριασμούς όταν κάνουν επι-
θετικά σχόλια ή συμμετέχουν σε απαγορευμένες δραστη-
ριότητες97. Κάτι παρόμοιο μπορεί να ισχύσει και για τους 
διαχειριστές -για παράδειγμα ένα νομοσχέδιο που υπο-
βλήθηκε στην Ιταλική Γερουσία τον Φεβρουάριο του 2017 
απαιτούσε από τα άτομα που επιθυμούσαν να ανοίξουν μια 
διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα δημοσιεύει ή θα δια-
δίδει πληροφορίες στο κοινό, να παρέχουν το όνομα της 
πλατφόρμας, το URL της, το όνομα και το επώνυμο του δια-
χειριστή και τον αριθμό φορολογίας του98.

93.  Ως botnet λογίζεται το σύνολο των εικονικών-ψεύτικων 
χρηστών που μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους μηνύματα 
(βλ. και ανωτέρω τον ορισμό του botnet).

94.  Βλ. https://arxiv.org/abs/1804.10233, προσπελάστηκε στις 
29.12.2018.

95.  Βλ. https://cambridge-intelligence.com/detecting-fake-
news/, προσπελάστηκε στις 29.12.2018.

96.  Δύο εργαλεία ελεύθερης πρόσβασης που αξιοποιούν πολλές 
από τις τεχνολογίες που προαναφέρθηκαν, είναι το Hoaxy και 
το Botometer. Βλ. https://hoaxy.iuni.iu.edu/ και https://
botometer.iuni.iu.edu/#!/ αντίστοιχα, όπως προσπελάστηκαν 
στις 29.12.2018. 

97.  Βλ. Zhixiong Liao, An Economic Analysis on Internet Regulation 
in China and Proposals to Policy and Law Makers, International 
Journal of Technology Policy and Law, 2016.

98.  Βλ. Francesca Fanucci, “How Italy wants to slam fake news: 
Use fines and prisons,” Media Power Monitor, 2017.

Άλλες προτεινόμενες λύσεις, οι οποίες μάλιστα στηρίζον-
ται στην συνεργασία κοινού, οργανισμών και κυβερνήσε-
ων είναι οι ακόλουθες: 
Υπάρχει αρχικά η πρακτική της αναφοράς (report), τουτέ-
στιν μέσω μιας εφαρμογής για τα smartphone το κοινό δύ-
ναται να αναφέρει ψευδείς ειδήσεις ή να εκφράσει παρά-
πονα για παραπλανητικές πληροφορίες99. 
Έπειτα, υποστηρίζεται ότι θα ήταν ιδιαιτέρως βοηθητικό 
να δανειστούμε εργαλεία και από την πρακτική του πλη-
θοπορισμού (crowdsourcing), η οποία συνίσταται στην α-
ξιοποίηση των δεξιοτήτων και καταρτίσεων των αναγνω-
στών-ακροατών να διακρίνουν ενδεχόμενα προβλήματα 
στην κάλυψη των ειδήσεων (news coverage). 
Ακόμη, κάποιες προσεγγίσεις αναφέρονται στην κερδοφο-
ρία που δύνανται να επιφέρουν οι ψευδείς ειδήσεις λόγω 
των διαφημίσεων100, ως μία από τις σημαντικότερες αιτί-
ες άνθησής τους, οπότε και προτείνουν την επικέντρωση 
στον εξονυχιστικό έλεγχο των ad placements ως την προ-
σφορότερη -άμεση- απάντηση στο πρόβλημα (ήδη εξάλλου 
κάποιες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Face-
book έχουν καταστήσει δυσχερές το έργο χρηστών που 
προσπαθούν να καταστήσουν επικερδείς τις ψευδείς ειδή-
σεις). Η αυτορρύθμιση στο πεδίο της ψηφιακής διαφήμισης 
είναι επιβεβλημένη (μεταξύ άλλων) και για το γεγονός ότι 
η βιομηχανία διαφημίσεων (ad industry) έχει εθνικό συμφέ-
ρον (διαφύλαξη της αξιοπιστίας, brand-safety) να επιτηρεί 
τα διαφημιστικά της δίκτυα, αναγνωρίζοντας και απομα-
κρύνοντας τους διαφημιστές που υποστηρίζουν fake news 
sites.101. 
Τέλος, περιστασιακό μπορεί να αποκληθεί και ένα μέτρο 
πρόληψης που άπτεται ενός πολύ ειδικού ζητήματος (is-
sue-focused approach)102, λ.χ. στοχεύει στην αντιμετώπιση 

99.  Βλ. Shawn Lim, Thailand Launches “Media Watch” App to 
Combat Fake News, The Drum, 2017. Οι αναφορές σε αυτήν 
την περίπτωση πηγαίνουν απευθείας στο Υπουργείο Δημόσιας 
Υγείας. 

100.  Στην ψηφιακή εποχή αλλάζει και το καθεστώς της διαφήμι-
σης. Το σύγχρονο μοντέλο βασίζεται συχνά στα clicks που 
απονέμουν εντυπωσιοθηρικό και εξαιρετικά δημοφιλές (viral) 
περιεχόμενο. Αυτό το μοντέλο βασίζεται σε διαφημιστικά δί-
κτυα που διαχειρίζονται γραφεία που εξασφαλίζουν συγχρο-
νική τοποθέτηση των διαφημιστικών επιγραφών βάσει της 
αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων. Έτσι, διευκολύνεται η το-
ποθέτηση διαφημίσεων σε ιστοχώρους, οι οποίοι δημοσιεύ-
ουν εντυπωσιοθηρικό περιεχόμενο (προσφυγή σε συναισθή-
ματα, παραπληροφόρηση κ.ο.κ.). 

101.  Αυτό το (μάλλον φιλόδοξο) επιχείρημα εκτίθεται εδώ: David 
Goldberg, Responding to “Fake News”: Is there an alternative 
to law and regulation?, σελ. 434-435 (url: https://www.
swlaw.edu/sites/default/files/2018-05/417%20Goldberg.
pdf, προσπελάστηκε στις 15.12.2018).

102.  Για παράδειγμα το Facebook παρείχε βοήθεια στις κυβερνή-
σεις κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γαλλικών και γερμανι-
κών εκλογών (βλ. Josh Constine, 11 ways Facebook tried to 
thwart election interference in Germany, TechCrunch, Sep-
tember 27, 2017 και Eric Auchard and Joseph Menn, Face-
book cracks down on 30,000 fake accounts in France, Reuters, 
April 14, 2017). Βλέπε επίσης και την πρακτική των task forc-
es στο Will Ziebell, Australia forms task force to guard elec-
tions from cyber attacks, Reuters, 2018 (url: https://www.
reuters.com/article/us-australia-security-elections/austra-
lia-forms-task-force-to-guard-elections-from-cyber-attacks-
idUSKCN1J506D, προσπελάστηκε στις 30.12.2018). 



206 Φ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκληματολογία 2019  Έτος 9ο

της παραπληροφόρησης κατά την περίοδο των εκλογών. 
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Αντι-
μετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια Ευ-
ρωπαϊκή Προσέγγιση», αναφέρεται ότι «Η διασπορά της 
παραπληροφόρησης επηρεάζει επίσης τις διαδικασίες λή-
ψης πολιτικών αποφάσεων μέσω της στρέβλωσης της κοι-
νής γνώμης»103 Παράδειγμα issue focused approach είναι 
ο ουκρανικός δημοσιογραφικός οργανισμός StopFake, ο ο-
ποίος αφιερώνεται αποκλειστικά στην αποσυγκάλυψη της 
παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας εκ μέρους της 
Ρωσίας. Κατ’ επέκταση διερευνά και το πώς επηρεάζο-
νται άλλες χώρες ανά τον κόσμο από τις εν λόγω στρεβλώ-
σεις104. Οι προσεγγίσεις αυτές λέγεται ότι διευκολύνουν 
την εννοιολόγηση των ψεύτικων ειδήσεων λόγω του συ-
γκεκριμένου πλαισίου και επιταχύνουν έτσι την ταυτοποί-
ηση των σχετικών πλασματικών πληροφοριών. Επομένως, 
οι προσεγγίσεις issue-focused επιδεικνύουν καλύτερα απο-
τελέσματα από ό,τι οι μεμονωμένες αφηρημένες προσπά-
θειες που δεν έχουν εστιασθεί.

Β. Κοινωνική πρόληψη
Η έτερη γραμμή πρόληψης σε εγκληματολογικό επίπε-
δο έχει έναν χαρακτήρα περισσότερο κοινωνικό και συ-
νίσταται στην σωστή εκπαίδευση105 και ενημέρωση των 
πολιτών. Οι πολίτες, με δεδομένο ότι ο ανθρώπινος παρά-
γοντας είναι καίριος, αποκτώντας επίγνωση της διαστά-
σεως του προβλήματος, ήτοι των μορφών και των κινδύ-
νων της δημόσιας παραπληροφόρησης, θα μπορούν πρώτα 
απ’ όλα να προστατεύονται καλύτερα αλλά και να καταγ-
γέλλουν ορθότερα και συχνότερα τα περιστατικά θυματο-
ποίησής τους (βοηθώντας συνάμα και στην ελαχιστοποί-
ηση του σκοτεινού αριθμού). Μπορούν δηλαδή να γίνουν 
οι ίδιοι ενεργά υποκείμενα της αντιμετώπισης του εγκλή-
ματος106 με ποικίλους τρόπους, όπως για παράδειγμα με 
το να βοηθούν στον εντοπισμό προβληματικών και υπό-
πτων ιστοσελίδων107. Το ευκταίο αποτέλεσμα, ιδίως χάρη 

103.  Σελ. 2, url: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EL/TXT/PDF/?ur i=CELEX:52018DC0236&from=EN, 
προσπελάστηκε στις 30.12.2018). 

104.  Βλ .  h t tp s : //www.s top fake .o r g/en/abou t -u s/ , 
προσπελάστηκε στις 30.12.2018. 

105.  Πολλοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί όπως το Politifact, το 
Factcheck org., το StopFake κ.λπ. εκτός από τις εκάστοτε εκ-
φορές κρίσεων περί της εγκυρότητας μιας είδησης (περιστα-
σιακή λειτουργία) έχουν και παιδευτική αποστολή. Για παρά-
δειγμα το StopFake παρέχει καθοδήγηση στους αναγνώστες 
του για το πώς να επαληθεύουν αν μια είδηση είναι ψευδής. 
Ακόμη, διαθέτει βίντεο όπου ειδικοί καταρρίπτουν ψευδείς ει-
δήσεις, τα οποία προβάλλονται τόσο στον διαδίκτυο όσο και 
στην εγχώρια τηλεόραση. Βλ. https://www.stopfake.org/en/
about-us/, προσπελάστηκε στις 30.12.2018. 

106.  Βλ. Αναστασία Χαλκιά, Στάσεις απέναντι στη συμμετοχική 
αντεγκληματική πολιτική σε περιοχές με διαβάθμιση 
εγκληματικότητας στην Αθήνα, Εγκληματολογία, 2004, σελ. 
66. 

107.  Βλ. Louise I. Shelley, Organized Crime, Terrorism and Cyber-
crime, in: Security Sector Reform: Institutions, Society and 
Good Governance, Alan Bryden/Philipp Fluri (eds.), Nomos 
Verlagsgesellschaft, 2003, Baden-Baden, σελ. 310. Η πρακτι-
κή του reporting κατεγράφη και παραπάνω, εντάσσοντάς την 
στην περιστασιακή πρόληψη. Εδώ εστιάζουμε, βέβαια, στο 

στη ενεργό δράση των πολιτών και το επαναλαμβανόμενο 
feedback (ανάδραση-ανατροφοδότηση) που δίδουν το σύ-
στημα, είναι η συνεχής παρακολούθηση (monitoring) του 
προβλήματος και η διαρκής επαναξιολόγηση/επικαιροποί-
ηση των εκάστοτε υφιστάμενων αντιδράσεων σε αυτό. 
Κατά πρώτον, έχει προταθεί μια ανανεωμένη επικέντρω-
ση στον «μιντιακό» αλφαβητισμό-εγγραμματισμό (media 
literacy) στα σχολεία108, που στηρίζεται στην από κοινού 
δράση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με δημοσιογράφους, 
επιχειρηματίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κ.ά. φο-
ρείς και αποβλέπει στην καλλιέργεια της συναισθηματικής 
αυτοδιαχείρισης των μαθητών. Η ικανότητα να αποστασι-
οποιείται κανείς συναισθηματικά από το περιεχόμενο που 
συναντά σε ποικίλες δημοσιεύσεις είναι πρωτεύουσα στη 
διάπλαση της προσωπικότητάς του. Απλά και κατανοητά 
μαθήματα που σχετίζονται με τις κινήσεις που πρέπει να 
γίνουν πριν εκδηλώσουμε την αρέσκειά μας για είδηση ή 
πριν αποφασίσουμε να την κοινοποιήσουμε, με την απο-
φυγή των φιλτραρισμένων «φουσκών» (filter bubbles), 
με την κατανόηση των κινδύνων που εγκυμονεί η έκθε-
ση στην πληροφορία (exposure to information), είναι απα-
ραίτητο πλέον να τα παρακολουθήσει κανείς από νεαρή 
ηλικία. Επίσης, ο μιντιακός αλφαβητισμός πρέπει να εφο-
διάσει (ιδίως) τα παιδιά και τους νέους109 με τα κριτήρια 
αξιολόγησης της εγκυρότητας και του βαθμού μεροληψί-
ας των πηγών όπως επίσης και με τα κριτήρια διάκρισης 
των διαφόρων ειδών δημοσιογραφίας (λ.χ. διερευνητική, 
προπαγανδιστική, editorial κ.λπ.)110. Εν ολίγοις, παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσβαση στην πληρο-
φορία αλλά και για την ανάλυση, αξιολόγηση και δημιουρ-
γία αυτής, ενισχύοντας παράλληλα την κατανόηση του ρό-
λου των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην κοινωνία, καθώς 
και τις βασικές δεξιότητες έρευνας και αυτοέκφρασης που 
είναι απαραίτητες για τους πολίτες μιας σύγχρονης δημο-
κρατίας111. 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο ως προϋπόθεση για την ορθότερη υ-
λοποίηση των προτάσεων περιστασιακής πρόληψης. 

108.  Παραδείγματα χωρών στις οποίες το μέτρο αυτό έχει ήδη τε-
θεί σε ισχύ είναι ο Καναδάς, η Ιταλία και η Ταϊβάν (βλ. Guli-
zar Haciyakupoglu, Jennifer Yang Hui, V. S. Suguna, Dymples 
Leong, and Muhammad Faizal Bin Abdul Rahman, Counter-
ing Fake News. A Survey of Recent Global Initiatives, S. Ra-
jaratnam School of International Studies, 2018, σελ. 7 (url: 
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/
PR180307_Countering-Fake-News.pdf, προσπελάστηκε στις 
01.01.2019). 

109.  Εκτιμάται ότι παγκοσμίως, ένας στους τρεις χρήστες του 
διαδικτύου είναι κάτω από 18 ετών και ότι οι ανήλικοι από 
12 έως 15 ετών δαπανούν παραπάνω από είκοσι ώρες τη 
βδομάδα στο διαδίκτυο. Βλ. https://www.ofcom.org.uk/__
data/assets/pdf_file/0020/108182/children-parents-media-
use-attitudes-2017.pdf, προσπελάστηκε στις 15.12.2018.

110.  Βλ. Darren G. Lilleker, Evidence to the Culture, Media and 
Sport Committee ‘Fake news’ inquiry presented by members 
of the Centre for Politics & Media Research, Faculty for Media 
& Communication, Bournemouth University, UK (url: http://
eprints.bournemouth.ac.uk/28610/3/Evidence%20Submis-
sion%20-%20Fake%20News%20FINAL.pdf, προσπελάστηκε στις 
30.12.2018). 

111.  Βλ. σχετικά Center for Media Literacy, Media Literacy: A Def-
inition and More (url: http://www.medialit.org/media-liter-
acy-definition-and-more, προσπελάστηκε στις 01.01.2019), 
Douglas Kellner, Cultural Studies, Multiculturalism, and Me-
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Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί μέθοδοι 
ούτως ώστε αυτό να καταστεί δυνατό αλλά μια συγκεκρι-
μένη αξίζει μάλλον περισσότερο την προσοχή μας: υπάρ-
χουν επιτραπέζια παιχνίδια fake news που βοηθούν στην 
αναγνώριση των ψευδών ειδήσεων και για τα οποία υπάρ-
χουν ορισμένα επιστημονικά τεκμήρια ότι παίζοντας ολο-
ένα και περισσότερο κάμπτεται σημαντικά η πειστικότητα 
των ψευδών ειδήσεων που συναντούν τα άτομα στο διαδί-
κτυο ή στα Μ.Μ.Ε.112 Αντίστοιχα παιχνίδια υπάρχουν και σε 
ιστοσελίδες πρωτοβουλίας καταπολέμησης των fake news, 
όπως το stopfake bingo στην ιστοσελίδα stop fake113.
Εξίσου σημαντική (ως προέκταση των παραπάνω) είναι και 
η αποκρυστάλλωση κοινωνικών νορμών και νοοτροπιών 
που συντελούν στην αποφυγή της παγίδας της παραπλη-
ροφόρησης. Για παράδειγμα, θα ήταν φρόνιμο και αρμόζον 
τα άτομα να συλλέγουν (ει δυνατόν) όλες (ή αρκετές από) 
τις εκπεφρασμένες απόψεις πάνω σε κάθε ζήτημα που τους 
απασχολεί αντί να προτρέχουν σε βιαστικά και αβάσιμα 
συμπεράσματα, όπως επίσης και να διαμοιράζουν πληρο-
φορίες με υπευθυνότητα (αφού πρώτα δηλαδή διασταυ-
ρώσουν-επικυρώσουν την αυθεντικότητα της πηγής και 
του γράφοντος και αφού διαβάσουν πλήρως και όχι απο-
σπασματικά την είδηση). Κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνο-
νται κατά πολύ οι πιθανότητες να διαμορφωθούν πολίτες 
που είναι σε θέση να κάνουν ώριμες και βασισμένες στην 
πραγματικότητα εκτιμήσεις για το ποιους πρέπει να εμπι-
στευθούν, χωρίς να διατρέχουν ανά πάσα στιγμή τον κίν-
δυνο της χειραγώγηση και της παραπλάνησης. Τέλος, είναι 
στοιχειώδης υποχρέωση όλων των φορέων που χαρακτη-
ρίζουν ειδήσεις ως ψευδείς και τις λογοκρίνουν να παρέ-
χουν αποδείξεις, επιχειρήματα και δικαιολόγηση -ειδεμή 
δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό δεν μεταφράζεται σε 
παρεμπόδιση της διάδοσης αντιλήψεων που υποσκάπτουν 

dia Culture (url: https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kell-
ner/papers/SAGEcs.htm, προσπελάστηκε στις 01.01.2019) 
και National Literacy Trust, Commission on Fake News and 
the Teaching of Critical Literacy Skills in Schools (url: https://
literacytrust.org.uk/policy-and-campaigns/all-party-parlia-
mentary-group-literacy/fakenews/, προσπελάστηκε στις 
01.01.2018).

112.  … όπως τονίζει ο Ορέστης Γιωτάκος (url: https://www.
youtube.com/watch?v=gWZFFJgROt8, προσπελάστηκε στις 
01.01.2019). Βλ. και Jon Roozenbeek & Sander van der Lin-
den, The Fake News Game: Actively Inoculating Against the 
Risk of Misinformation, Manuscript accepted and in press at 
the Journal of Risk Research (url: https://www.cam.ac.uk/
sites/www.cam.ac.uk/files/fakenews_latest_jrr_aaas.pdf, 
προσπελάστηκε στις 01.01.2019). Το παιχνίδι βέβαια είχε 
ανέκαθεν κοινωνικοποιητική λειτουργία σύμφωνα με πολ-
λούς θεωρητικούς (ένας εξ’ αυτών και ο ιδιαίτερα επιδραστι-
κός Αμερικάνος κοινωνιολόγος G.H. Mead), ενώ κάθε άλλο 
παρά αντιδιαστέλλεται στη σοβαρότητα, όπως δείχνει περί-
τεχνα ο Ολλανδός ιστορικός του πολιτισμού Johan Huizinga, 
στο πρώτο κεφάλαιο του Homo Ludens, ενός εκ των σπουδαι-
ότερων μελετημάτων που έχει γραφτεί ποτέ για τα παιχνίδια. 
Βλ. George Ritzer, Θεωρία των συμβολικών διαντιδράσεων, 
στο Μαρία Πετμεζίδου (επιμ.) Σύγχρονη κοινωνιολογική θεω-
ρία τομ. 1, εκδ. ΠΕΚ, σελ. 245-246 και Johan Huizinga, Ο άν-
θρωπος και το παιχνίδι (Homo Ludens), Γνώση, 1989, αντί-
στοιχα.

113.  Βλ. https://www.stopfake.org/content/uploads/2017/04/
StopFake-Bingo.pdf. 

την κοσμοθεωρία τους- έτσι ώστε και οι πολίτες να συνη-
θίσουν να σκέπτονται και να κρίνουν κατά τον ίδιο τρόπο. 

4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
Συγκεφαλαιώνοντας, τα ερωτήματα που προκύπτουν από 
την προηγηθείσα παράθεση της ποικιλομορφίας των απα-
ντήσεων στο φαινόμενο της παραπληροφόρησης αφορούν 
στις αποκλίσεις που παρουσιάζονται από χώρα σε χώρα 
τόσο στην εφαρμογή του ίδιου προληπτικού μέτρου (για 
παράδειγμα αποκλίσεις στη νομοθεσία) όσο και στην επι-
λογή του είδους της πρόληψης (ποινική, περιστασιακή, 
κοινωνική) ή ακόμη και του συνδυασμού προληπτικών μέ-
τρων. Μολονότι δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το ποια 
εκδοχή της πρόληψης απαντά στο πρόβλημα ικανοποιητι-
κότερα, απώτερος στόχος όλων των μέτρων θα πρέπει να 
ναι αναμφίβολα ο μετριασμός του φαινομένου χωρίς όμως 
να καταπατηθούν οιεσδήποτε κεκτημένες ελευθερίες ή να 
χαθούν τα προνόμια που κομίζει η ψηφιακή εποχή. Για τον 
λόγο αυτό ενδείκνυται η προοπτική όχι μιας αποκλειστικής 
διάζευξης στην επιλογή μέτρου (λ.χ. είτε νόμοι, είτε μέτρα 
ασφάλειας, είτε εκπαιδευτικές εκστρατείες, είτε διεπιστη-
μονικές έρευνες κ.λπ.) αλλά μιας σύζευξης των μέτρων114. 
Προκειμένου να διατηρηθεί ένα ανοικτό, δημοκρατικό σύ-
στημα, ο συντονισμός των δράσεων των κυβερνήσεων, 
των τεχνολογικών επιχειρήσεων, των καταναλωτών κ.ο.κ. 
είναι αποφασιστικής σημασίας. Οι κυβερνήσεις πρέπει να 
προωθήσουν τον μιντιακό εγγραμματισμό και να ενδυνα-
μώσουν την επαγγελματική δημοσιογραφία στις χώρες 
τους. Η βιομηχανία ειδήσεων πρέπει να παρέχει υψηλής 
ποιότητας δημοσιογραφία, προκειμένου να ξανακερδίσει 
την εμπιστοσύνη του κοινού. Οι τεχνολογικές επιχειρή-

114.  Βλ. για παράδειγμα την πρωτοβουλία First Draft, που συστή-
νει έναν μη κερδοσκοπικό συνασπισμό για την καταπολέμη-
ση της παραπληροφόρησης (url: https://firstdraftnews.org/
community-of-practice/, προσπελάστηκε στις 01.01.2019). 
Τα εμπλεκόμενα μέρη του συνασπισμού είναι: τεχνολογικές 
επιχειρήσεις (π.χ. Google News Lab, Facebook και Twitter), 
ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα (π.χ. University of 
Southern California Annenberg School of Communication and 
Journalism, Tufts Fletcher School και Public Data Lab), ειδη-
σεογραφικά πρακτορεία (π.χ. The Washington Post, Reuters 
και The Guardian) και άλλες παρεμφερείς οργανώσεις (π.χ. 
FactCheck Initiative Japan και Now This). Η εν λόγω πρωτο-
βουλία είναι αφιερωμένη στην υποστήριξη δημοσιογράφων, 
ακαδημαϊκών και τεχνολόγων που εργάζονται για την αντιμε-
τώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη, την 
αξιοπιστία και την αλήθεια στην ψηφιακή εποχή. Περιλαμ-
βάνει ένα παγκόσμιο δίκτυο επαλήθευσης/εξακρίβωσης και 
συνεργατικής έρευνας, συνεργάζεται με την με την ολοένα 
και περισσότερο αναπτυσσόμενη κοινότητά του για τη διεξα-
γωγή καινοτόμων και πειραματικών ερευνητικών προγραμ-
μάτων και συνεχώς παρέχει εκπαίδευση (online και offline) 
προσανατολισμένη στην επέκταση και την ενσωμάτωση των 
βέλτιστων πρακτικών σε ειδησεογραφικά γραφεία και σχολές 
δημοσιογραφίας ανά τον κόσμο. Με επίκεντρο την αντιμετώ-
πιση της διαταραχής της πληροφορίας, η πρωτοβουλία First 
Draft βασίζεται στην πρωτοποριακή εργασία της γύρω από 
τις εκλογές στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη 
Γερμανία, στη Βραζιλία και στη Νιγηρία. Τέλος το 2019, θα 
υποστηρίξει την ανάπτυξη βιώσιμων, συνεργατικών προσπα-
θειών στην Αργεντινή, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ινδο-
νησία, τη Νότια Αφρική, την Ισπανία και την Ουρουγουάη, 
καθώς και ένα διασυνοριακό σχέδιο για τη διερεύνηση των 
τακτικών και των τάσεων παραπληροφόρησης στην Ευρώπη.
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σεις πρέπει να επενδύσουν σε εργαλεία που ανιχνεύουν 
τις ψευδείς ειδήσεις και να συνδράμουν στη μείωση των 
οικονομικών κινήτρων όσων αποκομίζουν κέρδος από την 
παραπληροφόρηση. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να 
εντάξουν εντός των προγραμμάτων σπουδών τον μιντια-
κό αλφαβητισμό και μάλιστα να του δώσουν υψηλή προ-
τεραιότητα. Τέλος, τα άτομα πρέπει να προσφεύγουν σε 

διάφορες πηγές ώστε να αποφευχθεί η μονομέρεια και ο 
παρωπιδισμός που οδηγούν στην τυφλή αποδοχή των ψευ-
δολογιών και προπάντων να είναι (τουλάχιστον σε πρώτη 
φάση) σκεπτικά απέναντι σε όσα ακούν ή διαβάζουν.
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