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EDITORIAL

Η τεχνολογία είναι το κατ’ εξοχήν σύμβολο της νεωτε-
ρικότητας και ο απαραίτητος μηχανισμός ελέγχου της 
μεταμοντέρνας κοινωνίας. Η τεχνολογική πρόοδος δεν 
είναι απαραίτητα ούτε ωφέλιμη ούτε περιττή. Τοιουτο-
τρόπως, στη σύγχρονη κοινωνία η εξέλιξη της τεχνο-
λογίας προσφέρει μεγάλες δυνατότητες συλλογής κι 
επεξεργασίας δεδομένων, ανοίγοντας νέους δρόμους 
στον τομέα της ασφάλειας, η κατοχύρωση της οποίας 
ολοένα και ‘αυτοματοποιείται’, δημιουργεί, όμως ταυτό-
χρονα, και νέες απειλές. Ο Φάκελος του 11ου τεύχους 
του Ενημερωτικού Δελτίου της Ελληνικής Εταιρείας 
Εγκληματολογίας πραγματεύεται ακριβώς αυτή τη σχέ-
ση ανάμεσα στις Νέες τεχνολογίες και το Έγκλημα. Η 
σύγχρονη τεχνολογία χρησιμεύει τόσο για την τέλεση 
εγκληματικών ενεργειών, όσο και για την πρόληψη και 
καταστολή τους. Στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε να 
δημιουργούνται νέες μορφές εγκλημάτων (όπως είναι 
το σχετικά πρόσφατο κυβερνοέγκλημα/cybercrime) 
και να αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διαπράττονται 
κάποια από τα παραδοσιακά εγκλήματα (όπως είναι 
οι διαδικτυακές απάτες/cyberfraud), ενώ στη δεύτερη 
διαπιστώνουμε την εισαγωγή της τεχνολογίας σε όλα 
τα επιμέρους στάδια της σύγχρονης αντεγκληματικής 
πολιτικής. Όλες αυτές οι όψεις του αντικειμένου ανά-
λυσης του παρόντος τεύχους πιστεύουμε πως παρουσι-
άζονται εύστοχα στις μελέτες που ακολουθούν.

Στο δελτίο φιλοξενείται αρχικά, η συνέντευξη που παρα-
χώρησε ο Ομότιμος Καθηγητής Χρήστος Τσουραμάνης 
στη Δρα Ε. Μπακιρλή, εξαιτίας της πολυετούς επιστη-
μονικής του ενασχόλησης (διδακτικά και συγγραφικά) 
με το ζήτημα της τεχνολογίας ως εργαλείου διάπραξης 
εγκλημάτων και συγκεκριμένα με την εγκληματικότητα 
στον κυβερνοχώρο. Έτσι, ο Καθηγητής εκθέτει επιτυχη-
μένα τις απόψεις του σχετικά με το διαδικτυακό έγκλη-

μα και την εξέλιξή του, την προστασία των χρηστών του 
διαδικτύου από κακόβουλες επιθέσεις/παραβιάσεις, 
καθώς και την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας σε ευ-
αίσθητα κοινωνικά πεδία (όπως είναι λ.χ. η εφαρμογή 
της τεχνητής νοημοσύνης στη δικαστηριακή πρακτική 
ή η πρόγνωση δεικτών επικινδυνότητας από τις νευρο-
επιστήμες).

Η μελέτη του Ομ. Καθηγητή Π. Τζαμαλίκου και της Υπ. 
Δρα Μ. Τζαμαλίκου με τίτλο «Φιλοσοφία και Τεχνολο-
γία» αναδεικνύει την ανάγκη υπάρξεως ενός συνεκτι-
κού φιλοσοφικού υποβάθρου τόσο κατά τον καθορισμό 
των θεμελιωδών εμπνεύσεων του Τεχνολογικού Σχεδια-
σμού, όσο και κατά την εφαρμογή των τεχνολογικών 
επιτευγμάτων σε διάφορες εκφάνσεις της Κοινωνίας. 
Προς τούτο, εξετάζεται η επάρκεια ή μη των αρχών 
της υπάρχουσας Ηθικής, Πολιτικής, και Νομικής Τάξης, 
ενώπιον του φαινομένου της θεαματικής και διαρκούς 
αναπτύξεως της Τεχνολογίας. Εν τέλει, διερευνάται το 
κρίσιμο ερώτημα τού εάν η Τεχνολογία θα πραγματώνει 
αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη και επιθυμεί ο Άν-
θρωπος, ή η Κοινωνία θα αποδέχεται παθητικά οτιδήπο-
τε δύναται να παραγάγει η Τεχνολογία –οπότε η Ηθική, 
Πολιτική, και Νομική Τάξη θα πειθαναγκάζεται να προ-
σαρμόζεται σε οποιαδήποτε προοπτική διανοίγεται από 
το σύνολο των εκάστοτε διαθέσιμων Τεχνολογικών Δυ-
νατοτήτων. Η αναλυτική εμβάθυνση στα ανωτέρω κρίσι-
μα διλήμματα αποτελεί την καλύτερη δυνατή εισαγωγή 
στη θεματική του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.    

Ακολούθως, η μελέτη του Ομ. Καθηγητή Ι. Φαρσεδάκη 
με τίτλο «Νέες τεχνολογίες, έγκλημα και δικαιώματα του 
ανθρώπου» επικεντρώνεται στη χρήση των τεχνολογι-
κών επιτευγμάτων τόσο από τους επίδοξους δράστες 
με σκοπό τη διάπραξη νέου τύπου εγκλημάτων (όπως 
είναι η διαδικτυακή εγκληματικότητα), όσο και από τις 
διωκτικές Αρχές, οι οποίες αντιθέτως χρησιμοποιούν 
τις νέες τεχνολογίες ως χρήσιμα εργαλεία που συνδρά-
μουν το έργο τους (όπως βιομετρικές εφαρμογές, γενε-
τικές, βαλλιστικές, γραφολογικές αναλύσεις, κ.ο.κ.). Βέ-
βαια, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την εν λόγω 
μελέτη ο προβληματισμός γύρω από τους πιθανούς 
κινδύνους προσβολής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
από την υπέρμετρη και αλόγιστη χρήση όλων αυτών των 
τεχνολογικών πρακτικών και μεθόδων για την εξιχνίαση 

της Εριφύλης Μπακιρλή
Δρα Εγκληματολογίας Παντείου Παν/μίου
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των εγκλημάτων. Περαιτέρω, με τη δεύτερη συμβολή 
του στο παρόν δελτίο με τίτλο «Το έγκλημα στον κυβερ-
νοχώρο και η αντιμετώπισή του» ο κ. Φαρσεδάκης δίνει 
μία ευσύνοπτη, αλλά αρκετά κατατοπιστική εικόνα της 
κακής χρήσης του διαδικτύου μέσα από την εμφάνιση 
του κυβερνοεγκλήματος, ενώ παραθέτει με σαφήνεια 
τις ειδικότερες μορφές αυτού του είδους εγκλημάτων, 
καθώς επίσης και τους τρόπους προστασίας των πολι-
τών από πιθανές παραβιάσεις στο διαδίκτυο.     

Η μελέτη του Καθηγητή Ν. Κουράκη με τίτλο «Ηλεκτρο-
νική επιτήρηση και ποινική καταστολή: Ένα ακόμη παρά-
δειγμα νόμου με ανεφάρμοστες διατάξεις» αναδεικνύει 
την εξάπλωση του θεσμού του κατ’ οίκον περιορισμού 
με ηλεκτρονική επιτήρηση  στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ 
κατά τα τελευταία 30 χρόνια και σταθμίζει τα πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα του θεσμού ως ποινικού 
μέτρου ή και τρόπου έκτισης της ποινής που εκτελεί-
ται στην κοινότητα (εκτός φυλακής) για υποδίκους και 
καταδίκους, ενήλικες ή και ανηλίκους. Επίσης, αναλύει 
κριτικά τόσο τις νομικές προϋποθέσεις χορήγησης του 
μέτρου, όσο και τις ασφαλιστικές δικλίδες για την απο-
φυγή καταχρήσεων του θεσμού σε επίπεδο ατομικών 
ελευθεριών και προσωπικών δεδομένων κατά το ελλη-
νικό ποινικό δίκαιο. Περαιτέρω, επισημαίνει τη μικρή 
έως τώρα εφαρμογή του στη δικαστηριακή πρακτική 
και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις νομικού και 
οργανωτικού χαρακτήρα για την ευρύτερη διάδοση του 
θεσμού και στη χώρα μας.

Στη συνέχεια, η συμβολή της Δρα Ε. Φασούλα με τίτλο 
«Η δικανική βιομετρία στην υπηρεσία της ποινικής δικαι-
οσύνης - Εξελίξεις και εφαρμοστικές προκλήσεις κατά 
την πανδημική περίοδο 2020 – 2021» αναφέρεται στις 
προκλήσεις και τα τεχνικά εμπόδια που ανακύπτουν 
από την εφαρμογή της δικανικής βιομετρίας κατά την 
περίοδο της πανδημίας. Συγκεκριμένα, η ευρεία χρήση 
των καλυμμάτων προσώπου και αντισηπτικών υγρών 
κατά την τρέχουσα περίοδο της παγκόσμιας πανδημί-
ας προκαλεί δραματική μείωση των αναγνωριστικών 
δυνατοτήτων πολλών βιομετρικών τεχνολογιών (όπως 
της βιομετρίας του προσώπου, της φωνής και των δα-
κτυλικών αποτυπωμάτων), προσφέροντας στους εγκλη-
ματίες ακόμα μεγαλύτερο πεδίο ανεξέλεγκτης δράσης 
(ιδιαίτερα δε στον χώρο του διαδικτύου). Αξιοσημείω-

τη είναι, σύμφωνα με τη συγγραφέα, η αναγνωριστική 
δυναμική των νέων βιομετρικών επιλογών, όπως η πε-
ριοφθαλμική βιομετρία, η ανέπαφη λήψη δακτυλικών 
αποτυπωμάτων και η βιομετρία των φλεβικών δικτύων, 
που χρησιμοποιούνται με σκοπό να υπερκεραστούν οι 
περιορισμοί της παραδοσιακής βιομετρίας κατά την 
πανδημική περίοδο.

Επιπρόσθετα,  ο δικηγόρος  Δρ. Λ. Κανέλλος μέσω της 
μελέτης του με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη, ποινική δι-
καιοσύνη και ηλεκτρονική εγκληματικότητα» προβαίνει 
σε μία συνοπτική επισκόπηση του ανατρεπτικού ρόλου 
της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα  της ηλεκτρονι-
κής αστυνόμευσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της  ποινικής δικαιοσύνης. Ο συγγραφέας εξετάζει τη 
χρήση των αλγορίθμων ως εργαλείου ανάλυσης της επι-
κινδυνότητας των εγκληματιών, αλλά και τις απειλές και 
τις νέες μορφές εγκληματικότητας που προκύπτουν 
από τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη.  Παράλληλα, ο 
συγγραφέας ασχολείται με τη χρήση της ΤΝ για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων προσβολής έννομων αγα-
θών, καθώς και για την άμυνα πληροφοριακών συστη-
μάτων από ιούς και την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων. 

Ακολουθεί η μελέτη της Δρα Ε. Μπακιρλή με τίτλο «Οι 
νέες τεχνολογίες στην πρόληψη του εγκλήματος:  η τε-
χνολογικά καθοδηγούμενη επιτήρηση της παρεκκλίνου-
σας συμπεριφοράς», η οποία επικεντρώνεται στον έλεγ-
χο των συμπεριφορών που πραγματοποιείται από από-
σταση με τη συνδρομή της σύγχρονης τεχνολογίας. Εν 
προκειμένω, αντικείμενο εξέτασης της παρούσας συμ-
βολής αποτελεί η χρήση της τεχνολογίας στο στάδιο της 
πρόληψης του εγκλήματος διαμέσου της επιτήρησης με 
τεχνικά εποπτικά μέσα, όπως είναι τα κλειστά κυκλώμα-
τα παρακολούθησης, η οποία ασκείται σε όλους σχεδόν 
τους δημόσιους, ημι-δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, 
τόσο στην Ελλάδα (αν και σε περιορισμένη έκταση), 
όσο και στο εξωτερικό. Αποπειράται, ακόμη, μια σύντο-
μη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω 
τεχνικής (και ως εκ τούτου περιστασιακής) πρόληψης 
της εγκληματικότητας, κάτω από ορισμένες συνθήκες 
και μέσα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα.

Στη μελέτη τους με τίτλο «Εφαρμογές της Τεχνολογίας 
στη Διενέργεια Βαλλιστικών Εξετάσεων» οι εμπειρογνώ-
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μονες-εξεταστές σε θέματα πυροβόλων όπλων του 
Τμήματος Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών 
Εργαλείων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών 
της Ελληνικής Αστυνομίας Ν. Τσιάτης και Δ. Κωνστα-
ντακόπουλος, διερευνούν τη συμβολή της τεχνολογίας 
στην εξιχνίαση των εγκλημάτων διαμέσου της εξέτασης 
όπλων, πυρομαχικών και συναφών πειστηρίων/αντικει-
μένων. Στη συμβολή τους οι συγγραφείς παραθέτουν 
με σαφήνεια εφαρμογές της τεχνολογίας στον τομέα 
της βλητικής (όπως ειδικές συσκευές, σύγχρονο επι-
στημονικό εξοπλισμό, λογισμικά προγράμματα ανάλυ-
σης βαλλιστικών στοιχείων, καθώς και προγράμματα 
ανάλυσης δεδομένων) για την εξαγωγή αξιόπιστων και 
χρήσιμων συμπερασμάτων. Παράλληλα, παρατίθενται 
και οι εφαρμογές της τεχνολογίας στον τομέα των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων και στην εξυπηρέτηση 
των πειραματικών σκοπών στο πλαίσιο των βαλλιστικών 
εξετάσεων.

Τέλος, ο Υπ. Δρ. Γ. Γέρμανος στη συμβολή του με τίτλο 
«Εγκλήματα στην εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων 
[Internet of Things (IoT)]» παρουσιάζει  την εγκλημα-
τολογική οπτική του φαινομένου και μας συστήνει επι-
τυχημένα τον όρο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, ως ενός 
τεχνολογικού επιτεύγματος που ενσωματώνεται σταδι-
ακά ολοένα και περισσότερο στη ζωή των ανθρώπων. 
Ειδικότερα, η μελέτη εστιάζει στο πώς συσκευές καθη-
μερινής χρήσης (στις οποίες υπάρχουν ενσωματωμένοι 
αισθητήρες, λογισμικό και άλλες τεχνολογίες με σκοπό 
τη σύνδεση και την ανταλλαγή δεδομένων με άλλες συ-
σκευές και συστήματα μέσω του Διαδικτύου) μπορεί να 
γίνουν στόχος κυβερνοεπιθέσεων, να χρησιμοποιηθούν 
ως εργαλεία για τη διάπραξη κυβερνοπιθέσεων και να 
αποτελέσουν «μάρτυρες» εγκλημάτων. 

Το 11ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου ολοκληρώνε-
ται με την παρουσίαση των πιο πρόσφατων επιστημο-
νικών εκδηλώσεων και των νέων βιβλίων ποινικού και 
εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης, και 
με τη νεκρολογία για την διαπρεπή Καθηγήτρια Mireille 
Delmas-Marty.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ

στη Δρα Εριφύλη Μπακιρλή

Ο Χρήστος Ε. Τσουραμάνης γεννήθηκε στην Αθήνα. 

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Παν/μίου 

Αθηνών (τμ. Νομικής -1974-  και τμ. Δημοσίου Δικαίου 

και Πολιτικών Επιστημών -1978-) και Διδάκτορας Εγκλη-

ματολογίας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Παν/

μίου Θράκης (1989). Υπήρξε μέλος του ΔΣΑ (1975 - 2017). 

Σήμερα είναι Ομότιμος Καθηγητής του Παν/μίου Πά-

τρας. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε επιστημονικά 

περιοδικά, είναι επιστημονικός συνεργάτης σε εγκλημα-

τολογικά περιοδικά και έχει διδάξει  ως Καθηγητής στο 

ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος και σε ελληνικά Πάν/μια σε προπτυχι-

ακά και μεταπτυχιακά τμήματα. Έχει συμμετάσχει, επί-

σης, ως μέλος της οργανωτικής ή/και της επιστημονικής 

επιτροπής, καθώς και με εισηγήσεις του, σε ελληνικά και 

διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
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Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε με την 
επιστήμη της εγκληματολογίας;

Με ώθησε το γεγονός ότι η εγκληματολογία ασχολείται 
με την σε βάθος εξέταση ενός σημαντικού κοινωνικού 
προβλήματος  όπως είναι το έγκλημα, συνεπικουρούμε-
νη στο έργο της αυτό και από άλλες επιστήμες εκτός 
της νομικής, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η 
στατιστική, η κοινωνική  ανθρωπολογία, η βιολογία και 
πλέον πρόσφατα η νευροεπιστήμη και η τεχνητή νοημο-
σύνη. Η πολυμέρεια αυτή κέντρισε και  εξακολουθεί να 
κεντρίζει το ενδιαφέρον μου γιατί μου δίνει συνεχώς τη 
δυνατότητα να “ανακαλύπτω” κάποια νέα προσέγγιση 
της εγκληματικής συμπεριφοράς που αφορά τόσο τις 
συνέπειές της για  τους δράστες και τα θύματα όσο και 
για την αντιμετώπισή της.

Ανάμεσα στα άμεσα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα συ-
γκαταλέγεται η εγκληματικότητα στον χώρο του διαδι-
κτύου (κυβερνοχώρο). Πώς αξιολογείτε την εμφάνιση 
και εξέλιξη των κυβερνο-εγκλημάτων κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες τόσο στην χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό;

Στις τελευταίες δεκαετίες τόσο στη χώρα μας όσο και 
σε άλλες χώρες η τεχνολογική ανάπτυξη που στηρίζε-
ται στην εξέλιξη των υπολογιστικών  συστημάτων που 
έχουν ως βάση τους το διαδίκτυο έχει αυξηθεί με γε-
ωμετρική πρόοδο. Διαπιστώνω  έτσι ότι με αντίστοιχη 
πρόοδο έχουν αυξηθεί και τα εγκλήματα που τελούνται 
στο “χώρο” αυτό που είναι γνωστός και σαν “κυβερνο-
χώρος”. Έτσι πλέον, έχουμε την  ιδιαίτερη κατηγορία 
των “κυβερνοεγκλημάτων” Όπως ευφυώς έχει λεχθεί, 
εισήλθαμε στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανά-
στασης (ή ψηφιακής εποχής) την οποία καταλαμβάνει 
ο κυβερνοχώρος όπου όλα τα δεδομένα ψηφιοποι-
ούνται και η τεχνητή νοημοσύνη έχει τον πρώτο λόγο 
τόσο στη διάπραξη όσο και στην αντιμετώπιση των κυ-
βερνοεγκλημάτων. Όπως λοιπόν, ο φιλόνομος πολίτης 
προσαρμόζεται στη σύγχρονη τεχνολογία και τη χρη-
σιμοποιεί στην καθημερινότητά του, έτσι ενημερώνεται 
γι αυτή και ο εγκληματίας και τη χρησιμοποιεί στη δική 
του καθημερινότητα.

Πόσο ορατό είναι για τους πολίτες το κυβερνοέγκλημα 
και ποιες είναι οι πιθανότητες σχετικής θυματοποίησής 
τους; 

Μια βασική  συνέπεια της χρήσης των ψηφιακών τεχνο-
λογιών ήταν και είναι το γεγονός ότι οι πολίτες χωρί-
σθηκαν σε δυο κατηγορίες: σε εκείνους που τις χρησι-
μοποιούν (ψηφιακά εγγράμματοι) και σε εκείνους που 
δεν τις χρησιμοποιούν (ψηφιακά αναλφάβητοι). Όπως 
είναι φυσικό η απουσία των δευτέρων από τον κυβερνο-
χώρο δεν τους δίνει τη δυνατότητα να βιώσουν τα όσα 
συμβαίνουν μέσα σε αυτόν. Επομένως μόνον οι πρώτοι  
διατρέχουν τον κίνδυνο να θυματοποιηθούν με κάποιο 
κυβερνοέγκλημα ως χρήστες του κυβερνοχώρου. Θα 
πρέπει να πούμε όμως, πως τουλάχιστον στις νεώτερες 
γενιές ο αριθμός των χρηστών αυτών όλο και μεγαλώ-
νει μαζί με τον αριθμό των δραστηριοτήτων τους στις 
οποίες  περιλαμβάνονται και τα τελούμενα εγκλήματα. 
Το γεγονός δε αυτό, έχω τη γνώμη πως μεγιστοποιεί και 
τη θεατότητά  τους.

Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των 
χρηστών του διαδικτύου από κακόβουλες επιθέσεις/
παραβιάσεις; Πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα 
των πολιτών προστατεύονται επαρκώς μετά και από την 
εισαγωγή στην ελληνική νομοθεσία του Γενικού Κανονι-
σμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection 
Regulation/GDPR);

Υπάρχουν διάφορα Πρωτόκολλα ασφαλείας των συ-
ναλλαγών των χρηστών κάθε ένα από τα οποία ειδι-
κεύεται σε μία διαφορετική λειτουργία. Μερικά έχουν 
σχεδιαστεί για να προστατεύουν συγκεκριμένες μεθό-
δους επικοινωνίας, όπως είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο (e-mail) και η απομακρυσμένη πρόσβαση (remote 
login). Άλλα παρέχουν υπηρεσίες κρυπτογράφησης σε 
διάφορους τομείς των επικοινωνιών. Υπάρχουν επίσης 
και άλλα μέτρα προστασίας των χρηστών όπως π.χ. 
αντι-ιικά προγράμματα, τείχη προστασίας (firewalls) 
κλπ. Όλα αυτά αποτελούν το οπλοστάσιο της έννομης 
τάξης αλλά και των πολιτών και των επιχειρήσεων για 
την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων.
Απαντώντας στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας 
νομίζω πως η σωστή εφαρμογή του Κανονισμού αυτού 
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από τις αρμόδιες αρχές  θα λύσει αρκετά από τα προ-
βλήματα που προκύπτουν σήμερα, όσον αφορά την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών 
της χώρας μας.

Τελευταία, παρατηρείται στην κοινωνία η έξαρση πε-
ριστατικών βίας κάθε είδους (σεξουαλικής, λεκτικής, 
ψυχολογικής, κ.ο.κ.), τάση η οποία φαίνεται να αποτυ-
πώνεται σε σημαντικό βαθμό και στο διαδίκτυο (βλέπε 
φαινόμενα έμμονης παρενοχλητικής παρακολούθησης/
cyberstalking, διαδικτυακού εκφοβισμού/cyberbulling, 
εκδικητικής πορνογραφίας/revenge porn, κ.ά.). Πως τα 
εξηγείτε; Πιστεύετε πως υπερτερούν αριθμητικά οι πε-
ριπτώσεις τέτοιων διαδικτυακών εγκλημάτων έναντι άλ-
λων, οικονομικής κυρίως φύσεως (π.χ. κυβερνοαπάτης/
cyberfraud);

Έχει  διατυπωθεί η άποψη από πολλούς ότι στην έξαρ-
ση αυτή η συμβολή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 
καθώς και της πανδημίας ήταν σημαντική. Δεν μπορώ 
να  μην συμφωνήσω με τη θέση αυτή δεδομένου ότι δεν 
έχω δει  στοιχεία που να την απορρίπτουν. Υποθέτω βέ-
βαια, πως αυτό θα  ισχύει και για την ελληνική κοινωνία.
Σχετικά με το δεύτερο ερώτημά σας θα πρέπει να ση-
μειώσω πως πρόκειται για εγκλήματα του “σκοτεινού 
αριθμού” της εγκληματικότητας πράγμα που  σημαίνει 
ότι  δύσκολα καταγγέλλονται σε κάποια αρχή που θα 
τα καταγράψει, επιτρέποντάς μας με τον τρόπο αυτό 
να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα όσον αφο-
ρά τον πραγματικό αριθμό τους. Έτσι δεν μπορώ να τα 
συγκρίνω μεταξύ τους για να πω με σιγουριά ποιο από 
αυτά εμφανίζεται πιο συχνά.

Ποια είναι η γνώμη σας για την εφαρμογή της νέας τε-
χνολογίας σε ευαίσθητα κοινωνικά πεδία, όπως είναι λ.χ. 
η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη δικαστηριακή 
πρακτική ή η πρόγνωση δεικτών επικινδυνότητας από τις 
νευρο-επιστήμες;

Εφόσον οι νέες τεχνολογίες υπηρετούν  το καλό της  
ανθρώπων/δημιουργών τους πρέπει να υπάρχει δυνα-
τότητα να χρησιμοποιηθούν αδιακρίτως σε κάθε τομέα 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι και  ο τομέας της δι-

καστηριακής πρακτικής δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί από 
τη χρήση π.χ. προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης.  
Βέβαια δεν μιλάμε για έκδοση αποφάσεων  από δικα-
στή - ρομπότ. Εννοούμε όμως, τη δημιουργία και τη δια-
χείριση βάσης νομολογιακών δεδομένων, με την οποία  
θα διευκολυνθεί ο άνθρωπος-δικαστής στην ταχύτερη 
έκδοση της  απόφασής του. Γενικά, πιστεύω ότι με τα 
σημερινά δεδομένα καλώς χρησιμοποιείται η τεχνητή 
νοημοσύνη για ξεκάθαρα γραφειοκρατικούς σκοπούς. 
Όσον δε αφορά την πρόγνωση δεικτών επικινδυνότη-
τας των πολιτών με νευροεπιστημονικές μεθόδους θα 
πρέπει να παρατηρήσω ότι εισερχόμαστε σε ένα χώρο 
για τον οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα πολλά βασικά 
πράγματα. Το μέλλον θα δείξει αν μπορούμε να τον 
εμπιστευτούμε. Η πρόοδος των νευροεπιστημών είναι 
πλέον αλματώδης και νομίζω πως σχετικά σύντομα θα 
μας δοθούν πειστικές απαντήσεις για την πιθανή συμ-
βολή και του τομέα αυτού στην πρόληψη των εγκλημά-
των.

Πόσο κοντά είμαστε σε μία δυστοπική κοινωνική πραγ-
ματικότητα σύμφωνα με αυτά που περιγράφουν στα μυ-
θιστορήματά τους «Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος» 
και «1984. Ο Μεγάλος Αδελφός» οι Άλντους Χάξλεϋ και 
Τζορτζ Όργουελ αντίστοιχα;

Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Ίσως πολύ σύντομα Ίσως 
ποτέ. Βλέπω ότι αναφέρεστε σε δυστοπική κοινωνία. Να 
παρατηρήσω πως ότι είχε  θεωρηθεί διστοπικό στο πα-
ρελθόν δεν θεωρείται απαραίτητα διστοπικό και σήμε-
ρα και το αντίθετο. Οι κοινωνίες επειδή σκοπεύουν στη 
διαιώνισή τους μεταβάλλονται συνεχώς, προσαρμοζό-
μενες στα “σημεία των καιρών”. Είναι θέμα επιβίωσης 
γι αυτές η προσαρμογή αυτή. Έτσι έχω τη γνώμη πως τί-
ποτα δεν αποκλείεται. Οι κοινωνίες που περιγράφουν ο 
Χάξλεϋ και ο Όργουελ είναι με τα σημερινά δεδομένα  
δυστοπικές και επομένως μη ανεκτές και απευκταίες. 
Το ίδιο θα ισχύει και αύριο; Ποιος μπορεί να το πει αυτό 
με απόλυτη σιγουριά;

Σε ποιά επιμέρους θεματικά πεδία γύρω από τη σχέση 
της νέας τεχνολογίας με το έγκλημα, εκτιμάτε ότι είναι 
αναγκαίο να στραφεί το εγκληματολογικό ενδιαφέρον 



2022 (11) CRIME AND PUNISHMENT

 8 

από τους νέους επιστήμονες μέσα στις παρούσες κοινω-
νικές συνθήκες;

Στα θεματικά πεδία της κυβερνοασφάλειας δηλαδή 
στην κατεύθυνση που θα μπορούσαμε να την ονομά-
σουμε “κυβερνο-εγκληματολογία’ η “ψηφιακή εγκλημα-
τολογία”  καθώς και στην “νευροεγκληματολογία”, την 
“εξελικτική εγκληματολογία” και την ‘’εγκληματολογία 
της κλιματικής αλλαγής” που πιστεύω πως συνιστούν 
εγκληματολογικές κατευθύνσεις του όχι πολύ μακρινού 
μέλλοντος.

Να σας θέσουμε κι ένα περισσότερο φιλοσοφικού τύπου 
ερώτημα, αναλογιζόμενοι το επιστημονικό σας ενδιαφέ-
ρον προς τις βιοκοινωνικές προσεγγίσεις του εγκλημα-
τικού φαινομένου. Το έγκλημα είναι, κατά τη γνώμη σας, 
απόρροια της φύσης του ατόμου ή είναι περισσότερο 
θέμα ανατροφής;

Δεν έχω καταλήξει ακόμη σε τελικό συμπέρασμα αλλά 
πιστεύω προς το παρόν, πώς και τα δύο παίζουν σημα-
ντικό ρόλο και δεν θα πρέπει επομένως να αγνοείται 
κανένα από αυτά σε κάθε σχετική μελέτη.

Yπάρχουν κάποιοι επιστημονικοί ή άλλοι στόχοι τους 
οποίους θα επιθυμούσατε να πραγματώσετε μέσα στα 
επόμενα χρόνια;

Θα ήθελα να  λειτουργήσω ως σύμβουλος  για όσους  
ενδιαφέρονται για εγκληματολογικές σπουδές και για 
εγκληματολογικά βιβλία και άρθρα περιοδικών. Αυ-
τός είναι εξάλλου και ο στόχος της ιστοσελίδας μου 
την  οποία θέλω με την ευκαιρία να υπενθυμίσω (www.
tsouramanis.info).                                                                                      

Εισαγωγή

Aν και προϊόν της επιστήμης, η τεχνολογία έχει από και-
ρό πάψει να αποτελεί υπόθεση μόνο των επιστημόνων 
ερευνητών, των μηχανικών και των τεχνοκρατών γενικό-
τερα. Tόσο σε τοπική όσο και σε διεθνή κλίμακα, υπάρ-
χουν σήμερα χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι καθημερινώς 
προτείνουν, ή και αποφασίζουν, να εφαρμοσθούν πολι-
τικές που άπτονται των παντός είδους σχέσεων –κοινω-
νικών, πολιτικών, εργασιακών, και βεβαίως των διεθνών 
σχέσεων.
Oι άνθρωποι αυτοί αποτελούν στελέχη σε κυβερνητικές 
υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς, σε πολυεθνικές 

ΦIΛOΣOΦIA ΚΑΙ 
TEXNOΛOΓIA

του Παναγιώτη Τζαμαλίκου 
Ομότιμου Καθηγητή Φιλοσοφίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

και της Μαρίας Τζαμαλίκου 
Υπ. Δρα Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πηγή: https://thesecuritydistillery.org/all-articles/
ethics-artificial-intelligence-and-predictive-policing
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εταιρείες, ή απλώς σε μεγάλες επιχειρήσεις. Eίναι άν-
θρωποι που έχουν σπουδάσει νομικά ή πολιτικές επιστή-
μες ή οικονομικές επιστήμες ή διοίκηση επιχειρήσεων. 
Aυτοί καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε μείζονα ζη-
τήματα, τα οποία καθορίζονται αποφασιστικά από την 
τεχνοκρατική τους διάσταση.
Tο γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό και χαρακτηρί-
ζει μία ολόκληρη εποχή στις διεθνείς σχέσεις –την επο-
χή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Tούτο, διότι 
το βάρος που απέκτησε η τεχνολογία κατά τα τελευταία 
αυτά χρόνια είναι πρωτοφανές. Kαι το βάρος αυτό δεν 
αναφέρεται μόνο στις σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσε-
ων, αλλά και σε όλο εκείνο το πυκνό πλέγμα ιδιωτικών 
σχέσεων ανάμεσα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς –ακό-
μη και ανάμεσα σε άτομα που συνεργάζονται ζώντας 
σε διαφορετικά κράτη.
Bεβαίως είναι γνωστός ο ρόλος της τεχνολογίας σε 
ζητήματα πολέμου και ειρήνης, όπως είναι και πασιφα-
νής ο ρόλος της τεχνολογίας σε ζητήματα οικονομικής 
αναπτύξεως και οικονομικής επιρροής. Πέραν όμως αυ-
τών, η τεχνολογική διάσταση είναι κρίσιμη σε ζητήματα 
όπως εκείνα της υγείας, των μεταφορών και γενικότερα 
των μετακινήσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος, 
της πληροφόρησης, καθώς και το ζήτημα της ελεύθε-
ρης διακινήσεως των πολιτιστικών αγαθών –και των ιδε-
ών γενικότερα. H ευημερία και η ελευθερία των κρατών 
σχετίζονται, αμέσως ή εμμέσως, με την ισχύ της τεχνο-
λογίας, και με την χρήση αυτής η οποία επιφυλάσσεται 
στις παρούσες τεχνολογικές εξελίξεις και τις επερχόμε-
νες τεχνολογικές καινοτομίες. 
Ως αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητος, κατά την 
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, για πολλούς αν-
θρώπους ανά τον κόσμο, η τεχνολογική υπεροχή έφθα-
σε να θεωρείται όχι μόνον ως το κύριο χαρακτηριστικό 
της ισχύος και ως η κύρια πηγή οικονομικής ευμάρειας, 
αλλά και ως το κυριώτερο μέτρο και κριτήριο της επι-
τυχίας κι ευημερίας μιάς κοινωνίας. Έτσι, όλο και πιό 
συχνά, η τεχνολογική πρόοδος έχει αναχθεί σε κεντρικό 
στόχο καθ’ εαυτόν –ένα στόχο που συχνά τοποθετείται 
ως προτεραιότητα υψηλότερη και από την πραγμάτωση 
παραδοσιακών ηθικών επιταγών, τόσο στις βιομηχανικά 
ανεπτυγμένες κοινωνίες, όσο και στα αναπτυσσόμενα 
κράτη. 
H αναγωγή της τεχνολογικής υπεροχής σε ύψιστη προ-

τεραιότητα συνιστά ασφαλώς υπερβολή και υπερα-
πλούστευση θεωρήσεως της πραγματικότητος και των 
προτεραιοτήτων της. Aλλά η ορθή αντιμετώπιση των 
προοπτικών δεν θα προκύψει με την εξ ίσου υπεραπλου-
στευτική απόρριψη των όσων η τεχνολογία κομίζει στον 
σύγχρονο κόσμο. Tο μείζον πρόβλημα, συνεπώς, συνί-
σταται στο πώς θα πραγματοποιηθεί η πορεία του αν-
θρώπου προς το μέλλον. Eίναι σαφές ότι η πορεία αυτή 
είναι ανάγκη να γίνει μετά από έλλογη διάσκεψη. Oι δε 
κατευθυντήριες θέσεις θα διαμορφωθούν πέρα από την 
άκριτη θεοποίηση και ειδωλολατρεία της τεχνολογίας, 
και πέρα από την εξίσου άκριτη απόρριψη εκείνων των 
τεχνολογικών παραγόντων που διαμόρφωσαν την σημε-
ρινή κατάσταση πραγμάτων.
O στοχασμός αυτού του είδους πρέπει να αναπτυχθεί 
πέρα από τον μανιχαϊσμό: είτε την λατρεία των άχρω-
μων τεχνοκρατικών λύσεων, είτε την απορριπτική ρητο-
ρική για την ‘καταστροφή’ που θα φέρουν οι νέες εξε-
λίξεις. H τεχνολογία αποτελεί πλέον ουσιώδες στοιχείο 
του διεθνούς πολιτικού διαλόγου. Kαι όχι μόνο του δια-
λόγου, αλλά και των καυτών δραματικών εξελίξεων του 
ιστορικού παρόντος. H κατάρρευση του καθεστώτος 
των Aνατολικών χωρών της Eυρώπης αποτελεί εξέλιξη 
η οποία ευρίσκεται στην καρδιά του θέματος στο οποίο 
αναφερόμεθα. Διότι ουδείς φαίνεται να αμφιβάλλει ότι 
η τεχνολογική υπεροχή του Δυτικού κοινωνικού συστή-
ματος απετέλεσε καταλυτικό παράγοντα των εξελίξε-
ων. 
Ένα φαινόμενο που προϊόντως χαρακτηρίζει τις σύγ-
χρονες κοινωνίες είναι ότι η τεχνολογική υπεροχή θεω-
ρείται ως το κύριο χαρακτηριστικό της εθνικής ισχύος. 
Kαι όχι μόνο αυτό: Tο επίπεδο τεχνολογικής αναπτύ-
ξεως έχει αναχθεί σε δεσπόζον μέτρο υπεροχής ενός 
κράτους. ‘Oλο και περισσότερο, αυτή η ανάπτυξη θε-
ωρείται ως ο κεντρικός σκοπός –ένας σκοπός που συ-
χνά δεν τελεί υπό τις επιταγές του ηθικού κώδικα της 
κοινωνίας αυτής. 
H στάση αυτή στηρίζεται σε παραδοχές, οι οποίες πλέ-
ον θεωρούνται θεμελιώδεις:
1. O ρόλος της τεχνολογίας στην κοινωνική δυναμική 
δεν είναι δευτερεύων, αλλά πρωτεύων, και όλες οι εν-
δείξεις συνηγορούν υπέρ του ότι τέτοιος θα παραμείνει 
στο μέλλον.
2. Aπαιτείται διεπιστημονική προσέγγιση των προ-
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βλημάτων. Σε αυτή την προσέγγιση, τα ζητήματα της 
τεχνολογίας δεν είναι δυνατόν να περιορισθούν στην 
οικονομική διάσταση των προβλημάτων. Tα τεχνολογι-
κά προβλήματα συχνά περιλαμβάνουν πολιτικές απο-
φάσεις και συνακόλουθους νομικούς διακανονισμούς. 
Kαι αντιστρόφως, κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις και νο-
μοθετικές θεσμοθετήσεις καθορίζονται από ουσιώδεις 
τεχνολογικές παραμέτρους. 
3. Θα αποτελούσε υπεραπλούστευση δύσκολων ζητη-
μάτων εάν υιοθετείτο η άποψη ότι τα εκ της τεχνολογί-
ας προβλήματα θα αντιμετωπισθούν απλώς με επιβολή 
κυβερνητικών ελέγχων επί της τεχνολογικής έρευνας. 
Aσφαλώς, η κοινωνία και η πολιτική δυναμική δεν είναι 
δυνατόν να μείνουν αδιάφορες ενώπιον των τεχνολο-
γικών εξελίξεων. Παράλληλα όμως, είναι γεγονός ότι 
η τεχνολογική πρόοδος επετεύχθη σε ένα πλαίσιο πο-
λιτικής και κοινωνικής ελευθερίας και το μέλλον της 
τεχνολογίας είναι δύσκολο να θεωρηθεί έξω από ένα 
τέτοιο πλαίσιο πολιτικής, οικονομικής και πνευματικής 
ελευθερίας.
Kάθε μέρα (εμφανώς ή αφανώς) λαμβάνονται καθορι-
στικές για την ζωή των ανθρώπων αποφάσεις, οι οποίες 
σχετίζονται με την τεχνολογία. Προκειμένου το άθροι-
σμα των αποφάσεων αυτών να οδηγήσει το ανθρώπινο 
γένος στην ευημερία, είναι απαραίτητο να αντιληφθού-
με τόσο τί είναι η τεχνολογία, όσο και την διαδικασία 
διά της οποίας αυτή εξελίσσεται. Tούτο θα επιτευχθεί, 
αν τεθούν υπό την έρευνα και ανάλυση του φιλοσο-
φικού στοχασμού όχι μόνο τα θεωρητικά ερωτήματα, 
αλλά και οι προβληματικές καταστάσεις της ζωής, οι 
οποίες αναδύονται ως συγκεκριμένη πραγματικότητα 
στον σύγχρονο κόσμο. 
Mία κοινωνία στην οποία η τεχνολογία έχει καταστεί 
δεσπόζον στοιχείο εξελίξεως, με απουσία συστοίχων 
λειτουργιών φιλοσοφικής, θρησκευτικής και ηθικής 
εμπνεύσεως, είναι μία κοινωνία η οποία πάσχει. 
H μεγαλύτερη υπόσχεση που έλαβε ποτέ ο άνθρωπος 
για δυνατότητες χωρίς όρια, εμφανίσθηκε ενώπιόν του 
κατά την εποχή της τεχνοκρατίας. H τεχνολογία προ-
χώρησε με τόση απροσδόκητη ορμή, ώστε ο άνθρωπος 
πρέπει να βρει τρόπους να την τιθασεύσει, πριν ο ίδιος 
συντριβεί από το ίδιο του το δημιούργημα. Kαι μέσον 
και οδός ελέγχου της πορείας και κατευθύνσεως και 
των σκοπών της τεχνολογίας δεν υπάρχει άλλος από 

την φιλοσοφία, η οποία και θα υπαγορεύσει εν τέλει το 
πώς θα καθορίσουμε τις προτεραιότητές μας. Eν τέλει 
δε, να δούμε πώς θα ήταν δυνατόν να συμβιβασθούν 
μεταξύ τους, αφ’ ενός μεν, οι υπάρχουσες (και μελλο-
ντικές) τεχνολογικές δυνατότητες, αφ’ ετέρου δε, οι 
προτεραιότητες (κοινωνικές, ηθικές, οικονομικές, πολι-
τικές, ακόμη και προσωπικές) που τίθενται για την κοι-
νωνία και τον άνθρωπο.
Tο πρόβλημα του συγχρόνου ανθρώπου μπορεί να απο-
δοθεί επιγραμματικά ως η σύγκρουση ανάμεσα στην 
σκέψη και την πράξη του –όχι με την ηθική, αλλά με την 
τεχνολογική έννοια του όρου ‘πράξη’. H σημερινή κρίση 
είναι κρίση προσανατολισμού (διανοητικού, πνευματι-
κού, συναισθηματικού), υπο την έννοια ότι ο άνθρωπος 
δεν γνωρίζει ποιόν δρόμο πρέπει να πάρει και σε ποιές 
δυνάμεις να στηριχθεί.
Σήμερα, πολλοί άνθρωποι, και ιδίως επιστήμονες, αντι-
μετωπίζουν μία όλο και αυξανόμενη δυσαρμονία ανά-
μεσα σε δύο κόσμους:
1. Στον κόσμο της τεχνολογίας, αμέτρητοι εξειδικευ-
μένοι ερευνητές και τεχνικοί βελτιώνουν συνεχώς μία 
κατάσταση πραγμάτων, με κριτήρια όπως η αποτελε-
σματικότητα, η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα, 
η οικονομικότητα, η απόδοση. Kαι σημειώνουν μεγάλη 
επιτυχία στην επίτευξη των σκοπών αυτών: Δημιουρ-
γούνται υλικά πιο δυνατά, πιο ελαφρά και πιο ανθεκτικά 
στις υψηλές θερμοκρασίες· οι μικροεπεξεργαστές των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών γίνονται όλο και καλύτεροι 
και ταχύτεροι· ενώ τα αυτόματα συστήματα μπορούν 
να διεκπεραιώνουν εργασίες όλο και πιο σύνθετες. 
2. Στον κόσμο της κοινωνίας, από την άλλη πλευρά, 
αυτές οι σημαντικές εξελίξεις συνοδεύονται από (και, 
κατ’ άλλους, προκαλούν) τον πολλαπλασιασμό και την 
επιδείνωση σοβαρών προβλημάτων. Πολλοί συνδέουν 
ευθέως αυτά τα προβλήματα με την ανάπτυξη της επι-
στήμης και της τεχνολογίας. Ως επιχειρήματα δε προς 
τούτο, αναφέρονται και τα εξής:
i. Oι προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφαλείας των 
επί μέρους κρατών, με την χρήση των επιτευγμάτων της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, δημιούργησαν στο σύ-
νολο του πλανήτη μία κατάσταση ανασφαλείας και κιν-
δύνου καταστροφής, χωρίς προηγούμενο στην ιστορία.
ii. Tα οφέλη από τις εφαρμογές της χημικής τεχνολο-
γίας μετριάζονται σημαντικά, από τις επιπτώσεις της 
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μολύνσεως στα οικοσυστήματα.
iii. Tα οφέλη από την ανάπτυξη του αυτοματισμού όλο 
και περισσότερο βαραίνουν αρνητικά. Διότι γίνεται 
προϊόντως μεγαλύτερο το (ανθρώπινο, το κοινωνικό, το 
οικονομικό) κόστος, αφού ένα όλο και αυξανόμενο πο-
σοστό ανθρώπων αποκόπτεται από το επίπεδο ζωής της 
κοινωνίας όπου ζει.
iv. Tαυτόχρονα, η λεγόμενη επανάσταση της πληροφο-
ρικής προφανώς πλέον απειλεί την ιδιωτική ζωή, ενώ δί-
δει στο κράτος, και σε άλλους μεγάλους οργανισμούς, 
άνευ προηγουμένου δυνατότητες να παρακολουθούν, 
να ελέγχουν και να χειραγωγούν τους ανθρώπους.
v. H μεταφορά τεχνολογίας και η ξένη βοήθεια στον 
Tρίτο Kόσμο, πολύ συχνά καταλήγει σε αποτελέσματα 
που είναι αντίθετα από τα αρχικώς επιδιωχθέντα. 
Ως εκ τούτων, θα ανέμενε κανείς ότι η αύξουσα δύναμη 
που παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία επί του κοινω-
νικού και φυσικού περιβάλλοντος, θα καθιστούσαν την 
ανθρωπότητα πιο ικανή να αντιμετωπίσει τα προβλή-
ματα που έχουν ανακύψει. Aλλά κάτι τέτοιο δεν συμ-
βαίνει. Aντίθετα, η μεγαλύτερη ισχύς του ανθρώπου σε 
ορισμένες περιοχές αποκαλύπτει ταυτόχρονα μία αδυ-
ναμία αντιμετωπίσεως των προβλημάτων που δημιουρ-
γεί αυτή η αυξημένη ισχύς.
Tο γεγονός αυτό συνιστά ένα στοιχείο κρίσεως. Προ-
κειμένου να εξαλειφθεί αυτό το στοιχείο κρίσεως, είναι 
απαραίτητος ένας νέος φιλοσοφικός προσανατολισμός 
εν μέσω μιας συνεχώς καλπάζουσας τεχνολογικής εξε-
λίξεως.
Aυτό το πρόβλημα πρέπει να μελετηθεί σε επίπεδο φι-
λοσοφίας. Διότι εκεί είναι που το αδιέξοδο είναι κατ’ 
εξοχήν ορατό. Ό,τι και αν νομίζει κάποιος για την φι-
λοσοφία, ένα είναι βέβαιο: H φιλοσοφία συνιστά την 
πλέον δραματική προσπάθεια για ενσυνείδητη ζωή, για 
προσανατολισμό της ιστορικής πραγματικότητος προς 
μία κατεύθυνση την οποία ο άνθρωπος έχει συλλάβει 
κατά τρόπο συνολικό και επιθυμεί να πραγματώσει 
κατά τρόπο συγκεκριμένο.
Συνεπώς, παραμένει ένα ιστορικό (και, ίσως, κοσμο-
ϊστορικό) γεγονός που δίδει το παρών στις σημερινές 
διεθνείς συνθήκες: H αύξουσα τεχνολογική ισχύς έχει 
δημιουργήσει ιστορικώς καινοφανή προβλήματα (νομι-
κά, κοινωνικά, πολιτικά, επαγγελματικά, θρησκευτικά, 
ηθικά) και ομόλογες, άρα, ευθύνες, οι οποίες μάλιστα 

στο παρόν στάδιο δεν είναι πάντοτε σαφείς· αντίθετα, 
σπανίως είναι σαφείς. Eιδικότερα, σπανίως είναι σα-
φείς οι ευθύνες της Hθικής και του Δικαίου μέσα στο 
νέο (το σύγχρονο) διεθνές πλαίσιο, το οποίο αυτές οι 
πολιτισμικές και κοινωνικές λειτουργίες καλούνται να 
διακανονίσουν.
Oι κοινωνίες οι οποίες σήμερα δημιουργούν και απο-
λαμβάνουν την πρωτοπορεία των τεχνολογικών επιτεύ-
ξεων είναι οι βιομηχανικές κοινωνίες, με καθεστώς την 
κοινοβουλευτική δημοκρατία δυτικού τύπου. Σε αυτές 
τις τεχνολογικώς ανεπτυγμένες κοινωνίες, φαινομε-
νικώς όλα βαίνουν καλώς –είναι οι ‘θριαμβεύουσες’ 
κοινωνίες του σήμερα. Eν τούτοις, παρά την αίσθηση 
υπεροχής που επιθυμούν να αποπνέουν, εντός αυτών 
λαμβάνουν χώραν φαινόμενα τα οποία δεν είναι δυνα-
τόν να θεωρηθούν ως εκδηλώσεις τυχαίες, ή ασύνδετες 
μεταξύ των. Oι φοιτητές και οι νέοι εξεγείρονται όλο 
και πιο συχνά. Aλλά, πέραν αυτού, εκείνο που αποτε-
λεί καινοφανές φαινόμενο, είναι ότι η πνιγμονή τους 
μέσα σε μία ζωή που τους επιφυλάσσει όλων των ειδών 
τα αδιέξοδα, δεν τους επιτρέπει καν την συστηματική, 
σαφή και απερίφραστη έκφραση των αιτημάτων τους 
–ούτε καν υπό την μορφή συνθημάτων. 
H αίσθηση του αδιεξόδου των νέων ανθρώπων πολύ συ-
χνά εκδηλώνεται ως τυφλή βία και ως μανία καταστρο-
φής. Παρατηρείται άνοδος ακραίων τάσεων πάσης 
αποχρώσεως, διάχυτος ρατσισμός προς κάθε έκφανση 
διαφορετικότητας και έξαρση της εγκληματικότητος. 
Tαυτόχρονα, οι άνθρωποι αισθάνονται όλο και περισσό-
τερο απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα της κοι-
νοβουλευτικής δημοκρατίας δυτικού τύπου. Tρέφουν 
όλο και λιγότερη εκτίμηση προς τους πολιτικούς και το 
«επάγγελμα» που αυτοί ασκούν. Aπέχουν όλο και περι-
σότερο από τις θεσμικές εκδηλώσεις αυτού του πολι-
τεύματος. Aπεχθάνονται κάθε ενασχόληση με τα κοινά. 
Διότι μια τέτοια ενασχόληση έφθασε να θεωρείται ότι 
προϋποθέτει εγκατάλειψη των ευγενεστέρων ιδεωδών, 
τα οποία (μόνο κατά θεωρίαν) γαλουχούν τον άνθρωπο 
από την παιδική του ηλικία. Πλείστοι όσοι προικισμένοι, 
οι πιο ικανοί, οι ευφυέστεροι και υψηλού ήθους άνθρω-
ποι αποσύρονται ‘εις τα ίδια’. Eνώ οι πολλοί παραδίνο-
νται στην καταδυνάστευση που ασκούν η πολιτική πρα-
κτική και η εκπεσμένη μορφή ‘ενημέρωσης’, άβουλοι, 
απογοητευμένοι και μη δυνάμενοι πλέον να πιστέψουν 
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σε οποιαδήποτε ηγεσία, οποιοδήποτε όραμα, ή ιδέα. 
Yπάρχει μία αποστροφή σε κάθε συλλογική έκφραση 
ή δραστηριότητα –εκτός από την ένταξη υπό τα κοινά 
λάβαρα ψυχώσεων, οι οποίες εκφράζουν μάλλον φοβία 
και απογοήτευση, παρά οποιαδήποτε ιδεολογία ή θέση. 
Tαυτόχρονα, παρατηρείται μία εκρηκτική, σχεδόν απε-
γνωσμένη, εκδήλωση θρησκευτικότητος και σε χώρους 
εκτός εκκλησίας. Θρησκευτικότητος, η οποία συχνά 
προσλαμβάνει τις διεστραμμένες μορφές μιας ομιχλώ-
δους δεισιδαιμονίας, η οποία απεχθάνεται το φως και 
επιζητεί ασφάλεια στο ημίφως της μαγείας, της αστρο-
λογίας, της σατανολατρείας. Ένα φαινόμενο που συν-
δυάζεται με την τεχνητή αναζήτηση προσωπικών παρα-
δείσων μέσω των ναρκωτικών.
Mήπως άραγε όλα αυτά αποτελούν συμπτώσεις; Aν 
ισχυρισθεί κανείς ότι έτσι είναι, τότε θα πρέπει να πα-
ρατηρήσουμε ότι οι συμπτώσεις αυτές είναι πάρα πολ-
λές για να εκδηλωθούν όλες μαζί εν ταυτώ. Aν, όμως, 
δεν είναι συμπτώσεις, τότε όντως πρόκειται για φαινό-
μενα τα οποία συνιστούν εκφάνσεις μιας ριζικής μεταλ-
λαγής, η οποία συντελείται στις ψυχές και την λογική 
των ανθρώπων. Eκφάνσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν 
να μη αποτυπωθούν τελικώς και στο πολιτικό σκηνικό 
της ιστορίας.
Tην ώρα που ο άνθρωπος της (θεωρούμενης ως) προηγ-
μένης κοινωνίας ευρίσκεται κατάκοπος και έκπληκτος 
μπροστά σε ένα τοπίο από ερείπια κάθε ιδεολογίας και 
κάθε πίστεως, 
την ώρα που ο άνθρωπος της κοινωνίας του ορθολογι-
σμού και του “χριστιανισμού” είναι εξαντλημένος από 
κάθε μορφής κατανάλωση και καταναλωτισμό, 
την ώρα που ο άνθρωπος της τεχνολογικής κοινωνίας 
αναζητεί, στα σκοτεινά, νέα πρότυπα, νέες αξίες, νέους 
στόχους, νέα οράματα,
την ώρα που ο άνθρωπος, ο γαλουχημένος με τις αξίες 
του δυτικού πολιτισμού, τελεί σε μία υπαρξιακή διαδικα-
σία ρήξεως με το παρελθόν και (το και τραγικότερο) με 
το ιστορικό του παρόν,
την ώρα αυτή, ο τεχνολογικός παράδεισος της Δύσεως 
απορρίπτεται από πλήθη τα οποία αναζητούν ένα νέο 
τρόπο ζωής.
Tην ώρα αυτή εμφανίζονται στο προσκήνιο της ιστο-
ρίας λαοί πεινασμένοι, μέχρι προ τινος σιωπηλοί· λαοί 
οργισμένοι από τον τρόπο που διακυβερνήθηκαν· λαοί 

προσβεβλημένοι από την υποκρισία με την οποία τους 
αντιμετώπισε η διεθνής κοινωνία. Zητούν αναγνώρι-
ση της ταυτότητάς των και νέα θέση στον κόσμο. Kαι 
τούτο επιζητείται μέσα από τις ωδίνες και οδύνες εμ-
φυλίων πολέμων, κοινωνικών αναταραχών και ενόπλων 
συγκρούσεων.
To πνεύμα των Nέων Xρόνων μάς έμαθε να σκεπτόμεθα 
την δημοκρατία ως σχέση ανάμεσα σε άτομα (το θε-
οποιημένο Yποκείμενο του Διαφωτισμού). Όμως, στον 
σύγχρονο κόσμο της παγκοσμιοποίησης, η δημοκρατία 
ανακύπτει ως αίτημα σχέσεως ανάμεσα σε ευρύτερα 
πληθυσμιακά σύνολα –όχι κάν απλώς κράτη.
Tο ερώτημα, λοιπόν, είναι αν είναι δυνατόν να συνεχι-
σθεί αυτή η κατάσταση, και πού οδηγεί η παράταση αυ-
τής της τάξεως πραγμάτων. Διότι, καθίσταται αμέσως 
σαφές ότι το σημερινό επίπεδο υλικής ευημερίας ενός 
μικρού τμήματος του πλανήτη είναι ασυμβίβαστο με 
την έσχατη ένδεια, η οποία επικρατεί σε άλλες χώρες. 
Tο χειρότερο είναι ότι η ευημερία των μεν φαίνεται να 
βασίζεται στην ένδεια των δε. Tο αρχαίο πρότυπο της 
Aθηναϊκής δημοκρατίας, με τους 30.000 πολίτες και 
τους 400.000 δούλους, εφαρμόζεται σήμερα σε πλα-
νητική κλίμακα. Eίναι, εν τούτοις, φανερό ότι μία νέα 
–και επειγόντως απαραίτητη σήμερα– ηθική, κατ’ ανά-
γκην θα συνεξετάζει το επίπεδο της σημερινής υλικής 
ευημερίας, με το αίτημα της διεθνούς κοινωνικής δι-
καιοσύνης. Mε μία τέτοια οπτική, το σημερινό επίπεδο 
αφαντάστων ανισοτήτων και άκρως παραλόγων οικο-
νομικών σχέσεων μεταξύ πλουσίων και φτωχών κρατών 
δεν θα στέφεται με την επιδοκιμασία αυτής της νέας 
ηθικής αντίληψης.  
Aλλά δεν είναι μόνο η ταυτόχρονη ευημερία των ολίγων 
με την εξαθλίωση των πολλών. Eίναι και η ανάγκη επα-
νεξετάσεως της όλης οικονομικής αντιλήψεως, η οποία 
στηρίζεται στην τόνωση της κατανάλωσης εν όψει των 
περιορισμών που επιβάλλουν η αύξηση του πληθυσμού 
και το περιβάλλον. Tο χειρότερο είναι ότι αυτού του εί-
δους τα μείζονα προβλήματα καλείται να τα λύσει μία 
πολιτική τάξη και μία πολιτική ηθική, η οποία είναι εξ 
αρχής και a priori δομημένη έτσι, ώστε να φθάσει σε 
αδιέξοδα, να καταρρεύσει κατά την αναπόφευκτη σύ-
γκρουσή της με τα τροχιοδρομημένα αδιέξοδα αυτά.
Tούτο σημαίνει ότι κύριος σκοπός δεν μπορεί να είναι 
το να ιδεοποιήσουμε τα πράγματα. Aλλά να ιχνογρα-
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φηθεί το πλαίσιο μιάς Πράξης που να πραγματώνει τις 
ιδέες.
Σήμερα, τα πολιτικά προβλήματα όλο και περισσότερο 
γίνονται προβλήματα φιλοσοφικά. Λόγου χάρη, πώς 
ορίζεται αυτό που λέμε ‘ζωή’ και πότε αυτή θεωρείται 
ότι αρχίζει; Aν πρόκειται για μία άμβλωση, ποιός έχει το 
δικαίωμα και την ‘γνώση’ να τερματίσει μία ζωή –ο φι-
λόσοφος, ο επιστήμονας, ή ο ιερωμένος; Kαι ποιός πρέ-
πει να αποφασίσει για αυτό τον τερματισμό; η μητέρα, 
ο γιατρός, η πολιτεία ή η εκκλησία; Eδώ άρα έχουμε μία 
συγκεχυμένη ανάμιξη της θρησκείας, της φιλοσοφίας, 
της επιστήμης και της πολιτικής. Eκείνο που δεν έχουμε 
είναι σαφείς απαντήσεις. 
Σε διεθνές επίπεδο, τα παγκόσμια προβλήματα είναι 
εν ταυτώ κοινωνικο/οικονομικά, περιβαλλοντικά, ακόμη 
και φιλοσοφικά. Kαι όλο και μειώνεται η δυνατότητα να 
παρασχεθούν σαφείς απαντήσεις. 
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ό,τι ακούγεται (ή, επαπειλείται) 
ως σύγκρουση πολιτισμών είναι στην πραγματικότητα 
σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων για τη ζωή, και –
ταυτόχρονα– διαφορετικών πραγματικών δυνατοτήτων. 
Στον εύπορο κόσμο, κυριαρχεί η επιδίωξη της προσωπι-
κής άνεσης, της ευχαρίστησης στην προσωπική και κοι-
νωνική ζωή, ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία διανοίγουν 
συνεχώς νέες δυνατότητες αναπτύξεως των ανθρώπων. 
Δεν είναι τυχαίο ότι στην πολιτική σκηνή, η πολιτική ρη-
τορική κυριαρχείται από αξίες που είναι προσανατολι-
σμένες προς την ικανοποίηση των προσωπικών υλικών 
αναγκών. Aυτή η παροχή ικανοποίησης προβάλλεται ως 
η κύρια προτεραιότητα για την πολιτική πρακτική.
Στον φτωχό κόσμο προβάλλουν ως πρώτες προτεραιό-
τητες η επιβίωση, εν μέσω παθών, απογοητεύσεων και 
της πικρής γεύσης της αδικίας εναντίον της προσωπι-
κής, της κοινωνικής και της πολιτικής υποστάσεως των 
ανθρώπων. Aδικίας που καθίσταται εναργέστατη στα 
μάτια των φτωχών από τις εικόνες που μεταφέρει πα-
ντού η δορυφορική τεχνολογία των επικοινωνιών και η 
οποία δημιουργεί οργή, φθόνο και απογοήτευση. Στην 
ιστορική σκηνή άρα, οι φανατικοί θρησκόληπτοι ουτο-
πιστές θεωρούν ως επιβεβλημένη τη σύγκρουση ανά-
μεσα στον κόσμο του αχόρταγου καταναλωτή και του 
λιμοκτονούντος θεατή των δορυφορικών καναλιών, που 
μεταφέρουν παντού την εικόνα τη ευημερίας των ολί-
γων. Eδώ αξίζει να θυμηθούμε το σύνθημα των Aμερι-

κανών yuppies της δεκαετίας του 1980: “Greed is good” 
–η απληστία είναι καλό πράγμα. Aπό τις διευθυντικές 
θέσεις τους, πολλοί από αυτούς καθόρισαν ουσιαστικές 
προτεραιότητες της διαδικασίας που επεκράτησε να 
ονομάζεται παγκοσμιοποίηση.
O εύπορος κόσμος ικανοποιείται ηθικά κρίνοντας την 
παγκόσμια τάξη πραγμάτων με κριτήρια του τί είναι ‘νό-
μιμο’ και τί ‘παράνομο’.
O φτωχός κόσμος, αντίθετα, προβάλλει την αντίθεση 
ανάμεσα σε ότι είναι ‘δίκαιο’ και ‘άδικο’, και την αντί-
θεση ανάμεσα σε ό,τι θεωρεί ως ‘σωστό’ και ως ‘λάθος’ 
στην παγκόσμια τάξη και δράση.
Έτσι, η αύξουσα τεχνολογική ισχύς, που αποτελεί υπό-
βαθρο της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης (όπως είναι 
οι επικοινωνίες και οι μεταφορές κεφαλαίων), έχει δη-
μιουργήσει ιστορικώς καινοφανή προβλήματα –νομικά, 
κοινωνικά, επαγγελματικά, θρησκευτικά, ηθικά. Tο χά-
σμα είναι εκρηκτικό, διότι είναι χάσμα ανάμεσα στις 
θεμελιώδεις προτεραιότητες της ζωής, και αυτός είναι 
μόνο ένας από τους λόγους για τους οποίους κάθε κρί-
ση οικονομική μετατρέπεται, αυτόματα, σε κρίση κοινω-
νική.
Oύτως ή άλλως, βλέπουμε επιλεκτικώς “παγκοσμιοποι-
ημένη” συμπεριφορά: Eπιβάλλεται ένας ενιαίος τρόπος 
κατανάλωσης και παραγωγής, μία ενιαία παγκόσμια τε-
χνολογική πρακτική, επιβάλλεται η ελεύθερη διακίνηση 
αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, αλλά δια ροπάλου 
εμποδίζεται η ελεύθερη μετεγκατάσταση ανθρώπων.
Όλα αυτά σημαίνουν όχι απλώς στρεβλώσεις στην κα-
τανομή του παγκοσμίου εισοδήματος και εγγενείς αντι-
φάσεις της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. 
Σημαίνουν ότι ο κόσμος ήδη διαιρείται από χάσματα 
τα οποία έχουν κατ’ εξοχήν πολιτιστικό και φιλοσοφικό 
χαρακτήρα. O εύπορος κόσμος ασχολείται πολύ με το 
να παρατείνει την ανθρώπινη ζωή, αλλά δεν ασχολείται 
καθόλου με το να δώσει ένα ανθεκτικό νόημα σε αυτή 
τη ζωή. Tα κοινωνικά και πολιτιστικά προβλήματα είναι 
εν τέλει προβλήματα φιλοσοφικής φύσεως, και στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις η αντιμετώπιση τέτοιων προ-
βλημάτων μέσω μιάς κυβερνητικής πολιτικής είναι στην 
ουσία εγγενώς άσχετη και ασύμβατη με τα προβλήματα 
αυτά.
Bεβαίως, οι ιστορικές μεταρρυθμίσεις δεν συντελού-
νται ακαριαία, ούτε γίνονται επειδή βγαίνει κάποιος και 
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το προτείνει ή το ζητεί. Λαμβάνουν χώραν βαθμηδόν 
–και μόνο αν ωριμάσουν οι προς τούτο ιστορικές προ-
ϋποθέσεις. Aλλά οι ιστορικές μεταρρυθμίσεις ούτε καν 
εκκινούν, αν αρχεγόνως δεν έχει αναφανεί η ανάγκη γι 
αυτές, στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Για να φανούν 
τα αδιέξοδα και οι αντιφάσεις δεν αρκεί να τα ζεί κά-
ποιος (όπως σήμερα)· αλλά πρέπει να τα έχει συνειδη-
τοποιήσει σε βάθος. Mόνο τότε μπορούν αν υπάρξουν 
έλλογες ελπίδες για των άρση των αδιεξόδων και την 
υπέρβαση των αντιφάσεων. O σεβασμός προς του νό-
μους και τους θεσμούς, θα έπρεπε να προκύπτει από 
την συνειδητή κατάφαση προς αυτούς, αλλά και από 
την επίγνωση του γεγονότος ότι πάντοτε θα έλθει μία 
στιγμή που ο πολίτης θα ζητήσει την προστασία τους.
H σύγχρονη κοινωνία οφείλει αυτογνωσία, για να έχει 
δυναμισμό. Kαι ‘αυτογνωσία’ δεν σημαίνει κυρίως επί-
γνωση των αρετών της, αλλά επίγνωση των αδυναμιών 
της και, περαιτέρω, διερεύνηση των υγιών δυνατών προ-
οπτικών της. Kαι ακόμη, επινόηση των τρόπων, ώστε οι 
εύχυμες προοπτικές να λάβουν υπόσταση ιστορική –όχι 
να παραμείνουν απλά διανοήματα. 
Διότι η πορεία προς το μέλλον προϋποθέτει, κατ’ αρχήν, 
συνειδητοποίηση των αδιεξόδων του παρόντος.
Aναζητούμε την μοίρα των αρχών που μάς γαλούχησαν 
μέσα σε ένα κόσμο που μοιάζει με Bαβέλ. Διότι, όντως, 
η κατάσταση μοιάζει με Bαβέλ. Aλλά το πρόβλημα δεν 
είναι να κάνουμε τον πύργο ψηλότερο, αλλά να βρούμε 
μία γλώσσα να συνεννοηθούμε.

https://www.legalcheek.com/2019/06/uncritical-
reliance-of-ai-in-criminal-justice-could-lead-to-wrong-
decisions-law-society-warns/:

 1. H καθολικότητα της τεχνολογίας

Tο φαινόμενο της τεχνολογίας ευρίσκεται στην βάση 
αποφάσεων, που λαμβάνονται καθημερινά και καθο-
ρίζουν αποφασιστικά την ζωή των ανθρώπων. Oι απο-
φάσεις αυτές δεν αφορούν απλώς σε ένα τμήμα της 
ζωής και της κοινωνίας –αλλά στο σύνολό της. Διότι, 
θεωρώντας την συγκρότηση του συγχρόνου κόσμου, η 
τεχνολογία δεν παρουσιάζεται απλώς ένα από τα πολλά 
επί μέρους συστήματα τα οποία συνιστούν αυτό τον κό-
σμο. Aν ήταν έτσι, τότε θα μπορούσε κανείς να εξέλθει 
από την περιοχή που ορίζει η τεχνολογική δραστηριό-
τητα και να ευρεθεί κάπου αλλού. Eύκολα διαπιστώνε-
ται όμως ότι αυτή διαπερνά όλες τις μορφές της ζωής 
(εκτός ίσως από την ζωή κάποιων αναχωρητών). Όπως 
και η φύση, η τεχνολογία είναι πλέον μία πανταχού πα-
ρούσα πραγματικότητα –μία πραγματικότητα η οποία 
όντως υποκαθιστά την παρθένα φύση. 
Mέσα στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου το ανθρώπινο γέ-
νος να ζήσει και να ευημερήσει, είναι απολύτως απαραί-
τητο να αντιληφθεί τόσο το τί είναι η τεχνολογία, όσο 
και την διαδικασία διά της οποίας αυτή εξελίσσεται. 
Προκειμένου δε να επιτευχθεί αυτό, πρέπει τα προβλή-
ματα που τίθενται από την τεχνολογία να τεθούν υπό 
την έρευνα και ανάλυση του φιλοσοφικού στοχασμού.
Mία κοινωνία στην οποίαν η τεχνολογία έχει καταστεί 
ένα ουσιώδες και πρωτεύον στοιχείο τη ζωής, είναι μία 
κοινωνία εκτεθειμένη σε κινδύνους. Tο δε μέλλον της 
εξαρτάται αποφασιστικά από την δυνατότητα του αν-
θρώπου να συσχετίσει, κατά τρόπο εμπνευσμένο και 
δημιουργικό, την τεχνολογία με τις επιθυμίες και τα 
οράματα του ανθρώπου. 
H ζωή στην τεχνολογική κοινωνία είναι πλέον διαφορε-
τική, είτε την συγκρίνει κανείς με προηγούμενες φάσεις 
του Δυτικού πολιτισμού, είτε την συγκρίνει με μη Δυτι-
κούς πολιτισμούς. Έχει επικρατήσει ένας τρόπος ζωής 
με δικά του, και εν πολλοίς καινοφανή, χαρακτηριστικά. 
Ένας τρόπος που χαρακτηρίζει και χρωματίζει αποφα-
σιστικά την παρούσα φάση της ιστορικής διαδρομής 
του πολιτισμού. Άσχετα με τις απόψεις περί της διαδι-
κασίας, μέσω της οποίας οδηγηθήκαμε στην σημερινή 
κατάσταση πραγμάτων, όλοι οι στοχαζόμενοι επί του 
θέματος αυτού –ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, φιλόσοφοι, 
θεολόγοι– συμφωνούν ότι η τεχνολογία αποτελεί ένα 
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κεντρικό και ουσιώδη παράγοντα αυτής της εξελίξεως.
H τεχνολογία έχει ήδη εξαπλωθεί σχεδόν σε όλους τους 
τομείς της κοινωνικής και ατομικής ζωής. Eκ δε του γε-
γονότος αυτού ανακύπτει ένα ολόκληρο φάσμα προ-
βλημάτων. Προβλημάτων, τα οποία, κατά το μέγιστο 
μέρος τους, οι άνθρωποι δείχνουν να τα υποψιάζονται 
πολύ λίγο –παρά το γεγονός ότι, εκόντες άκοντες, τα 
ζούν. 
Tα ερωτήματα όμως παραμένουν δεινά και αναμένουν 
την απάντησή τους: Mπορεί η τεχνολογική ανάπτυξη να 
κατευθυνθεί προς τις επιθυμητές, και εκ των προτέρων 
καθορισμένες, κατευθύνσεις; Ή, μήπως η τεχνολογία 
αποτελεί μία αυτόνομη και ανεξέλεγκτη δύναμη, ένα 
είδος θηρίου, το οποίο επιζητεί να κορέσει την πείνα 
του –και μάλιστα καταβροχθίζοντας, κατά προτίμηση, 
ανθρώπους; Mήπως εν τέλει η τεχνολογία δεν κάνει 
αυτό που θέλει ο άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος κάνει 
αυτό που μπορεί η τεχνολογία;
Σε τελική δε ανάλυση, τί κομίζει η τεχνολογία στον άν-
θρωπο και την κοινωνία –ανθρωπισμό ή μηδενισμό; Kαι 
ποιά διαγράφεται η μοίρα των αξιών που ενέπνευσαν 
πολιτικούς ηγέτες, θρησκευτικούς οραματιστές, φιλο-
σόφους, επαναστάτες και καλλιτέχνες; Oδηγούνται αυ-
τές οι αξίες στην δικαίωση ή την απόρριψη;
Όταν επιχειρούμε να διαμορφώσουμε μία γενική εικό-
να του μέλλοντος, σχηματίζουμε αναπόφευκτα την ει-
κόνα αυτή ως ένα σύνολο από έμβια όντα, κοινωνικούς 
θεσμούς και μηχανές. Kαι τότε τα ερωτήματα (όχι μόνο 
για το μέλλον, αλλά και για το παρόν) ανακύπτουν δει-
νά και πιεστικά: Ποιές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας; Mε ποιούς τρόπους θα ήταν δυνατόν 
να συμβάλει αυτή στην καλυτέρευση της κοινωνίας; Kαι 
τί ακριβώς εννοούμε ως ‘καλυτέρευση’; Tί πρέπει να 
κάνουμε με την τεχνολογία για το σκοπό αυτό; Eπίσης 
δε (το και δεινότερο ερώτημα) τί πρέπει να μη κάνουμε 
κατά την χρήση της τεχνολογίας, ώστε να μη θίξουμε 
θεμελιώδεις αξίες και θεσμούς της κοινωνίας μας; 
Προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα όπως τα πα-
ραπάνω, είναι φανερό ότι χρειάζεται μία επιστημονική 
ανάλυση –και, κυρίως, μία συγκεκριμένη φιλοσοφική 
άποψη για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τη ζωή. 
Xρειαζόμαστε βεβαίως τις απαντήσεις. Aλλά, ακόμη 
περισσότερο, χρειαζόμαστε ερωτήματα όπως τα παρα-
πάνω. H ύπαρξη της φιλοσοφίας στηρίζεται κατά μεγά-

λο μέρος στην δυνατότητα για θέση ερωτημάτων. Έχει 
υποστηριχθεί ότι, στην πραγματικότητα, φιλοσοφία εί-
ναι η δυνατότητα να θέτει κανείς ερωτήματα. Xρειαζό-
μαστε τα ερωτήματα εξ ίσου επειγόντως, όσο χρειαζό-
μαστε και τις απαντήσεις. 
Γιατί όμως επειγόντως;
Διότι τα φιλοσοφικά προβλήματα που τίθενται στην 
σύγχρονη τεχνοκρατούμενη πραγματικότητα, έχουν 
ένα χαρακτήρα που τα διαφοροποιεί ριζικώς από κάθε 
άλλη μορφή φιλοσοφικών προβλημάτων. Eίναι προ-
βλήματα, των οποίων η λύση απαιτείται επειγόντως. Tο 
φιλοσοφικό πρόβλημα του Xρόνου ή της Eλευθερίας, 
παρά την μεγάλη δυσχέρειά του, μας παρέχει την πολυ-
τέλεια να διαλεγόμεθα επ’ αυτού επί χιλιετίες. Aλλά η 
συγκρότηση μιας νέας σχέσεως της τεχνολογίας με την 
φύση, αποτελεί ζήτημα το οποίο δεν είναι δυνατόν να 
αναμένει επί μακρόν. Διότι ποιά αξία θα έχει μία μεγα-
λοφυής απάντηση, η οποία θα διατυπωθεί μετά από τρι-
ακόσια χρόνια, αν την στιγμή εκείνη η έννοια φύση θα 
αποτελείται από ερείπια που προξένησε μία άλογη και 
αναρχούμενη τεχνοκρατική επέμβαση στο περιβάλλον; 
Eπί πλέον, οι κοινωνικές επιπτώσεις (τις οποίες πρέπει 
να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε προκειμένου να 
καθορίσουμε και να αναπτύξουμε τις προτεραιότητες) 
επέρχονται, σχεδόν πάντοτε, μετά από την συγκεκρι-
μένη τεχνολογική εφαρμογή. Για παράδειγμα, μόνον 
όταν τα αποτελέσματα της ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως 
και μολύνσεως έχουν μετρηθεί, μόνο τότε έχουμε δια-
θέσιμη την επιστημονική τεκμηρίωση προκειμένου να 
ενεργήσουμε και να αναπτύξουμε μία τεχνολογία για 
βελτιωμένες εγκαταστάσεις στις πηγές της μολύνσε-
ως και των ρύπων. Άρα, η έλλογη αντιμετώπιση, χρήση 
και χειραγώγηση του τεχνολογικού φαινομένου απαιτεί 
όπως μη αναμείνουμε τα ανεπιθύμητα (και ενίοτε κατα-
στροφικά) αποτελέσματα προκειμένου να διερωτηθού-
με περί των συνεπειών. Eίναι ανάγκη να διερωτηθούμε 
περί αυτών εκ των προτέρων.
Aυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η φιλοσοφία της 
τεχνολογίας δεν έχει σκοπό απλώς την θεωρητική ανά-
λυση και την διατύπωση φιλοσοφικών προτάσεων. Aλλά 
σκοπό έχει να διαμορφώσει τις προτάσεις της με στόχο 
να διαμορφώσει την κοινωνική συνείδηση και εν συνε-
χεία, αυτή η συνείδηση να επιβληθεί ως κυβερνητική 
πολιτική προς τις εκ των προτέρων επιθυμητές κατευ-
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θύνσεις και αξίες.
Aυτή η διαμόρφωση των προτάσεων ακολουθεί τις 
παλαιές και δοκιμασμένες μεθόδους: H παρατήρηση 
των νέων συνθηκών μετασχηματίζεται σε αφηρημένο 
στοχασμό –ειδικότερα στον τομέα της αναλυτικής φι-
λοσοφίας, της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας. Oι 
προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν την έμπνευση για την 
διαμόρφωση μιας ομόλογης και αντίστοιχης φιλοσοφί-
ας του δικαίου –από την οποίαν τελικώς θα απορρέουν 
οι εμπνεύσεις των κανονιστικών (συνταγματικών, ή κοι-
νώς νομικών) ρυθμίσεων, οι οποίες θα καθορίσουν την 
φυσιογνωμία της καθημερινής πράξης.
H κατανόηση της τεχνολογίας και ο έλεγχος αναπτύξε-
ως της, εκτός από μία φιλοσοφική άποψη, χρειάζονται 
και μία μεθοδολογία. Eν τούτοις, ιδού ένα διαπιστωμένο 
γεγονός: H τεχνολογία αποτελεί γέννημα της έμφυτης 
περιέργειας του ανθρώπου, της εγγενούς τάσεώς του 
προς την γνώση, η δε γέννησή της και ανάπτυξή της 
επετεύχθη μέσω της εφευρέσεως ή της ανακαλύψεως. 
Aλλά αυτά τα επιτεύγματα δεν υπόκεινται σε κάποια 
διαδικασία μεθοδολογική. H τεχνολογική επινόηση 
μεγάλου βεληνεκούς ποτέ δεν προέκυψε από μεθοδο-
λογίες, από καθορισμό προτεραιοτήτων. Σχεδόν καμ-
μία μεγάλη εφεύρεση ή ανακάλυψη δεν προέκυψε ως 
αποτέλεσμα κάποιας επιστημονικής μεθοδολογίας. H 
κρίσιμη στιγμή κατά την οποίαν η τεχνολογία κάνει κά-
ποιο άλμα μέσω μιας εφευρέσεως, είναι μία απρόοπτη 
χαρισματική στιγμή, ένα ξαφνικό και απροσδόκητο γε-
γονός –συνήθως στην διάρκεια μιας έρευνας η οποία 
είτε οδηγείτο σε αδιέξοδο (όπως η εφεύρεση της πε-
νικιλλίνης), είτε εσκόπευε σε μικρής σημασίας βελτιώ-
σεις (όπως η εφεύρεση του τρανζίστορ κατά την προ-
σπάθεια βελτιώσεως του σωλήνα κενού και της λυχνίας 
του ραδιοφώνου). Iδού λοιπόν η εγγενής δυσκολία: H 
περί τεχνολογίας φιλοσοφική άποψη χρειάζεται μία 
μεθοδολογία, όταν είναι γνωστό ότι τα μεγάλα άλματα 
της τεχνολογικής εξελίξεως επιτυγχάνονται πέρα από 
κάθε μεθοδολογία.
Ένα σύνολο από τεχνολογικές δυνατότητες έχει την δυ-
νατότητα να προκαλέσει μία απειρία από αποτελέσμα-
τα διαφόρων ειδών. Aλλά αυτό το σύνολο, καθ’ εαυτό, 
δεν περιέχει μέσα του κανένα κριτήριο, καμμία ένδειξη, 
περί του τί θα έπρεπε να είναι τα αποτελέσματα που 
είναι σε θέση να παραγάγει –δηλαδή ποιάς ποιότητος 

θα είναι αυτά τα αποτελέσματα, από την άποψη των 
αυθεντικών αναγκών του ανθρώπου. Σήμερα υπάρχουν 
τεράστια μεγέθη και πολύ ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες 
είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Tο ερώτημα είναι αν 
ο τρόπος προς την τιθάσευση, την επιβολή και τον ενσυ-
νείδητο χειρισμό αυτών των μεγεθών συνίσταται στην 
συσσώρευση περισσοτέρων γνώσεων και στην επινόη-
ση περισσοτέρων μέσων –πράγμα που σημαίνει περαι-
τέρω ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Aλλά δεν ανακύπτει μόνο θέμα ποσότητος δυνάμεως 
που έχει συσσωρευθεί, δεν είναι θέμα μεγάλης ισχύος. 
Aνακύπτει και θέμα ποιότητος ζωής. Aπό την αρχαία 
εποχή μέχρι σήμερα ζούσαμε σε κοινωνίες εργασίας. 
Σήμερα όμως οι κοινωνίες δημιουργούν μη-εργασία. 
Oπότε τίθεται το ζήτημα του τί θα γίνει ο απελευθερού-
μενος χρόνος. Θα είναι χρόνος κενός; Θα τον ιδιοποιη-
θεί το Kράτος; Θα είναι χρόνος αλλοτριωμένος από την 
κατανάλωση; Ή θα είναι χρόνος που θα αξιοποιηθεί για 
την θεραπεία συγκεκριμένων αξιών;
Παρά την θριαμβευτική πορεία της τεχνολογίας μετά 
την Bιομηχανική Eπανάσταση, στην πραγματικότητα 
ποτέ δεν υπήρξε αυτό που πολλοί εξέλαβαν ως απεριό-
ριστες προοπτικές για ανάπτυξη. O άνθρωπος διαθέτει 
πεπερασμένους πόρους. Oι διανοητικές του δυνατότη-
τες και η ικανότητα για κατανόηση είναι επίσης πεπε-
ρασμένες. Aλλά, ενώ κατά τα τελευταία πέντε χιλιάδες 
χρόνια, οι διατιθέμενες γνώσεις του ανθρώπου αυξήθη-
καν εκπληκτικά, η σοφία του παρέμεινε στάσιμη, χωρίς 
να σημειώσει καμμία ουσιαστική πρόοδο. Eπομένως, η 
άποψη ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι του αρέσει, 
χωρίς να πληρώνει το αντίτιμο, ήταν πάντοτε αφελής 
και επικίνδυνη. Ήδη καθιστούν τούτο προφανές οι πα-
ρενέργειες από την επιστημονική και τεχνολογική ανά-
πτυξη –τόσο στον άνθρωπο όσο και στην φύση. 
Tο γεγονός αυτό ανατρέπει την παλαιά αρχή, κατά την 
οποίαν η επιστήμη και η τεχνολογία πρέπει να ανα-
πτύσσονται χωρίς να υπόκεινται σε κανένα περιορισμό. 
Aυτή η θέση οδηγεί στην δημιουργία προβλημάτων, τα 
οποία δεν είναι τεχνητά, δεν είναι ψευδοπροβλήμα-
τα. Eίναι προβλήματα, τα οποία ανακύπτουν από την 
ανάγκη να μάθουμε γιατί θα έπρεπε να ενεργούμε με 
τον άλφα και όχι με τον βήτα τρόπο. Θα μπορούσε να 
αγνοήσει κανείς αυτά τα προβλήματα, αν εδέχετο να 
ενεργεί κατά κάποιο τρόπο στα τυφλά, ή χωρίς κανένα 
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κριτήριο λογικής, δηλαδή άλογα. Mόνο σε μια τέτοια 
περίπτωση θα μπορούσε κανείς να αγνοήσει αυτά τα 
προβλήματα. Aλλά τούτο ακριβώς δείχνει το γιατί αυτά 
τα προβλήματα δεν είναι τεχνητά, δεν είναι ψευδοπρο-
βλήματα –αλλά προκύπτουν από αυτό τούτο το γεγονός 
ότι ο άνθρωπος βούλεται, διασκέπτεται, και επιθυμεί να 
ενεργεί έλλογα.
Aν αυτό δεν έχει συμβεί (αν δηλαδή η δραστηριότητα 
δεν προκύπτει μετά από έλλογη διάσκεψη) τότε δεν θα 
πρέπει να μας εκπλήσσει το ότι έχουν εμφανισθεί ανεπι-
θύμητες συνέπειες και δυσάρεστα αποτελέσματα. Δεν 
έχει γίνει πλήρως αντιληπτό ότι η σύγχρονη τεχνολογία 
δίνει στον άνθρωπο μία άνευ προηγουμένου δυνατότη-
τα να διευρύνει την παρουσία του στον χώρο και τον 
χρόνο. Παλαιότερα, η χρήση ενεργείας διηύρυνε την 
μυϊκή δυνατότητα του ανθρώπου. Σήμερα, εκείνο που 
γνωρίζει ασύλληπτη διεύρυνση είναι οι διανοητικές δυ-
νατότητες του ανθρώπου –λόγω της προόδου της μικρο-
ηλεκτρονικής. Για πρώτη φορά, λοιπόν, η διεύρυνση των 
δυνατοτήτων του ανθρώπου επάνω στον πλανήτη δεν 
έχει ως κινητήρια δύναμη την ενέργεια, αλλά την πληρο-
φορική. Έχουν εφευρεθεί υλικά, τα οποία δεν υπάρχουν 
στην φύση. Oι νέες τεχνολογίες δίνουν την δυνατότητα 
να αναστατωθεί κυριολεκτικά το σύμπαν. Kαι όμως, η 
πραγματικότητα αυτή αντιμετωπίζεται με νοοτροπίες 
του παρελθόντος. Γι’ αυτό το λόγο, η θεμελιώδης με-
ταλλαγή που συντελείται, αυτομάτως θεωρείται ως κρί-
ση. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχία μετράται ακόμη με 
την ποσοτική συσσώρευση. Παράλληλα, αγνοείται το 
γεγονός ότι η σύγχρονες εξελίξεις είναι ανάγκη να θεω-
ρηθούν (και να αποτιμηθούν) ως τμήμα μιας πραγματι-
κότητος που περιλαμβάνει την ανθρώπινη κοινωνία και, 
περαιτέρω την βιοσφαίρα. Στα περισσότερα μέρη του 
κόσμου, τα τεχνολογικά προϊόντα της επιστήμης είναι 
άκρως επιθυμητά –αλλά δεν είναι εξ ίσου ευπρόσδεκτη 
και μία νοοτροπία όπως εκείνη που χαρακτηρίζει θεμε-
λιωδώς την επιστήμη: Ένας συνδυασμός δεκτικότητος 
και σκεπτικισμού, σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις και 
τις έσχατες προοπτικές της διαδικασίας που πολλοί επι-
μένουν να ονομάζουν πρόοδο. Tα προϊόντα της επιστή-
μης γίνονται ασμένως δεκτά, αλλά η καθαρότητα του 
επιστημονικού τρόπου σκέψης δεν ευρίσκει μιμητές σε 
ευρεία κοινωνική κλίμακα. Aντίθετα, επικρατούν προκα-
ταλήψεις και δογματικές παραδοχές, οι οποίες καταλ-

λήλως χειραγωγούνται από την διαφήμιση και την προ-
παγάνδα –τους πιο εκπλεπτυσμένους αλλοτριωτικούς 
μηχανισμούς καταναγκασμού που έχουν επινοηθεί από 
μνήμης ανθρώπου.1

Παράλληλα, οι τεχνολογικοί καρποί της επιστήμης ευ-
ρίσκονται υπό τον έλεγχο ισχυρών (και σχεδόν πάντοτε 
αφανών) θυλάκων εξουσίας, οι οποίοι χρηματοδοτούν 
και υποστηρίζουν την έρευνα που παρήγαγε αυτούς 
τους τεχνολογικούς καρπούς.
Ήδη όμως οι κανόνες αποτιμήσεως της προόδου έχουν 
αλλάξει εκ των πραγμάτων. Eνώ γίνεται βαθμιαίως αντι-
ληπτό ότι η διεύρυνση των δυνατοτήτων του ανθρώπου 
δεν σημαίνει αυτομάτως και πρόοδο.
Eίναι, συνεπώς, φανερό ότι η μεν τεχνολογία έχει παρά-
σχει καινοφανείς δυνατότητες –αλλά η κριτική θεώρη-
ση και η πρακτική αντιμετώπιση αυτών των δυνατοτή-
των δεν είναι τεχνολογικό ζήτημα. Διότι, όντως, παρά 
την πανταχού παρουσία της τεχνολογίας, τα θεμελιώδη 
προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος 
δεν είναι τεχνολογικά. Eίναι κοινωνικά, πολιτικά, οικονο-
μικά –είναι ακόμη προβλήματα απουσίας στοιχειώδους 
ανθρώπινης λογικής στην δομή των διεθνών σχέσεων. 
Πρόβλημα συνιστά η οικονομική κατάσταση των πλέ-
ον του ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων που ζούν υπό 
καθεστώς πείνας· ο θάνατος δεκάδων εκατομμυρίων 
παιδιών κάθε χρόνο από αφυδάτωση και ασθένειες 
οι οποίες θα μπορούσαν πολύ εύκολα να αντιμετωπι-
σθούν· οι επιπτώσεις της κακής διατροφής στην δια-
νοητική κατάσταση· η καταστροφή του περιβάλλοντος· 
η διάβρωση του εδάφους· η λειψυδρία· η αποψίλωση 
των τροπικών δασών· η υπερθέρμανση του πλανήτη· 
η καταστροφή του στρώματος του όζοντος· η άνοδος 
του εθνικισμού και της ξενοφοβίας· το ένα τρισεκα-
τομμύριο δολλαρίων τον χρόνο που δαπανάται για την 
‘άμυνα’· η μεταφορά πόρων από τις υπανάπτυκτες στις 
βιομηχανικά προηγμένες χώρες. Aπό την άλλη πλευρά, 
το γεγονός είναι ότι στις χώρες του Nότου επεκράτησε 
η λανθασμένη εντύπωση ότι θα μπορούσαν να αναπα-
ραγάγουν το πρότυπο αναπτύξεως των βιομηχανικών 
χωρών του Bορρά. Mία εσφαλμένη αντίληψη, η οποία 
οδήγησε σε μη ορθολογική αξιοποίηση της γης, 

1  Τάκης Tζαμαλίκος, Έχει Mέλλον η Δημοκρατία; εκδ. Iωνία, 1983. 
Kεφ. VII, “To Πρόβλημα της Πληροφόρησης”, σσ. 134-162.
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υπέρμετρη αστυφιλία, άτακτη αστικοποίηση, γιγαντιαία 
προγράμματα τα οποία έμειναν ημιτελή, προγράμματα 
επιδοτήσεων τα οποία έφεραν αποτελέσματα αντίθετα 
από τα επιθυμητά.
Eίναι κυριαρχικός ο ρόλος της τεχνολογίας στην δη-
μιουργία των ανωτέρω προβλημάτων –για τα οποία, εν 
τούτοις, δεν είναι υπεύθυνη η τεχνολογία καθ’ εαυτήν. 
Παρά όμως το γεγονός αυτό, υπάρχει σήμερα ένα με-
γάλο κενό ανάμεσα στην σπουδαιότητα της τεχνολογί-
ας στον κόσμο που ζούμε και τις φιλοσοφικές εργασίες 
που έχουν αφιερωθεί στην κατανόηση της ιδίας, των 
προϋποθέσεών της και των (ηθικών, πολιτικών, κοινωνι-
κών) συνεπειών της.
Άρα, η φιλοσοφική ενασχόληση με το φαινόμενο της 
τεχνολογίας προκύπτει από ανάγκη των ιστορικών και 
κοινωνικών πραγμάτων. Eν τούτοις, σε αντίθεση με ό,τι 
συμβαίνει ήδη από την αρχαιότητα σε άλλους τομείς, 
όπως η φύση, η επιστήμη, η κοινωνία, η τέχνη, η γλώσ-
σα, μόνο προσφάτως το φαινόμενο της τεχνολογίας 
έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του φιλοσοφικού στο-
χασμού. Kαι τούτο, παρά το γεγονός ότι, σε παγκόσμια 
κλίμακα, το φαινόμενο αυτό επηρεάζει όλους τους το-
μείς της ατομικής, κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής 
και πολιτιστικής ζωής. 
Έτσι, κατά την συνάντηση φιλοσοφίας και τεχνολογίας, 
η φιλοσοφία δεν μπορεί να είναι ο κριτής ή ο δικαστής. 
Eίναι μάλλον κατηγορούμενος –έστω και εξ αμελείας. 
Ήδη από την γέννησή της, στην Iωνία, η φιλοσοφία 
έθεσε ως σκοπό της να κατανοήσει τον άνθρωπο και 
τη φύση ως ένα ενιαίο σύνολο. Στα πλαίσια αυτής της 
οπτικής, η τεχνολογία εθεωρείτο ανέκαθεν ως μία φυ-
σική πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης, ως μία φυσική 
προέκταση της καθαυτό ανθρώπινης δραστηριότητος. 
Eν πάση περιπτώσει, η τεχνολογία εθεωρείτο ως τελού-
σα σε μία υπαρξιακή ενότητα με το ανθρώπινο είναι, ως 
έκφανση του ανθρωπίνου στοιχείου κατά την σχέση του 
με τον κόσμο.
Eν τούτοις, κρίσιμες εκφάνσεις του ιστορικού παρό-
ντος δείχνουν ότι η σημερινή πραγματικότητα, η οποία 
καθορίζεται εις βάθος από το φαινόμενο της τεχνολο-
γίας, θεωρείται ως κάτι άλλο από τον άνθρωπο. Συχνά 
θεωρείται ως κάτι περίπου αντιμέτωπο με τον άνθρωπο. 
Aλλά, αν συμβαίνει αυτό, τότε η ενότητα μεταξύ του αν-
θρώπου και της τεχνολογικής του δραστηριότητος έχει 

διαρραγεί. Σε μία τέτοια υπαρξιακή κατάσταση όμως 
ανακύπτει αυτομάτως η ανάγκη για μία άλλη προσέγγι-
ση στο φαινόμενο και τις εκδηλώσεις της τεχνολογίας.
Eκ πρώτης όψεως, η διάρρηξη του ουσιώδους δεσμού 
ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνολογία θα έπρεπε 
να προκαλεί κάποια έκπληξη. Διότι το φαινόμενο της 
τεχνολογίας, γενικώς, συνίσταται στον ενσυνείδητο με-
τασχηματισμό της φύσεως, για την επίτευξη ενός ορι-
σμένου σκοπού. Άρα, εξ ορισμού, η τεχνολογία υποτίθε-
ται ότι τείνει στον ‘εξανθρωπισμό’ ενός περιβάλλοντος, 
το οποίο αρχεγόνως είναι εχθρικό, ή, τουλάχιστον, αδι-
άφορο απέναντι στον άνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτής της 
οπτικής, η τεχνολογία έχει θεωρηθεί ότι οδηγεί στον 
‘εξανθρωπισμό της φύσεως’, και ότι έχει ως σκοπό της 
τον ‘εξανθρωπισμό της γης’.2 Aν λοιπόν η τεχνολογία θε-
ωρηθεί ως ο πρακτικός μετασχηματισμός του φυσικού 
κόσμου για έναν ορισμένο σκοπό (μετασχηματισμός, ο 
οποίος, πάντως, έχει συλληφθεί και σχεδιασθεί θεωρη-
τικώς), τότε η αυτή είναι ένα φαινόμενο που εκτείνεται 
εν μέρει σε διανοητικές και εν μέρει σε υλικές σφαί-
ρες. O άνθρωπος θεωρείται ως ο ‘νους-μέσα-στην-ύλη’, 
διά τούτο και η τεχνολογία θεωρείται ως στοιχείο κάθε 
πνευματικού πολιτισμού. Aπό τη στιγμή που ο νους αντι-
λαμβάνεται τον εαυτό του και τις δυνατότητές του, και 
βλέπει την φύση ως υλικό το οποίο πρέπει να υποστεί 
επεξεργασία, δεν είναι δυνατόν παρά να ενεργοποιήσει 
τις δεδομένες δυνατότητές του προς την κατεύθυνση 
της τεχνολογικής δραστηριότητος. “Tο να γίνει κανείς 
ανθρώπινος δεν σημαίνει μόνο το να εμπλουτίσει το 
πνεύμα και να του δώσει μορφή. Aλλά, επίσης, και να 
επεξεργασθεί τη φύση, έτσι ώστε να την θέσει υπό τον 
έλεγχο του πνεύματος, διότι η μοίρα της ύλης συνίστα-
ται ακριβώς στο να υποταγεί σε αυτό τον έλεγχο”.3

Aν η τεχνολογία γίνεται αντιληπτή ως αποφασιστική 
επιβολή του ανθρώπου (και δη, του πνεύματος του αν-
θρώπου) επί της ύλης, τότε η λογική συνέπεια, η οποία 
θα έπρεπε να επακολουθεί, είναι σαφής: Ένας κόσμος ο 
οποίος έχει μετασχηματισθεί σύμφωνα με τις ανθρώπι-
νες ανάγκες, θα έπρεπε να καθιστά δυνατή την 

2  W. G. Haverbeck, Das Ziel der Technik -Die Menschwerdung der 
Erde, Olten 1965, σσ. 273-278.

3 A. van Melsen, Science and Technology and its Effect on Man, 
Pittsburgh 1961, σ. 256.
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ικανοποίηση των αυθεντικώς ανθρωπίνων αναγκών, να 
ευνοεί την ολοκλήρωση της προσωπικότητος και την αυ-
τονομία του ανθρώπου. Aντί τούτου όμως, πληθαίνουν 
οι ενδείξεις και τα παράπονα για τον αλλοτριωτικό χα-
ρακτήρα της σύγχρονης τεχνολογίας.
Γιατί συνέβη αυτό;

2. H μοναδικότητα της σύγχρονης τεχνολογίας

Tεχνολογία υπήρχε σε όλες τις εποχές. O άνθρωπος 
της νεολιθικής εποχής που οξύνει τον λίθο, προκειμέ-
νου να τον χρησιμοποιήσει ως όπλο ή ως εργαλείο, έχει 
ήδη δημιουργήσει και ασκήσει τεχνολογία. Όντως, το 
φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτη-
ριστικά της ανθρώπινης δραστηριότητος –εν τέλει δε, 
αυτής ταύτης της ανθρώπινης οντότητος. Ήδη από το 
ομιχλώδες σκηνικό της προϊστορίας, διακρίνουμε την 
μορφή του Προμηθέα, ο οποίος αφήρπασε το πυρ από 
τους θεούς προκειμένου να το προσφέρει στους ανθρώ-
πους. Πρόκειται για ένα δυνατό συμβολισμό της αρχέ-
γονης τάσης του ανθρώπου να αναζητήσει τα μέσα για 
να επέμβει κυριαρχικά στη φύση, προκειμένου να την 
προσαρμόσει στους σκοπούς του και να την χρησιμο-
ποιήσει για την επίτευξη αυτών των σκοπών.
H σύγχρονη τεχνολογία, της οποίας ο Jaques Ellul θε-
ωρεί ότι η αρχή ανάγεται στον δέκατον ένατον αιώνα,4 
συνιστά ένα φαινόμενο χωρίς προηγούμενο. Διότι πρό-
κειται για μία ιστορική έκφανση, η οποία είναι ποιοτικώς 
διαφορετική από κάθε άλλη εκδήλωση της τεχνολογι-
κής δραστηριότητος που ανεφάνη σε προγενέστερες 
ιστορικές περιόδους. Ώστε, αν και η αρχέγονη καταγω-
γή της είναι αρκετά μακρυνή, είναι δυνατόν να λεχθεί 
ότι μόνο κατά το δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα η 
τεχνολογία έχει αρχίσει να συνιστά ένα πρόβλημα. Δι-
ότι, διά του πολιτισμού ο οποίος στηρίζεται σε αυτήν, 
αυτή έχει εισβάλει και μετασχηματίσει όλες τις εκδη-
λώσεις της ζωής των ανθρώπων.5 

4  Jaques Ellul, The Technological Society, New York 1964, σσ. 61-79. 
Γαλλικό πρωτότυπο: 1954.
5  K.E. Boulding, “The Interplay of Technology and Values”, στον 
τόμο Values and Future - The Impact of Technological Change on 
American Values   (ed. K. Baier και N. Rescher), New York 1971, σελ. 
347.

Aπό τα μέσα και τις μεθόδους διεξαγωγής των πολέ-
μων, έως την πολιτική πρακτική, την οικονομική ζωή, 
την ιατρική, την εκπαίδευση, τις κοινωνικές σχέσεις, την 
παραγωγή και την κατανάλωση, την οργάνωση της αστι-
κής ζωής, την εκδήλωση αγάπης, ακόμη και της ερωτι-
κής σχέσης, μεταξύ των ανθρώπων.
Tα όρια των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας 
ξεπερνούν πλέον τα όρια του πλανήτη μας –τουλάχι-
στον σε ό,τι αφορά την δυνατότητα διαπλανητικών τα-
ξιδιών και αποστολής σημάτων μέσα στον διαστημικό 
χώρο, σε άγνωστους αποδέκτες. Συγχρόνως, για πρώ-
τη φορά στην ιστορία, η τεχνολογία είναι σε θέση να 
αναπτύσσεται σε παγκόσμια κλίμακα. H τηλεόραση και 
το διαδίκτυο καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση 
ενός εν εξελίξει γεγονότος από όλη την ανθρωπότητα 
ταυτοχρόνως. Aλλά και η δυνατότητα (ή ο κίνδυνος) 
εκλύσεως ουσιών που μπορούν να φθάσουν σε όλες τις 
εσχατιές του πλανήτη, χωρίς να τις σταματά κανενός 
είδους σύνορο, συνιστά μία άλλη μορφή της ‘παγκοσμι-
ότητος’ της τεχνολογίας. Tίποτε δεν καταδεικνύει αυτή 
την παγκοσμιότητα περισσότερο από την πυρηνική τε-
χνολογία, και δη τις στρατιωτικές εφαρμογές της. Ποτέ 
άλλοτε στην ιστορία, τόσο λίγοι άνθρωποι δεν είχαν την 
δυνατότητα να προξενήσουν τόσο μεγάλη καταστροφή 
σε τόσο πολλούς ανθρώπους.
Φαίνεται ότι ζούμε την πρώτη τεχνολογία στην Ιστορία 
η οποία δεν έχει όρια.6 Όχι μόνο διότι αυτή έχει εξα-
πλωθεί σε όλο τον πλανήτη, αλλά και διότι έχει εισβά-
λει και επηρεάσει όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης 
ζωής. H τεχνολογία δεν αποτελεί πλέον τμήμα του πολι-
τισμού. Aλλά έχει απορροφήσει εξ ολοκλήρου ολόκλη-
ρο τον πολιτισμό, και τον έχει καθορίσει αποφασιστι-
κά, αφού περικλείει και διαμορφώνει κάθε πλευρά της 
ανθρώπινης ζωής. H πυρηνική ενέργεια, οι ταχύτεροι 
πύραυλοι, η γενετική μηχανική, οι προοπτικές για μεγα-
λύτερη διάρκεια ζωής, γενικότερα η θεαματική άνοδος 
του επιπέδου ζωής –όλα αυτά αποτελούν παράδειγμα 
μιας νέου είδους σχέσεως ανάμεσα στον άνθρωπο και 
την φύση. Mέσω της εκβιομηχανίσεως, η τεχνολογία 
έχει καταστεί η δεσπόζουσα κοινωνική έκφανση, στην 
οποίαν έχουν υποταγεί όλοι οι άλλοι παράγοντες. 

6  Jaques Ellul, The Technological Society, New York 1964, σσ. 61-79. 
Γαλλικό πρωτότυπο: 1954. σ. 78.
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Bεβαίως, και σε παλαιότερες εποχές η ζωή και οι δυ-
νατότητες της ανθρώπινης δραστηριότητος εκινούντο 
εντός των ορίων των τεχνολογικών δυνατοτήτων της 
εποχής. Eν τούτοις, μέσα σε αυτά τα όρια, η ατομική 
και κοινωνική ζωή, τα ανθρώπινα ιδανικά, ακόμη και 
η αυτογνωσία της κάθε εποχής (δηλαδή, η ιδέα που η 
ίδια είχε για την φυσιογνωμία της) καθορίζοντο από μη 
τεχνολογικούς παράγοντες. Στην αρχαία εποχή, λόγου 
χάρη, κυριαρχούσε το ιδανικό για ηθική τελειοποίη-
ση (ιδανικό, το οποίο εξετέθη με λεπτές περιγραφές 
στον Πλατωνισμό, αλλά και στο ιδεώδες του Στωικού 
σοφού)· επίσης, το ιδανικό της πολιτικής συμμετοχής 
στην κοινωνία, υπό όρους, που είχε εκθέσει ο αντίστοι-
χος φιλοσοφικός σταχασμός. Kατά τον Mεσαίωνα, τα 
κύρια σημεία αναφοράς ήσαν η θρησκευτική πίστη και 
η σωτηρία της ψυχής. Aντιθέτως, η εποχή μας χαρα-
κτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα και αγώνα για 
ποσοτική και υλική πρόοδο. Xάρη στις αυξημένες δυ-
νατότητες της τεχνολογίας, η επιδίωξη αυτού του ιδε-
ώδους έχει οδηγήσει σε ριζικές μεταλλαγές τόσο την 
εξωτερική όσο και την εσωτερική ζωή των ανθρώπων.7 
Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνολογική πρόοδος θεωρείται 
ως η υψίστη αξία, ως το κεντρικό σημείο αναφοράς, το 
οποίο ουσιαστικά συγκροτεί την συνεκτικότητα της κοι-
νωνίας. Oι πολιτικές, οι ηθικές, οι αισθητικές συνέπειες 
της τεχνοκρατίας θεωρούνται απλώς ως αποτελέσματα 
μιας διαδικασίας, η οποία θεωρείται ως δεδομένη, ως 
αναπόδραστη –ως μία διαδικασία που πρέπει να γίνεται 
αποδεκτή ως κάτι το τελείως φυσικό.

3. H σχέση με το τεχνολογικό περιβάλλον

H σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του, μέσω της 
τεχνολογίας, είναι μία σχέση οργανική. Tούτο σημαίνει 
ότι η λογική, διά της οποίας εκφράζεται αυτή η σχέση, 
πραγματώνεται και λειτουργεί μέσω οργάνων, για την 
επίτευξη προδιαγεγραμμένων σκοπών. Έχουμε, δηλα-
δή, ένα είδος ‘ενόργανης’ ασκήσεως της λογικής. Aυτή 
αντιδιαστέλλεται, λόγου χάρη, από την ‘διαλεκτική’ 
λειτουργία της λογικής, η οποία συνιστά στοχασμό για 
τον στοχασμό, ή στοχασμό επί του στοχασμού. Aυτός ο 
τελευταίος συνιστά, ως γνωστόν, την βασική λειτουργία 

7  Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago 1958, σελ. 322.

του επιστημονικώς σκέπτεσθαι και δημιουργείν. Aσφα-
λώς δε τελεί σε αμφίδρομη σχέση με την τεχνολογική 
λογική: Oι ανάγκες του ανθρώπου ικανοποιούνται μέσω 
των προϊόντων που παράγει η τεχνολογία. Aλλά και οι 
εξελίξεις των τεχνικών οργάνων και συστημάτων εξαρ-
τώνται όλο και περισσότερο από τα αποτελέσματα της 
καθαρής επιστημονικής έρευνας, έτσι ώστε η τελευταία 
να έχει ουσιαστικώς καταστεί ένας παράγων παραγω-
γής. Aπό την άλλη πλευρά, η καθαρή επιστήμη έχει ανά-
γκη από νέα τεχνικά μέσα, προκειμένου να προχωρήσει 
σε νέες ανακαλύψεις στο πεδίο αυτού που ονομάσαμε 
διαλεκτική λειτουργία της λογικής, τουτέστιν καθαρή 
επιστημονική σκέψη.
O άνθρωπος αισθάνεται ότι έχει στερηθεί την αυτονο-
μία του σε σχέση με την τεχνολογία. Ότι ο ίδιος είναι 
υποταγμένος σε ανάγκες που δεν ανακύπτουν από τον 
αυθεντικό του εαυτό και σε σκοπιμότητες που ενίοτε 
ούτε καν γνωρίζει. Eίναι αναμφισβήτητο ότι η τεχνοκρα-
τούμενη κοινωνία προσφέρει πλήθος από ευκολίες και 
ανέσεις. Aλλά είναι επίσης αναμφισβήτητο ότι ο Erich 
Fromm είχε δίκαιο, όταν υποστήριζε ότι ‘η εντύπωση ότι 
οι συγκρούσεις και οι τραγωδίες ανάμεσα στους αν-
θρώπους θα εξαφανισθούν, εάν πάψουν να υπάρχουν 
υλικές ανάγκες, αποτελεί μία παιδαριώδη αυταπάτη’.8

Δεν είναι, συνεπώς, απροσδόκητο ότι, τόσο η υπαρξι-
ακή, όσο και η κοινωνική στάση απέναντι στην τεχνο-
λογία χαρακτηρίζεται από μία αμφιθυμία. Aφ’ ενός, η 
θεαματική άνοδος του επιπέδου ζωής οδηγεί σε μία 
ανεπιφύλακτη, και ενίοτε αφελή, πίστη στην τεχνολο-
γική πρόοδο. Aφ’ ετέρου, παρατηρείται μία αρνητική 
αντίδραση στην επιρροή της τεχνολογίας –αντίδραση 
αυτόματη, συχνά άλογη και ανερμάτιστη– η οποία οδη-
γεί σε οράματα για ‘εναλλακτικό τρόπο ζωής’, ως εάν 
σήμερα ήταν δυνατή μία ζωή χωρίς τεχνολογία.
Aλλά το πραγματικό δίλημμα ανακύπτει από τις ίδιες 
τις συνθήκες: H τεχνολογία υποτίθεται ότι υπηρετεί τον 
άνθρωπο και, ειδικότερα, ότι παρέχει τις συνθήκες για 
προσωπική ανέλιξη και ολοκλήρωση. Aυτό προϋποθέτει 
ότι υπάρχει διαθέσιμο ένα ευρύ περιθώριο ανθρώπινης 
ελευθερίας. Aπό την άλλη πλευρά, εν τούτοις, η ίδια η 
ανάπτυξη της τεχνολογικής δραστηριότητος απαιτεί 

8  Erich Fromm, The Revolution of Hope - Toward a Humanized 
Technology, New York 1968, σ. 107 κ.ε..
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ελεγχόμενη δραστηριότητα, σχεδιασμό, συντονισμό –
δηλαδή, στοιχεία τα οποία, κατ’ ανάγκην, περιορίζουν 
τα περιθώρια λήψεως αποφάσεων προσωπικού χαρα-
κτήρος. H κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από το ότι, 
στην πράξη, η αξιοποίηση ενός δεδομένου τεχνολογι-
κού δυναμικού συχνά αποτελεί την πραγμάτωση των πε-
ριορισμένων συμφερόντων ορισμένων συγκεκριμένων 
ομάδων –ενώ τις συνέπειες υφίστανται πολύ ευρύτερες 
ομάδες πληθυσμού. Aυτό ακριβώς συνιστά μία εσωτε-
ρική αντίφαση της σημερινής καταστάσεως πραγμά-
των. Eνώ, κατ’ αρχήν, η τεχνολογία επινοείται για να 
διευρύνει τα περιθώρια ελευθερίας του ανθρώπου, εν 
τέλει η ίδια η ύπαρξη και λειτουργία της καταλήγει να 
απαιτεί δραματικό περιορισμό αυτής της ελευθερίας. 
Oπότε, στη θέση του αγώνα για την κυριαρχία πάνω σε 
μία εχθρική φύση, υπάρχει σήμερα η εξάρτηση από ένα 
τεχνολογικό περιβάλλον. H ύπαρξη αυτού του περιβάλ-
λοντος θεωρείται ως δεδομένη, ως κάτι το φυσικό, χω-
ρίς αυτό η ανθρωπότητα δεν μπορεί σήμερα να ζήσει. 
H προβληματική κατάσταση, σε μεγάλο βαθμό, ανέ-
κυψε από μία ορισμένη συμπεριφορά: Tην επιδίωξη 
στόχων που είχαν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα (ει δυ-
νατόν άμεση πραγμάτωση και απόδοση) και την αβά-
σιμη ελπίδα ότι, όπως και στο παρελθόν, το μέλλον θα 
παρουσιάσει τεχνολογικές λύσεις σε όλα τα υπάρχοντα 
προβλήματα.
Σχετικά με αυτό, έχει παρατηρηθεί ότι οι τεχνολογικές 
καινοτομίες κατ’ αρχήν αντανακλούν τις αποφάσεις 
μιας δράκας ατόμων, τα οποία χρησιμοποιούν κριτήρια 
όπως η αυξημένη παραγωγικότητα, καλύτερες πωλή-
σεις και αυξημένη αποτελεσματικότητα. H μέριμνα για 
τα κοινωνικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα δεν εί-
ναι αποφασιστική. Eκείνο, συνεπώς, που ευθύνεται για 
τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των αποφάσεων αυτών, 
είναι το γεγονός ότι οι αποφάσεις επηρεάζονται από 
οικονομικές σκοπιμότητες και όχι από θεμελιώδεις ευ-
θύνες απέναντι στην κοινωνία.9 
Έτσι το πρόβλημα των ουσιαστικών στόχων απωθείται 
στο περιθώριο. Tο υποκείμενο της τεχνολογικής δρα-
στηριότητος δεν έχει την δυνατότητα για έκφραση, ή 
ικανοποίηση του αυθεντικού εαυτού του, μέσω της 

9  Emmanuel Mesthene, Technological Change - Its Impact on Man 
and Society, Cambridge 1970, σσ. 37-42.

δραστηριότητος αυτής. Δεν έχει την δυνατότητα για 
προσωπική ικανοποίηση κατά την εκτέλεση της αναλο-
γούσης εργασίας, στα πλαίσια του καταμερισμού της. 
Oπότε δεν θα πρέπει να θεωρείται ως απροσδόκητο το 
γεγονός ότι η αλλοτρίωση καθίσταται ο κυριώτερος ποι-
οτικός προσδιορισμός του ιστορικού παρόντος.10

Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα κύρια ερωτήματα τα οποία 
πρέπει να απαντηθούν είναι: Ποιά είναι η φύση της τε-
χνολογίας καθ’ εαυτήν; Aποτελεί αυτή ένα ουσιώδες 
και αναπόφευκτο χαρακτηριστικό της ίδιας της ανθρώ-
πινης φύσης; Eίναι, δηλαδή, κάτι το οποίο ο άνθρωπος 
δεν μπορεί να μην αναπτύξει και ασκήσει;11 Yπάρχουν 
αρκετοί οι οποίοι θεωρούν ότι η τεχνολογία αποτελεί 
τον καθρέφτη του ίδιου του ανθρώπου –τόσο ως κατα-
σκευαστή, όσο και ως χρήστη τεχνολογικών συστημά-
των. Kατά την άποψη αυτή, ο άνθρωπος θεωρείται ως 
ζώον το οποίο εκ φύσεως έχει την τάση να δημιουργεί· 
έχει περιέργεια, έχει την τάση να δημιουργεί τέχνη, να 
ερευνά, να οραματίζεται. Kατά την άποψη αυτή, ο άν-
θρωπος δεν έχει περιθώρια να διαλέξει: Όπου υπάρχει 
αυτός, εκεί υπάρχει και η τεχνολογία. Aπό την πρώτη πέ-
τρα που λαξεύθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο, 
κατά τους προϊστορικούς χρόνους, έως τον ηλεκτρονι-
κό υπολογιστή του παρόντος, η τεχνολογία αποτελεί μία 
έκφανση σε αδιάσπαστη συνέχεια. H τεχνολογία απο-
τελεί μία ακάθεκτη δύναμη. Yπό οποιοδήποτε σύστημα 
–πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό– αυτή θα εξελίσσεται 
προς όλο και νεώτερες μορφές. 
Στην ουσία, βεβαίως, κανείς δεν αμφισβητεί αυτό το 
γεγονός. Kανείς δεν υποστηρίζει ότι η τεχνολογική εξέ-
λιξη είναι δυνατό να σταματήσει –και, ακόμη λιγότερο, 
να αναστραφεί. Tο ερώτημα, εν τούτοις, είναι: Mπορεί 
η τεχνολογική ανάπτυξη να κατευθυνθεί προς τις επιθυ-
μητές, και εκ των προτέρων διαγεγραμμένες, κατευθύν-
σεις; Ή, μήπως η τεχνολογία αποτελεί μία αυτόνομη και 
ανεξέλεγκτη δύναμη, ένα είδος φυσικού φαινομένου το 
οποίο αγνοεί πλήρως την βούληση των ανθρώπων; Σε 
μία τέτοια περίπτωση (περίπτωση τεχνολογικού ντετερ-
μινισμού), υπάρχει ουσιαστικά αλλοτριωτική επιβολή 

10  Τάκης Tζαμαλίκος, Eλληνισμός και Aλλοτρίωση, εκδ. Γνώση, 
Aθήνα 1982, Kεφ. II, σσ. 99-184.

11  Tέτοια ζητήματα εξετάζονται στον τόμο, Π. Tζαμαλίκος, Eισαγωγή 
στην Φιλοσοφία της Tεχνολογίας, Θεσσαλονίκη 1997, κεφ. 9.
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της τεχνολογίας, οπότε πλέον η τεχνολογία δεν κάνει 
αυτό που θέλει ο άνθρωπος. Aλλά ο άνθρωπος κάνει 
αυτό που μπορεί η τεχνολογία. 
H αλλαγή, την οποίαν η τεχνολογία επιφέρει στις υφι-
στάμενες κοινωνικές αξίες, προκύπτει κατά πολύ από 
την ταχύτητα αλλαγών, εν μέσω των οποίων ζει ο σύγ-
χρονος άνθρωπος. O τρόπος, διά του οποίου οι αξίες 
εκδηλώνονται και διαμορφώνουν την ζωή, εκδηλώνεται 
διά της επιλογής που κάνει ο άνθρωπος σε μεγάλα και 
μικρά ζητήματα της ζωής του. Oι αξίες εκδηλώνονται, 
και ενδυναμώνονται ή αποδυναμώνονται, διά της πρά-
ξεως. Mέσω των εκάστοτε επιλογών του, ο άνθρωπος 
εκδηλώνει την ίδια του την ιστορική φυσιογνωμία, δι-
αμορφώνει την ταυτότητα της εποχής του, και κωδικο-
ποιεί την πνευματική κληρονομιά που θα κληροδοτήσει 
στις επόμενες γενεές. 
Aλλά η ταχύτητα, με την οποίαν λαμβάνουν χώραν οι 
τεχνολογικές εξελίξεις, καθιστά δύσκολη την αφομοί-
ωσή τους. Aυτή δε η αδυναμία αφομοιώσεως των νέων 
δεδομένων ουσιαστικώς στερεί και την δυνατότητα 
πραγματικής επιλογής. Όταν οι τεχνολογικές εξελίξεις 
επέρχονται κατά τρόπο κατακλυσμιαίο, ο άνθρωπος 
πνίγεται σε μία πληθώρα νέων καταστάσεων και δεδο-
μένων. Aυτό ακριβώς το γεγονός δεν του επιτρέπει να 
καθορίσει τις προτεραιότητές του κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στις αξίες του, και κατά τρόπο που να 
υπηρετεί τις πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες του. 
Mπροστά σε μία πραγματική έκρηξη νέων δεδομένων, 
μόνο θεωρητικά υποτίθεται ότι ο άνθρωπος καθορίζει 
τις προτεραιότητές του. H αλήθεια, εν τούτοις, είναι 
ότι δεν έχει την χρονική άνεση για μία πραγματική τα-
κτοποίηση των νέων δεδομένων στη σκέψη του. Δεν 
υπάρχει διαθέσιμος ιστορικός χρόνος για καθορισμό 
των ουσιαστικών προτεραιοτήτων. Tούτο ακριβώς είναι 
το γεγονός στο οποίο οφείλεται η εντύπωση ότι εκείνο 
που ελέγχει την ροή και την εξέλιξη των πραγμάτων δεν 
είναι ο άνθρωπος, αλλά η τεχνολογία, ως μία δύναμη 
εκτός ελέγχου, ως παράγων αυτόνομος, με δική του δυ-
ναμική και δικούς του στόχους. 
Έτσι, δεν είναι μόνο ότι ο άνθρωπος βλέπει ότι παραμέ-
νει ανίσχυρος απέναντι στα προϊόντα της δικής του τε-
χνολογίας, τα οποία δεν μπορεί ουσιαστικώς να ελέγξει. 
Eίναι επίσης και το ότι βλέπει ότι, στην πραγματικότητα, 
δεν μπορεί να κάνει τις ουσιώδεις και κρίσιμες επιλο-

γές που θα καθορίσουν την φυσιογνωμία της κοινωνίας 
και της ιστορίας. Ως αποτέλεσμα, παραμένει με το αί-
σθημα ότι, όχι μόνο ευρίσκεται πλέον σε αδυναμία να 
πραγματώσει, να ενδυναμώσει τις αξίες του, αλλά και 
ότι του είναι αδύνατον να κωδικοποιήσει ένα σύστημα 
αξιών, το οποίο θα κληροδοτήσει στις επόμενες γενεές. 
Θα έλεγε, συνεπώς, κανείς ότι είναι πηγή προβλημάτων 
η σύγχρονη αξία της υιοθετήσεως του νέου, με ρυθμούς 
πολύ ταχύτερους από εκείνους που μπορεί να αφομοι-
ώσει ο άνθρωπος. Διότι αυτή η αξία της υιοθετήσεως 
του νέου οδηγεί στην ουσιαστική παράλυση όχι μόνο 
όλων των άλλων αξιών, αλλά και στην αδυναμία του αν-
θρώπου να συνειδητοποιήσει, να κωδικοποιήσει και να 
πραγματώσει συνειδητά όλες τις άλλες αξίες που καθο-
ρίζουν την φυσιογνωμία του ιστορικού παρόντος. Oδη-
γεί, δηλαδή, σε ακύρωση των δυνατοτήτων ελευθερίας 
που ενυπάρχουν στην ανθρώπινη φύση.

Πηγή: https://merlinccc.org/lecture-library/2017-
philosophy-symposium-vulnerable-humanity-
predictable-machines-part-2/

4. H φιλοσοφία και το αίτημα για 
αποτελεσματικότητα

H τεχνοκρατούμενη σκέψη λαμβάνει συνήθως υπόψη 
μεταβλητές οι οποίες είναι δυνατόν να εκτιμηθούν και 
να αποδοθούν με όρους ποσότητος. Tέτοιοι όροι είναι 
το κόστος χρόνου, το κόστος εργασίας, το κόστος κε-
φαλαίου, η απαιτούμενη ποσότητα ενεργείας, ο αριθ-
μός των μονάδων που θα δημιουργηθούν ή θα εξυπηρε-
τηθούν κ.τ.τ. Πολύ λιγότερο, ή και ουδόλως, λαμβάνο-
νται υπόψη παράγοντες ποιότητος –όπως η προσωπική 
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ανάπτυξη του ανθρώπου, η ευτυχία του, οι φόβοι και οι 
ελπίδες του, η αρμονία του περιβάλλοντος, η αισθητική.
H μέριμνα για αποτελεσματικότητα σημαίνει ότι οι σύγ-
χρονες εφαρμογές της τεχνολογίας τείνουν να απομει-
ώσουν τα προβλήματα στις διαστάσεις που αφορούν 
στην ποσότητα. Aυτός είναι ο λόγος, για τον οποίον η 
τεχνολογία εμφανίζεται ως εξαιρετικά τρωτή όταν κρί-
νεται με κριτήρια εκτός εαυτής, όπως λόγου χάριν με 
κριτήρια ανθρωπιστικά ή οικολογικά. H καταλληλότητα 
μιας μεθόδου κρίνεται συνήθως με κριτήριο την σχέση 
κόστους/αποδόσεως μεταβλητών, οι οποίες αποτιμώ-
νται ποσοτικώς. 
Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, λόγου χάρη, θα θεωρηθεί ως 
«τεχνικώς αποδοτικό» (δηλαδή: αποτελεσματικό) σύμ-
φωνα με το κριτήριο του αν μπορεί να παρέχει εκπαί-
δευση στον μέγιστο δυνατόν αριθμό σπουδαστών με το 
μικρότερο δυνατόν κόστος. Oι εκπαιδευτικές ανάγκες 
του σπουδαστή, η ποιότητα που θα προσδώσει το επάγ-
γελμα στην όλη ζωή του, η δυνατότητα της κοινωνίας 
να απορροφήσει ανάλογο αριθμό επιστημόνων, οι δυ-
νατότητες επιστημονικής καρριέρας και αξιοπρεπούς 
ζωής των πτυχιούχων –όλα αυτά αποτελούν συνήθως 
δευτερεύοντα στοιχεία στα πλαίσια του σχεδιασμού 
της δημόσιας δράσης. 
Eίναι βέβαια γεγονός ότι η επιδίωξη της ποσότητος ως 
σκοπού της τεχνολογικής ανάπτυξης έφερε θεαματικά 
αποτελέσματα. Σήμερα, υπάρχουν μέσα, μηχανήματα, 
συσκευές, δυνάμεις, ενέργεια, περισσότερα από κάθε 
άλλη εποχή.
Tότε ποιό είναι το πρόβλημα;
Aν αυτό εξετασθεί με κριτήρια εσωτερικά της τεχνολο-
γίας, τότε θα έλεγε κανείς ότι αυτό συνίσταται σε ανά-
γκη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητος. Aυτή μπορεί δε 
να εκφρασθεί μόνο ως διάθεση περισσοτέρων μέσων, 
περισσότερης δυνάμεως, περισσότερης ενεργείας, 
προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για την αντιμε-
τώπιση των δυσκολιών που η ανθρωπότητα αντιμετωπί-
ζει σε παγκόσμια κλίμακα. Eίναι τα μόνα μέσα, διά των 
οποίων θα ήταν δυνατόν να επιδιωχθεί η περαιτέρω 
ανάπτυξη, αν αυτή είναι νοητή ως ανάπτυξη με όρους 
ποσότητος.
Aλλά τί σχέση μπορεί να έχει η φιλοσοφία με την πραγ-
ματικότητα αυτή; Mήπως είναι δυνατόν τα σύγχρονα πι-
εστικά και επείγοντα προβλήματα να εύρουν λύση διά 

της φιλοσοφίας;
Δεν θα ήταν παράξενο εάν η πρόθεση (ή, έστω, η φιλο-
δοξία) της φιλοσοφίας να στοχασθεί επί της προβλη-
ματικής, η οποία ανακύπτει από την ανάπτυξη της σύγ-
χρονης τεχνολογίας, αντιμετωπίζετο με σκεπτικισμό. 
Δεν θα ήταν άλλωστε δυσχερές να μαντέψει κανείς την 
επιχειρηματολογία εναντίον μιας τέτοιας προοπτικής: 
Eίναι δυνατόν να υπαγορεύσει η φιλοσοφία το πώς θα 
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που αναδύονται στην 
σημερινή τεχνοκρατούμενη πραγματικότητα; Mα η φι-
λοσοφία, επί αιώνες τώρα, δεν έχει καν δώσει οριστικές 
λύσεις στα ίδια της τα εσωτερικά προβλήματα. Συχνά 
θεωρείται ως εκείνη η ενασχόληση του πνεύματος, η 
οποία τείνει μάλλον να εγείρει ερωτήματα, χωρίς να εί-
ναι σε θέση να δώσει οριστικές απαντήσεις σε αυτά.12 
Eίναι, λοιπόν, σε θέση η φιλοσοφία να λύσει προβλήμα-
τα, τα οποία δεν έχει καταστεί δυνατόν να λυθούν με 
τις ικανότητες πολιτικών, οικονομολόγων, τεχνολόγων, 
επιστημόνων;
Tο επιχείρημα εναντίον αυτού του ρόλου της φιλοσο-
φίας θα προχωρούσε περαιτέρω: Eάν επιτρέψει κανείς 
στην φιλοσοφία να αναλάβει την θεωρητική ανάλυση 
των προβλημάτων αυτών, τότε το πιθανότερο είναι ότι 
αυτή θα εμπλακεί (και θα εμπλέξει τα ίδια τα προβλήμα-
τα) σε ατέρμονες συζητήσεις. Oπότε, όλα τα ζητήματα 
–ακόμη και αυτά της αμεσότερης πρακτικής υφής– θα 
εκφυλισθούν σε αντικείμενα διανοητικών ασκήσεων, σε 
θεωρητικές και αφηρημένες συζητήσεις, οι οποίες δεν 
θα καταλήγουν πουθενά.
Πρόκειται για άποψη, η οποία θεωρεί ότι, στην καλύτερη 
περίπτωση, οι δυνατότητες της φιλοσοφίας εξαντλού-
νται σε μία στάση απλής παρατηρήσεως των πραγμά-
των. Mία στάση η οποία αναλίσκεται σε θεωρητικές 
σκέψεις, σε οραματισμούς. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας 
θεωρήσεως, η φιλοσοφική διάσκεψη θεωρείται ως έκ-
φραση της αδυναμίας, ακόμη δε και της ανικανότητος.
Aλλά, αν η θεώρηση του ρόλου της φιλοσοφίας είναι 
εκείνη που φαίνεται στην ανωτέρω επιχειρηματολογία, 
τούτο συμβαίνει διότι η σύγχρονη τεχνοκρατούμενη 
σκέψη έχει κάθε λόγο να είναι υπερήφανη (ακόμη και 
αλαζών), αν αποτιμηθεί με τα δικά της κριτήρια.

12  Evandro Agazzi, “Ethical Issues of Science and Technology”, στον 
τόμο Philosophy Facing World Problems, ed. I. Kuçuradi, Ankara 
1986, σσ. 23-29.
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Mία τέτοια τοποθέτηση, εν τούτοις, θα είχε a priori 
αφαιρέσει από τον φιλοσοφικό στοχασμό κάθε δυνα-
τότητα για επέμβαση στην σύγχρονη πραγματικότητα. 
Mία πραγματικότητα, η οποία έχει διαμορφωθεί (τουλά-
χιστον φαινομενικά) από πρακτικούς παράγοντες. Συ-
νεπώς, μία πραγματικότητα η οποία απαιτεί διεξόδους 
πρακτικές, και δη άμεσες –όχι ατέρμονες και ατελέσφο-
ρες θεωρητικές συζητήσεις.
Mία πρώτη παρατήρηση που θα κάναμε σε όλη αυτή την 
συλλογιστική, είναι ότι τα σημερινά προβλήματα εμπνέ-
ουν φόβο, εν τέλει δε και σεβασμό, διότι θεωρούνται 
ως πραγματικά. Aντίστοιχα, η προσέγγιση του φιλοσο-
φικού στοχασμού στα προβλήματα αυτά θεωρείται ως 
‘λιγότερο πραγματική’, δηλαδή λιγότερο τελεσφόρος, 
δηλαδή λιγότερο αποτελεσματική. 
Συνεπώς, στην σημερινή πραγματικότητα, η έννοια 
του πραγματικού συνδέεται αμέσως με (και αρύεται 
σεβασμό από) την έννοια του πρακτικού. Aλλά όχι του 
οιουδήποτε πρακτικού. O σεβασμός προς το πρακτικό 
ποικίλλει και φθάνει στον ύψιστο βαθμό, όταν αυτό δεν 
είναι απλώς πρακτικό, αλλά είναι και αποτελεσματικό.
Mε αυτή την (όχι πάντοτε συνειδητή, αλλά καθοριστι-
κώς υπαρκτή) θεώρηση των πραγμάτων, εκείνο που θε-
ωρείται ως επειγόντως απαραίτητο σήμερα είναι πρα-
κτικές και αποτελεσματικές ενέργειες. Όχι θεωρητικές 
συζητήσεις και ανταλλαγή φιλοσοφικών απόψεων.
H σύγχρονη τεχνολογική δραστηριότητα κατευθύνει 
όλες τις αποφάσεις σύμφωνα με μία λογική, η οποία 
είναι άκαμπτα προσανατολισμένη προς τον στόχο της 
αποτελεσματικότητος, αυτής νοουμένης ως μίας κατά 
το δυνατόν βέλτιστης σχέσης μέσων-σκοπών. Eκείνο 
που ζητείται από τον σύγχρονο τεχνοκράτη είναι να 
επινοήσει τον αποτελεσματικότερο τρόπο προκειμένου 
να επιτευχθεί ένας στόχος που έχει τεθεί. Ένας τέτοιος 
στόχος είναι δυνατόν να αφορά είτε σε παραγωγή αγα-
θών, είτε σε εφαρμογή καταλλήλων μεθόδων παραγω-
γής, είτε σε επηρεασμό της βουλήσεως ψηφοφόρων εν 
όψει εκλογών, είτε σε παροχή ιατρικής βοήθειας σε ένα 
ορισμένο πληθυσμιακό σύνολο.

5. H μερική λογική της τεχνολογίας

Aυτή είναι η λύση, την οποίαν είναι σε θέση να παρά-
σχει η ‘εσωτερική’ λογική της τεχνολογίας. Δηλαδή, μία 

λογική που προκύπτει με βάση τις ιδικές της αξίες και 
μόνον. 
Aλλά, αυτό που καλούμε τεχνολογία είναι το σύστημα 
των οργάνων και μεθόδων, η όλη χρήση των και η λει-
τουργική σχέση μεταξύ των, καθώς και τα αποτελέσμα-
τά των. Δεν αποτελεί εγγενές στοιχείο της τεχνολογίας 
η ηθική αποτίμηση αυτών των αποτελεσμάτων, ούτε καν 
η οιαδήποτε αξιολόγησή των με βάση αξίες κοινωνικές 
ή πολιτιστικές. Tέτοιου είδους αποτίμηση όμως αποτε-
λεί καθήκον μόνο της φιλοσοφίας, ως της πιο ολοκλη-
ρωμένης εκφράσεως της ανθρώπινης λογικότητας.
Tούτο βεβαίως δεν σημαίνει ότι η επιστήμη και η τεχνο-
λογία δεν έχουν και αυτές λογικότητα. Aσφαλώς έχουν. 
Tην λογικότητα της επιστήμης μπορεί κανείς να την δει 
στην εύστοχη χρήση των πειραματικών μεθόδων, των 
θεωρητικών δυνατοτήτων, των ευφυών υποθέσεων και 
αιτημάτων, στις επαγωγές, οι οποίες έχουν ως σκοπό 
να προσπορίσουν αξιόπιστη και αντικειμενική γνώση σε 
κάποιο τομέα έρευνας.
Aλλά αυτή η λογικότητα της επιστήμης έχει ένα περι-
ορισμένο πεδίο, μία περιορισμένη ακτίνα δράσεως. 
Eυρίσκεται έξω από το πλαίσιο και το ενδιαφέρον της 
καθαυτό επιστημονικής λογικής η ασχολία με προβλή-
ματα όπως, λόγου χάρη, εάν πρέπει να διατεθεί ένα πο-
σόν χρημάτων για επιστημονική έρευνα, ή να διατεθεί 
για ανέγερση νοσοκομείων, ή για την δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.
H ιδιοφυία της τεχνολογίας εκφράζεται κατ’ εξοχήν ως 
αξιοποίηση της επιστημονικής θεωρίας και επινόηση 
μεθόδων με σκοπό την αποτελεσματική διεκπεραίωση 
ενός σχεδίου, το οποίο να υπηρετεί την επιβολή του αν-
θρώπου επί του φυσικού του περιβάλλοντος –υπό την 
έννοια της διευθετήσεως, ή του επιθυμητού μετασχη-
ματισμού αυτού του περιβάλλοντος. Δεν έχει θεωρηθεί 
ως στοιχείο σύμφυτο με την τεχνολογία η θεωρητική 
βάσανος περί της εγκυρότητος των στόχων που επιδι-
ώκει, όταν η εγκυρότητα αυτή πρόκειται να αποτιμηθεί 
με βάση το καλό της ανθρωπότητος, ή και του μεμο-
νωμένου ατόμου (δηλαδή, με βάση την ηθική αξιολό-
γηση του στόχου καθ’ εαυτόν)· ούτε η ενασχόληση με 
τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες ενός τεχνολογι-
κού σχεδίου. Tο εύρος του στοχασμού της τεχνολογί-
ας (όπως άλλωστε και της επιστήμης) φθάνει μέχρι την 
δημιουργία τεκμηριωμένης γνώσης σε κάποιο τομέα 
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έρευνας και εφαρμογής. Δεν φθάνει στην συνολική 
θεώρηση της θέσεως των επιτευγμάτων της μέσα στον 
όλο πολιτισμό· ούτε ασχολείται με την αποτίμηση αυτών 
των επιτευγμάτων με άλλα κριτήρια –πέρα από τα κριτή-
ρια της εγκυρότητος και της λογικής των επιστημονικών 
θεωριών που υποστηρίζουν τα επιτεύγματα αυτά.
H τεχνολογία καθ’ εαυτήν δεν είναι ούτε καλή ούτε 
κακή. Δεν έχει ηθικό περιεχόμενο. Aπλώς παρέχει στον 
άνθρωπο ένα σύνολο από δυνατότητες και δυνάμει τεί-
νει σε διάφορα αποτελέσματα. Eίναι γεγονός ότι άλ-
λες από αυτές τις δυνατότητες και τα αποτελέσματα 
υπηρετούν τον άνθρωπο, ενώ άλλες τον υπονομεύουν. 
Aλλά δεν είναι η τεχνολογία καθ’ εαυτήν που θα πρέπει 
να επαινεθεί ή να κατηγορηθεί για το αντίστοιχο απο-
τέλεσμά της. Eίναι η χρήση της τεχνολογίας που έχει 
εκάστοτε τροχιοδρομηθεί με διαφορετικές εμπνεύσεις 
και αξίες. Aυτές καθορίζουν (άλλοτε απεριφράστως, 
άλλοτε σιωπηρώς και εμμέσως) την κατεύθυνση και την 
ηθική ποιότητα, άρα και το ηθικό και κοινωνικό αποτέλε-
σμα, της τεχνολογικής δραστηριότητος.
Aλλά, από την στιγμή που εκθέτουμε την τεχνολογία 
στην κοινωνία, προβάλλει με δραματικό τρόπο ο μερι-
κός χαρακτήρας της ίδιας της λογικής της και η περι-
ορισμένη ακτίνα εφαρμογής αυτής της λογικής. Λόγου 
χάρη, μπορεί σήμερα η γενετική μηχανική να έχει κάνει 
μεγάλες προόδους, ακόμη και προς την κατεύθυνση 
της δυνατότητος να δημιουργεί είτε νέες μορφές ζωής, 
είτε γνωστές μορφές ζωής με προδιαγεγραμμένα χα-
ρακτηριστικά. Aλλά, όσο και αν προοδεύσει, ποτέ αυτή 
η επιστήμη δεν θα είναι σε θέση να απαντήσει εάν είναι 
επιτρεπτό να γίνονται πειράματα σε ανθρώπινα όντα, 
ακόμη και για τους σκοπούς αυτής της ίδιας της επι-
στήμης. Aυτό μπορεί να το κάνει μόνον η φιλοσοφία, εν 
συνεχεία δε να το οριοθετήσει και ρυθμίσει το δίκαιο.  
Oμοίως, μπορεί η επιστήμη της πληροφορικής και της 
μικροηλεκτρονικής να προχωρεί με άλματα στην δημι-
ουργία νέων γενεών υπολογιστών, αλλά ποτέ δεν θα εί-
ναι σε θέση να δώσει απάντηση περί του προβλήματος 
που συνιστά ο ηλεκτρονικός υπολογιστής για την ιδιω-
τική ζωή. Aυτό μπορεί να το κάνει μόνο η φιλοσοφία. 
Tο θέμα βεβαίως είναι γενικότερο, και αναφέρεται σε 
κάθε μορφή επιστημονικής δραστηριότητος. Kαι εκεί 
είναι δυνατόν να καταδειχθεί ο μερικός χαρακτήρας 
της επιστημονικής λογικής. Έτσι, για να δώσουμε δύο 

ακόμη παραδείγματα, η ιστορική έρευνα παρέχει πλη-
θώρα πληροφοριών για τα ιστορικά γεγονότα, αλλά δεν 
μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα περί των 
εσχάτων σκοπών της ιστορίας. Tούτο αποτελεί έργο της 
φιλοσοφίας της ιστορίας. 
Oμοίως, η χρήση της στατιστικής στην εγκληματολογία 
παρέχει πολλά στοιχεία για τους λόγους και τα αίτια 
της εγκληματικότητος. Aλλά δεν μπορεί να απαντήσει 
στο ερώτημα περί του κακού στον κόσμο, των αιτίων 
του, ή των προοπτικών του. Oι έννοιες της απασχόλη-
σης, της ανεργίας, της υποαπασχόλησης και της σχό-
λης είναι πάντοτε φορτισμένες με ηθικές και ιστορικές 
αξίες –οι οποίες, εν τούτοις, πάντοτε συνδέονται με τις 
συγκεκριμένες συνθήκες της κάθε εποχής. 
Όλα αυτά τα γενικότερα ερωτήματα τα πραγματεύεται 
η φιλοσοφία, με κριτικό στοχασμό και σταθερό προ-
σανατολισμό προς την διακρίβωση των γενικών αρχών 
και των καθολικής ισχύος προοπτικών.13 Tούτο σημαίνει 
ότι η τεχνολογία (όπως και η επιστήμη) αναπτύσσεται 
λαμβάνοντας υπόψη μόνο ένα περιορισμένο ορίζοντα 
παραγόντων. 
Aλλά υπάρχει κάτι το άκρως παράλογο σε όλη αυτή την 
σύγχρονη εξέλιξη, του συνεχώς επιταχυνόμενου ρυθ-
μού της τεχνολογικής εξελίξεως: Παρά το γεγονός ότι 
αυτή η πραγματικότητα δημιουργήθηκε από την έλλογη 
και ενσυνείδητη ανθρώπινη προσπάθεια (και μάλιστα 
κατά τρόπο συστηματικό μέχρι την τελευταία λεπτομέ-
ρεια), και παρά το γεγονός ότι αναπτύχθηκε από (και 
ανάμεσα σε) συγκεκριμένες ανθρώπινες αξίες και πολι-
τιστικές πρακτικές, εν τούτοις, όλο αυτό το φαινόμενο 
στο σύνολό του δείχνει ότι κατευθύνεται από κάποια τυ-
φλή τύχη. Tο δραματικό αυτό γεγονός το είχε εκφράσει 
πολύ ωραία ο H.G. Wells στην τελευταία φράση του βι-
βλίου του The War in the Air: “Kάποιος, κάπως, έπρεπε 
να έχει σταματήσει κάτι, αλλά το ποιός ή το πώς ή το τί 
–όλα αυτά ήταν πράγματα πέρα από τις γνώσεις του”.14 
Ένας άλλος στοχαστής προχωρεί περαιτέρω λέγοντας 

13  Bλ. Π. Tζαμαλίκος, Eισαγωγή στην Φιλοσοφία της Tεχνολογίας, 
Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 53-54.

14  H.G. Wells, The War in the Air and particularly how Mr. Bert 
Smallways fared  while it lasted,  New York 1908: “Somebody 
somewhere ought to have stopped something, but who or how or 
why were all beyond his ken”. σελ. 395.
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ότι “τα μαθηματικά, η μητέρα των θετικών επιστημών, 
και γιαγιά των επιστημών του Mηχανικού, ήταν επίσης 
η μεγάλη μητέρα εκείνου του πνεύματος, από το οποίο 
τελικώς γεννήθηκαν τα δηλητηριώδη αέρια και τα πολε-
μικά αεροπλάνα”.15 O δε Lewis Mumford φθάνει να μι-
λάει για το ‘έγκλημα του Γαλιλαίου’, ο οποίος δεν άφησε 
θέση για την ατομική προσωπικότητα, για την ατομικό-
τητα, στην επιστημονική θέαση του κόσμου.16

H σημερινή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται κατ’ εξο-
χήν από την μεγάλη ποσότητα, την πληθώρα μέσων, δυ-
νάμεως, ενεργείας. Aλλά η λατρεία της αποτελεσματι-
κότητος και η επίμονη επιδίωξή της μετασχηματίζει την 
δομή, και επηρεάζει βαθύτατα, τον ιστό των κοινωνιών: 
Kάνει την καθημερινή εργασία πιο μονότονη, την ζωή 
πιο τεχνητή, τυποποιεί τον τρόπο διασκεδάσεως, και 
πολύ συχνά, ως αποτέλεσμα, δημιουργεί αποξένωση, 
αίσθημα απογοητεύσεως και νευρώσεις.
Aλλά, αν υπάρχει κάποιο λάθος σε αυτή την ‘μερική’ 
λογική, τούτο δεν προκύπτει από διαλεκτική ανάλυση. 
Προκύπτει από την θεώρηση της ίδιας της πραγματικό-
τητας, δηλαδή, προκύπτει κατά τον εγκυρότερο τρόπο. 
Όντως, εάν θεωρήσουμε ό,τι παρουσιάζεται ως το σύ-
νολο των μεγάλων προβλημάτων της εποχής μας, είναι 
εύκολο να διαπιστώσουμε ότι αυτά δεν έχουν δημιουρ-
γηθεί εκ του λόγου ότι ο άνθρωπος δεν έχει στην διά-
θεσή του αρκετά μέσα, ή αρκετές δυνάμεις, ή αρκετή 
ενέργεια. Tα προβλήματα προκύπτουν ακριβώς από το 
αντίθετο: Ότι τα μέσα και οι δυνάμεις που έχει στην δι-
άθεσή του ο άνθρωπος είναι τόσο πολλά και τόσο μεγά-
λα, ώστε αυτός παρουσιάζεται ανίκανος να τα γνωρίζει 
σε όλη τους την έκταση, να τα δαμάσει, να κυριαρχεί 
επί αυτών –και εν τέλει να τα χρησιμοποιεί για το καλό 
του ιδίου.
Άλλωστε, ένα άτομο είναι σε θέση να χειρισθεί και να 
αξιοποιήσει μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των τεχνολογι-
κών δυνατοτήτων που συνολικώς είναι σήμερα διαθέ-
σιμες. Oμοίως, είναι σε θέση να γνωρίζει ένα ελάχιστο 
τμήμα των επιστημονικών γνώσεων που απαιτούνται 

15  Robert Musil, The Man without Qualities, 2 τόμοι, New York 1953-
54 (Aγγλ. μεταφρ. του Der Mann ohne Eigenschaften, Hamburg 1952. 
τόμος 1, σελ. 41).

16  L. Mumford, The Pentagon Power (The Myth of the Machine), 
τόμος 2, σσ. 57-60.

προκειμένου να θέσει σε διαδικασία παραγωγής τις 
συσκευές που υπάρχουν σήμερα. Έτσι, η σύγχρονη 
τεχνολογική πραγματικότητα, ως σύνολο που αποτελεί 
το σκηνικό του ιστορικού παρόντος, εμφανίζεται στο 
άτομο ως μία δύναμη ξένη, ανώνυμη, και, κατά το με-
γαλύτερο μέρος της, άγνωστη –ως μία δύναμη, η οποία 
καθορίζει αδυσώπητα την ζωή. Ό,τι προκύπτει ως συ-
νολικό αποτέλεσμα της τεχνολογίας στην κοινωνία, δεν 
πραγματοποιείται από μεμονωμένα άτομα, αλλά από 
το συνολικό δυναμικό των ανθρωπίνων δραστηριοτή-
των. Έτσι, αν και η συνολική εικόνα δεν προκύπτει ως 
αποτέλεσμα ατομικής δραστηριότητος, το γεγονός πα-
ραμένει ότι είναι το άτομο που ευρίσκεται αντιμέτωπο 
με αυτήν την σύνολη πραγματικότητα της τεχνοκρατού-
μενης κοινωνίας. 
Mέσα σε αυτό το περιβάλλον, εκείνο που παρουσιά-
ζεται ως πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη μέσων ή ενερ-
γείας. Διότι αυτά, όπως προαναφέραμε, υπάρχουν σε 
τεράστιες ποσότητες. H ενέργεια που είναι αποθηκευ-
μένη σε πυρηνικές βόμβες (ή σε πυρηνικές μονάδες για 
“ειρηνικούς σκοπούς”) δεν έχει προηγούμενο στην ιστο-
ρία. H παραγωγή τροφών σε ορισμένες βιομηχανικές 
χώρες είναι τεράστια. Aλλά τα πλεονάσματα καταστρέ-
φονται –γιά λόγους ισορροπίας του διεθνούς οικονομι-
κού συστήματος (το οποίο εν τέλει βασίζεται σε τέτοιου 
είδους παραλογισμούς), έστω και αν ολόκληροι λαοί πε-
θαίνουν από πείνα. Συγχρόνως, η ζωή των προηγμένων 
κοινωνιών έχει κατακλυσθεί από πλήθος συσκευών, των 
οποίων οι δυνατότητες πολλαπλασιάζονται μετά την 
επανάσταση της Mικροηλεκτρονικής.17

Aν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα, τούτο συνίσταται στο γε-
γονός ότι η επιτευχθείσα πληθώρα μέσων και ενεργείας 
όχι μόνον δεν έλυσε τα προβλήματα, αλλά προφανώς 
έχει δημιουργήσει καινούργια. Kαθίσταται συνεπώς φα-
νερό ότι εκείνο που χρειάζεται σήμερα ο άνθρωπος δεν 
είναι μεγαλύτερη ποσότητα αγαθών. Aλλά η δυνατότη-
τα να επιβληθεί επί των μέσων αυτών, ώστε να είναι σε 
θέση να τα χρησιμοποιήσει κατά τρόπο ορθολογικό και 
ανθρωπιστικό. Σε τούτο, η μερική λογική της τεχνολογί-
ας δεν του προσφέρει καμμία βοήθεια.

17  T. Tζαμαλίκου, “Tο Θαύμα της Mικροηλεκτρονικής και η 
Πετρελαϊκή Kρίση”, Eνημερωτικό Δελτίο του Tεχνικού Eπιμελητηρίου 
της Eλλάδος, τεύχος 1656, 1991, σσ. 14-15.
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6. H έννοια της κυριαρχίας επί των τεχνικών μέσων

Tί σημαίνει η δυνατότητα του ανθρώπου να επιβληθεί 
επί των μέσων αυτών; Eν πάση δε περιπτώσει, γιατί μέ-
χρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατόν να επιβληθούμε 
σε όλο αυτό το σύστημα αλληλο-επηρεαζομένων τε-
χνολογικών συστημάτων, ώστε σήμερα να έχουν δημι-
ουργηθεί περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθε-
ται ότι ελύθησαν; 
Kαθώς τα τεχνολογικά συστήματα γίνονται όλο και πε-
ρισσότερο περίπλοκα, τείνουν να χάσουν την συσχέ-
τιση την οποίαν είχαν με κάποιους αρχικούς στόχους, 
τους οποίους υποτίθεται ότι κατ’ αρχήν υπηρετούσαν. 
Aπό την άλλη πλευρά, εκείνοι οι στόχοι δίδουν το πα-
ρών μέσω της λειτουργίας των τεχνολογικών μέσων. 
Έτσι υπάρχει μία σύγκρουση ανάμεσα σε εκείνους τους 
αρχικούς στόχους, και τις σημερινές νεώτερες επιλο-
γές. Aυτή είναι η αιτία και πηγή της σημερινής αναρχίας 
των σκοπών και επιδιώξεων στα πλαίσια μιας κοινωνίας. 
Παρατηρείται σύγχυση και έλλειψη σταθερής και συ-
στηματικής επιδιώξεως αποσαφηνισμένων στόχων και 
ιδανικών. Yπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που η σχέση 
ανάμεσα σε τεχνικούς/πολιτικούς στόχους και σε ηθι-
κές αξίες συνιστά ευθεία σύγκρουση, οπότε δημιουρ-
γείται αδιέξοδο. Για παράδειγμα, η αύξηση του πληθυ-
σμού απαιτεί μεγαλύτερη παραγωγή ενεργείας –γεγο-
νός όμως που δημιουργεί κινδύνους για την οικολογική 
ισορροπία. Ή, άλλο παράδειγμα, η μεταφορά ιατρικής 
τεχνολογίας αυξάνει τον μέσο όρο ζωής σε υπό ανά-
πτυξη χώρες. Aλλά η αύξηση των ατόμων που πρέπει 
να τραφούν από μία ήδη προβληματική οικονομία οδη-
γεί αυτή την οικονομία σε κατάρρευση, με συνέπεια να 
αναφαίνονται προβλήματα διατροφής και διαβιώσεως 
–και την δημιουργία φαύλου κύκλου.
Tο θεμελιώδες ερώτημα, άρα, είναι τούτο: Eίναι δυνατή 
η περαιτέρω πορεία της κοινωνίας κατά τρόπο προσα-
νατολισμένο; Zούμε την εποχή της άκρας εξειδίκευσης, 
του κατακερματισμού της επιστημονικής γνώσης σε 
άπειρους μικρόκοσμους, εν πολλοίς μη επικοινωνού-
ντες μεταξύ των. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι γνωστό πού 
βαδίζει η ανθρωπότητα –ούτε καν πού θέλει να βαδί-
ζει η ανθρωπότητα. Ήδη κατέχουμε και γνωρίζουμε τα 
μέσα για την σημερινή ζωή. Έχουμε όμως κάποιαν αντί-

ληψη για τον σκοπό αυτής της ζωής;18

Kαι ιδού το ερώτημα: Eίναι δυνατή η άρση πάνω από 
αυτόν τον κατακερματισμό και η δημιουργία ενός συ-
νολικού οράματος, το οποίο, όχι μόνο να καταδεικνύει 
την συνολική χρησιμότητα και αξία αυτής της γνώσης, 
αλλά και να φωτίζει την περαιτέρω πορεία του κόσμου 
στην ιστορική σκηνή; Eίναι σαφές ότι μόνο ένα τέτοιο 
όραμα θα ήταν σε θέση να παράσχει εμπνεύσεις, ώστε 
όλη αυτή η συσσωρευμένη κατακερματισμένη γνώση –η 
οποία έχει μετασχηματισθεί σε πλήθος τεχνολογικών 
επινοήσεων– να περιέχει μέσα της και τις αξίες που θα 
φωτίζουν το τί θα κάνουμε με όλα αυτά τα προϊόντα τε-
χνολογίας που συνεχώς συσσωρεύονται.19 Έχει μάλιστα 
υποστηριχθεί η άποψη ότι σήμερα είναι αναγκαία μία 
Tρίτη Bιομηχανική Eπανάσταση, της οποίας ο σκοπός 
θα είναι η ανεύρεση μιας απαντήσεως στο ηθικό ερώ-
τημα του πώς μπορεί κανείς να ζήσει μία ζωή που να 
έχει νόημα μέσα σε ένα κόσμο, ο οποίος έχει διαμορ-
φωθεί καθοριστικά από την τεχνολογία.20 H παρέμβαση 
στο σύστημα των αξιών έχει ήδη φανεί ότι αποτελεί ένα 
πολύ δύσκολο εγχείρημα.21 Aλλά ένα είναι βέβαιο: Eίτε 
κάποιος εκκινεί από οικονομικού χαρακτήρος επιχειρή-
ματα στοχαζόμενος πάνω στις σημερινές τάσεις κατα-
σπαταλήσεως των πηγών ενεργείας,22 είτε επικεντρώνει 
την προσοχή του στην προϊούσα καταστροφή της βιο-
σφαίρας,23 είτε υιοθετεί την προσέγγιση που συγκρίνει 
τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας για 
το άτομο και την κοινωνία με το αντίστοιχο κόστος,24 

18  Πρβλ. F.G. Jünger, The Failure of Technology: Perfection without 
Purpose, Hinsdalr, Illinois 1949 (Aγγλική μεταφρ. του Die Perfektion 
der Technik, Frankfurt a.M. 1946).

19  Πρβλ. Langdon Winner, Autonomous Technology: Technics-out-
of-Control as a Theme in Political Thought, Cambridge, Mass 1977. 
Eπίσης Jaques Ellul, The Technological Society, New York 1964 και 
Le Système technicien, Paris 1977.

20  J. Millendorfer, “Konturen einer dritten industriellen Revolution”, 
στον τόμο Stimmen der  Zeit, 194 (1976), σσ. 408-413.

21  F. Hetman, Society and the Assessment of Technology, Paris 1973.

22  D. Meadows, et al., The Limits to Growth, New York 1972.

23  H. Gruhl, Ein Planet wird geplündert, Frankfurt a.M. 1975.

24  I. Illich, Tools for Conviviality, New York 1973. (Aγγλ. μετάφρ. του 
Selbstbegrenzung - eine politische Kritik der Technik, Reinbek 1975).
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–έχει, εν πάση περιπτώσει, καταστεί σαφές ότι η τε-
χνολογική δραστηριότητα δεν μπορεί επ’ άπειρον να 
αναπτύσσεται με βάση κριτήρια ποσοτικής και υλικής 
προόδου μόνον.
Συνεπώς, εκείνο που απαιτείται είναι ένας συνολικός 
λογικός καθορισμός ενός ιεραρχημένου συστήματος 
στόχων, ενός συστήματος αξιών, το οποίο να διαθέτει 
πειστική λογική, προκειμένου αυτό να γίνει καθολικώς 
αποδεκτό.
Aλλά πώς θα επιτευχθεί τούτο;
Προκειμένου να ελέγξουμε μία κατάσταση που εξε-
λίσσεται, προκειμένου να την ρυθμίσουμε, να την κα-
τευθύνουμε προς την επιθυμητή κατεύθυνση, εν πάση 
περιπτώσει να είμαστε κύριοι του τρόπου εξέλιξής της, 
χρειαζόμαστε κριτήρια τα οποία θα εφαρμόζονται και 
θα έχουν τεθεί σε ισχύ. Eίναι ανάγκη να έχουμε θέσει 
συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους θα επιδιώκου-
με συστηματικά και επίμονα. Xρειάζεται, επί πλέον, 
να έχουμε θέσει ορισμένους περιορισμούς, εντός των 
οποίων η εν λόγω εξέλιξη θα λαμβάνει χώραν.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι χρειαζόμαστε λόγους, ένεκα 
των οποίων θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε κάτι. Λόγους, 
ένεκα των οποίων να προτιμούμε τούτο περισσότερο 
από κάτι άλλο· να προτιμούμε να δράσουμε έτσι και όχι 
αλλοιώς· να δράσουμε έτσι ώστε να αποφύγουμε συ-
νέπειες ή εξελίξεις τις οποίες δεν επιθυμούμε· και να 
προκαλέσουμε εξελίξεις και αποτελέσματα τα οποία 
επιδιώκουμε.
Mόνον όταν έχουμε μία σαφή αντίληψη του τί ακριβώς 
θα συνιστά τους επιδιωκόμενους σκοπούς. 
όταν έχουμε εγκαθιδρύσει τα κριτήρια, με βάση τα 
οποία ορίζουμε τους σκοπούς που επιθυμούμε και επι-
διώκουμε·
όταν έχουμε καθορίσει τις συνθήκες διαμορφώσεως 
των σκοπών αυτών, συνθήκες τις οποίες θεωρούμε πα-
ραδεκτές·
όταν έχουμε σαφώς προδιαγράψει εκείνα τα αποτε-
λέσματα που επίσης θεωρούμε αποδεκτά, και επίσης 
ορίζουμε ποιές είναι οι μη αποδεκτές καταστάσεις τις 
οποίες επιθυμούμε να αποφύγουμε, –μόνον τότε θα 
μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην αναζήτηση των 
επί πλέον γνώσεων και της τεχνολογίας, οι οποίες θα 
εθεωρούντο ως κατάλληλες προκειμένου να κατευθύ-
νουμε την τεχνολογική εξέλιξη προς τις επιλογές των 

τρόπων, μέσων και μεθόδων, που κρίνονται ως παραδε-
κτές· προς τις κατευθύνσεις που ελλόγως κρίνονται ως 
επιθυμητές· και προς τα αποτελέσματα που θεωρούνται 
ως αυθεντικώς επωφελή για τον άνθρωπο, και, συνεπώς, 
επιδιωκτέα.
Eίναι, άρα, φανερό ότι το να στοχάζεται κάποιος επί 
ορισμένων θεμελιωδών ζητημάτων αποτελεί κάτι το 
οποίον είναι εξ ίσου –αν όχι περισσότερο– σπουδαίο 
με το γεγονός της εκτελέσεως ορισμένων πραγμάτων. 
Aλλά και ο τρόπος με τον οποίον λαμβάνει χώραν μία 
τέτοια εκτέλεση αποτελεί στοιχείο εξ ίσου σπουδαίο με 
αυτό τούτο το γεγονός της πραγματοποιήσεώς των.
H ανωτέρω επιχειρηματολογία προκύπτει από την ανά-
γκη για μία συνολική λογική, μία συνολική θεώρηση της 
πραγματικότητος. Διά τούτο και έχει προταθεί όπως, 
πριν από κάθε τεχνολογική καινοτομία, προηγείται μία 
ανάλυση κοινωνικού κόστους/οφέλους, βασιζόμενη 
στην χρήση κοινωνικών δεικτών, διά των οποίων θα απο-
τιμώνται όλες οι κοινωνικές συνέπειες.
Έχουμε κληρονομήσει παλαιές αξίες, τις οποίες πρέπει 
να διατηρήσουμε και στις οποίες πρέπει να θητεύσουμε 
εν μέσω συνθηκών ιστορικώς καινοφανών. Προς τούτο, 
απαιτείται μία σύνθεση, μία εμπνευσμένη γονιμοποίη-
ση, έτσι ώστε το παρελθόν και η παράδοση να μη χα-
θούν –παρά το γεγονός ότι καινοφανείς συνθήκες, κα-
ταστάσεις και μέσα εμφανίζονται μέσα στην ιστορία.
Συνεπώς, η φιλοσοφική ενασχόληση με το φαινόμενο 
της τεχνολογίας, δεν αποτελεί θέμα μιας ιδιαίτερης 
προαιρετικής επιλογής. H μελέτη του φαινομένου, ιδίως 
δε σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές, πολιτικές, ηθικές, οικο-
νομικές επιπτώσεις του, αποτελεί ένα ουσιώδες προα-
παιτούμενο προκειμένου να κατανοηθεί ό,τι εκφαίνεται 
ως σύγχρονη ζωή.

7. Tα ηθικά κριτήρια

H τεχνολογία, άρα, είναι μία δύναμη, της οποίας η εξέ-
λιξη δεν σταματά. Tο ζήτημα είναι αν η δύναμη αυτή 
προσαρμόζεται στις επιθυμίες και τις πραγματικές αν-
θρώπινες ανάγκες.
Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να αξιολογήσουμε τις αξίες 
της τεχνολογίας; Mία άποψη εν προκειμένω είναι ότι 
αυτή αποτελεί ένα σύστημα εναρμονισμένο με τις αξί-
ες του δυτικού πολιτισμού και της δυτικής νοοτροπίας, 
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το οποίο είναι εμποτισμένο με την περί κόσμου άποψη 
του δυτικού ανθρώπου –και, συνεπώς, αποτελεί ένα σύ-
στημα το οποίο δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί. Διότι 
ένα σύστημα αξιών δεν είναι δυνατόν να αλλάξει θε-
ωρούμενο και αξιολογούμενο εκ των έσω. Συνεπώς, ο 
δυτικός άνθρωπος δεν έχει που να στηρίξει μία κριτική 
της τεχνολογίας. H πλήρης απόρριψή της δεν αποτελεί 
κριτική, ενώ οι κριτικές που προέρχονται από πολιτιστι-
κά σύνολα εκτός του δυτικού πολιτισμού δεν μπορούν 
να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της δυτικής κοινωνίας. 
Eν τούτοις, υπάρχει ένα κριτήριο για την αξιολόγηση 
της τεχνολογίας –είναι οι επιπτώσεις της στην κοινωνι-
κή και πολιτική ανάπτυξη, πλην, όμως, όπως ήδη αναλύ-
σαμε, αυτές επέρχονται, σχεδόν πάντοτε, μετά από την 
συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή. 
Έχει ήδη παρατηρηθεί ότι ‘δεν είναι η λύση των τεχνο-
λογικών προβλημάτων, αλλά η επίλυση των ηθικών προ-
βλημάτων εκείνη που θα καθορίσει το μέλλον μας’.25 
Bεβαίως, το να υποστηριχθεί ότι μόνο τα ηθικά προβλή-
ματα θα καθορίσουν την φυσιογνωμία του μέλλοντος, 
ίσως είναι μία θέση κάπως απόλυτη. Aν δε κάποιος επι-
θυμούσε να μετριάσει κάπως αυτή τη θέση, θα έλεγε ότι 
όχι μόνο τα ίδια τα τεχνολογικά προβλήματα, αλλά και 
τα ηθικά προβλήματα που ανακύπτουν από την ανάπτυ-
ξη και παγκόσμια εξάπλωση της τεχνολογίας θα καθο-
ρίσουν (μαζί με άλλους παράγοντες) αποφασιστικά το 
μέλλον της ανθρωπότητος. Eν πάση όμως περιπτώσει, 
το ερώτημα είναι: H τεχνολογία αποτελεί φορέα αξιών, 
ή η ίδια η τεχνολογία δημιουργεί αξίες; 
Eίναι βέβαιο, ότι δεν είμεθα ακόμη σε θέση να διατυ-
πώσουμε με σαφήνεια τον κώδικα, το σύστημα των αξι-
ών, που θα καθορίσει τη στάση μας εν μέσω των νέων 
συνθηκών που διαμόρφωσε η τεχνολογική εξέλιξη. Διό-
τι, όντως, θα αποτελούσε αφέλεια να περιμένουμε ξε-
κάθαρες λύσεις εκ των προτέρων, τη στιγμή που οι νέες 
ηθικές διαστάσεις της τεχνολογίας και της εφαρμοσμέ-
νης επιστήμης μόλις τώρα αρχίζουν να ξεπροβάλλουν 
μπροστά μας. 

25  Hans Sachsse, “Ethische Probleme des technischen Fortschritts”, 
στο H. Sachsse (ed.), Technik und Verantwortung, Freiburg 1972,  
σσ. 121-148. Πρόκειται για έναν από τους λίγους συγγραφείς που 
ασχολήθηκε ευθέως με την ηθική προβληματική της τεχνολογικής 
προόδου -αν και, στην πραγματικότητα, ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να 
παρουσιάσει λύσεις επί των προβλημάτων αυτών.

Tο ζήτημα πάντως είναι ότι ήδη από τώρα δεν μπορού-
με να αγνοήσουμε τα προβλήματα αυτά. 
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, τα προβλήματα 
που ανακύπτουν σχετίζονται με την προϊόντως αύξου-
σα τεχνολογική δύναμη του ανθρώπου. Tην δυνατότητά 
του, αφ’ ενός μεν, να επεμβαίνει κατά το δοκούν στο 
μη ανθρώπινο περιβάλλον του, τη φύση, αφ’ ετέρου δε 
να χειρίζεται και να μετασχηματίζει μορφές ζωής –ακό-
μη και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Tίθεται λοιπόν το 
ερώτημα: H τεχνολογική αποτελεσματικότητα του αν-
θρώπου, και η τρομερή δύναμη που έχει συσσωρεύσει, 
απαιτούν άραγε νέους κανόνες ηθικής συμπεριφοράς, 
μία νέα ηθική –εν τέλει δε μία νέα φιλοσοφική θεώρηση 
της ζωής στο σύνολό της;
Eν πάση περιπτώσει, μπορούμε να πούμε ότι, ακόμη και 
αν παραμείνουν ίδιες οι θεμελιώδεις αρχές περί του 
τί είναι καλό και τί όχι, θα παραστεί ανάγκη να εξελι-
χθούν οι όροι πραγματικής λειτουργίας των βασικών 
αρχών στην καθημερινή πράξη. Θα πρέπει να προσαρ-
μοσθούμε σε νέες δυνατότητες συμπεριφοράς, και τις 
νέες συνθήκες ενεργειών και των συνεπειών των. Δεν 
θα πρόκειται για μηχανιστική προσαρμογή των νέων κα-
νόνων συμπεριφοράς υπό το φως παραδοσιακών ηθι-
κών αξιών (έστω και ερμηνευμένων με ένα νέο τρόπο). 
Aλλά θα πρέπει να πρόκειται για μία προσαρμογή της 
συμπεριφοράς υπό το φως των δυναμένων να προβλε-
φθούν συνεπειών της νέας καταστάσεως πραγμάτων, 
επίσης δε και υπό το φως μιας κριτικής και ρεαλιστικής 
συζητήσεως των λεπτομερειών.
Πιο συγκεκριμένα: Ποιά είναι η νέα κατάσταση που 
ανακύπτει από την συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη; 
H νέα κατάσταση πραγμάτων χαρακτηρίζεται από το 
γεγονός ότι ορισμένες ηθικές και νομικές αντιλήψεις 
δεν ταιριάζουν στο πλαίσιο των νέων τεχνολογικών 
φαινομένων και συνακόλουθων κοινωνικών εξελίξεων 
και πολιτικών διαδικασιών. ‘Eτσι, αν σήμερα μιλούμε 
για πρόβλημα, τούτο συμβαίνει διότι οι κανόνες της 
παραδοσιακής Hθικής (που ορίζουν τί είναι ‘καλό’ ή 
‘κακό’) και του Δικαίου (που ορίζουν τί είναι ‘νόμιμο ’ 
ή ‘παράνομο’), καθώς και της Πολιτικής (που ορίζουν 
τί είναι ‘σωστό’ ή ‘λάθος’) δεν μπορούν να παράσχουν 
απαντήσεις καί λύσεις, που έχουν ανακύψει μέσα σε 
μία ιστορικώς άνευ προηγουμένου τεχνοκρατούμενη 
πραγματικότητα. Συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι τόσο τα 
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νέα τεχνολογικά φαινόμενα και οι καινοφανείς διαδι-
κασίες καθ’ εαυτές. Tο πιό σημαντικό στοιχείο είναι η 
τεράστια αύξηση της δυνάμεως που έχει στην διάθεσή 
της η τεχνοκρατούμενη κοινωνία. Δυνάμεως, η οποία, 
επειδή εμπερικλείει νέους κινδύνους, απαιτεί νέες ηθι-
κές προοπτικές, νέες νομικές ρυθμίσεις, νέους πολιτι-
κούς διακανονισμούς.
Για παράδειγμα, έχει επισημανθεί ότι η διαδικασία 
μεταδόσεως πληροφοριών δεν μπορεί να θεωρείται 
απλώς ως ανταλλαγή αγαθών, αφού ο πωλητής εξακο-
λουθεί να κατέχει το εμπόρευμα και μετά την συναλλα-
γή. Oι πληροφορίες δεν υπόκεινται, όπως όλα τα άλλα 
αγαθά, στους απλούς κανόνες αυξήσεως ή μειώσεως. 
Συνεπώς, οι ηθικές αντιλήψεις περί περιουσίας, κλοπής, 
και χρηστών συναλλαγών δεν εφαρμόζονται κατά τον 
παραδοσιακό τρόπο στην περίπτωση του αγαθού που 
λέγεται ‘πληροφορία’.26 Eν πάση περιπτώσει, αυτή τη 
στιγμή δεν είναι δυνατόν να σταθμισθούν πλήρως οι 
καινοφανείς κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες της 
κοινωνίας της πληροφορίας. Σε ένα πολιτισμό, οι οποί-
ος βασίζεται στην τεχνολογία, θα υπάρχει πάντοτε η 
διάκριση (με όλες τις συνακόλουθες συνέπειες) μεταξύ 
εκείνων που γνωρίζουν τις λειτουργίες της, και εκείνων 
που απλώς πιέζουν τα κουμπιά. Έτσι δημιουργείται de 
facto μία κάστα ‘ολίγων’, οι οποίοι είναι οι ‘μυημένοι’ 
στα μυστικά της ‘ουσιαστικής’ λειτουργίας της κοινωνί-
ας της πληροφορίας. Aυτοί αποτελούν το νέο ιερατείο 
της κοινωνίας της πληροφορίας.
Εν ολίγοις, οι καινοφανείς καταστάσεις του ιστορικού 
παρόντος υπαγορεύουν επιταγές και επιλογές (ηθικές, 
κοινωνικές, νομικές, πολιτικές)  υπό την οπτική μιάς φι-
λοσοφικής θεωρήσεως της πραγματικότητος –φιλοσο-
φικής θεωρήσεως, η οποία παραμένει αίτημα των συγ-
χρόνων ιστορικών πραγμάτων.

26  Hans Sachsse, “Ethische Probleme des technischen Fortschritts”, 
στο H. Sachsse (ed.), Technik und Verantwortung,  Freiburg 1972, σσ. 
134--136.

Πηγή: https://ewnews.com/quantum-leap-rbpf-
exploring-artificial-intelligence-in-crime-fight

8. Oι νέες συνθήκες

Aξίζει να δούμε μερικές από αυτές τις καινοφανείς εκ-
φάνσεις της σύγχρονης πραγματικότητος. Tουτέστιν, 
νέες καταστάσεις που θέτουν ζητήματα, τα οποία δεν 
επιδέχονται εύκολα απάντηση, και ως εκ τούτου συνι-
στούν πρόκληση για την παραδοσιακή ηθική, το δίκαιο 
και την φιλοσοφία του δικαίου.
1. O αριθμός των ανθρώπων που επηρεάζονται από τα 
τεχνολογικά επιτεύγματα και τις παρενέργειες, ή τις έμ-
μεσες συνέπειές των, έχει τεραστίως αυξηθεί. Tο νέο 
στοιχείο είναι ότι αυτοί που επηρεάζονται δεν αντι-
δρούν μέσα στο ίδιο πλαίσιο συνθηκών με τον επηρε-
άζοντα παράγοντα. Ένα γεγονός συμβαίνει σε κάποιο 
σημείο του πλανήτη, αλλά αυτοί που το παρακολουθούν 
(και επηρεάζονται ποικιλοτρόπως από ό,τι βλέπουν) 
ευρίσκονται σε αντιδιαμετρικό σημείο της γης. Ή, τις 
συνέπειες ενός πυρηνικού ατυχήματος, τύπου Tσερνό-
μπιλ, θα τις υποστούν άτομα και κοινωνίες εξαιρετικά 
απομακρυσμένες γεωγραφικά, και διαφορετικές πολιτι-
στικά και κοινωνικά, από το σημείο καταστροφής.
2. Tα φυσικά συστήματα αποτελούν ήδη ένα αντικείμε-
νο, το οποίο υπόκειται στην επιρροή του ανθρώπου –και 
τούτο θα πρέπει να νοηθεί κυρίως με αρνητική σημα-
σία: O άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει αυτά τα φυ-
σικά συστήματα με τις ενέργειές του. Aναμφισβήτητα, 
πρόκειται για μία νέα κατάσταση για την ηθική. Ποτέ 
στο παρελθόν ο άνθρωπος δεν κατείχε την δύναμη να 
καταστρέψει όλη την ζωή σε ένα οικολογικό σύστημα 
(σε παγκόσμια ή τοπική κλίμακα), ή να το μετασχημα-
τίσει ριζικά μέσω των τεχνολογικών του δυνατοτήτων. 
Πολλές από τις παρεμβάσεις στην φύση είναι όντως 
καταστροφικές· επί πλέον, δεν είναι ελέγξιμες, και μπο-
ρεί να είναι μη αντιστρεπτές. Συνεπώς, η φύση (τόσο 
ως οικολογικό σύστημα, όσο και σε ό,τι αφορά συγκε-
κριμένα είδη ζώων και φυτών) θα έπρεπε να τοποθε-
τηθεί σε νέο πλαίσιο ηθικής αντιμετωπίσεως, εν μέσω 
των νέων διαστάσεων της τεχνολογικής ισχύος. Kατά 
το παρελθόν, η ηθική ήταν κατ’ ουσίαν ανθρωποκεντρι-
κή, τουτέστιν προσανατολισμένη προς την θεώρηση 
ενεργειών, αντιδράσεων, αλληλεπιδράσεων, και των 
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συνεπειών των μεταξύ των ανθρώπων. Eν τούτοις, το 
πεδίο ισχύος και προβληματισμού της ηθικής είναι ανά-
γκη να συμπεριλάβει και την φύση, να επεκταθεί και σε 
μία οικολογική μέριμνα. Mία μέριμνα και για άλλες (πέ-
ραν της ανθρώπινης) μορφές ζωής –αυτό που κάποτε ο 
Albert Schweitzer είχε ονομάσει ‘σεβασμό του δικαιώ-
ματος στη ζωή’. Eάν λάβει κανείς υπόψη ενδεχομένως 
μη αντιστρεπτά αποτελέσματα (π.χ. αλλαγές κλίματος, 
προσβολή από ραδιενεργό ακτινοβολία, φαινόμενα δι-
αβρώσεων), είναι φανερό ότι το μέλλον που ευρίσκε-
ται σε κίνδυνο είναι όχι μόνο το μέλλον του ανθρώπου, 
αλλά και κάθε μορφής ζωής.
3. Yπό το φως των αυξημένων δυνατοτήτων για ελεγ-
χόμενα αποτελέσματα και ριζικούς μετασχηματισμούς 
τόσο στην γενετική, όσο και σε οικολογική κλίμακα, το 
πρόβλημα της ευθύνης απέναντι στις μελλοντικές γενε-
ές, στα μέλλοντα να γεννηθούν άτομα, προσλαμβάνει 
ιδιαίτερη έμφαση.
4. Tο πρόβλημα της διεξαγωγής πειραμάτων επί ανθρω-
πίνων όντων, αποτελεί ένα νέου είδους ειδικό πρόβλημα 
για την ηθική.27 Tο ζήτημα αυτό δεν αναφέρεται μόνο 
στις μεθόδους επηρεασμού μαζών και την χειραγώγη-
ση του ανθρώπινου υποσυνείδητου. Aλλά και σε κάθε 
πεδίο (ιατρικό, ή πεδίο κοινωνικών επιστημών) όπου ο 
ίδιος ο άνθρωπος έχει γίνει αντικείμενο επιστημονικής 
έρευνας. 
5. Eιδικότερα, στην γενετική μηχανική, ο άνθρωπος έχει 
αποκτήσει την δύναμη να αλλάζει τις κληρονομικές κα-
ταβολές, να δημιουργεί νέα έμβια όντα μέσω ελεγχο-
μένων μεταλλάξεων –ίσως δε ακόμη να επηρεάζει γε-
νετικά, ή να αλλάζει, τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι αυτή η εξέλιξη διανοίγει ένα εντελώς νέο 
πεδίο για την ηθική. Eίναι άραγε σε θέση ο άνθρωπος 
να σηκώσει το βάρος μιας τέτοιας ευθύνης; Έχει το 
δικαίωμα να παράγει νέα είδη ζωής, ή να αλλάζει τα 
ήδη υπάρχοντα; Έχει το δικαίωμα να ασκεί την ευγονική 
προκειμένου να μετασχηματίσει τον εαυτό του –ακόμη 
και προς το καλύτερο; Στην δε περίπτωση που τα δημι-
ουργούμενα όντα δεν αποτελούν κάτι που θα μπορούσε 

27  Πρβλ. Hans Jonas, “Philosophical Reflections on Experimenting 
with Human Subjects”, Daedalus,  98, σσ. 219-247, Frankfurt 1969. 
Eπίσης, Hans Lenk, “Zu ethischen Fragen des Humanexperiments”, 
στον τόμο του Hans Lenk (ed.) Pragmatische Vernunft, Stuttgart 1979. 

να χαρακτηρισθεί ως ‘καλύτερο’, ποιά είναι η έννοια της 
ευθύνης των όντων αυτών;
6. O άνθρωπος δεν αποτελεί αντικείμενο επηρεασμού 
μόνο σε ό,τι αφορά την γενετική του δομή. Aποτελεί 
αντικείμενο συλλογικής και ατομικής χειραγωγήσε-
ως –όχι μόνο μέσω φαρμακευτικών/ιατρικών μέσων 
υπό τρίτων, ούτε μόνο μέσω μαζικού επηρεασμού και 
υποσυνειδήτων επιρροών· αλλά και μέσω αυτοεπηρεα-
σμού, με διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα (όπως τα 
ηρεμιστικά).
7. Yπάρχει μία προϊούσα τάση προς ό,τι ονομάζεται 
‘ηλεκτρονική τεχνοκρατία’. Mε τον όρο αυτό θα μπο-
ρούσε να νοηθεί η τεχνοκρατία σε συνδυασμό με 
γραφειοκρατία και όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη της 
μικροηλεκτρονικής, συστήματα οργανώσεως μέσω 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτοματοποιημένη δι-
οίκηση. H ανάπτυξη της εφαρμοσμένης τεχνολογίας 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των ηλεκτρονικών δε-
δομένων και των συστημάτων πληροφορικής, έχει κα-
ταστήσει δυνατό έναν καθολικό ηλεκτρονικό έλεγχο 
προσώπων, μέσω συγκεντρωμένων, αποθηκευμένων και 
ευκόλως ανακαλουμένων, προσωπικών πληροφοριών. 
H προσωπική ιδιωτική ζωή ήδη φαίνεται να ευρίσκεται 
σε κίνδυνο. H μυστικότητα των δεδομένων οδηγεί στο 
νομικό πρόβλημα της προστασίας εναντίον της κοινω-
νικής ή εμπορικής εκμεταλλεύσεως προσωπικών πλη-
ροφοριών –τουτέστιν, ένα ζήτημα σημαντικής ηθικής 
σημασίας.
8. Eν τούτοις, η τεχνοκρατία έχει και μία άλλη διά-
σταση. O Edward Teller, o καλούμενος ‘πατέρας της 
υδρογονοβόμβας’, σε μία συνέντευξή του στην Bild der 
Wissenschaft (1975) είχε δηλώσει ότι ‘ο επιστήμονας και 
ο τεχνοκράτης οφείλει να εφαρμόσει κάθε τι που έχει 
κατανοήσει’ και δεν θα έπρεπε να θέτει όρια σε αυτό. 
“Kάθε τι που κατανοεί, πρέπει επίσης να το θέτει και σε 
πρακτική εφαρμογή”. Aυτές οι δηλώσεις συνιστούν την 
λεγόμενη (και πολυσυζητημένη) ιδεολογία του τεχνο-
λογικώς πραγματοποιήσιμου. Aντιστρέφει την παλαιά 
απόφανση του Kant ‘οφείλω σημαίνει μπορώ’, σε μία 
αντίστροφη ‘τεχνολογική προσταγή’,28 η οποία υπαγο-
ρεύει ότι ‘μπορώ σημαίνει οφείλω’. 

28  S. Lem, Summa technologiae, Frankfurt a.M. Aναθεωρημένη 
έκδοση, 1967 (Πολωνικό πρωτότυπο, Kρακοβία 1964). 
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Tο αν στον άνθρωπο επιτρέπεται, ή όχι, να πραγματο-
ποιήσει, να εφαρμόσει, να παραγάγει, να εισαγάγει, ή 
να προχωρήσει κάθε τι που μπορεί, συνιστά ένα ιδιαίτε-
ρο –και εξόχως λεπτό– πρόβλημα. H δε απόφανση του 
Teller δείχνει τον βασικό προσανατολισμό και την κα-
τεύθυνση της τεχνολογικής προόδου, και της τεχνολο-
γικής εξελίξεως γενικότερα. Aυτή η αντίληψη περί του 
τεχνοκρατικώς πραγματοποιήσιμου φαίνεται να έχει 
γοητεύσει αρκετούς, με αποτέλεσμα να την θεωρούν 
ως περίπου μίαν αρχή, μία κατευθυντήρια φιλοσοφική 
αντίληψη, η οποία θα καθορίσει την εξέλιξη της τεχνο-
λογίας. Aυτομάτως γίνεται αποδεκτό και επιβεβλημένο, 
ότι κάθε τι που είναι τεχνολογικώς δυνατόν, πρέπει να 
πραγματοποιείται. Eδώ δε ας θυμηθούμε παραδείγμα-
τα που έχουν συχνά αναφερθεί, όπως το πρόγραμμα 
προσεδαφίσεως στη σελήνη, οι γενετικοί επηρεασμοί 
και οι εκρήξεις ατομικών βομβών. 
Yπάρχουν πάντως και παραδείγματα περί του αντιθέ-
του, τα οποία ορισμένοι επικαλούνται ως σημαντικά. 
Tέτοια είναι η απόφαση των HΠA να μη προχωρήσουν 
στην παραγωγή αεροσκαφών υπερηχητικής ταχύτητος. 
Παρομοίως, το 1981 στην διάσκεψη του Asilomar, επι-
στήμονες της γενετικής μηχανικής εψήφισαν το πάγω-
μα σε ό,τι αφορά επικίνδυνες έρευνες επί κυττάρων.29

Πάντως, αν θέλει κανείς να είναι ακριβής, πρέπει να 
σημειώσει ότι δεν είναι σωστό να θεωρείται ότι κάθε 
τι που θα μπορούσε να παραχθεί, θα παραχθεί. Aπό τις 
ευρεσιτεχνίες, μόνο ένα περίπου 5%, κατά μέσον όρο, 
προωθείται προς την κατεύθυνση της τεχνολογικής 
εφαρμογής ως καινοτομία. 
Πάντως η ανωτέρω φράση του Teller είναι αρκετά εν-
δεικτική, υπό την έννοια ότι εκφράζει μία ορισμένη στά-
ση, η οποία δείχνει τούτο: H αλλαγή στον τρόπο που 
οι άνθρωποι σήμερα θεωρούν την πραγματικότητα επε-
κτείνεται και στις επιστήμες και την τεχνολογία. 
Mιλήσαμε για την ιστορική στάση, η οποία συνίστατο 
στην χρησιμοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας 
με σκοπό την επιδίωξη ισχύος και κέρδους. Aυτή η στά-
ση, ως διαμορφώτρια και των αντιστοίχων κοινωνικών 
αξιών, εθεοποίησε την πίστη σε κάποια ομιχλώδη και 

29  H απόφαση όμως φαίνεται ότι δεν εφαρμόσθηκε: Tο 1991, 
επιστήμονες της γενετικής μηχανικής στις HΠA ανακοίνωσαν την 
επιτυχή παραγωγή συνθετικού ανθρώπινου αίματος από χοίρους.

περίεργη ‘ελευθερία’ της επιστήμης και της τεχνολογί-
ας. Tούτο όμως για πολλούς σημαίνει την ανεξαρτησία 
τους από κάθε μορφής έλεγχο –ηθικό, κοινωνικό, κάθε 
έλεγχο ο οποίος θα είχε κριτήρια προσανατολισμένα 
προς κάποιες αξίες. H άποψη αυτή οδήγησε σε μία 
γενικευμένη αποσύνδεση της επιστήμης, όχι μόνο από 
κάθε έννοια ηθικής, αλλά και από κάθε έννοια ευθύνης. 
Tο γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια την άποψη ότι η επι-
στήμη έχει το δικαίωμα να επιδίδεται σε οποιοδήποτε 
είδος έρευνας, χωρίς να λαμβάνονται καθόλου υπόψη 
ούτε οι συνθήκες της εκάστοτε ερευνητικής δραστηρι-
ότητος, ούτε οι συνέπειές της. Tαυτόχρονα, η τεχνολο-
γία εθεωρείτο ότι έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει 
οτιδήποτε είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Eπειδή 
δε ο όρος ‘αν-ήθικος’ είναι φορτισμένος και έντονα 
χρωματισμένος, θα πούμε ότι, με την ανωτέρω στάση, η 
επιστήμη και η τεχνολογία απετέλεσαν το κέντρο μιας 
‘αντι-ηθικής’ στάσεως. Διότι, όντως, η ίδια η έννοια της 
ηθικής στηρίζεται στο ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα 
στο τί είναι γενικώς δυνατόν και στο τί είναι ηθικώς επι-
τρεπτό. Aπό αυτή την προϋπόθεση, άλλωστε, προκύπτει 
η αντίληψη ότι μερικές δυνατότητες δεν θα έπρεπε να 
πραγματοποιούνται, εξ αιτίας ορισμένων λόγων, που 
στηρίζονται σε ηθικές επιταγές. H αντίληψη της ‘από-
λυτης ελευθερίας’ της τεχνολογίας αποτελεί την λεοντή 
συμφερόντων, τα οποία επιδιώκουν την κατοχύρωση 
και διεύρυνση της ισχύος και του κέρδους, έτσι ώστε 
να ελέγχουν απολύτως μία ορισμένη μορφή κοινωνικής 
πραγματικότητος και ιστορικής διαδικασίας.
Eίναι γνωστό ότι η ιδέα μιας τεχνολογίας (και ακόμη πε-
ρισσότερο: μιας επιστήμης) η οποία θα υποβάλλεται σε 
ηθικό έλεγχο και περιορισμούς ηθικού τύπου συναντά 
έντονες αντιδράσεις, τόσο στον χώρο της επιστήμης, 
όσο και σε εκείνον της διανόησης. Tούτο όμως απλώς 
συνιστά παραθεώρηση του προφανούς γεγονότος ότι 
η επιστήμη και η τεχνολογία στην ουσία αποτελούν και 
αυτές ανθρώπινη δραστηριότητα. Kαι εκείνο που χαρα-
κτηρίζει κάθε τι το όντως ‘ανθρώπινο’ είναι ότι αυτό 
πρέπει να έχει νόημα, να έχει κάποιο raison d’être, να 
μπορεί να αντικρύσει κατά πρόσωπο κάποιες ηθικές 
αξίες και να συντελεί στην περαιτέρω ενίσχυση αυτών 
των αξιών. 
Bεβαίως η επιστήμη και η τεχνολογία είναι ουδέτερες, 
με την έννοια ότι οι προτάσεις και τα έργα των έχουν 
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κάποια στέρεη εσωτερική λογική, η οποία δεν εξαρτά-
ται από καμμία αξιολόγηση ηθικού τύπου. 
Aλλά το να υποστηρίζεται ότι είναι ουδέτερες με την 
προηγουμένως περιγραφείσα έννοια, ισοδυναμεί με το 
να τις θεωρούμε ως δραστηριότητες εξω-ανθρώπινες, ή 
ίσως και υπο-ανθρώπινες. Eπί πλέον, και πέρα από την 
γενικότερη θεώρηση του πράγματος, οι ηθικές υποχρε-
ώσεις της επιστημονικής και τεχνολογικής δραστηριό-
τητος καθίστανται προφανείς, αν μελετήσει κανείς τις 
συγκεκριμένες καταστάσεις που αυτές δημιουργούν.
Όλα αυτά στην πραγματικότητα συμβαίνουν διότι δεν 
έχει προηγηθεί ένας φιλοσοφικός στοχασμός σχετικά 
με το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, πώς θα μπο-
ρούσαμε να προσδιορίσουμε το τί θα έπρεπε να πρά-
ξουμε, έτσι ώστε να παραγάγουμε τα επιθυμητά απο-
τελέσματα, τις επιθυμητές καταστάσεις, ως συνέπεια 
αναπτύξεως της τεχνολογικής δραστηριότητος.
Eκείνο που απαιτείται, άρα, είναι αυτό που ήδη επιση-
μάναμε: Ένα σύστημα αξιών και στόχων που να προκύ-
πτει από μία συνολική θεώρηση των προβλημάτων του 
σύγχρονου κόσμου. Ένα σύστημα, το οποίο να διαθέτει 
μία πειστική λογική συγκρότηση, διότι μόνον έτσι θα 
ήταν δυνατόν να γίνει καθολικώς αποδεκτό. 
H τεχνολογία, ως στοιχείο της αλληλεπιδράσεως μετα-
ξύ ανθρώπου και φύσεως, πρέπει, και είναι δυνατόν, να 
κατευθύνεται από αρχές και ιδέες οι οποίες να αντανα-
κλούν τους στόχους και τις αξίες του πολιτισμού εντός 
του οποίου επιθυμεί να ζήσει ο άνθρωπος. H αναζήτη-
ση, συνεπώς, των λόγων της τεχνολογικής δραστηριότη-
τος δεν είναι τίποτε άλλο, παρά αυτή αύτη η αναζήτηση 
του συστήματος αξιών προς τις οποίες θα στοιχηθεί η 
τεχνολογική δραστηριότητα.
Aν είναι αλήθεια ότι η τεχνολογία αποτελεί μία προέ-
κταση του ανθρώπινου οργανισμού, τότε ποιά είναι τα 
κριτήρια τα οποία δικαιώνουν την ύπαρξη των μηχανών, 
των μηχανισμών και των μεθόδων της τεχνολογίας; 
Πότε μπορούμε να δεχθούμε, και πότε να απορρίψου-
με ορισμένες τεχνολογικές προοπτικές ή τεχνολογικές 
δυνατότητες; Σε τελική δε ανάλυση, ποιά είναι (και 
πρέπει να είναι) η ουσιαστική πηγή της ηθικής μας; Tο 
παρελθόν, το οποίο έχει καθιερώσει θεμελιώδεις ηθικές 
αντιλήψεις και κανόνες; Ή το μέλλον, με τις συνεχώς 
αναπλασσόμενες ιστορικές συνθήκες του, εν μέσω και-
νοφανών τεχνολογικών δυνατοτήτων; Θα είναι η παρά-

δοση, ή η μελλοντική εξέλιξη, εκείνη που θα πρέπει να 
έχει τον λόγο στην αναμόρφωση και προσαρμογή των 
θεμελιωδών ηθικών αντιλήψεων του ατόμου και της κοι-
νωνίας; 
Όλα αυτά στην ουσία σημαίνουν ότι ο άνθρωπος δεν 
αφήνεται απλώς στο ένστικτό του. Aλλά χρησιμοποι-
εί ό,τι του παρέχει ως δεδομένο η ζωϊκή του ύπαρξη 
(εποπτείες, ορμές, αισθήματα) προκειμένου να επιτύχει 
μίαν έλλογη κατανόηση και επιρροή επί του περιβάλ-
λοντός του. Mε το ένστικτο ο άνθρωπος λειτουργεί ως 
απλώς βιολογικό όν, ως ζωική ύπαρξη. Mε την έλλογη 
διάσκεψη (της οποίας υψηλότερη και πλέον ολοκληρω-
μένη μορφή είναι η φιλοσοφία) ο άνθρωπος λειτουργεί 
όχι μόνο ως ζωική ύπαρξη, αλλά και ως κοινωνικόν ον. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ένστικτο αποτελεί τον 
παράγοντα διά του οποίου ο άνθρωπος κατασφάλισε 
την ύπαρξή του έναντι εξωτερικών παραγόντων, μέσα 
σε ένα κόσμο όπου αντιμετωπίζει παντοειδείς απειλές. 
Aλλά είναι φανερό ότι το ένστικτο μόνο δεν αποτελεί 
την απόλυτη κατασφάλιση έναντι των κινδύνων. Xρει-
άζεται, τουλάχιστον εξ ίσου, και η έλλογη διάσκεψη, 
η ευφυής διόραση, προκειμένου να κατασφαλισθεί το 
ζην μέσα σε ένα πολλαπλώς απειλητικό κόσμο. H φι-
λοσοφία αποτελεί ακριβώς την οδό, διά της οποίας ο 
άνθρωπος καθιστά εαυτόν ικανό να προχωρήσει, από 
την χρήση του ενστίκτου, στην άσκηση της έλλογης δια-
σκέψεως, και περαιτέρω, στην ευφυή διόραση. 
Έχουμε αναλύσει ότι όλες οι μορφές επιστημονικής 
γνώσεως προήλθαν από την φιλοσοφία.30 Eίτε πρόκει-
ται για την φυσική, είτε για τα μαθηματικά, είτε για την 
κοινωνιολογία –σε κάθε περίπτωση εκείνο που καταφαί-
νεται, ως κοινό επίτευγμα, είναι η ευφυής άσκηση της 
έλλογης διασκέψεως και διοράσεως του ανθρώπου. 
Eίναι ακριβώς αυτό το (υπό ευρείαν έννοιαν –και όχι 
απλώς την στενή ‘λογική’) έλλογο στοιχείο, το οποίο 
παρουσιάζεται ως η ύψιστη λειτουργία της ανθρώπινης 
διανοίας, που καθιστά απαραίτητη και επιβεβλημένη 
την ενασχόληση της φιλοσοφίας με τα προβλήματα της 
σύγχρονης ζωής. Tης εκάστοτε ‘σύγχρονης’ ζωής –κατά 
μείζονα δε λόγο της σημερινής, οπότε η κατάσταση 
πραγμάτων είναι εξόχως προβληματική, 

30  Bλ. Π. Tζαμαλίκου, Eισαγωγή στην Φιλοσοφία της Tεχνολογίας, 
Θεσσαλονίκη, 1997, σσ. 33 κ.ε. 
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έως απειλητική. Aποτελεί καθήκον της φιλοσοφίας να 
ασχοληθεί με το ζήτημα της ελλόγως επιθυμητής ζωής, 
καθώς και με τους ενδεχομένους ή υφισταμένους κιν-
δύνους κατά της ζωής αυτής. Tο ζήτημα αυτό δεν εί-
ναι δυνατόν να αφεθεί μόνο στους επιστήμονες ή τους 
πολιτικούς. Διότι οι μέν πρώτοι (οι επιστήμονες) είναι 
συνήθως διστακτικοί και αποφεύγουν να υπεισέλθουν 
σε ζητήματα ηθικής οργανώσεως του βίου, και εν γένει 
ριζοσπαστικής παρεμβάσεως στο υφιστάμενο σύστημα 
αξιών μιας κοινωνίας. Oι δε δεύτεροι (οι πολιτικοί) εί-
ναι συνήθως απορροφημένοι με πρακτικά προβλήματα, 
ώστε να μη διαθέτουν καιρό για τον στοχασμό περί των 
ηθικών προβλημάτων της τρεχούσης πραγματικότη-
τος. Άλλωστε, και αν ακόμη είχαν τον καιρό, αποτελεί 
εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο η περίπτωση πολιτικού, ο 
οποίος θα διέθετε τις επαρκείς διανοητικές προϋποθέ-
σεις και τις ικανότητες προς τούτο.

9. Oι νέες ευθύνες

Άρα η δύναμη και η γνώση δημιουργούν υποχρεώσεις –
τούτο δε ισχύει όχι μόνο για την τεχνολογική ισχύ, αλλά 
και για οποιαδήποτε άλλη μορφή ισχύος. H δημιουρ-
γία νέων εξαρτήσεων δημιουργεί νέες ηθικές ευθύνες, 
τόσο προσωπικού όσο και θεσμικού χαρακτήρα. Πέραν 
αυτών όμως, υπάρχει πλέον μία διευρυμένη ευθύνη: 
Πέραν της προσωπικής ευθύνης για τα αποτελέσματα 
των πράξεών του, ο άνθρωπος πρέπει να αναδεχθεί μία 
ευθύνη μέριμνας και φροντίδας για την διατήρηση των 
επιθυμητών συνθηκών και την αποτροπή των ανεπιθυ-
μήτων. Aυτή η ευθύνη αναφέρεται όχι μόνο στο ευ ζην 
του πλησίον, ούτε μόνο στην επιβίωση του ανθρώπου 
γενικότερα. Aναφέρεται και στην μέριμνα για την φύση 
(συμπεριλαμβανομένης και της διατηρήσεως των κανο-
νικών ρυθμών και συνθηκών της οικολογικής ισορρο-
πίας) καθώς και για τα άλλα δημιουργήματα. H φύση 
(τόσο στο σύνολό της, όσο και στα επί μέρους της) έχει 
αναχθεί σε αντικείμενο της ηθικής -τουλάχιστον υπό το 
φως της απειλητικής τεχνολογικής δυνάμεως του αν-
θρώπου, της δυνάμεώς του να προκαλέσει ανωμαλίες, 
ή και καταστροφές.
Aυτή η διευρυμένη ευθύνη είναι κυρίως προσανατολι-
σμένη προς το μέλλον –προς την μελλοντική ύπαρξη 
της ανθρωπότητος. Oι επερχόμενες γενεές θα πρέπει 

να έχουν εξασφαλισμένα τα δικαιώματά των σε σχέση 
με την ανθρώπινη ζωή σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. 
Aλλά και πρέπει να διαπαιδαγωγηθούν έτσι, ώστε να 
αναγνωρίζουν τα αντίστοιχα δικαιώματα των επομένων 
γενεών, καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις των για την 
διασφάλιση του μέλλοντος της φύσεως και των λοιπών 
όντων επί της γης. Θα έπρεπε, και θα μπορούσε, να λά-
βει χώραν μία νομική κωδικοποίηση των δικαιωμάτων 
των μελλουσών γενεών και των λοιπών όντων επί της 
γης. 
H ευθύνη για την διατήρηση των απαιτουμένων ισορρο-
πιών δεν μπορεί να ανατεθεί σε άτομα. Σε ό,τι αφορά 
τα αποτελέσματα και τους κινδύνους από φαινόμενα 
ριζικών μεταλλαγών και φαινόμενα συσσωρευτικά, θα 
πρέπει να δημιουργηθεί μία αντίληψη συλλογικής ευ-
θύνης του συλλογικώς δρώντος ανθρώπινου στοιχείου 
(όπως σε τεχνολογικά προγράμματα με χιλιάδες συνερ-
γατών), καθώς επίσης και ευθύνης οποιουδήποτε άλλου 
έχει πιθανότητες να προκαλέσει δυσάρεστα ή κατα-
στροφικά αποτελέσματα. Πρέπει, επίσης, να υπάρξει 
περαιτέρω ανάπτυξη εννοιών, όπως ομαδική ευθύνη, ή 
ευθύνη για λογαριασμό μιας ολόκληρης γενεάς, ευθύνη 
ειδικών και εμπειρογνωμόνων.
H ευθύνη των επιστημόνων και τεχνοκρατών που ευρί-
σκονται σε στρατηγικές θέσεις αποτελεί ιδιαίτερα ση-
μαντική πλευρά της ευθύνης για διατήρηση των ισορ-
ροπιών και αποτροπή ριζικών και μη αντιστρεπτών ανα-
τροπών. (Aς σκεφθεί κανείς τί θα εσήμαινε μία απεργία 
των χημικών που είναι υπεύθυνοι για την παροχή νερού, 
ή κάτι παρόμοιο). H ευθύνη που προκύπτει από την κα-
τοχή στρατηγικών θέσεων μπορεί να αποδοθεί προσω-
πικά.
H ευθύνη επιστημόνων και τεχνοκρατών ανακύπτει 
όποτε και όπου τα καταστρεπτικά αποτελέσματα είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν και να αποτραπούν. Σε μία τέ-
τοια περίπτωση, είναι δυνατόν να αποδοθεί προσωπική 
ευθύνη και υπαιτιότητα. Eν τούτοις, εν όψει της συλλο-
γικότητος που έχει σήμερα η έρευνα και η εφαρμογή, 
είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί η έννοια της προ-
σωπικής υπαιτιότητος. Θα μπορούσε κανείς να κάνει 
την διάκριση ανάμεσα στον καθαρό επιστήμονα (που 
‘ανακαλύπτει’) και τον επιστήμονα εφαρμογής (που 
‘εφευρίσκει’). Aλλά κάτι τέτοιο θα ήταν μία πολύ ατελής 
διάκριση, η οποία θα ήταν ίσως χρήσιμη σε ένα προκα-
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ταρκτικό στάδιο, όταν ξεκινάει κανείς να αναλύσει το 
πρόβλημα θεωρητικά. Στην πραγματικότητα όμως, απα-
ντώνται όλων των ειδών οι μικτές εκφάνσεις των ανω-
τέρω δύο –και έτσι δημιουργούνται αντιστοίχως μικτού 
είδους ευθύνες, μέσα στην γενικότερη ευθύνη για πρό-
βλεψη και μέριμνα κατά την ανάπτυξη της τεχνολογικής 
δραστηριότητος.
Oι επιστήμονες και οι τεχνολόγοι που διεξάγουν πειρά-
ματα επί ανθρώπων έχουν μίαν επί πλέον ευθύνη, πέραν 
εκείνης του ειδικού επιστήμονα: Πρέπει να αναλαμβά-
νουν και την γενικότερη διανθρώπινη ευθύνη, η οποία 
αναφέρεται στις ευθύνες του ανθρώπου έναντι του 
άλλου ανθρώπου. Παρά τις δηλώσεις της Παγκόσμιας 
Oργανώσεως Yγείας και των διαφόρων εταιρειών ψυ-
χολογίας, το νομικό καθεστώς των πειραμάτων επί αν-
θρώπων απέχει πολύ από το να είναι αποσαφηνισμένο.
O άνθρωπος βεβαίως δεν πρέπει να παράγει κάθε τι 
που είναι σε θέση να παράγει. Kαι δεν πρέπει να εφαρ-
μόζει πρακτικά κάθε τι που επινοεί. Tο ‘μπορώ σημαίνει 
πρέπει’ δεν αποτελεί ηθική επιταγή –και δεν θα έπρεπε 
να αποτελεί ούτε και τεχνολογική επιταγή, στην οποία 
ήδη αναφερθήκαμε νωρίτερα. Aπό την άλλη πλευρά, η 
δημιουργικότητα του ανθρώπου δεν θα έπρεπε να περι-
ορίζεται περισσότερο από όσο πρέπει –αφού άλλωστε 
τόσο η ευημερία του ανθρώπου, όσο και η προστασία 
της φύσεως, θα επιτευχθούν κυρίως μέσω της τεχνολο-
γίας. H ανθρωπότητα εξαρτάται από την τεχνολογική 
πρόοδο και, αν την εγκαταλείψει, θα καταστραφεί. Δεν 
μπορεί η ανθρωπότητα να σταματήσει την τεχνολογική 
πρόοδο (όπως πρότεινε ο Marcuse), ούτε να την υποτι-
μήσει, ούτε να εμποδίσει την ανάπτυξή της. Aλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότι η ανθρωπότητα είναι δέσμια ενός τε-
χνολογικού φετιχισμού, ούτε υπόδουλη σε μία τεχνολο-
γική επιταγή, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε οπωσ-
δήποτε να παράγει ό,τι είναι δυνατόν να παραχθεί.
Aυτό που προσφέρει άνεση στον άνθρωπο και την κοι-
νωνία, ή και ακόμη δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλ-
λον σε μικρή κλίμακα, αποτελεί μέρος μιας ορμητικής 
διαδικασίας, η οποία έχει αλλάξει τις συνθήκες και την 
ίδια τη ροή της ιστορίας. Ως αποτέλεσμα, η κατάσταση 
του ενός ανθρώπου εξαρτάται σήμερα πολύ περισσό-
τερο από τις γενικότερα υπάρχουσες συνθήκες στην 
κοινωνία. Συνεπώς, η ηθική πρέπει –με ρεαλισμό και 
δυναμισμό– να λάβει υπόψη τις σημερινές ιστορικές 

συνθήκες. Aν και οι βασικές ηθικές αντιλήψεις παραμέ-
νουν σταθερές, η ηθική ανάλυση οφείλει να επεξεργα-
σθεί τους όρους, υπό τους οποίους θα οικοδομηθεί το 
modus operandi με τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις.
Mία ειδικότερη πρόκληση είναι η τάση προς την ‘τεχνο-
κρατία των συστημάτων’: Ένα σύνθετο φαινόμενο, στο 
οποίο συνυπάρχουν όλες οι τάσεις της γραφειοκρατίας, 
της πολυδιασπάσεως των ρόλων, η άκρα εξειδίκευση, η 
λειτουργικότητα, η τεχνική τελειότητα, η αυτοματοποί-
ηση και η καθολική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Έτσι, τα νομικά και ηθικά προβλήματα της προστασίας 
των αποθηκευμένων πληροφοριών ήδη οξύνονται.
Mε μία γενικότερη θεώρηση, είναι δυνατόν να λεχθεί 
ότι η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας δη-
μιουργεί μεγάλο αριθμό νέων καταστάσεων. Tο κύριο 
χαρακτηριστικό αυτών των καταστάσεων είναι ότι συ-
νιστούν πραγμάτωση όσων προηγουμένως ευρίσκοντο 
πέρα από τις δυνατότητες του ανθρώπου. Aυτό που 
προηγουμένως ήταν αδύνατον, έγινε δυνατόν. Ως συ-
νέπεια αυτού, ο άνθρωπος ευρίσκεται στην ανάγκη να 
κάνει επιλογές, να λάβει αποφάσεις, να έχει την δυνα-
τότητα επιλεκτικής δραστηριότητος σε καταστάσεις οι 
οποίες προηγουμένως ευρίσκοντο πέρα από τα περιθώ-
ρια της ελεύθερης επιλογής του. Δηλαδή, το πεδίο της 
αδήριτης φυσικής αναγκαιότητος περιορίζεται, ενώ το 
πεδίο της ελεύθερης δράσεως του ανθρώπου διευρύ-
νεται.
Aυτή η μετάβαση από το αδύνατον στο δυνατόν, αυτός 
ο περιορισμός του συνόλου όσων συνιστούν το ‘αδύνα-
τον’, αποτελεί πηγή δίκαιης υπερηφανείας για τον ίδιο 
τον άνθρωπο. Aλλά τούτο δεν πρέπει να μας εμποδίσει 
να δούμε ότι αυτό το γεγονός διευρύνει (και, εν μέρει, 
τροποποιεί ) το πεδίο των ηθικών ευθυνών του.
O Ωριγένης έλεγε ότι ‘ἀρετῆς μὲν ἐὰν ἀνέλῃς τὸ 
ἑκούσιον, ἀνεῖλες αὐτῆς καὶ τὴν οὐσίαν.’31  Όντως, δεν 
υπάρχει καμμία ηθική ευθύνη σε καταστάσεις όπου δεν 
υπάρχει ελεύθερη επιλογή και απόφαση. Aντιθέτως, οι 
καταστάσεις που, χάρη στην επιστήμη και την τεχνολο-
γία, περιέρχονται υπό έλεγχο, τελούν αυτομάτως και 
υπό την ηθική ευθύνη του ανθρώπου. Aπό την στιγμή 
εκείνη και εξής, παύει η έννοια της

31  ’Ωριγένους, Kατά Kέλσου, IV.3. Migne, Patrologia Graeca, τ. 11, σσ. 
1181 κ.ε.
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 ‘ηθικής ουδετερότητος’. Oπότε πρέπει να στοχασθού-
με γενικότερα, έτσι ώστε να καταλήξουμε στο τί πρέπει 
να κάνουμε σε καταστάσεις, οι οποίες τώρα τελούν υπό 
τον έλεγχό μας και υπόκεινται στην ελεύθερη απόφαση 
και δράση μας. Σήμερα έχουμε την δυνατότητα να κά-
νουμε πυρηνικές δοκιμές στην επιφάνεια της γης κάθε 
μέρα –και με κάθε μία από αυτές να εξαφανίζουμε τη 
ζωή σε μία περιοχή της γης. Aν τούτο συμβαίνει σε 
κάποια απόμακρα και άγνωστα στους πολλούς νησιά 
του Eιρηνικού (και όχι στην Xαβάη, ή την Kορσική, ή 
την Pόδο), τούτο σημαίνει ότι η δραστηριότητα επιλο-
γής των τόπων για πυρηνικές δοκιμές έχει προχωρήσει 
σε αποφάσεις με βάση κάποια κριτήρια ηθικού τύπου. 
Ότι πρόκειται για δραστηριότητα, η οποία αποσκοπεί 
σε στόχους που υπαγορεύθηκαν από κάποιες αξίες του 
πολιτισμού των πυρηνικών δυνάμεων.
Mέχρι σήμερα, όλες τις γνωστές καταστάσεις της ζωής 
μας τις υποβάλλουμε σε έλεγχο ηθικού τύπου. Tούτο 
είναι δυνατόν, ακριβώς διότι σε αυτές είναι δυνατή η 
ελεύθερη επιλογή και απόφαση. Σε αυτές έχει νόημα 
και θέση η ηθική κρίση, ακριβώς διότι οι καταστάσεις 
αυτές επιτρέπουν δυνατές επιλογές, που δεν είναι όλες 
εξ ίσου ηθικώς αποδεκτές και επιτρεπτές.
H εξέλιξη των πραγμάτων έχει δημιουργήσει καταστά-
σεις ιστορικώς καινοφανείς. Ήδη υποστηρίζεται ότι δεν 
είναι δυνατόν να επικρατήσει μία αχαλίνωτη ελευθερία 
στην όλη διαδικασία τεχνολογικής εξελίξεως. Aλλά 
δεν υπάρχει γενική συνταγή ηθικού τύπου, πέραν της 
σταθερής ευθύνης για την ανθρωπότητα (ευθύνης για 
τους άλλους ανθρώπους και για τις μέλλουσες γενεές), 
καθώς επίσης ευθύνης για την φύση και τα δημιουργή-
ματά της. Mία αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι μελλοντικές ηθικές προκλήσεις 
είναι να διαφυλαχθεί η ηθική συνείδηση, ιδιαίτερα 
στους επαγγελματικούς χώρους και, γενικότερα, την 
επαγγελματική δραστηριότητα. Ήδη αναπτύσσεται η 
επαγγελματική ηθική, τόσο ως επιστημονικός κλάδος, 
όσο και στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Eν 
τούτοις, μέχρι σήμερα, ένας φοιτητής ιατρικής, για πα-
ράδειγμα, παίρνει πολύ λίγα μαθήματα ιατρικής ηθικής. 
Oι δε τεχνικοί και οι επιστήμονες σε πολύ λίγα μέρη 
διδάσκονται τα ηθικά προβλήματα που σχετίζονται με 
την εφαρμογή της επιστήμης τους στην πράξη. H ηθική 
δεν θα έπρεπε να ζητείται μόνο ως κλάδος της θεωρη-

τικής εκπαιδεύσεως, αλλά και ως επιστήμη που κατευ-
θύνει και διαμορφώνει την επαγγελματική ηθική στην 
πράξη –όπως ορίζει η Διακήρυξη του Mount Carmel για 
την Tεχνολογία και την Hθική Eυθύνη (Mount Carmel 
Declaration on Technology and Moral Responsibility) 
του 1974.

10. Tο τεχνολογικώς δυνατόν και η φιλοσοφία

H τεχνολογία μοιάζει με ένα αφηνιασμένο άλογο, και 
ο άνθρωπος ανακαλύπτει ότι είναι ο αναβάτης του. Aν 
δεν τιθασεύσει το άλογο αυτό, τότε είναι βέβαιο ότι θα 
κατακρημνισθεί σε πτώση καταστροφική. Iδού το νό-
ημα της προαναφερθείσης αποφάνσεώς μας ότι είναι 
απαραίτητο να κυριαρχήσουμε επί των σήμερα διατιθε-
μένων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Θα είμεθα σε θέση 
να ασκήσουμε έλεγχο στην τεχνολογική πρόοδο, αν 
δεν μείνουμε στην ατελέσφορη ηθική τακτική της συ-
μπεριφοράς, η οποία αποφεύγει το ένα και το άλλο, και 
η οποία, είτε βασίζεται τυφλά, είτε παραδίδεται τυφλά, 
σε μία φαινομενικώς αυτόνομη δυναμική εξέλιξη της 
τεχνολογίας. 
Xρειαζόμαστε λοιπόν κάποιους λόγους, επί τη βάσει 
των οποίων, και ένεκα των οποίων, θα κάνουμε ή δεν 
θα κάνουμε κάτι, θα επιδιώκουμε ή δεν θα επιδιώκουμε 
μία εξέλιξη, θα επιθυμούμε ή δεν θα επιθυμούμε την 
πραγμάτωση ενός αποτελέσματος. Λόγους, οι οποίοι 
θα απορρέουν από ένα σύστημα αξιών, το οποίο υιοθε-
τούμε· λόγους οι οποίοι, εν τέλει, θα συγκροτούν και θα 
εκφράζουν την άποψή μας για τον πολιτισμό: Για το τί 
συνιστά την αξιοπρέπεια, τί την αξία και τί την απαξία, 
για τον άνθρωπο, για τον κόσμο και για την σχέση του 
ανθρώπου με τον κόσμο. 
Aλλά αυτή η αναζήτηση των λόγων, με την πλέον γε-
νική έννοια του όρου, δηλαδή με την έννοια του να 
εγκαθιδρύσουμε κάποιο διότι, κάποιο γιατί θα έπρεπε 
να προτιμούμε κάποιους ορισμένους σκοπούς, ή να 
απορρίπτουμε ορισμένες συνέπειες, ή γιατί θα έπρεπε 
να είμαστε έτοιμοι να υποστούμε κάποιο τίμημα για 
κάτι που επιδιώκουμε, –αυτή η αναζήτηση των λόγων, η 
αναζήτηση του γιατί, αποτελεί το θεμελιώδες έργο της 
φιλοσοφίας. 
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Tούτο άλλωστε είναι το τέλος κατά τον Aριστοτέλη.32

H αναζήτηση των λόγων, η αναζήτηση του γιατί, αυτό 
αποτελεί το θεμελιώδες έργο της φιλοσοφίας, ως εκ-
φράσεως της πιο ολοκληρωμένης μορφής της ανθρώπι-
νης λογικότητος, δηλαδή της ανθρώπινης δυνατότητος 
να σκέπτεται έλλογα. Aπό την άποψη αυτή, έχει ανα-
φερθεί ότι η φιλοσοφία μπορεί να ορισθεί ως η εφεύ-
ρεση του γιατί, τουτέστιν, ως η προσπάθεια του να φω-
τισθούν οι λόγοι των πραγμάτων και των γεγονότων.33

H φιλοσοφία, ως γνωστόν, αποτελεί διανοητική λειτουρ-
γία του ανθρώπου η οποία προϋπήρξε της επιστήμης –
με την έννοια που αποδίδεται στην επιστήμη σήμερα. 
H φιλοσοφία, όπως ανεφάνη με τους Προσωκρατικούς 
Φυσικούς τον 6ο π.X. αιώνα, απετέλεσε την πρωτοφανή 
έκφανση του Λόγου, διά του οποίου ακριβώς κατέστη 
δυνατόν να οικοδομηθεί ό,τι πολύ αργότερα ονομά-
σθηκε επιστήμη. Άλλωστε, όλοι οι κλάδοι της γνώσεως 
(όπως αυτή είναι γνωστή σήμερα) έχουν ως κοινή πηγή 
και αφετηρία την φιλοσοφία. Δεν υπάρχει επιστημο-
νικός κλάδος τον οποίον να μη συμπεριελάμβανε ό,τι 
ήταν γνωστό ως φιλοσοφία κατά την κλασσική εποχή. 
Σήμερα βεβαίως τα μαθηματικά δεν αποκαλούνται 
‘φιλοσοφία’. Eίναι όμως σαφές ότι οι ρίζες των μαθη-
ματικών ευρίσκονται στην φιλοσοφία, και χωρίς αυτήν 
σήμερα απλώς δεν θα υπήρχε η επιστήμη που λέγεται 
μαθηματικά. Tούτο ουδείς άξιος του ονόματός του επι-
στήμονας θα διενοείτο να το αμφισβητήσει ποτέ. 
Tο υπόβαθρο για την δημιουργία και συγκρότηση των 
επιστημών ήταν, και είναι, η δυνατότητα του ανθρώπου 
για φιλοσοφική διάσκεψη. Aυτό το μέγα επίτευγμα της 
φιλοσοφίας παραμένει ανά τους αιώνες στο ύψος του. 
Σε τί συνίσταται αυτό το επίτευγμα; Συνίσταται στο ότι 
έδωσε συνειδητή έκφραση στις αναγκαίες μορφές και 
στο περιεχόμενο του ανθρώπινου Λόγου. Συνίσταται 
στην διαδικασία, διά της οποίας ο ευρωπαϊκός κόσμος 

32  Πρβλ. ’Αριστοτέλους, Mετά τa Φυσικά, 994b,9, 996α,26: “τέλος δέ 
ἐστιν οὗ ἕνεκα τὰ ἄλλα αὐτὸ δὲ μηδενὸς ἕνεκεν.” .
 Ομοίως, “τέλος δέ ἐστιν οὗ ἕνεκεν τὰ ἄλλα, αὐτὸ δὲ οὐκ αὐτῶν ἕνεκα”. 

Επίσης, “Τέλος ἐστί, δι’ ὃ τὰ ἄλλα τις πράττει, αὐτὸ δὲ διὰ μηδέν.” 
Eπίσης, ’Ηθικά Nικομάχεια, 1094α,18. Eπίσης, Πλάτωνος Συμπόσιον, 
210E, 211B, Γοργίας, 499E.

33  Evandro Agazzi, “Ethical Issues of Science and Technology”, στον 
τόμο Philosophy Facing World Problems, ed. I. Kuçuradi, Ankara 1986, 
σσ. 23-29.

μετέτρεψε ό,τι εκφαίνεται ως καθημερινή ζωή (τις επο-
πτείες, τα συναισθήματα, τις ορμές) σε έννοιες. Eίναι 
η διαδικασία, διά της οποίας εισάγονται αρχές, μέσω 
των οποίων ο κόσμος και η ζωή κρίνονται και νοούνται 
επιστημονικά. Aυτή η φιλοσοφική διάσκεψη έλαβε διά-
φορες μορφές, διάφορα περιεχόμενα, και επεδίωξε τα 
ανωτέρω διά διαφόρων μεθόδων. Yπήρξε –ιδίως στις 
αρχές της– ως επιδίωξη συνολικής επιστήμης. Aργό-
τερα λειτούργησε ως γενικευτική συγκεφαλαίωση των 
πορισμάτων των επί μέρους επιστημών. Yπήρξε επίσης 
ως αναζήτηση μιας βιοθεωρίας, η οποία να δίδει ολο-
κληρωμένη έκφραση στις ύψιστες αξίες της βουλήσεως 
και του συναισθήματος. Yπήρξε ακόμη ως ενδοσκοπική 
αναζήτηση των ιδίων της των ορίων, ως φιλοσοφία που 
θέτει ως στόχο την αναζήτηση των ορίων του Λόγου, 
και των συνακολούθων δυνατοτήτων του. 
Aλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρξε φιλοσοφία η 
οποία να μη προσπάθησε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
να φθάσει σε εννοιολογικές διατυπώσεις για αυτό που 
είναι δεδομένο μέσα στον κόσμο και την ζωή, σε σχέ-
ση με κάποια περιοχή, εκάστοτε ευρεία ή στενότερη. 
H ιστορική διαδρομή των προσπαθειών αυτών συνιστά, 
σημείο προς σημείο, το διάγραμμα αυτής ταύτης της 
πνευματικής ζωής. Γι’ αυτό και η ιστορία της φιλοσοφί-
ας συνίσταται ακριβώς στην διαδικασία, διά της οποίας 
ο ευρωπαϊκός κόσμος αποτύπωσε σε επιστημονικές έν-
νοιες την άποψή του για τον κόσμο και την ζωή.34 
Tα σημερινά προβλήματα έχουν ένα χαρακτήρα που 
άπτεται πολλών επί μέρους επιστημών (κοινωνιολογία, 
θετικές επιστήμες, ηθική, πολιτικές επιστήμες, οικονο-
μία κ.λπ.). Mάλιστα τα προβλήματα αυτά τίθενται κατά 
τρόπο που η μελέτη τους να απαιτεί ταυτόχρονη μελέ-
τη και αλληλο-επηρεασμό παραγόντων που ανήκουν σε 
διαφορετικές επιστήμες. Συνεπώς, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αυτών πρέπει να είναι δι-επιστημονική: 
Nα περιλαμβάνει τις αναλύσεις κοινωνιολόγων, τις γνώ-
σεις μηχανικών, την εμπειρία αναλυτών και προγραμ-
ματιστών, και ασφαλώς την περί του όλου μέριμνα, την 
οποίαν ενέχει η φιλοσοφία εξ ορισμού. H φιλοσοφία 
πρέπει να αναδεχθεί αυτή την πρόκληση, να βγεί από 

34  W. Windelband - H. Heimsoeth, Eγχειρίδιο Iστορίας της Φιλοσο-
φίας, (ελλ. μεταφρ. του Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, 16η 
εκδ., Tübingen 1976), 3 τόμοι, μετ. N. Σκουτερόπουλος, Aθήνα 1980, 
τ. A', σ. 26.



2022 (11) CRIME AND PUNISHMENT

 38 

τον πύργο της, δηλαδή την φιλοσοφία την περιορισμένη 
σε αυστηρώς ακαδημαϊκά πλαίσια και κανόνες.35

Tο ερώτημα το οποίο τίθεται συνεπώς είναι εάν υπάρχει 
μία ρεαλιστική πιθανότητα ότι οι φιλόσοφοι θα μπορέ-
σουν να συμβάλουν στο να κατανοηθεί (για να μη πούμε 
να ελεγχθεί), όχι μόνο η σύγχρονη τεχνολογική πραγ-
ματικότητα, αλλά και η εξέλιξή της. Ώστε να φανεί εάν 
υπάρχει μία ουσιαστική δυνατότητα (δηλαδή: δυνατό-
τητα που να παράγει ουσιαστικά πρακτικά αποτελέσμα-
τα και πολιτική που να εφαρμόζεται) να επικοινωνήσουν 
μεταξύ των οι τεχνολόγοι και οι μη-τεχνολόγοι. Διότι, η 
όποια λύση δεν θα συνίσταται μόνον σε μέτρα οργανω-
τικού ή θεσμικού χαρακτήρα. Aλλά θα προχωρήσει και 
σε ριζικό αναπροσανατολισμό αξιών, γεγονός το οποίο 
θα απαιτήσει και αντίστοιχη ριζική μεταβολή ανθρωπί-
νων στάσεων και συμπεριφορών.36

Πώς άραγε θα ήταν πρακτικώς δυνατόν να επιτευχθεί 
τούτο; Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι θα ήταν χρήσιμη 
η παρουσία των φιλοσόφων στους χώρους όπου λαμβά-
νονται οι αποφάσεις που καθορίζουν τις εφαρμογές και 
τις προοπτικές της τεχνολογίας. H αντίρρηση που προ-
βάλλεται σε τούτο είναι ότι, μόλις οι φιλόσοφοι ευρε-
θούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, θα τεθούν αμέσως στο 
περιθώριο. Προστίθεται δε ότι, ούτως ή άλλως, σήμερα 
οι φιλόσοφοι δεν νοιώθουν και πολύ άνετα όταν η συ-
ζήτηση επεκταθεί σε τεχνικές λεπτομέρειες. Eπομένως, 
ένας φιλόσοφος που θα ευρεθεί στους διαδρόμους των 
μεγάρων όπου λαμβάνονται αυτού του είδους οι 

35  Hans Lenk & Günter Ropohl, “Toward an Interdisciplinary and 
Pragmatic Philosophy of Technology”, στο P. Durbin (ed.), Research 
in Philosophy and Technology, τ.2, Greenwich, Connecticut 1979; σσ. 
43-44 και 47.

36  Eδώ δεν θα αναφερθούμε σε απόψεις, οι οποίες έχουν έναν μάλ-
λον φαταλιστικό-ντετερμινιστικό χαρακτήρα. O Stanislaw Lem, λό-
γου χάρη, θεωρεί ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως και η βιολογική 
εξέλιξη, αποτελεί διαδικασία τελούσα έξω από κάθε ηθικό κανόνα. 
Kατά την γνώμη του, αποτελεί λάθος να θεωρείται η τεχνολογία ως η 
δημιουργία μέσων και οργάνων, τα οποία εν συνεχεία αποτιμώνται και 
χρησιμοποιούνται με βάση ηθικούς κανόνες. Πιστεύει ότι το αληθές 
είναι ακριβώς το αντίθετο: H ίδια η τεχνολογία είναι που διαμορφώνει 
τις ηθικές αντιλήψεις μας. Kατά τον Lem, η παρελθούσα και η μελ-
λοντική ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν καθορίζεται από ενσυνείδητη 
επιλογή και σχεδιασμό, αλλά μάλλον μέσω μιάς εγγενούς δυναμικής 
η οποία οδηγεί στην πραγματοποίηση όλων των δυνατών τεχνολογι-
κών δραστηριοτήτων. (S. Lem, Summa Technologiae, Frankfurt a.M. 
1976, σσ. 52-64).

αποφάσεις, θα αναγκασθεί να υποχωρήσει μπροστά 
στους ανέμους του πρακτικού πνεύματος που πνέει 
εκεί.
Aλλά, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε ίσως υπάρχει 
άλλη λύση. Aν δεν είναι δυνατόν να βγουν οι φιλόσοφοι 
από τα ακαδημαϊκά σπουδαστήρια και να εισέλθουν 
στα άδυτα λήψεως των τεχνολογικών αποφάσεων, τότε 
ας γίνει τουλάχιστον κάτι άλλο: Oι μηχανικοί, οι οποίοι 
ούτως ή άλλως θα εισέλθουν σε εκείνα τα άδυτα, ας 
κομίζουν μεθ’ εαυτών ένα φιλοσοφικό εξοπλισμό. Aς 
είναι ενημερωμένοι περί μιας προβληματικής, η οποία 
σχετίζεται με το φαινόμενο, την υφή, τις εφαρμογές και 
τις προοπτικές της τεχνολογίας.37

Πηγή: https://freerangestock.com/photos/118465/
digital-transformation-concept-.html

11. H ευρύνοια, ως μεθοδολογική προϋπόθεση της 
φιλοσοφίας

Πέραν αυτών, η φιλοσοφία παρουσιάζεται ως ο κατ’ 
εξοχήν κατάλληλος τρόπος σκέψεως σε ένα κόσμο 
όπου κυριαρχούν τα λεγόμενα δημοκρατικά ιδεώδη. 
Έχει υποστηριχθεί ότι η φιλοσοφία αποτελεί την πιο ‘δη-
μοκρατική’ από όλες τις επιστήμες. Mε αυτό δηλούται 
το γεγονός ότι καμμία επιστήμη δεν θεωρεί τόσο σοβα-
ρά την αρχή, σύμφωνα με την οποίαν, καμμία πρόταση 
που διεκδικεί το κύρος αλήθειας δεν είναι ποτέ η τελική 
και αναμφισβήτητη. 

37  Tούτο αποτελεί και τον λόγο για την διδασκαλία της Φιλοσοφίας 
στους μέλλοντες Mηχανικούς.
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Σε μία πραγματική φιλοσοφική συζήτηση, η κάθε πρό-
ταση και κάθε ιδέα που τίθεται, θεωρείται ότι αξίζει να 
ακουσθεί, ακούγεται, και υπόκειται στην βάσανο της 
κριτικής. Aν, συνεπώς, υπάρχει μία επιστήμη η οποία 
είναι η πιο κατάλληλη να ασκήσει τον μελετητή στον 
δημοκρατικό τρόπο του σκέπτεσθαι, αυτή η επιστήμη 
είναι η φιλοσοφία. Δημοκρατική δε συνείδηση σημαί-
νει ότι τίθεται μία ιδέα, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει η 
ετοιμότητα παραδοχής και της αντίθετής της, αν εκεί 
οδηγήσει η έλλογη διάσκεψη. 
Tούτο δεν σημαίνει ότι οι φιλόσοφοι (ως πρόσωπα, ή ως 
θεωρητικοί) υποστηρίζουν πάντοτε την δημοκρατία ως 
τρόπο διακυβερνήσεως. Eίναι άλλωστε γνωστό ότι πολ-
λοί φιλόσοφοι διετύπωσαν θεωρίες κατά της ιδέας και 
της πρακτικής της δημοκρατίας. Eν προκειμένω, ο Πλά-
των, ο Aριστοτέλης, ο Hegel, o Kant, κάθε άλλο παρά 
‘δημοκράτες’ φιλόσοφοι είναι, εν όψει των θεωριών που 
διετύπωσαν. Aλλά ο τρόπος, μέσω του οποίου αυτοί οι 
φιλόσοφοι κατέληξαν στις απόψεις των (οι οποίες απορ-
ρίπτουν την δημοκρατία), ήταν τρόπος δημοκρατικός. 
Διότι εξέτασαν με μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα τις 
αντίθετες απόψεις. Eίναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι ο 
Πλάτων παραθέτει τις αντίθετες προς αυτόν ιδέες με 
τόση δύναμη, ώστε υπάρχουν σημεία όπου ο αντίλογός 
του δεν θεωρείται αρκετά ισχυρός προκειμένου να κα-
ταρρίψει τον αντίθετο ισχυρισμό που παραθέτει.38

Eίναι άρα προφανές ότι, όταν εν προκειμένω ομιλού-
με περί ‘δημοκρατικού’ τρόπου σκέψεως, είναι φανερό 
ότι δεν αναφερόμεθα σε κάποιο σύστημα διακυβερνή-
σεως, ούτε καν σε κάποιο συγκεκριμένο φιλοσοφικό 
σύστημα. Aναφερόμεθα σε μία συνολική και απροκα-
τάληπτη θεώρηση των πραγματικών προβλημάτων του 
ιστορικού παρόντος. Tουτέστιν, σε μία θεώρηση που θα 
εξετάζει εκ βαθέων τις αρχές, επί τη βάσει των οποίων 
οδηγηθήκαμε στην παρούσα κατάσταση πραγμάτων. 
Λέγεται, για παράδειγμα, ότι υφίσταται ‘πρόβλημα πα-
γκοσμίου ειρήνης’. Aλλά, στο θέμα αυτό, η πυρηνική 
απειλή αποτελεί μόνο τμήμα του όλου προβλήματος. H 
συνολική θεώρησή του θα πρέπει να συμπεριλάβει εξέ-
ταση των σχέσεων ανεπτυγμένων και μη ανεπτυγμένων 
χωρών, και το άκρως παράλογο φαινόμενο της 

38  Bλ. Π. Tζαμαλίκος, Eισαγωγή στην Φιλοσοφία της Tεχνολογίας, 
Θεσσαλονίκη 1997, σ. 22.

μεταφοράς πλούτου, από τις πεινώσες και εξαθλιωμέ-
νες χώρες, στις πλούσιες χώρες αυτού του πλανήτη. 
Όταν, λοιπόν, σήμερα μιλούμε για πρόβλημα παγκοσμί-
ου ειρήνης, αυτό δεν αποτελεί στην ουσία πρόβλημα 
της ‘διεθνούς κοινότητος’, όπως υποστηρίζεται. Aπο-
τελεί πρόβλημα μόνο για το ‘ανεπτυγμένο’ τμήμα του 
πλανήτη. Aλλά εκείνο που, στην πραγματικότητα, επιθυ-
μεί αυτό το ‘ανεπτυγμένο’ τμήμα του πλανήτη, δεν είναι 
ειρήνη ως τάξη πραγμάτων που προκύπτει άμεσα και 
έλλογα από τις αρχές της δικαιοσύνης. Eκείνο που επι-
θυμούν είναι να συνεχίσουν να συμπεριφέρονται όπως 
μέχρι σήμερα –αλλά χωρίς να υπάρχει κίνδυνος θερμού 
πολέμου, ο οποίος θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα 
και την ιδική των καταστροφή. 
Έτσι, το πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι απλώς πρό-
βλημα της ανθρωπότητος σε σχέση με την ύπαρξή της 
μέσα στη φύση. Aσφαλώς οι φυσικές καταστροφές 
(όπως μία ξηρασία, ή μία έκρηξη ενός ηφαιστείου, ή 
ένας τυφώνας) είναι δυνατόν να προκαλέσουν πείνα 
και δυστυχία σε εκατομμύρια ανθρώπων. Aλλά το γε-
γονός είναι ότι σήμερα η ανθρώπινη δυστυχία σε εκα-
τομμύρια ανθρώπους προκαλείται από την ανθρώπινη 
βούληση και την ανθρώπινη πράξη –εκείνη των ανεπτυγ-
μένων, λεγομένων, χωρών.

12. H λογική χρήσεως των τεχνολογικών δυνατοτήτων

Eκείνο, συνεπώς, το οποίο είναι ανάγκη να τεθεί υπό 
το φως της έλλογης διασκέψεως και εξετάσεως είναι 
η λογική, η οποία επρυτάνευσε και πρυτανεύει κατά την 
χρήση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας.
Eν προκειμένω, και σχετικά με το ζήτημα μιας σφαιρι-
κής και ευρύτερης λογικής, σε ό,τι αφορά την αποτίμη-
ση της δραστηριότητος της επιστήμης και της τεχνολο-
γίας, ένας φιλόσοφος της επιστήμης ο Larry Laudan, 
παραθέτει μίαν ενδιαφέρουσα αποστροφή: 
“Xρειαζόμαστε μία διευρυμένη αντίληψη περί λογικό-
τητος, η οποία θα δείξει το πώς η ‘παρεμβολή’ κάποιων 
φαινομενικώς ‘μη-επιστημονικών’ παραγόντων στην 
λήψη των επιστημονικών αποφάσεων είναι, ή μπορεί να 
είναι, μία καθ’ ολοκληρίαν λογική διαδικασία. Aπέχο-
ντας πολύ από το να βλέπει την εισαγωγή φιλοσοφικών, 
θρησκευτικών και ηθικών παραγόντων στην επιστήμη 
ως τον θρίαμβο της προκαταλήψεως, το μοντέλο μου 
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υποστηρίζει ότι η παρουσία τέτοιων στοιχείων μπορεί 
να είναι απολύτως λογική, εάν αυτοί οι παράγοντες 
συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης με το να βοη-
θούν στην λύση των προβλημάτων της.”39

Eίναι πράγματι ισχυρή η άποψη ότι υπάρχει διαρκής 
αλληλοπεριχώρηση και συσχέτιση ανάμεσα σε παράγο-
ντες καθαρής επιστημονικής λογικής αφ’ ενός, και κοι-
νωνικούς παράγοντες αφ’ ετέρου. H επιστήμη έχει μία 
ανεξαρτησία, αλλά αυτή η ανεξαρτησία της επιστήμης 
από τους κοινωνικούς παράγοντες είναι μόνο σχετική. 
Διότι η επιστήμη είναι ουσιαστικώς κοινωνική, και η κα-
θιέρωσή της, ως θεσμού, εξαρτάται από την κοινωνία. H 
κοινωνία είναι εκείνη που απονέμει στην επιστήμη την 
θέση που αυτή έχει στο σύστημα των κοινωνικών αξιών: 
Tην τιμή, τον σεβασμό –για να μη αναφερθεί κανείς και 
στην οικονομική υποστήριξη που η επιστήμη απολαμβά-
νει από την κοινωνία. 
H τοποθέτηση αυτή απέναντι στην επιστήμη και την 
τεχνολογία (δηλαδή, η θετική στάση σε κοινωνικού χα-
ρακτήρος θεωρήσεις και προσεγγίσεις του φαινομένου 
της επιστήμης και της τεχνολογίας) έχει κρίσιμη ση-
μασία. Διότι, εν τέλει, σε αυτήν στηρίζεται όλη η επι-
χειρηματολογία, και η αναμενόμενη πρακτική, για διε-
πιστημονικές, ή πολυεπιστημονικές, προσεγγίσεις στα 
προβλήματα που ανακύπτουν από την τεχνολογία.
Σε τελευταία ανάλυση, η επιστήμη και η τεχνολογία 
δεν αποτελούν απλώς ένα σύνολο γνώσεων, αλλά συ-
νιστούν ένα τρόπο σκέψεως και αντιμετωπίσεως της 
πραγματικότητος. 

39  Mία τέτοια αντίληψη θα φαινόταν ελκυστική σε ό,τι αφορά την 
αποτίμηση των τεχνολογικών εξελίξεων, δεδομένου ότι στηρίζεται 
σε μία ευρεία έννοια περί επιστημονικής αναπτύξεως. Eν τούτοις μία 
τέτοια κατεύθυνση απορρίπτεται από τον Laudan, ο οποίος συνεχίζει 
την παράδοση της εχθρότητος απέναντι σε ερμηνείες της επιστή-
μης με όρους της κοινωνιολογίας. Aυτή η παραδοσιακή εχθρότητα 
υπάρχει παλαιότερα στον Rudolf Carnap (Rudolf Carnap, Logical 
Foundations of Probability,  Chicago 1950, σελ. 217 και passim) και 
συνεχίζει να παραμένει σταθερή στoν Karl Popper (Karl Popper, 
“Normal Science and Its Dangers”, στο I. Lakatos and A. Musrgave 
(eds.) Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge 1970, σελ. 
57). Bλ. Larry Laudan, Progress and Its Problems,  Berkeley 1977; σελ. 
132. H έννοια “της λύσεως προβλημάτων” (problem solving) είναι κε-
ντρική στη φιλοσοφία της επιστήμης του Laudan. H θεωρία του για 
την επιστημονική ανάπτυξη υιοθετεί την έννοια του paradigm του 
Kuhn, την συνδυάζει με στοιχεία των research programmes του Imre 
Lakatos, και καταλήγει στην έννοια των research traditions, η οποία 
αποτελεί την έννοια κλειδί της απόψεώς του. 

Ως στάσεις και ως μέθοδοι, συνδυάζουν την μεγαλύτε-
ρη δυνατή δεκτικότητα σε νέες ιδέες, με τον μεγαλύ-
τερο δυνατόν σκεπτικισμό απέναντι σε όλες τις ιδέες 
–νέες και παλαιές. Πρόκειται για μία κατ’ εξοχήν λεπτή 
ισορροπία ανάμεσα σε δύο διανοητικές στάσεις. Xάρη 
στην ισορροπία αυτή καθίσταται δυνατή η κατανίκηση 
των προκαταλήψεων και η πνευματική πορεία προς τα 
εμπρός. Έτσι καθίσταται δυνατή η κατανόηση της φύ-
σεως –έτσι, εν τέλει, καθίσταται δυνατή η αλλαγή του 
κόσμου. Yπό αυτή την έννοια, η επιστήμη και η τεχνολο-
γία αποτελούν τα πλέον ισχυρά όργανα, τα οποία έχουν 
εφευρεθεί από της αρχής της ιστορίας του ανθρώπου. 
Oλόκληρος ο πολιτισμός του πλανήτη βασίζεται ουσι-
αστικά σε αυτά τα όργανα. Kαι, όπως κάθε όργανο, η 
τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αγα-
θούς ή ενόχους, με σύνεση ή επιπολαιότητα, για στό-
χους βραχυπρόθεσμους, ή στόχους μακράς πνοής. 
Έχουμε ήδη αναλύσει ότι ο καθορισμός αυτών των σκο-
πών δεν ευρίσκεται μέσα στις δυνατότητες της ίδιας 
της τεχνολογίας. Διότι ο χαρακτήρας και οι σκοποί της 
τεχνολογίας δεν αποτελούν πρόβλημα ενδογενές της 
ίδιας. Για τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις της, για το 
νόημα αυτών των σκοπών, για τα μέσα επιτεύξεώς των, 
για τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες και τις επιπτώσεις 
της αναπτύξεως της –για όλα αυτά απαιτείται ένας ad 
hoc στοχασμός.
Aυτός ο στοχασμός αποτελεί καθήκον της φιλοσοφίας, 
όχι της ίδιας της τεχνολογίας. Aπαιτείται η οικοδόμη-
ση ενός φιλοσοφικού οικοδομήματος προκειμένου να 
υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του τεχνολογικού φαινομένου, όχι μόνο κατά 
τρόπο ορθολογικό, αλλά και τρόπο αυτόχρημα ανθρώπινο.
Ένα στοιχείο τραγικότητος στο ιστορικό παρόν συνί-
σταται στο ότι αυτό το καθήκον τείνουν να το επωμι-
σθούν τεχνολόγοι και όχι φιλόσοφοι. Έχει συχνά λεχθεί 
ότι ο σύγχρονος πολιτισμός παρουσιάζει μία ανισομέ-
ρεια και είναι ανισοβαρής ως προς το ανθρωπιστικό και 
τεχνολογικό πρόσωπό του. Πολλοί επικαλέσθηκαν τον 
Oswald Spengler40 

40  O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer 
Morphologie der Weltgeschichte, 1920-1922. Eπίσης, Man and 
Technics -A Contribution to a Philosophy of Life, New York 1932 (Aγγλ. 
μεταφρ. του Der Mensch und die Technik, Munich 1931).
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προκειμένου να θρηνήσουν για την παρούσα ιστορική 
φάση ως ‘το τελευταίο καλοκαίρι του δυτικού πολιτι-
σμού’· και να θυμηθούν τις αναλύσεις του Spengler, 
περί του ότι, κατά την τελευταία φάση της παρακμής 
του, ένας πολιτισμός γίνεται τεχνοκρατικός και κατα-
τρώγει ασυλλόγιστα όλους τους μέχρι τούδε καρπούς 
του.
Eν πάση περιπτώσει, η εξέλιξη της ιστορίας δεν υπα-
κούει σε προκατασκευασμένα μοντέλα, ούτε επιδέχεται 
εγκλωβισμό σε θεωρητικές κατασκευές, ούτε βεβαίως 
εξελίσσεται με τρόπο που να προβλέπεται από μία 
οποιαδήποτε θεωρία. Tο πόσο οι συνθήκες επηρεά-
ζουν και διαμορφώνουν το άτομο, και πόσο οι ισχυρές 
προσωπικότητες της ιστορίας επηρεάζουν την εξέλιξή 
της προς ορισμένες κατευθύνσεις, είναι κάτι που δεν 
απορρέει από καμμία θεωρητική σύλληψη. Tο διαπι-
στώνουμε πάντοτε a posteriori, μελετώντας την εξέλι-
ξη του ιστορικού γίγνεσθαι. Aλλά, είτε κανείς δέχεται 
την άποψη του Spengler, είτε όχι (πρόκειται άλλωστε 
για τοποθέτηση επάνω σε ένα θέμα φιλοσοφίας της 
ιστορίας), είναι αρκετά διδακτικό ένα σχήμα μεταφο-
ράς, που αναφέρεται στην διαμόρφωση της φυσιογνω-
μίας του ιστορικού παρόντος: Πρέπει να συλλάβουμε 
την εξέλιξη της νεώτερης ιστορικής πραγματικότητας 
κατά τρόπο στοχαστικό, με τρόπο που μοιάζει με την 
ρίψη δύο ζαριών επάνω σε ένα τραπέζι. Ό,τι κερδίζει 
κάποιος από ένα ζάρι, υπάρχει πιθανότητα να το χάσει 
από το άλλο. Mόνο μερικές φορές το αποτέλεσμα είναι 
ικανοποιητικό. H τεχνολογική πρόοδος, με τις καινοτο-
μίες που συνεπάγεται, είναι μία ιδιαίτερα σημαντική 
παράμετρος του ανθρώπινου πολιτισμού. Δεν αποτελεί 
όμως πανάκεια. Tο αν οι τεχνολογικές επιτεύξεις απο-
τελούν συγχρόνως και πρόοδο, είναι κάτι που θα φανεί 
στο απώτερο μέλλον. Eπί του παρόντος, τα ‘ζάρια’, διά 
της ρίψεως των οποίων διακυβεύεται η διαμόρφωση 
του ιστορικού παρόντος, είναι η σύννους Aνθρωπιστική 
Παιδεία και η καλπάζουσα Tεχνολογική Kαινοτομία.
Aλλά αν υπάρχει –και όντως υπάρχει– αυτή η ανισομέ-
ρεια και το ανισοβαρές μεταξύ ανθρωπιστικού και τε-
χνοκρατικού στοιχείου, ποιός άραγε είναι υπεύθυνος 
για τούτο; Oι ‘ανθρωπιστές’ επιστήμονες, ή οι τεχνολό-
γοι; Oι τελευταίοι είχαν ένα συγκεκριμένο ρόλο να δι-
αδραματίσουν –την ανάπτυξη της τεχνολογίας– και σε 
τούτο το καθήκον ανταποκρίθηκαν με την μέγιστη επι-

τυχία. Aν η πλάστιγγα της πολιτιστικής ισορροπίας της 
ιστορικής σκηνής έκλινε προς την πλευρά της τεχνο-
κρατίας, τούτο δεν οφείλεται μόνον στο μέγα βάρος 
που δημιούργησε η μεγάλη συγκομιδή των τεχνολογι-
κών επιτευγμάτων. Oφείλεται –ίσως δε κατ’ εξοχήν– στο 
γεγονός ότι η ανθρωπιστική μέριμνα (τουτέστιν, οι θε-
ράποντες των ανθρωπιστικών επιστημών) δεν εδημιούρ-
γησαν τον ανάλογο καρπό, ο οποίος θα εξισορροπούσε 
με το βάρος του την εκρηκτική ανάπτυξη της επιστήμης 
και της τεχνολογίας. Bεβαίως το θέμα δεν είναι ποσοτι-
κό –και θα αποτελούσε αφέλεια η παρεξήγηση της ανω-
τέρω μεταφοράς. H πλάστιγγα της ιστορίας θα έκλινε 
προς την μία ή την άλλη πλευρά ένεκα του βάρους της 
τεχνολογίας ή των ανθρωπιστικών σπουδών –βάρους το 
οποίον αυτονοήτως αποτιμάται με ακραιφνώς ποιοτικά 
κριτήρια και όχι με οιανδήποτε ποσοτική μέτρηση.
H τραγωδία του σημερινού πολιτισμού μόνο κατ’ ολίγον 
οφείλεται στην ανάπτυξη και εξάπλωση της τεχνολογί-
ας. H τραγωδία αυτή οφείλεται κατ’ εξοχήν στο γεγο-
νός ότι υπήρξε εξαιρετικά ανεπαρκής η καρποφορία 
εκείνων των ταγών και δημιουργών που θα όφειλαν να 
στηρίξουν τον άνθρωπο στο υπαρξιακό του ύψος. Tούτο 
δεν συνέβη, ούτε συμβαίνει, και τίποτε δεν προμηνύει 
ότι πρόκειται να συμβεί. Aποτελεί, συνεπώς, αντίφαση 
να εμφανίζονται ως κήνσορες οι ανεπαρκείς και απο-
δειχθέντες κατώτεροι των απαιτήσεων της σημερινής 
ιστορικής ώρας. Oι τεχνολόγοι έκαναν το καθήκον που 
τους ετάχθη, και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία 
από ό,τι θα ανεμένετο. Tο καθήκον αυτό, ιδίως μετά την 
Bιομηχανική Eπανάσταση, δεν ήταν αναγεγραμμένο σε 
λάβαρα ή μανιφέστα. Ήταν απλώς το αίτημα της εκά-
στοτε ιστορικής στιγμής –και συνίστατο στο να δοθούν 
στους ανθρώπους τα μέσα για μια ζωή που να αξίζει να 
την ζει ο άνθρωπος, μια ζωή με αξιοπρέπεια και ελευ-
θερία. Eτέθησαν στην υπηρεσία του ανθρώπου μέσα, 
τα οποία οδήγησαν από την ημέρα των δεκαοκτώ εργα-
σίμων ωρών στην εβδομάδα των τριάντα πέντε ωρών. 
Περιορίσθηκαν οι ανάγκες για άμεση χρήση της μυικής 
ενεργείας του ανθρώπου και απελευθερώθηκε χρόνος, 
ώστε η απόλαυση των μεγάλων στιγμών του πολιτισμού 
(της μουσικής, της ζωγραφικής, της λογοτεχνίας), η 
απόλαυση του αθλείσθαι, η απόλαυση των ανθρωπίνων 
σχέσεων που δεν διαρρηγνύονται για την διεκδίκηση 
ενός πιάτου φαγητού –όλα αυτά να μη αποτελούν προ-
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νόμιο μιας ψευδεπίγραφης αριστοκρατίας. Aλλά να 
τεθούν στην διάθεση του μέσου ανθρώπου, ακόμη και 
εκείνου που δεν ήταν ιδιαίτερα προικισμένος με εξαι-
ρετικές δυνατότητες.
Tούτο το καθήκον η τεχνολογία το εξεπλήρωσε με επι-
τυχία, η οποία υπερέβη κάθε προσδοκία. Aυτό και μόνο 
αρκεί για να θεμελιώσει την άποψη ότι η τεχνολογία 
είναι ένας ανθρωπισμός, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα 
αρχέγονα κίνητρά της.41

Bεβαίως εδημιουργήθησαν και ήδη υπάρχουν τεράστια 
προβλήματα. Aλλά αυτά τα προβλήματα δεν οφείλο-
νται σε όσα παρέλειψε να κάμει η τεχνολογία. Tα προ-
βλήματα της τεχνοκρατικής εποχής οφείλονται καθ’ 
ολοκληρίαν σε όσα παρέλειψε να κάνει η φιλοσοφία, η 
κοινωνιολογία, η φιλοσοφία και η επιστήμη του δικαίου, 
της ηθικής, η λογοτεχνία, η τέχνη. Tα προβλήματα τα 
οποία εμφανίζονται ως οφειλόμενα στην τεχνολογία, 
αποτελούν στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα της 
παραλείψεως καθήκοντος των ανθρωπιστικών, λεγόμε-
νων, επιστημών απέναντι στον Άνθρωπο και τον Πολι-
τισμό.
Tούτο βεβαίως δεν αποτελεί, ούτε είναι δυνατόν να 
αποτελεί, μομφή. Eίναι απλώς μία ιστορική διαπίστωση 
για την έλλειψη εμπνεύσεως και δυνάμεως του ενός 
σκέλους του πολιτισμού (του λεγόμενου ανθρωπιστι-
κού), για έλλειψη καρποφορίας, την εποχή που ο πο-
λιτισμός εχρειάζετο αυτόν τον καρπό (που δεν ήλθε) 
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Aυτός ο καρπός θα 
εξασφάλιζε την ισορροπία. Tο ότι αυτός ο καρπός δεν 
ήλθε, συνιστά την τραγωδία του πολιτισμού, το ανισο-
σκελές και, εν πολλοίς, το μονοδιάστατο των εκφάνσε-
ών του. Γι’ αυτό και οι κήνσορες, οι καταφερόμενοι κατά 
της τεχνολογίας, οι αναλισκόμενοι σε θρηνωδίες και ιε-
ρεμιάδες, είναι οι μικροί και ατάλαντοι. Oι σημαντικοί 
στοχαστές αυτού του αιώνα εβίωσαν την τραγωδία του 
πολιτισμού –ίσως και με κάποιο αίσθημα ενοχής, διότι οι 
δημιουργικές δυνατότητές των δεν ήρκεσαν να αποφέ-
ρουν εκείνους τους πνευματικούς καρπούς, που η ιστο-
ρική ανάγκη υπεδείκνυε ως ιδικό των καθήκον απέναντι 
στον άνθρωπο και τον πολιτισμό.
Σήμερα αυτή η τραγωδία φθάνει σε κάποιο σημείο 

41  Προφανώς παραφράζουμε την φράση του J.P.Sartre για τον 
υπαρξισμό (“ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός”).

κορυφώσεως. Kαι οι λόγοι είναι διάφοροι:
Πρώτον, δεν έχει κατανοηθεί ο χαρακτήρας της σύγ-
χρονης τεχνολογίας, την οποίαν οι στοχαζόμενοι αγνο-
ούν ως φαινόμενο, αλλά και ως μέθοδο.
Δεύτερον, συνεχίζεται η παραδοσιακή αποστροφή 
προς το φιλοσοφείν επί ζητημάτων τα οποία έχουν 
απτές εκφάνσεις, και μάλιστα καταστάσεων που ανακύ-
πτουν ως αποτελέσματα χειρωνακτικής εργασίας –όταν 
αυτά δεν είναι έργα τέχνης.
Tρίτον, παρά το γεγονός ότι η σύγχρονη τεχνολογία 
προϋποθέτει την επιστήμη, οι φιλοσοφούντες εξα-
ντλούνται σε απεραντολογίες επιστημολογίας, οι οποί-
ες ως προς το πρόβλημα της τεχνολογίας είναι απολύ-
τως ξένες και ατελέσφορες.
Tέταρτον, η ουσιαστική αδιαφορία των φιλοσοφούντων 
προς τις επιπτώσεις της τεχνολογίας (η θεοποιούσα 
ειδωλολατρεία της τεχνολογίας, ή οι εξορκισμοί και οι 
αναθεματισμοί της, δεν συνιστούν ούτε ενδιαφέρον 
ούτε αδιαφορία) έχει ωθήσει σε στοχασμό επί του φαι-
νομένου τους ίδιους τους τεχνολόγους. Eπιστήμονες 
διαφόρων ειδικοτήτων αποπειρώνται να αποτιμήσουν 
τις ευθύνες της τεχνολογίας και να διατυπώσουν όρους, 
προτάσεις και κώδικες. Aν και η έλλειψη φιλοσοφικής 
προπαιδείας είναι συχνά εμφανής, το φαινόμενο έχει 
ένα χαρακτήρα αυτόχρημα δραματικό, αφού οι άνθρω-
ποι αυτοί αναλαμβάνουν ένα έργο που αποτελεί καθή-
κον άλλων. 
Προς στιγμήν, στα πλαίσια αυτής της εργασίας, ας 
αγνοήσουμε τα προβλήματα Aναλυτικής Φιλοσοφίας 
της Tεχνολογίας, τα οποία είναι προβλήματα επιστημο-
λογικά, προβλήματα ορισμών.42 Tα πέραν αυτών προ-
βλήματα, τα οποία ανακύπτουν, είναι προβλήματα ηθι-
κά, κοινωνικά, πολιτικά: Eίναι η τεχνολογία καλή ή κακή 
για την ανθρωπότητα; Διατηρεί ο άνθρωπος τον έλεγχο 
επί των μηχανών, ή τον έχει χάσει;
Tο γεγονός ότι οι τεχνολόγοι φιλοσοφούν, ότι επιζη-
τούν να επινοήσουν και να διατυπώσουν την θεωρητική 
συγκρότηση των διεξόδων, αποτελεί ένα καθήκον το 

42  Tέτοια ερωτήματα είναι: Tί σημαίνει τεχνολογία; (Bλ. Jaques Ellul, 
The Technological Society, New York 1964, σελ. 22.) Ποιοί ακριβώς 
ονομάζονται τεχνολόγοι; Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της τεχνοκρα-
τούμενης κοινωνίας; Πότε η τεχνολογία έχει επιστημονικό χαρακτή-
ρα; Σε ποιό βαθμό η τεχνολογία εξαρτάται από την φυσική επιστήμη; 
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οποίο αυτοί αναδέχονται αφ’ εαυτών. Aλλά το πρό-
βλημα δεν συνίσταται απλώς στην θεωρητική διατύπω-
ση των προτάσεων της Φιλοσοφίας της Tεχνολογίας. 
Kάθε τέτοια φιλοσοφία επιζητεί να απαντήσει στο πώς 
η κοινωνία θα προχωρήσει προς μία μορφή που θα εί-
ναι μετασχηματισμένη με έμπνευση και τόλμη προς την 
διέξοδο της σωτηρίας του ανθρώπου και της φύσεως. 
Tο μέγα ερώτημα είναι με ποιά συγκρότηση η κοινωνία 
θα πορευθεί προς μίαν κάθαρση, μίαν έξοδο από μία 
πραγματικότητα, η οποία γενικώς σήμερα θεωρείται ως 
προβληματική.
Eιδικότερα, ποιός θα είναι ο ρόλος των τεχνολόγων –όχι 
μόνο στην μελλοντική κοινωνία, αλλά ήδη από τώρα, 
κατά την υποτιθέμενη πορεία προς αυτήν. Eν προκει-
μένω, τα ερωτήματα που ανακύπτουν έχουν διάφορο 
βεληνεκές: Έως ποιό σημείο θα πρέπει να επιτρέπεται 
στους επιστήμονες και τεχνολόγους να λαμβάνουν μεί-
ζονες αποφάσεις τεχνικού/οικονομικού χαρακτήρος, 
χωρίς να υπάρχει κάποιου είδους συμμετοχή στην λήψη 
αυτών των αποφάσεων από ανθρώπους οι οποίοι δεν 
είναι τεχνολόγοι; Ή, γενικότερα, πόσο ελεύθεροι είναι 
στην πραγματικότητα οι τεχνολόγοι να λαμβάνουν ου-
σιαστικές αποφάσεις στα πλαίσια της σύγχρονης κοι-
νωνίας;
Ήδη, τα πιεστικά προβλήματα που τίθενται δημιουρ-
γούν και τις ανάλογες αντιδράσεις. Λόγου χάρη, πολλοί 
μηχανικοί, και άλλοι επιστήμονες σχετιζόμενοι με την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, εκφράζουν την δυσφορία 
τους από το γεγονός ότι άτομα στερούμενα τεχνολογι-
κών γνώσεων (όπως, πολιτικά στελέχη και μέλη των κυ-
βερνήσεων, ή εκτελεστικοί διευθυντές επιφορτισμένοι 
με την προώθηση προϊόντων στην αγορά) επεμβαίνουν 
και ζητούν να έχουν αποφασιστικό λόγο στις λεγόμε-
νες ‘τεχνικές αποφάσεις’. Tα ίδια παράπονα, από τους 
ίδιους επιστήμονες, ακούγονται και για άλλες κατηγορί-
ες ατόμων, όπως οι απλοί πολίτες, οι οποίοι απαιτούν να 
επεμβαίνουν στην λήψη αποφάσεων που προϋποθέτουν 
υψηλού επιπέδου τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις, 
όπως λόγου χάρη η απόφαση για τα όρια ασφαλείας 
ενός ατομικού αντιδραστήρα.
Tο ζήτημα φαίνεται ως πρακτικό, αλλά στην πραγματι-
κότητα είναι θεωρητικό: Aναφέρεται άμεσα στο σύστη-
μα αξιών της ίδιας της κοινωνίας και ειδικότερα στην 
ιεράρχηση των επιστημών και των γνωστικών αντικει-

μένων. Tο πρόβλημα δεν είναι καινούργιο και οι απα-
ντήσεις υπάρχουν ήδη από την εποχή του Aριστοτέλη. 
Kατ’ αυτόν, οι θεωρητικές επιστήμες τοποθετούνται 
υψηλότερα από τις ηθικές αρετές, οι οποίες περαιτέ-
ρω ταξιθετούνται ιεραρχικώς –φρόνησις, γενναιότης, 
εγκράτεια.43

Tην άμεση συσχέτιση με το σύστημα αξιών της κοινω-
νίας βλέπει κανείς σε παραδείγματα όπως εκείνο του 
Θωμά του Aκινάτη: Ήταν μεν αριστοτελιστής, αλλά 
τοποθετούσε την θεολογική γνώση υψηλότερα από 
την φυσική γνώση ή και την φιλοσοφική γνώση. Διότι 
ο Aκινάτης, εκτός από αριστοτελιστής, ήταν υπεράνω 
όλων θεολόγος, και η σκέψη του ευρίσκεται στον κόσμο 
των αξιών που είχε ήδη αρχίσει να δημιουργείται με τον 
Ωριγένη, ένδεκα αιώνες πριν από αυτόν.44 Ένας σύγ-
χρονος αριστοτελιστής υποστηρίζει ότι, εάν ο Aριστο-
τέλης ζούσε σήμερα σε ένα πολιτιστικό πλαίσιο, ένα σύ-
στημα αξιών, με έντονο προσανατολισμό και σεβασμό 
προς την πράξη, δεν θα είχε ποτέ ‘ανεβάσει την γνώση 
πάνω από την πρακτική δραστηριότητα’.45

Tο ζήτημα της ιεραρχήσεως των επιστημονικών κλάδων 
δεν είναι βεβαίως καινούργιο. H σχετική σύγκρουση, 
λανθάνουσα ή μη, στις μέρες μας αντανακλάται κατ’ 
εξοχήν στην σχετική θέση ανθρωπιστικών και θετικών 
επιστημών (και των αντιστοίχων πιστώσεων) στα πανε-
πιστήμια όλου του κόσμου.46

Eίναι δυνατόν να τεθεί το ερώτημα (άλλωστε συνεχώς 
τίθεται, πλην χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα) της σχετι-
κής διαβαθμίσεως των παραδοσιακών ανθρωπιστικών 
επιστημών και των θετικών επιστημών. Όπως επίσης, 
είναι δυνατόν να τεθεί και το ζήτημα της σχετικής 

43  Λείπεται ἄρα αὐτὴν [τὴν φρόνησιν] εἶναι ἕξιν ἀληθῆ μετὰ λόγου 
πρακτικὴν περὶ τὰ ἀνθρώπῳ ἀγαθὰ καὶ κακά. ’Αριστοτέλους,’Ηθικά 
Nικομάχεια, 5,5,8. Πρβλ. Περί τa Ζῷα ‘Ιστορίαι, 488b,19 (γενναιότης) 
και ’Ηθικά Eéδήμεια, 1223b,12 (ἐγκράτεια).

44  ’Ωριγένους, Eἰς Παροιμίας, Kεφ. A΄και Δ΄, Migne, Patrologia 
Graeca, τ. 13, σ. 17.

45  J.H.Randall Jr., Aristotle, New York 1960, σ. 248.

46  Alexandra Oleson and John Voss (eds.), The Organization of 
Knowledge in Modern America, 1860-1920. Baltimore 1979. Eπίσης το 
περιοδικό Daedalus  αφιέρωσε ένα ολόκληρο τεύχος στο θέμα της 
αξιολογήσεως των επαγγελμάτων σε σχέση με το κοινωνικό σύστημα 
αξιών. Daedalus, τ. 92 (1963).
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αξιολογικής σχέσεως των ανθρωπιστικών επιστημών 
προς τα επαγγέλματα εφαρμογών. Aν επρόκειτο να 
προνανατολισθεί κανείς σε μία μετασχηματισμένη κοι-
νωνία, το ερώτημα θα ήταν: Ποιό είναι εκείνο το σύστη-
μα αξιών, το οποίο έχει την προτιμητέα διαβάθμιση αν-
θρωπιστικών επιστημών, θετικών επιστημών, και επαγ-
γελμάτων εφαρμογής; Aλλά όχι μόνο την προτιμητέα, 
αλλά και την πιο τελεσφόρο για τις αξίες της κοινωνίας 
αυτής; Eν προκειμένω όμως, το πρόβλημα είναι ότι οι 
απαντήσεις χρωματίζονται, όχι τόσο από το όραμα μιας 
μετασχηματισμένης κοινωνίας, όσο από την επιστημο-
νική υποδομή των στοχαζομένων επί του ζητήματος 
αυτού.
H ιστορία της φιλοσοφίας διδάσκει ότι, από την αρχαι-
ότητα, ήταν η φιλοσοφία εκείνη η οποία με την γόνι-
μη περιέργειά της, την ὄρεξιν τοῦ εἰδέναι,47 επλησίαζε 
πραγματικότητες όπως η φύση, η επιστήμη, η κοινωνία, 
η τέχνη, η γλώσσα, προκειμένου να στοχασθεί περί αυ-
τών. Στις ημέρες μας η κλήση εκφράζεται αντιστρόφως: 
H ίδια η τεχνολογία πλησιάζει την φιλοσοφία και ζητεί 
κατευθύνσεις, ζητεί ένα συνολικό όραμα για την πορεία 
της, προκειμένου αυτή η πορεία να είναι προσανατολι-
σμένη, πειθαρχημένη, έλλογη –τουτέστιν, ανθρωπιστι-
κή. H ανάπτυξη του στοχασμού περί των κατευθύνσεων 
της τεχνολογίας, των σκοπών της, του νοήματος αυτών 
των σκοπών, των επιπτώσεων της τεχνολογίας, συνιστά 
ένα συγκεκριμένο, επιτακτικό και επείγον καθήκον της 
φιλοσοφίας απέναντι στην ανθρωπότητα κατά την πα-
ρούσα φάση της ιστορικής διαδρομής του πολιτισμού.

47  ’Αριστοτέλους, Mετά τa Φυσικά, A980a21: Πάντες ἄνθρωποι τοῦ 
εἰδέναι ὀρέγονται φύσει.

του Ιάκωβου Φαρσεδάκη
Ομότιμου Καθηγητή Εγκληματολογίας 
Παντείου Πανεπιστημίου 

Πηγή: https://www.arachnys.com/applying-technology-
to-financial-crimes-compliance/

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ1

Ποιος είναι ο ρόλος και ποιες είναι οι επιδράσεις των 
νέων τεχνολογιών πάνω στο έγκλημα;
     Οι εγκληματίες τις χρησιμοποιούν για να διαπράξουν 
νέου τύπου εγκλήματα, για να αυξήσουν τις ευκαιρίες 
διάπραξής τους και για να μειώσουν τις πιθανότητες να 
ανακαλυφθούν και να συλληφθούν. Η Αστυνομία κάνει 
ακριβώς το αντίθετο, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνο-
λογίες για να τους ανακαλύψει και για να τους συλλά-
βει.
     Η έκταση των σχέσεων μεταξύ τεχνολογιών και 
εγκληματικότητας είναι εξαιρετικά μεγάλη. 

1  Μετάφραση στα ελληνικά του Μαθήματος που δόθηκε στα πλαίσια 
του 69ου Cours international de Criminologie, της Διεθνούς Εταιρεί-
ας Εγκληματολογίας. Δημοσιεύθηκε αρχικά στα γαλλικά, με τον τίτ-
λο  Nouvelles technologies, Crime et Droits de l'Homme, στην έκδοση 
του ΙΜΔΑ Alice Yotopoulos-Marangopoulos (dir.), Droits de l'Homme 
et politique anticriminelle, Athènes-Bruxelles, Ant.Sakkoulas-
Bruylant, 2007, σελ. 53 επ..
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Η παρούσα μελέτη θα καλύψει ένα μέρος μόνον αυτής 
της θεματικής, ίσως το πιο σημαντικό, που θα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και ως παράδειγμα για όλα τα άλλα.
   
  Ι. Πώς οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την εγκλη-
ματικότητα 2

    
 Πρώτα απ’ όλα με την εμφάνιση νέων τρόπων διάπρα-
ξης των παραδοσιακών εγκλημάτων. Έπειτα με νέες 
μορφές εγκλημάτων που στηρίζονται στην καταφυγή 
στη χρήση νέων ηλεκτρονικών μέσων (πληροφοριακά 
εγκλήματα και άλλα μέσα ηλεκτρονικά) και βιοτεχνο-
λογιών3.

2  Βλ. Chris E. Marshall – T. H. Robinson - Dae-Hoon Kwak, Computer 
Crime in a Brave New World, in Ph. Reichel (ed.), Handbook of 
Transnational Crime and Justice, Sage, 2005, σελ. 114-138 , R. 
Michalowski – K.Bitten, Transnational Environmental Crime, in Ph. 
Reichel, op.cit., σελ.139-159,  Conseil de l’Europe, La criminalité 
informatique, Strasbourg, 1990, passim, P. Grabosky, Computer 
Crime  : a Criminological Overview, Forum on Crime and Society, 1, 
2001, Nations Unies, N.Y., σελ.35 επ.., A. Pihlajamaki, Crimes related to 
the Computer Network. Threats and Opportunities : a Criminological 
Perspective, in M. Joutsen (ed.),  Five Issues in European Criminal 
Justice, HEUNI, Helsinki, 1999, σελ.249-255; A. Adamski, Crimes 
related to the Computer Network, in M.Joutsen (ed.), op. cit., σ,λ.214-
248, M.A.Sussmann, The Critical Challenges from International 
High-Tech and Computer-related Crime at the Millenium, Duke 
Journal of Comparative International Law, 9, No 2, 1999, σελ.451-
489, JISC Legal Informatiom Service, Cybercrime-High Tech Crime, 
σελ. 1-20, http:// www. Jisclegal.ac.uk. cybercrime/ cybercrime.htm , 
Sh.Morris, The Future of Netcrime now : Threats and Challenges, Μέ-
ρος πρώτο, Home Office Online Report, 62/04, σελ.1-44 και Μέρος 
Δεύτερο  :Responses, Home Office Online Report, 63/04, σελ.1-43  , 
R.Davis-K.Pease, Crime, Technology and the Future, Security Journal,  
2000, σελ.59-64 , E.Savona – M.Mignone, The Fox and the Hunters : 
How IC Technologies Change the Crime Rate, European Journal on 
Criminal Policy and Research, 10, 2004, σελ. 3-26  , M.Jager, Crime 
and Technology  : New Frontiers for Legislation, Law Enforcement 
and Research, ISPAC International Conference, Courmayeur, 28-
30.11.20003, σελ. 360-368 , R.V.Clarke, Technology, Criminology and 
Crime Science, European Journal on Criminal Policy and Research, 
10, 2004, σελ. 55-63.

3  Γι’αυτό το θέμα, βλ.: Catherine Labrusse – Riou, Les exigences 
normatives et institutionnelles de protection des droits de l’homme en 
matière d’expérimentation, Fondation Marangopoulos pour les Droits 
de l’Homme, Expérimentation biomédicale et Droits de l’Homme, 
Paris, PUF, 1988, σελ.126-146 και, στον ίδιο τόμο, τις δύο συμβολές 
του P.Verspieren, Le respect de la dignité humaine, σελ. 147-152 και 

Εγκλήματα τελούμενα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέ-
σων4

     «Ο κόσμος δεν κινείται πλέον από τα όπλα, την ενέρ-
γεια ή το χρήμα. Κινείται από το μηδέν και τη μονάδα –μι-
κρά στοιχεία πληροφορίας- ηλεκτρονίων. Υπάρχει πόλε-
μος, πόλεμος πλανητικός. Το σημαντικό δεν είναι ποιος 
κατέχει τα βλήματα, αλλά ποιος ελέγχει την πληροφορία, 
αυτό που βλέπουμε, που ακούμε, πώς εργαζόμαστε, τι 
σκεφτόμαστε. Ό,τιδήποτε έχει σχέση με την πληροφορί-
α»5. 
     Α. Ο υπολογιστής είναι ένα σύγχρονο μέσον διά-
πραξης εγκλημάτων, πρώτα απ’ όλα παραδοσιακών: εις 
βάρος των καταναλωτών (ψευδής διαφήμιση), παράνο-
μη χρήση (ή πλαστογράφηση) εμπορικής ονομασίας ή 
σήματος, αδικήματα κατά της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
τυχερά παίγνια, κληρώσεις κλπ. Αλλά, επίσης, και νέων 
μορφών εγκλημάτων, όπως π.χ.: διαδικτυακά εγκλήμα-
τα, παράνομη διείσδυση στην ιδιωτική ζωή (κλοπή μηνυ-
μάτων, προσβολές του απορρήτου της αλληλογραφίας), 
εισαγωγή παρανόμων κειμένων στο διαδίκτυο, πρόκλη-
ση μίσους και βίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 
διάφορες δυσφημήσεις, διαφθορά ανηλίκων, διακίνηση 
πορνογραφικού υλικού, παιδοφιλία6 ή άλλες προσβολές 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
     

La complexité. de la démarche éthique, σελ.. 178 -181, καθώς, επίσης, 
εκείνη της M.Delmas-Marty, Droits de l’Homme et conditions de 
validité d’un droit de l’expérimentation humaine, σελ.153-177. Βλ. και 
J.Bernard, La bioéthique, Paris, Flammarion, 1994  , J.-Ch. Galloux, 
Les enjeux d’une déclaration universelle sur la protection du génome 
humain, Recueil Dalloz, 1996, σελ.141-142 , Ι.Κριάρη – Κατράνη, Γενετική 
τεχνολογία και Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου, Αντ. Σάκκουλας, 
Αθήνα, 1999 , The Danish Council of Ethics, Ethics and Mapping of the 
Human Genome, 1993, σελ..1-86 , M.F.Munayya, Genetic Technology : 
Constructing a New Language for International Human Rights, Center 
for Human Rights and Humanitarian Law, American University, 1997, 
σελ.1-4.

4  Βλ. τον πίνακα. Βλ. επίσης, Γ.Νούσκαλης, Απάτη με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, Ποινική Δικαιοσύνη, 6, 2003, σελ.178 επ.

5  Γραμμές του χαρακτήρα ‘Cosmos’ στο φίλμ Sneakers, MCA/
Universal Pictures, 1992.

6 Βλ. V. H. Sellier, Innocense_en _danger.com. Internet : le paradis des 
pédophiles, Paris, Plon, 2003 passim.
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Β. Αλλά ο υπολογιστής μπορεί, επίσης, να είναι και ο 
ίδιος αντικείμενο  εγκλήματος7, όπως π.χ. στις περιπτώ-
σεις παρανόμων διεισδύσεων στον υπολογιστή άλλου 
προσώπου, πειρατείας της τηλεφωνικής γραμμής, επι-
κοινωνίας με τον υπολογιστή (αντικείμενο της πειρατεί-
ας) και κλοπής συνθηματικών, κλοπής ή τροποποίησης 
των στοιχείων και των δεδομένων, εισαγωγής προ-
γραμμάτων που προκαλούν βλάβες (ιών, σκουληκιών, 
βομβών) εισαγωγής κατασκοπευτικών προγραμμάτων, 
«δουρείων ίππων», κλπ, πολέμου μέσω της πληροφορι-
κής (πληροφοριακό Πέρλ Χάρμπορ), πληροφοριακής 
τρομοκρατίας (εκβιαστική απόσπαση χρημάτων από 
ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος).

Εγκλήματα κατά προσώπων

- προσβολές της ιδιωτικής ζωής

- κλοπή ταυτότητας

- εγκλήματα μίσους

- απόσπαση κεφαλαίων

- ηλεκτρονική παρενόχληση

- αποπλάνηση ανηλίκων

- Πορνογραφία

Εγκλήματα κατά αγαθών

- προσβολές δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας

- απάτες (ενδεικτικά) : 

εις βάρος των Τραπεζών, των 

επιχειρήσεων, των πιστωτικών 

καρτών, του Χρηματιστηρίου, των 

επενδύσεων, των καταναλωτών 

(ηλεκτρονικές πωλήσεις, ψευδείς 

διαφημίσεις, κλπ)

- ηλεκτρονική κατασκοπεία8

- κλοπές και  κατάχρηση κεφαλαίων

Εγκλήματα κατά του δημοσίου 

συμφέροντος και κατά της 

δημόσιας τάξης

- εμπορία τοξικοεξαρτησιογόνων 

ουσιών, όπλων, ανθρώπων και 

ανθρωπίνων οργάνων 

- τυχερά παίγνια και στοιχήματα

- ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 

- κατασκοπεία

- διαφθοπά

- τρομοκρατία

     Αλλά εκτός από τον υπολογιστή, εννοείται ότι υπάρ-
χουν και άλλα ηλεκτρονικά μέσα, που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ως μέσα διάπραξης εγκλημάτων 

7  Βλ. Δ.Σπινέλλης, Μελέτες Ποινικών Επιστημών,, Αντ. Σάκκουλας, 
Αθήνα, 2001, σελ. 207-215.

8   Πρβλ. http:// www. letemps. ch/dossiers/echelon/default. Htm

ή ως αντικείμενο εγκλημάτων, 

π.χ. κλοπές προσωπικών δεδομένων από ηλεκτρονικές 
κάρτες (τραπεζικές, κοινωνικής ασφάλισης κλπ), κινητά 
τηλέφωνα και άλλα μέσα ηλεκτρονικής παρακολούθη-
σης.
     Η διαδικτυακή εγκληματικότητα9 διευκολύνεται εξ 
αιτίας των ίδιων της των χαρακτηριστικών, δηλ. την 
ευκολία και την ταχύτητα : Πράγματι,  η διάπραξη του 
εγκλήματος δεν απαιτεί καμιά μετακίνηση του δράστη 
και δεν του κοστίζει σχεδόν τίποτε, αφού έχει την δυνα-
τότητα να χρησιμοποιήσει πολυμέσα και είναι σχετικά 

9 Βλ. J. – Fr. Chassaing, L’Internet et le droit pénal, Recueil Dalloz, 
1996, σελ.329-334, UNAFEI, Crimes related to the Computer Network. 
Challenges of the Twenty- first Century, Tokyo, 2000, O.N.U., Lutter 
contre la criminalité sur le Net, 2000, passim και Manuel des Nations 
Unies sur la prévention et la répression de la criminalité informatique, 
RIPC, Nos 43-44, 1994.
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ασφαλής,  χρησιμοποιώντας την κρυπτογραφία, που 
του επιτρέπει να διατηρεί μια σχετική ανωνυμία. 

Επίσης, το διαδίκτυο δεν έχει πατρίδα, δεδομένου ότι 
απουσιάζουν Κανονισμοί σε διεθνές επίπεδο, ο τόπος 
τέλεσης του εγκλήματος  δεν είναι εύκολο να καθορι-
σθεί, ενώ είναι δύσκολη και η απόδειξή του.
     Αυτή η εγκληματικότητα υπάρχει, παρά την ύπαρξη 
αρχών που διέπουν το διαδίκτυο10, όπως η ελεύθερη δι-
ακίνηση των  ιδεών, ο σεβασμός και η προστασία της 
αξίας του ανθρώπου, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσω-
πικότητάς του, το απόρρητο και απαραβίαστο της επι-
κοινωνίας. Κι αυτό, παρά τις διάφορες τεχνικές πρόλη-
ψης που χρησιμοποιούνται11.

Τεχνικές Περιστασιακής Πρόληψης

10  Που, εξάλλου, δεν γίνονται πάντοτε σεβαστές.

11  Βλ. τον πίνακα. 

- Επαύξηση της αναγκαίας 

για τη διάπραξη του 

εγκλήματος προσπάθειας 

του δράστη

- Δυσχέρανση της 

επίτευξης του στόχου

- Έλεγχος της πρόσβασης

-Προστασία του συνόλου 

των δεδομένων

- Πιστοποίηση της 

ταυτότητας

Επαύξηση των 

διατρεχομένων κινδύνων

Ανακάλυψη των  

διεισδύσεων

- Επίσημος έλεγχος

- Παρακολούθηση του 

προσωπικού

- Φυσικός έλεγχος

-Περιορισμός των 

αναμενομένων κερδών

- Μετατόπιση του στόχου

- Σήμανση των 

αντικειμένων

- Περιορισμός των 

πειρασμών

-Παρεμπόδιση της 

απόλαυσης των κερδών

-Αποκλεισμός των 

προφάσεων και των 

δικαιολογιών

-Έκδοση σαφών κανόνων

- Πρόκληση της 

αφύπνισης της 

συνείδησης και έλεγχος 

των τάσεων που ωθούν 

προς το έγκλημα

- Υπευθυνοποίηση

- Καθιστώντας 

ευκολότερη την 

αντικατάσταση

10  Που, εξάλλου, δεν γίνονται πάντοτε σεβαστές.

11  Βλ. τον πίνακα.
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Πηγή:https://www.columbiasouthern.edu/
media/4ccbqbhx/technology-criminal-justice.jpg

ΙΙ. Τεχνολογίες στην υπηρεσία της μάχης κατά του 
εγκλήματος12

     
 Έχουν προταθεί διάφορα μέτρα για να αντιμετωπισθεί 
αυτή η κατάσταση, όπως π.χ. ανάπτυξη των τεχνικών 
εξιχνίασης των εγκλημάτων, εκτίμηση του ρόλου του 
οργανωμένου εγκλήματος, εκπαίδευση σε εθνικό επίπε-
δο όλων όσων έχουν σχέση με την εγκληματικότητα στο 
δίκτυο, κατάρτιση των υπευθύνων για την εφαρμογή του 
νόμου, διεξαγωγή σημαντικών ερευνών, βελτίωση των 
υφισταμένων δυνατοτήτων κατά την φάση της προανά-
κρισης , βελτίωση και της υποδομής των Δικαστηρίων, 
επανεξέταση της εθνικής πολιτικής αναφορικά με την 
μάχη κατά της διαδικτυακής εγκληματικότητας, κατάρ-
τιση ειδικού και κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος, ανεύρεση άλλων εξειδικευμένων σε αυτόν τον το-
μέα πηγών , χρηματοδότηση της αναγκαίας υποδομής, 
επίσημη ρύθμιση διανομής των πληροφοριών, ενθάρ-
ρυνση και διευκόλυνση της έρευνας για την εξιχνίαση 
των εγκλημάτων, διεθνής πληροφόρηση, συνεργασία 
δημοσίων/ιδιωτικών τομέων, 

12  Βλ. M. Bromby, Security Against Crime: Technologies for Detect-
ing and Preventing Crime, International Review of Law Computers, 
20, 2006, σελ.1-5, G.Laycock, New Challenges for Law Enforcement, 
European Journal on Criminal Policy and Research, 10,2004, σελ.9-53.

προαγωγή εξειδικευμένων σχεδίων-τύπων, εφαρμογές 
βασιζόμενες σε σχέδιο, ενισχυμένη προτεραιότητα της 
ασφάλειας της πληροφοριακής τεχνολογίας, ενίσχυση 
της πληροφόρησης για την ασφάλεια του χρήστη, δη-
μιουργία αρχείων κατάλληλων για διαβίβαση πληρο-
φοριών, ανάπτυξη της εποπτείας του οργανισμού ή της 
επιχείρησης, ενίσχυση της προτεραιότητας για υπευθυ-
νοποίηση, ενημέρωση για τη νόμιμη και ασφαλή χρήση 
του διαδικτύου, ενίσχυση της καθοδήγησης του πελάτη, 
μετάδοση του αισθήματος ασφάλειας, προαγωγή από 
τις Κυβερνήσεις της ISO 17799 κλπ.
     Οι ειδικές έρευνες και οι σχετικές τεχνικές για την 
άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διατήρη-
ση και επεξεργασία των απορρήτων τηλεπικοινωνιακών 
δεδομένων συνιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια 
των υπευθύνων για την αντιμετώπιση της εγκληματικό-
τητας Υπηρεσιών. Εν τούτοις, ολοένα και περισσότερο 
εγείρονται φωνές13, που υποστηρίζουν ότι αυτές οι πρά-
ξεις οδηγούν ακόμη και στην κατάργηση της έννοιας 
της «ιδιωτικής ζωής».14

   Οι τεχνικές αξιοποίησης των Ιχνών και των Ενδείξεων 
για την εξιχνίαση των εγκλημάτων (Αναλύσεις βιολογι-
κές, τοξικολογικές, φυσικοχημικές, βαλλιστικές, γρα-
φολογικές), καθώς και η Βιομετρία (που επιτρέπει την 
ταυτοποίηση των προσώπων μετρώντας και συγκρίνο-
ντας ένα ή περισσότερα φυσικά χαρακτηριστικά τους) , 
δημιουργούν επίσης προβλήματα15.

13  Ιδιαίτερα μετά την Οδηγία 2006/24/CE. Βλ.. στο ΔιΜΜΕ, 3, 2006, 
τις συμβολές των Γρ. Τσόλια,  Η διατήρηση και η επεξεργασία δεδο-
μένων  στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με την 
Οδηγία  2006/24/UE,   σελ. 347 επ. και Β.Σωτηρόπουλου-Ζ.Ταλίδου Η 
προληπτική διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών  δεδομένων για σκοπούς 
καταπολέμησης του εγκλήματος ( Οδηγία 2006/24/CE), ΔιΜΕΕ, 2006, 
σελ. 181-195. Επίσης,  H. Bosly – D. Vandermeersch, Droit de procédure 
pénale, La Charte, Bruggge, 1999, σελ. 272 – 275 (στην περίπτωση της 
« recherche proactive »).

14  Που προστατεύεται από τα Εθνικά Συντάγματα και από ειδικούς 
νόμους , αλλά, επίσης, και από : το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά 
και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966 (16), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού (17), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου(18),  την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (20).

15  Τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου, που χρησιμοποιούνται 
γι’ αυτόν τον σκοπό είναι τα δακτυλικά αποτυπώματα, η γεωμετρία 
του χεριού του, των δακτύλων του και των αυτιών του, οι πόροι του 
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    Η ταυτοποίηση του δράστη του εγκλήματος16 πραγ-
ματοποιείται με την ανάλυση των δακτυλικών του απο-
τυπωμάτων17, της γενετικής του ταυτότητας18, καθώς και 
με την καταφυγή σε άλλες τεχνικές19.

δέρματός του, η ίρις και η κόρη των οφθαλμών του, το πρόσωπό του, 
οι αρτηρίες του, το DNA του.  Ο συνδυασμός όλων αυτών των χαρα-
κτηριστικών επιτυγχάνεται με τη συνδρομή της ανάλυσης ZEPHYR. 
Βλ. και Β.Γ. Λαζαράκος, Βιομετρία : Προστασία των προσωπικών δεδο-
μένων μέσω της ε[εξεργασίας ευαισθήτων (σωματικών) πληροφοριών, 
ΠοινΔικ, 2001, σελ. 1173 επ.,  Γ. Νούσκαλης, Προστασία προσωπικών 
δεδομένων και ποινική δίκη : Αξίες αντιφατικές ή παράλληλες;, ΠοινΔικ,  
2003, σελ. 675 επ. Βλ. επίσης  την Οδηγία  CE 95/46 που αφορά την 
προστασία των ατόμων  από την επεξεργασία και την ελεύθερη κυκλο-
φορία των προσωπικών δεδομένων  και  J.-Ch. Galloux – H. Gaumont-
Prat, Droits et libertés corporels, Recueil Dalloz, 2006, σελ.1200-
1208, H.Wallace, The UK National DNA Database: Balancing Crime 
Detection, Human Rights and Privacy, Embo Reports, No 7, 2006, σελ. 
1-12, Th Petermann – A.Santer – C.Scherz, Biometrics at the Borders. 
Τhe Challenges of a Political Technology, International Review of Law 
Computers, 2006, σελ.149-166, Chr. H. Asplen, From Crime Scene to 
Courtroom. Integrating DNA Technology into the Criminal Justice 
System, Judicature Genes and Justice, 83, 1999, σελ.1-7. 

16 Βλ. A. Geyhan, Comment prouver l’identité d’un individu? La preuve 
par les nouvelles technologies, Revue de la Gendarmerie nationale, 
No 217, 2005, σελ. 5-12.

17 Μέσω των Συλλογών και των Βάσεων δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, με τη χρήση αυτομάτων συστημάτων έρευνας. 

18  Επίσης, με την εκμετάλλευση Βάσεων  γενετικών  δεδομένων 
(CODIS, combined DNA index system). Η μέθοδος έχει, βέβαια, όπως 
άλλωστε και όλες οι άλλες, όρια.. Βλ. Χ.Γεωργίου, Η χρήση τεστ DNA 
στην ποινική δίκη: Παράγοντες αναξιοπιστίας και όρια χρήσης του, 
ΠοινΔικ  2003, σελ. 679 επ. και The Royal Commission on Criminal 
Justice, The Ability to Challenge DNA Evidence, Research Study No 
9, HMSO, 2η έκδ., 1994.

19  Επιχειρησιακή ανάλυση, συμπεριφορική ανάλυση (ψυχοεγκλημα-
τολογικό προφίλ με την χρήση ειδικού λογισμικού), ανασύσταση του 
προσώπου (portrait-robot,  «  identi-kit  », « photo-fit  », κλπ.), σύστημα 
« canonge » με την χρήση της πληροφορικής, ανάλυση της φωνής, αξι-
οποίηση άλλων χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς ( δυναμική του 
χτυπήματος των πλήκτρων, δυναμική των υπογραφών) .

Τεχνολογίες στην υπηρεσία της έρευνας εξιχνίασης του 
εγκλήματος20

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εξιχνίαση 
ενός εγκλήματος είναι πολλές και ποικίλες21.

20 Βλ. τον πίνακα.  Βλ., επίσης,  Alain Buquet, Manuel de 
criminalistique moderne et de police scientifique, Paris, P.U.F., 3e 
éd., 2006, σελ. 245 επ.,   J.F.Impini, Vers une science probatoire, 
Revue de la Gendarmerie nationale, No 216, 2005, σελ. 23-30  , Éric 
Capridi, De la traçabilité à la preuve électronique, Revue de la 
Gendarmerie nationale, No 217, 2005, σελ. 5-12  ,  F. Jobart, Preuve 
pénale et technologies. De nouvelles garanties de vérité et d’équité ?, 
Revue de la Gendarmerie nationale, No 216, 2005, σελ. 42-48, P. 
Buzzini – G. Massonnet, L’application de la spectroscopie Raman en 
Criminalistique  : renaissance d’une technique, Revue internationale 
de criminologie et de police technique et scientifique, XVIII, 2005, 
σελ.363 – 379  , Council of Europe, Problems of Criminal Procedural 
Law connected with Information Technology, R(95) 13, Strasbourg 
, 1996  , Conseil de l’Europe, L’utilisation des analyses de l’acide 
désoxyribonucléique(ADN) dans le cadre du système pénal, R(92) 1, 
Strasbourg, 1993.

21  Όπως, π.χ.: RFID (radio frequency identification tags, ετικέττες 
ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων, τεχνολογία για την εξέταση 
του τόπου του εγκλήματος),  τεχνικές βιομετρίας  (Βλ. πιο πάνω), 
τεχνολογία εντοπισμού και χαρτογραφίας (τεχνολογία εγκληματο-
λογικής χαρτογράφησης, GIS: geographic information systems), τη-
λεπαρακολούθηση και βιντεοσκοπήσεις (κάμερες, κινητά τηλέφωνα, 
ηλεκτρονικές κάρτες, κλπ.), παρακολούθηση των τηλεφωνικών επι-
κοινωνιών, αξιοποίηση των βάσεων και των ηλεκτρονικών αρχείων 
δεδομένων ( κάθε λογής, φωτογραφιών , modus operandi, κλπ). Βλ. 
M.Byrd, Unearthing New Technology in Crime Scene Responses with 
Forensic Mapping, σελ.1-3, http:// www.crime–scene–investgator.net/ 
forensicmapping.html και T.Stacey, Electronic Tagging of Offenders : 
a Global View, International Review of Law Computers, 2006, σελ.117-
121.
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Τεχνολογίες ταυτοποίησης22

Λόγοι

- Έλεγχος πρόσβασης

- εμπορικοί

- νομικοί

- έλεγχος συμπεριφοράς

- παρακολούθηση εκ του σύνεγγυς

- τηλεπαρακολούθηση

Στόχοι

Ασφάλεια των χώρων

Επαύξηση κέρδους

Αποδείξεις, έλεγχος της 

υποτροπής 

Παρακολούθηση επικινδύνων 

εγκληματιών, προστασία 

κινδυνευόντων προσώπων

Ασφάλεια προσώπων, έλεγχος 

μετακινήσεων, αποτροπή 

Ταξινόμηση των ατόμων ανάλογα 

με τον κίνδυνο που παρουσιάζουν 

για την ασφάλεια

Παραδείγματα

Κάρτες κλειδιά, βιομετρία, 

υποδόρια εμφύτευση

Πιστωτικές κάρτες, ετικέττες  

RFID (ταυτοποίησης μέσω 

ραδιοσυχνοτήτων)  

Δακτυλικά αποτυπώματα, DNA

Ηλεκτρονικό βραχιόλι

Αναγνώριση του προσώπου, 

Δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο

Αξιοποίηση δεδομένων Τραπεζών 

δεδομένων

22  Βλ., μεταξύ άλλων,  St. Leman-Langlois – J.-P. Brodeur, Les 
technologies de l’identification. Une note de recherche, Revue 
internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 
LVIII, 2005, σελ.69-82
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ΙΙΙ. Προβλήματα κατά την αντιμετώπιση της εγκλημα-

τικότητας
    
 Παρά την δράση των Κρατών και των Διεθνών Οργανι-
σμών23, τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δεν κρίνονται ως  
ικανοποιητικά.24 Θεωρείται πως έχουμε ανάγκη ποινι-
κών νόμων επαρκών και αποτελεσματικών, εξειδικευμέ-
νου προσωπικού, βελτιωμένης τεχνικής υποδομής, βελ-
τίωσης των χρησιμοποιουμένων τεχνικών και μιας ικα-
νοποιητικής διεθνούς συνεργασίας25. Και πάνω απ’ όλα, 
έχουμε ανάγκη από τη σύνεση και την προνοητικότητα 
ων νομοθετών, αλλά και από την κριτική σκέψη από την 
πλευρά των επιστημόνων που αναπτύσσουν νέες τεχνο-
λογίες, γιατί ο κίνδυνος προσβολής των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου είναι πανταχού παρών.

23 ΟΗΕ, Συμβουλίου της Ευρώπης, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Interpol, Europol, κλπ. Βλ. O.N.U., Centre des Droits de l’Homme, 
Droits de l’Homme. Recueil d’instruments internationaux, N.Y. 1988, 
Annèxe, σελ. 228-233; UNO E/CN.15/2002/8 και J. Farsedakis, The 
European Union and its Activities with Regard to Training of Judges. 
Applying European and United Nations Principles in Practice, in: 
UNODC, The Application of the United Nations Standards and Norms 
on Crime Preventiom and Criminal Justice, 2003,pp.185-193. Βλ., επί-
σης,  European Parliament, An Appraisal of Technologies of Political 
Control, PE 1664999, Luxembourg, 6.1.1998, pp.1-90 και Council of 
Europe, Convention on Cybercrime, Budapest 23.XI, 2001, European 
Treaty Series/185. Επίσης,, Additional Protocol to the Convention for 
the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of 
Personal Data, regarding Supervisory Authorities and Transborder 
Glows, Strasbourg 8.XI.2001, European Treaty Series/181 et R(87)15 
που στοχεύουν στη ρύθμιση της χρήσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον τομέα της Αστυνομίας. Βλ. και W.Knight, Computer 
Crime Treaty Threatens Human Rights, Zdnet.co.uk σελ.1-2, http;//
www. News. Zdnet.co.uk/ internet/ 0,1000000097, 2082055/00.htm.

24 Πρβλ. eEurope 2005: An Information Society for All. Βλ. , επί-
σης P.Touron, Les forces et les faiblesses de la preuve technique et 
scientifique, Revue de la Gendarmerie nationale, No 216, 2005, σελ. 
48-55.

25 Βλ. Matti Joutsen, International Instruments on Cooperation in 
Responding to Transnational Crime, in Ph. Reichel (επιμ.), op.cit., 
σελ. 255-274 και στον ίδιο τόμο τη συμβολή των M. Haberfeld – W. 
H. McDonald, International Cooperation in Policing, σελ. 286 – 309. 
Βλ. επίσης, W. de Lobkowicz, L’Europe et la sécurité intérieure, 
Documentation française, 2002.

Πηγή: https://www.123rf.com/photo_100417621_safety-
concept-closed-padlock-on-digital-background-cyber-
security-blue-abstract-hi-speed-internet-t.html

Προσβολές των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τις 
Νέες τεχνολογίες26

26 Βλ. τις εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης: Conseil de 
l’Europe, Les numéros personnels d’identification  : leur mise en 
œuvre, leur utilisation et la protection des données, Strasbourg, 
1991 και La protection des données et les Médias, Strasbourg, 1991. 
Επίσης,,  Nathalie Mallet – Ponjol (επιμ.), Nouvelles technologies de 
l’information et libertés individuelles, La Documentation française, 
1988, Έκθεση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου, Παρατήρηση επί του Σχεδίου Νόμου –βασισμένου 
στην Οδηγία 2002/58/CE – για την προστασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 2006, σελ. 
123-140. Επίσης, Note de Synthèse της Γαλλικής Γερουσίας, αφορώ-
σα την Οδηγία 95/46/CE την σχετική με την προστασία των φυσικών 
προσώπων την σχετική  à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données . Βλ., και H. Tanaki, Ethics and Technology 
: Ethical Issues in the Age of Information and Communication 
Technology, Rivier College, 2007,  M.Woodiwiss – D. Bewley –Taylor, 
Crime and Globalisation. The Global Fix: The Constitution of a 
Global Enforcement Regime, Transnational Institute, Amsterdam, 
2005 (σελ. 28: τα εγκληματογόνα αποτελέσματα της παγκοσμιοποί-
ησης) ; Privacy and Human Rights 2003, Threats to Privacy, σελ.1-53, 
http:// www.privacyinternational.org/survey/phr2003/threats.htm ; 
Légamédia, Les Droits de l’Homme et Internet, http:// www.educnet.
education.fr/legamedia/droits-homme/violations.htm, 15.11.2006, 
σελ.1-9; J.-Ch. Froment, Nouvelles technologies, sécurité et société 
de contrôle, in  Th.Papathéodorou-Ph.Mary, Mutations des politiques 
criminelles en Europe, Ed. Papazissis, Athènes, 2006, σελ. 39-60  , 
C.G.Weeramantry, The Impact of Technology on Human Rights, UΝ 
University Lectures, 4, 1993, σελ.1-15, http:// www.univ.edu /univpress/
lecture4.html ; K.Haggerty, Technology and Crime Policy, Theoretical 
Criminology, 8, 2004, σελ.491-497 ; Α. Χάίδου, Εγκληματολογικά Κείμε-
να, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθηνα, 2003. 
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     Ι. Από την πλευρά των δραστών οι προσβολές είναι 
δεδομένες, αφού κάθε εγκληματική πράξη προσβάλλει 
ένα ή περισσότερα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

     ΙΙ. Από την πλευρά των οργάνων του επίσημου κοινω-
νικού ελέγχου του εγκλήματος, παρατηρούνται τέτοιες 
προσβολές  κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής παρακο-
λούθησης27 (Παρακολουθήσεις σε δημόσιους χώρους 
ή εργαζομένων στους τόπους εργασίας, με την χρήση 
βιντεοκαμερών κλειστού κυκλώματος, τηλεφωνικές πα-
ρακολουθήσεις παρακολουθήσεις μέσω καρτών (τηλε-
φωνικών, τραπεζικών, ταξιδιωτικών, κοινωνικών ασφα-
λίσεων) κινητών τηλεφώνων κλπ.)28 και της  Ηλεκτρονι-
κής Επαλήθευσης Δεδομένων29 που περιλαμβάνονται σε 
διάφορες Τράπεζες (κοινωνικής ασφάλισης, εμπορικών 
Τραπεζών, δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών, εται-
ρειών κλπ, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο 
εξωτερικό).

    Στις μέρες μας έκανε την εμφάνισή της η επονοα-
σθείσα «  Κοινωνία μέγιστης Ασφάλειας  »30. Στηρίζεται 
σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Οι αποφάσεις που 
αφορούν την υποτιθέμενη  μελλοντική συμπεριφορά 

27  Βλ. G.Marx, Windows Into the Soul : Surveillance and Society in an 
Age of High Technology, University of Chicago Press και, του ίδιου,  
Murky Conceptual Waters : The Public and the Private, Ethics and 
Information Technology, 3, 2001, σελ. 157-169 Επίσης, D.Lyon, The 
Electronic Eye : The Rise of Surveillance Society, Polity/Blackweel, 
2001.

28  Βλ. Olivier Hassid, La gouvernance de sécurité : un concept pour 
un nouveau paradigme en Criminologie? , Revue internationale de 
criminologie et de police technique et scientifique, LVIII, 2005, σελ. 
363 – 379.

29  Βλ.. W. Bruggeman, Data Protection Issues in Interinstitutional 
Information Exchange  : The Case of Criminal and Administrative 
Intelligence, Europol (provisional version), I.E.Vassilaki, Crime 
Investigations versus Privacy Protection. An Analysis of Collecting 
Interests, European NJournal of Crime, Criminal Law and Criminal 
Justice, 1, 1994, σελ.39-49 ,   M.Julienne – L. Plévert, Fisc et Sécu  : 
les liaisons dangereuses. (Croisements de fichiers : menaces sur la vie 
privée), Eureka, No 55, mai 2000, σελ. 4-9.

30  Πρβλ.. D.Lyon, The New Surveillance: Electronic Technologies and 
the Maximum Security Society, Crime, Law and Social Change, 18, 
2004, σελ. 159-175.

επιτηρούμενων ατόμων λαμβάνονται σύμφωνα με την 
καταγραφή τους σε ενοποιημένες κατηγορίες.

  Πρόκειται για μια κοινωνία όπου ο κάθε ένας είναι 
ύποπτος. Είναι κοινωνία διαφανής  : τα όρια χρόνου, 
απόστασης, αφάνειας και τα φυσικά εμπόδια που προ-
στάτευαν παραδοσιακά την πληροφορία σχεδόν δεν 
υπάρχουν πλέον. Πρόκειται για μια αυτοελεγχόμενη 
κοινωνία, όπου η ηλεκτρονική παρακολούθηση παίζει 
ένα σημαντικό ρόλο.

     Η κοινωνία μας κινδυνεύει να γίνει ένα είδος σύγχρο-
νης φυλακής, σαν ένα εκσυχρονισμένο  « Πανοπτικόν » 
του Bentham, ένας ολοκληρωτικός θεσμός31, κυρίως με 
τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως 
πληροφοριοδοτών32.

     Σε αυτήν την κοινωνία οι κίνδυνοι για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου είναι εμφανείς. Κυρίως, εξ αιτίας επίσης 
1. της τάσης της αντεγκληματικής πολιτικής ορισμένων 
Κρατών, της επονομαζόμενης  ως «μηδενική ανοχή»33, 
2. της υπεροχής της «ασφάλειας» έναντι της «ελευθερί-
ας» και 3. Των νέων σκοπών που έχουν ως στόχο τη μεί-
ωση των μελλοντικών κινδύνων34 και τον πόλεμο κατά 
της τρομοκρατίας35.

31  Σύμφωνα με τον Goffman. Πρβλ. G. Marx, Undercover. Police 
Surveillance in America, Berkeley, University of California Press, 1988. 
Βλ., επίσης, M.Renzena- E.Mayo-Wilson, Can Electronic Monitoring 
Reduce Crime for Moderate to High-Risk Offenders?, Journal of 
Experimental Criminology, 2005, σελ. 215-237.

32 Βλ. David Burnham, The Rise of the Computer State, Random 
House, 1983 και Kelvin Wilson, Technologies of Control: The New 
Interactive Media for the Home, Univiversity of Wisconsin Press, 1988

33 Πρβλ. Τ.Τζανννετάκη, Ο νεοσυντηρητισμός και η πολιτική της « μη-
δενικής ανοχής ». Μια κριτική προσέγγιση των θέσεων του J.Q.Wilson, 
Σάκκουλας, Αθήνα, 2006.

34  Με την γενίκευση της χρήσης της έννοιας του “υπόπτου». Πρβλ. 
Στ. Αλεξιάδης,,  Η έννοια του υπόπτου στην ποινική δίκη. Η κερκόπορτα 
για την παραβίαση των Ατομικών Δικαιωμάτων, στον Τ.Τ. για την Αλίκη 
Γιωτοπούλου- Μαραγκοπούλου, τ. Α’, σελ. 85-94.

35  Εισαγωγή και χρήση της έννοιας του « εχθρού » Βλ. G. Jacobs, Το 
ποινικό δίκαιο του πολίτη και το ποινικό δίκαιο του εχθρού, ΠοινΔικ, 5, 
2002, σελ.189-195.
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     Ένα ερώτημα τίθεται: Αν σε ένα δημοκρατικό Κράτος 
έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε όλα όσα ξέρουμε. Η 
απάντηση είναι, χωρίς καμιά επιφύλαξη, αρνητική. Είναι 
προφανές πως υπάρχουν όρια. Αυτά που θέτουν τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου36.

     Στο επίπεδο των αρχών  όλα φαίνονται εύκολα. Εν 
τούτοις στην πράξη συναντούμε πολλά εμπόδια, σε 
αυτά που ο Kant αποκαλούσε «αντινομίες του πρακτι-
κού λόγου»37.

    Ορισμένες θεμελιώδεις αρχές38, στηριζόμενες στα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, τα οποία έχουν οικουμενική 

36  Βλ. τις συμβολές στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Conseil de l’Europe, 
L’éthique de la police dans une société démocratique, Strasbourg, 
1997,  του Ed. Janssens, L’éthique de la police et le contrôle de la 
police dans un État démocratique, σελ. 9 -20 και του e J. Alderson, 
L’éthique de la police dans une perspective internationale. Éthique 
– Droits de l’Homme, σελ. 23-27. Βλ., επίσης, την Έκθεση της Ελληνι-
κής Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σχετικά με 
τα Ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση συσκευών λήψης εικόνων 
και ήχου (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης) , Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 
2005, σελ. 691 – 696.

37  Πράγματι, ακούγονται συχνά τα ακόλουθα :  “Ζούμε σε κοινωνίες 
όπου υπάρχουν συγκρούσεις αξιών και αναγκών, αλλά όπου, επίσης εί-
μαστε μάρτυρες συνεπειών , οι οποίες δεν μας επιτρέπουν στην πράξη 
να κάνουμε μια εύκολη επιλογή. Π.χ. αποδίδουμε  αξία τόσο στο άτο-
μο , όσο και στην κοινωνία των ανθρώπων. Θέλουμε και ελευθερία και 
ασφάλεια. Επιχειρούμε να διασφαλίσουμε το απόρρητο της ιδιωτικής 
ζωής, αλλά γνωρίζουμε πως αυτό το απόρρητο μπορεί να αποκρύπτει 
πράξεις κοινωνικά βλαπτικές. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύ-
ξηση του σκοτεινού αριθμού εγκληματικότητας ή στο ξέπλυμα βρώμι-
κου χρήματος κλπ,. ενώ η θεατότητα θα μπορούσε να μας απαλλάξει 
από αυτές τις πράξεις ή να οδηγήσει τους δράστες ενώπιον της ποι-
νικής δικαιοσύνης. Αντιθέτως, αν υπάρχει πλήρης διαφάνεια θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε πειραματισμούς που συνεπάγονται κινδύνους 
για τα άτομα”.
 
38  Αρχές : συναίνεσης μετά από πληροφόρηση, εξέτασης και διόρ-
θωσης, εξασφάλισης των δεδομένων, επικύρωσης και εμπιστοσύνης 
, χρησιμοποίησης της πληροφορίας μόνο για ένα σκοπό, ελαχιστο-
ποίησης των δεδομένων, αποκατάστασης, ισότητας ως προς την δυ-
νατότητα πρόσβασης , απαραβίαστου της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,  
προσωρινότητας φύλαξης των δεδομένων, συγκυριότητας των δεδο-
μένων, που προέρχονται από συναλλαγές μεταξύ προσώπων, στα-
θερότητας, επανεξέτασης των αυτόματα συλλεγέντων δεδομένων, 
αποζημίωσης, 

αξία, έχουν την δύναμη να μας βοηθήσουν  να ξεπερά-
σουμε αυτές τις αντινομίες.

     Βέβαια, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα και 
πιο σημαντικά από ότι συνήθως δείχνουν. Όπως παρα-
τηρήθηκε39, Όταν όλα  τα  προσωπικά και οικονομικά δε-
δομένα που μας αφορούν βρίσκονται στα χέρια πέντε-έξι 
πολυεθνικών του Διαδικτύου, κρύβουμε το κεφάλι μας 
στην άμμο όπως οι στρουθοκάμηλοι, αν πιστεύουμε πως 
υπάρχει ακόμη εθνική κυριαρχία. Δεν πρόκειται πλέον  
για την εξεύρεση ενός «επιχειρησιακού προτύπου» για το 
Διαδίκτυο, αλλά για μια διεκδίκηση ενός προτύπου πα-
γκόσμιας διακυβέρνησης, η οποία θα είναι σε θέση να 
διασφαλίσει τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων. Το γεγο-
νός πως μια τέτοια συζήτηση ξεκίνησε στην Αθήνα40, την 
κοιτίδα της Δημοκρατίας, δεν αποτελεί μόνο μια ευτυχή 
σύμπτωση. Είναι ένα γεγονός αποκαλυπτικό, το οποίο θα 
μας σημαδέψει».

39 Βλ.  Α. Καφαντάρης, , «  Το Ίντερνετ στη « Σχολή των Αθηνών », στο 
« Βήμα »  Επιστήμη, 5.11.2006, σελ. 6-7.

40   Κατά την διάρκεια του Internet Governance Forum (IGF), για τη 
διοίκηση του Διαδικτύου, στην Αθήνα (από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι 
τις 2 Νοεμβρίου του 2006). 



2022 (11) CRIME AND PUNISHMENT

 54 

Πηγή: https://swiftsystems.com/guides-tips/
cybersecurity-steps-to-prevent-the-demise-of-your-
small-business/

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Προ-
σφέρει φθηνή και εύκολη πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, 
σε μια εκτεταμένη δεξαμενή πληροφοριών.
Εν τούτοις, με ένα δισεκατομμύριο χρήστες ανά την 
υφήλιο, με πρόσβαση σε 75 εκατομμύρια ιστοσελίδες, 
είναι δυνατό να επιτρέψει και μια παράνομη, ακόμη και 
επιθετική χρήση του, πράγμα που συμβαίνει καθημερι-
νά, ολοένα και πιο συχνά.
Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου. Δεν πρέ-
πει να είναι κανείς αφελής για να το αρνηθεί, ούτε κιν-
δυνολόγος για να υπερβάλλει σχετικά με τις απειλές 
που προέρχονται από την κακή χρήση του.
Το κυβερνοέγκλημα αναπτύσσεται ιδιαίτερα σε περιό-
δους 
οικονομικών κρίσεων και οικονομικής ύφεσης.

Φαίνεται, πάντως, πως οι άνθρωποι περνούν ευκολότε-

ρα σε μια εγκληματική δραστηριότητα στο διαδίκτυο, 
από ότι στον φυσικό κόσμο.
Το κυβερνοέγκλημα κατέστη η πιο προσοδοφόρα και  
επωφελής για τους εγκληματίες δραστηριότητα. Σε 
μια  ειδική επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου ειδι-
κοί κατέθεσαν πως ξεπέρασε σε κέρδη και το εμπόριο 
των ναρκωτικών. Το ίδιο δηλώθηκε και από το FBI που 
υπολόγισε τα ανά την υφήλιο κέρδη από αυτό σε ένα 
τρισεκατομμύριο δολάρια.
Και ο σκοτεινός αριθμός σε αυτή την περίπτωση, όπως 
είναι φυσικό, είναι πολύ μεγάλος. Υπολογίζεται ότι μόνο 
το 15% αναφέρεται στις Αρχές.
Το 74% διαπράχθηκε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
και το υπόλοιπο μέσω ιστοσελίδων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για να αντιληφθεί κανείς 
το μέγεθος του προβλήματος, μόνο σε ένα τομέα, αυ-
τόν της παιδικής πορνογραφίας, είναι εκείνο της λεγό-
μενης επιχείρησης «Ore» στη Βρετανία. Μετά από την 
αποστολή από το FBI λεπτομερειών για 7300 θεωρού-
μενους ως Βρετανούς κατόχους  πιστωτικών καρτών 
που βρέθηκαν εγγεγραμμένοι σε πορνογραφική ιστο-
σελίδα, οργανώθηκε επιχείρηση και συνελήφθησαν 
1300 άτομα, μεταξύ των οποίων δάσκαλοι, κοινωνικοί 
λειτουργοί, λειτουργοί παροχής φροντίδων υγείας, για-
τροί, στρατιώτες και 50 αστυνομικοί.

Η ορολογία που χρησιμοποιείται, συχνά διαφέρει:
Κυβερνοέγκλημα
Ηλεκτρονικό έγκλημα
Έγκλημα υψηλής τεχνολογίας
Έγκλημα με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
δεν περιλαμβάνει ακριβή ορισμό. 
 Απλώς απαριθμεί τις διάφορες διατάξεις και 
τα πεδία που επιβάλλουν μια νέα νομοθεσία.

Ι. Οι υπολογιστές είναι ευάλωτοι:

Γιατί διαθέτουν μεγάλη ικανότητα αποθήκευσης σε μι-
κρό χώρο.
Υπάρχει ευχέρεια πρόσβασης (λόγω της πολύπλοκης 
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, είναι, π.χ. δυνατή η 

του Ιάκωβου Φαρσεδάκη
Ομότιμου Καθηγητή Εγκληματολογίας 
Παντείου Πανεπιστημίου 

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ ΚΑΙ Η 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
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κρυφή εγκατάσταση μιας «λογικής  βόμβας»).
Εξαιτίας της πολυπλοκότητας, μια που τα λειτουργικά 
συστήματα συντίθενται από εκατομμύρια κώδικες, εί-
ναι δυνατό να υπάρχουν ανθρώπινα λάθη κατά τη σύ-
νταξή τους και οι κυβερνοεγκληματίες επωφελούνται 
από αυτά.
Λόγω ανθρώπινης αμέλειας (που είναι συνυφασμένη με 
την ανθρώπινη φύση) για την αποτελεσματική  προστα-
σία τους.
Λόγω απώλειας του αποδεικτικού υλικού, αφού τα δε-
δομένα καταστρέφονται, ενώ, συχνά, οι δράστες δρουν 
εκτός τοπικής περιοχής αρμοδιότητας των διωκτικών 
Αρχών όπου βρίσκεται ο προσβαλλόμενος υπολογιστής.
Γιατί διαθέτουν μεγάλη ικανότητα αποθήκευσης σε μι-
κρό χώρο.
Υπάρχει ευχέρεια πρόσβασης (λόγω της πολύπλοκης 
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, είναι, π.χ. δυνατή η 
κρυφή εγκατάσταση μιας «λογικής  βόμβας»).
Εξαιτίας της πολυπλοκότητας, μια που τα λειτουργικά 
συστήματα συντίθενται από εκατομμύρια κώδικες, εί-
ναι δυνατό να υπάρχουν ανθρώπινα λάθη κατά τη σύ-
νταξή τους και οι κυβερνοεγκληματίες επωφελούνται 
από αυτά.
Λόγω ανθρώπινης αμέλειας (που είναι συνυφασμένη με 
την ανθρώπινη φύση) για την αποτελεσματική  προστα-
σία τους.
Λόγω απώλειας του αποδεικτικού υλικού, αφού τα δε-
δομένα καταστρέφονται, ενώ, συχνά, οι δράστες δρουν 
εκτός τοπικής περιοχής αρμοδιότητας των διωκτικών 
Αρχών όπου βρίσκεται ο προσβαλλόμενος υπολογιστής.

Πηγή: https://fyami.com/some-types-of-cybercrime-
due-to-technological-advancements/

ΙΙ. ΜΟΡΦΕΣ
Το έγκλημα στο διαδίκτυο περιλαμβάνει πολλές μορ-
φές:
(Ενδεικτικά):

Παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα άλλων και κλοπή 
δεδομένων
Αποστολή ιών σε άλλους χρήστες
Απάτες
Κλοπή/Υπεξαίρεση ταυτότητας
Ξέπλυμα χρήματος
Βιομηχανική κατασκοπεία
Παράνομη οργάνωση και συμμετοχή σε τυχερά παιχνί-
δια
Παράνομη πώληση αντικειμένων
Παράνομη διακίνηση τοξικοεξαρτησιογόνων ουσιών
Πειρατεία λογισμικού
Δυσφημήσεις
Παρενόχληση (σεξουαλική και άλλη: βομβαρδισμός με 
ηλεκτρονικά μηνύματα)
Προσβολές με ανήθικο και επιθετικό περιεχόμενο (πορ-
νογραφία, ρατσισμός)
Πορνεία
Κυβερνοτρομοκρατία (και πρόκληση σε τέλεση τρομο-
κρατικών πράξεων)

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ
(Ειδικότερα)

Πρόσβαση χωρίς άδεια σε ιδιωτικό δίκτυο.
Αλλαγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας άλλου.
Παρεμπόδιση πρόσβασης τρίτων σε συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα.
Βομβαρδισμός με μηνύματα μέχρι σημείου να εξουδε-
τερωθεί η δυνατότητα κανονικής πρόσβασης.
Ταυτόχρονη αποστολή μέσω ειδικού προγράμματος 
πολλών μηνυμάτων, με στόχο την αχρήστευση του συ-
στήματος.

Αποστολή ιών, σκουληκιών, δουρείων ίππων, λογικών 
βομβών, για τη διαγραφή αρχείων, δυσχέρανση λει-
τουργίας του συστήματος, κ.λπ.
Παράνομη αντιγραφή κινηματογραφικών ταινιών, μου-
σικών έργων, κ.λπ.
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Παράνομες πωλήσεις (απαγορευμένων αντικειμένων, 
φαρμάκων, πλαστογραφημένων, πώληση παλαιών υπε-
ρυπολογιστών δυναμένων να παραβιάσουν κρυπτογρα-
φημένους κώδικες, κ.λπ.).
Ξέπλυμα χρήματος με χρήση της δυνατότητας, μέσω 
του διαδικτύου, μεταφοράς κεφαλαίων, Ε-banking, 
κ.λπ.).
Κυβερνοτρομοκρατία (με προσβολή συστημάτων στρα-
τιωτικού κ.λπ. περιεχομένου).
Κλοπές χρόνου χρήσης του διαδικτύου.
Παράνομη εισβολή με στόχο τον έλεγχο της ιστοσελί-
δας άλλου.

Κλοπή/ Υπεξαίρεση ταυτότητας
Θεωρείται ως το Έγκλημα της νέας χιλιετίας. Είναι το 
ταχύτερα αναπτυσσόμενο οικονομικό (και πιθανώς όχι 
μόνο οικονομικό) έγκλημα  στον κόσμο. Αυξάνεται κατά 
33% ετησίως στις ΗΠΑ.
1.	 με συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφο-
ριών για το άτομο: όνομα, αριθμός τηλεφώνου, ημε-
ρομηνία γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας/εργασίας, 
αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης, αριθμό πιστωτικής κάρτας, συν-
θηματικό πιστωτικής κάρτας, αριθμό άδειας οδήγησης 
και κάθε άλλη πληροφορία που επιτρέπει την ταυτοποί-
ηση του ατόμου. 
Σε συνδυασμό με πιθανή πλαστογράφηση (αν χρειάζε-
ται) πιστοποιητικών (γεννήσεως, μετανάστευσης, κ.λπ.),
Με στόχο τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών ή 
το άνοιγμα νέων, την μεταφορά κεφαλαίων, την αίτη-
ση για δανεισμό, την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, την 
λήψη διαφόρων βοηθημάτων από το κράτος, κ.λπ.

Κλοπή/ Υπεξαίρεση ταυτότητας

2. με δημιουργία (πλήρως ή μερικώς) νέας ταυτότητας, 
συνδυάζοντας διάφορα από τα συλλεγέντα στοιχεία. 

Αυτή η σύνθετη κλοπή ταυτότητας είναι πολύ δύσκολο 
να ανιχνευθεί και διωχθεί.
Το modus operandi των δραστών είναι εξαιρετικά ευρη-
ματικό. Έχουν καταφέρει να πλαστογραφήσουν ακόμη 
και δακτυλικά αποτυπώματα.

IV. ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

Έφηβοι 
 (παιχνίδι, περιέργεια, ανάγκη αυτοεπιβεβαίω-
σης, αναγνώριση από τους συνομηλίκους, κ.λπ.)

Οργανωμένοι προσβολείς 
 (για πολιτικούς, θρησκευτικούς, κλπ. λόγους)

Επαγγελματίες προσβολείς 
(χρησιμοποιούνται για να παραβιάζουν κώδικες αντα-
γωνιστών επιχειρηματιών κ.ά.)

Δυσαρεστημένοι υπάλληλοι

Σεξουαλικά διεστραμμένοι

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. Αυτοπροστασία

Με το να παραμένει κανείς ανώνυμος
Με το να μη δίδει ποτέ στοιχεία της ταυτότητάς του σε 
αγνώστους
Με το να μην απαντά σε μηνύματα αγνώστων
Με το να μελετήσει όλα τα σχετικά με την προστασία 
στο διαδίκτυο της ιδιωτικής του ζωής 
Με τη χρήση ειδικών ηλεκτρονικών φραγμάτων
Με τη συχνή αλλαγή συνθηματικού
Με τη χρήση της λεγόμενης ασφαλούς πλοήγησης
Με τον συχνό έλεγχο για ιούς
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Με τη χρήση φίλτρων για τα ηλεκτρονικά μηνύματα που 
δέχεται

2. Προστασία από ειδικούς οργανισμούς
Ορισμένες χώρες έχουν δημιουργήσει ειδικούς οργα-
νισμούς που σε συνεργασία με τράπεζες, πιστωτικά 
ιδρύματα γενικότερα, παρόχους υπηρεσιών στο διαδί-
κτυο και άλλους εμπλεκόμενους επιχειρούν να θέσουν 
κανόνες αυτορρύθμισης και προστασίας των χρηστών.

3. Προστασία από τα Κράτη
Με τη δημιουργία ειδικών Υπηρεσιών για την ανίχνευ-
ση, διερεύνηση και δίωξη των παραβατών και με
Τη θέσπιση ειδικών νόμων, όπου αυτό καθίσταται ανα-
γκαίο

4. Σε διεθνές επίπεδο
Με την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας
Με τη θέσπιση της σχετικής με το κυβερνοέγκλημα 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης (του Συμβουλίου της Ευρώπης) 
που κατέστη διεθνής, με τη δυνατότητα που δόθηκε και 
σε μη ευρωπαϊκά κράτη να γίνουν μέλη της, πράγμα που 
έγινε σε ευρεία κλίμακα.
Με την εφαρμογή της διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. 
για το οργανωμένο έγκλημα, κάθε φορά που πρόκειται 
για οργανωμένη μέσω του διαδικτύου εγκληματική δρα-
στηριότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει διάφορα νομικά 
εργαλεία που αναφέρονται στο θέμα των πληροφοριών 
σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου (Οδηγία 95/46/
EC) ή που προβλέπουν την ποινικοποίηση ορισμένων 
μορφών απάτης και σχετιζομένων με το διαδίκτυο 
εγκλημάτων, όπως για την παράνομη πρόσβαση σε συ-
στήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Απόφαση-Πλαί-
σιο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2001/413/JHA και Απόφα-
ση-Πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2005/222/JHA, 
αντίστοιχα), ενώ, στα πλαίσιά της, διεξάγεται μεγάλη 
έρευνα σχετικά με τις ποινικές συνέπειες της κλοπής/
υπεξαίρεσης ταυτότητας.

VI. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  
που εμπλέκονται σε ή έχουν ενδιαφέρον γι’ αυτό το 
πεδίο:

International Organization for Migration (IOM, θέματα 
διαμετακόμισης και μετανάστευσης)
Council of Europe (ζητήματα κυβερνοεγκλήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των όρων της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Κυβερ-
νοέγκλημα)
European Commission:  Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευ-
θερίας και Ασφάλειας (ζητήματα ταυτότητας και ιδιωτι-
κότητας) – ENISA (European Network and Information 
Security Agency).
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) σε συνερ-
γασία με OECD (κυβερνοέγκλημα και ζητήματα «κακό-
βουλου λογισμικού» (malware)
Interpol & Europol (γενική εφαρμογή του νόμου και κα-
ταχώρηση κλεμμένων διαβατηρίων)
G8 “Roma” (ζητήματα τρομοκρατίας) & ομάδες “Lyon” 
(εγκληματικά ζητήματα)
ITU, λαμβάνοντας υπόψη την παράλληλη διαδικασία 
της Ειδικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Ασφά-
λεια στον Κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της ITU Global 
Cybersecurity Agenda
International Chamber of Commerce
UN Development Programme
Ομάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος “24/7” 
International Civil Aviation Organization (ICAO, διαβα-
τήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα)
Organization for Security and Cooperation in Europe 
(OSCE)
Southeast European Cooperative Initiative (SECI) 
(εντός του γενικότερου πλαισίου της καταπολέμησης 
του διασυνοριακού εγκλήματος στην περιοχή)
World Society of Victimology (ζητήματα θυμάτων)
World Intellectual Property Organization (WIPO, εμπο-
ρικά σήματα και άλλα στοιχεία εταιρικής ταυτότητας)
UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL, 
ζητήματα εμπορικής/εταιρικής ταυτότητας, γενικά συμ-
φέροντα ιδιωτικού τομέα)
UN Department of Peacekeeping Operations
UN Human Rights Committee και άλλοι διεθνείς οργα-
νισμού για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
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Πηγή: https://www.cybersecurity-insiders.com/
cybersecurity-engineer-is-the-top-tech-job-for-2019-2/

VII. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΣ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 
KOREAN INSTITUTE OF CRIME: 
ΕΙΚΟΝΙΚΟ FORUM ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ 
ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ

Διδακτέα Ύλη
Α.  Εισαγωγικό μάθημα για στελέχη του συστήματος 
απονομής της ποινικής δικαιοσύνης

0. Εισαγωγή στο εισαγωγικό μάθημα

1. Κατανοώντας τις τεχνολογίες πληροφορίας και επι-
κοινωνίας (ICT)
Κατανοώντας τις τάσεις στις τεχνολογίες πληροφορί-
ας και επικοινωνίας (ICT) και στο κυβερνοέγκλημα την 
εποχή της πληροφορίας
Δομή του διαδικτύου και ψηφιακό χάσμα
Τα ευάλωτα σημεία των τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας (ICT)
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT) και δι-
αδικτυακή ασφάλεια
Μορφές συμπερίληψης και παράνομης πρόσβασης
Ηλεκτρονικό εμπόριο και μορφές ηλεκτρονικής πληρω-
μής
Ψηφιακές αποδείξεις και ηλεκτρονική Εγκληματολογία 
σε μη ειδικούς 
2. Κατανοώντας τους νόμους του κυβερνοχώρου

Εγκληματικότητα και ορισμοί του κυβερνοεγκλήματος
Τύποι του κυβερνοεγκλήματος (Ι) – Κυβερνο-βία
Τύποι του κυβερνοεγκλήματος (ΙΙ) –Αντι-κοινωνικά σχό-
λια στον κυβερνοχώρο
Τύποι του κυβερνοεγκλήματος (ΙΙΙ) – Κυβερνοεγκλήμα-
τα κατά της περιουσίας
Τύποι του κυβερνοεγκλήματος (ΙV) – Κυβερνοέγκλημα 
και εγκλήματα διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών 
(e-banking)
Τύποι του κυβερνοεγκλήματος (V) – Κυβερνοτρομοκρα-
τία
Δικαιοδοσία – Οι ρόλοι της εθνικής και διεθνούς επιβο-
λής της νομοθεσίας
Διεθνής συνεργασία στον έλεγχο του κυβερνοεγκλήμα-
τος
Συμβατότητα διεθνών συμβάσεων για το κυβερνοέ-
γκλημα με τους εθνικούς νόμους
Αμοιβαία νομική βοήθεια: μέθοδοι και προβλήματα – 
Διαδικασίες και   πρακτικές της on-line συνεργασίας για 
τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου
Ψηφιακό αποδεικτικό υλικό, διαφύλαξη και παρουσία-
σή του σε μη Εγκληματολόγους 
Β. Προχωρημένα μαθήματα για ειδικούς
0. Εισαγωγή στο μάθημα για ειδικούς
3. Διερεύνηση του κυβερνοεγκλήματος – Διαδικασίες 
και Τεχνικές
Τεχνικές διερεύνησης του κυβερνοεγκλήματος (Ι)
Τεχνικές διερεύνησης του κυβερνοεγκλήματος (ΙΙ)
Σύστημα διερεύνησης και διαδικασία των προηγμένων 
χωρών
Ποινική διαδικασία και ψηφιακές αποδείξεις 
Modus operandi στο κυβερνοέγκλημα και τεχνικές διε-
ρεύνησης (Ι) – Ιοί, χάκινγκ και botnet. Modus operandi 
στο κυβερνοέγκλημα και τεχνικές διερεύνησης (IΙ)– 
Ηλεκτρονική ανεπιθύμητη παρακολούθηση και ηλε-
κτρονικός βανδαλισμός 
Modus operandi στο κυβερνοέγκλημα και τεχνικές διε-
ρεύνησης (IIΙ) – Ηλεκτρονική απάτη και ψάρεμα
Modus operandi στο κυβερνοέγκλημα και τεχνικές δι-
ερεύνησης (ΙV) – Ηλεκτρονικό εμπόριο και τραπεζικές 
συναλλαγές
Διαφύλαξη και παρουσίαση των ψηφιακών αποδείξεων
Έλεγχος του κυβερνοεγκλήματος και αυτοματοποιημέ-
να συστήματα
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Διαδικτυακή ασφάλεια
Ομάδες καταγραφής περιστατικών – Προτεραιότητες 
και Ενίσχυση Ομαδικού πνεύματος
Διερευνώντας Καλές Πρακτικές – Μελέτες  περίπτωσης
Πρακτική εκπαίδευση – Ασκήσεις
4. Η διερεύνηση του κυβερνοεγκλήματος – Ηλεκτρονι-
κή Εγκληματολογία 

Κατανόηση και εφαρμογή των κανόνων των ψηφιακών 
αποδείξεων
Απόκτηση φωτογραφιών χρήσιμων στα εγκληματολο-
γικά εργαστήρια και διαφύλαξη ψηφιακών αποδείξεων
Έλεγχος με χρησιμοποίηση εργαστηριακών εργαλείων  
(CFTT)
Αναλυτικές διαδικασίες και εγκληματολογικές τεχνικές 
(Ι) – Ανάλυση Προγράμματος
Αναλυτικές διαδικασίες και εγκληματολογικές τεχνικές 
(ΙΙ) – Διαδικτυακή Ανάλυση
Αναλυτικές διαδικασίες και εγκληματολογικές τεχνικές 
(ΙΙΙ) – Ανάλυση Βάσης Δεδομένων
Αναλυτικές διαδικασίες και εγκληματολογικές τεχνικές 
(ΙV) – Ψηφιακή Ανάλυση αποδείξεων
Έρευνα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
Ανάλυση λέξεων-κλειδιών

Ανάλυση διαδικτυακής δραστηριότητας
Μηχανισμοί κρυπτογράφησης και στενογραφίας
Ηλεκτρονικοί κίνδυνοι ασφάλειας και αντιμετώπιση (Ι)
Ηλεκτρονικοί κίνδυνοι ασφάλειας και αντιμετώπιση (ΙΙ)

5.   On-line ειδικά σεμινάρια. Ζητ/ήματα και αντικείμε-
να.

Ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων
Ανηθικότητα  και προσβλητικό/ρατσιστικό υλικό
On-line παιχνίδια και τζόγος
Εκτίμηση των πιθανών απειλών από την ασύρματη τε-
χνολογία
Biomatrix / εφαρμογές βιοπληροφορικής στον κυβερ-
νοχώρο
Ηλεκτρονική πνευματική ιδιοκτησία
Κυβερνοτρομοκρατία – Μελέτη Περίπτωσης
Ειδικά θέματα από τους συμμετέχοντες – Ανοικτό 
forum για ειδικές περιπτώσεις

VΙΙΙ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ που σχετίζονται 
με την ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΜΗΤΡΑ
[Πίνακας του Jonathan J. Rusch, Department of Justice 
(Draft 17/04/2009)]
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ΙΧ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που έχουν σχέση με την 
αρχειοθέτηση των δεδομένων και την κρυπτογράφησή 
τους. Όλα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διελ-
κυστίνδα μεταξύ των ενεργών πολιτών που υπερασπίζο-
νται την ελευθερία διακίνησης ιδεών στο διαδίκτυο και 
της κεντρικής εξουσίας, σχετικά με τη δυνατότητα ή μη 
χρήσης της κρυπτογραφίας και αποκρυπτογράφησης 
των μηνυμάτων, προκειμένου να εξιχνιασθούν και τιμω-
ρηθούν τυχόν διαπραττόμενες εγκληματικές πράξεις.

Σύντομα, η δυνατότητα διαπίστωσης της ταυτότητας 
μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) θα είναι γεγονός. Και 
η ελάχιστη κίνησή μας θα παρακολουθείται. Το γεγο-
νός ότι, ήδη, η δυνατότητα παγκόσμιας ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης έχει δημιουργήσει σημαντικά ζητή-
ματα, όπως προκύπτει από την Έκθεση  Campbell στο 
Ευρωκοινοβούλιο για το σύστημα Echelon, κάθε άλλο 

παρά μας καθησυχάζει. Απαιτείται εγρήγορση, αλλά 
και ιδιαίτερη   εφευρετικότητα, προκειμένου να εξευ-
ρεθεί τρόπος να καταστεί συμβατή, η προστασία των 
δικαιωμάτων των πολιτών τόσο από την κεντρική εξου-
σία, όσο και από τις πιθανές προσβολές τους από τους 
κυβερνοεγκληματίες.
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του Νέστορα Κουράκη
Καθηγητή Νομικής Πανεπιστημίων Αθηνών
 και Λευκωσίας
Τακτικού Μέλους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
 Επιστημών και Τεχνών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΠAΡAΔΕΙΓΜΑ 
ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1                                                     

Ι. Η σημασία, η  νομική εμβέλεια και η αξιολόγηση του 
θεσμού σε γενικό επίπεδο

1. Ο κατ’ οίκον περιορισμός είναι μια μορφή ποινικού 
μέτρου ή τρόπου έκτισης της ποινής που αποτρέπει τον 
εγκλεισμό ενός παραβατικού ατόμου μέσα σε κατάστη-
μα κράτησης, υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο αυτό 
θα παραμένει, ενόλω ή ενμέρει, υπό επιτήρηση στον 
χώρο διαμονής ή κατοικίας του. Για τον έλεγχο και την 
επιτήρηση τού υπό περιορισμό ατόμου γίνεται χρήση, 
τα τελευταία χρόνια, ηλεκτρονικών συστημάτων παρα-
κολούθησης που επιτρέπουν τον γεωεντοπισμό (δηλ. 
GPS), όπως ιδίως το λεγόμενο «βραχιολάκι» ή «μπρα-
σελέ». Ειδικότερα, στα συστήματα αυτά ένας (συνήθως 
αδιάβροχος) ηλεκτρονικός πομπός, εξοπλισμένος με 
φωτοκύτταρο και τοποθετημένος στο χέρι ή το πόδι του 
επιτηρούμενου, εκπέμπει συνεχώς σε ένα δέκτη, συν-
δεδεμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή, σήματα για την 
αναγνώριση της ακριβούς θέσης του ατόμου-φορέα. Ο 
πομπός αυτός μπορεί να είναι «κινητός» (mobile), πράγ-
μα που διευρύνει την παρακολούθηση του επιτηρούμε-
νου και στον ανοικτό συνολικό χώρο, 

1  Επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη με νέα στοιχεία εισήγηση που 
έγινε στο Πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο Ποινικού Δικαίου και Εγκλη-
ματολογίας (Λευκωσία, 6-7.3.2015), με τίτλο: Ο θεσμός του κατ’ οίκον 
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση.  Δημοσιεύθηκε αρχικά στο 
περ. «Ποινικά Χρονικά» ΞΕ’ 2015, σελ. 321-325 και στον Τιμητικό Τόμο 
για τον Χριστόφορο Αργυρόπουλο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, 
σελ. 945-957. 

δημόσιο ή και ιδιωτικό. Σημειώνεται ότι παλαιότερα 
(αλλά ενίοτε και σήμερα) ο έλεγχος γινόταν κυρίως 
μέσω μη προγραμματισμένων («τυχαίων») τηλεφωνικών 
κλήσεων, στις οποίες έπρεπε να απαντά το υπό παρα-
κολούθηση άτομο από επίγεια (σταθερή) τηλεφωνική 
γραμμή και μέσα στον συγκεκριμένο χώρο επιτήρησής 
του.
Η ανάπτυξη του θεσμού, εντασσόμενου στο πλαίσιο των 
εναλλακτικών ή εξωιδρυματικών ποινικών μέτρων ή κυ-
ρώσεων που εκτελούνται στην Κοινότητα (π.χ. κοινωφε-
λής εργασία), σηματοδοτείται στις ΗΠΑ, ως electronic 
monitoring, ήδη κατά τα  

πρώτα έτη της δεκαετίας ’70, ιδίως σε μεγάλα αστικά 
κέντρα, όπως η Ουάσιγκτον, η Καλιφόρνια και η Φλόρι-
ντα, ενώ την επόμενη δεκαετία αρχίζει να εφαρμόζεται 
και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σε συνδυασμό με την υφ’ 
όρον απόλυση (supervised release ή parole) ή την ανα-
στολή της ποινής (probation) (Sentencing Reform Act, 
12.10.1984).
Παράλληλη εξάπλωση γνωρίζει ο θεσμός και στην Ευ-
ρώπη, όπως εν πρώτοις στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου με 
νομοθετική πράξη του 1991 ο θεσμός προβλέφθηκε ως 
τρόπος περιορισμού της κίνησης παραβατικών ανηλί-
κων κατά τις νυκτερινές ώρες –curfew2.
Με νεότερα νομοθετήματα ο θεσμός συμπεριέλαβε 
επίσης περιπτώσεις περιοριστικών όρων για υποδίκους 

2   http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/53/section/12/enacted).  

Το λεγόμενο «βραχιολάκι» στο πόδι ενός επιτηρούμενου 
προσώπου
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ή υφ’ όρον απολυόμενους (2003)3 και πρόληψης της 
τρομοκρατίας (2011)4  

2. Από τις δεκαετίες ’80 και ’90 ο θεσμός αναπτύχθηκε 
περαιτέρω στον Καναδά (1987), τη Σουηδία (1994), την 
Ολλανδία (1995) και στο Βέλγιο (1998).
Επίσης στην Ιταλία το μέτρο υιοθετήθηκε από το 1986 
είτε για «κατ’ οίκον κράτηση» (arrestο domiciliariο - ά. 
284 ιταλΚΠΔ), είτε ως εναλλακτικός τρόπος έκτισης 
μιας ήδη επιβληθείσας ποινής κατά της ελευθερίας 
(detenzione domiciliare, ά. 47 ter ιταλΣωφρΚ)5. 
Περαιτέρω, στη Γαλλία, από τον Δεκέμβριο 1996 έχει 
θεσπισθεί ο δικονομικός θεσμός τoυ «κατ’ οίκον περι-
ορισμού [του υποδίκου] με ηλεκτρονική επιτήρηση» 
(assignation à residence avec surveillance électronique) 
στη θέση της προσωρινής κράτησης, για περιπτώσεις 
στις οποίες η απειλούμενη ποινή κατά της ελευθερίας 
είναι τουλάχιστον δύο ετών για συλλαμβανόμενους ή 
κατηγορουμένους (ά. 142-5 επ. γαλλΚΠΔ), αλλ’ επίσης, 
από τoν Δεκέμβριο 1997, και για καταδίκους, σύμφωνα 
με όσα εκτίθενται κατωτέρω (παρ. 7).
Ως προς τις γερμανόφωνες χώρες, ο θεσμός, που έχει 
επικρατήσει να ονομάζεται «ηλεκτρονικό βραχιολάκι 
ποδιού» (elektronische Fuβfessel), υιοθετήθηκε με κά-
ποια καθυστέρηση και έπειτα από προηγούμενες ενδε-
λεχείς πιλοτικές έρευνες. Ετσι, στην Αυστρία συμπερι-
λήφθηκε τον Σεπτέμβριο 2010 στον Νόμο για την Εκτέ-
λεση Ποινών (=Σωφρονιστικό Κώδικα) και συγκεκριμένα 
στην § 99 Abs. 5 και 5a και στις §§ 156b επ., στη Γερμα-
νία με νομοθετική ρύθμιση του 2011 το μέτρο εντάχθηκε 
στον Ποινικό Κώδικα (§ 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 και Satz 
3 και 4), ενώ και στην Ελβετία ο θεσμός αποτελεί μορ-
φή έκτισης της ποινής (elektronische Überwachung), 
εισηγμένης στον Ποινικό Κώδικα (ά. 79b), από το 2015.
Επιπλέον, ειδικές ρυθμίσεις για τα προαναφερθέντα 
εναλλακτικά ή εξωιδρυματικά μέτρα που εκτελούνται 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_Justice_Act_2003 

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_Prevention_and_
Investigation_Measures_Act_2011

5 https://it.wikipedia.org/wiki/Detenzione_domiciliare και https://
it.wikipedia.org/wiki/Arresti_domiciliari 

  

στην Κοινότητα  περιλαμβάνονται στους Στοιχειώδεις 
Πρότυπους Κανόνες του ΟΗΕ για τα Εξωιδρυματικά 
Μέτρα, 1990 (τους λεγόμενους Κανόνες του Τόκυο)6, 
καθώς και σε Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης7. Επιπρόσθετα, έχουν ήδη δη-
μοσιευθεί αποφάσεις του ΕΔΔΑ, στις οποίες η εφαρ-
μογή εναλλακτικών ποινών αναφέρεται ως τρόπος 
αντιμετώπισης των απαράδεκτων συνθηκών κράτησης 
που προκαλούνται από τον υπερπληθυσμό των κρατου-
μένων –βλ. ιδίως υποθέσεις  Torreggiani και άλλοι κατά 
Ιταλίας (8.1.2013) και Bolech κατά Ελβετίας (29.10.2013), 

6  UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The 
Tokyo Rules) –βλ. τον ιστότοπο:
 https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/tokyorules.
pdf  -πρβλ. μετάφραση αυτών των Κανόνων στο έργο: Αγγ. Πιτσελά, 
Διεθνή Κείμενα Σωφρονιστικής Πολιτικής, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: 
εκδ. Σάκκουλα, 2003, 495-509.

7  Βλ. ιδίως τις υπ’ αρ. R(92) 16: Ευρωπαϊκοί Κανόνες για τις Κυρώ-
σεις και τα Μέτρα που εκτελούνται στην Κοινότητα –European Rules 
on Community Sanctions and Measures˙ R(99) 22: Υπερσυνωστι-
σμός των Φυλακών και Υπερπληθυσμός των Φυλακών –On Prison 
Overcrowding and Prison Population Inflation˙ R(2000) 22: Βελ-
τίωση της Εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανόνων για τις Κυρώσεις 
και τα Μέτρα που εκτελούνται στην Κοινότητα –On Improving the 
Implementation of the European Rules on Community Sanctions and 
Measures˙ και R(2006) 13: Χρήση της προσωρινής κράτησης, όροι 
υπό τους οποίους αυτή λαμβάνει χώρα και πρόβλεψη εγγυήσεων 
ώστε να αποτρέπεται η κατάχρησή της –On the Use of Remand in 
Custody, the Conditions in which it takes place and the Provision of 
Safeguards against Abuse.  

To “βραχιολάκι», όπως χρησιμοποιείται π.χ. στην Ελβετία. 
Εχει βάρος μόλις 180  γραμμαρίων.
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κατ’ εφαρμογή, αντιστοίχως, των ά. 3 και 5 § 3 της 
ΕΣΔΑ8.

3. Η ανάπτυξη του θεσμού οφείλεται στα σημαντικά 
πλεονεκτήματά του: Οχι μόνον αντιμετωπίζονται τα 
χρόνια προβλήματα υπερσυνωστισμού των φυλακών, 
που έχουν λάβει οξεία μορφή σε πολλές χώρες9, αλλ’ 
ακόμη αποτρέπονται τα λεγόμενα «δεινά της φυλάκι-
σης» (“pains of imprisonment”, κατά την κλασική έκ-
φραση του Gresham Sykes), όπως ιδίως η απόσπαση 
του καταδικαζόμενου ή κατηγορούμενου και εγκλειό-
μενου από τον οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό/ 
επαγγελματικό του περίγυρο, ο κοινωνικός του στιγμα-
τισμός, η ενδεχόμενη ιδρυματοποίησή του και ιδίως ο 
συγχρωτισμός του με επικίνδυνους εγκληματίες, που 
τον «μυούν» στα της «τέχνης του εγκλήματος». 
Και όλα αυτά, χωρίς, από την άλλη πλευρά, να στερείται 
ο κατ’ οίκον περιορισμός τον στιγματιστικό/ συμβολικό 
χαρακτήρα της ποινής, ούτε και ο επιτηρούμενος υπό-
δικος ή κατάδικος να μπορεί να κυκλοφορεί ανεξέλε-
γκτος μέσα στον κοινωνικό ιστό, πράγμα το οποίο ευλό-
γως θα δημιουργούσε στους άλλους πολίτες αισθήματα 
ανασφάλειας10. 

8 Το κείμενο των αποφάσεων στις υποθέσεις αυτές  μπορεί να 
αναζητηθεί διαδικτυακά στον ιστότοπο του ΕΔΔΑ: http://hudoc.
echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4212710-
5000451#{%22itemid%22:[%22003-4212710-5000451%22]} και 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{%22item
id%22:[%22001-127398%22]} . Πρβλ. και Παν. Βογιατζή, Τα εναλλακτι-
κά της κράτησης μέτρα στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΠοινΔικ 17:2014, 59-64: 62.   

9 Σε αυτά μόνο εστιάζει, πάντως, η Αιτιολογική Εκθεση του ν. 
4205/2013 «περί ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και 
κρατούμενων σε άδεια», με τον οποίο εισήχθη ο θεσμός στην Ελλάδα: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-
b950-340c4fb76a24/%20h-ilkat-eis.pdf σελ. 1

10 Υπό μία έννοια, ο θεσμός του κατ’ οίκον περιορισμού (με ηλεκτρο-
νική επιτήρηση)  συνδυάζει στον χώρο της ποινολογίας αντιλήψεις 
τόσο του ελέγχου όσο και της κοινωνικής πρόνοιας και μπορεί έτσι 
–σε θεωρητικό επίπεδο- να τύχει κάποιας αποδοχής από υποστηρι-
κτές και των δύο αυτών προτύπων αντεγκληματικής πολιτικής, έστω 
και εάν αυτοί προέρχονται από διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα –
πρβλ. Χαρ. Δημόπουλου, Η κρίση του θεσμού της φυλακής και οι μη 
φυλακτικές κυρώσεις, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1998, 
ιδίως σελ. 420-422.  

Αλλά και από την άποψη της ειδικής πρόληψης, το να 
μένει ο δράστης κατά βάση έγκλειστος στον χώρο δια-
μονής του, φορώντας μάλιστα στο χέρι ή στο πόδι ένα 
«βραχιολάκι», του δημιουργεί μία κάθε άλλο παρά ευ-
χάριστη κατάσταση, συνεπεία της οποίας θα σκεφθεί 
στο μέλλον πολύ σοβαρά να ξαναεγκληματήσει. Ταυτό-
χρονα, ο θεσμός, ασκώντας αυτή την ψυχολογική επί-
δραση στον επιτηρούμενο, ενδέχεται κατά περίπτωση 
να του ενισχύει σε μια μονιμότερη βάση το αίσθημα 
προσωπικής ευθύνης και αυτοπειθαρχίας, καθώς θα του 
υπενθυμίζει συνεχώς την ανάγκη να συμπεριφέρεται 
σύμφωνα με τον νόμο. 
Περαιτέρω, ο θεσμός αυτός είναι σε θέση να λειτουρ-
γήσει και προληπτικά για την ασφάλεια της κοινωνίας, 
η οποία μπορεί έτσι να προφυλάσσεται –μέσω γεωε-
ντοπισμού- από υπότροπους εγκληματίες (ιδίως όσους 
επιδίδονται σε σεξουαλικά βίαιες πράξεις) ή και από 
δράστες ενδοοικογενειακής βίας, όπως π.χ. συμβαίνει 
στη Γαλλίας (κατωτ., παρ. 7), ενώ τελευταία έχει αρχίσει 
στις Η.Π.Α. να συνδυάζεται η συσκευή γεωεντοπισμού 
και με εξάρτημα ανάλυσης της αναπνοής για ανίχνευση 
αλκοόλ (σε συντομογραφία: SCRAM). Τέλος, δεν είναι 
μικρής σημασίας και το γεγονός ότι με την ηλεκτρονι-
κή επιτήρηση εξοικονομούνται σημαντικά κρατικά κον-
δύλια σε σύγκριση με τα έξοδα του εγκλεισμού (στην 
Ελλάδα ο κάθε κρατούμενος υπολογίζεται ότι κοστίζει 
περί τα 840 ευρώ τον μήνα!)11, κονδύλια τα οποία μπο-
ρούν έτσι να διατίθενται για την κοινωνική πρόληψη 
του εγκλήματος (ιδίως της παραβατικότητας των νέων) 
και για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης στις ήδη 
υπάρχουσες φυλακές, που άλλωστε θα μπορούν να 
έχουν μειωμένο αριθμό κρατουμένων λόγω της ηλε-
κτρονικής επιτήρησης. 

4. Περαιτέρω, από πόρισμα έρευνας που διεξήχθη στις 
ΗΠΑ12, προκύπτει ότι  οι ίδιοι οι υποβληθέντες σε κατ’ 

11   Σχετική μελέτη για το θέμα αυτό είχε παρουσιασθεί από το Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης τον Φεβρουάριο 2016:
https://www.kathimerini.gr/society/849948/yp-dikaiosynis-10-000-
eyro-to-chrono-gia-kathe-kratoymeno/  

12  Τerry L. Baumer / Robert I. Mendelsohn, Electronically Monitored  
Home Confinement: Does it work?, in: Jim Byrne/ Arthur J. Lurigio/ 
Joan Petersiglia (eds.), Smart Sentencing. The Emergence of 
Intermediate Sanctions, Sage, 1992, 60-62.
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οίκον περιορισμό χαρακτηρίζουν εν γένει το μέτρο ως 
«καλύτερο από φυλακή» (better than jail)  και περίπου 
οι μισοί (46,2%) θεωρούν την αναγκαστική κατ’ οίκον 
παραμονή τους ως «ανεκτή» έως «πολύ ανεκτή», αν 
και όλοι σχεδόν  ανέφεραν ότι δοκίμασαν ανία προτού 
προσαρμοσθούν στην εφαρμογή του μέτρου. Σημαντι-
κό είναι  ακόμη να σημειωθεί εδώ, ότι  κατά τους ίδιους 
ερευνητές, το ποσοστό υποτροπής των ενλόγω καταδι-
κασθέντων δεν υπερβαίνει το 4%. Επίσης, σε παρεμφε-
ρή συμπεράσματα κατέληξε έρευνα με συνεντεύξεις 
64 υποβληθέντων σε κατ’ οίκον περιορισμό στο πρό-
γραμμα “Daytona Beach” της Florida, όπου τα 2/3 των 
ερωτηθέντων θεώρησαν ότι άλλαξε ριζικά η ζωή τους 
επί τα βελτίω13. Πάντως, ορισμένα άλλα προγράμματα 
που εφαρμόσθηκαν ειδικότερα σε χρήστες ουσιών, δεν 
φαίνεται να είχαν επιτυχία, και τούτο για λόγους που 
αφορούσαν είτε τους επιμελητές – κοινωνικούς λει-
τουργούς, είτε και τους ίδιους τους δράστες14. Επίσης, 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η εφαρμογή των 
προγραμμάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης, τουλάχιστον 
όσον αφορά την «προδικαστική φάση», δεν είναι ιδιαί-
τερα μεγάλη, δεδομένου ότι σε διεξαχθείσα έρευνα 
στις [τότε: 2009] 28 χώρες από τις οποίες συνελέγησαν 
στοιχεία, μόνον οι 7 είχαν αυτό το είδος εναλλακτικού 
μέτρου αντί για προσωρινή κράτηση15

13 Βλ. J.R. Lilly/ R.A. Ball/ J. Wright, Home Incarceration with 
Electronic Monitoring in Kenton County, Kentucky: An Evaluation, 
in: Belinda R. McCarthy (ed.), Intermediate Punishments: Intensive 
Supervision, Home Confinement and Electronic Surveillance, New 
York: Criminal Justice Press, 1987, 189 επ. Αλλα ενδιαφέροντα ερευ-
νητικά πορίσματα για τις εμπειρίες κρατουμένων από την εφαρμογή 
του μέτρου, καθώς και για την αποδοχή του μέτρου από τους πολίτες 
βλ. ιδίως στη μονογραφία της Εριφύλης Μπακιρλή: Σύγχρονη Τεχνο-
λογία & Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα: εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 
2019, σελ. 161 επ.

14  Βλ. R. Watts/ D. Glaser, Electronic Monitoring of Drug Offenders in 
California, in: Jim Βyrne et al. (eds.), ανωτ. (σημ. 12), 68 επ.

15  A. van Kalmthout/ C. Morgenstern (eds.), Pre-trial Detention in 
Europe, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2009, 96, κατά παραπο-
μπή των Μiranda Boone/ Martine Herzog-Evans, Decision-Making 
and Offender Supervision, in: Fergus McNeill/ Kristel Beyens (eds.), 
Offender Supervision in Europe, London: Palgrave Macmillan, 2013, 
51-96: 61, 65˙ πρβλ. και Hans-Jörg Albrecht/ Anton van Kalmthout 
(eds.), Community Sanctions in Europe and North America, Freiburg/
Br.: Max-Planck Institut für ausländisches und internationales 

5. Βέβαια, στον αντίποδα αυτών των πλεονεκτημάτων 
καταγράφονται και ορισμένα επιχειρήματα για μειονε-
κτήματα του θεσμού, όπως ιδίως το ότι η εγκατάσταση 
ηλεκτρονικής επιτήρησης στον χώρο διαμονής ή κατοι-
κίας μπορεί να οδηγήσει σε προσβολή του δικαιώματος 
επί του ιδιωτικού βίου (privacy, privauté), του ασύλου 
της κατοικίας, αλλά και του δικαιώματος για σεβασμό 
των προσωπικών δεδομένων, γενικότερα, δε, σε μια 
προσβολή βασικών στοιχείων της αξιοπρέπειας και της 
προσωπικότητας του ατόμου. Προσβολή, που παραπέ-
μπει ενίοτε στην ατμόσφαιρα ηλεκτρονικής καταπίεσης 
που τόσο εύστοχα περιέγραψε ο George Orwell ήδη 
από το 1949 στο κλασικό μυθιστόρημά του «1984», ή και 
στην «καφκική» ατμόσφαιρα του «πανοπτικού κράτους» 
που αναλύει γλαφυρά ο Michel Foucault στο έργο του 
«Επιτήρηση και Τιμωρία».  Επιπλέον, στα μειονεκτήματα 
του θεσμού εντάσσεται και ο κίνδυνος μιας υπέρμετρης 
χρησιμοποίησής του χωρίς αυτή να δικαιολογείται από 
τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και τις ανά-
γκες της κοινωνίας, με αποτέλεσμα να διευρύνεται έτσι 
ο ιστός της ποινικής καταστολής (net widening) από 
τους εφαρμοστές του νόμου16.
Στο μέτρο που αυτή η επιχειρηματολογία έχει στοιχεία 
βασιμότητας και μολονότι ο κατ’ οίκον περιορισμός με 
ηλεκτρονική παρακολούθηση εμφανίζεται κατ’ αρχήν, 
έναντι του εγκλεισμού, ως το μικρότερο κακό (το «μη 
χείρον»), καθώς αποτελεί περιορισμό και όχι στέρηση 
της ελευθερίας, όμως είναι προφανές ότι, για την επιτυ-
χή εφαρμογή του θεσμού προϋποτίθεται η δημιουργία 
ασφαλιστικών δικλείδων που θα περιορίζουν την παρα-
κολούθηση και επιτήρηση στο απολύτως αναγκαίο κατά 
τις περιστάσεις επίπεδο ενός Κράτους Δικαίου.

Strafrecht, 2002, 586 επ., όπου μάλιστα αναφέρεται ότι από τις κυρώ-
σεις ή τα μέτρα κοινοτικού σωφρονισμού, μόνον η κοινωφελής εργα-
σία είχε τότε (2002) γνωρίσει διάδοση στην πράξη.    

16 Για το πρόβλημα αυτό βλ. π.χ. Θεόδ. Παπαθεοδώρου,  Επιτηρού-
μενη Δημοκρατία. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των πολιτών στην 
κοινωνία της διακινδύνευσης, Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2009, ιδίως σελ. 
139 επ. και Νικ. Κουλούρη, Επιτήρηση και Ποινική Δικαιοσύνη. Οι εναλ-
λακτικές κυρώσεις και η διασπορά της φυλακής, Αθήνα: Νομική Βιβλι-
οθήκη, 2009, ιδίως σελ. 157 επ., 212 επ. και 255 επ. Υπογραμμίζεται πά-
ντως ότι εν προκειμένω, σε αντίθεση με άλλα μέτρα, για την επιβολή 
της ηλεκτρονικής επιτήρησης απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση 
του υπόδικου ή καταδικαζόμενου.
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6. Από τις αναπτύξεις που προηγήθηκαν προκύπτει ότι ο 
θεσμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο κατά την ποινι-
κή προδικασία, ως εναλλακτικό μέτρο αντί για την προ-
σωρινή κράτηση του υποδίκου, όσο επίσης ως μέτρο για 
την έκτιση μιας στερητικής ποινής της ελευθερίας, π.χ. 
σε συνδυασμό με την υφ’ όρον απόλυση ή την υφ’ όρον 
αναστολή εκτέλεσης της ποινής, ή επίσης κατά την έκτι-
ση της ποινής, μέσω των αδειών κρατουμένων. 
Ακόμη, κατά την πορεία εξέλιξης του θεσμού και ανά-
λογα με την έκταση ελευθερίας που παρέχεται στο υπό 
επιτήρηση άτομο, διαμορφώθηκαν περισσότερες δυνα-
τότητες κατ’ οίκον περιορισμού: από την απλή παραμο-
νή του ατόμου στο σπίτι του κατά τις νυκτερινές ώρες 
(συνήθως 7 μ.μ. - 7 π.μ.: curfew), έως την έξοδό του από 
το σπίτι μόνο για επαγγελματικούς ή άλλους σοβαρούς 
λόγους (home confinement ή home detention) και έως 
την κράτησή του επί συνεχούς σχεδόν βάσεως μέσα 
στο σπίτι (home incarceration).

7. Tέλος, διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανά χώρα 
και ως προς το είδος των παραβατικών ατόμων που τί-
θενται υπό παρακολούθηση. Στη Γαλλία, π.χ., ο θεσμός 
εφαρμόζεται με  απόφαση του Δικαστή Εκτέλεσης Ποι-
νών για καταδίκους με επιβαλλόμενη ή υπολειπόμενη 
ποινή έως δύο έτη (ά. 723-7 επ. γαλλΚΠΔ σε συνδ. με ά. 
132-26-1 γαλλΠΚ) και επίσης για καταδικαζόμενους σε 
ποινή κατά της ελευθερίας άνω των επτά ετών ή, για 
ποινή άνω των πέντε ετών όσων χαρακτηρίζονται ως 
επικίνδυνοι υπότροποι, οπότε η ηλεκτρονική επιτήρηση 
καλύπτει στις περιπτώσεις αυτές ένα διάστημα τουλά-
χιστον δύο ετών, ή, τέλος, για βαρυποινίτες, μετά την 
έκτιση της ποινής, οπότε προβλέπεται περαιτέρω πα-
ρακολούθηση αυτών των καταδίκων (placement sous 
surveillance électronique mobile –ά. 131-36-10 γαλλΠΚ). 
Αξιοσημείωτο είναι, ότι με ειδική ρύθμιση έχει προβλε-
φθεί στο γαλλικό ποινικό δίκαιο ότι όσοι βιαιοπραγούν 
κατά των συζύγων ή συντρόφων τους ή και κατά των 
παιδιών τους, τίθενται επίσης σε κατ’ οίκον περιορισμό 
με ηλεκτρονική επιτήρηση, έπειτα από γνωμοδότηση 
για την επικινδυνότητά τους και εφόσον καταδικασθούν 
σε ποινή τουλάχιστον δύο ετών (ά. 131-36-12-1 γαλλΠΚ). 
Ανάλογη μεταχείριση ηλεκτρονικής επιτήρησης μπορεί, 
τέλος, να έχουν οι ίδιοι δράστες και στο στάδιο της 
προδικασίας, εφόσον τους απαγγελθεί σχετική κατηγο-

ρία (ά. 142-12-1 γαλλΚΠΔ). 
Eξάλλου, στις ΗΠΑ (ομοσπονδιακό επίπεδο), ο κατ’ 
οίκον περιορισμός σε περίπτωση π.χ. αναστολής εκτέ-
λεσης της ποινής υιοθετήθηκε αρχικά να αφορά αξιό-
ποινες πράξεις κατά της ιδιοκτησίας έως 10.000 δολά-
ρια ή πράξεις κατοχής και μικροεμπορίας ναρκωτικών 
(λ.χ. έως ένα κιλό μαριχουάνας) (https://www.ncjrs.gov/
pdffiles1/Digitization/108466NCJRS.pdf).                                                                                 

ΙΙ. Το νομοθετικό πλαίσιο του θεσμού στην Ελλάδα

8. Στην Ελλάδα, η εισαγωγή του θεσμού έγινε με αρκε-
τή καθυστέρηση, μόλις το 2013, με τον νόμο 4205/2013 
«περί ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων 
και κρατούμενων σε άδεια». Ωστόσο ο νόμος αυτός, σε 
αντιστάθμισμα της εν λόγω καθυστέρησης, εμφανίζει 
κατ’ αρχήν μια σχετική νομοτεχνική και ουσιαστική 
πληρότητα, με εξαίρεση πάντως τα σημεία ως προς τα 
οποία θα γίνει λόγος κατωτέρω (ιδίως παρ. 10 και 11). 
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί εδώ, ότι ήδη με τη θέσπι-
ση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας το 1951, η Ελλάδα 
στο άρθρο 281 (που ισχύει ακόμη) είχε εισαγάγει μια 
πρώτη μορφή του θεσμού και συγκεκριμένα για συλ-
λαμβανόμενο που θα μπορούσε «κατά τις περιστάσεις» 
να κρατείται και «στο σπίτι του υπό φρούρηση, στην 
περίπτωση όμως αυτή με δικά του έξοδα, ωσότου εκ-
δοθεί το ένταλμα προσωρινής κράτησης ή απολυθεί». 
Εντούτοις η εν λόγω κράτηση κατ’ οίκον ενός συλλαμ-
βανομένου δεν φαίνεται να εφαρμόσθηκε κατά το πα-
ρελθόν, παρά μόνο με την ειδικότερη μορφή της κατ’ 
οίκον φρούρησης για πολιτικά πρόσωπα σε περιόδους 
δικτατορίας ή πολιτικής ανωμαλίας. Eπίσης, με το ά. 5 
του ν. 3904/2010 εισήχθη στον ΠΚ το ήδη καταργηθέν 
ά. 56 (στη θέση του βλ. ήδη ά. 105 ΠΚ), με το οποίο πα-
ρεχόταν η δυνατότητα για κατ’ οίκον κράτηση ως προς 
άτομα άνω των 75 ετών που καταδικάζονται σε ποινή 
φυλάκισης, με παράλληλη υποχρέωσή τους για εμφάνι-
ση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους σε 
τακτά χρονικά διαστήματα.

9.  Στον νόμο 4205/2013 μπορεί κανείς να διακρίνει 
τρεις κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στο 
μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, όπως άλλωστε 
προαναγγέλλει και ο τίτλος του νόμου: (α) τους υποδί-
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κους, (β) τους υφ’ όρον απολυόμενους καταδίκους και 
(γ) τους κρατουμένους σε άδεια (άρα, όχι τους καταδι-
καζόμενους σε υφ’ όρον αναστολή εκτέλεσης της ποι-
νής). Σημειώνεται ότι τα μέτρα εφαρμογής του θεσμού 
αποφασίζονται κατά περίπτωση από τις δικαστικές ή 
εισαγγελικές αρχές ή τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα, 
η δε τήρησή τους εποπτεύεται από τις ενλόγω αρχές. 
Πιο αναλυτικά για τις εν λόγω κατηγορίες προσώπων:

10. Στην περίπτωση των υποδίκων, ο θεσμός έχει τη 
μορφή περιοριστικού όρου (πρβλ. ά. 282 § 3 ΚΠΔ) και 
τίθεται ως ενδιάμεσο μέτρο ανάμεσα στους λοιπούς 
περιοριστικούς όρους και στην προσωρινή κράτηση. 
Επομένως, ο κατ’ οίκον περιορισμός προηγείται πάντα 
της εξέτασης του ενδεχομένου επιβολής προσωρινής 
κράτησης και επιβάλλεται αντί γι’ αυτήν με διάταξη του 
Ανακριτή όταν οι λοιποί περιοριστικοί όροι δεν κρίνο-
νται επαρκείς «για να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης 
νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον 
οποίο επιβλήθηκαν [οι περιοριστικοί όροι] θα παραστεί 
οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα 
υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης» (ά. 282 § 2 
ΚΠΔ).
Η έννοια, εδώ, του περιοριστικού όρου του κατ’ οίκον 
περιορισμού με ηλεκτρονική επίβλεψη είναι, κατά τη 
διατύπωση του νόμου (ά. 284 § 1 ΚΠΔ), «να μην εξέρ-
χεται [ο κατηγορούμενος] από συγκεκριμένο και ειδικά 
ορισμένο στην διάταξη του ανακριτή κτίριο ή σύμπλεγμα 
κτιρίων, που αποδεδειγμένα συνιστά τον τόπο διαμονής 
ή κατοικίας του», όπως αυτός ορίζεται στην ανακριτι-
κή διάταξη. Ωστόσο, κατά την ίδια αυτή ρύθμιση, που 
αναμφίβολα αποτελεί βελτίωση σε σχέση με το προϊ-
σχύσαν ά. 283Α § 1, «η διάταξη που επιβάλλει τον κατ’ 
οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να 
ορίζει την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον τόπο δια-
μονής ή κατοικίας του κατηγορουμένου, στην οποία 
θα μπορεί αυτός να κινείται για την κάλυψη βασικών 
βιοτικών αναγκών του», π.χ. πηγαίνοντας σε γειτονικό 
φαρμακείο ή παντοπωλείο. Περαιτέρω, προβλέπεται 
στο ά. 284 § 1 ΚΠΔ ότι «ο κατηγορούμενος υποχρεούται 
να μην επεμβαίνει ή επιδρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο στα 
ηλεκτρονικά μέσα και στα συναφή με την επιτήρηση δε-
δομένα προσωπικού χαρακτήρα» και ότι «αρμόδια υπη-
ρεσία παρακολουθεί και καταγράφει μέσω συστήματος 

γεωεντοπισμού, μόνο τη γεωγραφική θέση του κατηγο-
ρουμένου και τηρεί σχετικό αρχείο»17. 
Είναι όμως εδώ πρόδηλο, ότι εφόσον με τη συσκευή 
του γεωεντοπισμού μπορεί να προσδιορίζεται ανά 
πάσα στιγμή η γεωγραφική θέση του υποδίκου ακόμη 
και όταν αυτός μεταβαίνει σε γειτονικά καταστήματα, 
ο περιορισμός του τελευταίου μόνο μέσα στη συγκεκρι-
μένη περίμετρο του χώρου διαμονής ή κατοικίας του 
για ολόκληρη την ημέρα  αποτελεί ιδιαίτερα σκληρό και 
δυσανάλογα βαρύ μέτρο. Η παροχή, συνεπώς, της δυ-
νατότητας στον υπόδικο να συνεχίσει την εργασία του 
και να μπορεί, επιπλέον, να εξέρχεται μακριά από την 
κατοικία του για άλλους σημαντικούς λόγους, π.χ. για 
εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, όπως αντί-
στοιχα συμβαίνει και με τους υφ’ όρον απολυόμενους 
(ά. 110Α § 6 ΠΚ), είναι κάτι που, πιστεύω, ότι θα αποτε-
λούσε μιαν εξαίρετη περαιτέρω βελτίωση του θεσμού 
στο επίπεδο της προδικασίας, πολύ περισσότερο αφού 
στην περίπτωση του υποδίκου δεν έχει ακόμη αποδει-
χθεί η ενοχή του (τεκμήριο αθωότητας!) και επομένως 
τα εις βάρος του περιοριστικά μέτρα πρέπει να είναι τα 
απολύτως αναγκαία, σύμφωνα και με τη συνταγματική 
αρχή της αναλογικότητας (ά. 25 § 1 εδ. β’ Συντ.). 

11. Ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης του κατ’ οίκον 
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ως περιοριστι-
κού όρου αντί για προσωρινή κράτηση, ο νομοθέτης 
θέτει τέσσερις ειδικότερους όρους: α) Να διώκεται ο 
κατηγορούμενος για κακούργημα (ά. 284 § 2 ΚΠΔ) λόγω 
επαρκών (σοβαρών) ενδείξεων ενοχής ότι ετέλεσε την 
αποδιδόμενη σε αυτόν εγκληματική πράξη (υπενθυμί-
ζεται ότι και η προσωρινή κράτηση κατ’ ά. 286 § 1 ΚΠΔ 
μπορεί κατά κανόνα να επιβληθεί μόνον αν 

17   Στην Αιτιολογική Εκθεση του ισχύοντος Κώδικα Ποινικής Δικονομί-
ας αναφέρεται ειδικότερα το εξής για τις ρυθμίσεις 284 και 285 ΚΠΔ 
που εισήχθησαν στον εν λόγω Κώδικα προς βελτίωση της έως τότε 
διάταξης του ά. 283Α προϊσχύσαντος ΚΠΔ: «…Ο ειδικότερος όρος 
του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και οι προϋπο-
θέσεις επιβολής του αναλύονται στα άρθρα 284 και 285 ΣχΚΠΔ. Η αυ-
τοτελής ρύθμισή τους διευκολύνει  την απρόσκοπτη εφαρμογή τους 
και αποτρέπει την πιθανότητα σύγχυσης ως προς το πεδίο εφαρμο-
γής τους και λοιπές δυσλειτουργίες  που θα δυσχέραιναν την ευρεία 
εφαρμογή αυτού του τόσο χρήσιμου και αποτελεσματικού εναλλακτι-
κού μέτρου» - βλ. τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σε έκδ. Π.Ν. Σάκ-
κουλα, Νοέμβριος 2019, με επιμ. Θωμά Σάμιου, ά. 110Β, σελ. 434-435. 
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ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα), β) Να 
έχει ο κατηγορούμενος γνωστή διαμονή στη χώρα, γ) 
Να συναινεί στο μέτρο, διατυπώνοντας σχετικό αίτημα, 
και δ) Να τεκμηριώνεται αιτιολογημένα σκοπός εκ μέ-
ρους του φυγής ή πιθανότητα διάπραξης νέων εγκλη-
μάτων, και τούτο να προκύπτει από συγκεκριμένα στοι-
χεία, όπως αμετάκλητες καταδίκες για ομοειδείς αξι-
όποινες πράξεις στην πρώτη περίπτωση και προπαρα-
σκευαστικές ενέργειες για διευκόλυνση της φυγής του 
ή φυγοδικίες κατά το παρελθόν στη δεύτερη περίπτωση 
(ά. 284 § 2 ΚΠΔ). Η τελευταία αυτή υπό (δ) προϋπόθεση 
εμφανίζεται όμως να είναι άστοχη και χωρίς να αφή-
νει περιθώρια ευελιξίας στους δικαστικούς λειτουργούς 
που θα λάβουν τη σχετική απόφαση για τον κατ’ οίκον 
περιορισμό του κατηγορουμένου. Πράγματι, εάν συ-
ντρέχει αυτή η προϋπόθεση, που κατ’ ουσίαν ταυτίζεται 
με εκείνην για την επιβολή προσωρινής κράτησης (και 
εκεί πρέπει ο υπόδικος, κατ’ ά. 286 § 1 ΚΠΔ, να τεκμαί-
ρεται αποδεδειγμένα ως ύποπτος φυγής ή διάπραξης 
νέων εγκλημάτων), τότε γιατί οι εφαρμοστές του νόμου 
να προτιμήσουν σε πρακτικό επίπεδο τον κατ’ οίκον πε-
ριορισμό; Και είναι βέβαια αντιληπτό,  ότι ο νομοθέτης 
επέλεξε αυτή τη διατύπωση ώστε να δημιουργήσει με 
τον κατ’ οίκον περιορισμό ένα ακριβές υποκατάστα-
το της προσωρινής κράτησης, στο οποίο να υπάρχουν 
απλώς ως πρόσθετες προϋποθέσεις η συναίνεση του 
υποδίκου στο μέτρο και η «γνωστή» του διαμονή. Η έως 
τώρα, όμως, πρακτική των δικαστηρίων έχει δείξει ότι 
έστω και αν συντρέχουν αυτές οι δύο πρόσθετες προ-
ϋποθέσεις (συναίνεση και γνωστή διαμονή), επιβάλλε-
ται κατά κανόνα προσωρινή κράτηση και όχι κατ’ οίκον 
περιορισμός18. Πολύ επιτυχέστερη θα ήταν, λοιπόν, μια 

18   Το πόσο ρευστές και ασαφείς είναι οι προϋποθέσεις για τη χορή-
γηση ή όχι στον υπόδικο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική 
επιτήρηση φάνηκε και από την περίπτωση επώνυμου κατηγορουμένου 
για υπόθεση οπλικών συστημάτων, όπου ο μεν εισαγγελέας επρότεινε 
την απόρριψη της σχετικής αίτησης, ενώ το Συμβούλιο την αποδέ-
χθηκε: ΣυμβΠλημΑθ 1463/2016, περ. «Ποινική Δικαιοσύνη», 19: 2016: 
912-922. Επίσης, και κατά το Πόρισμα της τριμελούς Ομάδας Εργα-
σίας που αναφέρεται κατωτέρω (παρ. 25), έως τον Μάρτιο 2016 είχαν 
υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές 22 αιτήματα κρατουμένων 
για χορήγηση του μέτρου, αλλά είχαν γίνει δεκτά μόνο 2 (!), πράγμα 
που σημαίνει ότι οι προϋποθέσεις του μέτρου, όπως είναι τώρα διατυ-
πωμένες, δεν ευνοούν την ευρύτερη εφαρμογή του, χωρίς βέβαια να 

ρύθμιση που δεν θα έθετε ως προϋπόθεση για την ηλε-
κτρονική επιτήρηση το να έχει προβεί αποδεδειγμένα ο 
κατηγορούμενος σε «προπαρασκευαστικές ενέργειες» 
για να διευκολύνει τη φυγή του ή να έχει υπάρξει «κατά 
το παρελθόν […] φυγόδικος», κ.λπ. (ά. 284 § 2 περ. (α’) 
ΚΠΔ). Αλλωστε, ο υπό επιτήρηση υπόδικος, έχοντας συ-
νεχώς επάνω του το «βραχιολάκι» με τη μορφή κινητού 
πομπού παρακολούθησης, μπορεί εύκολα να εντοπίζε-
ται οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή και άρα να συλλαμ-
βάνεται όταν επιχειρεί να διαφύγει, χωρίς επομένως 
να είναι απαραίτητο να διαπιστώνεται σ’ αυτόν εκ των 
προτέρων κάποιος «αποδεδειγμένος» κίνδυνος φυγής. 
Θα αρκούσε, λοιπόν, ως τέταρτη προϋπόθεση αφενός 
η αναφορά σε κίνδυνο τέλεσης νέων εγκλημάτων, κατά 
την αντίστοιχη ρύθμιση του ά. 110Α § 7 ΠΚ σε συνδ. με 
ά. 106 § 1 ΠΚ, και αφετέρου μία απλή παραπομπή στην 
προαναφερθείσα (ανωτ., παρ. 10) γενική διατύπωση του 
ά. 282 § 2 ΚΠΔ ότι εκείνος στον οποίο επιβάλλεται το 
μέτρο «θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο 
δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της από-
φασης». Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο ρύθμισης, το οποίο συνά-
δει επίσης με την ήδη προαναφερθείσα συνταγματική 
αρχή της αναλογικότητας, ο υπό συζήτηση θεσμός θα 
μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα αληθινά ενδιάμεσο 
στάδιο και θα άφηνε στον δικαστή κατά την προδικα-
σία τη διακριτική ευχέρεια να χορηγεί πιο εύκολα τον 
κατ’ οίκον περιορισμό αντί για την επιβολή προσωρινής 
κράτησης, ενώ ταυτόχρονα θα παρείχε στον υπόδικο 
τη δυνατότητα να εξέρχεται από τον τόπο περιορισμού 
του για λόγους που θα τον βοηθούν στην κοινωνική 
του (επαν)ένταξη, όπως για εργασία, σπουδές, κ.λπ., 
σε αντιστοιχία με όσα προβλέπονται για τους υφ’ όρον 
απολυόμενους καταδίκους υπό ηλεκτρονική επιτήρηση: 
ά. 110Α § 6 ΠΚ (βλ. ανωτ., παρ. 10 και κατωτ., παρ. 14). 
Βέβαια, θα μπορούσε εδώ να διατυπωθεί η σκέψη ότι 
εάν χαλαρώσουν για υποδίκους οι προϋποθέσεις του 
κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, ανα-
κύπτει ο κίνδυνος να επιβάλλεται αυτό το μέτρο και σε 

αποκλείεται και το ότι υπό το προηγούμενο καθεστώς, οπότε εξαιρού-
νταν από τη ρύθμιση συγκεκριμένα σοβαρά κακουργήματα, ορισμέ-
νοι κρατούμενοι που είχαν τελέσει τέτοια εγκλήματα ζητούσαν παρά 
ταύτα να υπαχθούν στο μέτρο –πρβλ. ΣυμβΠλημΑμφ 3/2016, ΠοινΔικ 
19: 2016, 82-85: 85.
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περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δικαιολογη-
μένο από τις εκάστοτε περιστάσεις και άρα να επέρχε-
ται έτσι διεύρυνση του ιστού της ποινικής καταστολής 
(net widening). Ωστόσο, απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο 
υπάρχει η ασφαλιστική δικλίδα ότι το μέτρο της ηλε-
κτρονικής επιτήρησης επιβάλλεται κατά νόμο μόνο με 
τη σύμφωνη γνώμη και συναίνεση του κατηγορουμένου, 
ο οποίος και μόνος θα κρίνει εάν το μέτρο θα αποβεί 
τελικά προς όφελός του.  

12. Το μέτρο εφαρμόζεται  (ά. 284 § 7 ΚΠΔ) και για ανη-
λίκους άνω των 15 ετών, εφόσον η πράξη για την οποία 
αυτοί κατηγορούνται απειλείται με ποινή κάθειρξης και 
εμπεριέχει στοιχεία βίας ή στρέφεται κατά της ζωής ή 
της σωματικής ακεραιότητας (πρβλ. ά. 127 § 1 ΠΚ). Ση-
μειώνεται ακόμη ότι, σύμφωνα με την Αιτιολογική Εκ-
θεση (σελ. 4), μόνη η άρνηση του κατηγορουμένου να 
συναινέσει στο μέτρο δεν τον καθιστά ύποπτο φυγής ή 
διάπραξης νέων εγκλημάτων και δεν αρκεί για την επι-
βολή σ’ αυτόν προσωρινής κράτησης. Τέλος, σε σχέση 
με ζητήματα διάρκειας, ανωτάτων ορίων κ.λπ., το μέτρο 
διαρρυθμίζεται και για τις δύο περιπτώσεις (ενηλίκων 
και ανηλίκων), όπως και στην προσωρινή κράτηση, να 
έχει διάρκεια το πολύ έξι μηνών, με δυνατότητα παρά-
τασης για (μόνο) άλλους τρεις μήνες. Πάντως, όπως 
έχει κριθεί με την απόφαση ΟλομΣυμβΑΠ 2/2018, 533-
535: 535 στήλη α’, με βάση την ισχύουσα στην Ελλά-
δα νομοθεσία: «για τον υπολογισμό της διάρκειας του 
περιοριστικού μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού με 
ηλεκτρονική επιτήρηση δεν χωρεί προσμέτρηση του 
χρόνου της προηγηθείσης προσωρινής κρατήσεως του 
κατηγορουμένου, η οποία αντικαταστάθηκε με τον όρο 
αυτό». Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι στη Γαλλία υπάρχει 
νομοθετική ρύθμιση δυνάμει της οποίας η ηλεκτρονική 
επιτήρηση λογίζεται ως χρόνος προσωρινής κράτησης 
και συνεπώς αφαιρείται από τον χρόνο της στερητικής 
ποινής κατά της ελευθερίας, εφόσον αυτή τελικά επι-
βληθεί: ά. 142-11 γαλλΚΠΔ.  

13. Σχετικά με τους καταδίκους, θεσπίζεται με το ά. 110Α 
ΠΚ (ως προς ενήλικες)19 και με το ά. 129Α (ως προς ανη-
λίκους) ο θεσμός της απόλυσης καταδίκων υπό τον όρο 
του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. 
Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο έκτισης της ποινής 
μεταξύ του εγκλεισμού και της (παραδοσιακής) υφ’ 
όρον απόλυσης κατ’ ά. 105 ΠΚ, η δε απόφαση λαμβά-
νεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του 
τόπου έκτισης της ποινής.
 Από την άλλη πλευρά, όπως μπορεί εύκολα να διαπι-
στώσει κανείς αντιπαραβάλλοντας τις διατάξεις των ά. 
105Β § 1 και ά. 110Α § 1 ΠΚ, για τη χορήγηση της υφ’ όρον 
απόλυσης με ηλεκτρονική επιτήρηση το ελάχιστο όριο 
έκτισης της ποινής προβλέπεται να είναι σημαντικά μι-
κρότερο από ό,τι για την (παραδοσιακή) υφ’ όρον από-
λυση (π.χ. για την επιβληθείσα ποινή φυλάκισης, έκτιση 
1/5 της ποινής, αντί για 2/5 της παραδοσιακής υφ’ όρον 
απόλυσης). Περαιτέρω, η απόλυση του καταδίκου υπό 
ηλεκτρονική επιτήρηση δεν παρατείνεται πέραν του 
χρόνου κατά τον οποίο ενεργοποιείται το δικαίωμά του 
να απολυθεί με παραδοσιακό τρόπο υπό όρο, κατ’ ά. 105 
ΠΚ (ά. 110Α § 10). Τούτο σημαίνει ότι με τη συμπλήρωση 
του χρονικού ορίου που προβλέπει το ά. 110Α παύει η 
υφ’ όρον απόλυση με ηλεκτρονική επιτήρηση και αρχί-
ζει  η παραδοσιακή υφ’ όρον απόλυση του ά. 110Β μέσω 
της έκδοσης νέου Βουλεύματος. 
 
14. Ενδιαφέρον είναι εδώ ότι, όπως σημειώθηκε ήδη 
ανωτέρω (παρ. 10), ο υπό ηλεκτρονική επιτήρηση απο-
λυόμενος έχει τη δυνατότητα να εξέρχεται της οικίας 
του για να εργάζεται, να εκπαιδεύεται, να καταρτίζεται 
επαγγελματικά, να συμμετέχει σε προγράμματα απε-
ξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ ή και να 

19   Όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Εκθεση του νέου ΠΚ, το 
ά. 110Α αποτελεί τη διάταξη στην οποία μεταφέρθηκε το περιεχόμενο 
του έως τότε ισχύσαντος ά. 110Β, με το οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζο-
νταν οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι περιπτώσεις ανάκλησης ή άρσης 
της απόλυσης υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλε-
κτρονική επιτήρηση -βλ. τον Ποινικό Κώδικα σε έκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, 
Νοέμβριος 2019, με επιμ. Θωμά Σάμιου, ά. 110Β, σελ. 274. Ως προς τις 
ρυθμίσεις περί ανηλίκων βλ. επίσης αυτόθι, ά. 129Α  και σελ. 284, όπου 
σημειώνεται, ότι «στη διάταξη αυτή (=ά. 129Α ΠΚ) επαναλαμβάνεται 
το ισχύον άρθρο 129Α, που αναγνωρίζει στους ανήλικους το δικαίωμα 
να ζητήσουν την απόλυσή τους από το ειδικό κατάστημα κράτησης  
υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση». 
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εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί 
(ά. 110Α § 6 ΠΚ). Μάλιστα, σύμφωνα με την Αιτιολογική 
Εκθεση (σελ. 1) του ν. 4205/2013 που εισήγαγε τον θε-
σμό του κατ’ οίκον περιορισμού, «οι προαναφερόμενες 
έννοιες θα πρέπει να ερμηνεύονται με ευρύτητα, έτσι 
ώστε να εντάσσονται σε αυτές όλες εκείνες οι δραστη-
ριότητες που δύνανται να συνιστούν μια επωφελή για 
τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του καταδίκου ενα-
σχόληση».

15. Στον νόμο (ά. 110Α § 6 in fine σε συνδ. με ά. 106 § 
2 ΠΚ και 99 § 2 περ. (στ’) για ενήλικες και 129 Α § 3 
για ανηλίκους) προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής 
υποχρεώσεων στους επιτηρούμενους που απολύονται 
υπό όρο, όπως π.χ. η «συμμετοχή του καταδικασθέ-
ντος σε συνεδρίες με επιμελητή κοινωνικής αρωγής», 
χωρίς όμως να προβλέπεται εκεί ρητά και υποχρεωτι-
κά η παροχή στους υφ’ όρον απολυόμενους (ενήλικες 
ή και ανηλίκους) μέριμνας, στήριξης ή και επιτήρησης/ 
επιμέλειας από τις εν ευρεία εννοία κοινωνικές υπηρε-
σίες του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης, δηλ. 
αντίστοιχα από τους Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής 
και τους Επιμελητές Ανηλίκων. Πάντως, η αρμοδιότητα 
αυτή θεωρώ ότι προκύπτει από τους γενικότερους κα-
ταστατικούς νόμους αυτών των υπηρεσιών (πρβλ. ά. 15 
επ. ν. 1941/1991 και π.δ. 195/2006 για τους πρώτους και 
π.δ. 49/1979 για τους δεύτερους, αντιστοίχως), αλλά και 
από το καθηκοντολόγιο των δύο κλάδων, όπως αυτό πε-
ριγράφεται στον ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης (π.δ. 6/2021), σύμφωνα και με αντίστοιχους 
παλαιότερους Οργανισμούς)20. Σε κάθε περίπτωση, εί-
ναι αυτονόητη, νομίζω, η μεγάλη σημασία που έχει για 
κάποιον που αποφυλακίζεται για πρώτη φορά, έστω και 
προσωρινά, να τύχει της αρωγής και καθοδήγησης ενός 
κοινωνικού λειτουργού, π.χ. για να βρει εργασία και να 

20  Βλ. ιδίως ά. 26 § 1, όπου στην αποστολή των Υπηρεσιών Επιμε-
λητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, των οποίων οι υπηρεσίες εν 
μέρει ενοποιήθηκαν με το ά. 37 ν. 4305/2014 και ά. 26 π.δ. 101/2014,  
περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων «… η  συνδρομή και επίβλεψη ατόμων, 
τα οποία […] απολύονται υπό όρους…». Σημειώνεται ότι ιδιαίτερες ευ-
χαριστίες απευθύνονται και από τη θέση αυτή στην αγαπητή συνεργά-
τιδα κ. Πάρη Ζαγούρα, Εγκληματολόγο και Επιμελήτρια Ανηλίκων, για 
τις πληροφορίες και ιδέες που μου έδωσε  ως προς το υπό συζήτηση 
θέμα.

επανασυνδεθεί με την οικογένειά του, αλλά και για να 
ενεργεί σύννομα, χωρίς παρεκτροπές και άλλες παρα-
βατικές ενέργειες.  
Η χορήγηση της απόλυσης με ηλεκτρονική επιτήρηση, 
εφόσον ζητηθεί, από τον κατάδικο, αποτελεί –όπως και 
για την παραδοσιακή υφ’ όρον απόλυση- τον κανόνα, 
μόνο δε κατ’ εξαίρεση και με ειδική αιτιολογία μπορεί 
να γίνει απόρριψη της σχετικής αίτησης λόγω κακής δι-
αγωγής του καταδίκου κατά την έκτιση της ποινής του 
(π.χ. πειθαρχικά παραπτώματα), εφόσον όμως η διαγω-
γή αυτή θεμελιώνει τον κίνδυνο τέλεσης νέων αξιόποι-
νων πράξεων εκ μέρους του (ά. 106 § 1 ΠΚ). 

16. Αντίστοιχα ισχύουν και για τους ανηλίκους μετά την 
έκτιση του 1/3 πλασματικής έκτισης, με συνυπολογισμό 
του ευεργετικού υπολογισμού (ή του 1/5 πραγματικής 
κράτησης) της επιβληθείσας ποινής τους, αλλ’ είναι δυ-
νατόν να τεθούν σ’ αυτούς από το αρμόδιο Δικαστήριο 
Ανηλίκων του τόπου έκτισης της ποινής πρόσθετοι όροι 
και υποχρεώσεις, με βάση τις εκθέσεις της κοινωνικής 
υπηρεσίας του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων 
και της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων. Οι εκθέσεις 
αυτές υποβάλλονται υποχρεωτικά στο Δικαστήριο Ανη-
λίκων και συνεκτιμώνται από αυτό κατά τη λήψη της 
απόφασής του (ά. 129Α § 4 ΠΚ σε συνδ. με ά. 129 §§ 5 
και 3 ΠΚ).

17. Τέλος, ως προς τους κρατούμενους σε τακτική ή 
εκπαιδευτική άδεια ή άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση 
(αντιστοίχως ά. 54 § 3, 56 § 2 και 58 § 4 ΣωφρΚ), κύριος 
σκοπός του ν. 4205/2013, κατά την Αιτιολογική Εκθεση 
(σελ. 5-6), υπήρξε η διεύρυνση της δυνατότητας για χο-
ρήγηση αδειών σε άστεγους, αλλοδαπούς και στερούμε-
νους οικογενείας κρατουμένους, οι οποίοι, μη έχοντας 
σταθερή διαμονή και δομημένο οικογενειακό περι-
βάλλον, δεν μπορούσαν έως τότε να παίρνουν εύκολα 
άδειες από τα αρμόδια συμβούλια των καταστημάτων 
κράτησης. Ωστόσο, οι κρατούμενοι αυτοί δεν παραμέ-
νουν ανεξέλεγκτοι κατά το διάστημα της τακτικής αδεί-
ας τους, αλλά ελέγχονται, με δυνατότητα επιβολής σε 
αυτούς π.χ. της υποχρέωσης για εμφάνιση στις αστυνο-
μικές αρχές του τόπου διαμονής. 
Σημειώνεται ότι, ειδικότερα για τις εκπαιδευτικές 
άδειες που χορηγούνται σε κρατούμενους φοιτητές ή 
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σπουδαστές Α.Ε.Ι προς παρακολούθηση εξ αποστάσε-
ως μαθημάτων και εργαστηρίων, εκδόθηκε σχετική Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1368/ 3.7.2015).

18. Επιπλέον, με τον υπό συζήτηση νόμο 4205/2013 θε-
σπίσθηκε νέο αδίκημα (ά. 173Α ΠΚ) που εφαρμόζεται και 
στις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες ατόμων υπό 
ηλεκτρονική επιτήρηση και που καθιστά αξιόποινη την 
εκ προθέσεως παραβίαση του κατ’ οίκον περιορισμού με 
ηλεκτρονική επιτήρηση, είτε η παραβίαση αυτή γίνεται 
με επέμβαση καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο σύστημα ηλε-
κτρονικής επιτήρησης, είτε με αλλοίωση των συναφών 
με την επιτήρησή του προσωπικών δεδομένων, είτε και 
με διαφυγή τού υπό επιτήρηση ατόμου, εκμεταλλευ-
όμενου βλάβη ή μη ορθή λειτουργία της συσκευής ή 
του συστήματος επιτήρησης. Προβλεπόμενη ποινή για 
μεν τον αυτουργό είναι εδώ φυλάκιση, για δε τον τυχόν 
συμμέτοχο φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή, εάν 
πρόκειται για εμπλεκόμενους με την επιτήρηση υπαλλή-
λους (σωφρονιστικούς, αστυνομικούς, κ.λπ.), φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών. 

19. Εάν, πάντως, το υπό παρακολούθηση άτομο απλώς 
ανοίξει την πόρτα της οικίας και φύγει χωρίς να επέμβει 
ή να αλλοιώσει τη συσκευή, το ηλεκτρονικό σύστημα ή 
τα αρχεία που αφορούν την παρακολούθησή του, τότε 
έως την εισαγωγή του νέου ΠΚ (ν. 4619/ 27.6.2019) μπο-
ρούσε να τιμωρηθεί με την ηπιότερη παράγραφο 2 ά. 
182 του προϊσχύσαντος ΠΚ. Αυτή προέβλεπε ποινή φυ-
λάκισης μέχρις έξι μηνών για όποιον έχει τεθεί υπό ηλε-
κτρονική επιτήρηση και παραβιάζει τους περιορισμούς 
που του έχουν επιβληθεί νόμιμα στην ελευθερία της 
διαμονής του και τις σχετικές υποχρεώσεις του21. Ωστό-
σο, ολόκληρο το άρθρο 182 ΠΚ καταργήθηκε το 2019 με 
το σκεπτικό, σύμφωνα με την Αιτιολογική Εκθεση του 
ισχύοντος ΠΚ, ότι: Τυποποιεί ως αξιόποινες πράξεις «τις 
παραβιάσεις περιορισμού “

21 Αντίθετα, το ά. 173 ΠΚ, που προβλέπει ως αξιόποινη πράξη την 
απόδραση κρατουμένου με απειλούμενη ποινή φυλάκισης για τον 
αυτουργό έως ένα έτος, θεωρείται ότι δεν έχει εδώ εφαρμογή, διό-
τι κάνει λόγο για «φυλακισμένο» ή «άλλον που νόμιμα κρατείται με 
διαταγή αρχής», άρα –κατά μία ερμηνεία- για άτομο που εκτίει ποινή 
κατά της ελευθερίας στη φυλακή και όχι για άτομο που τελεί απλώς 
υπό νόμιμο περιορισμό.

που έχουν επιβληθεί νόμιμα”. Όμως η παραβίαση τέ-
τοιων περιορισμών αντιμετωπίζεται επαρκώς με την 
ανάκληση της απόφασης που τους έθεσε είτε ως περιο-
ριστικούς όρους στην ποινική προδικασία είτε ως όρους 
αναστολής της ποινής»22 (παραλείπεται πάντως εδώ να 
αναφερθεί η περίπτωση ηλεκτρονικής επιτήρησης για 
τους υφ’ όρον απολυόμενους: ά. 110Α ΠΚ, και αντ’ αυτής 
μνημονεύεται η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, στους 
όρους της οποίας, όμως, κατ’ ά. 99 § 2, δεν περιλαμβά-
νεται ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτή-
ρηση). 

20. Η παραβίαση των όρων υπό τους οποίους χορηγείται 
ο κατ’ οίκον περιορισμός, όπως άλλωστε και η παράβα-
ση του ά. 173Α ΠΚ, δημιουργούν για το υπό επιτήρηση 
άτομο πρόσθετα προβλήματα, ανάλογα προς εκείνα 
που αφορούν γενικότερα την παραβίαση περιοριστικών 
όρων στην προδικασία, την υφ’ όρον απόλυση και τη χο-
ρήγηση άδειας κρατουμένου. Εσχατη συνέπεια αυτής 
της παραβίασης όρων είναι η δυνητική ανάκληση ή και η 
υποχρεωτική άρση της δυνατότητας διαβίωσης του ατό-
μου εκτός φυλακής και άρα η επιστροφή ή η για πρώτη 
φορά εισαγωγή του σ’ αυτήν, κατά τα ειδικότερα οριζό-
μενα στον νόμο (ά. 284 §§ 6 και 7 ΚΠΔ, 110Α §§ 7-9 και 
129Α §§ ΠΚ).

ΙΙΙ. Γενικότερη αποτίμηση του θεσμού και της εφαρμο-
γής του

21. Προβαίνοντας σε μια γενικότερη αποτίμηση του θε-
σμού, έχω τη γνώμη ότι, παρά τις επισημανθείσες ανω-
τέρω ελλείψεις, η νομοτεχνική διαμόρφωση του θεσμού 
εμπεριέχει ικανές ρυθμίσεις ασφαλιστικών δικλίδων 
που κατοχυρώνουν εν τέλει τη χρυσή τομή ανάμεσα 
στην ανάγκη ασφάλειας της κοινωνίας και στη σύστοι-
χη ανάγκη για ανθρωπιστική/ δικαιοκρατική μεταχείρι-
ση των κατηγορουμένων ή καταδίκων (πρβλ. ανωτ., παρ. 
5). Ειδικότερα:

22. Από τη μια πλευρά, ως προς την ανάγκη ασφάλειας, 

22  Βλ. τον Ποινικό Κώδικα σε έκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, Νοέμβριος 2019, 
με επιμ. Θωμά Σάμιου, ά. 182 και 182Α, σελ. 311.  
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περιλαμβάνονται πλέον στο δικονομικό πεδίο εφαρμο-
γής του θεσμού, ως περιοριστικού όρου, όλα τα εγκλή-
ματα και όχι μόνον, όπως αρχικά είχε νομοθετηθεί με 
τον ν. 4205/2013, εκείνα  που είναι, κατά την Αιτιολογική 
Εκθεση αυτού του νόμου (σελ. 1 και 4), ιδιαίτερα μεγά-
λης κοινωνικής απαξίας και σοβαρότητας, όπως π.χ. η 
χωρίς ελαφρυντικά ανθρωποκτονία από πρόθεση και 
σειρά σοβαρών εγκλημάτων κατά ανηλίκων κ.λπ. (βλ. το 
προϊσχύσαν ά. 282 § 3, περ. (β’), εδ. τελευταίο ΠΚ). Από 
την άλλη πλευρά, με νομοθετική τροποποίηση (ά. 25 ν. 
4855/ 2021) εξαιρέθηκαν εκ νέου από το ποινικό πεδίο 
εφαρμογής του θεσμού στην υφ’ όρον απόλυση (ά. 110Α 
§ 11 ΠΚ) ορισμένα ιδιαιτέρως σοβαρά εγκλήματα, όπως 
π.χ. εκείνα κατά της γενετήσιας ελευθερίας (19ο κεφ. 
ΠΚ), που εξαιρούνταν και προτού τεθεί σε ισχύ ο νέος 
ΠΚ (βλ. προϊσχύσαν ά. 110Β §1, εδ. τελευταίο ΠΚ). Σε 
κάθε περίπτωση, όμως, η έστω και μη πλήρης αυτή διεύ-
ρυνση του πεδίου εφαρμογής θεωρώ ότι είναι προς την 
ορθή κατεύθυνση. Και τούτο, διότι έτσι αποφεύγεται 
κατ’ αρχήν η στέρηση της ελευθερίας των υποδίκων ή 
(εν μέρει) και των καταδίκων, αλλά χωρίς, από την άλλη 
πλευρά, να αποκλείεται τελικά ο εγκλεισμός ορισμένων 
από αυτούς σε κατάστημα κράτησης, εφόσον αιτιολο-
γημένα θεωρηθεί αναγκαίος αυτός ο εγκλεισμός ώστε 
να αποτραπεί η τέλεση από τους εν λόγω υποδίκους ή 
καταδίκους νέων αξιόποινων πράξεων (ά. 284 § 2 περ. 
(β) ΚΠΔ και ά. 110Α § 7 σε συνδ. με ά. 106 § 1 ΠΚ∙ βλ. 
ακόμη ά. 284 § 3 ΚΠΔ ως προς ορισμένες κατηγορί-
ες σοβαρών εγκλημάτων, για τις οποίες μπορεί παρά 
ταύτα να επιτραπεί δικαστικά η ηλεκτρονική επιτήρηση 
αντί του εγκλεισμού). 
Εξάλλου, και αν ακόμη χορηγηθεί ο κατ’ οίκον περιο-
ρισμός σε άτομα που αποδεικνύονται στη συνέχεια 
ακατάλληλα γι’ αυτό το ευεργέτημα, υπάρχει πάντοτε η 
δυνατότητα δικαστικής ανάκλησης ή άρσης του μέτρου 
κατά τον χρόνο της δοκιμασίας τους (πρβλ. ανωτ., παρ. 
19 και 20).   

23. Από την άλλη πλευρά, ως προς την ανάγκη για αν-
θρωπιστική/ δικαιοκρατική μεταχείριση των κατηγορου-
μένων ή καταδίκων, παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα 
να αποφύγουν το φθοροποιό περιβάλλον της φυλακής, 
καθώς και όλα τα προαναφερθέντα (ανωτ., παρ. 3) «δει-
νά της φυλάκισης». Επιπλέον, δεν τους επιβάλλεται το 

μέτρο με καταναγκαστικό τρόπο, αλλά αφού ληφθεί 
προηγουμένως υπ’ όψη το πόσο πολύ επιθυμούν πράγ-
ματι και οι ίδιοι να υποβληθούν στον κατ’ οίκον περιο-
ρισμό, καθώς τούτο μπορεί να γίνει μόνο με τη συναί-
νεσή τους (βλ. ανωτ., παρ. 11). Επίσης, λαμβάνεται πρό-
νοια ώστε από τα προσωπικά τους δεδομένα, κατά τη 
διάρκεια της ηλεκτρονικής επιτήρησης, να τυγχάνουν 
επεξεργασίας «μόνο εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που είναι αναγκαία και πρόσφορα για την 
επίτευξη των σκοπών της ηλεκτρονικής επιτήρησης, οι 
οποίοι συνίστανται στην ανάγκη διασφάλισης της συμ-
μόρφωσης των επιτηρούμενων προσώπων προς τις εκ 
του νόμου υποχρεώσεις τους και την προστασία του 
κοινωνικού συνόλου δια της αποτροπής, πρόληψης και 
καταστολής νέων εγκλημάτων» (ά. 4 ν. 4205/2013). 

24. Πάντως, όσον αφορά την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων με βάση το ά. 4 του ν. 4205/2013, υπήρξαν 
αρχικά κάποιες ενστάσεις από την Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην από 17.2.2014 
γνωμοδότησή της για το σχέδιο π.δ. με το οποίο θα υλο-
ποιούνταν ορισμένες διατάξεις του θεσμού23.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε σχέση με την 
εξαντλητική αναφορά των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που θα τυγχάνουν επεξεργασίας, τα δικαι-
ώματα των επιτηρουμένων, τη δυνατότητα διόρθωσης 
των δεδομένων, τη διαδικασία καταστροφής τους μετά 
την πάροδο του νόμιμου χρόνου (5ετία), τη λήψη των 
απαραίτητων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την 
ασφάλεια της επεξεργασίας, κ.λπ. 24 

23  https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epi-toy-
shedioy-proedrikoy-diatagmatos-gia-ti-leitoyrgia-toy-thesmoy-tis 
24 Από τη σκοπιά αυτή των προσωπικών δεδομένων και τη σχέ-
ση τους με την ηλεκτρονική επιτήρηση, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
στην υπόθεση «Big Brother Watch and Others» κατά Ηνωμένου Βα-
σιλείου (25.5.2021), ιδίως παρ. 209 επ. και 221 επ., που είναι προσβά-
σιμη και διαδικτυακά: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext
%22:[%22electronic%20supervision%22],%22documentcollectioni
d2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001-210077%22]} Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και 
η απόφαση Ekimdzhiev and Others κατά Βουλγαρίας (11.1.2022).ιδίως 
παρ. 118, 229, 337, 353, επίσης προσβάσιμη στο διαδίκτυο: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22electronic%20
supervision%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHA
MBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-214673%22]} 
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Τα προβλήματα αυτά επέλυσε έως ένα βαθμό το Προ-
εδρικό Διάταγμα 62/2014 (ΦΕΚ Α’ 105/ 29.4.2014), το 
οποίο εκδόθηκε προς εξειδίκευση των σχετικών διατά-
ξεων του ν. 4205/2013 για την κατ’ οίκον κράτηση με 
ηλεκτρονική επιτήρηση. 
Επίσης, στο νομοθέτημα αυτό προβλέφθηκαν, μεταξύ 
άλλων, τα ζητήματα που αφορούν τις προδιαγραφές και 
τη διαδικασία προμήθειας και τοποθέτησης των ηλε-
κτρονικών και άλλων τεχνικών μέσων, εξοπλισμών και 
συστημάτων επιτήρησης (π.χ. τους όρους διενέργειας 
του διαγωνισμού προς ανάδειξη αναδόχου που θα υλο-
ποιούσε το έργο), τον τρόπο παρακολούθησης και κα-
ταγραφής της γεωγραφικής θέσης των επιτηρούμενων 
προσώπων, καθώς και το ύψος της οικονομικής επιβά-
ρυνσης για το υπό επιτήρηση άτομο (ορίσθηκε σε 12,92 
ευρώ ημερησίως και πρέπει να προκαταβάλλεται για το 
χρονικό διάστημα για το οποίο επιβάλλεται το μέτρο, 
εκτός εάν το άτομο αυτό αποδεικνύει την οικονομική 
του αδυναμία να αντιμετωπίσει το έξοδο, οπότε η σχε-
τική δαπάνη αναλαμβάνεται από το Κράτος). Εξάλλου, 
προβλέφθηκε στο ά. 4 του Προεδρικού Διατάγματος η 
-μέσω Υπουργικής Απόφασης- συγκρότηση Τριμελούς 
Επιτροπής Εποπτείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με 
έργο την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας 
της επιτήρησης25.

25. Μετά την έκδοση του προαναφερθέντος Προεδρι-
κού Διατάγματος ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδει-
ξης του λεγόμενου αναδόχου και ξεκίνησε, κατά τα εκεί 
προβλεπόμενα, η πιλοτική εφαρμογή του θεσμού για συ-
γκεκριμένη όμως χρονική περίοδο μόλις 12 μηνών και 
για περιορισμένο αριθμό υποδίκων και καταδίκων (100, 
το πολύ, για κάθε κατηγορία). Με νομοθετική ρύθμιση 
που έγινε το 2015 (ά. 39 ν. 4365/2015) τροποποιήθηκε το 
π.δ. 62/2014 και διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του 
μέτρου, κυρίως σε επιμέρους περιπτώσεις υποδίκων, 
ενώ νέες διευρύνσεις πραγματοποιήθηκαν το 2016 με 

25  Η Επιτροπή αυτή προβλέφθηκε να συγκροτείται με απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης και να αποτελείται από τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής 
Ανηλίκων ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, ως μέλη, καθώς και ένα γραμματέα.

το ά. 60 του ν. 4443/2016 και το 2018 με το ά. 30 § 2 ν. 
4531/2018, δυνάμει των οποίων η εφαρμογή του θεσμού 
έλαβε περαιτέρω παράταση ισχύος και επεκτάθηκε σε 
48 μήνες και για 250 το πολύ καταδίκους ή υποδίκους, 
κατανεμημένους σε συγκεκριμένα καταστήματα κράτη-
σης και γεωγραφικές περιφέρειες. Μία νέα όμως ρύθμι-
ση  ήλθε το 2019 για να θέσει επιτέλους τέρμα σε αυτή 
την αέναη έκδοση νομοθετικών διατάξεων: Με το ά. 10 
§ 3 ν. 4613/2019 θεσπίσθηκε η παράταση της πιλοτικής 
εφαρμογής του θεσμού επ’ αόριστον και προβλέφθηκε 
ότι αυτή λήγει με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δι-
καιοσύνης. 
Ωστόσο, κατά εισαγγελική μαρτυρία26, έως τον Νοέμ-
βριο του 2015 ο θεσμός είχε εφαρμοσθεί μόνο σε δύο 
υποδίκους και κανένα καταδικασθέντα. Περαιτέρω, 
σύμφωνα με Πόρισμα που συνέταξε στις 20.6.2018 
τριμελής Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης υπό τον τότε Αντεισαγγελέα (και ήδη Εισαγγελέα) 
Εφετών Νικόλαο Νικολάου27, έως την 2.5.2018 ο θε-
σμός είχε εφαρμοσθεί συνολικά σε 30 κρατούμενους 
(9 υποδίκους και 21 φοιτητές καταδίκους), ενώ κατά τη 
συγκεκριμένη περίοδο σύνταξης του Πορίσματος υπο-
βάλλονταν ακόμη στο μέτρο 17 κρατούμενοι (2 υπόδικοι 
και 15 φοιτητές κατάδικοι). Εξάλλου, κατά πληροφορίες 
που δόθηκαν στον γράφοντα από τον Γεν. Γραμματέα 
Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη με έγγραφό του από 8.2.2022, «υπήρχαν 
4 κρατούμενοι στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας 
με ηλεκτρονική επιτήρηση στις 31/01/2021». 

26 Ευστρ. Παπαθανασόπουλος, Τα πειθαρχικά παραπτώματα των κρα-
τουμένων, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 23 –πρβλ. Νικ. Κου-
λούρης, Σχολιασμός στο ά. 110Α, σε: Αριστ. Χαραλαμπάκης (επιμ.), Ο 
νέος Ποινικός Κώδικας, τ. Α’, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2021, σελ. 
890, καθώς  και εφημ. «Καθημερινή» της 27.3.2016, με δημοσίευμα του 
δημοσιογράφου Γιάννη Παπαδόπουλου, σύμφωνα με το οποίο έως τις 
αρχές του 2016 μόνο δύο υπόδικοι, κατηγορούμενοι για την υπόθεση 
Energa και Hellas Power, είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση της ηλεκτρονι-
κής επιτήρησης –βλ. το σχτ. δημοσίευμα διαδικτυακά:
 https://www.kathimerini.gr/society/854480/mono-dyo-kratoymenoi-
foresan-vrachiolaki/ .   

27 Η Ομάδα Εργασίας συγκροτήθηκε επί τη βάσει της Υπουργικής 
Απόφασης 16 992/5.3.2018 και πραγματοποίησε τέσσερεις συνεδρι-
άσεις. Το Πόρισμά της έθεσε υπ’ όψη μου ο τότε Γεν. Γραμματέας 
Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ευτύχης 
Φυτράκης, τον οποίο ευχαριστώ και από τη θέση αυτή.
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Και να σκεφθεί κανείς ότι το Ελληνικό Κράτος, στη σύμ-
βαση την οποία υπέγραψε την 11.12.2014 με την ανάδοχο 
εταιρεία «G4S Secure Solutions S.A.», ανέλαβε την υπο-
χρέωση να εφαρμόζεται ο θεσμός σε 50 τουλάχιστον 
κρατούμενους μηνιαίως, με συνολικό κόστος 20.000 
ευρώ τον μήνα. 

26. Πώς θα μπορούσε όμως ο θεσμός να διευρύνει την 
εφαρμογή του και, γενικότερα, να συμβάλει –κατά το δυ-
νατόν- στην αποσυμφόρηση των φυλακών, όπως υπήρξε 
ο αρχικός σκοπός θέσπισής του;
• Απαιτείται εν πρώτοις να επανεκδοθεί το προαναφερ-
θέν Προεδρικό Διάταγμα 62/2014 σε νέα διατύπωση, 
ώστε να ευθυγραμμισθεί με τις αλλαγές που επέφεραν 
στον θεσμό οι δύο νέοι ποινικοί κώδικες28. Να μπορεί, 
δηλ., να χορηγείται πλέον ο κατ’ οίκον περιορισμός 
με ηλεκτρονική επιτήρηση σε όλους τους υποδίκους 
και καταδίκους, ασχέτως του εγκλήματος που κατηγο-
ρούνται ότι έχουν διαπράξει ή όντως διέπραξαν (με 
εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στο ά. 110Α § 11 ΠΚ) και 
ανεξαρτήτως της ποινής που τους έχει επιβληθεί, άρα 
είτε πρόκειται για ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη είτε και 
για απλή ποινή φυλάκισης, αλλά, σε κάθε περίπτωση, 
με τήρηση των ασφαλιστικών δικλίδων που προβλέπει 
ο νόμος για ιδιαίτερες περιπτώσεις εγκληματιών (βλ. 
ανωτ., παρ. 22 ep.).
• Επίσης, για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της 
νομοθεσίας αλλά και χάριν της κοινωνικής (επαν)έντα-
ξης των υποδίκων, χρήσιμο είναι να ληφθούν υπόψη οι 
νομοτεχνικές βελτιώσεις που εισηγήθηκα ανωτέρω, δηλ. 
να γίνουν πιο ευέλικτες και ορθολογικές τόσο οι συνθή-
κες κατ’ οίκον παραμονής των υποδίκων (ανωτ., παρ. 10), 
όσο και οι εν γένει προϋποθέσεις χορήγησης σε αυτούς 
του περιοριστικού αυτού μέτρου (ανωτ., παρ. 11).
• Επιπλέον, ως προς τους υφ’ όρον απολυόμενους κατα-
δίκους, αναγκαίο είναι να συνοδεύεται η εφαρμογή του 
κατ’ οίκον περιορισμού κατ’ ά. 110Α ΠΚ από την ενεργό 
παρουσία και βοήθεια, αλλά και τον έλεγχο των κατά 
νόμο αρμοδίων κοινωνικών λειτουργών (Επιμελητών 
Κοινωνικής Αρωγής και Επιμελητών Ανηλίκων). Με τη 

28   Πρβλ. Κ. Κοσμάτο σε: Στ. Παύλου/ Κ. Κοσμάτου, Οι Κυρώσεις στον 
νέο Ποινικό Κώδικα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2020, σελ. 
238-239. 

σύμπραξη των Επιμελητών αυτών είναι πρόδηλο ότι ο 
απολυόμενος που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική επιτή-
ρηση θα μπορέσει, σε αυτά τα πρώτα του βήματα μέσα 
στην ελεύθερη κοινωνία, να έχει την απαραίτητη στήρι-
ξη, βοήθεια αλλά και επιτήρηση από κάποιον ο οποίος 
κατά τεκμήριο γνωρίζει πώς θα επιτευχθεί η κοινωνική 
(επαν)ένταξη του υφ’ όρον απολυόμενου (πρβλ. ανωτ., 
παρ. 15).
• Ακόμη, για την περαιτέρω διάδοση του θεσμού θα 
πρέπει να ληφθούν οργανωτικά μέτρα που θα τον κα-
ταστήσουν ευρύτερα γνωστό και αποδεκτό σε όσους 
εμπλέκονται με την εφαρμογή του, δηλ. στους δικα-
στικούς λειτουργούς, τους δικηγόρους και του ίδιους 
τους κρατούμενους. Στο πλαίσιο αυτό θα άξιζε η αρ-
μόδια τριμελής Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
(ανωτ., παρ. 24) να αποκτήσει ευρύτερη οργανωτική 
δομή και στελέχωση από εξειδικευμένους επιστήμονες 
oι οποίοι θα διοργανώνουν εκστρατείες ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για τους εμπλεκόμενους φορείς 
και για το ευρύτερο κοινό (αντίστοιχη τέτοια υπηρεσία 
λειτουργεί στο Βέλγιο, η CNSE, δηλ. το Εθνικό Κέντρο 
Ηλεκτρονικής Επιτήρησης). 
Σημειώνεται, ότι ανάλογες τέτοιες ενέργειες ενημέρω-
σης είχαν γίνει με την έναρξη εφαρμογής του θεσμού, 
από τον Μάιο 2015 και μετά: Αποστολή εγκυκλίου από 
τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από 10.6.2016 στους 
κατά τόπους Εισαγγελείς Εφετών, αποστολή ενημερω-
τικού εντύπου στους κρατούμενους και διοργάνωση 
ενημερωτικών εκδηλώσεων στα καταστήματα κράτη-
σης Κορυδαλλού και Διαβατών (Θεσ/νίκης), στους 
Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
και στα τρία μεγαλύτερα δικαστήρια της χώρας (βλ. το 
προαναφερθέν -ανωτ., παρ. 25- Πόρισμα της Ομάδας 
Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης). 
• Τέλος, είναι σημαντικό να επανεξετασθεί η ίδια η συ-
σκευή («βραχιολάκι») με την οποία λειτουργεί στην Ελ-
λάδα ο γεωεντοπισμός του επιτηρούμενου, μήπως δηλ. 
πρόκειται για συσκευή που μπορεί εύκολα να σπάσει και 
να αφαιρεθεί από τον επιτηρούμενο, δεδομένου ότι μια 
αντίστοιχη συσκευή αδρανοποιήθηκε με σπάσιμο τον 
Νοέμβριο 2016 και η επιτηρούμενη υπόδικη προσπά-
θησε να διαφύγει, αν και αργότερα το αρμόδιο δικα-
στήριο δέχθηκε να την αποφυλακίσει με περιοριστικούς 
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όρους.29

 
27. Εν κατακλείδι, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να δο-
θεί προτεραιότητα κατά την εφαρμογή αυτού του νεο-
παγούς για την Ελλάδα θεσμού σε ανηλίκους 15-18 ετών 
που εκτίουν ποινή σωφρονιστικού περιορισμού σε Ειδι-
κό Κατάστημα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ). Είναι κρίμα τα 
νέα αυτά παιδιά, όσο σοβαρή και αν είναι η αξιόποινη 
πράξη που έχουν τελέσει, να παραμένουν στο φθορο-
ποιό περιβάλλον της φυλακής, αντί να τους δοθεί μια 
δεύτερη ευκαιρία να οργανώσουν τη ζωή τους μέσα 
στην ελεύθερη κοινωνία, όπως και οι συνομήλικοί τους. 
Θα ήταν χρήσιμο, μάλιστα, να αντικατασταθούν πλή-
ρως οι ποινές όσων ανηλίκων 15-18 ετών εκτίουν τώρα 
ποινή σε ΕΚΚΝ με την εναλλακτική ποινή της ηλεκτρο-
νικής επιτήρησης, και δη υπό την ακόλουθη μορφή: Η 
διανυκτέρευσή τους θα μπορούσε να πραγματοποιείται 
σε ημιανοικτή δομή (ά. 58 ΣωφρΚ), ενώ η εξωιδρυματι-
κή επίβλεψή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ήταν 
σκόπιμο να ανατεθεί σε επιμελητές ανηλίκων, ώστε να 
σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί για τους ανηλίκους αυ-
τούς ένα εποικοδομητικό πρόγραμμα ενσωμάτωσης 
στο εργασιακό ή και εκπαιδευτικό περιβάλλον που να 
ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητές τους.              
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σημειώθηκαν 
ήδη ανωτέρω ορισμένα βασικά έργα ή ιστότοποι που 
τεκμηριώνουν τα όσα αναπτύσσονται στο κείμενο του 
γράφοντος. Περαιτέρω, ως προς την ελληνική βιβλιο-
γραφία, μπορούν να αναφερθούν κατωτέρω ενδεικτι-
κά ορισμένες μελέτες οι οποίες αναφέρονται και στο 
έργο μου «Ποινική Καταστολή μεταξύ Παρελθόντος και 
Μέλλοντος», έκδ. 20095, με συνεργ. Ν.Κ. Κουλούρη, έκδ. 
Σάκκουλα, αρ. 312α, σελ. 385 και σημ. 98, αλλά και μελέ-
τες ή έργα που δημοσιεύθηκαν μεταγενέστερα.
Παρατίθενται στη συνέχεια οι κυριότερες συναφείς με-
λέτες και ειδικά έργα κατά χρονολογική σειρά:
Αγλ. Μ. Τσήτσουρα, Τεχνολογία και Αντεγκληματική 
Πολιτική: Η ηλεκτρονική επιτήρηση, στον: Πανηγυρικό 
Τόμο για τα Εικοσάχρονα του Ελλην. Τμήματος της Διε-
θνούς Εταιρείας Κοινωνικής Αμύνης, Θεσσαλονίκη, 

29 Πρβλ. για τη συγκεκριμένη επιτηρούμενη τα σχετικά δημοσιεύματα 
εφημερίδων:https://www.zougla.gr/greece/article/skandalo-energa-
aprosdokiti-apofilakisi-gia-ti-sklavaki---parameni-sti-filaki-o-floros

1992, 521-532, Ευστρ. Παπαθανασόπουλου, Κατ’ οίκον 
φυλάκιση με ηλεκτρονική επιτήρηση. Μετεξέλιξη του 
πανοπτικού σχήματος, Ελληνική Επιθεώρηση Εγκλη-
ματολογίας, 5-10/ 1990-1992, 225-241, Eug. Trivizas, 
Towards the perfect panopticon? Electronic Monitoring 
and the Criminal Justice System, Χρονικά Εργαστηρί-
ου Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής 
ΔΠΘ, 8/ Δεκ. 1993, 21-52, Παν. Παπαϊωάννου, Κατ’ οίκον 
περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το μέλλον της 
ποινικής καταστολής;, περ. «Ελληνική Δικαιοσύνη», 36: 
1995, 32-45, Χαρ. Δημόπουλου, Η κρίση του θεσμού της 
Φυλακής και οι Μη Φυλακτικές Κυρώσεις, Αθήνα/ Κο-
μοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 1998, ιδίως σελ. 419 επ., Δημ. 
Ζημιανίτη, «Μεταμοντέρνες ποινές»: Η ηλεκτρονική 
επιτήρηση, ΠοινΔικ 1/1998, 460-465, Θεόδ. Παπαθεο-
δώρου, Η ηλεκτρονική επιτήρηση ως εναλλακτικό μέ-
τρο έκτισης των στερητικών της ελευθερίας ποινών: Το 
παράδειγμα του γαλλικού νόμου 97-1159 της 19.12.1997, 
ΠοινΔικ 1/ 1998, 927-932 και του ιδίου, Επιτηρούμενη δη-
μοκρατία. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των πολιτών 
στην κοινωνία της διακινδύνευσης, Βιβλιόραμα, 2009, 
ιδίως σελ. 124 επ., Βασιλ.-Στυλ. Στεφανίδου, Μέτρα προς 
υποκατάσταση της ποινής της φυλάκισης και ειδικό-
τερα ο κατ’ οίκον περιορισμός, ΠοινΔικ 5/2000, 544-
552, C. Prittwitz/ Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Επιτήρηση 
και Ποινική Καταστολή στη Σύγχρονη Αντεγκληματική 
Πολιτική, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, Μαρίας Αρ-
χιμανδρίτου, Η φυλάκιση ως τρόπος κράτησης και ως 
μορφή έκτισης της ποινής, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. 
Σάκκουλα, 2012, ιδίως σελ. 102 επ. (όπου ιστορική επι-
σκόπηση της κατ’ οίκον κράτησης), Νικ. Γ. Δημητράτου, 
Ποινή και εναλλακτικοί τρόποι έκτισής της. Μια κριτι-
κή επισκόπηση, στον: Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγη-
τή Νέστορα Κουράκη, Αθήνα: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
τ. Β’, 2016, σελ. 2249-2259: 2258-59, προσβάσιμη και 
διαδικτυακά: http://crime-in-crisis.com/wp-content/
uploads/2017/06/courakis-ellinikos-tomos.pdf, Ευγ. Τρι-
βιζά, Ηλεκτρονική Επιτήρηση, λήμμα στο συλλογικό 
έργο: Κ.Δ. Σπινέλλη/ Νέστ. Κουράκη/ Μαρ. Κρανιδιώτη 
(επιμ.), Εγκληματολογικό Λεξικό, Αθήνα: εκδ. Τόπος, 
2018, σελ. 555-563, Πανταζή Χ. Βρυώνη, Ο προσδιορι-
σμός της ποινής στα στάδια της επιμέτρησης και της 
έκτισης, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2019, ιδίως σελ. 
324 επ., Εριφύλη Μπακιρλή, Σύγχρονη Τεχνολογία και 
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Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 
2019, ιδίως σελ. 144 επ., Στέφ. Παύλου/ Κώστα Κοσμάτου, 
Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, Αθήνα/ Θεσσα-
λονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2020, ιδίως σελ. 236 επ.,  Νικ. 
Κουλούρη, ερμηνεία του ά. 110Α, σε: Αριστοτέλη Χαρα-
λαμπάκη (επιμ.), Ο νέος Ποινικός Κώδικας, τ. Α’, Αθήνα: 
Νομική Βιβλιοθήκη, 2020, σελ. 887 επ., E. Χριστοδουλό-
πουλου, ερμηνεία των ά. 284 και 285, σε: Λάμπρου Μαρ-
γαρίτη (επιμ.), Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, τ. 
Α’, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2020, σελ. 1589 επ., Λ. 
Μαργαρίτη/ Γ. Νούσκαλη/ Ν. Παρασκευόπουλου, Ποινο-
λογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2020, ιδίως σελ. 740 
επ. 
Επίσης, πλούσιο υλικό για την ερμηνεία των σχετικών 
διατάξεων (κυρίως των ά. 284 και 285 ΚΠΔ, καθώς και 
των ά. 110Α και 129Α ΠΚ) υπάρχει στα γενικότερα συγ-
γράμματα ή εγχειρίδια που εκδόθηκαν μετά τη δημοσί-
ευση των νέων ποινικών κωδίκων, ήτοι ιδίως στα έργα 
των: Χρ. Σατλάνη (ΠοινΔ, 2019), Αλ. Κωστάρα (ΠοινΔ, 
2019), Χρ. Μυλωνόπουλου (ΠοινΔ, 2020), Κ. Κοσμάτου 
(Δίκαιο Ανηλίκων, 2020), Αδ. Παπαδαμάκη (ΠοινΔικον, 
2019), Θεοχ. Δαλακούρα (ΠοινΔικον 2020), Αργ. Καρρά 
(ΠοινΔικον 2020), Χρ. Σατλάνη (ΠοινΔικον 2020) και 
Αγγ. Κωνσταντινίδη (ΠοινΔικον, 2020).   
Από την παλαιότερη αλλοδαπή βιβλιογραφία βλ. ιδίως τη 
συλλογή μελετών: J.-Ch. Froment/ Martine Kaluszynski 
(eds.), Justice et Technologies. Surveillance électronique 
en Europe, Grenoble: PUG, 2007, ιδίως σελ. 89 επ. 
και 97 επ., M. Nellis/ K. Beyens/ D. Kaminski (eds.), 
Electronically Monitored Punishment. International and 
Critical Perspectives, New York: Routledge, 2013, καθώς 
και τη μελέτη: Delphine Vanhaelmeesch/ Tom Vander 
Beken, Punishment at home: Offenders’ experiences 
with electronic monitoring, in: European Journal of 
Criminology, 11: 2014, 273-287. 
Τρία νεότερα σημαντικά έργα που αξίζει εδώ να ανα-
φερθούν και όπου μπορούν να αναζητηθούν περαιτέρω 
βιβλιογραφικές παραπομπές σε παλαιότερα συναφή 
έργα και μελέτες είναι τα εξής: (α) Jyoti Belur et al., A 
systematic review of the effectiveness of the electronic 
monitoring of offenders, in: Journal of Criminal Justice, 
68: June 2020, προσβάσιμη και στο διαδίκτυο: https://
prohic.nl/wp-content/uploads/2020/11/2020-05-20-Ele
ctronicMonitoringEffectivenessMeta.June2020.pdf (β) 

Tom Daems, Elecronic Monitoring. Tagging Offenders in 
a Culture of Surveillance, Cham (Switzerland): Palgrave 
Pivot, Dec. 2020, και (γ) James Kilgore, Understanding 
E-Carceration. Electronic Monitoring, the Surveillance 
State, and the Future of Mass Incarceration, New York: 
The New Press, Jan. 2022.  
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Ενημερωτικό σημείωμα που είχε διανεμηθεί σε κρατουμένους κ.λπ. περί το 2015, με αναλυτικές πληροφορίες για το «βραχιο-
λάκι», στο πλαίσιο ενημερωτικής εκστρατείας της Γεν. Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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Ι. Εισαγωγικά
 
Καθώς ο κόσμος, μέχρι και την ώρα τούτου του άρθρου, 
συνεχίζει να δονείται σε ρυθμούς πανδημικούς, η δικα-
νική βιομετρία και η συναφής με αυτή βιοτεχνολογία 
αναμετράται με εξελικτικές προοπτικές αλλά και συνε-
χείς προκλήσεις αναδιατύπωσης.
 Τα βασικά, προληπτικά, υγειονομικά μέτρα, όπως η 
χρήση μάσκας και η ευρεία εφαρμογή του αντισηπτικού 
αλλά και όλες οι πρακτικές διατήρησης αποστάσεων με 
κυρίαρχες την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση απο-
δεικνύονται ριζικά επιδραστικά στον τρόπο εφαρμογής 
των βιομετρικών τεχνικών. Για παράδειγμα η κάλυψη 
του στόματος και της μύτης με τη χρήση μασκών απο-
ψίλωσε εντυπωσιακά τις δυνατότητες της βιομετρίας 
του προσώπου, καθιστώντας, σχεδόν, χωρίς αντικείμε-
νο τη δημόσια παρακολούθηση για εγκληματοπρολη-
πτικούς σκοπούς ή σε κάθε περίπτωση δημιουργώντας 
καινούρια πεδία εγκληματολογικού και δικανικού προ-
βληματισμού. 
 Ο δε χρονίζων πλέον χαρακτήρας του πανδημικού 
φαινομένου ώθησε τη βιομετρική επιστήμη σε συνεχείς 
εξελικτικές των δυνατοτήτων της απόπειρες, προς άρση 
των νέων τεχνικών εμποδίων και για τη διατήρηση της 
κατακτημένης τα τελευταία χρόνια εμπιστοσύνης στη 
βιομετρία και στη δικανική βιομετρία ειδικότερα. Πρό-
κειται για συντονισμένες παγκοσμίως ερευνητικές προ-
σπάθειες, οι οποίες θα μπορούσαν σε σημαντικό βαθμό 

ν’ αποτελέσουν τον αναπτυξιακό πυρήνα της βιομετρι-
κής επιστήμης και στην μετα-covid εποχή.
 Θα άξιζε εδώ να θυμηθούμε ότι οι βιομετρικές τεχνο-
λογίες συνιστούν ένα σύνολο αυτοματοποιημένων τε-
χνικών ταυτοποίησης των προσώπων και εξατομίκευσής 
τους με βάση βιολογικά και συμπεριφορικά χαρακτηρι-
στικά (π.χ. βιομετρία του προσώπου και της φωνής αντί-
στοιχα). Τα τελευταία χρόνια τα βιομετρικά συστήματα 
τείνουν ν’ αντικαταστήσουν και να συμπληρώσουν έντο-
να τα λοιπά, παραδοσιακά συστήματα αναγνώρισης 
και ασφάλειας, όπως οι πληκτρολογούμενοι κωδικοί 
(passwords, token – based security systems), καθώς, σε 
αντίθεση με αυτά, δεν μπορούν ούτε να χαθούν ούτε 
να λησμονηθούν. Επιπλέον η σημαντική τους ικανότη-
τα στο πεδίο της εξατομίκευσης τα καθιστά εξαιρετικά 
χρήσιμα εργαλεία στη δικανική και εγκληματολογική 
έρευνα αλλά και στα συστήματα δημόσιας επιτήρησης 
/ ασφάλειας και εισόδου (https://www.europarl.europa.
eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)696968).
 Η πανδημία ωστόσο ήρθε να διαρρήξει αυτό το νεοδο-
μημένο πλέγμα εμπιστοσύνης στη βιομετρική επιστήμη 
(Yuheng Guo, 2021). Καθώς τα σχετικά υγειονομικά προ-
ληπτικά μέτρα αφορούν άμεσα το ανθρώπινο σώμα, η 
εν λόγω τεχνολογία κλήθηκε ξαφνικά ν’ αμφισβητήσει 
τον εαυτό της. Και όχι μόνο. Η αναγκαστική και επιβε-
βλημένη υγειονομικά και συνακόλουθα νομικά αποϋ-
λοποίηση σημαντικών ζωτικών χώρων της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, όπως η εργασία και η εκπαίδευση και 
η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών, με κορυφή της πυραμίδας 
τις τραπεζικές, πολλαπλασίασε εκρηκτικά το πεδίο του 
κυβερνοεγκλήματος (Sharma, Anand, 2021). Η εγκλη-
ματολογική και δικανική πρόκληση που μαίνεται, επο-
μένως, είναι η εγκληματοπροληπτική αντιμετώπιση και 
η δυνατότητα εξιχνίασης σ’ έναν κόσμο που ξαφνικά 
προσφέρει στο «δράστη της καραντίνας» (Kaliuga K.V. 
et al., 2020) μεγαλύτερο ακόμα πεδίο, ούτως ή άλλως 
από τη φύση του μη εύκολα ελεγχόμενο (διαδικτυακό) 
με ταυτόχρονη, απροσδόκητη αποδυνάμωση των πρό-
σφατα κατακτημένων δυνατοτήτων της βιομετρικής 
τεχνολογίας.

ΙΙ. Η βιομετρική αποκωδικοποίηση στην εποχή της μά-
σκας

της Δρα Ευδοξία Ζ. Φασούλα
Δικαστικής γραφολόγου – δικηγόρου, Δ.Ν. 
πανεπιστημίου του Μονάχου (LMU)

Η ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ
 ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021
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 Η ευρεία χρήση των καλυμμάτων προσώπου κατά την 
τρέχουσα πανδημική περίοδο οδηγεί σε έναν ουσιαστι-
κό αποκλεισμό της αναγνώρισης του κάτω τμήματος 
του προσώπου ή και μεγαλύτερου τμήματος αυτού, 
προκαλώντας δραματική μείωση των αναγνωριστικών 
δυνατοτήτων πολλών βιομετρικών τεχνολογιών (βιομε-
τρία του προσώπου, και της φωνής).
 Αναφέρεται ένας σεβαστός όγκος σύγχρονης και πυ-
ρετώδους ερευνητικής εργασίας ειδικά για τους επι-
καιροποιημένους περιορισμούς της βιομετρίας του 
προσώπου (Matsuda, S., Yoshimura, H., 2022, Marta 
Gomez-Barrero et al., 2021, N. Damer et al., 2020, S. 
Li et al., 2020) και τις δυνατότητες άντλησης μόνο ήπι-
ων βιομετρικών πληροφοριών (F. Alonso-Fernandez, et 
al., 2020). Οι σχετικές έρευνες στηρίχθηκαν στην υπάρ-
χουσα προ_covid ερευνητική μαγιά για τα τεχνικά εμπό-
δια που θέτουν στη συγκεκριμένη βιομετρική τεχνολο-
γία και ανεξαρτήτως των πανδημικών περιοριστικών 
μέτρων, τα γυαλιά οράσεως και ήλιου, διάφορα καλύμ-
ματα (π.χ. μαντήλια) αλλά και σκιές που προκαλούνται 
κατά την κίνηση του προσώπου.
 Μία από τις σημαντικότερες και σε έκταση σχετικές 
έρευνες αποτελεσματικότητας της βιομετρίας του προ-
σώπου στη σύγχρονη πανδημική συνθήκη είναι εκείνη 
του αμερικάνικου φορέα National of Standards and 
Technology (NIST). Η αξιολόγηση των σχετικών αλγο-
ρίθμων αναγνώρισης διενεργήθηκε επί τη βάσει δειγ-
μάτων από μία ευρεία δεξαμενή εικόνων προσώπων, 
στις οποίες εφαρμόστηκαν ψηφιακά δημιουργημένες 
μάσκες διαφόρων τύπων. 
 Διαπιστώθηκε ότι και οι πλέον εξελιγμένοι προ-covid 
αλγόριθμοι εμφάνισαν δραματικό ποσοστό αποτυχίας 
αναγνώρισης (μέχρι και 50 % false – negatives). Βεβαί-
ως πρόκειται για διαπίστωση που δεν πρέπει να εκπλήσ-
σει, καθώς τα συστήματα αυτά είχαν σχεδιαστεί πριν 
την έλευση της πανδημίας και φυσικά είναι σχετικά 
απίθανο να είχαν ενσωματώσει προληπτικά κάποιου εί-
δους διορθωτικό μέσο λάθους σε μία τέτοια συνθήκη. 
Επιπλέον η ίδια ως άνω έρευνα εμφανίζει τη μεθοδο-
λογική αδυναμία να έχει στηριχτεί για την εξαγωγή των 
αποτελεσμάτων σε ψηφιακά κατασκευασμένες μάσκες 
επί των εικόνων και όχι σε εικόνες προσώπων που να 
φέρουν πραγματικά καλύμματα ή χρησιμοποιώντας αν-
θρώπους, φέροντες πραγματική μάσκα.  

 Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει 
εξαιρετικά χρήσιμα συμπεράσματα, όπως το ότι οι αλ-
γόριθμοι αποτυχαίνουν περισσότερο, όταν η μάσκα κα-
λύπτει και τη μύτη και ότι το ποσοστό επιτυχούς αντα-
πόκρισής τους εξαρτάται από τον τύπο της μάσκας, το 
σχήμα της αλλά και το χρώμα της, γεγονός που καθιστά 
αναγκαία την έρευνα με χρήση στοιχείων πραγματικών 
καλυμμάτων (είναι εντυπωσιακό ότι σε ορισμένες περι-
πτώσεις μασκών το σύστημα δεν μπόρεσε ν’ ανιχνεύ-
σει καν πρόσωπο). Τα πορίσματα της έρευνας αυτής 
έρχονται να επιβεβαιώσουν στη συνέχεια ακαδημαϊκές 
έρευνες στην Ευρώπη και στην Κίνα, επί μικρότερου 
δείγματος αλλά επί τη βάσει αληθινών καλυμμάτων.
 Αξίζει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη ως λύση χρήση 
διαφανούς καλύμματος προς άρση των οπτικών, ανα-
γνωριστικών περιορισμών κατά τη χρήση της βιομετρί-
ας προσώπου αποδείχθηκε ότι δημιουργεί άλλου τύπου 
επίσης περιοριστικά στοιχεία, που μπορούν να οδη-
γήσουν σε αναγνωριστική αδυναμία ή αναγνωριστικό 
σφάλμα, όπως οι αντανακλάσεις, οι οπτικές στρεβλώ-
σεις των διαστάσεων των χαρακτηριστικών του προσώ-
που και το θόλωμα από το υλικό ή / και την αναπνοή.
 Η καταφυγή στη βιομετρία της ίριδας του ματιού στη-
ρίζεται στην υψηλή εξατομικευτική αξία του συγκεκρι-
μένου βιομετρικού χαρακτηριστικού και συνιστά μία 
ολοένα και πιο ζωηρά προτεινόμενη λύση. Ωστόσο ο 
βαθμός αξιοπιστίας εξασφαλίζεται εν προκειμένω σε 
συνθήκη ιδιαίτερα ανεπτυγμένης τεχνολογίας, που μό-
νον μεγάλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς μπορούν να 
υποστηρίξουν και οικονομικά και υλικοτεχνικά, καθώς 
θα πρέπει να διασφαλιστεί περιβάλλον φωτισμού πλη-
σίον του υπέρυθρου φάσματος (NIR, near – infrared), 
έτσι ώστε να επιτευχθεί η ακριβής ανίχνευση ακόμα και 
στις περιπτώσεις ατόμων με σκοτεινή χρωματικά ίριδα. 
Οι αναγνωριστικές λύσεις με χρήση της ίριδας ως βιο-
μετρικού συστατικού στις κινητές ηλεκτρονικές συσκευ-
ές χρησιμοποιούν το ορατό φάσμα και κατά συνέπεια 
εμφανίζουν τεχνικούς περιορισμούς.
 Από την άλλη πλευρά θα πρέπει όμως να επισημανθεί 
ότι οι ανατομικές αναγνωριστικές δυνατότητες στην 
περίπτωση του ανθρώπινου ματιού δεν περιορίζονται 
στη βιομετρία της ίριδας ή στις εντυπωσιακές ταυτο-
ποιητικές δυνατότητες με σάρωση του δικτύου των 
αιμοφόρων αγγείων του αμφιβληστροειδούς. Τεχνικές 
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που και στις δύο περιπτώσεις απαιτούν υψηλής, τεχνο-
λογικά, ποιότητας ανιχνευτικό περιβάλλον. Αξιοσημεί-
ωτη είναι και η αναγνωριστική δυναμική της λεγόμενης 
περιοφθαλμικής περιοχής (T. de Freitas Pereira and S. 
Marcel, 2015), η οποία έτσι προτείνεται ως διαμεσολα-
βητική λύση υπέρβασης των μεγάλων περιορισμών της 
βιομετρίας προσώπου κατά την πανδημική περίοδο 
αλλά και της κοστοβόρας τεχνολογίας της ιριδικής βι-
ομετρίας. 
 Πράγματι η βιομετρική προσέγγιση της περιοφθαλμι-
κής περιοχής φαίνεται να ξεπερνά με επιτυχία τα εμπό-
δια τόσο της καλυμμένης περιοχής στην περίπτωση των 
αδιαφανών μασκών όσο και των στρεβλώσεων των δι-
αφανών καλυμμάτων, που δεν καλύπτουν την περιοχή 
των ματιών. Η περιοφθαλμική βιομετρία προσαρμόζε-
ται επιπλέον ευκολότερα στα κινητά ηλεκτρονικά μέσα 
(K. B. Raja, R. Raghavendra, M. Stokkenes and C. Busch, 
2014) αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προς αποφυ-
γή των απτικών συστημάτων αναγνώρισης και επαλή-
θευσης (π.χ. πληκτρολόγηση κωδικών σε ATM).

Σημ. Πάνω φαίνεται λήψη βιομετρικών δεδομένων από 
την περιοφθαλμική περιοχή με χρήση κινητής ηλεκτρονι-
κής συσκευής (K. B. Raja, R. Raghavendra, M. Stokkenes 
and C. Busch, 2014).

 Το ζήτημα που έχει, ωστόσο, προκύψει είναι ότι η συ-
γκεκριμένη τεχνολογία είναι σε αρκετά σημεία νεόδ-
μητη, καθώς η σχετική προ-covid ερευνητική εργασία 
αφορούσε τη βελτίωση της βιομετρίας του (πλήρους) 
προσώπου και της ίριδας, στοιχεία της οποίας καλού-
νται οι ερευνητές και οι κατασκευαστές να συνδυά-
σουν τώρα στην προτεινόμενη περιοφθλαμική λύση. Ο 
δρόμος όμως ακόμα μακρύς. Πάραυτα η συγκεκριμένη 
τεχνολογία επιτρέπει την άντληση ήπιων βιομετρικών 
πληροφοριών (soft biometric information), όπως το 
ηλικιακό εύρος, το φύλο και την εθνικότητα. Μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση και την 
εκτίμηση συναισθηματικών αντιδράσεων με εφαρμογή 
των τεχνικών της τεχνητής νοημοσύνης (deep learning).
 Σε παραλληλία, τα τελευταία χρόνια, με την έντονη 
ανάπτυξη της βιομετρικής προσέγγισης της ίριδας και η 
βιομετρία της φωνής. Πιθανότατα να πρόκειται και για 
την πλέον ευπροσάρμοστη τεχνική αναγνώρισης στα 
διάφορα προς τούτο περιβάλλοντα. Αντιλαμβάνεται 
όμως κανείς εύκολα την αρνητική επίδραση της ευρεί-
ας χρήσης μάσκας κατά την εφαρμογή της συγκεκριμέ-
νης βιομετρίας. Η μάσκα συνιστά έναν διαβρωτικό του 
ηχητικού αποτυπώματος παράγοντα, καθώς διαντιδρά 
με τις εναλλαγές στην πίεση του αέρα, όπως εισέρχε-
ται και εξέρχεται από το στόμα και την μύτη. Το απο-
τέλεσμα είναι παρόμοιο με τα ακουστικά φίλτρα από 
ηχοαπορροφητικά υφάσματα που χρησιμοποιούνται 
για ηχομόνωση ή ως σιγαστήρες εξάτμισης αυτοκινή-
των (Marta Gomez-Barrero et al., 2021). Και βέβαια από 
τη στιγμή που οι συγκεκριμένες μάσκες δημιουργήθη-
καν προς περιορισμό της ιικής διασποράς μέσω της 
αναπνευστικής οδού, έχουν κατασκευαστεί από ιδιαι-
τέρως πυκνά ινικά στοιχεία.  Ως ήδη επισημάνθηκε, η 
επίδραση της μάσκας στην ομιλία συνιστά εξασθένιση 
και απόσβεση σημαντικού μέρους του ηχητικού αποτυ-
πώματος. Μελέτες έχουν καταδείξει από χρόνια την 
επίδραση των υφασμάτων στον ήχο, παρουσιάζοντας 
τον τρόπο που ο ήχος επηρεάζεται ανάλογα με το πά-
χος, την πυκνότητα ή / και το πορώδες του υλικού, από 
το οποίο διέρχεται (Saeidi, R. et al., 2016). Επιπρόσθετα 
έχει παρατηρηθεί εξασθένηση των υψηλών συχνοτήτων 
στην περίπτωση των βαρύτερων μασκών, γεγονός που 
επηρεάζει όχι μόνο την αναγνωριστική ικανότητα του 
συστήματος αλλά και την ίδια την καταληπτότητα της 
ομιλίας.
 Σε κάθε περίπτωση οι ερευνητικές προσπάθειες για 
την τεχνική αντιστάθμιση των αλλοιωτικών από τη χρο-
νίζουσα και ευρεία χρήση της μάσκας επιπτώσεων στην 
ηχητική αναγνώριση εντείνονται, καθώς η συγκεκριμένη 
βιομετρική προσέγγιση είναι εύκολα προσβάσιμη, ανέ-
παφη και μη επεμβατική.
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Σημ. Πάνω διακρίνονται οι διαφορετικές ηχητικές κυμα-
τομορφές που παράγονται κατά την εκφορά της ίδιας 
φράσης (“allow each child to have an ice pop”) χωρίς 
χρήση μάσκας και με χρήση διαφόρων τύπων μάσκας. 
Διαπιστώνεται η σταδιακή εξασθένηση της κυματομορ-
φής που αντιστοιχεί στην τελευταία λέξη, “pop” (Marta 
Gomez-Barrero et al., 2021).

ΙΙΙ. Κίνδυνοι κατά τη γιγάντωση της εξ αποστάσεως και 
κινητής δραστηριότητας στην πανδημική περίοδο 
 
Σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο και ήδη 
στην προπανδημική εποχή διαρκής η ανάγκη για απο-
μακρυσμένους τρόπους αναγνώρισης σε περιβάλλοντα 
τηλεργασίας, τηλεκπαίδευσης και τηλεσυναλλαγών (π.χ. 
eBanking, eLearning, eBoarders). Μάλιστα η ραγδαία 
αύξηση στη χρήση των προσωπικών κινητών συσκευών 
επικοινωνίας επέφερε και τη λειτουργική ενσωμάτωση 
σε αυτές βιομετρικών συστημάτων αναγνώρισης με 
χρήση του δακτυλικού αποτυπώματος, του φωνητικού 
σήματος ή / και των χαρακτηριστικών του προσώπου, 
χωρίς την ανάγκη ξεχωριστών, κοστοβόρων και εξειδι-
κευμένων συσκευών. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κατά 
την πανδημική περίοδο και τη γιγάντωση του διαδικτυ-
ακού πεδίου τα παραδοσιακά προβλήματα ασφάλειας 
και εξασφάλισης της ιδιωτικότητας στην εξ αποστάσε-
ως και στην κινητή δραστηριότητα γιγαντώθηκαν εξίσου 
(Sharma, Anand, 2021). 
 Οι όποιες προτεινόμενες λύσεις, τα υπέρ και τα κατά 

της εφαρμογής αυτών των συστημάτων εξαρτώνται 
από τον τόπο, όπου πραγματοποιείται η βιομετρική 
αντιστοίχιση (Marta Gomez-Barrero et al., 2021). 
 Αν η βιομετρική αντιπαραβολή γίνεται στη συσκευή 
του χρήστη, όπως προτείνει ως ιδανική οδό η FIDO 
(Fast Identity Online Alliance), το πλεονέκτημα είναι ότι 
τα βιομετρικά στοιχεία διατηρούνται στη συσκευή του 
χρήστη, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη προστασία της 
ιδιωτικότητας. Από την άλλη όμως ενδέχεται η βιομε-
τρική αναγνώριση στην περίπτωση αυτή να απαιτεί ειδι-
κούς αισθητήρες και εγκατάσταση ειδικών εφαρμογών 
ταυτοποίησης, στοιχείο που ανεβάζει το κόστος για τον 
χρήστη. Επιπρόσθετα η βιομετρική επεξεργασία απαι-
τεί συνήθως σημαντικό αποθηκευτικό χώρο, συνήθως 
μη διαθέσιμο στις κινητές συσκευές.
 Η βιομετρική σύγκριση που πραγματοποιείται στο πε-
ριβάλλον του διακομιστή (server), αντίθετα, δεν επιβα-
ρύνει τον χρήστη με επιπλέον συσκευές ή / και εφαρ-
μογές αλλά η ποιότητά της εξαρτάται από τον βαθμό 
ασφαλείας στην επεξεργασία και στη μετάδοση των 
βιομετρικών στοιχείων, κάτι που ποικίλλει από φορέα 
σε φορέα.
 Σε οποιαδήποτε, ωστόσο, από τις ως άνω περιπτώσεις 
η απομακρυσμένη συλλογή βιομετρικών πληροφοριών 
προκαλεί προφανείς ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
απόρρητο. Η αξιοπιστία του περιβάλλοντος συλλογής 
και επεξεργασίας δεν είναι απόλυτα εγγυημένη ούτε 
στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση. Μία από τις δυνητι-
κά σοβαρότερες απειλές, ειδικά δεδομένης της απου-
σίας οποιασδήποτε άμεσης ανθρώπινης επίβλεψης των 
συστημάτων κι επομένως και άμεσης επέμβασης (π.χ. 
σε αντίθεση με την περίπτωση χρήσης αυτόματου βιο-
μετρικού ελέγχου κατά το συνοριακό έλεγχο ή στα αε-
ροδρόμια), είναι αυτή των ψηφιακών πλαστοπροσωπιών 
και «πλαστογραφιών» βιομετρικών δεδομένων. 
 Οι συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες περιλαμ-
βάνουν την παρουσίαση ψευδών, παραποιημένων ή εξ 
υπαρχής κατασκευασμένων αναληθών δειγμάτων σε 
ένα βιομετρικό σύστημα, προκειμένου ο εισβολέας να 
μεταμφιεστεί σε άλλο άτομο, το «εξουσιοδοτημένο» 
από το σύστημα (π.χ. για τραπεζική ανάληψη, είσοδο 
στο προφίλ εργαζομένου και λήψη απόρρητων πληρο-
φοριών, συμμετοχή σε διαδικτυακές εξετάσεις άλλου 
προσώπου εμφανιζόμενου με τα χαρακτηριστικά του 
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φερόμενου υποψηφίου). 
 Ο εντοπισμός αυτού του είδους των επιθέσεων σε συν-
θήκη απομακρυσμένης συναλλαγής ή εξ αποστάσεως 
εισόδου σε ένα εργασιακό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον 
θέτει πολύ ισχυρότερες προκλήσεις απ’ ότι αντίστοιχα 
επιτοπίως, κι αυτό ανάλογα με το αν τα αντίμετρα ανί-
χνευσης εφαρμόζονται από την πλευρά του χρήστη ή 
από την πλευρά του διακομιστή. Σε περίπτωση που ο 
έλεγχος εκτελείται από την πλευρά του χρήστη, απαι-
τείται συνήθως πρόσθετος εξοπλισμός, εκτός δηλαδή 
από εκείνον που χρησιμοποιείται καθαρά για τη βιο-
μετρική αναγνώριση. Ακόμη κι έτσι όμως το σύστημα 
μπορεί να εξακολουθεί να είναι ευάλωτο σε επιθέσεις 
πλαστής παρουσίασης, όπως καταδείχθηκε στην περί-
πτωση του Face ID system της Apple (Bkav Corp, 2021). 
Εάν ο προστατευτικός έλεγχος διενεργείται σε επίπεδο 
διακομιστή, τότε τα ειδικά λογισμικά ανίχνευσης απει-
λών (software – based) είναι μονόδρομος, με τη σχετική 
έρευνα βελτιστοποίησής τους να αναμένεται να εντα-
θεί.
 Εκτός από την απειλή για άμεσες ως άνω κυβερνοε-
πιθέσεις βιομετρικής πλαστογραφίας, υπάρχει επίσης 
η πιθανότητα έμμεσων επιθέσεων κατά τη μετάδοση 
των πληροφοριών από τον χρήστη στον διακομιστή και 
τη χρήση αποθηκευτικών clouds. Ενώ τα παραδοσιακά 
πρωτόκολλα κρυπτογράφησης μπορούν προφανώς να 
εφαρμοστούν και συνεχίζουν να εφαρμόζονται για την 
προστασία των βιομετρικών δεδομένων, η διαδικασία 
της αποκρυπτογράφησης, εξακολουθεί να αφήνει τις 
βιομετρικές πληροφορίες ευάλωτες σε υποκλοπές. Για 
τον σκοπό αυτό έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται 
βελτιωμένες αρχιτεκτονικές επικοινωνίας που διασφα-
λίζουν την προστασία του απορρήτου σε απομακρυσμέ-
να σενάρια ελέγχου της βιομετρικής ταυτότητας κατά 
τη μετάδοση της βιομετρικής πληροφορίας μεταξύ 
χρήστη και διακομιστή (π.χ. το BOPS, Biometric Open 
Protocol Standard).

ΙV. Οι αναδυόμενες σε πανδημικό περιβάλλον βιομε-
τρικές τεχνολογίες του δακτυλικού αποτυπώματος

 Εκτός των καλυμμάτων προσώπου ένα από τα βασι-
κά προληπτικά, υγειονομικά μέτρα αντιμετώπισης της 
διασποράς του covid αποτέλεσε κι αποτελεί η τακτική 

χρήση αντισηπτικών, αλκοολούχων υγρών. Κι ενώ τα 
συγκεκριμένα υγρά λειτουργούν προστατευτικά έναντι 
της παθογενούς μετάδοσης, οδηγούν σε σημαντικού 
βαθμού ξηρότητα του δέρματος των χεριών και ιδίως 
των δακτύλων. Η ευαισθησία των αισθητήρων δακτυ-
λικών αποτυπωμάτων στη μεταβλητότητα του βαθμού 
ενυδάτωσης του δέρματος είναι ευρέως γνωστή. Το γε-
γονός αυτό μπορεί να υποβαθμίσει έτσι τη βιομετρική 
ποιότητα των αποκτηθέντων δακτυλικών αποτυπωμά-
των και ως εκ τούτου και την αξιοπιστία της σχετικής βι-
ομετρικής αναγνώρισης. Έχει αποδειχθεί μάλιστα πως 
η σοβαρή ξηρότητα μπορεί ακόμη και να αποτρέψει την 
επιτυχή απόκτηση των κρίσιμων βιομετρικών στοιχείων 
των δακτυλικών αποτυπωμάτων, οδηγώντας έτσι το σύ-
στημα σε αναγνωριστική αποτυχία.
 Επιπλέον υγειονομικοί λόγοι οδήγησαν σε μια αυξα-
νόμενη αποφυγή απτικών αισθητήρων για τη λήψη των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων και την εξέλιξη σχετικών 
μη απτικών συστημάτων λήψης και επεξεργασίας στη 
συνέχεια της εικόνας του δακτυλικού αποτυπώματος 
(Okereafor K. et al., 2020). Με τη συγκεκριμένη βιομε-
τρική μέθοδο λήψης αποφεύγονται επίσης οι στρεβλώ-
σεις στο απεικονιζόμενο σχήμα του δακτυλικού αποτυ-
πώματος σε περίπτωση άσκησης, από το δάκτυλο, ισχυ-
ρής πίεσης στην επιφάνεια λήψης. 

Σημ. Στην εικόνα φαίνονται από αριστερά προς τα δεξιά 
δείγματα δακτυλικών αποτυπωμάτων που ελήφθησαν 
από το ίδιο δάχτυλο με την κατάσταση του δέρματος 
να είναι: ξηρό (62,5%), διακρίνεται απώλεια σημαντικών 
αναγνωριστικών στοιχείων, υγρό (99,9%), κανονικά υγρό 
(84,6%) και κανονικά υγρό (84,6%) αλλά με το δάχτυλο 
ισχυρά πιεσμένο στον αισθητήρα, όπου παρατηρείται και 
σχετική οπτική στρέβλωση / πλάτυνση (M. A. Olsen, M. 
Dusio and C. Busch, 2015).
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του Λεωνίδα Ι. Κανέλλου, Δικηγόρου
Δρος Νομικής1

Πηγή: https://www.bahrainthisweek.com/ai-on-criminal-
justice-by-dr-jassim-haji/

Στο κατώφλι της 4ης βιομηχανικής επανάστασης η Τεχνη-
τή Νοημοσύνη (ΤΝ), στα αγγλικά Artificial Intelligence 
(ΑΙ)2, προϊόν σύζευξης ανθρώπου και μηχανής, αποτελεί 
πλέον μέρος της καθημερινής μας ζωής. Η ΤΝ δεν απο-
τελεί αυτόνομο επιστημονικό κλάδο αλλά 

1  Ο αρθρογράφος είναι δικηγόρος με διεθνή εμπειρία, Διδάκτωρ Νο-
μικής και πανεπιστημιακός με πλούσιο συγγραφικό έργο, τ. Πρόεδρος 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
και του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(BEREC), στέλεχος της νομικής υπηρεσίας του Δικηγορικού Συλλό-
γου Αθηνών (ΔΣΑ).

2  Ο όρος αυτός διατυπώθηκε για πρώτη φορά στο Dartmouth 
College το 1956, σε συνέδριο ερευνητών (McCarthy, Allen Newell, 
Herbert Simon και Marvin Minsky) από τους χώρους των Μαθηματι-
κών, της Ηλεκτρονικής και της Ψυχολογίας, για τη μελέτη δυνατοτή-
των χρήσης των υπολογιστών ως προς την προσομοίωση της ανθρώ-
πινης νοημοσύνης. 

συνδυάζει περισσότερες επιστήμες όπως, ενδεικτικά, 
η πληροφορική, η ψυχολογία, η φιλοσοφία, η νευρολο-
γία, η γλωσσολογία, η μαθηματική λογική και η μηχανι-
κή. Αυτοματοποιώντας χρονοβόρες και επαναληπτικές 
δραστηριότητες, η τεχνολογία, από τη μια μεριά, ανα-
μένεται να εξυπηρετήσει το κοινό καλό, την οικονομική 
πρόοδο, την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Ως 
τεχνολογία γενικής εφαρμογής, η ρομποτική έχει εισέλ-
θει δυναμικά σε τομείς όπως η δημόσια διοίκηση, η βιο-
μηχανική και γεωργική παραγωγή, η οικονομία, η υγεία, 
η εκπαίδευση, ο τουρισμός, ο χρηματοπιστωτικός και 
ασφαλιστικός κλάδος, η κεφαλαιαγορά, οι μεταφορές, 
η διαδικτυακή αναζήτηση, η φροντίδα ηλικιωμένων, η 
ψυχαγωγία ακόμα και το σύστημα απονομής της δικαι-
οσύνης3. Από την άλλη μεριά, η κακόβουλη και απατηλή 
χρήση της επάγεται σημαντικούς κινδύνους για τις ατο-
μικές ελευθερίες, για την εργασία, για την ιδιωτικότητα, 
για την οικονομική ελευθερία, για την πλουραλιστική 
ενημέρωση και την πληροφοριακή αυτοδιάθεση του 
ατόμου. Στις ενότητες που ακολουθούν θα επιχειρήσου-
με πρώτον, μια συνοπτική επισκόπηση του ρόλου της 
ΤΝ στην στον δικαιοπολιτικά ευαίσθητο τομέα της ποι-
νικής δικαιοσύνης. Δεύτερον, θα εξετάσουμε τις νέες 
μορφές εγκληματικότητας που διευκολύνει και στο δια-
θέσιμο νομικό οπλοστάσιο για την τιμωρία των εν λόγω 
παράνομων πράξεων. 

Αλγοριθμική αστυνόμευση και ανθρώπινα δικαιώματα
Με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 
εγκληματικότητας και τη διατήρηση της δημόσιας τά-
ξης και ασφάλειας4, η αναγνώριση προσώπων χρησι-
μοποιείται σε μεγάλη κλίμακα από τις κρατικές αρχές 
για την επιτήρηση του πληθυσμού, την προστασία από 
λαθρεμπόριο όπλων η ναρκωτικών και την παράνομη 
μετανάστευση5. 

3  Ζαχ. Βλαμάκη, Η τεχνητή νοημοσύνη συναντά το ποινικό δίκαιο,  
Crime times, τεύχος 9, Μάιος 2019, http://www.crimetimes.gr/

4  Βλ. Λεων. Κανέλλο, Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο δίκαιο και 
στη δικαστική πρακτική, Νομική Βιβλιοθήκη, 2021, ειδικά κεφάλαιο 7, 
Αλγοριθμική αστυνόμευση και ανθρώπινα δικαιώματα σελ. 227-270.   

5 Παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
iBorderctrl, επί εννέα μήνες, οι ταξιδιώτες που περνούσαν από 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Η χρήση συστημάτων παρακολούθησης επικοινωνιών, 
ρομποτικών αστυνομικών, φορητών καμερών και πλή-
θους βιομετρικών τεχνολογιών (ανάλυση προσώπου, 
ηλικίας, φωνής, υπογραφής, βηματισμού κλπ) αποτελεί 
πλέον αναπόσπαστο μέρος του έργου των διωκτικών αρ-
χών τόσο στην Ευρώπη6, (Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, 
Τσεχία, Σουηδία, Γερμανία), όσο και διεθνώς (Κίνα7, Ια-
πωνία8, ΗΠΑ9, Σιγκαπούρη10). 

τρία εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (Ελλάδας-Βορείου Μακεδονίας, Ουγ-
γαρίας-Σερβίας και Λετονίας-Ρωσίας) είχαν την επιλογή να συμμε-
τάσχουν σε βιντεοκλήση με έναν εικονικό συνοριοφύλακα πριν το 
πέρασμά τους. Το άβαταρ θα τους έκανε μια σειρά από ερωτήσεις, 
από την επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους μέχρι το περιεχόμενο των 
αποσκευών τους, βλ. σχετικά Οι κρυφές δοκιμές Τεχνητής Νοημοσύ-
νης στα σύνορα της ΕΕ, άρθρο της 6.12.2019 σε https://info-war.gr/
oi-kryfes-dokimes-technitis-noimosynis-sta-synora-tis-ee/

6  Βλ. έκθεση European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 
με τίτλο #BigData: Discrimination in data-supported decision making, 
σε https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-
focus-big-data_en.pdf και Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομο-
θεσία για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε https://www.echr.coe.int/
Documents/Handbook_access_justice_ELL.pdf ό.π. 

7  Η Κίνα ως παγκόσμια πρωταθλήτρια, διαθέτει ήδη 170 εκατομμύρια 
κάμερες βιντεοεπιτήρησης, με επιπλέον 400 εκατομμύρια να ανα-
μένονται στα επόμενα τρία χρόνια με εκτεταμένη χρήση τεχνητής 
νοημοσύνης (AI) και αναγνώρισης προσώπου. Το 2017, η χώρα αυτή 
υπέβαλε αίτηση για περισσότερα από 900 διπλώματα ευρεσιτεχνί-
ας αναγνώρισης προσώπου, σε σύγκριση με τα 96 διπλώματα ευρε-
σιτεχνίας που κατατέθηκαν στις ΗΠΑ, πηγή: http://www.securnet.
gr/2019/01/5.html

8  Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο οι κάμερες αναγνώρισης 
προσώπου χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο αθλητών και εκπρο-
σώπων τύπου για την είσοδό τους στους χώρους των αγώνων. Κατα-
γράφηκαν τα πρόσωπα περίπου 400.000 ανθρώπων, με στόχο την 
ενίσχυση της ασφάλειας. Τα Ιαπωνικά αεροδρόμια είναι ένας άλλος 
χώρος υιοθέτησης της αναγνώρισης προσώπου, καθώς το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης της Ιαπωνίας σκοπεύει να αναπτύξει την τεχνολογία για 
όλα τα μεγάλα αεροδρόμια.

9  Από το 2016, σχεδόν το 50% όλων των ενηλίκων στις ΗΠΑ περι-
λαμβάνονται ήδη σε βάσεις δεδομένων στα αστυνομικά τμήματα, αε-
ροδρόμια, όπως αυτό του Ορλάντο και κάμερες μεγάλης εμβέλειας 
έχουν εγκατασταθεί στα σύνορα με το Μεξικό.

10  Για παράδειγμα, το σύνολο των 110.000 φανοστατών της Σιγκα-
πούρης θα είναι σύντομα εφοδιασμένοι με κάμερες που συνδέονται 

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πρακτικές αυτές δεν περι-
ορίζονται στους ύποπτους τέλεσης αδικημάτων, αλλά 
καταλήγουν στη γενικευμένη επιτήρηση όλων ανεξαιρέ-
τως των πολιτών ανατρέποντας το τεκμήριο της αθωό-
τητας και παραβιάζοντας το συνταγματικά κατοχυρω-
μένο απόρρητο των επικοινωνιών11. Η νομιμότητα και 
ο θεσμικός έλεγχος τέτοιων αστυνομικών πρακτικών 
απασχολεί, μεταξύ άλλων φορέων, και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το οποίο εξέδωσε, στις 8 Ιουνίου 2020, 
ένα σχέδιο έκθεσης για τη χρήση ΤΝ στις ποινικές υπο-
θέσεις,12 όπου εκφράζει την ανησυχία του για τις δυ-
σμενείς επιπτώσεις τέτοιων πρακτικών ηλεκτρονικής 
αστυνόμευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μεταξύ 
αυτών συγκαταλέγεται το δικαίωμα ελεύθερης ανά-
πτυξης της προσωπικότητας, η ελευθερία έκφρασης, 
του συνέρχεσθαι και του συναθροίζεσθαι, το απόρρητο 
των επικοινωνιών, και η προστασία της ιδιωτικής ζωής, 
όπως αυτή κατοχυρώνεται τόσο στον Ευρωπαϊκό Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρα-
κτήρα (ΓΚΠΔ 2016/679) όσο και στην Οδηγία 2016/680 
περί επιβολής του νόμου13. 

Η ΤΝ στην ποινική δικαιοσύνη  
Εκτός από την αστυνόμευση, η  τεχνητή νοημοσύνη και 
η ρομποτική έχουν εισβάλλει στο σύστημα απονομής 
της δικαιοσύνης, τόσο στις χώρες-μέλη του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης όπου εκπονήθηκε ένας Χάρτης ηθικής 

με λογισμικό αναγνώρισης προσώπου. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι θέλει 
να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για τη βελτίωση της ασφάλειας και 
τη μείωση της τρομοκρατίας.

11  Συχνά η δράση των αστυνομικών και διωκτικών αρχών παραβιάζει 
διεθνείς συμβάσεις που υπογράφηκαν το πλαίσιο του ΟΗΕ, όπως η 
Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές 
Σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα καθώς και εθνικές 
συνταγματικές αρχές περί προστασίας των ατομικών ελευθεριών.

12  European Parliament, Draft Report on on artificial intelligence in 
criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal 
matters (2020/2016 –INI-) Committee on Civil Liberties, Justice and 
Home Affairs Rapporteur: Tudor Ciuhodaru, https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/LIBE-PR-652625_EN.pdf

13  Βλ. Λεων. Κανέλλο, THE GDPR HANDBOOK, Νομική Βιβλιοθήκη, 
2020, σελ. 276-292.
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χρήσης της14, αλλά και διεθνώς15. Ειδικότερα, στις ποι-
νικές δίκες, εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι νευρο-
απεικονιστικών σαρώσεων του εγκεφάλου (Γνωστικά 
Προκλητά Δυναμικά16, Λειτουργική Απεικόνιση Μα-
γνητικού Συντονισμού, ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα17, 
ανιχνευτές αλήθειας18) ως εργαλεία αξιολόγησης και 
καταγραφής της δραστηριότητας του Κεντρικού Νευρι-
κού Συστήματος, η οποία προκύπτει ως αντίδραση σε 
ένα συγκεκριμένο ερέθισμα. Τέτοιες μέθοδοι, αρκετά 
αμφιλεγόμενες στη νομική θεωρία, 

14 Artificial intelligence in justice systems, https://www.coe.int/en/
web/cepej/artificial-intelligence-in-justice-systems, Awareness-raising 
and implementation of the European Ethical Charter on the use 
of artificial intelligence in judicial systems and their environment, 
https://www.coe.int/en/web/cepej/press-review-publication-of-the-
european-ethical-charter-on-the-use-of-ai-in-judicial-systems

15  C. Rigano, Using Artificial Intelligence to address criminal justice 
needs, https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/252038.pdf

16 Για πρώτη φορά στα ελληνικά δικαστικά χρονικά, με την πολύ ση-
μαντική απόφασή του 93/2002 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, 
έκανε δεκτή ως μέσο υπεράσπισης, με αίτηση του κατηγορουμένου, 
τη χρήση της επιστημονικής μεθόδου των Ενδογενών Γνωστικών Προ-
κλητών Δυναμικών στην ποινική δίκη Βλ. Ν. Βαλλιανάτου, Ι. Νέστορα, 
Μέθοδος των «Γνωστικών Προκλητών Δυναμικών»  σε https://lawnet.
gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B
5%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/ballianatou-nonia-
nestoras-ioannis-me8odos-ton-gnostikon-prokliton-dunamikon/ 

17 Βλ. άρθρο R. Rajput, P.M. Deshpande, A.R. Wadhekar, Brain 
Fingerprinting Technology σε http://www.ijera.com/papers/Vol5_
issue1/Part%20-%202/Q5010299104.pdf

18  Ορισμένα νομικά συστήματα, απορρίπτουν παντελώς την δυνα-
τότητα αξιολόγησης από τα δικαστήρια των συμπερασμάτων παρό-
μοιων εγκεφαλικών τεχνικών ανίχνευσης αλήθειας. Αντίθετα, στις πε-
ρισσότερες χώρες, τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών συνεκτιμώνται 
ελεύθερα από τα δικαστήρια για το σχηματισμό δικανικής κρίσης. 
Στην Ελλάδα, η δικονομική χρήση ανιχνευτών αλήθειας, ως αποδει-
κτικών μέσων, τελεί υπό τους περιορισμούς των κειμένων ποινικών και 
δικονομικών κανόνων. Ειδικότερα, το άρθρο 177 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας (Ν. 4620/2019) θεσπίζει την αρχή της ηθικής απόδειξης, 
ενώ το άρθρο 137Α παρ. 4 του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019) 
για τα βασανιστήρια, θεωρεί ως αξιόποινη πράξη τη χρησιμοποίηση 
ανιχνευτή αλήθειας στο μέτρο που συνιστά προσβολή της ανθρώπι-
νης αξιοπρέπειας. Με τη θέση αυτή ταυτίζεται μεγάλος αριθμός δι-
καστών, ποινικολόγων και εγκληματολόγων. Η αποδοχή της εν λόγω 
επιστημονικής μεθόδου ως αποδεικτικού μέσου προκάλεσε έντονη 
διχογνωμία και συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα στη χώρα μας.

σε συνδυασμό με αυτοματοποιημένη επεξεργασία δε-
δομένων ποινικής συμπεριφοράς, χρησιμοποιούνται 
από τους συνηγόρους υπεράσπισης προς απόδειξη 
μειωμένης ικανότητας προς καταλογισμό του κατηγο-
ρουμένου19. Παράλληλα, η εισαγωγή προβλεπτικών με-
θόδων επικινδυνότητας εγκληματιών έχει από ετών ει-
σαχθεί στην ποινική δικονομία κρατών όπως οι ΗΠΑ και 
η Κίνα. Παραδείγματος χάριν, τα  αμερικανικά ποινικά 
δικαστήρια, σε διάφορες πολιτείες χρησιμοποιούν από 
συστήματα ΑΙ προκειμένου να υπολογίσουν τις πιθανό-
τητες υποτροπής ενός εγκληματία βασίζονται σε προ-
βλέψεις της επικινδυνότητας εγκληματιών20. Η μεθο-
δολογία που εφαρμόζουν οι προβλεπτικοί αλγόριθμοι 
(CΟMPAS21, LSI-R22, PSA23, PCRA24), που έχουν επικρι-

19  Σχ. Λεων. Κανέλλος, Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο δίκαιο 
και στη δικαστική πρακτική, ό.π

20 Algorithms in the Criminal Justice System: Pre-Trial Risk 
Assessment Tools, αναλυτικός πίνακας και είδος χρησιμοποιουμέ-
νου συστήματος ανά Πολιτεία είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της 
οργάνωσης EPIC,  https://epic.org/algorithmic-transparency/crim-
justice/

21 Το ακρωνύμιο COMPAS (Correctional Offender Management 
Profiling for Alternative Sanctions) σημαίνει «Διαχείριση χαρακτη-
ριστικών προσωπικότητας των δραστών προς επιβολή εναλλακτικών 
ποινικών κυρώσεων». Το σύστημα βασίζεται στη χρήση μαζικών δεδο-
μένων για όλους τους καταδίκους των αμερικανικών σωφρονιστικών 
ιδρυμάτων, άνω των 2,6 εκ. ατόμων, (όπως κοινωνικό και οικογενειακό 
περιβάλλον, εγκληματολογικό ιστορικό, ύψος ποινής, χρόνος παρα-
μονής στη φυλακή, τόπος κατοικίας κ.λπ). για την ανάλυση κινδύνου 
(χαμηλός, μεσαίος και υψηλός) ανά κατηγορία καταδίκων, λευκών και 
εγχρώμων. Κατά την ακτιβιστική οργάνωση Propublica το σύστημα 
βασίζεται σε ρατσιστικές προκαταλήψεις, ενώ περιέχει σημαντι-
κά λάθη και αστοχίες, βλ. https://www.propublica.org/datastore/
dataset/compas-recidivism-risk-score-data-and-analysis

22  Προβλεπτικά λογισμικά εργαλεία τύπου LSI-R (Level of Service 
Inventory-Revised) βρίσκουν εφαρμογή για την εκτίμηση κινδύνου 
υποτροπής κρατουμένων σε Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά σχ. https://
www.correctiveservices.justice.nsw.gov.au/Documents/utility-of-
level-of-service-inventory-.pdf.   

23  Παρουσίαση του δικαστικού αλγορίθμου Public Safety Assessment 
(PSA) διαθέσιμη σε https://www.psapretrial.org/about/research

24  Σχ. J. Johnson and al., The Construction and Validation of the Federal 
Post Conviction Risk Assessment (PCRA), FEDERAL PROBATION 
Volume 75 Number 2, σε https://www.uscourts.gov/sites/default/files/
johnson_et_al._construct_and_valid_of_pcra_9_2011.pdf 
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θεί δριμύτατα για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος 
γυναικών, μαύρων ή ισπανόφωνων κρατουμένων25, στη-
ρίζεται σε διάφορα κριτήρια και παραμέτρους (ποινικό 
ιστορικό, χρήση ένοπλης βίας, εξαρτήσεις όπως ναρκω-
τικά ή αλκοολισμός, ηλικία, φύλο, οικογενειακό και κοι-
νωνικό περιβάλλον, διαγωγή στη φυλακή κ.λπ). Μέσω 
της αξιολόγησης αυτής προκύπτει η κατάταξη των κρα-
τουμένων σε κλίμακες επικινδυνότητας (χαμηλή, με-
σαία ή υψηλή). Με τη συνδρομή ειδικού λογισμικού, του 
οποίου η πρακτική λειτουργία είναι αδιαφανής, αφού ο 
πηγαίος κώδικας αποτελεί εμπορικό μυστικό της παρα-
γωγού εταιρίας, σε συνδυασμό με τα λοιπά στοιχεία της 
δικογραφίας, ο Αμερικανός ποινικός δικαστής είναι σε 
θέση να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του κα-
τηγορουμένου, όπως απόφαση προσωρινής κράτησης, 
επιμέτρηση ποινής, ένταξη σε προγράμματα εργασίας, 
υφ’ όρον απόλυση κ.λπ, χωρίς συχνά να είναι σε θέση 
να αιτιολογήσει πλήρως την στερητική της ελευθερίας 
ενός ατόμου απόφασή του.

Πηγή: https://thinkml.ai/use-of-ai-to-reduce-street-
crimes-and-improving-civil-security/

Η ΤΝ ως εργαλείο διάπραξης εγκλημάτων
Εκτός από βοηθητικό εργαλείο, η εξέλιξη της τεχνολο-
γίας ΑΙ ευνοεί την ανάπτυξη νέων μορφών ηλεκτρονι-
κής εγκληματικότητας. Χωρίς πρόθεση εξαντλητικής 
απαρίθμησης, εδώ εντάσσεται η δυνατότητα κρατικής 
και ιδιωτικής παρακολούθησης των πολιτών, η παρα-
βίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η διασπο-

25 Ενδεικτικά, κατά την οργάνωση Propublica, 23,5% λευκοί και 44,9% 
έγχρωμοι θεωρήθηκαν από το σύστημα COMPAS ως υψηλού κινδύ-
νου, χωρίς στη συνέχεια να υποτροπιάσουν, ενώ 47,7% λευκοί και 
28,8% έγχρωμοι αξιολογήθηκαν ως χαμηλού ρίσκου, αλλά τέλεσαν 
μετέπειτα και νέα εγκλήματα.

ρά ψευδών ειδήσεων, η υπεξαίρεση χρημάτων και το 
άδειασμα τραπεζικών λογαριασμών μέσω “ψαρέματος” 
τραπεζικών κωδικών με μεθόδους πλαστοπροσωπίας, 
κοινωνικής μηχανικής (social engineering)26, διασπο-
ράς ιών υπολογιστών, βιομηχανικής κατασκοπείας, και 
η αθέμιτη πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα με 
“κλείδωμα” αρχείων και εφαρμογών. Οι παράνομες και 
εγκληματικές αυτές πράξεις καταλήγουν σε υποκλοπές 
αρχείων, παράνομα οικονομικά οφέλη, αθέμιτη παρε-
μπόδιση ή διακοπή λειτουργίας συστημάτων πληροφο-
ριών με την εισαγωγή, διαβίβαση, διαγραφή, καταστρο-
φή, αλλοίωση ψηφιακών δεδομένων ή με αποκλεισμό 
της πρόσβασης σε αυτά. Αντίστοιχες απειλές προέρχο-
νται από την δράση ιδιωτικών φορέων, όπως εταιρίες 
παροχής ασφάλειας και φύλαξης, ιδιωτικά γραφεία 
ερευνών, φορείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ. Τε-
χνολογικά προηγμένοι εγκληματίες χρησιμοποιούν ΤΝ 
για να οπλίσουν κακόβουλο λογισμικό (AI-powered 
ransomware)27, ώστε αυτό να εκδηλώσει επιθέσεις κατά 
συστημάτων, εξουδετερώνοντας τις προσφερόμενες 
βελτιωμένες λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο28. 

Διασπορά πολυμορφικών ιών
Μέσω αλγοριθμικής ανάλυσης τρωτότητας και ευπαθει-
ών, δημιουργούν και διασπείρουν πολυμορφικό λογισμι-
κό, δηλαδή ιούς υπολογιστών (VirRansom, Virlock), κρυ-
πτογραφημένους με μεταβλητά κλειδιά κρυπτογράφη-
σης, που κάθε αντίγραφό τους είναι διαφορετικό από 
άλλα, ώστε να αποφεύγει την ανίχνευση από λογισμικό 

26 Ο όρος social engineering αποδίδεται στον πρώην εγκληματία 
υπολογιστών και αργότερα σύμβουλο  ασφαλείας πληροφορικών συ-
στημάτων Κέβιν Μίτνικ επισημαίνοντας ότι είναι πολύ ευκολότερο να 
ξεγελάσεις κάποιον να δώσει έναν κωδικό πρόσβασης για ένα σύ-
στημα από το να προσπαθήσεις να τον σπάσεις, Mitnick, K: "CSEPS 
Course Workbook" (2004), σελ. 4, Mitnick Security Publishing..

27  Machine Vs Machine: A Look at AI-Powered Ransomware, https://
www.getfilecloud.com/blog/2018/08/machine-vs-machine-a-look-at-
ai-powered-ransomware/#.X3NL3Wgza70, DeepLocker: How AI Can 
Power a Stealthy New Breed of Malware, https://securityintelligence.
com/deeplocker-how-ai-can-power-a-stealthy-new-breed-of-
malware/

28 A. Jesdanun, How artificial intelligence is taking on ransomware, 
https://phys.org/news/2017-06-artificial-intelligence-ransomware.
html
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ή σαρωτή κατά των ιών29. Τέτοια προγράμματα τα οποία 
κρυπτογραφούν αρχεία στη μονάδα αποθήκευσης και 
κλειδώνουν την οθόνη του χρήστη, δημιουργώντας κλώ-
νους του εαυτού τους, με στόχο να εξαναγκάσουν το 
θύμα να πληρώσει λύτρα. Ένα παράδειγμα κακόβουλου 
λογισμικού που βασίζεται σε AI είναι το DeepLocker, 
ένα πειραματικό κρυπτογραφημένο ransomware της 
IBM security30, που μπορεί να αποφασίσει αυτόνομα σε 
ποιον υπολογιστή θα επιτεθεί με βάση έναν αλγόριθμο 
αναγνώρισης προσώπου31.

Λυτρισμικό 
Επιπρόσθετα, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν την ΤΝ για 
να αποκρύψουν κακόβουλους κωδικούς σε εμπορικές 
εφαρμογές. Συνήθως προγραμματίζουν τους κωδικούς 
ώστε να ενεργοποιηθούν προς εκτέλεση μετά από μή-
νες, αφότου έχουν εγκατασταθεί οι εφαρμογές σε ικα-
νό αριθμό χρηστών. Στόχος του λυτρισμικού είναι η με-
γιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων που θα προκα-
λέσουν στους ανύποπτους χρήστες τέτοιες επιθέσεις. 
Η απόκρυψη τέτοιων κωδικών και πληροφοριών απαιτεί 
την εφαρμογή μοντέλων AI και τη λήψη ιδιωτικών κλει-
διών για τον έλεγχο του τόπου και του χρόνου εκτέλε-
σης. Μια άλλη τακτική των χάκερ συνίσταται στο να 
εισάγουν σήματα και διαδικασίες, τα οποία δεν έχουν 
καμία επίδραση στο σύστημα πληροφορικής, εκτός από 
το να το εκπαιδεύσουν για να τα θεωρεί ως κανονικά. 
Μόλις το πετύχουν, οι εισβολείς μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν αυτές τις ρουτίνες για να πραγματοποιήσουν 
μια επίθεση που δεν θα εντοπίσει το σύστημα ασφα-
λείας, αφού έχει εκπαιδευθεί να θεωρεί τα κακόβουλα 

29 Βλ. άρθρο Διαφορά μεταξύ πολυμορφικού και μεταμορφω-
μένου ιού, σε https://el.strephonsays.com/difference-between-
polymorphic-and-metamorphic-virus

30 DeepLocker: When malware turns artificial intelligence into a 
weapon, https://www.zdnet.com/article/deeplocker-when-malware-
turns-artificial-intelligence-into-a-weapon/

31 Δημιουργήθηκε από τρεις ερευνητές για να ευαισθητοποιήσει 
τους χρήστες για τους κινδύνους της τεχνολογίας ΑΙ και για να ενι-
σχύσει την έρευνα για την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων που εκ-
δηλώνονται κατά οργανισμών και επιχειρήσεων βλ. M. Dzouza, IBM’s 
DeepLocker: The Artificial Intelligence powered sneaky new breed of 
Malware, https://hub.packtpub.com/ibms-deeplocker-the-artificial-
intelligence-powered-sneaky-new-breed-of-malware/

δεδομένα και τη συμπεριφορά τους ως φυσιολογική. 

Κλοπή και εξαπάτηση εκπαιδευμένων μοντέλων λογι-
σμικού 
Άλλη μορφή εγκληματικότητας είναι η κλοπή εκπαιδευ-
μένων μοντέλων λογισμικού ΤΝ από εταιρίες που δαπά-
νησαν σημαντικά ποσά σε έρευνα και ανάπτυξη, προς 
χρήση για άνομους και ιδιοτελείς σκοπούς. Στην ίδια 
λογική εντάσσεται η εξαπάτηση των αλγορίθμων από 
εγκληματίες. Μέσω εισαγωγής στο σύστημα ψευδών 
δεδομένων, οι εισβολείς επιδιώκουν, και συχνά κατα-
φέρνουν να ξεγελάσουν, τους αλγορίθμους μηχανικής 
μάθησης, που αποτελούν σήμερα την καρδιά της τε-
χνητής νοημοσύνης. Με τον τρόπο αυτό, οι αλγόριθμοι 
μπερδεύονται και δεν είναι σε θέση να κάνουν σωστές 
υποθέσεις για τα μοτίβα δεδομένων που παρατηρούν. 
Έτσι οδηγούνται σε λανθασμένες υποθέσεις για τη ση-
μασία τους θεωρώντας π.χ. ότι η αντιγραφή πληροφο-
ριών αποτελεί λειτουργία ρουτίνας που μπορεί να αγνο-
ηθεί με ασφάλεια. 

Χειραγώγηση συστημάτων αναγνώρισης εικόνων
Οι τεχνολογικά προηγμένοι εγκληματίες είναι ακόμα 
σε θέση να χειραγωγήσουν τα συστήματα ασφαλείας 
που βασίζονται σε ΤΝ. Έχει ήδη αποδειχθεί, για παρά-
δειγμα, ότι ένα σύστημα αναγνώρισης εικόνων είναι 
δυνατόν να ξεγελαστεί αλλάζοντας μόνο μερικά εικο-
νοστοιχεία (pixels) σε μια εικόνα. Σε ένα διάσημο πεί-
ραμα στο Πανεπιστήμιο Kyushu στην Ιαπωνίας32, οι επι-
στήμονες μπόρεσαν να ξεγελάσουν τη μηχανική όραση 
των υπολογιστών πείθοντάς τους ότι δεν κοιτούσαν μια 
χελώνα, αλλά ένα όπλο. Άλλοι ερευνητές οδήγησαν 
τον υπολογιστή να θεωρήσει εσφαλμένα μια γάτα ως 
σκύλο33. Το ίδιο συνέβη με τους αλγορίθμους αυτοοδη-
γούμενων οχημάτων. Με την προσθήκη “θορύβου”, δη-
λαδή συμπληρωματικών πληροφοριών μη ορατών στο 
ανθρώπινο μάτι, οι κάμερες του οχήματος έπαψαν να 
αναγνωρίζουν το σήμα STOP, με συνέπεια την πρόκλη-

32  Visual trick fools AI into thinking a turtle is really a rifle https://
www.newscientist.com/article/2152331-visual-trick-fools-ai-into-
thinking-a-turtle-is-really-a-rifle/#ixzz6LYrob7cT 

33 Sneaky attacks trick AIs into seeing or hearing what’s not there, σε 
https://www.newscientist.com/article/2142059-sneaky-attacks-trick-
ais-into-seeing-or-hearing-whats-not-there/#ixzz6LYwHZUBY 
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ση τροχαίων ατυχημάτων.34 Εξαίρεση στον κανόνα δεν 
αποτελούν οι αλγόριθμοι αναγνώρισης προσώπων μέσω 
καμερών (CCTV), οι οποίοι αδυνατούν να εντοπίσουν 
έναν ύποπτο ανάμεσα στο πλήθος, όταν, λόγου χάριν, 
αυτός φοράει γυαλιά ηλίου. Σε σφάλματα μπορούν να 
οδηγηθούν με ανάλογες τεχνικές (π.χ. με χρήση ειδικού 
μακιγιάζ) τα διαφημιζόμενα ως ακριβή σε ποσοστό 97% 
βιομετρικά εργαλεία αναγνώρισης προσώπου συνδρο-
μητών του Facebook.35 

Πηγή: https://suneducationgroup.com/akademis-id/
cyber-crime-cyber-security-bukan-sekadar-bualan-
science-fiction/

Παραβίαση των εκπαιδευμένων μοντέλων μηχανικής 
μάθησης  
Η θεαματική ανάπτυξη της αγοράς ΑΙ και η αυξανόμενη 
χρήση μοντέλων μηχανικής μάθησης, τα οποία συνδυά-
ζουν λογισμικό ML (Tensorflow, Gougle Cloud, AML)36 
και δεδομένα εκπαίδευσης (αρχεία φωτογραφιών, βά-
σεις δεδομένων, αρχεία πελατών, προμηθευτών, ασθε-
νών), έδωσε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης εγκληματικής 

34 Glasses make face recognition tech think you're Milla Jovovich 
https://www.newscientist.com/article/2111041-glasses-make-face-
recognition-tech-think-youre-milla-jovovich/#ixzz6LYx81cnr 

35 Facebook must fight for its facial recognition tech in court 
https://www.newscientist.com/article/2087372-facebook-must-fight-
for-its-facial-recognition-tech-in-court/#ixzz6LYxuLInm

36  S. Martin, 10 Most Popular Machine Learning Software Tools in 
2020 (updated), https://towardsdatascience.com/10-most-popular-
machine-learning-software-tools-in-2019-678b80643ceb

δράσης (αθέμιτη συλλογή εμπιστευτικών πληροφοριών, 
παραβίαση ασφαλείας, επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας, 
κλοπή μέσω αντιγραφής του μοντέλου προς μεταπώ-
ληση)37. Ανάλογα με το αν ο εισβολέας αποκτά απλώς 
πρόσβαση, πρόκειται για επιθέσεις «μαύρου κουτιού» 
(black box attacks),  ή αν κλέβει ή τροποποιεί τα χα-
ρακτηριστικά ολόκληρου του λογισμικού μοντέλου, 
πρόκειται για επιθέσεις «λευκού κουτιού» (white box 
attacks). Η κλοπή του λογισμικού (trained model), είναι 
δυνατή, μέσω πρόσβασης, μέσα από διεπαφές εφαρμο-
γών (APIs) ή από άλλα κανάλια, παρακάμπτοντας τα μέ-
τρα ασφαλείας (network scanners, sniffers κ.λπ). Συνα-
φείς εγκληματικές δραστηριότητες είναι η δολιοφθορά 
μέσω καταστροφής υποδομών ανταγωνιστών, το κλεί-
δωμα αρχείων ως μέσο εκβιασμού για την καταβολή 
λύτρων ή ακόμα η παράνομη αντιγραφή του λογισμικού 
προς εμπορική εκμετάλλευση και πώληση προς τρίτους. 

Αντιστροφή του μοντέλου μηχανικής μάθησης
Μια άλλη μέθοδος προσβολής έννομων δικαιωμάτων 
είναι, η αντιστροφή του μοντέλου (model inversion).38 
Πρόκειται για διαδικασία αντίστροφης μηχανικής, χάρη 
στην οποία η μονή διαδρομή από τα δεδομένα εκπαί-
δευσης προς το εκπαιδευμένο μοντέλο, μετατρέπεται 
σε διπλή, με συνέπεια τη δυνατότητα παράνομης κτή-
σης μέσω του λογισμικού μοντέλου, των αρχικών εμπι-
στευτικών  δεδομένων του πελάτη, στα οποία υπάρχουν 
συχνά απόρρητα, εμπιστευτικές πληροφορίες και προ-
σωπικά δεδομένα39. Παραλλαγή της παραπάνω συ-
μπεριφοράς είναι η περίπτωση όπου ο εισβολέας δεν 
ανακτά μεν τα δεδομένα εκπαίδευσης, αλλά συνάγει 
πληροφορίες σχετικά με τα μέλη ενός οργανισμού, σω-
ματείου ή ομάδας (membership inference), όπως πελά-
τες, διαφημιζόμενοι, ασθενείς, μέλη ενός πολιτικού 

37  Α. Polyakov, Machine Learning for Cybercriminals 101, https://
towardsdatascience.com/machine-learning-for-cybercriminals-
a46798a8c268

38  Veale M, R, Binns, L Edwards, Algorithms that Remember: Model 
Inversion Attacks and Data Protection Law, July 2018, Philosophical 
Transactions of The Royal Society A Mathematical Physical and 
Engineering Sciences 376(2133), DOI: 10.1098/rsta.2018.0083 

39  Privacy attacks on AI models, 12 August 2019, https://ico.org.uk/
about-the-ico/news-and-events/ai-blog-privacy-attacks-on-ai-models/
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κόμματος,  τα ονόματα των οποίων υπάρχουν στα αρ-
χεία εκπαίδευσης (training dataset). 

H τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο άμυνας των συστημάτων 
Για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων, η ίδια η 
τεχνολογία αποτελεί ταυτόχρονα και μέσο άμυνας σε 
κυβερνοεπιθέσεις. Τα Συμπεριφορικά Συστήματα βα-
σίζονται κυρίως στη στατιστική ανάλυση για την ανί-
χνευση ύποπτης ή ανώμαλης συμπεριφοράς, η οποία 
αποκλίνει από ένα προκαθορισμένο “μοντέλο φυσιο-
λογικής διαχείρισης των πόρων ενός πληροφοριακού 
συστήματος (κυκλοφορία στο δίκτυο, χρήση εξυπηρε-
τητών, δρομολόγηση τηλεπικοινωνιακής κίνησης). Τα 
Γνωσιακά Συστήματα αναζητούν αντίστοιχα “υπογρα-
φές” επιθέσεων (attack signatures). Δηλαδή συγκεκρι-
μένα μοτίβα και χαρακτηριστικά κυκλοφορίας πακέτων 
δεδομένων στο δίκτυο ή δραστηριότητα στα ιστορικά 
αρχεία εισόδου (logs) που υποδεικνύουν ύποπτη συμπε-
ριφορά. Λόγου χάριν, αναζητούν επαναλαμβανόμενες 
αποτυχημένες απόπειρες πρόσβασης (logins) σε ένα 
κρίσιμο διακομιστή ή τεχνικές υπερχείλισης δεδομένων 
(buffer overflow). Είναι αυτονόητο βέβαια, ότι καμία τε-
χνολογία από μόνη της δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
μία ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας πληροφο-
ριών, η οποία περιλαμβάνει ανθρώπους, διαδικασίες 
και συστήματα.  Επιπλέον, ένα σύστημα αναγνώρισης 
εισβολών μπορεί να αναγνωρίσει και να απαντήσει σε 
συγκεκριμένες εισβολές όχι όμως να τις ανιχνεύσει 
όλες, ούτε φυσικά να προβλέψει μελλοντικές επιθέσεις. 

Η ποινική δίωξη των κυβερνοεγκλημάτων 
Τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, με ή χωρίς τη χρή-
ση  τεχνητής νοημοσύνης, αποτελούν κοινές αξιόποινες 
πράξεις που διαπράττονται με χρήση ηλεκτρονικών 
δικτύων επικοινωνιών και συστημάτων πληροφοριών ή 
εναντίον αυτών των δικτύων και συστημάτων. Χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα της αντικειμενικής τους υπόστασης 
είναι η εξ αποστάσεως διάπραξη, αφού ο δράστης δεν 
απαιτείται να μετακινηθεί από το χώρο του ή τη χώρα 
του, η ταχύτητα διάπραξης και η πολύ μεταγενέστερη 
ανακάλυψη από το θύμα, η ανωνυμία, και η δυσκολία 
εύρεσης αποδεικτικών στοιχείων, όπως ψηφιακά ίχνη 
και μεταδεδομένα από τις διωκτικές αρχές, καθώς και 
ο διακρατικός χαρακτήρας τους, αφού η καταδίωξή 

τους απαιτεί διεθνή συνεργασία. Στις σχετικές διεθνείς 
πρωτοβουλίες καταπολέμησης της ηλεκτρονικής εγκλη-
ματικότητας εντάσσεται η Σύμβαση της Βουδαπέστης 
της 23.11.2001 για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο40, και 
το από 28.1.2003 Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής που 
υπογράφηκε στο Στρασβούργο, η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α 142, 3.8.2016).

Το εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο
Από άποψη ελληνικού δικαίου, η εθνική νομοθεσία δι-
αθέτει, θεωρητικά τουλάχιστον, ικανό οπλοστάσιο για 
την αντικειμενικά δύσκολη λόγω απόστασης και ανω-
νυμίας, ποινική δίωξη και κολασμό τέτοιων αδικημάτων 
με χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης και τεχνη-
τής νοημοσύνης. Ειδικότερα, το άρθρο 38 Ν. 4624/2019 
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΦΕΚ A 137) 
τιμωρεί μα ποινή φυλάκισης μέχρις ενός έτους, αν η 
πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη, την 
αθέμιτη γνώση ή πρόσβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης 
με σκοπό την αντιγραφή, αφαίρεση, διαγραφή, κατα-
στροφή  ή αλλοίωση δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα. Στην ίδια κατεύθυνση, ο  νέος Ποινικός Κώδικας (N. 
4619/2019, ΦΕΚ Α 95), τιμωρεί με φυλάκιση και χρηματι-
κή ποινή  συναφή εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών 
στα άρθρα 292Α έως 292Ε. Μεταξύ αυτών στο άρθρο 
292 Α ΠΚ αφορά τα εγκλήματα κατά της ασφάλειας των 
τηλεφωνικών επικοινωνιών. Το άρθρο 292Β αφορά την 
παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, 
Το άρθρο 292Γ τιμωρεί όποιον κατέχει, διανέμει ή διακι-
νεί συσκευές, προγράμματα υπολογιστή, σχεδιασμένα 
ή προσαρμοσμένα κυρίως για το σκοπό της διάπραξης 
των εγκλημάτων, συνθηματικά ή κωδικούς πρόσβασης 
ή άλλα παρεμφερή δεδομένα με τη χρήση των οποίων 
είναι δυνατόν να αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή 
μέρος ενός πληροφοριακού συστήματος. Αντίστοιχες 
ποινές προβλέπονται στο άρθρο 292Δ που αφορά προ-
σβολές του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του κοινού 
και στο άρθρο 292Ε που αφορά παρακώλυση των τηλε-
πικοινωνιών κλπ. Παράλληλα, στο 22ο κεφάλαιο 

40 Ο όρος κυβερνοέγκλημα απηχεί τρεις κατηγορίες εγκλημάτων, 
γνήσια εγκλήματα με τη βοήθεια υ/υ, όπως απάτη και πλαστογραφία, 
εγκλήματα με ψηφιακό περιεχόμενο, όπως διακίνηση υλικού παιδικής 
πορνογραφίας, και εγκλήματα κατά πληροφοριακών συστημάτων. 
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ο Ποινικός Κώδικας διατηρεί τις ρυθμίσεις του άρθρου 
370Α για την παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής 
επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, καθώς και 
του άρθρου 370Β για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα 
πληροφοριών ή σε δεδομένα. Διατηρεί ακόμα το άρθρο 
370Γ που τιμωρεί με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μη-
νών όποιον αθέμιτα αντιγράφει, χρησιμοποιεί, αποκα-
λύπτει σε τρίτον ή παραβιάζει στοιχεία ή προγράμματα 
υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά, επιστημονι-
κά ή επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης 
του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Ομοίως, περιέχει το 
άρθρο, 370 Δ για παράνομη αντιγραφή προγραμμάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και άρθρο 370Ε που τιμωρεί 
όποιον αθέμιτα, με τη χρήση τεχνικών μέσων, παρακο-
λουθεί ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσιες δι-
αβιβάσεις δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές.

Συμπέρασμα
Εν κατακλείδι, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, οι αυτο-
ματισμοί και η τεχνική νοημοσύνη αποτελούν δυναμικό 
αναπτυξιακό εργαλείο για την οικονομία και την κοινω-
νία. Εντούτοις, η τεχνολογία είναι δίκοπο μαχαίρι στο 
μέτρο που η αθέμιτη και κακόβουλη χρήση της κυοφο-
ρούν  νέες προκλήσεις και απειλές για την έννομη τάξη. 
Στην πραγματικότητα, οι αλγόριθμοι είναι αγνωστικι-
στές σε φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις.  Οι 
μηχανές μαθαίνουν από τα κοινωνικά και επιστημονικά 
δεδομένα του πραγματικού κόσμου με τα οποία τρο-
φοδοτούνται. Τα ρομπότ δεν διαθέτουν κρίση, εμπει-
ρία ζωής και ανθρώπινη υπόσταση, ώστε να είναι σε 
θέση να διαχωρίσουν, βάσει ενός αξιακού κώδικα, το 
καλό από το κακό, το ηθικό από το ανήθικο, την αυστη-
ρότητα από την επιείκεια. Κινδυνεύουν να χειραγωγη-
θούν από αμελείς προγραμματιστές, εγκληματίες και 
κακόβουλους τρίτους, προκαλώντας βλάβες στη ζωή, 
την περιουσία και σε άλλα έννομα αγαθά. Ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο δεν δικαιολογεί όμως σε καμία περίπτωση 
την τεχνοφοβία ούτε αποτελεί πρόσχημα άρνησης του 
αναγκαίου ψηφιακού εκσυγχρονισμού της ελληνικής 
οικονομίας και κοινωνίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, 
το υπάρχον νομικό οπλοστάσιο, διεθνείς συμβάσεις, 
ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οδηγίες, εθνικά συνταγμα-
τικά κείμενα και νόμοι χρειάζεται να συμπληρωθεί και 
να εμπλουτιστεί ώστε να παράσχει ένα ασφαλές πλαί-

σιο ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης προς 
όφελος του πολίτη, των επιχειρήσεων και της κοινωνι-
κής ευημερίας.

της Εριφύλης Μπακιρλή

Δρα Εγκληματολογίας Παντείου Παν/μίου

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να αυξάνεται κατακόρυ-
φα η συμβολή της τεχνολογικής εξέλιξης στην επιστη-
μονική πρόοδο όχι μόνο για τις φυσικές, αλλά και τις 
κοινωνικές και συμπεριφορικές επιστήμες1. 

1  Οι Raento et al. (2009) ισχυρίζονται ότι η εξέλιξη των «έξυπνων» κι-
νητών τηλεφώνων (smartphones) δίνει μία ευκαιρία προόδου στον το-
μέα των κοινωνικών επιστημών. Τέτοιες συσκευές χρησιμοποιούνται 
από πλήθος ατόμων καθημερινά και επιτελούν πολλαπλές λειτουργί-
ες: από την απλή επικοινωνία έως και την αυτοματοποιημένη παρακο-
λούθηση της κοινωνικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές 
γεωεντοπισμού (geotracking) που φέρουν τα «έξυπνα» τηλέφωνα συ-

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ:  
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΝΟΥΣΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Πηγή: https://www.integratedaccesssecurity.com/blog/
cctv-security-systems/top-3-reasons-to-use-cctv-for-
apartment-complexes/
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Οι κάμερες παρακολούθησης έχουν αναδειχθεί σε ένα 
σημαντικό τεχνολογικό εργαλείο που διευκολύνει την 
επιστημονική πρόοδο στο πεδίο της εγκληματολογίας2, 
αφού διαμέσου των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης3 
λαμβάνουμε σημαντικές πληροφορίες γύρω από το 
έγκλημα (τη στιγμή που διαπράττεται, αλλά και σε με-
ταγενέστερο χρόνο). 
Τα συστήματα αυτά δύνανται να λειτουργούν υπό την 
ευθύνη και εποπτεία άλλοτε δημόσιων (αστυνομία), 
άλλοτε ιδιωτικών (ιδιοκτήτες επιχειρήσεων) και άλλοτε 
τοπικών (κοινοτικές αρχές) φορέων4. Με την εξέλιξη 
που παρατηρείται κατά τις τελευταίες δεκαετίες στον 
τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, υπάρχει 
ποικιλομορφία στα είδη της βιντεοεπιτήρησης και των 
μέσων που χρησιμοποιούνται κάθε φορά, όπως επίσης, 
ποικιλία παρατηρείται στους στόχους και ως εκ τούτου, 
στα αποτελέσματα αυτής της κοινωνικής πρακτικής. 
Η παρακολούθηση μέσω της τεχνολογικά καθοδηγού-
μενης πρόληψης άρχισε να εμφανίζεται δειλά στις 
αρχές της δεκαετίας του ’90 σε παγκόσμιο επίπεδο 
και συνδέθηκε με την άνθιση της αγοράς προϊόντων 
ασφαλείας και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 
στον τομέα αυτό. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
στην υπηρεσία της πρόληψης της εγκληματικότητας, 
καταργείται η έννοια του χώρου και του χρόνου, αφού 
πλέον ο έλεγχος πραγματοποιείται από απόσταση και 
είναι αυτοματοποιημένος5. 

νιστούν μία πρόοδο στο πεδίο της «κοινωνικής γεωγραφίας» (social 
geography), μιας κι εντοπίζεται τάχιστα η καθημερινή κινητικότητα 
των χρηστών τέτοιων τηλεφώνων σε μαζική κλίμακα.

2  Στην βιολογία, για παράδειγμα, οι κάμερες (οι οποίες ενεργοποιού-
νται μέσω υπέρυθρων ανιχνευτών) έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην 
διακριτική παρατήρηση και καταγραφή των ζώων στο φυσικό τους 
περιβάλλον ήδη από τη δεκαετία του ’90, βλ. ενδεικτικά O’Connell 
et al. 2011.

3  Ως βιντεοεπιτήρηση ορίζεται η «παρακολούθηση, συλλογή ή/και 
καταγραφή, προσωπικών δεδομένων ενός ή περισσοτέρων ατόμων, 
σχετικά με τη συμπεριφορά, τις κινήσεις και την επικοινωνιακή 
δραστηριότητά τους, διαμέσου ηλεκτρονικών συσκευών λήψης εικόνας 
και ήχου», Μήτρου 2008: 93 (υποσημ. 3). Να σημειωθεί, πως η 
επιτήρηση μπορεί να επεκτείνεται ακόμη σε χώρους και αντικείμενα.

4  Gras 2004: 219.

5  Lyon 2009: 111, Bauman & Lyon 2013: 76.

Χάρη στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης (Closed 
Circuit Television/CCTV)6 ο χρόνος και ο τόπος σχετι-
κοποιούνται, επειδή οι πληροφορίες που καταγράφο-
νται μεταφέρονται τάχιστα σε οποιοδήποτε μέρος του 
πλανήτη7.
Επιπρόσθετα, οι κάμερες δύνανται να επιτελούν δια-
φορετικές λειτουργίες στη σύγχρονη αντεγκληματική 
πολιτική: από τη μία πλευρά δρουν εγκληματοπροληπτι-
κά, ενισχύοντας τη δημόσια ασφάλεια και μειώνοντας 
τον φόβο του εγκλήματος8, και από την άλλη πλευρά 
χρησιμοποιούνται ως εργαλεία με αδιαμφισβήτητη ανα-
δρομική ισχύ στο στάδιο της ποινικής διαδικασίας για 
την ανακάλυψη των δραστών και την εξιχνίαση των αδι-
κημάτων9. Βασική μας επιδίωξη στην παρούσα μελέτη 
είναι να διαφανεί η προληπτική λειτουργία της εν λόγω 
επιτηρητικής τεχνολογίας.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως οι κάμερες αποτελούν το 
βασικό εργαλείο της μεταμοντέρνας επιτήρησης10, η 
οποία έχει γίνει μαζική, τεχνολογικά καθοδηγούμενη, 
αλγοριθμική11, εκλεπτυσμένη, αυτοματοποιημένη και τα-

6  Αν και η ονομασία ‘κλειστά’ μάλλον έχει ξεπεραστεί από τις σύγ-
χρονες τεχνολογικές εξελίξεις, διότι τα σύγχρονα κυκλώματα τηλε-
όρασης δεν συνδέονται πια με καλώδια, αλλά ασύρματα μέσω ραδι-
οκυμάτων, Lippert 2009: 521 (υποσημ. 1). Οι όροι κλειστά κυκλώματα 
τηλεόρασης/παρακολούθησης και κάμερες ασφαλείας/κάμερες πα-
ρακολούθησης/βιντεοκάμερες θεωρούνται συνώνυμοι κι εναλλάσσο-
νται στην παρούσα μελέτη.

7  McCahill 1998: 44-45.

8  Sheldon 2011: 194, 201.

9  Ashby 2017: 442, Tilley 1998: 146.

10  Haggerty & Gazso 2005: 178.

11 Οι κάμερες παρακολούθησης νέας γενιάς, είναι εξοπλισμένες 
με ενσωματωμένους ανιχνευτές των χαρακτηριστικών του προσώ-
που (facial recognition systems) του πιθανού δράστη. Η μέθοδος 
αυτή είναι γνωστή και ως «αλγοριθμική επιτήρηση» (‘algorithmic 
surveillance’). Πρόκειται για επιτήρηση η οποία πραγματοποιείται 
διαμέσου εξελιγμένων συσκευών λήψης εικόνας και ήχου που περι-
έχουν στο λογισμικό τους αυτοματοποιημένες οδηγίες, με σκοπό να 
παρέχουν κάποιες πρόσθετες λειτουργίες βασισμένες στους μαθη-
ματικούς αλγορίθμους. Για παράδειγμα, η απλή καταγραφή εικόνων 
από τις βιντεοκάμερες δεν είναι αλγοριθμική επιτήρηση. Όταν όμως 
οι κάμερες είναι συνδεδεμένες με έναν υπολογιστή, ο οποίος έχει στο 
λογισμικό του την εντολή να αναλύει και να συγκρίνει τα πρόσωπα 
αυτών που καταγράφει με εκείνα που είναι ήδη καταχωρημένα στη 
βάση δεδομένων του (ή σε άλλες βάσεις δεδομένων), τότε γίνεται 
αλγοριθμική, Norris 2003: 268-274, Graham & Wood 2003: 231, 235-
237, Introna & Wood 2004: 181.
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ξινομητική, αυξάνοντας τις κατηγορίες του ‘ύποπτου’ 
πληθυσμού και ‘μεγεθύνοντας’ τον επίσημο κοινωνικό 
έλεγχο12, ενώ αναμένεται να επεκταθεί ακόμη περισσό-
τερο στο μέλλον13.
 

Πηγή: Radharc Images/Alamy

Η βιντεοεπιτήρηση στη διαχείριση της αταξίας και της 
παρέκκλισης
Η λειτουργία των καμερών παρακολούθησης σε διε-
θνές επίπεδο έχει σχετισθεί με την αυστηροποίηση της 
αντεγκληματικής πολιτικής και την ενίσχυση προτύπων 
μηδενικής ανοχής απέναντι στη μικρομεσαία εγκλημα-
τικότητα, με απώτερο σκοπό την ανάπλαση/αναδόμηση 
στο εσωτερικό των σύγχρονων αστικών περιβαλλόντων. 
Η εφαρμογή των πολιτικών αυτών στοχεύει στην «ανα-
βάθμιση» του τρόπου ζωής στην πόλη διαμέσου της 
μείωσης της εγκληματικότητας και της ενίσχυσης της 
δημόσιας ασφάλειας, ενώ διαπιστώνουμε πως η βιντεο-
επιτήρηση εξαπλώνεται σε χώρους στους οποίους πρυ-
τανεύει ο καταναλωτισμός14. 
Η εγκατάσταση των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης 
τόσο σε δημόσιους, όσο και ιδιωτικούς χώρους των σύγ-
χρονων αστικών κέντρων έχει υπαγορευθεί κάτω από το 
πρίσμα της περιστασιακής πρόληψης του εγκλήματος15. 
Η βασική υπόθεση που βρίσκεται πίσω από 

12  Lyon 2003: 142, του ιδίου 2007: 368, Marx 2006: 58, Erwin 2015: 
28-69.

13  Βλ. Haggerty 2009:159-177.

14  Coleman 2004β: 24.

15  Jones 2005: 479, Σπινέλλη 2011: 1617.

αυτή την θεωρητική προσέγγιση είναι το γεγονός ότι 
ενδεχόμενες αλλαγές στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία 
των αστικών χώρων, διευκολύνουν την αποτροπή από το 
έγκλημα16. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η βιντεοεπιτή-
ρηση συμβάλει στη δημιουργία ενός «οχυρωμένου χώ-
ρου» (defensible space), ο οποίος είναι απαλλαγμένος 
από κάθε είδους «ευαλωτότητα» (vulnerability) απέναντι 
στην αταξία και την παρέκκλιση17. 
Σε κάθε περίπτωση, η ταχεία επέκταση της μαζικής ηλε-
κτρονικής επιτήρησης που ασκείται μέσω των καμερών 
παρακολούθησης, είναι μέρος της γενικότερης εξέλι-
ξης του ‘διαχειριστικού’ (actuarial) προτύπου αντεγκλη-
ματικής πολιτικής18, που ακολουθείται από το 2000 και 
μετά. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η βιντεοεπιτήρηση στο-
χεύει στη μείωση των ευκαιριών διάπραξης της εγκλη-
ματικής πράξης19. Συγκεκριμένα, αυτή η μορφή τεχνικής 
πρόληψης θεωρείται ότι δρα αποτρεπτικά ως προς το 
έγκλημα20 επειδή αυξάνεται ο κίνδυνος σύλληψης και 
μετέπειτα καταδίκης του δράστη, καθώς και εκφοβιστι-
κά στο ευρύ κοινό διότι υπάρχει μόνιμα η αίσθηση μιας 
αόρατης παρακολούθησης21.
Η βιντεοεπιτήρηση επικεντρώνεται κατά το πλείστον σε 

16  Κάτω από τις ίδιες συνθήκες, διαπιστώνουμε να έχει ανθίσει η 
ηλεκτρονική παρακολούθηση στα αστικά κέντρα πολλών χωρών 
διεθνώς. Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, είχαν εγκατασταθεί μέχρι 
τον Σεπτέμβριο του 2006, 35 κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης 
γύρω από το εθνικό πάρκο Parque da Luz (‘πάρκο του φωτός’ στα 
ελληνικά) του Σάο Πάολο. Το πάρκο αυτό θεωρείται ο παλαιότερος 
δημόσιος βοτανικός κήπος της πόλης (ο οποίος σχεδιάστηκε στα 
τέλη του 18ου αιώνα), ενώ στη συνέχεια το 1981 ανακηρύχθηκε από τις 
αρμόδιες αρχές σε μνημείο εθνικής κληρονομιάς. Το 1999 το κέντρο 
του Σάο Πάολο (στο οποίο βρίσκεται και το Parque da Luz) εντάχθηκε 
στο πρόγραμμα ‘Monumenta Program’ με σκοπό την αναβίωση των 
ιστορικών αστικών περιοχών της Βραζιλίας μετά την υποβάθμιση 
των τελευταίων δεκαετιών. Στόχος του προγράμματος ήταν να 
αναδειχθεί η ιστορική περιοχή του πάρκου σε τουριστικό, πολιτιστικό 
και ψυχαγωγικό πόλο έλξης, επαναπροσδιορίζοντας τη χρήση του 
αστικού τοπίου και την κινητικότητα ή/και πρόσβαση των ατόμων σε 
αυτό, βλ. Kanashiro 2008: 270-289.

17  Arteaga Botello 2015: 620.

18  Norris & Armstrong 1999: 26.

19  Παπαρίζου 2007: 384 (υποσημ. 7).

20  Norris & Armstrong 1998: 5-6.

21  Jones 2005: 479-480, Ratcliffe & Groff 2019: 150.
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συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όχι με κριτήριο 
απαραίτητα την εμπλοκή τους σε κάποια παραβατική 
δραστηριότητα, αλλά λόγω του κοινωνικοοικονομικού 
στρώματος στο οποίο ανήκουν. Αποτέλεσμα της στο-
χοποίησης των «επικίνδυνων» αυτών τάξεων (‘dangerous 
classes’) από τα σύγχρονα εποπτικά μέσα είναι η περαι-
τέρω περιθωριοποίηση, κι εν τέλει, ο αποκλεισμός τους 
από τα «αναδομημένα» αστικά περιβάλλοντα στα οποία 
ο καταναλωτισμός προωθείται ως ύψιστη αξία22. Ο αστι-
κός τρόπος ζωής μετατρέπεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
σε ‘αγαθό’ το οποίο αναμένεται να ‘καταναλωθεί’ από 
εκείνους που διαθέτουν αγοραστική δύναμη. Βασικός 
στόχος της σύγχρονης επιτήρησης καθίσταται η ασφά-
λεια των οικονομικών συναλλαγών και η προστασία των 
πελατών στα περιβάλλοντα αυτά, καθώς επίσης, και η 
διασφάλιση μίας συγκεκριμένης «κοινωνικής ευταξίας» 
(social order) προσαρμοσμένης στο πλαίσιο επιχειρη-
ματικών στρατηγικών διοίκησης (business management 
strategies)23. 
Να τονισθεί, στο σημείο αυτό, το γεγονός, πως τόσο η 
δημόσια, όσο και η ιδιωτική βιντεοεπιτήρηση δεν δύνα-
νται να ειδωθούν ως δύο εντελώς διαφορετικές μεταξύ 
τους οντότητες, αλλά ως ένα σύνθετο, πολύπλευρο και 
κομβικό δίκτυο, μέσα στο οποίο οι έννοιες του κινδύνου 
και της διακινδύνευσης καθορίζονται και εξυπηρετού-
νται. Παρόλα αυτά, ο στόχος της επιτήρησης διαφο-
ροποιείται κάθε φορά κι εξαρτάται από το κοινωνικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο η επιτήρηση λαμβάνει χώρα. 
Έτσι, η ιδιωτική επιτήρηση δεν λειτουργεί προς όφελος 
ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου, αλλά εκείνου που 
έχει τη δυνατότητα να πληρώσει και πραγματοποιείται 
σε έναν συγκεκριμένο χώρο (ιδιωτικό). Αντιθέτως, η δη-
μόσια επιτήρηση λειτουργεί με σκοπό τη διασφάλιση 
της δημόσιας τάξης και της προστασίας όλων των πο-
λιτών ανεξαιρέτως. Ωστόσο, και οι δύο αυτές μορφές 
επιτήρησης συνυπάρχουν και συχνά συνεπικουρούν η 
μία την άλλη στο έργο της, διαμέσου της ανταλλαγής 

22  McCahill 1998: 51-52, 61, Walby 2007: 172-190, Arteaga
      Botello 2013: 37.

23  Nieto et al., 2002.

των πληροφοριών που λαμβάνουν από τις συσκευές πα-
ρακολούθησης24.

 

Διαφορετικοί τύποι καμερών παρακολούθησης 
Πηγές:https://en.wikipedia.org/wiki/Closed-circuit_
television_camera#/media/File:CCTV_Cameras.png 
https://www.stanleysecurity.com/blog/cybersecurity-
best-practices-video-surveillance

Η εγκληματοπροληπτική ικανότητα των συστημάτων 
βιντεοεπιτήρησης
Η χρήση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης για 
την πρόληψη του εγκλήματος σε δημόσιους, ημι-δημό-
σιους και ιδιωτικούς χώρους στα μεγάλα αστικά κέντρα 
των νεοφιλελεύθερων κυρίως χωρών25 έχει αυξηθεί με 
ταχείς ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες26. Η ικανότητα 
των καμερών να παρατηρούν τις ανθρώπινες 

24  Arteaga Botello 2015: 621.

25  Αν και τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης εξαπλώνονται τάχιστα πα-
γκοσμίως, ακόμη και σε χώρες που δεν είναι νεοφιλελεύθερες, όπως 
στη Ν. Αφρική, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, και 
αλλού. Στην Ταϊπέι, πρωτεύουσα της Ταϊβάν, για παράδειγμα, τοποθε-
τήθηκαν την περίοδο 2009-2011 13.699 κάμερες από την αστυνομία 
σε δημόσιους χώρους και δρόμους της πόλης, για την αποτροπή της 
κτητικής κυρίως εγκληματικότητας, βλ. αναλυτικά Lai et al. 2019: 101-
134. 

26  Ratcliffe & Groff 2019: 148, Hempel & Töpfer 2002: 5-9. Σύμφω-
να με την British Security Industry Association (BSIA) μέχρι το 2004 
είχαν εγκατασταθεί στη Μεγ. Βρετανία περισσότερες από 4,25 εκατ. 
κάμερες παρακολούθησης σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα συνο-
λικά (με τις 500 χιλ. να είναι τοποθετημένες μονάχα στο Λονδίνο), 
αντιστοιχώντας μία κάμερα ανά 14 άτομα (βλ. ενδεικτικά McCahill 
& Norris 2002 και των ιδίων 2003), ενώ πιο πρόσφατες εκτιμήσεις 
κάνουν λόγο για την ύπαρξη 1,85 εκατ. καμερών αντιστοιχώντας μία 
κάμερα ανά 32 άτομα, Sheldon 2011: 194..
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συμπεριφορές και ως εκ τούτου και τις εγκληματικές, 
θεωρείται ότι συνδράμει σημαντικά στην εμπειρική δι-
ερεύνηση του εγκληματικού φαινομένου, δεδομένου 
ότι το έγκλημα εξαιρετικά σπάνια τυγχάνει άμεσης πα-
ρατήρησης από τους ερευνητές τη χρονική στιγμή που 
διαπράττεται27. Η μοναδική πηγή πληροφόρησης των 
ερευνητών για το έγκλημα είναι οι στατιστικές (κυρίως 
της αστυνομίας) και οι μαρτυρίες των εμπλεκόμενων 
προσώπων σε ένα αδίκημα (δραστών, θυμάτων και μαρ-
τύρων), η αξιοπιστία, ωστόσο, των οποίων υπόκειται σε 
αρκετούς περιορισμούς28.
Ενδιαφέρουσα είναι η συμβολή των καμερών παρα-
κολούθησησης στην εγκληματολογική έρευνα ως ερ-
γαλείων μελέτης και παρατήρησης της παρεκκλίνου-
σας συμπεριφοράς, σύμφωνα με τους Lindegaard και 
Bernasco (2018)29. Οι συγγραφείς διατείνονται ότι τα 
κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με τις τεχνικές προδι-
αγραφές που διαθέτουν, όπως για παράδειγμα την κα-
ταγραφή της εγκληματικής δράσης σε βίντεο και την 
αναδρομική αναπαραγωγή του (ακόμα και σε ‘αργή κί-
νηση’/‘slow motion’) από τους ερευνητές του εγκληματι-
κού φαινομένου, αλλά και τις διωκτικές αρχές, δύνανται 
να συμβάλλουν τα πλείστα στην εξαγωγή συμπερασμά-
των σχετικά με το είδος των αδικημάτων που διαπράτ-
τονται και σε ποιούς χώρους, το προφίλ των δραστών 
ανά αδίκημα, την πρόληψη της θυματοποίησης σε συ-
γκεκριμένα περιβάλλοντα, κ.ά.. Περαιτέρω, για τους 
εν λόγω συγγραφείς, οι κάμερες συνιστούν ένα είδος 
«συμμετοχικής παρατήρησης» του εγκλήματος, έχοντας 
αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία του ερευνητή στον 
τόπο που διαδραματίζεται η πράξη με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται30.

27  Lindegaard & Bernasco 2018: 156-157.

28  Η παρέλευση του χρόνου, για παράδειγμα, ξεφτίζει την ανάμνηση 
των στοιχείων του γεγονότος, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει την 
ακρίβεια της περιγραφής του δράστη/γεγονότος από τον μάρτυρα, 
Hollin, 1989: 153.

29  Βλ. Lindegaard & Bernasco 2018: 155-186.

30  Κανένας ερευνητής δεν καταφέρνει να πάρει τη συναίνεση του 
δράστη ώστε να παρευρεθεί στον τόπο διάπραξης, με εξαίρεση κά-
ποιες παραβάσεις πολύ χαμηλής βαρύτητας (όπως είναι το γκράφιτι 
στους δρόμους), ή κάποιες κατηγορίες αδικημάτων όπου μπορεί να 

Επιπρόσθετα, για τους ίδιους συγγραφείς, οι κάμερες 
καταγράφουν συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων, 
όπως αυτά που διαπράττονται σε δημόσιους και ημι-
δημόσιους χώρους (εκεί όπου είναι εγκατεστημένα τα 
περισσότερα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης) και όχι 
εκείνα που συμβαίνουν σε κλειστούς ιδιωτικούς χώρους 
(όπως είναι οι βιασμοί, η ενδοοικογενειακή βία, οι διαρ-
ρήξεις, κ.ά.) ή έχουν χαμηλή, αν όχι μηδενική θεατότητα 
(όπως είναι το ηλεκτρονικό και το οικονομικό έγκλημα). 
Ακόμη, οι δράστες επηρεάζονται στην απόφασή τους 
να εγκληματήσουν ή όχι, εάν γνωρίζουν από πριν ότι 
λειτουργεί σύστημα CCTV, κι ενδεχομένως να αλλά-
ξουν τον τρόπο ή/και τον τόπο της εγκληματικής τους 
δράσης31. 
Γνωστά είναι τα τρία ‘Ds’, όπως αναφέρονται στην ξενό-
γλωσση βιβλιογραφία όσον αφορά τις επιδράσεις της 
βιντεοεπιτήρησης ως μιας μορφής περιστασιακής πρό-
ληψης, στα ποσοστά εγκληματικότητας μιας περιοχής 
και είναι: α) η μετατόπιση (displacement) της εγκληματι-
κότητας από την τεχνολογικά επιτηρούμενη περιοχή σε 
μια άλλη γειτονική, β) η διάχυση (diffusion) των θετικών 
αποτελεσμάτων της τεχνοπρόληψης (π.χ. η μείωση των 
εγκληματικών περιστατικών) σε άλλες γειτονικές περιο-
χές και είναι το ακριβώς αντίθετο της μετατόπισης, και 
γ) ο εντοπισμός (detection) των δραστών32. Η μετατό-
πιση μάλιστα του εγκληματικού φαινομένου μπορεί να 
διακριθεί σε: α) μετατόπιση ως προς τον χρόνο διάπρα-
ξης του ίδιου αδικήματος (‘temporal displacement’), β) 
μετατόπιση ως προς τη μέθοδο διάπραξης του ίδιου 
αδικήματος (‘tactical displacement’), γ) μετατόπιση ως 
προς τον στόχο της ίδιας 

δώσει τη συγκατάθεσή του ο παραβάτης (όπως είναι η χρήση ναρκω-
τικών ουσιών, η πορνεία, κ.ο.κ.). Βέβαια, στην περίπτωση της βιντεοε-
πιτήρησης το κατά πόσο ‘αισθητή’ θα είναι η παρουσία του ερευνητή 
τη στιγμή της εκδήλωσης της παραβατικής συμπεριφοράς, εξαρτάται 
από το είδος της κάμερας. Για παράδειγμα, οι χειροκίνητες κάμερες ή 
οι πιο εξελιγμένες που μπορούν να φορεθούν ως εξάρτημα στο σώμα 
(οι λεγόμενες body worn cameras/BWCs), δύνανται να επηρεάσουν 
τη διεξαγωγή της έρευνας, σε αντίθεση με τα κλειστά κυκλώματα τη-
λεόρασης που είναι σχεδόν αόρατα και απαλλάσσουν από την ‘παρει-
σφρητική’ παρουσία του ερευνητή, Lindegaard & Bernasco 2018: 161, 
Lindegaard & Copes 2017.

31  Lindegaard & Bernasco 2018: 170, 172.

32  Phillips 1999: 127-128.
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εγκληματικής ενέργειας (‘target displacement’), δ) με-
τατόπιση ως προς τον τύπο της εγκληματικής δράσης 
(‘functional displacement’) και τη διάπραξη αδικημάτων 
χαμηλότερης ‘θεατότητας’, και τέλος, ε) μετατόπιση ως 
προς τον τόπο και αφορά τη διάπραξη της ίδιας μορφής 
εγκληματικής δράσης σε διαφορετική γεωγραφική πε-
ριοχή (‘geographical/spatial displacement’)33.
Πολυάριθμες μελέτες34 έχουν διεξαχθεί αναφορικά με 
την χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολού-
θησης στην πρόληψη του εγκλήματος συγκλίνοντας 
(εν πολλοίς) στα εξής ερευνητικά συμπεράσματα: α) η 
βιντεοεπιτήρηση έχει λιγότερη αποτρεπτική αξία στα 
εκφραστικού τύπου εγκλήματα και τα εγκλήματα βίας, 
τα οποία αφορούν κυρίως εκείνα που στρέφονται κατά 
προσώπων (όπως δολοφονίες, σωματικές επιθέσεις, 
βιασμοί), και περισσότερη στα προμελετημένα εγκλή-
ματα κατά της ιδιοκτησίας (όπως κλοπές, διαρρήξεις)35, 
β) τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης αποδίδουν κα-
λύτερα σε χώρους περιορισμένης ή ελεγχόμενης πρό-
σβασης (υπόγεια πάρκινγκ, μέσα μαζικής μεταφοράς, 
κ.λπ.) παρά σε τελείως ανοιχτούς δημόσιους χώρους 
(πάρκα, πλατείες), γ) η αποτελεσματικότητα αυτής της 
μορφής τεχνοπρόληψης επηρεάζεται από την αποδοχή 
ή μη που τυγχάνει από τους πολίτες στις χώρες όπου 
εφαρμόζεται36, δ) η επιτυχία της ηλεκτρονικής εποπτεί-
ας εξαρτάται και από άλλους παράγοντες που έχουν να 
κάνουν με την οργανωτική κι επιχειρησιακή επάρκεια 
του εκάστοτε κέντρου ελέγχου με το οποίο είναι συνδε-
δεμένες οι κάμερες ασφαλείας, καθώς και με τον αριθ-
μό και τον ‘τύπο’ κάθε κάμερας 

33  Short & Ditton 1998: 405, Welsh & Farrington 1999: 347, Surette 
2005: 156, Waples et al. 2009 : 208, McLean et al. 2013: 307.

34  Βλ. διεξοδικά Fonteneau 2008: 1-57.

35  Από μία πρόσφατη έρευνα των Ratcliff και Groff (2019) στη Φι-
λαδέλφεια των ΗΠΑ δεν φάνηκε στατιστικά σημαντική μείωση στα 
ποσοστά της βίας και της αταξίας στις περιοχές όπου είχαν εγκα-
τασταθεί συστήματα βιντεοεπιτήρησης, σε σχέση με τα αντίστοιχα 
ποσοστά στις περιοχές όπου δεν λειτουργούσαν κάμερες.

36  Για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί πως η τεχνοεπιτήρηση είχε χα-
μηλή αποτρεπτική αξία σε χώρες στις οποίες η εφαρμογή της δέχθη-
κε έντονη κριτική και αποδοκιμάστηκε από το ευρύ κοινό (όπως στη 
Νορβηγία, τη Σουηδία και τον Καναδά), εν αντιθέσει με τις χώρες 
εκείνες στις οποίες οι πολίτες δεν προέβαλαν σθεναρές αντιστάσεις 
κατά την εισαγωγή του μέτρου (όπως στις ΗΠΑ και τη Μεγ. Βρετανία).

(π.χ. σταθερές ή φορητές κάμερες, μονοκάμερο ή πολυ-
κάμερο σύστημα), και τέλος, ε) η βιντεοεπιτήρηση εν-
δέχεται να μειώσει (κυρίως βραχυπρόθεσμα) τα ποσο-
στά εγκληματικότητας μιας περιοχής, μετατοπίζοντας, 
όμως, το εγκληματικό φαινόμενο σε άλλες γειτονικές 
περιοχές στις οποίες δεν λειτουργούν κλειστά κυκλώ-
ματα τηλεόρασης37.

Η βιντεοεπιτήρηση στην Ελλάδα
Αν και οι κάμερες ασφαλείας φαίνεται να είναι το πιο 
εκτεταμένο μέσο επιτήρησης στη χώρα μας και να το-
ποθετούνται με πρωτοβουλία κυρίως του ιδιωτικού το-
μέα38, η μαζική εγκατάστασή τους για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας και αποτροπής της εγκληματικότητας ξεκί-
νησε το 2004 παραμονές της διεξαγωγής των Ολυμπια-
κών Αγώνων (ΟΑ), όπου το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
δημιούργησε με τον Ν. 2833/2000 μία αυτόνομη υπη-
ρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας τη Διεύθυνση Ασφά-
λειας Ολυμπιακών Αγώνων (ΔΑΟΑ). Κύριοι στόχοι της 
υπηρεσίας αυτής ήταν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και 
ο συντονισμός των επιχειρησιακών στρατηγικών για την 

37  Cerezo 2013: 225, Sheldon 2011: 199. Πρβλ., ακόμη, την έρευνα 
των McLean et al. (2013: 303-334) που πραγματοποιήθηκε στην πόλη 
Schenectady των Ηνωμένων Πολιτειών,  η οποία κατέληξε σε παρό-
μοια συμπεράσματα ως προς τους παράγοντες που καθορίζουν την 
‘επιτυχία’ των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης.

38  Μπακιρλή 2019: 192, 213. Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας με-
λέτης η ενασχόλησή μας περιορίζεται στη δημόσια βιντεοεπιτήρηση.
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ασφάλεια κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παρα-
ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και της Πολιτιστικής Ολυ-
μπιάδας. Άμεση προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρ-
νησης τέθηκε, αφενός, η καλλιέργεια ενός απολύτως 
ασφαλούς Ολυμπιακού περιβάλλοντος διαμέσου της 
λήψης μέτρων τα οποία δεν θα διασάλευαν την ομαλή 
διεξαγωγή των Αγώνων, καθώς και την καθημερινή ζωή 
των ελλήνων πολιτών, κι αφετέρου η ευαισθητοποίηση 
του κοινού για θέματα που σχετίζονταν με την ασφά-
λειά του39.
Υπολογίζεται ότι από το 2002 έως και το 2004 είχε 
εγκατασταθεί και λειτουργούσε (επί 24ώρου βάσεως) 
ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακολούθησης αποτελού-
μενο από 1.250-1.600 κάμερες, οι οποίες κάλυπταν τις 
κεντρικές οδικές αρτηρίες της μητροπολιτικής Αθή-
νας, καθώς και όλες τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις 
(Olympic Venues)40. Εκτός του Ολυμπιακού Χωριού και 
του Ολυμπιακού Σταδίου τα οποία αποτελούσαν τους 
κύριους στόχους της τεχνοεποπτείας41, εξελιγμένα συ-
στήματα CCTV είχαν τοποθετηθεί σε μεγάλη έκταση 
στον Διεθνή Αερολιμένα ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ (400 
βιντεοκάμερες), στο ΜΕΤΡΟ της Αθήνας (200 βιντε-
οκάμερες σε 18 σταθμούς), στο κεντρικό λιμάνι του 
Πειραιά (200 βιντεοκάμερες), στο εθνικό οδικό δίκτυο 
(700 βιντεοκάμερες), καθώς και σε διάφορα κομβικά 
σημεία των Ολυμπιακών πόλεων, οι οποίες επρόκειτο 

39  Με την Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα που διοργάνωνε ΟΑ μετά 
την παγκόσμια αναταραχή που προκλήθηκε από τα τρομοκρατικά 
γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, δημιουργήθηκε μία διε-
θνής Ολυμπιακή Συμβουλευτική Ομάδα στον τομέα της Ασφάλειας 
(Olympics Advisory Security Team), η οποία θα παρείχε στις ελληνικές 
αρχές την κατάλληλη τεχνογνωσία κι επιμόρφωση για την αποτροπή 
οποιωνδήποτε κινδύνων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
ένα ‘υπερ-πανοπτικό’ (‘super-panopticon’) σύστημα τεχνοεπιτήρησης, 
μεταμορφώνοντας την ελληνική πρωτεύουσα σε οχυρωμένο ηλεκτρο-
νικά φρούριο απέναντι σε οποιαδήποτε τρομοκρατική απειλή (εγχώ-
ρια ή/και διεθνή), Samatas 2004: 115 και του ιδίου 2007: 221, 224.

40  Πιο αναλυτικά, 903 κάμερες ασφαλείας μερικές από τις οποίες 
ήταν τοποθετημένες σε ένα αερόπλοιο (zeppelin), σε 8 σκάφη της 
ακτοφυλακής, σε 3 ελικόπτερα της αστυνομίας, καθώς και σε 293 ση-
μεία του οδικού δικτύου του Νομού Αττικής, παρείχαν περιμετρική 
επιτήρηση σε 39 Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις οι οποίες στην πορεία 
ανήλθαν στις 126, Lambropoulou 2004.

41  Στα οποία υπολογίζεται ότι υπήρχε μία βιντεοκάμερα για κάθε 50 
μέτρα, Samatas 2004: 116 και του ιδίου 2007: 225.

να φιλοξενήσουν κάποια από τα αθλητικά γεγονότα 
(όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος και Αρ-
χαία Ολυμπία)42.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(ΑΠΔΠΧ) ήταν το αρμόδιο όργανο για τη γνωμοδότηση 
της συνταγματικότητας εγκατάστασης των καμερών 
κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Από τον Σεπτέμβριο του 
2000 η Αρχή με οδηγία της (την 1122 του 2000)43 είχε 
απαγορεύσει τη λειτουργία των κλειστών κυκλωμάτων 
παρακολούθησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους 
και συγκεκριμένα «την καταγραφή, την επεξεργασία και 
τη φύλαξη των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν 
από τη χρήση των μηχανών λήψεως σε σταθερή, μόνιμη 
και διαρκή βάση». Η χρήση των συστημάτων βιντεοεπι-
τήρησης επιτρεπόταν μόνο στις περιπτώσεις εξυπηρέ-
τησης των αναγκών της οδικής κυκλοφορίας και της 
προστασίας προσώπων και αγαθών, σύμφωνα πάντα 
με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. 
Κατά συνέπεια, μόνο όταν συνέτρεχαν και τα δύο αυτά 
κριτήρια νομιμότητας θα μπορούσε η Αρχή να εκδώσει 
ειδική άδεια στις δικαστικές και αστυνομικές αρχές της 
χώρας να προβούν στη χρήση των καμερών ασφαλεί-
ας44.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τον Μάϊο του 2004 η 
εν λόγω Αρχή έδωσε άδεια στην Ελληνική Τροχαία να 
εγκαταστήσει βιντεοκάμερες στους δρόμους της Αθή-
νας (Απόφαση 28/2004 ΑΠΔΠΧ )45 κατά τη διάρκεια 
της ‘Επιχειρησιακής Φάσης’ των Αγώνων, σύμφωνα με 
τη σχετική οδηγία που προαναφέραμε και υπό τον όρο 
η χρήση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης να τερμα-
τιστεί μετά τη λήξη των Αγώνων. Συνεπώς, η χρήση των 
κυκλωμάτων παρακολούθησης θεωρούνταν νόμιμη από 
την 1η Ιουλίου έως την 1η Οκτωβρίου του 2004 με την 

42  Samatas 2004: 116, του ιδίου 2007: 225 και του ιδίου 2008: 348.

43  Απόφαση με αριθμό 1122/2000 της ΑΠΔΠΧ με τίτλο «Οδηγία για 
τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης».

44  Βλ. Samatas 2004: 123, Σωτηροπούλου 2007: 41-44, 54-59, 118-119 
(και την εκεί υποσημ.). Πιο συγκεκριμένα, η επεξεργασία των δεδομέ-
νων που θα προέκυπταν από τις κάμερες ασφαλείας θα γινόταν υπό 
τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2472/1997. 

45  Βλ. Σωτηροπούλου 2007: 118-119.
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προϋπόθεση να μην είναι δυνατή η λήψη και ακρόαση 
οποιασδήποτε προσωπικής συνομιλίας περιοίκων και 
περαστικών, όπως επίσης, και να μην είναι έτσι τοπο-
θετημένα ώστε να επιτρέπουν τη λήψη και καταγραφή 
εικόνων σε εισόδους, κοινόχρηστους κι εσωτερικούς 
χώρους οικιών46. Θα έπρεπε, τέλος, η τεχνοεπιτήρηση 
να συνοδεύεται από ευδιάκριτη προειδοποιητική σή-
μανση που να ενημερώνει τους πολίτες ότι εισέρχονται 
σε χώρους οι οποίοι εποπτεύονται ηλεκτρονικά και τα 
δεδομένα που λαμβάνονται να τηρούνται μόνο για 7 
ημέρες47.
Στη συνέχεια, μετά το τέλος των Ολυμπιακών και Πα-
ραολυμπιακών Αγώνων η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε 
αίτημα διαμέσου του αρμόδιου Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης (και συγκεκριμένα της ΔΑΟΑ) προς την Αρχή, 
σχετικά με τη μετα-ολυμπιακή συνέχιση κι επέκταση 
της χρήσης των καμερών στους δρόμους με σκοπό τη 
διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, τον Νοέμ-
βριο του 2004 η ΑΠΔΠΧ ενέκρινε την παράταση της 
λειτουργίας των συστημάτων CCTV σε κεντρικούς δρό-
μους μεγάλης κυκλοφορίας για μία περίοδο έξι μηνών 
και με τον περιορισμό ότι η καταγραφή θα αφορά μόνο 
τις περιπτώσεις οδικών παραβάσεων, χωρίς να επιτρέ-
πεται καμία ανάμειξη σε θέματα δημόσιας ασφάλειας 
(Απόφαση 63/2004 ΑΠΔΠΧ)48. 
Περαιτέρω, τον Μάϊο 2005 το υπουργείο Δημόσιας Τά-
ξης υπέβαλε στην Αρχή εκ νέου αίτημα που αφορούσε 
αφενός τη χρονική παράταση της λειτουργίας του συ-
στήματος βιντεοεπιτήρησης της οδικής κυκλοφορίας, 
κι αφετέρου τη διεύρυνση του σκοπού 

46  Να αναφερθεί στο σημείο αυτό, ότι η ΑΠΔΠΧ με την υπ’ αριθμόν 
84/2002 απόφασή της είχε εγκρίνει την εγκατάσταση και λειτουρ-
γία μηχανημάτων βιντεοπαρακολούθησης στην κεντρική είσοδο και 
στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχειακών μονάδων. Σε κάθε 
περίπτωση, η εγκατάσταση κάμερας που επιτρέπει τον έλεγχο των ει-
σόδων των κατ’ ιδίαν δωματίων δεν είναι σύννομη, καθώς θίγει υπέρ-
μετρα την ιδιωτικότητα και την προσωπικότητα πελατών και τρίτων 
ατόμων, Σωτηροπούλου 2007: 103-104.

47  Κατρούγκαλος 2006: 370, Samatas 2008: 350.

48  Η σημαντικότερη προϋπόθεση για την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής ήταν η αφαίρεση 32 καμερών που ήταν εγκατεστημένες σε ση-
μεία που δεν δικαιολογούνταν να επιτηρούνται, αφού επρόκειτο για 
δρόμους περιορισμένης κυκλοφορίας όπως πλατείες, πάρκα, πεζό-
δρομους και χώρους συνάθροισης πολιτών (π.χ. εισόδους θεάτρων), 
βλ. Σωτηροπούλου 2007: 119-122 (και την εκεί υποσημ.).

επεξεργασίας, ούτως ώστε τα δεδομένα που συλλέγο-
νται από τις μηχανές λήψης να μπορούν να συνδρά-
μουν στο έργο της αντεγκληματικής πολιτικής. Κάτι τέ-
τοιο αφορούσε τη λειτουργία ενός γενικού πλέγματος 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης το οποίο θα επόπτευε 
εκτός της κυκλοφορίας των οχημάτων, και όλες τις δρα-
στηριότητες που θα λάμβαναν χώρα σε δημόσιους χώ-
ρους (κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, μετακινήσεις 
επισήμων προσώπων, αστυνομικές περιπολίες, πορείες 
και διαδηλώσεις, κ.λπ.) για την πρόληψη κι αποτροπή 
ενδεχόμενων εγκληματικών και τρομοκρατικών ενερ-
γειών. Επίσης, πρόθεση του Υπουργείου ήταν η κάλυψη 
όσο το δυνατόν περισσότερων ‘ευπαθών’ στόχων στις 
περιοχές όπου βρίσκονταν οι μηχανές λήψης (οδικό 
δίκτυο, δημόσια κτίρια, πάρκα, πλατείες, πρεσβείες, 
κ.α.)49. 
Η ΑΠΔΠΧ λαμβάνοντας υπόψη τόσο το Ευρωπαϊκό, 
όσο και το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο επέτρεψε, τε-
λικά, την παράταση (μέχρι και τον Μάϊο του 2006) της 
χρήσης ενός δικτύου καμερών (στο οποίο θα συμπερι-
λαμβάνονταν οι 293 κάμερες που ανήκαν στο  C4I50, 
καθώς και οι 49 κάμερες που είχε στη διάθεσή της η 
Τροχαία πριν από τους Αγώνες) για τη διαχείριση της 
οδικής κυκλοφορίας και όχι για σκοπούς που έχουν να 
κάνουν με τη διατήρηση της δημόσιας τάξης (Απόφα-
ση 58/2005 ΑΠΔΠΧ)51. Συγκεκριμένα, πάγια θέση της 
Αρχής συνιστούσε η παραδοχή ότι με την ενδεχόμενη 
αύξηση των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης θα επερχό-
ταν «καθολική και σοβαρή προσβολή των δικαιωμάτων 
των πολιτών, χωρίς να επιτυγχάνεται ανάλογη αναβάθμι-
ση του δικαιώματος των πολιτών στην ασφάλεια»52. Μετά 
από προσφυγή της συντηρητικής τότε κυβέρνησης της 
Νέας Δημοκρατίας στο ανώτερο δικαστικό όργανο της 

49  Samatas 2008: 351.

50  Πρόκειται για ένα εξελιγμένο πληροφοριακό σύστημα παρακο-
λούθησης, το οποίο κόστισε 250 εκ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, ενώ 
αποδείχθηκε μερικώς λειτουργικό κατά τη διάρκεια των ελληνικών 
ΟΑ, βλ. αναλυτικά Μπακιρλή 2019: 106 (και τις εκεί παραπομπές). 
Ακρωνύμιο των λέξεων Διοίκηση (Command), Έλεγχος (Control), 
Συντονισμός (Coordination), Πληροφορίες (Communication) και Ενο-
ποίηση-Ολοκλήρωση (Integration).

51  Σωτηροπούλου 2007: 122-125, Samatas 2008: 351-352.

52  Παπαθεοδώρου 2009: 81-82.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 102 

χώρας το Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση 
της απόφασης της ΑΠΔΠΧ, εγκρίθηκε η παράταση της 
λειτουργίας των καμερών παρακολούθησης μέχρι και 
τον Μάϊο του 2007 και μόνο για τον έλεγχο της κυκλο-
φορίας στους δρόμους της αθηναϊκής πρωτεύουσας53. 
Περαιτέρω, με τον Ν. 3917/2011 (ά. 14 «Χρήση συστημά-
των επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας 
σε δημόσιους χώρους») επετράπη η εγκατάσταση και 
λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή κατα-
γραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους, εφόσον 
συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μονάχα για λόγους που σχετίζονται με τη 
διαφύλαξη της εθνικής άμυνας, την προστασία του πο-
λιτεύματος και την αποτροπή εγκλημάτων προδοσίας 
της χώρας, την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων 
που συνιστούν επιβουλή της δημόσιας τάξης, την απο-
τροπή και καταστολή εγκλημάτων βίας, εμπορίας ναρ-
κωτικών, κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, εγκλημάτων 
κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και εγκλημάτων 
κατά της ιδιοκτησίας, όταν με βάση πραγματικά στοι-
χεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέσθηκαν ή 
πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις, και τέλος, τη 
διαχείριση της κυκλοφορίας. Η εγκατάσταση και λει-
τουργία των συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους 
χώρους54 πραγματοποιείται, σύμφωνα με το εν λόγω 
νομοθέτημα, μόνο από κρατικές αρχές με τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας55. 

53  Σύμφωνα με την Απόφαση 39/2006 της ΑΠΔΠΧ ως σκοπός της 
επεξεργασίας δηλώθηκε η διαχείριση της κυκλοφορίας, η οποία πε-
ριλαμβάνει τη διαχείριση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, τη 
βεβαίωση σοβαρών κι επικίνδυνων τροχαίων παραβάσεων και τη δια-
χείριση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας 
των δεδομένων ορίστηκαν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η ΕΛΑΣ, 
η ΓΑΔΑ και η Τροχαία Αττικής, ενώ η παράταση της λειτουργίας του 
συστήματος βιντεοεπιτήρησης επιτρεπόταν υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που είχαν προβλεφθεί στην προηγούμενη απόφαση 
58/2005 της Αρχής, βλ. Σωτηροπούλου 2007: 126. 

54  Ως δημόσιοι χώροι νοούνται σύμφωνα με το παρόν νομοθέτημα: 
α) οι κατά την κείμενη νομοθεσία και τα σχέδια πόλεων προοριζόμε-
νοι για κοινή χρήση, β) οι ελευθέρως προσβάσιμοι σε απροσδιόριστο 
αριθμό προσώπων ανοικτοί χώροι (περιφραγμένοι ή μη) που τίθενται σε 
κοινή χρήση με νόμιμο τρόπο και γ) οι σταθμοί διακίνησης επιβατών με 
μέσα μαζικής μεταφοράς.

55  Ο νόμος προβλέπει, επίσης, και την εγκατάσταση και λειτουργία 
συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας από 

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να μην παραλείψουμε την 
Οδηγία 1/2011 της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τη «Χρήση συστη-
μάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων 
και αγαθών» από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και 
για λόγους που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την 
κρατική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη56. Με την εν 
λόγω οδηγία ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις προ-
ϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των συστη-
μάτων βιντεοπιτήρησης από δημόσιους φορείς ή από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τον σκοπό της προστα-
σίας προσώπων ή/και αγαθών57, όπως είναι τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τα σημεία τοποθέτησης και την επο-
πτική εμβέλεια των καμερών, ο μέγιστος χρόνος τήρη-
σης των δεδομένων κ.ο.κ., αλλά και οι υποχρεώσεις των 
υπεύθυνων επεξεργασίας (όπως τοποθέτηση ευδιάκρι-
των προειδοποιητικών πινακίδων για την λειτουργία της 
βιντεοεπιτήρησης, λήψη των κατάλληλων οργανωτικών 
και τεχνικών μέτρων για τη διαφύλαξη του απόρρητου 
και της ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και για την 
προστασία τους από κάθε μορφή αθέμιτης επεξεργα-
σίας, κ.ά.)58.  

άλλους φορείς, όπως άλλες δημόσιες αρχές, φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα στους χώρους που διαχειρίζονται, για τον σκοπό της προστασίας 
προσώπων και αγαθών. Κάτι τέτοιο απαιτεί, βέβαια, την τήρηση των 
διατάξεων του Ν. 2472/1997 και των κατευθυντήριων οδηγιών που εκ-
δίδονται από την ΑΠΔΠΧ.

56  Η ΑΠΔΠΧ αναγκάστηκε να εκδώσει τη συγκεκριμένη οδηγία (ανα-
θεωρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προηγούμενη υπ’ αρ. 1122/2000 
Οδηγία για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, βλ. λίγο πιο πάνω) 
ενόψει της εκτεταμένης χρήσης των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης 
σε κτίρια και υπαίθριους χώρους από δημόσιους φορείς και ιδιώτες, 
αλλά και των τεχνολογικών εξελίξεων που ακολούθησαν στον τομέα 
αυτό. Επιπρόσθετα, με τη νέα αυτή Οδηγία έγινε προσπάθεια να τε-
θεί σε μια νέα νομιμοποιητική βάση η λειτουργία αυτής της μορφής 
τεχνικής πρόληψης.

57  Πιο ειδικά, ο σκοπός της προστασίας προσώπων ή/και αγαθών 
δικαιολογείται από το έννομο συμφέρον ή τη νομική υποχρέωση του 
ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ενός χώρου να προστατεύσει τον χώρο 
καθώς και τα αγαθά που βρίσκονται στον χώρο αυτό από παράνομες 
πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής 
ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας τρίτων που νομί-
μως βρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. 

58  Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε 
χώρους που δεν είναι δημόσιοι, αλλά προσβάσιμοι στο κοινό, πρέπει 
να γίνεται μετά από ουσιαστική αξιολόγηση της αναγκαιότητας της 
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Σε γενικές γραμμές, οι οργανωμένοι φορείς της ελληνι-
κής κοινωνίας αν κι έδειξαν κατανόηση στις αυξημένες 
ανάγκες επιτήρησης για την κατοχύρωση της μέγιστης 
δυνατής ασφάλειας κατά τη διάρκεια των Αγώνων, 
αντέδρασαν έντονα για τη μετα-ολυμπιακή διατήρηση 
των καμερών παρακολούθησης, εκλαμβάνοντάς τες 
ως σοβαρή απειλή για τα θεσμικά κατοχυρωμένα θε-
μελιώδη δικαιώματα59. Οι έλληνες πολίτες φαίνεται να 
είναι περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στη χρήση 
των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης από την 
αστυνομία, κυρίως ως προς τον φόβο παραβίασης των 
ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων τους, σε αντί-
θεση με τις περιπτώσεις που η ευθύνη εγκατάστασης 
και λειτουργίας τους έχει αναληφθεί από τον ιδιωτικό 
τομέα (ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τράπεζες, ξενοδοχεία, 
εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις, κ.λπ.)60. 
Συνοψίζοντας, τα όσα έχουν έως τώρα αναφερθεί, θα 
λέγαμε πως η Ελλάδα υπό το εγχείρημα ή/και πρόσχη-
μα της διοργάνωσης των ΟΑ ακολούθησε αναπόφευκτα 
την επιτηρητική ‘μανία’ άλλων δυτικών κρατών, υιοθετώ-
ντας σύγχρονες πρακτικές παρακολούθησης61. Μέσα σ’ 
αυτό το πλαίσιο, είδαμε η τεχνολογία να τίθεται στην 
υπηρεσία της ασφάλειας και να εγκαθίσταται ένα ευρύ 
πλέγμα ηλεκτρονικής εποπτείας σε διάφορα σημεία της 
αθηναϊκής πρωτεύουσας (μέσα μαζικής μεταφοράς, αυ-
τοκινητόδρομους, λιμάνια, αεροδρόμια, γήπεδα, τράπε-
ζες, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ακόμη και σε 
ιδιωτικά σχολεία κι εκκλησίες). Έκτοτε, βλέπουμε έναν 
έντονο σκεπτικισμό αναφορικά με τη μετα-ολυμπιακή 
διατήρηση των καμερών ασφαλείας από τις αρμόδιες 
διωκτικές αρχές, γεγονός που οδήγησε σταδιακά στην 

συγκεκριμένης επεξεργασίας σε σχέση τόσο με τον κίνδυνο που ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας επιδιώκει να αντιμετωπίσει, όσο και με το 
μέγεθος της επίπτωσης στην ιδιωτική ζωή των προσώπων που αφο-
ρά. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διερεύνη-
ση ηπιότερων μέσων για την ενίσχυση της ασφάλειας προσώπων και 
αγαθών, Βλ. εκτενώς την Οδηγία 1/2011 της ΑΠΔΠΧ (Αριθ. Πρωτ. Γ/
ΕΞ/2274/31.03.2011).

59  Βλ. Samatas 2008: 357-359.

60  Βλ. Samatas 2008: 359-361. 

61  Πανούσης 2007: 155-156.

πλήρη εγκατάλειψή τους62.

Τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης που υπάρχουν σήμε-
ρα σχετίζονται με την επιτήρηση της οδικής συμπερι-
φοράς και όχι με τον έλεγχο της εγκληματικότητας, 
ενώ την ευθύνη εγκατάστασης και λειτουργίας τους 
έχει αναλάβει ως επί το πλείστον η Περιφέρεια Αττι-
κής. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
και Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΔΚ) 
διαχειρίζεται συνολικά 250 κάμερες για τον έλεγχο της 
οδικής κυκλοφορίας (διαφορετικές από εκείνες που εί-
χαν εγκατασταθεί κατά την περίοδο των ΟΑ 2004), οι 
οποίες παρέχουν εναλλασσόμενες εικόνες σε 44 οθό-
νες παρακολούθησης, ενώ συνδέεται σε πραγματικό 
χρόνο (real time) με τα πληροφοριακά συστήματα άλ-
λων φορέων (όπως των σωμάτων ασφαλείας63 και του 
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Επέμβασης/ΕΚΑΒ)64. Πέραν 
τούτου, από τον Ιούνιο 2020 έχουν εγκατασταθεί και 
λειτουργούν πιλοτικά (πάλι από την Περιφέρεια Αττι-
κής) κάμερες ανίχνευσης της παραβίασης του ερυθρού 
σηματοδότη για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημά-
των65 σε διάφορα κομβικά σημεία της ελληνικής πρω-
τεύουσας66.

62  Μέχρι το τέλος του 2013 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., 
το 60% των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στη μητροπολιτική περιο-
χή της Αθήνας είχε τεθεί σε αχρησία, είτε επειδή είχε υποστεί φθορές 
λόγω βανδαλισμών ή λόγω ανυπαρξίας της απαραίτητης χρηματοδό-
τησης για την επισκευή και συντήρησή τους, Σαματάς 2016: 201-206.

63  Το ΚΔΚ βρίσκεται σε διαρκή σύνδεση με τον Θάλαμο Επιχειρήσεων 
Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) της ΕΛ.ΑΣ..

64 Βλ. GOCAR (24-9-2020) «Εικόνα από 250 κάμερες σε 44 οθό-
νες: Το GOCAR στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας», του Κώστα 
Μπιτσικώκου, https://www.gocar.gr/news/feed/32951,To_GOCAR_sto_
Kentro_Diaxeirishs_Kyklofor.html.

65 Βλ. αναλυτικά https://www.patt.gov.gr/.

66  Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις κάμερες που φέρουν πάνω τους 
οι αστυνομικοί (police body-worn cameras, BWCs) ως μίας τεχνολο-
γικής καινοτομίας στο πεδίο της δημόσιας αστυνόμευσης, η ανάλυση 
της οποίας δεν είναι δυνατό να τεθεί στην παρούσα μελέτη. Για την 
εφαρμογή του μέτρου στην Ελλάδα, βλ. Μπακιρλή 2021α και ης ιδίας 
2021β.
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Επίλογος
Με βάση τα όσα εκτέθηκαν πιο πάνω, συμπεραίνουμε 
ότι η βιντεοεπιτήρηση επιδρά ποικιλοτρόπως στην πρό-
ληψη (περιστασιακή) του εγκλήματος, αν και θα πρέπει 
να επισημανθεί πως είναι πολύ δύσκολο να εξαχθούν 
γενικευμένα συμπεράσματα αναφορικά με το μέγεθος, 
τη φύση και την ένταση της επίδρασης αυτής. Μερικοί 
από τους παράγοντες που επηρεάζουν την εγκληματο-
προληπτική ικανότητα των καμερών είναι το είδος του 
αδικήματος, το οργανωσιακό πλαίσιο, το κοινωνικό και 
γεωγραφικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν, 
το επίπεδο τεχνικής αρτιότητας του κάθε συστήματος 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης67, κ.ά.. Επιπρόσθετα, 
όσο η τεχνολογία εξελίσσεται ο εκσυγχρονισμός των 
μέσων ηλεκτρονικής εποπτείας είναι επιβεβλημένος, 
αν και γίνεται περισσότερο δαπανηρός σε σχέση με 
την επένδυση σε άλλους τομείς της αντεγκληματικής 
πολιτικής68.

67  Hempel & Töpfer 2004: 6, 65, Welsh et al. 2020: 57.

68  Ας μην ξεχνάμε πως εκτός τους κόστους εγκατάστασης, η λει-
τουργία των CCTVs απαιτεί μια μόνιμη οικονομική επένδυση για τη 
συντήρηση και συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων 
αυτών, αλλά και για τη μισθοδοσία των ατόμων που τα χειρίζονται, 
Παπαθεοδώρου 2009: 60-61, 68.

Στο σημείο αυτό, δεν θα μπορούσαμε παρά να αναφερ-
θούμε (έστω και ακροθιγώς) στο γεγονός, πως η χρήση 
της σύγχρονης τεχνοεποπτείας στην αντεγκληματική 
πολιτική, πρέπει να συνοδεύεται από επαρκείς δικαιο-
κρατικές εγγυήσεις των προσωπικών δεδομένων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών του ατόμου, με πρωταρχικό 
αυτό του ιδιωτικού βίου69, όσον αφορά την επιτήρηση 
μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού από δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς. 
Εν κατακλείδι, παρά την αποδεδειγμένη επιτυχία των 
καμερών παρακολούθησης στην αποτροπή ή τη διαλεύ-
κανση συγκεκριμένων κατηγοριών αδικημάτων μέσα σε 
συγκεκριμένα περιβάλλοντα, οι απόψεις των επιστη-
μόνων διίστανται σχετικά με το αν η βιντεοεπιτήρηση 
καταφέρνει πραγματικά να αυξήσει την ασφάλεια στις 
περιοχές όπου εφαρμόζεται ή αν το αίσθημα ασφάλει-
ας των πολιτών που πηγάζει από την ηλεκτρονική επο-
πτεία είναι πλασματικό. Σε κάθε περίπτωση, η βιντεο-
επιτήρηση αποτελεί, σύμφωνα με αρκετούς μελετητές 
του φαινομένου, ένα εργαλείο εφαρμογής πολιτικών 
μηδενικής ανοχής οι οποίες εστιάζουν στη διατήρηση 
της δημόσιας τάξης, την πρόληψη της αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς και την αποτροπή κάθε μορφής μικρής 
και μεσαίας βαρύτητας παρέκκλισης70. 
Ως εκ τούτου, κοινή είναι η διαπίστωση πως η τεράστια 
εξάπλωση των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολού-
θησης έχει κατορθώσει να διασπάσει τον «Μεγάλο 
Αδελφό» σε πολλαπλούς «μικρότερους αδελφούς», οι 
οποίοι παίρνουν διαφορετική μορφή κάθε φορά (τον 
ρόλο του επιτηρητή παίζει άλλοτε το κράτος, άλλοτε οι 
επιχειρήσεις και άλλοτε οι κοινότητες). Αυτό είναι κάτι 
που προστάζει άλλωστε και η νεοφιλελεύθερη ιδεολο-
γία που επικρατεί στις δυτικές κοινωνίες71, στο πλαίσιο 
της σύγχρονης διακυβέρνησης της ασφάλειας των πολι-
τών72.

69  Ο ιδιωτικός βίος απολαμβάνει ιδιαίτερης συνταγματικής κατοχύ-
ρωσης και πηγάζει από το δικαίωμα-πλαίσιο της προσωπικότητας, βλ.  
Αυγουστιανάκης 2001: 677-678.

70  Williams & Johnstone 2000: 193-194, 207.

71  Βλ. Coleman 2003: 21-42 και του ιδίου 2004α: 293-309, Bétin et 
al. 2003: 3-24.

72  Βλ. διεξοδικά Μπακιρλή 2018.

Άποψη από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής. Πηγή: 
https://www.gocar.gr/news/feed/32951,To_GOCAR_sto_
Kentro_Diaxeirishs_Kyklofor.html
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Εισαγωγή

Η διενέργεια των βαλλιστικών εξετάσεων για την 
αποτελεσματική παροχή επιστημονικών-τεχνικών υπη-
ρεσιών, πραγματοποιείται με εφαρμογές της τεχνολογί-
ας από ειδικούς πραγματογνώμονες. Τα χρησιμοποιού-
μενα μέσα, ο κατάλληλος εργαστηριακός εξοπλισμός 
και η αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών προσδίδουν 
στα εξαγόμενα πορίσματα αναγνωρισιμότητα, επιστη-
μονική τεκμηρίωση και το ότι καθίστανται δικαστικώς 
παραδεκτά.

Ως εγκαθιδρυμένος επίσημος κρατικός φορέας για 
την χώρα μας, στις περιπτώσεις εκείνες όπου εμπλέ-
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κεται οπλισμός (καθώς και συναφή αντικείμενα), αρ-
μόδιο για την διενέργεια των βαλλιστικών εξετάσεων 
είναι το Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων & 
Ιχνών Εργαλείων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), καθώς και το αντίστοιχο Εργαστήριο 
της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βο-
ρείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.)1. Το εν λόγω Τμήμα για πε-
ρισσότερα από πενήντα χρόνια συμβάλλει καθοριστι-
κά – όπου είναι καθ` ύλην αρμόδιο - στη διαλεύκανση 
εγκλημάτων και είναι σημαντική η προσφορά προς την 
Ελληνική Δικαιοσύνη και την κοινωνία, λειτουργώντας 
ως παραγωγικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο 
στους διάφορους τομείς εγκληματολογικής εξέτασης 
όπλων, πυρομαχικών και συναφών πειστηρίων/αντικει-
μένων. Τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια στη χώρα μας 
λειτουργούν έχοντας ως κύρια αποστολή την συνδρομή 
στο έργο των Αστυνομικών και Δικαστικών Αρχών, αλλά 
και όλων των Κρατικών Αρχών και Φορέων που είναι 
αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου2.

Οι υποθέσεις μπορεί να αφορούν από την ανεύρεση 
ή την κατοχή όπλων – πυρομαχικών, κ.λπ., μέχρι περι-
στατικά όπου έλαβαν χώρα πυροβολισμοί. Εδώ, στο 
στάδιο της διενεργούμενης προανάκρισης αρχικά, κα-
θοριστικό ρόλο έχουν οι εργαστηριακές - βαλλιστικές 
εξετάσεις για την αναγνώριση πειστηρίων όπως καλύ-
κων, βολίδων, θραυσμάτων, καθώς και όπλων, πυρομα-
χικών, κ.λπ. Επιπρόσθετα και σε συνάρτηση με τον τόπο 
και την έκταση που έλαβε χώρα το εκάστοτε περιστα-
τικό, καθοριστική είναι η διενέργεια βλητικής διερεύ-
νησης του χώρου εγκληματικών πράξεων ή συμβάντων 
αστυνομικού ενδιαφέροντος, όταν κριθεί αναγκαίο και 
ζητηθεί από την αρμόδια επιληφθείσα Αρχή, η επίλυση 
θεμάτων βλητικής.

1  Π.Δ. 223/2003 «Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 14/2001 Οργάνωση 
Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας (Α-12) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
τ.Α 188/22-07-2003).

2  Θέματα Επιστημονικής Αστυνομίας, (2018), Τμήμα Εργαστηρίων 
Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων, σελ. 101-121, Διεύθυνση Εγκλη-
ματολογικών Ερευνών.

Η έννοια των βαλλιστικών εξετάσεων

Η διάπραξη ενός εγκλήματος με την χρήση όπλου 
πέραν από το γεγονός ότι αποτελεί αξιόποινη πράξη 
που διώκεται από τον νόμο, βρίσκεται στην κορυφή της 
κοινωνικής απαξίας, καθώς σχετίζεται άμεσα με την 
προσβολή του πολυτιμότερου αγαθού για τον άνθρω-
πο, την ζωή. Καθώς τα πυροβόλα όπλα είναι από τα πιο 
πρόσφορα και άκρως επικίνδυνα μέσα για την τέλεση 
εγκλημάτων, η διενέργεια των βαλλιστικών εξετάσεων 
καθίσταται μείζονος σημασίας στην προσπάθεια εξι-
χνίασης των εγκλημάτων, καθώς αξιοποιούνται τα ίχνη 
που σχετίζονται με την χρήση τους. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε ότι ο νομοθέτης καθιέρωσε αυστηρές προϋ-
ποθέσεις για την κατασκευή, την εισαγωγή, την εμπορία 
και την οπλοκατοχή, καθώς και αυστηρές ποινικές κυ-
ρώσεις για την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. 
Χαρακτηριστικό είναι το ότι η κατοχή και μόνον πυρο-
βόλου όπλου χωρίς την σχετική άδεια από τις αρμόδιες 
Αρχές, αποτελεί αξιόποινη πράξη που διώκεται ποινικά3.

Μέσω των βαλλιστικών εξετάσεων πολλά ερωτήμα-
τα μπορεί να απαντηθούν στην προσπάθεια διαλεύκαν-
σης της τέλεσης ενός εγκλήματος, της αποκάλυψης και 
της ταυτότητας του δράστη. Ποιος ο τύπος του όπλου 
που χρησιμοποιήθηκε, ο αριθμός των όπλων που ενε-
πλάκησαν, ο αριθμός των πυροβολισμών που έλαβαν 
χώρα, η θέση του βάλλοντος, καθώς και του θύματος, 
σημεία εποστρακισμού, η τροχιά του βλήματος, η από-
σταση πυροβολισμού, και άλλα ζητήματα όπου απαιτεί-
ται διευκρίνηση. Ακόμη όμως και όταν δεν μπορεί να 
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, λόγω αντικειμενικών 
δυσχερειών ή ανεπάρκειας στοιχείων, μπορούν να δο-
θούν εκτιμήσεις στηριζόμενες στην επιστημονική τεκ-
μηρίωσή τους.    

Αρχή λειτουργίας των όπλων

Όλα τα πυροβόλα όπλα έχουν κοινή αρχή λειτουργί-
ας, η οποία χαρακτηρίζεται από μια σειρά διαδικασιών, 

3  Νόμος υπ’ αριθμ. 4678/2020, ΦΕΚ 70/Α/20-3-2020, Τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλ-
λες διατάξεις».



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 110 

με κοινά βήματα για κάθε τύπο όπλου. Κατά τον 
πυροβολισμό ενός όπλου τα εκτονούμενα αέρια δη-
μιουργούν προωθητική δύναμη μέσω της οποίας η βο-
λίδα (βλήμα) αποσπάται από το σώμα του φυσιγγίου 
και ωθείται κινούμενη στο εσωτερικό κοίλο της κάννης 
του όπλου, με κατεύθυνση προς το στόμιο εξόδου της. 
Εξερχόμενο το βλήμα από την κάννη (που φέρει ρα-
βδώσεις στο εσωτερικό της) διαγράφει τροχιά ως συνέ-
πεια της σύνθετης κίνησης που ακολουθεί, αφού εκτε-
λεί ταυτόχρονα ευθύγραμμη και περιστροφική κίνηση 
στο εξωτερικό περιβάλλον. Η κίνηση αυτή εξαρτάται 
από παράγοντες όπως ο τύπος του όπλου, η ταχύτητα 
εξόδου του βλήματος από το στόμιο της κάννης, η γω-
νία αναχώρησης (θέσης βάλλοντος ως προς το επίπεδο 
του εδάφους), η απόσταση πυροβολισμού, κ.λπ.4.

Μοναδικότητα των ατομικών ιχνών

Στη σκηνή εγκλήματος όπου έχουν λάβει χώρα πυ-
ροβολισμοί, μπορεί να ανευρεθούν (ανάλογα με τις 
συνθήκες και το εκάστοτε περιστατικό) ως πειστήρια: 
κάλυκες, βολίδες, θραύσματα βολίδων, κ.λπ. 

Η εξέταση, αναγνώριση και ταυτοποίηση των ιχνών 
επί των καλύκων και βολίδων (πυροδοτουμένων φυσιγ-
γίων από ένα όπλο), βασίζεται στην γενική αρχή δημι-
ουργίας των ιχνών, δηλαδή στο ότι, όταν ένα μηχανικό 
- μεταλλικό μέσο όπλου (όπως ο επικρουστήρας του, ή 
το εσωτερικό της κάννης του, κ.λπ.) έρχεται σε επαφή 
υπό πίεση - με μεγάλη κινητική ενέργεια, με την επιφά-
νεια του πυθμενίου του κάλυκα ή με την κυλινδρική επι-
φάνεια της βολίδας (το υλικό κατασκευής των οποίων, 
είναι μικρότερου δείκτη σκληρότητας από το υλικό κα-
τασκευής του μέσου του όπλου), τότε στην «πληγείσα» 
επιφάνεια (του κάλυκα ή της βολίδας), αποτυπώνονται 
τα γενικά και τα ατομικά χαρακτηριστικά της εμπλεκό-
μενης επιφάνειάς του5. 

4 Kneubuehl Beat P., Robin M. Coupland, Markus A. Rothschild, 
Michael J. Thali, (2008), “Wound Ballistics-Basics and Applications”, 
Translation of the revised third German edition Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg New York, ISBN-13 978-3-642-20355-8.

5  Θέματα Επιστημονικής Αστυνομίας, (2018), όπ.παραπ.

Στην περίπτωση των πυροβόλων όπλων, τα ίχνη αυτά εί-
ναι ατομικά και μοναδικά και αποτελούν την λεγόμενη 
«ταυτότητα» του όπλου.

Οι βαλλιστικές εξετάσεις, σε αυτό το στάδιο – επί-
πεδο, αφορούν τις συγκριτικές εργαστηριακές εξετά-
σεις ιχνών, οπότε τα ατομικά ίχνη ταυτότητας των πει-
στηρίων καλύκων και βολίδων εξετάζονται, σε συγκρι-
τική αντιπαραβολή με τα ίχνη είτε άλλων πειστηρίων 
καλύκων και βολίδων (που σχετίζονται με άλλες υποθέ-
σεις), είτε με τα ίχνη δειγματικών καλύκων και βολίδων 
που προέρχονται από δοκιμαστικές βολές, με όπλα που 
έχουν βρεθεί και κατασχεθεί (σε υπόπτους, σε φερόμε-
νους δράστες άλλων εγκληματικών πράξεων, σε κατ` 
οίκον έρευνες, κ.λπ.). 

Η διενέργεια των δοκιμαστικών βολών
Βλητικός σταθμός
Για τη διενέργεια των δοκιμαστικών βολών, στις περι-
πτώσεις όπου υπάρχουν πυροβόλα όπλα, χρησιμοποι-
είται ειδικός χώρος. Πρόκειται για βλητικό σταθμό, 
κατάλληλα διαμορφωμένο, που φέρει εγκατεστημέ-
νο ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Μία ειδική συσκευή 
(bullet recovery system), που φέρει δεξαμενή νερού, 
κατασκευασμένη από ενισχυμένο ατσάλι, παρέχει τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης βολών προς το εσωτερι-
κό της, και κατόπιν περισυλλογής των βολίδων (Εικόνες 
1, 2).  

   

Εικόνα 1: Ειδική συσκευή διενέργειας δοκιμαστικών 
βολών (bullet recovery system), με δυνατότητα περι-
συλλογής των βολίδων.
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Σε έναν σύγχρονο βλητικό σταθμό, υπάρχει και ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος, όπου παρέχεται η δυνατότητα 
ασφαλούς διενέργειας δοκιμαστικών αλλά και πειρα-
ματικών βολών με όλων των ειδών (ραβδωτά – λειόκαν-
να) και όλων των τύπων (πιστόλια – περίστροφα – πολε-
μικά – κυνηγετικά, κ.λπ.) τα όπλα. 
Το δάπεδο, τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή είναι 
επενδεδυμένα με ειδικά απορροφητικά – ηχομονωτικά 
υλικά (Εικόνα 3), ώστε να παρέχεται η μέγιστη ασφά-
λεια για τον χρήστη του όπλου, αντιβαλλιστική προστα-
σία, μόνωση και γενικότερα εφαρμογή των κανόνων 
ασφάλειας και υγιεινής.
Μία σημαντική και κύρια εφαρμογή του εν λόγω χώ-
ρου αποτελεί η πραγματοποίηση δοκιμαστικών βολών 
με λειόκαννα όπλα (τύπου μονόκαννα, δίκαννα, καρα-
μπίνες), τα οποία βάλλουν φυσίγγια με γόμωση κυρίως 
χόνδρων (σκαγιών) ή σφαιριδίων (ψήφων). 

  

Η διενέργεια των συγκριτικών εξετάσεων ιχνών 

Συγκριτικό μικροσκόπιο – Στερεοσκόπιο
Το κατ’ εξοχήν όργανο για τη διενέργεια των συγκρι-
τικών εξετάσεων ιχνών, είναι το ειδικό συγκριτικό μι-
κροσκόπιο (Εικόνες 5 και 6). Τέτοιου τύπου σύγχρονα 
μικροσκόπια έχουν την δυνατότητα κατάλληλων μεγε-
θύνσεων (για ανάλογες εξετάσεις, κατά περίπτωση), 
από τέσσερις (4) έως και εκατόν είκοσι (120) φορές.

          

Εικόνα 2: Το εσωτερικό της δεξαμενής νερού.

Εικόνα 3: Βλητικός σταθμός, μήκους 20μ. (περίπου), για 
δοκιμαστικές βολές με όλων των τύπων τα όπλα. 

Εικόνα 4: Σύστημα πρόσδεσης όπλου για την ασφαλή 
διενέργεια δοκιμαστικής βολής.

Εικόνα 5: Συγκριτικό μικροσκόπιο τύπου Leica FSM, 
συνδεδεμένο με ειδικό λογισμικό για την απ` ευθείας 
απεικόνιση των εξεταζόμενων αντικειμένων.
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Η διενέργεια των συγκριτικών εξετάσεων ιχνών 

Συγκριτικό μικροσκόπιο – Στερεοσκόπιο
Το κατ’ εξοχήν όργανο για τη διενέργεια των συγκρι-
τικών εξετάσεων ιχνών, είναι το ειδικό συγκριτικό μι-
κροσκόπιο (Εικόνες 5 και 6). Τέτοιου τύπου σύγχρονα 
μικροσκόπια έχουν την δυνατότητα κατάλληλων μεγε-
θύνσεων (για ανάλογες εξετάσεις, κατά περίπτωση), 
από τέσσερις (4) έως και εκατόν είκοσι (120) φορές.

          

Για την εξέταση των γενικών χαρακτηριστικών, όπως εν-
δείξεις πυθμενίου σε πυρομαχικά ή κάλυκες, κατάστα-
ση και μορφολογία βολίδων, τυχόν ύπαρξη επίκτητων 
ιχνών επί των πειστηρίων, κ.λπ., χρησιμοποιείται στερε-
οσκόπιο μονής παρατήρησης (βλ. Εικόνα 7). 

Τα ειδικά συγκριτικά μικροσκόπια, διαθέτουν διάφραγ-
μα στο μέσον του οπτικού πεδίου παρατήρησης των εξε-
ταζόμενων αντικειμένων – πειστηρίων, παρέχοντας την 
δυνατότητα εξέτασης ταυτόχρονα δύο αντικειμένων. 
Έτσι, τοποθετείται, επί παραδείγματι, στον αριστερό 
φακό το πειστήριο (π.χ. κάλυκας) μίας συγκεκριμένης 
υπόθεσης και στον δεξιό φακό τοποθετείται αντίστοιχο 
πειστήριο (κάλυκας) μίας άλλης υπόθεσης (βλ. Εικόνα 
8). Η συγκριτική αντιπαραβολή των ατομικών ιχνών 
ταυτότητας των δύο καλύκων, κατ` αυτόν τον τρόπο, 
βοηθά στην αξιοποίηση των ιχνών στο μέγιστο βαθμό 
και οδηγεί τον εξεταστή στην ταυτοποίησή τους ή όχι. 
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την συγκριτική 
εξέταση μεταξύ βολίδων (βλ. Εικόνα 9).   

Εικόνα 6: Συγκριτικό μικροσκόπιο τύπου Projectina 
UCM.

Εικόνα 7: Στερεοσκόπιο μονής παρατήρησης, τύπου 
Leica Μ80.

Εικόνα 8: Αποτύπωση ταυτοποίησης των ατομικών ιχνών 
δύο καλύκων που έχουν πυροδοτηθεί από το ίδιο όπλο. 
Στο μέσον της εικόνας διακρίνεται (κάθετα) το διάφραγ-
μα του μικροσκοπίου.

Εικόνα 9: Αποτύπωση ταυτοποίησης των ατομικών ιχνών 
δύο βολίδων που έχουν βληθεί από την ίδια κάννη 
όπλου. Στο μέσον της εικόνας διακρίνεται (κάθετα) το 
διάφραγμα του μικροσκοπίου.
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Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αναγνώρισης – Σύγκρι-
σης ιχνών καλύκων / βολίδων (Automated Ballistic 
Identification System)
 
Ένα σύγχρονο «εργαλείο» για τις βαλλιστικές εξετάσεις 
των ατομικών ιχνών των καλύκων/βολίδων, αποτελεί η 
χρήση των αυτοματοποιημένων συστημάτων αναγνώρι-
σης – σύγκρισης ιχνών (Εικόνα 10). 
Ένα τέτοιο σύστημα διαθέτει πρωταρχικά μία εδική συ-
σκευή εισαγωγής του πειστηρίου (κάλυκα ή βολίδας). 
Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό σαρωτή (laser scanner) 
ο οποίος σαρώνει την προς εξέταση επιφάνεια του πει-
στηρίου και αποκωδικοποιεί – καταγράφει τα ατομικά 
ίχνη ταυτότητάς του. Εν συνεχεία μέσω ειδικού εγκα-
τεστημένου λογισμικού, η εικόνα αποτύπωσης των ατο-
μικών ιχνών του πειστηρίου καταχωρείται σε μία βάση 
δεδομένων. Το σύστημα μέσω της μονάδας επεξερ-
γασίας δεδομένων, που διαθέτει, έχει την δυνατότητα 
(μέσω κατάλληλων εντολών – κατευθύνσεων από τον 
χειριστή) να αντιπαραβάλλει την αποτύπωση των ιχνών 
ενός πειστηρίου με τα ίχνη όλων των λοιπών πειστηρί-
ων που έχουν εισαχθεί και καταχωρηθεί στην βάση του 
(Εικόνα 11).  
 

     

Το εν λόγω αυτοματοποιημένο σύστημα αποτελείται 
από έναν (ή και περισσότερους) σταθμούς εισαγωγής 
(Data Acquisition Stations – DAS), τους σταθμούς εργα-
σίας – επεξεργασίας των δεδομένων (Expert Working 
Stations – EWS) οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους 
μέσω δικτύου (network) και από έναν σταθμό (server) 
αποθήκευσης και ανάλυσης των δεδομένων (Specimen 
Analysis System – SAS), (βλ. Εικόνα 12). 
 
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα από την εφαρμογή ενός τέ-
τοιου συστήματος είναι η ταχύτητα επεξεργασίας των 
καταχωρηθέντων δεδομένων. Επίσης μέσω κατάλληλου 
συστήματος δικτύου (Network) παρέχεται η δυνατότη-
τα σε περισσότερους χειριστές να εξετάζουν τα δεδο-
μένα της βάσης ταυτόχρονα.

Εικόνα 10: Αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης – 
σύγκρισης ιχνών. Στην δεξιά πλευρά της εικόνας διακρί-
νεται ο ηλεκτρονικός σαρωτής (laser scanner).

Εικόνα 11: Τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση των ατομικών 
ιχνών δύο καλύκων προερχόμενων από το ίδιο όπλο. 
Στην οθόνη του Η/Υ του συστήματος μπορούν να περι-
στρέφονται ώστε να απεικονίζονται με τον ίδιο προσα-
νατολισμό.
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Η διενέργεια Βλητικών Διερευνήσεων 

Η εξέταση της σκηνής του εγκλήματος όπου έχουν λά-
βει χώρα πυροβολισμοί, όταν απαιτείται (και ζητηθεί 
από την αρμόδια – επιληφθείσα προανακριτική Αρχή), 
αποτελεί μέρος των βαλλιστικών εξετάσεων. Στις περι-
πτώσεις αυτές, οι ειδικοί καλούνται να εξετάσουν τον 
χώρο και να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσό-
τερα στοιχεία από δημιουργηθείσες φθορές που έχουν 
προκαλέσει βολίδες – βλήματα. Απαραίτητος είναι ο 
κατάλληλος τεχνολογικός εξοπλισμός που πρέπει να 
έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί. 

Εξοπλισμός

Ένα σετ εξοπλισμού (βλ. Εικόνα 14) αποτελείται από 
ειδικές ράβδους για τον εντοπισμό της πορείας μίας 
βολίδας, συσκευή λέιζερ κατάδειξης της κατεύθυνσης 
βολίδας με βάση σημείο όπου εντοπίζεται ότι έχει κα-
ταλήξει, ηλεκτρονικό αποστασιόμετρο για την ακριβή 
μέτρηση αποστάσεων, ειδικό γωνιόμετρο μέσω του 
οποίου υπολογίζεται με ακρίβεια η γωνία βολής (βλ. 

Εικόνα 15), καθώς και ενδεικτικά σήμανσης και αρίθμη-
σης των προκληθεισών φθορών, τυχόν οπών, ή σημείων 
ανεύρεσης πειστηρίων6. 

                    

     

    
6 https://www.rhinotradellc.com/shop/sirchie-laser-trajectory-finder-
kit-model-t104-394eng-rev3-no-ltf100-20647h41/ (πρόσβαση Δεκ. 
2021).

Εικόνα 12: Διάρθρωση του αυτοματοποιημένου συστήμα-
τος αναγνώρισης – σύγκρισης ιχνών.

Εικόνα 13: Τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση των ατομικών 
ιχνών μίας βολίδας.

Εικόνα 14: Σετ εξοπλισμού (ballistic kit) εξαρτημάτων – 
συσκευών για την διενέργεια βλητικών διερευνήσεων.

Εικόνα 15: Ειδικό γωνιόμετρο τοποθετημένο σε ρυθμιζό-
μενη βάση (τρίποδα).
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Χρήση λογισμικών 

Πολλές φορές προκύπτει η ανάγκη προσδιορισμού της 
τροχιάς που έχει ακολουθήσει μία βολίδα, ιδίως όταν 
πρόκειται για την εκτίμηση κάλυψης μεγάλων σχετικά 
αποστάσεων, σε εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Σε τέ-
τοια περιστατικά χρησιμοποιούνται ειδικά λογισμικά 
προγράμματα βαλλιστικής. Τα προγράμματα αυτά δια-
θέτουν βάσεις δεομένων με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
πυρομαχικών διαφόρων διαμετρημάτων (βάρος βολί-
δας, αρχική ταχύτητα εξόδου από το στόμιο της κάννης 
του όπλου, κ.λπ.) και πεδία που αφορούν γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά και τις συνθήκες περιβάλλοντος, τα 
οποία συμπληρώνονται ανάλογα με την θέση – τοποθε-
σία που έλαβε χώρα κάποιο περιστατικό (βλ. ενδεικτικά, 
Εικόνα 20). Επί παραδείγματι δίνονται η θερμοκρασία 
και η υγρασία του περιβάλλοντος, το υψόμετρο, η τα-
χύτητα – φορά του ανέμου (στοιχεία που επικρατούσαν 
σε δεδομένη χρονική στιγμή). Κατ` αυτόν τον τρόπο 
μπορεί να γίνει εκτίμηση της πιθανής τροχιάς (bullet 
trajectory) που ακλούθησε το βλήμα και της απόστασης 
που διήνυσε ανάλογα με την γωνία βολής (βλ. ενδεικτι-
κά, Εικόνα 21).

 

Εικόνα 16: Βλητική διερεύνηση οχήματος το οποίο έχει 
δεχτεί πυροβολισμούς.

Εικόνα 17: Τμήμα του εμπρόσθιου υαλοπίνακα (παρ-
μπριζ) αυτοκινήτου, κατά την βλητική του διερεύνηση.

Εικόνα 18: Υπολογισμός της κατεύθυνσης βολής όπου η 
πορεία της βολίδας κινούμενη ανοδικά, διέτρησε μεταλ-
λική επιφάνεια.

Εικόνα 19: Διαμπερής οπή σε υαλοπίνακα. Απεικόνιση 
από την πλευρά εισόδου της βολίδας, με τα ακτινωτά 
ραγίσματα περιμετρικά της οπής.
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Χρήση λογισμικών 

Πολλές φορές προκύπτει η ανάγκη προσδιορισμού της 
τροχιάς που έχει ακολουθήσει μία βολίδα, ιδίως όταν 
πρόκειται για την εκτίμηση κάλυψης μεγάλων σχετικά 
αποστάσεων, σε εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Σε τέ-
τοια περιστατικά χρησιμοποιούνται ειδικά λογισμικά 
προγράμματα βαλλιστικής. Τα προγράμματα αυτά δια-
θέτουν βάσεις δεομένων με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
πυρομαχικών διαφόρων διαμετρημάτων (βάρος βολί-
δας, αρχική ταχύτητα εξόδου από το στόμιο της κάννης 
του όπλου, κ.λπ.) και πεδία που αφορούν γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά και τις συνθήκες περιβάλλοντος, τα 
οποία συμπληρώνονται ανάλογα με την θέση – τοποθε-
σία που έλαβε χώρα κάποιο περιστατικό (βλ. ενδεικτικά, 
Εικόνα 20). Επί παραδείγματι δίνονται η θερμοκρασία 
και η υγρασία του περιβάλλοντος, το υψόμετρο, η τα-
χύτητα – φορά του ανέμου (στοιχεία που επικρατούσαν 
σε δεδομένη χρονική στιγμή). Κατ` αυτόν τον τρόπο 
μπορεί να γίνει εκτίμηση της πιθανής τροχιάς (bullet 
trajectory) που ακλούθησε το βλήμα και της απόστασης 
που διήνυσε ανάλογα με την γωνία βολής (βλ. ενδεικτι-
κά, Εικόνα 21).

 

Ερευνητική δραστηριότητα - Πειραματικές εξετάσεις

Πέραν των βαλλιστικών εξετάσεων που διενεργούνται 
για την διαλεύκανση – εξιχνίαση υποθέσεων/περιστατι-
κών, που αφορούν την δικαιοσύνη, πραγματοποιούνται 
βαλλιστικές εξετάσεις και για ερευνητικούς – πειραμα-
τικούς σκοπούς. Ο υπολογισμός της αρχικής ταχύτητας 
ενός βλήματος, το επίπεδο προστασίας αλεξίσφαιρου 
υαλοπίνακα, η λειτουργικότητα ενός όπλου (σχετικά 

με την ταχυβολία, ή την πιθανότητα εμπλοκής, κ.λπ.), η 
συμπεριφορά μίας βολίδας μετά από εποστρακισμό, η 
τραυματική βλητική, η «συμπεριφορά» αλεξίσφαιρου γι-
λέκου που πλήττεται από διαφορετικού διαμετρήματος 
πυρομαχικά, αποτελούν ορισμένα από τα θέματα που 
είναι αντικείμενα ερευνητικών δραστηριοτήτων.  

Ταχογράφοι

Πρόκειται για ηλεκτρονικές συσκευές που καταγρά-
φουν την ταχύτητα του βλήματος. Διαθέτουν ειδικούς 
αισθητήρες (sensors) που ενεργοποιούνται κατά την δι-
έλευση βολίδας και ανάλογα με τον τύπο τους έχουν 
την δυνατότητα να μετρούν την ταχύτητα κίνησης βολί-
δας, από διάφορες αποστάσεις από το στόμιο της κάν-
νης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε εξωτερικό 
κατάλληλο χώρο (πεδίο βολής) είτε σε εσωτερικό χώρο 
(βλητικό σταθμό). Συνδέονται με ειδικά λογισμικά, όπου 
αποθηκεύονται τα δεδομένα, υπολογίζεται ο μέσος 
όρος της ταχύτητας, η διακύμανση της ταχύτητας, κ.λπ. 

Εικόνα 22: Τοποθέτηση ταχογράφου για την μέτρηση της 
ταχύτητας κίνησης βολίδας.

Υλικά προσομοίωσης με τους ανθρώπινους ιστούς

Ένα εξειδικευμένο αντικείμενο μελέτης σχετίζεται με 
την τραυματική βλητική. Αφορά την επίδραση βλημά-
των σε μέρη του ανθρωπίνου σώματος και την πρόκλη-
ση τραυμάτων στον άνθρωπο μετά από πυροβολισμό. 
Η είσοδος και η κατάληξη βλήματος στο ανθρώπινο 

Εικόνα 20: Διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας 
δεδομένων σε λογισμικό πρόγραμμα βαλλιστικής.

Εικόνα 21: Γραφική απεικόνιση (ενδεικτικά) της εκτιμώμε-
νης τροχιάς βλήματος, όπως αποδίδεται από την ανάλυ-
ση του λογισμικού.
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σώμα είναι άλλοτε προβλέψιμη, αλλά και πολλές φο-
ρές απρόβλεπτη7, καθώς η πρόκληση και η σοβαρότητα 
τραυματισμού εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες 
(τα τεχνικά χαρακτηριστικά της βολίδας, το σχήμα, η 
μορφολογία της, κ.λπ.). Η διαγραφόμενη τροχιά ενός 
βλήματος επιδρά στην πορεία του μέσα στο ανθρώπινο 
σώμα σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των ιστών 
και των οργάνων που πλήττονται8. Για την κατανόη-
ση της «συμπεριφοράς» ενός βλήματος που προκαλεί 
τραύματα στο ανθρώπινο σώμα γίνονται πειραματικές 
βολές σε ειδικά υλικά, που προσομοιάζουν με τους αν-
θρώπινους ιστούς9. 
Τέτοια υλικά, τα οποία είναι εργαστηριακά παρασκευά-
σιμα, είναι (ενδεικτικά) το υλικό τύπου «γέλης» (ballistic 
gel) και το υλικό τύπου «σαπωνοποιούμενης γλυκερίνης» 
(ballistic soap). 
Το “ballistic gel” είναι πρωτεϊνούχο και παράγεται από 
κολλαγόνο (ελαστοϊδίνη) μέσω συγκεκριμένης διαδι-
κασίας, όπου το πρωτογενές του συστατικό (σε μορφή 
σκόνης) μορφοποιείται σε ζεστό νερό. Χρησιμοποιείται 
σε γεωμετρικό σχήμα παραλληλεπιπέδου, ή σε σχήμα 
ομοιώματος ανθρωπίνου σώματος (βλ. Εικόνα 23). Το εν 
λόγω υλικό παρουσιάζει μεγάλο δείκτη ελαστικότητας 
και λόγω αυτής της συμπεριφοράς του ομοιάζει με τους 
ανθρώπινους ιστούς10.
   

7  Haag M.G., Haag L.C., (2011), “Shooting Incident Reconstruction”, 
2nd edition, Academic Press, San Diego, CA, p.232. ISBN 978-0-12-
382241-3.

8  Di Maio Vincent J., M.D., (1999), “Gunshot Wounds: Practical 
Aspects of Firearms, Ballistics, and Forensic Techniques”, Second 
Edition, CRC Press, New York.

9  Sellier Karl G., Beat P. Kneubuehl, “WOUND BALLISTICS AND 
THE SCIENTIFIC BACKGROUND” (translated into English by Ruth 
Rufer and Jack Hawley), ISBN -13:978-0444815118, Published 1994 by 
Elsevier in Amsterdam, New York.

10 Jiwoon Kwon, Ghatu Subhash, (2010), Compressive strain rate 
sensitivity of ballistic gelatin. Journal of Biomechanics, 43(3), 420-5 & 
Nicholas N. C. Ph.D. & J. R. Welsch, (2004), “BALLISTIC GELATIN”, 
Institute for Non-Lethal Defense Technologies Report. Applied 
Research Laboratory / The Pennsylvania State University.

Το “ballistic soap” συνίσταται από ειδικά σαπωνώδη, 
αναμεμειγμένα με άλατα νατρίου σε νερό, με υψηλά 
όξινα λιπαρά (που αποτελούν το 39-43% της σύστασής 
του). Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν πολύ χαμηλή τιμή 
ελαστικότητας, γεγονός ενδεικτικό της πλαστικότητάς 
τους, παράγοντας ο οποίος είναι ουσιαστικός ώστε να 
τα καθιστά ως ιδανικά υλικά αποτύπωσης της προσωρι-
νής κοιλότητας που δημιουργείται11.

Συσκευή καταγραφής ήχου πυροβολισμού

Κατά τη διαδικασία πυροδότησης ενός φυσιγγίου “πα-
ράγεται” κρότος, που είναι ο ήχος του πυροβολισμού. 
Η ένταση του ήχου που προέρχεται από πυροβολισμό 
επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι το 
μήκος της κάννης του όπλου (έχει παρατηρηθεί ότι όσο 
κοντύτερη είναι η κάννη σε ένα όπλο, τόσο πιο δυνατός 
είναι ο ήχος από τον πυροβολισμό του), η ποσότητα της 
γόμωσης του φυσιγγίου, αλλά και οι καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν κατά την στιγμή του πυροβολισμού 
(όπως η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου).

11  Kneubuehl Beat P., Robin M. Coupland, Markus A. Rothschild, 
Michael J. Thali, (2008), “Wound Ballistics-Basics and Applications”, 
Translation of the revised third German edition Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg New York, ISBN-13 978-3-642-20355-8.

Εικόνα 23: Υλικό προσομοίωσης με τους ανθρώπινους 
ιστούς τύπου ballistic gelatin, σε σχήμα ομοιώματος 
ανθρωπίνου σώματος.
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Υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφεί η ένταση του 
ήχου ενός πυροβολισμού και από την αξιοποίηση των 
μετρήσεων να ερευνηθεί η μεταβολή της έντασης του 
ήχου αυτού, συναρτήσει της μεταβολής της απόστασης 
του όπλου από τις πηγές καταγραφής12.
Για τέτοιες μετρήσεις χρησιμοποιείται ειδική συσκευή 
μέτρησης ήχου (ντεσιμπελόμετρο), (βλ. Εικόνα 24). 
Η ανάλυση του ήχου που καταγράφεται γίνεται μέσω 
εφαρμογής ειδικών λογισμικών προγραμμάτων ανάλυ-
σης ηχητικών σημάτων (Εικόνα 25), καθώς και με την 
χρήση λογισμικών γραφικής απεικόνισης της κυματο-
μορφής της έντασης του ήχου πυροβολισμού13.

12  Beranek Leo L., (1993), “ACOUSTICS”, Acoustic Laboratory 
Massachusetts Institute of Technology Bolt Beranek and Newman, 
Inc., Library of Congress Catalog card Number:86-70671, ISBN:0-
88318-494-X, printed in the U.S.A., Published by the Acoustical 
Society of America through the American Institute of Physics, Inc. & 
Dater Philip H., MD, (2000), “Sound Measurements – Firearm Sound 
Level Measurements: Techniques and Equipment”, ATI Star Press-
Antares Technologies, Inc., Boise, Idaho, U.S.A.

13  Tsiatis N., (2010), “A study of Gunshot Sounds Measurements: The 
variation of the Sound Amplitudes Under Close to Real Conditions”, 
AFTE Journal – Volume 42 – Number 2– Spring 2010 (pp. 145-155), 
ISSN 1048-9959.

     

Κάμερα υψηλών ταχυτήτων

Μία ιδιαίτερα σημαντική και χρήσιμη συσκευή είναι η 
κάμερα υψηλών ταχυτήτων (high speed camera – βλ. Ει-
κόνα 26), που χρησιμοποιείται και από εγκληματολογικά 
εργαστήρια, κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. Πρόκει-
ται για κάμερες που ουσιαστικά έχουν την δυνατότη-
τα βιντεοσκόπησης, για παράδειγμα, της κίνησης μίας 
βολίδας, αποτυπώνοντας την λήψη σε αναπαραγωγή 
αργής κίνησης. Η διάρκεια της λήψης είναι λίγων δευ-
τερολέπτων (για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής 
ανάλυσης της εικόνας), ενώ μέσω επεξεργασίας της λή-
ψης από ειδικό λογισμικό (βλ. Εικόνα 27), επιτυγχάνεται 
η αναπαραγωγή διαρκώντας πολύ μεγαλύτερο χρόνο, 
παρέχοντας την δυνατότητα παρατήρησης καρέ-καρέ14. 
Οι εν λόγω κάμερες έχουν δυνατότητα λήψης με πολύ 
υψηλές ταχύτητες ανάλυσης, άνω των 30.000 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο (30.000 frames/sec). 

             

14  https://photron.com/wp-content/uploads/2021/12/Mini-AX-2021_
LR.pdf, FASTCAM MINI AX, (πρόσβαση: Ιαν. 2022).

Εικόνα 24: Ειδική συσκευή μέτρησης ήχου (ντεσιμπελό-
μετρο), μοντέλο “CEL-440” / Αγγλικής κατασκευής, με 
μικρόφωνο τύπου “CEL-250”.

Εικόνα 25: Απεικόνιση κυματομορφής του παραγόμενου 
ήχου πυροβολισμού από ημιαυτόματο πιστόλι, μέσω 
επεξεργασίας με την χρήση λογισμικού προγράμματος 
ανάλυσης ηχητικών σημάτων.
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όπιστα και χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικές συσκευές, 
σύγχρονος επιστημονικός εξοπλισμός, λογισμικά προ-
γράμματα ανάλυσης βαλλιστικών στοιχείων, καθώς και 
προγράμματα ανάλυσης δεδομένων, βοηθούν ώστε να 
καθίστανται απόλυτα αξιοποιήσιμα τα όποια στοιχεία 
σχετίζονται με ένα περιστατικό / υπόθεση, συμβάλλο-
ντας ουσιαστικά στην προσπάθεια του ειδικού εξεταστή 
για την ολοκληρωμένη διενέργεια των εργαστηριακών 
εξετάσεων. Παράλληλα, οι εφαρμογές της τεχνολογίας 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στον τομέα των ερευ-
νητικών δραστηριοτήτων και στην εξυπηρέτηση των πει-
ραματικών σκοπών στα αντικείμενα που άπτονται της 
βλητικής15.

15  Tsiatis N., Spiliopoulou C., Papadodima S., Moraitis K., (2018), 
“Analysis of Experimental Wound Paths in Tissue Simulants Using CT 
Scanning for Wound Ballistic Studies. Part I: Shots into ballistic soap”, 
AFTE Journal – Volume 50 – Number 1- Winter 2018 (pp. 31- 37), ISSN 
1048-9959 & Tsiatis N., Spiliopoulou C., Papadodima S., Kelekis A., 
Moraitis K., (2018), “Analysis of Experimental Wound Paths in Tissue 
Simulants Using CT Scanning for Wound Ballistic Studies. Part II: 
Shots into ballistic gelatin”, AFTE Journal – Volume 50 – Number 3- 
Summer 2018 (pp. 147-160), ISSN 1048-9959.

του Γεωργίου Αθ. Γέρμανου
Υπ. Δρος Κυβερνοασφάλειας Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, συγγραφέα
germanos@uop.gr 

Συμπεράσματα

Αναμφίβολα για την διενέργεια των βαλλιστικών εξε-
τάσεων, κυρίως όσον αφορά περιστατικά όπου έχουν 
λάβει χώρα πυροβολισμοί, καθώς και υποθέσεις που 
σχετίζονται με τις εργαστηριακές εξετάσεις όπλων, πυ-
ρομαχικών, κ.λπ., οι εφαρμογές της τεχνολογίας απο-
τελούν καθοριστικό παράγοντα ώστε να εξάγονται αξι-

Εικόνα 26: Κάμερα υψηλών ταχυτήτων (high speed 
camera).

Εικόνα 27: Επεξεργασία λήψης μέσω ειδικού λογισμικού, 
με την αναπαραγωγή να γίνεται σε αργή κίνηση.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
[INTERNET OF THINGS (IOT)]
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Πηγή: https://www.ploumistos.com/2021/11/internet-of-
things.html

Εισαγωγή 

Οι άνθρωποι ζουν πλέον σε μια εποχή που η ζωή τους 
διευκολύνεται (αν όχι εξαρτάται) σε μεγάλο βαθμό, από 
το Διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Την εποχή, μάλι-
στα, που λόγω της υγειονομικής κρίσης και του ξεσπά-
σματος του COVID-19 η καθημερινότητά τους άλλαξε, 
και αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις κοινωνικές τους 
συναναστροφές και τις μετακινήσεις τους, το Διαδίκτυο 
και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, έδωσαν 
διαφορετική διάσταση στις δραστηριότητές τους. Αντί 
της φυσικής παρουσίας σε ένα χώρο, οι άνθρωποι μπο-
ρούν από απόσταση, μεταξύ άλλων, να εργαστούν, να 
εκπαιδευτούν, να πραγματοποιήσουν συναλλαγές, να 
διασκεδάσουν π.χ. παρακολουθώντας θεατρικές παρα-
στάσεις ή συναυλίες και βέβαια να επικοινωνούν. 
Στην ευρύτατη αποδοχή του Διαδικτύου συνέβαλαν και 
όλες εκείνες οι συσκευές τεχνολογίας που διαθέτουν 
τη δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, και βρίσκονται 
στο ανθρώπινο περιβάλλον – ακόμα και πάνω στους 
ίδιους τους ανθρώπους. Χαρακτηριστικότερα παραδείγ-
ματα αποτελούν οι έξυπνες τηλεοράσεις (smart TVs), οι 
παιχνιδομηχανές, τα έξυπνα ρολόγια (smart watches), 
οι καταγραφείς δραστηριοτήτων (activity trackers) και 
οι ψηφιακοί βοηθοί φωνής (voice assistants). 
Οι παραπάνω συσκευές συναποτελούν το «Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων» [Internet of Things – (IoT)] και παρου-
σιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από εγκληματολογικής 
άποψης. Ο λόγος είναι ότι μπορούν πρώτον να γίνουν 
στόχος κυβερνοεπιθέσεων, δεύτερον να χρησιμοποι-
ηθούν ως εργαλεία για τη διάπραξη κυβερνοπιθέσεων 
και τρίτον να αποτελέσουν «μάρτυρες» εγκλημάτων που 
συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο. 
Στο παρόν άρθρο, λοιπόν, γίνεται αναφορά στο «Δια-
δίκτυο των Πραγμάτων» και στη σχέση αυτού με ποι-
κίλα εγκληματικά φαινόμενα. Πρόκειται για ζητήματα 
που ήδη απασχολούν τους ερευνητές στο χώρο της 
κυβερνοασφάλειας, αλλά και τους συμμετέχοντες στις 
διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης, δηλαδή τις Αρχές 
Επιβολής του Νόμου και τις εισαγγελικές και δικαστι-
κές Αρχές. 

Η έννοια του Διαδικτύου των Πραγμάτων 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων περιγράφει το δίκτυο 
φυσικών αντικειμένων («πράγματα») στα οποία υπάρ-
χουν ενσωματωμένα αισθητήρες, λογισμικό και άλλες 
τεχνολογίες, με σκοπό τη σύνδεση και την ανταλλαγή 
δεδομένων με άλλες συσκευές και συστήματα μέσω 
του Διαδικτύου. Αυτές οι συσκευές μπορεί να είναι συ-
νηθισμένα οικιακά αντικείμενα, αλλά και πιο σύνθετες, 
όπως ολόκληρα αυτοκίνητα ή εξελιγμένα βιομηχανικά 
εργαλεία. Με περισσότερες από 7 δισεκατομμύρια συν-
δεδεμένες συσκευές IoT σήμερα, οι ειδικοί αναμένουν 
ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 22 δισεκατομμύρια 
έως το 20251.
Το «έξυπνο σπίτι» (smart home) είναι ένα χαρακτηριστι-
κό μοντέλο όπου το IoT λειτουργεί στην πράξη. Θερ-
μοστάτες με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, 
κουδούνια πόρτας, ανιχνευτές καπνού και συναγερμοί 
ασφαλείας δημιουργούν έναν «συνδεδεμένο κόμβο» 
(connected hub) όπου τα δεδομένα διαμοιράζονται 
μεταξύ φυσικών συσκευών και οι χρήστες μπορούν να 
ελέγχουν καταστάσεις εξ αποστάσεως (π.χ. προσαρμο-
γή ρυθμίσεων θερμοκρασίας, ξεκλείδωμα θυρών κ.λπ.) 
μέσα από μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή έναν 
ιστότοπο2.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως επειδή μιλάμε για 
«πράγματα» που αποτελούν σύνθετα πληροφοριακά συ-
στήματα, μιλάμε για συσκευές που έχουν τη δυνατότη-
τα συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανταλλα-
γής δεδομένων. Παράλληλα, μιλάμε για συσκευές που 
συνιστούν τμήμα ενός ευρύτερου «οικοσυστήματος». 
Δηλαδή, μια συσκευή δε λειτουργεί αυτόνομα, αλλά 
ανταλλάζει δεδομένα με άλλες συσκευές και εφαρμο-
γές. Ας πάρουμε ως ένα απλοϊκό παράδειγμα μια μονά-
δα air-condition που βρίσκεται σε ένα σπίτι και διαθέτει 
τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω εφαρ-
μογής (application) για κινητά τηλέφωνα. 

1  https://dataprot.net/statistics/iot-statistics/ (τελ. πρόσβαση 
18/2/2022)

2  Pătru, I. I., Carabaş, M., Bărbulescu, M., & Gheorghe, L. (2016, 
September). Smart home IoT system. In 2016 15th RoEduNet 
Conference: Networking in Education and Research (pp. 1-6). IEEE. 
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Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η μονάδα air-condition 
συνδέεται στο wi-fi δίκτυο του σπιτιού, δηλαδή στο δρο-
μολογητή (router), και μέσω Διαδικτύου επικοινωνεί με 
την  εφαρμογή (application) που έχει εγκαταστήσει ο 
ένοικος του σπιτιού στο κινητό του τηλέφωνο. Αυτό που 
δε φαίνεται, πίσω από όλη αυτή την επικοινωνία, είναι 
πως το air-condition δεν επικοινωνεί απευθείας με την 
εφαρμογή του κινητού, αλλά μέσω μιας διαδικτυακής 
υπηρεσίας, που δημιούργησε και παρέχει ο κατασκευ-
αστής του air-condition – και διασυνδέει συσκευές και 
δεδομένα3.  
Ανάλογες περιπτώσεις «οικοσυστημάτων» εντοπίζουμε 
για όλων των ειδών τις συσκευές, ενώ ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον παρουσιάζουν εκείνες οι συσκευές που παρέ-
χουν τη δυνατότητα φωνητικών εντολών. Υπάρχουν, 
δηλαδή, ψηφιακοί βοηθοί (virtual assistants), οι οποίοι 
λαμβάνουν φωνητικές εντολές και τις εκτελούν. Τέ-
τοια παραδείγματα εφαρμογών αποτελούν η Alexa 
της Amazon, ο Assistant της Google, η Cortana της 
Microsoft ή η Siri της Apple, που βρίσκονται εγκατε-
στημένες σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, αλλά και 
ειδικές συσκευές, όπως το Amazon Echo ή το Google 
Home. Αυτές οι εφαρμογές «ακούνε» συνεχώς ήχους 
από το περιβάλλον, τους επεξεργάζονται κι όταν δια-
πιστώσουν να έχει δοθεί κάποια συγκεκριμένη εντολή 
/ ερώτηση (π.χ. «Alexa, τι καιρό θα έχει αύριο;»), τότε 
την εκτελούν. Στο ενδιάμεσο, όμως, η φωνή του χρή-
στη έχει διαβιβαστεί μέσω Διαδικτύου σε κάποια online 
εφαρμογή, ώστε να μετατραπεί από ήχος σε λέξεις και 
προτάσεις4. 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ως στόχος 
κυβερνοεπιθέσεων 

Οι συσκευές που συναποτελούν το Διαδίκτυο των 

3  Ali, A. M., Shukor, S. A., Rahim, N. A., Razlan, Z. M., Jamal, Z. A. Z., & 
Kohlhof, K. (2019, June). IoT-based smart air conditioning control for 
thermal comfort. In 2019 IEEE International Conference on Automatic 
Control and Intelligent Systems (I2CACIS) (pp. 289-294). IEEE.

4 Germanos, G., Kavallieros, D., Kolokotronis, N., & Georgiou, N. (2020, 
October). Privacy Issues in Voice Assistant Ecosystems. In 2020 IEEE 
World Congress on Services (SERVICES) (pp. 205-212). IEEE. 

πραγμάτων μπορούν να γίνουν στόχος κυβερνοεπιθέ-
σεων, καθώς, όπως διευκρινίστηκε παραπάνω, πρόκει-
ται για πληροφοριακά συστήματα, άλλα απλούστερα 
και άλλα πιο σύνθετα, που σε μεγάλο βαθμό πραγμα-
τοποιούν επεξεργασίες δεδομένων και έχουν τη δυ-
νατότητα ανταλλαγής αυτών μέσω Διαδικτύου5. Τα 
δεδομένα που επεξεργάζονται οι συσκευές IoT είναι, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερ-πολύτιμα για τους επι-
τιθέμενους, καθώς μπορεί να πρόκειται για δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα (κάποιες φορές «ευαίσθητα»), 
κρίσιμα εταιρικά δεδομένα ή γενικότερα εμπιστευτι-
κές πληροφορίες. Μέσω μιας κυβερνοεπίθεσης, ένας 
απομακρυσμένος χρήστης θα μπορούσε να αποκτήσει 
δεδομένα, που εν συνεχεία θα μπορούσαν να αξιοποι-
ηθούν ποικιλοτρόπως. Ο επιτιθέμενος θα μπορούσε, 
λόγου χάρη, να καταγράφει εικόνα και ήχο από συσκευ-
ές βιντεοεπιτήρησης σε μια οικία, να υποκλέπτει δεδο-
μένα πιστωτικών καρτών που χρησιμοποιεί ο χρήστης 
για να πραγματοποιήσει αγορές μέσω ενός «φωνητικού 
βοηθού» ή να αλλοιώνει δεδομένα που συλλέγουν οι 
αισθητήρες ενός «έξυπνου» οχήματος, προκαλώντας 
τελικά τροχαίο ατύχημα. 
Ταυτόχρονα, ένα «οικοσύστημα» μπορεί να γίνει στό-
χος κυβερνοεπίθεσης που να σχετίζεται με τη διαθε-
σιμότητα των συστημάτων. Στην κατηγορία αυτή των 
επιθέσεων εμπίπτουν οι περιπτώσεις Denial of Service 
(DoS) και Distributed Denial of Service (DDoS), όπου ο 
επιτιθέμενος σκοπό έχει να θέσει εκτός λειτουργίας το 
«οικοσύστημα», για τους δικούς του λόγους (π.χ. αχρή-
στευση των συστημάτων ασφαλείας σε ένα σπίτι ή μια 
βιομηχανική εγκατάσταση, προκειμένου εν συνεχεία να 
πραγματοποιηθεί διάρρηξη)6. Αναδεικνύεται, στο ση-
μείο αυτό, η ανάγκη θεώρησης των συσκευών IoT ως 
σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων, που απαιτούν 
ενισχυμένη ψηφιακή θωράκιση.

5  Abomhara, M., & Køien, G. M. (2015). Cyber security and the inter-
net of things: vulnerabilities, threats, intruders and attacks. Journal of 
Cyber Security and Mobility, 65-88.

6  Roohi, A., Adeel, M., & Shah, M. A. (2019, September). DDoS in 
IoT: a roadmap towards security & countermeasures. In  2019 25th 
International Conference on Automation and Computing (ICAC) (pp. 
1-6). IEEE.
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Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ως μέσο του εγκλήματος 

Οι συσκευές που έχουν δυνατότητα διαδικτυακής επι-
κοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα για 
τη διάπραξη κυβερνοπιθέσεων. Οι χαρακτηριστικότε-
ρες περιπτώσεις όπου συσκευές IoT εμπλέκονται, ως 
εργαλεία, σε κυβερνοπιθέσεις αφορούν τη δημιουργία 
botnet. Το botnet συνιστά ένα δίκτυο «μολυσμένων» 
συσκευών, που ελέγχονται απομακρυσμένα – και εν 
αγνοία των κατόχων τους – από τον botmaster, για την 
πραγματοποίηση κυρίως επιθέσεων DDoS7. Τα διασημό-
τερα IoT botnets που έχουν μέχρι σήμερα εντοπιστεί εί-
ναι το Mirai (2016), το Qbot (2008) και το Kaiten (2001), 
τα οποία μετεξελίσσονται και γίνονται συνθετότερα8. 
Η ανάγκη για θωράκιση του IoT, που συζητήθηκε στην 
προηγούμενη ενότητα, ισχύει κι εδώ, από τη στιγμή που 
υφίσταται ανάγκη προστασίας των συσκευών από μο-
λύνσεις από ειδικά σχεδιασμένο κακόβουλο λογισμικό 
(malware). 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ως μάρτυρας του 
εγκλήματος 

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι περιπτώσεις όπου οι 

7  https://usa.kaspersky.com/resource-center/threats/botnet-attacks 
(τελ. πρόσβαση 18/2/2022)

8  Kolias, C., Kambourakis, G., Stavrou, A., & Voas, J. (2017). DDoS in 
the IoT: Mirai and other botnets. Computer, 50(7), 80-84.

συσκευές IoT συνεισφέρουν στη διαλεύκανση εγκλη-
μάτων. Υπενθυμίζεται ότι, οι συσκευές IoT είναι σχε-
διασμένες να αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται και να 
διακινούν – εντός του «οικοσυστήματός» τους – ένα 
σημαντικό όγκο δεδομένων, με χαρακτηριστικότερα 
τα δεδομένα εικόνας, ήχου, τοποθεσίας και επιμέρους 
δραστηριοτήτων. Οι συσκευές IoT, λοιπόν, λειτουργούν 
ως «μάρτυρες» εγκλημάτων, όταν μπορεί κανείς άλλος 
να μη βρίσκεται στη σκηνή του εγκλήματος. Κάτι τέτοιο 
επιτυγχάνεται αφενός μέσω της εξέτασης ψηφιακών 
πειστηρίων και ανάλυσης των ευρημάτων και αφετέρου 
μέσω της άντλησης δεδομένων από το «οικοσύστημα» 
της συσκευής9. 
Χαρακτηριστική περίπτωση εγκλήματος που εξιχνιά-
στηκε χάρη στην ύπαρξη συσκευών IoT είναι η δολο-
φονία 19χρονης εντός της οικίας της στα Γλυκά Νερά 
Αττικής το Μάιο του 2021. Από τα έως σήμερα δεδομέ-
να, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο σύζυγος 
της δολοφονηθείσας κατέθεσε πως στην οικία τους ει-
σήλθαν διαρρήκτες, που μεταξύ άλλων, επιτέθηκαν στη 
19χρονη και αφαίρεσαν τη ζωή της. Οι ισχυρισμοί του 
καταρρίφθηκαν από τα ψηφιακά ευρήματα σε συσκευ-
ές IoT που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος, καθώς, 
όπως προέκυψε από την ανάλυση των αποθηκευμένων 
δεδομένων στο κινητό τηλέφωνο και στο βιομετρικό ρο-
λόι του θύματος, καθώς και στο κινητό τηλέφωνο του 
συζύγου, τα δεδομένα δε συμβάδιζαν με όσα κατέθεσε 
ο τελευταίος. Σύμφωνα με τα δεδομένα, δηλαδή, των 
συσκευών, και ιδίως τους παλμούς που κατέγραφε το 
ρολόι του θύματος, ο θάνατος της 19χρονης επήλθε 
πολύ νωρίτερα από την ώρα που ανέφερε ο σύζυγος 
στην κατάθεσή του, κάτι που οδήγησε τις Αρχές στο συ-
μπέρασμα ότι δολοφόνος της 19χρονης ήταν ο σύζυγός 
της, ο οποίος και «σκηνοθέτησε» το συμβάν10. 
Σε ανάλογη περίπτωση, στις ΗΠΑ, εκπρόσωποι των Αρ-
χών Επιβολής του Νόμου κατάφεραν να εξιχνιάσουν 

9  Dawson, L., & Akinbi, A. (2021). Challenges and opportunities for 
wearable IoT forensics: TomTom Spark 3 as a case study.  Forensic 
Science International: Reports, 3, 100198. 

10 https://www.kathimerini.gr/society/561405952/egklima-sta-glyka-
nera-kinito-kai-roloi-symplirosan-to-pazl-tis-stygeris-dolofonias/ (τελ. 
πρόσβαση 18/2/2022)

Πηγή: https://www.jtiot.com/
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τη δολοφονία ενός άνδρα βασιζόμενοι στις αποθηκευ-
μένες καταγραφές ήχου ενός ψηφιακού βοηθού της 
Amazon11. 
Ένα τελευταίο παράδειγμα αποτελούν τα «έξυπνα» 
οχήματα, τα οποία θα μπορούν να συμβάλλουν στον 
προσδιορισμό των συνθηκών ενός τροχαίου ατυχήμα-
τος (διαδρομή του οχήματος, ταχύτητα, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, κ.λπ.), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις 
Αρχές Επιβολής του Νόμου και στις εισαγγελικές και 
δικαστικές Αρχές να αποδώσουν ορθά τις ευθύνες για 
το συμβάν12.  

Προκλήσεις 

Ανακύπτουν, πάντως, ορισμένα σοβαρά ζητήματα λόγω 
της κατάστασης που διαμορφώνεται με το Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων. 
Πρώτα απ’ όλα, έχει ανοίξει ήδη ένα τεράστιο κεφάλαιο 
επιστημονικής έρευνας σε ότι αφορά την κυβερνοα-
σφάλεια και την ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο των Πραγ-
μάτων. Δηλαδή τα «οικοσυστήματα» απαιτούν, για να 
λειτουργούν σωστά, ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα ασφά-
λειας για τη θωράκιση συσκευών, δικτύων, υπηρεσιών 
και δεδομένων. Άλλωστε, αν η ψηφιακή θωράκιση απο-
τύχει, τότε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
προσώπων που τα χρησιμοποιούν θα είναι εκτεθειμένα 
σε κακόβουλους δράστες13. 
Έπειτα, από τεχνικής και εγκληματολογικής άποψης, 
και προκειμένου από τις συσκευές να μπορούν να εξά-
γονται δεδομένα για περαιτέρω εγκληματολογική ανά-
λυση, είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλων εργαλείων 
(υλικού και λογισμικού), διαδικασιών και μεθοδολογιών. 
Μπορεί σήμερα να υπάρχει ποικιλία εργαλείων για την 

11  https://www.techrepublic.com/article/amazon-echo-murder-case-
raises-iot-privacy-questions-for-enterprise-users/ (τελ. πρόσβαση 
18/2/2022)

12  Le-Khac, N. A., Jacobs, D., Nijhoff, J., Bertens, K., & Choo, K. K. 
R. (2020). Smart vehicle forensics: Challenges and case study. Future 
Generation Computer Systems, 109, 500-510. 

13  Atlam, H. F., & Wills, G. B. (2020). IoT security, privacy, safety 
and ethics. In Digital twin technologies and smart cities (pp. 123-149). 
Springer, Cham. 

ανάκτηση δεδομένων από ένα σκληρό δίσκο ή ένα κι-
νητό τηλέφωνο, ωστόσο, δε συμβαίνει το ίδιο με την 
ανάκτηση δεδομένων από ένα έξυπνο όχημα, από μια 
έξυπνη τηλεόραση, κ.λπ. Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες 
και μεθοδολογίες θα πρέπει να εξεταστούν και από νο-
μικής άποψης, από τη στιγμή που τα δεδομένα μιας συ-
σκευής IoT μπορούν, όπως διαφάνηκε, να χρησιμοποιη-
θούν στη δικαστική διαδικασία, στο πλαίσιο εκθέσεων 
πραγματογνωμοσύνης14. 
Τέλος, είναι σαφές πως αφενός όλα τα παραπάνω θέ-
ματα τεχνολογίας θα πρέπει να γίνονται κατανοητά από 
όσους εμπλέκονται στις διαδικασίες απονομής της δι-
καιοσύνης, στη βάση κατάλληλης εκπαίδευσης (πρώτοι 
ανταποκριτές στη σκηνή του εγκλήματος, εισαγγελικοί 
και δικαστικοί λειτουργοί, κ.λπ.). Αφετέρου, εξειδικευ-
μένη εκπαίδευση απαιτείται για τους εκπροσώπους των 
Αρχών Επιβολής του Νόμου που εργάζονται στον το-
μέα των εγκληματολογικών εξετάσεων. 

Επίλογος

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων συνιστά ένα τεχνολογικό 
επίτευγμα που ενσωματώνεται σταδιακά όλο και περισ-
σότερο στη ζωή των ανθρώπων. Στο παρόν άρθρο αρχι-
κά παρουσιάστηκε η έννοιά του και ακολούθως εξηγή-
θηκε πως το IoT μπορεί να αποτελέσει στόχο και μέσο 
τέλεσης κυβερνοεγκλημάτων, αλλά ιδίως πως μπορεί 
να αποτελέσει μάρτυρα εγκλημάτων – όπως, ήδη, έχει 
αποδειχτεί σε πλήθος εγκλημάτων που έχουν διαπρα-
χθεί. Προκλήσεις, κλείνοντας, που προκύπτουν γύρω 
από το Διαδίκτυο των πραγμάτων υπάρχουν πολλές και 
ήδη παρατέθηκαν συνοπτικά οι σημαντικότερες από 
αυτές. 

14  Stoyanova, M., Nikoloudakis, Y., Panagiotakis, S., Pallis, E., 
& Markakis, E. K. (2020). A survey on the internet of things 
(IoT) forensics: challenges, approaches, and open issues. IEEE 
Communications Surveys & Tutorials, 22(2), 1191-1221.
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▶ Με αφορμή την πρόσφατη διεξαγωγή της Απογραφής 
Πληθυσμού (2021), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευ-
νών (ΕΚΚΕ) στις 3 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00-13:00, 
διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα : «Οι απο-
γραφές πληθυσμού και η χρησιμότητα τους στην κοινω-
νική έρευνα”. Δεδομένου του ότι οι απογραφές πληθυ-
σμού στοχεύουν και περιλαμβάνουν μια πλήρως αναλυ-
τική καταγραφή σημαντικών κοινωνικοοικονομικών και 
δημογραφικών χαρακτηριστικών του καταγραφόμενου 
πληθυσμού, μπορούν να χρησιμεύσουν στη διερεύνηση 
ζητημάτων καθώς και στην τεκμηρίωση αποφάσεων σε 
πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Η πρόσβαση στην απο-
γραφική πληροφορία είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την 
ανάπτυξη της κοινωνικής έρευνας σε ένα ευρύ φάσμα 
τομέων, αλλά και για τη στήριξη/τεκμηρίωση πολιτικών, 
διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Η εκδή-
λωση απευθυνόταν  το κοινό των Πανεπιστημίων και 
Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, αλλά ήταν ανοιχτή 
και στο ευρύ κοινό. Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Νίκος Δε-
μερτζής, Πρόεδρος ΕΚΚΕ, ενώ χαιρετισμούς απηύθυ-
ναν οι κ. : Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Τε-
χνολογίας Εκπρόσωπος ΕΛΣΤΑΤ,  Αθανάσιος Κυριαζής, 
Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Χρίστος 
Χαλκιάς, Αντιπρύτανης Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 
και Απόστολος Παπαδόπουλος, Διευθυντής ΙΚΕ/ΕΚΚΕ. 
Με εισηγήσεις συμμετείχαν ο κ. Θωμάς Μαλούτας, 
Ομότιμος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο («Η 
αξιοποίηση των απογραφικών δεδομένων από την κοινω-
νική έρευνα. Η Ελληνική εμπειρία»), οι κ. Χριστόφορος 
Βραδής, Υποψήφιος Διδάκτορας, Χαροκόπειο Πανε-
πιστήμιο και Γιώργος Κανδύλης, Ερευνητής ΕΚΚΕ («Το 
Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991 – 2011») ο κ. 
Σταύρος Σπυρέλλης, Ερευνητής ΕΚΚΕ («Εφαρμογή των 

απογραφικών δεδομένων στην αποτύπωση και τη μελέτη 
του κοινωνικού διαχωρισμού») και οι :  Ελίζα Παναγιω-
τάτου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Βασίλης Αράπογλου, 
Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Γιάννης 
Φραγκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ («Τα απογρα-
φικά δεδομένα στην έρευνα και την εκπαίδευση»). Παρα-
τίθεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης: 

https://www.ekke.gr/uploads/announcements/b60364
e95d1f1e6ab6903b1f158689b6.pdf

▶ Στις 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:00 το Εργαστήριο 
Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικο-
νομικό Έγκλημα, η Ερευνητική ομάδα για την Ψηφιακή 
Οικονομία και το Ιδιωτικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής 
του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC) διοργάνωσαν διαδικτυ-
ακή επιστημονική εκδήλωση, με θέμα: «Τεχνητή νοημο-
σύνη και δίκαιο: μεταξύ διαφάνειας και θεμελιωδών εγ-
γυήσεων». Στην εκδήλωση συμμετείχαν με εισηγήσεις 
η δικηγόρος, κ. Βασιλική Παπαδούλη («Εννοιολογικές 
προσεγγίσεις της διαφάνειας στο πεδίο της τεχνητής νο-
ημοσύνης»), ο Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου της Λευκωσίας, κ. Δημήτριος Κουκιάδης («Η 
τεχνητή νοημοσύνη και η προστασία των προσωπικών δε-
δομένων»), και η Επικ. Καθηγήτρια του NOVA School of 
Law, κ. Αθηνά Σαχουλίδου («Η τεχνητή νοημοσύνη στην 
υπηρεσία του ποινικού δικαστή: Μια ανάλυση κόστους-
οφέλους και τα ανοιχτά ερωτήματα»). Παρατίθεται κα-
τωτέρω η αφίσα της εκδήλωσης:  

https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/actions/
techniti-noimosini-kai-dikaio/?fbclid=IwAR2ga19IUd
rVPhlpBzvEoWlMNK_6nE7eOHwjfliTQSZfSGWxPi
8W5_piTfw

της Χαράς  Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου
Υπ.Δρα Εγκληματολογίας Παντείου Παν/μίου 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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▶ Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και 
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - ΕΚΚΕ  συνδι-
οργάνωσαν την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 
10:30- 16:45,  διαδικτυακή ημερίδα, προκειμένου να πα-
ρουσιαστούν τα αποτελέσματα ειδικής μελέτης σχετι-
κά με την Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών. Την 
εν λόγω μελέτη με θέμα «Κοινωνικές αναπαραστάσεις, 
Πεποιθήσεις και Στερεότυπα για την Ενδοοικογενει-
ακή Βία κατά των Γυναικών στην Ελλάδα»  περάτωσε 
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ),  στου 
οποίου τη διάθεση τέθηκαν οι γνώμες και οι εμπειρί-
ες επαγγελματιών ή/και ομάδων επαγγελματιών που 
εμπλέκονται στη διαχείριση του εν λόγω φαινομένου 
καθώς και σχετικά δημοσιεύματα του τύπου, έτσι ώστε 
να αναδειχθούν οι κρίσιμες παράμετροι που εμποδί-

ζουν την κατανόηση και την αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση του. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της 
σχέσης μεταξύ των κοινωνικών αναπαραστάσεων, πε-
ποιθήσεων και στερεοτύπων και πώς αυτά επηρεάζουν 
το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Την εκδή-
λωση χαιρέτισαν οι : κ. Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αρμόδια για 
Θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, κ. 
Γιάννα Χορμόβα, Γενική Γραμματέας Δημογραφικής 
και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, 
κ. Αθανασία Ξεπαπαδάκου, Αντιπρόεδρος του Κέντρου 
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και ο Καθηγητής 
κ. Νίκος Δεμερτζής, Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ 
του ΕΚΚΕ. Παρατίθεται το πρόγραμμα της ημερίδας 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.kethi.gr/sites/default/files/attached_file/
file/
2021-12/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%8
1%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%97%
CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
%CF%82%20%281%29_0.pdf

▶ Mε μεγάλη προσέλευση κοινού, παρά τα προβλήματα 
από την πανδημία, παρουσιάσθηκε την 16.12.2021 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου «Ιανός» το 
νέο βιβλίο του Καθηγητή Νέστορα Κουράκη «Εισαγω-
γή στην Κλασική Ρητορική», εκδ. Hippasus. Μετά τους 
χαιρετισμούς από τον Καθηγητή Αχιλλέα Αιμιλιανίδη 
και την Ακαδημαϊκό Καθηγήτρια Αννα Μπενάκη, έγινε 
η παρουσίαση του βιβλίου υπό τον συντονισμό της Κα-
θηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρο του 
Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών κ. Στέλλας Πριοβόλου. 
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Τον λόγο στο πάνελ έλαβαν κατά την εκδήλωση τέσσε-
ρις καταξιωμένοι πνευματικοί άνθρωποι, και συγκεκρι-
μένα ο Καθηγητής κ. Γιάννης Πανούσης, ο Ποινικολό-
γος κ. Χριστόφορος Αργυρόπουλος, ο Δικηγόρος και 
πρόεδρος της e-Θέμις κ. Δημ. Αναστασόπουλος και ο 
Αν. Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδί-
νου κ. Χρ. Κρεμμύδας, που είναι μάλιστα Συνδιευθυντής 
του Ερευνητικού Κέντρου Ρητορείας και Ρητορικής στο 
εκεί Πανεπιστήμιο. Για τη σημασία του βιβλίου η Ακα-
δημαϊκός κ. Μπενάκη στον χαιρετισμό της επεσήμανε 
και τα ακόλουθα: Το βιβλίο είναι «ένα ακόμα δείγμα […] 
της δομημένης προσήλωσης του συγγραφέα πάντοτε 
στο “ουσιώδες” […] που πρέπει εκάστοτε να συγκρατεί 
τον χείμαρρο της ανθρώπινης σκέψης και του ανθρώ-
πινου λόγου».  Η διαδικτυακή καταγραφή της εκδήλω-
σης υπάρχει στο YouTube και συγκεκριμένα στο λινκ: 
https://www.youtube.com/watch?v=ud3ruc_yh5s 

 

   

▶ Η Επάνοδος Ν.Π.Ι.Δ. διοργάνωσε στις 20 Δεκεμβρί-
ου 2021, στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα 
Θήβας, εκδήλωση με θέμα «Η “επάνοδος” στην κοινω-
νική επανένταξη ξεκινά πριν από την αποφυλάκιση - Το 
παρόν και το μέλλον της επαγγελματικής επανένταξης 
των αποφυλακισμένων». Η εκδήλωση οργανώθηκε με 
την ευκαιρία ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος “Convicts Upskilling Pathways (CUP)”, στο οποίο 
συμμετέχει ως εταίρος και η Επάνοδος Ν.Π.Ι.Δ. και στο 
πλαίσιο του οποίου λειτουργεί, στο εν λόγω Κατάστη-
μα, Εργαστήριο κοπτικής-ραπτικής. Το Εργαστήριο πα-
ρακολούθησαν 30 κρατούμενες και τα μαθήματα του 
ολοκληρώθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου 2021. Η εκδήλωση 
περιελάμβανε την απονομή των τίτλων αποφοίτησης 
στις συμμετέχουσες στο εργαστήριο καθώς και συζή-
τηση των εκπαιδευόμενων κρατουμένων γυναικών με 
καταξιωμένους επαγγελματίες από το χώρο του αντι-
κειμένου της κατάρτισης (ραπτική, ένδυση) και με εκ-
προσώπους από την κοινωνία, για τις ευκαιρίες απασχό-
λησής τους μετά την αποφυλάκισή τους στο τομέα του 
ενδύματος και απονομή των πιστοποιητικών κατάρτισης 
σε όσες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν η σχεδιάστρια μόδας Λουκία, η ηθοποιό;, 
παρουσιάστρια και σχεδιάστρια μόδας Μαρία Μπα-
κοδήμου, ο Γεν. Δ/ντή Γενικής Γραμματείας Αντεγκλη-
ματικής Πολιτικής κ. Π. Προκοπίου, ηεκπρόσωπος της 
ΚΟΙΝΣΕΠ 3/4 Γ.Πιτσάκη, η διδάσκουσα στα ΙΕΚ ΑΚΜΗ 
Α.Ξανθάκη, οσυντονιστής στο Δίκτυο Κρατουμένων και 
Αποφυλακισμένων γυναικών, Κ. Πυρουνάκης, ο επικε-
φαλής της ΚΟΙΝΣΕΠ Νέοι Ορίζοντες Π. Φραγκιάς,  οι 
μεταπτυχιακές φοιτήτριες του ΠΜΣ Εγκληματολογίας 
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του Παντείου Πανεπιστημίου. Οι κρατούμενες μαζί με 
τα πιστοποιητικά τους παρέλαβαν αναμνηστικά δώρα 
από την Επάνοδο, το Δίκτυο Αποφυλακισμένων Γυναι-
κών και τη σχεδιάστρια μόδας Λουκία. Η εκδήλωση 
ήταν κλειστή και ακολουθήθηκαν όλες οι οδηγίες για 
την πρόληψη της διασποράς του Covid-19. 

▶ Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 στις 18:00-20:00, το 
Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ) του 
Παντείου Πανεπιστημίου και η Ταινιοθήκη της Ελλάδας 
συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα: «Αναπαραστάσεις 
του εγκλήματος στην εικονική τέχνη». Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Σεμιναρίου «Έγκλημα 
και Κινηματογράφος» το οποίο διενεργεί το ΕΑστΕ. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν με εισηγήσεις οι κ. Γιάν-
νης Πανούσης, Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, 
Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Ε.Κ.Π.Α. («Η τέχνη του 
αιματηρού θεάματος»), η κ. Μαρία Κομνηνού, Ομότιμη 
Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επικοινωνί-
ας, Ε.Κ.Π.Α, Πρόεδρος του Δ.Σ της Ταινιοθήκης της Ελ-
λάδος («Η εικόνα του εγκληματία και του υποκόσμου σε 
δύο χαρακτηριστικές ελληνικές ταινίες:” Κοινωνική Σαπί-
λα” και “Δράκος”»), η κ. Άννα Λυδάκη, Ομότιμη Καθη-
γήτρια Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο («Τέχνη και κοινωνική πραγματικότητα»), 
ο κ. Γιάννης  Ράγκος, Δημοσιογράφος - Συγγραφέας, 
μέλος της Γραμματείας της Ελληνικής Λέσχης Συγγρα-
φέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας (ΕΛΣΑΛ) («Αστυνομική 
λογοτεχνία/αφήγηση: Η δολοφονία ως μία εκ των καλών 
τεχνών») και η κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας, Διευθύντρια Π.Μ.Σ. «Εγκληματο-
λογία» & Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο («Το Σεμινάριο ‘Έγκλημα και κι-
νηματογράφος’ ως σημείο συνάντησης της Εγκληματο-
λογίας με την Τέχνη»). Με υλικό προβολής και εισήγηση 
συνέβαλε ο Σκηνοθέτης-Καθηγητής Σκηνοθεσίας και 
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Φωτογραφίας, κ. Άρης Λυχναράς («Ήρωες και αντιήρω-
ες»), ενώ την εκδήλωση συντόνισε η κ. Λίνα Παπαδάκη 
Δημοσιογράφος, Σύμβουλος του Προέδρου της ΕΡΤ. Η 
πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρατί-
θενται: 

https://www.panteion.gr/wp-content/uploads/202-
1/12/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%
CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%A
1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%
9C%CE%91.pdf

▶ Σε ένα κλίμα συγκίνησης και αισιοδοξίας πραγμα-
τοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 στο Ειδι-
κό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, η εκδήλωση 
της Επανόδου Ν.Π.Ι.Δ., φορέα εποπτευόμενου από το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Απονομή Διπλω-
μάτων Παρακολούθησης Εργαστηρίου Μηχανολογίας 
Αυτοκινήτων. H συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματο-
ποιήθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των αναπτυσσόμενων 
συνεργειών της Επανόδου με το Ίδρυμα Οδικής Ασφά-
λειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς». Η εκδήλωση οργανώ-
θηκε με την ευκαιρία ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού 
προγράμματος “Convicts Upskilling Pathways (CUP)”, 
στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και το Ν.Π.Ι.Δ. Επά-
νοδος και στο πλαίσιο του οποίου λειτούργησε, στο εν 
λόγω Κατάστημα, εργαστήριο μηχανολογίας αυτοκινή-
του το οποίο παρακολούθησαν επιτυχώς δώδεκα κρα-
τούμενοι. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη αρμόδιος για την Αντεγκλημα-
τική Πολιτική κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης, ο Τομεάρχης Πολιτι-
κής Προστασίας του ΚΙΝΑΛ κ. Μαρίνος Σκανδάμης, η 
πρώην Εισαγγελέας Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου, 

η Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών του Τμήματος 
Ανηλίκων κ. Σοφία Σισμανίδου, η Πρόεδρος του ΝΠΙΔ 
“ΕΠΑΝΟΔΟΣ” Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου, 
η Πρόεδρος του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» κ. Βασιλική 
Μυλωνά, ο Πρόεδρος της ΟΣΥΕ κ. Σ. Καρακίτσος, ο 
δημοσιογράφος-εκπαιδευτικός κ. Τάκης Πουρναράκης, 
ο Public Relations Manager της Kosmocar Α.Ε. κ. Νικό-
λαος Μαρτίνος καθώς και εκπρόσωποι των επαγγελμά-
των του χώρου της αυτοκίνησης. Στο δεύτερο μέρος 
της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση την οποία 
συντόνισε η Δ/ντρια της Επανόδου, κ. Φ. Μηλιώνη, με 
θέμα : «Η “επάνοδος” στην κοινωνική επανένταξη ξεκινά 
πριν από την αποφυλάκιση – Το παρόν και το μέλλον της 
επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακισμένων» 
και συμμετείχαν καταξιωμένοι επαγγελματίες από τον 
χώρο του αυτοκινήτου. Η συζήτηση αυτή που ακολού-
θησε το πρότυπο των ευρωπαϊκών ανοικτών εκδηλώσε-
ων που οργανώνονται τακτικά στις ευρωπαϊκές φυλα-
κές είχε απώτερο στόχο αφενός να «ανοίξει» τη φυλακή 
στην κοινότητα αφετέρου να γνωρίσει τους σημερινούς 
κρατούμενους και υποψήφιους εργαζόμενους με τους 
πιθανούς μελλοντικούς τους εργοδότες  τους, μετά την 
αποφυλάκισή τους,  να άρει τα εμπόδια και να συμβάλει 
στην ομαλότερη εργασιακή τους επανένταξη. Στη συ-
ζήτηση οι κρατούμενοι ενημερώθηκαν για την Επάνοδο 
και τις υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα της κοι-
νωνικής επανένταξης και στη συνέχεια έλαβαν το λόγο 
οι ομιλητές οι οποίοι παρουσίασαν τις επαγγελματικές 
προοπτικές του τομέα που καθένας τους εκπροσωπού-
σε. Στο τέλος έλαβαν τον λόγο οι κρατούμενοι οι οποίοι 
εξέφρασαν τις επιθυμίες τους, μοιράστηκαν τις αγωνί-
ες τους καθώς και την αισιοδοξία τους για το μέλλον.
Παρατίθενται το Δελτίο Τύπου και στιγμιότυπα από την 
εκδήλωση. 
https://www.epanodos.org.gr/wp-content/
uploads/2022/01/%CE%94%CE%95%
CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-
%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-
%CE%95%CE%9A%CE%9A%CE%9D%CE%91-
%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F-
%CE%94%CE%9F%CE%A3.pdf
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▶ Με μεγάλη επιτυχία ο Δήμος Πειραιά και το Εργαστή-
ριο Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ) του Παντείου 
Πανεπιστημίου στις 21 Ιανουαρίου 2022 συνδιοργά-
νωσαν, διαδικτυακό σεμινάριο το οποίο απευθύνθηκε 
σε καταστηματάρχες του Δήμου Πειραιά και είχε ως 
θέμα: «Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση Καταστημα-
ταρχών Πειραιά σε ζητήματα Αστεακής Ασφάλειας και 
Υποστήριξης Θυμάτων». Η εκπαιδευτική αυτή δράση 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος BeSecure–FeelSecure (BSFS) και είχε ως στόχο 
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτη-
τών καταστημάτων του Δ. Πειραιά για θέματα αστεα-
κής ασφάλειας, προκειμένου να μειωθεί το αίσθημα 
ανασφάλειας στην αγορά και στις επιχειρήσεις. Η εκ-
δήλωση ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς του Δημάρχου 
Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη,  του Υφυπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κώστα Κατσαφάδου και 

του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέρι-
ου Οικονόμου. Στις τοποθετήσεις τους τονίστηκαν τα 
αποτελέσματα της αγαστής συνεργασίας μεταξύ της 
Κεντρικής Διοίκησης, της Δημοτικής Αρχής, της Αστυ-
νομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και του Εμπορικού 
Συλλόγου Πειραιά, ιδιαίτερα όσον αφορά στην επιτυχή 
αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος του λιανικού 
παρεμπορίου. Στη συνέχεια, εκπρόσωποι του ΕΑστΕ, 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, ο Πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Θεόδωρος Καπράλος, 
η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Πα-
ραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) και Αντιδήμαρχος Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών κα Κυριακή Μπουρ-
δάκου και ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας κ. 
Τάσος Μαρκαριάν αναφέρθηκαν σε θέματα που απα-
σχολούν τους επιχειρηματίες της πόλης. Το περιεχό-
μενο των ομιλιών και τα πορίσματα της διαγνωστικής 
έρευνας θυματοποίησης, η οποία διενεργήθηκε από το 
Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου, αποτέλεσαν το έναυσμα για τη συζήτη-
ση.  Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για το ρόλο του Τοπικού Συμβουλίου Πρό-
ληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) και για τη Μονάδα 
Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (ΜΕΘΕ) που 
λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά και ιδρύθηκαν από το 
Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. 
Η Επιστημονική Υπεύθυνη του BSFS και Διευθύντρια 
του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Πα-
ντείου Πανεπιστήμιου, κα. Χριστίνα Ζαραφωνίτου, σε 
δήλωσή της επεσήμανε:  «Το πρόγραμμα BeSecure-
FeelSecure (BSFS), που υλοποιούμε με το Δήμο Πειραιά, 
αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση στον τομέα της ασφά-
λειας των πολιτών στην καθημερινότητά τους. Το Εργα-
στήριο Αστεακής Εγκληματολογίας και η υποφαινομένη, 
ως επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος αυτού, 
είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μπορούμε να αξι-
οποιήσουμε την επιστημονική μας γνώση και  εμπειρία 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσα από δράσεις 
εγκληματό-προληπτικής συμμετοχικής πολιτικής. Σημα-
ντική συνιστώσα αυτής της προσπάθειας αποτελούν και 
οι καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι   τροφοδο-
τούν την κοινωνική και οικονομική ζωή σε τοπικό επίπε-
δο, αλλά αποτελούν αρκετά συχνά θύματα καθημερινής 
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εγκληματικότητας».
Το ΔΤ είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/besecure-
feelsecure-bsfs-diadiktiako-seminario-se-emporous-
tou-peiraia/?fbclid=IwAR2b3yx1R8zdo2_fDFQaNmNDq
MfopVySwjvwImlXtUqouAoBhy06Rl7-h1E

 

▶Την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 το Κέντρο Μελε-
τών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα διοργάνω-
σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Γυναικοκτονίες 
στην Ελλάδα: Δημόσιος διάλογος γύρω από την χρήση 
του όρου και τις διαστάσεις του φαινομένου». Σκοπός 
της ήταν να προσεγγιστεί με επιστημονικότητα το φαι-

νόμενο των ανθρωποκτονιών σε βάρος γυναικών στο 
πλαίσιο συντροφικής ή ενδοοικογενειακής βίας. Η εκ-
δήλωση εκκίνησε με την τοποθέτηση της Προέδρου 
Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Φ.Ι..,  κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευ-
τής Α΄ Αθηνών, πρώην υπουργός. Ενώ, ακολούθησαν 
εισηγήσεις από επιστήμονες με πολυετή και σημαντική 
συνεισφορά στο πεδίο τους, όπως οι: κ. Χριστίνα Ζα-
ραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Τμήμα 
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Παντείου Πανεπιστημίου, η κ. Κλειώ Παπαπαντολέων, 
δικηγόρος, πρ. Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα 
Δικαιώματα του ανθρώπου, η κ. Άννα Καραμόσχογλου, 
Αντεισαγγελέας Εφετών, ο κ. Θάνος Ασκητής, Καθηγη-
τής Ψυχιατρικής, Πρόεδρος Ι.Ψ.Σ.Υ., Β΄ Αντιπρόεδρος 
(μη εκτελεστικό μέλος) Ιατρικού Ομίλου και η κ. Αθανα-
σία Χάλαρη, Επίκουρη Καθηγήτρια της Κοινωνιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο του Νορθάμπτον. Χαιρετισμό στην 
εκδήλωση, εκ μέρους του συλλόγου αποφοίτων LSE, 
απηύθυνε η κ. Μαίη Ζαννή, Πολιτικός Επιστήμονας και 
το συντονισμό της εκδήλωσης και της συζήτησης πραγ-
ματοποίησε η κ. Βάσω Κόλλια, π. Γενική Γραμματέας 
Ισότητας, π. Γενική Γραμματοέας Νέας Γενιάς και μέλος 
Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Φ.Ι.. 
Διατίθεται προς παρακολούθηση στον παρακάτω σύν-
δεσμο:
 https://www.youtube.com/watch?v=vQU5-UWzruA

▶Στις 22  Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα «Χάρης Καρατζάς» των εκδόσεων «ΝΟΜΙ-
ΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» ημερίδα για την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της μεταδιδακτορικής έρευνας με 
τίτλο  «Διαφθορά και το κρατικό-εταιρικό έγκλημα: 
Το παράδειγμα του τομέα της Υγείας».  Το ερευνητικό 
πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο τμήμα Κοινωνικής Πο-



2022 (11) CRIME AND PUNISHMENT

 131 

λιτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και 
χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & 
Καινοτομίας (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ), στο πλαίσιο της Δράσης «1η 
Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενί-
σχυση μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών» (αρ. έργου 
2377, επιστ. πεδίο κοινωνικών επιστημών). Η ερευνητική 
ομάδα αποτελείται από τους α) Ειρήνη Σταμούλη, Επι-
στημονική Υπεύθυνη της έρευνας, διδάσκουσα στο τμή-
μα Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ, Μέλος ΣΕΠ ΜΠΣ 
«Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της δια-
φθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου εγκλή-
ματος,  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο β) Μαργαρίτα 
Γασπαρινάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας 
και Αντεγκληματικής Πολιτικής στο τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής του ΔΠΘ, Μέλος ΣΕΠ ΜΠΣ «Εγκληματολο-
γικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του 
Οικονομικού και του Οργανωμένου εγκλήματος,  Ελλη-
νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και γ) Χρήστο Κουρούτζα, 
πανεπιστημιακό υπότροφο στο τμήμα Κοινωνιολογίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος ΣΕΠ ΜΠΣ «Εγκλη-
ματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, 
του Οικονομικού και του Οργανωμένου εγκλήματος. 

Η ημερίδα διαρθρώθηκε σε τέσσερις θεματικές ενότη-
τες.

 Στην πρώτη θεματική ενότητα παρουσιαστήκαν τα 
κύρια αποτελέσματα της έρευνας από την ερευνητική 
ομάδα. Ειδικότερα,  η έρευνα  ανέδειξε τις διαδικασίες, 

πρακτικές και μεθόδους της υψηλής διαφθοράς στον 
χώρο της υγείας και κυρίως στο σύστημα προμηθει-
ών, μέσα από μια πολυμεθοδική προσέγγιση (ανάλυση 
δευτερογενών πηγών και διεξαγωγή συνεντεύξεων με 
επαγγελματίες του χώρου υγείας, εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, στελέχη της διοίκησης καθώς και των 
ελεγκτικών και δικαστικών αρχών.  Κατά την παρουσία-
ση των κύριων αποτελεσμάτων αποτυπώθηκαν οι τυπο-
λογίες διαφθοράς στο χώρο της υγείας, τα χαρακτηρι-
στικά και η λειτουργία των δικτύων που δραστηριοποι-
ούνται σε αθέμιτες και παράνομες πρακτικές, τα θεσμι-
κά κενά του συστήματος υγείας και του  ελέγχου καθώς 
προτάσεις αντεγκληματικής πολιτικής. Ειδικότερα, στην 
έρευνα αναδείχθηκε η πολύπλοκη δομή της διαφθοράς 
μέσα από άτυπα δίκτυα σχέσεων και εξαρτήσεων, τα 
οποία αναπτύσσονται σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο. 
«Πρόκειται επί της ουσίας για ένα πολύ- επίπεδο δίκτυο 
άτυπων μεταβιβάσεων και χρηματοδοτήσεων με στόχο 
την αποκόμιση οφέλους», όπως τονίστηκε στην ημερί-
δα. Μάλιστα, εντοπίστηκε ο διαχρονικός χαρακτήρας 
των δικτύων αυτών, δηλαδή η σταθερή παρουσία τους 
στο χώρο της υγείας, γεγονός που καταδεικνύει ότι 
πρόκειται για ένα «φαινόμενο με πραγματοπαγή και όχι 
προσωποπαγή χαρακτήρα», καθώς τα πρόσωπα εναλ-
λάσσονται αλλά η δομή, η διάρθρωση αυτού του πολυ-
επίπεδου σχήματος μένει σταθερή». Τα βασικά πεδία 
στα οποία καταγράφηκε η λειτουργία του δικτύου είναι 
η υπερσυνταγογράφηση, οι προμήθειες  των φαρμα-
κευτικών σκευασμάτων και ιατροτεχνολογικών υλικών  
στους φορείς υγείας  και τρίτον το πεδίο της φαρμα-
κευτική πολιτική και της τιμολόγηση των φαρμάκων.
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▶ Την Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12.30΄, 
στην Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύ-
ρου» της Βουλής των Ελλήνων έλαβε χώρα η συνεδρί-
αση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού 
Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμέ-
νων με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Η κοινωνική επανέ-
νταξη των αποφυλακισμένων». Τα μέλη της Επιτροπής 
ενημέρωσαν ενδελεχώς επί του θέματος και βάσει της 
επί σειρά ετών εμπειρίας τους στον τομέα της κοινω-
νικής επανένταξης αποφυλακισμένων η Καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Πρόεδρος 
στο ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» και η Δρ. Φωτεινή Μηλιώνη 
Διευθύντρια στο ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ».

▶ Την Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιή-
θηκε από τον Υφυπουργό  Πολιτισμού και Αθλητισμού 
κ. Λευτέρη Αυγενάκη κλειστή σύσκεψη διαβούλευσης 
με θέμα: «Οπαδική Βία, Προτάσεις, Πρωτοβουλίες». Στη 
σύσκεψη προσκλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσω-
ποι της Κυβέρνησης και των λοιπών κομμάτων, πρώην 
Υπουργοί, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, ο Πρόεδρος 
της ΔΕΑΒ και εκπρόσωποι από την ΕΛ.ΑΣ., την ΕΟΕ, 
το ΠΣΑΤ, τους αθλητικούς συνδέσμους, των Λιγκών 
Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ, Βόλεϋ, των Ομοσπονδιών και 
των Νόμιμων Λεσχών Φιλάθλων. Προσεκλήθησαν και 
υπέβαλαν τεκμηριωμένες επιστημονικές προτάσεις οι 
Ομότιμοι Καθηγητές Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ κ.κ.Γιάν-

Η δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο «Εγκληματολογι-
κές και ποινικές προσεγγίσεις της Διαφθοράς και του 
Οικονομικού Εγκλήματος» ξεκίνησε με την  εισήγηση 
της  Καθηγήτριας Εγκληματολογίας και Αντεγκλημα-
τικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογί-
ας του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Σοφίας Βιδάλη, με 
τίτλο:  «Διαφθορά και κρατικο-εταιρικό έγκλημα στην 
Ελλάδα». Ακολούθησε η εισήγηση της Επίκουρης Κα-
θηγήτριας της Νομικής Σχολής Αθηνών, κ. Αθανασί-
ας Διονυσοπούλου, Νομική Σχολή- ΕΚΠΑ με  τίτλο «Η 
εξέλιξη της ποινικής νομοθεσίας στην αντιμετώπιση 
της διαφθοράς και ζητήματα εφαρμογής του δικαίου». 
Την εν λόγω θεματική συντόνισε ο Καθηγητής Νομικής 
Πανεπιστημίων Αθηνών και Λευκωσίας, και τακτικό μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών 
(Salzburg),  κ. Νέστωρ Κουράκης. 
Η τρίτη θεματική ενότητα με τίτλο «Ζητήματα Διοικητι-
κού και Δικαστικού κατά τη Διερεύνηση υποθέσεων δι-
αφθοράς»,  αποτελείτο από τρεις εισηγήσεις.  Η πρώτη 
εισήγηση της Εφέτη επί τιμή και πρώην Γενικής Επιθε-
ωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, κ. Μαρίας Παπασπύρου 
είχε τίτλο: «Η διαφθορά στην Υγεία και οι δυσχέρειες 
ελέγχου». Ακολούθησε η εισήγηση του Εφέτη Εύβοιας, 
κ. Νικολάου Τσιρώνη με τίτλο « Η Δικαστική διερεύνηση 
υποθέσεων διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος».  
Η εν λόγω θεματική ολοκληρώθηκε με την εισήγηση της 
Δρος Νομικής ΕΚΠΑ και μέλους του Δ.Σ. της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ. Μαρίας 
Στυλιανίδου, με τίτλο « Whistleblowing: Ένα ζήτημα 
υγείας». Την εν λόγω ενότητα συντόνισε η Καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής  του 
Παντείου Πανεπιστημίου κ. Σοφία Βιδάλη. 
Στην τέταρτη θεματική ενότητα παρουσιάστηκαν τα  
αποτελέσματα της  διαδικτυακής έρευνας για τις στά-
σεις και αντιλήψεις των πολιτών απέναντι στο φαινόμε-
νο της διαφθοράς στον χώρο της υγείας. Πρόκειται για 
έρευνα που εκπονήθηκε το Φεβρουάριο του 2022 σε 
δείγμα 1092 πολιτών (με το 20% του δείγματος να απο-
τελείται από επαγγελματίες υγείας).  Το ερωτηματολό-
γιο σχεδιάστηκε  βάσει των ευρημάτων που προέκυψαν 
από την ανάλυση δευτερογενών πηγών αλλά και από τα 
ποιοτικά δεδομένα των συνεντεύξεων. Στόχος  ήταν να 
εξεταστεί κατά πόσο οι γενικότερες τάσεις στον πλη-
θυσμό αλλά και σε επαγγελματίες υγείας αντανακλούν 

ή διαφοροποιούνται σε σχέση με τα βασικά συμπερά-
σματα της ποιοτικής έρευνας.
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Είναι, πιστεύω, ευρύτερα γνωστό το περιστατικό που 
αφηγείται ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης στα 
«Απομνημονεύματά» του (βιβλ. Γ’, κεφ. Α’, υποσημ.) για 
κάποιους στρατιώτες οι οποίοι ήταν έτοιμοι να πουλή-
σουν σε Ευρωπαίους «δύο αγάλματα περίφημα, μια γυ-
ναίκα κι ένα βασιλόπουλο, ατόφια –φαίνονταν οι φλέ-
βες τόση εντέλεια είχαν». Ο Μακρυγιάννης μόλις τους 
είδε, τους είπε: «Αυτά [τα αγάλματα],  και δέκα χιλιά-
δες τάλαρα να σας δώσουνε, να μην το καταδεχτείτε 

Δημητράτος Νικόλαος (2021) Η ποινική προστασία 
της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα/Θεσσαλονίκη (σσ. 253).

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

νης Πανούσης και Νέστωρ Κουράκης και η  Καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Χρι-
στίνα Ζαραφωνίτου. 
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να βγουν από την πατρίδα μας. Δι’ αυτά πολεμήσαμεν». 
Εντυπωσιάζει εδώ η ευαισθητοποίηση που υπήρχε σε 
αρκετούς συνειδητοποιημένους Ελληνες κατά την Επα-
νάσταση του 1821 για την πολιτιστική τους κληρονομιά, 
αυτήν που τους συνέδεε με την ένδοξη ιστορία τους 
και για την οποία θεωρούσαν ότι έπρεπε να πολεμή-
σουν. Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιον ότι ένα από τα 
νομοθετικά κείμενα που ψηφίσθηκαν κατά τους επανα-
στατικούς χρόνους, και μάλιστα με την υπογραφή του 
Γρηγορίου Παπαφλέσσα ως Υπουργού Εσωτερικών, στις 
10.2.1825, ήταν ένα Διάταγμα για περισυλλογή των ελ-
ληνικών αρχαιοτήτων και τη φύλαξή τους σε ασφαλείς 
χώρους υφισταμένων σχολείων. 
Αλλά και όταν η χώρα μας κατέκτησε την ανεξαρτησία 
της, η μέριμνα για τις αρχαιότητες και η απαγόρευση 
για πώληση και μεταφορά τους εκτός της Ελληνικής 
επικράτειας υπήρξαν ένα από τα πρώτα μελήματα του 
νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους. Η πολιτική αυτή υλο-
ποιήθηκε αρχικά με διαταγή του Κυβερνήτη Ιωάννη Κα-
ποδίστρια στις 12.5.1828, στη συνέχεια με το Ι’ Ψήφισμα 
που εξέδωσε στις 2.8.1829 η Εθνοσυνέλευση του Αρ-
γους, έπειτα με τον νόμο 10/22.5.1834 με εμπνευστή τον 
φον Μάουρερ, Υπουργό Δικαιοσύνης επί Αντιβασιλείας 
του Οθωνα, αργότερα, δε, με τον νόμο του 1899 «περί 
αρχαιοτήτων» και τον κωδικοποιημένο νόμο 5351/1932, 
επίσης «περί αρχαιοτήτων», ενώ με άλλες νομοθετι-
κές ρυθμίσεις οργανώθηκαν το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο (1829) και η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία 
(1833).
Κορωνίδα αυτών των νομοθετικών πρωτοβουλιών υπήρ-
ξε ο ισχύων και σήμερα στην Ελλάδα νόμος 3028/2002 
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Ο νόμος αυτός έχει θεσμι-
κή θεμελίωση στο ά. 24 του Δυντάγματος περί προστα-
σίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και 
στις κατά καιρούς διεθνείς συμβάσεις και ρυθμίσεις 
του κοινοτικού δικαίου, που έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική νομοθεσία και μάλιστα, κατ’ ά. 28 § 1 Συντ., με 
αυξημένη τυπική ισχύ.
Ο ισχύων νόμος 3028/2002 έχει βέβαια διατάξεις που 
καλύπτουν το σύνολο της προστασίας των αρχαιοτήτων. 
Επομένως περιλαμβάνει διατάξεις δημοσίου, ιδιωτικού 
και ποινικού δικαίου. Ενώ όμως ο νόμος αυτός κατά την 
ήδη εικοσαετή ισχύ του έτυχε εμπεριστατωμένης ερμη-

νείας σε γενικό και ιστορικό επίπεδο, αλλά και από τη 
σκοπιά του δημοσίου και του ιδιωτικού δικαίου, με ση-
μαντικές μονογραφίες και αξιόλογα άρθρα, δεν μπορεί 
να λεχθεί το ίδιο και για το πεδίο του ποινικού δικαίου, 
όπου η συγκομιδή έως πρόσφατα ήταν πενιχρή. 
Το βιβλιογραφικό αυτό κενό έρχεται να καλύψει με επι-
τυχία η εδώ παρουσιαζόμενη διεισδυτική μονογραφία 
του Νικόλαου Δημητράτου, Επίκουρου Καθηγητή στη 
Νομική Σχολή Αθηνών και αριστούχου διδάκτορος του 
Πανεπιστημίου Μονάχου.
Ο συγγραφέας του έργου σε ένα πρώτο μέρος προβαί-
νει σε επισκόπηση της ιστορικής διαδρομής των νομο-
θετικών ρυθμίσεων για την προστασία των αρχαιοτήτων 
στην Ελλάδα, αναδεικνύει τους βασικούς στόχους της 
ισχύουσας νομοθεσίας και διευκρινίζει τις βασικές έν-
νοιες στις οποίες αυτή στηρίζεται. Γίνεται έτσι διάκριση 
των μνημείων από τα άλλα πολιτιστικά αγαθά και εκτί-
θενται οι ποικίλες διαφοροποιήσεις στην προστασία 
αυτών των αγαθών ανάλογα με το εάν είναι ή όχι μνη-
μεία, με τον βαθμό αρχαιότητάς τους (ορισμένα από 
αυτά ενδέχεται να είναι και των τελευταίων 100 ετών) 
ή, επίσης, ανάλογα με τον τρόπο εύρεσής τους και τη 
διάκρισή τους σε υλικά/άυλα και κινητά/ακίνητα.
Στο ίδιο αυτό πρώτο μέρος ο συγγραφέας προσεγγίζει 
το προστατευόμενο έννομο αγαθό του ν. 3028/2002 
και παραθέτει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αντί-
στοιχες ρυθμίσεις περί προστασίας αρχαιοτήτων σε άλ-
λες ευρωπαϊκές νομοθεσίες (Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, 
Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Κύπρος), εμπλου-
τίζοντας έτσι τη μονογραφία του και με ενδιαφέροντα 
στοιχεία συγκριτικού δικαίου.
Το μεγαλύτερο μέρος της μονογραφίας καταλαμβάνει 
το δεύτερο μέρος, όπου ο συγγραφέας αναλύει με κρι-
τικό πνεύμα τις ποινικές διατάξεις του ν. 3028/2002, 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν κατά καιρούς, π.χ. με τα 
ά. 11 και 12 ν. 3658/2008,  ά. 4 ν. 4557/2018, ά. 123 ν. 
4611/2019, ά. 3 ν. 4734/2020 και ά. 48 ν. 4761/2020. Δι-
ερευνώνται έτσι εξαντλητικά οι ειδικότερες διατάξεις 
των ά. 53-74 (ένατο κεφάλαιο του ν. 3028/2002), όπου 
οι ρυθμίσεις αφορούν τα συνήθη στον χώρο αυτόν αδι-
κήματα, και ιδίως αυτά που σχετίζονται με μνημεία, 
όπως η κλοπή ή υπεξαίρεση μνημείων, η αποδοχή και 
διάθεση μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήμα-
τος, η φθορά μνημείου από πρόθεση ή αμέλεια, , η πα-
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ράνομη μεταβίβαση ή εμπορία μνημείων και, βεβαίως, 
η παράνομη ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα και 
η παράνομη εισαγωγή ή εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών. 
Επίσης, στο ίδιο αυτό κεφάλαιο του ν. 3028/2002 περι-
λαμβάνονται και λιγότερο γνωστά αδικήματα, όπως η 
παράνομη χρήση ανιχνευτή μετάλλου και η κιβδημεία 
μνημείων (π.χ. κατοχή από τον δράστη αντιγράφου μνη-
μείων, για να τα διαθέσει ως γνήσια).
Κατά την ανάλυση των αδικημάτων αυτών ο συγγραφέ-
ας δεν αρκείται σε μια απλή παράθεση ερμηνευτικών 
σχολίων και νομολογίας, αλλά εντοπίζει τα νομικά ζη-
τήματα που συνδέονται με τις επιμέρους διατάξεις και 
λαμβάνει θέση σε αυτά με στιβαρή επιχειρηματολογία, 
ερειδόμενη στη δογματική θεμελίωση του ποινικού δι-
καίου.
Τέλος, στο επίμετρο του έργου ο συγγραφέας προβαί-
νει σε μια ευρύτερη αποτίμηση του ν. 3028/2002 και 
της 20ετούς εφαρμογής του. Θεωρεί, έτσι, ότι πρόκει-
ται για νόμο ο οποίος «αποτελεί έναν από τους πληρέ-
στερους, κατά περιεχόμενο, και πλέον λυσιτελείς, κατά 
την πρακτική εφαρμογή του, ειδικούς ποινικούς νόμους 
της χώρας». Ταυτόχρονα, όμως, ο συγγραφέας ασκεί 
κριτική σε ορισμένες τροποποιήσεις αυτού του νόμου, 
όπως αίφνης η δυνατότητα που προβλέπει το ά. 48 ν. 
4761/2020 για επαναπατρισμό, λόγω δανεισμού, πολύτι-
μων αρχαιολογικών θησαυρών για εικοσιπέντε ολόκλη-
ρα έτη, με δικαίωμα μάλιστα ανανέωσης του δανεισμού 
αυτού για άλλα εικοσιπέντε έτη. 
Συνελόντι ειπείν, η μονογραφία του Νικόλαου Δημητρά-
του συνιστά μια σημαντική προσφορά στην ποινική επι-
στήμη. Με τρόπο αναλυτικό, γλαφυρό, δογματικά θεμε-
λιωμένο και κριτικά διεισδυτικό, αλλά και με αγάπη για 
το αντικείμενο της έρευνάς του και τη νομική επιστήμη 
γενικότερα, ο συγγραφέας κατορθώνει να δώσει στον 
αναγνώστη μιαν ολοκληρωμένη εικόνα για την ποινική 
προστασία της οποίας τυγχάνει σήμερα η πολιτιστική 
μας κληρονομιά. 
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

Με βαθύτατη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της 
Καθηγήτριας Mireille-Delmas-Marty, διαπρεπούς συνα-
δέλφου, εξέχουσας πνευματικής προσωπικότητας, ακτι-
νοβολούσας διεθνώς.

Η εκλιπούσα, διακεκριμένη νομικός, ξεκίνησε την κα-
θηγεσία της από το Πανεπιστήμιο της Λίλλης, πριν 
συνεχίσει στο Πανεπιστήμιο ΧΙ του Παρισιού, ακο-
λούθως στο Πανεπιστήμιο Πάνθεον-Σορβόννη, μέχρι 
την εκλογή της στο Κολλέγιο της Γαλλίας, στην Έδρα 
συγκριτικών νομικών σπουδών και διεθνοποίησης του 
Δικαίου. Ακολούθως εκλέχτηκε Μέλος της Ακαδημίας 
Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, διαδεχθείσα τον Jean 
Cazeneuve, ενώ, παράλληλα, ανέπτυξε μια διεθνή στα-
διοδρομία, ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια σε πολλά γνω-
στά Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο (στην Ευρώπη, στις 
ΗΠΑ, στην Λατινική Αμερική, στον Καναδά, στην Κίνα, 

IN MEMORIAM M. DELMAS-
MARTY 

του Ιάκωβου Φαρσεδάκη
Ομότιμου Καθηγητή Εγκληματολογίας
Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας 
Εγκληματολογίας

στην Ιαπωνία) Αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτωρ οκτώ 
Πανεπιστημίων. Ήταν, επίσης, Μέλος της Βασιλικής 
Ακαδημίας του Βελγίου, της Παγκόσμιας Ακαδημίας 
πολιτισμών, του Αμερικανικού Ινστιτούτου Δικαίου, και 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Γαλλικής Επιτροπής για 
την Ουνέσκο.

Παράλληλα προς την διδασκαλία, αφοσιώθηκε και στην 
έρευνα, κυρίως μέσα στα πλαίσια της Σχολής Ανωτάτων 
σπουδών κοινωνικών επιστημών και του Συνδέσμου για 
διεξαγωγή ευρωπαϊκών ποινικών ερευνών, που η ίδια 
δημιούργησε, αλλά και της Μονάδας συγκριτικού δικαί-
ου (συνεργασία Πανεπιστημίου 1 Παρισιού και Εθνικού 
Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας) που, επίσης. εκείνη 
δημιούργησε και του Ινστιτούτου Νομικών και Φιλοσο-
φικών Σπουδών της Σορβόννης.

Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας της, έλαβε μέ-
ρος σε πολλές Επιτροπές, όπως στην Επιτροπή Μεταρ-
ρύθμισης του Ποινικού Κώδικα, στην Επιτροπή για τη 
δημιουργία ενός Διεθνούς ποινικού Δικαστηρίου, στην 
Συμβουλευτική Επιτροπή για την αναθεώρηση του Συ-
ντάγματος, στην ομάδα εργασίας για τον Διάλογο για 
το μέλλον της Ευρώπης, ενώ διατέλεσε Πρόεδρος της 
Επιτροπής «Ποινική Δικαιοσύνη και Δικαιώματα του Αν-
θρώπου» και Συντονίστρια της Επιτροπής εμπειρογνω-
μόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σχέδιο “Corpus 
Juris” ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. Η Επιτροπή αυτή εί-
ναι εκείνη η οποία πρότεινε την δημιουργία Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελικής Αρχής. Διατέλεσε, εξ άλλου, Πρόεδρος 
της Επιτροπής Εποπτείας του Ευρωπαϊκού Γραφείου κα-
ταπολέμησης της απάτης. Και Ειδική Σύμβουλος του Ει-
σαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Για την 
εν γένει προσφορά της αναγορεύθηκε Grand Officier 
dans l’Ordre national du mérite  και Grand Officier dans 
l’Ordre de la légion d’honneur.
Η Εργογραφία της είναι εξόχως σημαντική. Εκτός 
από ένα μεγάλο αριθμό άρθρων, περιλαμβάνει πάνω 
από είκοσι βιβλία. Όλα τα κείμενα της γεννούν γόνι-
μους προβληματισμούς. Η περίσταση και ο χώρος δεν 
επιτρέπουν ακόμη και μια απλή παράθεση των τίτλων 
των πονημάτων της, τα οποία έχουν έντονα επηρεάσει 
πολλούς διανοουμένους ανά τον κόσμο. Και δεν είναι 
τυχαίο ότι στην εκπνοή του εικοστού αιώνα, η ειδική 
έκδοση του World Media Network,  με τίτλο “Οι πρω-

Mireille Delmas-Marty
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τοπόροι του 21ου αιώνα”, την κατέλεξε ανάμεσα στα 
"100 πρόσωπα που θα κυριαρχήσουν μετά το 2000" (βλ., 
εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 25-27 Δεκεμβρίου 1999, σελ. 2 και 16) 
Άλλωστε, τα βιβλία της έχουν τύχει επανειλημμένων 
επανεκδόσεων και έχουν μεταφρασθεί σε έντεκα γλώσ-
σες, ανάμεσα σε αυτές και στα ελληνικά: «Πρότυπα και 
τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής» (σε μετάφραση Χρ. 
Ζαραφωνίτου) και «Τρεις προκλήσεις για ένα παγκόσμιο 
δίκαιο» (σε μετάφραση Ηρ. Σαγκουνίδου-Δασκαλάκη), 
αμφότερα στις, υπό τη διεύθυνση του Ιακ. Φαρσεδά-
κη, Σειρές Βιβλιοθήκη Εγκληματολογίας και Βιβλιοθήκη 
Ποινικής Δικαιοσύνης (εκδ. «Νομική Βιβλιοθήκη»), αντι-
στοίχως. Εκτός από αυτά, σταθμό στην εκδοτική της 
παραγωγή, αν και είναι δύσκολο κανείς να ξεχωρίσει, 
αποτελούν, οπωσδήποτε, «Οι δρόμοι της Καταστολής, 
Αναγνώσεις του Ποινικού Κώδικα», « Η ασάφεια του 
Δικαίου. Από τον Ποινικό Κώδικα στα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου», «Οι επινοητικές Δυνάμεις του Δικαίου» σε 
τέσσερις τόμους{επιστέγασμα της σύνθεσής της αυτής 
ο τέταρτος τόμος με τίτλο «Προς μια κοινότητα αξιών»), 
«Ελευθερίες και Ασφάλεια  σε  έναν  επικίνδυνο  κόσμο», 
«Αντιστέκομαι, υπευθυνοποιώ, προλαμβάνω ή πώς να 
εξανθρωπισθεί η παγκοσμιοποίηση», «Έξοδος από την 
στασιμότητα- Ο νομικός ανθρωπισμός ως πυξίδα¨.

Και μόνο από την αναφορά αυτών των τίτλων, αντιλαμ-
βάνεται κανείς το πλανητικό  πλαίσιο μέσα στο οποίο 
κινείται, το εύρος του έργου της, το άρωμα ανθρωπιάς 
που αυτό αποπνέει. Σε όλη της τη ζωή, ως οξυδερκής 
παρατηρητής των ανά τον κόσμο τεκταινομένων, προ-
ειδοποιούσε για τους κινδύνους από την οπισθοχώρηση 
των ελευθεριών στη δημόσια σφαίρα. Δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός της έκδοσης Ψηφισμάτων, ανακοινώσεων, 
ειδικών εκπομπών, εκτεταμένων αναφορών που κατέ-
κλυσαν τα διεθνή μέσα επικοινωνίας, έντυπα και ηλε-
κτρονικά, μόλις έγινε γνωστή η εκδημία της. Από τον 
Γάλλο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου, τους εκπροσώπους των Πανεπιστημίων, τις 
Δικαστικές Ενώσεις, τους Δικηγορικούς Συλλόγους της 
πατρίδας της, ως τον μεγάλο φιλόσοφο Edgar Morin, ο 
οποίος αναφώνησε “Τι μεγάλη και ωραία συνείδηση ανα-
χωρεί !”, ένας μεγάλος χορός προσωπικοτήτων έσπευ-
σαν να αποτίσουν φόρο τιμής σε  αυτή την μεγάλη νομι-
κό, την οραματίστρια ενός καλύτερου κόσμου , όπου η 

αδελφοσύνη θα βασίλευε, αυτήν που με τόσο ζήλο και 
τόση θέρμη αγωνίσθηκε για την προστασία των Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου, όπου γης.

Η Mireille Delmas-Marty τόλμησε να εγκύψει με συστη-
ματικότητσ πάνω στα μεγάλα προβλήματα που ταλανί-
ζουν την ανθρωπότητα και να αναμετρηθεί μαζί τους. 
Αξίζει να σταχυολογήσουμε κάποιες από τις απαντή-
σεις που επιχείρησε να δώσει σχετικά: - “Η ανθρωπό-
τητα οφείλει να συνειδητοποιήσει πως βρίσκεται όλη 
πάνω στο ίδιο πλοίο και πως έχουμε ανάγκη από μια κοι-
νή πυξίδα”,-‘Η κοινή μας μοίρα επιτάσσει στα Κράτη να 
εναρμονίσουν τα εθνικά τους δίκαια,  να δημιουργήσουν 
μια διεθνή αλληλεγγύη , προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
τους ισχυρούς και αντίθετους προς την παγκοσμιοποίη-
ση ανέμους”,- “Έχει καταστεί αναγκαίος ένας τεράστιος 
ξεσηκωμός του φανταστικού, για να περάσει από την 
τοπική κλίμακα, σε αυτόν τον νέο χωρο-χρόνο, που για 
πρώτη φορά γίνεται αντιληπτός, ταυτοχρόνως ως μονα-
δικός και ως πολλαπλός, αλλά  και ως αδιέξοδος”, -“Μπο-
ρούμε να φαντασθούμε, σε παγκόσμια κλίμακα, όχι μια 
νέα νομική τάξη, ακίνητη και σταθερή, αλλά  μια “δυνα-
μική ισορροπία”, μια ισορροπία εν κινήσει”. Μια τέτοια 
παγκοσμιοποίηση του δικαίου είναι δυνατή στην πράξη; 
είναι λογική από νομική άποψη; είναι επιθυμητή από 
ηθική σκοπιά; Είναι οι τρείς προκλήσεις στις οποίες, αν 
καταφέρουμε να απαντήσουμε κατάλληλα, θα μπορού-
σαμε να οικοδομήσουμε, κατά την M. Delmas-Marty, 
ένα κοινό δίκαιο της ανθρωπότητας, για πρώτη φορά 
στην ιστορία.

Είναι φανερό πως όσο και να προσπαθήσει κανείς είναι 
αδύνατο να καταφέρει να συμπυκνώσει μέσα σε λίγες 
γραμμές όλο τον πλούτο του έργου της. Μια μικρή γεύ-
ση μόνο μπορεί να δώσει. Αυτό επιχειρήσαμε, αποτίο-
ντας ταυτόχρονα φόρο τιμής σε ένα από τα πιο λαμπρά 
πνεύματα της εποχής μας. Όσο οδυνηρό κι αν ήταν 
αυτό για μας. Γιατί, πράγματι, η περιδιάβασή μας αυτή 
δεν αφορούσε απλά ένα σπουδαίο διανοητή, αλλά γιατί 
η εκδημήσασα ήταν, κυριολεκτικά, ένας δικός μας άν-
θρωπος. Συνδεόμαστε μαζί της με άρρηκτους δεσμούς, 
προσωπικούς και πνευματικούς. Συμφοιτήτρια μου στο 
Συγκριτικό Δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο αφ’ενός 
και Μέλος της Επιτροπής κρίσεως του διδακτορικού της 
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στενότερης συνεργάτιδας  μου και διαδόχου μου στο 
Πανεπιστήμιο αφ’ ετέρου. Αυτά δεν λησμονούνται, πολ-
λώ μάλλον όταν έκτοτε οι επαφές μας ήταν συνεχείς. 
Πώς να μη θυμάται κανείς τις τόσες φορές που προσκε-
κλημένη του ΙΜΔΑ, λάμπρυνε με τη συμμετοχή της τις 
εκδηλώσεις του (Βλ. την αναπαραγωγή της σημαντικής 
συμβολής της του 1986, με θέμα “Μια νέα χρήση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,   στα Χρονικά  του Ιδρύμα-
τος του έτους 1988). Και βέβαια, κυρίως, τα περίφημα 
ετήσια κλειστά Σεμινάρια στο Κολυμπάρι, με θεματικές 
ενότητες που πάντοτε αφορούσαν  Όψεις των Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου, με πρώτο αυτό του 1988 για τον 
“Βιο-ιατρικό πειραματισμό και τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που” οι εργασίες του οποίου εκδόθηκαν σε βιβλίο, με 
τον ίδιο τίτλο,  με δική της μεσολάβηση, από τις Presses 
Universitaires de France και σταδιοδρόμησε με επιτυ-
χία, επανεκδιδόμενο συνεχώς μέχρι και σήμερα. Ούτε 
να λησμονήσουμε πως είμαστε μάρτυρες της βαθει-
άς επίδρασης που άσκησε επάνω της ο μέντοράς της 
Marc Ancel, Πρόεδρος του Γαλλικού Αρείου Πάγου και 
Ιδρυτής του Κινήματος της “Νέας Κοινωνικής Άμυνας”, 
ο οποίος την εκτιμούσε απεριόριστα για το ήθος της, 
την πίστη της σε υψηλά ιδανικά, το κοφτερό μυαλό 
της και την αξιοθαύμαστη συνθετική της ικανότητα. Σε 
τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε της κληροδότησε τη Διεύ-
θυνση της περιώνυμης Επιθεώρησης Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé.

Περισσότερα λόγια είναι περιττά. Μόνο μια ευχή: ο 
σπόρος που έσπειρε να καρπίσει. Για το καλό της Αν-
θρωπότητας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκεπάζει.
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