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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίζουμε το 12ο 

τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Ελληνικής Εται-

ρείας Εγκληματολογίας, το οποίο είναι αφιερωμένο στα 

Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας/

Παραβατικότητας, ενώ περιλαμβάνει επιπλέον πλού-

σια ύλη γενικότερου εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, 

όπως και όλα τα προηγούμενα τεύχη. 

Η επιλογή του αφιερώματος είναι καίριας σημασίας για 

την αντεγκληματική πολιτική και αντανακλά τις διεθνείς 

τάσεις ενίσχυσης των συμμετοχικών πολιτικών πρόλη-

ψης. Στην Ελλάδα, τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης 

της Εγκληματικότητας θεσπίστηκαν με το ν.2713/1999 

(άρ.16) και συμπληρώθηκαν με την ΥΑ 3002/1/14-στ΄ 

του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για τη «Ρύθμιση θεμά-
των  λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων 
Πρόληψης Εγκληματικότητας και συνεργασίας αυτών με 
αρμόδιες αρχές και φορείς» (ΦΕΚ 12/14-1-2002). Πρό-

κειται για «αποκεντρωμένα όργανα αντεγκληματικής 
πολιτικής και διαχείρισης του προβλήματος της εγκλημα-
τικότητας, σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη μείωση ή εξά-
λειψη του αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών και τη 
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης για την ικανότητα του 
Κράτους να προστατεύει αποτελεσματικά τα έννομα και 
κοινωνικά αγαθά τους» (άρ.2παρ.1 ΥΑ 3002/1/14-στ΄), με 

συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό χαρακτήρα.. Προκειμένου 

να διευκολυνθεί το έργο των Συμβουλίων είχε συσταθεί 

αρχικά Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)1, με στόχο το 

«συντονισμό της δράσης και την παροχή επιστημονικών 

κατευθύνσεων προς τα ΤοΣΠΕ. Με τον  μεταγενέστερο 

Ν. 3387/2005 ιδρύθηκε το Κεντρικό Συμβούλιο Πρόλη-

ψης2 και τα συμβούλια αυτά μετονομάστηκαν σε Τοπι-

κά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας3.

Παρότι κατά καιρούς, ιδρύθηκαν περί τα εκατό 

παρόμοια Συμβούλια, ο θεσμός αυτός δεν έχει ακόμη 

διαδραματίσει τον ουσιαστικό ρόλο τον οποίο τόσο το 

νομοθετικό πλαίσιο όσο και οι πραγματικές κοινωνικές 

ανάγκες του επιβάλλουν. Ευελπιστούμε ότι το παρόν 

τεύχος θα συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες του τεύχους 

και ιδιαιτέρως τον Δρα Χαράλαμπο Καραγιαννίδη, μέ-

λος του Δ.Σ. της Εταιρείας μας, ο οποίος συνέβαλε ση-

μαντικά στην υλοποίησή του και επαξίως υπογράφει το 

editorial του παρόντος τεύχους.

1  Πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης Έργου, η οποία λειτούργησε μέχρι 
τον Αύγουστο 2004 ήταν ο Καθηγητής Εγκληματολογίας Γιάννης 
Πανούσης και μέλος της η Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου.

2 Πρόεδρος του οποίου ήταν ο Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης.

3 Χ. Ζαραφωνίτου, “Περί όρων και ορολογίας στην Εγκληματολογία”, 
Εγκληματολογία, τ.1-2 2014, σ. 117.

του Νέστορα Κουράκη Διευθυντή Σύνταξης 
& της Χριστίνας Ζαραφωνίτου 
Αρχισυντάκτριας
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Από τη διεθνή εμπειρία γνωρίζουμε ότι ο θεσμός των 

Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότη-

τας/Παραβατικότητας έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε 

πολλές χώρες και έχει πραγματικά αποδώσει καρπούς 

στον τομέα της πρόληψης κυρίως της μικρής και μεσαί-

ας βαρύτητας εγκληματικότητας. Τούτο επιτυγχάνεται 

μέσα από τη διαμόρφωση εγκληματοπροληπτικών πολι-

τικών και πρακτικών που δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

διαρκούς υποστηρικτικής κοινωνικής παρέμβασης στην 

τοπική κοινωνία. Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων 

λειτουργεί επιτυχώς, μετά από πολυετή εφαρμογή πλη-

θώρας πιλοτικών και πειραματικών δράσεων, έχοντας 

απεγκλωβιστεί από τη λογική περιστασιακών και απο-

σπασματικών πρακτικών, βασιζόμενος σε μια πολιτική 

πρόληψης που παρουσιάζει σταθερότητα και εδράζεται 

στην διεταιρικότητα και τη συνεργασία φορέων και υπη-

ρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόλη-

ψης του εγκλήματος.

 Στη χώρα μας  τα Τοπικά Συμβούλια θεσπίστηκαν με 

τον ν. 2713/1999 οπότε και ανατέθηκαν για πρώτη φορά 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες αντεγκληματικής πολιτι-

κής στους Δήμους, ενώ με τον ν. 3463/2006 («Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων») και ειδικότερα με το άρθρο 84 

ο νομοθέτης περιγράφει την αποστολή και τη λειτουρ-

γία τους, δίδοντας μια επιπλέον ώθηση στις δημοτικές 

αρχές της Χώρας να συγκροτήσουν και να λειτουργή-

σουν Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας στη 

χωρική τους αρμοδιότητα.

 Σε αυτόν τον θεσμό της συμμετοχικής αντεγκληματι-

κής πολιτικής είναι αφιερωμένο το παρόν 12ο τεύχος του 

Ενημερωτικού Δελτίου της Ελληνικής Εταιρείας Εγκλη-

ματολογίας, με τους συγγραφείς των μελετών που πε-

ριλαμβάνονται σε αυτό να είναι πρόσωπα που έχουν 

εκτενώς ασχοληθεί επιστημονικά με το αντικείμενο.

 Στην ευσύνοπτη και περιεκτική μελέτη του ο Ομότι-

μος Καθηγητής Ιάκωβος Φαρσεδάκης με τίτλο «Ει-

σαγωγικά στη συζήτηση για τα ΤοΣΠΠα» αναφέρεται 

στην εμφάνιση του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων 

Πρόληψη της Παραβατικότητας στη χώρα μας και στις 

τρεις βασικές ιδέες που διέπουν την οργάνωση και 

λειτουργία τους. Από την χρήσιμη ιστορική διαδρομή 

της εμφάνισης και λειτουργίας του θεσμού στη Γαλ-

λία που περιλαμβάνεται στη μελέτη αναδεικνύονται οι 

κρίσιμες τομές των πολιτικών διεργασιών που οδήγη-

σαν στη υιοθέτηση αυτού του συμμετοχικού εργαλείου 

αντεγκληματικής πολιτικής. Μεταξύ αυτών κυρίαρχη 

θέση καταλαμβάνουν η Έκθεση Bonnemaison, η ίδρυ-

ση και λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Πρόληψης της 

Εγκληματικότητας στη χώρα και, τέλος, η σύσταση και 

λειτουργία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Ασφάλεια 

των Πόλεων (EFUS) με το οποίο ο συγγραφέας συνερ-

γάσθηκε και μετείχε ως μέλος του επιστημονικού του 

Συμβουλίου το οποίο έφερε την επωνυμία «Αναλυτικό 
Κολλέγιο για την Αστεακή Ασφάλεια». Καταληκτικά δε 

και στη βάση της εμπειρίας του συγγραφέα από τη συμ-

μετοχή του σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς  οργανισμούς 

ειδικού εγκληματολογικού βάρους υπογραμμίζεται η 

ανάγκη υιοθέτησης της «Πρόληψης ως κυρίου μέσου 
Αντεγκληματικής Πολιτικής», δεδομένου ότι η «μόνη 
ορθή λύση είναι η Πρόληψη και μάλιστα η Κοινωνική».

EDITORIAL

του Χαράλαμπου Μ. Καραγιαννίδη
Διδάκτορος Νομικής Σχολής
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μέλους Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας 
Εγκληματολογίας
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 Η μελέτη του Καθηγητή Νέστορα Κουράκη με τίτλο 

«Κοινωνική Πρόληψη της Παραβατικότητας και Τοπι-

κές Κοινωνίες» αποτελεί μια περιεκτική εισαγωγή στη 

θεματική των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Πα-

ραβατικότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους 

που καλούνται αλλά και μπορούν αυτά να επιδιώξουν 

με την ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία 

τους. Στη μελέτη εμπεριέχεται επιπρόσθετα η ιδιαίτερα 

διαφωτιστική  Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2009 

του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβα-

τικότητας (Κε.Σ.Π.Πα.), του οποίου Πρόεδρος από τη 

σύσταση μέχρι την αδρανοποίηση του υπήρξε ο ίδιος 

ο συγγραφέας της μελέτης. Στην Έκθεση αναφέρονται 

διεξοδικά το έργο και οι δράσεις στις οποίες προέβη 

το Συμβούλιο κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο. Ιδι-

αίτερη αναφορά γίνεται στις δράσεις δικτύωσης του 

Κεντρικού Συμβουλίου με φορείς και υπηρεσίες που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της προληπτικής αντε-

γκληματικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στις 

δράσεις ενημέρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για 

το θεσμό. Περαιτέρω καταγράφονται όλα τα ζητήμα-

τα που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν για την εύρυθμη 

λειτουργία του Κεντρικού Συμβουλίου αλλά και εν γένει 

του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων. Τέλος, η μελέτη 

περιέχει δυο ενημερωτικούς πίνακες: στον πρώτο εμ-

φαίνονται τα λειτουργούντα σε Δήμους της Χώρας Συμ-

βούλια Πρόληψης Παραβατικότητας και στον δεύτερο 

οι Δήμοι της Χώρας που σκόπευαν να συστήσουν Συμ-

βούλια Πρόληψης Παραβατικότητας κατά την περίοδο 

συγγραφής της Έκθεσης Πεπραγμένων. Καταληκτικά 

δε και μάλλον προφητικά διατυπωνόταν στην Έκθεση η 

θέση ότι: «τα μέλη του παρόντος Κεντρικού Συμβουλίου 
αισθάνονται υπερήφανα για το έργο που έχουν επιτελέ-
σει στο σύντομο χρονικό διάστημα της θητείας τους και 
παρά τον ελάχιστο προϋπολογισμό που τέθηκε όλα αυτά 

τα χρόνια στη διάθεση του Συμβουλίου. Θεωρούν όμως 
ότι εάν η Πολιτεία με τους αρμόδιους φορείς της δεν 
συνδράμει και αυτή με αποφασιστικό τρόπο στην επίλυ-
ση των ζητημάτων που επισημάνθηκαν ανωτέρω, τότε το 
όλο εγχείρημα κινδυνεύει να περιπέσει σε μαρασμό και 
αποτυχία».

 Στη μελέτη του με τίτλο «Κοινωνία με Διαρκές Βλέμ-

μα», ο Ομότιμος Καθηγητής Γιάννης Πανούσης, με ιδι-

αίτερη συμβολή και ενεργητική συμμετοχή στην ψήφι-

ση του ν. 2713/1999,  προκρίνει την ανάγκη σχεδιασμού 

στρατηγικών κοινοτικής ανάπτυξης, διατυπώνοντας την 

πρό(σ)κληση «να αναζητήσουμε εκείνο το ‘επαγωγικό 
σημείο’ της εγκληματογένεσης αντί να παρουσιαζόμα-
στε σκληροί απέναντι στα γενικά κι αφηρημένα αίτια της 
εγκληματικότητας». Οι ιδέες της κοινοπραξίας και του 

συνεργατισμού, η ενεργητική κινητοποίηση και η επί-

τευξη της συλλογικής υπευθυνότητας στις εγκληματο-

προληπτικές δράσεις στις τοπικές κοινωνίες αποτελούν 

στοιχεία που μπορούν να ενεργοποιήσουν θεωρητικά 

επεξεργασμένες προοδευτικές πολιτικές πρακτικές 

αλλά και νέες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης που θα 

εμπλουτίζουν τις συμβατικές παραδοσιακές αντιλήψεις 

για τις παρεμβάσεις της διοίκησης σε τοπικό επίπεδο. 

Προς την κατεύθυνση αυτή ο Καθηγητής προτείνει την 

ενίσχυση του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων, αλλά και 

άλλων μορφών συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτι-

κής, όπως είναι ο αστυνομικός της γειτονιάς, έχοντας 

ως πηγή έμπνευσης των προσπαθειών «μια κοινωνία με 
διαρκές βλέμμα (société au regard permanent) όπου ο 
κάθε πολίτης θα νοιάζεται για το διπλανό του κι έτσι θα 
γίνεται ‘βιώσιμη η ζωή όλων’ χωρίς ρωγμές κοινωνικής 
αποδιοργάνωσης και εγκληματικότητας».

 Η μελέτη της Καθηγήτριας Χριστίνας Ζαραφωνίτου 

με τίτλο «Κοινωνικές και περιβαλλοντικές παρεμβά-

σεις για την πρόληψη του εγκλήματος, την ασφάλεια 
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και ελευθερία των πολιτών. Η περίπτωση του προγράμ-

ματος BeSecure-FeelSecure (BSFS) του Δήμου Πει-

ραιά», προσεγγίζει σφαιρικά το πλαίσιο αρχών και την 

φιλοσοφία της συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτι-

κής και τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής του θεσμού των 

Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Η συγγραφέας αναδεικνύει το ρόλο των κοι-

νωνικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε τοπικό 

επίπεδο που έχουν ως αφετηρία την οικολογική προ-

σέγγιση της Σχολής του Σικάτου και εστιάζει στις συμ-

μετοχικές εγκληματοπροληπτικές δράσεις που σχεδιά-

στηκαν και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος “BeSecure–FeelSecure” (A Holistic Risk 
Management Approach for Monitoring, Assessing and 
Forecasting the Efficiency, Sustainability and Resilience 
of Piraeus) στο Δήμο του Πειραιά υπό την επιστημονική 

ευθύνη του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας 

του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο διευθύνει, στις 

επιτυχίες άλλωστε του οποίου καταγράφεται και η ουσι-

αστική λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης 

της Παραβατικότητας του Δήμου Πειραιά. Οι σχεδια-

σθείσες και υλοποιηθείσες συνεργατικές δράσεις, όπως 

αναφέρεται στη μελέτη, στόχο είχαν την επίτευξη μιας 

«ολιστικής πρόληψης για το έγκλημα το οποίο θα στηρί-
ζεται τόσο στον ενισχυμένο ρόλο της τοπικής κοινωνίας 
όσο και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και 
αλληλεγγύης έτσι ώστε να έχει βιώσιμο και μακρόπνοο 
χαρακτήρα με προοπτική εφαρμογής του και σε άλλες 
πόλεις πέραν του Πειραιά». Στη μελέτη αναδεικνύεται 

η δυναμική που μπορούν να αναπτύξουν τα Τοπικά Συμ-

βούλια στην χώρα μας, η ουσιαστική λειτουργία των 

οποίων, στη βάση πάντα των πορισμάτων της εγκλημα-

τολογικής έρευνας, δύναται να οδηγήσει στο άνοιγμα 

νέων οριζόντων στην χάραξη και υλοποίηση της εγχώ-

ριας αντεγκληματικής πολιτικής, μιας πολιτικής ουσια-

στικής αντιμετώπισης της εγκληματικότητας με τους 

ποικίλους θεσμούς, δομές και φορείς υποστήριξης των 

πολιτών. Προς τούτο, καταληκτικά, υπογραμμίζεται ότι 

«ο ρόλος των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης μπορεί να 
αποδειχθεί θεμελιώδης αν εφαρμοστεί ορθά και συντο-
νισμένα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιστημονικά θεμε-
λιωμένης και ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής».

 Στην αποστολή των Τοπικών Συμβουλίων εντάσσεται 

τόσο η πρόληψη και η αντιμετώπιση της εγκληματικό-

τητας των ανηλίκων όσο και με ιδιαίτερη βαρύτητα η 

πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματογενούς θυ-

ματοποίησής τους. Σε αυτό το πλαίσιο η μελέτη της π. 

Καθηγήτριας Αγγελικής Πιτσελά και του Διδάκτορος 

Νομικής Χαράλαμπου Καραγιαννίδη με τίτλο «Η προ-

στασία της νεότητας μέσα από τις δράσεις των Τοπικών 

Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας» ανα-

φέρεται στις συνεργατικές δράσεις των Τοπικών Συμ-

βουλίων για την προστασία των νέων από το έγκλημα, 

οι οποίες διατρέχουν τον κορμό του εγχώριου νομοθε-

τικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στη 

μελέτη αναδεικνύεται το θετικό και ελπιδοφόρο γεγο-

νός ότι οι υλοποιούμενες δράσεις των λειτουργούντων 

Τοπικών Συμβουλίων στη Χώρα αφορούν πλειοψηφικά 

την προστασία της νεότητας. Σε κάθε περίπτωση όμως 

τονίζεται ότι «αυτό που προέχει είναι η οργάνωση των 
υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε θέματα της ευ-
ρύτερης κοινωνικής και ειδικότερα της αντεγκληματικής 
πολιτικής και ο συντονισμός τους». Τέλος, ως επιτυχη-

μένο παράδειγμα λειτουργίας του θεσμού των Τοπικών 

Συμβουλίων αναφέρεται η περίπτωση της Δανίας, όπου 

ακρογωνιαίος λίθος στη χάραξη και υλοποίηση της 

αντεγκληματικής πολιτικής της είναι «η ανάπτυξη στε-
νής συνεργασίας μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων και της τοπικής 
αστυνομίας, ιδιαίτερα στον τομέα της εφαρμογής τοπι-
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κών σχεδίων αντεγκληματικής πολιτικής για την πρόληψη 
της νεανικής παραβατικότητας, της ενδοοικογενειακής 
βίας και της εγκληματογενούς θυματοποίησης των ανη-
λίκων». 

 Στην εξέλιξη της εφαρμογής του θεσμού των Τοπικών 

Συμβουλίων διαχρονικά από την νομοθετική τους πρό-

βλεψη μέχρι σήμερα αναφέρεται ο Καθηγητής Θεό-

δωρος Παπαθεοδώρου με τη μελέτη του «Τοπικά Συμ-

βούλια Πρόληψης: από τη θεσμοθέτηση στην αδυναµία 

υλοποίησής τους στην Ελλάδα». Ήδη από τον τίτλο της 

μελέτης του συγγραφέα αντιλαμβανόμαστε ότι δίδεται 

αρνητικό πρόσημο στο ζήτημα της εφαρμογής του θε-

σμού στην πράξη. Χωρίς να παραβλέπονται οι θετικές 

πλευρές στην εξέλιξη τους, όπως είναι για παράδειγμα 

το αδιαμφισβήτητο γεγονός της θετικής ανταπόκρισης 

των κατά τόπους Αστυνομικών Διευθύνσεων στη σύστα-

ση και λειτουργία των ΤοΣΠΕ, στη συμβολή του Καθηγη-

τή αναδεικνύονται τα θεσµικά, οργανωτικά, οικονομικά 

αλλά και πολιτικά εµπόδια που ορθώθηκαν στην λειτουρ-

γία του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων. Ειδικά ως προς 

αυτά τα εμπόδια, ο συγγραφέας εντοπίζει και αναδεικνύ-

ει την έλλειψη πολιτικής βούλησης προώθησης του συμ-

μετοχικού αυτού εργαλείου αντεγκληματικής πολιτικής 

υπογραμμίζοντας ότι «η έλλειψη πολιτικής βούλησης σε 
κεντρικό επίπεδο συναντά απόλυτα την ίδια έλλειψη πο-
λιτικής βούλησης σε τοπικό επίπεδο, στο βαθμό που οι 
δημοτικές αρχές, υπολογίζοντας το ενδεχόμενο πολιτικό 
κόστος,  αποφεύγουν να εμπλακούν ουσιαστικά στα τοπικά 
προβλήματα διαχείρισης και πρόληψης της εγκληματικό-
τητας και παραπέμπουν στις αρμοδιότητες των αστυνομι-
κών αρχών». Προς την κατεύθυνση της υπέρβασης των 

αρνητικών καταστάσεων που εμποδίζουν την ορθολογι-

κή λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων ο συγγραφέας 

προτείνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν 

να ληφθούν, όπως η πρόβλεψη σύστασης σε κάθε Δήµο 

μιας «Υπηρεσίας Πρόληψης και Κοινοτικής Διαμεσολάβη-
σης» η οποία θα στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσω-

πικό ή η δηµιουργία Περιφερειακών Συµβουλίων Πρόλη-

ψης της Παραβατικότητας στην έδρα κάθε Περιφέρειας 

με συντονιστικό ρόλο των δράσεων και πολιτικών πρόλη-

ψης. Καταληκτικά διαπιστώνεται ότι από την θαρραλέα 

αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων και «από 
την ισχυρή πολιτική βούληση επένδυσης στην κοινοτική 
πρόληψη και στην αποκέντρωση της αντεγκληματικής πο-
λιτικής θα εξαρτηθεί η μελλοντική αξιοποίηση ή η  τελική 
αδρανοποίηση του θεσµού των ΤοΣΠΠΑ».

 Στην ευσύνοπτη αλλά και περιεκτική συμβολή τους με 

τίτλο «Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατι-

κότητας (ΤοΣΠΠα): Επανεξέταση του θεσμού σε πα-

νελλαδικό επίπεδο», η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μα-

ρία Κρανιδιώτη και η Υποψήφια Διδάκτωρ Εγκληματολο-

γίας Ηλέκτρα Γιώτη, περιγράφουν την πρόσφατη εμπει-

ρική έρευνά τους (στην οποία συμμετείχε και η Διδάκτωρ 

Εγκληματολογίας Πελαγία Παπανικολάου) για τα Τοπικά 

Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας σε πανελλα-

δικό επίπεδο (2020). Στην συμβολή τους καταγράφονται 

συνοπτικά τα κυριότερα πορίσματα της έρευνας σχετι-

κά με την αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού στην 

πράξη και προτείνεται η διεξαγωγή μίας «διαχρονικής 

έρευνας» (longitudinal study) στους δήμους οι οποίοι 

αποτέλεσαν τον πληθυσμό της αρχικής έρευνάς τους. 

Σύμφωνα με τις συγγραφείς, η διεξαγωγή της προτει-

νόμενης έρευνας κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη διότι θα 

εξαχθούν ωφέλιμα συμπεράσματα για την ενίσχυση και 

βελτίωση του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων και, πε-

ραιτέρω, «από τα αποτελέσματα της διαχρονικής αυτής 
έρευνας θα μπορούσαν να διαπιστωθούν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει αξιοποιηθεί 
επαρκώς ο συγκεκριμένος θεσμός μέχρι σήμερα και να 
αξιολογηθεί η λειτουργία του σε όσους Δήμους έχουν 
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συστήσει ΤοΣΠΠα και είναι ενεργό».

 Ο Επίκουρος Καθηγητής Λάμπρος Μπαμπαλιούτας με 

τη μελέτη του «O θεσμικός ρόλος των Τοπικών Συμβου-

λίων  Πρόληψης της Παραβατικότητας στην σύγχρονη 

Τοπική Αυτοδιοίκηση» μας προσφέρει μια εξαντλητική 

παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της 

Παραβατικότητας. Με τη μελέτη αυτή αναδεικνύονται 

τόσο οι αβλεψίες του νομοθέτη και οι σοβαρές ελλεί-

ψεις του νομοθετικού πλαισίου, όσο και η ατολμία (ή 

και αδιαφορία;) των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκη-

σης να υλοποιήσουν τις υπάρχουσες νομοθετικές προ-

βλέψεις για τα Τοπικά Συμβούλια. Ιδιαίτερη μνεία θα 

πρέπει να γίνει στο ότι ο συγγραφέας τάσσεται υπέρ 

της υποχρεωτικότητας των Ο.Τ.Α. να συστήσουν Τοπικά 

Συμβούλια και να μην υφίσταται απλά και μόνον δια-

κριτική ευχέρεια για τη σύσταση και λειτουργία τους 

στην χωρική αρμοδιότητά τους. Τέλος, η μελέτη περι-

έχει προτάσεις για την ορθολογική και αποτελεσματική 

λειτουργία του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων και την 

αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων που αυτά 

αντιμετωπίζουν, δεδομένου ότι Συμβούλια έχουν μεγά-

λη εγκληματοπροληπτική σπουδαιότητα και «θα πρέπει 
ο κοινός νομοθέτης να προβεί σε περαιτέρω εξειδίκευσή 
τους, θεσμική θωράκισή τους και με επιπλέον αρμοδιότη-
τες και οπωσδήποτε με την οικονομική ενίσχυσή τους και 
με την ενίσχυσή τους σε ανθρώπινο δυναμικό, μέσα από 
τους διαθέσιμους πόρους του Κράτους».

 Το αφιέρωμα του νέου τεύχους στο θεσμό των Τοπικών 

Συμβουλίων ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της 

επιστημονικής ημερίδας με θέμα «Συμμετοχικές Μορ-

φές Πρόληψης του Εγκλήματος σε Τοπικό Επίπεδο: 

Ασφάλεια και Ελευθερία» στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος BeSecure-FeelSecure από τις Ελένη 

Κοντοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας και Χαρά Βλαστά-

ρη – Δυοβουνιώτου, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου 

Πανεπιστημίου. Σκοπός της επιστημονικής ημερίδας, η 

οποία πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχα-

νικό Επιμελητήριο Πειραιά στις 22 Ιουνίου τ.έ., «ήταν η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά 
με τις συμμετοχικές μορφές πρόληψης του εγκλήματος 
στο περιβάλλον της πόλης με έμφαση στη διεταιρικότητα 
και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία 
συμπαραγωγής της αστεακής ασφάλειας». Ειδικότερα 

παρουσιάστηκαν οι κοινωνικές, χωρικές και ψηφιακές 

εγκληματοπροληπτικές δράσεις που σχεδιάστηκαν και 

υλοποιηθήκαν ή πρόκειται να υλοποιηθούν στα πλαίσια 

του καινοτόμου Προγράμματος BeSecure-FeelSecure. 

Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά γίνεται στα πορίσματα της 

διενεργηθείσας διαγνωστικής έρευνας σε δυο διαμερί-

σματα του Δήμου Πειραιά. Η τοπική κοινωνία αποτελεί 

αναμφισβήτητα τον προνομιακό χώρο για την υιοθέτη-

ση και εφαρμογή των αρχών και πρακτικών της συμμε-

τοχικής αντεγκληματικής πολιτικής και η πρόληψη της 

εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο απαιτεί την ενερ-

γοποίηση και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων κοινωνικής δράσης και των ίδιων των πολιτών, 

ώστε να μην παραμείνουν οι τελευταίοι παθητικοί δέ-

κτες και θεατές της διαμορφούμενης κατάστασης στο 

χώρο της αντεγκληματικής πολιτικής. Από αυτήν την 

άποψη επιστημονικές εκδηλώσεις όπως η παρουσιαζό-

μενη αποτελούν σημαντική πρωτοβουλία προς την κα-

τεύθυνση της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της 

τοπικής κοινωνίας στην πρόληψη του εγκλήματος.

 

Το 2022 αποτελεί έτος με συμβολικό φορτίο καθώς συ-

μπληρώνονται εκατό χρόνια από την τραυματική για το 

έθνος Μικρασιατική Καταστροφή που σήμανε τον τερ-

ματισμό της τρισχιλιετούς παρουσίας του Ελληνισμού 

στο ευρύτερο χώρο της Μικράς Ασίας με τον βίαιο ξε-
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ριζωμό των Ελλήνων από τη γενέθλια γη. Με αφορμή 

την επέτειο αυτή, περιλαμβάνεται στο παρόν τεύχος η 

μελέτη του Καθηγητή Νέστορα Κουράκη με τίτλο «Η 

Απόφαση του Αρείου Πάγου για τη ‘Δίκη των Έξι’ του 

1922 – Ένας Διάλογος με την Ιστορία, την Πολιτική και 

τη Νομική Επιστήμη». Η Απόφαση στην οποία αναφέ-

ρεται η μελέτη είναι η υπ’ αριθμ. 1675/2010 απόφαση 

του Αρείου Πάγου (σε Συμβούλιο) με την οποία έγινε 

δεκτή η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας της «Δί-

κης των Έξι» και ακυρώθηκε η καταδίκη σε θάνατο ή 

η επιβολή των ισόβιων δεσμών σε κορυφαίους πολιτι-

κούς και στρατιωτικούς, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί ως 

υπαίτιοι της Μικρασιατικής Καταστροφής. Με σκοπό 

την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου, στη μελέ-

τη εμπεριέχεται ως επίμετρο η γνώμη και ο σχολιασμός 

του Ομότιμου Καθηγητή Αργύριου Καρρά σε σχέση με 

τα διαλαμβανόμενα στην μελέτη για την «Δίκη των Έξι».  

 

Ακολουθούν οι παρουσιάσεις νέων βιβλίων εγκληματο-

λογικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα παρουσιάζεται η 

ομιλία – βιβλιοπαρουσίαση της Ομότιμης Καθηγήτριας 

Ρόης Παναγιωτοπούλου, με τίτλο «Σκέψεις αναφορικά 

με το βιβλίο του Γιάννη Πανούση: Ο Φάνης Κρέμος ανα-
λύει και επι-λύει αστυνομικά αινίγματα» (Κύφαντα, 2021), 

η οποία πραγματοποιήθηκε στο 3ο Φεστιβάλ Αστυνομι-

κής Λογοτεχνίας (Αθήνα, 7-6-2022). Ακολουθεί το νέο 

πόνημα της Επίκουρης Καθηγήτριας Εγκληματολογίας 

Βίκυς Βλάχου «Ποινική Δικαιοσύνη και Θύμα – Από τις 
παρυφές της προϊστορίας έως τον 21ο αιώνα» (Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2022) από την ίδια τη συγγραφέα. Επίσης, 

παρουσιάζεται το νέο βιβλίο της ψυχολόγου – εγκλη-

ματολόγου Ρόδης Καγγελάρη με τίτλο «Ο τοξικομανής 
και ο Νόμος» (Εκκρεμές, 2021) από την ίδια την συγγρα-

φέα. Τέλος, παρουσιάζεται το νέο ειδικό τεύχος του πε-

ριοδικού “Urban Crime – An International Journal”, με 

αφιέρωμα στη θεματική “Human trafficking and Urban 
Safety: Exploring pathways to prevention, protection, 
partnerships, and beyond”, από την Υπ. Δρα Εγκλημα-

τολογίας ΈλληΑνίτση.

 

Το παρόν τεύχος του ενημερωτικού δελτίου της Ελληνι-

κής Εταιρείας Εγκληματολογίας, όπως πάντα, ολοκλη-

ρώνεται με την παρουσίαση των νέων βιβλίων ποινικού 

και εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, την οποία επιμε-

λήθηκε η Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας Χριστίνα Τάτση και 

των πρόσφατων επιστημονικών εκδηλώσεων του ιδίου 

ενδιαφέροντος την οποία επιμελήθηκε η Υπ. Δρ. Εγκλη-

ματολογίας Χαρά Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου.

Καλή σας ανάγνωση!
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Τί είναι τα ΤοΣΠΠα;

 

Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας εί-

ναι αποκεντρωμένες δομές αντεγκληματικής πολιτικής 

σε τοπικό επίπεδο και έχουν συσταθεί με το αρθρ. 16 

του Ν. 2713/1999. Οι δραστηριότητες τους απαριθμού-

νται από το αρθρ. 2 της υπ' αρ. 3002/1/14-στ'/14-1-02 

απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (όπως λεγό-

ταν τότε το Υπουργείο), με αρκετές, έκτοτε, νομοθετι-

κές μεταρρυθμίσεις. 

 Με το ν. 3387/2005 (άρθρο 13) και το ν. 4249/2014 (άρ-

θρο 42 παρ. 3) τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο ίδρυ-

σης και λειτουργίας των ΤοΣΠΠα. Ήδη έχει εκδοθεί ένα 

λεπτομερές αλλά και εύκολο στη χρήση του Εγχειρίδιο 

με οδηγίες, συμβουλές, προτάσεις, χρήσιμες διευθύν-

σεις κλπ. Μπορεί κανείς να το βρει στην ιστοσελίδα 

www. niotho-asfalis.gr.

 Οι τρεις βασικές ιδέες οι οποίες καθορίζουν το θεσμό 

των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικό-

τητας είναι:

 - Ότι η αντιμετώπιση του εγκλήματος πρέπει να γίνεται 

προπάντων όχι με καταστολή, όταν δηλ. έχει πλέον συμ-

βεί το κακό, αλλά με πρόληψη,

 - Ότι η πρόληψη του εγκλήματος μπορεί να αφορά στη 

λήψη μέτρων, είτε για την εξάλειψη των ευκαιριών που 

ευνοούν τη δράση του παραβάτη του ποινικού νόμου 

(περιστασιακή πρόληψη), είτε και για την καταπολέμη-

ση των περιβαλλοντικών παραγόντων που ευνοούν την 

εξώθηση προς το έγκλημα ορισμένους συμπολίτες μας, 

κυρίως όσους ανήκουν στις λεγόμενες «ευπαθείς» κοι-

νωνικές ομάδες (κοινωνική πρόληψη),

 - Ότι κύριο ρόλο στην πρόληψη του εγκλήματος μπορεί 

να διαδραματίσει, πέρα από την επίσημη Πολιτεία και 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο ίδιος ο πολίτης. 

Ιστορικό δημιουργίας των ΤοΣΠΠα

Προϊστορία

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή νομίζω πως είναι χρή-

σιμη.

Αυτή ξεκινάει από αρκετά παλιά (από την Αμερική της 

δεκαετίας του ’60, με το γνωστό “Νόμος και Τάξη”) και, 

σε ό,τι τουλάχιστον αφορά την Ευρώπη, έχει ως επίκε-

ντρο τη Γαλλία. Κι όσο κι αν φαντάζει παράξενο ξεκι-

νούν από τον Μάη του ’68. Υπουργός Παιδείας τότε ο 

Alain Peyrefitte. Λίγα χρόνια αργότερα, ως Υπουργός 

Δικαιοσύνης, σύστησε μια Επιτροπή για τη μελέτη των 

τρόπων αντιμετώπισης της βίας, η οποία κατέληξε στην 

Υποβολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Έκθε-

σης της με τίτλο «Απαντήσεις στη Βία». Ακολούθησε η 

ψήφιση, τον Φεβρουάριο του 1981, του Νόμου με τίτ-

λο «Ασφάλεια και Ελευθερία», μετά από την έγκριση 

του από την Βουλή και τη Γερουσία και την κρίση του 

από το Συνταγματικό Συμβούλιο ως σύμφωνου προς το 

Σύνταγμα. Χαρακτηριστικό του νόμου – όπως σημειο-

λογικά προκύπτει και από την πρόταξη της ασφάλειας 

έναντι της ελευθερίας στον τίτλο του – ήταν ο έντονα 

κατασταλτικός του χαρακτήρας, πράγμα που οδήγησε 

του Ιάκωβου Φαρσεδάκη
Ομότιμου Καθηγητή Εγκληματολογίας 
Παντείου Πανεπιστημίου 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΗ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟ
ΣΠΠΑ
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το μέλος της Επιτροπής Καθηγητή Jacques Léauté1, να 

παραιτηθεί. Σφοδρότατες ήταν και οι γενικότερες αντι-

δράσεις που προκάλεσε το Σχέδιο Νόμου όταν κατατέ-

θηκε προς ψήφιση.  Χαρακτηριστικός των αντιδράσε-

ων, ο αριθμός των 480 τροπολογιών που κατατέθηκαν, 

κατά τη συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση.

Τρείς μήνες αργότερα έγινε η γνωστή πολιτική αλλα-

γή στη Γαλλία. Ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης Robert 

Badinter, παρότι τυπικά κατάργησε τον νόμο, ουσιαστι-

κά διατήρησε στο νέο νόμο τις περισσότερες διατάξεις 

του, σε ορισμένα μάλιστα σημεία τον κατέστησε αυστη-

ρότερο. Και τούτο γιατί το φαινόμενο του φόβου του 

εγκλήματος ήταν διάχυτο στην κοινωνία.

Όμως – κι εδώ αρχίζει η Ιστορία, τα πράγματα είχαν πά-

ρει μια άλλη τροπή. Νέοι πρωταγωνιστές ήταν πλέον οι 

Δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων, οι οποίοι διεκδίκησαν 

και πήραν στα χέρια τους την πρωτοβουλία. Μέσα στα 

πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης λειτουργεί, όπως 

γνωρίζετε, η Σύνοδος των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-

διοίκησης των χωρών-μελών. Οι ζυμώσεις μεταξύ τους, 

τα πορίσματα μιας σπουδαίας Εγκληματολογικής Διά-

σκεψης, στα οποία τονιζόταν η σημασία της Πρόληψης, 

αλλά και άλλων συναφών εργασιών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, οδήγησαν ένα φωτισμένο Δήμαρχο και βου-

λευτή, στενό φίλο του Προέδρου Μιτεράν, τον Gilbert 

Bonnemaison, ακολουθούμενο από πολλούς άλλους 

Δημάρχους μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, να ιδρύσουν, 

στην Βαρκελώνη το 1987, το «Ευρωπαϊκό Φόρουμ για 

την ασφάλεια των πόλεων» (EFUS), σπουδαία ΜΚΟ, με 

βάση το γαλλικό δίκαιο. Είχε προηγηθεί η υποβολή στον 

Γάλλο Πρόεδρο, το 1982, της Έκθεσης της Επιτροπής 

1 Ο ίδιος έσπευσε να εκδώσει τις δικές του θέσεις στο βιβλίο του 
“Notre violence”, που μεταφράσθηκε και στα ελληνικά από την Ηρώ 
Σαγκουνίδου-Δασκαλάκη με τον τίτλο “Η ανθρώπινη βία”, στη σειρά 
«Βιβλιοθήκη Εγκληματολογίας» της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Δημάρχων για την Ασφάλεια, υπό τη Διεύθυνση του, 

γνωστής ως Έκθεσης Bonnemaison. Η Έκθεση συνι-

στούσε την συνεργασία του Κράτους με τους Δήμους 

για την λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση της εγκλημα-

τικότητας, μέτρων κατ’ εξοχήν, προληπτικών. Σε εφαρ-

μογή των υποδείξεων της Έκθεσης, δημιουργήθηκε μια 

πυραμιδοειδής δομή, με ένα Εθνικό Συμβούλιο Πρό-

ληψης της Εγκληματικότητας στην κορυφή και, κάτω 

από αυτό, Νομαρχιακά και Δημοτικά Συμβούλια, με 

Προεδρία του Δημάρχου στα τελευταία.

Ο Bonnemaison διατήρησε την Διεύθυνση του Φό-

ρουμ μέχρι το 2005, τον διαδέχθηκε ο Michel Marcus 

μέχρι το 2016, κι αυτόν, έκτοτε μέχρι και σήμερα, η 

Elisabeth Johnston. Είχα την τύχη να συνεργασθώ από 

την αρχή με το Φόρουμ, στο οποίο κλήθηκα να μετά-

σχω ως μέλος του επιστημονικού του Συμβουλίου, του 

ονομασθέντος “Αναλυτικού Κολλεγίου για την αστεα-

κή ασφάλεια”2, υποθέτω λόγω της εμπλοκής μου, υπό 

την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα, στις εργασίες του  

Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Με βάση τη συνολική εποπτεία των ανά τον κόσμο 

σχετικών ερευνών και τη γενικότερη εμπειρία μου από 

τη συμμετοχή μου, επί δεκαετίες, στις εργασίες και της 

2 Το “Αναλυτικό Κολλέγιο” είναι υπεύθυνο για μια σειρά σημαντικών 
εκδόσεων σε τρεις γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά). 
Ενδεικτικά αναφέρω τα βιβλία: Security and Democracy - Sécurité 
et Démocratie; Faces of Justice and Poverty in the City – Justices, 
villes, pauvreté; Urban Safety and the Elderly – Personnes âgées et 
sécurité urbaine; Sécu, Cities, Women – Sécu, Cités, Femmes; Police 
Forces in Europe and Urban Safety – Polices d’ Europe et sécurité 
urbaine; Nouvelles formes decriminalité urbaine, nouvelles formes de 
justice -  Nuevas formas de criminalidad urbana, nuevas formas de 
justicia. κλπ. Τα περισσότερα από αυτά  ήταν καρπός εκτεταμένων 
συζητήσεων κατά την διάρκεια των ανά τις διάφορες Πόλεις της 
Ευρώπης Συνεδρίων του Φόρουμ, στο οποίο μετέχουν περισσότερες 
από 220 ευρωπαϊκές πόλεις, από όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και 
συνεργάζονται αρμονικά μέσα στους κόλπους του Φόρουμ, το 
οποίο έχει συμβουλευτικό στάτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ 
έχει στάτους συμμετόχου στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
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Επιτροπής για την Πρόληψη του Εγκλήματος του Ο.Η.Ε. 

στη Βιέννη και ως εκπροσώπου της χώρας μας στο «Ευ-

ρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Εγκλήματος» έχω 

καταλήξει πως μόνη ορθή λύση είναι η Πρόληψη, και 

μάλιστα η Κοινωνική. Αυτό ευαγγελιζόμαστε, εδώ και 

χρόνια, οι συνάδελφοί μου στον Τομέα Εγκληματολο-

γίας του Παντείου και εγώ. Η Εγκληματολογική Σχολή 

των Αθηνών, όπως μερικοί συνάδελφοι από το εξωτε-

ρικό μας αποκαλούν, ουσιαστικά έχει ως κύριο χαρα-

κτηριστικό της την επίμονη προώθηση της ιδέας αυτής, 

μέχρις ότου οι νομοθετούντες καταλήξουν και αυτοί 

στην υιοθέτηση της Πρόληψης ως κυρίου μέσου Αντε-

γκληματικής Πολιτικής.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ1

Το κείμενο που ακολουθεί, μαζί με τα δύο άλλα που το 
συνοδεύουν, υποβλήθηκαν (με αντίστροφη σειρά) από 
τον γράφοντα τον Ιανουάριο 2010 προς τη νέα τότε πο-
λιτική και αστυνομική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης (Κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου) και απετέλε-
σαν την Έκθεση Πεπραγμένων ως προς τις δράσεις που 
αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο 2004-2006 και 2009 
για την κοινωνική πρόληψη της παραβατικότητας, από 
την ad hoc Ομάδα Δράσης και, εν συνεχεία, από το Κε-
ντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας, στα 
ο οποία ο γράφων ήταν Πρόεδρος.
Το κείμενο παρατίθεται στη μορφή με την οποία κατα-
τέθηκε στο Υπουργείο, η δε εδώ αναδημοσίευσή του 
κρίθηκε χρήσιμη, καθώς πρόκειται για μια γενικότερη 
θεωρητική εισαγωγή  σχετικά με το τι μπορούν να επι-
διώξουν και πώς μπορούν να λειτουργήσουν τα Τοπικά 
Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα). 
Εξάλλου, τα δύο  συνοδευτικά έγγραφα έχουν και αυτά 
τη σημασία τους, διότι παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικό-
να για τον τρόπο εφαρμογής στην πράξη των θεωρητικών 
προδιαγραφών που παρουσιάζονται στο κυρίως κείμενο 
(κατωτέρω).
Ο αναγνώστης του κειμένου αυτού και των δύο 

1 Η εισήγηση αυτή παρουσιάσθηκε σε Ημερίδα που διοργανώθηκε 
από τη Μ.Κ.Ο. Κοινωνικής Παρέμβασης και Σχεδιασμού "Αθηνά" στην 
Αθήνα την 19.12.2009, με θέμα "Ευάλωτοι απέναντι στο έγκλημα: Ο 
προληπτικός χαρακτήρας της Κοινωνίας των Πολιτών".

του Νέστορα Ε. Κουράκη

Καθηγητή Νομικής Σχολής Αθηνών 
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συνοδευτικών εγγράφων μπορεί εύκολα να αντιληφθεί 
την τεράστια προσπάθεια που καταβλήθηκε, αλλά και 
την απήχηση που είχε τότε στους πολίτες και την τοπική 
αυτοδιοίκηση ο θεσμός των ΤοΣΠΠα. Ωστόσο, ανάλογη 
ανταπόκριση δεν μπορεί να λεχθεί ότι επέδειξε την ίδια 
περίοδο και η Πολιτεία, ειδικότερα δε οι τότε ηγεσίες του 
αρμόδιου Υπουργείου, για εμπέδωση και ενδυνάμωση 
του θεσμού στη συνείδηση των πολιτών, π.χ. με τη οργά-
νωση μιας μόνιμης γραμματείας μέσα στο Υπουργείο και 
την προβολή του θεσμού με ενημερωτικά σποτάκια μέσω 
των ΜΜΕ, όπως είχε κατ’ επανάληψη ζητηθεί τότε. Συνα-
κόλουθα, ο θεσμός από το 2010 και μετά, ίσως και λόγω 
της οικονομικής κρίσης που αποσυντόνισε το Κράτος, 
περιέπεσε σε παρακμή και δεν υπήρξε έκτοτε κάποια συ-
νέχιση της λειτουργίας του. Κρίμα, διότι έτσι απέμεινε ως 
μόνος τρόπος αντίδρασης απέναντι στη μικρή και μεσαία 
παραβατικότητα η ποινική καταστολή, η οποία όμως δεν 
εκριζώνει τους γενεσιουργούς παράγοντες της παραβα-
τικότητας, όπως αντίθετα επιτυγχάνει η κοινωνική πρόλη-
ψη, αλλά αντιθέτως τους επιτείνει λόγω του συνήθως τι-
μωρητικού της χαρακτήρα, διαιωνίζοντας έτσι τον φαύλο 
κύκλο της εκατέρωθεν βίας. 

Η συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση του 

εγκλήματος και τα τοπικά συμβούλια πρόληψης της πα-

ραβατικότητας (περ. Ποινικός Λόγος, 5: 2005, 393 – 396)
Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι η αντιμετώπιση 

της μικρής και μέσης εγκληματικότητας  πρέπει κυρίως 

να στοχεύει στην κοινωνική πρόληψη μέσα στις τοπικές 

κοινωνίες. Δηλαδή, να επιδιώκει τη συνεργασία περισ-

σότερων τοπικών κοινωνικών φορέων για την επίλυση 

βασικών κοινωνικών προβλημάτων που οδηγούν ορι-

σμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε παραβατική 

συμπεριφορά. 

 Συνακόλουθα, τρεις είναι οι βασικές ιδέες που 

διαπερνούν τις νεότερες αντιλήψεις για την αντιμετώ-

πιση της συνήθους εγκληματικότητας:

•	Ότι η αντιμετώπιση του εγκλήματος πρέπει να 

γίνεται προπάντων όχι με καταστολή, όταν 

δηλ. έχει πλέον συμβεί το κακό, αλλά με πρό-

ληψη, και μάλιστα, ακόμη και σε περιοχές με 

μειωμένη εγκληματικότητα·

•	Ότι η πρόληψη του εγκλήματος μπορεί να αφο-

ρά τη λήψη μέτρων για την εξάλειψη των ευ-

καιριών που ευνοούν τη δράση του εγκλημα-

τία (περιστασιακή πρόληψη, π.χ. τοποθέτηση 

θωρακισμένης πόρτας στο σπίτι μας), αλλά 

κυρίως πρέπει να αποβλέπει στην καταπολέ-

μηση των κοινωνικών παραγόντων που ευνο-

ούν την εξώθηση προς το έγκλημα ορισμένων 

συμπολιτών μας, κυρίως όσων ανήκουν στις 

λεγόμενες «ευπαθείς» κοινωνικές ομάδες, 

όπως αποφυλακισμένοι, ουσιοεξαρτημένοι, 

αλλοδαποί, πένητες, εγκαταλελειμμένοι ή 

κακοποιημένοι ανήλικοι κ.λπ. (κοινωνική πρό-
ληψη, π.χ. ηθική και ιατρική στήριξη σε ουσιο-

εξαρτημένους)· 

•	Ότι κύριο ρόλο στην πρόληψη του εγκλήματος 

μπορεί να διαδραματίσει, πέρα από την επί-

σημη Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

και ο ίδιος ο πολίτης. Η συμμετοχή αυτή των 

πολιτών στην πρόληψη του εγκλήματος δεν 

μπορεί, ασφαλώς να έχει τη μορφή της αυ-

τοδικίας ή του «χαφιεδισμού», αφού τέτοιες 

συμπεριφορές δεν επιτρέπονται σε μια δικαι-

οκρατούμενη κοινωνία. Κυρίως η συμμετοχή 

αυτή πραγματώνεται είτε με τη λήψη από τον 

πολίτη ουσιαστικών πρωτοβουλιών και μέ-

τρων, ώστε να αποφεύγει -σε ατομικό επίπε-

δο- τη θυματοποίησή του (π.χ. να μην αφήνει 
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την τσάντα του στο κάθισμα του συνοδηγού ή 

στο πίσω κάθισμα όταν οδηγεί το αυτοκίνητό 

του), είτε και με την ενεργό εθελοντική δράση 

του -σε ομαδικό επίπεδο- για την προώθηση 

του έργου ενός Τοπικού Συμβουλίου Πρόλη-

ψης της Παραβατικότητας. Ενώ δηλ. η Πολι-

τεία χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις της 

αντεγκληματικής πολιτικής, οι πολίτες, σε συ-

νεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την το-

πική αστυνομία και τους κοινωνικούς φορείς, 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εφαρ-

μογή πολιτικών σε επιμέρους περιοχές, ώστε 

να εμπεδωθεί ένα αίσθημα αλληλεγγύης με-

ταξύ των πολιτών και, ταυτόχρονα, ένα αίσθη-

μα ασφάλειας (με συνακόλουθη τη μείωση 

του φόβου του εγκλήματος), ώστε οι πολίτες 

να μπορούν να απολαμβάνουν απερίσπαστοι 

οποιοδήποτε από τα θεμελιώδη δικαιώματά 

τους, καθώς και να έχουν μια καλύτερη ποι-

ότητα ζωής2*. 

2 *Για όσα ακολουθούν βλ. Γ. Πανούση, Έγκλημα και Τοπική Κοινω-
νία, Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας, 1993· Θεόδ. Π. Παπαθεοδώρου, Δημό-
σια Ασφάλεια και Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα: Νομική Βιβλι-
οθήκη, 2002, σελ. 286 επ. και του ιδίου, μελέτη στο περ. «Ποινικός 
Λόγος» 2004, 2473-2484· Χρ. Ζαραφωνίτου (Chr. Zarafonitou), “New” 
tendencies in prevention policy in Greece, εις: Τιμ. Τόμο για την Αλί-
κη Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου, τ. Β’, Αθήνα/ Βρυξέλλες: Νομική 
Βιβλιοθήκη/Bruylant, 2003, 1563-1573 και της ιδίας, Πρόληψη της 
εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 
2003, ιδίως σελ. 101 επ. Για άλλες παρόμοιες πρακτικές και προγράμ-
ματα στην αλλοδαπή βλ. π.χ. David Farrington, Effective Programs 
to Counter Juvenile Delinquency, περ. «Ποινικός Λόγος» 2001, 2621-
2631· Per-Olof H. Wilkström (ed.), Crime and Measures against Crime 
in the City, Stockholm, 1990·Irvin Waller (ed.), 100 Crime Prevention 
Programs to Inspire Action Across the World, International Center 
for the Prevention of Crime, Montreal Canada, 1999·Ol. Barchechat/ 
Dan. Sanfaçon, Evaluating Prevention: Elements for an Alternative 
Approach, International Center for the Prevention of Crime, 
Montreal Canada, February 2003· βλ. επίσης, για αντίστοιχες μελέτες 
και έρευνες στις Η.Π.Α., την ιστοσελίδα του αμερικανικού Υπουργείου 
Δικαιοσύνης: www.ojp.usdoj.gor/nij, καθώς και  (μελέτη του Lawrence 
W. Sherman, Communities and Crime Prevention, 1993).    

 Η ιδέα για τη σύσταση Τοπικών Συμβουλίων 

Πρόληψης της Παραβατικότητας και για ενεργό συμ-

μετοχή του πολίτη στην πρόληψη του εγκλήματος είναι 

σχετικά νέα και εμφανίσθηκε στην Ευρώπη και αλλού 

κατά τη δεκαετία του ’80 τόσο μέσα στους κόλπους του 

Συμβουλίου της Ευρώπης3**, όσο και στις περισσότερες 

Ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. Γαλλία (Επιτροπή Δημάρχων 

υπό τον Gilbert Bonnemaison το 1982, γαλλ. Διάταγμα 

της 8.6.1983 κ.λπ.) και Αγγλία (από το 1984). Μάλιστα τα 

τελευταία χρόνια έχει ιδρυθεί ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο  

για Πρόληψη του Εγκλήματος (EUCPN, δηλ. EU Crime 

Prevention Network), που συντονίζει τη δράση των κρα-

τών στον τομέα αυτόν και καθιστά ευρύτερα γνωστές 

τις λεγόμενες «καλές πρακτικές» που εφαρμόζουν διά-

φορες χώρες για την πρόληψη της παραβατικής συμπε-

ριφοράς (π.χ. τρόποι αντιμετώπισης βανδαλισμών στα 

σχολεία).

 Ενόψει αυτών των εξελίξεων αντίστοιχες πρω-

τοβουλίες έλαβε και ο Έλληνας Νομοθέτης, αρχικά 

με τη σύσταση ενός πολυπληθούς Συμβουλίου Πρό-

ληψης της Εγκληματικότητας (ν. 1738/1988), που όμως 

δεν μπόρεσε να λειτουργήσει, και στη συνέχεια με τη 

νομοθετική πρόβλεψη για ίδρυση τοπικών Συμβουλίων 

Πρόληψης της Παραβατικότητας σε Δήμους και Δια-

μερίσματα όλης της χώρας (ά. 16 ν. 2713/1999 και ΥΑ 

3002/1/14-στ’ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ΦΕΚ Β’ 

12/14.1.2002) καθώς και ενός Κεντρικού Συμβουλίου στο 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ά. 13 ν. 3387/2005), για να 

συντονίζει τη δράση των τοπικών Συμβουλίων.

3 **Βλ. ιδίως: Σύσταση (83)7 για τη συμμετοχή του κοινού στην αντε-
γκληματική πολιτική, Σύσταση R (87)19 για την οργάνωση της πρόλη-
ψης του εγκλήματος, καθώς και Συστάσεις 80 (2000) και 21 (2003) 
για τη δημιουργία δικτύων πρόληψης και συνεργασίας από δημοτικές 
υπηρεσίες, κοινωνικούς φορείς και πολίτες. Για την πλευρά αυτή δρά-
σεων του Συμβουλίου της Ευρώπης βλ. και Council of Europe, Urban 
crime prevention. A guide for local authorities, Strasbourg, July 2002.

http://www.ojp.usdoj.gor/nij
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Οι προσπάθειες για την ενθάρρυνση ίδρυσης και τον 

συντονισμό λειτουργίας τοπικών Συμβουλίων χρονο-

λογούνται από τον Απρίλιο 2002, οπότε συστήθηκε 

στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μία Ομάδα Διοίκη-

σης Έργου υπό τον Καθηγητή Γιάννη Πανούση (ΦΕΚ 

Β’ 521/29.4.2002 και Β’ 452/5.3.2004)4***. Τη σκυτάλη 

ανέλαβε από τον Σεπτέμβριο 2004 μία 15μελής Ομά-

δα Διοίκησης Έργου για την Πρόληψη της Παραβατι-

κότητας, υπό την ευθύνη του υπογράφοντος (ΦΕΚ Β’ 

323/30.8.2004). Στην Ομάδα αυτή ανατέθηκε ως απο-

στολή να προωθήσει τη σύσταση Τοπικών Συμβουλίων 

σε βασικούς Δήμους της χώρας. Ήδη προετοιμάσθηκε 

ένα λεπτομερές αλλά και εύκολο στη χρήση του Εγχει-

ρίδιο, με:

•	 οδηγίες για τη σύσταση και λειτουργία τοπικών 

Συμβουλίων, 

•	 συμβουλές στους  πολίτες για το πώς να απο-

φεύγουν τη θυματοποίησή τους, 

•	 καταγραφή χρήσιμων διευθύνσεων και τηλε-

φώνων για έγκαιρη επίλυση προβλημάτων που 

μπορούν να οδηγήσουν στην παραβατικότητα 

(π.χ. κέντρα και συμβουλευτικοί σταθμοί για 

αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης), καθώς και

•	 συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις για τις πα-

ρεμβάσεις στις οποίες μπορούν να προβαί-

νουν τα τοπικά Συμβούλια, ώστε να μειώσουν, 

κατά το δυνατόν, την παραβατικότητα  στις 

περιοχές τους. 
Το κείμενο αυτού του εγχειριδίου υπάρχει και στην ιστο-
σελίδα www.niotho-asfalis.gr.
 Σημειώνεται ότι η Ομάδα αυτή, με διαφορετι-
κή εν μέρει σύνθεση, μετεξελίχθηκε σε Κεντρικό 

4 ***Ενα «Πλαίσιο Βασικών Αρχών Λειτουργίας για τα Τοπικά 
Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας», που καταρτίσθηκε 
από την εν λόγω Ομάδα Διοίκησης Έργου, βλ. στο περ. «Ποινική 
Δικαιοσύνη» 2002, 589-590.

Συμβούλιο Πρόληψης Της Παραβατικότητας και λει-
τούργησε με αποτελεσματικότητα έως τον Ιούλιο 2007, 
διοργανώνοντας συνέδρια, συμβάλλοντας στην ίδρυση 
Τοπικών Συμβουλίων (ήδη έχουν συσταθεί περί τα 75 σε 
όλη την Ελλάδα, όπως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, 
τον Βόλο, την Πάτρα, τη Φλώρινα, τη Δράμα, τη Θήβα, 
τα Γρεβενά κ.λπ.), καλλιεργώντας την επικοινωνία με ad 
hoc κοινωνικούς φορείς, όπως ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., και αναλαμ-
βάνοντας πρωτοβουλίες ώστε ο θεσμός των Τοπικών 
Συμβουλίων να συμπεριληφθεί στον νέο Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων. 
 Για την καλύτερη λειτουργία των Τοπικών Συμ-
βουλίων χρήσιμο είναι να επιτευχθεί μια συνεχής επι-
κοινωνία με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου 
και να ορισθεί από την εν λόγω υπηρεσία κάποιος κοι-
νωνικός λειτουργός, κοινωνιολόγος ή ψυχολόγος (συνή-
θως ονομάζεται «εμψυχωτής») ως σύνδεσμός της με το 
τοπικό Συμβούλιο. Ο ειδικός αυτός επιστήμονας (κατά 
προτίμηση κάποιος που ασχολείται στην κοινωνική υπη-
ρεσία με τις «ευπαθείς ομάδες» της περιοχής) θα έχει 
ως αποστολή του:
 • αφενός να παρακολουθεί τη γενική εικόνα 
της εγκληματικότητας στην περιοχή του και να θέτει 
υπόψη του Συμβουλίου τα κοινωνικά εκείνα προβλή-
ματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ώστε να μην 
οδηγήσουν σε παραβατικότητα (π.χ. εγκαταλειμμένα ή 
κακοποιημένα παιδιά σε κάποιες οικογένειες), και
 • αφετέρου να μεριμνά για την υλοποίηση των 
αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με 
τις Δημοτικές Αρχές. 
 Εξάλλου, το ίδιο το Τοπικό Συμβούλιο θα έχει 
ως βασικό του έργο να ενισχύει συνεργασίες με την κοι-
νωνική υπηρεσία του Δήμου, τις αστυνομικές και εισαγ-
γελικές αρχές (όταν αυτές ενεργούν για εξωδικαστη-
ριακή επίλυση διαφορών: ά. 25§4 περ. α’ Οργανισμού 
Δικαστηρίων και ά. 45Α ΚΠΔ)5****, συλλόγους γονέων, 
θεραπευτικές κοινότητες και φορείς για την πρόληψη 
των ναρκωτικών ουσιών, κέντρα επανένταξης κρατου-
μένων, γραφεία ΟΑΕΔ, ομοειδή Συμβούλια άλλων 

5 ****Για την εξωδικαστηριακή επίλυση διαφορών σε ποινικό επίπεδο 
βλ. ιδίως Δεσπ. Γ. Σακκαλή, Διευθετήσεις, Μια προσέγγιση στα θέμα-
τα συμφιλίωσης και αποζημίωσης από αξιόποινες πράξεις, εις: Ν. Ε. 
Κουράκη (επιμ.), Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας 
(σειρά «Ποινικά», αρ. 42), 1994, σελ. 205-236: 222.

http://www.niotho-asfalis.gr
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(όμορων) Δήμων, φωτισμένους ιεράρχες, οργανώσεις 
μεταναστών και νεολαίας Δικηγορικούς Συλλόγους, 
Πανεπιστημιακά Τμήματα κ.λπ., και να προχωρεί, μέσα 
στο πλαίσιο αυτής της «διεταιρικότητας» (partnership, 
partenariat) σε μια «κοινωνική» αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων, χωρίς δηλ. μηνύσεις και γενικότερη 
εμπλοκή της Ποινικής Δικαιοσύνης. Μάλιστα, εκπρόσω-
ποι αυτών των φορέων ή και πολίτες με ειδικές γνώσεις 
σ’ αυτά τα θέματα μπορούν να αποτελέσουν τα μέλη 
ενός τέτοιου Τοπικού Συμβουλίου, που κατά νόμο κυ-
μαίνονται από 5 έως 11.
 Κοντά στον προαναφερθέντα ειδικό επιστή-
μονα, τον «εμψυχωτή», θα μπορούσε να δημιουργηθεί 
μια ολόκληρη ομάδα εθελοντών που θα λειτουργούν επί 
καθημερινής βάσεως ως αποδέκτες πληροφοριών για 
προβλήματα παραβατικότητας με κοινωνικές προεκτά-
σεις (π.χ. προβλήματα σχολικής και εξωσχολικής βίας) 
και που θα προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα 
αυτά με συναινετικό τρόπο. Ορισμένοι από αυτούς 
τους εθελοντές, σε συνεργασία με τον εμψυχωτή και με 
μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, θα μπορούσαν να βοη-
θούν, ανάλογα με την επαγγελματική τους εξειδίκευση 
και εμπειρία (π.χ. ψυχολόγοι):
• ως σύμβουλοι των μαθητών και γονέων στα σχολεία 
για τυχόν προβλήματα στις γονεϊκές σχέσεις αλλά στο 
ίδιο το σχολείο (σχολική βία), 
• ως «διαμεσολαβητές» σε αστυνομικά τμήματα (π.χ. 
πρώην δικαστικοί λειτουργοί) για την επίτευξη προσέγ-
γισης δράστη και θύματος (κυρίως όσον αφορά τα κατ’ 
έγκληση διωκόμενα εγκλήματα),
• ως «επόπτες» των εξωτερικών χώρων στα σχολεία και 
διοργανωτές πρωτοβουλιών για τον ελεύθερο χρόνο 
των ανηλίκων (π.χ. διοργάνωση θεατρικών παραστάσε-
ων με μαθητές), 
• ως συμπαραστάτες στην εξεύρεση εργασίας νεαρών 
ανέργων ή και αποφυλακιζομένων,
• ως διοργανωτές εκδηλώσεων για καταπολέμηση της 
ξενοφοβίας (π.χ. διοργάνωση ενός φεστιβάλ λαϊκών χο-
ρών και μουσικής από περισσότερες γειτονικές χώρες),
• ως επόπτες και συντονιστές στην έκτιση εξωιδρυμα-
τικών ποινών από καταδικασθέντες (π.χ. κοινωφελής 
εργασία σε Δήμους, κατ’ ά. 82§6 ΠοινΚ), 
• ως αρωγοί σε θύματα εγκληματικών ενεργειών, κ.λπ.

 Ευνόητο είναι ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλί-

ες μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από την Ευρωπα-

ϊκή Ένωση στο πλαίσιο κοινοτικών προγραμμάτων για 

τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μάλιστα υπάρχουν ειδικοί  

επιστήμονες που δέχονται να καταρτίσουν τη σχετική 

πρόταση και να πληρωθούν μόνον εφόσον εγκριθεί το 

πρόγραμμα6*****.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑ-

ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΣΠΠΑ)

(Άρθρο 13 ν. 3387/2005)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

Αθήνα, 28.1.2010 

Προς τους Αξιότιμους 

Κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη                                    

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη          

Κύριο Σπύρο Βούγια 

 Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Κύριο Ελευθέριο Οικονόμου

Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Με την ολοκλήρωση της θητείας του παρόντος Κε-

ντρικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας 

(Οκτώβριος 2008 έως Ιούνιος 2009) (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 364/ 

22.8.2008), κατά τη διάρκεια της οποίας κατέστη εφι-

κτό να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν 79 Τοπικών 

6 *****Τέτοια προγράμματα αναλαμβάνουν να προωθούν, π.χ. τα 
γραφεία των ειδικών επιστημόνων κ. Ιωάννη Σιδηρόπουλου, τηλ. 
6977.322.756 και κ. Αποστόλου Μαλλά, τηλ. 210.72.30.491.
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Συμβουλίων Πρόληψης τη Παραβατικότητας σε όλη την 

Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πάτρα, Φλώρινα, 

Δράμα, Θήβα, Γρεβενά, Κόρινθος κ.λπ.- επισυνάπτεται 

ως Παράρτημα Ι σχετικός πίνακας ιδρυθέντων Συμβου-

λίων), θεωρώ αναγκαίο να σας ενημερώσω για το έως 

τώρα έργο του Συμβουλίου, τις προοπτικές αλλά και τα 

ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν, ενόψει της 

υποχρέωσης που έχω για υποβολή ετήσιας έκθεσης για 

το έργο του Συμβουλίου, αλλά και ενόψει της εξαγγελ-

θείσας πρόσφατα πρόθεσής σας για ουσιαστική στήρι-

ξη της περαιτέρω λειτουργίας του θεσμού αυτού. Προς 

διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας για τους σκοπούς 

και τις προοπτικές του Συμβουλίου, επισυνάπτεται ως 

Παράρτημα ΙΙ εισήγηση του υπογράφοντος σε συνέδριο 

(Αθήνα, 19.12.2009), με θέμα: «Κοινωνική Πρόληψη της 

Παραβατικότητας και Τοπικές Κοινωνίας».

ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Όπως είναι γνωστό, το αρχικώς συσταθέν Κεντρικό 

Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας και, πριν 

από αυτό, η Ομάδα Διοίκησης Έργου για τα Τοπικά 

Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας, κατά την 

επί διετία σχεδόν προγενέστερη λειτουργία τους υπό 

την προεδρία (και πάλι) του υπογράφοντος και την αντι-

προεδρία της Καθηγήτριας Ευρυδίκης Μπέσιλα – Βήκα 

(Σεπτέμβριος 2004 έως Ιούλιος 2006), εξεπλήρωσαν 

σε σημαντικό βαθμό το έργο που τους ανατέθηκε και 

δημιούργησαν έτσι τις υποδομές επιτυχούς λειτουργί-

ας και του παρόντος Συμβουλίου, το οποίο, επομένως, 

είναι έως ένα βαθμό συνέχεια του προηγουμένου. Ειδι-

κότερα υπενθυμίζεται ότι κατά τη λειτουργία των προ-

γενέστερων αυτών δύο φορέων:

•	 Ολοκληρώθηκε η σύνταξη ενός "Οδηγού" μέσα 

στον οποίο συμπεριελήφθησαν: (α) συγκεκριμέ-

νες οδηγίες προς τους Δήμους για τη σύσταση 

και λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης 

της Παραβατικότητας, (β) συμβουλές που θα 

ήταν σκόπιμο να δοθούν από τις αρμόδιες υπη-

ρεσίες του κάθε Δήμου στους δημότες και τους 

εν γένει πολίτες, ώστε να βοηθήσουν κι εκείνοι με 

τη σειρά τους στην αποτροπή της καθημερινής 

εγκληματικότητας (κλοπές, διαρρήξεις, αρπαγή 

τσάντας κ.λπ.), και (γ) διευθύνεις και τηλέφωνα 

που είναι χρήσιμα στις αρμόδιες κοινωνικές υπη-

ρεσίες του Δήμου, αλλά και στους ίδιους τους 

πολίτες όταν έχουν προβλήματα κοινωνικού απο-

κλεισμού και παραβατικότητας (ουσιοεξαρτημέ-

νοι, αποφυλακισμένοι, άστεγοι κ.λπ.). Ο «Οδηγός» 

αυτός κυκλοφόρησε (χωρίς δαπάνη του Συμβου-

λίου) από τις εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα το 2006 

με επιμέλεια από τον υπογράφοντα και με τίτλο 

«Για να Νιώθουμε Ασφαλείς μέσα σε μια Κοινωνία 

Ενεργών Πολιτών. Πρακτικό Εγχειρίδιο για τη Νό-

μιμη Προστασία του Πολίτη από την Καθημερινή 

Παραβατικότητα».

•	 Δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα (www.
niotho-asfalis.gr) στην οποία, πέρα από τον προ-

αναφερθέντα Οδηγό Χρήσιμων Πληροφοριών, 

υπάρχουν επίσης αναλύσεις για διάφορα θέματα 

εγκληματικότητας και εκθέσεις για την κοινωνική 

πρόληψη της παραβατικότητας και για το έργο και 

τις "καλές πρακτικές" που ανέπτυξαν στην περιο-

χή τους και παρουσίασαν σε ειδική Ημερίδα, τον 

Μάιο 2006, οκτώ Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης 

της Παραβατικότητας σε αντίστοιχους Δήμους 

της χώρας (Τα Πρακτικά της Ημερίδας εκδόθη-

καν σε βιβλίο (χωρίς δαπάνη του Συμβουλίου) 

από τις εκδ. Αντ. Σάκκουλα το 2007, με επιμέλεια 
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του υπογράφοντα και με τίτλο «Τοπικά Συμβούλια 

Πρόληψης της Παραβατικότητας»). Ήδη η ιστο-

σελίδα αυτή ανανεώθηκε και εμπλουτίσθηκε με 

πρόσθετο υλικό από τον υπογράφοντα.

•	 Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για την κατοχύρωση 

και διάδοση του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων 
στους βασικούς Δήμους της χώρας, με αποτέλε-

σμα: (α) να λειτουργήσουν Συμβούλια στην Αθή-

να, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο και 

σειρά άλλων Δήμων, (β) να συμμετάσχουν οι επι-

κεφαλής της Ομάδας Εργασίας και του Κεντρι-

κού Συμβουλίου σε Ημερίδες και Συνέδρια στην 

Ελλάδα (π.χ. Πειραιάς, Ιούνιος 2005, Καλαμάτα, 

Ιούνιος 2005) αλλά και στο εξωτερικό, π.χ. σε συ-

νέδριο του κεντρικού συντονιστικού ευρωπαϊκού 

φορέα-δικτύου για την πρόληψη του εγκλήματος 

(EUCPN, Βουδαπέστη, Νοέμβριος 2005), (γ) να 

προωθηθεί μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και 

να ψηφισθεί ως άρθρο 84 στον Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων ειδική διάταξη που προβλέπει 

τη σύσταση Τοπικών Συμβουλίων σε όλους τους 

Δήμους της χώρας με πληθυσμό άνω των 3.000 

κατοίκων, (δ) να περιληφθεί στον νόμο 3387/2005 

ειδική διάταξη (ά. 13), με την οποία το Κεντρικό 

Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας, ως 

συντονιστικός φορέας των αντίστοιχων Τοπικών 

Συμβουλίων της χώρας, απέκτησε θεσμική νομική 

υπόσταση, υπό την εποπτεία αρχικά του Υπουρ-

γείου Δημόσιας Τάξης, στη συνέχεια του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών και, τώρα, του Υπουργείου Προ-

στασίας του Πολίτη. 

     Ήδη με την παρούσα σύνθεσή του και με 

επικεφαλής τον ίδιο Πρόεδρο και την ίδια Αντιπρόε-

δρο, το Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβα-

τικότητας προέβη κατά τη δεκάμηνη λειτουργία του 

σε ενέργειες μέσω των οποίων η όλη προσπάθεια, που 

είχε φθάσει σ' ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο τον 

Ιούλιο 2006, να αποκτήσει και πάλι δυναμική απογείω-

σης. Ειδικότερα: 

•	 Απεστάλησαν τρεις ενημερωτικές επιστολές του 
Προέδρου μαζί με πληροφοριακό υλικό σε όλους 
τους Δήμους της χώρας. Στην πρώτη επιστολή 

ενημερώσαμε για την αναγκαιότητα λειτουργί-

ας των Τοπικών Συμβουλίων και υπογραμμίσαμε 

τις ρυθμίσεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

(άρθρο 84) όπου προβλέπεται η σύσταση και ου-

σιαστική λειτουργία τους. Οι Δήμοι ανταποκρί-

θηκαν πράγματι σε αυτή την έκκληση και πολλοί 

υπήρξαν αυτοί που απέστειλαν απάντηση ότι 

συνέστησαν ήδη ή ότι πρόκειται σύντομα να συ-

στήσουν τέτοια Συμβούλια στην περιοχή αρμο-

διότητάς τους. Στη δεύτερη επιστολή διευκρινί-

σαμε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την απο-

στολή/ λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων και 

την ανάγκη για πρόσληψη «εμψυχωτών» στους 

Δήμους. Τέλος, με την τρίτη επιστολή αποστεί-

λαμε ένα μητρώο με τα στοιχεία επικοινωνίας 

όλων των εν τω μεταξύ ιδρυθέντων Τοπικών Συμ-

βουλίων της Χώρας μαζί με τα στοιχεία επικοι-

νωνίας ορισμένων Μ.Κ.Ο. με συναφείς σκοπούς. 

Σημειώνεται ότι οι συστάσεις τέτοιων Συμβου-

λίων, που έχουν ήδη φθάσει τα 79, συνεχίζονται 

ακόμη με ραγδαίους ρυθμούς, έτσι ώστε μόνο 

κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου 

2010 να μου ανακοινωθεί η ίδρυση τεσσάρων 

ακόμη Συμβουλίων στους Δήμους Κορινθίων, 

Σιθωνίας (Χαλκιδική), Αξιού (Θεσσαλονίκης) και 

Ελλησπόντου (Κοζάνης).
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•	 Πραγματοποιήθηκαν απευθείας επαφές με 
εκπροσώπους Δήμων, κυρίως με κοινωνικούς 
λειτουργούς, π.χ. από το Γαλάτσι, την Κρωπία, 

το Ηράκλειο Αττικής, αλλά και τη Ζάκυνθο, οι 

οποίοι προσκλήθηκαν στις συνεδριάσεις του Κε-

ντρικού Συμβουλίου και ενημερώθηκαν έτσι με 

άμεσο τρόπο για τους σκοπούς, τις δράσεις και 

τον τρόπο λειτουργίας ενός Τοπικού Συμβουλίου 

στην περιοχή τους. Επίσης, οργανώθηκαν από το 

Συμβούλιο συναντήσεις με δημοτικά συμβούλια 

και ομιλίες προς δημότες στις έδρες ορισμέ-

νων Δήμων, όπως ο Κορυδαλλός (27.5.2009) και 

η Αγία Βαρβάρα (29.6.2009), ώστε να υπάρξει 

άμεση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δη-

μοτικών αρχών και των πολιτών για το έργο και 

τους σκοπούς του Κεντρικού Συμβουλίου.

•	 Σε κάθε σχεδόν συνεδρίαση του Κεντρικού Συμ-

βουλίου έγινε πρόσκληση ειδικών επιστημόνων 

και εμπειρογνωμόνων και αναλύθηκαν από αυ-

τούς, όπως και από μέλη του Συμβουλίου, ζητή-
ματα που έχουν σχέση με την κοινωνική πρόληψη 
της παραβατικότητας στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Σκοπός αυτών των αναλύσεων υπήρξε όχι 

μόνο η ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου 

για πρωτοβουλίες και δράσεις προς αντιμετώ-

πιση κοινωνικών προβλημάτων, αλλά και η ευ-

αισθητοποίηση των προσκληθέντων στο έργο 

του Συμβουλίου, ώστε να αναπτυχθούν κοινές 

με αυτούς δράσεις. Αναπτύχθηκαν έτσι, μεταξύ 

άλλων, τα εξής θέματα, με ρυθμούς τεσσάρων 

συνεδριάσεων ανά μήνα: (α) Σχολική και εξω-

σχολική βία με έμφαση στο λεγόμενο bullying 

(Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης, Παν/μιο Αθη-

νών: 30.12.2008, Καθηγήτρια Αφροδίτη Ζουλι-

νάκη, Παν/μιοIndianapolis: 27.01.2009, Καθηγή-

τρια Ντόνα Παπαστυλιανού, Παν/μιο Θράκης: 

9.2.2009), (β)  Πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών 

ουσιών (Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Άννα Κοκκέβη, 

Παν/μιο Αθηνών: 26.01.2009, εκπρόσωποι του 

ΟΚΑΝΑ και του Συντονιστικού Οργάνου Δίω-

ξης Ναρκωτικών: 19.01.2009), (γ) Το πρόγραμμα 

της συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής 

στο Manchester του Ηνωμένου Βασιλείου με 

έμφαση στην κοινοτική αστυνόμευση (Ιωσήφ 

Καμπανάκης, Αστυνομικός Υποδ/ντής της Δ/

νσηςΔημ. Ασφάλειας/ΑΕΑΓ: 13.10.2008), (δ) Ο 

θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων στη Γαλλία, 

επίσης: Οι Τοπικές Συμβάσεις Ασφάλειας στη 

Γαλλία, και ακόμη: Ο εσωτερικός κανονισμός 

των Τοπικών Συμβουλίων στη Γαλλία (Βασ. Κων-

σταντόπουλος, Υποστράτηγος ε.α. Ελληνικής 

Αστυνομίας και μέλος του Συμβουλίου: αντί-

στοιχα, 20.10.2008, 12.01.2009 και 6.4.2009), (ε) 

Πρόληψη του εγκλήματος σε αστικές περιοχές. 

Ενημέρωση για τα πορίσματα και τις εργασίες 

του Συνεδρίου της  EUCPN στο Παρίσι στις 17 

και 18.11.2008 (Καθηγητής Ιάκωβος Φαρσεδά-

κης, Πάντειο Παν/μιο: 22.12.2008), (στ) Τριετές 

πρόγραμμα 2008 -2010 στρατηγικού και επι-

χειρησιακού σχεδιασμού της Ελληνικής Αστυ-

νομίας και συσχέτισή του με την πρόληψη της 

παραβατικότητας (Καθηγήτρια Ευρυδίκη Μπέ-

σιλα-Βήκα, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, Πά-

ντειο Παν/μιο: 10.11.2008), (ζ) Η Διαμεσολάβηση 

στην εξώδικη διαδικασία (Δημ. Κυριακαράκος, 

Δικηγόρος, Υποψ. Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών: 

24.11.2008), (η) Στατιστικά στοιχεία εγκληματι-

κότητας στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων (Χρ. 

Ντζούφρας, Αστυν. Δ/ντής της Δ/νσης Δημ. 

Ασφάλειας/ΑΕΑ και μέλος του Συμβουλίου: 
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1.12.2008), (θ) Παρουσίαση πιλοτικού προγράμ-

ματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσης του 

Δήμου Αθηναίων και προβλήματα παραβατικό-

τητας στα επιμέρους διαμερίσματα και, ακόμη, 

Πιλοτικά προγράμματα για την ανάδειξη του 

θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων (Μαργ. Μη-

τροπούλου, Εγκληματολόγος, εκπρόσωπος του 

Δήμου Αθηναίων στο Συμβούλιο: αντίστοιχα, 

6.11.2008 και 27.4.2009), (ι) Ο ρόλος και το έργο 

της Οργάνωσης «Η Κιβωτός Του Κόσμου» (από 

τον ιερέα Αντώνιο Παπανικολάου: 11.5.2009), (ια) 

Ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου για την ασφάλεια 

στο διαδίκτυο - ευρωπαϊκό πρόγραμμα Safer 

Internet Plus (με ομιλητή τον κ. Γεώργιο Κορ-

μά, Παιδίατρο, Επιστ. Συνεργάτη στο Κέντρο 

Πρόληψης και Υγείας του Παν/μίου Αθηνών, 

μέλος του Εθνικού Κέντρου Ασφαλείας Διαδι-

κτύου: 13.4.2009), (ιβ) Ο θεσμός των Τοπικών 

Συμβουλίων Νέων (με ομιλήτρια την κ. Μαδυτι-

νού, τότε εκπρόσωπο της Γραμματείας Νέας Γε-

νιάς: 25.5.2009), (ιγ) Οδική ασφάλεια, δράσεις 

και προοπτικές (Β. Δανέλλη-Μυλωνά από το 

ίδρυμα «Πάνος Μυλωνάς» 16.2.2009), (ιδ) Ο θε-

σμός της  Διαμεσολάβησης (Καθηγήτρια Βάσω 

Αρτινοπούλου, Πάντειο Παν/μιο 1.6.2009), (ιε) 

Παραβατικότητα και χρήστες υπηρεσιών ψυχι-

κής υγείας (Παύλος Θεοδωράκης, Ιατρός, εκ-

πρόσωπος του Δήμου Αθηναίων στο Συμβούλιο: 

2.2.2009), (ιστ) Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης 

της Παραβατικότητας στην Ευρώπη και ιδίως 

στη Γαλλία (Καθηγητής Θεόδ. Παπαθεοδώρου, 

Παν/μιο Πελοποννήσου: 23.2.2009), (ιζ) Τοπι-

κές πολιτικές πρόληψης. Θεωρητικές προσεγ-

γίσεις και «καλές πρακτικές» (Καθηγήτρια Χρ. 

Ζαραφωνίτου, Πάντειο Παν/μιο: 16.3.2009, (ιη) 

Κοινωνική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 

βίας (Φωτεινή Μηλιώνη, Δ.Ν., Εγκληματολόγος, 

Επιστ. Συνεργάτις Παν/μίου Αθηνών: 9.3.2009), 

(ιθ) Διαμόρφωση αποκεντρωμένων δομών το-

πικής πρόληψης της μικρομεσαίας εγκληματι-

κότητας (Καθηγήτρια Ευρυδίκη Μπέσιλα-Βήκα, 

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, Πάντειο Παν/

μιο: 23.3.2009), (κ) Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και η σημασία τους στην κοινωνική πρόληψη της 

παραβατικότητας (Μαρία Βασιλείου, Πρόεδρος 

του Κέντρου Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων: 22.6.2009) (κα) Πολιτικές πρόληψης της 

εξάρτησης και αγωγής της υγείας από τον Δήμο 

Αθηναίων (Jack Stanton, M.Sc. στη θεωρία της 

συμπεριφοράς: 22.6.2009), (κβ) Η πρόληψη της 

παραβατικότητας από τη σκοπιά της κοινωνίας 

των πολιτών (Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος και 

άλλοι εκπρόσωποι της Μ.Κ. Οργάνωσης «Κίνηση 

Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία»: 15.6.2009). 

Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω εισηγήσεις 

και αναλύσεις καταγράφηκαν με διεξοδικό 

τρόπο στα Πρακτικά του Συμβουλίου, ώστε να 

αξιοποιηθούν στη συνέχεια, ως παρακαταθήκη 

γνώσεων και καλών πρακτικών, από κάθε ενδι-

αφερόμενο.

•	 Έγιναν επίμονες και συνεχείς ενέργειες για 
την εξασφάλιση κοινοτικών ή άλλων προγραμ-
μάτων που θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση 
των Τοπικών Συμβουλίων και των "εμψυχωτών" 
τους, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην 

Υπουργική Απόφαση 50605/2008 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ   

364/22.08.2008, ιδίως στοιχ. στ΄, η΄, ια΄, ιβ΄ της 

Απόφασης) για το έργο του παρόντος Κεντρικού 

Συμβουλίου. Ιδίως οι προσπάθειες στρέφονται 

στην αξιοποίηση του Κοινοτικού Προγράμμα-
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τος "Prevention of and Fight Against Crime 

2007 – 2013", του οποίου η πρώτη ημερομηνία 

για κατάθεση προτάσεων έχει ορισθεί για την 

16.03.2009 και η δεύτερη την 31.07.2009. Το 

θέμα συζητήθηκε εκτεταμένα σε τρεις συνε-

δριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου, δύο με 

εισηγήτρια την κ. Ιωάννα Χαραλάμπους, Δικη-

γόρο, την 30.10.2008 και την 29.12.2008, και 

μία με τον κ. Μπολέτη, εκπρόσωπο της Δ/νσης 

Οικονομικών/ΑΕΑ και τον εμπειρογνώμονα κ. 

Ι. Σιδηρόπουλο την 12.01.2009, ήδη δε υποβλή-

θηκε εμπρόθεσμα, τον Ιούλιο 2009, η σχετική 

πρόταση σε συνεργασία με το Παν/μιο Κύπρου. 

Επίσης, έγινε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσω-

τερικών (υπεύθυνη η Διευθύντρια κ. Βασιλική 

Γιαβή, μέλος του Συμβουλίου) και κατατέθηκαν 

σχετικά αιτήματα με αντικείμενο τις δυνατό-

τητες: χρηματοδότησης της προσπάθειας για 

πρόσληψη «εμψυχωτών» μέσω των Κεντρικών 

Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών 

(κονδύλια που προορίζονται για τους ΟΤΑ), της 

εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος για 

την πρόσληψη "εμψυχωτών" κατά τα οριζόμενα 

από τον ν. 3250/2004 για τη "μερική απασχό-

ληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ν.π.δ.δ.", 

και της κατάρτισης προγραμματικών συμβάσε-

ων (πρόγραμμα "Θησέας") με σύμπραξη περισ-

σότερων Δήμων, κατ' ά. 225 Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (ν. 3643/2006) και ά. 6-12 κεφ. Β' ν. 

3274/2004. 

•	 Οργανώθηκε υπηρεσία Γραμματείας που μπορεί 

να διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις του 

Κεντρικού Συμβουλίου, απαντώντας στα τηλε-

φωνήματα και στις επιστολές και παρέχοντας, 

γενικότερα, κάθε αναγκαία πληροφορία στους 

ενδιαφερόμενους. Τα γραμματειακά αυτά κα-

θήκοντα εκπληρώνουν αφενός ο κ. Δημήτριος 

Μαλεβίτης, Αστυνόμος Α' στο 1ο Τμήμα Αντιμε-

τώπισης/ΑΕΑ, που είναι και ο Γραμματέας του 

Κεντρικού Συμβουλίου, και αφετέρου ο κ. Γεώρ-

γιος Μπουδούρης, Εισηγητής στο τμήμα Νομι-

κών Προσώπων Ιδρυμάτων και επιχειρήσεων της 

Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας των ΟΤΑ, με 

έδρα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τα Πρα-

κτικά του Συνεδρίου τηρούνται από τον κ. Νικ. 

Μαστροσταμάτη.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

•	 Δεν καταβλήθηκε εγκαίρως η αποζημίωση των 

Μελών, Αντιπροέδρου και προέδρου του Κε-

ντρικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να μείνουν 

απλήρωτα τα μέλη του Συμβουλίου επί μήνες 

(έως τον Ιανουάριο 2010). Το θέμα πρέπει να 

αντιμετωπισθεί με σοβαρότητα και κατά τη μελ-

λοντική λειτουργία του Συμβουλίου. Σημειώνε-

ται ότι η αρχική σχετική με το θέμα αυτό Κοινή 

Υπουργική Απόφαση, με αριθ. 2/78172/0022, 

είχε ήδη ετοιμασθεί και κατατεθεί για υπογραφή 

στη Γεν. Γραμματεία του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους από 31.10.2008, αλλά χωρίς έκτοτε 

να γίνει η παραμικρή ενέργεια μέχρι 22.01.2009, 

οπότε η Κ.Υ.Α. επεστράφη ανυπόγραφη λόγω 

αλλαγής Υπουργών…

•	 Δεν υπήρξε έγκριση ενός πλήρους Προϋπολο-

γισμού του Κεντρικού Συμβουλίου (εγκρίθηκαν 

μόνο τα κονδύλια για αμοιβές μελών Συμβουλί-

ου και για περιφερειακές ενημερωτικές επισκέ-

ψεις, ενώ οι λοιπές δαπάνες για επικοινωνιακή 

πολιτική και διοργάνωση ημερίδων επρόκειτο να 
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επανεξετασθούν σε μεταγενέστερο χρόνο). Ευ-

νόητο είναι ότι ο Προϋπολογισμός αυτός έπρεπε 

να είχε εγκριθεί στο σύνολό του με την αρχική 

συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου τον Αύ-

γουστο 2008, ώστε να είναι εφικτός ο έγκαιρος 

προγραμματισμός των δράσεων του Συμβουλί-

ου, πολύ περισσότερο μάλιστα αφού οι δράσεις 

αυτές που έμειναν εκτός χρηματοδότησης (π.χ. 

επικοινωνιακή πολιτική) ρητά ορίζονται ως καθή-

κοντα του Συμβουλίου και στην Υπουργική Από-

φαση (αντίστοιχα, στοιχ. ε΄).   

•	 Λόγω νομοθετικής δέσμευσης από το ά. 84 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δεν προβλέπεται 

αμοιβή για τα μέλη των επί μέρους Τοπικών Συμ-

βουλίων που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν 

(τα καθήκοντά τους προβλέπεται να είναι άμι-

σθα και τιμητικά). Προφανώς η ρύθμιση αυτή, 

παρά την έμφαση που αποδίδει στον θεσμό του 

εθελοντισμού, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι 

απόλυτη και ότι θα πρέπει να καλύπτονται κά-

ποια στοιχειώδη έξοδα όσων συμμετέχουν στα 

Συμβούλια, διαφορετικά ο θεσμός κινδυνεύει να 

καταλήξει σε αποτυχία. Προτείνεται επομένως η 

αναδιατύπωση της σχετικής διάταξης, ώστε να 

προβλεφθεί μία αμοιβή π.χ. 50 € μηνιαίως για 

κάθε μέλος που συμμετέχει στις συνεδριάσεις 

του Τοπικού Συμβουλίου, εφόσον βέβαια καλύ-

πτεται από το μέλος αυτό ένας ορισμένος αριθ-

μός συμμετοχών ανά μήνα.

•	 Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του 

θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων στη χώρα μας 

είναι η γνωστοποίησή του στο ευρύτερο κοινό 

μέσω ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών κοινωνι-

κών μηνυμάτων που θα μεταδοθούν δωρεάν 

από τα Μ.Μ.Ε. Προτείνεται, επομένως, η προ-

ώθηση μιας επικοινωνιακής πολιτικής του Κε-

ντρικού Συμβουλίου μέσω τέτοιων μηνυμάτων 

που θα αφορούν την παροχή συμβουλών στους 

πολίτες για να μη γίνουν θύματα εγκλήματος 

και που θα ετοιμασθούν είτε από διαφημιστικό 

γραφείο με το οποίο συνεργάζεται το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη, είτε από διαφημιστικό 

γραφείο που θα επιλεγεί με τις συνήθεις νόμι-

μες διαδικασίες. Αντίστοιχα, μπορούν να ετοι-

μασθούν ενημερωτικά τρίπτυχα για το έργο του 

Κεντρικού Συμβουλίου, τα οποία θα διανέμονται 

από τα ΚΕΠ, τα ΕΛΤΑ και άλλους συναφείς φο-

ρείς (το σχετικό κονδύλιο, όπως επισημάνθηκε 

ήδη ανωτέρω, δεν είχε προβλεφθεί καν στον 

προϋπολογισμό του Συμβουλίου).

•	 Για παρόμοιους λόγους αναγκαίο είναι να εκτυ-

πωθεί μέσω του Εθνικού Τυπογραφείου και να 

διανεμηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους Δή-

μους (άρα περί τα 1.500 αντίτυπα) το πληροφο-

ριακό υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα του 

Κεντρικού Συμβουλίου.   

•	 Χρήσιμο θα ήταν να μετέχει ως μέλος του Κε-

ντρικού Συμβουλίου ο εκάστοτε εκπρόσωπος 

της Ελλάδας στη διευρωπαϊκή αντίστοιχη συ-

ντονιστική οργάνωση ΕUCPN (Καθηγητής Ιά-

κωβος Φαρσεδάκης), ώστε να ενημερώνει την 

οργάνωση επί του έργου του Συμβουλίου και 

αντιστρόφως, να αποτελεί, δε, τον σύνδεσμο 

του Κεντρικού Συμβουλίου με αυτήν, σύμφωνα 

και με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση 

για το παρόν Συμβούλιο, στοιχ. γ΄.

•	 Απαραίτητο κρίνεται να υπάρχει ως μέλος, σε 

κάθε συνιστώμενο ή συσταθέν Τοπικό Συμβού-
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λιο, ένας κοινωνικός λειτουργός του αντίστοιχου 

Δήμου, οποίος θα απασχολείται ως "εμψυχωτής" 

του Συμβουλίου, συντονίζοντας τις δράσεις αυ-

τού του Συμβουλίου με τις δράσεις του Δημοτι-

κού Συμβουλίου και του Δημάρχου. Ευχής έργο 

θα ήταν να προσληφθούν τέτοιοι εμψυχωτές με 

βάση τα υπάρχοντα επιχειρησιακά προγράμμα-

τα του Υπουργείου Εσωτερικών (βλ. ανωτ.). Σε 

κάθε περίπτωση, μπορούν να ανατεθούν τέτοια 

καθήκοντα και στις υφιστάμενες κοινωνικές 

υπηρεσίες του κάθε Δήμου, έπειτα από απ' ευ-

θείας συνεννόηση του Υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη και του Υπουργού Εσωτερικών.

•	 Τελευταίο, αλλά και βασικότερο: Απαιτείται να 

ενισχυθεί η προσπάθεια του Κεντρικού Συμ-

βουλίου απ’ ευθείας από την πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου, π.χ. μέσω σύγκλησης τακτικών 

συναντήσεων με δημοτικούς άρχοντες για τα 

θέματα της τοπικής παραβατικότητας, ώστε να 

προσδοθεί το απαραίτητο κύρος στις δράσεις 

του Συμβουλίου και να προωθηθούν απρόσκο-

πτα οι δράσεις του. Επίσης θα πρέπει να απο-

κτήσει το Κεντρικό Συμβούλιο μία μονιμότερη 

δομή, με γραμματεία και επιστημονικούς συνερ-

γάτες, κατά τα πρότυπα, π.χ., της Εθνικής Επι-

τροπής Βιοηθικής (ά. 10 επ. ν. 2667/1998), ώστε 

να εκπληρώνει πλήρως και με διαχρονική συνέ-

χεια το έργο του, κυρίως, δε, να μεριμνά για την 

ουσιαστική λειτουργία των ιδρυομένων Τοπικών 

Συμβουλίων, παρέχοντας σε αυτά κατευθύνσεις 

και συμβουλές «καλών πρακτικών».

 Τα μέλη του παρόντος Κεντρικού Συμβουλίου 

αισθάνονται υπερήφανα για το έργο που έχουν επι-

τελέσει στο σύντομο χρονικό διάστημα της θητείας 

τους και παρά τον ελάχιστο προϋπολογισμό που τέθη-

κε όλα αυτά τα χρόνια στη διάθεση του Συμβουλίου. 

Θεωρούν όμως ότι εάν η Πολιτεία με τους αρμόδιους 

φορείς της δεν συνδράμει και αυτή με αποφασιστικό 

τρόπο στην επίλυση των ζητημάτων που επισημάνθη-

καν ανωτέρω, τότε το όλο εγχείρημα κινδυνεύει να 

περιπέσει σε μαρασμό και αποτυχία.

 Με κάθε τιμή

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης (Νομική Σχολή Αθηνών)

Πρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παρα-

βατικότητας κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2008 – Ιου-

νίου 2009

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Στον οποίο εμφαίνονται τα λειτουργούντα σε Δήμους 
της Χώρας Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας 
(Το.Σ.Π.Πα.) με τους εκπροσώπους αυτών (παραλείπο-
νται, ωστόσο εδώ, λόγω GDPR, τα ονόματα των ενλόγω 
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εκπροσώπων, ήτοι προέδρων ΤοΣΠΠα, δημάρχων, αντι-
δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, κοινωνικών λειτουρ-
γών, εγκληματολόγων, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, εκπαι-
δευτικών, κ.λπ., οι οποίοι συντόνιζαν τότε ή επρόκειτο 
να ξεκινήσουν σύντομα την υλοποίηση προγραμμάτων 
κοινωνικής πρόληψης της παραβατικότητας στους 100 
Δήμους της Χώρας οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον συμμετοχής). Ο πίνακας αυτός έχει αξία και από 
μιαν άλλη πλευρά, για να φανεί δηλ. με πόση θέρμη είχαν 
αγκαλιάσει τότε οι Δήμοι την ιδέα των ΤοΣΠΠα. Εκτός 
από το όνομα του κάθε Δήμου, παρατίθεται ενδεικτικά 
και το τηλέφωνο που διέθετε ο κάθε Δήμος εκείνη την 
περίοδο για επικοινωνία με το κεντρικό Συμβούλιο Πρό-
ληψης της Παραβατικότητας.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1.	 Δήμος Αγίου Δημητρίου 
 
210/9711920

2.	 Δήμος Κορυδαλλού 
 
210/4944492

3.	 Δήμος Ζεφυρίου 
 
210/2471020

4.	 Αθηναίων ( 7 Το.Σ.Π.Πα. ) 
 
210/3224069

5.	 Δήμος Ηλιούπολης 

      210/9923613

6.	 Δήμος Ραφήνας 

      6946 799 824

7.	 Δήμος Χολαργού 

210/6537489

8.	 Δήμος Αργυρούπολης 

210/9914530, 210/9927929

9.	 Δήμος Ασπροπύργου 

210/5576485

10.	 Δήμος Βάρης 
 
213/2030412, 210/9655067

11.	 Δήμος Γλυφάδας 
 
210/9624776

12.	 Δήμος Αγίας Βαρβάρας 
 
213/2019300, 213/2019307

13.	 Δήμος Πόρου 
 
22980/22045

14.	 Δήμος Κρωπίας 
 
210/6026441, 210/6026441

15.	 Δήμος Ζωγράφου 
 
210/7716387 
 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

16.	 Δήμος Θεσσαλονίκης 
 
2310/252691-2 και 22310/251.900

17.	 Δήμος Συκεών  
2310/679103
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18.	 Δήμος Κουφαλίων 
 
23910/21209

19.	 Δήμος Εύοσμου 
 
2310/758926

20.	 Δήμος Αγίου Γεωργίου 
 
6976432177

21.	 Δήμος Επανομής 
 
23920/41865 (εσωτ. 104)

22.	 Δήμος Λαγκαδά 
 
6977565580

23.	 Δήμος Πανοράματος 
 
6939530000

24.	 Δήμος Σταυρούπολης 
 
2310/507214, 2310/507212

25.	 Δήμος Θέρμης 
 
6944369977

26.	 Δήμος Μηχανιώνας 
 
23923/30300

27.	 Δήμος Πυλαίας 
 
2313/302603, 2313/302750

28.	 Δήμος Αμπελοκήπων 
 
2310/729602, 2310/729608

29.	 Δήμος Αξιού
 
23913/30016,30020 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

30.	 Δήμος Μυκόνου 
 
22890/22201

31.	 Δήμος Ερμούπολης 
 
22810/82543, 22810/88535

32.	 Δήμος Υδρούσας 
 
22820/71250, 22820/72172 
 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

33.	 Δήμος Γαζίου 
 
2813/400643 
 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

34.	 Δήμος Νέας Κυδωνίας 
 
28210/34218

35.	 Δήμος Κολυμβαρίου 
 
28240/22844, 28240/22474 Fax

36.	 Δήμος Πλατανιάς 
 
28210/83575 
 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

37.	 Δήμος Σητείας 
 
28433/40537 
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ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

38.	 Δήμος Φιγαλείας 
 
210/2111372 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

39.	 Δήμος Αποστόλου Παύλου 
 
23310/41428 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

40.	 Δήμος Πολυκάστρου 
 
6933437722, 23430/20481 
 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

41.	 Δήμος Πέτρας 
 
22530/41235 
 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

42.	 Δήμος Γαργαλιάνων 
 
6972842368 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

43.	 Δήμος Σερρών 
 
23210/55656

44.	 Δήμος Στρυμονικού 
 
23210/90260, 6977869772 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

45.	 Δήμος Πτολεμαΐδας 
 
6978467389

46.	 Δήμος Αιανής 
 
24613/52113

47.	 Δήμος Ελλησπόντου

24610/90362
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

48.	 Δήμος Θέρμου 
 
26443/60121, 6973342627 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

49.	 Δήμος Πύλης 
 
24343/50101 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

50.	 Δήμος Ξυλοκάστρου 
 
27433/60210, 6947892874

51.	 Δήμος Σικυωνίων 
 
27420/22587

52.	 Δήμος Κορινθίων

27413/61069 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

53.	 Δήμος Βόλου 
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24210/22745

54.	 Δήμος Νέας Ιωνίας 
 
24210/84337

55.	 Δήμος Μουρεσίου 
 
6936185110  
 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

56.	 Δήμος Ζακυνθίων 
 
26950/42215 
 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

57.	 Δήμος Ερέτριας 
 
22293/50110, 22290/62207 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

58.	 Δήμος Ελευθερών 
 
2510/839769

59.	 Δήμος Ελευθερούπολης 
 
25923/50036 
 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

60.	 Δήμος Θηβαίων 
 
22620/27681, 6932769488 
 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

61.	 Δήμος Προσοτσάνης 
 
25210/24375, 6973047548

62.	 Δήμος Δράμας 
 
25210/25699, 6936601816 
 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

63.	 Δήμος Δικαίου-Κω 
 
6977590351, 22423/60000

64.	 Δήμος Ηρακλειδών 
 
22420/51228, 22420/51777

65.	 Δήμος Καλυμνίων 
 
22430/51890, 6932582590 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

66.	 Δήμος Μόβρης 

      26933/60325 (κοινωνική υπηρεσία)

67.	 Δήμος Πατρέων 
 
2610/390960, 6936577966 
 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

68.	 Δήμος Φλώρινας 
 
23850/44313, 23850/44325 
 
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

69.	 Δήμος Γρεβενών 
 
24623/50868 
 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

70.	 Δήμος Καμμένων Βούρλων 
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22350/22300, 22350/23300, 6942414640

71.	 Δήμος Γοργοποτάμου

22310/82816 
 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

72.	 Δήμος Γιαννιτσών 
 
23823/50804 
 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

73.	 Δήμος Μεθώνης 
 
23530/41207, 23530/42013

74.	 Δήμος Πιερίας 
 
23513/52300, 23513/52308, 23513/52309 
 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

75.	 Δήμος Καλλονής 
 
22533/50215, 22530/24200, 22530/22288 
 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

76.	 Δήμος Σπαρτιατών 
 
27310/29947 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

77.	 Δήμος Αχιλλείων 
 
26613/61811, 6930565680 
 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

78.	 Δήμος Ποταμιάς 

 
24923/50600-1, 6976984166

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

79.	 Δήμος Σιθωνίας

2375/350100 & 2375/350111

ΠΙΝΑΚΑΣ

Στον οποίο εμφαίνονται οι 11 Δήμοι της Χώρας που 

σκοπεύουν να συστήσουν σύντομα Συμβούλια Πρό-

ληψης Παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Πα.)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Δήμος Γαλατσίου 

 

210/2223826

2. Δήμος Ελευσίνας 

 

210/5548398, 210/5542096

3. Δήμος Αγίας Παρασκευής 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

4. Δήμος Ξάνθης

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

5. Δήμος Γοργοποτάμου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

6. Δήμος Σουφλίου
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7. Δήμος Τριανδρίας

8. Δήμος Βερτίσκου

 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

9. Δήμος Λεχαινών

10. Δήμος Σκιλλούντος 

 

26250/22477 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

11. Δήμος Μουδανιών 

 

23733/50207 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης 

του Γιάννη Πανούση

Ομότιμου Καθηγητή Εγκληματολογίας

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τράβα το δρόμο σου
κι ας μη γνωρίζουν το όνομά σου
κι ας μη σε ξέρουν οι διαβάτες

Δ.Πιστικός, Ούτις

A. EIΣ-ΑΓΩΓΗ

Το έγκλημα συνδέεται με τον τόπο και το αστικό περι-

βάλλον (urban)1, άρα η πόλη δεν θα μπορούσε παρά να 

είναι το καλύτερο πεδίο εφαρμογής μιας κοινωνικής 

θεωρίας/πολιτικής .

Αν προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε την πόλη, θα 

βρεθούμε αντιμέτωποι με έννοιες χωροταξικές και 

πολιτισμικές, όπως το μέγεθος, η πυκνότητα, η ετερο-

γένεια, οι δραστηριότητες (ιδιωτικές και δημόσιες), ο 

κοινωνικός ιστός και ο έλεγχος2 (ο αυθόρμητος οικολο-

γικός έλεγχος στην κοινωνία του παραδοσιακού χωριού 

είναι εκ διαμέτρου αντίθετος  με την θεσμικά οργανω-

μένη άσκησή του στην πόλη)3. 

1 Βλ. Résolution ΟΗΕ “Prévention de la délinquance en milieu urbain” 

(Αυγ.1990).

2 Βλ. Γενικά χαρακτηριστικά της πόλης στο: Σ. Νικολαϊδου, Εισαγωγή 

στην Κοινωνιολογία του χώρου, Δημοσιεύματα Ελληνικής Εταιρείας 

Φιλοσοφικών Μελετών, Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 1976, σελ. 95-104.

3 Βλ. Οικολογικός έλεγχος στο: Σ. Νικολαϊδου, Εισαγωγή στην 

Κοινωνιολογία του χώρου, Δημοσιεύματα Ελληνικής Εταιρείας 

Φιλοσοφικών Μελετών, Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 1976, σελ.112.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 
ΔΙΑΡΚΕΣ ΒΛΕΜΜΑ*
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Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό και 

το είδος και το ύψος της εγκληματικότητάς της4.

Μέσα στην πόλη η έλλειψη πολεοδομικού5, επικοινωνια-

κού, κανονιστικού χώρου και χαρακτήρα6, η αναταραχή, 

η εκρυθμία και η αβεβαιότητα διαταράσσουν τις συναι-

σθηματικές στάσεις του πολίτη και διαμορφώνουν ανά-

λογα την ψυχική ισορροπία κι ευρυχωρία7. Ίσως λοιπόν 

πρέπει να αναζητήσουμε εκείνο το «επαγωγικό σημείο» 

της εγκληματογένεσης αντί να παρουσιαζόμαστε σκλη-

ροί απέναντι στα γενικά κι αφηρημένα αίτια της εγκλη-

ματικότητας8.  

Επομένως θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας 

στους περιβαλλοντικούς όρους 

4 Βλ. “Commentaire du thème”, στο “La ville et la criminalité”, Actes 

du Xe Congrès International de Défense Sociale, Salonique 28/9-

2/10/1981,σ.49. - Βλ. Villes en sécurité, Prévention de la délinquance, 

des drogues et de la toxicomanie, Forum des Collectivités 

Territoriales européennes pour la sécurité urbaine, Paris 1992, 

Introduction, 5,6 - Βλ. Derick McClintock “Aspects criminologiques”, 

στο «La ville et la criminalité…», όπ.π. σσ. 78-79.- Βλ. Raymond 

Screvens, Aspectssociologiques, οπ.π, σ.138,141.

5 Για πολεοδομικό χαρακτήρα και ρόλο της πόλης, βλ. Σ. Νικολαϊδου, 

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του χώρου, Δημοσιεύματα Ελληνικής 

Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών, Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 1976, 

σελ.91-95.  

6 Βλ. Η. Lefevre, Δικαίωμα στην πόλη: χώρος και πολίτες, Παπαζήσης, 

1977, - του ίδιου, La révolution urbaine, Gallimard 1970.

7 Βλ. Β. Καραποστόλης, «Αθήνα: Το ξεδίπλωμα μέσα στο χώρο», σε 

Ελελεύ, Για το δικαίωμα στην πόλη, Τμήμα ΕΜΜΕ/ΕΚΠΑ, Πολύτροπον 

2006, σελ. 33.  

8 Πρβλ. «tough on crime and on the causes of crime..», από το πολιτικό 

πρόγραμμα του Νέου Εργατικού Κόμματος όταν ανέλαβε την εξου-

σία το 1997, βλ. David Utting, Σκληροί με τα αίτια του εγκλήματος: 

κοινωνικοί δεσμοί και πρόληψη της εγκληματικότητας, σε: Περί του 

συναισθηματικού δεσμού, Πολιτικές για μια ασφαλή κοινωνία, μτφρ. 

Κατερίνα Σπετσιώτου, Τζίνα Τασιοπούλου, εκδ. Πολύτροπον, 2006, 

σελ. 163. 

«κοινωνικής μειονεξίας» και να σχεδιάσουμε στρατηγι-

κή κοινοτικής ανάπτυξης (SocialDevelopmentStrategy)9 

μέσω κοινοτικών δράσεων10 .

Συνεπώς μπροστά στην εγκληματικότητα δεν αρκεί να 

ορθώσουμε την Πρόληψη και την Καταστολή. Αναγκαία 

καθίσταται και η Αλληλεγγύη11, στο όνομα της οποίας 

θα πρέπει να διασφαλισθεί και η πρωτογενής σχέση 

εμπιστοσύνης μεταξύ των συν-πολιτών.

Β. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

Εγείρεται η απαίτηση μιας αρμόδιας και ικανής κοινό-

τητας (competent community)12, όπως την περιέγραψαν 

οι Alben Miller και Lloyd Ohlin, στους κόλπους της 

οποίας οι άνθρωποι θα διαμορφώσουν τις μεταξύ τους 

σχέσεις13, θα ενωθούν για να αντιμετωπίσουν – μέσω 

9 Πρβλ. γενικά Hawkins, J.D. and Catalano, R.F. (1992), Communities 

that Care. Action for Drug Abuse Prevention, San Francisco, CA: 

Josssey Bass.

10 Βλ. τον όρο αυτό σε Βασίλη Καραποστόλη, Μορφές της κοινωνικής 

δράσης, Θεμέλιο, 1984, σελ. 48-60 

11 Βλ. Rapport Gilbert Bonnemaison, σεIrv. Waller, Rapport 

Introductif  : La prévention de la délinquance à l’ordre du jour, στο 

«Villes en sécurité», Prévention de la délinquance, des drogues et de 

la toxicomanie, Forum des Collectivités Territoriales européennes 

pour la sécurité urbaine, Paris 1992,σ.35.

12 Βλ. Alben Miller, Lloyd Ohlin, Delinquency and Community, Sage, 

1984, σ. 28. Βλ. γενικότερα Φ. Ταϊνις, Κοινότητα και Κοινωνία, μτφρ. 

Μανώλης Μαρκάκης, εκδ. Γερ. Αναγνωστίδη, Αθήνα, χ.χρ. - βλ. επίσης 

για την έννοια και το ρόλο της κοινότητας (community) Χρ. Ζαραφω-

νίτου, Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο - οι σύγχρο-

νες τάσεις της εγκληματολογικής έρευνας, Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, 

σ. 22 επ.

13 Βλ. Φρόϋντ, Ζ., Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας, Επίκουρος, Αθήνα, 

1974, στο: Δ.Γ. Τσαούσης, Η κοινωνία μας, Οργάνωση, Λειτουργία, Δυ-

ναμική, Κοινωνιολογική και Ανθρωπολογική Βιβλιοθήκη-Gutenberg, 

1991, σ. 203.
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μιας ενεργητικής κινητοποίησης- το έγκλημα και θα 

ρυθμίσουν/ διορθώσουν οι ίδιοι, στα πλαίσια της γει-

τονιάς, της  συνοικίας και του δρόμου τις λανθάνουσες 

και νοσηρές κοινωνικές συμπεριφορές14 ενός «ελαττω-

ματικού κοινωνικού χώρου»15. 

Η συν-εργασία, συν-σχεδίαση, συν-διαχείριση, συν-με-

τοχή16 που θα προκύψουν δεν αποτελούν μια κοινωνική 

συν-ενοχή ούτε κάποια μορφή έξαρσης της «ηθικότη-

τας των κοινοτήτων»17 αλλά σηματοδοτούν την ουσία 

του contratsocial. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κοι-

νότητα δεν περικλείει μόνο συμφέροντα και κοινωνικές 

απολαύσεις αλλά συνεγείρει και σε πράξεις κοινού βίου 

(συλλογική αντίδραση-publicminded18).

Ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι να αξιώσουμε «ένα 

κράτος εν κράτει», ενώ στην προσπάθειά μας να ανε-

ξαρτητοποιηθούμε από το πανοπτικό κράτος19,  να ξε-

χνάμε ότι το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση 

14 Βλ. Bénédicie de la Taulade, Prévention: un appel à la mobilisation, 

παρέμβασηστην Conférence Internationale sur la Sécurité, les 

Drogues et la Prévention de la délinquance en milieu urbain, Paris 

18-20/11/91.

15 Βλ. Γ.Πανούσης, Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, Α.Σάκκου-

λας 1983, σσ. 16-17, 45-46, J. Pinatel, La Criminologie, Les Editions 

Ouvrières, Paris 1979, σσ. 54-57.

16 Βλ. Ville de Turin, Mobiliser la communauté pour prévenir la 

délinquance, παρέμβασηστην Conférence, οπ.π.

17 Βλ. MurrayBookchin, Ελευθεριακή Τοπική Αυτοδιεύθυνση, στο «Κοι-

νωνία και Φύση», τομ. 1, τευχ. 1, (1992), σ. 122.

18 Βλ. Local Government, Police Management, ed. William 

Geller,3ed,ICMA, Wash. 1991, σ.98.

19 Βλ. R. Castro, “La rue et la ségrégation sociale”, σε Ch. Cadot and 

alias (eds.), La rue, Pouvoirs 116, Seuil, Paris 2006, σ.111.

μιας στέρεης τοπικής συνείδησης20 όχι υποχρεωτικά 

μηδενικής ανοχής21, την ώρα που φαίνεται να αποχω-

ρικοποιείται η κοινωνία και να αποκοινωνικοποείται ο 

χώρος22.

Από την άλλη η κρίση που διέρχεται η σημερινή πόλη 

στο πεδίο της εγκληματικότητας δεν μπορεί να αντιμε-

τωπισθεί πλέον με πατροπαράδοτες μεθόδους (προλη-

πτική περίπολος, τηλεφωνικές κλήσεις, διερευνητικές 

τεχνικές κλπ)23. Ο φόβος του εγκλήματος (ιδίως αυτό 

του δρόμου - streetcrime24) έχει διαμορφώσει μια ορ-

γανική διαταραχή στο εσωτερικό του κοινωνικού ιστού 

(disorder of the neighborhood)25, η οποία δεν μπορεί να 

ιαθεί απλά και μόνο με τη βοήθεια της κλασικής Αστυ-

20 Βλ. Β. Τσοκόπουλος «Τα στάδια της τοπικής συνείδησης» (Πειραι-

άς 1875-1935), σε Εταιρεία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού «Νεοελ-

ληνική Πόλη», Διεθνές Συμπόσιο Ιστορίας, Αθήνα-Ερμούπολη. Σεπτ. 

1984, σ. 61

21 Βλ. Ιός της Κυριακής, «Η πόλη και οι άνθρωποι-σκουπίδια», Κυρια-

κάτικη Ελευθεροτυπία, 24/1/1999. - Β. Τσιώρου, «Οι άρρωστες πόλεις», 

Ελευθεροτυπία, 23/1/1995. 

22 Βλ. γενικά Hillier B. and Hanson J., (1984), The Social Logic of 

Space. Cambridge, University Press.

23 Βλ. Kelling, G. L., & Moore, M. H., (1988), The evolving strategy of 

policing, Perspectives on policing (No.4), Washington, DC, National 

Institute of Justice and Harvard University - Kelling G.L. & Stewart, 

J.K., (1989), Neighborhoods and police: The maintenance of civil 

authority. Perspectives on policing (No 10), Washington, DC: National 

Institute of Justice and Harvard University, στο: Jerome E. McElroy et 

al., Community Policing, The CPOP in New York, Introduction, Sage 

Publications, 1993, p. 1-21.

24 Βλ. Στ. Αλεξιάδης, Η βία στις πόλεις, Χρονικά-10, Νομική Σχολή 

ΔΠΘ, 1996, σ. 5-6. Βλ. γενικότερα Χρ. Ζαραφωνίτου, Ο φόβος του 

εγκλήματος, Α. Σάκκουλας, 2002.

25 Βλ. Skogan W.G., (1990), Disorder and decline: Crime and the spiral 

of decay in American neighborhoods, New York: Free Press.
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νομίας που συχνά παραμένει «ανώνυμη» και «απρόσω-

πη» στην κοινότητα26 [μ’ εξαίρεση τον αστυνομικό της 

γειτονιάς, θεσμό που κι αυτός καρκινοβατεί]. 

Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαία η ίδρυση των 

ΤΟΣΠΕ, στην ψήφιση του σχετικού νόμου [2713/99] είχε 

ενεργητική συμμετοχή και ο γράφων. 

Γ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟ.Σ.Π.Ε

Η θεσμική δυνατότητα δράσης των ΤοΣΠΕ χαιρετίστη-

κε από όλους τους εμπλεκόμενους αλλά στην πορεία 

– για ποικίλους λόγους - το εγχείρημα αποδυναμώθηκε.

Η σύγχρονη και απαλλαγμένη από τις καχυποψίες του 

παρελθόντος λειτουργία των ΤοΣΠΕ/ΤοΣΠΠα27, η επι-

στημονική/κοινοτική και απαλλαγμένη από την μπλε 

υποκουλτούρα λειτουργία της Αστυνομίας28 και γενικό-

τερα η ενίσχυση του Κράτους Δικαίου πρέπει να θωρα-

κίσουν καλύτερα την ελληνική κοινωνία απέναντι στο 

έγκλημα.

Κρίνουμε επίσης ιδιαίτερα κρίσιμο το ρόλο του σχολεί-

ου, της οικογένειας και της γειτονιάς στο να απο-ηρω-

ποιηθεί η βία, να μειωθεί η ανοχή στο έγκλημα 

26 Βλ. Skolnick, J.H., &Baley D., (1986), The new blue line, New York, 

Free press.

27 Βλ. για τη φιλοσοφία του θεσμού Γιάννη Πανούση, Τοπική κοινω-

νία και έγκλημα, Α. Σάκκουλας 1993 - βλ. επίσης Χρ. Ζαραφωνίτου, 

Πρόληψη, οπ. π., σ. 44 επ., Θ. Παπαθεοδώρου, Δημόσια Ασφάλεια κι 

αντεγκληματική πολιτική, β’ εκδ., Νομική Βιβλιοθήκη 2005, σ. 323 επ., 

Χ. Καραγιαννίδης, Προς μία συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική, 

Νομική Βιβλιοθήκη 2011, σ. 235 – βλ. πρακτικό εγχειρίδιο σε Ν. Κουρά-

κης (επιμ.), Για να νοιώθουμε ασφαλείς μέσα σε μια κοινωνία ενεργών 

πολιτών, Τμ. Νομικής ΕΚΠΑ, Εργ. Ποιν. και Εγκλ. Ερευνών 3, Α. Σάκ-

κουλας 2006 καθώς και πρόσφατη απόφαση Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 3002/4/19 (ΦΕΚ 296/30-5-14).

28 Βλ. γενικότερα Γ. Πανούσης – Σοφ. Βιδάλη, Κείμενα για την Αστυ-

νομία και την Αστυνόμευση, Εγκληματο-λογικά 18, Α. Σάκκουλας 2001.

(crime tolerance) ώστε η κοινοτική αστυνόμευση και ευ-

αίσθητη (sensitive) να είναι αλλά και διαφανής.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Σύσταση ΝοR (83)7 του 

Συμβουλίου της Ευρώπης («Η συμμετοχή του κοινού 

στην αντεγκληματική πολιτική») θέτει ως προτεραιότη-

τες την κοινωνική πρόληψη, την ευνοϊκή διάθεση του 

κοινού, την ενημέρωση, την επαγρύπνηση, την επιμόρ-

φωση, τις προτάσεις και τα προγράμματα, το διάλογο, 

τη δημοσιότητα, την ενθάρρυνση, την επικοινωνία, την 

ίδρυση ειδικών υπηρεσιών κ.ο.κ.

Ο συνεχής διάλογος γειτονιάς, οικογενειών, σχολείων, 

εργαζομένων, επιχειρήσεων, δήμου με την Κοινοτική 

Αστυνομία δεν επιτρέπει στα κοινωνικά προβλήματα να 

καταστούν εγκληματογόνα και αποτρέπει τη μετεξέλι-

ξη της μικρής παραβατικότητας σε μόνιμη εγκληματική 

δραστηριότητα.

Μολονότι η αναζήτηση της συναίνεσης παραμένει δύ-

σκολη υπόθεση – λόγω και  αρνητικών ιστορικών εμπει-

ριών - αφενός η δημιουργία των τοπικών Συμβουλίων 

Πρόληψης της Εγκληματικότητας/Παραβατικότητας 

και αφετέρου ο σχετικός εκδημοκρατισμός της Αστυ-

νομίας αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας ότι δεν θα 

επανέλθουμε σε αυταρχικά, ασφαλιστικά μοντέλα και 

αμιγώς κατασταλτικά πρότυπα Αστυνομίας29

Δ.ΕΠΙ-ΜΥΘΙΟ

Η δημοκρατία της εγγύτητας, η συμμετοχική δημοκρα-

τία (διεταιρικότητα), η κοινωνία των πολιτών, η κοινοτική 

πρόληψη μας επιβάλλουν να αρνηθούμε την κοινωνία 

της επιτήρησης και να εμπνευσθούμε μια κοινωνία με 

διαρκές βλέμμα (société au regard permanent) όπου ο 

κάθε πολίτης θα νοιάζεται για το διπλανό του κι έτσι θα 

γίνεται «βιώσιμη η ζωή όλων» χωρίς ρωγμές κοινωνικής 

29 
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αποδιοργάνωσης και εγκληματικότητας30.

Ίσως στην εποχή της απρόσωπης και επίπεδης παγκο-

σμιοποίησης το glocal (global + local) να δίνει στις το-

πικές κοινωνίες μια ευκαιρία ν’ αποδείξουν ότι ακόμα 

κι όταν κινούμαστε σε διεθνείς ιστούς (διαδίκτυο) οι 

κοινωνικοί ιστοί τις τοπικότητας παραμένουν οι πλέον 

ισχυροί.

30 Πρβλ. Ν. Τάτσης, Μ. Θανοπούλου (επιμ.) Η κοινωνιολογία της Σχο-

λής του Σικάγου, Παπαζήσης 2009, passim.

* Ευχαριστώ την Πηνελόπη Πανούση [master στη Διαχείριση κρίσεων 

(Ιατρική σχολή) και στη Διαχείριση συγκρούσεων (τμήμα ΕΜΜΕ)] για 

τη συμβολή της.

της Χριστίνας Ζαραφωνίτου 

Καθηγήτριας Εγκληματολογίας, 

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Παντείου Πανεπιστημίου

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
BESECURE-FEELSECURE (BSFS) 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»1

Η σημασία της πρόληψης έχει επισημανθεί πλειστά-

κις και διαχρονικά2. Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

αναδείχθηκε ιδιαίτερα στο πλαίσιο των λεγόμενων πο-
λιτικών ποιότητας ζωής στις πόλεις, με τη μορφή της 

συμμετοχικής εγκληματοπροληπτικής πολιτικής, ως μια 

επιβεβλημένη στροφή της αντεγκληματικής πολιτικής 

1 Το παρόν βασίζεται στην εισήγηση της γράφουσας στην ημερίδα 
με θέμα: «Συμμετοχικές Μορφές Πρόληψης του Εγκλήματος σε τοπι-
κό επίπεδο: Ασφάλεια και Ελευθερία» που διοργάνωσε το Εργαστήριο 
Αστεακής Εγκληματολογίας (  ΕΑστΕ  )  του  Παντείου Πανεπιστημί-
ου  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος  BeSecure–FeelSe-
cure  (BSFS) στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, 
στις 22-6-22.

2 Χ. Ζαραφωνίτου, Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό 
επίπεδο. Οι σύγχρονες τάσεις της εγκληματολογικής έρευνας, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003.
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λόγω της αυξημένης ανησυχίας των πολιτών για τις 

διαστάσεις που λαμβάνει το έγκλημα στην καθημερι-

νότητά τους, σε συνδυασμό με την κυρίαρχη εντύπωση 

περί αποτυχίας του παραδοσιακού κατασταλτικού μο-

ντέλου3. 

Ενδεικτικές, οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

όπως η R(83)7 σχετικά με τη «συμμετοχή του κοινού στην 
αντεγκληματική πολιτική»4, στην οποία υπογραμμίζεται 

με έμφαση ο προσανατολισμός της αντεγκληματικής 

πολιτικής προς «την πρόληψη της εγκληματικότητας και 
την επανένταξη του εγκληματία και όχι προς την κατα-
στολή και την τιμωρία του»5 και υποστηρίζεται η άποψη 

ότι «μια  παρόμοια πολιτική δεν μπορεί να είναι αποτελε-
σματική δίχως τη θετική στάση και την ενεργό συμμετοχή 
του κοινού»6. Αντίστοιχα, και η μεταγενέστερη σύσταση 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, R(96)8), όπου αναφέρε-

ται συγκεκριμένα πως «κάθε κράτος-μέλος θα πρέπει να 
υιοθετήσει μια συνεκτική και ορθολογική αντεγκληματική 
πολιτική, η οποία να  περιλαμβάνει την κοινωνική πρό-
ληψη  (π.χ. με μέτρα κοινωνικο-οικονομικά, εκπαιδευτικά, 
κλπ), την περιστασιακή πρόληψη (π.χ. με μέτρα που απο-
σκοπούν στη μείωση των ευκαιριών και των μέσων 

3 Ζαραφωνίτου Χ. (Επιμ.), «Πόλη, εγκληματικότητα και ανασφάλεια 
στην εποχή της οικονομικής κρίσης», Πρακτικά Ημερίδας του ΠΜΣ 
Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με το Ινστιτούτο Δημο-
κρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών, στις 30 Ιανουαρίου 2013, Πάντειο Πανεπιστήμιο, εκδ. Διό-
νικος, Αθήνα 2013.

4  Conseil de l’Europe, La participation du public à la politique 
criminelle, Comité Européen pour les Problèmes Criminels, 
Strasbourg, 1984.

5 Το ίδιο, σ. 17. Στην Έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής που συνοδεύει 
την εν λόγω σύσταση ορίζεται λεπτομερειακά το περιεχόμενο της 
έννοιας του «κοινού» (σ. 29 επ.) και αναπτύσσεται ο σχετικός με την 
τιμωρητικότητά του προβληματισμός.

6 Το ίδιο, σ.7.

διάπραξης αδικημάτων κ.λπ.), την εξατομίκευση των ποι-
νικών αντιδράσεων, την προώθηση εναλλακτικών ποινι-
κών κυρώσεων, την κοινωνική επανένταξη των εγκληματι-
ών και τη βοήθεια στα θύματα»7 επισημαίνοντας παράλ-

ληλα με το σημαντικό ρόλο της «ενεργού» συμμετοχής 
του κοινού, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την απο-

τελεσματικότητα της αντεγκληματικής πολιτικής και 

του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης8. 

Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, οι «απαντήσεις» στο εγκλημα-

τικό φαινόμενο παύουν να  αποτελούν πλέον μονοπώ-

λιο του κράτους και γίνονται υπόθεση ολόκληρου του 

«κοινωνικού σώματος», υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι 

αυτές είναι «οργανωμένες»9. 

Στην κριτική που δέχθηκε το μοντέλο αυτό σχετικά με 

την αποποίηση των ευθυνών από την πλευρά του κρά-

τους στο επίπεδο της εγκληματικότητας, ο αντίλογος 

που διατυπώθηκε ήταν ότι η εμπλοκή του κοινού δεν 
αντανακλά ιδεολογίες για «λιγότερο κράτος» αλλά κα-
θαρό «πραγματισμό», ο οποίος μπορεί, επιπρόσθετα, να 

συμβάλει στο μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό της τοπικής 
ζωής10, εφόσον η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 

αποτελεί θεμελιακή προϋπόθεση της δημοκρατίας. 

Για να υπάρξει, όμως, ένα παρόμοιο μοντέλο απαιτεί 

εκτός από τη συμμετοχή του κοινού και τη διεταιρικό-
τητα, δηλαδή την οργανωμένη συνεργασία μεταξύ κε-

ντρικής (κρατικής) εξουσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης, 

7 Conseil de l’Europe, Politique criminelle et droit pénal dans une 
Europe en transformation, Strasbourg, 1999, σ.9. 

8 Το ίδιο.

9 M. Delmas-Marty, Πρότυπα και τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής, 
(μτφρ. Χ.Ζαραφωνίτου), ΝομικήΒιβλιοθήκη, Αθήνα, χ.χ., σ.28.

10 Ch.Lazerges, «Une politique criminelle participative», Archives de 
Politique Criminelle, No 10, Ed.Pedone, 1988, σ.σ.91-106(94).
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κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπαι-

δευτικών φορέων και πολιτών11, σε ποικίλες γενικοπρο-

ληπτικές δράσεις, που αξιοποιούν το ρόλο του οικογε-

νειακού και σχολικού περιβάλλοντος ή της γειτονιάς, 

καθώς και αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, 

οι οποίες τείνουν στη δημιουργική χρήση του ελεύθε-

ρου χρόνου, κύρια από τους ανηλίκους και τους νέους. 

Το συμμετοχικό μοντέλο βρίσκει εφαρμογή και στον 

τομέα της περιστασιακής πρόληψης, με την ανάληψη, 

αφενός ατομικών πρωτοβουλιών εξουδετέρωσης των 

ευκαιριών διάπραξης αδικημάτων ή δυσχέρανσης του 

στόχου, μέσα από την τοποθέτηση για παράδειγμα συ-

στημάτων ασφαλείας και, αφετέρου συλλογικών δράσε-
ων επιτήρησης της γειτονιάς τους12.

Σε κάθε περίπτωση, το συμμετοχικό «εγχείρημα» δεν 

αποτελεί εύκολη υπόθεση και ενέχει κινδύνους όπως 

είναι η πιθανότητα υιοθέτησης μιας «πολιτικής του μερι-
κού» σε βάρος του γενικού13, καθώς επίσης, ενός έντονου 
και διαρκούς ελέγχου/επιτήρησης κάθε ατόμου από τους 
συμπολίτες του14, αν δεν καταστρωθεί ένα σωστά οργα-

νωμένο και συντονισμένο σχέδιο δράσης, με άξονα την 

11  K.D. Spinellis, “Crime prevention in Greece in the year 2001”, in N. 
Courakis (Ed.), Criminal Sciences in the 21st Century, Essays in honour 
of Prof. D. Spinellis, Section of Criminal Law and Criminology, Faculty 
of Law, University of Athens, A. Sakkoulas, 2001, σ.σ. 1019-1039 (1025).

12 Το ανικανοποίητο των πολιτών από την αποτελεσματικότητα της 
αστυνομίας καθώς και ο έντονος, συχνά, φόβος του εγκλήματος 
οδηγούν τους κατοίκους ορισμένων συνοικιών στην οργάνωση νυ-
χτερινών περιπολιών ή στην ανάθεση της επιτήρησης της γειτονιάς 
τους σε ιδιωτικές εταιρίες. Βλ. Conseil del’ Europe, Rapport sur la 
décriminalisation, Strasbourg, 1981, σ. 73 καθώς επίσης και Α. Τσή-
τσουρα, «Η συμμετοχή του κοινού στην αντεγκληματική πολιτική», 
Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, 1/1988, σ.σ. 32-44 (37).

13 Γ. Πανούσης,  «Έγκλημα και τοπική κοινωνία», στο Εγκληματολογικά, 
Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1/1993,  σ. 29.

14 M. Delmas-Marty, Πρότυπα και τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής, 
όπ. παραπ., σ. 255.

επιστημονική γνώση και εμπειρία και το σεβασμό των 

ατομικών ελευθεριών. 

Βασική, βέβαια, προϋπόθεση για παρόμοια συμμετο-

χικά μοντέλα είναι η κατάλληλη ενημέρωση και εκπαί-
δευση, ο συντονισμός και η αξιολόγηση, διότι τα μέτρα 

που στηρίζονται στη συνεργασία ιδιωτικής και κρατικής 

πρωτοβουλίας απαιτούν συνειδητοποιημένους και υπεύ-
θυνους πολίτες όπως, επίσης, και ευαισθητοποιημένες 
δημόσιες υπηρεσίες15. 

Οι πολιτικές πρόληψης αυτής της μορφής, εφαρμόζο-

νται βασικά σε τοπικό επίπεδο δεδομένου ότι στο επί-

πεδο της συνοικίας ή γειτονιάς ανιχνεύονται καλύτερα 

τα υπάρχοντα προβλήματα και ενισχύονται οι προϋπο-

θέσεις ανάπτυξης της κοινωνικής αλληλεγγύης. Όμως, 

και από άποψη πρακτική, το τοπικό επίπεδο φαίνεται να 

αμβλύνει τις δυσχέρειες εφαρμογής, τα προβλήματα 

συνεργασίας και τα προβλήματα συντονισμού, «συν-

αρμοδιοτήτων ή επικαλύψεων»16. 

Έτσι, το συμμετοχικό μοντέλο γίνεται παράλληλα και 

αποκεντρωμένο και το τοπικό επίπεδο καθίσταται πλέον 

πεδίο ανάληψης ορισμένων από τις, έως πρότινος, κρα-

τικές αρμοδιότητες αντεγκληματικής πολιτικής17. 

Οι προωθούμενες, στο πλαίσιο αυτό, πολιτικές εντάσ-

σονται, ωστόσο, στην προοπτική της συνεργασίας με 

την κεντρική εξουσία και της διεταιρικότητας μεταξύ 

των αρμοδίων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, σύμφω-

να και με όσα ήδη προαναφέρθηκαν. 

15 Χ. Ζαραφωνίτου, «Τοπική κοινωνία και αντεγκληματική πολιτική: 
Όροι και προϋποθέσεις της συμμετοχής των πολιτών στις κοινοτι-
κές μορφές πρόληψης της εγκληματικότητας», στο Ε. Φασούλα, Φ. 
Μηλιώνη (Επιμ.), Κοινωνία, Έγκλημα, Εθελοντισμός, εκδ. Α. Σάκκουλα, 
τ. 25 της σειράς του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών 
Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα-Κο-
μοτηνή, 2011: 45-61.

16 M. Delmas-Marty, Πρότυπα και τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής, 
όπ. παραπ., σ. 255.

17 Το ίδιο, σ.279.
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Όπως προκύπτει, μάλιστα, από την έως τώρα διεθνή 

εμπειρία, η κρατική στήριξη και ενίσχυση είναι απαραί-

τητη σε όλα τα επίπεδα (πολιτικά, οικονομικά, τεχνικά) 

χωρίς να καταλύεται, όμως, η αυτονομία της τοπικής 

κοινότητας18.

Σημείο «αιχμής» και διαφοροποίησης στο πλαίσιο των 

συγκεκριμένων τοπικών πολιτικών πρόληψης της εγκλη-

ματικότητας αποτελεί η έκταση και η μορφή που παίρ-

νει η έννοια της κοινότητας. Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο 

Καναδάς και η Αγγλία, οι πολίτες συμμετέχουν με ιδιαί-

τερη προθυμία σε προγράμματα τόσο «παθητικής άμυ-
νας», όπως είναι οι διάφορες στρατηγικές περιστασια-

κής πρόληψης όσο και «επιθετικής άμυνας», όπως είναι 

η συνεργασία με την αστυνομία19. Αντίθετα, σε χώρες 

όπως η Γαλλία, όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη παράδο-

ση «κοινοτικοποίησης των κοινωνικών προβλημάτων»20, η 

μορφή της πρόληψης στηρίζεται σε πρωτοβουλίες που 

τείνουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής, μέσα από 

μια «πολιτική πόλης» και την ενεργοποίηση της κοινωνι-

κής αλληλεγγύης για την πρόληψη νεανικής παραβατι-

κότητας, τη συμπαράσταση στα θύματα κλπ. 
Η αναφορά στην κοινότητα, παρά την ποικιλία ορισμών, 
είναι προφανές ότι παραπέμπει τόσο σε μια γεωγρα-
φική διάσταση (μια τοποθεσία) όσο και αφετέρου σε 
μια πολιτισμική διάσταση, δηλαδή, ομοιογένεια αξιών, 
παραδόσεων και ενδιαφερόντων που προσδίδουν στοι-

χεία «κοινής ταυτότητας»21. 

18 F. Bailleau & G. Garioud « Les stratégies sociales visant à éviter 
la production de comportements criminalisables», όπ. παραπ., 1994, 
σ. 21.

19 Το ίδιο, σ.26.

20  IHESI (Institut des HoutesEtudes de la Sécurité Intérieure), Guide 
pratique pour les Contrats Locaux des Sécurité, La Documentation 
Française, Paris, 1998, σ. 55.

21  A. Crawford, Crime Prevention and Community Safety. Politics, 
Policies and Practices, όπ. παραπ. 1998, σ. 157.

Αντίστοιχα, η αναφορά στην «κοινοτική πρόληψη» πα-

ραπέμπει σ’ ένα ομοιογενές μοντέλο αξιών, στο πλαί-

σιο του οποίου τα μέλη της κοινότητας συσπειρώνονται 

γύρω από έναν κοινό στόχο, εκείνον της μείωσης της 

εγκληματικότητας, και γύρω από κοινές δράσεις και 

στρατηγικές. 

Στην πράξη, η εμπλοκή αυτή των μελών της κοινότη-

τας μεταφράζεται σε ευρείας κλίμακας ενέργειες και 

δράσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν περιπολίες, συ-
στήματα επισήμανσης αντικειμένων ιδιοκτησίας τους, 
προγράμματα επιτήρησης της γειτονιάς, συστήματα 
ασφάλειας, συνεργασία με την αστυνομία, κ.λπ. Παρότι, 

οι συλλογικές δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαί-

σιο αυτό, υλοποιούνται μέσω διαφόρων κοινωνικών φο-

ρέων και όχι μόνο μέσω της αστυνομίας, ο ρόλος της 

τελευταίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και επικεντρώνε-

ται στην αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ κοινού-αστυνο-

μίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των 

πολιτών για περισσότερη ασφάλεια22. 

Είναι ενδεικτικό ότι η κοινοτική αστυνόμευση (community 
policing) χαρακτηρίζει περισσότερο το αμερικανικό μο-

ντέλο πρόληψης, όπου και εφαρμόζεται ευρύτατα, ήδη 

από τη δεκαετία του 1970. Ωστόσο, η ιδέα της «αστυ-
νομίας της εγγύτητας» (police de proximité) συναντάται, 

πλέον σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου και εφαρμό-

ζεται με τη μορφή ενός ακόμα «ειδικού» αστυνομικού 

σώματος, που στηρίζεται στην αποκέντρωση, τις προλη-

πτικές περιπολίες και γενικότερα στη μεγαλύτερη ευχέ-

ρεια δράσης και παρέμβασης. Η ασκούμενη εν προκει-

μένω κριτική αφορά τον κίνδυνο η «εγγύτητα» αυτή να 

μετατραπεί σε «επέκταση» κατά τρόπο ώστε να γίνεται 

λόγος όχι τόσο για «αστυνομία της εγγύτητας» 

22 T. Newburn, “Community safety and policing”, στο G. Hughes, 
E. McLaughlin & J. Muncie (Eds) Crime Prevention and Community 
Safety, Sage Publication, The Open University 2002, σ.σ. 102-122 (113).
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όσο για «εγγύτητα της αστυνομίας»23.

Ανάλογα με τη φιλοσοφία που διαπνέει την κάθε πολι-

τική, διαμορφώνεται και η φυσιογνωμία τους ως προ-

γράμματα που έχουν κεντρικό άξονα την ασφάλεια ή 

την ελευθερία. Παρόλα αυτά, οι πολιτικές αυτές μπο-

ρούν και πρέπει να συνδυάζουν τις δύο αυτές διαστά-

σεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων ανάπτυξης της γει-
τονιάς, όπου κοινό και αστυνομία είναι σύμμαχοι στην 

αντιμετώπιση της εγκληματικότητας αλλά και στην προ-

στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων24. 

Στη Γαλλία, ένα σύγχρονο μοντέλο κοινωνικής πρόλη-

ψης σε τοπικό επίπεδο θεμελιώθηκε τη δεκαετία του 

1980, μέσα από τη θέσπιση των Τοπικών Συμβουλίων 

Πρόληψης της Εγκληματικότητας. Παρά τη μεταγε-

νέστερη στροφή του (εν μέρει τουλάχιστον) προς την 

ασφάλεια, το γαλλικό μοντέλο παραμένει προσανατο-

λισμένο κατά κύριο λόγο στην κοινωνική πρόληψη και 

το διάστημα 2000-2006, πενήντα νέα προγράμματα 

πόλης εγκαινιάστηκαν και νέες κοινωνικές υπηρεσί-

ες ιδρύθηκαν σε συνοικίες με έντονα κοινωνικά προ-

βλήματα25. Ευνοήθηκαν, επίσης, οι μη κυβερνητικές 

οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση 

αυτή, όπως το Ευρωπαϊκό Forum για την Ασφάλεια των 
Πόλεων26. Παράλληλα, ενισχύθηκαν και οι μορφές 

23  Y. Cartuyvels& Ph. Mary, «Politiques de sécurité en Belgique  : 
Les limites d’ une approche de proximité », στο Déviance et Société, 
Vol.26, 1/2002, σ.σ. 43-60 (48).

24 Αναλυτικά οι διεθνείς πολιτικές παρουσιάζονται στο Χ. Ζαραφω-
νίτου, Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, 2003, ό.π. 
παραπ., σ. 43 επόμ.

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

26  https://efus.eu/fr/

αστυνόμευσης σε τοπικό επίπεδο, μέσα από την λεγό-

μενη «Αστυνομία της Εγγύτητας»27, όπως το νέο σώμα 

που ιδρύθηκε το 2018 με την ονομασία «αστυνομία 
ασφάλειας της καθημερινότητας» (la police de sécurité 
du quotidien) και αντικείμενο «την πάταξη της πραγματι-
κής και προσλαμβανόμενης ανασφάλειας καθώς και την 
αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης του πληθυσμού απέ-
ναντι στην αστυνομία και στη χωροφυλακή»28. Το σώμα 

αυτό είναι μια αστυνομία ad hoc («sur mesure»)  η οποία 

προσαρμόζεται στις προσδοκίες των πολιτών και στις  

ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. 

Διαφοροποιημένες αρκετά οι πολιτικές που αναπτύ-

χθηκαν στις ΗΠΑ, μετά το 1970, δομήθηκαν γύρω από 

προγράμματα επιτήρησης της γειτονιάς ή της συ-

νοικίας  (neighborhoodwatch) και συνδυάστηκαν με 

την κοινοτική αστυνόμευση, δηλαδή τις πεζές περι-

πολίες (footpatrol)  και τους αστυνομικούς σταθμούς 

(storefront). 
Τα λεγόμενα μικτά μοντέλα, όπως εκείνα της Αγγλίας 

και της Ολλανδίας, επηρεασμένα περισσότερο από 

το αμερικανικό πρότυπο, συνδυάζουν μέτρα περιστα-

σιακής πρόληψης με μέτρα αστεακής και κοινωνικής 

αναβάθμισης και πολιτικές προστασίας της νεότητας29. 

Το Βέλγιο, επίσης, στήριξε την πολιτική του στον τομέα 

αυτό της πρόληψης τόσο στο γαλλικό όσο και στο 

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

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

29  P. Hebberecht, D. Duprez, «Sur les politiques de prévention et 
de sécurité en Europe: Réflexions introductives sur un tournant  », 
Déviance et Société, Vol.25, No.4, 2001, σ.σ. 371-376 (372).

https://efus.eu/fr/
http://www.ldh-france.org/IMG/pdf/H_L151_Actualite_2._Une_necessaire_police_de_proximite_.pdf
http://www.ldh-france.org/IMG/pdf/H_L151_Actualite_2._Une_necessaire_police_de_proximite_.pdf
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-02-06
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-02-06/la-mise-en-uvre-de-la-police-de-securite-du-quotidien
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-02-06/la-mise-en-uvre-de-la-police-de-securite-du-quotidien
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-02-06/la-mise-en-uvre-de-la-police-de-securite-du-quotidien
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ολλανδικό μοντέλο, επιχειρώντας να «φέρει την αστυ-
νομία πιο κοντά στο κοινό της»30, ενώ η Ισπανία, κατά 

το γαλλικό πρότυπο, βάσισε την πολιτική της στα μέτρα 

της κοινωνικής πρόληψης31. 

Στην Ελλάδα, η κυριότερη μεταρρύθμιση στον τομέα 

αυτό είναι η θέσπιση των Τοπικών Συμβουλίων Πρόλη-

ψης του εγκλήματος το 1999 και η ενεργοποίηση του 

Αστυνομικού της Γειτονιάς. Γεγονός είναι, πάντως, ότι 

οι πολιτικές αυτής της μορφής εξελίχθηκαν κατά τρόπο 

που κάνει ιδιαίτερα εμφανή την αλληλεπίδρασή τους, 

κύρια μετά το 1990, οπότε η αμερικανική πολιτική της 

μηδενικής ανοχής βρήκε γόνιμο έδαφος και στην Ευρώ-

πη και κυρίως, μετά το 2001 και τη στροφή προς την 

ασφάλεια.

Οι πολιτικές που αξιοποιούν το ρόλο της κοινότητας 

στον έλεγχο του εγκλήματος ανάγονται, σε κάθε περί-

πτωση, στην οικολογική προσέγγιση της εγκληματικότη-
τας, όπως εκφράστηκε από τη Σχολή του Σικάγου32. Η 

εμπειρική διερεύνηση της εγκληματικότητας33 στο Σι-

κάγο και άλλες αμερικανικές πόλεις, ανέδειξε το ρόλο 

της αποτυχίας της «κοινοτικής κοινωνικοποίησης και του 
άτυπου κοινωνικού ελέγχου»34 στην εκδήλωση εγκλημα-

τικής συμπεριφοράς. ΤoChicagoAreaProject (CAP), 

30  Y. Cartuynels& Ph. Mary, «Politiques de sécurité en Belgique  : 
Les limites d’ une approche de proximité », 2002, όπ.παραπ. σ.σ. 46-7.

31  P. Hebberecht, D. Duprez, «Sur les politiques de prévention et 
de sécurité en Europe: Réflexions introductives sur un tournant  », 
όπ.παραπ., σ. 372.

32 Y. Grafmeyer& I. Joseph (Eds), L’ Ecole de Chicago, Aubier, 
Champurbain, Paris, 1984. Για την οικολογική προσέγγιση της εγκλη-
ματικότητας, βλ. Επίσης Χ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1995, σ. 142επ.

33 C. Shaw & H. MacKay, Juvenile Deliquency in Urban Areas, 
University of Chicago Press, Chicago, 1942.

34  A. Crawford, Crime Prevention and Community Safety. Politics, 
Policies and Practices, Longman, London & N. York, 1998, σ. 126.

που εγκαινιάστηκε το 1932, παρά τις κριτικές που δέχτη-

κε ως προς την αποτελεσματικότητά του, αποτελεί έως 

και σήμερα βασική πηγή έμπνευσης στον τομέα της 

«κοινοτικής» πρόληψης της εγκληματικότητας35.

Το συνδυασμό των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 

τεχνολογικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν όλα 

τα σύγχρονα προγράμματα αστεακής ασφάλειας, για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζουν 

οι διαγνωστικές έρευνες και αποτυπώνονται με τις τε-

χνικές της χαρτογράφησης, περιλαμβάνει και το συ-

γκεκριμένο πρόγραμμα BeSecure-FeelSecure (BSFS) 

(A HolisticRiskManagementApproach for monitoring, 
assessing and forecasting the efficiency, sustainability 
and resilience of Piraeus) το οποίο χρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας UrbanInnovativeActions, και 

έχει ως σκοπό την προαγωγή της αστεακής ασφάλειας 

στο Δήμο του Πειραιά μέσα από την ενεργό συμμετοχή 

των φορέων της τοπικής κοινωνίας αλλά και των ίδιων 

των κατοίκων της πόλης36. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

Δήμος Πειραιά αποτελεί έναν από τους τρεις Δήμους 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίοι επιλέχθηκαν το 2019 

προς χρηματοδότηση για την εφαρμογή ενός τέτοιου 

προγράμματος στο πλαίσιο της ως άνω αναφερθείσας 

πρωτοβουλίας (UIA). 

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντεί-

ου Πανεπιστημίου37 ανέλαβε την επιστημονική ευθύνη 

του προγράμματος BeSecure-FeelSecure, 

35 Το ίδιο. 

36 Be Secure Feel Secure – Be Secure Feel Secure (BSFS) (bsfs-pi-
raeus.eu)

37 Panteion University Of Social & Political Sciences – Be Secure Feel 
Secure (BSFS) (bsfs-piraeus.eu)

https://www.bsfs-piraeus.eu/
https://www.bsfs-piraeus.eu/
https://www.bsfs-piraeus.eu/consortium/panteion-university-of-social-political-sciences/
https://www.bsfs-piraeus.eu/consortium/panteion-university-of-social-political-sciences/
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και συγκεκριμένα την επιστημονική ευθύνη του σχεδι-

ασμού και υλοποίησης των προβλεπόμενων κοινωνικών 

και χωρικών δράσεων/παρεμβάσεων στην πόλη του 

Πειραιά.  Πρόκειται για δράσεις οι οποίες εμπίπτουν 

στο θεωρητικό και ερευνητικό πεδίο ενδιαφέροντος 

του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας38, το 

οποίο ιδρύθηκε το 2015 στον Τομέα Εγκληματολογίας 

του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπι-

στημίου, καλύπτει όλο το εύρος των εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο της 

Εγκληματολογίας με έμφαση στη μελέτη του εγκλη-

ματικού φαινομένου στο αστεακό περιβάλλον και την 

ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισής του. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εμπειρική μελέτη των ποσοτι-

κών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της καθημερινής 

εγκληματικότητας στο περιβάλλον της πόλης καθώς 

και του φόβου του εγκλήματος, ως κατ’ εξοχήν αστεα-

κού φαινομένου, με τη χρήση σύνθετων μεθοδολογιών 

στατιστικής, γεωγραφικής και χωρικής ανάλυσης του 

εγκλήματος, αποτελούν προαπαιτούμενο για το σχεδι-

ασμό αποτελεσματικών στρατηγικών για την αστεακή 

ασφάλεια. Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας 

μέσα από τη διοργάνωση και υλοποίηση επιστημονικών 

ημερίδων και σεμιναρίων, ερευνητικών προγραμμάτων, 

την πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και 

εκδόσεων αλλά και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων 

και δράσεων καθώς και μέσα από τη σύναψη πρωτο-

κόλλων συνεργασίας με ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, 

ινστιτούτα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Περιφερειών αλλά και επιστημονικούς και κοινωνικούς 

φορείς, αποσκοπεί στην προαγωγή της εγκληματολογι-

κής επιστημονικής γνώσης τόσο σε θεωρητικό όσο και 

ερευνητικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό το Εργαστήριο 

38 ΑΡΧΙΚΗ (panteion.gr)

Αστεακής Εγκληματολογίας έχει συγκροτήσει μια ομά-

δα με διεπιστημονικό χαρακτήρα η οποία αποτελείται 

από μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψή-

φιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και άλλους 

επιστήμονες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφορε-

τικούς επιστημονικούς τομείς όπως η Εγκληματολογία, 

η Κοινωνιολογία, η Ψυχολογία, οι νομικές επιστήμες, η 

στατιστική ανάλυση, η γεωγραφική και χωρική ανάλυση, 

η Δημόσια Διοίκηση κ.λπ. 

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Δήμος Πειραιά 

ενώ για την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβά-

σεων συνεργάζονται σημαντικοί εταίροι όπως το Πά-

ντειο Πανεπιστήμιο δια του Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας, το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστη-

μίου Πειραιά, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η 

SingularLogic, η SpaceHellas και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 

για την Αστεακή Ασφάλεια. 

Η πιλοτική εφαρμογή των παρεμβάσεων γίνεται στο 2ο 

και 5ο διαμέρισμα. Τα εν λόγω δημοτικά διαμερίσματα 

επιλέχθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή των ως άνω πα-

ρεμβάσεων με απώτερο στόχο την επέκτασή τους από 

το Δήμο Πειραιά. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματο-

λογίας πραγματοποίησε μία ευρείας κλίμακας έρευνα 

διαγνωστικού χαρακτήρα39 στα παραπάνω δημοτικά 

διαμερίσματα και μία εστιασμένη μόνο στους καταστη-

ματάρχες τους40, με στόχο να εντοπιστούν τα σημαντι-

κότερα προβλήματα θυματοποίησης και ανασφάλειας 

των κατοίκων τους, η ιεράρχησή τους και οι στάσεις 

τους απέναντι στην αστυνομία και το Δήμο τους καθώς 

39 Διαγνωστική έρευνα ανασφάλεια και εμπιστοσύ νη των πολιτώνα-
πέναντι στους κοινωνικούς θεσμούς BSFS (panteion.gr)

40 Διαγνωστική έρευνα ανασφάλειας καταστηματαρχών στο 2ο και 
5ο Δημοτικό Διαμέρισμα Πειραιά BSFS (panteion.gr)

https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/
https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/draseis-ekdilwseis/erevna/197-diagnostiki-erevna-anasfaleia-kai-empistosyni-ton-politon-apenanti-stous-koinonikoys-thesmoys-bsfs
https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/draseis-ekdilwseis/erevna/197-diagnostiki-erevna-anasfaleia-kai-empistosyni-ton-politon-apenanti-stous-koinonikoys-thesmoys-bsfs
https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/draseis-ekdilwseis/erevna/196-2-5-bsfs
https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/draseis-ekdilwseis/erevna/196-2-5-bsfs
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και η πρόθεσή τους να συμβάλουν στο πλαίσιο συμμε-

τοχικών πολιτικών πρόληψης. Στο τέλος του προγράμ-

ματος και μετά την υλοποίηση όλων των προβλεπόμε-

νων παρεμβάσεων θα πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη 

έρευνα αξιολόγησης.

Τα ως άνω πορίσματα ήταν εξαιρετικά διαφωτιστικά κα-

θώς ανέδειξαν την ανάγκη για την εφαρμογή θεσμών 

συμμετοχικού χαρακτήρα όπως τα Τοπικά Συμβούλια 

Πρόληψης της Εγκληματικότητας, την προστασία και 

την υποστήριξη των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών 

αλλά και την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητο-

ποίηση της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να εμπλα-

κούν ενεργά σε εγκληματοπροληπτικές δράσεις. Στο 

πλαίσιο αυτό, οργανώσαμε  την επανασύσταση του 

Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας 

που υλοποιήθηκε από το Δήμο Πειραιά, τον Απρίλιο του 

2020, στο οποίο  συμμετέχουμε και υποστηρίζουμε τη 

λειτουργία του για να είναι βιώσιμο και μετά τη λήξη 

του προγράμματος, αλλά και την ίδρυση της Μονάδας 

Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας το Μάιο του 

202141. Η ίδρυση της εν λόγω μονάδας θεωρείται μια 

καινοτόμα πρωτοβουλία καθώς αποτελεί την πρώτη 

μονάδα υποστήριξης θυμάτων στην Ελλάδα η οποία 

απευθύνεται σε όλα τα θύματα εγκληματικών ενεργει-

ών ανεξάρτητα από το είδος του εγκλήματος. Η μονάδα 

παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική συμβου-

λευτική στα θύματα και τα μέλη των οικογενειών τους, 

ενώ για τις απαιτούμενες παραπομπές των θυμάτων σε 

αρμόδιους φορείς συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο δί-

κτυο θεσμικών και κοινωνικών εταίρων.  

Παράλληλα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενημέ-

ρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας (τοπικών θεσμικών και κοινωνικών  φορέων 

41 Λύσεις – Be Secure Feel Secure (BSFS) (bsfs-piraeus.eu)

και πολιτών) για τα ζητήματα της αστεακής ασφάλειας 

και της συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής υλο-

ποιήθηκαν συμβουλευτικές συναντήσεις με τοπικούς 

θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους όπως η Αστυνομία, 

η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά, το Λιμενι-

κό Σώμα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ο Εμπορι-

κός Σύλλογος Πειραιά, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πειραιά, ο Όμιλος UNESCO Πειραιώς 

και Νήσων κ.λπ. με σκοπό τη διερεύνηση ενός κοινού 

πεδίου συνεργασίας μεταξύ των ως άνω εταίρων, του 

Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης και της Μονάδας Ενη-

μέρωσης Θυμάτων Πειραιά. Στην ίδια κατεύθυνση 

πραγματοποιήθηκαν ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 

θέματα αστεακής ασφάλειας τα οποία απευθύνονταν 

σε υπαλλήλους του Δήμου Πειραιά, μέλη του ΤοΣΠΠα 

Πειραιά καθώς και σε φορείς της τοπικής κοινωνίας. Τα 

εν λόγω σεμινάρια εκτός από την ανταλλαγή επιστημο-

νικής γνώσης και εμπειρίας στον τομέα της αστεακής 

ασφάλειας είχαν ως απώτερο στόχο την ενημέρωση 

των συμμετεχόντων γύρω από τα ζητήματα της αστε-

ακής ασφάλειας και της συμμετοχικής αντεγκληματι-

κής πολιτικής αλλά και τη διεύρυνση και ενίσχυση του 

δικτύου των θεσμικών και κοινωνικών φορέων που θα 

συνεργάζονταν με το Τοπικό Συμβούλιο και τη Μονά-

δα Ενημέρωσης των Θυμάτων. Σε ένα επόμενο στάδιο 

πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια ενημέρωσης και ευαι-

σθητοποίησης μαθητών γυμνασίων του Δήμου Πειραιά 

αναφορικά με το σχολικό εκφοβισμό και τους κινδύνους 

θυματοποίησης στο διαδικτυακό περιβάλλον. Και σε 

αυτή την περίπτωση αξιοποιήθηκε το ήδη ανεπτυγμένο 

δίκτυο θεσμικών και κοινωνικών εταίρων με τη συμμετο-

χή τόσο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

όσο και εκπροσώπων από φορείς όπως η Αστυνομία και 

το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σε μια προσπάθεια προσέγγισης και κινητοποίησης 

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/offerings/
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της τοπικής κοινωνίας (σχολική κοινότητα, γονείς με 

παιδιά, αθλητικοί φορείς, τοπικές επιχειρήσεις, ναυτιλι-

ακή κοινότητα κ.λπ.) σε δράσεις ενημέρωσης και ευαι-

σθητοποίησης, ο Δήμος Πειραιά πραγματοποίησε δύο 

επιτυχημένες αθλητικές εκδηλώσεις στον ψηφιακό και 

φυσικό χώρο με τη συμμετοχή των κατοίκων της πόλης. 

Στην πρώτη περίπτωση πραγματοποιήθηκε αθλητική εκ-

δήλωση διαδικτυακά σε συνεργασία με τους τεχνικούς 

εταίρους λόγω των περιορισμών της πανδημίας, ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση πραγματοποιήθηκαν τρεις ξε-

χωριστές αθλητικές εκδηλώσεις στο 2ο και 5ο δημοτικό 

διαμέρισμα της πόλης στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Ημέ-

ρες Θάλασσας» .

Παράλληλα, με δεδομένο τον ιδιαίτερο ρόλο τον οποίο 

διαδραματίζουν οι καταστηματάρχες στην ανάπτυξη 

της οικονομικής και κοινωνικής ζωής σε τοπικό επίπεδο 

αλλά και το γεγονός της συχνής και επαναλαμβανόμε-

νης θυματοποίησης που υφίστανται, εστιάσαμε ιδιαιτέ-

ρως στην πρόληψη της θυματοποίησής τους καθώς και 

στην υποστήριξή τους μετά από αυτή. Σύμφωνα μάλιστα 

με τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας η 

οποία διεξήχθη σε δείγμα εκατό καταστηματαρχών και 

εργαζόμενων στα δύο ως άνω αναφερόμενα δημοτικά 

διαμερίσματα, διαπιστώθηκαν υψηλά ποσοστά ανα-

σφάλειας και θυματοποίησης καθώς και αναφερόμενη 

επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση42. Αντίστοιχα υψηλά 

ποσοστά ανασφάλειας είχαν προκύψει και στο πλαίσιο 

έρευνάς σε δείγμα καταστηματαρχών στην Αθήνα και 

τον Πειραιά το 201043. Ως προς τα μέτρα για την ενίσχυ-

ση του αισθήματος ασφάλειάς τους, 

42 Διαγνωστική έρευνα ανασφάλειας καταστηματαρχών στο 2ο και 
5ο Δημοτικό Διαμέρισμα Πειραιά BSFS (panteion.gr)

43 Χ. Ζαραφωνίτου, "(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθηνών και 
Πειραιώς και   νέες μορφές αστυνόμευσης", στο  Εγκληματολογία, 
τ.1/2012, σ.σ. 91-98.

οι καταστηματάρχες φαίνεται να δίνουν έμφαση στα 

ίδια μέτρα στα οποία αναφέρθηκαν και οι κάτοικοι των 

δύο δημοτικών διαμερισμάτων, γεγονός που αναδεικνύ-

ει την ταύτιση των απόψεών τους ως προς τις προκρι-

νόμενες δράσεις και παρεμβάσεις για την τόνωση του 

αισθήματος της ασφάλειάς τους. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας αξιοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και για το σχε-

διασμό και την υλοποίηση μέτρων πρόληψης προσαρ-

μοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των καταστηματαρ-

χών με απώτερο στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής 

τους ως εταίρων στη διαδικασία συμπαραγωγής της 

αστεακής ασφάλειας στην πόλη του Πειραιά. Στη βάση 

αυτή, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια με σκοπό την ενη-

μέρωση και ευαισθητοποίηση των καταστηματαρχών 

της πόλης του Πειραιά στα ζητήματα της αστεακής 

ασφάλειας. Πριν από την πραγματοποίηση των εν λόγω 

σεμιναρίων είχε προηγηθεί συμβουλευτική συνάντηση 

μεταξύ του Εργαστήριου μας, του Δήμου Πειραιά και 

εκπροσώπου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης αυτής η οποία  πραγματοποι-

ήθηκε το Μάιο του 2020 συζητήθηκαν τα προβλήματα 

εγκληματικότητας και ανασφάλειας της πόλης καθώς 

και οι ανάγκες των καταστηματαρχών, διατυπώθηκαν 

προτάσεις για την πρόληψη του εγκλήματος και την ενί-

σχυση του αισθήματος της ασφάλειας, ενώ παράλληλα 

διερευνήθηκε το κοινό πεδίο ανάπτυξης συνεργασίας 

μεταξύ του ΤοΣΠΠα, της υπό ίδρυση  (τότε) Μονάδας 

Υποστήριξης Θυμάτων και των καταστηματαρχών του 

Δήμου Πειραιά.

Σκοπός των ως άνω αναφερόμενων συναντήσεων/σεμι-

ναρίων και λοιπών εκδηλώσεων ήταν η ενημέρωση, ευ-

αισθητοποίηση και εν τέλει η κινητοποίηση των τοπικών 

θεσμικών και κοινωνικών εταίρων αλλά και της ευρύτε-

ρης τοπικής κοινωνίας για τη σύμπραξη και υλοποίηση 

από κοινού με το Τοπικό Συμβούλιο και τη Μονάδα Ενη-

https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/draseis-ekdilwseis/erevna/196-2-5-bsfs
https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/draseis-ekdilwseis/erevna/196-2-5-bsfs
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μέρωσης Θυμάτων εγκληματοπροληπτικών δράσεων 

και παρεμβάσεων στη βάση των αρχών της συμμετοχι-

κής αντεγκληματικής πολιτικής. 

Παράλληλα, ο Δήμος Πειραιά ανέλαβε την υλοποίηση 

σημαντικών περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε παιδι-

κές χαρές και σχολικά συγκροτήματα στο 5ο Δημοτικό 

Διαμέρισμα της πόλης και συγκεκριμένα: την αναβάθ-

μιση 8 παιδικών χαρών, την ενίσχυση της περίφραξης 

3 σχολικών κτιρίων και τον εξωραϊσμό 4 σχολικών κτι-

ρίων (αφαίρεση graffiti και βάψιμο των κτιρίων κ.λπ.)44.  

Ειδικότερα, οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οι οποίες 

σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν κατά 

το επόμενο διάστημα βασίζονται στην προσέγγιση που 

εστιάζει στην πρόληψη του εγκλήματος μέσα από τον 

περιβαλλοντικό σχεδιασμό (Crime Prevention through 

Environmental Design). Ο ορθός περιβαλλοντικός σχε-

διασμός του αστεακού χώρου με την εφαρμογή αρχιτε-
κτονικών, πολεοδομικών και χωροταξικών μέτρων δύνα-
ται να λειτουργήσει εγκληματοπροληπτικά, να μειώσει το 
φόβο και την ανασφάλεια και να βελτιώσει την καθημερι-
νή ζωή των κατοίκων της πόλης45. Πράγματι, ο περιβαλ-

λοντικός σχεδιασμός μέσα από τις βασικές του στρα-

τηγικές (φυσική επιτήρηση, ενίσχυση εδαφικότητας και 

φυσικός έλεγχος της προσπελασιμότητας) επιδιώκει 

τη διασφάλιση της επιτήρησης του χώρου, τον σαφή 

προσδιορισμό των εδαφικών ορίων στο χώρο αλλά και 

τη διαμόρφωση και διατήρηση μιας θετικής εικόνας του 

δομημένου περιβάλλοντος με απώτερο στόχο τη μείω-

44 Be Secure Feel Secure – Be Secure Feel Secure (BSFS) (bsfs-
piraeus.eu)

45 Χ. Ζαραφωνίτου, Ε. Κοντοπούλου κ.ά. (συνεργ.), «Στοιχεία περιβαλ-
λοντικής υποβάθμισης και φόβος του εγκλήματος. Η περίπτωση των 
graffiti στο κέντρο της Αθήνας», Εγκληματολογία, τ. 1/2016, 8-20 και 
στο Εγκληματολογία: Περίβλεπτον αλεξίφωτον; Τιμητικός Τόμος για 
τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση, Εκδ. Σιδέρης, Αθήνα, σ.σ. 
151-177.

ση των εγκληματικών ευκαιριών46. 

Παράλληλα, οι τεχνικοί εταίροι του προγράμματος 

έχουν αναλάβει την ανάπτυξη συνεργατικής πλατφόρ-

μας για τη διαχείριση αστεακών κινδύνων  (CURiM) η 

οποία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή 
και την αξιολόγηση απειλών τόσο σε φυσικό όσο και σε 
ψηφιακό επίπεδο47. 

Από το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων δράσεων 

προκύπτει με σαφήνεια ότι οι βασικοί άξονες του προ-

γράμματος είναι τρεις: 

•	 η διακυβέρνηση, 
•	 οι κοινωνικές και χωρικές δράσεις και, 
•	 οι δράσεις στον ψηφιακό χώρο

Το σύνολο των δράσεων αυτών θα αξιολογηθεί μέσα 

από τη διενέργεια έρευνας αξιολόγησης, η μεθοδολο-

γία της οποίας έχει ήδη σχεδιαστεί και ολοκληρωθεί, 

και η οποία πρόκειται να διεξαχθεί κατά το επόμενο 

διάστημα. 

Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθούν: 

•	 ο ρόλος του Τοπικού Συμβουλίου 
•	 ο ρόλος της Μονάδας Ενημέρωσης Θυμάτων, 
•	 ο αντίκτυπος των κοινωνικών και χωρικών δρά-

σεων και 
•	 της λειτουργίας της πλατφόρμας CURiM

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να υπάρξει ένα εμπει-

ρικά τεκμηριωμένο πλαίσιο ολιστικής πρόληψης για το 
έγκλημα το οποίο θα στηρίζεται τόσο στον ενισχυμένο 
ρόλο της τοπικής κοινωνίας όσο και στην ενδυνάμωση 

46 Brantingham, P.L. and Brangtingham, P.J., Environmental 
Criminology,  Sage Publications, Beverly Hills, 1991. Cozens, P., 
“Crime prevention through environmental design”. In R. Wortley & L. 
Mazerolle (Eds.), Environmental criminology and crime analysis. UK: 
Willan Publishing, 2008.

47 Be Secure Feel Secure – Be Secure Feel Secure (BSFS) (bsfs-
piraeus.eu)

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/
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της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης έτσι ώστε να 
έχει βιώσιμο και μακρόπνοο χαρακτήρα με προοπτική 
εφαρμογής του και σε άλλες πόλεις πέραν του Πειραιά.  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, γίνεται εμφανής η 

σημασία της πρόληψης σε όλα τα επίπεδα αλλά, κυρί-

ως, των συμμετοχικών μορφών της σε τοπικό επίπεδο. 

Ο ρόλος των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης48 μπορεί 

να αποδειχθεί θεμελιώδης αν εφαρμοστεί ορθά και συ-

ντονισμένα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιστημονικά 

θεμελιωμένης και ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτι-

κής49. Αυτό ήταν και το σημαντικότερο συμπέρασμα της 

Ημερίδας, το οποίο αποτέλεσε έναυσμα για την απο-

στολή της από 12/7/2022 επιστολής προς τον Πρόεδρο 

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Δημήτρη 

Παπαστεργίου, από την υποφαινομένη ως Διευθύντρι-

ας του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, στην 

οποία αναφέρεται συγκεκριμένα πως «αποτελεί κοινή 
πεποίθηση ότι θα πρέπει να γίνει ευρεία ενημέρωση 
όλων των Δήμων σχετικά με το θεσμό των Τοπικών Συμ-
βουλίων, να οργανωθεί και να συντονισθεί σωστά το 

48 Βλ. αντί άλλων: Χ. Ζαραφωνίτου, « Κοινοτικές’ μορφές πρόληψης 
του εγκλήματος και του φόβου του εγκλήματος Τοπικά Συμβού-
λια Πρόληψης - Αστυνομικός της Γειτονιάς», Εγκληματολογία, 2019, 
σ.σ.41-51. Καραγιαννίδης, Χ. [2015]. «Ο θεσμός των Τοπικών Συμβου-
λίων Πρόληψης της Παραβατικότητας – Προβλήματα και Προοπτικές 
από την εφαρμογή του στην Ελλάδα». Μεταδιδακτορική Έρευνα στα 
πλαίσια του Προγράμματος «Υποτροφίες Αριστείας 2012» της Επι-
τροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(αδημ.). Ν. Κουράκης (Επιμ.), Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παρα-
βατικότητας, Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, 
Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, τ.8, εκδ. Α. Σάκκουλα, 2007. 
Παπαθεοδώρου Θ., «Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της εγκληματι-
κότητας, ένα όργανο συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής», στο 
Ποινική Δικαιοσύνη, 6/1999, σ.σ.602-607. Πανούσης Γ., «Έγκλημα και 
τοπική κοινωνία», στο Εγκληματολογικά, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομο-
τηνή, 1/1993.

49 Ζαραφωνίτου Χ. (Επιμ., πρόλογος, συμμετοχή),  (Αν)ασφάλεια, 
Αντεγκληματική Πολιτική και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Εργαστήριο 
Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, Τμήμα Νομικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδ. Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2007.

έργο τους και να εφαρμοσθούν οι προληπτικές κοινωνι-
κοπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο. Από 
την πλευρά εμού προσωπικά και του Εργαστηρίου Αστε-
ακής Εγκληματολογίας στο σύνολό του, θα μπορούσαμε 
να προσφέρουμε εθελοντικά τη συμβολή μας για την κα-
λύτερη οργάνωση της ενημέρωσης αυτής που εσείς ως 
αρμόδιος μπορείτε να αναλάβετε. Τη συνδρομή μας αυτή 
έχουμε ήδη παράσχει σε πολλούς Δήμους και η προσπά-
θεια ήδη αποδίδει».

§1. Εισαγωγή

Στη χώρα μας έχει κατ’ επανάληψη τονιστεί η ανάγκη 

συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας σε εγκληματοπρολη-

πτικές δράσεις της πολιτείας1. Διεθνή νομικά κείμενα, 

1 Σπινέλλη, Κ.Δ (1982). Η Γενική Πρόληψη των Εγκλημάτων. Αθήνα – 
Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 95. Αλεξιάδης, Σ. (1994). 
«Αντεγκληματική πολιτική: Προσεγγίσεις και προβληματισμοί». Σε: Ν. 
Κουράκης (επιμ.). Αντεγκληματική Πολιτική. Είκοσι έξι μελέτες για τα 
θεωρητικά της ζητήματα και τις αστοχίες κατά την εφαρμογή της. 
Αθήνα – Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 30. Πιτσελά, 
Α. (2000). «Προτάσεις για μια ορθολογική αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας των ανηλίκων στην Ελλάδα στο κατώφλι της νέας 
χιλιετίας». Υπεράσπιση, σελ. 153-188.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

της Αγγελικής Πιτσελά

π. Καθηγήτριας Εγκληματολογίας – Σωφρονιστικής 

Νομικής Σχολής

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

και του Χαράλαμπου Μ. Καραγιαννίδη

Διδάκτορος Νομικής Σχολής

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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όπως οι Κατευθυντήριες Γραμμές των Ηνωμένων Εθνών 

για την Πρόληψη της Παραβατικότητας των Ανηλίκων ή 

οι Κατευθυντήριες Γραμμές του Ριάντ (1990), αναγνωρί-

ζουν ότι η ορθολογική και αποτελεσματική αντεγκλημα-

τική πολιτική προϋποθέτει οι ανήλικοι να έχουν ενεργό 

και ισότιμο ρόλο στην κοινωνία, να είναι δηλαδή πλήρη 

και ισότιμα μέλη στις διαδικασίες κοινωνικοποίησης2. 

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην χάραξη και 

υλοποίηση της αντεγκληματικής πολιτικής υποστηρί-

χθηκε και από Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε την Σύσταση 7 

του 1983«Η συμμετοχή του κοινού στην αντεγκληματική 

πολιτική» [Rec. R (83) 7 “Participation of the Public in 

Crime Policy”], με την οποία υπογραμμίστηκε η ανάγκη 

δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων σε δομές 

και δίκτυα για την ενεργό εμπλοκή της τοπικής κοινω-

νίας και τη συνεργασία της με τους επίσημους φορείς 

για την χάραξη και υλοποίηση της αντεγκληματικής πο-

λιτικής. Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη της εγκληματικό-

τητας των ανηλίκων, ως αναγκαίες δράσεις αναφέρο-

νται η εκπαίδευση των νέων και η επαγγελματική τους 

απασχόληση καθώς και η επιμόρφωση και ενημέρωση 

των γονέων και των δασκάλων για τα προβλήματα της 

νεανικής εγκληματικότητας3. Περαιτέρω, η Σύσταση 21 

2 Πιτσελά, Α. (2002). Η Ποινική Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 
των Ανηλίκων. Δ’ έκδοση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα 
σελ. 57 (βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές αρ. 3 και 10). Πιτσελά, Α. (2007). 
«Η εισαγωγή του θεσμού της εισαγγελικής παράκαμψης στο ποινι-
κό δίκαιο ανηλίκων. Σε: Justice in Particular – Χαρμόσυνο Φαίδωνα 
Ι. Κοζύρη. Αθήνα – Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 383. 
Περαιτέρω, αναφορικά με τους Στοιχειώδεις Κανόνες των Ηνωμένων 
Εθνών για την Απονομή Δικαιοσύνης σε Ανηλίκου ή Κανόνες του Πε-
κίνου, βλ. σελ. 381 επ., αναφορικά με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για 
τον Ρόλο των Εισαγγελέων, βλ. σελ. 383 επ. και αναφορικά με την 
Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης Νο. 
R (87) 20 για τις «Κοινωνικές Αντιδράσεις στην Παραβατικότητα των 
Ανηλίκων», βλ. σελ. 385.

3 Αλεξιάδης, Σ. (1998). Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής - Α’ - Ευ-
ρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 

του 2003 «Συνεργασία στην πρόληψη του εγκλήματος» 

[Rec (2003) 21 “Partnership in Crime Prevention”] συ-

νιστά την ανάπτυξη συμμετοχικών σχεδίων εγκλημα-

τοπροληπτικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, βασισμένα στην εμπειρική έρευνα, την 

πολυτομεακή συνεργασία και την ανάπτυξη πρακτικών 

πρόληψης του εγκλήματος με τη συμμετοχή φορέων 

και οργανισμών του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, 

της κοινωνικής πρόνοιας, της απασχόλησης, της υγείας, 

της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αστικού σχεδι-

ασμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμμετοχή της 

τοπικής κοινωνίας στις εγκληματοπροληπτικές δράσεις, 

τόσο στο στάδιο της χάραξης όσο και σε αυτό της υλο-

ποίησής τους.

 Προς την κατεύθυνση υλοποίησης αυτών των προτά-

σεων θεσμοθετήθηκαν τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης 

της Εγκληματικότητας, τα οποία αποτελούν αποκεντρω-

μένα όργανα αντεγκληματικής πολιτικής σε τοπικό επί-

πεδο4. Πρόκειται για ένα θεσμό που βασίζεται αποκλει-

στικά όσον αφορά την οργάνωση και την λειτουργία 

του στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

στηρίζεται στις ιδέες της κοινοπραξίας και του συνερ-

γατισμού, ως εκφράσεων της κοινωνικής 

σελ. 161-166.Βλ. επίσης την Σύσταση Νο. R (88) 6, για τις «Κοινωνικές 
Αντιδράσεις στην Παραβατικότητα των Ανηλίκων που Κατάγονται 
από Οικογένειες Μεταναστών», σελ. 385 και τη Σύμβαση των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σελ. 386.

4 Παπαθεοδώρου, Θ. (2002). Δημόσια Ασφάλεια &Αντεγκληματική 
πολιτική. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 219 επ. Ζαραφωνίτου, Χ. 
(2003). Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο. Αθήνα: 
Νομική Βιβλιοθήκη. Zarafonitou, Ch. (2003). “’New tendencies in 
prevention policy in Greece: Local Crime Prevention Councils and 
the partnership model”. Σε Τιμητικό Τόμο για τη Α. Γιωτοπούλου – Μα-
ραγκοπούλου(επιμ. Α. Μαγγανάς), Τόμος Β’. Αθήνα/Bruxelles: Νομι-
κή Βιβλιοθήκη/Bruyland, σελ. 1563-1573. Αλεξιάδης, Στ. (2011). Εγκλη-
ματολογία. Έκδοση 5η. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, σελ. 327 
επ. Καραγιαννίδης, Χ. (2011). Προς μια Συμμετοχική Αντεγκληματική 
Πολιτική. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 235 επ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 45 

αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. 

 Ειδικότερα, η φιλοσοφία του θεσμού βασίζεται σε μια 

στρατηγική κοινοτικής πρόληψης του εγκλήματος, η 

οποία στηρίζεται σε δύο άξονες: (α) την διεταιρικότητα 

και την πολυμερή συνεργασία και (β) την εγγύτητα και 

την αποκέντρωση5. Ο πρώτος άξονας αφορά στην στενή 

συνεργασία του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυ-

τοδιοίκησης και των φορέων του συστήματος ποινικής 

δικαιοσύνης με κοινωνικούς φορείς και με τους ίδιους 

τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας για την διαμόρφω-

ση και διαχείριση ζητημάτων αντεγκληματικής πολιτι-

κής. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην φιλοσοφία και τις 

αρχές της αποκεντρωμένης πρόληψης του εγκλήματος, 

της πρόληψης δηλαδή που βασίζεται στην γνώση των 

ιδιαιτεροτήτων της εγκληματικότητας σε κάθε περιοχή 

και στην κινητοποίηση των αρχών και της κοινωνίας για 

συνεργασία και συμμετοχή τους σε εγκληματοπρολη-

πτικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Στην εγκληματολο-

γική βιβλιογραφία ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων 

εντάσσεται θεματικά στη συμμετοχική αντεγκληματική 

πολιτική με επίκεντρο την τοπική κοινωνία6.

§2. Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων στην Ελλάδα

Με τον ν. 2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων 

5  United Nations – Economic and Social Council / Commission on 
Crime Prevention and Criminal Justice (2002). “Effective community 
– based crime prevention”. Report of the Meeting of the Group of 
Experts on Crime Prevention, σελ. 4, 8-10. Λαμπροπούλου, Ε. (2003). 
«Κοινοτισμός και κοινοτική πρόληψη: Το ‘νέο παράδειγμα’ στην αντε-
γκληματική πολιτική;». Σε: Α. Μαγγανάς (Επιμ.). Τιμητικός Τόμος για 
την Αλίκη Γιωτοπούλου – Μαραγκοπούλου, Δικαιώματα του Ανθρώπου - 
Έγκλημα – Αντεγκληματική Πολιτική. Τόμος Α΄. Αθήνα: Νομική Βιβλιο-
θήκη, σελ. 781. Πανούσης, Γ. (2009). Εγκληματολογικοί Ανα-στοχασμοί. 
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 226.

6  Αλεξιάδης, Σ. (2011). Εγκληματολογία, ό.π., σελ. 321 επ.

της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’ 89/30-4-1999) θεσπίζονται στη χώρα μας τα Τοπικά 

Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας και ανα-

τίθενται για πρώτη φορά συγκεκριμένες αρμοδιότητες 

αντεγκληματικής πολιτικής στους Δήμους. Ειδικότερα, 

στο άρθρο 16 του παραπάνω νόμου προβλέπεται η σύ-

σταση Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκληματικότητας 

σε κάθε Δήμο της χώρας με πληθυσμό άνω των τριών 

χιλιάδων κατοίκων, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί-

ται από πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις στον το-

μέα της εγκληματικότητας. Ως βασική αποστολή των 

Συμβουλίων αυτών καταγράφεται η αντιμετώπιση της 

εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο με την ενίσχυση 

των δεσμών της γειτονιάς και η μείωση του αισθήμα-

τος ανασφάλειας των πολιτών (φόβος του εγκλήματος). 

Απώτερος στόχος είναι η προστασία της τοπικής κοι-

νωνίας μέσα από συνεργατικές εγκληματοπροληπτικές 

δράσεις και ο σχεδιασμός μιας συμμετοχικής αντε-

γκληματικής πολιτικής, η οποία θα συνδέεται οργανικά 

με την καθημερινότητα των πολιτών και θα συναρτάται 

άμεσα με την ποιότητα ζωής στην τοπική κοινωνία7.

 Το έργο των Συμβουλίων είναι να καταρτίζουν προ-

γράμματα πρόληψης της εγκληματικότητας στην οικεία 

δημοτική περιφέρεια, να διατυπώνουν γνώμη σε σχετι-

κά ερωτήματα του Δημάρχου ή και των τοπικών κοινωνι-

κών και επιστημονικών φορέων, να συνεργάζονται 

7 Πανούσης, Γ. (1997). «Πόλη, Πολίτης, Κινητοποίηση». Σε Ελληνική 
Εταιρεία Θυματολογίας, Πανεπιστήμιο Θράκης και Κεντρική Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.  Η Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης στην Πρόληψη της Θυματοποίησης από το Έγκλημα. Αθήνα, Κομο-
τηνή: Α.Ν. Σάκκουλα, σελ. 51 επ. Φαρσεδάκης, Ι. (1998). «Η αντιμετώπι-
ση του εγκληματικού φαινομένου». Ποινική Δικαιοσύνη, τ. 3, σελ. 236. 
Κουράκης, Ν. (1998). «Έκθεση για την εξέλιξη της εγκληματικότητας 
στη σημερινή Ελλάδα». Ποινική Δικαιοσύνη, τ. 3, σελ. 244. Πανούσης, 
Γ. (2003). Ο υπο-θετικός εγκληματίας. Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκου-
λα, σελ. 41. Πανούσης, Γ. (2005). «Πρόληψη στην πόλη: Μας αφορά 
όλους». Σε: Σ. Ξένου (Επιμ.). Εγκληματικότητα στο Δήμο Ζακυνθίων. 
Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλα, σελ. 12 επ.
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με αντίστοιχα Συμβούλια όμορων Δήμων, να διοργανώ-

νουν ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια και άλ-

λες συναφείς εκδηλώσεις, με στόχο την ευαισθητοποί-

ηση και τη συνεχή ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα 

πρόληψης της εγκληματικότητας με τη βοήθεια των 

τοπικών μέσων μαζικής επικοινωνίας. Στην Απόφαση 

του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για τη ρύθμιση θεμάτων 

λειτουργίας των Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματι-

κότητας (ΑΥΔημΤαξ 3002/1/14-στ’, ΦΕΚ Β’ 12/14.1.2002) 

που ακολούθησε, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι για 

την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Συμβούλια θα 

πρέπει να καταγράφουν και να μελετούν την εγκληματι-

κότητα στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, να σχεδιά-

ζουν και να προωθούν ειδικές δράσεις για την πρόληψη 

της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση του ρα-

τσισμού και της ξενοφοβίας, να μεριμνούν για την ευ-

αισθητοποίηση των πολιτών και την ενεργό συμμετοχή 

τους σε προγράμματα πρόληψης της εγκληματικότητας 

και να συντονίζουν πρωτοβουλίες άλλων κοινωνικών 

φορέων που στοχεύουν στην πρόληψη της εγκληματι-

κότητας. Ρητώς αναφέρεται η ανάγκη χάραξης και υλο-

ποίησης συμμετοχικών εγκληματοπροληπτικών δράσε-

ων για την αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια και 

της κακοποίησης των ανηλίκων (άρθρο 2).

 Ακολούθως, με το άρθρο 13 του ν. 3387/2005 («Κέ-

ντρο Μελετών Ασφάλειας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 

Α’ 224/12-9-2005), τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της 

Εγκληματικότητας μετονομάσθηκαν σε Τοπικά Συμβού-

λια Πρόληψης της Παραβατικότητας. Με τον ίδιο νόμο 

συστάθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το 

Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας8, στο 

8 Δυστυχώς το ΚεΣΠΠα, ήδη εδώ και μια δεκαετία, έχει αδρανοποι-
ηθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υφίσταται απουσία επιστημονικής 
εποπτείας των Τοπικών Συμβουλίων στο έργο τους, αν και το ΚεΣ-
ΠΠα είχε προλάβει να παράσχει οδηγίες με μεγάλη χρηστικότητα 
για την αξιοποίησή τους από τα συσταθέντα Τοπικά Συμβούλια. Ει-

οποίο ανατέθηκε η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων 

προς τα Τοπικά Συμβούλια, ο συντονισμός των δράσεων 

τους, η παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης για τη διευ-

κόλυνση του έργου τους, η υποβοήθηση στην υλοποίη-

ση των προγραμμάτων τους, η επεξεργασία και η αξιο-

λόγηση των προτεινόμενων μέτρων και προγραμμάτων 

αντεγκληματικής πολιτικής. Με τον. 3463/2006 («Κώδι-

κας Δήμων και Κοινοτήτων», ΦΕΚ Α’ 114/30-6-2006)και 

ειδικότερα στο άρθρο 84 με τίτλο «Τοπικά Συμβούλια 
Πρόληψης Παραβατικότητας» ο νομοθέτης περιγρά-

φει την αποστολή και τη λειτουργία τους, δίδοντας μια 

επιπλέον ώθηση στις δημοτικές αρχές της χώρας να 

συγκροτήσουν και να λειτουργήσουν Συμβούλια Πρό-

ληψης της Παραβατικότητας στη χωρική τους αρμοδι-

ότητα. Το άρθρο 12 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση 

της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώμα-

τος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασί-

ας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’ 73/24-3-2014)επέφερε αλλαγές στο θέμα της οργα-

νωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Συμβουλίων. 

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση είχε ως σκοπό τη σύνδεση 

της Ελληνικής Αστυνομίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Έτσι, ένας από τους βασικούς άξονες της προτεινόμε-

νης αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

δικότερα, είχε διαμορφώσει εγχειρίδιο το οποίο περιείχε οδηγίες για 
τη σύσταση και την λειτουργία των τοπικών συμβουλίων, προτάσεις 
για πιθανές παρεμβάσεις του στην τοπική κοινωνία για την πρόληψη 
του εγκλήματος, συμβουλές προς τους πολίτες για τη λήψη μέτρων 
αποφυγής της θυματοποίησής τους, και, τέλος καταγραφή χρήσιμων 
διευθύνσεων και τηλεφώνων φορέων και υπηρεσιών που δραστηρι-
οποιούνται άμεσα ή έμμεσα με θέματα αντεγκληματικής πολιτικής. 
Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.niotho-asfalis.gr 
[ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 3-7-2022].

http://www.niotho-asfalis.gr
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και Προστασίας του Πολίτη είναι η ανάπτυξη της συνερ-

γασίας και της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των Σωμά-

των Ασφαλείας και των πολιτών των τοπικών κοινωνιών9. 

 Παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυ-

ση και λειτουργία των Συμβουλίων, η ανταπόκριση της 

τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν περιορισμένη10. Ως αποτέ-

λεσμα, το επαρκές νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των 

Συμβουλίων δεν αντανακλάται στην υλοποίησή του11. 

Ο αριθμός των συσταθέντων Τοπικών Συμβουλίων στη 

χώρα μας παραμένει διαχρονικά μικρός, ενώ η εμπειρι-

κή έρευνα έχει αναδείξει πληθώρα πρακτικών προβλη-

μάτων που εμποδίζουν την ορθολογική και αποτελεσμα-

τική λειτουργία τους12.

9 Καραγιαννίδης, Χ. (2014). «Ελληνική Αστυνομία και Συμμετοχική 
Αντεγκληματική Πολιτική – Προβλήματα και Προοπτικές». 
Εγκληματολογία, τ. 1-2. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 85 επ.

10 Παπαθεοδώρου, Θ. (2021). Δημόσια Ασφάλεια &Αντεγκληματική 
Πολιτική. Γ’ έκδοση αναθεωρημένη. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 
219 επ.

11 Βιδάλη, Σ. (2007). Έλεγχος του Εγκλήματος και Δημόσια Αστυνομία 
– Τομές και Συνέχειες στην Αντεγκληματική Πολιτική. Τόμος Β’. 
Πρόλογος Γιάννης Πανούσης. Αθήνα – Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, σελ. 947. Βιδάλη, Σ. (2007). Εγκληματικότητα & Αστυνομία. 
Αθήνα – Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 373 και 401-402.

12 Σπινέλλη, Κ.Δ., Τσίνας, Κ. (2002). «Συμβούλια Πρόληψης της 
Εγκληματικότητας και Τοπικές Κοινωνίες: Μία μορφή αποκεντρωμένης 
πρόληψης». Ποινικός Λόγος, τ. 1, σελ. 363-379. Καραγιαννίδης, Χ. 
(2011). Προς μια συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική. Αθήνα: Νομική 
Βιβλιοθήκη, σελ. 354 επ. Πιτσελά, Α., Καραγιαννίδης, Χ. (2020). 
«Ἐς αὔριον τά σπουδαῖα - Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων 
Πρόληψης της Εγκληματικότητας μέσα από τα πορίσματα μιας 
πανελλαδικής έρευνας». ProJustitia, τ. 3ο. Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κρανιδιώτη, Μ., Παπανικολάου, Π., 
Γιώτη, Η. (2020). «Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης 
της Παραβατικότητας στο παρελθόν και στο μέλλον: Μια έρευνα 
σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας». Στο ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ ΑΛΕΞΙΦΩΤΟΝ;. Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο 
Καθηγητή Εγκληματολογίας Γιάννη Πανούση. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης, σελ. 225-243. Για μια πρόσφατη παρουσίαση, ανάλυση και 
αποτίμηση του θεσμού με ανατροφοδότηση της σχετικής συζήτησης 
με καίριες κριτικές επισημάνσεις, βλ. Ζαραφωνίτου, Χ. (2019). 
«Κοινοτικές μορφές πρόληψης του εγκλήματος αλλά και του φόβου 

§3. Η προστασία της νεότητας

Η ρητή πρόβλεψη για εξέταση, επιλογή, υλοποίηση και 

εν τέλει αξιολόγηση των συνεργατικών δράσεων των 

Τοπικών Συμβουλίων για την προστασία των νέων από 

το έγκλημα διατρέχει τον κορμό του νομοθετικού πλαι-

σίου οργάνωσης και λειτουργίας τους. Για αυτόν τον 

λόγο η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να 

είναι ουσιαστική, άμεση και αποτελεσματική. Αυτό που 

προέχει είναι η οργάνωση των υπηρεσιών που δραστη-

ριοποιούνται σε θέματα της ευρύτερης κοινωνικής και 

ειδικότερα της αντεγκληματικής πολιτικής και ο συντο-

νισμός τους13. Στην αποστολή των Συμβουλίων εντάσσε-

ται τόσο η πρόληψη και η αντιμετώπιση της εγκληματι-

κότητας των ανηλίκων όσο και με ιδιαίτερη βαρύτητα η 

πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματογενούς θυμα-

τοποίησής τους14.

 Ειδικότερα, στο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται η 

εκπόνηση μελετών και η διενέργεια ερευνών για την 

εγκληματικότητα, η υλοποίηση 

του εγκλήματος. Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης – Αστυνομικός της 
Γειτονιάς». Εγκληματολογία, σελ. 41-51.

13 Home Office (1993). A Practical Guide to Crime Prevention for 
Local Partnerships. Prepared for the Home Office by Crime Concern, 
σελ. 3. Crawford, A. (1999). The Local Governance of Crime – Appeals 
to Community and Partnerships. Clarendon Studies in Criminology, 
σελ. 54.

14 Η εικόνα της εγκληματικότητας των ανηλίκων στη χώρα μας, όπως 
προκύπτει από τις στατιστικές για τη δήλη εγκληματικότητά της, 
δεν έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Τα ποσοστά κινούνται σε 
χαμηλά επίπεδα και ως φαινόμενο η ανήλικη εγκληματικότητα έχει 
περιστασιακή διάσταση. Βλ. Πιτσελά, Α. (2003). «Ο ανήλικος ως 
θύμα του εγκλήματος». Σε Α. Μαγγανά (Επιμ.). Τιμητικός Τόμος για 
την Αλίκη Γιωτοπούλου – Μαραγκοπούλου, Δικαιώματα του Ανθρώπου 
- Έγκλημα – Αντεγκληματική Πολιτική. Τόμος Β’. Αθήνα: Νομική 
Βιβλιοθήκη, σελ. 1140 και 1157. Κουράκης, Ν. (2005). Εγκληματολογικοί 
Ορίζοντες. Τόμος Α’: Ιστορική και θεωρητική προσέγγιση. 2η έκδοση. 
Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 47-48. Φαρσεδάκης, Ι. 
(2005). Παραβατικότητα & Κοινωνικός Έλεγχος των Ανηλίκων. Αθήνα: 
Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 20.
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προγραμμάτων για την εργασιακή απασχόληση των 

νέων και για την αντιμετώπιση της χρήσης ναρκωτικών, 

καθώς και η ανάληψη δράσεων και κοινοτικών πρωτο-

βουλιών για την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας του 

κοινού με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των νέων. Τέτοιες κοινοτικές πρωτοβου-

λίες, τις οποίες τα Τοπικά Συμβούλια καλούνται να πλαι-

σιώσουν και να υποστηρίξουν, είναι ενδεικτικά η δημι-

ουργία κέντρων νεότητας και αθλητικών κέντρων για 

την ανάπτυξη του αθλητισμού, τα προγράμματα για την 

κάλυψη κατά δημιουργικό τρόπο του ελεύθερου χρό-

νου των νέων και προγράμματα πρόληψης της κακοποί-

ησης των ανηλίκων, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως 

γενεσιουργός λόγος για την μετέπειτα εκδήλωση από 

μέρους τους παραβατικής συμπεριφοράς. Γενικότερα, 

κάθε στοχευμένη δράση της τοπικής κοινωνίας που 

αντιμάχεται τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθω-

ριοποίηση των νέων, αποτελεί σημαντικό εργαλείο, δε-

δομένης της συσχέτισης μεταξύ της εγκληματικότητας 

των νέων και του φαινομένου του κοινωνικού αποκλει-

σμού τους. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να κατα-

στούν τα Τοπικά Συμβούλια φορείς πολυμερούς συνερ-

γασίας απαιτείται δικτύωση όλων των οργανώσεων που 

εμπλέκονται στο ζήτημα της πρόληψης και αντιμετώπι-

σης της εγκληματικότητας και της θυματοποίησης των 

ανηλίκων15.

15  Κουράκης, Ν. (2006). «Οδηγίες Συγκρότησης και Λειτουργίας των 
Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα)». Σε: 
Για να νιώθουμε ασφαλείς μέσα σε μια κοινωνία ενεργών πολιτών. Πρα-
κτικό Εγχειρίδιο για τη νόμιμη προστασία του πολίτη από την καθημε-
ρινή παραβατικότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 44 και 
109. Σε κάθε περίπτωση, η πολυτομεακή δικτύωση είναι έργο δύσκολο 
αλλά συνάμα απαραίτητο για την επιτυχία της ανάπτυξης της συμμε-
τοχικής αντεγκληματικής πολιτικής. Ζωτικής σημασίας ρόλο για την 
ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των Συμβουλίων, διαδραματίζει 
η ανάληψη δράσεων από την τοπική αυτοδιοίκηση και τα όργανά της, 
τα οποία θα πρέπει να δράσουν ως καταλύτες για την ενεργοποίηση 
της τοπικής κοινωνίας, προκαλώντας τη συλλογική, δυναμική και ορ-
γανωμένη συμμετοχή των πολιτών στον αντεγκληματικό σχεδιασμό 

 Περαιτέρω, αν και όπως διαπιστώθηκε, ο θεσμός στην 

Ελλάδα δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, θετικό και ελ-

πιδοφόρο είναι το γεγονός ότι οι υλοποιούμενες δρά-

σεις των λειτουργούντων Συμβουλίων αφορούν πλειο-

ψηφικά την προστασία της νεότητας, στοιχείο το οποίο 

αναδείχθηκε σε πρόσφατη πανελλαδική έρευνα για την 

λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων16. Παραδείγματα 

αποτελούν τα Τοπικά Συμβούλια των Δήμων Κοζάνης, 

Θέρμου, Πατρέων, Σπάρτης, Αγίας Βαρβάρας, Κρωπί-

ας, Αχαρνών, Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και του 

Δήμου Έδεσσας. Το ΤοΣΠΠα «ΦΩΣ» του Δήμου Έδεσ-

σας, ειδικότερα, πέραν της διεξαγωγής ενημερωτικών 

εκδηλώσεων για την πρόληψη του εγκλήματος, την οδι-

κή ασφάλεια και την ασφαλή χρήση του δικύκλου, των 

δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της το-

πικής κοινωνίας και της δημιουργίας και διανομής ενη-

μερωτικών φυλλαδίων για την πρόληψη του εγκλήμα-

τος, διεξήγαγε έρευνα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «ΟΡΑΜΑ», με 

στόχο   τη διερεύνηση των αναγκών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας  για την πρόληψη της παραβατικής συμπερι-

φοράς των μαθητών17.

 

και τις δράσεις των Συμβουλίων. Υφίσταται συνεπώς η ανάγκη για 
συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των αρμόδιων οργάνων της κεντρι-
κής διοίκησης με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με τις κυβερνη-
τικές οργανώσεις και τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας. Κουράκης, 
Ν. (2001). «Το έγκλημα και οι εγκληματολογικές επιστήμες στον 21ο 
αιώνα». Ποινικός Λόγος 1, τ. 3, σ. 801-803. Κουράκης, Ν. (2005). Εγκλη-
ματολογικοί Ορίζοντες. Τ. Β’: Πραγματολογική προσέγγιση και επιμέ-
ρους ζητήματα. Έκδ. 2η. Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλα, σ. 14-15.

16 Καραγιαννίδης, Χ. (2022). Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματι-
κότητας – Τάσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές από την εφαρμογή του 
θεσμού σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Σειρά Ποινικά, Τόμος Νο. 
98. Διευθυντές Σειράς: Ν. Ανδρουλάκης, Λ. Κοτσαλής. Αθήνα: Εκδό-
σεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (υπό έκδοση).

17 Καραγιαννίδης, Χ. (2022). Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματι-
κότητας – Τάσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές από την εφαρμογή του 
θεσμού σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, ό.π.
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Επιπρόσθετα, όπως προέκυψε από την ανωτέρω ανα-

φερόμενη έρευνα, στην ερώτηση αν έχει υπάρξει ενη-

μέρωση και πληροφόρηση των δημοτών για το έργο 

και την αποστολή του Τοπικού Συμβουλίου, από όσους 

έδωσαν θετική απάντηση, πέντε στους δέκα περίπου 

ανέφεραν ότι η ενημέρωση και πληροφόρηση είχε ως 

αποδέκτη τον ανήλικο πληθυσμό της τοπικής κοινωνίας 

του δήμου και ειδικότερα τους μαθητές.

 Περαιτέρω έξι στους δέκα ερωτηθέντες απάντησαν ότι 

το Τοπικό Συμβούλιο του δήμου έχει προβεί σε κάποιο 

σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης 

του εγκλήματος. Όσοι απάντησαν θετικά στην ερώ-

τηση, ανέφεραν ότι η δραστηριότητα αυτή αφορούσε 

κατά κύριο λόγο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

προγραμμάτων πρόληψης της βίας και της χρήσης ναρ-

κωτικών στα σχολεία ή και γενικότερα οδηγίες προς 

τους δημότες για την προστασία τους από το έγκλημα, 

προγράμματα μέριμνας ατόμων που χρήζουν βοηθείας, 

εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων για γονείς 

και δασκάλους, παροχή βοήθειας σε αποφυλακιζόμε-

νους και δημιουργία χώρων υποδοχής και ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών νέων, όπως είναι η δημιουργία στεκιού 

νεολαίας. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν 

επίσης τη διοργάνωση, σε συνεργασία με φυσιολα-

τρικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς και τοπικούς συλ-

λόγους, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με 

αποδέκτες τους νέους και την εκπαίδευση στελεχών 

σε θέματα όπως η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, 

η αντικοινωνική συμπεριφορά, η σχολική και εξωσχολι-

κή βία, η χρήση ναρκωτικών, η κακομεταχείριση και η 

εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων και η εφαρμογή 

προγραμμάτων μέριμνας εγκαταλελειμμένων παιδιών18. 

18 Καραγιαννίδης, Χ. (2022). Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Εγκλημα-
τικότητας – Τάσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές από την εφαρμογή 
του θεσμού σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, ό.π. Άλλο παράδειγμα 

 Παραδείγματα επιτυχούς υλοποίησης τοπικών σχεδίων 

πρόληψης της εγκληματικότητας παρέχει και η διεθνής 

εμπειρία, ειδικά στις περιπτώσεις αντιμετώπισης των 

ναρκωτικών και της εγκληματικότητας των ανηλίκων με 

τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή του προγράμμα-

τος “Safer Communities: The Local Delivery of Crime 
Prevention through the Partnership Approach” στη Βρε-

τανία από τη δεκαετία του 1990 το οποίο βασίστηκε στη 

δικτύωση όλων των φορέων και οργανισμών που δρα-

στηριοποιούνται στον αγώνα κατά των ναρκωτικών και 

στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση 

της τοπικής κοινωνίας για την ανάληψη στοχευμένων 

δράσεων στην περιοχή τους. Η κεντρική ιδέα του εγχει-

ρήματος ήταν ότι η έλλειψη συνεργασίας αποτελεί τη 

ρίζα του προβλήματος στην αποτελεσματική αντιμετώ-

πισή του, συνεπώς η ύπαρξη και η ενίσχυση της συνερ-

γασίας μπορεί να αποτελέσει τη λύση με την ένταξη του 

όλου εγχειρήματος σε μια ευρύτερη κοινωνική πολιτική, 

με την έννοια ότι η στοχευμένη δράση αφορούσε στη 

χρήση και κατάχρηση των ναρκωτικών ουσιών, 

στοχευμένης δράσης, η οποία απέκτησε επίσημα ισχυρό εγκλημα-
τοπροληπτικό ρόλο μετά από πρόταση του Κεντρικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκλη-
ματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) και έκδοση σχετικής Δια-
ταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας προς τους Διευθυντές 
Τροχαίας της χώρας, είναι η παρακολούθηση από τους ανηλίκους 
μαθημάτων και προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, τα οποία δύ-
ναται να διοργανώνονται από τα Τοπικά Συμβούλια σε συνεργασία 
με την Τροχαία, τις κατά τόπους Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων και 
τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων. Βλ. Πιτσελά, Α. (2018). Λήμμα: 
ΚΕΣΑΘΕΑ (Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Πρόληψη και 
την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των 
Ανηλίκων). Σε: Κ. Σπινέλλη, Ν. Κουράκης, Μ. Κρανιδιώτη (Επιμ.). Λεξι-
κό Εγκληματολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος, σελ. 708. Καραγιαννί-
δης, Χ. (2013). «Τα τοπικά συμβούλια πρόληψης της εγκληματικότητας 
των ανηλίκων». Σε: «Η αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκλη-
ματικότητας των ανηλίκων», Πρακτικά Συνεδρίου 9-10 Μαρτίου 2012, 
Αίθουσα Διαλέξεων Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών – Θεσσαλονί-
κη. Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (ψηφιακή έκδοση), σελ. 21-26.
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στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λάμβανε χώρα αυτή19. 

 Η αντίστοιχη ερευνητική εργασία και η ανάληψη 

δράσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόληψης της 

Εγκληματικότητας του Δήμου της Rennes της Γαλλίας 

πρόσφερε σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές και 

χρήσιμες συμβουλές στο θέμα της πρόληψης της πα-

ραβατικότητας των νεαρών ατόμων και της αποφυγής 

θυματοποίησής τους σε στοχευμένες περιοχές, όπως 

είναι για παράδειγμα η περιοχή γύρω από την Rue Saint 

Michel (γνωστή και ως “Rue de la Soif” ή “Thirst Street”) 

και την παρακείμενη PlaceSainteAnne20. 

§4. Το παράδειγμα της Δανίας 

Η διάδοση του θεσμού της συμμετοχικής αντεγκλη-

ματικής πολιτικής στη Δανία οφείλεται στην επιτυχη-

μένη λειτουργία του Συμβουλίου για την Πρόληψη του 

Εγκλήματος (“Danish Crime Prevention Council”), το 

οποίο μετρά ήδη πάνω από πενήντα χρόνια λειτουρ-

γίας. Παράλληλα με το Συμβούλιο αυτό έχουν ιδρυθεί 

και λειτουργούν και άλλα όργανα χάραξης και υλοποί-

ησης αντεγκληματικής πολιτικής, όπως είναι η «Επι-

τροπή Τεχνικής Προστασίας» (“Technical Safeguarding 

Committee”), 

19 Home Office, Great Britain. Standing Conference on Crime 
Prevention (1991). Safer Communities: The Local Delivery of Crime 
Prevention Through the Partnership Approach. London: Home 
Office, Standing Conference on Crime Prevention. Home Office 
(1993). A Practical Guide to Crime Prevention for Local Partnerships. 
Prepared for the Home Office by Crime Concern, September 1993. 
Crawford, A. (1994). “The Partnership Approach to Community Crime 
Prevention: Corporatism at the Local Level?”. Social & Legal Studies. 
Vol. 3, No. 4, σελ. 497-519. Crawford, A. (1999). The Local Governance 
of Crime – Appeals to Community and Partnerships. Clarendon 
Studies in Criminology, σ. 22.

20  Conseil National des Villes et du Development Social Urbain – 
Delegation Interministerelle a la Ville et au developpment Social 
Urbain (1990). Cities against Crime – Urban Safety and Crime 
Prevention, σελ. 3. Wyvekens, A. (2009). “The evolving story of crime 
prevention in France”. Σε: Adam Crawford (Επιμ.). Crime Prevention 
Policies in Comparative Perspective. Cullompton, Devon, Portland: 
Willan Publishing, σελ.110-129.

η «Επιτροπή Πληροφόρησης για την Πρόληψη 

του Εγκλήματος» (“Crime Prevention Information 

Committee”), η «Επιτροπή για την Πρόληψη του 

Εγκλήματος με Σχεδιασμό Οικιστικών Περιβαλλό-

ντων» (“Committee for Crime Prevention by Planning 

Residential Environments”), η «Μονάδα Πρόληψης της 

Βίας» (“Violence Prevention Unit”) και η «Συμβουλευτι-

κή Επιτροπή για τα Σχέδια Πρόληψης του Εγκλήματος» 

(“Crime Prevention Scheme Advisory Board”). Πρόκει-

ται για όργανα τα οποία αποτελούν μόνιμες επιτροπές 

του Συμβουλίου21.

 Το Συμβούλιο για την Πρόληψη του Εγκλήματος αποτε-

λεί το εθνικό κέντρο για τον σχεδιασμό και την υλοποί-

ηση των πρωτοβουλιών της αντεγκληματικής πολιτικής 

της Δανίας. Πρόκειται για ανεξάρτητο συλλογικό όρ-

γανο, το οποίο ιδρύθηκε το έτος 1971 και εποπτεύεται 

από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Ολομέλεια του Συμ-

βουλίου συγκροτείται από εκπροσώπους 42 συνολικά 

οργανισμών και φορέων από τον δημόσιο και τον ιδι-

ωτικό τομέα. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλίου, 

υφίστανται συνολικά οι πέντε αναφερόμενες ανωτέρω 

μόνιμες επιτροπές και συνολικά 82 πρόσωπα τα οποία 

εκπροσωπούν τους οργανισμούς και τους φορείς που 

συμμετέχουν στο Συμβούλιο και στις μόνιμες επιτρο-

πές του22. Το Συμβούλιο χρηματοδοτεί την υλοποίηση 

τοπικών σχεδίων αντεγκληματικής πολιτικής που προ-

τείνονται και εκπονούνται από τους δήμους της χώρας, 

μετά από έγκριση των Τοπικών Επιτροπών Σχεδιασμού 

Δράσεων Πρόληψης του εγκλήματος. Οι Τοπικές Επι-

τροπές αποτελούνται από μέλη των κοινωνικών υπηρε-

σιών των δήμων, την τοπική αστυνομία και 

21  The Danish Crime Prevention Council (2002). Crime Prevention in 
Denmark. September, Kailow Graphic: Glostrup, σελ. 3επ.

22  The Danish Crime Prevention Council (2002). Crime Prevention in 
Denmark, ό.π., σελ. 7επ.
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τα σχολεία της περιοχής (SSP- από τα αρχικά Schools, 

Social Services, Police).

 Ακρογωνιαίος λίθος στη χάραξη και υλοποίηση της 

αντεγκληματικής πολιτικής στη χώρα είναι η ανάπτυξη 

στενής συνεργασίας μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινό-

τητας, των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων και της 

τοπικής αστυνομίας, ιδιαίτερα στον τομέα της εφαρμο-

γής τοπικών σχεδίων αντεγκληματικής πολιτικής για την 

πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας, της ενδοοικο-

γενειακής βίας και της εγκληματογενούς θυματοποίη-

σης των ανηλίκων23.

 Στην Δανία έχουν δημιουργηθεί Συμβούλια ήδη από 

την δεκαετία του 1970’24 που χαράσσουν και υλοποιούν 

στοχευμένες δράσεις πρόληψης του εγκλήματος σε το-

πικό επίπεδο βασισμένες στην εμπειρική έρευνα και τις 

κατευθύνσεις του Συμβουλίου Πρόληψης του Εγκλήμα-

τος, το οποίο είναι, όπως αναφέρθηκε, υπεύθυνο και για 

την επιλογή προς χρηματοδότηση των τοπικών σχεδίων 

αντεγκληματικής πολιτικής και των υλοποιούμενων συ-

νεργατικών δράσεων των Συμβουλίων25.

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ετήσιο βραβείο 

23  The Danish Crime Prevention Council (2002). Crime Prevention in 
Denmark, ό.π., σελ. 13επ.

24 Λαμπροπούλου, Ε. (2003). «Μη κυβερνητικοί μέτοχοι στην 
πρόληψη και τον έλεγχο του εγκλήματος: Ρητορεία και εφαρμογή 
του κοινοτισμού». Επιστήμη και Κοινωνία – Επιθεώρηση Πολιτικής και 
Ηθικής Θεωρίας, τ. 10, Άνοιξη, σελ.156. Λαμπροπούλου, Ε. (2003). 
«Κοινοτισμός και κοινοτική πρόληψη: Το ‘νέο παράδειγμα’ στην 
αντεγκληματική πολιτική;». Στο Α. Μαγγανάς (εκδ. επιμ.).Τιμητικός 
Τόμος για την Αλίκη Γιωτοπούλου – Μαραγκοπούλου, Δικαιώματα του 
Ανθρώπου / Έγκλημα – Αντεγκληματική Πολιτική. Τόμος Α΄. Αθήνα: 
Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 779.Καραγιαννίδης, Χ. (2022). Τοπικά 
Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας – Τάσεις, Προκλήσεις και 
Προοπτικές από την εφαρμογή του θεσμού σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ό.π.

25 International Centre for the Prevention of Crime (2008). 
International Report - Crime Prevention and Community Safety: 
Trends and Perspectives. Montreal: International Centre for the 
Prevention of Crime, σελ. 213.

“European Crime Prevention Award” του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου για την Πρόληψη του Εγκλήματος για το έτος 

2012 (ECPA 2012) απονεμήθηκε στη Δανία για το τοπικό 

σχέδιο αντεγκληματικής προληπτικής πολιτικής με την 

επωνυμία “Your Police Officer”26. 

 Ένα ακόμη παράδειγμα επιτυχημένου προγράμματος 

που βασίζεται στις αρχές της κοινοτικής αστυνόμευσης 

είναι το “Safe Neighbourhoods in Køge”, το οποίο ξε-

κίνησε να υλοποιείται το έτος 2017. Το έργο βασίζεται 

στη στενή συνεργασία της τοπικής αστυνομίας με τις 

κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου, μέλη τοπικών φορέων 

και ενώσεων και του κοινού και στοχεύει στην αντιμε-

τώπιση της εγκληματικότητας που προκαλείται κυρίως 

από τη δράση νεανικών συμμοριών σε υποβαθμισμένες 

περιοχές της χώρας. Μεγάλο μέρος της χρηματοδό-

τησής του καλύπτει το Landsbyggefonden27, το Εθνικό 

Ίδρυμα Κοινωνικής Στέγασης, το οποίο χρηματοδοτεί 

την ανέγερση συγκροτημάτων κοινωνικής κατοικίας 

στη Δανία28.

§5. Επίλογος 

Από τη διεθνή εμπειρία γνωρίζουμε ότι ο θεσμός των 

Τοπικών Συμβουλίων έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε 

πολλές χώρες και έχει πραγματικά αποδώσει καρπούς 

26 Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του έτους 2012 στην 
Λευκωσία με θεματική την κοινοτική αστυνόμευση ως εργαλείο πρό-
ληψης του εγκλήματος και ειδικότερα των διαρρήξεων, της ενδοοι-
κογενειακής βίας και της νεανικής παραβατικότητας (“Community 
Polici ngasa Tool for Crime Prevention related to Burglaries, Domestic 
Violence and Juvenile Delinquency”).

27 Βλ. ιστοσελίδα του Landsbyggefonden: www.lbf.dk/om-lbf/english/ 
[ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 22-7-2022].

28  European Crime Prevention Network (EUCPN), Secretariat and 
the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL). 
(2018). Community Oriented Policing in the European Union Today, 
ό.π., σελ. 103-104.
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στον τομέα της πρόληψης της εγκληματικότητας και 

της θυματοποίησης των ανηλίκων, κατά κύριο λόγο 

μέσα από τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών που 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις διαρκούς υποστηρικτι-

κής κοινωνικής παρέμβασης στην τοπική κοινωνία29. Ο 

θεσμός των Συμβουλίων λειτουργεί επιτυχώς, μετά από 

πολυετή εφαρμογή πληθώρας πιλοτικών και πειραμα-

τικών δράσεων, έχοντας απεγκλωβιστεί από τη λογική 

περιστασιακών και αποσπασματικών πρακτικών, βασι-

ζόμενος σε μια πολιτική πρόληψης που παρουσιάζει 

σταθερότητα και εδράζεται στην διεταιρικότητα και τη 

συνεργασία φορέων και υπηρεσιών που δραστηριοποι-

ούνται στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος. 

 Το καλώς νοούμενο συμφέρον του ανηλίκου προϋπο-

θέτει την λήψη μέτρων κοινωνικής πολιτικής μέριμνας 

για τον ίδιο και την οικογένεια του30. Η αντιμετώπιση 

της εγκληματικότητας των ανηλίκων απαιτεί μεγάλη 

προσοχή και λήψη των κατάλληλων – όχι μόνο ποινικών 

και κατασταλτικών -  μέτρων από την Πολιτεία31 αλλά 

29 Sagel-Grande, I. (2020). Urban Living at the Beginning of the 
21st Century in Amsterdam, Hamburg and Vienna. Antwerpen – 
Apeldoorn: Maklu-Uitgevers, σελ. 41 επ.

30  Wilson, J. (1994). Gang Suppression and Intervention: Community 
Models – Research Summary. National Youth Gang Suppression and 
Intervention Research and Development Program. School of Social 
Service Administration, University of Chicago - U.S. Department of 
Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and 
Delinquency Prevention.σελ. 2. Κουράκης, Ν. (1997). «Η πρόληψη της 
παραβατικότητας των ανηλίκων στην Ελλάδα». Σε: Α. Τσήτσουρα 
(Επιμ.). Αντεγκληματική Πολιτική και Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αθήνα 
– Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 64. Πιτσελά, Α. (2000). 
«Προτάσεις για μια ορθολογική αντιμετώπιση της παραβατικότητας 
των ανηλίκων στην Ελλάδα στο κατώφλι της νέας χιλιετίας», ό.π., σελ. 
153-188.

31 Αλεξιάδης, Σ. (1989). Εγκληματολογία, Έκδοση 3η, Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 291. Φαρσεδάκης, Ιακ. (1991). Η Κοινωνική 
Αντίδραση στο Έγκλημα και τα Όρια της – Μερικές Ιστορικές, 
Συγκριτικές, Θεωρητικές και Πρακτικές Επισημάνσεις. Αθήνα: Νομική 
Βιβλιοθήκη, σελ. 196. Πιτσελά, Α. (2002). Η Ποινική Αντιμετώπιση της 
Εγκληματικότητας των Ανηλίκων, ό.π., σελ. 549 επ. Πιτσελά, Α. (2009). 

πρωτίστως μη ιδρυματικών μέτρων και κυρώσεων για 

την αντιμετώπιση ενός φαινομένου, το οποίο ορθώς 

χαρακτηρίζεται ως εφήμερο, παροδικό και επεισοδιακό 

στη διαδικασία κοινωνικοποίησης του ανθρώπου32.

 Από αυτήν την άποψη, η αντεγκληματική πολιτική για 

τους νέους θα πρέπει να διέπεται από ορισμένες θε-

μελιώδεις αρχές, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση 

κατέχει η αποτροπή της εμπλοκής των ανηλίκων με το 

σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και η ανάπτυξη πρακτι-

κών διαμεσολάβησης και ενδοκοινοτικής επίλυσης των 

προβλημάτων που δημιουργούνται από την εγκληματι-

κότητα των ανηλίκων33. Η τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα 

από τις συνεργατικές εγκληματοπροληπτικές δράσεις 

που χαράσσουν και υλοποιούν τα Τοπικά Συμβούλια δύ-

ναται να συμβάλει προς την κατεύθυνση της αντιμετώ-

πισης του προβλήματος με την επιμόρφωση των 

«Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά στα σωφρονιστικά καταστήματα 
– Υπό το φως και της νομολογίας του ΕΔΔΑ». Στο ΝΟΜΟΣ – 
Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 10. Χαριστήριο εις Λουκά 
Θεοχαρόπουλο και Δήμητρα Κοντόγιωργα – Θεοχαροπούλου. Τόμος 
ΙΙ. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 
599, όπου και αναφορά στην Σύσταση (2003) 20 “New Ways of 
Dealing With Juvenile Delinquency and the Role of Juvenile Justice”.

32 Πιτσελά, Α. (2007) «Η εισαγωγή του θεσμού της εισαγγελικής πα-
ράκαμψης στο ποινικό δίκαιο ανηλίκων», ό.π., σελ. 373 και 377. Pitsela, 
A. (2010). “Greece”. Σε: Dunkel, F., Grzywa, J., Horsfield, P., Pruin, I. 
(Eds.). Juvenile Justice Systems in Europe – Current Situation and 
Reform Developments. Vol. 2, MG 2010, ForumVerlag Godesberg, 
σελ. 632, 644 και 664-667.

33  Η εγκληματικότητα των ανηλίκων αφορά κυρίως «εγκλήματα ελέγ-
χου» ή ψευδο-εγκλήματα. Η τέλεση αυτού του είδους των πράξεων 
από ανήλικους έχει χαρακτηρισθεί ως ένα συνηθισμένο, κανονικό 
αλλά και παροδικό φαινόμενο. Επίσης τα αδικήματα που τελούνται 
φέρουν εκ της φύσεώς τους μεγάλη θεατότητα, ενώ η ίδια η ανηλι-
κότητα αποτελεί στοιχείο που επιτείνει τις πιθανότητες εμπλοκής του 
μηχανισμού της ποινικής καταστολής. Τέλος, η εγκληματικότητα των 
ανηλίκων έχει διαταξικό χαρακτήρα, παρά την τάση να γίνεται λόγος 
για εγκληματικότητα των νέων των λαϊκών τάξεων σε περιφερειακές 
συνοικίες. Βλ. Αλεξιάδης, Σ. (2010). Τα Οικονομικά του Εγκλήματος. 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα,  σελ. 47.
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στελεχών της σε θέματα μέριμνας και προστασίας της 

ανήλικης νεότητας, την ίδρυση και ουσιαστική λειτουρ-

γία συμβουλευτικών σταθμών και κέντρων νεότητας, 

την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού και την αξιο-

ποίηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου γνώσης σε θέματα 

πρόληψης της εγκληματικότητας και της θυματοποίη-

σης των ανηλίκων34.

 Το πρόβλημα της εγκληματικότητας δεν επιλύεται σε 

συνθήκες εργαστηρίου35. Η αντιμετώπιση του προβλή-

ματος της εγκληματικότητας και της θυματοποίησης 

των ανηλίκων, ως έκφραση μέρους του συνολικού κοι-

νωνικού προβλήματος της χώρας36, θα πρέπει αφενός 

να βασίζεται σε πορίσματα εμπειρικών ερευνών και 

αφετέρου να βρίσκεται σε διαρκή αναφορά προς την 

κοινωνία των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση37. Η 

χάραξη και η υλοποίηση μιας ορθολογικής και 

34 Σπινέλλη, Κ.Δ (1982). Η Γενική Πρόληψη των Εγκλημάτων, ό.π., σελ. 
381. Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ε. (2003). «Πρόληψη του Εγκλήματος 
στις Τοπικές Κοινωνίες». Εισήγηση σε ημερίδα του ΤοΣΠΕ Δήμου 
Θέρμης. Θέρμη, 6-4-2003 (αδημοσίευτη),σελ. 6.

35 Αλεξιάδης, Σ. (1973). «Το φαινόμενον της εγκληματικότητος – 
Προβλήματα και Προοπτικαί». Διάλεξις, Δημοσιεύματα Εταιρείας 
Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης, 39.

36 Καϊάφα – Γκμπάντι, Μ. (2010). Μοντέλα επιτήρησης στο κράτος 
ασφάλειας και δίκαιη ποινική δίκη. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 3.

37 Για την επίτευξη μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής σε 
τοπικό επίπεδο απαιτείται πρωτίστως ο σχεδιασμός της ακολουθητέ-
ας αντεγκληματικής πολιτικής να γίνει, αφού έχει προηγηθεί επιστα-
μένη επιστημονική έρευνα στη συγκεκριμένη τοπική κοινωνία που θα 
στοχεύει στη συστηματική και πλήρη περιγραφή της εγκληματικότη-
τας που εμφανίζεται σε αυτήν, την αναγνώριση των στόχων δράσης, 
οι οποίοι δύναται να είναι βραχυ-, μέσο- και μακροπρόθεσμοι, τον 
χρονικό σχεδιασμό των δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν και, 
σε κάθε περίπτωση, τον καθορισμό του μηχανισμού αξιολόγησης 
των δράσεων, βλ. Πιτσελά, Α. (2007). «Έκταση, φύση και εξέλιξη της 
εγκληματικότητας των ναρκωτικών στην Ελλάδα». Σε: Νόμος – Επι-
στημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-
Φαλτσή. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
σ. 1207.

αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής για τους 

νέους βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση (και) με την ανά-

πτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των θεσμών της 

συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής, όπως είναι 

τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας. 

Το υπάρχον οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο είναι κατά 

βάση επαρκές για τη λειτουργία των Τοπικών Συμβουλί-

ων προς την κατεύθυνση της χάραξης και υλοποίησης 

εγκληματοπροληπτικών δράσεων για την προστασία 

της νεότητας. Πέρα όμως από τις νομοθετικές προβλέ-

ψεις, τις ρυθμίσεις και το περιεχόμενό τους, μεγάλη ση-

μασία έχει η δυνατότητα υλοποίησής τους στην πράξη.

 Συμπερασματικά, η ίδια η τοπική κοινωνία μπορεί να 

εργαστεί προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης και λει-

τουργίας μιας κοινωνικής εγκληματο-προληπτικής πολι-

τικής για τους νέους της, εργασία η οποία μπορεί να 

βρει έναν αξιόπιστο σύμμαχο στο θεσμό των Τοπικών 

Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας, στην 

προοπτική εκτέλεσης ενός συνολικού προγράμματος 

επιμέρους δράσεων συμμετοχικής αντεγκληματικής 

πολιτικής. Οι δήμοι της χώρας, η πρωτοβάθμια δηλα-

δή τοπική αυτοδιοίκηση, ως θεσμός τοπικής εξουσίας 

και πρωταγωνιστής της τοπικής ανάπτυξης, μέσα από 

την ουσιαστική λειτουργία των Συμβουλίων μπορούν 

να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση νέων 

δημιουργικών πρακτικών αντεγκληματικής πολιτικής 

συμμετοχικού χαρακτήρα. Τα Συμβούλια μπορούν να 

εργαστούν προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης της 

συμμετοχικής διαδικασίας και της ενίσχυσης της συμ-

μετοχής των μελών της τοπικής κοινωνίας στις εργασί-

ες τους, αναδεικνύοντας το κοινωνικό τους πρόσωπο. 

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται προς την κατεύ-

θυνση της κοινοτικής παρέμβασης στην πρόληψη της 

εγκληματικότητας, παρά τα πολλά προβλήματα που 

ανακύπτουν και έχουν να κάνουν, κατά κύριο λόγο, με 
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την έλλειψη πολιτικής υποστήριξης του εγχειρήματος 

«δεν πρέπει να αποθαρρύνονται, αντίθετα πρέπει να ενι-
σχυθούν εμπλουτισμένες από την εμπειρία και την επι-
στημονική γνώση»38.

 Τα Συμβούλια μπορούν να αποτελέσουν το κομβικό ση-

μείο αναφοράς για την πλαισίωση και τον συντονισμό 

τοπικών κοινωνικών υποστηρικτικών φορέων και δικτύ-

ων39. Το «άνοιγμα» των ΤοΣΠΕ στην τοπική κοινωνία και 

τις συλλογικότητές της, αποτελεί στοιχείο αναγκαίο για 

να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των προτεινό-

μενων πρακτικών συμμετοχικής αντεγκληματικής πο-

λιτικής. Ειδικά για την ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα 

των ανηλίκων και νέων ανθρώπων, όπως αναδεικνύει 

η διεθνής εμπειρία40, τα Συμβούλια μπορούν να εργα-

38 Ζαραφωνίτου, Χ. (1993). «Κοινοτική παρέμβαση στην πρόληψη 
και αντιμετώπιση της βίαιης παραβατικότητας των ανηλίκων στις 
γειτονιές της πόλης». Εισήγηση σε ημερίδα για την Αντιμετώπιση και 
Πρόληψη της Παραβατικότητας των Ανηλίκων. Δήμος Καλλιθέας, Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο, 9 Ιουνίου 1993, σ. 39.

39 Όπως συλλόγων γονέων, θεραπευτικών κοινοτήτων, τοπικών ή πε-
ριφερειακών γραφείων του ΟΑΕΔ, τοπικών συναφών συλλόγων, της 
Εκκλησίας, του προσκοπισμού – οδηγισμού, ακόμη και της δημοτικής 
αστυνομίας ή και τοπικών αστυνομικών τμημάτων. Βλ. Κουράκης, 
Ν. (2006). «Ειδικό Μέρος – Περιγραφή Δράσεων». Σε Ν. Κουράκης 
(επιμ.). Για να νιώθουμε ασφαλείς μέσα σε μια κοινωνία ενεργών πολι-
τών, ό.π, σελ. 63 επ. Πανούσης, Γ. (1997). «Πόλη, Πολίτης, Κινητοποίη-
ση», ό.π., σελ. 60. Περίδης, Ο. (1997). «Αυτοδιοίκηση και Ιατροδικα-
στική στην Πρόληψη της Θυματοποίησης». Η Συμβολή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην Πρόληψη της Θυματοποίησης από το Έγκλημα, 
ό.π., σελ. 10. Πανούσης, Γ. (2005). «Πρόληψη στην πόλη: Μας αφορά 
όλους», ό.π., σελ. 14. Κουράκης, Ν., Σταθουλοπούλου, Ε. (2007). «Προ-
βλήματα υποτροπής νεαρών υποτροπών». Σε: Γεωργούλας Στ. (επιμ.). 
Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα. Τιμητικός Τόμος για τον 
Στέργιο Αλεξιάδη. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΨΜ, σελ. 55.

40 Σύσταση Rec (2000), 20: «Ο ρόλος της πρώιμης ψυχοκοινωνι-
κής παρέμβασης στην πρόληψη της εγκληματικότητας» (“The role 
of early psychosocial intervention in the prevention of criminality”). 
Πιτσελά, Α. (2006). Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής. Δίκαιο Ανη-
λίκων. Έκδ. 4η, σελ. 472. Πιτσελά, Α. (2007). «Πρόσφατες εξελίξεις 
στους τρόπους αντιμετώπισης της εγκληματικότητας των ανηλίκων». 
Ποινικός Λόγος, 7, τ. 4, σελ. 1161 επ. Κουράκης, Ν. (1997). «Η πρόληψη 
της παραβατικότητας των ανηλίκων στην Ελλάδα». Σε: Α. Τσήτσουρα 

στούν επιτυχώς προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης 

της θυματοποίησης και της εγκληματικότητάς τους, 

χαράσσοντας και υλοποιώντας εγκληματοπροληπτικές 

δράσεις πλαισιωμένες από ποιοτικές παροχές πολυε-

πίπεδης προστασίας σε συνεργασία με άλλους φορείς 

και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

κοινωνικής πρόληψης της εγκληματικότητας. Τα Συμ-

βούλια στελεχωμένα από πρόσωπα με γνώσεις του 

αντικειμένου, μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά 

στην υλοποίηση τοπικών δράσεων ευαισθητοποίησης 

και πληροφόρησης - ενημέρωσης του κοινού στην χω-

ρική τους αρμοδιότητα, προσαρμοσμένες στις ανάγκες 

του τοπικού πληθυσμού, σχετικά με τα σοβαρά προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι που βρίσκονται 

σε κίνδυνο και αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικής 

προσαρμογής, αποβλέποντας έτσι στον περιορισμό των 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων41. Ιδιαίτερα σημαντι-

κή κρίνεται η στενή συνεργασία των Συμβουλίων με φο-

ρείς και υπηρεσίες που ασχολούνται με την προστασία 

της νεότητας και την πρόληψη της ανήλικης εγκληματι-

κότητας42, όπως είναι για παράδειγμα οι Εταιρείες Προ-

στασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.) και οι Υπηρεσίες Επιμελητών 

(επιμ.). Αντεγκληματική πολιτική και δικαιώματα του ανθρώπου, σελ. 63 
επ. Μαγγανάς, Α. (2007). Ιδιαίτερα ζητήματα ποινικού δικαίου και ποι-
νικής δικονομίας, σελ. 123 επ. 

41 Για την επιτυχία των δράσεων αυτών, αναγκαία είναι η ανάπτυξη 
προγραμμάτων κοινωνικοποίησης μέσω του εθελοντισμού και η ορ-
γάνωση ομάδων νέων εθελοντών σε επίπεδο δήμων. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση κρίσιμη καθίσταται η επανενεργοποίηση τα Τοπικά Συμ-
βούλια Νέων (ΤοΣυΝ). Βλ. Καραγιαννίδης, Χ. (2011). Προς μια συμμε-
τοχική αντεγκληματική πολιτική. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 269.

42 Μια σημαντική πτυχή του εγκλήματος και της βίας σε αστικό περι-
βάλλον είναι ο ρόλος της νεότητας, είτε οι νέοι εμφανίζονται ως δρά-
στες είτε ως θύματα, βλ. UN-Habitat (2007). Enhancing Urban Safety 
and Security—Global Report on Human Settlements 2007. United 
Nations Human Settlements Programme. London: Earthscan, σελ. 14.
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Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (Υ.Ε.Α.Κ.Α.)43. Η στενή 

συνεργασία τους με τα Συμβούλια θα επιφέρει ουσιώδη 

αποτελέσματα ειδικά στο ζήτημα της προστατευτικής 

επίβλεψης των ανηλίκων που τελούν σε δοκιμαστική 

άδεια από τα ιδρύματα αγωγής και τα σωφρονιστικά 

καταστήματα. Θα μπορούσε μάλιστα να προβλεφθεί 

νομοθετικά η κατά προτίμηση επιλογή προσώπων που 

στελεχώνουν τις κατά τόπους Ε.Π.Α. ή τις Υ.Ε.Α.Κ.Α. 

για τη συμμετοχή τους στα ιδρυθέντα ή υπό ίδρυση 

ΤοΣΠΕ. Η συμμετοχή τους αυτή θα βοηθήσει προς την 

κατεύθυνση της χάραξης μιας προληπτικής κοινωνικής 

αντεγκληματικής πολιτικής (social crime prevention, 

prévention sociale de la criminalité – prevention through 

social development, prévention par le développement 

social) με βασικά στοιχεία την υποστήριξη της οικογέ-

νειας, την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότη-

τας και τη διαμόρφωση ενός επαρκούς πλαισίου για την 

ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία των υφιστά-

μενων δομών υποστήριξης των ανηλίκων. 

 Γενικότερα οι δράσεις ενεργοποίησης των πολιτών με 

στόχο τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων 

της τοπικής κοινωνίας και η ανάπτυξη προγραμμάτων 

εκπαίδευσης στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης 

μπορούν να συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στο ζήτημα 

της ορθολογικής χάραξης και εφαρμογής μιας συμ-

μετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής44. Τα Συμβούλια 

43 Πιτσελά, Α. (2008). Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας 
των ανηλίκων. ΣΤ’ Έκδοση. Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 
σελ. 304 επ.

44 Ζαραφωνίτου, Χ. (2003). Πρόληψη της Εγκληματικότητας σε Τοπικό 
Επίπεδο. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 187, όπου ορθώς επισημαίνε-
ται η δυσχέρεια δραστηριοποίησης των πολιτών προς την κατεύθυνση 
της συμμετοχής τους, εξαιτίας πολύ συχνά της απροθυμίας τους για 
συμμετοχή λόγω έλλειψης ή μη επαρκούς ενημέρωσης, καθώς και η 
οργάνωση της μορφής που θα έχει η συμμετοχή αυτή για την επίτευ-
ξη της οποίας απαιτείται ορθή ενημέρωση αλλά και συντονισμός των 

μπορούν να αποτελέσουν το κομβικό σημείο αναφοράς 

για την πλαισίωση και τον συντονισμό κοινωνικών υπο-

στηρικτικών φορέων και δικτύων. Το «άνοιγμα» των Συμ-

βουλίων στην τοπική κοινωνία και τις συλλογικότητές 

της, αποτελεί στοιχείο αναγκαίο, για να εξασφαλιστεί 

η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων πρακτικών 

συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής με αποδέκτη 

τον ανήλικο πληθυσμό.

Διαφορετικά, όπως μας έδειξε η εφαρμογή του θεσμού 

στην πράξη μέχρι σήμερα, οι προθέσεις του νομοθέτη 

για τις δράσεις των Τοπικών Συμβουλίων θα αποδεικνύ-

ονται μάλλον μαξιμαλιστικές, με άμεσο επακόλουθο 

την υποχώρηση του νομοθετήματος στην πράξη και εν 

τέλει στην ουσιαστική μη εφαρμογή του45.

δράσεων πρόληψης του εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο. Για τα βασικά 
προαπαιτούμενα της θετικής συμβολής των πολιτών στις εθελοντικές 
δράσεις πρόληψης του εγκλήματος, βλ. Ζαραφωνίτου, Χ. (2011). «Το-
πική κοινωνία και αντεγκληματική πολιτική: Όροι και προϋποθέσεις 
της συμμετοχής των πολιτών στις κοινοτικές μορφές πρόληψης της 
εγκληματικότητας». Σε: Ε. Φασούλα & Φ. Μηλιώνη (Επιμ.). Κοινωνία, 
Έγκλημα, Εθελοντισμός. Τεύχος 25, Εργαστήριο Ποινικών και Εγκλη-
ματολογικών Ερευνών, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα 
– Κομοτηνή: Εκδόσεις Α Σάκκουλα, σελ. 45-61. 

45 Καραγιαννίδης, Χ. (2011). Προς μια συμμετοχική αντεγκληματική πο-
λιτική, ό.π., σ. 257 επ. Παπαθεοδώρου, Θ. (2021). Δημόσια Ασφάλεια 
&Αντεγκληματική Πολιτική, ό.π., σελ. 219 επ.
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ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ: 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ1

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της συµµετοχικής αντε-

γκληµατικής πολιτικής, µε το Ν. 2713/1999 θεσπίστηκαν 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα Τοπικά Συμβούλια Πρό-

ληψης της Εγκληματικότητας (ΤοΣΠΕ)2. Κύρια αποστολή 

αυτού του θεσµού είναι η καταγραφή και µελέτη της 

εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η σχε-

δίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή από 

τους κοινοτικούς φορείς πρωτοβουλιών, κατάλληλων να 

προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες µορφές εγκλη-

ματικότητας3. Τα ΤοΣΠΕ αποσκοπούν στην εδραίωση και 

στην ανάπτυξη μίας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης 

αντεγκληµατικής πολιτικής, της οποίας οι εφαρµογές θα 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις 

των τοπικών κοινωνιών.

Πρόκειται στην ουσία για όργανα πολυµερούς συνερ-

γασίας µεταξύ του κράτους και των ΟΤΑ, 

1  Αναδημοσίευση από: Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου: Δημόσια Ασφά-
λεια και Αντεγκληματική Πολιτική, Νομική Βιβλιοθήκη, 3η έκδοση (ανα-
θεωρημένη), 2021, σελ. 219-225.

2  Θ. Παπαθεοδώρου, Τα τοπικά Συμβούλια πρόληψης της εγκληµατι-
κότητας, ένα όργανο συµµετοχικής αντεγκληµατικής πολιτικής, ΠοινΔικ 
6/1999, σελ. 602.

3  Γ. Πανούσης, Έγκληµα και τοπική κοινωνία, ό.π., σελ. 28, Αγλ. Τσή-
τσουρα, Η συµµετοχή του κοινού στην αντεγκληματική πολιτική, Ελλ.
Επιθ.Εγκλ., 1/1998, σελ. 37 και J. de Maillard, Crimes et lois, Dominos, 
Flammarion, Paris, 1994, σελ. 84.

των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, των κοινωνικών 

φορέων, αλλά και των ίδιων των πολιτών. Τα εν λόγω όρ-

γανα επιδιώκουν να εφαρµόσουν πολιτικές «διεταιρικό-

τητας» (interpartenariat) και να συνδυάσουν τη δυναµική 

του επίσηµου κοινωνικού ελέγχου µε αυτή της κοινοτικής 

παρέµβασης στον τοµέα της πρόληψης της µικροµεσαί-

ας εγκληµατικότητας4. Η θέσπιση των ΤοΣΠΕ επιβεβαιώ-

νει την αλλαγή που επιτελέσθηκε σταδιακά στην Ελλάδα 

ως προς την παραγωγή της δηµόσιας ασφάλειας και υπα-

γορεύει την ανακατανομή των ρόλων στη διαμόρφωση 

της αντεγκληµατικής πολιτικής5. Έτσι το κεντρικό κράτος 

διατηρεί το μονοπώλιο της χάραξης και εφαρμογής των 

γενικών κατευθύνσεων της αντεγκληµατικής πολιτικής 

και της καταπολέμησης της σοβαρής εγκληµατικότητας, 

ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί φορείς, η τοπι-

κή αστυνομία και οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν 

στη σχεδίαση και εφαρµογή πολιτικών πρόληψης σε κοι-

νοτικό επίπεδο6.

Σύµφωνα µε το νοµοθετικό τους πλαίσιο (N. 2713/1999, 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3387/2005) τα ΤοΣΠΕ 

οφείλουν να δραστηριοποιηθούν στην κατεύθυνση της 

διαμόρφωσης µιας αντεγκληµατικής πολιτικής της εγγύ-

τητας και να καταστούν αγωγοί και αρωγοί των κεντρι-

κών µηχανισµών πρόληψης. Αποτελούν αποκεντρωµένα 

συµβουλευτικά/γνωμοδοτικά όργανα, τα οποία μπορούν 

4  Ι. Φαρσεδάκης, Η αντιμετώπιση του εγκληµατικού ζητήµατος, Ποιν-
Δικ, 3/1998, σελ. 236 και του ιδίου, Η κοινωνική αντίδραση στο έγκληµα 
και όριά της, Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1991, σελ. 191 επ., I. Waller, B. 
Welsh, Πρόληψη της εγκληµατικότητας, ΠοινΔικ 4/1999, σελ. 371.

5 Th. Gilly, La sécurité intérieure. Un concept en mutation, RICPT, 
2/1998, σελ. 154  και Χρ. Ζαραφωνίτου, Πρόληψη της εγκληµατικότητας 
σε τοπικό επίπεδο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, σελ. 154

6 R. Gassin, Les relations entre la prévention situationnelle et le contrôle 
de la criminalité, RICPT, 1996, σελ. 259.

του Θεόδωρου Π. Παπαθεοδώρου

Καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
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να συσταθούν σε κάθε Δήμο της χώρας.

Απαρτίζονται από επιστήμονες και λειτουργούς που 

διαµένουν µόνιµα στην περιφέρεια του Δήµου ή της 

Κοινότητας και διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τοµέα 

της εγκληµατικότητας (εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, 

ψυχολόγοι, δικαστικοί λειτουργοί, κοινωνικοί λειτουργοί, 

ιατροί, αστυνομικοί κ.λπ.). Κάθε ΤοΣΠΕσυγκαλείται και 

προεδρεύεται από το Δήµαρχο του οικείου Δήµου.

Τα ΤοΣΠΕ αναλαµβάνουν συγκεκριμένες δράσεις για:

1) την καταγραφή και µελέτη της εγκληµατικότητας 

στο πλαίσιο των Δήµων που αυτά δραστηριοποιούνται 

και την σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξη της 

εγκληµατικότητας στην περιοχή τους,

2) το συντονισµό του έργου των συναρµοδίων υπηρε-

σιών στον τοµέα της πρόληψης,

3) την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συµµετοχή 

των κοινωνικών φορέων και των πολιτών σε προγράµµα-

τα πρόληψης,

4) την πλαισίωση και το συντονισµό πρωτοβουλιών 

άλλων κοινωνικών φορέων (θεραπευτικών κοινοτήτων, 

συλλόγων γονέων, επαγγελµατικών ενώσεων, εκκλησίας 

κ.ά.),

5) τη συνδροµή στο κοινωνικό έργο της αστυνοµίας,

6) τη δηµιουργία κέντρων βοήθειας, αρωγής και πλη-

ροφόρησης για τα θύµατα εγκληµατικών πράξεων σε συ-

νεργασία µε τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς,

7) την ανάπτυξη της κοινοτικής διαµεσολάβησης,

8) την κατάστρωση και ενίσχυση προγραµµάτων πα-

ροχής κοινωφελούς εργασίας,

9) την υποβολή προτάσεων προς τους αρµόδιους 

φορείς (περιφέρεια, Νοµαρχία, ΥΠΕΧΩΔΕ) για την ανα-

βάθµιση ορισµένων περιοχών, που παρουσιάζουν έντονα 

ή χρόνια χωροταξικά και κοινωνικά προβλήµατα και προ-

βλήµατα παραβατικότητας,

10) τη σύσταση δικτύου «στελεχών πρόληψης» σε 

τοµείς όπως η οδική πρόληψη, η πρόληψη αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς, σχολικής-εξωσχολικής βίας, χρήσης ναρ-

κωτικών, κακοποίησης εκμετάλλευσης ανηλίκων.

11) την εκπόνηση προγραµµάτων πρόληψης, σχετικά 

µε ειδικές µορφές παραβατικής - εγκληµατικής συµπε-

ριφοράς ή µε ειδικές κατηγορίες δραστών (ανήλικοι, µε-

τανάστες) και την υποστήριξή τους σε κεντρικό (κρατικό) 

επίπεδο.

Μέσα από τις παραπάνω δράσεις και λειτουργίες των 

ΤοΣΠΕ, οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να καταστούν οι 

φυσικοί χώροι διαχείρισης της µικροµεσαίας εγκληµατι-

κότητας. Εντούτοις, η εξέλιξη των ΤοΣΠΕ στην Ελλάδα, 

καθώς και η αδυναµία υλοποίησης του θεσµού από τους 

δήµους καθιστούν, όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, 

µειωµένη την πρακτική του διάσταση από την άποψη της 

εφαρμοσμένης, µέχρι σήµερα, αντεγκληµατικής πολιτι-

κής. 

Με τον Ν. 3387/2005 (άρθρο 13), τα ΤοΣΠΕ µετο-

νοµάσθηκαν σε Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβα-

τικότητας (ΤοΣΠΠΑ), διατηρώντας την ίδια φιλοσοφία 

και αποστολή, ενώ παράλληλα συστάθηκε το Κεντρικό 

Συµβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΚΕΣ-

ΠΠΑ), µε αποστολή το συντονισµό των δραστηριοτή-

των των ΤοΣΠΠΑ, την παροχή σε αυτά επιστημονικών 

κατευθύνσεων και οδηγιών και την αξιολόγηση μέτρων 

και προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής. To ΚΕΣ-

ΠΠΑ είναι ένα ενδεκαµελές συµβουλευτικό όργανο που 

απαρτίζεται από εγκληµατολόγους, κοινωνιολόγους, 

κοινωνικούς λειτουργούς, εκπροσώπους του Υπουργείου 

Δηµόσιας Τάξης, της ΚΕΔΕ, δήµων της χώρας, καθώς και 

επιστήμονες µε ειδικές γνώσεις στα θέµατα πρόληψης. 
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Εξάλλου, με το ν. 3463/2006 και στο άρθρο 84 σχετικά 

με τα «Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας», 

ο νομοθέτης επιδίωξε να συνδέσει  την λειτουργία τους, 

με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τις αρμοδιότη-

τες των Δήμων για την τοπική πρόληψη της μικρομεσαίας 

εγκληματικότητας. Τέλος, με τον  ν. 4249/2014 και στο 

άρθρο 12 επαναπροσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας με 

την ΕΛ.ΑΣ. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονισθεί ότι η 

ανταπόκριση των κατά τόπους Αστυνοµικών Διευθύνσε-

ων στη σύσταση και λειτουργία των ΤοΣΠΕ υπήρξε πάντα 

θετική. Τούτο συνδυάστηκε µε την εντονότερη ανάπτυξη 

των δράσεων πρόληψης της ΕΛ.ΑΣ. και την διαφαινόµε-

νη επιδίωξη συνεργασίας µεταξύ ΕΛ.ΑΣ. και ΟΤΑ σε 

επίπεδο συνοικίας και ανάδειξης του κοινωνικού ρόλου 

της αστυνοµίας7, καθιστώντας έτσι την ΕΛ.ΑΣ. έναν από 

τους βασικούς θεσµικούς εταίρους για τη συµπαραγωγή 

του κοινού κοινωνικού αγαθού της δηµόσιας ασφάλειας 

και για τη διεύρυνση της συµµετοχικής αντεγκληµατικής 

πολιτικής. 

Παρόλα αυτά, το εγχείρημα της ανάπτυξης και της 

ορθής λειτουργίας των ΤοΣΠΠΑ προσέκρουσε σε συγκε-

κριμένα θεσµικά , οργανωτικά  πολιτικά και οικονοµικά 

εµπόδια. 

Τα πρώτα εξ’ αυτών άπτονται του θεσµικού πλαισίου 

των ΤοΣΠΠΑ, το οποίο παρουσιάζει σηµαντικές ατέλειες 

και αδυναµίες

Κατ’ αρχάς το ΤοΣΠΕ, ως γνωμοδοτικό όργανο ανα-

φέρεται στη Δηµοτική Αρχή, προτείνει δράσεις και πο-

λιτικές σε αυτή, ενώ παράλληλα ορίζεται και διοικείται 

από αυτή. Η δυσλειτουργία είναι εµφανής και αυτονόητη. 

7 Γ. Πανούσης, Η εκπαίδευση των αστυνομικών στο πλαίσιο του νέου 
αντεγκληματικού / κοινωνικού τους ρόλου, στο Ν. Κουράκης (επιµ), 
Αντεγκληµατική πολιτική ΙΙ, Ποινικά, 59, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα -Κο-
μοτηνή, 1999, 357 επ.

Σε επίπεδο παραγωγής της τοπικής πολιτικής πρόλη-

ψης, το ΤοΣΠΠΑ δεν διαθέτει δυνατότητες παρέµβασης 

και αυτοδύναµης λειτουργίας, ενώ η πολιτική εµβέλεια 

του καθορίζεται από την αποδοχή ή µη των προτάσεων 

του από το Δήµαρχο και το Δηµοτικό Συµβούλιο. Επιπρό-

σθετα, τα ΤοΣΠΠΑ είναι όργανα χωρίς περαιτέρω διοικη-

τική υπόσταση. Δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό 

και οικονοµικούς πόρους. Δεν διασυνδέονται οργανικά 

µε τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήµων, οι οποίες ασκούν 

κατ’ εξοχήν πολιτικές πρόληψης. Λειτουργούν επίσης στη 

βάση της παροχής εθελοντικής εργασίας από τα µέλη 

τους. Τέλος, τα ΤοΣΠΠΑ συνιστούν µονάδες πρόλη-

ψης σε επίπεδο Δήµου, χωρίς κάθετη δοµή σε επίπεδο 

Νοµού, Περιφέρειας ή σε κεντρικό επίπεδο.

Τα ΤοΣΠΠΑ, μπορεί να έχουν μία μακρόχρονη θεσμι-

κή αναγνώριση στην Ευρώπη, ωστόσο στην πραγματικό-

τητα, στην ελληνική εκδοχή τους, η ουσιαστική παρέμβα-

σή τους στην κοινοτική διαχείριση και πρόληψη της μι-

κρομεσαίας εγκληματικότητας είναι πολύ περιορισμένη. 

Από λειτουργικής πλευράς, η σύστασή τους δεν προχώ-

ρησε παρά σε μικρό αριθμό δήμων της χώρας, αλλά και 

όπου αυτό  έγινε, σύντομα περιήλθαν σε αδράνεια. Από 

τη σύστασή τους, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστα-

σίας του Πολίτη δεν ενίσχυσαν οικονομικά τους Δήμους 

με ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και προγραμματικές 

συμβάσεις για τη λειτουργία των ΤοΣΠΠΑ, ούτε παρεί-

χαν την απαραίτητη εποπτεία και τεχνογνωσία για την 

ουσιαστική ανάπτυξη τους. Η ενημέρωση των τοπικών 

αρχών, φορέων και πολιτών που συμμετέχουν στα ΤοΣ-

ΠΠΑ παραμένει ανεπαρκής και αποσπασματική, ενώ ο 

σχεδιασμός της δράσης τους δεν παρακολουθεί κάποιο 

ενιαίο πρόγραμμα κατευθυντήριων γραμμών αντεγκλη-

ματικής πολιτικής. Τέλος, η έλλειψη πολιτικής βούλησης 

σε κεντρικό επίπεδο συναντά απόλυτα την ίδια έλλειψη 

πολιτική βούλησης σε τοπικό επίπεδο, στο βαθμό που 
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οι δημοτικές αρχές, υπολογίζοντας το ενδεχόμενο πο-

λιτικό κόστος, αποφεύγουν να εμπλακούν ουσιαστικά 

στα τοπικά προβλήματα διαχείρισης και πρόληψης της 

εγκληματικότητας και παραπέμπουν στις αρμοδιότητες 

των αστυνομικών αρχών. Έτσι, διαπιστώνεται ότι οι λό-

γοι για τους οποίους οι Δήµοι διστάζουν να εµπλακούν 

άµεσα και πρακτικά στη διαχείριση του προβλήµατος 

της εγκληµατικότητας είναι τόσο η έλλειψη στην Ελλάδα 

πολιτικής κουλτούρας πρόληψης, όσο και ο συνυπολο-

γισµός του πολιτικού κόστους από την ενδεχόμενη ανα-

ποτελεσματικότητα των παρεµβάσεων. Η εντεινόμενη 

αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ (συχνά χωρίς 

μεταβίβαση των αντίστοιχων πόρων), καθώς και οι δυ-

σλειτουργίες που ανέκυψαν από αυτή, συνέβαλαν ίσως 

στο να αποθαρρυνθούν οι Δήµοι σχετικά µε την ανάληψη 

πρωτοβουλιών σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τοµέα όπως 

αυτός της συμπαραγωγής της δηµόσιας ασφάλειας. Επί-

σης, φαίνεται να κυριαρχεί η αντίληψη ότι η προστασία 

του πολίτη και η καταπολέμηση της ανασφάλειας αποτε-

λεί αποκλειστικά αρμοδιότητα και ευθύνη του κράτους, 

ενώ η συμμετοχική και αποκεντρωμένη αντεγκληματική 

πολιτική καταδεικνύει την αδυναµία του να ελέγχει το 

πρόβληµα της εγκληµατικότητας. Ορισμένοι δήµοι υπο-

στηρίζουν δε –δικαίως ως ένα βαθµό– ότι δεν υφίστανται 

οι δοµές και τα µέσα για µια λειτουργική συνεργασία 

µεταξύ των δηµοτικών, δικαστικών, αστυνομικών αρχών 

και των κοινωνικών φορέων, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να 

καταστούν χώροι υποδοχής αποκεντρωμένων δράσεων 

αντεγκληµατικής πολιτικής. Το επιχείρημα αυτό θέτει βέ-

βαια ευθέως το ζήτηµα της μεταρρύθμισης του θεσµικού 

πλαισίου, αλλά δεν ακυρώνει την πολιτική ευθύνη των 

δηµοτικών αρχών για την απουσία συντονισμένων δρά-

σεων πρόληψης. Ιδιαίτερα µάλιστα όταν το πολιτικό ηµε-

ρολόγιο (δηµοτικές ή περιφερειακές εκλογές) φαίνεται 

να αφήνει περιορισµένο έδαφος για πρωτοβουλίες που 

απαιτούν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, ανάληψη 

ευθυνών για τη διαχείριση των προβλημάτων της τοπικής 

εγκληµατικότητας, ανατροπή των παραδοσιακών αντιλή-

ψεων γύρω από την αντεγκληματική πολιτική, συμμετοχι-

κή και πολυπαραγοντική δράση των κοινοτικών φορέων, 

καθώς και αναζήτηση µιας νέας νομιμοποίησης από την 

τοπική κοινωνία. Εξάλλου, η έλλειψη πολιτικής βούλησης 

και η αποφυγή ανάληψης των πολιτικών ευθυνών για 

την προώθηση και εφαρµογή κοινωνιοκεντρικών προτύ-

πων άσκησης των δηµόσιων πολιτικών από τους δήµους 

καταδεικνύει το έλλειµµα ολοκλήρωσης και εκσυγχρο-

νισµού των δηµοκρατικών θεσµών σε τοπικό επίπεδο. Η 

ενεργοποίηση της υπεύθυνης συµµετοχής των τοπικών 

κοινωνιών στη συµπαραγωγή του αγαθού της ασφάλειας 

προϋποθέτει πολιτικά ισχυρές δηµοτικές αρχές, διαδικα-

σίες δηµοκρατικού ελέγχου και αξιολόγησης των επιλο-

γών καθώς και πολιτική κουλτούρα ευθύνης απέναντι στο 

σύνολο των προβλημάτων που απασχολούν την κοινότη-

τα. Πέραν τούτου, η εξεύρεση οικονομικών πόρων για τη 

χρηματοδότηση της πρόληψης συνιστά ένα υπαρκτό ζή-

τηµα για την ορθή χωροθέτηση, τη βιωσιμότητα και την 

ανάπτυξη του θεσµού των ΤοΣΠΠΑ. Οι Προγραµµατικές 

Συµβάσεις Πρόληψης και Ασφάλειας, το νέο οργανό-

γραμμα των ΤοΣΠΠΑ που προτείνονται στην συνέχεια 

της ανάλυσής μας, τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα και δί-

κτυα πρόληψης, οι ίδιοι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης 

σε συνδυασµό µε την αυξημένη τεχνογνωσία, την τεχνο-

κρατική υποστήριξη και το λειτουργικό συντονισµό των 

τοπικών κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών θα μπορού-

σαν να εξασφαλίζουν τους απαραίτητους πόρους για τη 

χρηματοδότηση της πρόληψης. 

Πέραν των παραπάνω, η αδυναμία υλοποίησης και 

ανάπτυξης του θεσμού στην Ελλάδα είναι επιβεβαιω-

μένη. Έτσι, σύμφωνα με τα πορίσματα πανελλαδικής 

έρευνας για την αξιολόγηση της λειτουργίας του θεσμού 
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καταδείχθηκε ότι «στην πράξη υλοποιήθηκαν ελάχιστες 
αποκεντρωμένες δράσεις αντεγκληματικού σχεδιασμού, 
με αποτέλεσμα, χωρίς κεντρική κατεύθυνση, τα προγράμ-
ματα και οι πολιτικές να είναι αποσπασματικά και κενά πα-
ρέμβασης σε κρίσιμους τομείς αντεγκληματικής δράσης 
σε τοπικό επίπεδο. Περαιτέρω, η παντελής απουσία συστη-
μάτων παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των δράσεων 
που υλοποιήθηκαν καθώς και δεικτών αξιολόγησης της 
λειτουργίας τους, κατέστησαν και αυτές τις λίγες δράσεις 
άνευ ουσιαστικού αντικρίσματος»8. Οι διαπιστώσεις αυτές 

αποδεικνύουν ότι δεν αρκεί ένας επιτυχημένος θεσμός 

αντεγκληματικής πολιτικής σε πολλά ευρωπαϊκά συστή-

ματα να εντάσσεται νομοθετικά στο ελληνικό σύστημα 

για να λειτουργήσει με τον ίδιο θετικό τρόπο. Η έλλειψη 

κουλτούρας πρόληψης  και επένδυσης στην κοινοτική συ-

νεργασία, καθώς και η εγκατάλειψή του από την πολιτική 

ηγεσία μπορούν να οδηγήσουν στην αδρανοποίηση του 

θεσμού.

Αναφορικά µε αυτά τα προβλήµατα, έχει ήδη διαπι-

στωθεί η ανάγκη μεταρρύθμισης του θεσµικού πλαισίου 

των ΤοΣΠΠΑ, ώστε να διευκολυνθεί ο συντονισµός και η 

λειτουργία τους.

Έτσι κρίνεται αναγκαίο να αποκτήσουν τα ΤοΣΠΠΑ 

εκτός από γνωμοδοτικό και εκτελεστικό ρόλο. Τούτο θα 

µπορούσε να επιτευχθεί µε την πρόβλεψη σύστασης σε 

κάθε Δήµο «Υπηρεσίας Πρόληψης και Κοινοτικής Διαµε-

σολάβησης», η οποία θα ανελάµβανε να υλοποιήσει τις 

προτάσεις των ΤοΣΠΠΑ και να τις διασυνδέσει τόσο µε 

τις τοπικές δράσεις κοινωνικής πολιτικής όσο και με τα 

τοπικά επιχειρησιακά σχέδια της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και µε τη 

λειτουργία της Δηµοτικής Αστυνοµίας. 

8 Αγγ. Πιτσελά, Χαρ. Καραγιαννίδης, Ἐς αὔριον τά σπουδαῖα», Ο θε-
σμός των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας μέσα 
από τα πορίσματα μιας πανελλαδικής έρευνας, ProJustitia, τ.3/2020, 
https://ejournals.lib.auth.gr/projustitia

Στο πλαίσιο αυτό, τα ΤοΣΠΠΑ θα παραμείνουν ένα 

αποκεντρωµένο όργανο παραγωγής πολιτικής πρόληψης 

και ασφάλειας σε άµεση σύνδεση µε τη δηµοτική αρχή, 

ενώ παράλληλα η Υπηρεσία Πρόληψης και Κοινοτικής Δι-

αµεσολάβησης θα συνιστούν ένα οργανικό στοιχείο των 

Δηµοτικών Υπηρεσιών. Η εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει 

να στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό (κοινω-

νικούς λειτουργούς, στελέχη κοινωνικής πολιτικής, εµψυ-

χωτές) και να διαθέτει οικονοµικούς πόρους από τον προ-

ϋπολογισµό του Δήµου για την υλοποίηση των δράσεων 

πρόληψης. Ο σηµερινός εθελοντικός χαρακτήρας των 

ΤοΣΠΕ χρειάζεται, επομένως, να μεταρρυθμιστεί για να 

αποκτήσει περισσότερο τεχνοκρατική διάσταση και να 

εμπλουτιστεί µε διοικητική δοµή που θα εξασφαλίζει στις 

τοπικές πολιτικές πρόληψης επαγγελματισμό, λειτουργι-

κότητα, αποτελεσματικότητα και δυνατότητες αξιολόγη-

σης.

Επίσης, θεωρούµε αναγκαία τη δηµιουργία Περιφε-

ρειακών Συµβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας 

(ΠεΣΠΠΑ) στην έδρα κάθε Περιφέρειας, (Περιφερειακή 

διακυβέρνηση), το οποίο θα έχει καθαρά συντονιστικό 

ρόλο των δράσεων και πολιτικών πρόληψης. Το όργανο 

αυτό θα απαρτίζεται από το σύνολο των προέδρων των 

ΤοΣΠΠΑ κάθε Περιφέρειας και θα προεδρεύεται από τον 

οικείο Περιφερειάρχη. Η χρησιμότητα ενός τέτοιου ορ-

γάνου υπαγορεύεται από την ανάγκη οργανικής αποκέ-

ντρωσης της αντεγκληµατικής πολιτικής και της χρηµα-

τοδότησής της στη βάση Προγραµµατικών Συµβάσεων 

µεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον τρό-

πο αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί όχι µόνο η περιφε-

ρειακή και τοπική αποκέντρωση της αντεγκληµατικής πο-

λιτικής, αλλά και η υλοποίηση από τα ΤοΣΠΠΑ/ΠεΣΠΠΑ 

και τις αρµόδιες υπηρεσίες των Δήµων «συµφωνηµένων 

δράσεων», βάσει προγραμματικών συμβάσεων πρόλη-

ψης και ασφάλειας, που θα υπόκεινται σε πιστοποίηση, 
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έλεγχο και αξιολόγηση. Η τελευταία θα πρέπει να απο-

τελέσει κριτήριο της εµβέλειας, της ποιότητας και της 

χρησιµότητας των χρηματοδοτούμενων δράσεων. Πα-

ράλληλα, έτσι ενισχύεται ο επαγγελµατικός χαρακτήρας 

της πρόληψης, εμπλουτίζεται η διοικητική δοµή της και 

εξασφαλίζεται η οικονοµική βιωσιµότητά της. 

Από παρόμοια μέτρα, καθώς και από την ισχυρή πο-

λιτική βούληση επένδυσης στην κοινοτική πρόληψη και 

στην αποκέντρωση της αντεγκληματικής πολιτικής θα 

εξαρτηθεί η μελλοντική αξιοποίηση ή η  τελική αδρανο-

ποίηση του θεσµού των ΤοΣΠΠΑ .

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΣΠΠΑ): 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΕ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

της Μαρίας Π. Κρανιδιώτη

Αναπληρώτριας Καθηγήτριας 

Τομέα Ποινικών Επιστημών, Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ηλέκτρας Π. Γιώτη

ΜΔΕ Τομέα Ποινικών Επιστημών & Υποψήφιας 

Διδάκτορος Εγκληματολογίας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, 

Δικηγόρου

Ι. Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας 

(εφεξής ΤοΣΠΠα)αντικατοπτρίζουν την υλοποίηση της 

πρόληψης της εγκληματικότητας1

1 Για την έννοια της πρόληψης της εγκληματικότητας, βλ. Κ. Δ. Σπινέλ-
λη, Η Γενική Πρόληψη των Εγκλημάτων, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 1982, σελ. 57 – 59 και τις εκεί παραπομπές.

σε τοπικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, ο εν λόγω θε-

σμός κατοχυρώθηκε νομοθετικά στην Ελλάδα, το πρώ-

τον με τον Ν. 1738/1987, υπό την τότε ονομασία «Τοπικά 

Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας»2 και, στη 

συνέχεια, με τη μορφή στην οποία βρίσκεται σήμερα, 

ως «Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικό-

τητας»3, με τον Ν. 2713/19994.Τα κυριότερα χαρακτη-

ριστικά των ΤοΣΠΠα είναι τα εξής: (α) Η δυνατότητα 

σύστασής τους σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 3000 

κατοίκων, ενώ σε Δήμους με ιδιαίτερες ανάγκες, αυτά 

μπορούν να συσταθούν και ανά δημοτικό διαμέρισμα5. 

(β) Η σύνθεσή τους από πρόσωπα διαφόρων ειδικοτή-

των, ιδίως προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις στον 

τομέα της εγκληματικότητας, και ως τέτοια πρόσωπα 

λογίζονται οι δικαστικοί λειτουργοί, οι εγκληματολόγοι, 

ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, αστυνομικοί, κοινωνικοί λει-

τουργοί και ιατροί, καθώς και εκπρόσωποι παραγωγικών 

τάξεων και κοινωνικών φορέων6. 

2 Βλ. άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1738/1987 -ΦΕΚ Α΄ 19/2.11.1987: «Σύσταση 
Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκληματικότητας, τροποποίηση διατάξε-
ων Ποινικού Κώδικα, ΚΠοινΔ, ΚΠολΔ και άλλες διατάξεις». 

3 Σχετικά με την κριτική που ασκήθηκε για την αλλαγή της ονομασίας 
τους, από «Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας» που 
προβλέφθηκε αρχικά με τον Ν. 1738/1987, σε «Τοπικά Συμβούλια Πρό-
ληψης της Παραβατικότητας» που προβλέφθηκε με τον Ν. 3387/2005, 
βλ. αντί άλλων Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Περί όρων και ορολογίας στην 
Εγκληματολογία, Εγκληματολογία, τεύχος 1-2, 2014. Εδώ θα πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι, παρόλο που τα εν λόγω συμβούλια, στον νόμο, 
ονομάζονται ΤοΣΠΠα (φέρεται να εστιάζουν στην παραβατικότητα), 
εν τοις πράγμασι, οι αρμοδιότητές τους επεκτείνονται και σε θέματα 
(σοβαρής) εγκληματικότητας. 

4 ΦΕΚ Α΄ 89/30.04.1999: «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις».

5 Άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 2713/1999. Η διάταξη αυτή είναι ατελής, υπό 
την έννοια ότι δεν προβλέπει κυρώσεις ή συνέπειες για τους Δήμους 
που δεν θα προβούν στη σύσταση ΤοΣΠΠα, εξ ου και γίνεται λόγος 
για “δυνατότητα” και όχι “υποχρέωση” σύστασης. 

6 Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 2713/1999, όπως ισχύει. Ση-
μειώνεται ότι η ειδίκευση των εν λόγω προσώπων, εν προκειμένω, νο-
είται υπό ευρύτατη έννοια. 
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Η θέση των ανωτέρω προσώπων που συμμετέχουν στα 

ΤοΣΠΠα είναι άμισθη. (γ)Το εύρος των δραστηριοτήτων 

τους που περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, την κατάρτι-

ση προγράμματος πρόληψης της εγκληματικότητας/ 

παραβατικότητας σε επίπεδο Δήμων7, αλλά και τη δια-

τύπωση γνώμης, ύστερα από προηγούμενο αίτημα του/

της Δημάρχου, σχετικά με θέματα εγκληματικότητας. 

 Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ο θεσμός των ΤοΣ-

ΠΠα, όταν εφαρμόζεται στην πράξη, δύναται να παρά-

σχει πολλές δυνατότητες που συντελούν στην ενίσχυ-

ση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο και στην 

ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύ-

θυνση της αντίδρασης στο έγκλημα και στην εγκλημα-

τικότητα με μη κατασταλτικά, ήτοι, προληπτικά μέσα8. 

Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας και των δυνατοτή-

των που παρέχει ο εν λόγω θεσμός, εκτιμούμε ότι η σύ-

σταση ενός τέτοιου συμβουλίου είναι συμφέρουσα και 

επωφελής για τον κάθε Δήμο και την τοπική κοινωνία9.

ΙΙ. Η έρευνα 

 Με αφετηρία την παραπάνω εκτίμησή μας, καταστρώ-

σαμε το ερευνητικό μας σχέδιο, προκειμένου να διερευ-

νήσουμε τα εξής: (α) Εάν λειτουργεί και σε ποιο βαθμό, 

ο θεσμός των ΤοΣΠΠα στην Ελλάδα και (β) στην περί-

πτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί ή 

λειτουργεί υποτυπωδώς, πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί 

7 Βλ. άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2713/1999, όπως ισχύει. 

8 Σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχουν τα εν λόγω Συμβούλια 
στην τοπική κοινωνία, βλ. Μαρία Π. Κρανιδιώτη , Πελαγία Ι. Παπανικο-
λάου και Ηλέκτρα Π. Γιώτη, Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Πρόλη-
ψης της Παραβατικότητας στο παρελθόν και στο μέλλον: Μία έρευνα 
σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας σε Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο 
Καθηγητή Γιάννη Πανούση, Εγκληματολογία: Περίβλητον Αλεξίφωτον 
(συντονισμός επιμέλειας Χρήστος Τσουραμάνης), εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 
Αθήνα 2020, στην Εισαγωγή, σελ. 225 επ.

9 Ό.π. σελ. 231.

η λειτουργία του. Προς τούτο επιλέξαμε τη μέθοδο της 

κοινωνικής έρευνας(social survey)10 και την τεχνική της 

ημιδομημένης συνέντευξης11, βάσει της οποίας καταρ-

τίστηκε ένα ερωτηματολόγιο, που περιέλαβε συνολικά 

μόνο έξι ερωτήσεις (τέσσερεις κλειστές και δύο ανοι-

κτές). Οι ερωτώμενοι που ήταν, ως επί το πλείστον, 

μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων ή της Κοινωνικής Υπη-

ρεσίας των Δήμων, κλήθηκαν καταρχάς να απαντήσουν, 

αν έχει συσταθεί τέτοιο Συμβούλιο στο Δήμο τους και 

στη συνέχεια, αν είναι ενεργό ή όχι. Σε περίπτωση κα-

ταφατικής απάντησης, κλήθηκαν να περιγράψουν τη 

σύνθεσή του και να αποτιμήσουν τη λειτουργία του και 

σε περίπτωση αρνητικής, να δηλώσουν από πότε δεν εί-

ναι ενεργό και να περιγράψουν τους λόγους για τους 

οποίους έχει αδρανήσει. Οι συνεντεύξεις πραγματοποι-

ήθηκαν τηλεφωνικά σε 102 Δήμους της χώρας, οι οποίοι 

αποτέλεσαν και τον πληθυσμό της έρευνας12. 

 Πολύ συνοπτικά, τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν 

ως εξής: Από το συνολικό πληθυσμό των 102 Δήμων προ-

έκυψε ότι 40 Δήμοι έχουν συστήσει ΤοΣΠΠα (39,2%), 

ενώ 38 Δήμοι (37,3%) δεν έχουν συστήσει. Σε 28 από 

τους 40 Δήμους (27,5%) που έχουν συστήσει ΤοΣΠΠα, 

το συμβούλιο είναι ανενεργό, ενώ μόνο σε 12 Δήμους 

(11,8%) είναι ενεργό. Περαιτέρω, 5 Δήμοι (4,9%) απάντη-

σαν ότι δεν γνωρίζουν εάν είναι ή δεν είναι ενεργό, ενώ 

19 Δήμοι (18,6%) δεν απάντησαν. 

10 Βλ. Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη, Εγκληματολογία, Σύγχρονες και παλαιό-
τερες κατευθύνσεις, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014, σελ. 
169–171. 

11 Ό.π. σελ. 171 και διεξοδικότερα, για την τεχνική αυτή βλ. Καλλιρ-
ρόη-Ηρώ Σαγκουνίδου-Δασκαλάκη “Συνέντευξη δομημένη και ημιδο-
μημένη” σε Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Νέστορα Ε. Κουράκη και Μαρίας 
Π. Κρανιδιώτη (επιμέλεια), Λεξικό Εγκληματολογίας, εκδόσεις Τόπος, 
Αθήνα 2018, σελ. 1007-1011.

12 Αναλυτικότερα, για τη διαδικασία του ορισμού του πληθυσμού της 
έρευνας, βλ. Κρανιδιώτη, Παπανικολάου και Γιώτη ό.π. σελ. 232. 
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Τα αποτελέσματα αυτά χαρακτηρίστηκαν απογοητευτι-

κά13 και σε καμία περίπτωση, δεν είναι εκείνα που θα 

ανέμενε κανείς, δεδομένης της σημασίας των ΤοΣΠΠα 

σε επίπεδο αντεγκληματικής πολιτικής14.

IΙΙ. Προς μία διαχρονική έρευνα

 Δεδομένων των παραπάνω αποτελεσμάτων, χρήσι-

μη θα ήταν η διεξαγωγή μίας “διαχρονικής έρευνας” 

(longitudinal study)15 στους 102 Δήμους, οι οποίοι απο-

τέλεσαν τον πληθυσμό της αρχικής. Σκοπός της θα ήταν 

να διερευνηθεί το εάν οι Δήμοι που δεν είχαν 

13 Από τις ερευνήτριες Κρανιδιώτη, Παπανικολάου και Γιώτη, ό.π. σελ. 
233. Παρομοίως, ο Χαράλαμπος Καραγιαννίδης “Συμβούλια Πρό-
ληψης της Παραβατικότητας” σε Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Νέστορα 
Ε. Κουράκη και Μαρίας Π. Κρανιδιώτη ό.π., είχε ήδη χαρακτηρίσει 
“αποκαρδιωτικό” τον απολογισμό των Συμβουλίων, δεκατρία περίπου 
χρόνια μετά τη νομοθετική τους πρόβλεψη (σελ. 994) και είχε προβεί 
σε περιγραφή των λόγων για τους οποίους σε πολλούς Δήμους δεν 
συστάθηκαν συμβούλια ή συστάθηκαν μεν, αλλά δεν λειτούργησαν 
ή αδρανοποιήθηκαν λίγο μετά την έναρξη της λειτουργίας τους (σελ. 
995). 

14 Για την κατεύθυνση της κοινωνικής αντεγκληματικής πολιτικής, 
στην οποία εντάσσεται, μεταξύ άλλων και η οργάνωση της συμμετο-
χής του κοινού στην πρόληψη του εγκλήματος, που εκδηλώνεται μέσω 
της σύστασης των ΤοΣΠΠα, βλ. διεξοδικότερα σε Στέργιου Αλεξιάδη, 
Εγκληματολογία, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2011, 
σελ. 323 επ.

15 Σύμφωνα με τη Σπινέλλη 2014, ό.π., πρόκειται για είδος έρευνας 
(παραλλαγής της πειραματικής μεθόδου), κατά την οποία, στοιχεία 
συγκεντρώνονται από τα ίδια άτομα σε διαφορετικές διαχρονικές, 
ενίοτε, κρίσιμες περιόδους της ζωής τους, και συνήθως στοχεύουν 
στην προσωπική ή ατομική τους εξέλιξη (σελ. 160 επ., ιδίως, υποσημ. 
92). Στον σχεδιασμό ωστόσο της παρούσας έρευνας προβλέπεται η 
διαχρονική διερεύνηση της υλοποίησης ενός θεσμού και όχι ατόμων, 
εξ ου και ο όρος τοποθετήθηκε σε εισαγωγικά (στον τίτλο της ενό-
τητας και στη συνέχεια του κειμένου τα εισαγωγικά παραλείπονται). 
Εναλλακτικά δε, θα μπορούσε η μέθοδος της έρευνας να χαρακτηρι-
στεί ως οιονεί πειραματική, η οποία αποτελεί επίσης παραλλαγή του 
πειράματος. Η παραλλαγή αυτή επιλέγεται, όταν ο κοινωνικός περίγυ-
ρος προσφέρει δυνατότητες οργάνωσης ενός postfacto πειράματος, 
όπου ο ερευνητής ανακαλύπτει “εκ των υστέρων” το ερέθισμα και την 
ομάδα ελέγχου του (ό.π., σελ. 167-168 – εν προκειμένω, ερέθισμα μπο-
ρεί να θεωρηθεί η διενέργεια των εκλογών, βλ. παρακάτω, στο κείμε-
νο και υποσημ. 17). 

συστήσει ΤοΣΠΠα μέχρι τις 08.03.201916,προχώρησαν 

τελικά στη σύστασή του, μετά τη διενέργεια των δημο-

τικών εκλογών17, που είχαν ως αποτέλεσμα να αλλάξει η 

σύνθεση των Δημοτικών Συμβουλίων, με πρόταση των 

οποίων συστήνονται τα ΤοΣΠΠα18. Περαιτέρω, χρήσιμο 

θα ήταν να διερευνηθεί εάν οι Δήμοι που είχαν συστή-

σει ΤοΣΠΠα, αλλά αυτό ήταν ανενεργό, προχώρησαν 

στην ενεργοποίηση και λειτουργία του. Τέλος, η έρευνα 

θα μπορούσε να εστιάσει στην περιγραφή της δομής 

και της λειτουργίας του ΤοΣΠΠα στους Δήμους, στους 

οποίους έχει συσταθεί και είναι ενεργό. 

 Από τα αποτελέσματα της διαχρονικής αυτής έρευνας 

θα μπορούσαν να διαπιστωθούν με μεγαλύτερη ακρί-

βεια, οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει αξιοποιηθεί 

επαρκώς ο συγκεκριμένος θεσμός μέχρι σήμερα και να 

αξιολογηθεί η λειτουργία του σε όσους Δήμους έχουν 

συστήσει ΤοΣΠΠα και είναι ενεργό. Εν κατακλείδι δε, 

θα μπορούσαν να διατυπωθούν προτάσεις για την ενί-

σχυση και βελτίωση του θεσμού, την ενημέρωση της το-

πικής κοινωνίας για τα οφέλη που η ίδια αποκομίζει από 

τη σύσταση των ΤοΣΠΠα, όπως και να προβλεφθεί η επι-

βράβευση εκείνων των Δήμων που έχουν ανταποκριθεί 

ή εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη σύστασή τους ή έχουν 

ενεργό ΤοΣΠΠα από την κεντρική διοίκηση19. Η ύπαρξη 

άλλωστε ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου από 

την Πολιτεία, θα διευκόλυνε ιδιαίτερα την ομαλή και 

διαφανή λειτουργία τους ανά την ελληνική επικράτεια.

16 Ημερομηνία κατά την οποία δόθηκε η τελευταία συνέντευξη. 

17 Οι δημοτικές εκλογές διενεργήθηκαν στις 26.05.2019 και οι επανα-
ληπτικές στις 02.06.2019 (https://ekloges.ypes.gr). 

18 Βλ. άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 2713/1999, όπως ισχύει. 

19 Συναφώς οι Κρανιδιώτη, Παπανικολάου και Γιώτη επισημαίνουν την 
αναγκαιότητα της ενεργοποίησης του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόλη-
ψης της Παραβατικότητας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 
καθότι η μη λειτουργία του, στην πράξη, αποδυναμώνει τον θεσμό 
(ό.π. σελ. 243).

https://ekloges.ypes.gr
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«O ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

του Λάμπρου Π. Μπαμπαλιούτα

Δικηγόρου – Επίκουρου Καθηγητή Παντείου 

Πανεπιστημίου

1.	 Εισαγωγή 

 Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί έναν 

από τους πλέον δημοκρατικούς θεσμούς της σύγχρονης 

ελληνικής πολιτείας, με κύρια αποστολή την αυτοτελή 

(με ιδία ευθύνη) άσκηση τοπικής δημόσιας διοίκησης 

από ένα εδαφικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, 

με την σύμπραξη του συνόλου των μελών του (λαού) και 

υπό την εποπτεία του Κράτους1. Αποτελεί ταυτόχρονα 

μία θεσμική και κοινωνική ανάγκη «αυτο-οργάνωσης» 

με κύριο άξονα τον πολίτη και τη δημοκρατική συμμε-

τοχή του στην άσκηση τοπικής εξουσίας με κυρίαρχο 

στοιχείο την προαγωγή του τοπικού συμφέροντος. 

 Κατά τον αείμνηστο Καθηγητή Μιχ. Στασινόπουλο2 ο 

θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι : 

α) στοιχείο και βάση του δημοκρατικού καθε-

στώτος, 

1 Βλ. Αθ. Ράϊκου «Γενική Πολιτειολογία», 2000, σελ. 242, του ιδίου «Γε-
νική Πολιτειολογία-Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο και Οργανωτι-
κό Μέρος Ι», 5ηεκδ., 2018, σελ. 219 επ., Λ. Μπαμπαλιούτα «Το σύγχρονο 
θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Τόμος Α’, 3ηεκδ., 
2021, σελ. 28 επ., Τόμος Β’, 3ηεκδ., 2021, σελ. 9 επ. 

2 Βλ. Μιχ. Στασινοπούλου «Η Τοπική Αυτοδιοίκησις εν Ελλάδι», σε «Νο-
μικαί Μελέται», 1972, σελ. 182 επ. 

β) «πολιτικό σχολείο των πολιτών», 

γ) πηγή της πολιτικής ελευθερίας, 

δ) μέσο πραγματώσεως των δημοκρατικών και 

των φιλελευθέρων ιδεωδών. 

 Αλλά πάνω απ’ όλα είναι μία κοινωνική πραγματικότη-

τα και μία βασική ανάγκη κάθε κρατικής οργανώσεως. 

Χαρακτηριστικό της αποτελεί, η συμμετοχή του πολίτη 

στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας με αποτέλεσμα 

την περαιτέρω ενίσχυση της αρχής της λαϊκής κυριαρ-

χίας.

 Βασικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά στοιχεία του θε-

σμού αποτελούν : 

1) η ύπαρξη ενός Νομικού Προσώπου Δημοσί-

ου Δικαίου, 

2) η σύμπραξη των μελών του κατά την άσκηση 

της δημόσιας εξουσίας, 

3) η ύπαρξη αυτοτέλειας έναντι του Κράτους 

και των άλλων φορέων που ασκούν δημόσια εξουσία 

(διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια), 

4) η άσκηση εποπτείας εκ μέρους του Κράτους 

και

5) η άσκηση δημόσιας εξουσίας με τη διαχείρι-

ση των τοπικών υποθέσεων.

 Κατά το πρώτο εννοιολογικό στοιχείο, απαραίτητη προ-

ϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ενός Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου ξεχωριστού από το Νομικό Πρόσωπο 

του Κράτους. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 

οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ 

βαθμού, αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ., στους οποίους η νομική 

προσωπικότητα απονέμεται από το δίκαιο ενός υπέρτε-

ρου οργανισμού, εκείνο του Κράτους. Η βασική διαφο-

ρά μεταξύ του Κράτους και των λοιπών Νομικών Προ-

σώπων Δημοσίου Δικαίου, συνίσταται στο γεγονός ότι 

η εξουσία (imperium) την οποία ασκεί το Κράτος είναι 

πρωτότυπη, ή πρωτογενής, σε αντίθεση με εκείνη που 

1.
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ασκούν τα εδαφικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαί-

ου που είναι δοτή, ή κατά παραχώρηση, ή παράγωγη3.

 Η ύπαρξη διοικητικής αυτοτέλειας, αποτελεί την ουσιώ-

δη έννοια με βάση την οποία διαχωρίζεται το σύστημα 

της τοπικής αυτοδιοίκησης (πρώτου και δευτέρου βαθ-

μού) από εκείνο της διοικητικής αποκέντρωσης. Άμε-

ση απόρροια της διοικητικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

αποτελεί το γεγονός ότι οι αποφάσεις των οργάνων 

τους είναι κατ’ ουσία οριστικές και αμετάκλητες4.Ταυ-

τόχρονα δε, είναι απαραίτητη και η ύπαρξη της οικονο-

μικής (ή κατ’ άλλους δημοσιονομικής) αυτοτέλειας, με 

τη δυνατότητα των Ο.Τ.Α. να καταρτίζουν το δικό τους 

προϋπολογισμό και απολογισμό, να κατέχουν τη δική 

τους περιουσία και διά μέσου της δικής τους ταμειακής 

υπηρεσίας να προβαίνουν σε είσπραξη εσόδων και πλη-

ρωμή εξόδων, χωρίς ταυτόχρονα να παρεμποδίζεται η 

ελεύθερη δράση και λειτουργία τους5. Κατά την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων τους, οι Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε διοι-

κητική εποπτεία6 νομιμότητας εκ μέρους του Κράτους, 

3 Βλ. Μιχ. Στασινόπουλου, ό.π., σελ. 154, Γ. Παπαχατζή «Σύστημα του 
ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικητικού Δικαίου», Τόμοι Α’ και Β’, 7ηεκδ., 
1991, σελ. 285, Ευρ. Μπέσιλα-Βήκα «Τοπική Αυτοδιοίκηση», Ένας 
σύγχρονος διοικητικός θεσμός, 2001, σελ. 8.

4 Βλ. Αθ. Ράϊκου, «Συνταγματικό Δίκαιο», Οργανωτικό Μέρος ΙΙ, 
5ηεκδ., ό.π., σελ. 221 επ.

5 Βλ. αντί άλλων, Λ. Μπαμπαλιούτα «Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της 
ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Τόμος Β’, 3ηεκδ., ό.π., σελ. 11.

6 Για την έννοια της διοικητικής εποπτείας, βλ. Γ. Μαραγκοπούλου 
«Η σχέσις της δημοτικής αυτοδιοικήσεως προς την κρατικήν διοίκη-
σιν», Ε.Τ.Α., 1939, σελ. 247 επ., Μιχ. Στασινόπουλου, ό.π., σελ. 157, Ε. 
Παπανδρέου «Η εποπτεία επί των Ο.Τ.Α.», Ε.Τ.Α., 1986, σελ. 437 επ., 
Αν. Τάχου «Η εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α.», σε Αρμ., 1978, 
σελ. 777 επ. και Ε.Τ.Α., 1979, σελ. 187 επ., Αθ. Ράϊκου «Συνταγματικό 
Δίκαιο», Οργανωτικό Μέρος ΙΙ, 5ηεκδ., 2018, σελ. 271 επ. Στο άρθρο 
102 παράγραφος 4 του Συντάγματος ορίζεται ότι, «Το Κράτος ασκεί 
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται 
αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδί-
ζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος νομι-
μότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει……».

το οποίο οφείλει να μην εμποδίζει τη δράση τους και 

δεν υπόκεινται στον ιεραρχικό έλεγχό του, διότι ο τε-

λευταίος εάν δεν προσδιοριστεί ειδικότερα, περικλείει 

στην έννοιά του, τόσο τον έλεγχο νομιμότητας, όσο και 

τον έλεγχο σκοπιμότητας, ο οποίος και ασκείται από 

τα ιεραρχικώς προϊστάμενα διοικητικά όργανα, στα ιε-

ραρχικώς υφιστάμενα διοικητικά όργανα, τα οποία από 

οργανωτικής απόψεως ανήκουν στο ίδιο νομικό πρόσω-

πο. Ο δε, έλεγχος σκοπιμότητας επί των πράξεων των 

Ο.Τ.Α. είναι ασυμβίβαστος με την ύπαρξη διοικητικής 

αυτοτέλειας. Η άσκηση διοικητικής εποπτείας αφορά 

μόνο θέματα νομιμότητας και πραγματοποιείται από 

ένα ανώτερο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σε 

ένα κατώτερο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου7, χω-

ρίς να παρεμποδίζεται η πρωτοβουλία και η ελεύθερη 

δράση των Ο.Τ.Α., όπως εξάλλου ορίζεται στο άρθρο 

102 παρ. 4 του ισχύοντος Συντάγματος. Είναι απαραί-

τητο να σημειωθεί εις το σημείο αυτό, ότι οι Ο.Τ.Α. 

κατά τη διαχείριση των υποθέσεων τους δεν διαθέτουν 

αυτονομία8, δηλαδή δεν διαθέτουν την ικανότητα να 

μπορούν να παράγουν πρωτογενώς κανόνες δικαίου, οι 

οποίοι να μπορούν να εφαρμοστούν στα στενά γεωγρα-

φικά πλαίσιά τους.

7 Για τη διαφορά μεταξύ διοικητικής εποπτείας και ιεραρχικού ελέγ-
χου, βλ. σχετικά, Μιχ. Στασινόπουλου, ό.π., σελ. 158.

8 Πρβλ. και ΣτΕ 2070/1978, 371/1985. Ομοίως και η ΟλΣτΕ 35/2013 
(υπό το καθεστώς του Ν. 3852/2010), σύμφωνα με την οποία, «..Με 
το εν λόγω άρθρο 102 δεν καθιερώνεται αυτονομία υπέρ των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), δηλαδή εξουσία αυτοτελούς 
θεσπίσεως κανόνων δικαίου, αλλά διασφαλίζεται μόνον αυτοδιοίκη-
ση, δηλαδή εξουσία να αποφασίζουν επί των τοπικών υποθέσεων δι’ 
ιδίων οργάνων, εντός των πλαισίων των κανόνων που διέπουν την ορ-
γάνωση και λειτουργία τους και θεσπίζονται από τον τυπικό Νόμο, ή 
την κατ’ εξουσιοδότηση τούτου κανονιστικώς δρώσα διοίκηση (πρβλ. 
Σ.τ.Ε. Ολομ. 3229/1987,1809/1983 καθώς και Σ.τ.Ε.389/2009)....».
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2.	 Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παρα-

βατικότητας 

 Στους Ο.Τ.Α., υπάγεται εκ του Συντάγματος η διοίκηση 

των τοπικών υποθέσεων9, η οποία έχει ως κύριο σκοπό 

την προστασία των δημοτών-διοικουμένων, όσον αφο-

ρά προβλήματα που ανακύπτουν και συνδέονται άμεσα 

με στενά προσδιοριζόμενο γεωγραφικό χώρο, είτε του 

Δήμου, είτε της Περιφέρειας, με τη νέα μορφή (τεκμή-

ριο αρμοδιότητας υπέρ των Ο.Τ.Α. κατά το άρθρο 102 

παρ. 1 εδάφιο β’ του Συντάγματος, όπου ορίζεται ότι 

«Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέ-

χει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών 

υποθέσεων…..».). Η δε, έννοια της τοπικής υπόθεσης δεν 

αναλύεται στο ισχύον Σύνταγμα και ο προσδιορισμός 

του περιεχομένου της αποτελεί αποκλειστικό έργο, 

τόσο της επιστήμης και του κοινού νομοθέτη, όσο και 

της νομολογίας των διοικητικών –κυρίως- Δικαστηρίων.

 Η αποστολή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

δεν περιλαμβάνει όμως μόνο τον «σκληρό πυρήνα» των 

τοπικών υποθέσεων και αρμοδιοτήτων κατά το ανωτέ-

ρω άρθρο 102 παρ. 1 εδάφιο β’ του ισχύοντος Συντάγ-

ματος, αλλά ως στοιχείο άσκησης δημόσιας διοίκησης 

με έντονα κοινωνικά στοιχεία περιλαμβάνει (έστω και 

συμβουλευτικά-γνωμοδοτικά) και έναν «παρεμπίπτοντα 

κύκλο αρμοδιοτήτων» με άξονες την άσκηση 

9 Για την έννοια των τοπικών υποθέσεων, βλ. αντί άλλων, Sp. Flogaitis 
«La nοtion de la décentralisation en France, en Allemagne et en 
Italie», Paris, 1980, σελ. 18 επ., Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου «Δί-
καιο διοικητικής οργανώσεως του Κράτους», Τεύχος Α’, Θεμελιώδεις 
έννοιες, 1982-83, σελ. 82 επ., Π. Παυλόπουλου «Τοπικές υποθέσεις και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η νομική παραμόρφωση ενός όρου και οι συνέ-
πειές της», σε ΕΠολΕ, Τεύχος 5ο, 1984, σελ. 49, Μ. Δαρζέντα «Εξουσίες 
και πολιτική του δικαστού απέναντι στη Τοπική Αυτοδιοίκηση», ΝοΒ 
34, 1986, σελ. 1539-1547, Ευρ. Μπέσιλα-Βήκα «Το συνταγματικό πλαίσιο 
του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης», 1995, σελ. 207 επ., της ίδιας 
«Ο  «Ακαθόριστος» κύκλος αρμοδιοτήτων των τοπικών οργανισμών», 
Ε.Τ.Α., Τεύχη 74ο-75ο, 1995, σελ. 59 επ., Λ. Μπαμπαλιούτα «Το σύγχρονο 
θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Τόμος Α’, 3ηεκδ. 
ό.π., σελ. 34 επ., Τόμος Β’, 3η εκδ., ό.π., σελ. 13

γνωμοδοτήσεων σε Τομείς που ανήκουν (κατά το πεδίο 

άσκησης αποφασιστικής αρμοδιότητας) στην κεντρική 

διοίκηση και στα κρατικά περιφερειακά όργανα, όπως η 

αντεγκληματική πολιτική, εισάγοντας το ««συμμετοχικό 
πρότυπο» που βασίστηκε στην ιδέα ότι οι «απαντήσεις» 
στο εγκληματικό φαινόμενο δεν αποτελούν πλέον μονο-
πώλιο του κράτους αλλά υπόθεση ολόκληρου του «κοι-
νωνικού σώματος»», όπως υποστήριξε και η Χρ. Ζαρα-

φωνίτου10

 Ένας από τους ανωτέρω Τομείς, είναι όπως αναφέρ-

θηκε και ανωτέρω και ο Τομέας της αντεγκληματικής 

πολιτικής και της πρόληψης της παραβατικότητας, ο 

οποίος διαχρονικά ανήκει στο στενό πλαίσιο της κρατι-

κής εξουσίας και των γενικών κρατικών υποθέσεων, με 

κύριους άξονες τα άρθρα 5 παρ. 1 και 3, 7 και 82 επ. του 

Συντάγματος. 

 Ο κοινός νομοθέτης ήδη από το έτος 1999 με την ψή-

φιση του Ν. 2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέ-

σεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 89/30.4.1999), κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πού ίσχυαν από τη δεκαετία του 198011 και τις σχετικές 

συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, θέσπισε αρ-

χικά τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικό-

τητας12, τα οποία με το Ν. 3387/2005 μετονομάσθηκαν 

10 Βλ. Χρ. Ζαραφωνίτου «Κοινοτικές μορφές πρόληψης του εγκλή-
ματος και του φόβου του εγκλήματος», Τοπικά Συμβούλια Πρόλη-
ψης - Αστυνομικός της Γειτονιάς, Ανάτυπο από «Εγκληματολογία», 
2019, σελ. 42, με την υποσημείωση υπ’ αριθμ. 6 σε M. Delmas-Marty 
«Modèles et mouvements de Politique Criminelle», Economica, Paris, 
1983, σ. 14.

11 Βλ. Χρ. Ζαραφωνίτου «Κοινοτικές μορφές πρόληψης του εγκλήματος 
και του φόβου του εγκλήματος», Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης - Αστυ-
νομικός της Γειτονιάς, Ανάτυπο από «Εγκληματολογία», ό.π., σελ. 41. 

12 Βλ. Χρ. Ζαραφωνίτου «Κοινοτικές μορφές πρόληψης του εγκλή-
ματος και του φόβου του εγκλήματος», Τοπικά Συμβούλια Πρόλη-
ψης - Αστυνομικός της Γειτονιάς, Ανάτυπο από «Εγκληματολογία», 
ό.π., σελ. 45 και την υποσημείωση υπ’ αριθμ. 40 με αναφορά σε Ch. 

2.
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σε Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότη-

τας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.)13.

 Ειδικότερα, προβλέφθηκε σε κάθε Δήμο ή (τέως πλέον 

Κοινότητα) με πληθυσμό άνω των 3.000  κατοίκων, κα-

θώς και σε μεγάλους Δήμους όπου υπήρχαν Δημοτικά 

Διαμερίσματα η σύσταση Τοπικών Συμβουλίων Πρόλη-

ψης της Παραβατικότητας. Η σύσταση και η λειτουργί-

ας τους πραγματοποιούνταν με απόφαση του οικείου 

Δημάρχου, ή (του τέως) Προέδρου Κοινότητας,   ύστε-

ρα από πρόταση του οικείου Δημοτικού, ή (του τέως) 

Κοινοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα που αφορούσαν τη  

συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλί-

ων και τη συνεργασία τους με  τις αρμόδιες αρχές και 

φορείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,   

καθορίζονταν με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 

Τάξης. 

 

Zarafonitou «New tendencies in prevention policy in Greece: Local 
Crime Prevention Councils and the partnership model», στον Τιμη-
τικό Τόμο για την Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Τ. Β΄, 2003, σελ. 
1563-1573 και Θ. Παπαθεοδώρου «Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της 
εγκληματικότητας, ένα όργανο συμμετοχικής αντεγκληματικής πολι-
τικής», σε Ποινική Δικαιοσύνη, 6/1999, σελ. 602-607

13 Βλ. σχετικά, Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας 
και Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών Πανεπιστη-
μίου Αθηνών,  «ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» Πρακτικό εγχειρίδιο για τη νόμιμη 
προστασία του πολίτη από την καθημερινή παραβατικότητα,  Προλε-
γόμενα Νέστορα Ε. Κουράκη, 2006, σε http://www.niotho-asfalis.gr/
na/odigos.pdf. Ιδίως σελ. 4 και υποσημείωση υπ’ αριθμ. 2 του ανωτέ-
ρω εγχειριδίου. Κατά τους Αγγ. Πιτσελά – Χαρ. Καραγιαννίδη, σε «Ἐς 
αὔριον τά σπουδαῖα» Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης 
της Εγκληματικότητας μέσα από τα πορίσματα μιας πανελλαδικής 
έρευνας, ProJustitia τ.3, 2020 E-ISSN: 2529-0401, https://ejournals.
lib.auth.gr/projustitia, https://doi.org/10.26262/pj.v3i3.7675, σελ. 6, 
«Ουσιαστικά όμως δεν επήλθε καμία απολύτως μεταβολή, δεδομένου 
ότι οι βασικές αρχές και οι κύριοι άξονες οργάνωσης και αποστολής 
τους παρέμεναν οι ίδιες.». Πρβλ. και την Αιτιολογική Έκθεση του Νό-
μου, σε https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-
4efc-b950-340c4fb76a24/k-kemea-eis.pdf. Πρβλ. και Ευρ. Μπέσιλα-
Βήκα «Τοπική Αυτοδιοίκηση», Τόμος Ι, 4ηεκδ., 2019, σελ. 222, της ιδίας 
«Τοπική Αυτοδιοίκηση», Τόμος ΙΙΙ, 2008, σελ. 89 επ., Χρ. Ζαραφωνίτου 
«Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο», Οι σύγχρονες 
τάσεις της εγκληματολογικής έρευνας, 2003.

Παρατηρείται ότι η σύσταση των Τοπικών Συμβουλίων 

Πρόληψης της Παραβατικότητας δεν ήταν υποχρεωτι-

κή και επομένως το ζήτημα της σύστασής τους βρισκό-

ταν στη διακριτική ευχέρεια : 

α) είτε του εκάστοτε Δημάρχου, ή του (τέως) 

Πρόεδρου Κοινότητας να το προτείνει ως θέμα συζήτη-

σης και λήψης απόφασης από το αντίστοιχο Συμβούλιο 

(Δημοτικό ή Κοινοτικό), 

β) είτε του Προέδρου, ή μέλους του αντίστοι-

χου Συμβουλίου (Δημοτικού ή Κοινοτικού) να το προ-

τείνει ως θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης από 

το Συμβούλιο, κατά τις διατάξεις των Κανονισμών Λει-

τουργίας των Δημοτικών και των τέως Κοινοτικών Συμ-

βουλίων. 

 Επιπλέον δε, παρατηρείται ότι ο κοινός νομοθέτης δεν 

είχε τη βούληση της απευθείας ρύθμισης των επιμέρους 

ζητημάτων που αφορούσαν την συγκρότηση, οργάνωση 

και λειτουργία των Συμβουλίων και τη συνεργασία τους 

με  τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς, αλλά ανέθεσε 

την ως άνω αρμοδιότητα στον Υπουργό Δημόσιας Τά-

ξης, με βάση τη διάταξη του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφιο 

http://www.niotho-asfalis.gr/na/odigos.pdf
http://www.niotho-asfalis.gr/na/odigos.pdf
https://doi.org/10.26262/pj.v3i3.7675
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-kemea-eis.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-kemea-eis.pdf
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β’ του Συντάγματος και την έκδοση σχετικής ΥΑ141516, γεγονός που θα μπορούσε να το είχε αποφύγει και να ρύθμιζε 

14 Βλ. άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου, όπως ίσχυσε μετά το άρθρο 13  παρ. 1 του Ν. 3387/2005 «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 224/12.9.2005). Εξεδόθη η ΥΑ υπ’ αριθμ. 3002/1/14-στ’ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, (ΦΕΚ Β’ 12/14.1.2002) «Ρύθμιση 
θεμάτων Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Πρόληψης Εγκληματικότητας και συνεργασίας αυτών με αρμόδιες αρχές και 
φορείς». Σύμφωνα και τους Αγγ. Πιτσελά – Χαρ. Καραγιαννίδη, «Στην Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας 
των Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας (ΑΥΔημΤαξ 3002/1/14-στ’, ΦΕΚ Β’ 12/14.1.2002) προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι για την εκπλή-
ρωση της αποστολής τους τα εν λόγω Συμβούλια θα πρέπει : α) να καταγράφουν και να μελετούν την εγκληματικότητα στο πλαίσιο του Δήμου, β) 
να σχεδιάζουν και να προωθούν ειδικές δράσεις για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, 
της βίας στην οικογένεια και της κακοποίησης ανηλίκων, γ) να μεριμνούν για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενεργό συμμετοχή τους 
σε προγράμματα πρόληψης της εγκληματικότητας και δ) να συντονίζουν πρωτοβουλίες άλλων κοινωνικών φορέων που στοχεύουν στην πρόληψη 
της εγκληματικότητας (άρθρο 2, ΑΥΔημΤαξ 3002/1/14-στ’). Οι προθέσεις του νομοθέτη για τις δράσεις των Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκλημα-
τικότητας αποδεικνύονται μάλλον μαξιμαλιστικές, γεγονός που έχει οδηγήσει στην υποχώρηση του νομοθετήματος στην πράξη με την έννοια της 
ουσιαστικής μη εφαρμογής του…», σε «Ἐς αὔριον τά σπουδαῖα» Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας μέσα 
από τα πορίσματα μιας πανελλαδικής έρευνας, ProJustitia τ.3, 2020 E-ISSN: 2529-0401, https://ejournals.lib.auth.gr/projustitia, https://doi.
org/10.26262/pj.v3i3.7675, σελ. 4. 

15 Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ υπ’ αριθμ. 3002/1/14-στ’ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, (ΦΕΚ Β’ 12/14.1.2002), για την εκπλήρωση της αποστο-
λής τους, τα Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας, ασκούν τις κάτωθι αρμοδιότητες : «α. Καταγράφουν και μελετούν την εγκληματικότη-
τα στα πλαίσια του συγκεκριμένου Δήμου ή Κοινότητας. β. Σχεδιάζουν και προωθούν ειδικές δράσεις για την πρόληψη της εγκληματικότητας και 
την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της βίας στην οικογένεια, του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής ανασφάλειας. γ. 
Μεριμνούν για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενεργό συμμετοχή τους σε προγράμματα πρόληψης εγκληματικότητας. δ. Αναλαμβά-
νουν το συντονισμό και την πλαισίωση πρωτοβουλιών άλλων κοινωνικών φορέων, όπως συλλόγων γονέων, εθελοντών, θεραπευτικών κοινοτήτων, 
που στοχεύουν στην πρόληψη της εγκληματικότητας. ε. Φροντίζουν για τη σύσταση δικτύων βοήθειας, αρωγής και πληροφόρησης των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ιδίως δικηγορικούς συλλόγους, ιατρικούς συλλόγους, κοινωνικού χαρακτήρα 
ιδρύματα και συλλόγους. στ. Ενισχύουν τα προγράμματα μέριμνας των εγκαταλελειμμένων παιδιών και των ατόμων που χρήζουν βοηθείας. ζ. 
Βοηθούν τους αποφυλακιζόμενους για την εξεύρεση εργασίας ή δημιουργικής τους απασχόλησης και γενικώς για την ομαλή ένταξή τους στο 
κοινωνικό περιβάλλον. η. Σχεδιάζουν την εφαρμογή μέτρων, σε συνεργασία με τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την πρόληψη της 
βίας και της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών μέσα στο σχολείο ή στις γύρω περιοχές. θ. Μεριμνούν για τη δημιουργία χώρων υποδοχής 
και ανάπτυξης πρωτοβουλιών νέων, ιδίως εργαστηρίων θεάτρου, ζωγραφικής, μουσικής, πίστας αγώνων. ι. Σχεδιάζουν την εφαρμογή ειδικών 
επιμορφωτικών προγραμμάτων για γονείς, δασκάλους και καθηγητές. ια. Μεριμνούν για την εκπαίδευση στελεχών πάνω σε θέματα όπως η 
πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η αντικοινωνική συμπεριφορά, η σχολική και εξωσχολική βία, η χρήση ναρκωτικών, η κακομεταχείριση και εκ-
μετάλλευση γυναικών και ανηλίκων. ιβ. Διοργανώνουν αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για νέους, σε συνεργασία με φυσιολατρικούς, 
πολιτιστικούς, αθλητικούς και άλλους τοπικούς συλλόγους. ιγ. Μεριμνούν όπως καταχωρίζονται στις τοπικές εφημερίδες οδηγίες για τον τρόπο 
προστασίας των πολιτών από την εγκληματικότητα. Για τον ίδιο σκοπό μπορούν να εκδίδουν και ενημερωτικά φυλλάδια και έντυπα με ανάλογο 
περιεχόμενο. ιδ. Συντάσσουν την ετήσια έκθεση για την κατάσταση της εγκληματικότητας στο χώρο δράσης τους και αξιολογούν την αποτελε-
σματικότητα των ληφθέντων μέτρων πρόληψης. ιε. Προτείνουν αρμοδίως μέτρα αντεγκληματικής πολιτικής. ιστ. Μεριμνούν για την καθιέρωση 
«Ημέρας Προβληματισμού» της τοπικής κοινωνίας για τα προβλήματα εγκληματικότητας της περιοχής τους. ιζ. Μεριμνούν για την βράβευση 
αστυνομικών, άλλων δημοσίων λειτουργών και ιδιωτών που εκδηλώνουν ιδιαίτερο ζήλο και καταβάλλουν ιδιαίτερες προσπάθειες στην πρόληψη 
και καταστολή της εγκληματικότητας στην περιοχή τους.».

16 Κατά το άρθρο 3 της ανωτέρω ΥΑ, «1. τα Σ.Π.Ε. για την εκπλήρωση της αποστολής τους - συνεργάζονται: α. Με τα ομοειδή Συμβούλια των 
άλλων και ιδίως των ομόρων δήμων και κοινοτήτων. β. Με δημόσιες Υπηρεσίες και ιδίως τις τοπικές αστυνομικές αρχές και την Αστυνομική 
Επιτροπή Νομού, με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας καθώς και με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-
ση. γ. Με Οργανισμούς όπως ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., με Ινστιτούτα Αντεγκληματικής Πολιτικής και μη κυβερνητικές οργανώσεις. δ. Με επιστημονικούς, 
επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς και ιδίως συλλόγους γονέων, θεραπευτικές κοινότητες, δικηγορικούς και ιατρικούς συλλόγους, πανε-
πιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. ε. Με σωφρονιστικά καταστήματα και κέντρα ή ιδρύματα αποκατάστασης και θεραπείας. στ. Με τα 
Μ.Μ.Ε. ζ. Με τους εθνικούς εκπροσώπους της χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται 
στο πεδίο της πρόληψης του εγκλήματος και, εφόσον κληθούν από αυτούς, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των τελευταίων αναπτύσσοντας τις 
απόψεις τους. 2. Στα πλαίσια της ως άνω συνεργασίας τους τα Σ.Π.Ε. μπορούν: α. Να αλληλογραφούν απ' ευθείας με τους προαναφερόμενους 
φορείς και ιδιώτες και να δέχονται τις προτάσεις και προσφορές τους. β. Να οργανώνουν από κοινού μ' αυτούς έρευνες και μελέτες συγκεκρι-
μένων θεμάτων, που σχετίζονται με την εκπλήρωση της αποστολής τους. γ. Να ζητούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς, 
πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της αποστολής τους, καθώς και τη λήψη μέτρων, που εντάσσονται στα προγράμματα δρά-
σης τους και αφορούν την πρόληψη της εγκληματικότητας. 6. Να διοργανώνουν εκπομπές και ειδικά προγράμματα ενημέρωσης του κοινού στα 

https://doi.org/10.26262/pj.v3i3.7675
https://doi.org/10.26262/pj.v3i3.7675
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νομοθετικά όλα τα ανωτέρω ζητήματα, αφού ούτως ή 

άλλως στην εκδοθείσα ΥΑ ρυθμίστηκαν δευτερεύοντα 

ζητήματα.

 Εξεδόθη η ΥΑ υπ’ αριθμ. 3002/1/14-στ’ του Υπουργού 

Δημόσιας Τάξης, (ΦΕΚ Β’ 12/14.1.2002) «Ρύθμιση θεμά-

των Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων 

Πρόληψης Εγκληματικότητας και συνεργασίας αυτών 

με αρμόδιες αρχές και φορείς».

 Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας 

αποτελούνταν από 5 έως 11 μέλη, από επιστήμονες και 

λειτουργούς που διέμεναν στην περιφέρεια του Δήμου, 

ή της (τέως) Κοινότητας και διέθεταν ειδικές γνώσεις 

στον τομέα της εγκληματικότητας, όπως δικαστικοί 

λειτουργοί, εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, 

αστυνομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί και ιατροί, καθώς 

και εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων και κοινωνικών 

φορέων. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων ήταν 

τριετής και η θέση τους ήταν τιμητική και άμισθη17. Στο 

σημείο αυτό είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι από την 

σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Πα-

ραβατικότητας, έλειπε η αναφορά στις ιδιότητες, όσων 

ασχολούνται με το διοικητικό δίκαιο (ή και ευρύτερα με 

το δημόσιο δίκαιο) στο πυρήνα του οποίου εντάσσονται 

Μ.Μ.Ε., με μηνύματα και οδηγίες για την προστασία των πολιτών από 
εγκληματικές πράξεις και την παροχή βοήθειας στα θύματα  τέτοιων 
πράξεων. 3. Ειδικά, τα Σ.Π.Ε. στα πλαίσια της συνεργασίας τους με τις 
τοπικές αστυνομικές αρχές, υποχρεούνται να γνωστοποιούν σ' αυτές 
τα προγράμματα δράσης τους και τα μέτρα που σχεδιάζουν, καθώς 
και πληροφορίες και στοιχεία, που περιέρχονται σ' αυτά και σχετίζο-
νται με την εγκληματικότητα. 4. Τα Σ.Π.Ε. δύνανται για την καλύτερη 
εκπλήρωση της αποστολής τους να ζητούν από τα αρμόδια όργανα 
και Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Αρχηγείου Ελ-
ληνικής Αστυνομίας την παροχή οδηγιών, συμβουλών, κατευθύνσεων, 
επιστημονικής τεκμηρίωσης καθώς και κάθε συνδρομή που τα όργα-
να και οι Υπηρεσίες αυτές δύνανται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους, να παράσχουν σ' αυτά.».

17 Βλ. άρθρο 16 παρ. 2 του Νόμου και Ευρ. Μπέσιλα-Βήκα «Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση», Τόμος ΙΙΙ, 2008, ό.π., σελ. 90 επ.

οι Ο.Τ.Α., αλλά και απαράδεκτα έθετε ο κοινός νομοθέ-

της ως προϋπόθεση για τον ορισμό των ανωτέρω μελών 

και τη διαμονή τους στην περιφέρεια του Δήμου, ή της 

(τέως) Κοινότητας, αφού στα εν λόγω Συμβούλια θα 

μπορούσαν να συμμετάσχουν και επιστήμονες οι οποί-

οι δεν θα είχαν υποχρεωτικά την κατοικία τους στην 

περιφέρεια του Δήμου, ή της (τέως Κοινότητας), αρκεί 

να μπορούσαν να προσφέρουν ουσιαστικά στο έργο 

των Τοπικών Συμβουλίων με τις εξειδικευμένες γνώσεις 

τους στον Τομέα της πρόληψης της Παραβατικότητας.

  Έργο του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβα-

τικότητας ήταν (κατά την ενδεικτική –κατά την άποψή 

μας- αναφορά του Νόμου)18: 

α) η κατάρτιση προγράμματος πρόληψής της 

εγκληματικότητας στη δημοτική, ή κοινοτική περιφέ-

ρεια αρμοδιότητάς του, 

β) η διατύπωση γνώμης επί σχετικών ερωτημά-

των του Δημάρχου, ή Προέδρου της (τέως) Κοινότητας, 

ή των τοπικών κοινωνικών και επιστημονικών Φορέων, 

γ) η συνεργασία με τα αντίστοιχα Συμβούλια 

όμορων Δήμων, ή (τέως) Κοινοτήτων, 

δ) η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και 

άλλων συναφών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση 

της κοινής γνώμης, 

ε) η συνεχής, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής 

επικοινωνίας, ενημέρωση των κατοίκων και 

στ) η εκδήλωση κάθε άλλης σχετικής δραστη-

ριότητας19.

 Παράλληλα σε κεντρικό επίπεδο, στο Υπουργείο Δημό-

σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συστήθηκε το 

Κεντρικό Συμβούλιο  Πρόληψης Παραβατικότητας 

18 Ασχέτως εάν δεν υπήρχε  η ρητή αναφορά της λέξεως «ενδεικτικά».

19 Βλ. άρθρο 16 παρ. 3 του Νόμου, όπως ίσχυσε μετά το άρθρο 13  παρ. 
2 του Ν. 3387/2005 (ΦΕΚ Α’ 224/12.9.2005).
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(ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.), με αποστολή την παροχή επιστημονικών 

κατευθύνσεων  και οδηγιών στις Επιτροπές Περιφερει-

ακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.), καθώς και 

το  συντονισμό των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν 

στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής  τους. 

 Το Κεντρικό Συμβούλιο   Πρόληψης Παραβατικότητας 

ήταν ενδεκαμελές με ετήσια θητεία, ανανεώσιμη, και 

απαρτίζονταν από εγκληματολόγους, κοινωνικούς  λει-

τουργούς, κοινωνιολόγους, εκπροσώπους του Υπουργεί-

ου Δημόσιας Τάξης, της (τέως) Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,   Δήμων της 

Χώρας, καθώς και επιστήμονες με ειδικές γνώσεις στα 

θέματα πρόληψης της  παραβατικότητας, Ο Πρόεδρος, 

τα μέλη και ο Γραμματέας του ορίζονταν με απόφα-

ση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Χρέη Γραμματέα   

ασκούσε αξιωματικός της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφά-

λειας του Αρχηγείου  Ελληνικής Αστυνομίας20.

 Με την ψήφιση του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα με τον Ν. 3463/2006, ενός πολύ σημαντικού 

νομοθετήματος για εκείνη την εποχή, το οποίο συμβά-

διζε με τις ρυθμίσεις του Ε.Χ.Τ.Α., αναγνωρίζοντας την 

σημαντική συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στην κοινωνική ζωή 

της Χώρας, ο κοινός νομοθέτης προέβλεψε εκ νέου το 

θεσμό των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της παρα-

βατικότητας στο άρθρο 84, χωρίς ιδιαίτερες διαφορο-

ποιήσεις σε σχέση με το Ν. 2713/1999. Ρητά ορίστηκε ότι 

τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας, 

ως συλλογικά όργανα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, αποτελούν 

συμβουλευτικά γνωμοδοτικά όργανα, για την ανάπτυξη 

μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντιπαραβα-

τικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανά-

γκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών21.

20 Βλ. άρθρο 16 παρ. 4 του Νόμου, όπως ίσχυσε μετά τα άρθρα 13  
παρ. 3 του Ν. 3387/2005 (ΦΕΚ Α’ 224/12.9.2005) και 42 παρ. 3 του  Ν. 
4249/2014 (ΦΕΚ Α’ 73 24.3.2014).

21 Βλ. άρθρο 84 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ.

 Συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του οικεί-

ου Δημοτικού, ή (τέως)22 Κοινοτικού Συμβουλίου, σε Δή-

μους και (τέως) Κοινότητες με πληθυσμό άνω των 3.000 

κατοίκων και επομένως επαναλαμβάνεται και στην πα-

ρούσα ρύθμιση η διακριτική ευχέρεια των Ο.Τ.Α. σχετι-

κά με την σύσταση των ανωτέρω Συμβουλίων. 

 Αποτελούνται από 5 έως 11 μέλη, τα οποία είναι επι-

στήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις 

και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως 

δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, 

ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί, χω-

ρίς όμως στην εν λόγω ρύθμιση να περιλαμβάνονται, 

για ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, οι εκπρόσωποι 

των παραγωγικών τάξεων και των κοινωνικών Φορέων, 

έστω και αν η ανωτέρω αναφορά στις ιδιότητες των 

μελών είναι ενδεικτική, κατά την άποψή μας. Η συμμε-

τοχή των ανωτέρω προβλέφθηκε μόνο στη δυνατότητα 

παράστασης στις συνεδριάσεις των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. και την 

απλή διατύπωση γνώμης23. Η συμμετοχή στα ανωτέρω 

Συμβούλια είναι -και με βάση το άρθρο 84 του Νόμου-

τιμητική και άμισθη24.

 Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατι-

κότητας αποτελεί: 

α) η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής 

συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, 

β) η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην 

περιφέρεια του Δήμου, ή της (τέως) Κοινότητας που 

λειτουργούν, 

22 Μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010, όπου καταργήθηκαν ρητά οι Κοι-
νότητες, οι οποίες είχαν απομείνει με τον Ν. 2539/1997. Όταν γίνε-
ται αναφορά στις Κοινότητες και τίθεται εντός παρενθέσεως η λέξη 
(τέως) αφορά εναρμόνιση με τις ρυθμίσεις του Ν. 3852/2010, με τον 
οποίο ρητά καταργήθηκαν οι Κοινότητες (βλ. άρθρα 1 και 283 του Ν. 
3852/2010).

23 Κατά το άρθρο 1 παρ. 4 της ανωτέρω ΥΑ.

24 Βλ. άρθρο 84 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ.
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γ) η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συ-

ναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 

της κοινής γνώμης, καθώς και 

δ) ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβου-

λιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κα-

τάλληλων να προλάβουν, ή να περιορίσουν ορισμένες 

μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν 

γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέ-

δωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλί-

ματος εμπιστοσύνης.

 Στις ρυθμίσεις του άρθρου 84 του Δ.Κ.Κ. δεν συμπερι-

λαμβάνονται (σε σχέση με τη ρύθμιση του άρθρου 16 

παρ. 1 του Ν. 2713/1999, η διατύπωση γνώμης επί σχε-

τικών ερωτημάτων του Δημάρχου, ή Προέδρου της 

(τέως) Κοινότητας, ή των τοπικών κοινωνικών και επι-

στημονικών φορέων και η συνεργασία με τα αντίστοιχα 

Συμβούλια όμορων Δήμων, ή (τέως) Κοινοτήτων.

 Κατά τα λοιπά, με το άρθρο 84 του Δ.Κ.Κ. επαναλαμ-

βάνονται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος οι ρυθμίσεις του Ν. 

2713/1999, χωρίς να καταργείται και χωρίς να προσδίδε-

ται κάτι το επιπλέον και ξεχωριστό, αλλά απλά οι ρυθμί-

σεις για τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατι-

κότητας, εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο και κωδικοποιημένο 

νομοθετικό κείμενο για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, εκείνης 

της χρονικής περιόδου.

 Επίσης θεωρούμε ότι η εκδοθείσα, υπό το καθεστώς 

του Ν. 2713/1999 υπ’ αριθμ. 3002/1/14-στ’ Απόφαση του 

Υπουργού Δημόσιας Τάξης, (ΦΕΚ Β’ 12/14.1.2002) «Ρύθ-

μιση θεμάτων Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών 

Συμβουλίων Πρόληψης Εγκληματικότητας και συνερ-

γασίας αυτών με αρμόδιες αρχές και φορείς», εξακο-

λουθεί να ισχύει αφού ο Ν. 2713/1999 δεν καταργήθη-

κε από τον Ν. 3463/2006, αλλά αντιθέτως οι βασικές 

ρυθμίσεις του άρθρου 16 του Ν. 2713/1999 υιοθετούνται 

και στο νέο ΔΚΚ, ο οποίος ρητά αναφέρεται στον Ν. 

2713/1999. Ούτως ή άλλως οι ρυθμίσεις του Ν. 2713/1999 

δεν καταργήθηκαν, ούτε από τα άρθρα δεύτερο του Ν. 

3463/2006 και 285 του Ν. 3852/2010.

 Το ζήτημα της θεραπείας των τοπικών προβλημάτων 

παραβατικότητας με τη θέσπιση των ανωτέρω Τοπικών 

Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας, θα είχε 

μία επιπλέον προστιθέμενη αξία εάν ο κοινός νομοθέ-

της υποχρέωνε πραγματικά τους Ο.Τ.Α. να συστήσουν 

τα εν λόγω Συμβούλια και δεν είχαν απλά μία διακρι-

τική ευχέρεια. Τότε πραγματικά ο όρος «πρόληψη» θα 

λάμβανε την πραγματική του έννοια και αξία. Επομέ-

νως όταν το ζήτημα της σύστασης των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. προ-

βλέπεται «κατ’ ουσίαν» υπό το πρίσμα της διακριτικής 

ευχέρειας και όχι της υποχρεωτικότητας, για ένα τόσο 

σοβαρό ζήτημα όπως εκείνο της πρόληψης της παρα-

βατικότητας σε τοπικό επίπεδο, τότε η προσπάθεια του 

νομοθέτη δεν παράγει τα επιθυμητά και τα απολύτως 

αναγκαία αποτελέσματα.

3.	 Η Επιτροπή Περιφερειακής Συνεργασίας και 

Ασφάλειας 

 Με τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 4249/2014 «Ανα-

διοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε-

στικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθ-

μιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημό-

σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες δια-

τάξεις» (ΦΕΚ Α’ 73/24-3-2014), για κάθε μία από τις 13 

Περιφέρειες της Χώρας προβλέφθηκε η σύσταση των 

(αντίστοιχων) Επιτροπών Περιφερειακής Συνεργασίας 

και Ασφάλειας, ως συνδετικών κρίκων25, μεταξύ των Το-

πικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας 

25 Κατά τη διατύπωση της Αιτιολογικής Έκθεσης του Νόμου.

3.
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(ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης 

της Παραβατικότητας (ΚΕ.Σ.ΠΑ.) για την ενίσχυση της 

σχέσεως μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ. και της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, μέσα από την αμοιβαία συνεργασία τους και για 

την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, 

ιδίως σε Τομείς, όπως η οδική ασφάλεια, η σχολική και 

εξωσχολική βία, η χρήση των ναρκωτικών ουσιών, η 

κακοποίηση και εκμετάλλευση των ανηλίκων, η ένταξη 

σε αντικοινωνικές ή εγκληματικές ομάδες, η βία στους 

αθλητικούς χώρους, η ρατσιστική βία, οι φθορές και οι 

καταστροφές σε δημόσια, ή άλλα κτίρια και εγκαταστά-

σεις26.

 Οι Επιτροπές Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφά-

λειας λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειών και απο-

τελούνται από : 

α) τον οικείο Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο, 

β) έναν Περιφερειακό Σύμβουλο από κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα, που ορίζεται από τον Περιφε-

ρειάρχη, 

γ) έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένω-

σης Δήμων που υποδεικνύεται από τα μέλη του Διοικη-

τικού Συμβουλίου, 

δ) τον Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή 

και 

ε) τον Περιφερειακό Διευθυντή Ασφάλειας, ως 

μέλη.

 Σε περίπτωση απουσίας, ή κωλύματός τους, ο Πρόε-

δρος της Επιτροπής αναπληρώνεται από Αντιπεριφε-

ρειάρχη (Θεματικό ή Χωρικό-Τοπικό, κατά τη διακριτική 

ευχέρεια του οικείου Περιφερειάρχη), τον οποίο ορίζει 

ο ίδιος και τα μέλη, πλην του Περιφερειακού Αστυνομι-

κού Διευθυντή, από τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι 

ορίζονται από τα ίδια όργανα. Ο Περιφερειακός 

26 Βλ. σελ. 4 της ανωτέρω Αιτιολογικής Έκθεσης.

Αστυνομικός Διευθυντής και ο Περιφερειακός Διευθυ-

ντής Ασφάλειας αναπληρώνονται από τους νόμιμους 

αναπληρωτές τους. Στην Επιτροπή συμμετέχουν και 3 

ακόμη, επιστήμονες, οι οποίοι διαμένουν στην οικεία 

Περιφέρεια και κατέχουν ειδικές γνώσεις στον τομέα 

της εγκληματικότητας, όπως εγκληματολόγοι, κοινωνι-

κοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ιατροί και κοινωνιολόγοι, οι 

οποίοι προτείνονται από τον οικείο Περιφερειάρχη. Και 

πάλι στην περίπτωση αυτή απουσιάζουν από την σύνθε-

ση οι ειδικοί του Κλάδου του Δημοσίου και ειδικότερα 

του Διοικητικού Δικαίου, που σχετίζονται άμεσα με τους 

Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, ενώ παραμένει η προϋπόθεση της κα-

τοικίας των μελών εντός της οικείας Περιφέρειας.

 Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής παρέχε-

ται με μέριμνα του Διευθυντή της οικείας Περιφερεια-

κής Αστυνομικής Διεύθυνσης27.

 Ως αποστολή των Ε.Π.Σ.Α. αναφέρονται :

α. Ο συντονισμός της δράσης των Τοπικών 

Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) 

που λειτουργούν στους Δήμους της οικείας Περιφέρει-

ας.

β. Η μελέτη και αξιολόγηση των Εκθέσεων και 

προτάσεων των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., σε συνδυασμό με άλλα 

συναφή στοιχεία και δεδομένα, την καταγραφή και 

εκτίμηση των πραγματικών διαστάσεων της εγκληματι-

κότητας στην οικεία Περιφέρεια και τη σύνταξη σχετι-

κής Ετήσιας Έκθεσης, στην οποία περιλαμβάνονται και 

προτάσεις βελτίωσης του επιπέδου προστασίας, ασφά-

λειας και εξυπηρέτησης των πολιτών, ή αντιμετώπισης 

συγκεκριμένων προβλημάτων αστυνομικής φύσεως. 

27 Βλ. το άρθρο 12 παρ. 1 του Νόμου. Κατά την παρ. 2 του Νόμου, «οι 
Ε.Π.Σ.Α. συγκροτούνται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όμοια Από-
φαση ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Π.Σ.Α., 
η συνεργασία τους με τις άλλες συναρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες και 
Φορείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».
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Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Κεντρικό 

Συμβούλιο  Πρόληψης  Παραβατικότητας  (ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.) 

κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους και κοινοποιείται στα 

Γραφεία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστα-

σίας του Πολίτη και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας 

Τάξης, καθώς και στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού 

της Ελληνικής Αστυνομίας

γ. Η εκδήλωση και ο συντονισμός πρωτοβουλι-

ών που σχεδιάζονται και αναπτύσσονται σε συνεργασία 

με διάφορους κοινωνικούς Φορείς, όπως συλλόγους, 

επαγγελματικές ενώσεις και θεραπευτικές κοινότη-

τες, προς το σκοπό συνδρομής στο κοινωνικό έργο της 

Ελληνικής Αστυνομίας, ανάπτυξης της κοινωνικής αλ-

ληλεγγύης, ενίσχυσης της συμμετοχικής δράσης και 

ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών στην απο-

τελεσματικότερη πρόληψη της εγκληματικότητας και 

αρωγής και πληροφόρησης σε θύματα εγκληματικών 

πράξεων.

δ. Η υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδι-

ους Φορείς για την αναβάθμιση περιοχών που παρου-

σιάζουν χρόνια χωροταξικά, κοινωνικά και αστυνομικά 

προβλήματα.

ε. Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την υλοποί-

ηση προγραμμάτων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρα-

κτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και 

πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με τα οικεία ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. 

και άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, με σκο-

πό την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συ-

μπεριφοράς σε Τομείς που αναφέρθηκαν και ανωτέρω, 

όπως η οδική ασφάλεια, η σχολική και εξωσχολική βία, 

η χρήση ναρκωτικών, η κακοποίηση και εκμετάλλευση 

ανηλίκων, η ένταξη σε αντικοινωνικές, ή εγκληματικές 

ομάδες, η βία στους αθλητικούς χώρους, η ρατσιστική 

βία και οι φθορές, ή καταστροφές σε δημόσια κτίρια, 

εγκαταστάσεις και άλλους χώρους.

στ. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, ή 

η υποβολή προτάσεων προς τα τοπικά Τμήματα Δημοτι-

κής Αστυνόμευσης, ή τις κατά τόπο αρμόδιες Αστυνο-

μικές Υπηρεσίες σε θέματα σχεδιασμού μέτρων προλη-

πτικής αστυνόμευσης, ή αναβάθμισης της αστυνόμευ-

σης σε περιοχές που εμφανίζουν αυξημένη εγκληματι-

κότητα, ή χρήζουν ειδικής μέριμνας και προστασίας28.

 Οι Τοπικές Ε.Π.Σ.Α., στο πλαίσιο εκπλήρωσης της 

αποστολής τους, συνεργάζονται άμεσα με τα οικεία 

ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., το ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ., τα Τμήματα Δημοτικής 

Αστυνόμευσης, ή ελλείψει αυτών με τις καθ’ ύλην και 

κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυ-

νομίας, με τις Ε.Π.Σ.Α. όμορων Περιφερειών, με άλλες 

δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, με Ινστιτούτα 

Αντεγκληματικής Πολιτικής, με επιστημονικούς, επαγ-

γελματικούς και κοινωνικούς φορείς, συλλόγους, θερα-

πευτικές κοινότητες, πανεπιστημιακά και άλλα εκπαι-

δευτικά ιδρύματα, με σωφρονιστικά καταστήματα, με 

ιδρύματα αποκατάστασης και θεραπείας, με τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και με εκπροσώπους της 

χώρας μας σε διεθνείς Οργανισμούς, ή όργανα της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 

της πρόληψης του εγκλήματος29.

 Δυστυχώς ενώ ο νομοθέτης επιδεικνύει την σταθερή 

βούλησή του για ενίσχυση των θεσμών που θα συμβά-

λουν στην πρόληψη της παραβατικότητας σε περιφε-

ρειακό και σε τοπικό επίπεδο –και επομένως εγκαθιδρύ-

ει μία νέα σχέση μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας- σε 

Τομείς όπως η οδική ασφάλεια, η σχολική και εξωσχολι-

κή βία, η χρήση ναρκωτικών, η κακοποίηση και εκμετάλ-

λευση ανηλίκων, η ένταξη σε αντικοινωνικές, ή εγκλη-

ματικές ομάδες, η βία στους αθλητικούς 

28 Βλ. το άρθρο 12 παρ. 2 του Νόμου.

29 Βλ. το άρθρο 12 παρ. 3 του Νόμου.
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χώρους, η ρατσιστική βία και οι φθορές ή καταστροφές 

σε δημόσια κτίρια, εγκαταστάσεις και άλλους χώρους, 

η εκτελεστική λειτουργία και ειδικότερα οι αρμόδιοι 

Περιφερειάρχες δεν έχουν προβεί στις απαιτούμενες 

ενέργειες για την συγκρότηση και την λειτουργία των 

Επιτροπών Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας 

με αποτέλεσμα η όλη νομοθετική πρωτοβουλία να μην 

εφαρμόζεται ουσιαστικά και να μην παράγει το προβλε-

πόμενο έργο.

4.	       Διατάξεις σχετικά με την λειτουργία των 

ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. και των Ε.Π.ΣΑ. 

 Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας 

των Δήμων, καθώς και οι Επιτροπές Περιφερειακής Συ-

νεργασίας και Ασφάλειας των Περιφερειών αποτελούν 

συλλογικά γνωμοδοτικά και συμβουλευτικά όργανα 

διοίκησης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, αντιστοίχως. 

Επομένως για την συγκρότησή τους, την λειτουργία και 

τη δράση τους, εφόσον δεν υφίστανται άλλες ειδικότε-

ρες διατάξεις, είτε στους προαναφερόμενους Νόμους 

2713/1999 και 3463/2006, είτε στον Ν. 3852/2010, όπως 

ισχύει, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις περί των συλλογι-

κών οργάνων διοίκησης που προβλέπονται από τον Κώ-

δικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999)30 και ειδι-

κότερα η εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 3002/1/14-στ’ Απόφαση 

του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, (ΦΕΚ Β’ 12/14.1.2002) 

για τα ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. 

 Για τη νόμιμη συγκρότηση του ανωτέρω συλλογικού ορ-

γάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη (είτε του Δημο-

τικού Συμβουλίου, για τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης 

της Παραβατικότητας, είτε του οικείου Περιφερειάρ-

χη, για τις Επιτροπές Περιφερειακής Συνεργασίας και 

Ασφάλειας), όλων των μελών 

30 Πρβλ. και το άρθρο 1 παρ. 2 της ΥΑ.

(τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο Νό-

μος και ανάρτηση της σχετικής αποφάσεως στο πεδίο 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του αντιστοίχου Ο.Τ.Α. Ο ορισμός του 

ίδιου προσώπου με περισσότερες από μία ιδιότητες δεν 

επιτρέπεται. 

 Αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από 

τρίτους (π.χ. στην περίπτωση των Ε.Π.Σ.Α., ο εκπρόσω-

πος της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που 

υποδεικνύεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-

λίου, ή τα αντίστοιχα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., τόσο στα 

ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., όσο και στις Ε.Π.Σ.Α.), και τα μέλη αυτά 

δεν έχουν ακόμη εκλεγεί, ή υποδειχθεί από τα αρμόδια 

όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως 

ζητηθεί εγγράφως η εκλογή, ή η υπόδειξή τους και τα 

υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία31.  

 Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. και των 

Ε.Π.Σ.Α. ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς 

τους, με την πράξη συγκρότησης του αντίστοιχου συλ-

λογικού οργάνου, ενώ η τυχόν κατά παράνομο τρόπο 

κτήση της ιδιότητας υπό την οποία κάποιος ορίζεται μέ-

λος, είτε των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., είτε των Ε.Π.Σ.Α., δεν επηρε-

άζει τη νομιμότητα της συγκρότησης του οργάνου32. Το 

ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. και η Ε.Π.Σ.Α. μπορούν να λειτουργήσουν, 

όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη 

του εκλείψουν, ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, 

ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστη-

καν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη 

επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία33.

 Συνεδριάζουν νομίμως όταν υπάρχει η απαιτούμενη 

απαρτία και παρίστανται ως τακτικά 

31 Βλ. άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις των άρθρων 84 του Ν. 3463/2006 και 12 του Ν. 4249/2014.

32 Βλ. σχετικά το άρθρο 13 παρ. 3 και 4 του Ν. 2690/1999.

33 Βλ. το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 2690/1999,

4.
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ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά 

των διορισμένων τακτικών μελών, η δε απαρτία θα πρέ-

πει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη 

απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η 

οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε 24 ώρες, στον 

ίδιο τόπο και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη. Κατά τη συ-

νεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύν-

θεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν 

τουλάχιστον το 1/3 του συνόλου των διορισμένων τακτι-

κών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των 

3 τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. 

 Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον 

τόπο των συνεδριάσεων των αντιστοίχων ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. 

και Ε.Π.Σ.Α. και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωμα-

τικά μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η οποία πε-

ριλαμβάνει την Ημερήσια Διάταξη και γνωστοποιείται, 

από το Γραμματέα, στα μέλη τουλάχιστον 48 ώρες πριν 

από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώ-

νημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία, ή άλλο πρόσφο-

ρο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από 

σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να 

φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που 

έκανε την πρόσκληση. Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε 

περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί, η πρόσκληση 

όμως, τότε, πρέπει να είναι έγγραφη και να βεβαιώνο-

νται σε αυτήν οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση 

αναγκαία. 

 Πρόσκληση των μελών των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. και της Ε.Π.Σ.Α. 

δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερο-

μηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφασή του, η οποία 

και γνωστοποιείται στα μέλη του. Πρόσκληση δεν απαι-

τείται, επίσης, όταν μέλος έχει δηλώσει, πριν από τη 

συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν, ή όταν 

το κώλυμα τούτο είναι γνωστό στον Πρόεδρο του συλ-

λογικού οργάνου. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται 

προς αναπλήρωση απόντων, ή κωλυόμενων μελών της 

ίδιας κατηγορίας, εκτός αν ο ορισμός τους δεν έχει γί-

νει κατά τέτοια αντιστοιχία.

 Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος το 

οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνο-

μη. Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν, αντ’ αυτού, είχε μετά-

σχει το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Αν υπήρξαν 

πλημμέλειες ως προς την κλήτευση μέλους το συλλο-

γικό όργανο συνεδριάζει νομίμως αν αυτό είναι παρόν 

και δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση της συνεδρί-

ασης.

 Η νομιμότητα της σύνθεσης των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. και των 

Ε.Π.Σ.Α. δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των 

μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις. Μέλη 

συλλογικού οργάνου, τα οποία είναι σύζυγοι, ή συνδέο-

νται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθ-

μού εξ αίματος ή αγχιστείας, δεν επιτρέπεται να μετά-

σχουν στην ίδια συνεδρίαση.

 Η σύγκληση των ανωτέρω οργάνων προς συνεδρίαση 

είναι υποχρεωτική αν το 1/3 τουλάχιστον του συνόλου 

των τακτικών μελών του το ζητήσει εγγράφως από τον 

Πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα. 

Η Ημερήσια Διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, 

ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις 

που τυχόν διατυπώνονται από τα μέλη τους. Αντικείμε-

νο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμ-

βάνονται στην Ημερήσια Διάταξη, αφού από την λοιπή 

νομοθεσία των Ο.Τ.Α. (Ν. 3463/2006 και 3852/2010) 

δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό για τα ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. 

και τις Ε.Π.Σ.Α. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν 

και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην Ημερήσια 

Διάταξη αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμ-

φωνούν για τη συζήτησή τους.

 Οι συνεδριάσεις πρέπει να είναι δημόσιες -όσον αφο-



2022 (12) CRIME AND PUNISHMENT

 76 

ρά τα ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. κατ’ άρθρο 1 παρ. 4 της ΥΑ- ενώ για 

τις Ε.Π.Σ.Α. δεν ορίζεται κάτι ειδικότερα και επομένως 

ισχύει ο κανόνας της μυστικής συνεδρίασης και απαγο-

ρεύεται κατά τη συζήτηση η παρουσία άλλων προσώ-

πων, πλην των μελών και του Γραμματέα, ή των τυχόν 

ειδικώς οριζόμενων στο νόμο προσώπων. Μπορεί να 

διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών» η συνεδρίαση στα 

ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., εφόσον υφίστανται λόγοι δημοσίου συμ-

φέροντος, κατ’ άρθρο 1 παρ. 4 εδάφιο δ’ της ΥΑ, ενώ 

για τις Ε.Π.Σ.Α. δεν ρυθμίζεται κάτι ειδικότερα. 

Τ α ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. και οι Ε.Π.Σ.Α. μπορούν να καλέσουν, 

προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, 

υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και αποχωρούν 

πριν από την έναρξη της συζήτησης.

 Μπορούν να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονι-

κών μέσων (τηλεδιάσκεψη), στις περιπτώσεις που ορί-

ζονται από το Νόμο (όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι 

περιπτώσεις των Π.Ν.Π. της 11-3-2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-

2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-

κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», της 

20-3-2020 (ΦΕΚ Α’ 68/20-3-2020) «Κατεπείγοντα μέ-

τρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19, τη 

στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 

τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης», της υπ’ αριθμ. 40/20.930/31-

3-2020 Εγκυκλίου του ΥπΕσ «Ενημέρωση για την εφαρ-

μογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊούCOVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των Δήμων» κ.ο.κ.)34.

 Οι αποφάσεις των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. και των Ε.Π.Σ.Α. λαμβά-

νονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με-

λών. 

34  Βλ. το άρθρο 14 του Ν. 2690/1999.

Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός της πλειο-

ψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ωσότου 

σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική 

προσχώρηση, κάθε φορά, εκείνου, ή εκείνων που δια-

τυπώνουν την ασθενέστερη γνώμη, σε μία από τις επι-

κρατέστερες. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εκτός αν η ψηφο-

φορία είναι μυστική, οπότε αυτή επαναλαμβάνεται για 

μία ακόμη φορά, η τυχόν δε νέα ισοψηφία ισοδυναμεί 

με απόρριψη. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφο-

ρία ή δίδει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Αν η συζήτηση 

της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από μία συνεδριά-

σεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν 

στην τελευταία συνεδρίαση, αφού προηγουμένως, τα 

μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριά-

σεις, ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία 

των κατ’ αυτές συζητήσεων. Η ενημέρωση πρέπει να 

προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία και 

καταχωρίζεται στα πρακτικά. Η ψηφοφορία είναι φα-

νερή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Για 

τις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου συντάσσεται 

πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα 

και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο 

χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν 

με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμε-

νό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορί-

ας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Στο πρακτικό κα-

ταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, 

σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα 

τούτων. Αν πρόκειται για συνεδρίαση οργάνου προς δι-

ατύπωση απλής γνώμης, στο οικείο Πρακτικό καταχω-

ρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επί μέρους γνώμες που 

διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία. Το Πρακτικό 

συντάσσεται από το Γραμματέα και επικυρώνεται από 

τον Πρόεδρο. Η υπογραφή του Προέδρου, ή του Ανα-
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πληρωτή του αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πρά-

ξης του συλλογικού οργάνου35.

 Οι αποφάσεις των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. εγκρίνονται από τα οι-

κεία Δημοτικά Συμβούλια και κοινοποιούνται στην αρ-

μόδια τοπική αστυνομική αρχή36, ενώ κάτι αντίστοιχο 

δεν προβλέπεται για τις αποφάσεις των Ε.Π.Σ.Α.

5.	 Αρχικά συμπεράσματα 

 Η πρόληψη της παραβατικότητας, αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό Τομέα άσκησης δημόσιας πολιτικής, όπου 

από το ισχύον Σύνταγμα ανατίθεται στα κεντρικά όρ-

γανα του Κράτους (ως προς το ζήτημα της άσκησης 

αποφασιστικής αρμοδιότητας). Όμως επηρεάζει και 

τους υπόλοιπους διοικητικούς θεσμούς, που αφορούν 

την διοικητική οργάνωση του Κράτους, ιδίως σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο. Η συμβολή των Ο.Τ.Α. α’ και 

β’ βαθμού είναι και θα συνεχίσει να είναι σημαντική, 

άσχετα εάν μία πολύ μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων 

δεν έχει συστήσει Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Πα-

ραβατικότητας, ίσως θεωρώντας οι αιρετοί ως ελάχιστη 

την συμβολή και την συνεισφορά τους στον τομέα της 

πρόληψης της παραβατικότητας, ή ακόμη και επειδή 

ίσως δεν γνωρίζουν τη δυνατότητα σύστασής τους με 

βάση το άρθρο 84 του ΔΚΚ. 

 Φρονούμε πως θα πρέπει ο κοινός νομοθέτης να κινη-

θεί προς την κατεύθυνση της υποχρεωτικής σύστασης 

των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. σε όλους τους Δήμους της Χώρας μας, 

οι οποίοι ανέρχονται σε 332, εμπλουτίζοντας ταυτό-

χρονα τις εκ του Νόμου ιδιότητες των προτεινομένων 

μελών τους, σε περισσότερους επιστημονικούς Τομείς, 

όπως για παράδειγμα η πληροφορική για την αντιμετώ-

πιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οικονομία για την 

35 Βλ. άρθρο 15 του Νόμου 2690/1999.

36 Βλ. το άρθρο 1 παρ. 6 της ΥΑ.

αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος κ.ο.κ.

 Είναι αρνητική η εικόνα που δείχνουν και οι Ο.Τ.Α. β’ 

βαθμού, όταν παραμένει ανενεργός σε πολύ μεγάλο 

βαθμό ο θεσμός των Ε.Π.Σ.Α. για τον συντονισμό της 

πολιτικής στον Τομέα της πρόληψης της παραβατικότη-

τας μεταξύ των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. 

 Σε αυτό το σημείο θα ήταν αναγκαία η αναφορά στην 

ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των Ο.Τ.Α. από το Κρά-

τος, όλων των Δράσεων και των πρωτοβουλιών των 

ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., αλλά και η στελέχωσή τους με εξειδικευμέ-

νο προσωπικό37. Όπως επίσης και η ένταξη τους σε Προ-

γράμματα που χρηματοδοτούνται μέσα από τα Επενδυ-

τικά και Διαρθρωτικά Ευρωπαϊκά Ταμεία της Ε.Ε., κατά 

το μέρος που αφορούν την άσκηση της πολιτικής της 

Ε.Ε. για την οικονομική και κοινωνική συνοχή των Προ-

γραμματικών Περιόδων (2014-2020) και (2021-2027), 

ιδίως στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, 

ή ακόμη και όταν οι Δράσεις τους μπορούν να αποτελέ-

σουν αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ 

των Δήμων και των Περιφερειών κατά τη διάταξη του 

άρθρου 100 του Ν. 3852/2010. 

 Επιπλέον δε, είναι αδήριτη η ανάγκη ύπαρξης ενός στα-

θερού και ενιαίου νομοθετικού πλαισίου που να αφορά 

την συγκρότηση και την λειτουργία των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. και 

των Ε.Π.Σ.Α., όπου όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, για 

τα μεν ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. εφαρμόζονται ταυτόχρονα οι δια-

τάξεις των άρθρων 13 επ. του Ν. 2690/1999 «Κώδικας 

Διοικητικής Διαδικασίας» 

37 Βλ. Χρ. Ζαραφωνίτου «Κοινοτικές μορφές πρόληψης του εγκλήμα-
τος και του φόβου του εγκλήματος», Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης - 
Αστυνομικός της Γειτονιάς, Ανάτυπο από «Εγκληματολογία», ό.π., σελ. 
47 και την υποσημείωση υπ’ αριθμ. 65 με αναφορά σε Χαρ. Καραγιαν-
νίδη «Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατι-
κότητας – Προβλήματα και Προοπτικές από την εφαρμογή του στην 
Ελλάδα», Μεταδιδακτορική Έρευνα στα πλαίσια του Προγράμματος 
«Υποτροφίες Αριστείας 2012» της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αδημ.).

5.
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και της υπ’ αριθμ. 3002/1/14-στ’ Απόφασης του Υπουρ-

γού Δημόσιας Τάξης, (ΦΕΚ Β’ 12/14.1.2002). 
 Ενώ για τις Ε.Π.Σ.Α. εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις 
των άρθρων 13 επ. του Ν. 2690/1999, αφού δεν υφίστα-
ται άλλη ειδικότερη διάταξη. 

 Θεωρούμε επιβεβλημένη την προσέγγιση των ανωτέρω 
ζητημάτων και από την πλευρά του Δημοσίου Δικαίου, 
μαζί φυσικά με τους Κλάδους του Ποινικού Δικαίου και 
της Εγκληματολογίας. Είναι άκρως σημαντικοί οι ανω-
τέρω θεσμοί και θα πρέπει ο κοινός νομοθέτης να προ-
βεί σε περαιτέρω εξειδίκευσή τους, θεσμική θωράκισή 
τους και με επιπλέον αρμοδιότητες και οπωσδήποτε με 
την οικονομική ενίσχυσή τους και με την ενίσχυσή τους 
σε ανθρώπινο δυναμικό, μέσα από τους διαθέσιμους 
πόρους του Κράτους.



2022 (12) CRIME AND PUNISHMENT

 79 

 Είναι, πιστεύω, στους περισσότερους γνωστό, ότι ο 

Αρειος Πάγος με την υπ’ αρ. 1675/2010 απόφασή του σε 

Συμβούλιο (προηγήθηκαν άλλες δύο αποφάσεις1) έκανε 

1   Από τις δύο αυτές προγενέστερες αποφάσεις του Αρείου Πάγου, η 
μία, εκδοθείσα σε Συμβούλιο (ΣυμβΑΠ 1533/2009), αποφάνθηκε υπέρ 
της αποδοχής της αίτησης για επανάληψη διαδικασίας και μάλιστα 
για ουσιαστικούς λόγους, διότι δηλ. αποκαλύφθηκαν νέα στοιχεία 
που αποδεικνύουν την αθωότητα των καταδικασθέντων. Ωστόσο, η 
απόφαση αυτή ελήφθη με οριακή πλειοψηφία 3 ψήφων προς 2 και γι’ 
αυτό κρίθηκε ότι έπρεπε να παραπεμφθεί στην τακτική Ολομέλεια 
του Αρείου Πάγου προς οριστική κρίση (η απόφαση βρίσκεται δημο-
σιευμένη στην «Ποιν. Δικαιοσύνη» 2010, 42-46). Από την πλευρά της, η 
τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (ΣυμβΑΠ Ολ 2/2010) θεώρησε 
εαυτήν δικονομικά αναρμόδια να ασχοληθεί με το θέμα (διότι η από-
φαση του Συμβουλίου δεν σχετιζόταν με την αναιρετική διαδικασία) 
και παρέπεμψε την υπόθεση εκ νέου στο Συμβούλιο του Αρείου Πά-
γου, με την υπόδειξη ότι το Συμβούλιο αυτό «όφειλε, μετά την ως άνω 
κρίση του, να προέλθει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, κατά τα 
από το νόμο προβλεπόμενα, δηλαδή είτε να διατάξει την επανάληψη 
της διαδικασίας, ήτοι τη διεξαγωγή νέας δίκης, αν θεωρούσε ότι αυτή 
ήταν αναγκαία είτε, σε αντίθετη περίπτωση, να εφαρμόσει τα από 
το νόμο προβλεπόμενα ([ιδίως] ά. 370 περ. β’ ΚΠΔ»)[δηλ., οριστική 
παύση της ποινικής δίωξης όταν μ.ά. έχει παραγραφεί το αξιόποινο 
της πράξης] -η απόφαση έχει δημοσιευθεί στην «Ποινική Δικαιοσύ-
νη», 2010, 153-155, αλλά και στα «Ποινικά Χρονικά», 2010, σελ. 177-180, 
όπου και η εισαγγελική αγόρευση. Πράγματι, δε, το Συμβούλιο του 
Αρείου Πάγου, συγκροτηθέν εν μέρει υπό νέα σύνθεση (ΣυμβΑΠ 
1675/2010), προέβη σε νέα εξέταση της υπόθεσης και αποφάνθηκε 
και πάλι με οριακή πλειοψηφία 3 προς 2 ότι η καταδίκη των κατα-
δικασθέντων πολιτικών και στρατιωτικών του 1922 ακυρώνεται, αλλά 
για δικονομικούς λόγους, δηλ. λόγω παραγραφής, ως εκ της οποίας 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ 
ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΙ» 
TOY 1922
ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

του Νέστορα Ε. Κουράκη

Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίων 

Αθηνών και Λευκωσίας       

Τακτικού Μέλους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 

Επιστημών και Τεχνών

δεκτή με οριακή πλειοψηφία την αίτηση που είχε υπο-

βληθεί για επανάληψη διαδικασίας της Δίκης των «Εξι», 

δηλ. για την ακύρωση της καταδίκης σε θάνατο ή ισό-

βια δεσμά ορισμένων κορυφαίων πολιτικών και στρατι-

ωτικών, ως υπαιτίων της μικρασιατικής καταστροφής2. 

Όμως, ίσως να μην είναι ευρύτερα γνωστό ότι η 

είχε ήδη εξαλειφθεί το αξιόποινο των εγκλημάτων  και συνεπώς δεν 
καθίστατο εφικτή η επανάληψη της διαδικασίας.  

2 Συνήθως γίνεται λόγος για «Δίκη των Εξ», επειδή οι πολιτικοί και 
ο στρατιωτικός που καταδικάσθηκαν σε θάνατο και εκτελέσθηκαν 
ήσαν έξι: οι πρ. πρωθυπουργοί Δημ. Γούναρης και Πέτρος Πρωτοπα-
παδάκης, και οι πρ. υπουργοί Νικ. Θεοτόκης, Νικ. Στράτος και Γεώρ-
γιος Μπαλτατζής, καθώς και ο στρατηγός Γεώργιος Χατζηανέστης. 
Στην πραγματικότητα όμως οι καταδικασθέντες ήσαν οκτώ, διότι σε 
αυτούς περιλαμβάνονταν και δύο ακόμη στρατιωτικοί και πολιτικοί, 
στους οποίους επιβλήθηκε η ποινή των ισοβίων δεσμών: ο Ξενοφών 
Στρατηγός (που πρόλαβε και έγραψε σημαντικό αυτοβιογραφικό 
έργο για την ταραγμένη αυτή περίοδο, με τίτλο «Η Ελλάς εν Μικρά 
Ασία», 1925 και επανέκδ. 2010) και ο Μιχαήλ Γούδας.

Φωτογραφία των πέντε πολιτικών και τριών στρατιωτικών κατά 
τη δίκη τους μέσα στην ειδικά διαμορφωμένη για δικαστήριο αί-
θουσα της Παλαιάς Βουλής, επί της οδού Σταδίου στην Αθήνα, το 
1922. Διακρίνονται από αριστερά ο Μιχ. Γούδας, ο Γεώργ. Μπαλ-
τατζής, ο Ξεν. Στρατηγός, ο Δημ. Γούναρης, ο Νικ. Στράτος, ο Νικ. 
Θεοτόκης και όρθιος ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης (η φωτογρα-
φία προέρχεται από το έργο:  Παύλος Καρολίδης,  Συμπλήρωμα 
της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους του Κωνστ. Παπαρρηγόπου-
λου, Εν Αθήναις: εκδ. Ελευθερουδάκης, 1932, σελ. 328 έναντι).   
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απόφαση αυτή συνοδευόταν από μια μακροσκελέστα-

τη Πρόταση (εφεξής: Πρόταση) του τότε Αντεισαγγε-

λέα Αρείου Πάγου Νικόλαου Τσάγγα, όπου, πέρα από 

τη νομική προσέγγιση, εκτίθενται διεξοδικά τα ιστορικά 

γεγονότα της μικρασιατικής εκστρατείας 1919-1922 και, 

ταυτόχρονα, γίνονται ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις 

για τους παράγοντες που διεδραμάτισαν σημαντικό 

ρόλο στη μικρασιατική καταστροφή.

Η εισαγγελική Πρόταση, ενσωματωμένη στην αρεοπαγι-

τική απόφαση, είναι ιδιαίτερα εκτενής και μάλιστα  έχει 

εκδοθεί σε αυτοτελές βιβλίο τόσο από τον ίδιο τον Ει-

σαγγελέα Νίκο Τσάγγα στις εκδ. Γκοβόστη (2012)3, σελ. 

146-256, όσο και από τον Ιωάννη Νασιούλα στις εκδ. Ελ-

ληνική Πρωτοπορία (2018), σελ. 100-322, από όπου και 

οι εφεξής παραπομπές στις σελίδες της Πρότασης.

Με την Πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται στην αρχή της 

(σελ. 104 - 105), επιχειρείται μια «ιστορική αναδρομή», 

με σκοπό «τη συμπλήρωση του σκεπτικού» της απόφα-

σης, ώστε «να κατανοηθούν τα αίτια τα οποία προκά-

λεσαν τη μικρασιατική περιπέτεια, και την καταστροφή 

που εν συνεχεία επακολούθησε η οποία κατέληξε σε 

εθνική τραγωδία με την έξωση των Ελλήνων από την 

Ιωνία». Επομένως η Πρόταση αυτή περιέχει πλήθος ση-

μαντικών ιστορικών πληροφοριών οι οποίες θα αξιοποι-

ηθούν στην παρούσα μελέτη (οι παραπομπές θα γίνο-

νται απ’ ευθείας στις σελίδες της, μέσα σε παρένθεση), 

ώστε να ανιχνευθούν μέσω των πληροφοριών αυτών οι 

όποιες πολιτικές, στρατιωτικές ή και ποινικές ευθύνες 

των προσώπων που ενεπλάκησαν στα κρίσιμα γεγονότα 

3  Το βιβλίο είναι εξαντλημένο και μπόρεσα να το συμβουλευθώ στη 
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (Ζωγράφου), με αρ. κα-
ταλόγου 928.727 ΤσαΝ α 2012. Σημειωτέον ότι ο ίδιος Εισαγγελέας 
δημοσίευσε το 1996 στις εκδ. Γκοβόστη και βιβλίο για τη μάχη του 
Μαντζικέρτ, γεγονός το οποίο πιστοποιεί την ιδιαίτερη έφεσή του για 
τη μελέτη της ιστορίας. 

εκείνης της μοιραίας  περιόδου.

Η ανάλυση των ιστορικών γεγονότων στην ενλόγω Πρό-

ταση, όπου περιέχεται και πίνακας βιβλιογραφίας (σελ. 

314-316), γίνεται γενικά κατά τρόπο επιμελή και προσεγ-

μένο, έστω και εάν κατά κανόνα λείπουν στην Πρόταση 

οι βιβλιογραφικές εκείνες παραπομπές που θα τεκμηρί-

ωναν τις απόψεις τού κυρίως κειμένου.

Περαιτέρω, η Πρόταση συχνά εμπλουτίζεται με επιση-

μάνσεις για θέματα γενικότερης στρατηγικής, όπως π.χ. 

για τους λόγους που έγινε η εκστρατεία των Συμμάχων 

στην Καλλίπολη το 1915 (σελ. 123 επ.). Δεν λείπουν όμως 

από την Πρόταση και κάποιες γλαφυρές παρομοιώσεις 

ή μεταφορές, π.χ. ότι ο Βενιζέλος έπρεπε να καταβάλει 

την αντίσταση του Κεμάλ για να επιτύχει την εφαρμογή 

της Συνθήκης των Σεβρών, όπως αντίστοιχα ο Ιάσωνας 

έπρεπε να σκοτώσει τον δράκο για να πάρει το χρυσό-

μαλλο δέρας  (σελ. 186)4. Οι παρεκβάσεις αυτές θεω-

ρώ ότι εν τινι μέτρω δικαιολογούνται σε ένα κείμενο το 

οποίο επιχειρεί να διεισδύσει στα βαθύτερα αίτια της 

μικρασιατικής καταστροφής και να αναδείξει τις όποιες 

ευθύνες των τυχόν πρωταγωνιστών της, μέσα από ένα 

κείμενο ικανό να κεντρίσει το ενδιαφέρον του αναγνώ-

στη και μέσω της γλαφυρότητας.

Η εξάρτηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από τη 

βρετανική 

Η συνήθης διαπίστωση που διατρέχει ολόκληρη την 

Πρόταση (σελ. 191-192, 197 επ., 218, 224, 226, 234, 259 

4  Πάντως, σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, η γλαφυρότητα φθάνει 
στα όριά της, όπως π.χ. στη σελ. 150, όπου υπάρχει η φράση (αυτολε-
ξεί): «Οι προπαγανδιστές που εξήπταν την φαντασία των νεαρών για 
ηρωϊκά κατορθώματα και δόξα ατελεύτητη, παρέλειπαν να τους πουν 
ότι ο Πόλεμος ούτε Πανηγύρη – ούτε FIESTA – ούτε Χοροεσπερίδα – 
ούτε Pick Nick – ούτε Εκδρομή – ούτε Τουρισμός είναι. Αίμα, Δάκρυα, 
Θάνατος, Είναι».
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επ., 263) και που αναλύεται διεξοδικότερα στο τέλος 

της Πρότασης (σελ. 309 επ.), είναι ότι οι επικεφαλής 

της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας μετά 

τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 οδηγήθηκαν στη μι-

κρασιατική καταστροφή πιεζόμενοι συνεχώς από τον 

τότε βρετανό πρωθυπουργό Λόυντ Τζωρτζ και άλλους 

βρετανούς αξιωματούχους ή οικονομικούς κύκλους να 

συνεχίζουν τον πόλεμο ολοένα και περισσότερο, ακόμη 

και σε εχθρικό περιβάλλον, στα βάθη της Τουρκίας. Και 

ότι αναγκάσθηκαν να πράξουν τούτο, διότι διαφορε-

τικά δεν θα είχαν την υποστήριξη της Βρετανίας ούτε 

για την εφαρμογή της Συνθήκης των Σεβρών, αλλ’ ούτε, 

από μια άλλη άποψη, και για τη διατήρηση στην εξου-

σία του αντιβενιζελικού πολιτικού καθεστώτος που προ-

έκυψε από αυτές τις εκλογές5.

Πράγματι, δε, η διαπίστωση αυτή αποτελεί μιαν αναμφι-

σβήτητη ιστορική αλήθεια, καθώς, όπως παρατηρήθηκε, 

οι προτροπές του τότε βρετανού πρωθυπουργού Λόυντ 

Τζωρτζ προς τους Ελληνες ιθύνοντες να συνεχίσουν 

τον πόλεμο είχαν πράγματι ως επακόλουθο τη συνέχιση 

αυτού του πολέμου, ο οποίος λειτούργησε έτσι ως μέσο 

για «άσκηση πιέσεως από τον ελληνικό στρατό προς 

τον Κεμάλ, για όσο καιρό ο τελευταίος δεν έδειχνε διά-

θεση να καταλήξει σε μια συμβιβαστική λύση που θα δι-

ασφάλιζε εν πολλοίς τα βρετανικά συμφέροντα»6. Κατ’ 

5  Πρβλ. Σωτ. Ριζάς, Το Τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Ο Βενιζελισμός, ο 
Αντιβενιζελισμός και η Μικρά Ασία, Αθήνα: εκδ. Καστανιώτη, 2015, 
σελ. 13 και 338.

6   Αγγελος Συρίγος και Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Μικρασιατική Κατα-
στροφή. 50 ερωτήματα και απαντήσεις, Αθήνα: εκδ. Πατάκης, 2022, 
σελ. 149. Επίσης και κατά τον Δημήτρη Μιχαλόπουλο στη μελέτη του 
με τίτλο «Δημήτριος Γούναρης. Η ζωή και το τέλος ενός ανθρώπου 
(1867-1922)», στο συλλογικό έργο: Η Δίκη των οκτώ και η εκτέλεση 
των έξι. Ένα δράμα του σύγχρονου Ελληνισμού, Πρακτικά Ημερίδας, 
Αθήναι: Ιδρυμα Ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου, 2010 (β’ έκδ.), 
σελ.121-146: 140, ο Γούναρης «συμμορφωνόταν αυθωρεί και παραχρή-
μα  προς τις υποδείξεις του βρετανικού παράγοντα, τον οποίο όμως 

ουσίαν, δηλ., ο ελληνικός στρατός υπό την ώθηση της 

Βρετανίας ανέλαβε τον ρόλο ενός μοχλού πίεσης προς 

τον Κεμάλ χάριν των βρετανικών συμφερόντων. Τούτο 

φάνηκε ιδιαιτέρως κατά τη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου, 

τον Φεβρουάριο/Μάρτιο 1921, οπότε έγινε μια πρώτη 

απόπειρα διευθέτησης του Μικρασιατικού Ζητήματος 

με τη συμμετοχή των τριών Μεγάλων Δυνάμεων (Βρετα-

νίας, Γαλλίας, Ιταλίας), της Ελλάδας και των εκπροσώ-

πων της οθωμανικής αλλά και της κεμαλικής Τουρκίας, 

η οποία επομένως αναγνωρίσθηκε τότε ως ισότιμος συ-

νομιλητής. Κατά τη Συνδιάσκεψη, ο Λόυντ Τζωρτζ δεν 

έδειξε ενδιαφέρον να βρεθεί λύση για κατάπαυση του 

πυρός και επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκί-

ας, καθώς το μόνο που τον απασχολούσε και συζητούσε 

με την ελληνική αντιπροσωπεία ήταν να συνεχισθεί η 

παρουσία του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία και 

να επιδιωχθεί κάποια σημαντική νίκη του στο μέτωπο, 

.χ. στο Εσκή Σεχήρ (το αρχαίο Δορύλαιο). Όπως, δε, 

επισημαίνει ο Ιωάννης Γιαννουλόπουλος στη σχετική 

συμβολή του της «Ιστορίας του Ελληνικού Εθνους», η 

τακτική αυτή του Λόυντ Τζωρτζ να χρησιμοποιήσει την 

Ελλάδα ως μοχλό πίεσης είτε για την επίτευξη συμβι-

βασμού με τον Κεμάλ, είτε και για τον «σωφρονισμό» 

του Κεμάλ εάν αυτός δεν έδειχνε διάθεση να δεχθεί 

τον συμβιβασμό, «δε φαίνεται να έγινε αντιληπτή από 

την ελληνική αντιπροσωπεία»7, γεγονός το οποίο, θα 

ενδιέφερε όχι η ελληνική νίκη στη Μικρά Ασία αλλά η εκεί εξέλιξη 
των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του 
Λονδίνου. Φαίνεται, μάλιστα, πως ειδικά αυτή η “συμμόρφωση” υπήρ-
ξε η βασική αιτία της εμμονής του στη συνέχιση των εχθροπραξιών 
στη Μικρά Ασία, ακόμα και όταν έγινε σαφές ότι αυτές πια περιέρχο-
νταν σε αδιέξοδο».

7 Ιστορία Ελληνικού Εθνους, τ. ΙΕ’, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1978, σελ. 
161. Σημειωτέον ότι ο ίδιος συγγραφέας έχει εκδώσει και τη συναφή 
μονογραφία: «Η ευγενής μας τύφλωσις…». Εξωτερική πολιτική  και 
«εθνικά θέματα». Από την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, Αθήνα:  Βιβλιόραμα, 1999.
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προσέθετα, δείχνει και την ποιότητα των ανθρώπων που 

εκπροσωπούσαν τα ελληνικά συμφέροντα στις διεθνείς 

διασκέψεις (εν προκειμένω, Ελλην πρωθυπουργός ήταν 

τότε ο δικηγόρος Νικόλαος Καλογερόπουλος, για τον 

οποίο ο Γιαννουλόπουλος, σελ. 164, αναφέρει ότι παρου-

σίαζε «απόλυτη ανεπάρκεια»...)8.

Ανεξάρτητα όμως από το επίπεδο αποτελεσματικότη-

τας των μετανοεμβριανών πολιτικών ηγεσιών, παραμέ-

νει το ερώτημα που έθεσε η Πρόταση μήπως θα έπρεπε 

παρά ταύτα να συνεχισθεί ο πόλεμος, διότι αυτό ζητού-

σε η Βρετανία, η οποία είχε καταλήξει να είναι ο μο-

ναδικός σύμμαχός μας και η οποία μας πίεζε φορτικά 

προς αυτή την κατεύθυνση, άρα διότι έπρεπε να υπα-

κούει η Ελλάδα στα κελεύσματα αυτού του συμμάχου 

που της είχε απομείνει.

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό έδωσε ο οξύνους 

στρατιωτικός Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος διασώζει σε 

παράρτημα του ημερολογίου του δύο συνομιλίες που 

είχε τον Δημήτριο Γούναρη και άλλους κορυφαίους πο-

λιτικούς των μετανοεμβριανών κυβερνήσεων, περί τα 

τέλη Μαρτίου 1921, μόλις είχε ολοκληρωθεί η συμμαχική 

συνδιάσκεψη στο Λονδίνο για την επίλυση του Μικρα-

σιατικού Ζητήματος. Στη δεύτερη από εκείνες τις συνο-

μιλίες (29.3.1921), ο Γούναρης είπε στον Μεταξά: «Πολιτι-

κήν δεν δυνάμεθα να αλλάξωμεν, είμεθα υποχρεωμένοι 

να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον μέχρι τέλους, έστω 

και αν κινδυνεύωμεν να καταστραφώμεν. Αλλως οι Αγ-

γλοι θα παύσουν να μας θεωρούν ως σοβαρόν Εθνος, 

άμα δεν είμεθα  συνεπείς εις ό,τι υποσχόμεθα και θα 

8   Και ο Παύλος Καρολίδης, στο Συμπλήρωμα της Ιστορίας του Ελλη-
νικού Εθνους του Κωνστ. Παπαρρηγόπουλου, Εν Αθήναις: εκδ. Ελευ-
θερουδάκης, 1932, σελ. 304, σημειώνει ότι η αμηχανία του Καλογερό-
πουλου σε ερωτήσεις του ιταλού υπουργού κατά τη συνδιάσκεψη του 
Λονδίνου, «ήτο εκ των χειρίστων της όλης καταστάσεως μαρτυρίων 
του απαρασκεύου της ελληνικής γραφειοκρατίας εις τοιαύτα ζητή-
ματα…».

μας εγκαταλείψουν και θα υποστηρίξουν την Τουρκίαν. 

Πρέπει να αποδείξωμεν ότι είμεθα Εθνος, επί του οποί-

ου να υπολογίζη μία Μεγάλη Δύναμις».

Στα όσα του ανέφερε ο Γούναρης, ο Ιωάννης Μεταξάς, 

που άλλωστε ήταν εξ αρχής (από το 1915!) αντίθετος με 

τη μικρασιατική εκστρατεία9, απάντησε με ρεαλισμό ως 

εξής: «Δια να υπολογίζη μία Μεγάλη Δύναμις εφ’ ημών  

πρέπει πάντως να μην καταστραφώμεν. Πρέπει να με-

τρώμεν τον αγώνα μας αναλόγως των δυνάμεών μας»10.

Τα γεγονότα, πάντως απέδειξαν ότι η πολιτική αυτή 

του Γούναρη δεν είχε αποτέλεσμα. Γι’ αυτό και, όπως 

παρατήρησε ο Σωτ. Ριζάς, ο Γούναρης στο απολογητικό 

του υπόμνημα «απέφευγε να αναφερθεί στη βρετανική 

πολιτική, προφανώς γιατί η επιλογή του να ευθυγραμμι-

στεί χωρίς όρους με το Λονδίνο είχε αποδειχθεί εσφαλ-

μένη…»11.

9 Πρβλ. Κώστας Μ. Σταματόπουλος, 1922. Πώς φτάσαμε στην Κατα-
στροφή, Αθήνα: εκδ. Καπόν, 2020, σελ. 57 και σημ. 36, όπου αναλυτι-
κές παραπομπές στο Ημερολόγιο του Ιωάννη Μεταξά στις εκδ. Γκοβό-
στη, 1980, τ. Β’, σελ. 391 επ.

10   Ιω. Μεταξάς, Το Προσωπικό του Ημερολόγιο, επιμ. Παν. Μ. Σιφναί-
ος, τ. 3: 1921-1932, Αθήνα: Ικαρος, 1964, σελ. 87. Πέρα από τον Γούναρη, 
που επιμένει εδώ ότι «πολιτικήν δεν δυνάμεθα να αλλάξωμεν», και 
ένας άλλος σημαντικός αντιβενιζελικός πολιτικός, ο Πέτρος Πρωτο-
παπαδάκης, απευθυνόμενος κατά την ίδια συνομιλία προς τον Ιωάννη 
Μεταξά, προχωρεί ένα βήμα παραπέρα και του λέγει το εκπληκτικό: 
«Προτιμοτέρα η ήττα παρά να διακόψωμεν εις την μέσην τον αγώνα» 

-βλ. Ιω. Μεταξάς, αυτόθι, σελ. 88.

11 Σωτ. Ριζάς, όπ.π. [σημ. 5], σελ. 340. Επίσης και ο βρετανός διπλω-
μάτης και ιστορικός Michael Llewellyn Smith, σε ομιλία του κατά τη 
διάρκεια Διημερίδας το 2011 κατέστησε σαφές ότι οι τότε Ελληνες 
κυβερνώντες «προσέδωσαν υπερβολική σημασία στην αόριστη εν-
θάρρυνση των Βρετανών να κρατήσουν την Μικρά Ασία. Αντί να εκ-
κενώσουν ή να συμπτύξουν το μέτωπο, συνέχισαν να πιστεύουν σε 
μια στρατιωτική λύση» -βλ. την εισήγησή του: Ο ρόλος της Βρετανίας 
στον Πόλεμο της Μικράς Ασίας, στα Πρακτικά Διημερίδας  (9 και 
10.12.2011, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών), με τίτλο: Ο Μικρασια-
τικός Πόλεμος: Η ανάμιξη των ξένων Δυνάμεων,  Αθήνα: εκδ. Πελα-
σγός, 2017, σελ. 18-24: 22-23.
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Τα βαθύτερα αίτια της μικρασιατικής καταστροφής, μια 

πρώτη προσέγγιση

Ωστόσο, πέρα από την πρόσδεση της ελληνικής εξω-

τερικής πολιτικής στο άρμα της βρετανικής, θεωρώ ότι 

υπήρξαν και άλλα σημαντικά αίτια αυτής της καταστρο-

φής. Τα αίτια αυτά θα επισκοπηθούν διεξοδικότερα κα-

τωτέρω και συνδέονται, μεταξύ άλλων με παράγοντες 

όπως: η διεθνής διπλωματική απομόνωση της Χώρας 

μετά την επάνοδο του βασιλέα Κωνσταντίνου, η άρ-

νηση των Συμμάχων αμέσως μετά την επάνοδο αυτή- 

να στηρίξουν οικονομικά την ελληνική εκστρατεία, η 

ταυτόχρονη, όμως, ενίσχυση των Εθνικιστών Τούρκων 

εκ μέρους των «Συμμάχων» μας Γαλλίας και Ιταλίας, 

η έλλειψη αξιόλογης ελληνικής ηγεσίας, πολιτικής και 

στρατιωτικής, που θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί στον 

Κεμάλ, η διάβρωση του στρατού μας από το σαράκι 

του Εθνικού Διχασμού, η καταπόνηση του στρατού μας 

(ήδη από το 1912-1913) σε ατέλειωτες εκστρατείες, και 

ακόμη η προώθηση του στρατού μας μέσα σε εχθρικό 

περιβάλλον, χωρίς επαρκή ανεφοδιασμό, τροφοδοσία 

και επικοινωνίες, αλλά κυρίως χωρίς να υφίστανται οι-

κονομικά μέσα (π.χ. για μισθοδοσία των στρατιωτών) 

και ξεκάθαρος στρατηγικός/ πολιτικός σκοπός12. 

Η επιδείνωση της κατάστασης μετά τις εκλογές της 

1.11.1920. Η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων

Ειδικότερα, μετά τις νοεμβριανές εκλογές και την επα-

κολουθήσασα επάνοδο του τότε βασιλέα Κωνσταντίνου 

στην εξουσία, οι γεωπολιτικές συνθήκες άλλαξαν άρδην 

εις βάρος της Ελλάδας, άρα μεταβλήθηκαν και οι προϋ-

ποθέσεις για την πολιτική που θα έπρεπε πλέον να 

12   Διονύσιος Τσιριγώτης, Η ελληνική στρατηγική στη Μικρά Ασία 191-
1922, Αθήνα: εκδ. Ποιότητα, 2010, σελ. 191, 231, 325, 431 επ., 436 επ.

ακολουθήσει η Χώρα στο θέμα της μικρασιατικής εκ-

στρατείας και ιδίως στο κατά πόσον θα έπρεπε να 

υπάρχουν επιχειρήσεις πέρα από την εδαφική ζώνη 

της Σμύρνης που προβλεπόταν από τη Συνθήκη των Σε-

βρών. Όπως εύστοχα σημείωσε η Χαρίκλεια Δημακο-

πούλου, «η Ελλάς είχε μείνει μόνη εις την Μικράν Ασίαν 

[το 1921] και οι οιωνοί του 1919 δεν επραγματοποιούντο 

πλέον κατά το 1921. Τότε έπρεπε να αρχίση στρατηγική 

αναδίπλωσις και αποχώρησις […]. Ουδέν τελικώς εκ των 

συστηθέντων ή των λογικώς αναμενομένων εγένετο δε-

κτόν»13.

Ηδη πριν από το δημοψήφισμα για την επάνοδο του 

Κωνσταντίνου και αμέσως μετά, οι συμμαχικές δυνά-

μεις της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, με 

διακοινώσεις τους τις οποίες αναφέρει και η Πρόταση 

(σελ. 193), αλλά και το ίδιο το κατηγορητήριο κατά των 

«Εξι» (σελ. 299), ρητά προειδοποίησαν ότι η επάνοδος 

του Κωνσταντίνου στην εξουσία «δεν θα ηδύνατο να θε-

ωρηθεί […] ειμή ως [επι]κύρωσις παρά της Ελλάδος των 

εχθρικών πράξεων του βασιλέως Κωνσταντίνου [κατά 

των Συμμάχων] […] και «θα εδημιούργει μίαν κατάστα-

σιν νέαν, δυσμενή εις τας σχέσεις μεταξύ της Ελλάδος 

και των Συμμάχων…» (πρώτη διακοίνωση της 21.11.1920 

-ν.ημ.)14. Και όντως, με την επάνοδο του Κωνσταντίνου οι 

13   Ετσι: Χαρίκλεια Δημακοπούλου: Το έκτακτον Στρατοδικείον προς 
εκδίκασιν των “κατά των υπαιτίων της εθνικής καταστροφής” κατη-
γοριών (1922). Σελίδες Nομικής Iστορίας, στο συλλογικό έργο για 
τη Δίκη των Οκτώ, όπ.π. [σημ. 6], σελ. 65-120: 118. Επίσης και ο Ελ. 
Βενιζέλος, όταν επανήλθε ο βασιλέας Κωνσταντίνος, έγραψε στον 
στρατηγό Δαγκλή την 10.12.1920 και τα εξής προφητικά: «Η Μικρα-
σιατική Ελλάς θα σβήση και ευτυχείς θα είμεθα εάν τουλάχιστον η 
περιφέρεια της Σμύρνης λάβη μορφήν τινα διεθνή δια ν’ αποσοβηθή 
ο κίνδυνος ο άφευκτος της εξοντώσεως του εν αυτή ημίσεος περίπου 
εκατομμυρίων ομογενών» -βλ. Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Μικρασιατική 
Καταστροφή, Αθήνα: εκδ. Παπαδόπουλος, 2018, σελ. 29 και 96.

14  Βλ. τα κείμενα των δύο διακοινώσεων σε: Χρ. Ε. Αγγελομάτη, Χρονι-
κόν Μεγάλης Τραγωδίας (Το Επος της Μικράς Ασίας), Αθήναι: Βιβλιο-
πωλείον της «Εστίας», χ.χ. (1971;), σελ. 105-106. Εξάλλου, στη δεύτερη 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 84 

Σύμμαχοι, προφανώς αξιοποιώντας αυτήν την εξέλιξη 

και ως πρόσχημα15, φάνηκαν πλέον απρόθυμοι να στη-

ρίζουν εφεξής διπλωματικά και οικονομικά την Ελλάδα, 

θεωρώντας ότι η αντιβενιζελική παράταξη που είχε έλ-

θει στην εξουσία είχε ταυτισθεί στον παγκόσμιο πόλε-

μο με τους εχθρούς αυτής της Συμμαχίας (της Entente, 

δηλ. της Συνεννόησης). Δημιουργήθηκε έτσι σε διπλω-

ματικό επίπεδο μία κατάσταση εντελώς αντίθετη από 

αυτήν που είχε διαμορφώσει ο Ελ. Βενιζέλος. Ενώ δηλ. 

η στρατηγική του Βενιζέλου βασιζόταν στις συμμαχίες 

και στη συνάρθρωση συμφερόντων προκειμένου να επι-

τευχθεί ο στόχος, στις μετανοεμβριανές κυβερνήσεις 

μοναδικό μέλημα και στήριγμα υπήρξε η χρήση της 

στρατιωτικής δύναμης απέναντι σε έναν συνεχώς ισχυ-

ροποιούμενο Κεμάλ16.

Ειδικότερα, η Γαλλία απέσυρε τη στήριξή της, μνησικα-

κώντας για τα επεισόδια που είχαν γίνει στην Αθήνα σε 

βάρος της Γαλλίας από κωνσταντινικούς τον Νοέμβριο 

1916 (σελ. 190) και έχοντας την πεποίθηση -μετά τη βίαιη 

διακοίνωση της 25.11.1920 (ν.ημ.), τονιζόταν και ότι: «εις περίπτωσιν 
καθ’ ην ο βασιλεύς Κωνσταντίνος επανήρχετο επί του θρόνου της 
Ελλάδος, η Ελλάς ουδεμίαν [θα] λάβη οικονομικήν υποστήριξιν εκ 
μέρους των Συμμάχων…».

15 Ο Τσώρτσιλ γράφει ότι η επάνοδος του βασιλέα Κωνσταντίνου 
στην Ελλάδα «έλυσε όλους τους δεσμούς νομιμοφροσύνης των Συμ-
μάχων προς την Ελλάδα και ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις, εκτός 
από τις νομικές. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα ήταν ο ελευθερωτής 
τους. Ακριβώς τη στιγμή που οι ανάγκες της ήταν μεγαλύτερες και οι 
υποχρεώσεις γίνονταν όλο και πιο ενοχλητικές για την ίδια και τους 
άλλους, είχε με τη δική της θέληση περάσει το σφουγγάρι στον πίνα-
κα…» -βλ. W. Churchill, The World Crisis. The Aftermath, 1923, σελ. 
387-389 κατά παραπομπή του  Michael Llewellyn Smith, Το Οραμα 
της Ιωνίας. Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία 1919-1922, μτφρ. Λίνας Κάσδα-
γλη, Αθήνα: εκδ. Μορφωτικού Ιδρύματος Εθν. Τραπέζης, 2002 (πρώτη 
αγγλ. έκδοση 1973), σελ. 293.

16 Πρβλ. Σωτ. Ριζάς, όπ.π. [σημ. 5], σελ. 123 και Διονύσιος Τσιριγώτης, 
όπ.π. [σημ. 12], σελ. 435-436. Βλ. επίσης: Αγγελος Συρίγος και Ευάνθης 
Χατζηβασιλείου, όπ.π. [σημ. 6], 153 επ.

αντίδραση του Κεμάλ- ότι οι Ελληνες δεν θα μπορούσαν 

πλέον να νικήσουν τους Τούρκους (σελ. 199). Επίσης, η 

Γαλλία, σε γεωπολιτικό επίπεδο, ενεργούσε κατά της 

Ελλάδας αντιδρώντας με αυτό τον τρόπο και απέναντι 

στην κυριαρχία της Βρετανίας, η οποία εμφανιζόταν να 

έχει ως εντολοδόχο της την Ελλάδα, ιδίως στα Στενά 

αλλά και εν γένει στην Εγγύς Ανατολή (σελ. 179), ενώ και 

γενικότερα η Γαλλία δεν διέθετε πλέον πολιτική ηγεσία 

φίλα προσκείμενη προς την Ελλάδα μετά την αποχώρη-

ση από την εξουσία του πρωθυπουργού Κλεμανσώ, τον 

Ιανουάριο 192017. 

Περαιτέρω, η Ιταλία, ενώ αρχικά για τους δικούς της 

λόγους συνυπέγραψε τη Συνθήκη των Σεβρών και συ-

μπορεύθηκε με τους Συμμάχους, στη συνέχεια διαχώ-

ρισε και αυτή τα συμφέροντά της από εκείνα των άλ-

λων Συμμάχων, καθώς θεωρούσε ότι είχε αδικηθεί από 

την ενλόγω Συνθήκη στην κατανομή των μικρασιατικών 

εδαφών της πρ. Οθωμανικής αυτοκρατορίας και ότι 

αντιθέτως είχε ωφεληθεί η Ελλάδα, την οποία επομέ-

νως αντιμετώπιζε με ανταγωνιστική διάθεση. 

Τέλος και η Βρετανία, αν και επέδειξε προς την Ελλάδα 

μια κάπως φιλικότερη στάση από ό,τι η Γαλλία και η Ιτα-

λία, κατ’ ουσίαν ενεργούσε και αυτή για την προάσπιση 

των δικών της συμφερόντων, δηλ. για να έχει, χρησιμο-

ποιώντας ως εντολοδόχο την Ελλάδα, τον έλεγχο των 

Στενών και της καίριας γραμμής επικοινωνιών προς το 

Σουέζ και τις πλούσιες σε πρώτες ύλες Ινδίες 

17 Ένα ακόμη θέμα που έφερνε κοντύτερα τους Γάλλους με τους 
Τούρκους, όπως σημειώνει ο Θάνος Βερέμης, είναι ότι οι Γάλλοι εί-
χαν στην κατοχή τους το μεγαλύτερο ποσοστό χρεογράφων του δη-
μοσίου οθωμανικού χρέους και επομένως φρόντιζαν να είναι φιλικοί 
με τον Κεμάλ, για να εισπράξουν κάποια αποζημίωση -βλ. Θάνος Μ. 
Βερέμης, 22 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το ’22, Αθήνα: Μεταίχμιο, 
2022, σελ. 86.



2022 (12) CRIME AND PUNISHMENT

 85 

(σελ. 196 επ.)18. Στο πλαίσιο αυτών των επιδιώξεων, η 

Βρετανία προέβη έναντι της Ελλάδας απλώς σε με-

γαλόστομες διακηρύξεις περί της αξίας του ελληνικού 

στρατού και σε παράλληλες έντονες διπλωματικές πι-

έσεις, όπως σημειώθηκε ανωτέρω, για συνέχιση μέχρι 

τέλους της μικρασιατικής εκστρατείας, αλλά χωρίς η 

Βρετανία να συνεισφέρει ούτε κατ’ ελάχιστον στην εκ-

στρατεία αυτή με χρήματα, οπλισμό ή δικά της στρα-

τεύματα (σελ. 201). Αλλωστε, ο Λόυντ Τζωρτζ αντιμε-

τώπιζε αντιδράσεις για την «υποστήριξή» του προς την 

Ελλάδα και μέσα στην ίδια την κυβέρνησή του, ενώ από 

την άλλη πλευρά δεν ήθελε να έρχεται σε αντίθεση και 

με τη Γαλλία, η οποία όμως έπνεε μένεα για την επάνο-

δο του Κωνσταντίνου19. 

Γενικότερα, η επάνοδος του βασιλέα Κωνσταντίνου 

φαίνεται ότι έπαιξε και στη Βρετανία καταλυτικό ρόλο 

για τη μεταβολή της πολιτικής της στη Μικρά Ασία. 

Όπως επισημάνθηκε, «Στην Αγγλία, η άνοδος του αντι-

βενιζελισμού στην εξουσία, ενίσχυσε σοβαρά τη θέση 

όλων των επικριτών της πολιτικής του Λόυδ Τζωρτζ. Το 

γεγονός αυτό και η νέα στάση της Γαλλίας και της Ιταλί-

ας μετά τις ελληνικές εκλογές σήμανε την εγκατάλειψη 

των αγγλικών προσπαθειών για την εφαρμογή της Συν-

θήκης των Σεβρών. Μετά την ανοιχτή μεταστροφή των 

18 Σύμφωνα με μια κυνική παρατήρηση του βρετανού διπλωμάτη Χ. 
Νίκολσον σε υπόμνημά του της 7/20.12.1920, την επαύριον της επα-
νόδου του βασιλέα Κωνσταντίνου, «η ιδέα που μας παρακινούσε να 
υποστηρίξουμε την Ελλάδα δεν ήταν συναισθηματική παρόρμηση 
αλλά η φυσική έκφραση της ιστορικής μας πολιτικής: η προστασία 
της Ινδίας και της διώρυγας του Σουέζ […] Γεωγραφικά η θέση της Ελ-
λάδας ήταν μοναδική για το σκοπό μας: πολιτικά ήταν αρκετά ισχυρή 
ώστε να κάνουμε οικονομία στα έξοδα σε καιρό ειρήνης και αρκετά 
αδύναμη ώστε να είναι απολύτως υποχείριό μας στον πόλεμο» -βλ. 
Michael Llewellyn Smith, όπ.π. [σημ. 15], σελ. 310. Πρβλ. και τα όσα 
αναφέρονται για τον Νίκολσον στην εισαγγελική Πρόταση, σελ. 310.

19 Τίτος Αθανασιάδης, Η εμπλοκή των Μεγάλων Δυνάμεων στον Μι-
κρασιατικό Πόλεμο (1919-1922), στα Πρακτικά Διημερίδας για τον Μι-
κρασιατικό Πόλεμο, όπ.π. [σημ. 11], σελ. 25-36: 29 και 36.

συμμάχων της η Αγγλία δεν αντιμετώπιζε σε κανένα 

στάδιο την περίπτωση μονομερούς υποστηρίξεως των 

Ελλήνων…»20.

Να σημειωθεί ακόμη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμε-
ρικής άλλαξαν και αυτές τότε στάση απέναντι στο Μι-

κρασιατικό, καθώς λίγες ημέρες πριν από τις ελληνικές 

εκλογές της 1.11.1920 ο Πρόεδρος Ουίλσον ηττήθηκε 

στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές και απεχώρησε 

της εξουσίας, ενώ νωρίτερα, τον Μάρτιο 1920, απορρί-

φθηκε από την αμερικανική γερουσία και η ίδια η Συν-

θήκη Ειρήνης των Βερσαλλιών. Εκτοτε, παρατηρήθηκε 

έλλειψη ενδιαφέροντος της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής απέναντι στα θέματα της Ευρώπης και της 

Μικράς Ασίας και μια (εκ νέου) γενικότερη τάση απο-

μονωτισμού, με αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτή η 

ίδρυση αρμενικού κράτους, το οποίο θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως σύμμαχος της Ελλάδας και άρα ως 

αντίρροπη δύναμη έναντι της Κεμαλικής Τουρκίας21.

Η συνεχής ενίσχυση του μικρασιατικού μετώπου με Ελ-

ληνες στρατιώτες

Από την άλλη πλευρά, η μικρασιατική εκστρατεία, λόγω 

20 Ιωάννης Γιαννουλόπουλος στην Ιστορία Ελληνικού Εθνους, όπ.π. 
[σημ. 7], σελ. 154. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κωνστ. Σβολόπουλος στο 
έργο του Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 1900-1945, Αθήνα: Βιβλιο-
πωλείον της Εστίας, 1992, σελ. 139 επ., επισημαίνει και τα εξής: «Η 
μερική άρση, μετά την πτώση του Βενιζέλου και την επαναφορά του 
Κωνσταντίνου, των προϋποθέσεων για την επιβολή των όρων της Συν-
θήκης των Σεβρών, συνεπέφερε, ως άμεσο αρνητικό αποτέλεσμα, τη 
βαθμιαία επάνοδο των Συμμάχων σε προγενέστερες αντιλήψεις τους 
για την ισορροπία των δυνάμεων στην περιοχή. Η Τουρκία προοριζό-
ταν να αποτελέσει και πάλι τον κύριο άξονα ισχύος στον νευραλγικό 
χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα και τα Στενά ώς τη Μέση Ανατολή 
και η Ελλάδα έμελλε να υποστεί τις αλυσιδωτές επιπτώσεις από την 
παλίνδρομη αυτή πορεία».

21 Edouard Driault & Michel Lhéritier, Histoire diplomatique de la 
Grèce de 1821 à nos jours, t. V, par Edouard Driault, Paris: PUF, 1926, 
σελ. 388.  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 86 

της οξύτατης αντίδρασης των Εθνικιστών Τούρκων και 

του αρχηγού τους Κεμάλ κατά των Ελλήνων ήδη και 

πριν από την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών το 

καλοκαίρι του 1920 (σελ. 165 επ.), απαιτούσε ολοένα και 

περισσότερες ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις προς 

ενίσχυση του μετώπου κατά της Τουρκίας. Ενώ, δηλ., 

αρχικά, τον Μάιο 1919, ο εκεί ελληνικός στρατός ανερ-

χόταν σε 30.000 άνδρες, τον Δεκέμβριο 1920 (στην 

αρχή των μετανοεμβριανών κυβερνήσεων) έφθασε τις 

120.000  και το 1922 τις 220.000 (!), καταλήγοντας έτσι, 

κατά την Πρόταση, να είναι ένας «πίθος Δαναΐδων» που 

απορροφούσε χωρίς αποτέλεσμα ολοένα και περισ-

σότερους στρατιώτες «για τις διευρυνόμενες ανάγκες 

ενός αδηφάγου μετώπου. Ο περίπατος μεταβλήθηκε σε 

Εφιάλτη» (σελ. 171 -πρβλ. και σελ. 228 ως προς τον αριθ-

μό των ελληνικών στρατευμάτων). 

Αντίστοιχα και οι Σύμμαχοι, οι οποίοι είχαν ήδη θυσι-

άσει λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εκατο-

ντάδες χιλιάδες στρατιωτών (ιδίως από την πλευρά της 

Γαλλίας, περί το 1.350.000!), είναι βέβαιο ότι δεν ήσαν 

πλέον διατεθειμένοι να συντηρήσουν ανάλογα αιματη-

ρά μέτωπα στη Μικρά Ασία, καθώς οι κοινωνίες τους 

αξίωναν την άμεση αποστράτευση των εφέδρων και την 

επιστροφή στην πατρίδα τους.

Επιπλέον, ενώ αρχικά την εξουσία στην (οθωμανική) 

Τουρκία κατείχε ο Σουλτάνος, που εμφάνιζε διάθεση 

συνεννόησης  με τους Συμμάχους, λόγω και της ήττας 

της χώρας του κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη 

συνέχεια την de facto εξουσία επέτυχε να αναλάβει ο 

ιδιοφυής στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης Μουσταφά 

Κεμάλ (μετέπειτα αποκληθείς Ατατούρκ, δηλ. πατέρας 

των Τούρκων), ο οποίος άλλωστε είχε ήδη διακριθεί 

στη νικηφόρα για τους Τούρκους πολεμική επιχείρηση 

της Καλλίπολης, το 1915 (σελ. 134). Ο Κεμάλ αντέδρασε 

βίαια στην κατάληψη της Σμύρνης από ελληνικά στρα-

τεύματα τον Μάιο 1919. Κατάφερε, δε, να συσπειρώσει 

τους Τούρκους σε πρώτη φάση εναντίον των σουλτανι-

κών στρατευμάτων που προσπάθησαν να καταπνίξουν 

την εξέγερσή του (σελ. 203 επ.)22 και κατόπιν εναντίον 

του ελληνικού στρατού, τον οποίο αντιμετώπισε επιτυ-

χώς στο Εσκή Σεχήρ, δηλ. στα ενδότερα της Μικράς 

22   Η ανοικτή σύγκρουση της υποταγμένης στους Συμμάχους οθω-
μανικής διοίκησης του Σουλτάνου Μεχμέτ Στ’ προς τους αντάρτες 
του Κεμάλ θεωρείται ότι ξεκίνησε στις 11.4.1920, όταν οι ιθύνοντες 
της Κωνσταντινούπολης αφόρισαν με φετβά τους «στασιαστές» της 
Αγκυρας και καταδίκασαν ερήμην σε θάνατο τους πρωτεργάτες του 
κεμαλικού κινήματος -βλ. διεξοδικά τη μελέτη της Σίας Αναγνωστο-
πούλου: Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας των Τούρκων, στο συλλογικό 
έργο: Χρ. Κουλούρη (επιμ.), Η Μικρασιατική Καταστροφή 1922, Αθήνα: 
εκδ. «Τα Νέα», 2010, στη σειρά: Στιγμές του Εικοστού Αιώνα», σελ. 77-
101: 91 επ. Στην ίδια μελέτη (σελ. 93 επ.) τονίζεται ότι το καλοκαίρι του 
1920, όταν ο ελληνικός στρατός προωθείται με ταχύτητα 400 χλμ., η 
κυριαρχία της Αγκυρας δοκιμάζεται σκληρά, αλλά ότι οι δυσκολίες 
υπερνικώνται όταν ο Κεμάλ επιτυγχάνει να έλθει σε συνεννόηση με 
τους Σοβιετικούς Ρώσους και να συμμαχήσει μαζί τους, επικαλούμε-
νος ως κοινό εχθρό τον «βρετανικό ιμπεριαλισμό» και την «εντολοδό-
χο» του Ελλάδα. Εξάλλου, ήδη από τον Ιούνιο 1920 οι κεμαλικές δυνά-
μεις θα επιτύχουν αποφασιστικές νίκες εναντίον των στρατευμάτων 
του Σουλτάνου και θα διαλύσουν τον στρατό του -πρβλ. Διονύσιος 
Τσιριγώτης, όπ.π. [σημ. 12], σελ. 167 και σημ. 96. 

Επιχρωματισμένη φωτογραφία του Αφιόν Καραχισάρ από το 
1922, με τον ελληνικό στρατό να στρατοπεδεύει στα περίχωρά 
του. Στο βάθος διακρίνεται το φρούριο Ακροϊνόν της βυζαντι-
νής Φρυγίας (εικόνα από το έργο: Σπ. Β. Μαρκεζίνη, Πολιτική 
Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος. Σύγχρονος Ελλάς, τ. Α', εκδ. 
Πάπυρος 1973, σελ. 355).    
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Ασίας (Μάρτιος 1921), και αργότερα στον ποταμό Σαγ-

γάριο και την Αλμυρή Ερημο (Αύγουστος 1921) (σελ. 219 

επ., 240 επ.), αλλά και κατά την τελική επίθεσή του ενα-

ντίον των Ελλήνων τον Αύγουστο 1922 ιδίως στο μέτωπο 

του Αφιόν Καραχισάρ (σελ. 268 επ.). 

Ακόμη και όταν τον Ιούνιο του 1921 ο ελληνικός στρατός 

επέτυχε να καταλάβει το Εσκή Σεχήρ και να νικήσει τον 

Τουρκικό στρατό, η επιτυχία αυτή δεν ήταν σαρωτική, 

διότι ο εχθρός μπόρεσε να διατηρήσει τις δυνάμεις 

του και να υποχωρήσει συντεταγμένος (σελ. 231 επ.). 

Συνεπώς ο Κεμάλ με την πολεμική του δραστηριότητα 

αναδείχθηκε βαθμιαία σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο, σχε-

δόν αήττητο για την Ελλάδα αντίπαλο, πολύ περισσότε-

ρο διότι η αντίστοιχη πολιτική ηγεσία της Ελλάδας και 

ιδίως ο Δημ. Γουνάρης, αν και εξαιρετικά μορφωμένος 

και «ευπατρίδης» στη νοοτροπία, εστερείτο «πολιτικό-

τητας», καθώς «έβλεπε σχεδόν πάντα στραβά όταν 

επρόκειτο περί πολιτικού ζητήματος23» και ελάμβανε, 

αντίστοιχα, λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις. Όπως 

εύστοχα επεσήμανε ο Γεώργιος Κ. Στεφανάκης, «Ο,τι 

23 Πρόκειται για επισήμανση του Διονύσιου Π. Αλικανιώτη στη μονο-
γραφία του «Η πολιτική και κοινωνική ιδεολογία του Δημητρίου Γού-
ναρη», Αθήνα 2009, σελ. 83 και σημ. 18. Την έλλειψη πολιτικότητας 
του Γούναρη επισημαίνει και ο ακαδημαϊκός Κωνστ. Δεσποτόπουλος, 
ο οποίος σε παρουσίαση του βιβλίου του Αλικανιώτη στην Ακαδημία 
Αθηνών το 2006 (παρατίθεται αντί προλόγου στις σελ. 13-15 του έρ-
γου) προσθέτει επίσης ότι ο Γούναρης «δεν ήταν πλασμένος για να 
δράσει ως πολεμικός ηγέτης». 
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αναμφισβήτητα βαρύνει την αντιβενιζελική παράταξη 

και αποτελεί την αιτία των δεινών, έγκειται στο ότι [η 

παράταξη αυτή] προσπάθησε ν’ ασκήσει την “μικρασια-

τική πολιτική Βενιζέλου” χωρίς τον εμπνευστή της»24.

Όμως και στην εξωτερική πολιτική ο Κεμάλ επέτυχε 

σταδιακά, χάρη στις στρατιωτικές του νίκες, να απομο-

νώσει διπλωματικά την Ελλάδα: Πρώτον, συνάπτοντας 

τον Μάρτιο 1921 με τον Λένιν και τους Σοβιετικούς ει-

δική Συνθήκη «Φιλίας και Αδελφότητας» (σελ. 217-218), 

μέσω της οποίας έλαβε από τους Ρώσους εκατομμύρια 

χρυσά ρούβλια αλλά και σημαντικό οπλισμό25 (πρβλ. 

σελ. 225)῾ δεύτερον, κλείνοντας τον Οκτώβριο 1921 συμ-

φωνία και με τους Γάλλους, μέσω της οποίας η Γαλλία, 

μεταξύ άλλων, παρέδωσε τότε στον Κεμάλ την  Κιλικία 

(περιοχή απέναντι από την Κύπρο) και τον βαρύ οπλι-

σμό της στην περιοχή αυτή, ως προς την οποία υπήρχε 

έως τότε γαλλο-τουρκική ένοπλη αντιπαράθεση (σελ. 

253), ενώ σε αντάλλαγμα η Τουρκία αναγνώρισε 

24   Γεώργιος Κ. Στεφανάκης, Η Δίκη των Οκτώ και η Εκτέλεση των Εξι. 
Ένα δράμα του Ελληνισμού 87 χρόνια μετά, στο συλλογικό έργο για 
τη Η Δίκη των οκτώ, όπ.π. [σημ. 6], σελ. 31-47: 43. Με ανάλογο πνεύμα 
και ο Κωνστ. Ζαβιτζιάνος στις «Αναμνήσεις» του, τ. Β’, Αθήναι 1947, 
σελ. 100, κατά παραπομπή του Διονύσιου Τσιριγώτη, όπ.π. [σημ. 12], 
σελ. 362-363, σημειώνει ότι οι αντιβενιζελικοί ήσαν κατ’ ουσίαν απρό-
θυμοι να συνεχίσουν τη μικρασιατική εκστρατεία που είχε ξεκινήσει 
ο Ελ. Βενιζέλος, διότι δεν την επίστευαν ως εθνικό σκοπό. Η άποψη 
αυτή ενισχύεται και από ένα συγκλονιστικό άρθρο του Γεωργίου Βλά-
χου στην «Καθημερινή» της 3.11.1920 (αμέσως μετά τις εκλογές που 
ανέδειξαν αντιβενιζελική πλειοψηφία), που παρατίθεται από τον Θα-
νάση Διαμαντόπουλο, στο έργο του: Η Δίκη των «Εξι», Εξιλασμός η δι-
καστικός φόνος; Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 2022, σελ.200-201. Γράφει εκεί 
ο Βλάχος και τα εξής, απευθυνόμενος «τω κ. Ελευθερίω Βενιζέλω» 
(τίτλος του άρθρου): «…Μας κατήντησες ημάς, τους χθεσινούς μαχη-
τάς των ωραίων πολέμων, τους αιωνίους ιερείς της Μεγάλης Ιδέας, 
να ευχώμεθα, οι ασεβείς, και την ήτταν της […]  Επεδείκνυες […] τον 
χάρτην της “μεγάλης Ελλάδος” αλλ’ οι οφθαλμοί μας δεν έβλεπον […] 
και τα χείλη μας δεν εμειδίων: ήσαν πάντοτε συνεσφιγμένα από την 
δίψαν της εκδικήσεως» (!).

25   Πρβλ. Αγγελος Συρίγος και Ευάνθης Χατζηβασιλείου, όπ.π. [σημ. 
6], σελ. 145-146.

τη γαλλική κατοχή στη Συρία῾ και τρίτον, καλλιεργώ-

ντας στενές σχέσεις με τους Ιταλούς, με αποτέλεσμα 

να στρατολογεί ο Κεμάλ άνδρες, να συγκροτεί μονάδες 

και να χρησιμοποιεί τους λιμένες στα εδάφη που είχε 

υπό την κατοχή της η Ιταλία26.

Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν το ότι από τον 

Οκτώβριο 1921, γαλλικά και ιταλικά εμπορικά πλοία άρ-

χισαν να μεταφέρουν στα λιμάνια της Μερσίνας και της 

Αττάλειας, που προστατεύονταν αντίστοιχα από τη Γαλ-

λία και την Ιταλία, οθωμανικό πολεμικό υλικό για τους 

Κεμαλικούς27 και μάλιστα χωρίς η Ελλάδα να έχει δικαί-

ωμα αντίδρασης, π.χ. μέσω νηοψίας αυτών των πλοίων.

Επομένως, ενώ η Ελλάδα σε αυτόν τον τιτάνιο στρατιω-

τικό αγώνα ήταν μόνη και χωρίς διπλωματική ή οικονο-

μική στήριξη28, αντιθέτως η Τουρκία του Κεμάλ 

26   Αγγελος Συρίγος και Ευάνθης Χατζηβασιλείου, όπ.π. [σημ. 6], σελ. 141.

27 Πρβλ. Αγγελο Συρίγο και Ευάνθη Χατζηβασιλείου, όπ.π. [σημ. 6], σελ. 
141 -πρβλ. και σχτ. δημοσίευμα για το 1922 της εφημ. «Καθημερινή» της 
5.6.2022, σελ. 27.  

28 Μετά την επάνοδο του βασιλέα Κωνσταντίνου, όχι μόνο δεν δόθη-
καν πλέον χρήματα, έστω και υπό μορφή δανείων, προς την Ελλάδα, 
αλλά και της αρνήθηκαν την εκταμίευση δανείων τα οποία είχαν ήδη 
παλαιότερα συναφθεί και έπρεπε να καταβληθούν από τους Συμμά-
χους. Ειδικότερα, στις 25.12.1920 απεστάλη στην Ελλάδα διακοίνωση 
των συμμάχων για διακοπή της παροχής των υπόλοιπων πιστώσεων 
του μεγάλου πολεμικού δανείου των 750 εκ. φράγκων (Διον. Κόκκι-
νος, Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος, τ. 4, Αθήναι: εκδ. Μέλισσα, 1972, 
σελ. 1286). Και αυτά, ενώ η διεξαγωγή του  πολέμου στη Μικρά Ασία 
κόστιζε τεράστια ποσά, δηλ. περί τα 30.000.000 δρχ. μηνιαίως στα 
τέλη 1921 μόνο για τη μισθοδοσία του στρατεύματος -βλ. Διονύσιος 
Τσιριγώτης, όπ.π. [σημ. 12], σελ. 400 και σημ. 22. Ο ίδιος αναφέρεται 
και στα δάνεια που είχαν συναφθεί από την Ελλάδα με Αγγλία, Γαλλία 
και ΗΠΑ το 1918 (σελ. 407). 
Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, λόγω των εξόδων 
του πολέμου, ήδη από το καλοκαίρι του 1919 ήταν πρακτικά ανέφι-
κτο να διατηρηθεί η συναλλαγματική σταθερότητα της δραχμής, η 
δε χρηματοδότηση του ελλείμματος αυτού επραγματοποιείτο απρο-
σχημάτιστα πλέον με την έκδοση χρήματος -βλ. Κώστας Κωστής, «Τα 
κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας». Η διαμόρφωση του ελληνικού 
κράτους, 18ος-21ος αιώνας, Αθήνα: εκδ. Πατάκη, 2018, σελ. 570-572.
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είχε εξασφαλίσει μέσα στο 1921 πολύπλευρη ενίσχυση 

με πολεμικό υλικό, χρήματα και διπλωματική υποστήρι-

ξη (έστω και ενίοτε μη φανερή) από τους Σοβιετικούς 

Ρώσους, τους Γάλλους και τους Ιταλούς. Ταυτόχρονα, 

η κεμαλική Τουρκία, χάρη στις συμφωνίες που είχε συ-

νάψει, μπορούσε να καλύψει τα νώτα της ως προς τη 

Ρωσία και τις δυτικές δυνάμεις και να αποδυθεί έτσι σε 

ολομέτωπο αγώνα κατά της Ελλάδας29. 

Οι μεγάλες δυσχέρειες συνέχισης της εκστρατείας από 

τους Ελληνες

Η κατάσταση, λοιπόν, στο μικρασιατικό μέτωπο κατά 

την περίοδο των μετανοεμβριανών ελληνικών κυβερ-

νήσεων δεν είχε καμία σχέση με εκείνην πριν από τις 

εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920. Ούτε υπήρχε πλέον 

στο πηδάλιο της Ελλάδας ο «ιδιοφυής πολιτικός», όπως 

τον αποκαλεί η Πρόταση (σελ. 154)30, Ελευθέριος Βενι-

ζέλος, που ως πρωθυπουργός είχε άριστες προσωπικές 

σχέσεις με τους ηγέτες των δυτικών δυνάμεων και θα 

ήταν ικανός να αντιμετωπίσει τον εξίσου ιδιοφυή Κεμάλ, 

ούτε και η Ελλάδα, κατ’ ουσίαν χρεοκοπημένη, μπορού-

σε να αντέξει επί πολύ ακόμη τη συντήρηση ενός τόσο 

μεγάλου στρατεύματος σε περιβάλλον εχθρικό, στα εν-

δότερα της Μικράς Ασίας, με μέτωπο χιλιάδων χιλιομέ-

τρων31 και μάλιστα κατά στρατευμάτων που μάχονταν 

29 Κωνσταντίνα Μπότσιου, Μικρασιατικός Πόλεμος: από τη συμμαχική 
εκστρατεία στην ελληνοτουρκική σύγκρουση, στα Πρακτικά Διημερί-
δας  για τον Μικρασιατικό Πόλεμο, όπ.π. [σημ. 11], 2017, σελ. 43-62: 51.

30  Στην ίδια Πρόταση (σελ. 159 επ.) επισημαίνεται επίσης ότι ο Βε-
νιζέλος κατά τη Σύνοδο Ειρήνης των Παρισίων το 1919, «πάντοτε δι-
αθέσιμος, πάντοτε πειστικός […], ήταν ένας από τους αστέρες της 
Συνδιασκέψεως». 

31 Υπολογίζεται ότι μετά την υποχώρηση του ελληνικού στρατού από 
τον ποταμό Σαγγάριο τον Σεπτέμβριο 1921, το μέτωπο αυτό είχε 

με πείσμα για τα εδάφη της πατρίδας τους (σελ. 251 

επ.). Εξάλλου, και η ποιότητα των επικεφαλής του ελ-

ληνικού στρατεύματος δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλού επι-

πέδου, καθώς πολλοί έμπειροι βενιζελικοί αξιωματικοί 

είχαν αποστρατευθεί ή αποταχθεί απλώς και μόνο διότι 

ανήκαν στην αντίπαλη πολιτική παράταξη32. 

Αλλά ούτε και οι διεθνείς συγκυρίες, με την Ελλάδα δι-

πλωματικά απομονωμένη και υποστηριζόμενη (αλλά και 

αυτό κατ’ επίφαση) μόνο από τη Βρετανία, ευνοούσαν 

πλέον τη συνέχιση αυτού του πολέμου. Αλλωστε, από 

κάποιο χρονικό σημείο και μετά33 είχε αρχίσει να δια-

έκταση 600 χλμ., εκ των οποίων τα 350 ενεργού μετώπου και τα 250 
απλώς επιτηρούμενου -βλ. Διονύσιος Τσιριγώτης, όπ.π. [σημ. 12], σελ. 
326.

32 Κωνσταντίνα Μπότσιου, όπ.π. [σημ. 29], σελ. 43-62: 59: «Ενόσω η 
μικρασιατική εκστρατεία κορυφωνόταν, οι Αντιβενιζελικοί κλιμάκω-
ναν και τις αντεκδικήσεις για τις επιθέσεις που είχαν δεχθεί κατά 
τα προηγούμενα χρόνια από τους Βενιζελικούς στη μακρά αλυσίδα 
αμοιβαίων αντιποίνων του Διχασμού». Πάντως ας σημειωθεί ότι αρ-
κετοί βενιζελικοί αξιωματικοί στο μέτωπο, μόλις πληροφορήθηκαν το 
αποτέλεσμα των εκλογών της 1.11.1920, εγκατέλειψαν αυτοβούλως τις 
θέσεις τους, δηλ. λιποτάκτησαν, και μετέβησαν στην Κωνσταντινού-
πολη, όπου προέβαιναν ως «Αμυνίτες», υπό την αρχηγία του συντ/
χη Κονδύλη, σε πράξεις φθοράς της αντιβενιζελικής κυβέρνησης και 
προετοιμασίας πραξικοπήματος -πρβλ. Διονύσιος Τσιριγώτης, όπ.π. 
[σημ. 12], σελ. 377 επ., σημ. 66, Κώστας Μ. Σταματόπουλος, όπ.π. [σημ. 
9], σελ. 106 και Αγγελος Συρίγος και Ευάνθης Χατζηβασιλείου, όπ.π. 
[σημ. 6], σελ. 195 επ.. Επίσης, διαβρωτικός για την ενότητα του στρα-
τεύματος υπήρξε και ο ρόλος των τότε κομμουνιστών, οι οποίοι, με 
βάση το σύνθημα «στα σπίτια μας!», καλούσαν τους στρατιώτες, κατά 
την τελική επίθεση του Κεμάλ, τον Αυγουστο 1922, να απορρίψουν το 
πρόταγμα της Μεγάλης Ιδέας και να μην πολεμούν τους Τούρκους 
-βλ. Διονύσιος Τσιριγώτης, όπ.π. [σημ. 12, σελ. 363 και σημ. 38, Θάνος 
Μ. Βερέμης, όπ.π. [σημ. 17], σελ. 109 και Αγγελος Συρίγος και Ευάνθης 
Χατζηβασιλείου, όπ.π. [σημ. 6], σελ. 177 επ.   

33  Η Πρόταση (σελ. 172 επ.) αναφέρει ότι οι προβλέψεις ήταν δυσοί-
ωνες ήδη από το καλοκαίρι του 1919, οπότε είχαν ξεσπάσει οι πρώτες 
αντιδράσεις των Εθνικιστών Τούρκων κατά των Ελλήνων και δύο ανε-
ξάρτητες έρευνες της Διασυμμαχικής Ανακριτικής Επιτροπής είχαν 
καταλήξει σε δύο πορίσματα: ότι ο ανταρτοπόλεμος των Κεμαλικών 
θα διαρκούσε όσο τα ελληνικά στρατεύματα θα παρέμεναν στην 
περιφέρεια της Σμύρνης και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω προώθησή 
τους θα δημιουργούσε πρόσθετες δυσκολίες, άρα ότι η κατοχή της 
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φαίνεται ότι η συνέχιση του πολέμου για τους Ελλήνες 

θα αποτελούσε μάταιο εγχείρημα, με προκαθορισμένο 

τελικό αποτέλεσμα την καταστροφή, ακόμη και αν οι 

Ελληνες, υπό τη συνεχή πίεση των Εθνικιστών Τούρκων, 

περιχαρακώνονταν μόνο στην εδαφική ζώνη της Σμύρ-

νης που τους είχε δοθεί με τη Συνθήκη των Σεβρών34 

(σελ. 312).

Από την άποψη αυτή, πιστεύω ότι υπήρξε ολέθριο στρα-

τηγικό λάθος η απόφαση που ελήφθη από τη (μετανο-

εμβριανή) ηγεσία της Ελλάδας στην Κιουτάχεια τον 

Ιούλιο 1921 για προέλαση των ελληνικών στρατευμάτων 

στην περιοχή της Αλμυράς Ερήμου, του ποταμού Σαγ-

γάριου και εκείθεν ενδεχομένως προς την κεμαλική 

πρωτεύουσα Αγκυρα35. Χωρίς διπλωματικές συμμαχίες 

περιοχής έπρεπε να ανατεθεί ήδη τότε όχι σε ελληνικά, αλλά σε συμ-
μαχικά στρατεύματα. Επίσης, στην ίδια Πρόταση σημειώνεται (σελ. 
180) ότι τον Μάρτιο 1920 ο Γάλλος στρατηγός Φος σε υπόμνημα 
του υπογράμμισε ότι θα απαιτούνταν 27 μεραρχίες (500.000 στρα-
τιώτες!) για την ειρήνευση της περιοχής στην Ανατολία. Πάντως οι 
δυσοίωνες αυτές προβλέψεις σε τόσο πρώιμο στάδιο έρχονται σε 
αντίθεση με άλλες μαρτυρίες περί του αντιθέτου -βλ. κατωτ., σημ. 55.

34   Για μια συνοπτική αλλά περιεκτική παρουσίαση της Συνθήκης των 
Σεβρών (28.7.1920 π.η./ 10.8.1920 ν.η.), βλ. π.χ.: Κωνστ. Σβολόπουλος, 
όπ.π. [σημ. 20], σελ. 154 επ. Ο ίδιος παρατηρεί (σελ. 156) ότι η υπογρα-
φή αυτής της Συνθήκης, στον βαθμό που επιβεβαίωνε την επιτυχία 
της αγγλικής πολιτικής και τη διεύρυνση της επιρροής της στον χώρο 
της Εγγύς Ανατολής, έτεινε να υποθάλψει τη δυσπιστία και να υποκι-
νήσει τις αντιδράσεις όχι μόνο της Σοβιετικής Ενώσεως, αλλά και της 
Γαλλίας και της Ιταλίας. 

35 Πρβλ. Χαρίκλεια Δημακοπούλου, όπ.π. [σημ. 13], σελ. 116 επ. Επί-
σης και κατά τους Αγγελο Συρίγο και Ευάνθη Χατζηβασιλείου, όπ.π. 
[σημ. 6], σελ. 156, «ήταν [εκεί] πολύ μεγάλο και εχθρικό το πεδίο για 
να υπάρξει νίκη με την Ελλάδα μόνη της».
Για τα όσα αποφασίσθηκαν στα δύο στρατιωτικά συμβούλια της Κιου-
τάχειας, βλ. Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελ-
λάδος. Σειρά Β’: Σύγχρονος Ελλάς, τ. Α’, Αθήναι: Πάπυρος, 1973, σελ. 
209 επ. και Διονύσιος Τσιριγώτης, όπ.π. [σημ. 12], σελ. 222 επ. και 307 
επ., όπου σημειώνεται (σελ. 225) και η σοβαρή επιφύλαξη του Ελ. Βενι-
ζέλου γι’ αυτήν την εκστρατεία, όπως διατυπώθηκε σε δύο επιστολές 
του προς τον αντιστράτηγο Π. Δαγκλή την 3.7.1921 και την 26.8.1921 (για 
το κείμενο των επιστολών αυτών βλ. το έργο: Πώς χάσαμε τη Σμύρνη, 
με εισαγωγή και επιμ. Γεωργίου Π. Μαλούχου, Αθήνα: Αλτερ Εγκο και 

και οικονομική στήριξη από τους Συμμάχους, με αδύ-

ναμες επικοινωνίες και δίκτυα ανεφοδιασμού, εν μέσω 

καύσωνα και χωρίς εξασφαλισμένα το νερό, την τρο-

φή και τα πολεμοφόδια, σε έδαφος γύρω στα 350 χλμ. 

μακριά από τη Σμύρνη, μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλ-

λον και με μέτωπο χιλιάδων χιλιομέτρων όπου ο Κεμάλ 

θα είχε την πρωτοβουλία των επιθέσεων (γνωρίζοντας 

καλά και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του εκεί εδά-

φους), δεν είναι εν τέλει παράδοξο ότι η εκστρατεία 

αυτή, έστω και αν έμεινε στην ιστορία ως «έπος του 

Σαγγαρίου» για τον ηρωισμό και την αυτοθυσία που 

επέδειξαν οι Ελληνες στρατιώτες, όμως άφησε πίσω 

της χιλιάδες Ελληνες νεκρούς και τραυματίες (περί το 

1/3 της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης!36), καθώς και 

την πικρή γεύση της στρατιωτικής αποτυχίας: Η Αγκυρα 

δεν κατελήφθη37.

Κυρίως το λάθος των Ελλήνων ηγητόρων ήταν ότι εφαρ-

μόζοντας κατά γράμμα κάποιο αξίωμα του Πρώσσου 

Κλαούζεβιτς  από το κλασικό του έργο «Περί Πολέμου», 

πίστεψαν ότι μετά τη νίκη τους στο Εσκή Σεχήρ τον Ιού-

νιο 1921 θα μπορούσαν να συνεχίσουν καταδιώκοντας 

Τα Νέα, 2018 και 2022, σελ. 110 επ.). Ανάλογες σκέψεις είχε διατυπώ-
σει ο Βενιζέλος και σε ομογενείς της Αμερικής τον Ιούλιο 1922 (Τσιρι-
γώτης, σελ. 442 και σημ. 2). 
Ένα άλλο σοβαρό λάθος υπήρξε η απόφαση των Ελλήνων ιθυνόντων 
το καλοκαίρι 1922 να αποδεσμεύσουν στρατό από τη Μικρά Ασία 
για να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, έτσι ώστε να εκβιάσουν 
απέναντι στον Κεμάλ μια περάτωση του πολέμου έπειτα από ένα 
χρόνο πλήρους αδράνειας και αποτελμάτωσης στο μέτωπο, αλλά και 
να αντισταθμίσουν ψυχολογικά την επικείμενη απώλεια της Ιωνίας. 
Ωστόσο, η ενέργεια αυτή έγινε σε χρόνο ακατάλληλο (προς το τέλος 
του πολέμου) και χωρίς αιφνιδιασμό, με αποτέλεσμα να προσκρού-
σει στην αντίδραση των Συμμαχικών Δυνάμεων και να καταλήξει σε 
φιάσκο, αλλά και σε αποδυνάμωση του μικρασιατικού μετώπου, λόγω 
αποστολής από εκεί στη Θράκη περίπου 25.000-30.000 ανδρών 
-πρβλ. Σπ. Β. Μαρκεζίνης, όπ.π. [σημ. 35], σελ. 323 επ.  
36 Αγγελος Συρίγος και Ευάνθης Χατζηβασιλείου, όπ.π. [σημ. 6], σελ.  
172.

37 Πρβλ. αναλυτικά: Διον. Κόκκινος, όπ.π. [σημ. 28], σελ 1302 επ. και 
Θάνος Μ. Βερέμης, όπ.π. [σημ. 17], σελ. 45 επ.



2022 (12) CRIME AND PUNISHMENT

 91 

τον εχθρό έως την πρωτεύουσά του και να επιτύχουν, 

όπως νόμιζαν, μια αποφασιστική νίκη (πρακτικά όμως 

η Αγκυρα ήταν ακόμη ένα χωριό!). Παραγνώριζαν έτσι 

ότι και ο Κεμάλ αυτό ακριβώς επεδίωκε: Να παρασύρει 

τα ελληνικά στρατεύματα ολοένα και πιο βαθιά μέσα 

στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας, ώστε να τα εξαντλή-

σει από άποψη οπλισμού, νερού και τροφών,  να τους 

κάμψει το ηθικό και τέλος να τα αποδεκατίσει χωρίς 

μεγάλες δικές του απώλειες…38 Και άλλωστε, όπως εύ-

στοχα επεσήμανε ο Ιωάννης Μεταξάς στη συνομιλία 

του με τον Δημ. Γούναρη και τους συνεργάτες του την 

29.3.1921, και αν ακόμη καταλαμβανόταν η Αγκυρα, πώς 

θα μπορούσαν τα ελληνικά στρατεύματα να την κρα-

τήσουν και για πόσο χρονικό διάστημα; Συγκεκριμένα, 

είπε και τα εξής: «Και αν επί τοιούτοις όροις  ηθέλομεν 

καταλάβει την Αγκυραν, θα επροχωρούμεν παρά πέρα; 

Τι, δε, θα εγίνετο αν ο εχθρός έμενεν ανένδοτος; Θα 

εμένομεν κατέχοντες την μέχρις Αγκύρας χώραν, επι-

στρατευμένοι, αντιμετωπίζοντες τας πάντοτε εχθρικάς 

ενεργείας; Ενθυμηθήτε ότι η Ισπανία υπήρξεν ο τάφος 

ενός εκ των καλλιτέρων στρατών του Ναπολέοντος»39. 

Και ασφαλώς δημιουργεί προβληματισμούς η άπο-

ψη της Πρότασης ότι ένα στρατιωτικό εγχείρημα δεν 

επιτρέπεται να μένει «στη μέση», αλλ’ επιβάλλεται να 

συνεχισθεί μέχρι τέλους (σελ. 225, πρβλ. και σελ. 219), 

όπως συνέβη, κατά την Πρόταση, και με τον Ναπολέ-

οντα το 1812 στην εκστρατεία κατά της Ρωσίας, μετά 

την κατάληψη του Σμολένσκ (σελ. 235 επ.). Όμως, το 

συγκεκριμένο παράδειγμα για «φυγή προς τα εμπρός» 

δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πειστικό, δεδομένου ότι 

η επιμονή του Ναπολέοντα να συνεχίσει αυτή την 

38 Πρβλ. Διονύσιος Τσιριγώτης, όπ.π. [σημ. 12], σελ. 164.

39   Ιω. Μεταξάς, όπ.π. [σημ. 10], σελ. 84.

εκστρατεία στη Ρωσία οδήγησε εν τέλει στον αποδεκα-

τισμό της στρατιάς του και στην αρχή της πτώσης του, 

καθώς ένα έτος αργότερα, τον Οκτώβριο 1813, υπέστη 

την πρώτη μεγάλη ήττα του στη Λειψία κατά τη λεγόμε-

νη «Μάχη των Εθνών». 

Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μήνα νωρίτερα, 

τον Ιούνιο 1921, οι Σύμμαχοι επέδωσαν κοινή διακοίνω-

ση στην ελληνική κυβέρνηση ότι οι χώρες τους ήταν 

πρόθυμες να μεσολαβήσουν για την ειρήνευση στην 

Εγγύς Ανατολή και ζητούσαν το δυνατόν ταχύτερο την 

απάντηση της Ελλάδας. Μετά 4 ημέρες όμως η απάντη-

ση της ελληνικής κυβέρνησης υπήρξε αρνητική «καθότι 

πάσα επιβράδυνσις των στρατιωτικών […] επιχειρήσεων 

πέραν του υπό του αρχηγού του στρατού υποδειχθησο-

μένου ορίου θέλει διακυβεύσει επί βλάβη της Ελλάδος 

την στρατιωτικήν κατάστασιν…»40. Άλλη μία χαμένη ευ-

καιρία να αποφευχθεί η μικρασιατική καταστροφή…

40   Βλ. τα επίσημα κείμενα σε: Διον. Κόκκινος, όπ.π. [σημ. 28], σελ. 
1299 επ.  Πρβλ. Διονύσιος Τσιριγώτης, όπ.π. [σημ. 12], σελ. 421 επ. και 
Σπ. Β. Μαρκεζίνης, όπ.π. [σημ. 35], σελ. 209 επ. Σημειωτέον ότι και ο 
Ελ. Βενιζέλος είχε προτρέψει την τότε κυβέρνηση στις αρχές Ιουνίου 
1921 να αποδεχθεί τη μεσολάβηση των Συμμάχων, αλλά χωρίς απο-
τέλεσμα (βλ. το έργο: Πώς χάσαμε τη Σμύρνη, με εισαγωγή και επιμ. 
Γεωργίου Π. Μαλούχου, Αθήνα: Αλτερ Εγκο και Τα Νέα, 2018 και 2022, 
σελ. 125 επ.).
Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο βρετανός διπλω-
μάτης Michael Llewellyn Smith, όπ.π. [σημ. 15], οι Βρετανοί επιθυμού-
σαν πράγματι εκείνη την εποχή να «κλείσουν» το Μικρασιατικό, διότι 
θεωρούσαν «δυσοίωνη προοπτική να απωθούνταν οι Ελληνες ξανά 
ώς τη Σμύρνη, οπότε οι συμμαχικές θέσεις στην Κωνσταντινούπολη 
θα έμεναν ακάλυπτες και ευάλωτες» (σελ. 383). Γι’ αυτό οι Σύμμαχοι 
«θα πλησίαζαν την ελληνική κυβέρνηση ζητώντας την εξουσιοδότηση 
να προτείνουν στους Τούρκους έναν διακανονισμό βασισμένο στους 
όρους της συνδιάσκεψης του Λονδίνου, τροποποιημένους προς όφε-
λος της Τουρκίας» (σελ. 390). «Ο Βενιζέλος [όπως σημειώθηκε ήδη] 
έστειλε μήνυμα μέσω της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, συμβου-
λεύοντας την ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί την προσφορά» (σελ. 
396). Ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση με μια μακροσκελή και ευγενική 
νότα απάντησε ότι «για στρατιωτικούς λόγους η επίθεση δεν μπορού-
σε τώρα πια να αναβληθεί…» (σελ. 397), όπως και πράγματι συνέβη 16 
ημέρες αργότερα.
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Οι πολιτικές ευθύνες των μετανοεμβριανών κυβερνή-

σεων

Με βάση τα ανωτέρω, ανακύπτει κατά τη γνώμη μου 

μεγάλη πολιτική ευθύνη ως προς τη μικρασιατική κατα-

στροφή για τις μετανοεμβριανές κυβερνήσεις, οι οποί-

ες ενώ ήδη με την επάνοδο του τότε βασιλέα Κωνστα-

ντίνου μπορούσαν εύκολα να διαπιστώσουν την άρδην 

μεταβολή των γεωπολιτικών συνθηκών εις βάρος της 

Χώρας μας, όμως συνέχισαν  τον καταστροφικό πόλε-

μο και μάλιστα στα ενδότερα της Μικράς Ασίας, χωρίς 

να επιδιώξουν εξ αρχής, όσο ακόμη ήταν καιρός, μιαν 

έντιμη και αξιοπρεπή  ειρήνη με διασφάλιση των εκεί 

ομοεθνών μας41, και τούτο ακόμη και με τη συνεργασία 

του Βενιζέλου, ο οποίος άλλωστε προσφερόταν να ανα-

λάβει τέτοιο ρόλο (βλ. κατωτ., σημ. 56) και θα μπορούσε 

να επιτύχει τον απεγκλωβισμό της ελληνικής Στρατιάς, 

όπως κατάφερε, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, να 

περισώσει με αριστοτεχνικό τρόπο τα ελληνικά συμφέ-

ροντα, εκπροσωπώντας τη Χώρα στη Συνθήκη της Λω-

ζάννης, το 1923. 

Το πρόβλημα των ποινικών ευθυνών και ιδίως το στοι-

χείο του δόλου

Ένα συναφές ερώτημα που εγείρεται είναι εάν αυτές οι 

μεγάλες πολιτικές ευθύνες των μετανοεμβριανών πολι-

τικών για τη μικρασιατική καταστροφή μετουσιώνονται 

41  Για τη σημασία που είχε η μικρασιατική εκστρατεία στην προάσπι-
ση των ομοεθνών και των χριστιανικών πληθυσμών, που διώκονταν 
ανηλεώς από τους Τούρκους Εθνικιστές ήδη από το 1913, βλ. Διονύσι-
ος Τσιριγώτης, όπ.π. [σημ. 12], σελ. 143 και σημ. 44, σελ. 180 και σημ. 
119, σελ. 408 και σημ. 37, 439 και σημ. 23. Επίσης: Αγγελος Συρίγος 
και Ευάνθης Χατζηβασιλείου, όπ.π. [σημ. 6], σελ. 38 επ., όπου μάλιστα 
υπογραμμίζεται (σελ. 41), ότι η προστασία των Ελλήνων Μικρασιατών 
ήταν «ο λόγος για τον οποίο ο Ελευθέριος Βενιζέλος προσανατολί-
στηκε αμέσως μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 
στη διεκδίκηση της Ιωνίας». 

και σε ποινικές ευθύνες, ικανές να συσχετισθούν με το 

έγκλημα της εσχάτης προδοσίας.

Η απάντηση είναι κατά τη γνώμη μου αρνητική:

Ως προς την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος 

της εσχάτης προδοσίας, η κατηγορία δεν ευσταθεί, 

διότι, πέραν των άλλων, το ά. 123 παρ. 4 Ποινικού Νό-

μου 1834, με το οποίο παραπέμφθηκαν να δικασθούν οι 

οκτώ κατηγορούμενοι, προέβλεπε προσπάθεια απόσπα-

σης τμήματος του Ελληνικού Κράτους προς όφελος ξέ-

νης επικρατείας, ενώ τα μικρασιατικά εδάφη ουδέποτε 

περιήλθαν στο Ελληνικό Κράτος42.

Αλλά και ως προς την υποκειμενική υπόσταση του 

εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας, το έγκλημα αυτό 

προϋποθέτει πρόθεση τέλεσης του αδικήματος, δηλ. 

γνώση και θέληση να προδώσει κανείς την πατρίδα 

του, π.χ. οδηγώντας την ηθελημένα στην καταστροφή. 

Οσα όμως σοβαρότατα λάθη και αν έγιναν από τους 

μετανοεμβριανούς πολιτικούς (και ο Γούναρης στη δεύ-

τερη από συνομιλίες του με τον Μεταξά παραδέχθη-

κε ότι «ηπατήθην από τας διαβεβαιώσεις των στρατι-

ωτικών»43), δεν είναι νομικά ορθό να ερμηνευθούν ότι 

εμπεριέχουν το στοιχείο του δόλου, έστω και ενδεχόμε-

νου, προς τέλεση εσχάτης προδοσίας κατά της Χώρας. 

Οι καταδικασθέντες πολιτικοί και στρατιωτικοί, φαίνε-

ται να πίστευαν έως το τέλος ότι ενεργούσαν για 

42   Για τον εν γένει σχολιασμό των κατηγοριών που απαγγέλθηκαν 
κατά των 8 καταδικασθέντων βλ. Θανάσης Διαμαντόπουλος, όπ.π. 
[σημ. 24], σελ. 101 επ. 

43  Ιω. Μεταξάς, όπ.π. [σημ. 10], σελ. 85. Ακόμη και τον Μάιο 1922, 
ο στρατηγός Χατζηανέστης,  αναλαμβάνοντας Αρχιστράτηγος της 
Μικρασιατικής Στρατιάς στη θέση του παραιτηθέντος Παπούλα, απο-
φάνθηκε με αυταρέσκεια, ότι οποιαδήποτε τουρκική επίθεση θα απο-
κρουσθεί, και τούτο ενώ ήδη ο ελληνικός στρατός ήταν υπό διάλυση, 
και δη, κατά την Πρόταση (σελ. 265), σαν «σάπιο» μήλο…  



2022 (12) CRIME AND PUNISHMENT

 93 

το καλό της πατρίδας τους και αυτό πρέπει να τους 

αναγνωρισθεί.

 Οι όποιες αγνές αυτές προθέσεις των καταδικασθέ-

ντων για την προώθηση του ιδεώδους της Μεγάλης 

Ιδέας και για την προάσπιση των δικαίων που είχαν οι 

Ελληνες της Μικράς Ασίας στις ζωές και τις περιουσί-

ες τους είναι βέβαιο ότι συμπλέκονταν στη σκέψη των 

καταδικασθέντων και με ορισμένα άλλα υποκειμενικά 

στοιχεία όπου κυριαρχούσε η εγωκεντρική συνιστώσα. 

Ιδίως φαίνεται να κυριαρχούσε στη σκέψη τους ο φό-

βος ότι σε περίπτωση απόσυρσης των ελληνικών στρα-

τευμάτων από τη Μικρά Ασία ενδέχεται να κατηγορού-

νταν ως προδότες και να σημειωνόταν κατάρρευση όχι 

μόνο της κυβέρνησής τους, αλλά 

και του ίδιου του κωνσταντινικού καθεστώτος. Ο φόβος 

αυτός για το «πολιτικό κόστος» διαφαίνεται άλλωστε 

και στις συνομιλίες που είχαν ο Γούναρης και οι συνερ-

γάτες του με τον Ιωάννη Μεταξά44.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι οι σκέψεις αυτές πόρρω 

απέχουν από την ενσυνείδητη πρόθεση, έστω και με εν-

δεχόμενο δόλο45, που θα μπορούσε να αποδοθεί στους 

καταδικασθέντες ότι π.χ., κατά το κατηγορητήριο, 

«εκουσίως και εκ προθέσεως υποστηρίξατε την εισβο-

λήν ξένων στρατευμάτων, ήτοι του τουρκικού 

44  Χαρακτηριστικό είναι εδώ τα όσα είπε ο Πέτρος Πρωτοπαπαδά-
κης σε συνομιλία του με τον Ιωάννη Μεταξά την 25.9.1921: «Και ένα 
άλλο ακόμη, μου λέγει ο κ. Πρωτοπαπαδάκης. Αν αποσυρθώμεν του 
πολέμου της Μ. Ασίας ποία θα ήτο η εντύπωσις εν Ελλάδι; Δεν θα μας 
συνεπάρη η οργή του κόσμου; Δεν εννοώ την Κυβέρνησιν, εννοώ το 
καθεστώς. Φαντάζεσαι, ότι θα γλυτώση ο Βασιλεύς;»  -Ιω. Μεταξάς, 
όπ.π. [σημ. 10], σελ. 87-88.  
 
45 Πρβλ. όμως και το δημοσίευμα του Γ.Θ. Μαυρογορδάτου στην 
«Καθημερινή» της 23.11.2008, με τίτλο: Ασύγγνωστη αμέλεια ή 
και ενδεχόμενος δόλος, διαδικτυακά: https://www.kathimerini.gr/
politics/341166/asyggnosti-ameleia-i-kai-endechomenos-dolos/ 

εθνικιστικού στρατού, εις την επικράτειαν του Βασιλεί-

ου» (πρβλ. ανωτ., σημ. 42).    

Ο απαράδεκτος τρόπος με τον οποίο διεξήχθη η Δίκη 

των Εξι

Όμως, υπάρχει και μία άλλη παράμετρος αυτής της Δί-

κης των Εξι που πρέπει εδώ να προβληματίσει: Η δίκη 

τους έγινε κατά τρόπο απαράδεκτο, που εμπόδισε κα-

ταφανώς την απόδειξη της όποιας αθωότητάς τους, χω-

ρίς δηλ. να τηρηθούν ούτε κατ’ ελάχιστον οι εγγυήσεις 

μιας δίκαιης δίκης, κατά την έννοια που έχει αποκτήσει 

ο όρος αυτός με βάση το ά. 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβα-

σης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η παράβαση της οποί-

ας αποτελεί άλλωστε, κατά το ισχύον δίκαιο (ά. 525 περ. 

6 ΚΠΔ), λόγο επανάληψης της διαδικασίας. 

Υπενθυμίζεται ειδικότερα ότι για τη «Δίκη των Εξι» συ-

στήθηκε ad hoc Εκτακτο Επαναστατικό Στρατοδικείο, 

αποστερώντας έτσι τους κατηγορουμένους από τον 

εκ του Συντάγματος φυσικό τους δικαστή, που ήταν η 

Εθνική Αντιπροσωπεία, δηλ. η Εθνοσυνέλευση, και με 

βάση τον νόμο περί ευθύνης Υπουργών του 1877, όπως 

ίσχυε το 1922. Επίσης, το δικαστήριο αυτό συγκροτήθη-

κε από αξιωματικούς, οι περισσότεροι των οποίων είχαν 

τη δεδηλωμένη «εμπιστοσύνη» της Επαναστατικής Επι-

τροπής που οργάνωσε τη δίκη, άρα χωρίς τα εχέγγυα 

της αμεροληψίας46. Περαιτέρω, το κατηγορητήριο δεν 

ήταν εξειδικευμένο κατά κατηγορούμενο και, ακόμη, 

δεν δόθηκε στους κατηγορουμένους η δυνατότητα 

να έχουν στη διάθεσή τους και να χρησιμοποιήσουν/ 

επικαλεσθούν διπλωματικά και άλλα συναφή έγγραφα, 

ούτε να έχουν δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας ή αναιρε-

46 Πρβλ. Θανάσης Διαμαντόπουλος, όπ.π. [σημ. 24], σελ. 123 επ.

https://www.kathimerini.gr/politics/341166/asyggnosti-ameleia-i-kai-endechomenos-dolos/
https://www.kathimerini.gr/politics/341166/asyggnosti-ameleia-i-kai-endechomenos-dolos/
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τική διαδικασία, αλλ’ ούτε και να έχουν άνεση χρόνου 

προς πλήρη υπεράσπιση του εαυτού τους σε μια τόσο 

σοβαρή υπόθεση, που διήρκεσε μόλις 15 ημέρες. Περαι-

τέρω, επιχειρήθηκε η στήριξη της κατηγορίας σε μάρ-

τυρες διαβλητούς, που ήθελαν να αποσείσουν τις δικές 

τους βαρύτατες ευθύνες, όπως ο στρατηγός Παπούλας 

που κατέθεσε κατά του διαδόχου του στο μέτωπο κα-

τηγορουμένου στρατηγού Χατζηανέστη. Και τέλος, επι-

βλήθηκε θανατική ποινή στην τότε πολιτική ηγεσία των 

αντιβενιζελικών, ενώ με το Σύνταγμα του 1911, ά. 18, είχε 

καταργηθεί η επιβολή θανατικής ποινής για όλα τα πο-

λιτικά εγκλήματα, άρα και για την εσχάτη προδοσία47. 

Επρόκειτο δηλ. στην πραγματικότητα για μια δίκη πα-

ρωδία ή ακόμη, όπως χαρακτηριστικά σημειώθηκε, για 

έναν κατ’ αποτέλεσμα δικαστικό φόνο48, καθώς πέρα 

από τον τρόπο διεξαγωγής της, υπηρετούσε εν τέλει τις 

πολιτικές σκοπιμότητες της λεγόμενης Επαναστατικής 

Επιτροπής, που είχε ως προειλημμένη απόφαση την 

εκτέλεση των «Εξι»49.  

47 Βλ. ιδίως Κωνστ. Μποτόπουλος, επίμετρο στο έργο: Θανάσης Δια-
μαντόπουλος, όπ.π. [σημ. 24], σελ. 257 επ. και Νικ. Βασιλάτος, Η Δίκη 
των Εξι, Νεοελληνική Τραγωδία, στο συλλογικό έργο: Τα Ενοχα Μυ-
στικά της Μικρασιατικής Καταστροφής, στη σειρά «Ιστορικά Παρα-
σκήνια», αρ. 1, έκδ. της εφημ. «Ελεύθερος Τύπος» της 31.8.2016, σελ. 
49—69: 59 επ. Βλ. επίσης την ήδη αναφερθείσα [ανωτ., σημ. 12] αξι-
όλογη εργασία της Χαρίκλειας Δημακοπούλου, ιδίως σελ. 95 επ. και 
108 επ., αλλά και την άποψη του Γιάννη Καψή ότι «η δίκη, με εξαίρεση 
τις δικονομικές παραμέτρους που τροποποίησε η Επανάσταση επανα-
στατικώ δικαίω, διεξήχθη άψογα» -βλ. Γιάννη Π. Καψή, Η Δίκη των Εξι, 
Αθήνα: εκδ. Πεδίο 2022 (α’ έκδ. 2011), σελ. 30.  
 
48   Ο χαρακτηρισμός αυτός αποδίδεται στον τότε βρετανό πρεσβευ-
τή στην Ελλάδα Φράνσις Λίντλεϋ, που αξιολόγησε έτσι την ενδεχό-
μενη επιβολή και εκτέλεση θανατικής ποινής στους υπό κατηγορία 
πολιτικούς και στρατιωτικούς -βλ. Θανάσης Διαμαντόπουλος, όπ.π. 
[σημ. 24], σελ. 148 και σημ. 74.

49  Είναι αξιοσημείωτο εδώ το γεγονός ότι στο «Διάγγελμα της Επα-
ναστάσεως [=Επαναστατικής Επιτροπής] προς τον λαόν», που φαίνε-
ται να συνέταξε ο Γεώργιος Παπανδρέου ως πολιτικός σύμβουλος 
των επαναστατών και που υπογράφεται από τους Γονατά, Πλαστήρα, 
Σακελλαρόπουλο, Χατζηκυριάκο και Φωκά (δημοσιεύθηκε 

Φωτοτυπία από την πρώτη σελίδα της (αντιβενιζελικής) εφη-
μερίδας "Καθημερινή" της 1.11.1922, με ολοσέλιδη παρουσίαση 
πληροφοριών και αντιπαραθέσεων από τη Δίκη που είχε ξεκι-
νήσει την προηγούμενη ημέρα. Το δημοσίευμα εμπλουτίζεται 
και με τα πορτραίτα πέντε από τους πρωταγωνιστές εκείνης της 
ημέρας: από αριστερά και επάνω, του προέδρου του στρατο-
δικείου Αλ. Οθωναίου, του Επαν. Επιτρόπου Ιωάννη Ζουρίδη, 
των εκ των κατηγορουμένων Νικ. Στράτου και Δημ. Γούναρη, 
καθώς και ενός αξιωματικού, του ταγ/χη Ιω. Διαμαντόπουλου, 
που δημιούργησε επεισόδιο κατά τη διάρκεια της διαδικασί-
ας (Η φωτοτυπία της εφημερίδας υπάρχει στο έργο του Βα-
σίλη Τζανακάρη: Εις θάνατον! Η Δίκη και η Εκτέλεση των Εξι 
μέσα από τα Πρακτικά, τα Παραλειπόμενα και τα “Ψιλά“ των 
Εφημερίδων, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009, στη 10η σελίδα του 
ένθετου με φωτογραφικό υλικό, αμέσως μετά τη σελ. 352). 
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Επιπλέον και ο Τύπος της εποχής, ιδίως ο βενιζελικός, 

πρωτοστατούσε σε μία θυελλώδη εκστρατεία συκο-

φάντησης των κατηγορουμένων και εκφοβισμού των 

υποστηρικτών τους. Επηρέαζε έτσι την κοινή γνώμη 

και τους ίδιους τους στρατοδίκες (όσο και αν ήσαν ήδη 

προκατειλημμένοι) εις βάρος των κατηγορουμένων 

και προδίκαζε την εις θάνατον καταδίκη τους, καθώς 

τους θεωρούσε ήδη -πριν από τη δικαστική απόφαση 

περί της ενοχής τους- ως ενόχους. Ακόμη και το έγκυρο 

«Ελεύθερον Βήμα» στο φύλλο του της 31.10.1922 αναφέ-

ρει στο κύριο άρθρο του, δίκην λαϊκού δικαστηρίου, και 

τα εξής: «Ουδεμία απολογία, ουδεμία δικαιολογία, ου-

δέν επιχείρημα, ουδέν ελαφρυντικόν, ουδεμία υπερά-

σπισις δύναται να ληφθή υπ’ όψιν υπό του λαού [υπέρ 

των κατηγορουμένων]. Πας όστις ήθελε επιχειρήση να 

υπερασπισθή είτε δια λόγων είτε δι’ έργων τους κατη-

γορουμένους δεν είνε συνήγορος, αλλά είνε συνένοχος 

αυτών (sic) και θα υποστή αμέσως εις την συνείδησιν 

του λαού την αυτήν με εκείνους καταδίκην (sic). Ο λαός 

δεν γνωρίζει πλέον κατηγορουμένους, αλλά μόνον 

ενόχους (sic) και δεν εννοεί άλλο δικαστήριον ειμή το 

δικαστήριον της συνειδήσεώς του. Εις το δικαστήριον 

του κ. Οθωναίου [=του Προέδρου του Εκτάκτου Στρατο-

δικείου] χορηγεί ουχί δικαστικήν εξουσίαν, αλλά μόνον 

σε όλες τις εφημερίδες την 5.10.1922, αλλά και στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ΦΕΚ Α’ 189/5.10.1922), περιέχονται και οι ακόλουθες 
φράσεις, ενδεικτικές του τι θα επακολουθούσε μετά από 1,5 μήνα: «Η 
Επανάστασις αποβλέπει εις συναδέλφωσιν του πλανηθέντος λαού, ο 
οποίος υπέστη υπό των αναξίων Αρχόντων, τας σκληροτάτας θυσίας 
αίματος, χρήματος και τιμής. Αλλά θεωρεί επιβεβλημένην την παρα-
δειγματικήν ποινικήν τιμωρίαν των “Eχθρών της Πατρίδος” (sic), εις 
τους οποίους οφείλεται η κατάρρευσις του Μικρασιατικού μετώπου 
[…], καθώς και τον οριστικόν, ηθικόν και πολιτικόν θάνατον (sic) των 
πρωταγωνιστών της καταστροφής» -βλ. Γιώργου Καραγιάννη, Η επα-
νάσταση του 1922 – Απόφαση για σκληρή τιμωρία των ενόχων, στο 
συλλογικό έργο: Η δίκη των «έξι», στη σειρά: Οι Μεγάλες Δίκες, Αθή-
να: εκδ. Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, Φεβρ. 2011, σελ. 47-114: 55. 
Πρβλ. και Σωτ. Ριζάς, όπ.π. [σημ. 5], σελ. 345.

εκτελεστικήν» (sic)50.

Η αρεοπαγιτική απόφαση για τους «Εξι» ως συμβολή 

στην Εθνική Συμφιλίωση

Πέρα όμως από το νομικό σκέλος της υπόθεσης, σημα-

ντικό είναι και κάτι ακόμη, που ορθά αναφέρεται στην 

εισαγγελική πρόταση (σελ. 317), έστω και αν δεν προ-

βλέπεται από τη νομοθεσία μας ως λόγος επανάληψης 

της διαδικασίας: «Λόγοι περαιτέρω ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜ-

ΦΙΛΙΩΣΕΩΣ [τα κεφαλαία γράμματα στο πρωτότυπο] 

επιβάλλουν να κηρυχθούν [οι καταδικασθέντες] αθώοι 

προκειμένου να κλείσει οριστικά αυτή η πληγή που κα-

ταταλαιπώρησε στο παρελθόν το Εθνος». Αλλωστε, θα 

προσέθετα, οι καταδικασθέντες δεν ήσαν οι μόνοι που 

έκαναν σοβαρά λάθη. Σφάλματα ασφαλώς έγιναν κατά 

την ίδια περίοδο και από την πλευρά των βενιζελικών, 

λόγω του φανατισμού χωρίς όρια που είχε επικρατήσει 

τότε και στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. 

 Ειδικότερα, λόγω του Εθνικού Διχασμού που άρχισε 

να λαμβάνει οξύτατες διαστάσεις από το 1915 και εξής, 

αρχικά (1915-1917) υπήρξαν διώξεις βενιζελικών και στη 

συνέχεια (1917-1920) αντιβενιζελικών51, με εκατέρω-

θεν εκτοξευόμενες κατηγορίες περί «προδοτών»52 που 

ασφαλώς δημιούργησαν ένα δηλητηριώδες κλίμα για 

ανηλεή δίωξη πολιτικών αντιπάλων ή ακόμη και για τη 

50 Βλ. Γιούλη Κόκκορη, Πώς είδε ο Τύπος τη Δίκη των «έξι», στο συλ-
λογικό έργο για τις Μεγάλες Δίκες, όπ.π. [σημ. 49], σελ. 115-142: 118 επ.

51 Διονύσιος Τσιριγώτης, όπ.π. [σημ. 12], σελ. 357 επ. και σημ. 24 και 29.

52 Θανάσης Διαμαντόπουλος, όπ.π. [σημ. 24], σελ. 81 επ., όπου και πα-
ράθεση/ ανάλυση τέτοιων κατηγοριών περί «προδοσίας» και από τις 
δύο πλευρές των πολιτικών αντιπάλων. Πρβλ. και Γιώργος Θ. Μαυρο-
γορδάτος, 1915. Ο Εθνικός Διχασμός, Αθήνα: εκδ. Πατάκη, 20154, σελ. 
311 επ., όπου γίνεται λόγος για «κλίμα άκρατης μισαλλοδοξίας» και 
παρέχονται συγκεκριμένα παραδείγματα. 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 96 

φυσική τους εξόντωση (π.χ. δολοφονίες Ιωνα Δραγούμη 

το 1920 από τους βενιζελικούς και Ανδρέα Καβαφάκη 

το 1922 από τους αντιβενιζελικούς). Το κλίμα αυτό ενι-

σχυόταν περαιτέρω με καθημερινά τοξικότατα δημοσι-

εύματα του Τύπου και των δύο παρατάξεων53.

53  «Ημείς», έγραφε ο Γεώργιος Βλάχος την 27.12.1920 στην εφημ. «Κα-
θημερινή», «δεν θέλομεν τον κ. Ε. Βενιζέλον. Γνωρίζομεν ότι ο 

Η κατάσταση αυτή του αδυσώπητου φανατισμού ανα-

πτύχθηκε, λοιπόν, και στις δύο όχθες του πολιτικού 

συστήματος εκείνης της εποχής, δηλ. τόσο των βενιζε-

λικών, όσο και των αντιβενιζελικών. Οδήγησε, δε, τους 

πρωταγωνιστές της να έχουν μια θολή εικόνα της πραγ-

ματικότητας, αλλοιωμένη από τις επιδράσεις του θυμι-

κού τους και μακριά από κάθε είδους ορθολογική και 

νηφάλια προσέγγιση, γεγονός το οποίο, βέβαια, οδήγη-

σε σε θανάσιμα λάθη. Πολλά από τα λάθη αυτά αφο-

ρούν τους τότε κυβερνώντες αντιβενιζελικούς, όπως 

π.χ. η μοιραία απόφαση του Στρατηγείου της Κιουτά-

χειας για προέλαση στον Σαγγάριο και την Αγκυρα, για 

την οποία έγινε ήδη λόγος ανωτέρω. Όμως υπήρξαν και 

λάθη (έστω ολιγότερα και μικρότερης βαρύτητας), που 

έγιναν από τους βενιζελικούς, και που ορθά επισημαί-

νονται από την Πρόταση. Κυρίως δηλ. υπήρχαν ήδη από 

τον Μάιο 1919, με την αποβίβαση των ελληνικών στρα-

τευμάτων στη Σμύρνη κατόπιν προτροπής των Βρετα-

νών στον Βενιζέλο (σελ. 164), κάποιες ανησυχητικές εν-

δείξεις για την πορεία της εκστρατείας λόγω 

άνθρωπος αυτός εκπροσωπεί την βίαν, τον φόνον, τον διωγμόν, την 
δήωσιν, την υπό των φίλων του σπατάλην του δημοσίου χρήματος, 
την υπό των οπαδών του διαχείρισιν της εξουσίας κατά τον πλέον 
βάρβαρον, τον πλέον άθλιον τρόπον» (Γ.Α. Βλάχος, Πολιτικά Αρθρα, 
Αθήναι: εκδ. Γαλαξίας, 1961, σελ. 11 επ. με τον τίτλο: «Χωρίς Πάθος» !). 
Όμως και οι βενιζελικοί δεν υπολείπονταν σε  σφοδρότητα κατά του 
βασιλέα Κωνσταντίνου. Στο διάγγελμα που εξέδωσαν από τη Θεσ-
σαλονίκη ο Βενιζέλος, ο Κουντουριώτης και ο Δαγκλής για να κηρύ-
ξουν τον Κωνσταντίνο έκπτωτο από τη βασιλεία (τον αποκαλούσαν 
μάλιστα «αιμοσταγή»!), ανέφεραν και τα εξής: «Όπως επιβάλη την 
τυραννίδα του [ο Κωνσταντίνος] δεν εδίστασε να θυσιάση τα υπέρτα-
τα συμφέροντα του ελληνισμού εις τους εθνικούς ανταπαιτητάς μας 
με την πρόθεσιν να βοηθήση την γερμανικήν νίκην, εφ ής και μόνης 
ηδύνατο να εδραιώση την ελέω Θεού βασιλείαν του» (Αλέξανδρος 
Κοτζιάς, Ο Εθνικός Διχασμός. Βενιζέλος και Κωνσταντίνος, στη σειρά 
«Φοβερά Ντοκουμέντα», Αθήνα: εκδ. Φυτράκης και Δημοσιογραφι-
κός Οργανισμός Λαμπράκη, 2011, σελ. 9).

Ο χώρος όπου έγινε η εκτέλεση των "Έξι", στην περιοχή Γουδή. 
Σήμερα, ο χώρος αυτός έχει διαμορφωθεί σε αλσύλλιο και βρί-
σκεται επί της οδού Αναστάσεως 40 και Αρτέμιδος, στον Δήμο 
Χολαργού Παπάγου. Τα σημεία όπου έγινε η εκτέλεση του καθε-
νός από τους έξι κατηγορουμένους προσδιορίζονται από αντί-
στοιχα κενοτάφια που φέρουν το όνομά τους (στη φωτογραφία 
εμπρός φαίνεται το κενοτάφιο του Γ. Μπαλτατζή), καθώς και 
από ισάριθμα κυπαρίσσια πίσω από κάθε κενοτάφιο. Στο βάθος 
αριστερά διακρίνεται αμυδρά ο ναός "της Αναστάσεως", που 
ανεγέρθηκε με εράνους σε σχέδια του Αναστασίου Ορλάνδου 
το 1937 εις μνήμην των εκτελεσθέντων (φωτογραφία από το 
προσωπικό αρχείο του γράφοντος).  
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της αναπτυσσόμενης τότε αντίδρασης του Κεμάλ54, 

γεγονός που ίσως θα έπρεπε να είχε κινητοποιήσει τον 

Βενιζέλο στη διαμόρφωση, εγκαίρως, ενός «Σχεδίου Β» 

για απεμπλοκή της Χώρας από το συνεχώς επιδεινού-

μενο (λόγω Κεμάλ) μικρασιατικό μέτωπο (σελ. 182 επ.). 

Πάντως, είναι γεγονός ότι κατ’ εκείνη την εποχή η κα-

τάσταση φαινόταν να είναι ακόμη για την Ελλάδα υπό 

πλήρη έλεγχο55, γι’ αυτό άλλωστε και ο Βενιζέλος εβε-

βαίωνε επισήμως ως πρωθυπουργός, π.χ. τον Τσώρτσιλ 

στις 19.3.1920, ότι η Ελλάδα είναι απολύτως ικανή να 

επιβάλει με μόνο τα δικά της στρατεύματα τους όρους 

της Συνθήκης των Σεβρών στις εμπλεκόμενες περιοχές 

(Θράκη και Μικρά Ασία) και ότι ο πόλεμος με τον Κε-

μάλ θα είναι βραχείας διάρκειας (σελ. 181). Εξάλλου, 

είναι επίσης βέβαιο ότι η αρχική ένοπλη αντίδραση του 

Κεμάλ τον Μάιο 1919 είχε προκαλέσει τη δυσφορία των 

Συμμάχων, ιδίως των Αγγλογάλλων, και ότι μόλις 

54 Στα προβλήματα που υφείρπαν για την Ελλάδα και για τη Μικρά 
Ασία κατά τη διετία από τη σύγκληση του Συνεδρίου Ειρήνης στο 
Παρίσι έως τις ελληνικές εκλογές του Νοεμβρίου 1920 είναι αφιερω-
μένο και το ενδιαφέρον έργο: Κώστας Μ. Σταματόπουλος, όπ.π. [σημ. 
9], ιδίως σελ. 93, όπου και ορισμένα επιγραμματικά συμπεράσματα.  
Επίσης, μια σύνοψη των προβλημάτων αυτών υπάρχει και στα έργα: 
Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Επίτομος Ιστορία της εις Μικράν Ασίαν 
Εκστρατείας 1919-1922, Αθήναι: Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, 1967, 
σελ. 73 και Φοίβος Ν. Γρηγοριάδης, Διχασμός – Μικρά Ασία 1909-
1930, τ. Α’, Αθήνα: εκδ. Κεδρηνός, 1971, σελ. 425 επ..

55   Όπως σημειώνει πάντως εν προκειμένω ο στρατιωτικός Ξενοφών 
Στρατηγός, που μάλιστα καταδικάσθηκε κατά τη «Δίκη των Εξι» σε 
ισόβια δεσμά ως συνυπαίτιος της μικρασιατικής καταστροφής, «ως 
ήτο τότε η εν Μικρά Ασία στρατιωτική κατάστασις, ηδύνατο ακόμη 
ευκόλως να διαλύση [η Ελλάς] τας Κεμαλικάς οργανώσεις και να 
επιβάλη τους όρους της κατά τρόπον, ώστε δια μακρόν διάστημα 
χρόνου  να αποβή αδύνατος πάσα σοβαρά στρατιωτική ενέργεια 
εκ μέρους των Τούρκων…» -βλ. Διονύσιος Τσιριγώτης, όπ.π. [σημ. 12], 
σελ. 168 και σημ. 99, με παραπομπή στο έργο του Ξεν. Στρατηγού: Η 
Ελλάς εν Μικρά Ασία, Αθήνησι, 1925, σελ. 89-91. Ανάλογες σκέψεις 
ότι η εκστρατεία της Μικράς Ασίας είχε αρχικά προοπτικές επιτυχίας, 
υποστηρίζονται και στο έργο: Αγγελος Συρίγος και Ευάνθης Χατζηβα-
σιλείου, όπ.π. [σημ. 6], σελ. 79, αλλά και σελ. 104 επ., 136, όπου γίνεται 
πληρέστερη στάθμιση των δεδομένων και συνάγονται επιφυλακτικό-
τερα συμπεράσματα.

φάνηκαν τα πρώτα σημεία πως ο πόλεμος στη Μικρά 

Ασία γινόταν για την Ελλάδα αδιέξοδος, τον Ιανουάριο 

1921, ο Βενιζέλος υποστήριξε τη σύμπτυξη του μετώπου 

στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης56, βρίσκοντας σύμ-

φωνο σε αυτό και τον αντιβενιζελικό Δημήτριο Ράλλη. 

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή για έγκαιρη και αξιοπρε-

πή αποχώρηση προσέκρουσε στην αντίδραση του Δημ. 

Γούναρη, ο οποίος αναλαμβάνοντας την πρωθυπουργία 

«έκλινε οριστικά προς την υιοθέτηση της επιθετικής πο-

λεμικής τακτικής»57. Ας σημειωθεί πάντως εδώ ότι η φι-

λοπόλεμη αυτή γραμμή του αντιβενιζελικού στρατοπέ-

δου δεν υπήρχε εξ αρχής, αλλ’ άρχισε να αναφαίνεται 

«μόνο στα μέσα του 1920, όταν η σύναψη της Συνθήκης 

56   Βλ. Κ. Σβολόπουλο, κατωτ., σημ. 57. Ωστόσο οι ιδέες αυτές του 
Βενιζέλου δεν βρήκαν απήχηση στους βουλευτές του κόμματός του, 
οι οποίοι κατά τη σχετική συζήτηση στη Βουλή την 25.1.1921 ετάχθη-
σαν αναφανδόν δια του τότε προεδρεύοντος του Κόμματος των 
Φιλελευθέρων Π. Δαγκλή υπέρ της συνέχισης του πολέμου -βλ. Δι-
ονύσιος Τσιριγώτης, όπ.π. [σημ. 12], σελ. 375-376 και Θανάσης Διαμα-
ντόπουλος, όπ.π. [σημ. 24], σελ. 132 επ. Όπως ειδικότερα επισημαίνει 
ο Παν. Μαυρέλης, «η δυναμική που είχε αναπτυχθεί στους κόλπους 
του ελληνικού αστισμού, εξαιτίας του παροξυσμού της Μεγάλης Ελ-
λάδας, καθιστούσε οποιαδήποτε αναδίπλωση [από το μικρασιατικό 
μέτωπο] συνώνυμη της εθνικής προδοσίας. Αυτό καταδεικνύει τόσο 
η αντιπολιτευτική τακτική των Φιλελευθέρων, που υπερθεμάτιζαν σε 
αδιαλλαξία, όσο και η περίπτωση του αντιβενιζελισμού, που αν και 
αντίθετος με την εκστρατεία, όταν ανέλαβε την εξουσία, δεν διανοή-
θηκε να τη σταματήσει» -βλ. Παναγιώτης Μαυρέλης, Βενιζελικοί ενα-
ντίον Κωνσταντινικών, στο συλλογικό έργο για τα Ενοχα Μυστικά της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, όπ.π. [σημ. 47], σελ. 4-24: 19-20. 

57  Κωνστ. Σβολόπουλος, όπ.π. [σημ. 20], σελ. 151 και 160-161. Για το 
θέμα αυτό ο Σβολόπουλος έχει συγγράψει και μονογραφία με τίτλο: 
Η απόφαση για επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία, 
Αθήνα: Ικαρος, 2009.
 Σημειώνεται ότι η άρνηση αυτή του Γούναρη εξηγείται ίσως από το 
γεγονός ότι οι αντιβενιζελικοί  δεν ήθελαν να τους αποδοθεί η ευθύνη 
για «απώλεια εθνικού εδάφους» (έστω και αν αυτό ήταν εκτός της 
Συνθήκης των Σεβρών!) ή και για «εγκατάλειψη» των εκεί ελληνικών 
πληθυσμών στις διαθέσεις των Τούρκων Εθνικιστών -βλ. Ραϋμόνδος 
Αλβανός, Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα κατά την εποχή του 
Εθνικού Διχασμού (1915-1922), στο συλλογικό έργο για τις Μεγάλες 
Δίκες, όπ.π. [σημ. 49], σελ. 9-36: 27.
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των Σεβρών δημιούργησε την εντύπωση ότι ο Βενιζέλος 

είχε πραγματοποιήσει το όραμα της “Eλλάδας των δύο 

ηπείρων και των πέντε θαλασσών”. Παραδόξως [όμως] 

η αποδοχή αυτή ήρθε σε μια στιγμή που άρχιζαν -ή θα 

έπρεπε να αρχίζουν- να γίνονται αντιληπτά τα όρια και 

το κόστος της πολιτικής αυτής…»58.  

Αποτίμηση της αρεοπαγιτικής απόφασης για τη Δίκη 

των «Εξι»

Η ύπαρξη λαθών και αντίστοιχων πολιτικών ευθυνών, 

μικρότερων ή μεγαλύτερων, και από τις δύο πλευρές 

αναδεικνύει όμως και τη σωφροσύνη, θα έλεγα, με την 

οποία κινήθηκε η (τελική) αρεοπαγιτική απόφαση Συμ-

βΑΠ 1675/2010 ως προς τη λεγόμενη «αθώωση» των Εξι. 

Ενώ, δηλ., στην αρχική απόφαση του αρεοπαγιτικού 

Τμήματος σε Συμβούλιο (πρβλ. και ανωτ., σημ. 1) έγινε 

προσπάθεια να προσεγγισθεί η υπόθεση υπό το πρίσμα 

της ουσιαστικής της βασιμότητας και να εξετασθεί εάν 

τα προσκομισθέντα νέα στοιχεία επιτρέπουν την κατάρ-

γηση της καταδικαστικής απόφασης και την απόφανση, 

κατ’ ά. 525 παρ. 1 περ. 2 ΚΠΔ, ότι «αυτός που καταδι-

κάστηκε είναι αθώος» (το ερώτημα αυτό απαντήθηκε 

στην απόφαση καταφατικά), στη συνέχεια, όταν με την 

υπόθεση ασχολήθηκε κατά παραπομπή η τακτική Ολο-

μέλεια του Αρείου Πάγου, αυτή ακολούθησε μια διαφο-

ρετική προσέγγιση: Απέφυγε να αναφερθεί σε θέματα 

ουσίας και προτίμησε να υποδείξει στο διατακτικό της, 

για την περίπτωση αποδοχής της αίτησης για επανά-

ληψη της διαδικασίας, τη βάση την οποία προσφέρει η 

δικονομική δικλίδα για παύση της ποινικής δίωξης λόγω 

παραγραφής (ά. 368 περ. β’ ισχύοντος ΚΠΔ) και η οποία 

58   Σωτ. Ριζάς, όπ.π. [σημ. 5], σελ. 12. 

ναι μεν οδηγεί επίσης σε κάποια μορφή «αθώωσης»59 

(κατ’ αντιδιαστολή προς την καταδίκη), αλλά χωρίς να 

υπεισέρχεται σε θέματα ουσίας και χωρίς να χρειάζεται 

να τάμει υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς το ζήτημα 

του εάν και ποιος και πόσο πολύ φταίει για τα όποια 

διαπραχθέντα εγκλήματα, πράγμα το οποίο εν τελευ-

ταία αναλύσει είναι θέμα των ιστορικών και όχι ενός 

δικαστηρίου.  

Αλλωστε, σε μια τέτοια τελική αξιολόγηση από την Ιστο-

ρία ίσως θα ήταν χρήσιμο να τεθούν στην πλάστιγγα και 

κάποια «θετικά» στοιχεία, εάν μπορούν να χαρακτηρι-

σθούν έτσι, της μικρασιατικής καταστροφής, ιδίως δηλ. 

το γεγονός, ότι, ως απότοκο αυτής της καταστροφής 

δημιουργήθηκε στον ελληνικό χώρο, λόγω της ανταλλα-

γής των πληθυσμών, ένα από τα ομοιογενέστερα εθνικά 

κράτη της Ευρώπης, ενισχυμένο μάλιστα με ανθρώπους 

εξαιρετικά δημιουργικούς, αγρότες 

59 Θέτω τον όρο «αθώωση» εντός εισαγωγικών, διότι σύμφωνα με την 
κρατούσα γνώμη κατά ερμηνεία του παλαιού ά. 370 ΚΠΔ (ήδη, μετά 
το 2019, του ά. 368), οι αθωωτικές αποφάσεις αφορούν περιπτώσεις 
στις οποίες κρίνεται ότι η προσαπτόμενη στον κατηγορούμενο πράξη 
δεν είναι αξιόποινη ή δεν έλαβε χώρα ή δεν την ετέλεσε ο συγκεκρι-
μένος κατηγορούμενος ή ανακύπτει αμφιβολία ως προς την τέλεσή 
της εκ μέρους του ή (υπό ευρύτερη έννοια) συντρέχει λόγος που απο-
κλείει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης ή τον καταλογισμό ή λόγος 
δικαστικής άφεσης του αξιοποίνου ή προσωπικός λόγος απαλλαγής 
από την ποινή ή έμπρακτη μετάνοια του κατηγορουμένου ή έστω αμ-
φιβολία για τη συνδρομή ενός τέτοιου λόγου, άρα δεν συγκαταλέγε-
ται εδώ ως λόγος αθώωσης η παύση της ποινικής δίωξης λόγω παρα-
γραφής (βλ. ιδίως Αργύριος Καρράς, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 
Συστηματική Ερμηνεία και Μεθοδολογική κατ’ Αρθρο Ανάπτυξη, Αθή-
να: Νομική Βιβλιοθήκη, 20163, σελ. 682-683).  Αντιθέτως, η παύση της 
ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής, που υποδείχθηκε από τον Αρειο 
Πάγο για την επανάληψη διαδικασίας της Δίκης των Εξι, δεν θεωρεί-
ται, σύμφωνα με την αρεοπαγιτική νομολογία, ότι οδηγεί σε αθωωτική 
απόφαση, διότι η παραγραφή «αποσβαίνει το ουσιαστικό δικαίωμα 
της Πολιτείας να τιμωρήσει την αξιόποινη πράξη με την επιβολή της 
προβλεπόμενης από τον νόμο ποινής ή την εκτέλεση εκείνης, η οποία 
έχει ήδη καταγνωσθεί, χωρίς να εξαφανίζει την ύπαρξη αυτού του 
εγκλήματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της αθωωτικής από-
φασης» -βλ. ΑΠ 984/2002 (σε Συμβούλιο), «Ποιν. Δικαιοσύνη», 2002, 
σελ. 1216 και «Ποινικά Χρονικά», 2003, σελ. 340. 
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και αστούς, τους Μικρασιάτες, οι οποίοι έδωσαν στην 

Ελλάδα τη δυνατότητα μιας εξαιρετικής ανόδου της 

παραγωγικής της δραστηριότητας αλλά και της πολιτι-

στικής της στάθμης60. 

Επίσης, κατά τον Γεώργιο Κ. Στεφανάκη, «η εκτέλεση 

των Εξι -αυθαίρετη καθ’ εαυτήν- έδρασε πάντως ως 

“νέμεσις καθαρτήριος” [θα πρόσθετα: πρωτίστως προς 

εκτόνωση του προσφυγικού στοιχείου και των λειψάνων 

του καταστραφέντος στρατού]. Κατά τούτο, άρα, υπήρ-

ξε πολιτικά πρόσφορη προς αναδιοργάνωση του κρά-

τους. Εκτοτε αποκατεστάθη η τάξη. Κυρίως η πειθαρχία 

στις Ενοπλες Δυνάμεις…»61.

Σχόλια για τη μειοψηφία της αρεοπαγιτικής απόφασης

Κρίνω αναγκαίο, εν κατακλείδι, να προβώ σε ένα σύ-

ντομο σχολιασμό των ενστάσεων που διατύπωσαν ορι-

σμένοι Αρεοπαγίτες του Τμήματος στα δύο Συμβούλια 

(ΣυμβΑΠ 1533/2009 και ΣυμβΑΠ 1675/2010) με τη μειο-

ψηφική τους γνώμη για την υπόθεση της Δίκης των Εξι. 

Οι ενστάσεις αυτές είναι κυρίως δύο και σχετίζονται με 

τον τρόπο ερμηνείας της διάταξης του ά. 525 περ. 2 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (δεν άλλαξε η διατύπωση 

με τον ΚΠΔ του 2019) περί επανάληψης της διαδικασί-

ας όταν «αποκαλύφθηκαν νέα -άγνωστα στους δικα-

στές που καταδίκασαν [κάποιον οριστικά]- γεγονότα 

ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους ή σε συνδυασμό με 

εκείνα που έχουν προσκομισθεί προηγουμένως, κάνουν 

φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος…».

60 Κωνστ. Σβολόπουλος, στο συλλογικό έργο για τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή 1922, όπ.π. [σημ. 22], σελ. 53-58: 54. Πρβλ. Θάνος Μ. Βερέ-
μης, όπ.π. [σημ. 17], σελ. 80-81, 119-123 και 136-139.

61 Γεώργιος Κ. Στεφανάκης, όπ.π. [σημ. 27], σελ. 31-47: 38. Αντίστοιχης 
άποψης είναι και η Χαρίκλεια Δημακοπούλου στη μελέτη της που δη-
μοσιεύεται στο ίδιο έργο, [ανωτ., σημ. 13], σελ. 116.

Η κυριότερη ένσταση που προβλήθηκε υπό μορφή σκε-

πτικού της μειοψηφίας και στις δύο αποφάσεις του εν 

Συμβουλίω Τμήματος του Αρείου Πάγου είναι, ότι κατά 

τον νόμο η επανάληψη της διαδικασίας, την οποία είχε 

ζητήσει ο εγγονός του καταδικασθέντος και εκτελεσθέ-

ντος πρ. πρωθυπουργού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, δεν 

μπορούσε να λάβει χώρα (α) χωρίς την προσκόμιση και 

επίκληση νέων γεγονότων, άγνωστων στους δικαστές 

που είχαν εκδώσει την καταδικαστική απόφαση το 1922 

(θεωρήθηκε ότι τα προσκομισθέντα στον Αρειο Πάγο 

στοιχεία αποτελούσαν απλώς προσωπικές, υποκειμενι-

κές γνώμες ορισμένων πολιτικών εκείνης της εποχής) 

και (β) χωρίς, επιπλέον, να υπάρχουν διαθέσιμα τα πλή-

ρη πρακτικά της αρχικής δίκης, ώστε να ελεγχθεί το και-

νοφανές αυτών των γεγονότων. 

Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό δεν φαίνεται ιδιαίτερα πει-

στικό, διότι τα ενλόγω προσκομισθέντα στοιχεία δεν εί-

ναι απλές υποκειμενικές γνώμες ενός οποιουδήποτε πο-

λιτικού, αλλά συνιστούν μιαν οιονεί ομολογία του κορυ-

φαίου πολιτικού αντιπάλου των καταδικασθέντων. Και τι 

λέγει αυτή η ομολογία, που απεστάλη ως επιστολή από 

τον τότε πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο στον τότε 

αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Παναγή Τσαλ-

δάρη στις 3.2. 1929; Ότι, «ουδείς των πολιτικών αρχηγών 

της δημοκρατικής παρατάξεως [εννοεί και όσους άλ-

λους αρχηγούς δεν ανήκαν στο αντιπολιτευόμενο τότε 

Λαϊκό Κόμμα] θεωρεί ότι οι ηγέται της πολιτικής, ήτις 

ηκολουθήθη μετά το 1920, διέπραξαν προδοσίαν κατά 

της χώρας ή ότι εν γνώσει ωδήγησαν τον τόπον εις την 

Μικρασιατικήν καταστροφήν. Δύναμαι μάλιστα να σας 

διαβεβαιώσω», συνεχίζει ο Ελ. Βενιζέλος, «ότι το επ’ 

εμοί πιστεύω ακραδάντως ότι θα ήσαν ευτυχείς αν η 
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πολιτική των ωδήγει την Ελλάδα εις εθνικόν θρίαμβον»  

(ΠοινΔικ 2010, 44)62. 

 Εχω τη γνώμη ότι η δήλωση αυτή του Ελευθερίου Βε-

νιζέλου, ο οποίος μάλιστα την έκανε -όπως είπε- και 

εκ μέρους των άλλων αρχηγών της «δημοκρατικής 

παρατάξεως», αποτελεί στην ουσία της μιαν έκφραση 

συγγνώμης και μεταμέλειας, διότι η παράταξη αυτή, 

υπό την τότε ηγεσία της (βενιζελικής) Επαναστατικής 

Επιτροπής, οδήγησε την αντίπαλη πολιτική ηγεσία των 

«Εξι» στον θάνατο. Και αντιλαμβάνεται βεβαίως κανείς, 

εάν όλοι αυτοί οι ηγέτες της λεγόμενης «δημοκρατικής 

παρατάξεως» είχαν παρουσιασθεί το 1922 ενώπιον του 

Εκτακτου Στρατοδικείου και προέβαιναν σε αυτή τη 

συνταρακτική δήλωση περί αθωότητας των καταδικα-

σθέντων, πόσο διαφορετικό θα ήταν το αποτέλεσμα 

της απόφασης. Επομένως, η δήλωση Βενιζέλου, ακόμη 

και αν έγινε προς κατευνασμό των παθών και άρση των 

συνεπειών του Εθνικού Διχασμού, και πάλι δεν παύει να 

είναι ένα «νέο γεγονός», που εάν γινόταν κατά τη Δίκη 

των «Εξ» ασφαλώς θα είχε καταλυτική σημασία στην 

κρίση των τότε δικαστών και πιθανότατα θα απέτρεπε 

τη θανατική καταδίκη63.

62 Βλ. το πλήρες κείμενο της δήλωσης Βενιζέλου σε: Διον. Κόκκινος, 
όπ.π. [σημ. 28], σελ. 1334 και σε: Γρηγ. Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ των 
Δύο Πολέμων. 1923-1940, τ. Β’, Αθήνα: Ικαρος, 1955, σελ. 11-12.

63 Πέρα από τη σημαντική αυτή δήλωση, υπάρχουν και άλλα ακόμη 
τεκμήρια που ενισχύουν την ιδέα ότι το αποτέλεσμα της δίκης ήταν 
προσχεδιασμένο και ότι οι καταδικασθέντες αδίκως και ανόμως είχαν 
αυτή την τύχη. Τα έγγραφα παρατίθενται στην προαναφερθείσα αρε-
οπαγιτική απόφαση του 2009 που δημοσιεύθηκε στην «Ποινική Δικαι-
οσύνη» (2010, σελ. 44) και αναλύονται στη μελέτη του Νικ. Βασιλάτου: 
Η Δίκη των «έξι» και η αίτηση για την επανάληψη της διαδικασίας, που 
δημοσιεύθηκε στο συλλογικό έργο για τις Μεγάλες Δίκες, όπ.π.. [σημ. 
49], σελ. 195-206: 200 επ. Ο Νικ. Βασιλάτος ήταν άλλωστε ο δικηγόρος 
που συνέταξε και υποστήριξε την αίτηση για επανάληψη της διαδικα-
σίας, αλλά και υιός του Γεράσιμου Βασιλάτου, ο οποίος  είχε διατελέσει 
δικηγόρος του εκ των καταδικασθέντων Νικ. Στράτου κατά τη «Δίκη 
των Εξι» το 1922 και είχε εκδώσει σημαντικό βιβλίο για τη «Δίκη και 
Εκτέλεση των Εξ – Αποκορύφωμα Πολιτικού Φανατισμού» το 1980.

Περαιτέρω, είναι προφανές ότι η αξιολόγηση μιας τέ-

τοιας δήλωσης δεν υπήρχε λόγος να συσχετισθεί με 

τα Πρακτικά της Δίκης του 1922, τα οποία όντως δεν 

έχουν διασωθεί σε αυτούσια μορφή, παρά μόνο μέσω 

της γνωστής έκδοσης της τότε εφημ. «Πρωΐα», το 193164. 

Και δεν χρειαζόταν μια τέτοια συσχέτιση με τα Πρακτι-

κά, διότι η δήλωση Βενιζέλου έγινε μεταγενέστερα από 

τη Δίκη και έχει αυτοτελή αξία, ομιλεί δηλ. αφ’ εαυτής, 

χωρίς να προϋποθέτει συσχέτιση με άλλα έγγραφα που 

είχαν προσκομισθεί στη δίκη του 1922, κατά την έννοια 

του ά. 525 περ. 2ΚΠΔ, οπότε και μόνο θα ήταν απαραί-

τητη η διαθεσιμότητα των τότε Πρακτικών. Πάντως, η 

64 Βέβαια, στην εισαγωγή του έργου αυτού, με τίτλο «Η Δίκη των Εξ. 
Τα Εστενογραφημένα Πρακτικά», Αθήναι: εκδ. της «ΠρωΪας», 1931, 
υπάρχει αναφορά του συντάκτη της Νικ. Κρανιωτάκη ότι  η δίκη αυτή 
απέληξε σε «δικαστική δολοφονία» (σελ. ι’), γεγονός που φανερώνει 
και την πολιτική τοποθέτηση του τότε εκδότη τους. Ωστόσο, δεν φαί-
νεται να υπάρχει εσκεμμένη αλλοίωση αυτών των Πρακτικών χάριν 
πολιτικών σκοπιμοτήτων. Αλλωστε, θα ήταν εύκολο να διαπιστωθούν 
τέτοιες αλλοιώσεις, καθώς τα πρακτικά της δίκης δίδονταν καθημε-
ρινά προς δημοσίευση σε όλες τις εφημερίδες. Το ερώτημα είναι μό-
νον εάν τα ενλόγω πρακτικά, όπως δίδονταν στις εφημερίδες από το 
Εκτακτο Στρατοδικείο, είχαν πληρότητα και ακρίβεια.
Σημειώνεται ότι τα πρακτικά αυτά ανατυπώθηκαν κατά καιρούς και 
είναι σήμερα ευκόλως προσιτά στον ερευνητή. Και βεβαίως υπάρχουν 
εκδόσεις με «σύντμηση» αυτών των πρακτικών, με επικέντρωση, δηλ., 
στα σπουδαιότερα σημεία τους, καθώς ο αυθεντικός όγκος τους στην 
έκδοση της «ΠρωΪας» υπερβαίνει τις 650 δίστηλες σελίδες. Τέτοιες 
εκδόσεις είναι αυτές του Βασίλη Τζανακάρη, με τίτλο: Εις θάνατον! 
Η Δίκη και η Εκτέλεση των Εξι μέσα από τα Πρακτικά, τα Παραλει-
πόμενα και τα “Ψιλά“ των Εφημερίδων, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009, το 
έργο του Σπ. Β. Μαρκεζίνη, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος. 
Σειρά Β’: Σύγχρονος Ελλάς, τ. Β’, Αθήναι: Πάπυρος, 1973, σελ. 154 επ., 
καθώς και πολλά από τα συλλογικά ή ατομικά έργα για τη Δίκη των 
Εξ που έχουν παραπεμφθεί στην παρούσα εργασία, όπως π.χ. αυτά 
με επιμέλεια του Αλέξανδρου Κοτζιά  [ανωτ., σημ. 53], της Χριστίνας 
Κουλούρη [ανωτ., σημ. 22], του Γιάννη Καψή [ανωτ., σημ. 47] και της 
«Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» στη σειρά με τίτλο «Οι Μεγάλες Δί-
κες» [ανωτ., σημ. 49]. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το θεατρικό 
έργο του Βασίλη Βασιλικού «Δίκη των Εξ» πρώτη έκδοση 1973 στις εκδ. 
Δωδώνη και δεύτερη έκδοση στις εκδ. Γνώση 1992), όπου επιχειρείται 
η ανάδειξη σε αυτούσια μορφή των κυριότερων διαλόγων/ αντιπαρα-
θέσεων της Δίκης.
Πέραν των Πρακτικών αυτών, σε ξεχωριστό τόμο έχει εκδοθεί και το 
έργο: Αι απολογίαι των θυμάτων της 15ης Νοεμβρίου 1922, με επιμ. και 
εισαγωγή Χαρ. Χ. Βοζίκη, Αθήναι: Τύποις Π.Γ. Μακρή, χ.χ. (1925;).  
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δήλωση αυτή του Ελ. Βενιζέλου, έστω και αν τεκμηριώ-

νει την αίτηση που υποβλήθηκε το 2008 για επανάληψη 

της Δίκης των Εξι, θα πρέπει πρωτίστως να συσχετισθεί 

με την προσπάθεια του ίδιου του Βενιζέλου να δώσει 

ένα τέλος στον Εθνικό Διχασμό.     

Τολμώ, επομένως, να πιστεύω ότι η αναθεώρηση της 

Δίκης των «Εξι» και η συνακόλουθη «αθώωση» των κα-

ταδικασθέντων, με τη νομική βάση και το σκεπτικό που 

έγινε, ήταν τελικά εύστοχη, προπάντων διότι έπρεπε 

κάποτε να τεθεί ένα τυπικό τέλος σε αυτόν τον Εθνικό 

Διχασμό, που συντάραξε την Ελλάδα ολόκληρο σχεδόν 

τον 20ό αιώνα και που είχε για τη χώρα μόνον ολέθρια 

αποτελέσματα: εμφύλιους πολέμους, πραξικοπήμα-

τα, πολιτικές διώξεις εκατέρωθεν αντιπάλων, δίκες με 

σκληρότατες καταδίκες, αλλά κυρίως πολιτική υπανά-

πτυξη του έθνους και μεγιστοποίηση του ψυχολογικού 

χάσματος μεταξύ των δύο βασικών πολιτικών παρατά-

ξεων της Χώρας65.   

 ΕΠΙΜΕΤΡΟ (Γνώμη του Καθηγητή Αργύριου Καρρά)

Με σκοπό την προώθηση του επιστημονικού διαλό-

γου, παρατίθεται αμέσως μετά η γνώμη του κ. Αργύ-

ριου Καρρά, Ομ. Καθηγητή Ποινικής Δικονομίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος καταθέτει έτσι τον 

δικό του σχολιασμό στην ανωτέρω εργασία για τη 

Δίκη των Εξι:

65 Πρβλ. Αγγελος Συρίγος και Ευάνθης Χατζηβασιλείου, όπ.π. [σημ. 6], 
σελ. 20 και 235. Υπάρχει πάντως και η αντίθετη άποψη, διατυπωμένη 
π.χ. από τον ιστορικό Βλάση Αγτζίδη σε δημοσίευμά του στην εφημ. 
«Καθημερινή» της 13.12.2009, ότι με την «αναψηλάφηση» της Δίκης 
των Εξι πυροδοτήθηκε η «επανεμφάνιση του Διχασμού, στη σημε-
ρινή εκδοχή του οποίου συμμετέχουν και οι απόγονοι των θυμάτων 
της πολιτικής των Εξ» [νοούνται εδώ κυρίως οι Μικρασιάτες Πρόσφυ-
γες) -βλ. διαδικτυακά: https://www.kathimerini.gr/opinion/717983/
ideologikes-agkyloseis-kai-i-diki-ton-exi/  Σημειώνεται ότι ο Βλάσης 
Αγτζίδης έχει δημοσιεύσει και το έργο: Μικρά Ασία: ένας οδυνηρός 
μετασχηματισμός (1908-1923), Αθήνα: εκδ. Παπαδόπουλος, 2015.      

Η Μικρασιατική Καταστροφή δικαίως έχει χαρακτηριστεί 
ως η μεγαλύτερη καταστροφή, την οποία υπέστη ο Ελ-
ληνισμός στη Νεότερη  Ιστορία του, δεδομένου ότι συν-
δέεται με το τέλος της Μεγάλης Ιδέας και τον Διωγμό  
Ελλήνων από τις εστίες τους, στις οποίες ήσαν εγκατα-
στημένοι επί σειρά αιώνων.     

 Όμως, η δίκη αυτών που κατηγορήθηκαν γι’ αυτήν την 
καταστροφή, γνωστή ως «Δίκη των Έξι», μόνο ως δίκη 
«σκοπιμότητας» μπορεί να αξιολογηθεί, αφού διεξήχθη 
από ένα  «δικαστήριο», που - όπως  ορθώς επισημαίνεται 
και στην εργασία- συγκροτήθηκε με προδιαγεγραμμένο 
στόχο την καταδίκη των κατηγορουμένων για εσχάτη 
προδοσία.   

Και, ασφαλώς,  οι πολιτικές ευθύνες γι’ αυτήν την κατα-
στροφή υπήρξαν τεράστιες, λαμβανόμενων υπόψη  και 
των σφαλμάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διεξαγωγή 
της μικρασιατικής εκστρατείας. Ωστόσο, οι ευθύνες αυ-
τές δεν φαίνεται να μετουσιώνονται σε ποινικές ευθύνες 
από άποψη αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης, 
ώστε να δικαιολογούν μια καταδίκη για εσχάτη προδοσία. 

Ο Αρειος Πάγος, στην προσεγμένη απόφασή του 
1675/2010 (σε Συμβούλιο, ΠοινΔικ 2010, 1280-1283), με 
την οποία επανεξέτασε τη λεγόμενη Δίκη των Έξι, απέ-
φυγε εν τέλει να υπεισέλθει στο θέμα των ποινικών ευθυ-
νών και θεώρησε αρκετό να ακυρώσει την καταδικαστική 
απόφαση του 1922 επικαλούμενος την οριστική παύση 
της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής.

Ωστόσο,  θα πρέπει να επισημανθεί ότι ανακύπτουν 
επιφυλάξεις ως προς τη δικονομική  ορθότητα της ως 
άνω παραδοχής, λαμβανόμενου υπόψη ότι η παραγρα-
φή- όπως παρατηρείται και στην εργασία-  δεν οδηγεί 
σε «αθώωση» του κατηγορουμένου, αλλά στην οριστική 
παύση της ποινικής δίωξης, που, όμως,  αποτελεί λόγο 

https://www.kathimerini.gr/opinion/717983/ideologikes-agkyloseis-kai-i-diki-ton-exi/
https://www.kathimerini.gr/opinion/717983/ideologikes-agkyloseis-kai-i-diki-ton-exi/
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«εξάλειψης» και όχι «άρσης» του αξιοποίνου της πράξης ( 
βλ. Ν. Χωραφά, Ποινικόν Δίκαιον, τ. πρώτος, έκδοσις 9η, 
σελ. 429).

Με την ορθή αυτή διευκρίνιση αντικρούεται η ενδεχομέ-
νως υποστηρίξιμη άποψη υπό την ισχύ του ΚΠΔ 1950( βλ. 
Πρακτικά Αναθεωρητικών Επιτροπών , τεύχος  Β΄, σελ. 
82), σύμφωνα με την οποία  η παραγραφή είναι λόγος 
«άρσεως» του αξιοποίνου της πράξης, η οποία οφείλε-
ται προδήλως σε εσφαλμένη κατανόηση του θεσμού 
της παραγραφής, παραδοχή, όμως,  που θα παρείχε τη 
δυνατότητα σε κάθε καταδικασθέντα μετά την παρέλευ-
ση του χρόνου παραγραφής της αξιόποινης πράξης να 
επιτυγχάνει την ακύρωση της απόφασης, ζητώντας  την 
επανάληψη της διαδικασίας.      

Εξάλλου - όσον αφορά στη βασιμότητα του προβληθέ-
ντος λόγου- όπως επισημαίνεται και στη μειοψηφία των 
σχετικών αποφάσεων του ΑΠ, ανακύπτουν εύλογες αμ-
φιβολίες ως προς την προσκόμιση  νέων γεγονότων σε 
συνδυασμό με την έλλειψη πλήρων πρακτικών της δίκης, 
ενώ η σαφής και κατηγορηματική δήλωση της 3.2.1929 
του Ελευθερίου Βενιζέλου, αποτελεί μεν μια εξαιρετικά 
«απαλλακτική» για τους καταδικασθέντες και εκτελεσθέ-
ντες πολιτικούς δικαίωση, δεν παύει ωστόσο – κατά τη 
γνώμη μου- να κινείται στο πλαίσιο της καταβαλλόμενης 
από αυτόν έντονης και ειλικρινούς προσπάθειάς του να 
οδηγήσει τη Χώρα πέραν του Εθνικού Διχασμού και όχι 
μια δικονομικά αξιοποιήσιμη μαρτυρική κατάθεση.

Λαμβανόμενης, όμως, υπόψη  της αναμφίβολης ανάγκης 
επίσημης διαπίστωσης της ακυρότητας  μιας άλλωστε 
«αυτοδικαίως άκυρης» τέτοιας   απόφασης – εξαιτίας των 
πολλαπλών παραβάσεων  των προϋποθέσεων μιας δίκαι-
ης δίκης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ- 
έχω τη γνώμη ότι το Δικαστήριο του ΑΠ θα μπορούσε να 

αξιοποιήσει την υπέρτερης τυπικής ισχύος διάταξη της 
παρ. 2 του άρθρου 4 του Έβδομου Πρόσθετου Πρωτο-
κόλλου της ΕΣΔΑ, που έχει κυρωθεί από τη Χώρα μας με 
τον Ν. 1705/1987, σύμφωνα με την  οποία δεν εμποδίζεται 
η επανάληψη της διαδικασίας, αν υπήρξε «θεμελιώδες» 
σφάλμα της προηγούμενης διαδικασίας, που θα μπορού-
σε  να επηρεάσει το αποτέλεσμα της υπόθεσης, έστω και 
αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στον ΚΠΔ του 1950, προ-
βαίνοντας σε εκτίμηση του δικογράφου της υποβληθεί-
σας αίτησης επανάληψης της διαδικασίας υπό το πρίσμα 
αυτό και  περαιτέρω σε εξέταση των επικληθέντων σφαλ-
μάτων της διεξαχθείσας δίκης, ώστε, εφόσον δεχόταν 
την αίτηση, να ακυρώσει την απόφαση, κρίνοντας – κατά 
το άρθρο 528 παρ. 1- ότι η επανάληψη της συζήτησης στο 
ακροατήριο δεν ήταν αναγκαία ( βλ. πάντως ευρύτερα για 
τα ιδιαιτέρως σημαντικά δικονομικά ζητήματα που προ-
κύπτουν εδώ σε Α. Καρρά, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 
7η έκδοση,2020, σελ. 964 επ., όπου και παραπομπές σε 
συναφή γερμανική βιβλιογραφία και νομολογία του Ομο-
σπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου  της Ο.Δ.Γ.).       

 Από την πλευρά του, ο συνάδελφος Νέστωρ Κουράκης 
προχωρεί βαθύτερα και ερευνά αναλυτικά, εξετάζοντας 
και την  εισαγγελική πρόταση επί του θέματος,  τόσο τα 
σφάλματα στρατηγικής που οδήγησαν στη μικρασιατική 
καταστροφή όσο και τις φερόμενες ποινικές πλευρές της 
υπόθεσης, ιδίως σε σχέση με την έννοια της «δίκαιης δί-
κης» και τις παραβιάσεις της θεμελιώδους αυτής αρχής 
κατά τη διεξαχθείσα «Δίκη».

Εξακολουθεί, ωστόσο, να παραμένει χωρίς αναμφίβολη 
απάντηση,  το βασικό  ερώτημα, που ανακύπτει και το 
οποίο  έγκειται – κατά τη γνώμη μου-στο αν τα τραγικά 
πολιτικά και στρατηγικά  σφάλματα, που πράγματι έλα-
βαν χώρα, όπως κυρίως η άκριτη υποστήριξη της βασι-
λικής «αντιβενιζελικής» πολιτικής, στην οποία οφείλεται 
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σε μεγάλο βαθμό, έστω και προσχηματικά,  η οδυνηρή 
για τη Χώρα μας  μεταστροφή των Μεγάλων Δυνάμεων 
(Γαλλίας, Ιταλίας και εν μέρει της Αγγλίας), καθώς και η 
επιχείρηση κατάληψης της Άγκυρας, χωρίς εξασφάλι-
ση γραμμών ανεφοδιασμού του προελαύνοντος στρα-
τού μας, δικαιολογούν την έστω και «πολιτική» καταδίκη 
των προσώπων που διαχειρίζονταν εκείνη την εποχή τις 
τύχες του Έθνους, όμως, πιστεύω, πως η σχετική τοπο-
θέτηση εναπόκειται στην εκτίμηση των αναγνωστών της 
σχετικής εργασίας.  

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια εξαιρετικά διεισδυ-
τική, νηφάλια  και τεκμηριωμένη εργασία, που αξίζει να 
μας προβληματίσει.

 Αργύριος Καρράς

     Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών  
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Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Πα-

ντείου Πανεπιστημίου, με την ιδιότητα του επιστημο-

νικά υπεύθυνου εταίρου του Ευρωπαϊκού προγράμ-

ματος BeSecure-FeelSecure (BSFS) “A Holistic Risk 

Management Approach for monitoring, assessing 

and forecasting the efficiency, sustainability and 

resilience of Piraeus”1, διοργάνωσε επιστημονική ημε-

ρίδα με θέμα «Συμμετοχικές Μορφές Πρόληψης του 
Εγκλήματος σε Τοπικό Επίπεδο: Ασφάλεια και Ελευθε-
ρία» η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιο-

μηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά στις 22 Ιουνίου 2022. Το 

πρόγραμμα BeSecure-FeelSecure, του οποίου την επι-

στημονική ευθύνη έχει η Καθηγήτρια Εγκληματολογίας 

και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκλημα-

τολογίας κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου, είναι ένα καινοτόμο 

πρόγραμμα για την προαγωγή της αστεακής ασφάλειας 

στην πόλη του Πειραιά το οποίο χρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις Αστεακές Καινοτόμες 

Δράσεις  (Urban Innovative Actions). Σκοπός της ημερί-

δας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 

αναφορικά με τις συμμετοχικές μορφές πρόληψης του 

εγκλήματος στο περιβάλλον της πόλης με έμφαση στη 

διεταιρικότητα και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών 

στη διαδικασία συμπαραγωγής της αστεακής ασφά-

λειας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι 

καινοτόμες κοινωνικές, χωρικές και ψηφιακές δράσεις 

που σχεδιάστηκαν και υλοποιηθήκαν ή θα υλοποιηθούν 

μέσα από το πρόγραμμα BeSecure-FeelSecureκαθώς 

και τα σημαντικά πορίσματα διαγνωστικής έρευνας η 

οποία διεξήχθη στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα του 

Δήμου Πειραιά. 

1 Be Secure Feel Secure – Be Secure Feel Secure (BSFS) (bsfs-
piraeus.eu)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ 
ΘΕΜΑ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BESECURE-
FEELSECURE
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΕΑΚΗΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΑΣΤΕ) ΠΑΝΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

της Ελένης Κοντοπούλου 
Νομικού-Διδάκτορος Εγκληματολογίας Παντείου 
Πανεπιστημίου &
Χαράς Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου
Κοινωνιολόγου, Ψυχολόγου, Υποψήφιας Διδάκτορος 
Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/
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Σε δήλωσή της η Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμ-

ματος Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου ανέφερε: 

«Η σημερινή ημερίδα διοργανώνεται από το Εργαστήριο 
Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημί-
ου και την ομιλούσα ως Διευθύντριά του και επιστημονι-
κά υπεύθυνη για το πρόγραμμα BeSecure-FeelSecure, με 
σκοπό να αναδείξει τη σημασία του προγράμματος αυτού 
στην ανάπτυξη καινοτόμων χωρικών, κοινωνικών και τε-
χνολογικών δράσεων και παρεμβάσεων στον τομέα της 
αστεακής ασφάλειας καθώς και δομών όπως το Τοπικό 
Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας και η Μο-
νάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Πειραιά, οι οποίες δημιουρ-
γήθηκαν στο πλαίσιο αυτό. Ωστόσο, για να είναι βιώσι-
μες οι εν λόγω δομές θα πρέπει να ενταχθούν οργανικά 
στις παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες καθώς και στην 
κουλτούρα της τοπικής κοινωνίας του Πειραιά μέσα από 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η σημερινή 
ημερίδα, εντάσσεται στην προοπτική αυτή, ευελπιστώ-
ντας να συμβάλει στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των 
επίσημων αρχών, των κοινωνικών φορέων και των πολι-
τών, με στόχο την εξοικείωσή τους με τη φιλοσοφία των 
συμμετοχικών πολιτικών πρόληψης του εγκλήματος και 
την κατανόηση των πολλαπλών θετικών αποτελεσμάτων 
τους για την τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να εμπλακούν 
ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης θετικών συμμαχι-
ών για την ενίσχυση της ασφάλειας στην καθημερινή ζωή 
στην πόλη τους και την προάσπιση και διαφύλαξη των 
ατομικών ελευθεριών τους».

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης της ημερίδας χαιρετι-

σμούς απεύθυναν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πο-

λίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. 

Γιάννης Μώραλης, ο Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας 

κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Καθηγητής Ψυχολογίας και 

Αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου 

κ. Γεράσιμος  Προδρομίτης, η Πρόεδρος Εφετών, Προ-

ϊσταμένη του Εφετείου Πειραιώς κ. Αγγελική Κόφα, 

ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Θεό-

δωρος Καπράλος καθώς και ο Πρόεδρος  του ΕΒΕΠ κ. 

Βασίλειος Κορκίδης.

Κατά το χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Προστασίας του 

Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου τόνισε το σημαντικό 

ρόλο της Αστυνομίας στη εγγύηση της ασφάλειας των 

πολιτών επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «κάθε οργανωμέ-
νη δημοκρατικά Πολιτεία οφείλει να αναπτύξει σε κεντρι-
κό και περιφερειακό – αυτοδιοικητικό επίπεδο μια συλλο-
γική κουλτούρα που να επιτρέπει στον κάθε πολίτη κάθε 
γωνιάς της Χώρας να νιώθει ασφαλής» καθώς και ότι «η 
αίσθηση ασφάλειας και η πρόληψη του  εγκλήματος, το 
περιβάλλον ασφάλειας εν ολίγοις, είναι ένα γενικότερο 
ζήτημα που εμπλέκεται η αυτοδιοίκηση, η τοπική κοινω-
νία, οι έμποροι, οι επαγγελματίες, ειδικευμένοι κοινωνικοί 
φορείς και οι ειδικοί επιστήμονες»2. Παράλληλα, ο Δή-

μαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης αναφέρθηκε στο 

ρόλο του Δήμου Πειραιά ως επικεφαλής εταίρου του 

προγράμματος BeSecure-FeelSecureκαθώς και στη συ-

νολική προσφορά του προγράμματος στην πόλη μέσα 

από τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από την έναρξη 

2 Με επιτυχία η ημερίδα του ΕΑστΕ με θέμα: «Συμμετοχικές Μορφές 
Πρόληψης του Εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο: Ασφάλεια και Ελευθε-
ρία» – BeSecureFeelSecure (BSFS) (bsfs-piraeus.eu)

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-epityhia-i-imerida-tou-easte-me-thema-symetohikes-morfes-prolipsis-tou-egklhmatos/
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-epityhia-i-imerida-tou-easte-me-thema-symetohikes-morfes-prolipsis-tou-egklhmatos/
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-epityhia-i-imerida-tou-easte-me-thema-symetohikes-morfes-prolipsis-tou-egklhmatos/


2022 (12) CRIME AND PUNISHMENT

 106 

του προγράμματος έως σήμερα. Ο κ. Μώραλης επι-

σήμανε χαρακτηριστικά: «Το πρόγραμμα αυτό είναι μια 
έμπρακτη απόδειξη ότι αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πό-
ρους, μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες καινο-
τόμες υπηρεσίες και λύσεις, τις οποίες διαφορετικά δεν 
θα είχαμε τη δυνατότητα ως φορείς αυτοδιοίκησης να 
τα υλοποιήσουμε από μόνοι μας. Θα ήθελα να συγχαρώ 
όλους τους εμπλεκόμενους για την έως τώρα υλοποίηση 
του Be Secure Feel Secure στον Δήμο Πειραιά»3.
Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε η Επιστημονικά Υπεύθυνη 
του προγράμματος Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου 
της οποίας η εισαγωγική ομιλία εστίασε στις «Κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για την πρόληψη του 
εγκλήματος, την ασφάλεια και ελευθερία των πολιτών». 
Κατά την ομιλία της αναφέρθηκε στη σημασία της πρό-
ληψης στο πεδίο της αντεγκληματικής πολιτικής, στο 
θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τις συμμετοχικές μορφές 
πρόληψης του εγκλήματος καθώς και στα θεμελιώδη 
μοντέλα έτσι όπως αυτά εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό 
και διεθνή χώρο. Έπειτα, προχώρησε σε μια αναλυτική 
παρουσίαση των κοινωνικών, χωρικών και ψηφιακών δρά-
σεων οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαί-
σιο του προγράμματος BeSecure-FeelSecureδίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην επανασύσταση του Τοπικού Συμ-
βουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας αλλά και στην 
ίδρυση της Μονάδας Ενημέρωσης Θυμάτων του Δήμου 
Πειραιά, δράσεις οι οποίες άλλωστε αποτελούν ορόσημα 
του προγράμματος. Η παρουσίαση των ως άνω δράσεων 
και παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκε σε συνάρτηση με 
τα πορίσματα των δύο διαγνωστικών ερευνών οι οποίες 
διεξήχθησαν στο 2ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Πει-
ραιά. Η Καθηγήτρια κλείνοντας την ομιλία της επισήμανε 

3 Με επιτυχία η ημερίδα του ΕΑστΕ με θέμα: «Συμμετοχικές Μορφές 
Πρόληψης του Εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο: Ασφάλεια και Ελευθε-
ρία» – BeSecureFeelSecure (BSFS) (bsfs-piraeus.eu)

τη σημασία της έρευνας αξιολόγησης των ως άνω δράσε-
ων και παρεμβάσεων η οποία έχει ήδη σχεδιαστεί και θα 
υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα προκειμένου να επιτευ-
χθεί μια εμπειρικά τεκμηριωμένη πολιτική πρόληψης ολι-
στικού χαρακτήρα η οποία θα είναι βιώσιμη και θα μπορεί 
να εφαρμοστεί και σε άλλες πόλεις πέραν του Πειραιά4.

Μετά το πέρας της ομιλίας της Επιστημονικά Υπεύθυ-

νης του προγράμματος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. 

Άγγελος Μιμής και ο Δρ. Δημήτριος Καλαμάρας πα-

ρουσίασαν τα πορίσματα της διαγνωστικής έρευνας 

η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος υπό την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου 

Αστεακής Εγκληματολογίας στο 2ο και 5ο Δημοτικό Δι-

αμέρισμα Πειραιά, αναδεικνύοντας έτσι τη θεμελιώδη 

αξία των ερευνητικών δεδομένων για τη χάραξη και 

εφαρμογή αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών 

για την πρόληψη του εγκλήματος και την προαγωγή της 

αστεακής ασφάλειας. Σκοπός της εν λόγω διαγνωστι-

κής έρευνας ήταν η καταγραφή των ποσοτικών και 

4 Για την παρουσίαση της Επιστημονικά Υπεύθυνης του προγράμμα-
τος Καθηγήτριας κ. Χριστίνας Ζαραφωνίτου βλ. αναλυτικά  σελ. 33 επ. 
του παρόντος τεύχους. 
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ποιοτικών χαρακτηριστικών της εγκληματικότητας στα 

ως άνω διαμερίσματα καθώς και των διαστάσεων της 

ανασφάλειας τόσο των κατοίκων όσο και των καταστη-

ματαρχών των περιοχών αυτών όσο και των σχετιζόμε-

νων με την ανασφάλεια παραγόντων5. Αξίζει να σημει-

ωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος εκτός από τη 

διαγνωστική έρευνα στα δύο Δημοτικά Διαμερίσματα 

πραγματοποιήθηκε επιτόπια παρατήρηση στις υπό εξέ-

ταση περιοχές, καταγραφή και συναντήσεις με τοπι-

κούς θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους προκειμένου 

να συλλεχθούν περαιτέρω πληροφορίες για τα προβλή-

ματα εγκληματικότητας και ανασφάλειας στην πόλη  

του Πειραιά αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες ευάλωτων 

πληθυσμών, ενώ σε αυτή τη διαδικασία συμμετείχαν και 

κάτοικοι των δύο Δημοτικών Διαμερισμάτων στο πλαί-

σιο συναντήσεων του Τοπικού Συμβουλίου. Παράλληλα,

οι τεχνικοί εταίροι αξιοποίησαν στατιστικά στοιχεία της 

Αστυνομίας κατά την πιλοτική εφαρμογή της συνερ-

γατικής πλατφόρμας CURiM6. Όπως αναφέρθηκε από 

τους ομιλητές αλλά και από την Επιστημονικά Υπεύθυ-

νη του προγράμματος κατά την εισαγωγική της ομιλία, 

σε ένα επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει έρευνα αξιολό-

γησης του αντικτύπου του προγράμματος στη βάση της 

μεταβολής δεικτών οι οποίοι αναπτύχθηκαν και μετρή-

θηκαν στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαγνωστικής 

έρευνας. Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε 

συζήτηση και σχολιασμός από την στατιστικό και πολι-

τική αναλύτρια κ. Μαρία Καρακλιούμη.

5 Για μια σύντομη παρουσίαση της διαγνωστικής έρευνας τόσο στους 
κατοίκους όσο και στους καταστηματάρχες του 2ου και 5ου Δ.Δ. Πει-
ραιά βλ. ΕΡΕΥΝΑ (panteion.gr)

6 Πρόκειται για μια πλατφόρμα συλλογής και αξιολόγησης απειλών 
τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό περιβάλλον. Βλ. Λύσεις – Be 
Secure Feel Secure (BSFS) (bsfs-piraeus.eu)

Εν συνεχεία, ακολούθησαν παρουσιάσεις και συζήτηση 

στο πλαίσιο τριών στρογγυλών τραπεζιών τα οποία δια-

μορφώθηκαν ως εξής:

	 1ο Στρογγυλό Τραπέζι: «Ο θεσμός των Το-
πικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβα-
τικότητας (ΤοΣΠΠα)»με ομιλητές τους Μά-
ριο Ζαχαριά,  Τεχνικό Υπεύθυνο  BSFS  από 
τη  Space Hellas , Κυριακή Μπουρδάκου, Αντι-
δήμαρχο Δημόσιας Υγείας & Πρόεδρο ΤοΣ-
ΠΠα Δήμου Πειραιά,  Ηλία Αποστολόπου-
λο,  Δήμαρχο Δ. Παπάγου-Χολαργού,  Γιώργο 
Χλούπη, Λέκτορα Εγκληματολογίας Ευρωπαϊ-
κού Πανεπιστημίου Κύπρου, Αντιπρόεδρο ΤοΣ-
ΠΠα Μοσχάτου, Διαμεσολαβητή, Βασίλη Κορ-
κολή, Πρόεδρο ΤοΣΠΠα Μεταμόρφωσης, υπό 
το συντονισμό του Ομ. Καθηγητή Εγκληματο-
λογίας Παντείου Πανεπιστημίου και Προέδρου 
ΤοΣΠΠα Μοσχάτου κ. Ιάκωβου Φαρσεδάκη.

•

https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/draseis-ekdilwseis/erevna
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/offerings/
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/offerings/
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	 2ο Στρογγυλό Τραπέζι: «Ο ρόλος της Αστυ-
νομίας στην πρόληψη του εγκλήματος» με 
ομιλητές τους Χρήστο Μανούρα,  Ταξίαρχο, 
Διευθυντή Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευ-
σης Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.,  Βασίλειο Παπακώ-
στα,  Αστυνομικό Διευθυντή, Διεύθυνση Δίω-
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ΕΛ.ΑΣ., Μαρία 
– Σοφία Κυριάκου,  Αστυνόμο Β, Τμήμα Αντι-
μετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αρχηγείο 
ΕΛ.ΑΣ., Δανάη – Γεωργία Καπάτου, Αστυνόμο 
Β, Τμηματάρχη του Τμήματος Γενικής Αστυνό-
μευσης Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά υπό 
το συντονισμό του Ομ. Καθηγητή Εγκληματο-
λογίας ΕΚΠΑ κ. Γιάννη Πανούση.

	 3ο Στρογγυλό Τραπέζι: «Υποστήριξη θυμά-
των» με ομιλητές τους Αγγελική Κουζού-
μη,  Διευθύντρια Εταιρείας Προστασίας Ανη-
λίκων Πειραιώς,  Σωκράτη Τσαντίρη,  Ειδικό 

•

ιατροδικαστή,  Βασίλη Ταξόπουλο,  Κοινωνιο-
λόγο – Εγκληματολόγο, Συμβουλευτικό Κέντρο 
Δήμου Σαλαμίνας,  Γιώργο Κόλλια,  Κοινωνικό 
Λειτουργό, Συμβουλευτικό Κέντρο Πειραιά– 
Κ.Ε.Θ.Ι.,  Μελπομένη Ανυσιάδου,  Δικηγόρο, 
Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικό-
τητας (ΜΕΘΕ) με συντονιστή της συζήτησης 
τον Εισαγγελέα Εφετών κ. Νικόλαο Ποιμενίδη.7

Τα στρογγυλά τραπέζια διαμορφώθηκαν στη βάση τρι-

ών θεματικών αξόνων οι οποίοι αντανακλούν τον πυρή-

να των καλών πρακτικών στο πεδίο της συμμετοχικής 

αντεγκληματικής πολιτικής και του κοινοτικού προτύπου 

έτσι όπως αυτές προκύπτουν μέσα από την ευρωπαϊκή 

και διεθνή εμπειρία συνιστώντας αναπόσπαστο κομμά-

τι της σύγχρονης εγκληματολογικής ατζέντας για την 

αστεακή ασφάλεια. 

Το κλείσιμο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε από τις 

γράφουσες μέσα από τη συνόψιση των βασικών σημεί-

ων των ομιλιών και παρουσιάσεων αλλά και τη διατύπω-

ση συμπερασμάτων και προτάσεων. 

Η ημερίδα, καταρχάς, ανέδειξε την ανάγκη για την αξι-

οποίηση θεσμών συμμετοχικού χαρακτήρα όπως των 

Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας 

καθώς πρόκειται για έναν θεσμό με διαχρονικότητα ο 

7 Με επιτυχία η ημερίδα του ΕΑστΕ με θέμα: «Συμμετοχικές Μορφές 
Πρόληψης του Εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο: Ασφάλεια και Ελευθε-
ρία» – BeSecureFeelSecure (BSFS) (bsfs-piraeus.eu)

•
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οποίος στηρίζεται στη διεταιρικότητα και την ενεργό 

συμμετοχή των πολιτών κατά τη διαδικασία σχεδια-

σμού και υλοποίησης εγκληματοπροληπτικών μέτρων 

και παρεμβάσεων, συμβάλλοντας έτσι στην ισχυροποί-

ηση της θέσης της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία 

συμπαραγωγής της αστεακής ασφάλειας. Παράλληλα, 

αναδείχθηκε η ανάγκη διάχυσης του έργου των Τοπικών 

Συμβουλίων στο ευρύ κοινό αλλά και ενημέρωσης, ευαι-

σθητοποίησης και κινητοποίησης των δημοτικών αρχών 

αλλά και των πολιτών αναφορικά με τις συμμετοχικές 

μορφές πρόληψης του εγκλήματος. Όπως χαρακτηρι-

στικά αναφέρθηκε η ουσιαστική συμμετοχή του πολίτη 

είναι θεμελιώδους σημασίας διότι ακόμα και αν υφί-

σταται το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο απαιτείται 

η ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας για την 

αποτελεσματική εφαρμογή συμμετοχικών εγκληματο-

προληπτικών δράσεων και παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο 

αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε τόσο στη δημιουργία 

ενός συντονιστικού οργάνου σε κεντρικό επίπεδο όσο 

και στην ανάπτυξη ενός συμπαγούς δικτύου θεσμικών 

και κοινωνικών εταίρων σε τοπικό επίπεδο. Τέλος, ιδι-

αίτερη μνεία έγινε στη χρησιμότητα της ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των Τοπικών 

Συμβουλίων Πρόληψης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ημερίδας αναδείχθηκε ο 

σημαντικός ρόλος της Αστυνομίας στην πρόληψη του 

εγκλήματος καθώς το έγκλημα ως προς τις διαστάσεις 

και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά μεταβάλλεται δι-

αρκώς, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και ανάγκες 

για την πρόληψη και αντιμετώπισή του. Χαρακτηριστι-

κό παράδειγμα αποτελεί το έγκλημα στον κυβερνο-

χώρο το οποίο λόγω των ιδιαίτερων ποιοτικών του χα-

ρακτηριστικών προκαλεί σημαντικές δυσχέρειες στην 

εξιχνίασή του. Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση δόθηκε στη 

συμμετοχή της Αστυνομίας σε δράσεις ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του κοινού για τα 

ζητήματα της ασφάλειας τόσο στο φυσικό όσο και στον 

ψηφιακό χώρο. Επισημαίνεται, άλλωστε, ότι η Αστυ-

νομία αποτελεί σημαντικό εταίρο του προγράμματος 

BeSecure-FeelSecureέχοντας μάλιστα συμμετάσχει 

μέσω εκπροσώπων της σε σχετικές δράσεις ενημέρω-

σης και ευαισθητοποίησης όπως λ.χ. η συμμετοχή της 

Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην 

υλοποίηση σεμιναρίων ευαισθητοποίησης μαθητών γυ-

μνασίου της πόλης του Πειραιά σχετικά με το διαδίκτυο 

και τις απειλές που απορρέουν από αυτό. Η Αστυνομία 

δύναται να αναλάβει ενεργό ρόλο και στο πλαίσιο των 

συμμετοχικών μορφών πρόληψης του εγκλήματος τόσο 

μέσα από τις δράσεις των Τοπικών Συμβουλίων όσο και 

μέσα από την εφαρμογή της λεγόμενης «αστυνόμευ-

σης της εγγύτητας» η οποία διαπνέεται από την κουλ-

τούρα της κοινοτικής αστυνόμευσης παραπέμποντας 

σε μια Αστυνομία θεατή και προσεγγίσιμη, η οποία δρα 

άμεσα και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον πολί-

τη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μέτρο του 

Αστυνομικού της Γειτονιάς στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση, ενώ αναδείχθηκε τόσο η ανάγκη για την ενί-

σχυση των πεζών και εποχούμενων περιπολιών όσο και 

η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίη-

σης του κοινού από την Αστυνομία αναφορικά με ζητή-

ματα πρόληψης του εγκλήματος και αυτοπροστασίας. 

Αναφορικά με το ζήτημα της παροχής προστασίας και 

υποστήριξης στα θύματα εγκληματικών ενεργειών επι-

σημάνθηκε η σημασία τόσο του έγκαιρου εντοπισμού 

των περιστατικών κακοποίησης όσο και της παρέμβα-

σης στα περιστατικά, ιδίως όταν πρόκειται για ανήλικο 

θύμα. Επιπρόσθετα,  η προσέγγιση και η επαρκής προ-

στασία του θύματος είναι καίριας σημασία προκειμένου 

να αποφευχθεί η δευτερογενής θυματοποίησή του κατά 
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την ποινική διαδικασία. Τέλος, η ανάπτυξη ισχυρών συ-

νεργειών μεταξύ θεσμικών και κοινωνικών φορέων για 

την παροχή ολιστικής και αποτελεσματικής υποστήρι-

ξης προς τα άμεσα και έμμεσα θύματα εγκληματικό-

τητας αποτελεί προεξάρχοντα στόχο στο πλαίσιο της 

συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής. 

Η ημερίδα, εν τέλει, ανέδειξε την ανάγκη για τη χάραξη 

και εφαρμογή μιας ολιστικής αντεγκληματικής πολιτι-

κής συμμετοχικού χαρακτήρα στη βάση πάντα επιστη-

μονικά αξιόπιστων ερευνητικών δεδομένων και φυσικά 

προσαρμοσμένης στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 

του εκάστοτε υπό εξέταση πληθυσμού. Σε ένα τέτοιο 

εγχείρημα ο ορθός συντονισμός των εμπλεκόμενων 

εταίρων αλλά και της τοπικής κοινωνίας αποτελεί θε-

μελιώδες προαπαιτούμενο. Η Καθηγήτρια Χριστίνα Ζα-

ραφωνίτου αναφέρει πολύ εύστοχα: «η επιτυχής εφαρ-
μογή ενός μέτρου ή θεσμού αντεγκληματικής πολιτικής 
δεν μπορεί να είναι αποσπασματική και εξαρτάται από τη 
βελτίωση λειτουργίας του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο 
εντάσσεται. Η αστυνομία, η δημόσια διοίκηση, η κοινω-
νία των πολιτών αποτελούν τους βασικούς πυλώνες μιας 
ολιστικής προσέγγισης του θεμελιώδους ζητήματος της 
ασφάλειας των πολιτών και της σχετικής με την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας συζήτησης 
που θα πρέπει κάποια στιγμή να λάβει επιστημονικό και 
συστηματοποιημένο χαρακτήρα»8. 

8 Ζαραφωνίτου, Χ. (2019). Κοινοτικές μορφές πρόληψης του εγκλή-
ματος και του φόβου του εγκλήματος. Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης-
Αστυνομικός της Γειτονιάς. Πρακτικά Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας 
Εγκληματολογίας. Εγκληματολογία, σελ. 41-51 (51).

Σκέψεις αναφορικά με το βιβλίο του Γιάννη Πανού-

ση:  Ο Φάνης Κρέμος ανα-λύει και επι-λύει αστυνομικά 

αινίγματα1

Εισαγωγή

Ο  Γιάννης Πανούσης (ΓΠ), ασχολείται ανέκαθεν με 

πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Είναι εξωστρεφής, πολι-

τικά ενεργός σε όλους τους τομείς στους οποίους συμ-

μετέχει, δεινός ταξιδευτής και ομιλητής. Άκρως  επικοι-

νωνιακός, ανοιχτός και ανήσυχος. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά συνδυάζονται αρμονικά με όλες τις ιδιότητες του, 

δηλαδή, αυτές του εγκληματολόγου, του νομικού ερευ-

νητή, του Καθηγητή Πανεπιστημίου, του κοινωνιολόγου, 

του πολιτικού και πιο πρόσφατα του λογοτέχνη (ποιητι-

κές συλλογές – αστυνομικά διηγήματα). 

Η ενασχόλησή του με την αστυνομική λογοτεχνία ταί-

ριαξε απόλυτα με την πολύπλευρη προσωπικότητά του, 

και την ανάγκη για επικοινωνία με όλων των ειδών τους 

ανθρώπους, ιδιαίτερα με τους αυθεντικούς στο είδος 

τους. 

Η διαρκής κρίση αξιών, κοινωνικών και πολιτικών θε-

σμών, και εντέλει οι ρήξεις στην κοινωνική συνοχή της 

ελληνικής κοινωνίας που έθρεψαν την εγχώρια αστυνο-

μική λογοτεχνία του noir από τη μεταπολίτευση και 

1  Ομιλία - βιβλιοπαρουσίαση στο 3ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτε-

χνίας, βιβλιοπωλείο Monogram, Αθήνα, 7.6.2022. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

της Ρόης Παναγιωτοπούλου
Ομότιμης Καθηγήτριας
Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ
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μετά, προσέφεραν προνομιακό πεδίο έκφρασης των 

ανησυχιών και προβληματισμών του ΓΠ. Μεταπολε-

μικά οι συγγραφείς της αστυνομικής λογοτεχνίας της 

προσέδωσαν την ιδιότητα να συνδυάζει τα πάντα –από 

μυστήριο και αγωνία έως κοινωνική κριτική- και για τού-

το να δημιουργεί τον πολυπόθητο δίαυλο επικοινωνίας 

με τον αναγνώστη αποδεσμεύοντας το συγγραφέα από 

τους άκαμπτους κανόνες του επιστημονικού λόγου. Η 

πλοκή, λοιπόν, είναι το πρόσχημα για να κερδίσει το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη και από κει και πέρα αυτό 

που ενδιαφέρει είναι η ατμόσφαιρα, το περιβάλλον, οι 

χαρακτήρες και οι ανθρώπινες σχέσεις. Πιο καθαρά η 

σχέση εγκληματολόγου – κοινωνιολόγου –λογοτέχνη 

δεν μπορεί να σκιαγραφηθεί!

Θα ήθελα να αναφέρω εντελώς επιγραμματικά ότι ο 

ΓΠ έχει συγγράψει πολλά επιστημονικά δημοσιεύματα 

σχετικά με την αστυνομική λογοτεχνία και τα βασικά 

ερωτήματα – διλήμματα που την κατατρύχουν. Πριν ξε-

κινήσει η λογοτεχνική συγγραφή προηγήθηκε η επιστη-

μονική μελέτη για το Καλό και το Κακό, τη δικαιοσύνη 

και την αυτοδικία, τις προδιαγραφές και τους περιορι-

σμούς που θέτει η λογοτεχνική γραφή σε όλα τα είδη, 

ιδίως στο αστυνομικό μυθιστόρημα, τα εγκλήματα και 

τους φόνους ως κινηματογραφική τέχνη ή τέχνη γενι-

κότερα, κ.ά. 

Τα αστυνομικά διηγήματα

Ο ΓΠ ξεκίνησε να γράφει αστυνομικά διηγήματα το 

2008 με πρώτο τo διήγημα Naturaedebitumreddiderunt 
και μέχρι τη δημοσίευση του τόμου «Ο Φάνης Κρέμοςα-
να-λύει και επι-λύει Αστυνομικά αινίγματα» το 2021 έχει 

δημοσιεύσει συνολικά 20 διηγήματα σε διάφορα περι-

οδικά, εφημερίδες και συλλογικούς τόμους.

 Οι θεματικές των διηγημάτων ποικίλουν από εγκλήμα-

τα που έχουν ως αφετηρία και τελικό στόχο τη φύση, 

έως παιδιά του πολέμου, της Κατοχής, του εμφύλιου, 

που ψάχνουν τις ρίζες τους. Από ακροαριστερές οργα-

νώσεις που χρησιμοποιούν εξωτικά δηλητήρια για να 

εξολοθρεύσουν τους αντιπάλους τους και κατόπιν οι 

εκτελεστές τινάζονται στον αέρα με εντολή της αντίπα-

λης ακροδεξιάς οργάνωσης, της οποίας όμως τα νήμα-

τα κινεί τελικά ανώτατος κρατικός λειτουργός, έως τρο-

μοκρατικές οργανώσεις που ανάμεσα στα μέλη τους 

συγκαταλέγονται βομβιστές, άνθρωποι του υποκόσμου, 

φανατικοί διαφόρων -ισμών και αυτονομημένες μυστι-

κές υπηρεσίες. Ίντριγκες ανάμεσα στα μέλη μικρών 

πολιτικών κομμάτων με στόχο την ανατροπή της Κυβέρ-

νησης και τη συμμετοχή τους στην εξουσία. Σκοτεινές 

προφητείες, παιχνίδια της τύχης και το «πεπρωμένον 

φυγείν αδύνατον». 

Όλες οι ιστορίες παρουσιάζουν την ελληνική κοινωνία 

σε βαθιά κρίση ηθικών αξιών και τους θεσμούς προ-

στασίας του πολίτη να υπολειτουργούν -στην καλύτερη 

περίπτωση- ή να βρίσκονται υπό διάλυση. Κλασσικές 

noir αφηγήσεις που αναδεικνύουν διαφορετικές πτυ-

χές εγκληματικών κινήτρων, διαταραγμένων ψυχισμών, 

αλλά και την αναποτελεσματικότητα των διωκτικών Αρ-

χών. 

Ενώ οι περισσότεροι συγγραφείς αστυνομικής λογοτε-

χνίας προβαίνουν σε συστηματική περιγραφή των συ-

νηθειών, της καθημερινής ζωής και των μεθόδων που 

μετέρχεται ο ντετέκτιβ – ήρωάς τους, ο Φάνης Κρέ-

μος –σύμβουλος εγκληματολόγος- δεν ευτύχησε μέχρι 

τώρα να αποκτήσει μια αναλυτική περιγραφή της προ-

σωπικότητας και των συνηθειών του. Είναι ένας «κανονι-

κός άνθρωπος: δεν πίνει υπερβολικά, δεν καπνίζει αρει-

μανίως, δεν φοράει πολυκαιρισμένα ρούχα, δεν είναι 

διαζευγμένος, δεν χρησιμοποιεί βία, δεν διαφθείρεται 

και δεν έχει επαφή με τον ποινικό υπόκοσμο και τον πο-

λιτικό υπέρκοσμο. Αγαπάει την οικογένειά του, το σκύ-

λο του, το καλό φαΐ και τον μεσημεριανό ύπνο. Τέλος 
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προσεγγίζει όλα τα εγκλήματα από την επιστημονική 

σκοπιά και όχι από την αστυνομικο-ανακριτική τεχνική.» 

(Γ. Πανούσης, 2021:12). Πιο σύντομη, πιο περιεκτική και 

ελαφρώς ειρωνική αντιπαράθεση με τους ήρωες άλλων 

πολυδιαβασμένων ελλήνων συγγραφέων αστυνομικής 

λογοτεχνίας δεν γίνεται. Τα χαρακτηριστικά του Φάνη 

Κρέμου παραπέμπουν σε πολλαπλές ταυτίσεις του συγ-

γραφέα με τον ήρωά του. 

Εγκληματολογική («ποιος το’ κανε») και κοινωνιολο-

γική («γιατί το’ κανε») προσέγγιση

Η παραδοσιακή αναζήτηση του εγκληματία -τουλά-

χιστον στην κλασσική αστυνομική λογοτεχνία- οδη-

γεί στην εξιχνίαση του φόνου, και τελικά στην έννομη 

απόδοση δικαιοσύνης που επαναφέρει την ηθική τάξη 

στην κοινωνία. Συχνά ο ένοχος αναλαμβάνει για δικούς 

του λόγους να πάρει τη «δικαιοσύνη» στα χέρια του. Η 

αυτοδικία εμφανίζεται ως μέσο ανταποδοτικής «δικαι-

οσύνης». (αρχέτυπη αφηγηματική δομή που αντλεί τα 

πρότυπά της από την αρχαία τραγωδία (Φ. Φιλίππου, 

2017: 16). 

Η ζωή στις μεταπολεμικές απρόσωπες μεγαλουπόλεις, 

η φτωχοποίηση πολλών κοινωνικών στρωμάτων, (Δ. 

Κούρτοβικ, 2012: 37-39) οι εξελίξεις στην τεχνολογία, 

η διαφθορά πολιτών και πολιτικών, ο κυρίαρχος πλέον 

ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και η ταχύτητα 

- ποιότητα της πληροφόρησης που διαχέουν, γενικά ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

τον κατακερματισμό του υποκειμένου και τα αδιέξοδα 

που συνεπάγεται, ώθησαν την αστυνομική λογοτεχνία 

να ασχοληθεί με τις σκοτεινές πλευρές των κοινωνικών 

σχέσεων και τους νόμιμους ή παράνομους τρόπους επι-

βολής της εξουσίας. Επιπλέον, τα ηθικά αδιέξοδα και η 

κρίση αξιών επηρεάζουν και αμβλύνουν ακόμα περισ-

σότερο τα όρια αποδοχής των πολιτών ως προς την επι-

κρατούσα ευταξία και απονομή δικαιοσύνης. 

Ιδιαίτερα στο noir η αφήγηση εστιάζει στο έγκλημα ως 

απόρροια κοινωνικών σχέσεων οι οποίες καθορίζονται 

από το παράλογο της πραγματικότητας, το ξέφτισμα 

των ηθικών αξιών και της κοινωνικής συνοχής. Η λογική 

ως υπόβαθρο των ηθικών αξιών αναιρείται, το Καλό και 

το Κακό συγχέονται και η αυτοδικία φαντάζει πολλές 

φορές ως «δίκαιη» πράξη που σιωπηρά αποδέχεται το 

υπερεγώ τόσο του συγγραφέα όσο και του αναγνώστη. 

Συνεπώς, οι ήρωες πελαγοδρομούν ανάμεσα στο Καλό 

και το Κακό, τα οποία δεν έχουν πλέον ξεκάθαρο πρό-

σημο, και συχνά η διάκρισή τους επηρεάζεται από δύ-

σοσμες πολιτικές καταστάσεις. Πολλές φορές οι ήρωες 

για λόγους προσωπικής εκδίκησης και αναίρεσης της 

κοινωνικής αδικίας ωθούνται, όπως είπαμε, στην αυτο-

δικία η οποία γίνεται κατανοητή, πιθανώς με συμπάθεια 

τόσο από τον αναγνώστη, όσο και από το συγγραφέα. 

Ένοχος είναι τελικά η κοινωνία ή το πολιτικό σύστημα 

και οπωσδήποτε οι πολιτικοί και μαζί τους οι ανώτεροι 

κρατικοί λειτουργοί που συγκαλύπτουν τις ανομίες. Μια 

τέτοια εκδοχή για τον εγκληματία συνεπιφέρει μια δια-

φορετική αντίληψη ως προς την ενοχή του δράστη για 

να καταλήξει ίσως στην ασάφεια και συνακόλουθα σε 

μια ακατανόητη αοριστία η οποία εντέλει μπορεί νομι-

μοποιεί την κοινωνική «αυτοδικία».

Στα διηγήματα του ΓΠ προβάλλονται διαρκώς οι ρίξεις 

που έχουν επέλθει στην κοινωνική συνοχή μετά τη Με-

ταπολίτευση, η καταπάτηση ηθικών αξιών υπερκεράζει 

τις διακρίσεις ανάμεσα στο καλό / κακό, το ηθικό / ανή-

θικο, την ενοχή / αθωότητα. Τα ηθικά αυτά διλήμματα 

είτε συνυπάρχουν, είτε εναλλάσσονται, ιδίως στα διηγή-

ματα του ΓΠ που αρέσκεται σε συνεχείς ανατροπές της 

αφηγηματικής πλοκής και στην αναίρεση των ορθολογι-

κών μεθόδων των εγκληματολογικών επιστημών, επειδή 

συνήθως εμπλέκει «το Σύστημα» (κρατικός μηχανισμός, 

κυβερνητική πολιτική, ανισότητες στις κοινωνικές σχέ-
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σεις, τραυματικό ιστορικό παρελθόν, κ.ά.), και με τον 

τρόπο αυτόν ανοίγει το δρόμο στην κοινωνιολογική 

ερμηνεία. Όπως λέει και ο ίδιος: «Πόρνες, εγκαταλε-

λειμμένα παιδιά, διεφθαρμένοι και διαπλεκόμενοι, χρε-

οκοπημένα συστήματα αξιών και αδυναμία επιβίωσης 

ατόμων ή ομάδων, κοινωνία και εξουσία διαβρωμένη 

από το οργανωμένο έγκλημα, ένας ολόκληρος (υπό)κο-

σμος μοιάζει να γεννήθηκε σημαδεμένος για το κακό.» 

( Γ. Πανούσης , 2008: 102).

Το εύρημα να ευθύνεται σε τελευταία ανάλυση το Σύ-

στημα εξουσίας για τα κίνητρα μιας εγκληματικής πρά-

ξης δεν είναι καινούργιο στα αστυνομικά μυθιστορή-

ματα. Θα έλεγα ότι είναι πολύ παλιές οι αναφορές σε 

εγκλήματα που ως αιτία έχουν ταξικές διαφορές, αδι-

κίες, άνισες σχέσεις, προσπάθειες για κοινωνική άνο-

δο με αθέμιτα μέσα ή/και κατακρήμνιση από τα ψηλά 

στα χαμηλά λόγω κοινωνικών και ιστορικών συγκυρι-

ών. Ωστόσο, το ενδιαφέρον και καθοριστικό στοιχείο 

στα διηγήματα του ΓΠ έγκειται στο ότι «Το Σύστημα» 

δεν παρουσιάζεται μόνο ως μηχανισμός που ενισχύει 

τις ταξικές διαφορές, αλλά κυρίως ως διαβρωμένος 

μηχανισμός εξουσίας με τους δικούς του κανόνες λει-

τουργίας πέραν των νόμων και κανόνων, με τις δικές 

του σκοπιμότητες, που όλοι οι λειτουργοί του και όλες 

οι κρατικές υπηρεσίες οφείλουν να αναγνωρίζουν, να 

σέβονται και να ακολουθούν. Ένα Σύστημα σε βαθιά 

σήψη και δυσλειτουργία, που η αυτοδικία πολλές φορές 

φαντάζει ως η μόνη διέξοδος άμυνας. Στο Σύστημα 

αυτό εμπλέκονται με διαφορετικούς τρόπους οι Καλοί 

και οι Κακοί και συχνά ο μίτος της ιστορίας είναι τόσο 

μπερδεμένος που ο αναγνώστης καλείται να μην ανα-

ζητήσει τη λύση του αινίγματος και την αποκάλυψη του 

δολοφόνου, αλλά να αναστοχαστεί σχετικά με τη απο-

διάρθρωση των κοινωνικών σχέσεων, της δικαιοσύνης  

και του δημοκρατικού πολιτεύματος εν γένει. 

Σ’ αυτό το σάπιο συνονθύλευμα εμπλέκονται Κυβέρ-

νηση, κόμματα, πολιτικοί, δικαστές, καθηγητές πανε-

πιστημίων, νόμιμες και παράνομες οργανώσεις, αναρ-

χικοί, κλπ. Στα πιο πρόσφατα διηγήματα στην κριτική 

προστίθεται πλέον και η Αριστερά που έχει χάσει την 

«αθωότητά της, ή την έξωθεν καλή μαρτυρία της» ως 

κόμμα που δεν έχει διαφθαρεί από την άσκηση εξουσί-

ας. Το σύνθημα «πρώτη φορά Αριστερά», φαίνεται ότι 

έχει πλέον ξεφτίσει και αποπνέει μια πικρίλα, μια βαθιά 

απογοήτευση.  Το Σύστημα λοιπόν σκοτώνει! 

Εντέλει, στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και των 

μνημονίων το αστυνομικό μυθιστόρημα υποκαθιστά σε 

μεγάλο βαθμό το κοινωνικό μυθιστόρημα, εφόσον το 

πολιτικό και το κοινωνικό περιβάλλον αποτελούν καθο-

ριστικούς παράγοντες για τη δράση των εγκληματιών. 

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς ότι μόλις τα 

τελευταία χρόνια άρχισαν δειλά να εμφανίζονται μυθι-

στορήματα με πλοκή στα χρόνια των μνημονίων και της 

κρίσης, ενώ η αστυνομική λογοτεχνία προπορεύτηκε ξε-

κάθαρα. Όπως εύστοχα παρατήρησε ο Δανέλλης, «Η 

συγκεκριμένη κρίση [οικονομική] δεν έχει γεννήσει πο-

λιτικό τραγούδι, γεννάει όμως αστυνομική λογοτεχνία» 

(Β. Δανέλλης, 2015: 11) όπως ίσχυε για  τις δεκαετίες του 

’60 – ‘70.

Προσωπική εμπλοκή - Αυτοβιογραφικές αναφορές 

μέσα από τα διηγήματα  

Ο ΓΠ ταυτίζεται εν πολλοίς χαρακτηρολογικά καθώς 

και στις καθημερινές συνήθειες με τον Φάνη Κρέμο, 

όπως έχουμε ήδη επισημάνει. Μολονότι η συμβολή του 

ειδικού είναι τις περισσότερες φορές καθοριστική για 

να λυθεί ο γρίφος της εγκληματικής πράξης, ωστόσο οι 

προτάσεις του δεν εισακούονται πάντα ή λαμβάνονται 

υπόψη καθυστερημένα, αν και έχουν αποδεδειγμένα 

συνεισφέρει στον εντοπισμό του ενόχου και την αιτιο-

λόγηση των κινήτρων του. Μήπως εδώ διακρίνεται μια 
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ελαφρά πικρία για τις δικές του συμβουλές που δεν ει-

σακούστηκαν;

Μια άλλη εκδοχή της προσωπικής εμπλοκής του συγ-

γραφέα είναι οι εξαιρετικές περιγραφές καταστάσεων 

ή/και γεγονότων από το παρελθόν που καλούν το συ-

νομήλικο αναγνώστη να χαθεί μαζί του στις αναμνή-

σεις παιδικών ή νεανικών του χρόνων, και το νεότερο 

αναγνώστη να σκύψει με συμπάθεια σε εποχές που έχει 

ακουστά από τους παλαιότερους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εξαίρετη περιγραφή του 

Σινέ-Έρως (όνομα με άρωμα καθαρεύουσας των δεκα-

ετιών του ’60-‘70) στο διήγημα Μπαμπούσκες που «έζε-

χνε φτηνή κολόνια και αγοραία βαρβατίλα, τα σπόρια 

τρίζανε στο πάτωμα, η παλιά μηχανή έκοβε κρίσιμες 

στιγμές και το κοινό φώναζε ‘χασάπη γράμματα’, ενώ 

οι θεατές πίνανε Σινάλκο» (Γ. Πανούσης, 2021: 176). Κα-

θώς και η περιγραφή μιας λαϊκής γειτονιάς στα μέσα 

του 20ου αιώνα: «Χωματόδρομοι. Γειτονιά, κάπου μετα-

ξύ Άγιο Μελέτη και Κολωνό. Οι μπόμπιρες παίζανε βό-

λους.» (Γ. Πανούσης, 2021: 94). 

Το πρόσφατο παρελθόν προσφέρει δυνατότητες για 

εύκολες ταυτίσεις, που κερδίζουν γρήγορα τον ανα-

γνώστη και τον προτρέπουν να ταξιδέψει σε τόπους και 

χρόνους δράσης, από το μεταπολεμικό παρελθόν της 

ελληνικής κοινωνίας όταν οι πόλεις -και ιδίως η Αθή-

να- βίωναν την αλματώδη, άναρχη ανάπτυξή τους και ο 

συγγραφέας βρισκόταν στα νεανικά του χρόνια. 

Από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά οι δυνατότητες 

των ανθρώπων να ταξιδεύουν αυξήθηκαν και ενίσχυ-

σαν έναν επιλεκτικό κοσμοπολιτισμό με τις αντίστοιχες 

ταυτίσεις που έδωσαν νέα ώθηση στην αστυνομική λο-

γοτεχνία, δεδομένου ότι οι αναγνώστες αναγνωρίζουν 

γνωστούς τόπους, περιοχές, γειτονιές πόλεων, ονόμα-

τα δρόμων, πλατειών και εστιατορίων - καφενείων και 

ανακαλούν βιωματικές εμπειρίες, καθημερινότητες. Την 

ταύτιση με συγκεκριμένους τόπους, γειτονιές, μνημεία, 

ταβέρνες, μπαρ, κλπ. χρησιμοποιεί συχνότατα ο ΓΠ για 

να εκφράσει τα δικά του βιώματα (πατσάς στο Μαύρο 

Γάτο κοντά στα ΚΤΕΛ, στο υπόγειο ταβερνάκι η Νυχτε-
ρίδα, (Γ. Πανούσης 2021: 112, 120) και να τα επικοινωνή-

σει με τους αναγνώστες του. 

Στα διηγήματα είναι συχνά παρούσα η πολιτική πορεία 

του συγγραφέα ως ανθρώπου που έλαβε ενεργά μέρος 

στις πολιτικές αντιπαραθέσεις με τη ιδιότητα του πολι-

τικά στρατευμένου επιστήμονα. Ανήκοντας παλαιότερα 

στο ΠΑΣΟΚ και κατόπιν στην ευρύτερη Αριστερά, έχει 

αρθρογραφήσει επιστημονικά, αλλά και στον ημερήσιο 

Τύπο, για διάφορα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, 

έχει κατακρίνει κάθε εξουσία που θέλει να συγκαλύψει 

πράξεις ημετέρων, αντιδημοκρατικές διαδικασίες και 

παλαιοκομματικές τακτικές ή νοοτροπίες. Ο ΓΠ υπήρ-

ξε πάντα ένας ενεργός πολίτης που πέρασε από πολ-

λά κόμματα και πολιτικούς σχηματισμούς και τελικά 

εκλέχθηκε βουλευτής και έγινε Αναπληρωτής Υπουργός 

Προστασίας του Πολίτη (Ιανουάριος – Αύγουστος 2015). 

Ωστόσο, η πορεία του στην πολιτική είναι γεμάτη απο-

γοητεύσεις και πικρίες που συνδέονται με την εν γένει 

πορεία της Αριστεράς στη χώρα. Οι εμπειρίες αυτές 

εμφανίζονται επανειλημμένα στα διηγήματα συχνά ως 

ειρωνικά λογοπαίγνια με τα αρχικά πολιτικών οργανώ-

σεων και κομμάτων, ΕΜΟ-δοτης (Γ. Πανούσης, 2021: 

220, ΚΟΜ.ΠΙ.ΑΡ Κόμμα Πιστών Αριστερών (όπ.π.: 148), 

ΣΚΟΔΕΜ Σκοτώνουμε Όποιον Δεν Μας Μοιάζει (όπ.π.: 

288).

Όμως, η πιο έντονη έκφραση απογοήτευσης και οργής 

για τις πρακτικές εξουσίας της Αριστεράς συμπυκνώνε-

ται στο διήγημα Συνενοχές, Υπότιτλος: (Αστυνομικό χω-
ρίς ονόματα και διευθύνσεις). Χωρίς περιστροφές ο ΓΠ 

λέει «… ο υπουργός Νομιμότητας δεν είχε κάνει καμία 

δήλωση καταγγελίας των δολοφόνων [ενός προοδευ-
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τικού, δημοφιλούς δικαστή]. Όλοι γνώριζαν ότι ανήκε 

ιδεολογικά στους ακραίους της κυβέρνησης, αλλά να 

φτάσει στο σημείο να «συγκαλύπτει» δολοφόνους, κα-

νείς δεν το περίμενε.» (όπ.π.: 289). 

Και συνεχίζει, «Αστράτευτη Αριστερά που διδάσκει 

ήθος, πατριωτισμό (sic), στρατευμένοι (με συμβόλαια 

πολιτικού θανάτου) δημοσιογράφοι, που διεκδικούν για 

τους ίδιους την ελευθερία της έκφρασης αλλά στοχο-

ποιούν όποιον άλλον έχει το ίδιο δικαίωμα με διαφο-

ρετική όμως άποψη, αγράμματοι και ακαμάτηδες γόνοι 

διαφόρων διαλυμένων οικογενειών που αναζητούν τη 

χαμένη τους ταυτότητα στην άσκοπη βία, ιδεοληπτικές 

και φανατικές κυρίες με προφανή διπολική διαταραχή, 

διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ατομικών παθογενειών στο 

οποίο προσπαθούν να δώσουν πολιτικό χαρακτήρα.» 

(όπ.π.: 290).  

Ιδού μια εύστοχη περιγραφή των διαφόρων τύπων συ-

μπεριφορών οι οποίες συνθέτουν τη σημερινή ελληνική 

κοινωνία που ιδεολογικά έχει χάσει τα αυγά και τα κα-

λάθια! Συμπεριφορές που συναντάμε από τη Βουλή και 

τους εκπροσώπους της, έως τα πολιτικά κόμματα, τους 

πολιτευτές, τους δημοσιογράφους, τα socialmedia, και 

εντέλει στους θαμώνες των καφενείων! Όλοι θεωρούν 

πως έχουν το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν, να λειτουρ-

γούν παραβαίνοντας τους νόμους ατιμώρητα  -αφού 

έτσι κάνει και το Κράτος- και να χρησιμοποιούν λεκτική 

και σωματική βία χωρίς συνέπειες. «Ψευτόμαγκες της 

κουκούλας» και «βολεμένη επανάσταση του κόμματος» 

(όπ.π.: 291) τους χαρακτηρίζει ο ΓΠ  που οδηγούν «στο 

απόλυτο χάος». (όπ.π.: 290).

Συχνά στα διηγήματά του ΓΠ εμφανίζονται υπό μορ-

φή διάλεξης ή προσωπικών σημειώσεων οι θεωρητικές 

απόψεις του συγγραφέα για ζητήματα της εγκληματο-

λογίας όπως το τυχαίο και η τυχαιότητα, το έγκλημα, 

αλλά και της πολιτικής όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, η τήρηση 

του κοινωνικού συμβολαίου, η χρήση βίας, κ.ά.

Στις «Συνενοχές» όμως καταθέτει συνοπτικά το πολιτικό 

του Credo. Μια κραυγή αγωνίας και αγανάκτησης για 

τα τεκταινόμενα. Παραπέμπω: «Δεν νοούνται δικαιώμα-

τα, πολλώ μάλλον η ακώλυτη άσκησή τους, χωρίς την 

ύπαρξη σοβαρού Κράτους. Δεν νοείται σοβαρό Κράτος 

δίχως κανόνες και κατά συνέπεια δεν νοείται Δημοκρα-

τία χωρίς όρια.» (όπ.π.: 294). Και πιο κάτω: «Η ανυπακοή 

ως κοινωνική ή πολιτική αμφισβήτηση έχει συχνά ως 

αποτέλεσμα μια ελευθερία χωρίς ευθύνη, δηλαδή ένα 

μόνιμο σύνδρομο εξεγέρσεως ως μετεμφυλιακό ή με-

ταπολιτευτικό κατάλοιπο, που δεν συνάδει με το δημο-

κρατικό σύστημα, αλλά και δεν είναι ποτέ απελευθερω-

τικό.» (όπ.π.: 295). «Δει δη κανόνων και ορίων!!!» (όπ.π.: 

296).

Η σχέση του ΓΠ με τη γραφή και τον αναγνώστη (αφη-

γηματική ανάλυση)

Όλα τα διηγήματα του ΓΠ συντίθενται από μια συνεχή 

ροή και εναλλαγή εικόνων. Θα έλεγε κανείς ότι είναι 

γραμμένα για να αποτελέσουν τη βάση ενός σεναρίου 

κινηματογραφικής ταινίας, με σύγχρονη, πολύπλοκη 

οπτική, με καταιγιστική πλοκή και δράση. Όπως στις 

ταινίες έτσι και στα κείμενα συμμετέχουν πολλά πρόσω-

πα από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και κοινωνικά 

περιβάλλοντα, μπλέκονται διαφορετικοί χρόνοι δρά-

σης, ενώ συχνά αλλάζουν οι τόποι εξέλιξης της πλοκής.  

Το «γαϊτανάκι» των πολλαπλών ταυτίσεων των δραστών 

ανάλογα με το ποιος αναλαμβάνει την ταυτοποίηση 

αποτελεί σταθερή αφηγηματική πρακτική. Ανάλογα με 

την υπηρεσία που συλλέγει τις πληροφορίες, αποδίδε-

ται μία διαφορετική ιδιότητα στους υπόπτους η οποία 

εντέλει ανατρέπεται πλήρως από τις πληροφορίες που 

συγκεντρώνουν από «αριστερά – δεξιά», δηλαδή από το 

κοινωνικό περιβάλλον οι βοηθοί του αστυνόμου (κλασ-
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σική αναφορά στο Γιάννη Μαρή και συνωμοτικό κλείσι-

μο ματιού στον αναγνώστη). 

Σε πολλά διηγήματα παρατηρείται μία προσφιλής στον 

ΓΠ αφηγηματική τεχνική: η συνεχής ανατροπή της λο-

γικής του εντοπισμού του εγκληματία και των κινήτρων 

του. Ίσως εδώ να βρίσκεται το στοιχείο του «αστυνομι-

κού» στα διηγήματα του ΓΠ που κρατά τον αναγνώστη 

σε συνεχή εγρήγορση και μόλις υποψιάζεται ότι έχει 

καταλάβει ποιος είναι ο πιθανός ένοχος (whodonit), τα 

στοιχεία και οι λογικές ανατρέπονται άρδην. Τα πάντα 

βρίσκονται υπό αίρεση γιατί ποτέ δεν ανταποκρίνεται  

το είναι με το φαίνεσθαι. Ο αναγνώστης τελικά δεν κα-

λείται να συμμετάσχει στην εξιχνίαση του εγκλήματος 

εφόσον κάθε πιθανή λογική εκδοχή ανατρέπεται, όπως 

συχνά συμβαίνει στις κοινωνικές σχέσεις όταν κυριαρ-

χούν τα πάθη και τα συναισθήματα ή οι ιστορικές συν-

θήκες (Μπαμπούσκες, όπ.π.: 176-202) ή οι καταβολές 

που έχουν δημιουργήσει σχεδόν αγεφύρωτα χάσματα 

ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες (Σε ποιόν 
ανήκει το παρελθόν;όπ.π.: 71-81, Γκιουμουλτζίνα, όπ.π.: 

82-122). 

Μία άλλη αφηγηματική τεχνική που χρησιμοποιεί συχνά 

ο ΓΠ είναι ο εγκιβωτισμός, δηλαδή η τοποθέτηση μιας 

ιστορίας μέσα σε μίαν άλλη· ενός αφηγήματος μέσα σε 

ένα άλλο. Η τεχνική αυτή επιτρέπει χρονικές ανατρο-

πές και flash back στη ζωή των ηρώων, αλλά και στο 

παρελθόν των αστυνομικών ή στις σχέσεις τους με τους 

ανωτέρους τους, όπως στις ταινίες. Επίσης, προσφέρει 

τη δυνατότητα να συνδυαστούν φαινομενικά ετερόκλη-

τες αφηγήσεις με διαφορετικό τρόπο γραφής (τέσσερα 

«λογοτεχνικά» διηγήματα στη Γκιουμουλτζίνα, όπ.π.: 89-

110). Πέρα από τα αφηγηματικά πλεονεκτήματα, ο εγκι-

βωτισμός επιτρέπει στον ΓΠ να μεταβληθεί από εγκλη-

ματολόγος σε λογοτέχνη και να αποδείξει ότι μπορεί να 

υπηρετεί με την ίδια ευκολία και αποτελεσματικότητα 

και τις δύο ιδιότητες. Και αυτό επιτυγχάνεται με ιδιαίτε-

ρη χάρη και πρωτοτυπία.

Στα διηγήματά του ο ΓΠ κλείνει πονηρά το μάτι στον 

έμπειρο αναγνώστη της αστυνομικής λογοτεχνίας ανα-

φερόμενος στον θρυλικό αστυνόμο Μπέκα των καλτ 

πλέον αστυνομικών μυθιστορημάτων του Γιάννη Μαρή, 

με το τριμμένο παλτό, τα σαΐνια ή τα τσακάλια του αστυ-

νόμου, όπως χαρακτηρίζονται στα πρωτότυπα οι βοηθοί 

του, με τις εμμονές και το πείσμα του, με την εντιμότη-

τά του. Επίσης, χαρακτηριστικές από άλλα αστυνομικά 

μυθιστορήματα είναι οι μικροαστικές συνήθειες του 

ντετέκτιβ - ήρωα, όπως οι προτιμήσεις στο φαγητό, ο 

μεσημεριανός ύπνος, το διαμέρισμα σε μικροαστική 

γειτονιά, τα επείγοντα τηλεφωνήματα σε ώρα ανάπαυ-

σης (ο αστυνόμος ποτέ δεν κοιμάται!), αναφορές που 

παραπέμπουν στο έργο του Πέτρου Μάρκαρη. Με αυ-

τές τις αναφορές κατασκευάζεται η «συντροφική εμπει-

ρία» που μοιράζεται ο ΓΠ με τον αναγνώστη, η οποία 

δημιουργεί οικειότητα και το αίσθημα ότι χαίρονται από 

κοινού τις κοινές τους γνώσεις και αναγνωστικές μικρο-

απολαύσεις. 

Το ενδιαφέρον στις ιστορίες του ΓΠ εστιάζεται στο 

ότι, όταν δεν πρόκειται για αυτοδικίακατά την οποία 

ο δράστης αναλαμβάνει να αποδώσει δικαιοσύνη όχι 

για προσωπικούς λόγους, αλλά για να «τιμωρήσει» την 

εξουσία, δεν ενδιαφέρει να βρεθεί ο ένοχος και να απο-

δοθεί δικαιοσύνη ή να καταδικαστεί η ηθική παρέκκλι-

ση του δράστη. Το noir στην πιο μαύρη εκδοχή του! 

Διακρίνεται μια σύγχρονη, πολύπλοκη οπτική της από-

δοσης δικαιοσύνης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

σκέψεις σχετικά με τις εμπειρίες που είχε ως δικηγό-

ρος, με τη λειτουργία των δικαστηρίων και την απονομή 

δικαιοσύνης. Επιπλέον, με τις εμπειρίες που απέκτησε 

στην άσκηση κρατικής εξουσίας αντιμετωπίζοντας τη 

διαπλοκή συμφερόντων. Ωστόσο, στο τέλος του δι-



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 117 

ηγήματος Γκιουμουλτζίνα (όπ.π.: 118) κοινοποιεί στον 

αναγνώστη τις προσωπικές του σκέψεις «Πολλοί έχουν 

ονειρευτεί ή και ευχηθεί ένα έγκλημα χωρίς ποτέ να 

(τολμήσουν να) το διαπράξουν. Αρκούνται στη βίωση 

μιας εσωτερικής απονομής δικαιοσύνης.» Περισσότερο 

από την έννομη απονομή δικαιοσύνης σημαντική εμ-

φανίζεται η εσωτερική ηθική και η αιτιακή σχέση που 

συνδέει το έγκλημα και τη θεώρησή του ως διέξοδο 

/ αδιέξοδο στις σχέσεις εξουσίας και στη σύγκρουση 

συμφερόντων.  

Επίλογος

Ο ΓΠ προλογίζει τα διηγήματά του, στην ηλεκτρονική 

και έντυπη έκδοσή τους, ως διηγήματα που δεν είναι 

«αμιγώς» αστυνομικά. «Στην ουσία, μέσα από την πλοκή 

μυστηρίου, αναδύονται οι απόψεις μου για τον Κόσμο, 

τη Φύση, τον Άνθρωπο, την Ιστορία, την Πολιτική. Σ’ 

έναν πραγματικό χώρο όπου το ακατανόητο κυριαρχεί 

ελπίζω να μη γίνομαι τόσο αινιγματικός ώστε να φέρνω 

μελαγχολία .»1

Διαβάζοντας τα διηγήματα του ΓΠ , ο αναγνώστης ανα-

ρωτιέται εάν ύστερα από πολλά χρόνια επιστημονικής 

γραφής η λογοτεχνία προσφέρει εκείνη την ελευθερία 

έκφρασης που χρειάζεται ένας άνθρωπος με επιτυχώς 

ολοκληρωμένη επαγγελματική - επιστημονική πορεία 

για να κοινοποιήσει τα κατασταλάγματα των σκέψεων 

και εμπειριών του στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, η περίπτωση 

του ΓΠ είναι ιδιαίτερη. Επιλέγει το noir αστυνομικό διή-

γημα για να εκφράσει τις πολλαπλές εμπειρίες – πικρί-

ες (;) από την πορεία του στην επιστήμη και στα κοινά. 

Το διήγημα λοιπόν είναι πρόφαση για να ανοίξει ένας 

ιδιότυπος διάλογος – μονόλογος, όπου καθένας που 

συμμετέχει αποκωδικοποιεί με το δικό του τρόπο τα μη-

νύματα. Αυτό άλλωστε συμβαίνει σχεδόν πάντα με τα 

λογοτεχνικά κείμενα και ο ΓΠ το γνωρίζει καλά και το 

χειρίζεται ακόμα καλύτερα.  

Γενικά, υφέρπει μια σαρκαστική τρυφερότητα τόσο 

προς τους δράστες όσο και προς τα θύματα. Τελικά, το 

θύμα, μέσα από την ιδιότυπη γραφή του ΓΠ, καταλήγει 

να είναι ο ίδιος ο αναγνώστης τον οποίο εμπλέκει συ-

ναισθηματικά, πολιτικά, εγκληματολογικά. Με τις απα-

νωτές ανατροπές, ο αναγνώστης καταλήγει να πέφτει 

θύμα της συγγραφικής πλοκής του και να πρέπει να 

αφιερώσει αρκετή σκέψη για να συλλάβει όλα τα υπο-

νοούμενα και κρυφά μηνύματα. 

Συχνά τα διηγήματά του δεν έχουν φινάλε, όπως π.χ. οι 

ταινίες, και οπωσδήποτε δεν έχουν finalegrande. Μένει 

μια στυφή γεύση, μία ανεκπλήρωτη προσδοκία ότι θα 

μπορούσε να υπάρξει λύση, δικαίωση, κάθαρση, ενώ 

στην ουσία μέσα στις υπάρχουσες κοινωνικές, οικονο-

μικές και πολιτικές συνθήκες τούτο φαντάζει αδύνατο. 

Αυτά είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της γραφής του ΓΠ, 

η οποία προβάλλει με ιδιαίτερη ένταση, τον κατακερ-

ματισμό των υποκειμένων στη μεταμοντέρνα εποχή και 

την αγωνιώδη αναζήτησή τους για ασφάλεια, δικαίωση, 

λήθη, στο κάτω-κάτω για λίγη ευτυχία. Με μια πιο προ-

σεκτική ματιά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο προοίμιο 

που γράφει στην διαδικτυακή δημοσίευση των διηγη-

μάτων του, το τελικό συμπέρασμα είναι η μελαγχολική 

διάθεση του ΓΠ για την εν γένει πολιτική και κοινωνική 

κατάσταση που επικρατεί σήμερα την οποία θέλει να 

μοιραστεί με τον αναγνώστη. Όπως λέει ο ίδιος η επα-

νάσταση δεν αποτελεί πλέον διέξοδο ούτε λύτρωση.   

Οι τυπωμένες σελίδες των διηγημάτων του Γιάννη Πα-

νούση λειτουργούν ως οθόνη στην οποία προβάλλεται 

ένα φιλμ. Ο αναγνώστης - θεατής διαβάζει, παρακο-

λουθεί την πλοκή με κομμένη την ανάσα και οι απανω-
1 Βλ. σχτ. στο διαδίκτυο, με βάση τις λέξεις κλειδιά: Ανοιχτό παράθυ-
ρο. Οι αστυνομικές ιστορίες του Γιάννη Πανούση
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τές ανατροπές αφήνουν κενά στη συνειρμική λογική 

του. Μέχρι το τέλος της ιστορίας τίποτα δεν φαίνεται 

λογικό, αλλά με την λύση του «αινίγματος» όλα μοιά-

ζουν τόσο μα τόσο φυσιολογικά. Κλείνοντας το βιβλίο, 

ώρες μετά, το κάθε διήγημα θα τον απασχολεί μέχρι να 

βρει τις γέφυρες που ο Γιάννης Πανούσης έχει έντεχνα 

κρύψει κάπου ανάμεσα σε αναμνήσεις, εγκληματολογι-

κά εγχειρίδια και κοινωνιολογικά μανιφέστα. 

Μέσα από την αφηγηματική ανάλυση των κειμένων 

αναδύονται τα αδιέξοδα και οι φαντασιώσεις για τις 

σχέσεις των ανθρώπων, για τη χώρα, για την απονομή 

δικαιοσύνης, για την ηθική. Ίσως ο τίτλος του τόμου 

αντί «Ο Φάνης Κρέμος ανα-λύει και επι-λύει Αστυνομι-
κά αινίγματα», θα μπορούσε να είναι: «Ο Φάνης Κρέμος 
(δλδ. ο Γιάννης Πανούσης) ανα-λύει, επι-λύει  και ανασυν-
θέτει τις αυταπάτες μας». 
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Bίκυ Βλάχου, Ποινική Δικαιοσύνη και θύμα. 

Από τις παρυφές της προϊστορίας έως τον 21ο αιώνα, 

Νομική Βιβλιοθήκη, 2022 (269 σελίδες)

Βίκυ Βλάχου

Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο

Το βιβλίο προλογίζει ο Ομότιμος Καθηγητής 

και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογί-

ας Ιάκωβος Φαρσεδάκης. Το έργο μελετά την ιστορική 

πορεία του θύματος κατά τη διαδικασία απονομής της 

ποινικής δικαιοσύνης από την εποχή της προϊστορίας 

έως τις σύγχρονες εξελίξεις του 21ου αιώνα, με αναφο-

ρές στις εγκληματολογικές θεωρίες και τις πρακτικές 

που προσδιόρισαν την ως άνω πορεία του. Κατά αρχάς 

παρουσιάζονται οι κυριότεροι σταθμοί της κυριαρχίας 

του θύματος κατά την απονομή της δικαιοσύνης από τις 

πρώτες κοινωνίες, την Ομηρική εποχή, την αρχαϊκή και 

την κλασική περίοδο, με έμφαση στο ρόλο της οικογέ-

νειας και την ιδιωτική εκδίκηση. Αναδεικνύεται η πορεία 

προς την αποδυνάμωση και την παρακμή του θύματος 

με χαρακτηριστικές αναφορές σε ενδεικτικά και αντι-

προσωπευτικά παραδείγματα από το Μεσαίωνα, την 

Αναγέννηση και μεταγενέστερες χρονικές περιόδους 

του 18ου και 19ου αιώνα και περιγράφονται θεμελιώδεις 

τάσεις και εγκληματολογικές θεωρίες που πλαισίω-

σαν την ως άνω διαδρομή του κατά την απονομή της 

δικαιοσύνης. Αναλύεται η περίοδος της αναβίωσης 

του ενδιαφέροντος για το θύμα και το ρόλο του στην 

απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και απεικονίζονται 

οι σύγχρονες προσεγγίσεις και οι σχετικές νομοθετικές 

πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με ανα-

φορές στο ρόλο του θυματολογικού κινήματος και σε 

ειδικότερες διαδικασίες ενίσχυσης της συμμετοχής των 

θυμάτων, όπως στον ποινικό διακανονισμό, την παρακο-

λούθηση της δίκης κ.α. Η επιρροή θεωριών και αρχών 

στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης είναι εμφανής σε 

ποικίλα πεδία, όπως η ανάδειξη μελετών και θεωρητι-

κών προσεγγίσεων, που μεταξύ άλλων, υπογράμμισαν 

το ρόλο του θύματος στην ενεργοποίηση του μηχανι-

σμού ασκήσεως του επισήμου κοινωνικού ελέγχου, τη 

θυματολογική προσέγγιση του εγκλήματος και την ανα-

γκαιότητα της αποζημίωσης και της αποκατάστασης 

της βλάβης του θύματος. Τα ζητήματα των θυμάτων και 

της συμβολής τους στην απονομή της ποινικής δικαιο-

σύνης μελετώνται διεξοδικά και υπό το πρίσμα των εξε-

λίξεων του 21ου αιώνα και αναδεικνύονται καινοτόμες 

διεθνείς μεταρρυθμίσεις, με γνώμονα τη βελτίωση της 

θέσης τους, την επαύξηση της προστασίας τους και την 

ικανοποίηση των αναγκών τους. Στο πνεύμα αυτό, γίνε-

ται ιδιαίτερη μνεία στη θέσπιση ελαχίστων προτύπων 

αναφορικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την 

προστασία των θυμάτων. 

Το έργο συμβάλλει αφενός στην παρουσίαση 

και την κατανόηση της θέσης του θύματοςκατά την 

ιστορική διαδρομή του στη διαδικασία απονομής της 

ποινικής δικαιοσύνης και αφετέρου στην ανάδειξη 

της ουσιαστικής συμβολής του στην αντιμετώπιση του 

εγκλήματος προς την κατεύθυνση της πρόληψης, καθό-

σον το τελευταίο δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά και 

μόνο στην προσωπική του δικαίωση, αλλά προσφέρει 

εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύνολο της κοινωνίας, συ-

μπεριλαμβανομένων των εν δυνάμει θυμάτων. Η μελέ-

1 Διαδικτυακός τόπος με βάση τις λέξεις κλειδιά: Ανοιχτό παράθυρο. 
Οι αστυνομικές ιστορίες του Γιάννη Πανούση
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τη του έργου συντείνει στην εμβάθυνση και την αποσα-

φήνιση των επιμέρους ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας, των 

διεθνών επιταγών και των προκλήσεων στο πεδίο της 

ποινικής δικαιοσύνης με αφετηρία το θύμα και το ρόλο 

του στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. 

ΡΟΔΗΣ ΚΑΓΓΕΛΑΡΗ, Ο ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΗΣ ΚΑΙ Ο 

ΝΟΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ: ΕΚΔ. 

> ΕΚΚΡΕΜΕΣ, 2021

Ρόδη Καγγελάρη

Ψυχολόγος-Εγκληματολόγος, 
Υπεύθυνη Πολυδύναμου Κέντρου Υπηρεσιών Ψυχικής 
Απεξάρτησης Νομού Βοιωτίας ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Την Παρασκευή 01η Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε 

η παρουσίαση του βιβλίου μου “Ο τοξικομανής και ο 

Νόμος”, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο 2021 από τις 

Εκδόσεις “Εκκρεμές”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 

στον κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Φί-

λοι, συγγενείς, γνωστοί και άγνωστοι συνάδελφοι από 

τον χώρο της απεξάρτησης, της ευρύτερης ψυχολογί-

ας, της εγκληματολογίας και των άλλων επιστημών του 

ανθρώπου, πρώην θεραπευόμενοι αλλά και επισκέπτες 

μη σχετιζόμενοι επαγγελματικά με το θέμα του βιβλί-

ου, συνέβαλαν με την παρουσία τους στη δημιουργία 

μίας εξαιρετικής ομαδικής συνάντησης σε πολλή ζεστή 

ατμόσφαιρα. Μεταξύ των επίτιμων προσκεκλημένων 

και ο ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας Πανε-

πιστημίων Αθηνών και Λευκωσίας και τακτικό Μέλος 

Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, κύριος 

Νέστωρ Κουράκης, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για 

την πρόταση δημοσίευσης του παρόντος κειμένου.

Πρόκειται για το πρώτο προσωπικό βιβλίο μου, 

αποτέλεσμα πολύχρονης κλινικής εμπειρίας στα θερα-

πευτικά Προγράμματα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ στο 

πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος (με το ΚΕΘΕΑ 

ΣΤΡΟΦΗ στο Δικαστήριο Ανηλίκων Αθήνας και στο 

Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα και με το 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στη Δικαστική και Γυναικεία φυλα-

κή Κορυδαλλού, στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυ-

δαλλού, στο Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων, στο 

Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών και στο 

Συμβουλευτικό Σταθμό Λιβαδειάς) και προσωπικής βι-

βλιογραφικής και μετεκπαιδευτικής εμβάθυνσης στο 

αντικείμενο. 

Το βιβλίο αποτελείται από έξι κεφάλαια (Ο 
Νόμος, Ο Άλλος, Ο νόμος, Η Φυλακή, Η Ελευθερία, 

Η Θεραπεία). Την εισαγωγή έχει γράψει ηκυρία Κατε-

ρίνα Μάτσα (Ψυχίατρος Κοινωνικών Ιατρείων, Μέλος 

του Δικτύου Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρείων, Πρώ-

ην Διευθύντρια Μονάδας Απεξάρτησης 18ΑΝΩ) και το 

επίμετρο η κυρία Αφροδίτη Κουκουτσάκη (Επίκουρη 

Καθηγήτρια Εγκληματολογίας). Κεντρικό θέμα του βι-

βλίου αποτελεί η σχέση του τοξικομανή με το σύστη-
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μα απονομής δικαιοσύνης, τους λειτουργούς του, τη 

φυλακή και, κυρίως, τον ποινικό νόμο: η απουσία του 

συμβολικού Νόμου, αποτέλεσμα της αποτυχημένης 

πατρικής λειτουργίας, θα στρέψει τον τοξικομανή σε 

μια ιδιότυπη ψυχική και συμπεριφορική αναζήτησή του 

μέσα από την παραβίαση του ποινικού νόμου. Με την 

μητέρα-Ουσία θα επαναλάβει την σχέση με την οικο-

γένειά του, ενώ τα ολοένα και σοβαρότερα περάσματα 

στην πράξη θα ισοδυναμούν με απόπειρες διαγραφής 

των ψυχικών τραυμάτων του, ώσπου να καταλήξει σε 

μία νέα μήτ(ε)ρα, τη φυλακή. Θίγονται διεξοδικά τα σο-

βαρά ζητήματα νομικού και θεραπευτικού χαρακτήρα, 

καθώς και βιοεξουσίας, που εγείρονται στο εξαναγκα-

στικό πλαίσιο του εγκλεισμού ενώ ιδιαίτερη αναφορά 

γίνεται στην εξαρτημένη κρατούμενη γυναίκα και την 

διπλή περιθωριοποίησή της. Τέλος, εξηγείται αναλυτικά 

ο τρόπος με τον οποίο, μέσα από τη θεραπεία απεξάρ-

τησης, ο εξαρτημένος κρατούμενος θα εισαχθεί τελικά 

στο συμβολικό Νόμο και θα κατακτήσει την ελευθερία.

Για το βιβλίο μίλησαν οι:

Κατερίνα Μάτσα, Ψυχίατρος Κοινωνικών Ιατρείων, Μέ-

λος του Δικτύου Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρείων, 

Πρώην Διευθύντρια Μονάδας Απεξάρτησης 18ΑΝΩ.

Σάββας Σαββόπουλος, Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής, Διδά-

σκων ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εται-

ρείας, Μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης.

Ιορδάνης Περτετσόγλου, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής, 

Υπεύθυνος του Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της 

κυρίας Χριστίνας Ζήση εκ μέρους των Εκδόσεων “Εκ-

κρεμές”, η οποία καλωσόρισε το κοινό, αναφέρθηκε 

στους τίτλους των κεφαλαίων του βιβλίου και ανακοί-

νωσε τους ομιλητές.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο κύριος Ιορδάνης Περ-

τετσόγλου, με πολύχρονη εμπειρία στην θεραπεία απε-

ξάρτησης εφήβων και ενηλίκων εντός και εκτός σωφρο-

νιστικού συστήματος και στην παρέμβαση σε ενεργούς 

χρήστες στο δρόμο. Αναφέρθηκε στον σεβασμό και τη 

σεμνότητα με την οποία το βιβλίο προσεγγίζει το θέμα 

και ξεχώρισε ορισμένα καίρια ζητήματα: την ακροβασία 

του εξαρτημένου στον άξονα μεταξύ ζωής και θανάτου, 

την απόκτηση ταυτότητας και πλαισίου αναφοράς μέσα 

από την χρήση ουσιών, την ανάγκη ανάμνησης (α-λή-
θειας) του ψυχικού τραύματος μέσα στη θεραπευτική 

διαδικασία με συμπαραστάτες την ομάδα, το πλαίσιο 

και τους θεραπευτές, και, κυρίως, τη σημασία του ρόλου 

του πατέρα, τον οποίοπαρομοίασε με φάρο μέσα στον 
μητρικό ωκεανό.

Ακολούθησε η κυρία Κατερίνα Μάτσα, αναφε-

ρόμενη, καταρχήν, στη σημασία παρουσίας στην εκδή-

λωση πρώην εξαρτημένων ως αποτέλεσμα της ισχυρής 

θεραπευτικής σχέσης που σύναψαν με την συγγράφου-

σα το παρόν. Τόνισε τη διαφορετική σε κάθε άτομο 

ψυχική λειτουργία των ουσιών, με βασικότερες αυτή 

του άξονα μιας ναρκισσιστικής οργάνωσης της εικό-

νας του εαυτού, του νάρθηκα-συμπληρώματος του ναρ-

κισσισμού και της νάρκωσης ενός αδύνατου πένθους. 

Έκλεισε υπογραμμίζοντας την τεράστια σημασία του 

κοινωνικού πλαισίου και της βιο-πολιτικής στη γέννη-

ση της τοξικομανίας ως ένα κοινωνικό σύμπτωμα της 
παθολογίας του πολιτισμού της νεωτερικότητας, καθώς 

και στην κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων, επιφυλασ-

σόμενη για τις τρομαχτικές κοινωνικές διαστάσεις που 

συνεπάγεται η επίσημη ανακοίνωση έναρξης συνταγο-

γράφησης υποκαταστάτων. 

Τρίτος ομιλητής ο κύριος Σάββας Σαββόπου-

λος, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του να συμμετέχει 

στην παρουσίαση του βιβλίου μίας νέας συναδέλφου, 

η οποίααποδεικνύει έτσι πόσο δημιουργικά μπορεί να 
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δουλέψει κανείς. Προέβη στηδιευκρίνιση ορισμένων 

ψυχαναλυτικών εννοιών που αναφέρονται στο βιβλίο, 

εστιάζοντας ιδιαίτερα στον συμβολικό Νόμο και τον 

πατέρα ως εγγυητή του αλλά καιαπαραίτητο διαμεσο-

λαβητή στη σχέση μητέρας-παιδιού. Αναφέρθηκε στην 

δυσκολία αναγνώρισης του ψυχικού τραύματος όταν 

αυτό δεν έχει έκδηλα συμπτώματα και τόνισε την ψυχι-

κή σημασία αντοχής της δυσφορίας, του αποχωρισμού 

και του πένθους, τα οποία οι άνθρωποι ενίοτε αντιμετώ-

πιζαν με ουσίες ήδη από την εποχή του Ομήρου. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση με το 

κοινό, κατά την οποία όλοι οι ομιλητές επιχειρήσαμε να 

αποσαφηνίσουμε τα καίρια ζητήματα της εφαρμογής 

της θεωρίας στις σύγχρονες μορφές οικογένειας (π.χ. 

μονογονεϊκή), της δυνατότητας πρόσβασης στην αρχι-

κή ικανοποίηση από την ουσία με την αναζήτηση ολο-

ένα και μεγαλύτερης ποσότητας από τον χρήστη, της 

επιθυμίας του να σβήσει το παρελθόν αλλά και του κοι-

νωνικού αποκλεισμού των απεξαρτημένων ως βασικού 

παράγοντα της υποτροπής. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε 

με το σημαντικό μήνυμα ότι η υποτροπή αποτελεί συχνά 

μέρος της θεραπείας και όχι απόδειξη της αδυναμίας 

ολοκλήρωσής της.Οι τελευταίες σκέψεις ανταλλάχθη-

καν εν μέσω ευχών και υπογραφής των βιβλίων, ελπί-

ζοντας σε μία επόμενη εξαιρετική βραδιά σαν κι αυτή.
Η παρουσίαση διατίθεται βιντεοσκοπημένη από την 
The Internet Book DataBase στην ιστοσελίδα www.
ibdb.gr .

Κυκλοφορία νέου τεύχους του περιοδικού

“Urban Crime – An International Journal” 

(τόμος 3, 2022, τεύχος 1)

Έλλη Ανίτση

Managing Editor Urban Crime – An International 
Journal

Κυκλοφόρησε το νέο ειδικό τεύχος του διεθνούς ηλε-
κτρονικού επιστημονικού περιοδικού “Urban Crime – 
An International Journal”, που είναι αφιερωμένο στο 
θέμα: “Human trafficking and Urban Safety: Exploring 
pathways to prevention, protection, partnerships, and 
beyond”. Την επιστημονική ευθύνη του ειδικού αυτού 
του τεύχους υπογράφουν οι Καθηγητές John Winterdyk 
και Χριστίνα Ζαραφωνίτου και μπορείτε να το διαβάσε-
τε εδώ:  Vol. 3 No. 1 (2022) | UrbanCrime. Aninternational 
Journal (panteion.gr)
Το περιοδικό εκδίδεται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου 
Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστη-
μίου, υπό τη Διεύθυνση της Καθηγήτριας κας Χριστίνας 
Ζαραφωνίτου, Διευθύντριας του Εργαστηρίου και του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκλημα-
τολογία» και με τη συμμετοχή καταξιωμένων ακαδη-
μαϊκών στη Συντακτική Επιτροπή. Το Urban Crime – An 
International Journal φιλοξενείται στον διαδικτυακό 
χώρο της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου. 
Επιμέλεια διαχείρισης: Υπ.Δρ. Έλλη Ανίτση.

http://www.ibdb.gr
http://www.ibdb.gr
https://ojs.panteion.gr/index.php/uc/issue/view/30
https://ojs.panteion.gr/index.php/uc/issue/view/30
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ

Editorial

John Winterdyk & Christina Zarafonitou
Articles

Urban settings and Human trafficking – a crossroads 

of the perfect storm for crime perpetration and ideal 

environment for crime prevention

Suman Kakar

The Curse of Familiar Faces and The Prevalence of 

Rural to Urban Recruitment for Human Trafficking 

IfeyinwaMbakogu

Technology and human trafficking: Reconstructing the 

nexus

Beulah Shekhar &Vijo Varghese Vincent

The Role of Addictive Substances in Different Types of 

Sex Trafficking 

in Urban Areas in the U.S.: A Study of Control

Amanda Michaelis, Megan Lundstrom & Angie 
Henderson

Combating Sex Trafficking: Examining the Spatial 

Distribution of Hotels in Urban Areas that Facilitate Sex 

Trafficking in the US 

Louise Shelley, Chu-ChuanJeng & Edward Huang

Integrated Partnerships and Coordinated Wraparound 

Support: Moving the needle towards effective respons-

es for adolescent victims of sexual exploitation and traf-

ficking in Canadian urban settings

Crystal Hincks &John Winterdyk

Trauma-Informed practice in Anti-trafficking Movement 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επιμέλεια: Χριστίνα Τάτση, Υπ. Δρ Εγκληματολογίας 
Παντείου Παν/μιου

Αθανασούλης Π., Δικαιώματα παιδιών στην έννομη 

τάξη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2022

Βλάχου Β., Ποινική Δικαιοσύνη και Θύμα, Από τις πα-

ρυφές της προϊστορίας έως τον 21ο αιώνα, Πρόλογος: 

Φαρσεδάκης Ι., Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2022

Γκουρμπάτσης Α., Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώ-

δικα, Ενημέρωση μέχρι και τους Ν. 4855/2021 και Ν. 

4871/2021, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 

2022

Καραγιάννης Β. Η δεσμευτικότητα του Χάρτη θεμελιω-

δών δικαιωμάτων της ΕΕ, Έναντι των κρατών μελών και 

των ιδιωτών, Πρόλογος: Ταγαράς Χ,, Νομική Βιβλιοθή-

κη, Αθήνα, 2022

Κιούπης Δ., Δικαστική Ψυχολογία & Ψυχιατρική, Νομική 

in Urban Centres, Nepal

Rita Dhungel & Breanna Webster
Detecting the valid consent in human trafficking crime

Heracles Moskoff & AngelikiSerafeim

Commentary 

“All roads lead to Sarajevo:” The capital of Bosnia and 

Herzegovina as a suitable place for trafficking of mi-

grants

Srdjan Vujovic
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Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2022 (3η έκδ.)

Κουδελή Μ., Η υποστήριξη της κατηγορίας υπό το πρί-

σμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Πρόλογος: 

Δαλακούρας Θ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλο-

νίκη, 2022

Κυπριανού Μ., Η ρύθμιση της πορνείας στην Κύπρο, 

Πρόλογος: Κουράκης Ν., Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 

2022

Λίμα Δ., Οργανωμένο Έγκλημα, Δογματική ανάλυση 

και δικαιοφιλοσοφική θεμελίωση της ποινικής αντιμε-

τώπισης του αδικήματος της συμμετοχής σε εγκληματι-

κή οργάνωση, Πρόλογος: Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Νομική 

Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2022

Μαργαρίτης Λ., Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι. Νομική Βιβλιο-

θήκη, Αθήνα, 2022 (2η έκδ.)

Μεταξάκης Εμ., Κυβερνοέγκλημα, Βασικές Έννοιες, Ερ-

μηνεία Διεθνούς, Ενωσιακής και Ημεδαπής Νομοθεσί-

ας, Τυπολογία, Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2022

Ορφανός Σ., Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, Άρθρα 137Α- 137Γ ΠΚ, Πρό-

λογος: Αϊδινλής Σ., Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2022

Ορφανός Σ., Η ανάλυση DNA στο ελληνικό και ευρωπα-

ϊκό δικονομικό δίκαιο, Πρόλογος: Καλφέλης Γ., Νομική 

Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2022

Ορφανός Σ., Σεξουαλικά Εγκλήματα, Μετά τον Ν. 

4947/2022, Πρόλογος: Αϊδινλής Σ., Νομική Βιβλιοθήκη, 

Αθήνα, 2022

Ορφανός Σ., Τρομοκρατία, Άρθρο 187Α ΠΚ, Δογματική 

και νομολογιακή προσέγγιση, Πρόλογος: Αϊδινλής Σ., 

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2022

Χαραλαμπάκης Α., Μπούρμας Γ., (συνεργ.), Οι αλλαγές 

του Νέου Ποινικού Κώδικα, Μετά τους Ν 4855/2021, 

4871/2021, 4908/2022 και 4947/2022, Νομική Βιβλιοθή-

κη, Αθήνα, 2022

Sykiotou A., Crime policy in a Globalized World, Εκδό-

σειςΣάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗ-

ΤΉ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΠΑΡΔΗ

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) ορ-

γάνωσε στις 6 Ιουνίου 2022 στο ΠΚ ημερίδα προς τιμή 

του Ομότιμου Καθηγητή Ποινικών Επιστημών  του Πανε-

πιστημίου Κύπρου Ανδρέα Καπαρδή στην οποία έλαβαν 

μέρος διακεκριμένοι ομιλητές από Αγγλία, Ελλάδα και 

Κύπρο. Την ημερίδα χαιρέτησαν ο  Καθηγητής Τάσος 

Χριστοφίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο 

Στυλιανός Παπαθεοδώρου, Αρχηγός Αστυνομίας και ο 

Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής,  Αναπληρωτής Καθη-

γητής Κωνσταντίνος Κόμπος.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος έλαβαν μέρος 

τέσσερεις διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από την Αγγλία: 

(α) Η Nicola Padfield, κάτοχος της έδρας Ποινικού Δι-

καίου και Ποινικής Δικαιοσύνης, Fellow του Fitzwilliam 

College και Διευθύντρια του Κέντρου Ποινικής Δικαι-

Επιμέλεια: Χαρά Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου Υπ. Δρ 
Εγκληματολογίας Παντείου Παν/μίου

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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οσύνης στο Cambridge University η οποία ανέλυσε το 

επιστημονικό έργο του Ανδρέα Καπαρδή διαχρονικά 

στην Αγγλία, Αυστραλία και Κύπρο και τη σημαντική 

συνεισφορά του στις Ποινικές Επιστήμες- Εγκληματο-

λογία, Νομική Ψυχολογία, Ποινική Δικαιοσύνη και Ποι-

νολογία. (β) Ο David Farrington, Ομότιμος Καθηγητής 

Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στο Ινστιτούτο Εγκλη-

ματολογίας του Cambridge University, ο οποίος αφού 

πρώτα σημείωσε ότι ο Καθηγητής Καπαρδής τελείωσε 

μέσα σε 18 μήνες το διδακτορικό του στο  Cambridgeσ 

(μία εμπειρική μελέτη της σημασίας νομικών και εξω-

νομικών μεταβλητών στις αποφάσεις τους για επιμέ-

τρηση της αυστηρότητας της ποινής μεγάλου αριθμό 

δικαστών σε 5 περιοχές της Αγγλίας),  στη συνέχεια 

ανέπτυξε το θέμα της αποτελεσματικότητας διαφόρων 

μεθόδων πρόληψης της νεανικής εγκληματικότητας. (γ) 

Ο Julian Roberts, Καθηγητής Εγκληματολογίας στη Νο-

μική Σχολή του Οxford University απάντησε το ερώτη-

μα ‘Τί έχομε μάθει για τον περιορισμό της διακριτικής 

εξουσίας του Δικαστή στην επιμέτρηση και επιβολή της 

ποινής μετά από 40 χρόνια σε χώρες του κοινοδικαί-

ου’. Τέλος, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογικής 

Εγκληματολογίας στο Ινστιτούτο Εγκληματολογίας του 

Cambridge University, παρουσίασε σε μετα-ανάλυση 

τη σημασία της κατάθλιψης και ανησυχίας στον υπο-

τροπιασμό δραστών που παρανομούν μακροχρόνια

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, ο Αναπληρωτής Κα-

θηγητής Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου Δρ. Χάρης Παπαχαραλάμπους 

μίλησε για την αντιμετώπιση της διαφθοράς από το 

Δίκαιο, ο Δρ. Κωνσταντίνος Τσίνας,  Λέκτορας του ιδίου 

Τμήματος, ενδιέτριψε στο θέμα ‘Ψυχανάλυση και ποινι-

κός καταλογισμός’ και, τέλος, η Δρ. Ιωάννα Χατζηγιάν-

νη, Λέκτορας του Ιδίου Τμήματος, ανέπτυξε το θέμα 

για την ποινικοποίηση του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού 

Δικαίου.

Στο τρίτο μέρος της ημερίδας, ο Ομότιμος Καθηγητής 

του Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος της Ελληνι-

κής Εταιρείας Εγκληματολογίας Ιάκωβος Φαρσεδάκης 

ανέλυσε το θέμα ‘Η αντιμετώπιση του Εγκλήματος’, ο 

Καθηγητής Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του  Πανεπιστημίου Λευ-

κωσίας Νέστωρ Κουράκης προέβη σε ανασκόπηση του 

Δικαίου Ανηλίκων στην Ελλάδα μετά τη νομική μεταρ-

ρύθμιση του 2019, ενώ η Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθη-

γήτρια Εγκληματολογίας, Διευθύντρια του Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών σπουδών ‘Εγκληματολογία’ και 

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολο-

γίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, παρουσίασε το θέμα 

‘Ποινική Δικαιοσύνη και Εγκληματολογία’.  

Στο τέταρτο μέρος της ημερίδας ο Δρ. Νικόλας Σάντης, 

Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου, αφού 

πρώτα εξήρε την επιστημονική συνεισφορά του τιμω-

μένου διεθνώς, εμβάθυνε στο θέμα ‘Αναζητώντας την 

αλήθεια: η δικαστική αξιολόγηση μαρτύρων και μαρ-

Αποψη του πάνελ κατά τη συνεδρίαση με ομιλητές τους Καθη-
γητές Φαρσεδάκη, Κουράκη και Ζαραφωνίτου
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ΕΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΘΗ-

ΜΑ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ένα μίνι διαδραστικό μάθημα υπό μορφή συμποσίου 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Athens Cypria Hotel στις 10 Ιουνίου 2022. 

Μια ομάδα φοιτητών του Sonoma State University που 

συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαιδευτικών σπουδών με 

επικεφαλής τους καθηγητές Εγκληματολογίας Αναστα-

σία Τοσούνη και Bryan Burton, προσκάλεσε δύο κορυ-

φαίους ειδικούς στην ποινική δικαιοσύνη και την πρόλη-

ψη του εγκλήματος για να συζητήσουν θέματα επίκαιρα 

που αφορούν τις Ην. Πολιτείες και την Ελλάδα. Τους 

δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον καθηγητή Εγκληματο-

λογίας και Ποινικών Επιστημών Νέστορα Κουράκη, και 

τον Νικόλαο Κουλούρη, καθηγητή Κοινωνικής Πολιτικής 

στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, υποδέχθηκαν 

20 φοιτητές και φοιτήτριες με μεγάλη έφεση για γνώση 

και διαπολιτισμική σύνδεση. Και έτσι, αυτό που αρχικά 

είχε σχεδιασθεί και ξεκινήσει ως μια ημιδομημένη διά-

λεξη «από καθέδρας», εξελίχθηκε σε μια συναρπαστική  

διαδραστική συζήτηση, όπου οι συμμετέχοντες έκαναν 

ερωτήσεις, ανέπτυξαν επιχειρήματα, μοιράστηκαν βιω-

μένες εμπειρίες, εμβάθυναν στα ζητήματα και εμπλού-

τισαν σημαντικά τις γνώσεις τους.

Τα θέματα της συζήτησης περιστράφηκαν γύρω από 

τους τομείς ακαδημαϊκής εξειδίκευσης των προσκε-

κλημένων ομιλητών και των καθηγητών που διηύθυναν 

τη συζήτηση: επανορθωτική δικαιοσύνη, νεανική παρα-

βατικότητα, έμφυλη βία, έγκλημα του λευκού κολάρου, 

αντεγκληματική πολιτική, θεωρίες εγκλήματος. Επίσης, 

προσεγγίστηκαν αρκετά από τα τρέχοντα γεγονότα που 

είχαν πρόσφατα αιχμαλωτίσει τη φαντασία του ευρύτε-

ρου κοινού: μαζικοί πυροβολισμοί στις Ηνωμένες Πολι-

τείες, το κίνημα #MeeToo, γυναικεία εγκληματικότητα 

και θυματοποιηση, καθώς και η άνοδος των εθνικιστι-

κών και ρατσιστικών κινημάτων ανά τον κόσμο.

Η επιλογή της Ελλάδας ως χώρα υποδοχής του συγκε-

κριμένου προγράμματος (summer study abroad), έγινε 

όχι μόνο λόγω της ιστορικής συνεισφοράς της στα εκ-

παιδευτικά θεμέλια του δυτικού κόσμου, αλλά και επει-

δή η χώρα αυτή προσφέρει αρκετά παραδείγματα  που 

έχουν ενδιαφέρον στη μελέτη του εγκλήματος. Η χώρα 

ήταν άλλωστε στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονο-

Το πάνελ με τους Καθηγητές Κουράκη, Κουλούρη και Τοσούνη

τυρίας. Στη συνέχεια, ο Δρ. Χρίστος Κληρίδης, Δικηγό-

ρος, Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Frederick 

University και Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου, μίλησε για την τέχνη της αντεξέτασης ενώ, 

τέλος, ο δικηγόρος και υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα 

Νομικής του ΠΚ Ηλίας Στεφάνου ανέλυσε τον ρόλο του 

δικηγόρου στην Κυπριακή ποινική δικαιοσύνη. Ακολού-

θησε σύντομη αντιφώνηση του τιμωμένου και δεξίωση. 

Κατά γενική ομολογία, η ημερίδα ήταν μία μεγάλη επι-

τυχία από κάθε άποψη.

•
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μικής κατάρρευσης του 2008, μιας κατάρρευσης που 

σχετίζεται άμεσα με την απληστία των επιχειρήσεων, 

τις διεφθαρμένες πολιτικές που εφαρμόστηκαν και της 

γενικότερης ατιμωρησίας που είχε τότε επικρατήσει. 

Χωρίς να έχει ανακάμψει τελείως από την κρίση αυτή, 

η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μία ακόμη, αφού απο-

τελεί αυτοσχέδιο χώρο περιορισμού για περισσότερους 

από 50.000 πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες. 

Τέλος, φαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώ-

νουν κατά τον περασμένο χρόνο μια αύξηση ή και με-

γαλύτερη δημοσιότητα των γυναικοκτονιών (Guardian, 

2021), με ορισμένες δολοφονίες υψηλού προφίλ να συ-

γκλονίζουν τη χώρα και να αποκαλύπτουν μια κουλτού-

ρα σιωπής και ανοχής στη βία κατά των γυναικών. Πε-

ριέργως όμως, το βίαιο έγκλημα καθώς και τα ποσοστά 

φυλάκισης στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με 

αυτά των ΗΠΑ (World Population Review, 2019).

Σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα γενικά, κάποια κοι-

νά συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά τη διάρκεια αυ-

τής της εκδήλωσης ήταν ότι (α) Το έγκλημα προκαλεί 

πληγές που επιδεινώνονται αντί να επουλώνονται από 

ανταποδοτικές, απάνθρωπες ποινές, (β) Οι βαθύτερες 

αιτίες της εγκληματικότητας στηρίζονται σε διαρθρωτι-

κά μειονεκτήματα και ανισότητες, κυρίως στη διαφορε-

Από αριστερά, οι Καθηγητές Κουράκης και Κουλούρης και 
(στην πρώτη σειρά) η Δρ. Αναστασία Τοσούνη και ο Δρ. Bryan 
Burton,δ ιοργανωτές της εκδήλωσης, μαζί με τους αμερικανούς 
φοιτητές που ήλθαν στην Ελλάδα.

τική κατανομή των εκπαιδευτικών και οικονομικών ευ-

καιριών, (γ) Το βάρος της ποινικής τιμωρίας κατανέμε-

ται δυσανάλογα, αφού προορίζεται κυρίως για όσους 

στερούνται κοινωνικού στάτους, και (δ) Ποινική δικαιο-

σύνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κοινωνική δικαιο-

σύνη. Αυτές αναγνωρίζονται ως αλήθειες παγκόσμιες, 

και σίγουρα κοινές μεταξύ δύο κατά τα άλλα εντελώς 

διαφορετικών κοινωνιών.

Στο τέλος της εκδήλωσης όλοι οι συμμετέχοντες έφυ-

γαν από την αίθουσα με περισσότερες γνώσεις από 

πριν. Όμως, το πιο πολύτιμο αποτέλεσμα της εκδήλω-

σης ήταν η συνειδητοποίηση ότι η διερεύνηση ζητημά-

των που σχετίζονται με την αιτιολογία του εγκλήματος, 

τις αντιδράσεις κατά του εγκλήματος και τη συγκριτι-

κή εξέταση των συστημάτων ποινικού ελέγχου  ρίχνει 

φως όχι μόνο στις διαφορές μας, αλλά και στα κοινά 

μας σημεία, στις κοινές μας αγωνίες, ελπίδες και αι-

σθήματα ανθρωπισμού. Η εισαγωγή και ανάλυση στο 

σύστημα ποινικής δικαιοσύνης των δεδομένων μιας 

διαφορετικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των 

νόμων, των επιδραστικών παραγόντων και των θεσμών 

της, οδηγεί σε μια βαθιά κατανόηση της φύσης και της 

δομής όχι μόνον αυτής της κοινωνίας αλλά και της δι-

κής μας. Όταν μια τέτοια κατανόηση αναπτύσσεται 

κατά τη διάρκεια ενός ομαδικού ταξιδιού σε ένα από 

τα πιο πολυπόθητα μέρη διακοπών στον κόσμο, με τη 

μορφή μιας βιωματικής μαθησιακής δραστηριότητας 

για φοιτητές κοινωνικών επιστημών, τότε η μάθηση γί-

νεται συναρπαστική. 

Δρ. Αναστασία Τοσούνη

Πανεπιστημιο της Καλιφόρνια, στη Σονόμα

tosouni@sonoma.edu

•
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Στις 14 Ιουλίου 2022 ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 

πραγματοποίησε επιστημονική εκδήλωση με θέμα : «ΑΥΣ-

ΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ: Εργαλείο επικοινωνιακής 

διαχείρισης ή δικαιοπολιτική αναγκαιότητα;». Στην εκδή-

λωση συμμετείχαν οι: Κωνσταντίνος Τσιάρας, Υπουργός 

Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, τ. Υπουργός Δικαιοσύ-

νης, Χάρης Καστανίδης, πρ. Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. 

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης. Ενώ, απηύθυναν 

χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Δημήτρης Βερβεσός 

Στις 22 Ιουνίου 2022 το Εργαστήριο Αστεακής Εγκλη-

ματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου διοργάνωσε ημε-

ρίδα  με θέμα: «Συμμετοχικές Μορφές Πρόληψης του 

Εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο: Ασφάλεια και Ελευθε-

ρία». Η ημερίδα έλαβε χώρα στο Εμπορικό & Βιομηχα-

νικό Επιμελητήριο Πειραιώς παρουσία εκλεκτών καλε-

σμένων. Εφαλτήριο για την υλοποίηση της εκδήλωσης 

αποτέλεσαν τα ερευνητικά πορίσματα της διαγνωστι-

κής έρευνας για τη θυματοποίηση και την ασφάλεια 

που διεξήγαγε το ΕΑστΕ στη 2η και 5η Δημοτική Κοινό-

τητα του Δήμου Πειραιά.Η ημερίδα είχε ως κύριο στόχο 

την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με 

τις συμμετοχικές πολιτικές πρόληψης του εγκλήματος 

στον αστικό χώρο όπως αυτές εφαρμόζονται στο πλαί-

σιο του προγράμματος BeSecure-FeelSecure. Παράλ-

Στις 18-20/7/2022 τo Eργαστήριο Αστεακής Εγκλημα-

τολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου πραγματοποί-

ησε με επιτυχία επιστημονική συνάντηση στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού προγράμματος “PROBATIONET: a 

flexible, multidisciplinary, and transnational VET 

model for the PROBATION services and practitioners” 

του οποίου το Πάντειο Πανεπιστήμιο διά του Εργαστή-

ριου Αστεακής Εγκληματολογίας  είναι ο συντονιστής.

Συμμετείχαν όλοι οι εταίροι, μεταξύ των οποίων και η 

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

στο  Università degli Studi della Tuscia, στο Viterbo 

της Ιταλίας.

και ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Νο-

μικού Βήματος κ. Γεώργιος Καλλιμόπουλος, Ομότιμος 

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.1

1 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τον σχετικό διαδικτυακό τόπο με 
τις λέξεις κλειδιά: ΔΣΑ Αυστηροποίηση Ποινών

https://www.facebook.com/eastepanteion?__cft__%5b0%5d=AZXiYyOVEoCUxHKkSaE_nidWyVcxJELlC4JhuZIlGzT0udn-hsUpoW-3M9UuMphvhAytidGnn759vxPiSGjeUFIv1_JzwUMuw58ox1v8qLbQ03GuT3X58vPvQ-zEqwlu4kEL9Qagvttub0R_mtBmhJE89r_7SKCpxfW1afLm3fTseIhZybjHcC0dOXmghLlgU1M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/eastepanteion?__cft__%5b0%5d=AZXiYyOVEoCUxHKkSaE_nidWyVcxJELlC4JhuZIlGzT0udn-hsUpoW-3M9UuMphvhAytidGnn759vxPiSGjeUFIv1_JzwUMuw58ox1v8qLbQ03GuT3X58vPvQ-zEqwlu4kEL9Qagvttub0R_mtBmhJE89r_7SKCpxfW1afLm3fTseIhZybjHcC0dOXmghLlgU1M&__tn__=-%5dK-R
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ληλα, ανέδειξε την ανάγκη για την ουσιαστική αξιοποί-

ηση των θεσμών και των μέτρων που εντάσσονται στις 

πολιτικές αυτές, την ενίσχυση της διεταιρικότητας και 

την ενεργό και συντονισμένη συμμετοχή των πολιτών 

για την προαγωγή της ασφάλειας στην πόλη τους.

Περισσότερες πληροφορίες, στο δελτίο τύπου παρακάτω 

: https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-

epityhia-i-imerida-tou-easte-me-thema-symetohikes-

morfes-prolipsis-tou-egklhmatos/?fbclid=IwAR1a_

cdz7m0U0SfRtBNkeXiw4-sBpWKZYHXPlwVNVM9C1

FgJKyjIdexVQkg

Στις 28-29 Απριλίου 2022 το Εργαστήριο Αστεακής 

Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου συμμετεί-

χε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Πρόληψη του 

Εγκλήματος που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δί-

κτυο για την Πρόληψη του Εγκλήματος (EUCPN) στις 

Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο αυτό η Δρ. Ελένη Κοντοπούλου 

παρουσίασε το πρόγραμμα BeSecure-FeelSecure εκ 

μέρους της Εθνικής Αντιπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Δί-

κτυο για την Πρόληψη του Εγκλήματος και Επιστημο-

νικά Υπεύθυνης του Προγράμματος BSFS Καθηγήτριας 

Χριστίνας Ζαραφωνίτου. Η εν λόγω εισήγηση πραγμα-

τοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίας με τίτλο «Η Πρό-

ληψη Μέσω Της Γεφύρωσης» με έμφαση στο σημαντικό 

ρόλο της διεταιρικότητας και της πολυπαραγοντικής 

συνεργασίας κατά την εφαρμογή των πολιτικών αστε-

ακής ασφάλειας.

•

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-epityhia-i-imerida-tou-easte-me-thema-symetohikes-morfes-prolipsis-tou-egklhmatos/?fbclid=IwAR1a_cdz7m0U0SfRtBNkeXiw4-sBpWKZYHXPlwVNVM9C1FgJKyjIdexVQkg
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-epityhia-i-imerida-tou-easte-me-thema-symetohikes-morfes-prolipsis-tou-egklhmatos/?fbclid=IwAR1a_cdz7m0U0SfRtBNkeXiw4-sBpWKZYHXPlwVNVM9C1FgJKyjIdexVQkg
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-epityhia-i-imerida-tou-easte-me-thema-symetohikes-morfes-prolipsis-tou-egklhmatos/?fbclid=IwAR1a_cdz7m0U0SfRtBNkeXiw4-sBpWKZYHXPlwVNVM9C1FgJKyjIdexVQkg
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-epityhia-i-imerida-tou-easte-me-thema-symetohikes-morfes-prolipsis-tou-egklhmatos/?fbclid=IwAR1a_cdz7m0U0SfRtBNkeXiw4-sBpWKZYHXPlwVNVM9C1FgJKyjIdexVQkg
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-epityhia-i-imerida-tou-easte-me-thema-symetohikes-morfes-prolipsis-tou-egklhmatos/?fbclid=IwAR1a_cdz7m0U0SfRtBNkeXiw4-sBpWKZYHXPlwVNVM9C1FgJKyjIdexVQkg


2022 (12) CRIME AND PUNISHMENT

 130 

• •Tην Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, στην Αίθουσα Τελε-

τών του Παντείου Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε 

Ημερίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών "Εγκληματολογία" του Τμήματος Κοινωνιολογίας 

του Παντείου Πανεπιστημίου, αφιερωμένη στην πα-

ρουσίαση του έργου του Π.Μ.Σ., μέσα από το λόγο των 

αποφοίτων και διδασκόντων του και με την παρουσίαση 

διακριθεισών διπλωματικών εργασιών που υποστηρί-

χθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία. Παρατίθεται εδώ 

Πρόσκληση-Πρόγραμμα της Ημερίδας : 

h t t p s : / /c r i m i n o l o g y . p a n t e i o n . g r / i n d e x .

php?option=com_content&view=article&id=611%3A%C-

E%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4

%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE

%BC%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB

%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%

BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%

CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B

7%CF%83%CE%B7&catid=130&lang=el&Itemid=598&

fbclid=IwAR3CEJC9PnLYUcpNRzZ1ztsWowjg6ktsvK-

BPAsTB6rX6F33ylQQIVeFJTic

https://criminology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=611%3A%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BC%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7&catid=130&lang=el&Itemid=598&fbclid=IwAR3CEJC9PnLYUcpNRzZ1ztsWowjg6ktsvKBPAsTB6rX6F33ylQQIVeFJTic
https://criminology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=611%3A%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BC%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7&catid=130&lang=el&Itemid=598&fbclid=IwAR3CEJC9PnLYUcpNRzZ1ztsWowjg6ktsvKBPAsTB6rX6F33ylQQIVeFJTic
https://criminology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=611%3A%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BC%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7&catid=130&lang=el&Itemid=598&fbclid=IwAR3CEJC9PnLYUcpNRzZ1ztsWowjg6ktsvKBPAsTB6rX6F33ylQQIVeFJTic
https://criminology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=611%3A%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BC%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7&catid=130&lang=el&Itemid=598&fbclid=IwAR3CEJC9PnLYUcpNRzZ1ztsWowjg6ktsvKBPAsTB6rX6F33ylQQIVeFJTic
https://criminology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=611%3A%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BC%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7&catid=130&lang=el&Itemid=598&fbclid=IwAR3CEJC9PnLYUcpNRzZ1ztsWowjg6ktsvKBPAsTB6rX6F33ylQQIVeFJTic
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