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Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το μεταπολεμικό baby boom και οι κοινωνικο-

πολιτικές αλλαγές που χαρακτήρισαν τη δεκαετία του 

’60 κυρίως στις ΗΠΑ και τη Μ. Βρετανία (στην Ευρώπη 

έγιναν αισθητές κυρίως στη δεκαετία του ’70 και συν-

δυάστηκαν και με άλλα σημαντικά γεγονότα όπως ο 

πόλεμος της Αλγερίας, η οικονομική/πετρελαϊκή κρίση 

το 1973 κ.ά.) δεν άφησε ανεπηρέαστη την εγκληματικό-

τητα, η οποία αυξήθηκε σημαντικά, το ίδιο διάστημα. 

Οι πρώτες έρευνες στάσεων σε ΗΠΑ και Καναδά (Επι-
τροπή Katzenbach στις ΗΠΑ και Επιτροπή Prevost στον 
Καναδά)1 κατέγραψαν για πρώτη φορά την έντονη ανη-

συχία των πολιτών για το έγκλημα καθώς και την αμφι-

σβήτηση των κρατικών υπηρεσιών στη διασφάλιση των 

πολιτών. Οι έρευνες αυτές εξειδικεύθηκαν στη συνέ-

χεια και το ερευνητικό αντικείμενο 

1 President’s Commission on Law Enforcement and Administration of 
Justice: The challenge of crime in a free society (1967) & Task force 
report: Crime and its impact – An assessment (1967a), Washington 
D.C., Government Printing Office. Commission d’enquête sur 
l’Administration de la Justice en matière criminelle et pénale, La 
société face au crime, Montréal, Editions officielles du Québec, 
1968,1970.

συγκεκριμενοποιήθηκε και τελειοποιήθηκε με-

θοδολογικά, έτσι ώστε να γίνεται σαφής αναφορά στο 

φόβο του εγκλήματος ως «φυσικό αντικείμενο εγκλημα-
τολογικής μελέτης και κυβερνητικής ρύθμισης»2 και ένα 

νέο εγκληματολογικό τομέα έρευνας και προβληματι-

σμού, ο οποίος εκτός από την επιστημονική του υπό-

σταση διαθέτει, επίσης, μια υπόσταση πολιτική και μια 

λαϊκή3. 

 Η επιστημονική του οριοθέτηση4 προέκυψε 

μέσα από ορισμένες ‘αντιφάσεις’ ή κατ’ άλλους ‘παρά-
δοξα’, τα οποία έπρεπε να διερευνηθούν αυτοτελώς. 

Ένα από αυτά –και ίσως το βασικότερο- είναι η αναντι-

στοιχία μεταξύ των δεικτών εγκληματικότητας και των 

δεικτών του φόβου του εγκλήματος. Αν και είχε διαπι-

στωθεί αρχικά ότι η ένταση του φόβου του εγκλήματος 

συνέκλινε με εκείνη της εγκληματικότητας που σημειώ-

θηκε τη δεκαετία του 1970, γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι 

η ένταση αυτή δεν μειωνόταν με τους ίδιους ρυθμούς 

που μειώθηκε το έγκλημα. 

Ένα άλλο ‘παράδοξο’ το οποίο, επίσης, επιχει-

ρεί η επιστημονική εμπειρία να διευκρινίσει είναι η με-

γάλη απόσταση μεταξύ της  μικρής θυματοποίησης ορι-

σμένων κατηγοριών ατόμων –όπως είναι οι γυναίκες  και 

οι ηλικιωμένοι- και του ιδιαίτερα μεγάλου φόβου τους 

για το έγκλημα. Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, ορισμένα 

άτομα, παρότι παρουσιάζουν μια υψηλή διακινδύνευση 

θυματοποίησης, δεν θυματοποιούνται επειδή δεν εκτί-

θενται στους κινδύνους. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι 

μειώνεται και ο φόβος τους για το έγκλημα. 

2  Lee M. (2001). “The genesis of ‘fear of crime’“, Theoretical Criminol-
ogy, vol.5(4), 467-485(481).
3  Το ίδιο.
4  Χ.Ζαραφωνίτου, «Φόβος του Εγκλήματος», στο  Ν.Ανδρουλάκης, 
Λ. Μαργαρίτης, Ι. Φαρσεδάκης (Επιμ.), Λεξικό Νομικής Ορολογίας. 
Ποινικό & Εγκληματολογία, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018, σ.629 επ. 
& της ιδίας,  «Φόβος του Εγκλήματος», στο Κ.Δ.Σπινέλλη, Ν.Ε.Κουρά-
κης, Μ.Π.Κρανιδιώτη (Επιμ.Έκδ.), Λεξικό Εγκληματολογίας, Εκδόσεις 
ΤΟΠΟΣ, Αθήνα 2018, σ.σ. 1093-1099.

EDITORIAL

Χριστίνα Ζαραφωνίτου, 
Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου 
Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας 
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Γίνεται έτσι σαφές ότι στη δημιουργία του αι-

σθήματος του φόβου του εγκλήματος παρεμβάλλονται 

και μια σειρά άλλοι παράγοντες εκτός από εκείνους 

που συνδέονται με τις ‘αντικειμενικές’ διαστάσεις της 

εγκληματικότητας. Οι ερευνητικά τεκμηριωμένες δυ-

σχέρειες σύνδεσης της ανασφάλειας με το έγκλημα 

ενίσχυσαν, άλλωστε, τον προβληματισμό γύρω από τον 

εννοιολογικό προσδιορισμό της. Μια βασική διάκριση, 

που θεμελιώθηκε σχετικά έγκαιρα και συμβάλλει ση-

μαντικά στη μελέτη του φαινομένου, είναι αυτή μεταξύ 

φόβου του εγκλήματος και ανησυχίας.   

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η σχετική με το 

έγκλημα ανασφάλεια και ο φόβος του εγκλήματος συ-

ναρτώνται με μια σειρά από διαφορετικής προέλευσης 

παράγοντες, που παραπέμπουν στην ποιότητα ζωής των 

κατοίκων μιας περιοχής, την εμπιστοσύνη τους στο ποι-

νικό σύστημα αλλά και τις ευρύτερες κοινωνικο-ιδεολο-

γικές τους αντιλήψεις. Έτσι, ο συχνά διαπιστούμενος 

κλονισμός της εμπιστοσύνης των πολιτών αντανακλά, 

αρκετά συχνά, και τη γενικότερη περί κρατικής αδυνα-

μίας εντύπωση και θέτει εν αμφιβόλω το ίδιο το κράτος 

το οποίο έχει την ευθύνη εγγύησης της ατομικής ασφά-
λειας του προσώπου σε κάθε στοιχειωδώς ευνομούμενη 

πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, και υπό την επίδραση του 

σημαντικού ρόλου τόσο των μέσων μαζικής ενημέρω-

σης όσο και της πολιτικής εκμετάλλευσης θεμάτων σχε-

τικών με την εγκληματικότητα, μεγάλες μερίδες πολι-

τών βιώνουν τις συνέπειες της ανασφάλειας στην καθη-

μερινή τους ζωής, οι οποίες δεν αφήνουν ανεπηρέαστη 

την αντεγκληματική πολιτική, λειτουργώντας ενίοτε και 

αποπροσανατολιστικά από τον ορθολογικό σχεδιασμό 

και εφαρμογή της. 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει διαμορφώσει 

ένα ικανοποιητικό εξηγητικό πλαίσιο για τα ερωτήματα: 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ευαλωτότητας, ποιος 

είναι ο ρόλος της άμεσης και έμμεσης εμπειρίας θυ-

ματοποίησης, ποιο ρόλο διαδραματίζει η εμπιστοσύνη 

ή μη στην αποτελεσματικότητα της αστυνομίας και εν 

γένει στους αρμόδιους για την ασφάλεια του πολίτη 

θεσμούς καθώς και, κυρίως, για το ρόλο της ποιότητας 

ζωής στη διαμόρφωση των ανασφαλειών των πολιτών 

εν γένει και ειδικότερα της ανασφάλειας που απορρέει 

ή συνδέεται με το έγκλημα. Βάσει των παραπάνω προ-

κύπτει γιατί μιλάμε για έναν διακριτό τομέα εγκληματο-

λογικής έρευνας και προβληματισμού και τεκμηριώνε-

ται γιατί  ο φόβος του εγκλήματος αποτελεί αντικείμενο 

εγκληματολογικής μελέτης και τομέα αντεγκληματικής 

πολιτικής. 

Στην Ελλάδα, οι έρευνές μας5 αντανακλούν τις 

μεγάλες διαστάσεις της ανασφάλειας, κυρίως των κα-

τοίκων της Αθήνας, σε βαθμό δυσανάλογο με τα επίπε-

δα εγκληματικότητας. Για το λόγο αυτό και οι διατυπω-

θείσες προτάσεις μας έχουν χαρακτήρα πολυδιάστατο, 

πολυεπίπεδο και σφαιρικό, όπως ενδεικτικά προκύπτει 

από τα παρακάτω, μέρος των οποίων περιλαμβάνεται 

στην εισήγηση της γράφουσας στο Καινοτόμο Εργα-

στήριο «ΑΘΗΝΑ: ΠΟΛΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ;» που διοργάνωσε 

το Ε.Κ.Δ.Δ.Α, στις 21 Ιουνίου 20116:

5  Βλ. αντί άλλων: Χ.Ζαραφωνίτου, Ο φόβος του εγκλήματος. Εγκλη-
ματολογικές προσεγγίσεις και προβληματισμοί με βάση την εμπειρική 
διερεύνηση του φαινομένου στο εσωτερικό της Αθήνας, Μελέτες Ευ-
ρωπαϊκής Νομικής Επιστήμης, Εκδ. Α.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 
2002, ελληνικά/αγγλικά. Χ. Ζαραφωνίτου (Επιμ., πρόλογος, συμμε-
τοχή),  (Αν)ασφάλεια, Αντεγκληματική Πολιτική και Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, 
Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδ. Α.Σάκκουλας, Αθήνα-
Κομοτηνή, 2007, καθώς και Zarafonitou Ch. (Guest Editor), “Fear of 
crime. A comparative approach in the European context”, Special 
Issue of CRIMINOLOGY, October 2011. 
6  Χ.Ζαραφωνίτου, Πόλη, εγκληματικότητα και ανασφάλεια στην επο-
χή της οικονομικής κρίσης. Πρακτικά Ημερίδας που διοργάνωσε το 
Π.Μ.Σ. Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το Ινστιτούτο 
Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» και το Εθνικό Κέντρο Κοι-
νωνικών Ερευνών, 30-1-2013, Διόνικος, Αθήνα 2013, σ.σ.23-43.
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o	 Θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να ληφθούν μέτρα σε 

μακρο-επίπεδο (όπως κοινωνικο-οικονομικό, 

στεγαστικό, έλεγχος παράνομων δραστηριοτή-

των κλπ) ώστε να αντιμετωπισθούν τα ζητήμα-

τα περαιτέρω επιβάρυνσης των ήδη ευάλωτων 

περιοχών, προς αποφυγήν περιθωριοποίησης ή 

ακόμα και γκετοποίησής τους7. 

o	 Για να επιτευχθεί η αναβάθμιση του Κέντρου 

της Αθήνας, το οποίο υποβαθμίστηκε σταδια-

κά, ιδίως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 

Αθήνας και κατά τη δεκαετία της οικονομικής 

κρίσης, θα πρέπει να ανακοπεί η τάση εγκατά-

λειψής του από τους μόνιμους κατοίκους του. 

Η αντιστροφή της εξέλιξης αυτής προϋποθέτει 

μέτρα βελτίωσης της ποιότητας ζωής καθώς και 

κίνητρα παραμονής τους (μείωση της φορολογί-

ας ή άλλες ελαφρύνσεις).

o	 Σημαντική παράμετρο ενίσχυσης του αισθήμα-

τος ασφάλειας αποτελεί ο κατάλληλος σχεδι-

ασμός πολιτικών ανάπτυξης και εγκατάστασης 

δημιουργικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικού 

χαρακτήρα) ή και διοικητικών υπηρεσιών που 

λειτουργούν ως τόποι και τρόποι προσέλκυσης 

θετικών και δημιουργικών δράσεων στις περι-

οχές που αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα, αντί 

για την υπερσυγκέντρωση δομών με αποκλειστι-

κό χαρακτήρα στοχοθεσίας κοινωνικών προβλη-

μάτων. 

o	 Απαιτείται, επίσης, σχεδιασμός μια προσαρμο-

σμένης, ορθολογικής και -κυρίως- επιστημονικής 

αντεγκληματικής πολιτικής, σε βαχυπρόθεσμο, 

7  Χ.Ζαραφωνίτου και συνεργάτες, “Υπάρχουν “ghettos” στο κέντρο 
της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών ανα-
παραστάσεων των κατοίκων της περιοχής”, στον Τιμητικό Τόμο εις 
μνήμην Καθηγητή Χρίστου Δέδε , Ν.Κουράκης (Επιμ. έκδ.& Συντον.), 
Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2013, σ.σ.149-178  &  Προδημοσίευση 
στο ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, τ. 2/2012.

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, η 

οποία να βασίζεται στην ερευνητική εμπειρία και 

να αξιολογείται σταθερά για τη βιώσιμη βελτίω-

σή της. Βασική πρόκληση στην παρούσα συγκυ-

ρία είναι η αντιμετώπιση αλληλένδετων μορφές 

οργανωμένου εγκλήματος με μορφές καθημερι-

νής εγκληματικότητας ή εγκληματικότητας του 

δρόμου (street crime), για τις οποίες απαιτού-

νται συνδυασμένες πολιτικές πρόληψης και αντι-

μετώπισης ώστε να διασφαλισθεί το δικαίωμα 

των κατοίκων να κυκλοφορούν απαλαγμένοι από 

το φόβο στους δρόμους της γειτονιάς τους όλες 

τις ώρες της ημέρας και να αποφευχθεί η δημι-

ουργία τιμωρητικών στάσεων ή και ρατσιστικών 

στερεοτύπων. 

o	 Η έμφαση πρέπει να δοθεί στην γενική κοινωνική 

πρόληψη, η οποία αποσκοπεί στην ενδυνάμωση 

της κοινωνικής συνοχής μέσα από μέτρα προ-

σαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες που αναδεικνύ-

ει το τοπικό επίπεδο. Η «πολιτική της ποιότητας 

ζωής», που υιοθετήθηκε από το 1990 και μετά, 

κυρίως στον αγγλοσαξονικό χώρο, εστιάζει στο 

άμεσο τοπικό περιβάλλον, στη γειτονιά, στην 

κοινότητα ή στην τοπική κοινωνία. Η  «περιβαλ-

λοντική εγκληματολογία»8 έχει συστηματοποιή-

σει μια σειρά μεθόδους και τεχνικές πρόληψης 

εγκληματικότητας μέσω κυρίως περιβαλλο-

ντικού σχεδιασμού (CPTED). Βασισμένη στο 

θεωρητικό πλαίσιο της Σχολής του Σικάγου, η 

«οικολογική» προσέγγιση του εγκληματικού φαι-

8  Χ.Ζαραφωνίτου, «Ενδοαστεακή κατανομή του εγκλήματος και της 
ανασφάλειας υπό το πρίσμα της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας», 
στο: Χ.Ζαραφωνίτου και Ε.Χρυσοχόου, Υπάρχουν ghettos στο κέντρο 
της Αθήνας; Εγκληματολογική διερεύνηση των κοινωνικών στάσεων και 
αναπαραστάσεων, Χ.Ζαραφωνίτου (Διευθ. Έκδ.) Εγκληματολογικές Με-
λέτες/Criminological Studies, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Τ. 1, Αθήνα, 2015, ελληνι-
κά-αγγλικά, 13-23.
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νομένου μεταθέτει το κέντρο βάρους της κοινω-

νικοποιητικής διαδικασίας από το άτομο στην 

κοινότητα και μέσα από την εφαρμογή του πρώ-

του προγράμματος κοινοτικής πρόληψης στο 

Σικάγο το 1932 (Chicago Area Project) επιχειρεί 

την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών (φυσικών 

και κοινωνικών) παραμέτρων, έτσι ώστε να μην 

αποτύχει η κοινότητα στον κοινωνικοποιητικό 

της ρόλο. Στις μέρες μας, η «υπευθυνοποίηση» 

της τοπικής κοινωνίας από κοινού με την ενερ-

γοποίηση του ιδιωτικού τομέα χαρακτηρίζουν 

τις σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής 

με αναφορά στη διεταιρικότητα μεταξύ κυβέρ-

νησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέ-

ων της τοπικής κοινωνίας, που αναπτύχθηκε και 

στην υπόλοιπη Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 

1980. Κυριότεροι φορείς αυτής της συμμετοχικής 
εγκληματοπροληπτικής πολιτικής είναι τα Τοπικά 
Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας/Πα-
ραβατικότητας9 τα οποία μπορούν να διαδραμα-

τίσουν παρόμοιο ρόλο και στην ελληνική πραγ-

ματικότητα10. 

Ο Φάκελος του παρόντος τεύχους του Ενημερωτικού 

Δελτίου της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας εί-

ναι αφιερωμένος στο πάντα καίριο ζήτημα του Φόβου 

του Εγκλήματος και οι μελέτες που δημοσιεύονται φω-

τίζουν σημαντικές όψεις του φαινομένου.

Η μελέτη της Καθηγήτριας Χριστίνας Ζαραφωνίτου 

9  Ζαραφωνίτου, Χ. (2019). «’Κοινοτικές’ μορφές πρόληψης του εγκλή-
ματος και του φόβου του εγκλήματος: Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης - 
Αστυνομικός της Γειτονιάς» στα Πρακτικά του επιστημονικού συνεδρί-
ου της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας «Έλληνες εγκληματο-
λόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνομιλούν για την πρόληψη 
του εγκλήματος», ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 2019, σ.σ. 41-51.
10  Χ. Καραγιαννίδη, Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας, 
Πρόλογος Χ. Ζαραφωνίτου, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλα, 2022 (τόμος υπ’ 
αρ. 98 της σειράς «Ποινικά»).

με τίτλο “Ο φόβος του εγκλήματος” προσεγγίζει σφαιρι-

κά την έννοια και το περιεχόμενο του αντικειμένου με-

λέτης, την ιστορική εξέλιξη της σχετικής με αυτό έρευ-

νας στην Ελλάδα και διεθνώς, τους σημαντικότερους 

εξηγητικούς του παράγοντες και τις συνέπειές του. 

Ακολουθεί η μελέτη του Ομότιμου Καθηγητή Νέστορα 

Κουράκη, σχετικά με τις "Δυνατότητες μείωσης του φό-
βου του εγκλήματος" εστιάζει σε τρία επίπεδα αντιμετώ-

πισης και εφικτής μείωσης του φόβου του εγκλήματος, 

αντίστοιχα της εννοιολογικής  προσέγγισης την οποία 

επιχειρεί καθώς και στις ενυπάρχουσες δυσκολίες, επι-

σημαίνοντας ότι η ανάγκη διαμόρφωσης μιας αποτελε-

σματικής στρατηγικής για την αντιμετώπισή του απο-

τελεί ύψιστη προτεραιότητα.  Ο Ομότιμος Καθηγητής 

Εγκληματολογίας και τ. Υπουργός Προστασίας του 

Πολίτη Γιάννης Πανούσης εστιάζει στο ειδικότερο και 

ελάχιστα διερευνημένο θέμα «Φόβος του εγκλήματος 
και θυματοποίηση των κρατουμένων» καταλήγοντας στη 

διαπίστωση πως όταν κάποιος νοιώθει ότι ανήκει σε δύο 

κόσμους, σε αυτόν τον έξω που τον καταδίκασε και σε 

αυτόν  τον μέσα που τον καταπιέζει, καθίσταται φυσιο-

λογικό να φοβάται και τους μεν και τους δε. Η αδυνα-

μία προσαρμογής και ‘κοινωνικοποίησης’ και στους δύο 

τον καθιστά μόνο, αβοήθητο και φοβισμένο, ευάλωτο 

θύμα των όποιων περιστάσεων. “Περί φόβου” είναι η 

προσέγγιση της Ομότιμης Καθηγήτριας Ψυχολογίας 

Φωτεινής Τσαλίκογλου, πριν να διατυπώσει τα «ανοι-

κτά ερωτήματα» σχετικά με τους φόβους κάθε μορφής, 

διαπιστώνει ότι  στο όνομα του φόβου ο άνθρωπος 

συρρικνώνεται. Υψώνει τείχη ψευδό-προστασίας και 

αμπαρώνεται  σε ένα κελί.  Το ‘’εμείς’’ αναγορεύεται σε 

υπέρτατη αξία και το ‘’οι άλλοι’’ σε θανάσιμη  απειλή 

και ο κόσμος  χωρίζεται σε απόλυτα καλά και απόλυτα 

κακά αντικείμενα. Ο “φόβος του εγκλήματος σε μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο” αποτελεί μια 
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πρωτότυπη έρευνα του Δρος Μιχάλη Χατζηδημητρίου 

που αναδεικνύει ως ουσιώδη το ρόλο του περιβάλλο-

ντας στην αξιολόγηση του κινδύνου. Στη βάση αυτή, 

διαπιστώνεται ότι το σχολικό περιβάλλον δεν προκαλεί 

κάποια ιδιαίτερη ανησυχία στους μαθητές εκτός και 

εάν στο περιβάλλον που εδρεύει το σχολείο, εντοπίζο-

νται εστίες κινδύνου. Τέλος, η Δρ. Ελένη Κοντοπούλου 

στη μελέτη της «Η ερευνητική εμπειρία των προγραμμά-
των Be Secure-Feel Secure στο Δήμο Πειραιά και «Χαρ-
τογράφηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας 
στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις 
και συσχετισμοί», στους Δήμους Αθηναίων, Κορυδαλλού 
και Φιλοθέης-Ψυχικού», παρουσιάζει σφαιρικά και συ-

νοπτικά τα πορίσματα δύο πρόσφατων ερευνών για το 

φόβο του εγκλήματος στη σύγχρονη ελληνική πραγμα-

τικότητα.

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει, επίσης, ορισμένες 

εισηγήσεις που αποτελούν προδημοσιεύσεις από τα 

πρακτικά του 5ου Συνεδρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας, 

16-18 Δεκεμβρίου 2022 (διαδικτυακά), το οποίο αποτε-

λεί συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρεία Εγκλημα-

τολογίας, το Σύλλογο Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 

«σὺν Ἀθηνᾷ» και το  Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας. 

Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται η παρουσίαση 

του 5ου Συνεδρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας από την Δρα. 

Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο του Σικάγο Κατερίνα Δ. 

Χατζοπούλου, Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνι-

κής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ», καθώς και οι προδημοσι-

εύσεις των εισηγήσεων: 

Του Ομ.Καθηγητή Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπι-

στημίου Ιακώβου Φαρσεδάκη, Προέδρου της Ελληνι-

κής Εταιρείας Εγκληματολογίας, «Η αντιμετώπιση του 
εγκληματικού  ζητήματος»
Της Καθηγήτριας Εγκληματολογίας Παντείου Πανε-

πιστημίου και Αντιπροέδρου της Ελληνικής Εταιρείας 

Εγκληματολογίας Χρ.Ζαραφωνίτου και της Έ. Ανίτση 

Υπ.Δρος Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, 

«Από την τιμωρία στην τιμωρητικότητα - σκοπιμότητα 

και λειτουργία της ποινής», 

Της Επ. Καθηγήτριας Εγκληματολογίας Παντείου Πανε-

πιστημίου Βασ. Βλάχου, «Έγκλημα και απονομή δικαιο-
σύνης: η προσέγγιση της κλασσικής σχολής ως ορόσημο 
για τον 18ο αιώνα και ο απόηχός της σήμερα», και 

Της Μαρίας Π. Κρανιδιώτη, π. Αν. Καθηγήτριας, Τομέα 

Ποινικών Επιστημών Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και της 

Ηλέκτρας Π. Γιώτη, Υπ. Δρος Τομέα Ποινικών Επιστη-

μών Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Πρώτα αποτελέσματα μιας 
διαχρονικής πανελλαδικής  έρευνας για τα Τοπικά Συμ-
βούλια Πρόληψης  της Παραβατικότητας».
Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει, επίσης, τη βιβλιοκριτι-
κή του Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, στο βιβλίο του 
Χρ. Μ. Καραγιαννίδη, Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης 
Εγκληματικότητας, Πρόλογος Καθηγ. Χριστίνας Ζαρα-
φωνίτου, Αθήνα: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 2022 (τόμος υπ’ 
αρ. 98 της σειράς «Ποινικά»), σσ. 455., καθώς επίσης 
και τις βιβλιοπαρουσιάσεις της υπ. δρος Έλλης Ανίτση 
για το βιβλίο των Siegel, D., Dobryninas, A., Becucci, S. 
(eds) (2022). Covid-19, Society and Crime in Europe. 
Studies of Organized Crime, vol 21. Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-13562-0_7, του Καθη-
γητή Γιώργου Νικολόπουλου για το βιβλίο του Ευτύχη 
Φυτράκη (επιμ.), Σωφρονιστικός Κώδικας & Συναφή 
Νομοθετήματα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Σειρά «Σύγχρονη 
Νομοθεσία», αρ. 43, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 
2022, σελ. XVI  + 438, ISBN 978-960-648-606-7, καθώς 
και του Νικόλαου Ε. Τσιάτη, Εμπειρογνώμονα- Εξετα-
στή σε θέματα Βλητικής, στο Τμήμα Εργαστηρίων Πυ-
ροβόλων Όπλων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για το βιβλίο των 
Ν.Τσιάτη, Κ.Μωραΐτη, Κ.Κάτσου, Χ.Σπηλιοπούλου, 
Εγχειρίδιο τραυματικής βλητικής, Επιστημονικές Εκ-
δόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα 2023, 304 σελ. Πε-
ριλαμβάνει, επίσης, την παρουσίαση του βιβλίου της 
Χ.Ζαραφωνίτου, Ο φόβος του εγκλήματος-Ανάλεκτα, 

https://doi.org/10.1007/978-3-031-13562-0_7
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που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις της Νομι-
κής Βιβλιοθήκης.

Ο Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης υπογράφει, επίσης, 
την νεκρολογία για τον Λάμπρο Μαργαρίτη, ενώ ο Εμ-
μαν. Μπίλλης εκείνην για τον Albin Eser.

Το 13ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου της Ελληνικής 
Εταιρείας Εγκληματολογίας ολοκληρώνεται με την επι-
στημονική κίνηση και την παρουσίαση των νέων βιβλίων 
ποινικού και εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, που επι-
μελούνται οι μόνιμες συνεργάτιδες του Ενημερωτικού 
μας Δελτίου Έλλη Ανίτση, Χαρά Βλαστάρη-Δυοβου-
νιώτου, Χριστίνα Τάτση.

Ευχαριστίες σε όλους τους συνεργάτες του τεύχους
24/2/2023

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ1

Ι. Φόβος του εγκλήματος: έννοια-νόημα-περιεχόμενο

Ο φόβος του εγκλήματος2 αποτελεί, πλέον, μια μάλλον 

οικεία έκφραση, η οποία τα τελευταία χρόνια, χαρα-

κτηρίζει και το δημόσιο διάλογο. Παρόλα αυτά, οι εν-

νοιολογήσεις της ποικίλλουν σημαντικά, ενώ δεν είναι 

σπάνια και η διαφοροποιημένη εκφορά του λόγου μέσα 

από την εναλλακτική χρήση των όρων «φόβος», «φοβία» 

-ενίοτε και «εγκληματοφοβία», γεγονός που αντανακλά 

τη σύγχυση αναφορικά με το περιεχόμενό της.

Οι εννοιολογικές διασαφηνίσεις προέρχονται κατ’ αρ-

χήν από τους ορισμούς των σχετικών λημμάτων3. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο «φόβος» ορίζεται ως: «1. Το εξαιρετικά 
δυσάρεστο συναίσθημα που καταλαμβάνει κάποιον στην 
παρουσία ή τη σκέψη πραγματικού ή υποθετικού 

1  Αναδημοσίευση από το αρχικό που περιλαμβάνεται στο Π.Πάγκα-
λος & Στ.Αλιφραγκής (Επιμ.), Υπερβαίνοντας το φόβο. Μια συλλογή 
κειμένων που βασίστηκε στο CityLab 2019_ ΦΟΒΟΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ-
ΚΗ-ΤΕΧΝΗ που πραγματοποιήθηκε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τε-
χνών, στις 26-9-19. CityLab και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, 
Απρίλιος 2022 (σ.σ.220-235).

2  Χ.Ζαραφωνίτου (2002). Ο φόβος του εγκλήματος. Εγκληματολογι-
κές προσεγγίσεις και προβληματισμοί με βάση την εμπειρική διερεύνη-
ση του φαινομένου στο εσωτερικό της Αθήνας, Μελέτες Ευρωπαϊκής 
Νομικής Επιστήμης, Εκδ. Α.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, ελληνικά/
αγγλικά.
3  Γ.Μπαμπινιώτης (2005), Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Κέ-
ντρο Λεξικολογίας, Β’ Έκδ., Αθήνα.

Χριστίνα Ζαραφωνίτου, 
Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου 
Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας
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κινδύνου ή απειλής», 2. «οτιδήποτε φοβάται κανείς», 3. 
Αδιευκρίνιστο συναίσθημα ότι επίκειται κίνδυνος (ανα-
σφάλειες)/το δυσάρεστο ενδεχόμενο». Αντίθετα στο 

λήμμα «φοβία» αναφέρεται: 1. «Ο αγχώδης και παράλο-
γος φόβος για συγκεκριμένο αντικείμενο, πρόσωπο, ζώο 
ή κατάσταση, του οποίου τον παράλογο χαρακτήρα ανα-
γνωρίζει ο πάσχων, χωρίς όμως να μπορεί να απαλλαγεί 
από αυτόν» (κλειστοφοβία/ακροφοβία κλπ) και 2. β΄συν-
θετικό για τον σχηματισμό επιστημονικών όρων της ψυ-
χολογίας (ανθρωποφοβία, αγορα-φοβία, υψοφοβία, κλπ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μεγαλύτερη διαφορά 

στη χρήση των όρων είναι ότι ο μεν φόβος παραπέμπει 

σε κάτι «φυσιολογικό», ενώ η φοβία σε κάτι «παθολο-

γικό». Βάσει της διασάφησης αυτής, επισημαίνεται πε-

ραιτέρω ότι η εγκληματολογική επιστημονική έρευνα 

εστιάζει στην πρώτη κατάσταση, με αναφορά μάλιστα 

και στη διάσταση του λεγόμενου «λειτουργικού φόβου»,  

σε αντίθεση με τον «δυσλειτουργικό»4, ο οποίος όπως 

και στην περίπτωση του άγχους στην πρώτη περίπτωση 

μπορεί να έχει και θετικές συνέπειες, ενώ στη δεύτερη 

οδηγεί σε πανικό που μόνο αρνητικά μπορεί να λειτουρ-

γήσει.

Στο πλαίσιο αυτό, ο φόβος του εγκλήματος5 συγκατα-

λέγεται στα σύνθετα  «κανονικά» κοινωνιοψυχολογικά 

φαινόμενα με σημαντικές συνέπειες τόσο σε ατομικό 

όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ωστόσο, η προσπάθεια 

διατύπωσης ενιαίου ορισμού του φόβου του εγκλήμα-

τος προσκρούει στη συνθετότητά του και για το λόγο 

αυτό καταλήγει στη διατύπωση των απαραίτητων 

4  Jackson J. & Gray E. (2010). “Functional fear and public insecurities 
about crime” in British journal of criminology, 50 (1). pp. 1-22.
5 Ζαραφωνίτου Χ. (2018). Λήμμα: «Φόβος του Εγκλήματος», στο  
Ν.Ανδρουλάκης, Λ. Μαργαρίτης, Ι. Φαρσεδάκης (Επιμ.), Λεξικό Νο-
μικής Ορολογίας. Ποινικό & Εγκληματολογία, Νομική βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 629 επ. & της ιδίας (2018). Λήμμα: «Φόβος του Εγκλήματος», 
στο Κ.Δ.Σπινέλλη, Ν.Ε.Κουράκης, Μ.Π.Κρανιδιώτη (Επιμ.Έκδ.), Λεξικό 
Εγκληματολογίας, Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, Αθήνα, σ.σ. 1093-1099.

κατηγοριοποιήσεων, με αρκετή δόση σκεπτικισμού σχε-

τικά με τα κριτήρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 

σε ασφαλή εννοιολόγηση6. 

 Ξεκινώντας από μια γενική προσέγγιση, ο φόβος του 

εγκλήματος ορίζεται ως “μια λογική ή παράλογη κατά-
σταση συναγερμού ή ανησυχίας προερχομένης από την 
πεποίθηση ότι κάποιος κινδυνεύει να γίνει θύμα εγκλή-
ματος”7. Συναφής είναι και ο ορισμός του J.Léauté, 

βάσει του οποίου ο φόβος του εγκλήματος αποτελεί 

«το συλλογικό άγχος των κατοίκων μιας περιοχής, μιας 
πόλης ή χώρας, το οποίο προέρχεται από το φόβο πιθα-
νής θυματοποίησης των ίδιων ή κοντινών τους προσώπων 
από βίαιες (κατά κύριο λόγο) εγκληματικές επιθέσεις»8. 

Στη βάση αυτή, θεωρείται ως δεδομένη η παραδοχή 

πως όσοι φοβούνται είναι πεισμένοι ότι ο κίνδυνος θυ-

ματοποίησης αποτελεί ένα σοβαρό ενδεχόμενο στην 

καθημερινότητά τους ή με άλλα λόγια ότι “το έγκλημα 
αποτελεί μια απειλή πραγματική και δεόντως σοβαρή, 
ώστε να επηρεάζει τη διαχείριση της καθημερινότητας 
σε ατομικό επίπεδο”9.  

Μελετώντας τη φαινομενολογία της σχέσης εγκλημα-

τικότητας και φόβου του εγκλήματος, είναι κοινή πα-

ραδοχή πως δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία, ώστε να 

επιτευχθεί και μια άμεση συσχέτισή τους10. 

Την κατάσταση αυτή κατατάσσουν στις λεγόμενες

6  Vanderveen, G. (2006). Interpreting fear, crime, risk and unsafety. 
Den Haag: BJU: 29.
7  McLaughlin, E. and Muncie, J. (2006). The Sage Dictionary of 
Criminology. Sage Publ.:164
8  Léauté J. (χ.χ.). Criminologie et Pénologie, Les cours du droit : 16. 
9  Killias, M. (2001). Précis de Criminologie. Berne: Staempfli 
Editions:399.
10  Crawford, A. (2007). “Crime prevention and community safety”. In 
Maguire M., Morgan R., and Reiner R. (Eds). The Oxford handbook of 
criminology, Oxford: University Press, 866-909:899
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 ‘αντιφάσεις’11 ή ‘παράδοξα’12, τα οποία έπρεπε να διασα-

φηνιστούν. Προκειμένου να εξηγηθεί αυτή η ασάφεια, 

γίνεται η διάκριση, μεταξύ άμεσου φόβου θυματοποί-
ησης, ο οποίος αφορά το ίδιο το υποκείμενο και την 

οικογένειά του, και πρόσληψης της εγκληματικότητας 

ως σοβαρού κοινωνικού προβλήματος, το οποίο του 

δημιουργεί ανησυχία, ακόμα και αν δεν το αφορά άμε-

σα13. Στην πρώτη περίπτωση, ο φόβος προσεγγίζεται ως 

ατομική κατάσταση, ενώ στη δεύτερη, η ανασφάλεια 

είναι γενικότερη και εστιάζει στην εγκληματικότητα ως 

κοινωνικό πρόβλημα. Η διάκριση αυτή επιτρέπει και τη 

σύνδεση του φόβου του εγκλήματος με τους δείκτες 

εγκληματικότητας και θυματοποίησης μιας περιοχής 

χωρίς να παραγνωρίζεται, ωστόσο, το γεγονός ότι η 

πρόσληψη των απειλών υποκειμενοποιείται στη βάση 

του ευάλωτου 14, το οποίο τα υποκείμενα αποδίδουν είτε 

στον εαυτό τους είτε στους οικείους τους. 

Η τάση ταύτισης των προσωπικών ή/και κοινωνικών 

ανασφαλειών με το φόβο του εγκλήματος μπορεί να 

οδηγήσει, αντίστοιχα, σε υπερβολική εκτίμηση της 

11  Ζαραφωνίτου Χ. (2006). “Εγκληματολογικές προσεγγίσεις του φό-
βου του εγκλήματος και της (αν)ασφάλειας”, στο Ποινική Δικαιοσύνη, 
τ.8-9:1031-1039. Της ιδίας (2010). «Ο φόβος του εγκλήματος: ένα ελλη-
νικό παράδοξο», στον Τιμητικό Τόμο Καλλιόπης Δ.Σπινέλλη, Εκδ. Αντ. 
Σάκκουλα, Αθήνα:125-150 &  Προδημοσίευση από τον τιμητικό τόμο 
για την Κ. Δ. Σπινέλλη, στο  Ποινική Δικαιοσύνη & Εγκληματολογία, 
1/2009: 1-10.
12  Tremblay P., Cordeau G., Kaczorowski J. (1993). “La peur du crime 
et ses paradoxes : cartes mentales, écologie criminelle et sentiment 
d’insécurité », στο Revue Canadiènne de Criminologie, 1-18.
13  Furstenberg F. (1971), “Public reaction to crime in streets”, in Amer-
ican scholar, vol.40: 601-610, Lagrange H. (1993). «  La peur à la re-
cherche du crime », in Déviance et Société, 4 :385-417, Ph.Robert, M-L.
Pottier, (2004). « Les préoccupations sécuritaires  : une mutation? », 
στο Revue française de sociologie, 211-242.
14  Killias Μ., όπ.παραπ.,2001,  Killias M. and Clerici CH. (2000). 
“Different measures of vulnerability in their relation to different di-
mensions of fear of crime” in The British Journal of Criminology, 40: 
437-450, Box, St., Hale, C. and Andrews G. (1988). “Explaining fear 
of crime” in The British Journal of Criminology, 28:340-356, Taylor, R. 
and Hale, M. (1986). “Testing alternative models of fear of crime”, The 
Journal of criminal law and criminology, 77: 151-189.

εγκληματικότητας και των εγκληματικών απειλών. Αυτό 

μπορεί να εξηγηθεί μέσα και από την προέλευση του 

φόβου του εγκλήματος, η οποία δεν εξαντλείται σε 

προσωπικές εμπειρίες αλλά επεκτείνεται και σε εμπει-

ρίες άλλων ατόμων, όπως αυτές προβάλλονται αρκετά 

συχνά μέσα από τις διάφορες πηγές πληροφόρησης15. 

Η έκφραση παρόμοιων συναισθημάτων συναρτάται 

θετικά και με μια σειρά διαφορετικής προέλευσης πα-

ράγοντες, όπως τα στοιχεία που συνθέτουν την ποιότη-

τα ζωής των κατοίκων μιας περιοχής, την εμπιστοσύνη 

τους στο ποινικό σύστημα αλλά και τις ευρύτερες κοι-

νωνικο-ιδεολογικές τους αντιλήψεις. 

 Το αίσθημα ανασφάλειας θεωρείται, πέραν όλων των 

άλλων, και ως «κινητήρια δύναμη» των τιμωρητικών 

στάσεων  των πολιτών16. Οι περισσότερες έρευνες συμ-

φωνούν ότι η ανησυχία αυτή συσχετίζεται με τις τιμω-

ρητικές στάσεις των πολιτών και επηρεάζει τις απόψεις 

τους για την αυστηρότητα της ποινικής μεταχείρισης 

των εγκληματιών αλλά και γενικότερα για την αυστηρο-

ποίηση της αντεγκληματικής πολιτικής17. 

ΙΙ. Ιστορική εξέλιξη της έρευνας του φόβου του εγκλή-

ματος

Οι έρευνες για το φόβο του εγκλήματος ξεκίνησαν στα 

μέσα της δεκαετίας του ΄60, αυτοτελώς ή σε συνδυα-

σμό με τις έρευνες θυματοποίησης (όπως, ενδεικτικά, 

της Επιτροπής Katzenbach στις ΗΠΑ, της Επιτροπής 
Prevost στον Καναδά και η Rapport Peyrefitte στη 

15  Lupton, D. and Tulloch, J. (1999). “Theorizing fear of crime: beyond 
the rational/irrational opposition” in The British Journal of Criminol-
ogy, 50:507-523:521
16  Killias Μ., όπ.παραπ., 2001:399
17  Για μια σφαιρική προσέγγιση του θέματος, βλ. κυρίως τις συμβολές 
που περιλαμβάνονται στο συλλογικό έργο Kury, H. and Ferdinand T.N. 
(Eds), (2008). International perspectives on punitivity. Bochum: Uni-
versitatsverlag Dr.N.Brockmeyer.
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Γαλλία)18. Έκτοτε συνεχίστηκαν με αυξανόμενο ρυθμό, 

κατά τρόπο ώστε σε διεθνές επίπεδο η δεκαετία του 

1980 να θεωρείται ο ‘χρυσός αιώνας’ τους19. 

Οι έρευνες του φόβου του εγκλήματος συνεχίζονται με 

αμείωτο ενδιαφέρον έως τις μέρες μας. Στο πλαίσιο ει-

δικότερα της  International Crime Victimisation Survey 

(η οποία ξεκίνησε το 1989), καθώς και από τις εθνικές 

έρευνες θυματοποίησης (π.χ. British Crime Survey κλπ). 

Το 2005, επίσης, πραγματοποιήθηκε και η European 
Crime Survey (EU ICS), η οποία συμπεριέλαβε (για πρώ-

τη και τελευταία φορά) και την Ελλάδα20. Σχετικά ερω-

τήματα περιλαμβάνονται, τέλος, και στην Ευρωπαϊκή 

Κοινωνιολογική Έρευνα (ESS)21.

ΙΙΙ. Τα Ελληνικά δεδομένα

Στην Ελλάδα, η μελέτη του φόβου του εγκλήματος έχει 

αποτελέσει αντικείμενο εγκληματολογικής διερεύνη-

σης την τελευταία εικοσαετία22. 

Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης συνίσταται 

στα πολύ υψηλά, και δυσανάλογα με τις διαστάσεις της 

εγκληματικότητας, ποσοστά φόβου του εγκλήματος τα 

οποία καταγράφονται σταθερά όλο το παραπάνω διά-

18  President’s Commission on Law Enforcement and Administration 
of Justice: The challenge of crime in a free society (1967) & Task force 
report: Crime and its impact - An assessment (1967a), Washington 
D.C., Government Printing Office. Commission d’enquête sur l’Admi-
nistration de la Justice en matière criminelle et pénale, La société 
face au crime, Montréal, Éditions officielles du Québec, 1968, 1970, 
A. Peyrefitte (Ed.), Réponses à la violence, Presses Pocket, Paris, 1977. 
Βλ. επίσης, Χ.Ζαραφωνίτου (2004). Εμπειρική Εγκληματολογία, Νομι-
κή Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
19  J. Ditton with S. Farrall, J. Bannister and E. Gilchrist, “Crime surveys 
and the measurement problem: fear of crime”, in V. Jupp, P. Davies, P. 
Francis (Eds), Doing criminological research, Sage 2000, 142-156(142).
20 Zarafonitou Ch. (Guest Editor), “Fear of crime. A comparative ap-
proach in the European context”, Special Issue of  CRIMINOLOGY, 
October 2011.
21  https://www.europeansocialsurvey.org/
22 Zarafonitou Ch. (2011).   “Fear of crime in contemporary Greece: 
Research evidence”, in Ch.Zarafonitou (Guest Editor), Special Is-
sue:  Fear of crime. A comparative approach in the European con-
tex”, CRIMINOLOGY: 50-63.

στημα διερεύνησής του και όχι μόνο τα τελευταία χρό-

νια που υπάρχει μια ποιοτική αλλαγή λόγω της αύξησης 

ορισμένων μορφών της καθημερινής εγκληματικότητας 

με έντονα τα στοιχεία της βίας, όπως είναι οι ληστεί-

ες. Το ‘παράδοξο’ αυτό έχει εξηγηθεί ως συνάρτηση 

της ανασφάλειας με τα αναφερόμενα από τη διεθνή 

έρευνα θυματοποίησης ως ‘μη συμβατικά’ εγκλήματα, 

όπως είναι τα ναρκωτικά, η διαφθορά ή οι μικροαπά-

τες23. Σε μια γενικότερη βάση, ο προβληματισμός τίθε-

ται σε επίπεδο αμφισβήτησης των θεσμών του επίση-

μου κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος και της κρα-

τικής επάρκειας συντονισμού τους. Η European Social 

Survey24 που διεξήχθη το 2010 επαληθεύει επίσης τα 

υψηλά ποσοστά φόβου του εγκλήματος στη χώρα μας. 

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις πρώτες χώρες 

μαζί με την Λιθουανία και τη Σλοβακία. Στο report του 

ESS25 επισημαίνονται οι διαφορές που παρατηρούνται 

ως προς αυτή την τελευταία μεταβλητή μεταξύ των χω-

ρών.  Αν και τα ποσοστά του φόβου είναι επίσης υψηλά 

στις σκανδιναβικές χώρες η επίδραση της ανησυχίας 

είναι σχετικά μικρή σε σχέση με τις προαναφερθείσες 

χώρες. Στην Ελλάδα και στη Λιθουανία, για παράδειγμα 

περισσότεροι από 2 στους 5 ερωτώμενους αισθάνονται 

ότι το επίπεδο ποιότητας ζωής τους επηρεάζεται από 

το σχετικό φόβο σε αντίθεση με τη Νορβηγία όπου η 

αναλογία είναι ένας στους δέκα. 

23  Ζαραφωνίτου Χ. (2010). «Ο φόβος του εγκλήματος: ένα ελ-
ληνικό παράδοξο»,  στον  Τιμητικό Τόμο Καλλιόπης Δ.Σπινέλλη, 
Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα: 125-150 &  της ιδίας (2009). “Criminal 
Victimisation in Greece and the Fear of Crime: A 'Paradox' for 
Interpretation”, International Review of Victimology, όπ.παραπ.
24  European Social Survey (2013) Exploring public attitudes, inform-
ing public policy. Selected findings from the first five rounds. Δια-
θέσιμο από https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/
ESS1_5_select_findings.pdf
25  Το ίδιο.

https://www.europeansocialsurvey.org/
https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS1_5_select_findings.pdf
https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS1_5_select_findings.pdf
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IV. Οι παράγοντες εξήγησης του φόβου του 

εγκλήματος

Είναι ερευνητικά διαπιστωμένο ότι στη δημιουργία του 

αισθήματος του φόβου του εγκλήματος παρεμβάλλο-

νται και μια σειρά άλλοι παράγοντες εκτός από εκεί-

νους που συνδέονται με τις αντικειμενικές διαστάσεις 

της εγκληματικότητας. Έτσι, προσδιοριστικό ρόλο δια-

δραματίζουν26 :

1)το γεγονός ότι κάποιος είναι ή αισθάνεται ότι είναι 

ευάλωτος απέναντι στην απειλή θυματοποίησης, 2) η 

έκταση, η μορφή και η πηγή πληροφόρησης για τη θυμα-

τοποίηση, εφόσον στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

υπάρχει άμεση εμπειρία, 3)οι περιβαλλοντικές συνθή-

κες, 4)η εμπιστοσύνη στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, 

5) η πρόσληψη προσωπικού κινδύνου θυματοποίησης, 

και 6)το είδος και η βαρύτητα των εγκλημάτων. 

i.	 Το  ‘ευάλωτο’

Παρότι η θεωρητική συζήτηση για το ρόλο του ‘ευάλω-
του’ στην εκδήλωση ανασφάλειας και φόβου του εγκλή-

ματος δεν είναι καινούργια, ο πρώτος που παρουσίασε 

ένα θεωρητικό μοντέλο βασισμένο στην κομβική αυτή 

έννοια είναι ο Ελβετός Καθηγητής Εγκληματολογίας 

Martin Killias, το 199027. Το εν λόγω μοντέλο διακρίνει 

μεταξύ: α) προσωπικών, κοινωνικών και καταστασιακών 
όψεων του ‘ευάλωτου’ (φύλο, ηλικία, περιοχή κατοικίας, 

χαρακτηριστικά γειτονιάς, π.χ., σημάδια περιβαλλοντι-

κής υποβάθμισης) και β) διαστάσεων των απειλών (πι-

θανότητα εγκλήματος, σοβαρότητα των ανεπιθύμητων 

συνεπειών και η αίσθηση περί αδυναμίας ελέγχου των 

καταστάσεων αυτών).

26  Box, St., Hale, C. and Andrews G. (1988). “Explaining fear of crime”, 
in The British Journal of Criminology, 28:340-356 (341).
27  Killias M. (1990). “Vulnerability: Towards a better understanding of 
a key variable in the genesis of fear of crime”, στο Violence and victim, 
vol.5:97-108 επίσης Killias M. and Clerici CH. (2000). “Different mea-
sures of vulnerability in their relation to different dimensions of fear of 
crime”, The British Journal of Criminology, 40: 437-450.

Βάσει αυτών, ο φόβος του εγκλήματος εκδηλώνεται, 

όταν28:

α) ο κίνδυνος εμφάνισης ενός δυσάρεστου περιστατι-

κού δεν είναι αμελητέος, β) οι δυνατότητες άμυνας ή 
προστασίας φαίνονται ανεπαρκείς για την αντιμετώπι-

σή του, και γ) οι προβλεπόμενες συνέπειες είναι πολύ 
δυσάρεστες και υπάρχει αδυναμία αποτροπής τους.

Όλα τα παραπάνω διαθέτουν ταυτόχρονα, μία διάστα-

ση σωματική, μία κοινωνική και μία περιστασιακή, οι 

οποίες αποτελούν τις εννέα διαστάσεις του ‘ευάλωτου’. 
Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι 

και οι φτωχοί εμπίπτουν συχνότερα στις ευάλωτες ομά-

δες πληθυσμού. Ειδικά για τις γυναίκες, στις οποίες τα 

καταγραφόμενα ποσοστά ανασφάλειας είναι παντού 

πολύ υψηλότερα, αξίζει να αναφερθεί και το λεγόμενο 

shadow effect του φόβου του βιασμού, το οποίο συνο-

δεύει κάθε άλλη εγκληματική απειλή, κατά τρόπο ώστε 

πίσω από κάθε απειλητική κατάσταση να διαγράφεται 

και ο κίνδυνος σεξουαλικής επίθεσης29. Η εικόνα των 

‘φοβισμένων’ γυναικών, παρά την κριτική την οποία έχει 

δεχθεί ως στερεοτυπική30, επαληθεύεται από το σύνολο 

της ελληνικής και διεθνούς ερευνητικής εμπειρίας. 

ii.	 Η εμπειρία θυματοποίησης

Η σχετική με το έγκλημα ανασφάλεια επηρεάζεται, επί-

σης, από την ύπαρξη άμεσης εμπειρίας θυματοποίησης 

αλλά και από τη γνώση των εμπειριών ατόμων που προ-

έρχονται από τον κοινωνικό περίγυρο του υποκειμένου 

(έμμεση θυματοποίηση). Στην περίπτωση που η εμπειρία 

θυματοποίησης προέρχεται από το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον, αναδεικνύεται ο ιδιαίτερα σημαντικός 

28  M.Killias (2001). Précis de criminologiε, όπ.παραπ., 411. 
29  Robert Ph., M-L.Pottier (2004). « Les préoccupations sécuritaires : 
une mutation? », στο Revue française de sociologie,  211-242 (217).
30  Gilchrist E., Bannister J., Ditton J., Farrall S. (1998). “Women and 
the fear of crime”, στο British Journal of Criminology, 2/38, 283-
297(284).
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ρόλος των ΜΜΕ ως πηγή της σχετικής πληροφόρησης. 

Όπως είναι γνωστό, τα ΜΜΕ αποτελούν την κυριότερη 

πηγή πληροφόρησης για το έγκλημα και την ποινική 

δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό, βάσιμα υποστηρίζεται ο 

σημαντικότατος ρόλος τους στη δημιουργία ευρύτερης 

κοινωνικής ανησυχίας για το έγκλημα31.

 Μεγάλη επιστημονική συζήτηση υπάρχει για τη σχέ-

ση της προηγούμενης εμπειρίας θυματοποίησης με το 

αίσθημα του φόβου και της ανασφάλειας. Τα ερευνη-

τικά πορίσματα δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία στην 

προκειμένη περίπτωση, ενώ διακρίνουν ανάλογα και με 

το είδος του εγκλήματος. Έτσι, παρότι η έρευνα του 

Skogan32 για τη θυματοποίηση 1738 ατόμων δύο αμερι-

κανικών πόλεων και την εξέλιξή της σε διάστημα δώ-

δεκα μηνών, διαπίστωσε την ένταση του αισθήματος 

αυτού μετά από κάθε θυματοποίηση, οι περισσότερες 

έρευνες καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα και 

κάποιοι μιλούν για την ‘εξουδετέρωση’ της συγκίνησης 

που προκαλεί η θυματοποίηση και άρα, την άμβλυνση 

του σχετικού φόβου33 και την αποδραματοποίηση της 

εγκληματικότητας34. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των πορισμάτων της βρε-

τανικής έρευνας θυματοποίησης35 ο συσχετισμός του 

φόβου του εγκλήματος με τη θυματοποίηση είναι μάλ-

λον αρνητικός. Διατυπώνονται, ωστόσο, τρεις βασικές 

εξηγήσεις οι οποίες διασαφηνίζουν τη σύνθετη αυτή 

σχέση36: 

31  Cario R., (2004). “Médias et insécurité : entre droit d’informer et 
illusions sécuritaires”, Recueil Dalloz, 2 : 75-80. 
32  Skogan W.G. (1987). “The impact of victimisation on fear”, στο 
Crime and Delinquency, 33: 135-154.
33  Box St., C.Hale, G.Andrews, Explaining fear of crime, όπ.παραπ., 
34  Killias Μ., Précis de criminologiε, όπ.παραπ., 2001, 400.
35  Box St., C.Hale, G.Andrews, Explaining fear of crime, όπ.παραπ., 
1988, 352.
36  Το ίδιο.

α) τα θύματα λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και 

για το λόγο αυτό δεν ανησυχούν37, β) ορισμένα θύματα 

ουδετεροποιούν τις αρνητικές συνέπειες της θυματο-

ποίησής τους και έτσι ανησυχούν λιγότερο και γ) κάποια 

άλλα θύματα αφήνουν, απλά, την εμπειρία να ατροφή-

σει με το πέρασμα του χρόνου. Διαφορετική είναι, πα-

ρόλα αυτά, η εικόνα στην περίπτωση που η σχέση αυτή 

εξετάζεται σε περιβάλλον με υψηλό δείκτη ‘αντικοινω-

νικών συμπεριφορών’. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρήθηκε, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι η θυματοποίηση αυξάνει 

το φόβο του εγκλήματος38. 

Η σύνδεση της θυματοποίησης με το φόβο του εγκλή-

ματος προκύπτει, ωστόσο, με σταθερότητα και σαφή-

νεια από τις ελληνικές έρευνες. Σύμφωνα, ειδικότερα, 

με τα ερευνητικά πορίσματα που αναφέρονται στην 

ελληνική πρωτεύουσα (2004), το ποσοστό εκείνων που 

αισθάνονταν ανασφάλεια μεταξύ των θυμάτων ήταν 

πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τα μη θύματα (72,8% 

vs 47,5%)39. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η πο-

λυμεταβλητή ανάλυση, βάσει της οποίας όσοι έχουν 

πέσει θύματα κάποιου αδικήματος αισθάνονται σχεδόν 

τρεις φορές (2,942) μεγαλύτερη ανασφάλεια από τους 

υπόλοιπους. 

37  Και ο M.Killias, (Précis de criminologie, όπ.παραπ., 2001, 402) υπο-
στηρίζει, επίσης, ότι τα μέτρα αυτοπροστασίας και αυτοπεριορισμών 
που λαμβάνονται μετά την πρώτη θυματοποίηση μειώνουν το φόβο 
του εγκλήματος και εξηγούν, άρα, τον αρνητικό συσχετισμό του με 
την εμπειρία θυματοποίησης.
38  Box St., C. Hale, G. Andrews, όπ.παραπ., 1988. Ως πιθανές εξη-
γήσεις διατυπώνονται, στο πλαίσιο αυτό, η δυσχέρεια που αντιμε-
τωπίζουν τα θύματα για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας που να τα 
εκλαμβάνουν ως αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
και απειλών που συνδέονται με τις εν λόγω περιοχές, ενώ δυσχεραί-
νεται και η διαδικασία ουδετεροποίησης και άμβλυνσης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμπειρίας τους ως θύματα, εξ αιτίας της διαρκούς 
επαφής τους με  «σημάδια περιβαλλοντικής αταξίας», τα οποία όχι 
μόνο τους υπενθυμίζουν τη θυματοποίησή τους αλλά τους κάνουν να 
φοβούνται πιθανή επανάληψή της (352).
39  Zarafonitou Ch. (2008). “Fear of crime and victimisation: the 
Greek experience”, όπ.παραπ.
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Παρόμοια εικόνα συνάγεται και από τα προγενέστερα 

ερευνητικά δεδομένα40, σύμφωνα με τα οποία η εμπει-

ρία θυματοποίησης κατά το προηγούμενο της έρευνας 

έτος, σχεδόν διπλασιάζει (87%) το λόγο συμπληρωμα-

τικών πιθανοτήτων φόβου41. Αντίστοιχες διαπιστώσεις 

καταγράφονται και στην περίπτωση που η έρευνα εστι-

άζει αποκλειστικά στους καταστηματάρχες Αθηνών-

Πειραιώς, όπου τα υψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης 

συμβαδίζουν με τα αντίστοιχα του φόβου του εγκλή-

ματος42.

Αρκετά σημαντικός αποδεικνύεται, επίσης, και ο ρόλος 

της έμμεσης θυματοποίησης στην ένταση του φόβου 

του εγκλήματος. Σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα 

ελληνικά ερευνητικά πορίσματα, διαπιστώθηκε ότι όσοι 

είχαν προηγούμενη εμπειρία έμμεσης θυματοποίησης 

ήταν περισσότερο ανασφαλείς από εκείνους που δεν 

δήλωσαν κάτι αντίστοιχο  (61,1% vs. 43,6%) και άρα, τα 

επίπεδα ασφάλειας ήταν υψηλότερα μεταξύ αυτών σε 

σχέση με όσους κατέγραψαν έμμεση θυματοποίηση 

(56,4% vs. 38,9%). Η επίδραση της έμμεσης θυματοποί-

ησης φαίνεται, ωστόσο, λιγότερο σημαντική από εκείνη 

της προαναφερθείσας άμεσης εμπειρίας43. 

iii.	 Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος

Η σύγχρονη προσέγγιση της Αστεακής Εγκληματoλογίας 

40  Ζαραφωνίτου Χ., Ο φόβος του εγκλήματος, όπ.παραπ., 119επ.
41  Τσελώνη Α. (2002). “Φόβος να περπατά κάποιος/α στη γειτονιά 
του/ης μόνος/η: Ανάλυση παλινδρόμησης και πολύ-επίπεδη ανάλυ-
ση”, στο Χ.Ζαραφωνίτου, Ο φόβος του εγκλήματος, όπ, παραπ., 157-
201(189). Βλ. επίσης, Tseloni A. Zarafonitou Ch. (2008). “Fear of crime 
and victimisation: A multivariate multilevel analysis of competing 
measurements”, European Journal of Criminology, vol.5, 387-409. 
42  Zarafonitou Ch. (2013).  “New forms of policing and the feeling of 
(un)safety among the shopkeepers in Athens and Piraeus” στον Τιμη-
τικό Τόμο για τον Καθηγητή Martin Killias: A.Khun, Ch.Swarzenegger, 
P.Margot, A.Donatsch, M.Aebi, D.Jositsch (Eds), Criminology, Criminal 
Policy and Criminal Law in an International Perspective, Stampfli 
Verlag, Berne: 485-498.
43  Zarafonitou Ch. (2008). “Fear of crime and victimisation: the 
Greek experience”, όπ.παραπ.

αξιοποιεί σε σημαντικό βαθμό τις περιβαλλοντικές δι-

αστάσεις του εγκληματικού φαινομένου για την καλύ-

τερη κατανόηση και πρόληψή του. Στο πλαίσιο αυτό με-

λετάται και η σύνδεση των περιοχών με σημάδια περι-

βαλλοντικής και κοινωνικής υποβάθμισης ή αταξίας με 

το φόβο και την ανασφάλεια κατοίκων και περαστικών, 

ως ‘αταξίας’ (disorder)  νοούμενης μιας συνθήκης που  

«αφορά μια αισθητή υποβάθμιση στην φυσική κατά-

σταση μιας περιοχής και στην κοινωνική συμπεριφορά 

εντός αυτής (για παράδειγμα graffiti, σπασμένα τζάμια, 

σκουπίδια, επιθετική ή απειλητική συμπεριφορά, δημό-

σια χρήση ναρκωτικών, πορνεία στο δρόμο)» 44 .

Η διεθνής ερευνητική εμπειρία θεμελιώνει τη συσχέ-

τιση της κατάστασης αυτής με το έγκλημα, θεωρώ-

ντας την ‘αταξία’ ως «ένδειξη του τρόπου χρήσης της 

περιοχής και της αποτελεσματικότητας των κατοίκων 

στη βελτίωση του περιβάλλοντός τους»45. Στο πλαίσιο 

αυτό, η ‘αταξία’ παραπέμπει σε «εμφανή υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος μιας περιοχής και  της κοινωνικής 

συμπεριφοράς στο εσωτερικό της»46. Στη βάση αυτού 

του προβληματισμού τέθηκε από πολύ νωρίς η σύνδεση 

ορισμένων περιοχών των μεγαλουπόλεων με την αποτυ-

χημένη κοινωνικοποίηση των ανηλίκων, σύμφωνα με την 

οικολογική σχολή του Σικάγο και το κλασικό έργο των 

Clifford Shaw και Henry McKay,  Juvenile delinquency 
in urban areas47. Η πολυετής έρευνά τους  κατέληξε στο 

44  Ζαραφωνίτου Χ. και Συνεργ. (2016). «Στοιχεία περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και φόβος του εγκλήματος. Η περίπτωση των graffiti 
στο κέντρο της Αθήνας», Εγκληματολογία, τ.1, 8-20.
45  Skogan W.G., Disorder and Decline, Free Press, New York, 1990, 
Wikstrom P.-O., and Dolmen L., “Urbanisation, neighbourhood social 
integration, informal social control, minor social disorder, victimisation 
and fear of crime, in International Review of Victimology, 8/2001: 163-
182.
46  Wikstrom P.-O., Oberwittler D., Treiber K. and Hardie B., (2012). 
Breaking Rules. The Social and Situational Dynamics of Young 
People’s Urban Crime, United Kingdom: Oxford University Press, 
σ.186.
47  Shaw C., McKay H., Juvenile Delinquency and Urban Areas, 
University of Chicago Press, 1942.
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συμπέρασμα ότι υπάρχουν περιοχές στην πόλη –οι πιο 

υποβαθμισμένες- όπου η εγκληματικότητα αναπτύσσε-

ται με τη μορφή «κοινωνικής παράδοσης», αδιαχώρι-

στης από τη ζωή της τοπικής κοινωνίας. Η έννοια της 

κοινωνικής αποδιοργάνωσης48 παραπέμπει, άλλωστε, 

σε εικόνες έντονου αστεακού διαχωρισμού και πολιτι-

σμικής διαφοροποίησης, με πιο ενδεικτική μορφή τα 

ghettos49. 

Η βασισμένη στα παραπάνω ερευνητική εμπειρία θε-

μελιώνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη συσχέτιση του 

φόβου του εγκλήματος με τα χαρακτηριστικά κάποιων 

περιοχών που τους προσδίδουν το χαρακτήρα της ‘υπο-

βαθμισμένης περιοχής’ (deprived area)50, όπως είναι τα 

σπασμένα τζάμια, graffiti, σκουπίδια στους δρόμους, 

ερειπωμένα κτίρια, κακός φωτισμός δημόσιων χώρων, 

δημόσια χρήση ναρκωτικών κ.λπ51. Η αλλαγή της φυσι-

ογνωμίας τους συμβάλλει στο φαύλο κύκλο της χαλά-

ρωσης της πίεσης για προσφορά καλύτερων κρατικών 

υπηρεσιών, τη δημιουργία εικόνας εγκατάλειψης και 

την απόδοση φήμης ‘ανασφαλούς’ περιοχής, ανεξάρτη-

τα από τις αντικειμενικές διαστάσεις της εγκληματικό-

τητας. Τα στάδια που ακολουθεί η μετατροπή κάποιων 

περιοχών της πόλης σε ‘ζώνες ανασφάλειας’ αφορούν 

κατά κύριο λόγο τις περιοχές του κέντρου της πόλης, 

τις οποίες εγκαταλείπουν προοδευτικά οι μόνιμοι 

48  Sutherland Ed., Principles of Criminology, Philadelphia, Lippincott 
Co, 1934, Wirth L., “Urbanism as a way of life”, American Journal of 
Sociology, 44/1938, 1-24, Kubrin C. E. and Weitzer D., “New Directions 
on Social Disorganization Theory”, Journal of Research in Crime and 
Delinquency, Vol. 40, 2003, σ.374. 
49  Ζαραφωνίτου Χ. και Ε. Χρυσοχόου, Υπάρχουν ghettos στο κέ-
ντρο της Αθήνας; Εγκληματολογική διερεύνηση των κοινωνικών στά-
σεων και αναπαραστάσεων, Τ.1  σειράς  Εγκληματολογικές Μελέτες/
Criminological Studies, (Χ.Ζαραφωνίτου, Δ/νση Έκδ.), Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
εκδ. Διόνικος, Αθήνα, 2015.
50  G.Hideg & R.Manchin, Environment and Safety in European Cap-
ital, based on the data of the European International Crime Survey 
(EU ICS), Gallup Europe, E U I C S Working Papers.
51  Το ίδιο.

κάτοικοί τους -μεσαίας και ανώτερης κοινωνικής προ-

έλευσης- ενώ στη θέση τους εγκαθίστανται μη μόνιμοι 

πληθυσμοί με πολλά κοινωνικά προβλήματα, σύμφωνα 

και με την προαναφερθείσα θεωρητική προσέγγιση της 

οικολογικής σχολής του Σικάγου52. 

Η σύνδεση του φόβου του εγκλήματος με το περιβάλ-

λον των μεγάλων κυρίως πόλεων είναι αδιαμφισβήτη-

τη53. Σ’ αυτήν συντελούν σημαντικά οι διάφορες όψεις 

της εγκληματικότητας που συχνά εμφανίζονται στην 

πιο ακραία μορφή τους αλλά και η υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος, η οποία παρά το γενικευμένο χαρακτή-

ρα της, γίνεται εντονότερη στις περιοχές όπου συγκε-

ντρώνονται τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα. Η 

μελέτη της ενδοαστεακής κατανομής του φόβου του 

εγκλήματος αναδεικνύει, επιπλέον, το σημαντικότατο 

ρόλο της απουσίας άτυπου κοινωνικού ελέγχου54, ως 

συνέπειας της χαλάρωσης των κοινωνικών δεσμών και 

της κοινωνικής συνοχής. Τα στοιχεία αυτά εντείνουν 

την ανασφάλεια που απορρέει από την πρόσληψη του 

εγκλήματος ως σοβαρής κοινωνικής απειλής και εφ’ 

όσον συμπέσουν και με προσωπικά περιστατικά όπως 

είναι η εμπειρία θυματοποίησης, συμβάλλουν σημαντι-

κά στην αύξηση του φόβου του εγκλήματος55. 

Μια κριτική ανάγνωση της γενίκευσης των πορισμάτων 

στα οποία στηρίζονται οι παραπάνω συσχετισμοί οδη-

γεί, ωστόσο, στο σχετικό με την εννοιοδότηση των όρων 

52  Shaw C., McKay H., όπ.παραπ., 1942.
53  Βλ. Αντί άλλων  Killias M. & Riva G. (1984). “Crime et insécurité : un 
phénomène urbain?”, στο Revue Internationale de Criminologie et de 
Police Technique, 2: 165-180, καθώς και Ζαραφωνίτου Χ. (1996). “Πόλη 
και φόβος του εγκλήματος: παραγοντικές εμπειρικές προσεγγίσεις 
και τοπικές πολιτικές πρόληψης”, στο Ν.Κουράκης (Επιμ.) Μνήμη ΙΙ: 
Ι.Δασκαλόπουλου, Κ.Σταμάτη, Χ.Μπάκα, Τόμος Γ’, Α.Σάκκουλας, Αθή-
να: 801-818.
54  Boggs S. (1971). “Formal and informal control: An explanatory 
study of urban, suburban and rural orientations”, στο The Sociological 
Quaterly, 12:319-327.
55  Box St., C.Hale, G.Andrews, Explaining fear of crime, όπ.παραπ., 
352.
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της ‘αταξίας’ και των ‘αντικοινωνικοτήτων’ προβληματι-

σμό. Προς την κατεύθυνση αυτή αναπτύσσεται η τάση 

συνδυασμού των ποσοτικών με τις ποιοτικές μεθοδολο-

γικές προσεγγίσεις στη διερεύνηση του σύνθετου φαι-

νομένου του φόβου του εγκλήματος56 και διαπιστώνε-

ται ότι η ανησυχία για το έγκλημα «μορφοποιείται» και 

μέσα από μια σειρά υποκειμενικές παραμέτρους. 

iv.	 Η εμπιστοσύνη των πολιτών στο Σύστη-

μα Απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης

Οι πρώτες έρευνες για την εξήγηση του φόβου του 

εγκλήματος επεσήμαναν τον καθοριστικό ρόλο που 

μπορεί να παίξει ειδικά η αστυνομία αν είναι παρούσα, 

πρόθυμη, αποτελεσματική και αποδεκτή από την κοι-

νότητα57. Ο ρόλος αυτός γίνεται σημαντικότερος στο 

περιβάλλον στων σύγχρονων αστικών κέντρων, λόγω 

της απουσίας του άτυπου κοινωνικού ελέγχου και της 

χαλάρωσης των κοινωνικών δεσμών. Στο πλαίσιο αυτό, 

η αστυνομία αποτελεί στις κοινωνικές αναπαραστάσεις 

των πολιτών «έναν οργανισμό στην υπηρεσία του τοπι-

κού πληθυσμού» και ως εκ τούτου η ικανοποίηση από 

τις υπηρεσίες της «αποτελεί ένα ‘λογικό’ κριτήριο αξι-

ολόγησής της»58. Έτσι, είναι ερευνητικά θεμελιωμένη η 

διαπίστωση ότι οι πολίτες που αισθάνονται εντονότερο 

φόβο είναι και οι περισσότερο δυσαρεστημένοι από το 

αστυνομικό έργο και είναι εκείνοι που επιζητούν μεγα-

λύτερη αστυνόμευση59. 

56  Βλ. ενδεικτικά D.Lupton & J.Tulloch,  “Theorizing fear of crime: 
beyond the rational/irrational opposition”, στο British Journal of 
Criminology, όπ.παραπ., όπου εξετάζονται οι πολιτισμικές αναπαρα-
στάσεις και τα διάφορα επίπεδα συμβολισμών που συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση του φόβου του εγκλήματος.
57  Box St., C.Hale, G.Andrews, Explaining fear of crime, όπ.παραπ., 
1988, 353.
58  M.Killias, Précis de criminologie, όπ.παραπ., 2001, 429.
59  Zvekick U. (1997). « Les attitudes des victimes envers la police et 
la punitivité: résultats des sondages internationaux de victimisation », 
στο Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique, τ.1 : 
3-16(8).

Από τα δεδομένα της ευρωπαϊκής έρευνας θυματοποί-

ησης προκύπτει ότι ο μέσος όρος ικανοποίησης των 

κατοίκων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών από το αστυ-

νομικό έργο στον τομέα της εγκληματικότητας είναι, 

γενικά, πολύ υψηλός (72%). Οι πιο ικανοποιημένοι είναι 

οι κάτοικοι του Ελσίνκι και του Εδιμβούργου, με ποσο-

στά που αγγίζουν το 90%, ενώ οι πιο δυσαρεστημένοι 

είναι οι κάτοικοι της Αθήνας και της Ρώμης, με ποσο-

στά 52% και 60% αντίστοιχα60. Και στην έρευνα αυτή 

καταγράφεται η μεγαλύτερη δυσαρέσκεια εκείνων οι 

οποίοι δήλωσαν εμπειρία θυματοποίησης μέσα στην 

τελευταία πενταετία και σχεδόν το ένα τρίτο (29%) 

θεωρεί ότι η αστυνομία «κάνει σχετικά έως πολύ κακή 

δουλειά (poor job)» στην αντιμετώπιση του εγκλήματος 

(20% στα μη θύματα)61. Τα πορίσματα της ευρωπαϊκής 

έρευνας θυματοποίησης δείχνουν, ειδικότερα, τη μεγά-

λη δυσαρέσκεια των θυμάτων που προέβησαν ήδη σε 

καταγγελία, από την αντιμετώπιση που τους επεφύλαξε 

η αστυνομία.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι ο φόβος του εγκλήμα-

τος εμφανίζεται να συνδέεται με τη εμπιστοσύνη στις 

αρχές και ειδικότερα στην αστυνομία. Η ανάλυση των 

δεδομένων του 5ου κύκλου της ESS δείχνει ότι οι άν-

θρωποι που αναφέρουν ότι ο φόβος του εγκλήματος 

επηρεάζει την ποιότητα της ζωής τους έχουν λιγότερη 

εμπιστοσύνη στην αστυνομία και θεωρούν λιγότερο πι-

θανό ότι η αστυνομία «κάνει καλή δουλειά»62. Σύμφωνα 

με τα ευρήματα της ανάλυσης οι βόρειες και σκανδινα-

βικές χώρες εμφανίζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 

60  Nyiri Z. (2005). Crime and security in European capitals, EUICS 
Research papers, Brussels.
61  Το ίδιο.
62  Jackson, J., Pooler, T., Hohl, K. and Kuha, J. (2012) Trust in Justice: 
Topline Results from Round 5 of the European Social Survey, Lon-
don: Centre for Comparative Social Surveys. Διαθέσιμο στο https://
www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS5_toplines_issue_1_
trust_in_justice.pdf

https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS5_toplines_issue_1_trust_in_justice.pdf
https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS5_toplines_issue_1_trust_in_justice.pdf
https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS5_toplines_issue_1_trust_in_justice.pdf
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στην αστυνομία και στις δικαστικές αρχές σε αντίθεση 

με τις ανατολικές και σε ορισμένες περιπτώσεις νότιες 

ευρωπαϊκές χώρες. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται τα απο-

τελέσματα του ενός εκ των δεικτών εμπιστοσύνης στην 

αστυνομία (Οι τρεις δείκτες είναι: 1. Εμπιστοσύνη  στην 

ικανότητα, 2. Εμπιστοσύνη στις διαδικασίες, 3. Εμπιστο-

σύνη ότι η αστυνομία φέρεται σε όλους τους πολίτες με 

τον ίδιο τρόπο)63. 

V. Οι συνέπειες της ανασφάλειας

Ο ‘φόβος του εγκλήματος’ αποτελεί «φυσικό αντικείμε-

νο εγκληματολογικής μελέτης και κυβερνητικής ρύθμι-

σης»64. Ορισμένοι κάνουν, μάλιστα, λόγο, για έναν νέο 

εγκληματολογικό τομέα έρευνας και προβληματισμού, 

ο οποίος εκτός από την επιστημονική του υπόσταση δι-

αθέτει, επίσης, μια υπόσταση πολιτική και μια λαϊκή65. 

Η συνθετότητα αυτή του γνωστικού αντικειμένου της 

συνδεόμενης με το έγκλημα ανασφάλειας αντανακλά-

ται και μέσα από τις συνέπειές της σε ατομικό και κοι-

νωνικό επίπεδο66:

α) τα άτομα που αισθάνονται ανασφάλεια οδηγούνται 

σε αυτοπεριορισμούς στην καθημερινότητά τους και 

υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής τους,

β) οξύνονται οι συγκρούσεις μεταξύ των πολιτών και 

ενισχύεται η δράση στιγματιστικών στερεοτύπων (ρατσι-

σμός, ξενοφοβία) τα οποία οδηγούν στην περιθωριοποί-

ηση ολόκληρων ομάδων πληθυσμού αλλά και ολόκλη-

ρων συνοικιών των πόλεων,

γ) ενισχύεται η τιμωρητικότητα των πολιτών, η οποία λει-

τουργεί αποπροσανατολιστικά στη χάραξη 

63  Το ίδιο.
64  Lee M. (2001). “The genesis of ‘fear of crime’ “, στο Theoretical 
Criminology, vol.5(4): 467-485(481), όπου γίνεται λόγος για “crimino-
logical sub-discipline”.
65  Το ίδιο.
66  Βλ. όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Χ.Ζαραφωνίτου, Ο φόβος 
του εγκλήματος, όπ.παραπ., 2002, 63επ.

και εφαρμογή μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολι-

τικής κοινωνικο-προληπτικού χαρακτήρα, και

δ) επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό οι ατομικές πρω-
τοβουλίες στον τομέα της πρόληψης της θυματοποίησης 

με αμφιλεγόμενα, αρκετά συχνά, αποτελέσματα.

Εν κατακλείδι, ο συναρτώμενος με το έγκλημα φόβος 

αποτελεί σημαντικό πρόβλημα με άμεσες συνέπειες σε 

ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό και θα 

πρέπει να αντιμετωπισθεί επιστημονικά, χωρίς δημαγω-

γία και λαϊκισμό και μέσα από τη λήψη άμεσων μέτρων, 

όπου τούτο είναι αναγκαίο, αλλά κυρίως εφαρμογής 

μεσο/μακροπρόθεσμων πολιτικών πρόληψης και αντι-

μετώπισης των γενεσιουργών του παραγόντων67.

67  Ενδεικτικά τα προτεινόμενα για το κέντρο της Αθήνας μέτρα, στο 
Ζαραφωνίτου Χ. (2013). «Φόβος του εγκλήματος, θυματοποίηση και  
ποιότητα ζωής στο περιβάλλον της ελληνικής πρωτεύουσας» στο Χ.Ζα-
ραφωνίτου (Επιμ.), Πόλη, εγκληματικότητα και ανασφάλεια στην εποχή 
της οικονομικής κρίσης, Πρακτικά Ημερίδας του ΠΜΣ Εγκληματολο-
γίας του Παντείου Πανεπιστημίου με το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κων-
σταντίνος Καραμανλής και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Διόνικος, Αθήνα: 23-43.
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Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ 
ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ1.

Τον τελευταίο καιρό έχει ξεκινήσει μια ευρύτε-

ρη συζήτηση και στη χώρα μας ως προς το κατά πόσον, 

εν όψει της αυξημένης εγκληματικότητας, τουλάχιστον 

όπως αυτή προκύπτει σε επίπεδο αστυνομικής στατι-

στικής, αλλά και του φόβου  που συναρτάται με αυτήν, 

οι πολίτες υιοθετούν τιμωρητικές στάσεις και θεωρούν 

αναγκαία (και πόσο πολύ) μια αυστηροποίηση της ποι-

νικής καταστολής για ορισμένες μορφές εγκληματικής 

συμπεριφοράς. 

1  Τα αναλυτικά δεδομένα της έρευνας περιλαμβάνονται στο: Χ. Ζα-
ραφωνίτου, Ν. Κουράκης και Συνεργάτες, Ανασφάλεια, Τιμωρητικότη-
τα και Αντεγκληματική Πολιτική, υπό έκδοση, Α.Σάκκουλας, Αθήνα-Κο-
μοτηνή. Επίσης, το κείμενο δημοσιεύθηκε στο περ. «Ποινικός Λόγος» 
2008, σελ. 1007-1015.

Η έρευνα που παρουσιάζεται στη συνέχεια, 

μολονότι διεξήχθη ως προς τη συμπλήρωση των ερω-

τηματολογίων το 2006, έχει ασφαλώς το ενδιαφέρον 

της, καθώς είναι η πρώτη με την οποία ερευνάται στη 

χώρα μας η σχέση φόβου του εγκλήματος και τιμωρητι-

κότητας σε κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικό δείγμα 

πολιτών της Αττικής.  

Η τιμωρητικότητα2, ως στάση, χαρακτηρίζε-

ται έντονα από ανταποδοτικές και εκδικητικές τάσεις. 

Τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται η αυστηροποίηση 

των ποινικών πολιτικών, η οποία συνδέεται και με τις 

τιμωρητικές στάσεις των πολιτών. Η ένταση της "αντι-

κειμενικής"  τιμωρητικότητας έγινε εμφανέστερη στις 

ΗΠΑ, τη δεκαετία του 1990, μέσα από την ποινική πο-

λιτική “Three strikes and you’re out”, η οποία αύξησε 

σημαντικά τη διάρκεια της φυλάκισης των υπότροπων 

εγκληματιών3. Νέες μορφές ποινικών κυρώσεων εμπε-

ριέχουν, επίσης, στοιχεία στιγματισμού και διαπόμπευ-

σης των καταδικασθέντων, τα οποία είναι ενδεικτικά 

της τιμωρητικότητας που τις διαπνέει4. Στη βάση της 

τιμωρητικής στροφής βρίσκεται το δόγμα της ‘μηδενι-
κής ανοχής’5, το οποίο έχει επηρεάσει πλέον το σύνολο 

της αμερικανικής αντεγκληματικής πολιτικής καθώς και 

πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές. Η σύγχρονη εποχή χαρα-

κτηρίζεται από έντονο λαϊκισμό και μια ‘νέα τιμωρητι-
κότητα’6, βασισμένη στην αυστηροποίηση της ποινικής 

νομοθεσίας και της εφαρμογής της και την επέκτασή 

2  Για τις εγκληματολογικές προσεγγίσεις της τιμωρητικότητας, βλ. 
αναλυτικά Χ. Ζαραφωνίτου, Η τιμωρητικότητα. Σύγχρονες τάσεις, δι-
αστάσεις και εγκληματολογικοί προβληματισμοί, Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 2008.
3  Ν. Κουράκης, Ποινική Καταστολή, Εκδ. Σάκκουλα, 20095, παρ. 321β, 
σ. 404.
4  D.Garland, The culture of control, Oxford University Press, 2001,σ. 9.
5  Τ.Τζαννετάκη, Ο νεοσυντηρητισμός και η πολιτική της μηδενικής 
ανοχής, Α.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006.
6  J.Pratt, D.Brown, S.Hallsworth & W.Morrison (Eds), The new 
punitiveness, Willan, Cullompton, 2005.

Χριστίνα Ζαραφωνίτου, 
Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου 
Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας

Νέστωρ Κουράκης,
Ομ. Καθηγητής Εγκληματολογίας,
Νομική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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της σε μορφές "αντικοινωνικοτήτων" και "αταξίας"7. Με 

το επιχείρημα ότι εξέφραζαν τις τιμωρητικές στάσεις 

των πολιτών, νομιμοποιήθηκαν  ανταποδοτικές και εκ-

δικητικές τάσεις της αντεγκληματικής πολιτικής, ενώ  

κεντρικός είναι πλέον και ο ρόλος των θυμάτων σε όλα 

τα στάδια απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, τα οποία 

μετατρέπονται σε σημείο αναφοράς και κινητήρια δύνα-
μη των ποινικών πολιτικών. 

Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, είναι ουσιώδης η δι-

ερεύνηση του ρόλου των κοινωνικών στάσεων και αντι-

λήψεων στην προώθηση, χάραξη και εφαρμογή μέτρων 

πρόληψης και αντιμετώπισης του εγκλήματος, μέτρων 

τα οποία αντανακλούν άλλοτε  περισσότερο "κοινωνικό 

κράτος" και άλλοτε περισσότερο "αυταρχικό κράτος". 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για τη σύνθετη και αλληλεπι-

δρώσα σχέση μεταξύ "υποκειμενικής" και "αντικειμενι-
κής" τιμωρητικότητας8, όπως οι έννοιες αυτές προσδιο-

ρίζονται αμέσως κατωτέρω. 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε την 

άνοιξη και το φθινόπωρο του 2006, σε αντιπροσωπευ-

τικό δείγμα κατοίκων της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο 

της συνεργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολο-

γίας του Παντείου Πανεπιστημίου και του Εργαστηρίου 

Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικούς 

υπευθύνους τους υπογράφοντες το παρόν καθηγητές9. 

Ως βασική υπόθεση εργασίας της παρούσας έρευνας 

7 Χ.Ζαραφωνίτου, «Ανασφάλεια και επέκταση του κοινωνικού 
ελέγχου: Ποινικοποίηση των ‘αντικοινωνικοτήτων’ και της ‘αταξίας’», 
στο Ποινικός Λόγος, 4/2004, σ.σ.2049-2059.
8  M.Killias, Précis de Criminologie, Staempfli Eds, SA Berne, 2001, 
σ.399.
9  Στην έρευνα συνεργάστηκαν πολλοί και αξιόλογοι μεταπτυχιακοί 
και προπτυχιακοί φοιτητές των δύο πανεπιστημίων και τη συντόνισαν 
οι υποψήφιοι διδάκτορες Ιωάννα Γουσέτη και Ευάγγελος Χαϊνάς, 
ΜΔΕ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και Ρόδη Καγγελά-
ρη Msc Πανεπιστημίου Εδιμβούργου. 

τέθηκε η εξέταση της σχέσης μεταξύ ανασφάλειας και 

τιμωρητικότητας, ώστε να μελετηθούν και οι επιπτώσεις 

της στην αντεγκληματική πολιτική.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του παρόντος ερευνη-

τικού εγχειρήματος, η ανάλυση εστιάζεται κατά κύριο 

λόγο στην υποκειμενική τιμωρητικότητα, η οποία αντα-

νακλά “την εκφρασμένη [υποκειμενική] επιθυμία [του 

κοινού], …οι ποινές και οι απαντήσεις στο έγκλημα, …., 

να γίνουν αυστηρότερες”10. Στην κατεύθυνση της ανά-

δειξης του εξηγητικού πλαισίου της ‘υποκειμενικής’ 

τιμωρητικότητας, εξετάζεται, έτσι, η αλληλεπίδραση 

παραγόντων όπως, ο φόβος του εγκλήματος, η έλλει-

ψη εμπιστοσύνης στο ποινικό σύστημα, η ελλιπής ή 

λανθασμένη πληροφόρηση σχετικά με τις διαστάσεις 

του εγκλήματος και η ‘κοσμοθεωρία’ των υποκειμένων, 

σε συνδυασμό και με τα ατομικά τους χαρακτηριστικά 

(κοινωνικά και δημογραφικά). 

Από την άλλη πλευρά, η αντικειμενική τιμωρη-
τικότητα, δηλαδή, “η αυστηρότητα των ποινών που μια 

κοινωνία επιβάλλει στους καταδικασθέντες”11, εμπίπτει 

επίσης στον προβληματισμό μας, εφόσον προσεγγί-

ζεται τόσο ως "αντικειμενικό" νομοθετικό ‘προϊόν’ της 

ασκούμενης κοινωνικής πίεσης όσο και ως ‘πρότυπο’ 

ευρείας αποδοχής, δεδομένης και της συμβολικής λει-

τουργίας της ποινής12 και, άρα, αλληλεπιδρά με τις τιμω-

ρητικές στάσεις των πολιτών.

Ήδη στο σημείο αυτό μπορεί να λεχθεί ότι από 

τα ευρήματα της έρευνάς μας αυτής επιβεβαιώνεται 

για μια ακόμα φορά η θετική συσχέτιση μεταξύ ανα-

σφάλειας και τιμωρητικότητας. Η συσχέτιση αυτή ελέγ-

χεται ιδίως σε δύο επίπεδα13, (α) ένα πιο συγκεκριμένο 

10  M.Killias, Précis de Criminologie, όπ.παραπ., 2001.
11  Το ίδιο.
12 Ι.Φαρσεδάκης, Στοιχεία Εγκληματολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 1996, σ.63.
13  Για τη διάκριση αυτή και την ταξινόμηση που απορρέει, βλ. 
Χ.Ζαραφωνίτου, Η τιμωρητικότητα…, όπ.παραπ., 2008.
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μέσα από την ερώτηση, η οποία αναφέρεται σε συγκε-

κριμένη εγκληματική συμπεριφορά και στην κατάλληλη 

ποινή που αυτή επισύρει (πρόκειται για ερώτηση μέσω 

της οποίας διερευνάται ο επονομαζόμενος και από τη 

διεθνή ερευνητική εμπειρία ως δείκτης τιμωρητικότη-
τας) και (β) σε ένα γενικότερο, το οποίο αναφερόμενο 

στη σκοπιμότητα της ποινής αγγίζει τα όρια της ποινι-

κής φιλοσοφίας. 

Στη βάση αυτή, παρατηρούνται, πάντως, αξι-

οσημείωτες διαφοροποιήσεις που απορρέουν από τη 

δράση διαφορετικής προέλευσης παραγόντων που επη-

ρεάζουν τις στάσεις σε κάθε μία από τις περιπτώσεις 

αυτές. Ειδικότερα, η νομοθετική επιλογή και δικαστική 

επιβολή αυστηρότερων ποινών συνδέεται περισσότερο 

με τον φόβο του εγκλήματος και την πρόσληψη της επι-

κινδυνότητας ορισμένων κατηγοριών αδικημάτων και 

των δραστών τους, ενώ η υιοθέτηση της τιμωρίας ως 

σκοπιμότητας της ποινής συνδέεται περισσότερο με 

την πεποίθηση περί γενικότερων δυσλειτουργιών των 

κοινωνικών θεσμών14. 

Από το πλήθος των δεδομένων που προέκυ-

ψαν, συνοψίζουμε για τις ανάγκες διατύπωσης των 

κυριότερων συμπερασμάτων που συσχετίζονται με την 

αντεγκληματική πολιτική, τα ακόλουθα:

Τα επίπεδα φόβου του εγκλήματος είναι υψη-

λά μεταξύ των κατοίκων της ελληνικής πρωτεύουσας, 

εφόσον το 56,5% των ερωτώμενων αισθάνονται ανα-

σφάλεια όταν κυκλοφορούν μόνοι το βράδυ στην πε-

ριοχή όπου κατοικούν. Τα υψηλότερα επίπεδα φόβου 

του εγκλήματος (75,7%) καταγράφονται σταθερά στην 

κεντρική περιοχή της Αθήνας (ΠΚ), η οποία χαρακτη-

ρίζεται από μεγάλη πληθυσμιακή ανομοιογένεια, υπο-

βαθμισμένη ζώνη κατοικίας και  χαμηλή ποιότητα ζωής, 

εμφανή διακίνηση ναρκωτικών, υπερσυγκεντρωτισμό 

14  Το ίδιο.

πληθυσμού και λοιπών δραστηριοτήτων. Αντίθετα το μι-

κρότερο ποσοστό φόβου του εγκλήματος (23,3%) διαπι-

στώνεται στην αστική περιοχή της ανατολικής Αθήνας 

(Π2), στην οποία κυριαρχεί η υψηλών προδιαγραφών 

κατοικία, εγκαταστάσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης, πρε-

σβείες και γενικά το ανώτερο κοινωνικο-οικονομικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο. Τέλος, σε πολύ υψηλά επίπεδα 

(71,3%) καταγράφηκε ο φόβος του εγκλήματος και των 

κατοίκων της περιοχής της Δυτικής Αθήνας (Π1), στην 

οποία συνυπάρχουν οι κατοικίες  μικρομεσαίου κοινω-

νικοοικονομικού status, με τα αντίστοιχα καταστήματα 

και κέντρα διασκέδασης και τη βιομηχανική ζώνη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω πορίσματα, τα 

οποία επιβεβαιώνουν και την προγενέστερη ελληνική 

ερευνητική εμπειρία15, διαπιστώνεται η σύνδεση του 

φόβου του εγκλήματος με τα κοινωνικο-οικονομικά 

χαρακτηριστικά των υποκειμένων του. Η σύνδεση αυτή 

έχει ερμηνευθεί μέσα από το αίσθημα του ‘ευάλωτου’ 

που προκαλεί η χαμηλή κοινωνικο-οικονομική κατάστα-

ση στα άτομα16.  Σύμφωνα με τις περισσότερες από τις 

έρευνες που έχουν διενεργηθεί, ο φόβος του εγκλήμα-
τος ανάγεται προπάντων σε ορισμένες καταστάσεις ή 

περιστάσεις συνεπεία των οποίων ο άνθρωπος αισθά-

νεται ανασφαλής και εκτεθειμένος στον κίνδυνο μιας 

(βίαιης) εγκληματικής πράξης17. Ειδικότερα, ένα τέτοιο 

αίσθημα ανασφάλειας μπορεί να οφείλεται ιδίως στη 

15  Χ.Ζαραφωνίτου, Ο φόβος του εγκλήματος, Μελέτες Ευρωπαϊκής 
Νομικής Επιστήμης, Α.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002, ελληνικά-
αγγλικά.
16  Ch.Pantazis, “ ‘Fear of crime’, vulnerability and poverty. Evidence 
from the British Crime Survey”, στο British Journal of Criminology, 
40/2000, σσ.414-436
17  Πρβλ.  J.Garofalo, “Victimization and the Fear of Crime”, στο 
Journal of Research in Crime and Delinquency, 1979, σ.σ.87-104, ιδίως 
89 επ.  
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σύμπτωση των παρακάτω προσδιοριστικών παραγό-

ντων του ‘ευάλωτου’18:

 

18 M. Killias, “Vulnerability and Fear of Crime” , στο G. Kaiser, H. Kury, 
H.-J. Albrecht (Εds.), Victims and Criminal Justice, Freiburg Br., Max 
Plank Institute for Foreign and International Ρenal Law, 1991, σ.σ.617-
635 (620). 
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Οι παράγοντες που εντοπίζονται από τους 

ίδιους τους ερωτώμενους ως εξηγητικοί της ανασφά-

λειάς τους είναι, κατά κύριο λόγο: η έλλειψη αστυνό-

μευσης (27,2%), ο μεγάλος αριθμός αλλοδαπών (17,5%), 

οι κακοφωτισμένοι δρόμοι (16,3%), η διακίνηση ναρκω-

τικών (14,2%) και η απουσία επαφών με τους γείτονες 

(7,5%), η ιεράρχηση των οποίων διαφοροποιείται ανά-

λογα με την περιοχή κατοικίας. 

Ο εντοπισμός των παραπάνω παραγόντων 

ως περισσότερο σημαντικών στη διαμόρφωση του αι-

σθήματος της σχετικής με το έγκλημα ανασφάλειας 

των πολιτών από τους ίδιους τους ερωτώμενους έχει 

επιπρόσθετη αξία. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το ανικα-

νοποίητο από το ρόλο της αστυνομίας στην πρόληψη 

και αντιμετώπιση του εγκλήματος, για τις κοινωνικές 

αλλαγές που συνέβησαν στη χώρα μετά το 1990 και 

τη μαζική είσοδο μεταναστών, τα σχετιζόμενα με τα 

ναρκωτικά προβλήματα, τα περιβαλλοντικά προβλή-

ματα και τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Είναι γε-

γονός ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει σε μεγαλύτερο βαθμό 

πολλά από τα κοινωνικά προβλήματα της σύγχρονης 

ελληνικής πραγματικότητας, λόγω του συγκεντρωτικού 

μοντέλου στο οποίο ιστορικά δομήθηκε και εξελίχθη-

κε19. Εξάλλου, οι κοινωνικές αλλαγές που πραγματο-

ποιήθηκαν μεταπολεμικά και όσες απορρέουν από τις 

ιστορικοπολιτικές αλλαγές της τελευταίας εικοσαετίας 

στις βαλκανικές κυρίως χώρες, μετέτρεψαν μια παρα-

δοσιακή χώρα αποστολής μεταναστών όπως η Ελλάδα, 

σε μια κατ’ εξοχήν χώρα υποδοχής τους20. 

19  Ch.Zarafonitou, « La violence en milieu urbain. Athènes  : un cas 
concret», στο Revue Internationale de Criminologie et de Police Tech-
nique, 1/1994, σ.σ.29-44.
20  Βλ. αντί άλλων: Μ.Παύλου, Δ.Χριστόπουλου (Επιμ.), Η Ελλάδα της 
μετανάστευσης, ΚΕΜΟ, Κριτική, 2004 και Ν. Κουράκη, Οικονομικοί 
Μετανάστες και Πρόσφυγες. Εγκληματολογική και ποινική προσέγγι-
ση, σε: του ιδίου, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Αντ. Σάκκουλας, Αθή-
να/ Κομοτηνή 2005, τ. Β΄, σελ. 252 – 273.

Είναι προφανές ότι η αλλαγή αυτή συνεπάγε-

ται αντίστοιχες σε κοινωνικό, δημογραφικό αλλά και 

πολιτισμικό επίπεδο. Η αναφορά σε “σημάδια αντικοι-

νωνικότητας/αταξίας”, όπως είναι οι κακοφωτισμένοι 

δρόμοι και τα ναρκωτικά, εντάσσονται στις προσεγγί-

σεις της αποκαλούμενης περιβαλλοντικής και κοινωνι-
κής ‘αταξίας’, η οποία συσχετίζεται με το αίσθημα ανα-

σφάλειας21. Ίσως ο σχετικός με την έλλειψη κοινωνικών 

επαφών/κοινωνικής αλληλεγγύης παράγοντας να είναι 

καταλυτικός στην εκδήλωση γενικευμένης ανασφάλει-

ας από τους κατοίκους της ελληνικής πρωτεύουσας. 

Εγκληματολογικά, παραπέμπει στη χαλάρωση του άτυ-

που κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος22 και κοινωνιο-

λογικά, στην κατά Durkheim εξήγηση της ανομίας23. Σε 

κάθε περίπτωση, πρόκειται για τη σημαντικότερη “πα-

ράπλευρη απώλεια” της αστικοποίησης και του τρόπου 

ζωής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις.

Ως κυριότερες εγκληματικές “απειλές” προ-

σλαμβάνονται: οι κλοπές - διαρρήξεις (27,2%), οι επιθέ-

σεις κατά της σωματικής ακεραιότητας (20%) και κατά 

της ζωής (13%), οι βιασμοί (12,4%) και η αρπαγή τσάντας 

(9,6%), οι οποίες παραπέμπουν κατά μεγάλο μέρος στη 

λεγόμενη εγκληματικότητα του δρόμου. Ως σημαντι-

κότερο κοινωνικό πρόβλημα εντοπίστηκε η ανεργία 

21  “The disorder perspective”, σύμφωνα με τους R.Taylor & M.Hale, 
“Testing alternative models of fear of crime”, στο The journal of 
criminal law and criminology, 77/1986, σ.σ. 151-189.  Σχετική είναι, 
άλλωστε, και η ερώτηση που συμπεριέλαβε η τελευταία ευρωπαϊκή 
έρευνα θυματοποίησης οριοθετώντας ως εξής μια “deprived area”: 
“νέοι στους δρόμους, άστεγοι, επαίτες, σκουπίδια, γκράφιτι, βανδα-
λισμοί και δημόσια χρήση ναρκωτικών”, G.Manchin, Environment and 
safety in European capitals, Research papers, EUICS Consortium, 
2005.
22  Ο παράγοντας αυτός ερευνήθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1970 
ως σημαντικός στην εξήγηση του φόβου του εγκλήματος, βλ. S.Boggs, 
“Formal and informal crime control: An explanatory study of urban, 
suburban and rural orientations”, στο The sociological quarterly, 
12/1971, σ.σ.319-327.
23  E.Durkheim, Le suicide, Quadrige-Presses Universitaires de 
France, 8e tirage, 1983 και Ν. Κουράκη, Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, 
Α. Σάκκουλας, Αθήνα/ Κομοτηνή, 2004, σελ. 121 επ..
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(22,4%), ακολουθούμενη από την εγκληματικότητα 

(10,5%), τη δυσλειτουργία του συστήματος παιδείας 

(10,4%), τη διαφθορά - διαπλοκή (10,2%) και την κρίση 

αξιών και θεσμών στην κοινωνία (9,9%). Κατά κοινή πα-

ραδοχή, η εγκληματικότητα θεωρείται ότι επιδεινώθηκε 

κατά την τελευταία πενταετία στη χώρα μας, σύμφωνα 

με τις απαντήσεις των κατοίκων της Αθήνας (76,5%), 

με έξαρση ιδίως στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 

(44,6%), κατά της γενετήσιας ελευθερίας (15,6%) και 

κατά των προσώπων εν γένει (12,9%). Η εικόνα τους αυτή 

συναρτάται, άλλωστε, και με την άμεση εμπειρία θυμα-

τοποίησης που δηλώθηκε στο πλαίσιο της έρευνάς μας, 

η οποία αφορούσε το 1/3 περίπου του δείγματος (31,5%), 

ποσοστό αρκετά υψηλό λόγω της αυξημένης χρονικής 

περιόδου αναφοράς που ήταν η πενταετία αντί για το 

έτος24. Οι περισσότερες αναφορές θυματοποίησης 

αφορούσαν, όπως αναμενόταν, στα εγκλήματα κατά 

της ιδιοκτησίας (85,1%), και πολύ λιγότερο, σε εκείνα 

κατά των προσώπων (7,7%). Πολύ υψηλά είναι τα ποσο-

στά όσων δήλωσαν εμπειρία έμμεσης θυματοποίησης 

(60,4%), προερχόμενης κυρίως από όσα άτομα του ευ-

ρύτερου κοινωνικού ή συγγενικού τους περιβάλλοντος 

τα οποία είχαν πέσει θύματα εγκληματικής ενέργειας. 
Είναι προφανές ότι τα εγκλήματα κατά της ιδι-

οκτησίας υπερτερούν τόσο στις εμπειρίες θυματοποί-

ησης που δηλώθηκαν από το δείγμα της έρευνάς μας, 

όσο και στην πρόσληψη των “απειλών” που προξενούν 

ανασφάλεια στους πολίτες. Πρόκειται για τη λεγόμενη 

“μικρή εγκληματικότητα” η οποία συνδέεται με το αί-

σθημα καθημερινής ανασφάλειας και στην πρόληψη 

της οποίας αποσκοπούν πρωτοβουλίες που ανήκουν 

24 Στις έρευνες θυματοποίησης, η σχετική ερώτηση αφορά το χρό-
νο που πέρασε. Στην παρούσα έρευνα προτιμήθηκε η προηγούμενη 
πενταετία, εφόσον ο στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη της τιμω-
ρητικότητας σε σχέση με την ανασφάλεια και, σύμφωνα με όσα ήδη 
προαναφέρθησαν, η θυματοποίηση εκλαμβάνεται ως μια “ξεχωριστή” 
εμπειρία της οποίας οι συνέπειες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

στο ευρύτερο πεδίο της συμμετοχικής αντεγκληματι-

κής πολιτικής, όπως είναι τα τοπικά συμβούλια πρόλη-

ψης της παραβατικότητας25.

Οι στάσεις των πολιτών απέναντι στο Σύστημα 

Απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης (Σ.Α.Π.Δ.) και ο 

βαθμός εμπιστοσύνης των ερωτώμενων προς τους φο-

ρείς του, διερευνήθηκε: 

α) στο στάδιο της αστυνομίας, μέσα αφ’ 

ενός από την αναφερόμενη τάση για καταγγελία 

των αδικημάτων στην αστυνομία, η οποία ήταν 

υψηλή (70,4%), και αφ’ ετέρου μέσα από την αξι-

ολόγηση του έργου του αστυνομικού τμήματος 

της περιοχής κατοικίας τους, η οποία απέχει πολύ 

από το να είναι ικανοποιητική. Πιο συγκεκριμένα, 

το έργο αυτό κρίνεται σε πολύ υψηλό ποσοστό ως 

αναποτελεσματικό (συνολικά 68,7%, με αρνητικό-

τερη αξιολόγηση στην κεντρική περιοχή της Αθή-

νας και θετικότερη στην αστική περιοχή, κατά πα-

νομοιότυπη ιεράρχηση με εκείνη των ποσοστών 

ανασφάλειας στις περιοχές αυτές). 

β) Στο στάδιο της ποινικής δικαιοσύνης, 

οι κοινωνικές στάσεις μελετήθηκαν αφ΄ ενός 

μέσα από τις απόψεις του δείγματος σχετικά με 

τους παράγοντες επηρεασμού των δικαστών και 

αφ΄ ετέρου μέσα από την αξιολόγηση της αυστη-

ρότητας ή επιείκειας των ποινικών αποφάσεων. 

Στη βάση των καταγραφεισών απαντήσεων δια-

πιστώθηκε πως οι δικαστές θεωρούνται από πολ-

λούς ερωτώμενους ότι επηρεάζονται 

25  Βλ. ενδεικτικά: Θ.Παπαθεοδώρου, “Τα τοπικά συμβούλια πρό-
ληψης της εγκληματικότητας, ένα όργανο συμμετοχικής αντεγκλη-
ματικής πολιτικής”, στο Ποινική Δικαιοσύνη, 6/1999, σ.σ.602-607, 
Ch.Zarafonitou, “Local crime prevention councils and the partnership 
model in Greece”, στο Community Safety Journal, 1/2004, σ.σ.23-28 
και Ν.Κουράκης (Επιμ.), Τοπικά συμβούλια πρόληψης της παραβατι-
κότητας, Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, 8, 
Α.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2007.
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"πάντα ή συχνά", κατά την έκδοση των αποφά-

σεων, από πολιτικές πιέσεις (64,9%), προσωπικές 

διασυνδέσεις με τον κατηγορούμενο ή το θύμα 

(60,1%) και από οικονομικά ή άλλα ωφελήματα 

(59,6%). Σε μικρότερο ποσοστό αναφέρονται 

κριτήρια όπως η οικονομική κατάσταση του κα-

τηγορουμένου ή του θύματος (44%), η εθνική 

προέλευση (43,9%), το επάγγελμα (29,5 %) και το 

μορφωτικό επίπεδο (29,5 %).

γ) Στο στάδιο των ποινικών κυρώσεων, 

ο βαθμός τιμωρητικότητας των ερωτώμενων αντι-

κατοπτρίζεται και μέσα από την αυστηρότερη 

αντιμετώπιση που θα επιζητούσαν από τα Δικα-

στήρια για ορισμένες κατηγορίες εγκληματικό-

τητας, κατά την ακόλουθη ιεράρχηση: διαφθορά 

(72,3%), βανδαλισμοί (72%), εμπόριο ναρκωτικών 

(70,8%), νοθεία τροφίμων (70,7%), χουλιγκανι-

σμός (68%), βιασμοί (67,4%) και σεξουαλική εκμε-

τάλλευση παιδιών και γυναικών (67,7%). 

Η διερεύνηση των κοινωνικών στάσεων απέ-

ναντι στο σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης 

είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη χάραξη και εφαρμογή 

της αντεγκληματικής πολιτικής. Είναι αδιαμφισβήτητο 

ότι η αποτελεσματικότητα του ποινικού συστήματος 

συναρτάται και με το βαθμό της κοινωνικής αποδοχής 

του, εφόσον σωστά έχει επισημανθεί πως η απόφαση 

για επιλογή της ποινικής οδού εξαρτάται από την πρό-

σληψη της αξιόποινης πράξης ως “πραγματικού εγκλή-

ματος”, του δράστη ως “πραγματικού εγκληματία” και 

του ποινικού συστήματος ως  “αρμόδιου” για να επιλη-

φθεί26. Στην Ελλάδα είναι λιγοστές οι έρευνες 

26  Ph.Robert, C.Faugeron, “Représentations du système pénal  dans 
la société française”, στο Le fonctionnement de la justice pénale, 
CNRS, Paris, 1979, σ.σ.423-449.

που εστιάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο αντικεί-

μενο27. Το θέμα αυτό περιλαμβάνεται, ωστόσο, σε όλες 

τις έρευνες που διεξήχθησαν στην Αθήνα την τελευταία 

δεκαετία για το φόβο του εγκλήματος28. Είναι γεγονός 

ότι η αστυνομία είναι ο φορέας που εμπλέκεται συχνό-

τερα και εντονότερα στους παράγοντες που συντελούν 

στη δημιουργία ασφάλειας ή, αντίθετα, ανασφάλειας 

των πολιτών, εφόσον εκλαμβάνεται ως αρμόδια για 

την προστασία των εννόμων αγαθών τους. Στην Ελλά-

δα, όλες οι έρευνες (εθνικές και διεθνείς) θέτουν υπό 

σοβαρή αμφισβήτηση την αστυνομική αποτελεσματι-

κότητα στον τομέα ελέγχου του εγκλήματος και κατα-

γράφουν υψηλό ανικανοποίητο ως προς τη στήριξη των  

θυμάτων29. Σοβαρές ενδείξεις κλονισμού της εμπιστο-

σύνης των πολιτών στη λειτουργία της ποινικής δικαι-

οσύνης προκύπτουν, επίσης, από την παρούσα έρευνα, 

εφόσον καταγράφεται υψηλός βαθμός πιθανολόγησης 

στη διαφορετική αντιμετώπιση επί τη βάσει “εξωνομι-

κών” κριτηρίων που δεν έχουν καμία σχέση με την αξιό-

ποινη πράξη. Θίγεται, ουσιαστικά, το σημαντικό ζήτημα 

της ισότητας ενώπιον του νόμου και της δικαιοσύνης, 

το οποίο αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένη δημο-

κρατική κατάκτηση. Η κρίση αυτή του κοινού συνδέεται, 

πιθανόν, και με εκείνην περί της διαφθοράς, ως μορφής 

εγκληματικότητας η οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίζε-

ται με μεγαλύτερη αυστηρότητα. 

27  Ενδεικτική είναι η παλαιότερη αλλά πάντα σημαντική έρευνα των 
Η.Δασκαλάκης κ.ά., Η απονομή της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 1983. Βλ. επίσης: Κ.Δ. Σπι-
νέλλη, Διερεύνηση του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης, Αντ. Σάκ-
κουλας, Αθηνα/ Κομοτηνή, 2007.
28  Για μια συνολική επισκόπηση των ελληνικών ερευνών για το φόβο 
του εγκλήματος, βλ. Ch.Zarafonitou, “Fear of crime in contemporary 
Greece”, στο L. K. Cheliotis and S. Xenakis (eds) Crime and Punishment 
in Contemporary Greece: International Comparative Perspectives. 
Oxford: Peter Lang AG (forthcoming, 2009).
29  Στο ίδιο αναφέρονται τα σχετικά ερευνητικά πορίσματα. Βλ. επί-
σης και Χ.Ζαραφωνίτου, Ο φόβος του εγκλήματος, όπ.παραπ., 2002, 
σ.131επ.  
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Θα άξιζε, ωστόσο, να διευκρινισθεί αν η κριτική αυτή 

στάση αφορά στους φορείς του συστήματος απονο-

μής της ποινικής δικαιοσύνης ή και στους θεσμούς της 

αστυνομίας και της δικαιοσύνης 30.

Η τιμωρητικότητα εξετάστηκε στην παρούσα 

έρευνα αφ’ ενός μέσα από την κλασική ερώτηση σχε-

τικά με την καταλληλότερη ποινή που θα έπρεπε να 

επιβληθεί σε έναν 21χρονο άνδρα που συνελήφθη για 

δεύτερη φορά για διάρρηξη κατοικίας κλέβοντας μια 

συσκευή τηλεόρασης και αφ’ ετέρου μέσα από την απο-

διδόμενη σκοπιμότητα στην ποινή εν γένει. 

α) Στην πρώτη ερώτηση, οι απαντήσεις δεν δι-

αφοροποιήθηκαν, γενικά, από τα διεθνώς ισχύοντα, 

προκρίνοντας στην πλειονότητά τους ως καταλληλό-

τερη ποινή την κοινωφελή εργασία (43%). Η φυλάκιση 

ακολουθεί, ωστόσο, ως η αμέσως καταλληλότερη ποι-

νή (31%) και αποτελεί τη βάση για τη μελέτη αυτής της 

μορφής τιμωρητικότητας και των υποκειμένων της. Πιο 

συγκεκριμένα, η αυστηρή αυτή μορφή ποινικής μετα-

χείρισης για μια μικρής ή μέσης βαρύτητας εγκλημα-

τική συμπεριφορά συνδέθηκε, μέσα από τα ερευνητικά 

μας πορίσματα, με την “εγκληματικότητα του δρόμου”, 

όπως είναι οι κλοπές και οι βανδαλισμοί, με τις διαρ-

ρήξεις και ληστείες τραπεζών αλλά και τους βιασμούς, 

δηλαδή με μορφές εγκλημάτων που συγκαταλέγονται 

μεταξύ των λόγων που προξενούν το φόβο του εγκλή-

ματος. Η σύνδεση αυτή γίνεται εντονότερη μέσα από 

την αναφορά στους αλλοδαπούς και στην εγκληματικό-

τητα, ως κυρίαρχα κοινωνικά προβλήματα της σύγχρο-

νης ελληνικής κοινωνίας. Πρόκειται, πράγματι, για μια 

συσχέτιση μεταξύ της τιμωρητικότητας και του αισθήμα-
τος ανασφάλειας που επαληθεύεται μέσα από την προϋ-

πάρχουσα ελληνική και διεθνή ερευνητική εμπειρία. Τα 

30  Σύμφωνα και με τη διάκριση που περιελήφθη στην παλαιότερη 
έρευνα Η.Δασκαλάκης κ.ά., Η απονομή της ποινικής δικαιοσύνης στην 
Ελλάδα, όπ.παραπ., 1983, σ.133επ.

χαρακτηριστικά των προσώπων που προκρίνουν αυτή τη 

μορφή τιμωρητικότητας, συνοψίζονται ως εξής: πρόκει-

ται συχνότερα για γυναίκες, έγγαμους με παιδιά, όσους 

έχουν ανώτερο οικονομικό επίπεδο, ιδιόκτητη κατοικία 

και δεξιά πολιτική τοποθέτηση, χαμηλότερο επίπεδο εκ-

παίδευσης και εφήβους ηλικίας 15-18 ετών. 

β) Στη δεύτερη ερώτηση, σχετικά με τη σκοπιμό-

τητα της ποινής, αποδίδεται προτεραιότητα στην προ-

στασία της κοινωνίας από το έγκλημα (25,3%), και ακο-

λουθούν: η τιμωρία του εγκληματία, ώστε να ‘πληρώσει’ 

για τις πράξεις του (20,2%), ο εκφοβισμός των μελλοντι-

κών εγκληματιών (19,8%) και η βελτίωση-κοινωνική επα-

νένταξη του εγκληματία (18,1%). Σύμφωνα με τις απα-

ντήσεις αυτές, τιμωρητικότεροι αναδεικνύονται όσοι 

επέλεξαν τη δεύτερη απάντηση που είναι ενδεικτική 

της ανταπόδοσης/αντεκδίκησης ως στάσης η οποία θα 

έπρεπε κατά την άποψή τους να διαπνέει την ποινή. Και 

εν προκειμένω, παρατηρείται μια σχετική υπεροχή των 

γυναικών και των έγγαμων μεταξύ των τιμωρητικότερων 

καθώς και όσων έχουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, 

μεταβλητή που παρουσιάζει σταθερά στατιστική ση-

μαντικότητα. Η δεύτερη αυτή μορφή τιμωρητικότητας 

εκδηλώνεται συχνότερα από τα άτομα που χαρακτη-

ρίζουν ως μέτρια την οικονομική τους κατάσταση και 

τοποθετούνται πολιτικά στο χώρο του κέντρου και της 

αριστεράς. Ο χρόνος διαμονής στην περιοχή, παρά τις 

όποιες διαφοροποιήσεις, αμβλύνει τις τιμωρητικές στά-

σεις όταν ξεπερνά την πενταετία. Η ανασφάλεια δεν 

αποδεικνύεται ούτε ισχυρή ούτε στατιστικά σημαντική 

όταν οι τιμωρητικές απόψεις συνδέονται με τη σκοπιμό-

τητα της ποινής, καθώς οι απόψεις αυτές αντανακλούν 
βαθύτερες στάσεις των υποκειμένων για την κοινωνία, 

την απομάκρυνση από τη θρησκεία ή τη μόλυνση του 

περιβάλλοντος. Είναι προφανές ότι οι εν λόγω απόψεις 

δεν επηρεάζονται από μορφές καθημερινής εγκληματι-
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κότητας που απασχόλησαν την έρευνά μας, όπως συνέ-

βη στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά από γενικότερα 

ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, όπως οι τρομοκρατικές 

επιθέσεις, οι εμπρησμοί και η συνολική επιδείνωση της 

εγκληματικότητας. Επιπλέον, η όποια επαφή τους με 

την εγκληματικότητα δεν προέρχεται από άμεση εμπει-

ρία θυματοποίησης αλλά από την εμπειρία ατόμων του 

κοινωνικού τους περίγυρου.

Η τιμωρητικότητα διαφοροποιείται ανάλογα 

με τους λόγους που εξηγούν την προέλευσή της και 

ανάλογα με τη "φιλοσοφία" που τη διαπνέει. Κατά τρό-

πο αντίστοιχο με εκείνον της ανασφάλειας, η οποία 

άλλοτε ταυτίζεται με το φόβο της θυματοποίησης και 

άλλοτε με τη γενικότερη ανησυχία για την εξέλιξη της 

κοινωνίας, έτσι και η τιμωρητικότητα άλλοτε συναρτά-

ται με την προστασία από τις καθημερινές εγκληματι-

κές “απειλές” και άλλοτε απορρέει από τη γενικότερη 

κοσμοθεωρία των ατόμων που υιοθετούν ανταποδοτι-

κές στάσεις ως προς την εφαρμογή των ποινών. Παρότι, 

τα χαρακτηριστικά των υποκειμένων διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τη μορφή τιμωρητικότητας που υιοθετούν, 

αξίζει να επισημανθεί η σταθερά σημαντική στατιστικά 

σύνδεση κάθε μορφής τιμωρητικότητας με το χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο.

Οι γενικότερες απόψεις των πολιτών για μια 

σειρά από κοινωνικά ζητήματα διερευνήθηκαν στο 

πλαίσιο της εν λόγω έρευνας προκειμένου να ανιχνευ-

θεί η "κοσμοθεωρία" τους και ο κοινωνικο-ιδεολογικός 

προσανατολισμός τους. Διαπιστώθηκε, στο πλαίσιο 

αυτό, πως το δείγμα μας τοποθετήθηκε εν γένει με 

προοδευτικό προσανατολισμό απέναντι στο θέμα της 

ισότητας των φύλων (77,4%), της "επαναστατικότητας" 

των νέων (64,6%) και της ομοφυλοφιλίας, ενώ υπήρξε 

επιφυλακτικότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση, 

η οποία θεωρήθηκε ότι ως παράγοντας αύξησης της 

ανεργίας (47,9%) και στην ουσιοεξάρτηση, ως ανασταλ-

τικό παράγοντα μιας πιθανής κοινωνικής επανένταξης 

των απεξαρτημένων (27%). Στην κατεύθυνση αυτή εξε-

τάστηκαν, επίσης, και οι στάσεις απέναντι σε σημαντικά 

εγκληματολογικά ζητήματα, όπως εκείνο της θανατικής 

ποινής, στο οποίο οι σχετικές απαντήσεις (ποσοστό 

διαφωνίας 59,3%) αντανακλούν τις σύγχρονες θέσεις 

της αντεγκληματικής πολιτικής για κατάργησή της.  Το 

24,4% του δείγματος φαίνεται, ωστόσο, να υποστηρίζει 

τη χρησιμότητα της εν λόγω “ποινής”. Η αποδοχή της 

θανατικής ποινής είναι πάντως μεγαλύτερη μεταξύ των 

ηλικιωμένων, των έγγαμων, με παιδιά, των αποφοίτων 

δημοτικού, όσων χαρακτηρίζουν την οικονομική τους 

κατάσταση ως μέτρια ή άνετη, όσων δηλώνουν ότι πρό-

σκεινται στον πολιτικό χώρο της δεξιάς και της κεντρο-

δεξιάς, όσων διαμένουν στην περιοχή κατοικίας τους 

λιγότερο από ένα χρόνο και, σε μικρότερο βαθμό, των 

γυναικών έναντι των ανδρών31. 

Η άποψη αυτή αντανακλά, σύμφωνα και με 

όσα προαναφέρθηκαν, παρωχημένα και συντηρητικά 

κοινωνικά πρότυπα. Γενικά, πάντως, δεν διαπιστώνονται 

ιδιαίτερα συντηρητικές ιδεολογικοκοινωνικές αντιλή-

ψεις. Ζητήματα όπως η ισότητα των δύο φύλων ή η ομο-

φυλοφιλία, φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδεκτά από την 

πλειονότητα των Αθηναίων πολιτών. Οι επιφυλάξεις που 

καταγράφηκαν, στο πλαίσιο αυτό, αφορούν κυρίως τα 

ζητήματα της μετανάστευσης και  της ουσιοεξάρτησης, 

τα οποία συναρτώνται και με το φόβο του εγκλήματος.

Ο ρόλος των ΜΜΕ, και κυρίως της τηλεόρασης, 

αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά σημαντικός ως πρω-

ταρχική πηγή πληροφόρησης για το έγκλημα και την 

απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, εφόσον θεωρείται 

31  Πρβλ. Ν.Κουράκη, Προς κατάργηση της θανατικής ποινής, σε: Ελ-
ληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, τχ. 2, Δεκέμβριος 1988, όπου 
παρατίθενται αντίστοιχα στοιχεία από αλλοδαπές έρευνες. 
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σε μεγάλο βαθμό ότι το εγκληματικό φαινόμενο πα-

ρουσιάζεται από τα Μ.Μ.Ε. ως περισσότερο σοβαρό σε 

σχέση με τις πραγματικές του διαστάσεις (74,1%).

Τέλος, οι παράγοντες που θεώρησαν οι ίδιοι οι 

ερωτώμενοι ότι συνετέλεσαν στη διαμόρφωση των στά-

σεων και απόψεών τους είναι: οι γενικότερες απόψεις 

τους για την κοινωνία (26,4%), ο κλονισμός της εμπιστο-

σύνης τους στο ποινικό σύστημα (21,9%), το μορφωτικό 

τους επίπεδο (18,3%), ο φόβος θυματοποίησης (10,2%) 

και τα ΜΜΕ (7,5%).               

Σ' ένα γενικότερο επίπεδο αντεγκληματικής 

πολιτικής θα μπορούσαν να επισημανθούν ορισμένες 

παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις που συνεπά-

γεται στο θύμα μια εγκληματική επίθεση. Από τις υπάρ-

χουσες έρευνες προκύπτει ότι μια τέτοια επίθεση, πέρα 

από τον φόβο του εγκλήματος, προκαλεί επίσης στενο-

χώρια και ψυχολογική ένταση (psychological distress)32, 

καθώς και την τάση να αποφεύγει το θύμα ανθρώπους 

ή περιοχές όπου μπορεί να υποστεί νέες επιθέσεις 

(avoidance behavior)33. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι συνε-

πεία των εγκληματικών αυτών ενεργειών το θύμα κλονί-

ζεται σε βασικές παραδοχές και πεποιθήσεις του, όπως 

ότι είναι απρόσβλητο από επιθέσεις (“αυτό σ’ εμένα δεν 

μπορεί να συμβεί”), ότι έχει μια θετική εικόνα για τον 

εαυτό του και τις δυνάμεις του, ή και ότι ο κόσμος είναι 

ένας χώρος με νόημα που αξίζει να τον κατακτήσου-

με34. 

32  Από πολλούς επιστήμονες γίνεται μάλιστα εδώ λόγος, σε περι-
πτώσεις ψυχολογικών επιπτώσεων από αιφνίδια συνταρακτικά γεγο-
νότα, για διαταραχή μετατραυματικού στρες / post-traumatic stress 
disorder-, βλ..  M. J. Scottl & S. Palmer, Trauma and post-traumatic 
stress disorder, London: Cassell 2000. Πρβλ. Π. Χαρτοκόλλη, Εισαγω-
γή στην Ψυχιατρική, Αθηνά : Θεμέλιο, 1986, σελ, 89επ.
33  Βλ. π.χ. Fr. H. Norris, Kr.Kaniasty, M. P. Thompson, “The Psycho-
logical Consequences of Crime”, στο R.. C. Davis, Ar. J. Lurigio & W. 
G. Skogan  (eds.), Victims of Crime, Sage Publ. 19972, 146-166: 149, 163.
34  Βλ. R. Janoff-Bulman & I. Frieze, “A theoretical perspective for un-
derstanding reactions to victimization”, στο Journal of Social Issues, 
39: 1983, 1-17.

Αντίθετα, ενισχύεται εντός του το αίσθημα ανασφάλει-

ας και βαθμιαία αρχίζει να διακατέχεται από δυσπιστία 

απέναντι σε κοινωνικές ομάδες που θεωρεί ότι μπορεί 

να τον στοχοποιήσουν (εκ νέου). Επακόλουθο, να διά-

κειται θετικά στην αυστηρότερη αντιμετώπισή τους, 

ακόμη και με εγκλεισμό σε φυλακή, όπως προέκυψε και 

από την παρούσα έρευνα του 2006. Βεβαίως, οι επιπτώ-

σεις αυτές είναι εντονότερες και διαρκέστερες όταν η 

εγκληματική ενέργεια συνοδεύεται από άσκηση φυσι-

κής βίας ή απειλής, παρά όταν πρόκειται για εγκλήματα 

κατά της περιουσίας και για βανδαλισμούς. 

Το μέγεθος των ψυχολογικών αυτών επιπτώσε-

ων δίνει και το μέτρο για τις δυνατές απαντήσεις στο 
πρόβλημα της (υποκειμενικής ή αντικειμενικής) θυμα-

τοποίησης. Είναι προφανές ότι τουλάχιστον στις σοβα-

ρότερες περιπτώσεις η αντιμετώπιση του προβλήματος 

υπερβαίνει το πλαίσιο μιας απλής ατομικής προστα-

σίας (π.χ. συστήματα ασφαλείας) ή και προσφυγής σε 

ατομική ψυχοθεραπεία. Εκείνο που κυρίως απαιτείται, 

σύμφωνα με τα πορίσματα αξιόπιστων ερευνών, εί-

ναι η λεγόμενη “προστατευτική γειτονία” (protective 

neighboring) και, γενικότερα, η υποστήριξη από φίλους, 

συγγενείς, γείτονες και κοινωνικούς λειτουργούς35. Όχι 

μικρότερη σημασία έχει όμως και μια άλλη πτυχή του 

προβλήματος: Η ευαισθητοποίηση, δηλαδή, των μέσων 

ενημέρωσης στις αρνητικές επιπτώσεις που δημιουρ-

γούνται σε ευάλωτα, ιδίως, στρώματα του πληθυσμού 

από τη συνεχή προβολή μηνυμάτων βίας και ο αυτοπε-

ριορισμός, ιδίως της τηλεόρασης, σ’ ένα πλαίσιο ενη-

μέρωσης που δεν θα αλλοιώνει την πραγματική έκταση 

και σημασία των (βίαιων) γεγονότων (άλλωστε, και από 

την υπό συζήτηση έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότε-

ροι ερωτώμενοι θεωρούν ότι στερείται αξιοπιστίας ο 

τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουν τα Μ.Μ.Ε. 

35  Πρβλ. Norris/ Kaniasty/ Thompson, ό.π., 162.
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το εγκληματικό φαινόμενο). Ίσως μάλιστα να έχει ωρι-

μάσει πλέον ο καιρός για να επανεξετασθούν οι μετα-

διδόμενες ειδήσεις και τα ενημερωτικά προγράμματα 

κάτω από ένα νέο πρίσμα: Λιγότερα μαύρα και γκρίζα 

χρώματα, λιγότερες πληροφορίες για θανάτους, πολέ-

μους, δυστυχήματα και καταστροφές, και περισσότερες 

πληροφορίες που να τονώνουν το ηθικό του ανθρώπου 

και να τον ανεβάζουν ψυχικά στη δύσκολη εποχή του 

21ου αιώνα… “Think positive!” / “Σκέψου θετικά!” θα μπο-

ρούσε, ίσως, να γίνει το σύνθημα της εποχής μας, εάν 

θέλουμε να επιβιώσουμε!

Η ερευνητική γνώση και εμπειρία έχει, πά-

ντως, καταστήσει σαφές ότι η ανασφάλεια δεν απορ-

ρέει μόνο από το έγκλημα και τη θυματοποίηση και γι’ 

αυτό γίνεται λόγος για το αποκαλούμενο “παράδοξο 
του παραλόγου” 36. Πράγματι, από την εποχή των πρώ-

των ερευνών θυματοποίησης (‘‘victim surveys’’ και αρ-

γότερα ‘‘crime surveys’’) στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία ’70 

-ιδίως ‘‘National Crime Survey’’ από το 1972, και έως τις 

σύγχρονες έρευνες -π.χ. στη Μεγάλη Βρετανία η British 

Crime Survey από το 198137-, εντύπωση προκάλεσε το 

γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι στον φόβο του 

εγκλήματος πολύ περισσότερο από όσο κινδυνεύουν 

πράγματι από το έγκλημα ή, εν πάση περιπτώσει, πολύ 

περισσότερο από όσο δικαιολογείται ένας τέτοιος φό-

βος εάν ληφθούν υπόψη οι προσωπικές τους εμπειρίες 

36  ‘‘Irrationalitätsparadoxon’’: H. Arnold, “Κriminelle Victimisierung 
und ihre Korrelate“, στο ZtSW 98:1986,1014-1058:1052. Βλ., επίσης 
Ch.Zarafonitou, “Criminal victimisation in Greece and the fear of 
crime: A ‘paradox’ for interpretation”, στον υπό έκδοση Τιμητικό Τόμο 
για την Κ.Δ.Σπινέλλη.
37 Βλ. π.χ.  Home Office Statistical Bulletin, The 2001 British Crime 
Survey ,  με επιμ.  Chris Kershaw, Natalia Chivite- Matthews, Carys 
Thornas and Rebbeca Aust, London, 25.10.2001.  

ως θυμάτων38. Ήδη, τα τελευταία χρόνια, η περαιτέρω 

και εις βάθος διερεύνηση του φαινομένου έχει κατα-

λήξει σε ικανοποιητικές ερμηνείες αυτού του "παρα-

δόξου", ερμηνείες οι οποίες αναδεικνύουν την αλλη-

λεπίδραση μιας σειράς διαφορετικής προέλευσης πα-

ραγόντων στην εξήγησή του39. Κατά τρόπο αντίστοιχο, 

έγινε εμφανές, και μέσα από την παρούσα έρευνα, πως 

η τιμωρητικότητα δεν απορρέει πάντα από κάποιο προ-
σωπικό βίωμα θυματοποίησης. Αντίθετα, η πιο ακραία 

μορφή της –η εκδίκηση- δεν συσχετίστηκε καθόλου με 

παρόμοια προσωπική εμπειρία. 

Υπό το πρίσμα και των πορισμάτων της προ-

αναφερθείσας έρευνας, έγινε εμφανής η ανάγκη, από 

την πλευρά των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για ου-

σιαστικότερες προσεγγίσεις των κοινωνικών αναγκών 

και όχι για προσφυγή σε επιφανειακές “απαντήσεις”. 

Η “κάλυψη” των προσδοκιών μερίδας των πολιτών που 

επιζητούν αυστηροποίηση της αντεγκληματικής πο-

λιτικής, επέκταση της ποινικής καταστολής40 και της 

προληπτικής επιτήρησης41 δεν αποτελούν επιστημονικά 

θεμελιωμένες μεθόδους αντιμετώπισης των σύνθετων 

εγκληματολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

οι σύγχρονες κοινωνίες της παγκοσμιοποίησης, ούτε και 

συνεπάγονται μείωση της εγκληματικότητας, 

38  Για τη σχέση φόβου του εγκλήματος και θυματοποίησης, 
βλ., Ch.Zarafonitou, “Fear of crime and victimisation: The Greek 
experience”, στο H.Kury (Εd), Fear of crime-Punitivity. New 
developments in theory and research, Crime and Crime Policy, vol.3, 
Universitatsverlag Dr. N.Βrockmeyer, Bochum 2008, σ.σ.159-172 και 
A. Tseloni & Ch. Zarafonitou, “Fear of crime and victimisation. A 
multivariate multilevel analysis”, στο European Journal of Criminology, 
5/2008, σ.σ. 387-409.
39  Για την εννοιολόγηση του φόβου του εγκλήματος και τους εξηγητι-
κούς του παράγοντες, βλ. αντί άλλων G.Vanderveen, Interpreting fear, 
crime, risk and unsafety, BJU/Legal Publ., Den Haag, 2006.
40  Γ.Πανούσης, Καθ’ υπερβολήν. Χρήσεις και καταχρήσεις, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008.
41  Θ.Παπαθεοδώρου, Επιτηρούμενη Δημοκρατία. Η ηλεκτρονική πα-
ρακολούθηση των πολιτών στην κοινωνία της διακινδύνευσης, Βιβλιό-
ραμα, Αθήνα, 2009.
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αφού αντίθετα οδηγούν σ' ένα συνεχώς διευρυνόμενο 

φαύλο κύκλο βίας και καταστολής. Απαιτείται, λοιπόν, η 

προώθηση μιας ορθολογικής, κυρίως όμως ψύχραιμης 

αντεγκληματικής πολιτικής και προς αυτή την κατεύθυν-

ση μπορεί πολλαπλά να συμβάλει η εγκληματολογική 

έρευνα.

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΦΟΒΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

 του Καθηγητή Νέστορα Κουράκη  

Γεν. Γραμματέα Ελληνικής 

Εταιρείας Εγκληματολογίας                                                     

Τακτικού Μέλους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 

Επιστημών & Τεχνών

Προτού εξετασθούν οι δυνατότητες μείωσης του φόβου 
του εγκλήματος, χρήσιμο είναι, πιστεύω, να γίνει εδώ 
μια προσέγγιση για την ίδια την έννοια του φόβου του 
εγκλήματος, ώστε μέσα από τα στοιχεία και τις ιδιότητές 
του (φαινομενολογία), αλλά και την αιτιολογία του, να 
προκύψουν ευκρινέστερα και οι τρόποι αντιμετώπισής 
του.
Μολονότι, αφότου αναπτύχθηκε η σχετική συζήτηση 
κατά τη δεκαετία 1980, δεν υπάρχει ακόμη ομοφωνία 
στην επιστήμη για το πώς ορίζεται ο φόβος του 
εγκλήματος1, θα μπορούσε εδώ να δοθεί ένας ορισμός 
εργασίας υπό την ακόλουθη μορφή: 
Ο φόβος2 του εγκλήματος είναι το αίσθημα 
ανασφάλειας που διακατέχει έναν ή περισσότερους 
από τους κατοίκους μια περιοχής, είτε (α) λόγω των 
προσωπικών του(ς) βιωμάτων έμμεσης και άμεσης 

1 Πρβλ. για το θέμα του ορισμού: Χρ. Ζαραφωνίτου, Ο Φόβος του 
Εγκλήματος. Fear of Crime (δίγλωσση έκδοση), Αθήνα/ Κομοτηνή: 
εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002, 31 επ.  
2 Η λέξη φόβος ετυμολογείται από το ρήμα φοβέομαι> φοβούμαι ή 
φέβομαι, δηλ. τρέπομαι σε φυγή.

θυματοποίησης ή άλλων ιδιαίτερων προσωπικών του(ς) 
χαρακτηριστικών που τυχόν ευνοούν την ανάπτυξη ενός 
φόβου απέναντι στο έγκλημα (επικίνδυνο επάγγελμα, 
οικονομικό επίπεδο, φύλο, ηλικία, μόρφωση, κ.λπ.), 
είτε (β) λόγω των γενικότερων συνθηκών ανασφάλειας 
στην περιοχή διαμονής, π.χ. συνεπεία ελλιπούς 
αστυνόμευσης, είτε και (γ) λόγω των μηνυμάτων που 
δέχονται οι κάτοικοι αυτοί ως προς το καθ΄ υπόθεση 
υψηλό επίπεδο εγκληματικότητας και ως προς τη 
λειτουργία του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης3.
Με βάση αυτόν τον ορισμό εργασίας, μπορούμε,  
σταχυολογώντας και από το 8ο κεφάλαιο του πρόσφατα 
εκδοθέντος έργου του κ. Μιχάλη Χατζηδημητρίου4, να 
διακρίνουμε τρία αντίστοιχα επίπεδα αντιμετώπισης 
και εφικτής μείωσης του φόβου του εγκλήματος:
(α) Σε ένα πρώτο επίπεδο, αυτό των προσωπικών 
βιωμάτων και  χαρακτηριστικών, τα βασικά μέτρα που 
μπορούν να ληφθούν από την πολιτεία για άτομα τα 
οποία υπέστησαν ήδη άμεση θυματοποίηση, π.χ. λόγω 
διάρρηξης, ληστείας ή βιασμού, ή έχουν απ’ ευθείας 
γνώση τέτοιων περιστατικών από οικείους ή φίλους 
(έμμεση θυματοποίηση), είναι κυρίως:
Να επιληφθούν οι διωκτικές αρχές με άμεσο, υπεύθυνο 
και αποτελεσματικό τρόπο της διαλεύκανσης αυτών 
των υποθέσεων, δείχνοντας ειλικρινές ενδιαφέρον 
προς τα θύματα και διασφαλίζοντας  την απόδοση της 
δικαιοσύνης προς τους δράστες. 
Επίσης, από πλευράς πρόληψης, σημαντικό είναι οι 
όποιες ενέργειες αναλαμβάνονται από τις διωκτικές 
αρχές για εντατική αστυνόμευση μιας περιοχής να 
έχουν ως κύριο στόχο προστασίας άτομα ευάλωτα στον 
φόβο του εγκλήματος, όπως είναι ιδίως όσοι ασκούν 
«επικίνδυνες» εργασίες (π.χ. οδηγοί ταξί, ιερόδουλες) 
ή διαμένουν σε περιοχές υψηλής εγκληματικότητας 

3 Ως προς τη βαρύτητα των επιμέρους παραγόντων που επιδρούν 
στον φόβο του εγκλήματος, το κατά πόσον, δηλ, η προηγούμενη θυ-
ματοποίηση έχει επί παραδείγματι μεγαλύτερη επίδραση από την 
προχωρημένη ηλικία, βλ. Ανδρομάχης Τσελώνη, Φόβος να περπατά 
κάποιος/α στη γειτονιά του/ης μόνος/η:  Ανάλυση παλινδρόμησης 
και πολύ-επίπεδη ανάλυση, σε: Χρ. Ζαραφωνίτου, Ο Φόβος του Εγκλή-
ματος. Fear of Crime (δίγλωσση έκδοση), Αθήνα/ Κομοτηνή: έκδ. Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, 2002, σελ. 157-213: 161 επ. και 232-235.  
4 Πρόκειται για το έργο του: Ο Φόβος του Εγκλήματος στην Κύπρο, 
Αθήνα: εκδ. Νομικής Βιβλιοθήκης, 2022, το οποίο παρουσιάσθηκε στο 
«Σπίτι της Κύπρου» την 8.11.2022. Η παρούσα μελέτη στηρίζεται στην 
εισήγηση στην οποία προέβην κατά την εν λόγω βιβλιοπαρουσίαση.  
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(όπως συμβαίνει συνήθως, μ.ά., με τους μετανάστες 
και εν γένει τις μειονότητες) ή είναι σωματικά ευάλωτοι 
(γυναίκες, ηλικιωμένοι, παιδιά), σύμφωνα και με έρευνα 
που είχαμε διενεργήσει μαζί με την Καθηγήτρια Χριστίνα 
Ζαραφωνίτου σε περιοχές της Αθήνας το 20065.
Ταυτόχρονα στο προληπτικό επίπεδο θα πρέπει να 
διερευνηθούν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους 
κοινωνικούς λειτουργούς ή άλλους αρμόδιους φορείς, 
ιδίως στο πλαίσιο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης 
της Παραβατικότητας6, όπου αυτά έχουν συσταθεί και 
συνεχίζουν να λειτουργούν, οι δυνατότητες λήψης 
μέτρων κοινωνικής πρόληψης και μέριμνας για την 
εκρίζωση ή έστω την αποδυνάμωση των παραγόντων 
που οδηγούν στην παραβατικότητα μιας συγκεκριμένης 
περιοχής. Επί παραδείγματι, θα μπορούσαν να 
ενισχυθούν και να γίνουν ελκυστικότερα τα δημοτικά 
κέντρα νεολαίας και άθλησης ή οι συναφείς αθλητικοί 
χώροι (γήπεδα), ώστε να πηγαίνουν και να αθλούνται εκεί 
όσοι ανήλικοι αποφεύγουν το σχολείο και διαφορετικά 
θα σχημάτιζαν παραβατικές ομάδες, επιδιδόμενοι σε 
μικροκλοπές, μικροεμπορία ουσιών κ.λπ.7 
Είναι προφανές, ότι τέτοια μέτρα κοινωνικής πρόληψης 

5 Χριστ. Ζαραφωνίτου/ Νέστ. Κουράκη, Ο φόβος του εγκλήματος στη 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία και οι τάσεις αυστηροποίησης της ποινι-
κής καταστολής, σε: Ποινικός Λόγος, 2008.1007-1015: 1009-1010.
6  Αναλυτικότερα για τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδρα-
ματίσουν τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας στις 
σύγχρονες κοινωνίες βλ. π.χ. Νέστορα Κουράκη (επιμ.), Για να νιώθου-
με ασφαλείς μέσα σε μια κοινωνία ενεργών πολιτών. Πρακτικό Εγ-
χειρίδιο για τη νόμιμη προστασία του πολίτη από την καθημερινή 
παραβατικότητα , Αθήνα: εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, 2006, καθώς και: του 
ιδίου (επιμ.), Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας, 
Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007. Επίσης, βλ. τις μονογραφίες 
της Χρ. Ζαραφωνίτου: Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επί-
πεδο. Οι σύγχρονες τάσεις της εγκληματολογικής έρευνας, Αθήνα: 
εκδ. Νομικής Βιβλιοθήκης, 2003 και του Χαρ. Μ. Καραγιαννίδη: Τοπι-
κά Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας, Αθήνα: εκδ. Αντ. Ν. Σάκ-
κουλα, 2022, καθώς και το αφιέρωμα του διαδικτυακού περιοδικού 
«Εγκλημα & Τιμωρία», τχ. 12, Σεπτ. 2022, στον ιστότοπο της Ελληνικής 
Εταιρείας Εγκληματολογίας: http://www.hscriminology.gr/ , όπου και 
μελέτη του γράφοντος στις σελ. 12-29. 
7 Πρβλ. Νέστορα Κουράκη, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β’, Αθή-
να/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 20052, σελ. 14 και Γεωργ. Σταθέα, 
Εφηβοι και ανήλικοι θύματα της κοινωνίας, σε: Ελληνική Εταιρεία Θυ-
ματολογίας/ Πανεπιστήμιο Θράκης/ Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοι-
νοτήτων Ελλάδος (επιμ.), Η Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 
Πρόληψη της Θυματοποίησης από το Εγκλημα, Αθήνα/ Κομοτηνή: 
εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1997, 31-60: 46 επ..

και μέριμνας, πέραν του να μειώσουν τα κρούσματα 
της παραβατικότητας, είναι σε θέση, εφόσον τα μέτρα 
επικοινωνηθούν σωστά, να μειώσουν και τον ίδιο τον 
φόβο αυτής της παραβατικότητας μεταξύ των κατοίκων 
της.
(β) Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό των συνθηκών 
ασφάλειας ή ανασφάλειας της περιοχής, η απάντηση 
πρέπει να έχει, κατά τη γνώμη μου, δύο σκέλη:
(αα) Εν πρώτοις, μέτρα μπορούν να λάβουν οι ίδιοι 
οι πολίτες της κοινότητας, μέσω της λεγόμενης 
περιστασιακής πρόληψης (situational crime prevention), 
δημιουργώντας δηλ. εμπόδια στη διάπραξη εγκλημάτων 
εις βάρος τους, όπως π.χ. χρησιμοποιώντας κλειδαριές 
ασφαλείας και μπάρες στην εξώπορτα, συναγερμούς και 
κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) συνδεδεμένα 
με υπηρεσίες security ή τοπικά αστυνομικά τμήματα, 
φύλαξη από εκπαιδευμένους σκύλους, ρυθμιζόμενο 
φωτισμό των φυλασσόμενων χώρων ώστε να φαίνονται 
ότι κατοικούνται, κ.λπ.8 Και εδώ τα μέτρα αυτά, πέραν 
του να αποτρέπουν επίδοξους κακοποιούς, είναι σε 
θέση να δημιουργήσουν ένα αίσθημα ασφαλείας σε 
όσους τα χρησιμοποιούν και γενικότερα στη γειτονιά. 
Ο αντίλογος είναι, πάντως, ότι συχνά η χρησιμοποίηση 
τέτοιων μέτρων αυξάνει την ανησυχία σε ειδικές 
ομάδες ευερέθιστων ή ευάλωτων στον φόβο πολιτών 
(π.χ. λόγω άσκοπης σήμανσης του συναγερμού), ενώ 
ταυτόχρονα δίνουν και στόχο στους διαρρήκτες ότι 
κάποια οικήματα, για να φυλάσσονται με τέτοιον 
επίμονο τρόπο, πιθανόν να έχουν εντός τους πολύτιμα 
αντικείμενα και χρηματοκιβώτια.
Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση και 
της λεγόμενης κοινοτικής πρόληψης (community-based 
prevention), λαμβάνοντας μέτρα στο πλαίσιο της 
τοπικής κοινότητας. Γνωστότερο είναι εν προκειμένω 
το μέτρο των Παρατηρητών της Γειτονιάς (neighbouring 
watch), δηλ. η συνεργασία μεταξύ κατοίκων της 

8  Για την έννοια της περιστασιακής πρόληψης πρβλ. το ομότιτλο λήμ-
μα του Σταμάτη Σπύρου σε: Κ.Δ. Σπινέλλη/ Νέστορα Κουράκη/ Μαρίας 
Κρανιδιώτη (επιμ.), Λεξικό Εγκληματολογίας, Αθήνα: εκδ, Τόπος, 2018, 
σελ. 941-945, καθώς και  το λήμμα του Ιάκωβου Φαρσεδάκη Πρόληψη 
του Εγκλήματος, στο προαναφερθέν Λεξικό Εγκληματολογίας, 2018, 
σελ. 929-934: 930 επ. Επίσης, βλ. και τις σχετικές αναπτύξεις του Νέ-
στορα Κουράκη, στο έργο του: Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Αθήνα/ 
Κομοτηνή: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 20122, σελ. 651 επ. , όπου και επισκό-
πηση βιβλιογραφίας επί του θέματος.
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http://www.niotho-asfalis.gr/na/
http://www.niotho-asfalis.gr/na/
http://www.niotho-asfalis.gr/na/
http://crime-in-crisis.com/wp-content/uploads/pdfbio3/TOPIKA SYMBOYLIA PROLHPSHS THS PARABATIKOTHTAS.pdf
http://www.hscriminology.gr/
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ίδιας γειτονιάς, ώστε να ειδοποιείται η αστυνομία 
μόλις εντοπίζεται κάποιο  άτομο που κινείται ύποπτα 
στην περιοχή ή και έχει ξεκινήσει να προβαίνει σε 
παραβατικές ενέργειες. Στην ίδια λογική κινούνται 
και δράσεις όπως η περισυλλογή από γείτονες της 
αλληλογραφίας μιας οικογένειας που βρίσκεται σε 
διακοπές, ώστε να μη φαίνεται το σπίτι ακατοίκητο.
Γενικότερα, όπως σημειώνει ο Μιχ. Χατζηδημητρίου9, 
«υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι οι κοινότητες που 
απολαμβάνουν περισσότερη γειτνίαση, κοινωνική 
συνοχή και συλλογική αποτελεσματικότητα βιώνουν 
επίσης και λιγότερο φόβο εγκλήματος».
(ββ) Κατά δεύτερον, η ασφάλεια της γειτονιάς αλλά 
και το αίσθημα ασφάλειας σε αυτήν ενδυναμώνονται 
ιδιαίτερα όταν υπάρχει εκεί αποτελεσματική κοινοτική 
αστυνόμευση (community policing), ήτοι ενεργή 
παρουσία της αστυνομίας και ουσιαστική προσφορά εκ 
μέρους της προστασίας στους κατοίκους10.
Ειδικότερα, ο φόβος του εγκλήματος εμφανίζεται 
κατά τις διαθέσιμες έρευνες μειωμένος όταν 
διοργανώνονται πεζές περιπολίες ή, εφόσον οι 
περιοχές είναι εκτεταμένες, όταν πραγματοποιούνται 
μηχανοκίνητες περιπολίες, καθώς και όταν η αστυνομία 
έρχεται αμέσως μόλις ειδοποιηθεί για κάποιο συμβάν11. 
Μάλιστα, ο φόβος αυτός διαπιστώνεται ότι είναι ακόμη 
μικρότερος όταν οι ίδιοι οι πολίτες -όπως συμβαίνει στο 
εξωτερικό- συμμετέχουν σε τέτοιες περιπολίες μέσω 
περιβαλλοντικών οπτικών ελέγχων, υποδεικνύουν στα 
όργανα της τάξης τα προβλήματα της περιοχής τους 

9  Βλ. Μιχ. Χατζηδημητρίου,Ο Φόβος του Εγκλήματος, όπ.π., σημ. 4, 
σελ. 120, 121, 123 
10 Πρβλ. Μιχ. Χατζηδημητρίου, Εγκληματολογία. Η Κοινοτική 
Αστυνόμευση στην Κύπρο, Λευκωσία: εκδ. Εν  Τύποις, 2016.
11  Όπως έχει επισημάνει η Αναστασία Χαλκιά με βάση τα ερευνητικά 
της πορίσματα: «Ο εκσυγχρονισμός, η αναδιοργάνωση καθώς και η 
καλλιέργεια της “εγγύτητας“ της αστυνομίας σε σχέση με τους πολί-
τες συναποτελούν τη βάση για την περαιτέρω αποτελεσματική συμβο-
λή της στην πρόληψη και περιστολή του εγκλήματος» -βλ. Αναστασίας 
Χαλκιά, Αντεγκληματική Πολιτική και Συμμετοχή των Πολιτών, σε: Χρ. 
Ζαραφωνίτου (διεύθυνση σειράς), Εγκληματολογικές Μελέτες, τχ. 4, 
Αθήνα: εκδ. Διόνικος, 2017, σελ. 74 και (σε αγγλόφωνη μορφή) σελ. 66.
Για ορισμένα ζητήματα που δημιουργούνται μεταξύ αστυνομικών και 
πολιτών από αυτές τις περιπολίες βλ. Office of Justice  Programs/ 
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Innovative 
Community Partnerships: Working Together for Change. Program 
Summary, U.S. Government Printing Office, May 1994, σελ. 2.

και σχεδιάζουν από κοινού με αυτά τη στρατηγική 
αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων12, π.χ. όταν στην 
περιοχή υπάρχει πρόβλημα χρήσης και εμπορίας 
ουσιών13. Επίσης και ο «Αστυνομικός της Γειτονιάς»14, 
ο οποίος επισκέπτεται τους πολίτες και τους δίνει 
κάρτα με το τηλέφωνό του εάν χρειασθούν κάτι, είναι 
προφανώς ένα χρήσιμο μέτρο για την εμπέδωση του 
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
Στο ίδιο πλαίσιο είναι ουσιώδες να ληφθούν, ιδίως σε 
προβληματικές και υποβαθμισμένες περιοχές, μέτρα 
που θα στοχεύουν στην αποτροπή της λεγόμενης 
«παραβατικότητας του δρόμου»15, όπως ο άπλετος 

12 Πρόκειται για τη λεγόμενη Συμμετοχική Πρόληψη του Εγκλήματος 
-πρβλ. το σχετικό λήμμα του Χαρ. Μ. Καραγιαννίδη, σε: Κ.Δ. Σπινέλλη/ 
Νέστορα Κουράκη/ Μαρίας Κρανιδιώτη (επιμ.), Λεξικό Εγκληματολο-
γίας, Αθήνα: εκδ, Τόπος, 2018, σελ. 945-949, ιδίως σελ. 946. Σχετικές 
είναι και οι δύο Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης R(83)7 και 
R(96)8, η έκθεση του European Crime Prevention Network (EUCPN) 
και της European Union Agency for Law Enforcement Training 
(CEPOL): Community Oriented Policing in the European Union 
Today, 2018, διαθέσιμη και διαδικτυακά: https://eucpn.org/sites/
default/files/document/files/Toolbox%2014_EN_LR.pdf   καθώς και 
η παλαιότερη εργασία της Αγλ. Τσήτσουρα: Η συμμετοχή του κοινού 
στην αντεγκληματική πολιτική, σε: Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματο-
λογίας, 1/1988, σελ. 32-44.
13  Πρβλ. Μιχ. Χατζηδημητρίου, Ο Φόβος του Εγκλήματος στην Κύπρο, 
όπ.π., σημ. 4, σελ. 107, 114 επ.
14 Ο θεσμός εφαρμόζεται επιτυχώς στην Κύπρο. Αντιθέτως στην 
Ελλάδα φαίνεται να λειτουργεί μόνο σε 9 αστυνομικά τμήματα επί 
συνόλου 86 τμημάτων σε όλη την Αττική, σύμφωνα με σχετική έρευνα 
του Ευ. Στεργιούλη -βλ. Χαρ. Μ. Καραγιαννίδη, Τοπικά Συμβούλια Πρό-
ληψης Εγκληματικότητας, όπ.π., σημ. 6, σελ. 276 και σημ. 487. Στο ίδιο 
έργο (σελ. 409 και σημ. 676) αναφέρεται ότι ο παρεμφερής θεσμός 
του Δημοτικού Αστυνομικού τυγχάνει εφαρμογής σε 43 δημοτικές 
και τοπικές κοινότητες. Πρβλ. επίσης Χρ. Ζαραφωνίτου, Κοινοτικές 
μορφές πρόληψης του εγκλήματος και του φόβου του εγκλήματος. 
Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης – Αστυνομικός της Γειτονιάς, σε περ. 
Εγκληματολογία, 2019, σελ. 41-51. 
15 Για τα χαρακτηριστικά αυτής της μορφής παραβατικότητας που συ-
ντελείται σε δημόσιους χώρους, βλ. π.χ. Αθανασίας Κ. Αντωνοπούλου, 
Εγκληματικότητα του Δρόμου, σε: Κ.Δ. Σπινέλλη/ Νέστορα Κουράκη/ 
Μαρίας Κρανιδιώτη (επιμ.), Λεξικό Εγκληματολογίας, Αθήνα: εκδ, Τό-
πος, 2018, σελ. 356-361. Προφανώς, στην πρόκληση αυτού του φόβου 
του εγκλήματος δεν συμβάλλουν μόνον οι αξιόποινες πράξεις, έστω 
και μικρής εμβέλειας («παραβατικές»), αλλά και πράξεις που έχουν 
απλώς τη μορφή της απρέπειας σε δημόσιους χώρους (incivilities), 
σύμφωνα και με αντίστοιχη θεωρία που διατύπωσαν οι Wesley G. 
Skogan και Michaei G. Maxfield ήδη από το 1981. Όπως άλλωστε επι-

https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/Toolbox 14_EN_LR.pdf
https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/Toolbox 14_EN_LR.pdf
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φωτισμός των δρόμων κατά τις νυκτερινές ώρες και 
ο ευπρεπισμός σημείων της περιοχής που δείχνουν 
εγκατάλειψη και κινδυνεύουν να γίνουν (ή έχουν γίνει 
ήδη) εστίες κακοποιών, ιδίως δηλ. σπίτια βανδαλισμένα 
με γκραφίτι ή απαξιωμένα με σωρούς σκουπιδιών, 
που δημιουργούν την εντύπωση ότι υπάρχει αδυναμία 
ελέγχου της τάξης (the disorder perspective)16, 
σύμφωνα και με τη γνωστή θεωρία για τα «σπασμένα 
παράθυρα» (broken windows)17.
(γγ) Υπάρχει, όμως και ένα τρίτο επίπεδο στο οποίο 
ενδείκνυται να ληφθούν μέτρα για τη μείωση του φόβου 
του εγκλήματος. Ενδέχεται, δηλ., οι πολίτες, 

σημαίνει και το Συμβούλιο της Ευρώπης σε σχετική μελέτη του, «μια 
ανάλυση για τον φόβο του εγκλήματος πρέπει να περιλαμβάνει όψεις 
της ζωής στην κοινότητα οι οποίες, μολονότι δεν μπορούν να ταξι-
νομηθούν ως “εγκλήματα”, θεωρούνται από την κοινότητα ως ανε-
πιθύμητη διείσδυση τρίτου (intrusion) στην ευεξία και την ασφάλεια 
των κατοίκων της» -βλ. την έκδοση: Urban crime prevention. A guide 
for local authorities, Strasbourg: Council of Europe Publishing, July 
2002, σελ. 19. Ωστόσο, στις σύγχρονες δικαιοκρατικές κοινωνίες, οι 
«απρεπείς» αυτές πράξεις  είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να αντι-
μετωπίζονται με όρους μηδενικής ανοχή του εγκλήματος, αλλά μόνο 
με βάση την αρχή της αναλογικότητας. 
Για την επίδραση τέτοιων «απρεπών» πράξεων  στον φόβο του εγκλή-
ματος σε αστική περιοχή της Σαρδηνίας, βλ. Christina Cabras/ Carla 
Raccis/ Mirian Agus, Unsafety and incivility in the urban context, σε: 
Criminology, Special issue on the Fear of Crime, October 2011, 16-20.
16 Ορισμένες τέτοιες «επικίνδυνες» περιοχές της Αθήνας έχουν 
χαρτογραφηθεί από τον Δήμο  Αθηναίων και έχουν γνωστοποιηθεί 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (βλ. εφημ. «Καθημερινή» της 
7.6.2022, σελ. 7, με τίτλο: «Χαρτογραφώντας την εγκληματικότητα 
στην Αθήνα» και εφημ. «Το Βήμα» της 15.5.2022, σελ. Α29, με τίτλο: 
«Η εγκληματικότητα στην Αθήνα και οι αντιπαραθέσεις»), ενώ έχουν  
καταγραφεί και σε δημοσιεύματα του Τύπου, όπως  στην εφημ. «Κα-
θημερινή» της 20.5.2022, σελ. 3 (τίτλος: «Μια άλλη πόλη γύρω από 
την Ομόνοια»), στην εφημ. «Βραδυνή» της 16-17.7.2022, σελ. 22 & 23 
(τίτλος: «Οι γειτονιές της παρανομίας»), στην εφημ. «Τα Νέα» της 
14.10.2021, σελ. 42 (τίτλος: «Εκρηξη εγκληματικότητας στο κέντρο 
της Αθήνας») και επίσης στην ίδια εφημερίδα της 13.5.2022, σελ. 8 & 
9 (τίτλος: «Αυτοψία στο “τρίγωνο των ναρκωτικών” του κέντρου της 
Αθήνας»). Σημειώνεται ότι τα δημοσιεύματα αυτά είναι κατά κανόνα 
προσβάσιμα και στο διαδίκτυο μέσω των τίτλων τους.
17  Για τη θεωρία αυτή, που διατυπώθηκε το 1982 από τους J.Q. Wilson 
και G.L. Kelling, βλ. ιδίως την κριτική προσέγγιση της Τόνιας Τζαννε-
τάκη στο λήμμα της: Θεωρία «Σπασμένων Παραθύρων» και Πολιτική 
της Μηδενικής Ανοχής, σε: Κ.Δ. Σπινέλλη/ Νέστορα Κουράκη/ Μαρίας 
Κρανιδιώτη (επιμ.), Λεξικό Εγκληματολογίας, Αθήνα: εκδ, Τόπος, 2018, 
σελ. 639-645, καθώς και Θεόδ. Παπαθεοδώρου, Δημόσια Ασφάλεια 
και Αντεγκληματική Πολιτική. Συγκριτική Προσέγγιση, Αθήνα: έκδ. 
Νομικής Βιβλιοθήκης, 20052, σελ. 263 επ. 

χάρη στην κοινωνική πρόληψη της περιοχής τους, στα 
μέτρα περιστασιακής και κοινοτικής πρόληψης που 
λαμβάνονται και στην κοινοτική αστυνόμευση που 
λειτουργεί, να αισθάνονται αρκετά ασφαλείς στον 
χώρο της γειτονιάς τους. Ταυτόχρονα, όμως, είναι 
πιθανόν οι ίδιοι αυτοί πολίτες να νιώθουν ανασφάλεια, 
ακούγοντας συνεχώς στα τηλεοπτικά προγράμματα ή 
διαβάζοντας στα κοινωνικά δίκτυα και τον έντυπο Τύπο 
ότι σημειώνονται συνεχή περιστατικά εγκληματικών 
ενεργειών στην ευρύτερη επικράτεια της χώρας και 
ότι αυξάνει ολοένα και περισσότερο η ποσοτική και 
ποιοτική στάθμη της εγκληματικότητας, χωρίς όμως 
να υπάρχει αντίστοιχη τιμώρηση των δραστών, στον 
βαθμό που θα έπρεπε. Μάλιστα, το πρόβλημα γίνεται 
οξύτερο όταν οι ειδήσεις περί εγκληματικότητας 
υπερτονίζονται και μονοπωλούν με μονοθεματικό 
τρόπο την ενημέρωση των πολιτών18, γεγονός το οποίο 
άλλωστε συνήθως απομακρύνει μεγάλο τμήμα της 
κοινής γνώμης από την παρακολούθηση των ειδήσεων 
λόγω της απογοητευτικής πραγματικότητας19.
Με άλλη διατύπωση, ενώ η διαπιστούμενη πραγματική 
εγκληματικότητα σε γενικές γραμμές μπορεί να είναι 
σταθερή ή και να μειώνεται και ενώ η διαλεύκανση και 
τιμώρησή της κινείται σε αναμενόμενα πλαίσια, όμως 
αυτά τα δημοσιεύματα ή οι τηλεοπτικές εκπομπές 
τύπου «σήριαλ της κλειδαρότρυπας», που συνοδεύονται 
μάλιστα από αυτόκλητα τηλεοπτικά δικαστήρια με 
δικηγόρους και δήθεν εισαγγελείς, δημιουργούν εν τέλει 
το «παράδοξο» μιας αντίθετης προς την αντικειμενική 
πραγματικότητα υποκειμενικής αίσθησης για απουσία 
της έννομης τάξης20, 

18 Επικριτική για αυτή την εξέλιξη είναι και η Ιωάννα Μάνδρου στο άρ-
θρο της με τίτλο: «Τηλεδίκες και παραβιάσεις», εφημ. «Καθημερινή» 
της 12.4.2022, σελ. 12.
19 Βλ. το χαρακτηριστικό δημοσίευμα της εφημ. «Καθημερινή» της 
16.6.2022, σελ. 8, με τίτλο: «Το 38% αποφεύγει την ενημέρωση», όπου 
παρατίθενται στοιχεία από έρευνα του Reuters Institute for the Study 
of Journalism, και της ίδιας εφημερίδας της 9.4.2022, σελ. 28, με τίτ-
λο: «Απομακρύνονται από την τηλεόραση οι νεότερες ηλικίες». .
20 Το «παράδοξο» αυτό (the fear of crime paradox)  της αναντιστοι-
χίας μεταξύ χαμηλών εν τοις πραγμασι δεικτών εγκληματικότητας 
και υψηλού φόβου του εγκλήματος αποτελεί ήδη από ετών μια δια-
πιστωμένη πραγματικότητα στη διεθνή βιβλιογραφία -βλ. Χριστίνας 
Ζαραφωνίτου, λήμμα: Φόβος του Εγκλήματος, σε: Κ.Δ. Σπινέλλη/ Νέ-
στορα Κουράκη/ Μαρίας Κρανιδιώτη (επιμ.), Λεξικό Εγκληματολογίας, 
Αθήνα: εκδ, Τόπος, 2018, σελ. 1093-1999: 1993. 
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κάτι που ασφαλώς ενισχύει τον φόβο του εγκλήματος 
και δη υπό μορφή «ηθικού πανικού», ιδίως μάλιστα στις  
πιο ευάλωτες ομάδες των πολιτών.
Εδώ λοιπόν χρειάζεται προφανώς ένας αυτοπεριορισμός 
των μέσων ενημέρωσης, κυρίως των τηλεοπτικών 
σταθμών, σε συνεννόηση και με το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης. 
Κυρίως, όμως, χρειάζεται σε γενικότερο επίπεδο η 
χάραξη μιας ορθολογικής και σφαιρικής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση του φόβου του εγκλήματος. 
Μιας στρατηγικής που θα ερείδεται σε προδιαγραφές 
αποτελεσματικότητας αλλά και σεβασμού των 
θεμελιωδών ελευθεριών.
Εν κατακλείδι, λόγω του μεγάλου αριθμού εξωτερικών 
παραγόντων που επηρεάζουν τον φόβο του εγκλήματος 
σε μια συγκεκριμένη κοινότητα, η μείωση του φόβου 
αυτού είναι εγχείρημα που εμπεριέχει ιδιαίτερες 
δυσκολίες21 και απαιτεί αντιστοίχως πολύπλευρες 
και στοχευμένες στρατηγικές συνεργασίας όλων των 
εμπλεκομένων αρχών (εκπροσώπων της κοινότητας και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων, των 
κρατικών υπηρεσιών ποινικής δικαιοσύνης, κ.λπ.)22. Ιδίως 
στις αστικές περιοχές της Ελλάδας και περισσότερο 
ακόμη στην Αθήνα, όπου ελλείψει του άτυπου κοινωνικού 
ελέγχου23 το αίσθημα ανασφάλειας και ο συνακόλουθος 
φόβος του εγκλήματος εμφανίζουν ιδιαιτέρως υψηλά 
ποσοστά ακόμη και σε διευρωπαϊκό επίπεδο24, η ανάγκη 

21  Μιχ. Χατζηδημητρίου, Ο Φόβος του Εγκλήματος στην Κύπρο, όπ.π., 
σημ. 4, σελ. 117-118..
22 Πρόκειται εδώ για την ιδέα της «διεταιρικότητας» (partnership, 
partenariat), που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τα τελευ-
ταία έτη στη συναφή βιβλιογραφία -πρβλ. Council of Europe, New 
Social Strategies. Proceedings of the 19th Criminological Research 
Conference (1990), Strasbourg: Council of Europe Press, 1994, σελ. 17. 
Ως προς το πώς τυγχάνει εφαρμογής αυτή η ιδέα σε δυτικές ευρω-
παϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, βλ. π.χ. Alain Bauer/ Xavier Raufer, 
Violences et insécurité urbaines, Paris:19987, σελ. 76 επ. 
23 Για τη σημασία αυτού του παράγοντα στην επίταση του φόβου του 
εγκλήματος πρβλ. Χρ. Ζαραφωνίτου, Οψεις και διαστάσεις του κοινω-
νικού φαινομένου της ανασφάλειας, σε: Χρ. Ζαραφωνίτου (επιμ.), (Αν)
ασφάλεια, Αντεγκληματική Πολιτική & Δικαιώματα του Ανθρώπου,  
Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007, σελ. 35- 58: 47.  
24   Βλ. τα σχετικά στοιχεία που παραθέτει η Χριστίνα Ζαραφωνίτου 
στη μελέτη της: Φόβος του εγκλήματος, θυματοποίηση και ποιότη-
τα ζωής στο περιβάλλον της ελληνικής πρωτεύουσας, σε: Πρακτικά 

διαμόρφωσης μιας αποτελεσματικής στρατηγικής 
για την αντιμετώπισή του αποτελεί, πιστεύω, ύψιστη 
προτεραιότητα.     

Ημερίδας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματο-
λογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα «Πόλη, Εγκληματικό-
τητα και Ανασφάλεια στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης» (Αθήνα, 
30.1.2013), σελ. 23-43: 28-29.
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ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Γιάννης Πανούσης, Ομότιμος Καθηγητής 

Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ και τ. Υπουργός 

Προστασίας του Πολίτη 

Η μάσκα σκότωσε το χαμόγελο
μα άφησε να φανεί στα μάτια
ο μεγαλοπρεπής φόβος
που δεν θέλησε να κρυφτεί
Θ.Σ.Σπαντιδέας,Η μάσκα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Επειδή στα θεωρητικά ζητήματα αλλά και στα ερευ-
νητικά ευρήματα γύρω από το Φόβο του Εγκλήματος 
έχουν γραφτεί ειδικά εγχειρίδια με ιδιαίτερο επιστη-
μονικό βάρος [1], νομίζω ότι η οποιαδήποτε περαιτέρω 
προσέγγιση του θέματος θα κατέληγε σε παρεμφερή 
αποτελέσματα.
Έτσι αποφάσισα ν’ασχοληθώ με το Φόβο των κρατου-
μένων, καταθέτοντας ένα πρώτο σχεδίασμα/διάγραμ-
μα με την ελπίδα ότι θα εμπλουτισθεί με έρευνες από 
νεότερους εγκληματολόγους [2].
Είναι αυτονόητο ότι δεν είναι στις προθέσεις μου ν’ 
ανοίξω και πάλι τη γνωστή συζήτηση σχετικά με τη λει-
τουργία της φυλακής,τα δικαιώματα των κρατουμένων 
ή τον ιδρυματισμό. Και γι’αυτά τα ζητήματα έχουν γρα-
φτεί πολλά και σωστά [3].

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Πιστεύω ότι στα καταστήματα κράτησης δεν διαμορ-
φώνεται,  ούτε συγκροτείται μία κοινότητα κρατουμέ-
νων με κοινές αξίες [4]. Οι έγκλειστοι προέρχονται από 
πολυποίκιλες ομάδες [εθνοτικές, κοινωνικές, οικονομι-
κές, πολιτισμικές, επαγγελματικές, μορφωτικές, ηλικια-
κές, θρησκευτικές κλπ] κι έχουν τελέσει  διαφορετικής 
έντασης και ποινικής απαξίας εγκλήματα, ώστε πολύ 
δύσκολα θα μπορούσε να εντοπισθεί ένας κοινός κοινω-

νικοπολιτισμικός παρονομαστής. Το ίδιο ισχύει ως προς 
τον προσωπικό τρόπο διαβίωσης κι επιβίωσης μέσα στο 
σωφρονιστικό σύστημα ή τους ρόλους που ενδεχομέ-
νως ορισμένοι αναλαμβάνουν εκόντες/άκοντες.
Έχουν καταγραφεί πολλοί και διακριτοί τύποι προσαρ-
μογής [όπως: μεταπράτης, γορίλλας, λύκος, μάγκας, πο-
ντίκι, αληθινός άνδρας, σκληρός, punk, fag [5] ή εκτός 
νόμου, πολιτικάντης, ding, riflet gun, square John [6] 
κλπ], οι οποίοι αναπτύσσουν και ειδικούς κώδικες, συ-
ναισθηματικής έκφρασης ή argot roles συνωμοσίας [7].

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ  ΦΟΒΟΙ
Θέλω εξαρχής να επισημάνω ότι ο φόβος, καθώς και 
η ανασφάλεια, είναι προσωπικά και προσωποποιημένα, 
ακόμα και μέσα στις φυλακές ‘υψίστης ασφάλειας’, συ-
ναισθήματα.

1.Ο Φόβος από τη σκληρή κι απάνθρωπη συμπεριφορά 
του σωφρονιστικού προσωπικού [8]
Μολονότι σήμερα, στις ελληνικές τουλάχιστον φυλα-
κές, τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι ελέγχοντες τη 
φυλακή σκληροί κρατούμενοι, κυρίως  του οργανω-
μένου εγκλήματος, προκαλούν φόβο στους φύλακες 
[απειλώντας τους μ’ εγκληματικές ενέργειες εκτός 
φυλακής], δεν έχει πάψει να υπάρχει μία έντονη σχέ-
ση εξουσίασης. Αρκετοί διεστραμμένοι ή ιδιοτελείς 
φύλακες αρέσκονται στο να προξενούν πόνο και οδύνη 
στους κρατούμενους [9] ή να τους εκβιάζουν αποσπώ-
ντας χρηματικά ποσά [10].

2.Ο Φόβος που προκαλούν οι ‘σκληροί’  ηγέτες των φυ-
λακών
Η κυρίαρχη ομάδα των κρατουμένων εφαρμόζει το 
‘δικό της νόμο ’[11] σε όσους δεν ανήκουν σ’αυτήν και 
σε όποιον δεν υποτάσσεται επιβάλλουν σωματικές και 
άλλες ποινές [12]. Δεν πρέπει να υποτιμάμε και τον κρί-
σιμο ρόλο του συμφυρμού/συγχρωτισμού με επικίνδυ-
νους εγκληματίες λόγω του υπερπληθυσμού [13].

3.Ο Φόβος που συνδέεται με εκδίκηση από τα θύματα
Δεν γνωρίζω αν όλοι οι κρατούμενοι κατατρύχονται τις 
νύχτες από τις Ερινύες των τύψεων για το έγκλημά τους 
[αυτοτιμωρία;], θεωρώ όμως πιθανό ορισμένοι να φο-
βούνται ότι οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων τους, 
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είτε έχουν πρόσβαση στη φυλακή, είτε τους περιμένουν 
στην πρώτη άδεια, κάπου θα τους έχουν στήσει καρτέρι.

4.Ο Φόβος που σχετίζεται με τα ‘ξεκαθαρίσματα λογα-
ριασμών’ ή τις εξεγέρσεις
Πολλές φορές οι αντίπαλες ομάδες των κρατουμένων 
προβαίνουν σε ακραίες βιαιότητες, στις οποίες τραυμα-
τίζονται και όσοι βρίσκονται την κακιά στιγμή στο λάθος 
σημείο [14].Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις εξεγέρσε-
ων κατά τη διάρκεια των οποίων αρκετοί κρατούμενοι 
που δεν συνδέονται με τους εξεγερμένους, πληρώνουν 
‘τα σπασμένα’[15], τιμωρούμενοι κι από τους σκληρούς 
κι από τη Διοίκηση.

5.Ο Φόβος κατά τις απόπειρες απόδρασης
Οι μη-γνωρίζοντες τα σχέδια  είναι σε δύσκολη θέση αν 
πρέπει δηλαδή να ενταχθούν στην επιχείρηση για να μη 
θεωρηθούν χαφιέδες.

6.Ο Φόβος της αρρώστειας, της τρέλλας, της αυτοκτο-
νίας [16], λόγω των δυσμενών υλικών και ηθικών όρων 
διαβίωσης [17].

7.Ο Φόβος της αλλαγής της νομοθεσίας
Συχνά, κάτω από ορισμένες αρνητικές συγκυρίες, η σω-
φρονιστική νομοθεσία τροποποιείται επί το αυστηρό-
τερον και ακούγονται κραυγές για την επαναφορά της 
ποινής του θανάτου. Αυτές οι καταστάσεις έχουν ιδιαί-
τερα επιβαρυντική επίδραση στους βαρυποινίτες γιατί 
οι περισσότεροι διακατέχονται, έτσι κι αλλιώς, από το 
Φόβο του Θανάτου.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ
Αν στις παραπάνω ενδεικτικές αλλά πραγματικές δια-
κινδυνεύσεις προστεθούν ο Φόβος του κρατούμενου 
για την απόρριψή του απ’όλους μετά την αποφυλάκιση, 
πώς δηλαδή θα επι-βιώσει σε συνθήκες μετ-ελευθερίας 
και ο Φόβος μήπως οι αρνητικοί όροι τον οδηγήσουν 
αναγκαστικά στην υποτροπή, αντιλαμβανόμαστε γιατί 
κι αυτοί οι Φόβοι συνιστούν ένα διαρκές ‘σαράκι’.

ΟΙ ΝΟΜΟΙ
Οι σωφρονιστικοί κώδικες [Ν.1851/89,νΝ2776/99, Ν. 
4985/2022] [18], όπως και οι Διεθνείς κι Ευρωπαϊκοί κα-

νόνες [19] προβλέπουν ελέγχους της βίας που προκαλεί 
Φόβους. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί [ακό-
μα κι αν το επιδιώκουν] να δια-μεσο-λαβήσουν για την 
άρση όλων των αρνητικών συνεπειών του εγκλήματος 
στο επίπεδο της ψυχολογίας του κρατούμενου [20], της 
ψυχολογικής θυματοποίησης [21] ή της κακής διαχείρι-
σης του χρόνου και του χώρου [22].

ΕΠΙΜΥΘΙΟ
Μολονότι  η πρόσληψη της εγκληματικής βίας και της 
θυματοποίησης είναι προσωπική [23] και παρότι η έκτι-
ση της ποινής δεν συνδέεται με τη μετάνοια [24]  και 
η εκτέλεση με την οδύνη [25], οφείλουμε να δεχτούμε 
την άποψη ότι πολλοί Φόβοι απορρέουν κι από τη μη-
συμφιλίωση του κρατούμενου με τη  νέα κατάσταση 
εγκλεισμού, που συχνά οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση 
του εαυτού του.
Η φυλακή, ως κλειστό κοινωνικό σύστημα με ιδιότυπη 
εσωτερική οργάνωση,  λειτουργεί ‘ενάντια στο νομικό 
καθεστώς που διέπει το σωφρονιστικό σύστημα’ [26], 
αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι η λεγόμενη υπο-κουλτούρα 
της φυλακής, η οποία δεν αφορά μόνο στους κρατούμε-
νους αλλά και στους φύλακες [27],είναι απόλυτα υπεύ-
θυνη για τους Φόβους των έγκλειστων. Όπως κι αν πα-
ράγονται οι ‘υποπολιτισμικές αξίες’ [subcultural values] 
[28], όσο κι αν οι ομαδικές αντι-αξίες κατισχύουν των 
προσωπικών [29], η άποψή μου είναι ότι τους περισσό-
τερους Φόβους τους γεννάει μία contre culture, στοι-
χεία της οποίας αποτελούν μία αίσθηση προσωπικής 
ήττας σε συνδυασμό με μία αντι-ηθική και αντι-κανονι-
στική στάση ανυπακοής στην κοινωνικοθεσμική κανονι-
κότητα [30].
Με άλλα λόγια, όταν κάποιος νοιώθει ότι ανήκει σε δύο 
κόσμους, σε αυτόν τον έξω που τον καταδίκασε και σε 
αυτόν  τον μέσα που τον καταπιέζει, καθίσταται φυσιο-
λογικό να φοβάται και τους μεν και τους δε. Αδυνατεί 
να προσαρμοστεί και να ‘κοινωνικοποιηθεί’ και στους 
δύο κι έτσι μένει μόνος, αβοήθητος και φοβισμένος, 
ευάλωτο θύμα των όποιων περιστάσεων [31].
Μ’ αυτά και μ’ αυτά  η αγωνία του κρατούμενου [prisoner 
distress] νομίζω ότι είναι -για τους εγκληματολόγους 
[32]- πιο χρήσιμο κι ενδιαφέρον θέμα για έρευνα από 
την ατέρμονη κι ανούσια συζήτηση για τους Μύθους 
της Φυλακής και τα Μυστικά της Εξουσίας [33].
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Ο φόβος είναι συνυφασμένος με την ιστορία του 
ανθρώπινου πολιτισμού. Γεννήθηκε μαζί του κι όλα 
δείχνουν ότι  αν πότε πεθάνει θα πεθάνει μαζί του. 

Αυθόρμητοι και νοητικά επεξεργασμένοι φόβοι

Στην ιστορία της Δύσης για αιώνες κυριάρχησαν οι 
«αυθόρμητοι φόβοι» των πλατιών στρωμάτων του 
πληθυσμού. Είναι οι φόβοι που αφορούσαν τη φύση, τη 
νύχτα, τους βρικόλακες, τα μάγια, τις φονικές επιδημίες, 
τους πολέμους, την πείνα κ.ά. Ο J. Delumeau μελετώντας 
το φαινόμενο του φόβου στη Δύση αντιπαραθέτει 
στους αυθόρμητους φόβους της μάζας τούς νοητικά 
επεξεργασμένους φόβους των μορφωμένων στρωμάτων 
που ως την Αναγέννηση αποτελούνταν κυρίως από 
κληρικούς. Συνδέονταν με τον προβληματισμό γύρω 
από τη γένεση του κακού στον κόσμο. Η αναμονή της 
Δευτέρας Παρουσίας, η δράση του Σατανά και των 
οργάνων του, όπως είναι οι μάγισσες, οι αιρετικοί, οι 
άπιστοι, οι ειδωλολάτρες υπάγονται σε αυτή τη δεύτερη 
κατηγορία των κατασκευασμένων εκ των άνω φόβων».

Οι δύο κατηγορίες συνυπάρχουν. Η δεύτερη όμως 
κατηγορία, που είναι και απαραίτητη για τη συντήρηση 
μιας δεδομένης τάξης πραγμάτων, ενδυναμώνει και 
κλιμακώνει τους αυθόρμητους φόβους του κοινού. Στους 
‘’επεξεργασμένους’’ φόβους της Μεσαιωνικής  Δύσης ο 
φόβος της μάγισσας ήταν απαραίτητος για τη συνοχή 
της ομάδας.   Με την εγκοσμιοποίηση του πολιτισμού 
ο φόβος δεν εξαλείφεται. Αλλάζει περίβλημα και 
ρητορικό σχήμα. Γίνεται «ανθρωποθεολογικός». 

Ο φόβος του εγκλήματος θα μπορούσε να ενταχθεί 

ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ
ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Φωτεινής Τσαλίκογλου , 

Ομότιμης Καθηγήτριας Ψυχολογίας 

Παντείου Πανεπιστημίου

Yvonne Jewkes [ed.] Handbook on Prisons, Willan 
publ., Devon 2007, 30
[27]Χ.Δημόπουλος, Σωφρονιστική, 417,430
[28]οπ.π., 418
[29]οπ.π., 418 - Ben Crewe, οπ.π., 127,131 - γενικότερα 
H.Arnold,Al.Liebling,S.Tait, Prison officers and prison 
culture, in Handbook, οπ.π., 494
[30]John Pallas and Bob Barber, From Riot to 
Revolution, in Tony Platt and Paul Takagi [eds] 
Punishment and penal discipline, Crime and social 
Justice Asssociation, San Francisco, California 1980/82, 
146επ.
[31]Ch.Bauer, Fractures d’une vie, Seuil, Paris 1991 
- γενικότερα Ν.Κουράκης, Μία κατάθεση ψυχής, 
theartofcrime 10/2009
[32]Ν.Κουλούρης, Ο ρόλος του εγκληματολόγου στη 
φυλακή: γνωστά μυστικά κι αληθινά ψέματα,σ ε  Σοφ.
Βιδάλη, Π.Ζαγούρα [επιμ.] Συμβουλευτική και φυλακή, 
Α.Σάκκουλας 2008,141 επ.
[33]Μισέλ Φουκώ, Ο Μεγάλος Εγκλεισμός, Μαύ-
ρη Λίστα 1999 - E.Goffman, Asiles, Minuit 1961/68 - 
M.Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris 1975 - 
αντίθετη άποψη Γ.Πανούσης, Που [μπορεί να] κάνουν 
λάθος οι φυλακολόγ(ι)οι, ΠοινΔικ  8-9/2020, 801-809.
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σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία. Μια προνομιούχα 
μήτρα φόβου που ενδυναμώνει ριζωμένους μέσα στον 
ανθρώπινο ψυχισμό φόβους, για τον πόλεμο, την πείνα, 
τον ξεριζωμό, το θάνατο. 

Η “Ελευθερία από το φόβο’’ ήταν μια  από τις τέσσερις 
καθοδηγητικές αρχές  που ανήγγειλε ο Ρούσβελτ και  
θα στήριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι 
στην σύγκρουση με το απόλυτο κακό. Το κακό τότε, 
ονομάζονταν ‘’φασισμός’. Μαζί με την ελευθερία του 
λόγου, την ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας και 
τη ελευθερία  από την ένδεια, η ελευθερία από το 
φόβο, ως υπέρτατο ζητούμενο της δημοκρατίας, ήλθε 
δυναμικά στο προσκήνιο.  
Την ίδια περίπου εποχή ο  Α. Maslow, από τους ιδρυτές  
της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, αποτύπωνε  το 1950  τις 
ανθρώπινες ανάγκες σε ένα ιεραρχικό σχήμα πυραμίδας. 
Κοντά στη βάση της πυραμίδας και αμέσως μετά 
τις πρωταρχικές  ανάγκες της τροφής και της στέγης 
τοποθετούσε την  ανάγκη της ασφάλειας. Μια ανάγκη 
συνυφασμένη με την  σταθερότητα και την ελευθερία 
από τον φόβο. Μόνο εφόσον πραγματοποιηθεί αυτή η 
ανάγκη  μπορεί το άτομο να αγαπήσει και να αγαπηθεί, 
να ανήκει, να είναι  αποδεκτό από τον περίγυρο του. 

 70 χρόνια μετά η ανάγκη της ασφάλειας μοιάζει 
να είναι τόσο επιτακτική όσο ήταν την εποχή του 
Μασλοου η ανάγκη για τροφή, στέγη και νερό. Δίχως 
ασφάλεια ο ψυχισμός κλονίζεται.   Δίχως ασφάλεια η 
ψυχική υγεία, η ικανότητα δηλαδή συμφώνα με  τον 
Φρόυντ  του  ‘’αγαπόν’’ και του ‘’εργαζεσθαι’’ δέχεται 
ένα καίριο και αποφασιστικό πλήγμα. 

Ο φόβος γέννημα και θρέμμα της ανασφάλειας 
σημαδεύει την εποχή μας.   Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η σκοτεινή αυλαία του 21ου αιώνα  
που άνοιξε με  την τρομοκρατική κατάρριψη των 
δίδυμων πύργων στην Αμερική  πυροδοτώντας  νέες 
κουλτούρες  φόβου. Τρομοκράτες ευκίνητοι  χωρίς 
πατρίδα και σημαία, υπερεθνικοί ή εσωεθνικοί. 
Πυρηνικές βόμβες τσέπης, όπλα με υπερήχους, που 
τυφλώνουν, όπλα τετάρτης, πέμπτης, έκτης….. γενιάς. 
Η Αόρατη απειλή. Τρομοκράτες κατά παραγγελία 
και κατά ιδεολογία. Σενάρια τρομολαγνίας  Μια 

καθημερινή  συνομιλία με τον θάνατο.  Κρυφές 
κάμερες παντού. Παρακολούθηση και καταγραφή 
ιδιωτικών και δημόσιων στιγμών. Όσο περισσότερο 
όμως προστατεύεσαι τόσο ανίσχυρος νοιώθεις καθώς 
εγκλωβίζεσαι στην παγίδα του ‘’never enough’’ 

Ο φόβος  πυροδοτείται από ότι φαντάζει  ‘’ξένο’’ και 
‘’απελπισμένο’’  Η κατασταλτική λειτουργία της έννομης 
τάξης προβάλλει    σαν σωσίβιο σε μια  θάλασσα 
μανιασμένη που απειλεί τη ζωή ενός αβοήθητου 
ναυαγού.  
Οι παρενέργειες του φόβου γίνονται πιο καταστροφικές 
από το ίδιο το γεγονός που τις προκαλεί. Ο 
διογκωμένος φόβος του εγκλήματος είναι σε θέση 
να δημιουργήσει μεγαλύτερες επιπλοκές από το ίδιο 
το έγκλημα αλλοιώνοντας ουσιαστικά  τη ζωή και την 
καθημερινότητά μας. 

Η έλευση της πανδημίας έφερε  με ένα δραματικό 
τρόπο στο προσκήνιο το φάντασμα του θανάτου. 
Αναζωπυρώθηκαν  αρχαϊκοί  φόβου,   νέες εύθραυστες  
κανονικότητες σχηματίσθηκαν  με άξονα την προστασία 
από τον φόβο.   
Η  βία  αποτέλεσε ένα  προνομιούχο τρόπο εκφόρτωσης 
του άγχους του θανάτου. Η  βία άρχισε να προβάλλει  
σαν μια άλλη πανδημία μέσα στην πανδημία. Ένας 
τρόπος εκφόρτωσης, εκδραματισης του  εντεινόμενου  
άγχους  θανάτου. 

Βία και ο  βίος είναι λέξεις ομόρριζες. Η αβέβαιη και 
αλλόκοτα ρευστή εποχή μας επιβεβαιώνει συνεχώς την 
αλήθεια  μιας βασικής αρχής  που μοιάζει να διέπει 
τον ψυχισμό μας: Η αποστέρηση γεννά βία. Και η 
βία έχει δύο δρόμους: είτε στρέφεται στον άλλον και 
γίνεται καταστροφικότητα και μίσος, είτε στρέφεται 
στον ίδιο μας τον εαυτό. «Σε καταστρέφω για να μην 
καταστραφώ», «Ο αφανισμός σου, όρος ύπαρξης της 
ζωής μου».

 Γυναικοκτονίες, ρατσιστική βία, ομοφοβία, οπαδική 
βία, ενδο οικογενειακή βία. Το μίσος παντού. Απέναντι 
στον άλλον, τον διαφορετικό, τον αδύναμο, τον ισχυρό, 
τον εξαθλιωμένο, τον ευνοημένο. Μίσος απέναντι στο 
άλλο, απέναντι στο ίδιο. Μίσος, εν τέλει, απέναντι σ 
έναν εαυτό παγιδευμένο στο αδιέξοδο του Φόβου 
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Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ1

Δρ Μιχάλης Χατζηδημητρίου, Εγκληματολόγος 

Ψυχολόγος, Συγγραφέας και Ερευνητής σε θέματα 

Εγκληματολογίας, Αστυνόμευσης, Ποινικολογίας 

και Κοινωνική Πολιτικής 

Εισαγωγή

Τα παιδιά χρήζουν αστυνόμευσης2 και συνεχούς προ-

στασίας, διότι αποτελούν μια ευαίσθητη πληθυσμιακά 

ομάδα της κοινότητας. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται 

ότι τα παιδιά έχουν υψηλότερα επίπεδα φόβου σε σύ-

γκριση με τους νέους, τους ενήλικες ή τους μεσήλικες, 

με αποτέλεσμα να αισθάνονται συχνότερα ότι βρίσκο-

νται σε κίνδυνο3. Ως εκ τούτου, δεν είναι τυχαίο ότι το 

θέμα της ασφάλειας στα σχολεία4 προκαλεί μεγάλο εν-

διαφέρον τόσο στους ερευνητές όσο και σε όλους όσοι 

ασχολούνται με την παιδεία.

Επιπτώσεις του φόβου του εγκλήματος στα παιδία 

Αναφέρεται ότι η αίσθηση του κινδύνου των εφήβων 

φαίνεται ότι προκαλείται και από ερεθίσματα που προ-

έρχονται από το σχολείο5. Αναφέρεται ότι οι αρνητικές 

συνέπειες της σχολικής θυματοποίησης τροφοδοτούν 

τη συνεχή ενασχόληση με το θέμα.

Είναι γεγονός ότι ο φόβος του εγκλήματος στο σχολείο 

μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από αρνητικές 

1  Αποσπάσματα προέρχονται από το βιβλίο του Μιχάλη Χατζηδημη-
τρίου «Ο Φόβος του Εγκλήματος», Νομική Βιβλιοθήκη,  έκδοση 2021
2  Altheide, D. L. (2002)
3  May, D. C. (2015)
4  Kupchik, A., and Bracy, N. L. (2009), Kupchik, A., Brent, J. J., and 
Mowen, T. J. (2015) 
5  Krulichová, E., and Podaná, Z. (2019)

Στο όνομα του φόβου ο άνθρωπος συρρικνώνεται. 
Υψώνει τείχη ψευδό-προστασίας και αμπαρώνεται  σε 
ένα κελί.  Ο,τιδήποτε ξεφεύγει  είναι επικίνδυνο. 

Στο όνομα του φόβου το ‘’εμείς’’ αναγορεύεται σε 
υπέρτατη αξία και το ‘’οι άλλοι’’ σε θανάσιμη  απειλή. 

Στο όνομα του φόβου οι αποχρώσεις χάνονται και ο 
κόσμος  χωρίζεται σε απόλυτα καλά και απόλυτα κακά 
αντικείμενα.

Η μισαλλοδοξία και το  μίσος κατακλύζουν τον ψυχισμό. 
Ο άνθρωπος καταστρέφει για να μην καταστραφεί. 

Aνοιχτά ερωτήματα: 

Kι αν ο φόβος του εγκλήματος δημιουργεί μεγαλύτερες 
επιπλοκές από το ίδιο το έγκλημα, πως αντιμετωπίζεται 
αυτός ο φόβος σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο; Ποιες 
είναι οι πολιτικές διαχείρισής του; 

Πως θα μπορέσει το άτομο να συνταιριάξει τη γοητεία 
μιας  ενορμητικής βίας που αντιτάσσεται στην 
εξουθενωτική τάξη και οργάνωση, με την επιθυμία για 
την ασφάλεια που παρέχει αυτή τούτη η τάξη;

Η παιδεία, ως  αντίδοτο στο φόβο. Η    διαρκής και 
επίπονη εκπαίδευση στη  συνειδητότητα ως προς τους 
μηχανισμούς παραγωγής και αναπαραγωγής του φόβου,  
και των δυσλειτουργιών που αυτός γεννά. Ο έμφοβος 
άνθρωπος είναι ένας ηττημένος άνθρωπος.  Κάτοικοι 
σε  μια ανελεύθερης  χώρα και έχει χάσει ακόμα και τη 
δυνατότητα να ονειρεύεται μια έξοδο κινδύνου. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Altheide%2C+David+L
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=May%2C+David+C
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συμπεριφορές, όπως οι συχνές απουσίες από το σχο-

λείο, η απουσία από τα μαθήματα και η έλλειψη της 

συγκέντρωσης στην τάξη6, με τελική κατάληξη την προ-

βληματική φοίτηση. Ακόμη και στα καλύτερα σχολεία 

εντοπίζονται παιδιά που δεν μπορούν να συγκεντρω-

θούν εξαιτίας του φόβου τους μήπως βρεθούν στο 

στόχαστρο συμμοριών ή υποστούν κάποια μορφή βίας7. 

Οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά στο σχολείο 

προκαλεί ανασφάλεια στον σχολικό χώρο8 και ως μέτρο 

αντιμετώπισης, τα παιδιά χρησιμοποιούν περισσότερο 

περιοριστικές συμπεριφορές για να αντιμετωπίσουν 

τον φόβο τους, σε σύγκριση με τους ενήλικες οι οποίοι 

έχουν περισσότερες διαθέσιμες αμυντικές επιλογές. 

Χαρακτηριστικά του φόβου του εγκλήματος κατά ηλι-

κία

Παρουσιάζεται ότι τα παιδιά της ηλικιακής ομάδας 14-

17 χρονών ανησυχούν περισσότερο από τα παιδιά της 

ηλικιακής ομάδας 10-13 χρονών9. Συγκεκριμένα, για το 

έγκλημα ανησυχεί το 44% της πρώτης ηλικιακής ομά-

δας έναντι 28% της δεύτερης. Παρόμοια έρευνα10 ανα-

φέρει ότι το 38% του συνόλου του δείγματος ανησυχεί 

για την πιθανή θυματοποίησή του. Το 25% των αγοριών 

ανησυχεί για το ενδεχόμενο άσκησης βίας εναντίον 

του, έναντι 19% των κοριτσιών. Ακόμη, το 34% των κορι-

τσιών ανησυχεί ότι κάποιος άγνωστος τους ακολουθεί, 

έναντι 19% των αγοριών. 

Μια πρόσφατη έρευνα11 στην Κύπρο, παρουσιάζει ότι 

το ποσοστό θυματοποίησης, τόσο στα παιδιά, ηλικιακής 

ομάδας 12-16 χρονών όσο και 17-19 χρονών, είναι 2%. 

Έχει εντοπισθεί12 ότι το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 

6  Boulton, M., Trueman, M., and Murray, L. (2008)
7  Altheide, D. L. (2002)
8  Addington, L. A. (2003)
9  The Children’s Society (2018)
10  Ibid (2017), p. 69
11  Αστυνομία Κύπρου (2016)
12  Musu, L., Zhang, A., Wang, K., Zhang, J., and Oudekerk, B. A. (2019)

12-18 χρονών που ανέφερε ότι φοβάται τον κίνδυνο επί-

θεσης στο σχολείο είναι 4%, ενώ το ποσοστό των μαθη-

τών που φοβάται ότι θα δεχτεί βία εκτός του σχολείου 

ανέρχεται στο 3%. Το ποσοστό των μαθητών οι οποίοι 

προέρχονται από αστικές περιοχές, που ανέφερε ότι 

φοβάται μια πιθανή επίθεση ή τραυματισμό στο σχο-

λείο, είναι μεγαλύτερο του ποσοστού των μαθητών που 

προέρχονται από προαστιακές περιοχές. Επιπρόσθετα 

η ηλικιακή ομάδα 12-18 χρονών αποφεύγει τις σχολικές 

δραστηριότητες ή τα μαθήματα σε ένα ή περισσότερα 

μέρη στο σχολείο, επειδή πιστεύει ότι κάποιος μπορεί 

να τους επιτεθεί ή να τους βλάψει. Ένα ποσοστό, 6%, 

των μαθητών που προέρχεται από αστικές περιοχές 

ανέφερε ότι αποφεύγει ένα ή περισσότερα μέρη του 

σχολείου, έναντι 4%, των μαθητών που προέρχεται από 

αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, 5%, των μαθητών που 

φοιτούν σε δημόσιο σχολείο ανέφερε ότι αποφεύγει 

έναν ή περισσότερους χώρους στο σχολείο, έναντι 3% 

των μαθητών που φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο. 

Επίσης13, η ηλικιακή ομάδα 11-14 χρονών, έχει εκφράσει 

ανησυχία για τον εκφοβισμό (28,3%), την προσωπική 

ασφάλεια (24,3%), τα ναρκωτικά (20,2%), την αυτοκτο-

νία (11,0%), την κακοποίηση (9,7%) και τον αυτοτραυμα-

τισμό (6,7%).

Επιπρόσθετα στην Κύπρο παρουσιάζεται14 ότι η ηλικια-

κή ομάδα 12-16 χρονών, καταγράφει αίσθηση ασφάλει-

ας 3,215 ενώ η ηλικιακή ομάδα 17-19 χρονών 3,1. Τα παιδιά 

που φοιτούν στο Δημοτικό νιώθουν περισσότερη (3,4) 

ασφάλεια σε σύγκριση με τα παιδιά που φοιτούν στο 

Γυμνάσιο/Λύκειο (3,2). Όσοι αισθάνονται λίγο ή καθό-

λου ασφαλείς, ανέφεραν ως κυριότερο λόγο την ύπαρ-

ξη αλλοδαπών (31%) ή και τις αυξανόμενες διαρρήξεις/

κλοπές που έγιναν στην περιοχή τους (24%).

13  National Survey of Young Australians Mission Australia (2011)
14  Αστυνομία Κύπρου (2016) σ. 100
15  Σε κλίμακα 5 Πάρα Πολύ και 1 Πολύ Λίγο

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Altheide%2C+David+L
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Χαρακτηριστικά του φόβου του εγκλήματος στο σχο-

λικό περιβάλλον

Τα κορίτσια φαίνεται ότι φοβούνται περισσότερο στο 

σχολείο από ό,τι τα αγόρια16, ενώ κάποιοι δεν εντοπί-

ζονται διαφορές μεταξύ των φύλων17. Έχει λεχθεί ότι, 

επειδή τα αγόρια εμπλέκονται πιο πολύ σε διαπροσωπι-

κές συγκρούσεις και απειλές, εκφράζουν περισσότερο 

φόβο, σε σύγκριση με τα κορίτσια τα οποία αισθάνονται 

περισσότερη ασφάλεια, διότι δεν συμμετέχουν, συχνά, 

σε συγκρούσεις18. Παρουσιάζεται19 ότι τα κορίτσια, επι-

πρόσθετα με θέματα ασφάλειας, ανησυχούν περισσό-

τερο για θέματα που σχετίζονται με το κοινωνικό και 

σχολικό περιβάλλον, ενώ τα αγόρια ανησυχούν λιγότε-

ρο για τη βία στην οικογένεια και τα ναρκωτικά. 

Υιοθέτηση μέτρων ασφάλειας στο σχολικό περιβάλ-

λον

Ενώ το σχολείο, αναμφίβολα, θα συνεχίσει να είναι ένα 

από τα ασφαλέστερα μέρη για τα παιδιά20, η εντύπω-

ση που δημιουργείται είναι διαφορετική. Κάτω από την 

πίεση για την εξασφάλιση περισσότερης ασφάλειας 

στα παιδιά, οι αρμόδιες αρχές υιοθετούν μια σειρά από 

μέτρα προφύλαξης, τα οποία όμως θεωρούνται και ως 

μια υπενθύμιση στους μαθητές για τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν και ως εκ τούτου αυξάνουν τον φόβο 

τους21. Επίσης, τα μέτρα ασφάλειας ενθαρρύνουν την 

αποστασιοποίηση των μαθητών από τους κοινωνικούς 

κανόνες ελέγχου22 στοιχείο το οποίο μειώνει και την αί-

σθηση ασφάλειας. 

Έρευνα για την καταγραφή του φόβου του εγκλήμα-

τος των μαθητών και των μαθητριών στην Κύπρο

16  May, D. C., and Dunaway, R. G. (2000), Schreck, C. J., and Miller, 
J. M. (2003)
17  Alvarez, A., and Bachman, R. (1997)
18  Connell, N. M. (2018)
19  Youth Survey Report Mission Australia (2012), (2019) 
20  Zhang, A., Musu-Gillette, L., and Oudekerk, B. A. (2016)
21  Ferraro, K. F. (1995)
22  Mayer, M. J., and Leone, P. E. (1999)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας23, η 

ανησυχία της ανασφάλειας, κινδύνου ή απειλής, δεν 

περιλαμβάνονται στις δέκα πιο συχνές ανησυχίες των 

παιδιών στην Κύπρο.

Δείκτες που καθορίζουν τον φόβο του εγκλήματος 

στα παιδιά

Αίσθηση ασφάλειας των παιδιών όταν βρίσκονται 

μόνα το βράδυ στο σπίτι

Έχει καταγραφεί αυξημένη αίσθηση ασφάλειας (3,95)24, 

όταν τα παιδιά βρίσκονται μόνα στο σπίτι το βράδυ. Η 

διασταυρωμένη ανάλυση παρουσιάζει σημαντική δια-

φορά στις μεταβλητές Φύλο (< 0,01) και Σχολείο (< 0,01). 

Τα αγόρια (80,8%) νιώθουν πολύ περισσότερη ασφά-

λεια παρά τα κορίτσια (65,2%). Τα παιδιά που έχουν την 

περισσότερη αίσθηση ασφάλειας φοιτούν στο Λύκειο 

07 (84,9%) και την Τεχνική Σχολή 01 (84,5%). Τη λιγότερη 

αίσθηση ασφάλειας την έχουν οι μαθητές του Γυμνασί-

ου 04 (54,8%) και του Γυμνάσιο 03 (66,7%).

Ανησυχίες των παιδιών όταν βρίσκονται μόνα στο 

σπίτι το βράδυ

Αναφορικά με την ανησυχία των παιδιών όταν βρίσκο-

νται μόνα στο σπίτι, αυτά δηλώνουν μικρή ανησυχία 

(2,12). Εντούτοις, σημαντική διαφορά παρουσιάζεται 

μόνο στη μεταβλητή Φύλο (< 0,01). Να σημειωθεί ότι 

τα κορίτσια25 (19,6%) ανησυχούν περισσότερο από ότι 

τα αγόρια (5,0%). 

23 Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κέντρο Εκπαιδευ-
τικής Έρευνας και Αξιολόγησης, Κωδικός αναφοράς: 191445, Χατζη-
δημητρίου, Μ. (2021)
24  Σε κλίμακα 5 Πάρα Πολύ και 1 Πολύ Λίγο
25  Ο φόβος που προκαλείται όταν κάποιος βρίσκεται μόνος στο σπί-
τι ίσως να προέρχεται από μονοφοβία (monophobia). Είναι καταγε-
γραμμένο ότι τα μικρά κορίτσια νιώθουν πιο πολλή ανησυχία όταν 
βρίσκονται μόνα στο σπίτι παρά τα αγόρια. Η μονοφοβία παρατηρεί-
ται και στην ενηλικίωση και εξαρτάται κυρίως από την εμπειρία θυμα-
τοποίησης, την πιθανότητα θυματοποίησης, ή την αίσθηση κινδύνου, 
το ποσοστό εγκληματικότητας της περιοχής, ως επίσης και τη μορφή 
αστυνόμευσης της περιοχής. Γενικά, αυτή η μορφή φόβου ενθαρρύ-
νει και τη λήψη μέτρων ασφάλειας.
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Ποσοστό των παιδιών που περπατούν μόνα το βράδυ 

στη γειτονιά του

Το ποσοστό των παιδιών που περπατά μόνο του το 

βράδυ, στη γειτονιά του, είναι (2,33). Αναφορικά με τη 

διασταυρωμένη ανάλυση, αυτή έχει δείξει ότι υπάρχει 

σημαντική διαφορά στις μεταβλητές Φύλο (< 0.01) και 

Βαθμίδα Φοίτησης (< 0.01). Τα αγόρια (27,3%) περπα-

τούν περισσότερο τα βράδια παρά τα κορίτσια (13,2%), 

ενώ τα παιδιά, που φοιτούν στην Τεχνική Σχολή (29,7%), 

περπατούν περισσότερο από τα παιδιά των Γυμνασίων 

(11,2%) ή των Λυκείων (21,5%).

Βαθμός ασφάλειας των παιδιών όταν περπατούν 

μόνα την ημέρα στη γειτονιά τους

Η αίσθηση ασφάλειας των παιδιών όταν περπατούν 

μόνα τους κατά τη διάρκεια της ημέρας στη γειτονιά 

τους είναι αρκετά υψηλή (4,30). Αναφορικά με τη σχετι-

κή ανάλυση, έχει φανεί ότι υπάρχει σημαντική διαφορά 

σε τρεις μεταβλητές: στο Φύλο, (<0.01), στη Βαθμίδα 

Φοίτησης (< 0.05) και στο Σχολείο (< 0.05). Αν και τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι και τα δύο φύλα παρου-

σιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά ασφάλειας, τα αγόρια 

(87,1%) και τα κορίτσια (82,8%), εντούτοις καταγράφεται 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο. Στο ίδιο πλαίσιο, 

τα παιδιά που φοιτούν στο Λύκειο (87,1%) έχουν το πιο 

υψηλό ποσοστό αίσθησης ασφάλειας και ακολουθούν 

τα παιδιά από την Τεχνική Σχολή (82,6%) και τέλος το 

Γυμνάσιο (81,0%). Την υψηλότερη αίσθηση ασφάλειας 

την έχουν τα παιδιά που φοιτούν στα Λύκεια 06 (91,3%) 

και 07 (90,9%) και τη λιγότερη τα παιδιά του Γυμνασίου 

04 (77,4%). 

Βαθμός ασφάλειας των παιδιών όταν περπατούν το 

βράδυ μόνα στη γειτονιά τους

Σχετικά με την αίσθηση ασφάλειας των παιδιών όταν 

περπατούν μόνα το βράδυ στη γειτονιά τους, παρου-

σιάζεται σχετικά υψηλή τιμή (2,93). Η ειδική ανάλυση 

έχει δείξει σημαντική διαφορά στις μεταβλητές Φύλο 

(< 0.01) και Περιοχή Διαμονής (< 0.05). Συγκεκριμένα, 
τα αγόρια (54,6%) νιώθουν σε διπλάσιο σχεδόν ποσο-

στό ασφάλεια από τα κορίτσια (28,2%), ενώ τα παιδιά 

που ζουν σε αγροτικές περιοχές νιώθουν περισσότερη 

ασφάλεια (51,5%) σε σχέση με τα παιδιά που ζουν σε 

αστικά κέντρα (33,2%).

Ποσοστό των παιδιών που αποφεύγουν να βρίσκονται 

μόνα σε κακόφημες γειτονιές

Φαίνεται ότι ένα υψηλό ποσοστό (3,52) των παιδιών 

αποφεύγει να βρίσκεται σε κακόφημες περιοχές. Η 

στατιστική ανάλυση παρουσιάζει σημαντική διαφορά 

σε τρεις μεταβλητές: στο Φύλο (< 0.01), στη Βαθμίδα 

Φοίτησης (< 0.01) και στο Σχολείο (< 0.01). Σχετικά με τη 

μεταβλητή Φύλο, παρατηρείται ότι τα κορίτσια (70,8%) 

αποφεύγουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις κακόφημες πε-

ριοχές σε σύγκριση με τα αγόρια (42,7%). Παιδιά τα 

οποία φοιτούν στο Λύκειο (64,6%) αποφεύγουν περισ-

σότερο, σε σχέση με τα παιδιά από το Γυμνάσιο (58,7%) 

και την Τεχνική Σχολή (32,6%). Τα παιδιά που φοιτούν 

στο Λύκειο 06 (72,3%) αποφεύγουν περισσότερο τις 

κακόφημες περιοχές, ενώ λιγότερο τα παιδιά από την 

Τεχνική Σχολή 01 (32,6%).

Βαθμός ανησυχίας των παιδιών μήπως τους συμβεί 

κάποιο κακό, όταν περπατούν μόνα τους 

Τα παιδιά ανησυχούν πολύ όταν περπατούν μόνα τους 

σε κάποιες περιοχές ότι θα τους συμβεί κάποιο κακό 

(3,06). Μετά από τη σχετική ανάλυση, εντοπίζονται 

σημαντικές διαφορές στις μεταβλητές Φύλο (< 0.01), 

Βαθμίδα Φοίτησης (< 0.05), Περιοχή Διαμονής (< 0.01) 

και Σχολείο (< 0.01). Τα κορίτσια (52,5%) έχουν δηλώσει 

σχεδόν τρεις φορές περισσότερη ανησυχία από τα αγό-

ρια (18,5%). Επίσης, τα παιδιά που φοιτούν στο Λύκειο 

ανησυχούν περισσότερο (43,4%) σε σύγκριση με τα 

παιδιά του Γυμνασίου (33,6%) και της Τεχνικής Σχολής 
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(24,5%). Τα παιδιά από τις αστικές περιοχές (42,0%) 

εκδηλώνουν περισσότερη ανησυχία σε σχέση με αυτά 

που προέρχονται από αγροτικά κέντρα (31,3%). Τέλος, 

παιδιά τα οποία φοιτούν στα Λύκεια 05 (51,4%) και 08 

(50,0%) εκφράζουν τη μεγαλύτερη ανησυχία σε σύγκρι-

ση με τα παιδιά που φοιτούν στο Λύκειο 07 (21,2%).

Βαθμός ανησυχίας των παιδιών ότι κάποιος θα τους 

κάνει κακό 

Σχετικά με την ανησυχία ότι κάποιος θα κάνει κακό στα 

παιδιά, παρουσιάζεται καταφατική (2,67) αλλά μικρότε-

ρη από την τιμή σε σύγκριση με την τιμή της ανησυχίας 

ότι θα τους συμβεί κάποιο κακό όταν περπατούν μόνα 

τους σε κάποιες περιοχές. Εντοπίζεται στατιστική ση-

μαντική διαφορά στη μεταβλητή Φύλο (< 0.01). Φαίνε-

ται ότι τα κορίτσια (35,1%) ανησυχούν δύο φορές περισ-

σότερο από τα αγόρια (14,9%). 

Λήψη μέτρων προστασίας των παιδιών, όταν βγαί-

νουν μόνα το βράδυ

Όσα παιδιά βγαίνουν έξω το βράδυ μόνα τους λαμβά-

νουν και μέτρα προστασίας (2,95). Αναφορικά με τη 

στατιστική ανάλυση, εντοπίζεται σημαντική διαφορά 

στις μεταβλητές: Βαθμίδα Φοίτησης (< 0.01), Ηλικία (< 

0.01) και Σχολείο (< 0.01). Παιδιά που φοιτούν στο Γυ-

μνάσιο (56,3%) τείνουν να είναι πιο ευαίσθητα στη λήψη 

μέτρων ασφάλειας σε σύγκριση με τα παιδιά που φοι-

τούν στην Τεχνική Σχολή (25,6%) και το Λύκειο (34,6%). 

Φαίνεται ότι οι 13χρονοι λαμβάνουν πιο πολλά μέτρα 

ασφάλειας (65,8%) σε σύγκριση με τους 18χρονους 

(25,9%). Τέλος, παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο 02 

(59,6%) λαμβάνουν περισσότερα μέτρα ασφάλειας, σε 

αντίθεση με αυτά που φοιτούν στην Τεχνική Σχολή 01 

(25,6%), που λαμβάνουν τα λιγότερα μέτρα. 

Βαθμός αίσθησης ασφάλειας των παιδιών στο σχο-

λείο

Η αίσθηση ασφάλειας των παιδιών στο σχολείο τους 

είναι πολύ υψηλή (3,93). Τα αποτελέσματα της ανά-

λυσης έχουν δείξει ότι παρουσιάζεται σημαντική δια-

φορά στις μεταβλητές: Ηλικία (< 0.05) και Σχολείο (< 

0.01). Οι 16χρονοι νιώθουν τη μεγαλύτερη ασφάλεια 

(85,0%), ενώ οι 14χρονοι νιώθουν τη μικρότερη ασφά-

λεια (56,6%). Τέλος, τα παιδιά που φοιτούν στα Λύκεια 

06 (91,5%) και 07 (90,6%) έχουν τη υψηλότερη αίσθηση 

ασφάλειας, ενώ αυτά που φοιτούν στο Γυμνάσιο 02 τη 

μικρότερη (40,0%).

Λήψη μέτρων προστασίας των παιδιών στο σχολείο

Όσον αφορά στη λήψη μέτρων ασφάλειας στο σχολείο 

φαίνεται ότι η πλειοψηφία των παιδιών δεν λαμβάνει 

μέτρα (2,13). Η σχετική ανάλυση έχει δείξει σημαντική 

διαφορά σε τρεις μεταβλητές: στη Βαθμίδα Φοίτησης, 

(< 0.01), στην Ηλικία (< 0.05) και στο Σχολείο (< 0.01). 

Εντούτοις, τα παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο λαμβά-

νουν περισσότερα (31,6%) μέτρα ασφάλειας και ακο-

λουθούν τα παιδιά από την Τεχνική Σχολή (13,0%) και το 

Λύκειο (9,4%). Οι 13χρονοι λαμβάνουν τα περισσότερα 

(36,7%) μέτρα, ενώ τα λιγότερα οι 18χρονοι (6,6%). Τα 

παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο 03 (41,4%) λαμβάνουν 

περισσότερα μέτρα ασφάλειας σε σύγκριση με τα παι-

διά που φοιτούν στο Λύκειο 06 (4,5%), που λαμβάνουν 

τα λιγότερα μέτρα.

Βαθμός ανησυχίας των παιδιών για την ενδεχόμενη 

εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών στο σχολείο

Το δείγμα δήλωσε πολύ μικρή ανησυχία για βίαιη συ-

μπεριφορά στο σχολείο (2,38). Η στατιστική ανάλυση 

δείχνει σημαντική διαφορά στις μεταβλητές: Βαθμίδα 

Φοίτησης (< 0.01), Ηλικία (< 0.01) και Σχολείο (< 0.01). 

Εντούτοις, τα παιδιά τα οποία φοιτούν στο Γυμνάσιο 

(22,5%) έχουν τη μεγαλύτερη ανησυχία, ενώ η μικρότε-

ρη προέρχεται από τα παιδιά του Λυκείου (15,0%) και 

την Τεχνική Σχολή (20,9%). Οι 14χρονοι παρουσιάζουν 

την περισσότερη ανησυχία (30,8%), ενώ οι 15χρονοι τη 
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μικρότερη (7,4%). Τα παιδιά τα οποία φοιτούν στο Γυ-

μνάσιο 02 έχουν περισσότερη ανησυχία (36,0%), ενώ 

τα Λύκεια 07 (6,20%) και 06 (6,8%) έχουν τη μικρότερη.

Βαθμός ανησυχίας των παιδιών για το ενδεχόμενο 

εκδήλωσης παραβατικών συμπεριφορών στο σχολείο

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειοψηφία των παιδιών δεν 

ανησυχεί (2,39) για την εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών 

στο σχολείο. Σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα 

παρουσιάζεται στη μεταβλητή Σχολείο (< 0.01). Τα παι-

διά που φοιτούν στο Γυμνάσιο 02 δηλώνουν περισσότε-

ρη (28,6%) ανησυχία σε σύγκριση με τα παιδιά που φοι-

τούν στο Γυμνάσιο 03 (10,9%) και στο Λύκειο 06 (14,9%) 

και 07 (15,6%).

Βαθμός ανησυχίας των παιδιών για τη συμπεριφορά 

κάποιων μαθητών/μαθητριών στο σχολείο

Ο βαθμός ανησυχίας για τη συμπεριφορά κάποιων μα-

θητών και μαθητριών είναι σχετικά χαμηλός (2,38).Το 

αποτέλεσμα της διασταυρωμένης ανάλυσης παρουσιά-

ζει σημαντική διαφορά στις μεταβλητές: Βαθμίδα Φοί-

τησης (< 0.01) και Σχολείο (< 0.01). Εντούτοις, τα παιδιά 

τα οποία φοιτούν στην Τεχνική Σχολή (23,3%) ανησυ-

χούν περισσότερο από τα παιδιά Λυκείου (18,4%). Πα-

ρουσιάζεται ότι το δείγμα από το Γυμνάσιο 04 ανησυχεί 

περισσότερο (42,0%) για τη συμπεριφορά κάποιων παι-

διών στο σχολείο, ενώ τη λιγότερη ανησυχία την εκφρά-

ζουν παιδιά από το Λύκειο 07 (12,1%) και 06 (15,5%). 

Βαθμός ανησυχίας από τις απειλές και τις επιθέσεις 

στο διαδίκτυο

Η ανησυχία για τις απειλές από το διαδίκτυο είναι ορι-

ακή (2,49). Εντούτοις, φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική 

διαφορά στις μεταβλητές: Φύλο (< 0.01) και Ηλικία (< 

0.01). Εντούτοις, τα κορίτσια (33,4%) έχουν σχεδόν δι-

πλάσια ανησυχία από τα αγόρια (15,5%) και οι 13χρονοι 

έχουν την περισσότερη (39,4%) ανησυχία σε σύγκριση 

με τους 18χρόνους που έχουν τη λιγότερη (10,0%).

Συνοπτικά αποτελέσματα έρευνας 

Με βάση τη συχνότητα απαντήσεων, η έρευνα στα σχο-

λεία έχει δείξει τα ακόλουθα συνοπτικά χαρακτηριστι-

κά, με βάση τις σχετικές μεταβλητές. 

Φύλο

Τα αγόρια νιώθουν περισσότερη ασφάλεια: α) όταν 

περπατούν μόνα τους την ημέρα στη γειτονιά τους, β) 

στο σχολείο, γ) όταν είναι μόνα στο σπίτι και δ) όταν εί-

ναι μόνα το βράδυ. Όμως, τα κορίτσια: α) αποφεύγουν 

να βρίσκονται σε κακόφημες γειτονιές και β) λαμβά-

νουν μέτρα προστασίας, όταν βγαίνουν μόνα το βράδυ 

στη γειτονιά τους. Πληροφοριακά να αναφερθεί ότι τα 

αγόρια περπατούν μόνα τους τα βράδια στη γειτονιά σε 

ποσοστό διπλάσιο από τα κορίτσια.

Τα κορίτσια ανησυχούν: α) τρεις περίπου φορές περισ-

σότερο από τα αγόρια όταν περπατούν σε κάποιες πε-

ριοχές μήπως τους συμβεί κάποιο κακό, β) περίπου δύο 

φορές περισσότερο από τα αγόρια  ότι κάποιος θα τους 

κάνει κακό, γ) περισσότερο από δύο φορές για επιθέ-

σεις από το διαδίκτυο, δ) ανησυχούν περισσότερο για 

τη συμπεριφορά μαθητών/τριών του σχολείου τους, ε) 

για παραβατικές συμπεριφορές στο σχολείο τους, στ.) 

για ενδεχόμενη εκδήλωση παραβατικών συμπεριφο-

ρών στο σχολείο τους και ζ) ανησυχούν σχεδόν τέσσε-

ρις φορές περισσότερο όταν είναι μόνα τους στο σπίτι 

τους το βράδυ.

Περιοχή Διαμονής

Αναφορικά με την περιοχή διαμονής, φαίνεται ότι τα 

παιδιά από αστικές περιοχές ανησυχούν περισσότερο: 

α) όταν περπατούν μόνα το βράδυ, β) ότι θα τους κάνει 

κάποιος κακό, γ) για επιθέσεις από το διαδίκτυο και δ) 

εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών στο σχολείο τους. Τα 

παιδιά από τα αγροτικά κέντρα ανησυχούν περισσότε-

ρο: α) για τη συμπεριφορά κάποιων μαθητών/τριών από 

το σχολείο τους, β) για ενδεχόμενη εκδήλωση παραβα-



2023 (13) CRIME AND PUNISHMENT

 46 

τικών συμπεριφορών στο σχολείο τους και ανησυχούν 

λίγο περισσότερο όταν είναι μόνα στο σπίτι το βράδυ. 

Βαθμίδα Φοίτησης

Σε σχέση με τη βαθμίδα της φοίτησης των παιδιών, φαί-

νεται ότι τα παιδιά Γυμνασίου λαμβάνουν περισσότερα 

μέτρα προστασίας: α) όταν βγαίνουν το βράδυ έξω από 

το σπίτι και β) στο σχολείο. Τα παιδιά Λυκείου νιώθουν 

περισσότερη ασφάλεια στη γειτονιά τους κατά τη δι-

άρκεια της ημέρας, β) στο σχολείο και αποφεύγουν να 

βρίσκονται μόνα σε κακόφημες γειτονιές. Οι μαθητές 

της Τεχνικής Σχολής νιώθουν περισσότερη ασφάλεια: 

α) όταν είναι μόνα το βράδυ στο σπίτι και β) όταν περ-

πατούν μόνα το βράδυ στη γειτονιά τους. Να σημειωθεί 

ότι τα παιδιά της Τεχνικής Σχολής περπατούν περισσό-

τερο χρόνο τη νύχτα στη γειτονιά τους.

Επίσης, φαίνεται ότι τα παιδιά του Γυμνασίου ανησυ-

χούν περισσότερο από τα παιδιά του Λυκείου και των 

Τεχνικών Σχολών: α) ότι κάποιος θα τους κάνει κακό, 

β) για επιθέσεις στο διαδίκτυο, γ) για τη συμπεριφορά 

κάποιων μαθητών/τριών στο σχολείο και δ) για το ενδε-

χόμενο εκδήλωσης βίαιων συμπεριφορών στο σχολείο 

τους. Τα παιδιά από το Λύκειο ανησυχούν περισσότε-

ρο: α) όταν περπατούν μόνα σε κάποιες περιοχές ότι 

θα τους συμβεί κάποιο κακό και β) όταν είναι μόνα στο 

σπίτι. 

Ηλικία

Τα παιδιά της ηλικιακής ομάδας 13-14 χρονών ανησυ-

χούν περισσότερο από τα παιδιά της ηλικιακής ομάδας 

15-18 χρονών και α) λαμβάνουν περισσότερα ασφάλει-

ας όταν βγαίνουν μόνα το βράδυ στη γειτονιά τους, β) 

έχουν μειωμένη αίσθηση ασφάλειας στο σχολείο, γ) 

λαμβάνουν περισσότερα μέτρα ασφάλειας στο σχο-

λείο, δ) ανησυχούν για την εκδήλωση βίαιων συμπερι-

φορών στο σχολείο τους και ε) ανησυχούν από απειλές 

στο διαδίκτυο.

Σχολείο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα παιδιά τα οποία φοι-

τούν στα Γυμνάσια 03 και 04 έχουν τη λιγότερη αίσθηση 

ασφάλειας όταν βρίσκονται μόνα το βράδυ στο σπίτι. 

Τη λιγότερη αίσθηση ασφάλειας στο σχολείο την έχουν 

παιδιά από το Γυμνάσιο 04. Τα παιδιά που φοιτούν στο 

Λύκειο 06 αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε κακόφημες 

γειτονιές. Αυξημένος βαθμός ανησυχίας των παιδιών 

μήπως τους συμβεί κάποιο κακό προέρχεται από παιδιά 

που φοιτούν στα Λύκεια 05 και 08. Παιδιά τα οποία φοι-

τούν στο Γυμνάσιο 02 λαμβάνουν περισσότερα μέτρα 

ασφάλειας όταν κυκλοφορούν το βράδυ στη γειτονιά 

τους. Λιγότερη αίσθηση ασφάλειας στο σχολείο παρα-

τηρείται σε παιδιά που φοιτούν στο Λύκειο 02. Αυξημέ-

να μέτρα ασφάλειας στο σχολείο λαμβάνονται από παι-

διά που φοιτούν στο Γυμνάσιο 03. Αυξημένη ανησυχία 

των παιδιών για την ενδεχόμενη εκδήλωση βίαιων ή και 

παραβατικών συμπεριφορών στο σχολείο προέρχεται 

από το Γυμνάσιο 02. Αυξημένη ανησυχία των παιδιών 

για τη συμπεριφορά κάποιων μαθητών στο σχολείο προ-

έρχεται από το Γυμνάσιο 04. 

Συζήτηση 

Στην Κύπρο, αν και ο φόβος του εγκλήματος είναι σε 

χαμηλά επίπεδα στις αντιλήψεις των παιδιών26, εντού-

τοις, τα κορίτσια, τα νεαρά παιδιά, τα παιδιά τα οποία 

διαμένουν σε αστικές περιοχές και τα παιδιά τα οποία 

φοιτούν σε Γυμνάσια εκφράζουν περισσότερη ανησυ-

χία. Όπως αναφέρεται, τα κορίτσια δείχνουν ευάλωτα 

λόγω της συγκεκριμένης κοινωνικοποίησής τους στην 

κυπριακή κουλτούρα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα 

κορίτσια υιοθετούν τις απόψεις των γονιών τους και ιδι-

αίτερα της μητέρας τους, η οποία και αυτή με τη σειρά 

της έχει αφομοιώσει τα πρότυπα συμπεριφοράς όπως 

26  Έχει εντοπισθεί ότι η αίσθηση ασφάλειας στην Βρετανία είναι 
αυξημένη σε μικρότερες ηλικίες, ενώ στην Κύπρο υπάρχει το αντίθετο 
φαινόμενο. 
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τα καθορίζει η κουλτούρα. Τα αγόρια, όμως, έχουν ως 

πρότυπο συμπεριφοράς έναν πιο συγκρουσιακό ταμπε-

ραμέντο, το οποίο υπαγορεύεται και ενισχύεται από την 

κοινωνικοποίηση και τους κοινωνικούς κανόνες ανδρο-

πρέπειας. Όμως, με την ωριμότητα τόσο τα αγόρια όσο 

και τα κορίτσια καθορίζουν τα ίδια το μέτρο απειλής, 

αλλά πάλι, δεν είναι άσχετο με τις αφομοιωμένες αντι-

λήψεις τους.

Εκτός από τις προσωπικές στάσεις, το περιβάλλον κα-

θορίζει ως ένα βαθμό την αξιολόγηση του κινδύνου. 

Σημειώνεται ότι παιδιά από συγκεκριμένα σχολεία27, με 

ιστορικό παρεκλίνουσας συμπεριφοράς, προβάλλουν 

συνειδητά περισσότερη ανησυχία για την ασφάλειά 

τους, διότι αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους στο σχο-

λικό περιβάλλον ακόμη και μετά τη λήψη προστατευτι-

κών μέτρων. Κάποια άλλα σχολεία, όμως, στα οποία δεν 

παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα συμπεριφοράς, 

δεν προκαλούν οποιαδήποτε ανησυχία εκτός και εάν το 

περιβάλλον, που εδρεύει το σχολείο, εντοπίζονται εστί-

ες κινδύνου. 

Ο φόβος του εγκλήματος στα παιδιά δεν είναι ένα στα-

θερό δεδομένο, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με την 

αξιολόγηση του κινδύνου, η οποία λαμβάνει υπόψη την 

προσωπική εμπειρία, τη γνωστική διαδικασία σύγκρι-

σης, την εγγύτητα του κινδύνου, την ισχύ, ως επίσης και 

τη βαρύτητα της στερεοτυπικής αντιμετώπισης.
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«BESECURE-FEELSECURE» 
ΚΑΙ «URBANCRIME: SPATIAL 
ASPECTS OF CRIME AND 
INSECURITY IN THE ERA 
OF ECONOMIC CRISIS: 
TRENDS, DIMENSIONS 
AND CORRELATIONS – 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΤΑΣΕΙΣ, 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ»

Ελένη Κοντοπούλου, 

Νομικός- Δρ. Εγκληματολογίας

Ι. Εισαγωγή 
Η μελέτη του φόβου του εγκλήματος, παρουσιάζει ιδι-
αίτερο εγκληματολογικό ενδιαφέρον καθώς πρόκειται 
για ένα «σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο επι-
φέρει σημαντικές συνέπειες τόσο σε ατομικό όσο και 
σε κοινωνικο επίπεδο» (Zarafonitou, 2011a:3). Χρονική 
αφετηρία για την εμπειρική διερεύνηση του φόβου 
του εγκλήματος, ως κατεξοχήν αστεακού φαινομένου, 
αποτελεί η δεκαετία του 1960, ενώ η δεκαετία του 1980 
θεωρήθηκε ως η «χρυσή εποχή» για την επιστημονική 
μελέτη του1. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από τη δεκαετία του 
1980, η εγκληματολογική ατζέντα σχετικά με τις 

1 Η Ζαραφωνίτου (2002:29) αναφέρει ότι οι Rosenbaum & Heath 
(1990) χαρακτήρισαν την περίοδο μεταξύ 1968 και 1977 ως «πόλεμο 
κατά του εγκλήματος» και την επόμενη δεκαετία ως «πόλεμο κατά 
του φόβου του εγκλήματος». 

πολιτικές πρόληψης του εγκλήματος, οι οποίες έλαβαν 
τη σύγχρονη μορφή τους μέσα από το μοντέλο της συμ-
μετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής2, έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στα ζητήματα του φόβου του εγκλήματος και 
της ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας στο αστε-
ακό περιβάλλον3 (Ζαραφωνίτου, 2019:41). 
Ο φόβος του εγκλήματος προσδιορίζεται εννοιολογι-
κά ως «το συλλογικό άγχος των κατοίκων μιας περιοχής, 
μιας πόλης ή χώρας, το οποίο προέρχεται από το φόβο 
πιθανής θυματοποίησης των ίδιων ή κοντινών τους προ-
σώπων από βίαιες εγκληματικές επιθέσεις», ενώ η σχέ-
ση του προς το έγκλημα δεν είναι γραμμική (Léauté:16 
όπως παραπέμπεται σε Ζαραφωνίτου, 2002:32-33). Στο 
πλαίσιο αυτό η ερευνητική εμπειρία έχει αναδείξει μια 
σειρά από εξηγητικούς παράγοντες, όπως το ευάλωτο4, 
η εμπειρία προηγούμενης θυματοποίησης, τα στοιχεία  
περιβαλλοντικής και κοινωνικής υποβάθμισης της πό-
λης5, η εμπιστοσύνη στο σύστημα απονομής ποινικής 
δικαιοσύνης και την αστυνομία, καθώς και τα ΜΜΕ ως 
πηγή άντλησης γνώσης γύρω από το έγκλημα και τη θυ-
ματοποίηση (Ζαραφωνίτου, 2002, 2006).
Στην Ελλάδα τα ερευνητικά δεδομένα γύρω από το 
φόβο του εγκλήματος, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται 
μέσα από μια σειρά ερευνών της Καθηγήτριας Χριστί-
νας Ζαραφωνίτου από το 1998 έως σήμερα, καταδει-
κνύουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά (άνω του 50%) φόβου 
του εγκλήματος για τους κατοίκους της ελληνικής 

2 Το συμμετοχικό μοντέλο αντεγκληματικής πολιτικής παρουσιάζει 
τρία συστατικά στοιχεία: (α) τη συμμετοχή της κοινότητας, (β) τη δι-
εταιρικότητα και (γ) την εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο περιφέρειας, 
πόλης ή γειτονιάς. Αναλυτικότερα βλ. Ζαραφωνίτου, 2003, 2019. 
3  Η αστεακή ασφάλεια σαν έννοια παραπέμπει στην πρόληψη του 
εγκλήματος και της βίας στο αστεακό περιβάλλον καθώς και στην 
ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας των κατοίκων της πόλης. Βλ. 
Tulumello, 2017:397.
4  Για τα χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν την έννοια του ευάλω-
του (vulnerability) βλ. Killias, 1990 και Killias, 2001 όπως παραπέμπο-
νται σε Ζαραφωνίτου, 2006:1033.
5  Πρόκειται για τα στοιχεία κοινωνικής και φυσικής αταξίας (social, 
physical disorder) ή αλλιώς στοιχεία αντικοινωνικότητας (signs of 
incivility), όπως σπασμένα τζάμια, σκουπίδια στο δρόμο, ελλιπής 
φωτισμός, graffiti, επαιτεία, δημόσια χρήση ναρκωτικών κ.λ.π.). Ο 
Hunter αναφέρει ότι τα στοιχεία αταξίας στο αστεακό περιβάλλον 
δύνανται να ενισχύουν το φόβο του εγκλήματος σε πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό από ό,τι το ίδιο το έγκλημα, διότι οι κάτοικοι της πόλης έρχο-
νται σε καθημερινή επαφή μαζί τους. Βλ. Hunter, 1978, Sampson & 
Raudenbush, 1999:604 και Wikström, Oberwittler, Treiber & Hardie, 
2012:186.
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πρωτεύουσας (Ζαραφωνίτου, 2019:47)6. Ο φόβος του εγκλήματος διερευνάται, επίσης, στο πλαίσιο της εφαρμογής 
καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αστεακής ασφάλειας στο περιβάλλον των σύγχρο-
νων πόλεων με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων συμμετοχικών μορφών πρόληψης του εγκλήματος.  Από 
το 2020 έως σήμερα υπό την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας Χριστίνας Ζαραφωνίτου, ως διευθύντριας 
του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου7, υλοποιήθηκαν δύο σημαντικά ερευ-
νητικά Έργα στον τομέα της αστεακής ασφάλειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για τα προγράμ-
ματα «UrbanCrime: Spatial aspects of crime and insecurity in the era of economic crisis: Trends, dimensions and 
correlations – Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, 
διαστάσεις και συσχετισμοί» και «BeSecure-FeelSecure (BSFS)» αντίστοιχα. 

ΙΙ. Τα ερευνητικά προγράμματα
Το  ερευνητικό πρόγραμμα «UrbanCrime: Spatial aspects of crime and insecurity in the era of economic crisis: 
Trends, dimensions and correlations – Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην εποχή της 
οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί» χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 
HFRI-FM17-3898)8. Σκοπός του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου ήταν η μελέτη της εγκληματικότητας και της 
ανασφάλειας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (2009-2019) και έπειτα (2020-2021). 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο δήμων. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν οι Δήμοι Αθηναίων, Κορυδαλλού και 
Φιλοθέης-Ψυχικού, ενώ κατά την εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου ελήφθησαν υπ’ όψιν τόσο οι συνθήκες 
οικονομικού αποκλεισμού όσο και τα στοιχεία κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης στις εν λόγω περιοχές 
κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Όσον αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας, πραγματοποιήθηκε στατιστική 
ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, χαρτογράφηση και ανάλυση χωρικών προτύπων στο πλαίσιο μελέτης στατιστι-
κών εγκληματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας σε επίπεδο Ελληνικής επικράτειας και της περιφέρειας Αττικής 
(για τη χρονική περίοδο 2009-2019) καθώς και στο επίπεδο των τριών προαναφερόμενων Δήμων Αθηναίων, Κορυ-
δαλλού και Φιλοθέης-Ψυχικού (για τη χρονική περίοδο 2017-2019), ενώ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε διαγνωστική 
έρευνα στους εν λόγω δήμους σε επίπεδο νοικοκυριού και σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού9. Παράλληλα, 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε εκπροσώπους των δημοτικών 
αρχών και των Τμημάτων Ασφάλειας των ως άνω τριών δήμων αναφορικά με ζητήματα εγκληματικότητας, ανασφά-
λειας και αντεγκληματικής πολιτικής κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έπειτα. Στην παρούσα ανάλυση 
θα εστιάσουμε σε ένα μόνο μέρος τόσο των πορισμάτων της διαγνωστικής έρευνας με έμφαση στο φόβο του 
εγκλήματος και την ανασφάλεια όσο και στα αντίστοιχα συμπεράσματα της ποιοτικής έρευνας10. 
Η διαγνωστική έρευνα11 υλοποιήθηκε σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος, με κέντρο τα 7 Δ.Δ. του Δήμου Αθηναί-
ων καθώς και σε δύο ακόμα γεωγραφικά και κοινωνικοοικονομικά αντίθετους δήμους της ευρύτερης 

6  Για την ερευνητική εμπειρία γύρω από το φόβο του εγκλήματος και την ανασφάλεια στην Ελλάδα βλ. Ζαραφωνίτου, 2002, 2004, 2012, Ζα-
ραφωνίτου, Κουράκης και συν., 2009, Ζαραφωνίτου & Χρυσοχόου, 2015, Ζαραφωνίτου και συν. 2016, Ζαραφωνίτου, Μιμής, Καλαμάρας, 2020, 
Tseloni, Zarafonitou, 2008, Zarafonitou, 2013, 2011b, καθώς και Dijk, Kesteren & Smit,2007. 
7 Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας ιδρύθηκε το 2015 στον Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου και καλύπτει όλο το εύρος των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο της Εγκληματολογίας με 
έμφαση στη μελέτη του εγκληματικού φαινομένου στο αστεακό περιβάλλον και την ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισής του. Βλ. 
ΑΡΧΙΚΗ (panteion.gr)
8  Αναλυτικότερα για το Έργο βλ. https://urbancrime.gr/
9  Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων της διαγνωστικής έρευνας πραγματοποιήθηκε τόσο σε χωρικό επίπεδο όσο και σε μη-χωρικό επίπεδο. 
10 Στην παρούσα ανάλυση περιοριζόμαστε στην παρουσίαση ενός μόνο μέρους των ερευνητικών πορισμάτων της διαγνωστικής έρευνας 
σε μη χωρικό επίπεδο. Ωστόσο, στο πλαίσιο του Έργου πραγματοποιήθηκε και χωρική ανάλυση των δεδομένων της διαγνωστικής έρευνας. 
Η επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων και η δημιουργία των χαρτών, πινάκων και διαγραμμάτων πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της 
ερευνητικής ομάδας του προγράμματος (Αν. Καθηγητή Α. Μιμή, Δρ. Δ. Καλαμάρα και Υπ. Δρ. Θ. Συνολάκη) υπό την επιστημονική ευθύνη της 
Καθηγήτριας Χρ. Ζαραφωνίτου. Για αναλυτικότερη παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων σε χωρικό και μη χωρικό επίπεδο βλ. Μιμής & 
Συνολάκης, 2023 και Καμάρας, 2023 αντίστοιχα. 
11  Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο 1/2/2021-30/9/2021.

https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/
https://urbancrime.gr/
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μητροπολιτικής Αθήνας. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε το Δ.Δ. Κορυδαλλού (Δήμος Κορυδαλλού) και τα Δ.Δ. Φι-
λοθέης και Ψυχικού12. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 736 μόνιμους κατοίκους των τριών δήμων13 ενώ το 
ερευνητικό εργαλείο ήταν η τηλεφωνική συνέντευξη σε νοικοκυριά των υπό εξέταση περιοχών με τη μέθοδο CATI14. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας το 87,5% του δείγματος θεωρούσε ότι η εγκληματικότητα είχε αυξηθεί στην 
Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης (2009-2019), ενώ το 62,2% διατύπωσε την ίδια άποψη και αναφο-
ρικά με την εξέλιξη της εγκληματικότητας κατά την ίδια περίοδο στον τόπο κατοικίας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για 
την χρονική περίοδο 2020-2021 ήταν 73,7% και 37% αντίστοιχα. Αναφορικά με την περίοδο της οικονομικής κρίσης 
(2009-2019)  και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το δήμο κατοικίας των συμμετεχόντων, διαπιστώθηκε ότι οι κάτοικοι του 
Δήμου Κορυδαλλού (67,6%) και του Δήμου Αθηναίων (62,7%) διατύπωναν σε μεγαλύτερο ποσοστό την άποψη περί 
αύξησης της εγκληματικότητας στην περιοχή κατοικίας τους. Ειδικότερα, για την περίπτωση του Δήμου Αθηναίων 
η άποψη περί αύξησης της εγκληματικότητας διατυπώθηκε κυρίως από κατοίκους του 3ου, 4ου και 5ου Δημοτικού 
Διαμερίσματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά άμεσης θυματοποίησης που αναφέρθηκαν για τη δεκαετία 
2009-2019 ανήλθαν στο 33,4% και είναι  μεγαλύτερα των γενικώς ισχυόντων, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την 
περίοδο μετά την κρίση ανήλθαν σε 15%. Όσον αφορά το φόβο του εγκλήματος, αυτός διερευνήθηκε μέσα από 
τη διατύπωση της κλασικής ερώτησης: «Πόσο ασφαλείς αισθάνεστε όταν κυκλοφορείτε μόνος/η στην περιοχή του 
δήμου που κατοικείτε, όταν βραδιάζει», με τα ερευνητικά δεδομένα να αναδεικνύουν ότι στην πλειονότητά τους 
(αθροιστικά) (64,9%) οι ερωτώμενοι αισθάνονταν «Πολύ» ή «Αρκετά» ασφαλείς έναντι του 35,1% των ερωτώμενων 
που δήλωσαν ότι αισθάνονταν «Λίγο» ή «Καθόλου» ασφαλείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υψηλότερα ποσοστά του 
αισθήματος ασφάλειας για την περίοδο 2020 – 2021 καταγράφηκαν στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού καθώς και στο 
Δήμο Αθηναίων, ενώ η ανασφάλεια των ερωτώμενων φαίνεται να συνδέεται κυρίως με εγκλήματα, όπως οι κλοπές/
διαρρήξεις (15,8%), οι ληστείες (15,6%), οι επιθέσεις κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας (14,6%) και οι 
βανδαλισμοί (11,1%) (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1: Κατανομή των εγκληματικών συμπεριφορών που προξενούν ανασφάλεια στους κατοίκους για την 
περίοδο 2020-2021

12  Τα Δ.Δ. Φιλοθέης και Ψυχικού αποτελούσαν δήμους πριν το Πρόγραμμα Καλλικράτης - ν.3852/2010 που ανήκουν αλλά δεν εξαντλούν τον 
Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού.
13  Εφαρμόστηκε η πολυδιάστατη στρωματοποιημένη δειγματοληψία από πληθυσμό δειγματοληψίας, που ορίστηκε στη βάση των στοιχείων για 
το μόνιμο πληθυσμό της απογραφής πληθυσμού 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
14  Computer Assisted Telephone Interview.



2023 (13) CRIME AND PUNISHMENT

 52 

 Παράλληλα, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν ως σημαντικότερους λόγους ενίσχυσης του αισθήματος της ανασφά-
λειάς τους τα στοιχεία κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, όπως τα κλειστά μαγαζιά-εγκαταλελειμμένα 
κτίρια (11,6%), τις ερημικές και κακοφωτισμένες περιοχές (11,3%), τη δημόσια χρήση ναρκωτικών ουσιών (9,4%), ενώ 
έμφαση δόθηκε και στην ελλιπή ή αναποτελεσματική αστυνόμευση (8,8%). Επίσης, άλλοι λόγοι, όπως η συγκέ-
ντρωση ομάδων πληθυσμού σε δημόσιους χώρους, η απουσία ενδιαφέροντος από τη δημοτική αρχή, η  πορνεία, η 
αδιαφορία γειτόνων/περαστικών κ.ά καταγράφηκαν με μικρότερα ποσοστά. 
Στην αντίστοιχη ερώτηση αναφορικά με την περίοδο της οικονομική κρίσης, διαπιστώθηκε ότι στην αθροιστική 
πλειονότητά τους οι ερωτώμενοι (66,2%) αισθάνονταν «Πολύ» ή «Αρκετά» ασφαλείς έναντι του  33,8% των ερω-
τώμενων, οι οποίοι αισθάνονταν «Λίγο» ή «Καθόλου» ασφαλείς. Ανά δήμο κατοικίας, τα υψηλότερα ποσοστά του 
αισθήματος ασφάλειας καταγράφηκαν στους Δήμους Φιλοθέης-Ψυχικού και Κορυδαλλού, ενώ ο Δήμος Αθηναίων 
παρουσίασε τα χαμηλότερα ποσοστά (Διάγραμμα 2) .

Διάγραμμα 2: Αίσθημα ασφάλειας των ερωτώμενων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης (2009-2019), ανά 
Δήμο κατοικίας.

Η ανασφάλεια των ερωτώμενων συνδέθηκε για ακόμη μια φορά πρωτίστως με εγκλήματα όπως οι κλοπές/διαρ-
ρήξεις (16,4%), οι ληστείες (15,7%), οι επιθέσεις κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας (14%) και οι βαν-
δαλισμοί (11,3%). Αναφορικά με τους λόγους που συνδέονταν με την ενίσχυση του αισθήματος της ανασφάλειας 
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, οι ερωτώμενοι αναφέρθηκαν και πάλι κυρίως στις ερημικές και κακο-
φωτισμένες περιοχές (11,3%), στα κλειστά μαγαζιά και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια (10,9%), στη δημόσια χρήση και 
διακίνηση ναρκωτικών (8,4%) καθώς και στην ελλιπή ή ανεπαρκή αστυνόμευση (8,4%) (Διάγραμμα 3). 
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Διάγραμμα 3: Κατανομή των λόγων που συνδέονται με την ανασφάλεια των ερωτώμενων την περίοδο της οικονο-
μικής κρίσης (2009-2019)

Όσον αφορά τη στάση των ερωτώμενων απέναντι στους φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, διαπιστώθηκε 
ότι για την χρονική περίοδο 2020-2021, το 48,7% του δείγματος αξιολογεί το έργο του αστυνομικού τμήματος 
της περιοχής τους στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ως «Πολύ» ή «Αρκετά» αποτελεσματικό. Επιπλέον, τα 
υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης του έργου της αστυνομίας καταγράφηκαν στους κατοίκους του Δήμου 
Φιλοθέης-Ψυχικού (56,6%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά στο Δήμο Αθήνας (46,8%). Όταν το δείγμα ερωτήθηκε 
αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του έργου του αστυνομικού τμήματος στην περιοχή κατοικίας κατά την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης (2009-2019), οι ερωτώμενοι διατύπωσαν θετική αξιολόγηση («Πολύ» ή «Αρκετά» 
αποτελεσματικό) σε αθροιστικό ποσοστό 41,3%. Επιπρόσθετα, ανά δήμο κατοικίας η ανάλυση των απαντήσεων 
κατέδειξε χαμηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης στους Δήμους Κορυδαλλού και Αθηναίων έναντι του Δήμου 
Φιλοθέης-Ψυχικού (Διάγραμμα 4).
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Διάγραμμα 4: Αξιολόγηση του έργου του αστυνομικού τμήματος στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ανά 
Δήμο κατοικίας, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, η διασταυρωμένη ανάλυση των μεταβλητών κατέδειξε ότι οι ερωτώμενοι που 
αισθάνονταν ανασφαλείς ήταν κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων, γυναίκες, χαμηλού εισοδήματος και είχαν βιώσει 
εμπειρία προηγούμενης θυματοποίησης. Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση του έργου του αστυνομικού τμήματος 
της περιοχής κατοικίας προέρχεται σε μεγαλύτερο βαθμό από: (α) κατοίκους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, (β) 
όσους δεν είχαν θυματοποιηθεί στο παρελθόν και (γ) όσους αισθάνονταν «Πολύ» ή «Αρκετά» ασφαλείς.
Αναφορικά με τα προτεινόμενα μέτρα για την ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας, οι ερωτώμενοι προέκριναν 
ως σημαντικότερα μέτρα τον καλύτερο φωτισμό στους δρόμους (10,4%), τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης 
γενικά (10%), τη ενίσχυση της αστυνόμευσης (9,8%), τη χαρτογράφηση της εγκληματικότητας (9,2%), την ενημέρω-
ση των πολιτών για την κατανομή της εγκληματικότητας στην περιοχή τους (8,8%), τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
(8,8%) και τις κάμερες στους δημόσιους χώρους/δρόμους  (8,4%), ενώ άλλα μέτρα ακολούθησαν στην ιεράρχηση 
των απαντήσεων σε μικρότερα ποσοστά (Διάγραμμα 5). 
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Διάγραμμα 5: Ιεράρχηση των απαντήσεων αναφορικά τα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μια περι-
οχή προκειμένου οι κάτοικοι να αισθάνονται ασφαλείς

Τέλος, όσον αφορά τα συμπεράσματα της ποιοτικής έρευνας αναφορικά με το φόβο και την ανασφάλεια στους 
τρεις προαναφερθέντες δήμους, προέκυψε ότι τα σημαντικότερα προβλήματα που απορρέουν από την εγκλημα-
τικότητα σχετίζονται πρωτίστως με το αίσθημα της ανασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, το αίσθημα της ανασφάλειας 
παρουσιάζεται ως εντονότερο στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος άλλωστε χαρακτηρίζεται και ως ο πιο επιβαρυμένος 
δήμος από άποψη εγκληματικότητας15. Ειδικότερα, το αίσθημα της ανασφάλειας θεωρείται ότι είναι υψηλό στις 
υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου της πόλης της Αθήνας αλλά και σε ορισμένες κεντρικές συνοικίες. Ενδεικτι-
κά, από το λόγο των συνεντευξιαζόμενων εκπροσώπων των δημοτικών αρχών του Δήμου Αθηναίων αναφέρθηκαν 
υψηλά επίπεδα ασφάλειας στις περιοχές που βρίσκονται «πάνω από την πλατεία της Ομόνοιας», ενώ στις περιοχές 
«κάτω από την πλατεία» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει αυξημένος φόβος» και ότι το πρόβλημα χαρα-
κτηρίζεται ως «μη άμεσα αντιμετωπίσιμο». Παράλληλα, ιδιαίτερο πρόβλημα αναφέρθηκε και για τις περιοχές του 
6ου Δημοτικού Διαμερίσματος, όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση αλλοδαπών εμπλεκόμενων σε παράνομες 
δραστηριότητες και διακίνηση ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αυτό, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια ενισχύουν το αίσθημα 
της ανασφάλειας σε κατοίκους και περαστικούς, οι οποίοι εκφράζουν το φόβο ότι θα αποτελέσουν εστίες συγκέ-
ντρωσης και αναπαραγωγής αντικοινωνικών και εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αντίθετα, οι πιο αναβαθμισμένες 
περιοχές καθώς και οι περιοχές με αυξημένη την παρουσία της αστυνομίας αναφέρονται ως περιοχές με υψηλότε-
ρα επίπεδα ασφάλειας. Στους δύο περιφερειακούς δήμους αναφέρθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους 

15  Ως κύριοι τόποι συγκέντρωσης της εγκληματικότητας αναφέρθηκαν το Κέντρο και ειδικότερα οι περιοχές γύρω από την πλατεία της 
Ομόνοιας, αλλά και κεντρικές συνοικίες, όπως λ.χ. στο 6ο και το 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα. Πρόκειται για περιοχές υποβαθμισμένες με υψηλή 
συγκέντρωση αλλοδαπών, οι οποίοι εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, αυξημένη παρουσία πληθυσμού Ρομά καθώς και διακίνηση και 
δημόσια χρήση ναρκωτικών ουσιών.
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ότι οι κάτοικοι αισθάνονται γενικά ασφαλείς16. Στην περίπτωση μάλιστα, του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ο εκπρόσω-
πος της δημοτικής αρχής υποστήριξε ότι τα αυξημένα επίπεδα ασφάλειας των κατοίκων οφείλονται στην απουσία 
τόσο στοιχείων περιβαλλοντικής και κοινωνικής υποβάθμισης στην περιοχή όσο και εγκλημάτων, όπως τα σεξουα-
λικά εγκλήματα και τα εγκλήματα του δρόμου17. 

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα “BeSecure-FeelSecure (A Holistic Risk Management Approach for 
monitoring, assessing and forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus)”18, είναι ένα και-
νοτόμο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αστεακής ασφάλειας στην πόλη του Πειραιά μέσα από το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή δράσεων και παρεμβάσεων συμμετοχικού εγκληματοπροληπτικού χαρακτήρα με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενίσχυση της διεταιρικότητας των τοπικών θεσμικών και κοινωνικών εταίρων. Το πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Urban 
Innovative Actions Initiative»19. Το συντονισμό στην κοινοπραξία του Έργου έχει ο Δήμος Πειραιά, ενώ το Εργαστή-
ριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου έχει την επιστημονική ευθύνη για το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των χωρικών και κοινωνικών δράσεων του Έργου. 

Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα, υπό το πρίσμα μιας ολιστικής προσέγγισης για την προαγωγή της αστεακής 
ασφάλειας, προβλέπει μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις σε τρία διαφορετικά επίπεδα (κοινωνικές δράσεις, 
χωρικές παρεμβάσεις20, δράσεις στον ψηφιακό χώρο) με βασικό πυλώνα για την εποπτεία των δράσεων αυτών το 

16  Όσον αφορά την εγκληματικότητα των δύο περιφερειακών δήμων, στην περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ως κύριος τόπος 
συγκέντρωσης εγκληματικότητας αναφέρθηκε το Ν. Ψυχικό, ενώ στην περίπτωση του Δήμου Κορυδαλλού, οι πιο υποβαθμισμένες περιοχές, 
στις οποίες παρατηρείται έντονη η παρουσία πληθυσμού Ρομά. 
17  Αναφορικά με τα αναλυτικά πορίσματα της ποιοτικής έρευνας βλ. Κοντοπούλου & Καραγιαννίδης, 2023 καθώς και το παραδοτέο του 
Έργου με τίτλο Έκθεση Αντεγκληματικής Πολιτικής D.1.2., το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Έργου https://urbancrime.gr/.
18  Αναλυτικότερα για το Έργο βλ. Be Secure Feel Secure – Be Secure Feel Secure (BSFS) (bsfs-piraeus.eu).
19  H πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA) αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων προτάσεων με απώτερο στόχο τη βιώσιμη αστεακή 
ανάπτυξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλ.  UIA - Urban Innovative Actions (uia-initiative.eu).
20  Οι χωρικές παρεμβάσεις στηρίζονται στην προσέγγιση της πρόληψης του εγκλήματος μέσα από τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό (Crime 
Prevention through Environmental Design). Βλ. σχετικά Crowe, 2000, Cozens & Love, 2015, Mihinjac & Saville, 2019.

https://urbancrime.gr/
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/
https://uia-initiative.eu/en
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Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας21, το οποίο επανασυστάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
υπό την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας τον Απρίλιο του 2020. 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε διαγνωστική έρευνα22 σε δείγμα κατοίκων του 2ου 
και 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Πειραιά με σκοπό την εμπειρική διερεύνηση της εγκληματικότητας, 
του φόβου του εγκλήματος και της ανασφάλειας στην πόλη. Στη βάση αυτή, μετρήθηκαν οι «τιμές βάσης» των 
δεικτών αποτελεσματικότητας του Έργου, οι οποίοι αξιολογήθηκαν σε δεύτερη φάση μετά την υλοποίηση των προ-
βλεπόμενων δράσεων και παρεμβάσεων. Παράλληλα, διεξήχθη και μια μικρότερης κλίμακας διαγνωστική έρευνα 
στους καταστηματάρχες/εργαζόμενους σε καταστήματα των ως άνω δημοτικών διαμερισμάτων.  

Όσον αφορά τη διαγνωστική έρευνα στο γενικό πληθυσμό, πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα νοι-
κοκυριών μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων (CATI) με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Η έρευνα διεξήχθη 
κατά τη χρονική περίοδο από 22 έως 24 Ιουνίου 2020  και το τελικό δείγμα ανήλθε σε 539 συμμετέχοντες (265 από 
το 2ο Δ.Δ. και 274 από το  5ο Δ.Δ.). Στο δείγμα της έρευνας υπερεκπροσωπούνταν οι γυναίκες, ενώ στην πλειονότητά 
τους οι ερωτώμενοι ήταν ηλικίας 45 ετών και άνω, παλαιοί κάτοικοι στις υπό εξέταση περιοχές, έγγαμοι ή σε σύμ-

21  Για το θεσμό των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας βλ. Ζαραφωνίτου, 2003, 2019 και Καραγιαννίδης, 2022.
22 Βλ. Ζαραφωνίτου, Μιμής, Καλαμάρας, Συνολάκης, 2022 Θυματοποίηση, ανασφάλεια & εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους κοινωνικούς 
θεσμούς: Ερευνητικά πορίσματα στο 2ο & 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Πειραιά – Be Secure Feel Secure (BSFS) (bsfs-piraeus.eu)

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/articles-el/diagnostiki-ereuna-asfaleias-piraeus-panteion/
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/articles-el/diagnostiki-ereuna-asfaleias-piraeus-panteion/
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φωνο συμβίωσης, συνταξιούχοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, με υψηλό ή σχετικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι 
Λυκείου και πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), με μέτρια έως καλή οικονομική κατάσταση23.
Τα ερευνητικά δεδομένα κατέδειξαν ένα μέτριο επίπεδο εγκληματικότητας σε συνολικό επίπεδο και ανά δημοτικό 
διαμέρισμα (Διάγραμμα 6). Παράλληλα, η πλειονότητα των συμμετεχόντων σε ερώτηση αναφορικά με την εξέλιξη 
της εγκληματικότητας στην περιοχή κατοικίας τους την τελευταία τριετία24, ανέφεραν ότι η εγκληματικότητα έχει 
παραμείνει σε σταθερά επίπεδα (Διάγραμμα 7). 
Διάγραμμα 6: Επίπεδο εγκληματικότητας στην περιοχή κατοικίας 

Διάγραμμα 7: Εξέλιξη της εγκληματικότητας στην περιοχή της κατοικίας την τελευταία τριετία

Όσον αφορά την εμπειρία άμεσης θυματοποίησης αυτή αναφέρθηκε σε ποσοστό 13,2%, με τους κατοίκους του 2ου 
Δ.Δ. να παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά θυματοποίησης (10,6%) έναντι των κατοίκων του 5ου Δ.Δ. (15,7%). 

23  Στην παρούσα ανάλυση παρουσιάζεται ένα μέρος των πορισμάτων της διαγνωστικής έρευνας.
24  Πριν το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 59 

Οι ερωτώμενοι, οι οποίοι ανέφεραν προηγούμενη εμπειρία θυματοποίησης, δήλωσαν ότι τα εγκλήματα στα οποία 
έπεσαν θύματα ήταν κυρίως κλοπές/διαρρήξεις (60,3% στο 2ο Δ.Δ. και 56,9% στο 5ο Δ.Δ.) και ληστείες (14,1% στο 
2ο Δ.Δ. και 19,6% στο 5ο Δ.Δ.). Μάλιστα, στο πλαίσιο της διασταυρωμένης ανάλυσης των μεταβλητών διαπιστώθηκε 
ότι οι ερωτώμενοι που δήλωσαν θύματα εγκληματικής ενέργειας στο παρελθόν είναι πιο πιθανό να είναι κάτοικοι 
του 5ου Δ.Δ., γυναίκες, και χαμηλού εισοδήματος. 
Στην κλασική ερώτηση για το φόβο του εγκλήματος «Πόσο ασφαλείς αισθάνεστε όταν κυκλοφορείτε μόνος/η στην 
περιοχή του Δήμου που κατοικείτε, όταν βραδιάζει», διαπιστώθηκε ότι το αίσθημα της ανασφάλειας είναι σαφώς 
χαμηλότερα σε σύγκριση με άλλες περιοχές της ελληνικής πρωτεύουσας (λ.χ. το Κέντρο της Αθήνας)25. Παράλ-
ληλα, οι κάτοικοι του 5ου Δ.Δ. ανέφεραν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι αισθάνονται ανασφαλείς συγκριτικά με τους 
κατοίκους του 2ου Δ.Δ. γεγονός, το οποίο θα μπορούσε να σχετίζεται με τα υψηλότερα ποσοστά αναφερόμενης 
θυματοποίησης στο 5ο Δ.Δ. (Διάγραμμα 8).
Διάγραμμα 8: Αίσθημα ανασφάλειας

Σε ερώτηση σχετικά με τα εγκλήματα, τα οποία προκαλούν το αίσθημα της ανασφάλειας, οι ερωτώμενοι ανέφεραν 
πρωτίστως τις κλοπές/διαρρήξεις και τις ληστείες, ενώ οι παράγοντες, οι οποίοι συνδέονται με το αίσθημα της 
ανασφάλειας ήταν κυρίως στοιχεία περιβαλλοντικής και κοινωνικής υποβάθμισης του αστεακού περιβάλλοντος, η 
ελλιπής αστυνόμευση, η απουσία υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων εγκληματικών ενεργειών, η έλλειψη προστατευ-
τικών μέτρων για τους ανηλίκους στο δημόσιο χώρο κ.ά (Διάγραμμα 9). 
Διάγραμμα 9: Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανασφάλεια 

25  Βλ. σχετικά Ζαραφωνίτου 2019 και Zarafonitou, 2011b.
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Επιπλέον, η διασταύρωση των εξεταζόμενων μεταβλητών κατέδειξε ότι οι ερωτώμενοι που ένιωθαν ανασφαλείς 
ήταν γυναίκες, μεγάλης ηλικίας, διαζευγμένοι, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος, απασχολούμενοι 
με τα οικιακά, έμποροι και συνταξιούχοι καθώς και κάτοικοι του 5ου Δ.Δ. αλλά και όσοι ανέφεραν εμπειρία προη-
γούμενης θυματοποίησης26. 
Σε ερώτηση σχετικά με την αξιολόγηση του έργου του αστυνομικού τμήματος στην περιοχή κατοικίας, οι ερω-
τώμενοι στην πλειονότητάς τους δήλωσαν ότι το έργο της αστυνομίας ήταν «Πολύ» ή «Αρκετά» αποτελεσματικό 
(Διάγραμμα 10).

Διάγραμμα 10: Αξιολόγηση του έργου του αστυνομικού τμήματος στην περιοχή κατοικίας

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι όσοι αξιολόγησαν θετικότερα το έργου του αστυνομικού τμήματος ήταν πιο 
πιθανό να δηλώνουν ότι αισθάνονται «Πολύ» ή «Αρκετά» ασφαλείς καθώς και να μην έχουν βιώσει εμπειρία προη-
γούμενης θυματοποίησης. 
Αναφορικά με τους δείκτες επίπτωσης του προγράμματος θα περιοριστούμε στην παρουσίαση των δύο εκ των 
πέντε δεικτών27. Ειδικότερα, για το δείκτη του φόβου του εγκλήματος (Διάγραμμα 11) υπολογίστηκε ως τιμή βάσης 
σχετικά με την κατηγορία αναφοράς «Υψηλή Ανασφάλεια» ποσοστό 20,2%.

26  Η εν λόγω διμεταβλητή σχέση (ανασφάλεια και εμπειρία προηγούμενης θυματοποίησης) προέκυψε ως στατιστικά σημαντική μόνο για την 
περίοδο 2020-2021.
27  Οι δείκτες, οι οποίοι αναπτύχθηκαν ήταν οι παρακάτω: (α) δείκτης αίσθησης ασφάλειας για την περιοχή κατοικίας, (β) δείκτης για το 
φόβο του εγκλήματος, (γ) δείκτης συμμετοχής των πολιτών σε προγράμματα πρόληψης της εγκληματικότητας, (δ) δείκτης για την πρόθεση 
συμμετοχής των πολιτών σε προγράμματα πρόληψης της εγκληματικότητας και (ε) δείκτης εμπιστοσύνης των πολιτών στις τοπικές αρχές. 
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Διάγραμμα 11: Δείκτης φόβου του εγκλήματος

Επιπρόσθετα, για το δείκτη αίσθησης ασφάλειας για την περιοχή κατοικίας28, η τιμή βάσης  σχετικά με την κατηγο-
ρία αναφοράς «Ασφάλεια», υπολογίστηκε ίση με 64,7% (Διάγραμμα 12). 

Διάγραμμα 12: Δείκτης ασφάλειας για την περιοχή κατοικίας

28  Ο εν λόγω δείκτης αναφέρεται στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής κατοικίας και στην ουσία αφορά την 
αίσθηση για την ασφάλεια της περιοχής. 
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Η τιμή αυτή αφορά τους κατοίκους, οι οποίοι θεωρούν ότι «Η περιοχή κατοικίας τους είναι πολύ ή αρκετά ασφαλής 
και δεν έχουν πρόθεση να μετακομίσουν ή αν μετακομίσουν μια τέτοια πρόθεση δεν αφορά λόγους που σχετίζο-
νται με την ασφάλεια της περιοχής».
Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας αξιολόγησης κατά τη 2η φάση υλοποίησης του Έργου, η τιμή των 
προαναφερόμενων δεικτών κατέδειξε μια θετική επίπτωση του Έργου στο αίσθημα της ασφάλειας των κατοίκων 
των υπό εξέταση περιοχών, καθώς και στην αντίληψή τους για την ασφάλεια της περιοχής κατοικίας τους. Ειδικό-
τερα, η τιμή του δείκτη για το φόβο του εγκλήματος μειώθηκε στο 17% (μείωση κατά -3,2%), ενώ η τιμή του δείκτη 
για την αίσθηση της ασφάλειας στην περιοχή κατοικίας αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες (65,3%).
 Αναφορικά με την συμπληρωματική διαγνωστική έρευνα σε δείγμα καταστηματαρχών και εργαζόμενων στο 2ο 
και 5ο ΔΔ Πειραιά θα αναφερθούν συνοπτικά τα βασικότερα σημεία της σε σχέση με το φόβο του εγκλήματος και 
την ανασφάλεια. Καταρχάς, επρόκειτο για μια έρευνα, η οποία διεξήχθη κατά τη χρονική περίοδο από 6 έως 10 
Ιουλίου 2020, ενώ ως προς τη μέθοδο της δειγματοληψίας, εφαρμόστηκε απλή τυχαία δειγματοληψία. Το σύνολο 
των συμμετεχόντων ανήλθε στα 100 άτομα από τα δύο προαναφερόμενα Δ.Δ. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν οι προσωπικές συνεντεύξεις (face to face), οι οποίες διεξήχθησαν στο χώρο εργασίας των καταστηματαρχών/
εργαζομένων. 
Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν στην πλειονότητά του από γυναίκες ηλικίας 45 ετών και άνω. Επιπρόσθετα, η 
πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν καταστηματάρχες, των οποίων τα καταστήματα δραστηριοποιούνταν στην 
περιοχή για πάνω από 11 έτη. 
Αναφορικά με την εξέλιξη της εγκληματικότητας την τελευταία τριετία29, διαπιστώθηκε η αντίληψη των συμμετεχό-
ντων περί σταθερότητας της κατάστασης σε ποσοστό 51% (Διάγραμμα 13).

Διάγραμμα 13: Η εξέλιξη της εγκληματικότητας κατά την τελευταία τριετία

Παράλληλα, το 44% των συμμετεχόντων ανέφερε εμπειρία προηγούμενης θυματοποίησης, με τα ποσοστά του 
2ου Δ.Δ. να εμφανίζονται υψηλότερα και τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας να κατέχουν για ακόμα μια φορά τις 
πρώτες θέσεις στην ιεράρχηση των εγκλημάτων, στα οποία αναφέρεται η εμπειρία προηγούμενης θυματοποίησης 
(Διάγραμμα 14). Όσον αφορά, μάλιστα, την πρόσληψη του κινδύνου θυματοποίησης, το 58% των συμμετεχόντων 
δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό να θυματοποιηθεί κατά τους επόμενους μήνες. 

29  Την τελευταία τριετία από το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. 
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Διάγραμμα 14: Εμπειρία προηγούμενης θυματοποίησης

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αναφορικά με την ασφάλεια της περιοχής στην οποία βρίσκεται το κατάστημά 
τους ή το κατάστημα στο οποίο εργάζονται. Τα ερευνητικά δεδομένα κατέδειξαν το μοίρασμα των απαντήσεων σε 
σχεδόν όμοια ποσοστά, με το 49% να χαρακτηρίζει την περιοχή «Πολύ ή Αρκετά Ασφαλή» και το 51% να τη χαρα-
κτηρίζει ως «Λίγο ή Καθόλου Ασφαλή» (Διάγραμμα 15).

Διάγραμμα 15: Η αίσθηση για την ασφάλεια της περιοχής όπου βρίσκεται το κατάστημα
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Αναφορικά με τις απαντήσεις ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, οι συμμετέχοντες από το 5ο Δ.Δ. χαρακτήρισαν σε με-
γαλύτερο βαθμό την περιοχή όπου βρίσκεται το κατάστημά τους ή το κατάστημα όπου εργάζονται ως «Λίγο ή 
Καθόλου Ασφαλή» συγκριτικά με τους συμμετέχοντες από το 2ο Δ.Δ. (Διάγραμμα 16).

Διάγραμμα 16: Η αίσθηση για την ασφάλεια της περιοχής όπου βρίσκεται το κατάστημα, ανά Δ.Δ.

Ως την πιο σημαντική απειλή για το κατάστημά τους ή το κατάστημα στο οποίο εργάζονται, οι ερωτώμενοι ανέφε-
ραν τις κλοπές και τις διαρρήξεις, ενώ όσον αφορά την αξιολόγηση του έργου της Αστυνομίας στην περιοχή τους, 
το 44% των συμμετεχόντων το χαρακτήρισαν ως «Πολύ» ή «Αρκετά» αποτελεσματικό. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι για την ασφάλειά τους εμπιστεύονται πρωτίστως τις διάφορες μορφές αστυνό-
μευσης, με πρώτη στην ιεράρχηση τη δράση της ομάδας ΔΙΑΣ (Διάγραμμα 17). 

Διάγραμμα 17: «Ποιους εμπιστεύεστε περισσότερο για την ασφάλειά σας;
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ΙΙΙ. Συμπεράσματα
Η παρούσα ανάλυση περιορίστηκε σε ένα μόνο μέρος των ερευνητικών πορισμάτων των δύο προγραμμάτων με 
έμφαση στο φόβο του εγκλήματος και την ανασφάλεια. Όσον αφορά την εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου 
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, προέκυψε ότι κατά την υπό εξέταση περίοδο οι κάτοικοι 
του Δήμου Αθηναίων παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά ανασφάλειας σε σχέση με τους κατοίκους των δύο περι-
φερειακών δήμων (Κορυδαλλού και Φιλοθέης-Ψυχικού). Άλλωστε, όπως προέκυψε και από την ποιοτική έρευνα ο 
Δήμος Αθηναίων (κυρίως το Κέντρο της πόλης και συγκεκριμένες κεντρικές συνοικίες) χαρακτηρίζεται ως ο πιο 
επιβαρυμένος δήμος από άποψη προβλημάτων εγκληματικότητας και περιβαλλοντικής και κοινωνικής υποβάθμι-
σης σε σύγκριση με τους δύο πιο απομακρυσμένους δήμους, ενώ τα υψηλά ποσοστά ανασφάλειας των κατοίκων 
του κέντρου της Αθήνας προκύπτουν σταθερά από όλες τις έρευνες για το φόβο του εγκλήματος, οι οποίες έχουν 
πραγματοποιηθεί από το 1998 έως και σήμερα30. Το αίσθημα της ανασφάλειας φαίνεται να συνδέεται κυρίως με 
τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας λ.χ. κλοπές/διαρρήξεις και ληστείες αλλά και με τα στοιχεία περιβαλλοντικής 
και κοινωνικής υποβάθμισης του αστεακού περιβάλλοντος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι ερωτώμενοι και στην 
ανεπαρκή αστυνόμευση. Τέλος, από τη διασταυρωμένη ανάλυση των μεταβλητών η ανασφάλεια φαίνεται να πα-
ρουσιάζει  στατιστικά σημαντική σχέση με τον τόπο κατοικίας των ερωτώμενων (κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων), 
το φύλο (γυναίκες), το εισόδημα (χαμηλό εισόδημα), την εμπειρία προηγούμενης θυματοποίησης και την αρνητική 
αξιολόγηση του έργου της αστυνομίας. 
Στο πλαίσιο της εμπειρικής διερεύνησης του φαινομένου στην πόλη του Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι στην πλειονό-
τητά τους οι κάτοικοι νιώθουν ασφαλείς, ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση η ανασφάλεια φαίνεται να συνδέ-
εται πρωτίστως με εγκλήματα όπως οι κλοπές/διαρρήξεις και οι ληστείες αλλά και με παράγοντες που αφορούν 
την υποβάθμιση του αστεακού περιβάλλοντος και την ανεπαρκή αστυνόμευση. Παράλληλα, από τη διασταύρωση 
των μεταβλητών προέκυψε ότι μεγαλύτερη πιθανότητα να αισθάνονται ανασφαλείς παρουσιάζουν οι γυναίκες, τα 
άτομα μεγάλης ηλικίας, οι διαζευγμένοι, άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος καθώς και όσοι 
έχουν βιώσει εμπειρία προηγούμενης θυματοποίησης. Επίσης, από τη διασταυρωμένη ανάλυση των δεδομένων 
προέκυψε και πάλι στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην ανασφάλεια και την αρνητική αξιολόγηση του έρ-
γου της αστυνομίας. Η εξέταση της στατιστικής σημαντικότητας των υπό εξέταση διμεταβλητών συνδέσεων, τόσο 
στην περίπτωση της εμπειρικής διερεύνησης του φόβου του εγκλήματος στους Δήμους Αθηναίων, Κορυδαλλού και 
Φιλοθέης-Ψυχικού κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης όσο και στην περίπτωση της διαγνωστικής έρευνας 
στην πόλη του Πειραιά, αναδεικνύει το ρόλο των εξηγητικών παραγόντων του φαινομένου σύμφωνα με τη θεωρία 
και την ερευνητική εμπειρία31. 
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι συμμετοχικού χαρακτήρα δράσεις και παρεμβάσεις, οι οποίες σχεδιάστηκαν 
και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος BeSecure-FeelSecure υπό την εποπτεία του επανασυσταθέντος 
Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας, φαίνεται να είχαν θετικό αντίκτυπο στη μείωση του φόβου 
του εγκλήματος και της ανασφάλειας στις υπό εξέταση περιοχές. Άλλωστε, η διαδικασία της συμπαραγωγής της 
αστεακής ασφάλειας απαιτεί τόσο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μελών της κοινότητας 
όσο και την συντονισμένη και ενεργό συμμετοχή των τοπικών θεσμικών και κοινωνικών εταίρων. Παρόλα αυτά, στην 
Ελλάδα οι συμμετοχικές μορφές πρόληψης του εγκλήματος και ενίσχυσης του αισθήματος της ασφάλειας έχουν 
περιορισμένη εφαρμογή, γεγονός το οποίο αναδεικνύει και την επιτακτική ανάγκη καλλιέργειας μιας κουλτούρας, 
η οποία θα ευνοεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις και παρεμβάσεις ολιστικού χαρακτήρα με σκοπό 
την προαγωγή της ασφάλειας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης των μελών της κοινότητας και 
εν τέλει τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής στο περιβάλλον της πόλης.  

30 Βλ. αναλυτικά Ζαραφωνίτου, 2002, 2004, 2012, Tseloni & Zarafonitou, 2008, Zarafonitou, 2011b, 2013, Ζαραφωνίτου, Κουράκης και συν. 2009, 
Ζαραφωνίτου και Χρυσοχόου, 2015,  Ζαραφωνίτου και συν. 2016, Zarafonitou & Kontopoulou, 2020.
31  Ζαραφωνίτου, 2002, 2006 και Zarafonitou, 2011b.
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ουσας, την εποχή της οικονομικής κρίσης, Πρακτικά Ημερίδας 23/11/23, στο πλαίσιο του έργου «UrbanCrime: Spatial 
aspects of crime and insecurity in the era of economic crisis: Trends, dimensions and correlations – Χαρτογράφηση 
της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί» 
[Αρ. Έργου HFRI-FM17-3898], το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και Και-
νοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος, 
153-172.
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στους κατοίκους των Δήμων Αθήνας, Φιλοθέης-Ψυχικού, Κορυδαλλού». Στο Χ. Ζαραφωνίτου (Επιστ. Ευθύνη) & Ε. 
Κοντοπούλου (Επιμ. Έκδ.), Χαρτογραφώντας την εγκληματικότητα και την ανασφάλεια στην περιφέρεια της Πρωτεύ-
ουσας, την εποχή της οικονομικής κρίσης, Πρακτικά Ημερίδας 23/11/23, στο πλαίσιο του έργου «UrbanCrime: Spatial 
aspects of crime and insecurity in the era of economic crisis: Trends, dimensions and correlations – Χαρτογράφηση 
της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί» 
[Αρ. Έργου HFRI-FM17-3898], το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και Και-
νοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος, 
137-152.

Ξενόγλωσση

Cozens P., Love T. (2015). “A review and current status of crime prevention through environmental design (CPTED)”. 
Journal of Planning Literature, 1-20.
Crowe, Τ. (2000). Crime Prevention through environmental design: Applications of architectural design and space 
management concepts. 2nd ed. Oxford UK: Butterworth-Heinemann.
Hunter, A. (1978). “Symbols of incivility: Social disorder and fear of crime in urban neighborhoods”. Paper presented 
at the 1978 meeting of the American Society of Criminology, Dallas TX, November 8-12, 1978.
Killias, M. (1990). “Vulnerability: Towards a better understanding of a key variable in the genesis of fear of crime”. 
Violence and Victims, 97-108.
Killias, M. (2001). Précis de criminologie. Staempfli Editions SA Berne.
Léauté, J., Criminologie et Pénologie. Les Cours du Droit. Paris, Cujas.
Mihinjac, M., Saville, G. (2019). “Third-generation crime prevention through environmental design (CPTED)”. Social 
Sciences, 8, 1-20.
Rosenbaum, D., Heath, L. (1990). “The psychologic of fear reduction and crime-prevention programs”. In J. Edwards 
& al. (ed.) Social Influence Processes and Prevention. N. York: Plenum, 221-247.
Sampson, R.J., Raudenbush, S.W. (1999). “Systematic social observation of public spaces: A new look at disorder in 
urban neighborhoods”. American Journal of Sociology, 105 (3), 603-651.
Tseloni, A., Zarafonitou, Ch. (2008). “Fear of crime and victimisation: A multivariate multilevel analysis of competing 
measurements”.  European Journal of Criminology, vol.5, 387-409.
Tulumello, S. (2017). “Toward a critical understanding of urban security within the Institutional Practice of Urban 
Planning: The case of the Lisbon metropolitan area”. Journal of Planning Education and Research, 37 (4), 397-410.
Van Dijk, J., Van Kesteren, J., Smit, P. (2007). Criminal victimisation in international perspective. Key findings from 



2023 (13) CRIME AND PUNISHMENT

 68 

the 2004-2005 ICVS and EU ICS. Den Haag: WODC.
Wikström, P-O H., Oberwittler, D., Treiber, K., Hardie, 
B. (2012). Breaking rules. The social and situational 
dynamics of young people’s urban crime. Clarendon 
Studies in Criminology. Oxford University Press. 
Zarafonitou, Ch. (2011a). Editorial. Fear of Crime. A 
Comparative Approach in the European Context. 
CRIMINOLOGY, Special Issue, 3-4. 
Zarafonitou, Ch. (2011b). “Fear of crime in contemporary 
Greece. Research evidence”. In Zarafonitou Ch. (Guest 
Editor). Fear of Crime. A Comparative Approach in the 
European Context. CRIMINOLOGY, Special Issue, 50-
63.
Zarafonitou, Ch. (2013). “New forms of policing and 
the feeling of (un)safety among the shopkeepers in 
Athens and Piraeus”. In A.Khun, P.Margot, M.Aebi, 
Ch.Swarzenegger, D.Jositsch, A.Donatsch, (Eds), 
Criminology, Criminal Policy and Criminal Law in an 
International Perspective, Essays in Honour of Martin 
Killias. Stampfli Verlag, Berne, 485-498.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 
το προηγούμενο τριήμερο το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Πολιτικής Φιλοσοφίας διαδικτυακά με συνδιοργανωτές 
φορείς την Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας, τον 
Σύλλογο Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» 
και τον Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας, 16-18 Δεκεμβρί-
ου 2022. Θέμα του συνεδρίου φέτος ήταν ‘Κοινωνία & 
παραβατικότητα’ και ειδικότερες θεματικές σε εύρος 
περιοχών, που εκτείνονται από τη σχέση της παραβα-
τικότητας με την ιδεολογία και την ανθρώπινη βιολογία 
μέχρι τις εκφάνσεις παραβατικότητας στο οδικό δίκτυο 
και τη σχέση της παραβατικότητας με τη μεταφυσική. 
Παλαιότεροι και νεότεροι ερευνητές και ερευνήτριες 
συναντήθηκαν σε μια γόνιμη σύζευξη του σύγχρονου 
επιστημονικού χώρου της Εγκληματολογίας με την αρ-
χαία ελληνική φιλοσοφία, γενέτειρα του πολιτικού στο-
χασμού, που αποβλέπει στην ευδαιμονία του ατόμου 
και του συνόλου και τιμά τόσο το άτομο όσο και την 
ειδικότερη και ευρύτερη κοινότητα. 
Κεντρικές εισηγήσεις με έμφαση την αντεγκληματική 
πολιτική και την πρόληψη του εγκλήματος πραγματο-
ποιήθηκαν από τον κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Ομότιμο Κα-
θηγητή Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου 
και τον κ. Νέστορα Κουράκη, Ομότιμο Καθηγητή ΕΚΠΑ, 
τακτικό Καθηγητή Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας, καθώς και από τις κ. Χριστίνα Ζαρα-
φωνίτου,  Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανε-
πιστήμιο και κ. Έλλη Ανίτση, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο γύρω από την έννοια της τιμω-
ρητικότητας και της ποινής, αλλά και από τις κ. Ηλέκτρα 
Π. Γιώτη,  Υπ. Δρ. Ποινικών Επιστημών ΕΚΠΑ, κ. Μαρία 
Π. Κρανιδιώτη,  τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ποινικών 
Επιστημών ΕΚΠΑ και κ. Πελαγία Ι. Παπανικολάου, Δρ. 
Ποινικών Επιστημών ΕΚΠΑ, όσον αφορά τα περιθώρια 
βελτίωσης στην ενεργοποίηση και λειτουργία των Το-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κατερίνα Δ. Χατζοπούλου, Δρ. Γλωσσολογίας, 
Πανεπιστήμιο του Σικάγο
Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»
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πικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας. 
Ιδιαίτερα εντυπωσιακός ήταν ο κατανοητός λόγος των 
εισηγήσεων, που παρά την υψηλή επιστημονικότητα και 
τεκμηρίωση ήταν ιδιαίτερα κατάλληλες και για μη ειδι-
κό κοινό και γενικότερα για επιστημονικά ετερογενές 
κοινό. 
Την αξονική κατεύθυνση των κεντρικών εισηγήσεων 
πλαισίωσαν εισηγήσεις από τον χώρο της Εγκληματολο-
γίας και της φιλοσοφίας, αλλά και από ποικίλες άλλες 
ερευνητικές περιοχές, από τη Θεολογία μέχρι και τα 
Καθαρά Μαθηματικά, με αντιπροσωπευτική τη συμβο-
λή του κ. Θωμά Βουγιουκλή, Ομότιμου Καθηγητή Μα-
θηματικών ΔΠΘ. 
Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινό-
τητας και εμβληματική την πρόληψη στον χώρο της 
παραβατικότητας, αλλά και την αριστοτελική επιείκεια, 
που είναι διόρθωση του νόμου (ταὐτὸν ἄρα δίκαιον καὶ 
ἐπιεικές, καὶ ἀμφοῖν σπουδαίοιν ὄντοιν κρεῖττον τὸ 
ἐπιεικές. «Είναι το ίδιο πράγμα το επιεικές και το δί-
καιο και μολονότι είναι και τα δύο καλά, το επιεικές 
είναι ανώτερο.» Ηθικά Νικομάχεια V 1137b). Τόσο η δι-
αχείριση των ανεπιθύμητων και ειδικότερα παραβατι-
κών ανθρώπινων συμπεριφορών, όσο και η αναζήτηση 
αιτιών στα φαινόμενα, κατά το κίνητρο του Δημοκρίτου 
(ἔλεγε βούλεσθαι μᾶλλον μίαν εὑρεῖν αἰτιολογίαν ἢ τὴν 
Περσῶν οἱ βασιλείαν γενέσθαι. «Έλεγε ότι προτιμούσε 
να βρει μία ερμηνεία/εξήγηση για ένα φαινόμενο παρά 
να γίνει δικό του το βασίλειο της Περσίας.» (Fragmenta 
118.2-3), είναι κατευθύνσεις που με επιτυχία διερευνή-
θηκαν στο παρόν συνέδριο με περαιτέρω προοπτικές 
συνέχειας.
Ευχαριστίες απευθύνουμε και από τη θέση αυτή στην 
Ελληνική Εταιρείας Εγκληματολογίας, τον πρόεδρο κ. 
Ιάκωβο Φαρσεδάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα 
τα εκλεκτά μέλη. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στις ακα-
δημαϊκές και ερευνητικές δράσεις, ατομικές και συλλο-
γικές, με έμφαση στην περιφρούρηση και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και περαιτέρω ενίσχυση της βασικής 
αρχαιοελληνικής φιλοσοφικής διαπίστωσης πως η αλή-
θεια είναι αγαθό.1

1  Πβ. τη θέση του Χρύσιππου, 3ου επικεφαλής της αρχαίας Στοάς: 
μηδὲν ἐγκλητὸν εἶναι μηδὲ μεμπτὸν ἐν τῷ κόσμῳ, κατὰ τὴν ἀρίστην 
φύσιν ἁπάντων παραγομένων. «Τίποτε δεν είναι αξιοκατάκριτο στον 
κόσμο. Όλα διεκπεραιώνονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.» 
(πηγή: Πλούταρχος, De Stoicorum repugnantiis 1051b 9-11).

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΥ  ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ *

του Ιακώβου Φαρσεδάκη
Ομοτίμου Καθηγητού Παντείου Πανεπιστημίου, 
Κοσμήτορος ε.τ. Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Προέδρου της 
Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, 
Μέλους του Δ.Σ. της Διεθνούς Εταιρείας 
Εγκληματολογίας, Βραβείο Beaumont-
Tocqueville

Η εγκληματικότητα αποτελεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικο-πολιτικά ζητήμα-
τα του καιρού μας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορε-
τικά, σε μια περίοδο κοσμοϊστορικών αλλαγών, κοινω-
νικο-οικονομικών κρίσεων, κρίσεων αξιών και μαζικών 
μετακινήσεων πληθυσμών, που θα ενταθούν, κατά τα 
επόμενα χρόνια, ιδίως στον χώρο της Ευρώπης, αν λη-
φθεί υπόψη και  η παρατήρηση του Albert Camus ότι η 
Ευρώπη δεν είναι παρά μια από τις χερσονήσους της 
Ασίας. 
Τα τελευταία χρόνια, διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευ-
ρώπη, παριστάμεθα μάρτυρες μιας ποσοτικά και ποι-
οτικά διαφοροποιούμενης, σε σχέση με παλαιότερες 
εποχές, εγκληματικότητας. Διαπιστώνουμε, πράγματι, 
κρούσματα εγκληματικής βίας, ολοένα ογκούμενη κα-
τάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών, εμφάνιση νέων μορ-
φών εγκλημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, αλλά και όξυνση του οργανωμένου εγκλή-
ματος, της οικονομικής εγκληματικότητας και των προ-
σβολών κατά του περιβάλλοντος.
Το απρόσωπο κράτος, η επιτάχυνση των κοινωνικών αλ-
λαγών, η γενίκευση των επιδράσεών τους στα διάφορα 
κοινωνικά συστήματα, με την διαφοροποίηση των ομά-
δων ανθρώπων, την αύξηση των λειτουργικών ομάδων, 
την ταχεία τροποποίηση των σχέσεων μεταξύ τους και 

*Προδημοσίευση της Εισήγησης στο 5ο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσο-
φίας, με θέμα “Κοινωνία και Παραβατικότητα¨ του Συλλόγου Αρχαίας 
Ελληνικήε Φιλοσοφίας  “συν Αθηνά”, 16-18 Δεκεμβρίου, 2022, Καβά-

λα-Διαδικτυακά
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την αντιπαλότητα των ανταγωνιστικών συμφερόντων, 
αλλά και οι αντιφάσεις των συγχρόνων κοινωνιών, τα 
πολιτιστικά πρότυπα που βασίζονται σε βάρβαρες και 
απάνθρωπες «αξίες», όπως ο πλουτισμός και η υλική 
μόνον εξέλιξη, ευνοούν την ανάπτυξη της εγκληματι-
κότητας, που αποτελεί τον πιο ορατό δείκτη κοινωνικής 
παθολογίας. 
H αλλαγή στο διάστημα μιας-δυο γενεών της φυσιο-
γνωμίας και του τρόπου ζωής αιώνων, η συσσώρευση 
του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η είσοδος 
μεταναστών, και μάλιστα μη νομίμων μεταναστών, ο 
κοινωνικός αποκλεισμός μεγάλων ομάδων ανθρώπων, 
τα ξενόφερτα κοινωνικά πρότυπα κλπ., έχουν οδηγήσει 
σε μια αξιόλογη ποσοτική αύξηση και σε μια ποιοτική 
χειροτέρευση της εγκληματικότητας, με την εμφάνιση 
νέων μορφών, συνοδευομένων, μάλιστα, από τη βία.
Η σημερινή εγκληματικότητα, προϊόν μιας κοινωνίας 
στην οποία οι θεσμοί, τα σύμβολα, δεν εμποδίζουν και 
δεν εξουδετερώνουν τους παράγοντες που την γεννούν 
και όπου οι μηχανισμοί αυτορρύθμισης δεν λειτουρ-
γούν έγκαιρα, ανησυχεί ολοένα και περισσότερους πο-
λίτες. Η ανησυχία συχνά μετατρέπεται σε φόβο. Αυτός 
μπορεί, με τη σειρά του, να οδηγήσει σε πανικό. Και ο 
πανικός είναι πάντα κακός σύμβουλος, ιδιαίτερα όταν 
πιέζει προς την κατεύθυνση της λήψης ολοένα και πε-
ρισσότερο κατασταλτικών μέτρων  που επιτείνουν το 
πρόβλημα, αντί να το επιλύουν.

Πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί η κατάσταση; 
Προφανώς με την άσκηση μιας σωστής Αντεγκληματι-
κής Πολιτικής, σύμφωνης με το περιεχόμενο που ο Marc 
Ancel έδινε στον όρο1. Αντεγκληματικής Πολιτικής,  που 
θα στοχεύει έγκαιρα στην εξασθένιση εκείνων των πα-
ραγόντων που τρέφουν και γιγαντώνουν την εγκληματι-
κότητα και, ταυτόχρονα, στην ενδυνάμωση εκείνων που 
την αποτρέπουν.

1  Σύμφωνα με τον ιδρυτή της Νέας Κοινωνικής Άμυνας « Η αντεγκλη-
ματική πολιτική συνιστά, από την μια μεριά, μια επιστήμη που παρα-
τηρεί την αντίδραση κατά του εγκλήματος, όπως αυτή λειτουργεί στα 
πλαίσια της θετικής πραγματικότητας και, από την άλλη μεριά, μια 
τέχνη ( με την έννοια που έχει αυτός ο όρος στη μεθοδολογική λογική 
ή με την έννοια που από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη είμαστε 
σε θέση να ορίσουμε την Πολιτική, ως την «τέχνη του κυβερνάν την 
Πόλη»), που έχει ως στόχο την έλλογη και στηριζόμενη στην επιστήμη 
αντεγκληματική αντίδραση».

Στην παρούσα Εισήγηση θα περιορισθούμε σε μια (εκ 
των πραγμάτων λόγω του διατιθέμενου χρόνου) συνο-
πτική  γενική σκιαγράφηση των τρόπων τους οποίους θα 
πρέπει τόσο η Πολιτεία, όσο και η Κοινωνία, να αναπτύ-
ξουν, προκειμένου να θέσουν κάποιους φραγμούς στην 
παρατηρούμενη ποσοτική αύξηση και ποιοτική χειροτέ-
ρευση, προς βαρύτερες μορφές, της εγκληματικότητας 
του καιρού μας. Μια σωστή Αντεγκληματική Πολιτική 
πρέπει να αναπτύσσεται, ταυτοχρόνως, σε διαφορετικά 
επίπεδα και προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Οφείλει 
να στηρίζεται σε στρατηγικές που βασίζονται στα πο-
ρίσματα των επιστημονικών ερευνών και να υλοποείται 
μέσω ειδικώς εκπονημένων προγραμμάτων βραχυπρό-
θεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στόχευ-
σης, από ειδικά καταρτισμένους ανθρώπους. Ήδη έχει 
χαθεί πολύτιμος χρόνος. Η ανάγκη για άμεση παρέμβα-
ση είναι επιτακτική.
Ένα ερώτημα τίθεται ευθύς εξ αρχής: Αν σε ένα δημο-
κρατικό Κράτος έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε όλα 
όσα ξέρουμε. Η απάντηση είναι, χωρίς καμιά επιφύλα-
ξη, αρνητική. Είναι προφανές πως υπάρχουν όρια. Αυτά 
που θέτουν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Οι αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηριχθεί η πολιτεια-
κή δράση είναι : ο σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώμα-
τα του ανθρώπου και η συμμόρφωση προς τις επιταγές 
μιας ορθής αντεγκληματικής πολιτικής.
Στο επίπεδο των αρχών όλα φαίνονται εύκολα. Εν τού-
τοις στην πράξη συναντούμε πολλά εμπόδια, αυτά που 
ο Kant αποκαλούσε «αντινομίες του πρακτικού λόγου». 
Ορισμένες θεμελειώδεις αρχές. στηριζόμενες στα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου, τα οποία έχουν οικουμενική 
αξία, έχουν την δύναμη να μας βοηθήσουν να ξεπερά-
σουμε αυτές τις αντινομίες.
Στόχοι μιας τέτοιας αντεγκληματικής πολιτικής δεν 
μπορεί παρά να είναι : η πρόληψη του εγκλήματος και 
η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες, 
η περιστολή της εγκληματικότητας μέσω , ως ultimum 
refugium, και της καταστολής της, η προστασία και ικα-
νοποίηση των θυμάτων των εγκλημάτων και η κοινωνική 
ένταξη των εγκληματιών.
Οι κατευθύνσεις τις οποίες οφείλει να ακολουθήσει 
αυτή η πολιτική δεν είναι άλλες από εκείνες που έχουν 
χαράξει, κατά καιρούς, οι σχετικές Αποφάσεις και Συ-
στάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Επιτροπής 
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για την Πρόληψη του εγκλήματος και την Ποινική Δικαι-
οσύνη του Ο.Η.Ε., τελευταίως και της Ε.Ε., καθώς και οι 
συναφείς Διεθνείς Συμβάσεις, ενώ τα μέσα, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα 
στην κοινωνκή πραγματικότητα.
Για να υπάρχουν ελπίδες επιτυχίας, απαιτείται :

1.	 να συνειδητοποιηθεί ότι το ζήτημα της εγκλη-
ματικότητας αφορά όλους τους πολίτες και δεν 
είναι υπόθεση μόνο του κράτους. Η Πολιτεία, 
ασφαλώς, έχει την κύρια ευθύνη και τον πρώτο 
λόγο. Οφείλει να δημιουργεί τα πλαίσια δρά-
σης, να χαράσσει γενικές κατευθύνσεις, να 
συντονίζει τις προσπάθειες όλων. Γιατί, πραγ-
ματικά, μόνο με συνολική, συλλογική δράση 
μπορούμε να αναμένουμε ότι θα περισταλεί 
και ελεγχθεί η εγκληματικότητα. Οφείλουμε 
να ενεργοποιηθούμε και να συνεργασθούμε 
όλοι και μέσα στα πλαίσια του κράτους – όπου 
τούτο είναι εφικτό- και σε επίπεδο κοινότητας. 
Σημαντικός, για αυτό το λόγο, είναι ο ρόλος ο 
οποίος θα πρέπει να αναληφθεί από την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες 
πρέπει να κληθούν να μετάσχουν σε αυτή την 
προσπάθεια, να ενθαρρυνθούν και ενισχυθούν 
καταλλήλως, για να αναπτύξουν ειδικές υπηρε-
σίες, παραλλήλως με τη χρησιμοποίηση εθελο-
ντών. Είναι απολύτως αναγκαία η συνεργασία 
των φορέων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου 
(αστυνομίας, εισαγγελίας, δικαστηρίων, υπη-
ρεσίας επιμελητών ανηλίκων και υπηρεσίας 
επιμελητών κοινωνικής αρωγής, σωφρονιστι-
κών υπηρεσιών) με εκείνους του άτυπου κοινω-
νικού ελέγχου (οικογένεια, σχολείο, εκκλησία, 
ΜΜΕ κλπ). Η Πολιτεία οφείλει να δημιουργή-
σει τις προϋποθέσεις και να εξεύρει τα μέσα 
για την ενεργητική συμμετοχή των πολιτών, 
τόσο στην επεξεργασία, όσο και στην εφαρμο-
γή της αντεγκληματικής πολιτικής.

2.	 Να επιδιωχθεί μια ολοκληρωτική αλλαγή του 
τρόπου προσέγγισης του εγκληματικού ζητήμα-
τος. Βάση της αντιμετώπισης του θα πρέπει να 
αποτελέσει η πρόληψη, ιδιαίτερα η κοινωνική. 
Σε περίπτωση αποτυχίας της επιβάλλεται, βέ-

βαια, η αποτελεσματική καταστολή του εγκλή-
ματος και η σύμφωνη με τις βασικές αρχές 
ενός κράτους δικαίου μεταχείριση των εγκλη-
ματιών. Η σημερινή κατάσταση ανισορροπίας 
που υπάρχει, μεταξύ ενός υπερανεπτυγμένου 
– και, παρά ταύτα, αναποτελεσματικού – τομέα 
κρατικής καταστολής και ενός, περιορισμένου, 
τομέα πρόληψης της εγκληματικότητας, πρέ-
πει να παύσει να υπάρχει. Το γνωστό γράφημα2 
που περιλαμβάνεται στην Έκθεση του Συμβου-
λίου της Ευρώπης για τον χρόνο και την απο-
τελεσματικότητα της πολιτειακής παρέμβασης 
είναι αρκετά γλαφυρό.

Η κύρια προσπάθεια πρόληψης, όπως είναι 
φυσικό, πρέπει να καταβληθεί στον χώρο των 
νέων. Αν χαθεί η μάχη σε αυτόν, πολύ λίγα 
πράγματα μπορούν να γίνουν στη συνέχεια. 
Γνωρίζουμε πως οι συνθήκες της ζωής παρεμ-
βαίνουν στη διαδικασία κοινωνικοποίησης, πως 
οι συμπεριφορές εξαρτώνται από τις περιστά-
σεις, τη φύση και την ποιότητα των κοινωνικών 
σχέσεων, πως οι νέοι – κοινωνιολογικά- είναι 
εκείνοι που επηρεάζονται περισσότερο από τις 
κοινωνικές αλλαγές και τις κάθε λογής κρίσεις 
(κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, πολιτισμι-
κές). Οι κοινωνικοπολιτικές επιδράσεις είναι 
ισχυρότερες στη νεαρή ηλικία και συχνά τους 
οδηγούν σε μία μη ελεγχόμενη επιθετικότητα, 
η οποία δημιουργείται από την εξασθένιση των 
διαπροσωπικών σχέσεων, ιδιαίτερα όταν δεν 
τους προσφέρονται τα αναγκαία αντισταθμί-
σματα και όταν τα υπάρχοντα κοινωνικά πρό-
τυπα είναι αρνητικά. Αυτό το κενό οφείλει να 
καλύψει μια σωστή αντεγκληματική πολιτική.

Με βάση την Πρόληψη, η πολιτειακή δράση πρέπει να 
αναπτυχθεί σε τρία επίπεδα : Σε ένα πρώτο, γενικό, που 
απευθύνεται σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Σε αυτό το 
επίπεδο η παρέμβαση έχει ως στόχο την τροποποίηση 
των όρων του ευρύτερου φυσικού και κοινωνικού περι-
βάλλοντος και σε αυτήν εντάσσονται όλα τα αναγκαία 
για αυτό το σκοπό πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, 

2  Παράθεση του, Βλ. στο τέλος του κειμένου.
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πολιτιστικά γενικά μέτρα για την ικανοποίηση στοιχειω-
δών αναγκών του κάθε πολίτη (στέγασης, υγείας, εκπαί-
δευσης, εργασίας κλπ). Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όπου 
επιχειρείται η έγκαιρη επισήμανση τυχόν υπαρχόντων 
προβλημάτων μειονεκτούντων ατόμων ή/και ομάδων 
και η παρέμβαση στη ζωή τους, όταν πιθανολογείται 
βασίμως πως κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην παράβα-
ση του ποινικού νόμου, εξαιτίας της κατάστασης στην 
οποία βρίσκονται που τα καθιστά εξαιρετικά ευάλω-
τα στην επίδραση των εγκληματογόνων παραγόντων . 
Σε αυτό το επίπεδο αναπτύσονται επιπλέον και ειδικά 
κοινωνικο-παιδαγωγικά μέτρα αρωγής και προστασί-
ας. Τέλος, σε ένα τρίτο επίπεδο – στην περίπτωση που 
βρισκόμαστε μπροστά σε ήδη εγκληματήσαντα άτομα 
– ενεργοποιούνται μέτρα κοινωνικού ελέγχου, τα οποία 
στοχεύουν στην πρόληψη της υποτροπής.
Όλα αυτά, βεβαίως, πρέπει να υλοποιούνται μέσω ειδι-
κών προγραμμάτων ενιαίας κατεύθυνσης, συνδυασμέ-
νων μεταξύ τους, στα οποία θα πρέπει να κληθούν να 
ενεργοποιηθούν άτομα με ζήλο και διάθεση προσφο-
ράς, εφοδιασμένα με τις απαιτούμενες επιστημονικές 
γνώσεις. Τα προγράμματα αυτά, παραλλήλως, πρέπει 
να βασίζονται, αλλά και να επιζητούν την ευρύτερη 
δυνατή συμμετοχή των πολιτών, πολιτώοι οποίοι έχουν 
τύχει κατάλληλης  Παιδείας και όχι μιας τυπικής μόνο 
εκπαίδευσης. Η δημιουργία νέων υπηρεσιών και νέων 
θεσμών, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων, 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτών 
των προγραμμάτων.
Εξάλλου, ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί, μέσω και της 
δημιουργίας νέων υπηρεσιών – και στον χώρο της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης - για την προστασία και αρωγή των 
θυμάτων των εγκλημάτων. 
Εξειδικευμένοι τομείς, ( ενδεικτικώς αναφερόμενοι), 
στους οποίους επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτη-
τα, με τη λήψη μέτρων και χρησιμοποίηση μέσων (όπως : 
ανάπτυξη υπηρεσιών σωστής και έγκαιρης ενημέρωσης, 
δημιουργία κέντρων υποδοχής, λήψη μέτρων τεχνικής 
προφύλαξης, ανάπτυξη εναλλακτικών προγραμμάτων, 
λήψη διοικητικών μέτρων, παροχή οικονομικών κινή-
τρων κ.ά., κατά περίπτωση) είναι εκείνοι του οργανωμέ-
νου εγκλήματος, της οικονομικής εγκληματικότητας και 
αυτής που αναπτύσσεται μέσω του διαδικτύου, της δι-
ακίνησης και κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών, της 

προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας των 
καταναλωτών, της παράνομης διακίνησης προσώπων, 
της προστασίας της νεότητας, της ενδοοικογενειακής 
βίας, ειδικών μορφών βίαιης εγκληματικότητας, κλπ).
Για την άσκηση της προαναφερθείσας πολιτικής απα-
ραίτητοι όροι, οι οποίοι πρέπει να εξασφαλισθούν, είναι 
:
α. η σωστή επιλογή, εκπαίδευση, συνεχής επιμόρφωση 
και ορθολογική οργάνωση όλων των φορέων και οργά-
νων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος.
β.  η δημιουργία της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδο-
μής στις υπηρεσίες του επίσημου κοινωνικού ελέγχου 
του εγκλήματος.
γ.    η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας.
δ.  η ανάπτυξη της εγκληματολογικής έρευνας, τόσο 
μέσα στα πλαίσια των υπαρχόντων εθνικών και πανε-
πιστημιακών ερευνητικών κέντρων, όσο και μέσα στα 
πλαίσια εκείνων που, επιτέλους, οφείλουν να ιδρυθούν 
σε κρίσιμα Υπουργεία (τουλάχιστον στα Υπουργεία Δι-
καιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και 
Παιδείας).
ε.   η νομοθετική μεταρρύθμιση στον χώρο του ουσια-
στικού και του δικονομικού δικαίου.
Η απονομή της ποινικής δικαιοσύνης πρέπει να είναι τα-
χεία και αποτελεσματική. Οι παρατηρούμενες καθυστε-
ρήσεις δεν περιφρουρούν το κύρος της. Είναι αναγκαίο 
να ληφθούν μέτρα για την περιστολή αυτών των καθυ-
στερήσεων, χωρίς να βλαβούν θεμελιώδη δικαιώματα 
των εμπλεκομένων στις ποινικές δίκες προσώπων. Ας 
θυμηθούμε, σχετικά,  την αριστοτελική προειδοποίηση 
: «ουδέν όφελος, γίνεσθαι μεν δίκας περί των δικαίων, 
ταύτας δε μη λαμβάνειν τέλος» (Πολιτικά, 1322 α)
Εξάλλου, είναι επιτακτική ανάγκη να αποκαθαρθεί η νο-
μοθεσία - η οποία έχει ανάγκη και κωδικοποίησης – από 
ένα σημαντικό αριθμό ασκόπων ποινικών διατάξεων, 
τις οποίες αγνοούν ακόμη και οι δικαστές που καλού-
νται να τις εφαρμόσουν, πολύ περισσότερο οι πολίτες 
προς τους οποίους απευθύνονται. Αυτό σημαίνει ευρεία 
απεγκληματοποίηση συμπεριφορών . Ο έλεγχος αυτών 
μπορεί και επιβάλλεται να γίνεται από άλλα εξωποινικά 
(διοικητικά, κ.ά) συστήματα ελέγχου – μια και η σημε-
ρινή τραγελαφική κατάσταση της ποινικοποίησης σχε-
δον κάθε «παρεκκλίνουσας» συμπεριφοράς, όχι μόνο 
οδηγεί σε καθυστερήσεις στην απονομή της ποινικής 
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δικαιοσύνης, λόγω υπερφόρτωσης των δικαστηρίων με 
χιλιάδες «υποθέσεις», αλλά και νοθεύει και περιπλέκει 
τα πράγματα, αφού, εκτός των άλλων, η ποινική κύρω-
ση που θα έπρεπε να προβλέπεται και να επιβάλλεται 
μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις, χάνει μεγάλο μέρος της 
αξιοπιστίας και σημασίας της στη συλλογική συνείδηση 
των πολιτών.
Τέλος, για τη μεταχείριση των δραστών εγκλημάτων 
και την κοινωνική τους ένταξη στην ελεύθερη κοινωνία, 
πρέπει να ληφθούν σημαντικά μέτρα. Έμφαση πρέπει 
να δίνεται – όπου είναι εφικτό- στην εξωιδρυματική με-
ταχείριση και στην ημιελεύθερη διαβίωση, με ανάπτυξη 
των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων έκτισης της ποι-
νής (εργασία προς όφελος της κοινότητας, δοκιμασία 
υπό επιμέλεια κλπ), καθώς, επίσης, της διαμεσολάβη-
σης – δικαστικής και κοινωνικής – και των άλλων τρόπων 
εξωδικαστικής ρύθμισης των συγκρούσεων. Η φυλακή 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως το έσχατο μέσον, 
όταν δεν μπορεί να αποφευχθεί. με στόχο την προώθη-
σή των εγκλείστων, μετά την αποφυλάκιση τους, προς 
απασχολήσεις νόμιμες, μέσα στα πλαίσια του κοινωνι-
κού καταμερισμού εργασίας, μέσω μιας ιδιότητας και 
ενός ρόλου κοινωνικώς αποδεκτού.
Αυτά όλα σημαίνουν πως απομένουν πολλά να γίνουν. 
Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα πρέπει, επιτέλους, να αντιμε-
τωπισθεί με υπευθυνότητα.

Γράφημα στην Απόφαση  (78)62 του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης, για  την Transformation sociale et la délinquance 
juvenile, Strasbourg, 1978, σελ.62

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ1

Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο2 
 Έλλη Ανίτση, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο3

Α’ ΜΕΡΟΣ
Για τους υπέρμαχους της ανταπόδοσης η τι-

μωρία δεν αποτελεί το μέσον για την επίτευξη κάποιου 
άλλου στόχου της ποινής αλλά τον ίδιο το στόχο της4. 
Βάσει της καντιανής φιλοσοφικής προσέγγισης, η αντα-
πόδοση  συγκεκριμενοποιείται μέσα από δύο αξιώματα: 
ότι μόνο οι εγκληματίες μπορούν να τιμωρηθούν και ότι 
όλοι οι εγκληματίες πρέπει να τιμωρηθούν5. Η ιδέα του 
‘χρέους’ που κάποιος οφείλει να πληρώσει ενσαρκώθη-
κε αρχικά, μέσα από το ιουδαϊκό ‘οφθαλμός αντί οφθαλ-
μού’, το νόμο του αντιπεπονθότος6 ή της ταυτοπάθειας 
και το ρωμαϊκό lex talionis. Στο πλαίσιο αυτό, η ηθικότη-
τα της τιμωρίας που οφείλει να υποστεί ο εγκληματίας 
δεν βασίζεται στο χρέος του μόνο απέναντι στο θύμα 
αλλά απέναντι στην ευρύτερη κοινωνία7. 

1 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της εισήγησης των συγγραφέων στο 5ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας, 16-18 Δεκεμβρίου 2022. Διορ-
γάνωση Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας, Σύλλογος Αρχαίας Ελ-
ληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ», Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας 
(διαδικτυακά).
2  A’ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
3  Β’ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
4  T. Newburn (2007). Criminology. Willan Publ., Devon, Cullompton, 
p.524.
5  M. Summer (2006). Λήμμα: “Retribution”. In E.McLaughlin & J.
Muncie (Eds), The Sage dictionary of Criminology. Sage Publ., Lon-
don-California-N.Delhi, p.362.
6  Το αντιπεπονθός (=αμοιβαιότητα) είναι παράγωγο του ρήματος 
αντιπάσχω που σήμαινε «υποφέρω με τη σειρά μου», «παθαίνω κακό 
μετά από κακό που προξένησα», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-
Μπριτάννικα, 1996, τ.10ος, σ.421.
7  Α. Μαραγκοπούλου (1984). Εγχειρίδιο Εγκληματολογίας. Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σ. 60.
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Κατ’ αυτό τον τρόπο η αποκατάσταση της δι-
καιοσύνης επιδιώκεται «με την ανταπόδοση του εγκλη-
ματικού κακού με  άλλο ισάξιο» και η  εξιλέωση και η 
μετάνοια που «επέρχονται με την τιμωρία» συνδέουν 
τη ‘λειτουργία’ της ανταπόδοσης με την αιτία της ποι-
νής, εφόσον ο εγκληματίας τιμωρείται «επειδή έσφα-
λε»8. Η ανταπόδοση (retribution) αναφέρεται, άρα, στο 
παρελθόν (δηλαδή στο κακό που προξένησε ο εγκλη-
ματίας) και ως εκ τούτου διακρίνεται από τις μεταγε-
νέστερες τελολογικές προσεγγίσεις της αναμόρφωσης 
(rehabilitation) και της αποτροπής μέσα από τη γενική 
και ειδική πρόληψη (deterrence), οι οποίες εστιάζουν 
στις συνέπειες της επιβολής της ποινής, μέσα από μια 
προβολή στο μέλλον9. 

Το jus puniendi10 απασχόλησε την ελληνική 
σκέψη της κλασικής Αθήνας κατά την οποία η ποινή 
«δεν αποτελούσε μιαν απλή εκδίκηση αλλά είχε ως 
στόχο την επίτευξη κάποιου κοινωνικού οφέλους»11. 
Στα Ηθικά Νικομάχεια, στο κεφάλαιο «Περί του δικαί-
ου των αντιποίνων», ο Αριστοτέλης αποδίδοντας στους 
Πυθαγόρειους τον ορισμό του δικαίου ως «ανταπόδο-
σιν εις τους άλλους εκείνου, το οποίον επάθαμεν παρ’ 
αυτών» εκφράζει την αντίθεσή του υποστηρίζοντας ότι 
«το δίκαιον των αντιποίνων δεν συμφωνεί ούτε με την 
διανεμητικήν ούτε με την διορθωτικήν δικαιοσύνην»12. 
Θεωρώντας το άδικο ως ‘ανισότητα’ ορίζει τη δικαιοσύ-
νη ως ‘ισότητα’ μεταξύ των δύο και, άρα, 

8  Η. Δασκαλάκης (1985). Μεταχείριση εγκληματία. Α.Σάκκουλας, 
Αθήνα-Κομοτηνή, σ.8.
9  Το Α’ Μέρος της εισήγησης βασίζεται στη μελέτη της γράφουσας: 
Χ. Ζαραφωνίτου (2011). Από την ανταποδοτική στην αποκαταστατική 
δικαιοσύνη: τιμωρητικότητα ή άμβλυνση των συγκρούσεων;", στο Η 
Εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Επετειακό Συ-
νέδριο για τα 30 χρόνια της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, Δ/
νση έκδ. Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, σσ. 115-129.
10  Ο Πανούσης αναφέρεται στο «δίκαιον του κολάζειν», το οποίο 
ως «αρχή των ποινών» αποτελεί απαράβατο όρο συντήρησης της 
κοινωνίας και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Γ. Πανούσης 
(2008). Καθ΄υπερβολήν. Χρήσεις και καταχρήσεις. Νομική Βιβλιοθή-
κη, Αθήνα, σ.21.
11  Ι. Φαρσεδάκης (1990). Η εγκληματολογική σκέψη. Απ’ την αρχαιότητα 
ως τις μέρες μας.  T.Α΄, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, σ.18., J. Farsédakis 
(1994). «La question criminelle à Athènes à l’époque classique. Idée et 
réactions». Αντιχάρισμα στη μνήμη του Καθηγητού Ιωάννου Κ.Παπαζα-
χαρίου, Τ.Β΄. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, σ. 1032.
12  Φαρσεδάκης, 1990, όπ.παραπ. σ.68

το «επανορθωτικόν δίκαιον θα ήτο μεσότης με-
ταξύ της ζημίας και του κέρδους»13. Ο στόχος αυτός θα 
επιτευχθεί μέσα από το «δίκαιον της ανταποδόσεως» 
με την προϋπόθεση ότι η ‘ισότης’ θα ορισθεί κατά την 
έννοια της αναλογίας και η ‘αμοιβαιότης’ σύμφωνα με 
την αναλογία αυτή14. Και ο Πλάτωνας, στον Πρωταγόρα, 
αποκλείει από την ποινή τη σκοπιμότητα της αντεκδίκη-
σης αποδίδοντάς της αποκλειστικά τη λειτουργία διδα-
σκαλίας της αρετής τόσο στο άτομο που παρανόμησε 
όσο και στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας.15 

Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, η ανταπόδοση ως 
αντεκδίκηση αντιτίθεται στην ίδια την έννοια της ποι-
νής, η οποία θέτει ως προϋπόθεση την παρέμβαση της 
πολιτείας μεταξύ του δράστη και του θύματος16 και η φι-
λοσοφία της ποινής που αντανακλά στοιχεία αντεκδίκη-
σης και ‘μεταφυσικού εξιλασμού’ μέσα από την επιβολή 
τιμωρίας, «δεν μπορεί να έχει θέση σε μια δικαιοκρα-
τούμενη κοινωνία»17. Το γεγονός, επίσης, ότι στηρίζεται 
στη μέτρηση της βλάβης/ζημίας που προξένησε ο δρά-
στης με την πράξη του χωρίς τη δυνατότητα εξατομί-
κευσης της ποινής, μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές 
αδικίες δεδομένων των συνθηκών τέλεσης του εγκλή-
ματος που δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

Ο αριθμητικός υπολογισμός της ανταπόδοσης 
από τον J.Bentham στόχευε στην καθιέρωση ενός ορ-
θολογικού ποινικού συστήματος που θα αντικαθιστούσε 
το προγενέστερο καθεστώς των αυθαίρετων και απάν-
θρωπων ποινών. Τα αποτελέσματα δεν υπήρξαν ωστόσο 
τα αναμενόμενα. Είναι ενδεικτικό ότι ο πρώτος μετα-
επαναστατικός γαλλικός ποινικός κώδικας χαρακτηρί-
σθηκε από υπερβολές λόγω ακριβώς της προσήλωσης 
στην αρχή του ακριβούς καθορισμού της ποινής από το 
νομοθέτη και την απουσία ελεύθερης εκτίμησης από 
πλευράς του δικαστή, αδυναμία που διορθώθηκε από 
τον ποινικό κώδικα του 1810 ο οποίος καθιέρωνε μόνο 
το ανώτατο και κατώτατο όριο της ποινής, 

13  Το ίδιο, σ.66.
14  Το ίδιο, σ.69.
15  Ου. Κυριακοπούλου (2008). «Η εγκληματοπροληπτική λειτουργία 
της ποινής στο έργο ‘ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ’ του Πλάτωνα. Σύγχρονες προε-
κτάσεις». The art of crime: www.theartofcrime.gr, τ.9.
16  G. Kellens (2000). Punir. Pénologie & droit des sanctions pénales. 
Éditions juridiques de l’Université de Liège, Liège, p.16.
17  N. Κουράκης (2008). Θεωρία της ποινής. Μια εισαγωγή. Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σ.66.
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επιτρέποντας στον εφαρμοστή του ποινικού 
νόμου να εξατομικεύσει.18

Από την πλευρά της, η αναμόρφωση 
(rehabilitation) του εγκληματία ως βασική σκοπιμότητα 
της ποινής, αποτέλεσε την  κυρίαρχη ποινική φιλοσοφία 
μετά το β΄παγκόσμιο πόλεμο. Εστιάζοντας στους πα-
ράγοντες που οδήγησαν τον εγκληματία στη διάπραξη 
του εγκλήματος, η προσέγγιση αυτή έθεσε ως στόχο την 
αντιμετώπιση με κοινωνικοθεραπευτικές επεμβάσεις 
που δεν είχαν τιμωρητικό χαρακτήρα εφόσον γίνονταν 
‘για το καλό του’19. Συνδυασμένη με την κοινωνική επα-
νένταξη20, που χαρακτήρισε το προνοιακό/θεραπευτικό 
πρότυπο της μεταπολεμικής περιόδου, έθεσε ως υπο-
χρέωση της πολιτείας τη βελτίωση και αποκατάσταση 
του εγκληματία. 

Ο έντονα εξατομικευμένος χαρακτήρας της 
μεταχείρισης21, σε συνδυασμό με την απροσδιοριστία 
των επιβαλλόμενων ποινικών κυρώσεων δημιούργησε, 
ωστόσο, το πλαίσιο άσκησης έντονης κριτικής από 

18  Δασκαλάκης (1985), ό.π., σ.8.
19  Newburn (2007), ό.π., p. 521
20  Σύμφωνα με τον Αλεξιάδη «το κοινωνικό κράτος επεμβαίνει και 
με πατρική φροντίδα  μεριμνά διαμέσου του ποινικού/σωφρονιστικού 
συστήματος για την απομάκρυνση αυτών των κακών παραγόντων, την 
προφύλαξη του ατόμου στο μέλλον και την αναμόρφωση και επανα-
κοινωνικοποίησή του στο παρόν». Στ. Αλεξιάδης (2001). Σωφρονιστική. 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σ.83. Ενδεικτικός είναι και 
ο ορισμός του Δασκαλάκη  για  τη “μεταχείριση” που «…σημαίνει τους 
τρόπους και τα μέσα δράσης πάνω στον εγκληματία με σκοπό την 
άσκηση επίδρασης στη συμπεριφορά του και γενικώτερα στον τρό-
πον της ζωής του, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωσή του και η κοινωνική 
του αποκατάσταση». Δασκαλάκης (1985), ό.π.,σ.1.
21  Ο όρος “μεταχείριση” αποδίδει στα ελληνικά τον αγγλικό όρο 
“treatment” και τον αντίστοιχο γαλλικό “traitement”, οι οποίοι εμπε-
ριέχουν την έννοια της θεραπείας. Το μοντέλο της “μεταχείρισης”  

εντάσσεται στο ευρύτερο της  “αναμόρφωσης” (rehabilitation) και 
εστιάζει στην εξατομικευμένη εργασία με τον εγκληματία που στο-
χεύει στη μείωση της εγκληματικής του δραστηριότητας. C. Holin 
(2006).  Λήμμα: “Rehabilitation”. In E.McLaughlin & J.Muncie (Eds), 
The Sage dictionary of Criminology. Sage Publ., London-California-N. 
Delhi, p.347.
Ο Garland αναφέρεται σ’ αυτό με τον όρο “penal-welfarism” που απο-
δίδεται στα ελληνικά ως “ποινικο-προνοιακό”. D. Garland (2001).  The 
culture of control. Crime and social order in contemporary society.  
Oxford University Press, Oxford p.53.

τις αρχές ήδη της δεκαετίας του 197022. Το μοντέλο 
αυτό δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα, το 1974, όταν ο 
R.Martinson δημοσίευσε το άρθρο του “What works in 
prison reform?”, επιβεβαιώνοντας και ερευνητικά πλέ-
ον, την αποτυχία του μοντέλου της μεταχείρισης/ανα-
μόρφωσης και διατυπώνοντας το συμπέρασμα πως «με 
λίγες μεμονωμένες εξαιρέσεις οι αναμορφωτικές προ-
σπάθειες που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα δεν είχαν αξιο-
πρόσεκτα αποτελέσματα στην υποτροπή»23. Ωστόσο, η 
κριτική αυτή δεν έθεσε σε αμφισβήτηση τη θεωρητική 
βάση του προνοιακού μοντέλου της αναμόρφωσης, σε 
αντίθεση με εκείνη που προερχόταν από τους νεοσυ-
ντηρητικούς, με αντιπροσωπευτικότερο τον J.Q.Wilson, 
ο οποίος «ήταν περιφρονητικός για τις προσπάθειες 
μείωσης του εγκλήματος μέσα από κοινωνικά προγράμ-
ματα ή οικονομική αναδιανομή»24. 

Η άποψη του “nothing works” στο ποινικό σύ-
στημα συνοδεύτηκε από την πλήρη εγκατάλειψη της 
θεωρητικής βάσης του προνοιακού μοντέλου (welfare) 
και σηματοδότησε τη στροφή προς πιο ουδέτερα ποινο-
λογικά πρότυπα, βασισμένα στη μετάπειση (dissuasion) 
ή στην αποτροπή (deterrence) μέσω της ποινής25. Στο 
πλαίσιο αυτό, «η αποκατάσταση του ατόμου και η κοι-
νωνική επανένταξη αντικαταστάθηκαν, ιδίως στις ΗΠΑ 
και τη Μεγάλη Βρετανία, από την εξουδετέρωση, την 
αποτροπή και τη διαχείριση των κινδύνων»26.

22  Η Έκθεση της American Friends Service Committee  “Struggle 
for Justice” (1971) ασκούσε έντονη κριτική στον εξατομικευμένο χα-
ρακτήρα της μεταχείρισης και υποστήριζε ότι οδηγεί σε αδικίες λόγω 
της μεγάλης διακριτικής ευχέρειας των δικαστικών αρχών, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση των απροσδιόριστων αποφάσεων.  P. Landreville & G. 
Lemire (1985). « Les mesures pénales». In D.Szabo & M.LeBlanc (Eds),  
La Criminologie empirique au Québec. Les presses universitaires de 
Montréal, 325-353. Βλ. και X. Ζαραφωνίτου (2004). Εμπειρική Εγκλη-
ματολογία, β΄έκδ., Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 220επ. 
23  Garland (2001), ό.π., p.58.
24  Ο Garland αναφέρεται στο βιβλίο του J.Q. Wilson (1983). Thinking 
about crime. Vintage Βooks, N. York. Για την νεοσυντηρητική προσέγ-
γιση του  Wilson βλ. Garland (2001), ό.π., p.59. Βλ. επίσης Τ. Τζαννετά-
κη (2006). Ο νεοσυντηρητισμός και τη πολιτική της μηδενικής ανοχής. 
Μια κριτική θεώρηση των θέσεων του J.Q. Wilson. Α.Σάκκουλας, Αθή-
να-Κομοτηνή.
25  Ζαραφωνίτου (2004), ό.π., σ.221.
26  P. Landreville (2005). «Από την κοινωνική ένταξη στη διαχείριση 
των κινδύνων; Οι πολιτικές και οι πρακτικές στο κεφάλαιο των ποι-
νών», μτφρ. Α. Μαγγανάς. Ποινική Δικαιοσύνη, 12, σ.1462.
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Τη δεκαετία του ’80, εγκαινιάστηκαν, ωστόσο, 
μια σειρά καινοτομίες του τύπου “short, sharp, shock”  
στη Μ. Βρετανία ή “boot camps” στις ΗΠΑ, οι οποίες 
εφαρμόστηκαν πειραματικά αλλά χωρίς ιδιαίτερη απο-
τελεσματικότητα και διάρκεια. Μακροβιότερο αποδεί-
χθηκε το αμερικάνικο μέτρο “three strikes and you’re 
out”, το οποίο βασίζεται στην αυστηρότερη αντιμετώπι-
ση ανάλογα με την προηγηθείσα υποτροπή του δράστη 
και οδηγεί σε παραδειγματικά αυστηρή ποινή όταν δια-
πράττεται τρίτο κατά σειρά ποινικό αδίκημα. Η αποτε-
λεσματικότητα του μέτρου αυτού δεν έχει αποδειχθεί. 
Αντίθετα, έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις στις οποίες 
μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολές27.

Είναι προφανές ότι την εξέλιξη των πραγμά-
των επηρέασε ιδιαίτερα η πολιτικοποίηση του εγκλή-
ματος και της αντιμετώπισής του, η οποία οδήγησε σε 
επιλογές μιας κατ’ εξοχήν εκφραστικής, συμβολικής και 
δημαγωγικής δικαιοσύνης, με συνέπεια την αύξηση του 
αριθμού των εγκλείστων σε σημείο ώστε σήμερα να 
υπάρχουν πάνω από δύο εκατομμύρια κρατούμενοι στις 
αμερικανικές φυλακές και πάνω από πέντε εκατομμύ-
ρια να εκτίουν μη στερητικές της ελευθερίας ποινές28. 

Η πολιτικοποίηση του εγκληματικού προβλή-
ματος βασίστηκε σε σημαντικό βαθμό στην αμφισβήτη-
ση της κρατικής ικανότητας  για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προβλημάτων που ήταν εντονότερη μεταξύ 
των πολιτών που εξέφραζαν αισθήματα ανασφάλειας 
και φόβου του εγκλήματος29. Στη βάση αυτή η συζήτη-
ση επικεντρώνεται στη ‘νέα τιμωρητικότητα’30, η οποία 
έχει επηρεάσει το σύνολο της αντεγκληματικής πολιτι-
κής των δυτικών κοινωνιών, αλλά παραμένει, ακόμα και 
σήμερα κατ’ εξοχήν αμερικανικό φαινόμενο. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του θύματος γίνεται 
ιδιαίτερα σημαντικός αλλά και αμφίσημος. Παράλληλα, 
αρχίζουν να δραστηριοποιούνται και οι διεθνείς 

27  Newburn (2007), ό.π., σ.520.
28  Το ίδιο, σ.535
29  Χ. Ζαραφωνίτου (2009). «Ο Φόβος του εγκλήματος»,  στο Π.Πά-
γκαλος & Στ.Αλιφραγκής (Επιμ.), Υπερβαίνοντας το φόβο. Μια συλλο-
γή κειμένων που βασίστηκε στο CityLab 2019_ ΦΟΒΟΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-
ΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΗ που πραγματοποιήθηκε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τε-
χνών, στις 26-9-19. CityLab και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, 
Απρίλιος 2022 (σ.σ.220-235).
30  J. Pratt, D.Brown, M.Brown, S. Hallsworth & W. Morrison (Eds), 
(2005), The new punitiveness. Willan Publ., Cullompton.

οργανισμοί προς την κατεύθυνση της προστασίας των 
δικαιωμάτων των θυμάτων31 και υιοθετήθηκαν μια σειρά 
σημαντικά μέτρα για την προστασία και αποζημίωση 
των θυμάτων. Αντίστοιχα, πολλές εθνικές νομοθεσίες 
έχουν λάβει σειρά μέτρων προστασίας και αποζημίωσης 
των θυμάτων εγκληματικότητας και ιδιαίτερα βίαιης. 
Αρκετά από αυτά αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης και στην άμβλυνση της έντασης 
μεταξύ δράστη και θύματος, μέσα και από την προώθη-
ση της διαμεσολάβησης32. Έχει διατυπωθεί, μάλιστα, η 
άποψη (Σπινέλλη, 1986, 280) πως αμβλύνονται τα όποια 
ανταποδοτικά συναισθήματα των θυμάτων, εφόσον «η 
ανταπόδοση είναι αποτέλεσμα της απογοήτευσης από 
τη σωφρονιστική-αναμορφωτική και γενικοπροληπτική 
πολιτική». Τα μέτρα αυτά προβλέπουν, εκτός από τις 
περιπτώσεις αποζημίωσης, και άλλες μορφές συμπαρά-
στασης στο θύμα και εντάσσονται στη γενικότερη κα-
τεύθυνση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (restorative 
justice, justice restaurative)33. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώ-
κεται η επίλυση του «βασικού κοινωνικού προβλήματος» 
του εγκλήματος και των αποδιοργανωτικών συνεπειών 
του στο δεδομένο κοινωνικό σύνολο34. 

Έντονος προβληματισμός διατυπώνεται, ωστό-
σο, ακόμα και από τους υπέρμαχους του κινήματος 
προστασίας των θυμάτων, σχετικά με τα όρια των δι-
καιωμάτων των θυμάτων. Ενδεικτική είναι η επισήμανση 
αναφορικά με «την ανάγκη ανάπτυξης δεοντολογίας 

31  Η Παγκόσμια Εταιρεία Θυματολογίας διοργανώνει κάθε τρία χρό-
νια το Παγκόσμιο Συμπόσιο Θυματολογίας καθώς και ετήσιους κύ-
κλους συζητήσεως θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων που αφορούν 
το θύμα Α. Τσήτσουρα (2001). «Νεότερες τάσεις στη θυματολογία. Τι 
συζητήθηκε στο 10ο Διεθνές Συμπόσιο Θυματολογίας. Montréal, Κα-
ναδάς, 6-11 Αυγούστους 2000». Ποινικός Λόγος, τ.2: 721-726. 
32  Ενδεικτική είναι η Σύσταση R(99)19 για τη «Διαμεσολάβηση σε 
ποινικές υποθέσεις» Σ. Αλεξιάδης (2005). Κείμενα αντεγκληματικής 
πολιτικής.  Δ΄ έκδ., Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σ.393.
33  J. Braithwaite (1999). “Restorative justice: Assessing optimist and 
pessimistic accounts”. Crime and Justice, 25: 1-127, J. Shapland et al., 
(2006). Restorative justice in practice. The second report from the 
evaluation of three schemes. Centre for Criminological Research, 
University of Sheffield., Σ. Αλεξιάδης (2007). «Η Αποκαταστατική Δι-
καιοσύνη: Μια άλλη αντιμετώπιση του ‘εγκληματικού φαινομένου’», 
Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, Τ.ΙΙ.  Σάκκουλας Αθή-
να-Θεσσαλονίκη, 991-1017., Μ.(Κρανιδιώτη 2007). Η Ολοκλήρωση. Μέ-
θοδος ανάπτυξης στην Εγκληματολογία. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
σ.236.
34  Αλεξιάδης, (2007), σ.992
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στο πλαίσιο της Θυματολογίας, έτσι ώστε «η μελέτη 
του θύματος και η αντίδραση στη θυματοποίηση να εί-
ναι όσο το δυνατό περισσότερο αντικειμενικές» και να 
μην οδηγούν σε «ανταποδοτικές στάσεις ως προς τον 
δράστη αλλά μάλλον να επιζητείται, με τη συμβολή των 
δύο μερών, η καλύτερη λύση στο πρόβλημα που δημι-
ουργήθηκε»35. 
Ο συνδετικός κρίκος της τιμωρητικής τάσης, ως στοι-
χείου τόσο των κοινωνικών στάσεων36 όσο και της επί-
σημης αντεγκληματικής πολιτικής τοποθετείται στην δι-
άχυτη ανασφάλεια37, όπως αυτή οριοθετείται απέναντι 
στο έγκλημα και στο ενδεχόμενο θυματοποίησης, αν 
και είναι επιστημονικά διαπιστωμένη η συσχέτισή της 
με γενικότερες μορφές αποστέρησης. 

B’ ΜΕΡΟΣ
Στην παρούσα ενότητα οι έννοιες της τιμωρίας και της 
τιμωρητικότητας, προσεγγίζονται μέσα από δεδομένα 
της εμπειρικής εγκληματολογικής έρευνας. Στο πλαίσιο 
αυτό, παρουσιάζονται τα πορίσματα ελληνικής έρευ-
νας,38 που πραγματοποιήθηκε το 2017, σε αποφυλακι-
σθέντες, ωφελούμενους του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ».39 
Βασικό σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση 
της σχέσης μεταξύ ποινής και τιμωρίας, υπό την σκοπιά 

35  Η οποία διατυπώθηκε από τον E.Fattah στο 10ο Διεθνές Συμπόσιο 
Θυματολογίας. Τσήτσουρα (2001), ό.π., σ.724.
36  Ch. Zarafonitou (2011). Punitiveness, Fear of Crime and Social 
Views in Helmut Kury & Evelyn Shea (Eds), Punitivity. International 
Developments, Vol. 2: Insecurity and Punitiveness, Universitätsverlag 
Dr. Brockmeyer, Bochum/Germany. pp. 269-294.
37  Χ. Ζαραφωνίτου (2002). Ο φόβος του εγκλήματος, Μελέτες Ευρω-
παϊκής Νομικής Επιστήμης, Α.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή , (ελληνι-
κά-αγγλικά), Ch. Zarafonitou (2009). “Criminal victimisation in Greece 
and the fear of crime:  A ‘paradox’ for interpretation”. International 
Review of Victimology, Vol. 16: 277-300.
38  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Διπλωματικής εργασίας 
της γράφουσας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκλη-
ματολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημί-
ου, υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Χριστίνας Ζαραφωνίτου. 
39  Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ αποτελεί ΝΠΙΔ, που λειτουργεί  υπό την επο-
πτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με σκοπό την 
υποστήριξη αποφυλακισθέντων στις προσπάθειες ενσωμάτω-
σης στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Βλ. Ιστοσελίδα 
ΕΠΑΝΟΔΟΥ https://www.epanodos.org.gr/%cf%84%ce%b9-
%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%8
0%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82/

ανθρώπων, που έχουν βιώσει μια στερητική της ελευ-
θερίας ποινή. Η ανάλυση εστιάζει σε δυο ερευνητικά 
ερωτήματα, που αφορούν στις στάσεις των αποφυλα-
κισθέντων αναφορικά με τους σκοπούς της ποινής και 
την θανατική ποινή αντίστοιχα. 

Ι. Μεθοδολογία της έρευνας
Για την επιδίωξη των στόχων και των σκοπών της έρευ-
νας ακολουθήθηκε μια ποιοτική προσέγγιση. Η συλλο-
γή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο 
της ημι-κατευθυνόμενης συνέντευξης.40 Κριτήριο για 
συμμετοχή στην έρευνα αποτέλεσε η εμπειρία των 
ερωτώμενων με μια στερητική της ελευθερίας ποινή ή 
στερητικά της ελευθερίας αναμορφωτικά μέτρα. Για 
την εξεύρεση των συμμετεχόντων, επιλέχθηκε το ΝΠΙΔ 
«ΕΠΑΝΟΔΟΣ», που αποτελεί τον επίσημο φορέα για 
την παροχή υπηρεσιών μετασωφρονιστικής μέριμνας 
στην χώρα μας, 
Η συνέντευξη σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποτελείται 
από δυο μέρη. Το πρώτο σκέλος αφορούσε στη λήψη 
πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά χαρακτηριστι-
κά του συμμετέχοντα, την παιδική, εφηβική ηλικία και 
την ενήλικη ζωή, καθώς και το ποινικό ιστορικό. Το δεύ-
τερο σκέλος είχε ως στόχο να καλύψει τα ακόλουθα 
θέματα με τη χρήση ανοιχτών ερωτήσεων: (Α) Σκοποί 
των ποινών, (Β) Επικίνδυνοι εγκληματίες και θανατική 
ποινή, (Γ) Κατά πόσο επιτυγχάνονται οι προαναφερόμε-
νοι σκοποί, σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται ποιοι 
είναι οι λόγοι και πώς θα μπορούσαν να επιτευχθούν, 
(Δ) Κοινωνική επανένταξη. 
Για την καταγραφή των πληροφοριών, παράλληλα με 
την λήψη σημειώσεων, στις περιπτώσεις που υπήρχε 
η συναίνεση των συνεντευξιαζομένων, πραγματοποι-
ήθηκε μαγνητοφώνηση. Συνολικά διενεργήθηκαν 20 
συνεντεύξεις με αποφυλακισθέντες κατόπιν έγκρισης 
σχετικού αιτήματος που υποβλήθηκε στον φορέα. Τόσο 
κατά τον σχεδιασμό, όσο και κατά την διεξαγωγή, τηρή-
θηκαν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία 
και τους κανόνες δεοντολογίας της εγκληματολογικής 

40  Πρόκειται για μέθοδο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα συνηθέ-
στερα εργαλεία στη σύγχρονη έρευνα, για την διερεύνηση των στά-
σεων. Βλ. Χ. Ζαραφωνίτου (2004), ό.π., σ. 200

https://www.epanodos.org.gr/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82/
https://www.epanodos.org.gr/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82/
https://www.epanodos.org.gr/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82/
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έρευνας.41 Η ανάλυση του υλικού πραγματοποιήθηκε με 
την μέθοδος της θεματικής ανάλυσης.42

ΙΙ. Πορίσματα

Τα χαρακτηριστικά της ομάδας των συμμετεχόντων

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 20 αποφυλακι-
σθέντες (15 άνδρες και 5 γυναίκες) που έχουν εκτίσει 
στερητικές της ελευθερίας ποινές ή αναμορφωτικά 
μέτρα. Έξι άνδρες είναι ηλικίας 18-21 ετών, ενώ οι υπό-
λοιποι μοιράζονται μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών 
28-43 και 55-70. Οι γυναίκες μοιράζονται μεταξύ των 
ηλικιακών κατηγοριών 28-30 και 55-62. Αναφορικά με 
την προέλευση των αποφυλακισθέντων, 9 από τους 15 
άνδρες είναι ημεδαποί. Από τις 5 γυναίκες, οι 4 είναι αλ-
λοδαπές. Συνολικά οι αλλοδαποί του δείγματος έχουν 
μέσο όρο παραμονής στην Ελλάδα 15 περίπου χρόνια 
(από 7 έως 40 έτη). Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό επί-
πεδο και το εργασιακό καθεστώς των συμμετεχόντων, 
οι περισσότεροι έχουν φοιτήσει μέχρι το Γυμνάσιο και 
σχεδόν οι μισοί, αναφέρουν ότι εργάζονται, κατά την 
φάση διεξαγωγής της έρευνας. Ως προς την οικογενει-
ακή τους κατάσταση οι περισσότεροι δηλώνουν ότι εί-
ναι άγαμοι, χωρισμένοι, σε διάσταση. 
Τα αδικήματα για τα οποία οι ερωτώμενοι αναφέρουν 
ότι έχουν βρεθεί στη φυλακή, είτε ως υπόδικοι, είτε ως 
κατάδικοι ή έχουν υποβληθεί σε αναμορφωτικά μέτρα, 
είναι, με τις διατυπώσεις των ίδιων τα εξής: κλοπή, λη-
στεία, ληστεία και σύσταση συμμορίας, διακίνηση ναρ-
κωτικών, χρήση και διάθεση ναρκωτικών, μαστροπεία, 
σωματεμπορία, πορνεία, χρέη, ακάλυπτες επιταγές, 
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαριά σωματική βλάβη. 
Οι εκτιθείσες, στερητικές της ελευθερίας ποινές κυμαί-
νονται από 1 ½ έως 7 ½ χρόνια για τις γυναίκες, και από 4 
½  μήνες έως 12-13 χρόνια για τους άνδρες (28 ετών και 
άνω). Οι 6 νεαροί (18-21 ετών) του δείγματος, με  ανα-

41  Βλ. Χ. Ζαραφωνίτου, Ι. Τσίγκανου, Χ. Τάτση (Συν.) &Ομάδα έργου 
(2020), Πλαίσιο κανόνων ηθικής και δεοντολογίας της εγκληματολογι-
κής έρευνας, υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ, Αθήνα, Π.Μ.Σ. «Εγκληματολο-
γία» Παντείου Πανεπιστημίου, Εκδόσεις Διόνικος.
42  Για την αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας βλ. 
Ε. Ανίτση (2018). Σχέση ποινής και τιμωρίας διερεύνηση στάσεων απο-
φυλακισθέντων. Εγκληματολογία. 8, 134-146. 

φερόμενη ηλικία έναρξης της παραβατικής συμπεριφο-
ράς τα 7-13 έτη, έχουν υποβληθεί σε αναμορφωτικά μέ-
τρα σε Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων, ενώ δυο εξ 
αυτών έχουν εκτίσει ποινές σε Ειδικό Κατάστημα Κρά-
τησης Νέων. Οι χρόνοι έκτισης αναμορφωτικών μέτρων 
και ποινών στερητικών της ελευθερίας για τους νέους 
μετεφηβικής ηλικίας είναι από 4 μήνες έως 4 χρόνια.

Στάσεις των αποφυλακισθέντων αναφορικά με τους 
σκοπούς της ποινής

Από την ποιοτική ανάλυση του ερευνητικού υλικού, προ-
έκυψαν συνολικά έξι θεματικές, ως προς τους σκοπούς 
που οι αποφυλακισθέντες αποδίδουν στις ποινές. Ακο-
λούθως, παρουσιάζονται οι θεματικές, το κεντρικό τους 
νόημα, καθώς και ενδεικτικά αποσπάσματα από τον 
λόγο των αποφυλακισθέντων:

Τιμωρία

Η εν λόγω θεματική συστήνεται από αναφορές στις 
οποίες η τιμωρία αναγνωρίζεται ως αυτοτελής σκοπός 
της ποινής. 

•	 «Για να τιμωρούνται ..και η μεγαλύτερη τιμωρία 
είναι που σου παίρνουν την ελευθερία...Για να 
τιμωρούνται. Επειδή κάνανε κάτι κακό που δεν 
έπρεπε να κάνουνε. Τους παίρνουνε την ελευθε-
ρία για να μάθουμε ας πούμε…»

•	 «Για να χάσει απ’ τη ζωή του...χάνει 10 χρόνια 
απ’ τη ζωή του. Τα καλύτερα χρόνια χάνει. Αν εί-
ναι 20 και βγεις 30. ..Για να πληρώσει ναι. Τώρα 
ελευθερία πάνω απ’ όλα είναι.»

•	 «Δηλαδή πώς να στο πω, για να βάλεις μυαλό, 
για να τιμωρηθείς, είναι πολλά πράγματα..»

•	 «Ντάξει, είναι τα λάθη που έκανε ο άνθρωπος, 
έκανε λάθος και αρχίζει να το συνεχίζει. Μια, 
δυο, τρεις να το κάνει και αρχίζει και το συνε-
χίζει. Μια ποινή να μην του ρίξουνε; Αφού βλέ-
πουν ότι τον αφήνουν μια φορά. Λέει αυτός 
εντάξει. Μετά δεύτερη, πάλι εντάξει. Μια ποινή 
να μην φάει;»
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•	 «Να τιμωρήσουνε, Ντάξει, μπορεί να στη χαρί-
σουνε μια φορά για παράδειγμα, δυο φορές, 
τρεις φορές, πόσες φορές θα στη χαρίσουνε;»

•	 «Γιατί σου λέει ο εισαγγελέας, μην το κάνεις, 
μια, δυο. Μην το κάνεις γιατί θα πας μέσα. Αν 
εσύ δεν καταλαβαίνεις, έτσι ακριβώς θα σου κά-
νει μετά.»

Αλλαγή  

Σύμφωνα με την εν λόγω θεματική, που συγκεντρώνει 
τον μεγαλύτερο αριθμό αποσπασμάτων, «θεωρητικά», 
σκοπός της ποινής είναι να επέλθει μια αλλαγή στο άτο-
μο ή εν μέρει στη συμπεριφορά του, «το ίδιο άτομο να 
μην ξανακάνει αυτό που έκανε». «Αναμόρφωση», «συμ-
μόρφωση», «σωφρονισμός», «παιδεία» αποτελούν λέξεις 
κλειδιά της θεματικής, χωρίς ωστόσο ορισμένοι ερωτώ-
μενοι να θεωρούν ότι στην πραγματικότητα οι στόχοι 
αυτοί εξυπηρετούνται. 

•	 «Θεωρητικά λοιπόν ο εγκλεισμός, με απώτερο 
σκοπό όταν βγει από εκεί να έχει συνετιστεί για 
να μην προχωρήσει σε αυτό το δρόμο, αυτό τον 
κακό δρόμο που έχει διαλέξει.»

•	 «Μαθήματα ζωής για το ίδιο το άτομο….να σκε-
φτούνε πιο λογικά. Για μένα μπορούσε να γίνει 
μάθημα αφού είδα τη συνέπεια.»

•	 «Κοιτάξτε, σε μερικές περιπτώσεις, οι ποινές 
επιβάλλονται προς γνώση και συμμόρφωση. 
Δηλαδή, ένας ο οποίος είναι κλέφτης κατ’ επάγ-
γελμα, οπωσδήποτε πρέπει να τιμωρείται για να 
βάζει μυαλό....να καταλάβει ότι αυτό που έκανε 
ήτανε τραγικό, ήτανε λάθος μεγάλο και πρέπει 
να τιμωρηθεί...Για να καταλάβει ότι έκανε…»                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                   

•	 «Για να κάτσει να σκεφτεί τι έκανε.. Τι κάναμε 
στη Χ; Σαν κοινωνία.. Τιμωρήσαμε σαν κοινω-
νία…Για να καταλάβει η Χ τι έκανε και για να 
μετανιώσει. Να κάτσει να σκεφτεί «γιατί έκανα 
αυτό το πράγμα;» Επειδή έχασα το μυαλό μου 
ή αρρώστησα. Εκεί που είσαι νορμάλ, ξαφνικά 

γίνεται κάτι που δεν το περίμενες. Για να αλλάξω 
τη συμπεριφορά μου. Δεν είναι τιμωρία, καμιά 
φορά είναι για το καλό.»        

•	 «Κοίτα, ο ρόλος των ποινών κατά τη δική μου 
άποψη είναι να καταλάβεις ότι έχεις διαπράξει 
κάτι άσχημο. Πρέπει να τιμωρηθείς, να πάρεις 
κάποια συνέπεια….Νομίζω για αυτό υπάρχει η 
φυλακή, ας πούμε, για να καταλάβεις το έγκλη-
μά σου.…»

•	 «Και αυτό, να μάθεις, να μην το ξανακάνεις. Ότι 
έκανες αυτό, έμαθες ότι δεν πρέπει να το ξανα-
κάνεις για αυτό να σε πιάσουνε πάλι.»

Προστασία της κοινωνίας

Η εν λόγω θεματική, συγκροτείται από αναφορές που 
αντανακλούν την έλλειψη εμπιστοσύνης της κοινωνίας 
απέναντι στο δράστη. Κοινός τόπος των δηλώσεων των 
αποκρινόμενων είναι η απομάκρυνση του δράστη από 
την κοινωνία ούτως ώστε να μηδενιστεί η πιθανότητα 
να ξανακάνει τις ίδιες επικίνδυνες πράξεις εντός του 
κοινωνικού συνόλου.

•	 «....Σε απομονώνουν γιατί θεωρείται ότι είναι 
επικίνδυνο αυτό που κάνεις και δεν σε εμπι-
στεύεται το υπόλοιπο σύνολο.»,

•	 «Να βγουν οι επικίνδυνοι εκτός κοινωνίας γιατί 
θα το ξανακάνουν», 

•	 «Για να προστατεύεται η κοινωνία, αυτό το άτο-
μο μπορεί να κάνει το ίδιο», «για να προστατεύει 
την κοινωνία. Να μην ρισκάρουμε να τον λανσά-
ρουμε έξω.» 

•	 «..να προστατευτεί η κοινωνία… ο βιαστής άμα 
το κάνει μια φορά θα το ξανακάνει»,

•	 «Η ποινή είναι για την προστασία της κοινωνίας, 
να είναι έξω από την κοινωνία, δηλαδή, θεωρεί-
ται επικίνδυνος (αν είναι γεννημένος τρομοκρά-
της, ληστής..)..».

Παραδειγματισμός
Ο κεντρικός άξονας της θεματικής είναι ότι οι επιβλη-
θείσες ποινές έχουν ως στόχο να αποτελέσουν ένα εί-
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δος παραδείγματος για τους άλλους, προκειμένου να 
τους αποτρέψουν από την τέλεση μιας εγκληματικής 
πράξης.

•	  «..επίσης πιστεύω ότι οι ποινές παίζουν πολύ 
μεγάλο ρόλο και στην υπόλοιπη κοινωνία ότι 
δηλαδή τους δείχνει ότι αν θα κάνετε αυτό θα 
πάθετε ότι έπαθε εκείνος», 

•	 «Ο  φόνος πρέπει να δικαστεί για να μάθει η 
κοινωνία ότι δεν πρέπει ο ένας να σκοτώνει τον 
άλλο…Να μάθει πρώτα απ’ όλα η κοινωνία».

Δικαίωση του θύματος
Πρόκειται για μια θεματική με χαμηλή συχνότητα ανα-
φορών καθώς συγκροτείται από αφηγήσεις τριών απο-
φυλακισθέντων. Σύμφωνα με το κεντρικό νόημα των 
αποσπασμάτων, το θύμα διαδραματίζει κομβικό ρόλο 
στη σκοπιμότητα των ποινών.

•	 «για μένα είναι λογικό αν κάποιος κάνει κάτι 
κακό με κάποιο τρόπο να τιμωρηθεί...επειδή, αλ-
λιώς οι υπόλοιποι θα λένε ότι πώς να πω αν δεν 
τιμωρήσεις το θύτη τότε σα να αδικείς το θύμα.»

•	 «Είναι μερικοί άνθρωποι που περιμένουν τη 
δικαίωση μέσω της τιμωρίας. Δηλαδή το θύμα 
ας πούμε μιας ληστείας περιμένει να δικαιωθεί 
μέσα από την τιμωρία. Οπότε πάνω σε αυτό, 
προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτός που φταί-
ει πρέπει με κάποιο τρόπο να πληρώνει.»

•	 «…γι αυτό που έχει κάνει να πληρώσει. Στο Πρω-
τόδικο για τα μάτια της Πολιτικής Αγωγής πέφτει 
μια βαριά ποινή. Στο εφετείο περνάνε τα χρόνια, 
αναγνωρίζουν τα ελαφρυντικά και βγαίνεις έξω»

Διαχείριση κοινωνικών ζητημάτων
Επίσης πρόκειται για θεματική με χαμηλή συχνότητα 
αναφορών, στην βάση της οποίας βρίσκεται η κεντρική 
ιδέα ότι οι ποινές στοχεύουν στη διαχείριση κοινωνικών 
ζητημάτων οδηγώντας στον αποκλεισμό ειδικών ομά-
δων του πληθυσμού. 

•	 «Εγώ νομίζω ότι είναι οι ποινές, ιδίως κυρίως για 
τα ναρκωτικά και τέτοια, τιμωρούν την διαφορε-
τικότητα…είσαι το μαύρο πρόβατο της κοινωνί-
ας που δεν συμμετέχει σε αυτή την αλυσίδα, δεν 
γίνεσαι γρανάζι και διαφοροποιείσαι κι εγώ σε 

τιμωρώ. Παρόλο που μπορώ να πω ότι δίνουνε 
κάποια ελαφρυντικά.»,

•	 «Το παράσιτο ενοχλεί και δεν μας κάνει το κλεί-
νουμε κάπου μακριά… Ησυχάζεις την κοινωνία.»

Τιμωρητικές στάσεις

Αναφορικά με τις απόψεις των ερωτώμενων για τους 
επικίνδυνους εγκληματίες και την θανατική ποινή, δέκα 
ερωτώμενοι δηλώνουν κατά της θανατικής ποινής, οκτώ 
υπέρ και δυο δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη επί του θέμα-
τος.  Από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων, που δηλώ-
νουν κατά της θανατικής ποινής συγκροτούνται τρεις 
θεματικές: 
Μπορεί να γίνουν λάθη, παραλείψεις που να οδηγήσουν 
σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση. 

•	 «Όχι, η απάντηση μου είναι όχι ότι δεν πρέπει 
να υπάρχει. Ο λόγος που το λέω είναι ότι έχουνε 
γίνει αδικίες. Δηλαδή πώς το λένε, η δικαιοσύνη 
δεν είχε όλα τα στοιχεία και πως το λένε αυτό, 
κάπως το λένε, και αυτό έχει αποδειχθεί την πο-
ρεία.», 

•	 «Για να γίνει η θανατική ποινή πρέπει να είναι 
άψογη η ανακριτική περίοδος. Υπάρχουν περι-
πτώσεις όπου τον έχουν εκτελέσει και μετά από 
40 χρόνια βρέθηκε (ότι δεν το έκανε)». 

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα ή είναι λάθος να αφαιρέσεις 
τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. 

•	 «Προσωπικά πιστεύω ότι κανείς δεν έχει δικαί-
ωμα σε αυτή τη ζωή είτε λέγεται εξουσία, είτε 
λέγεται κράτος, είτε λέγεται κλέφτης, είτε επι-
κίνδυνος εγκληματίας κανείς δεν έχει δικαίωμα 
να σου αφαιρέσει τη ζωή.», 

•	  «Γιατί να σκοτώσει ο ένας τον άλλο δεν είναι 
καλό.»

•	 «Ποιος είσαι εσύ που αποφασίζεις ότι πρέπει να 
πάρεις τη ζωή αυτουνού;», «Εσύ που δε δίνεις 
ζωή δεν μπορείς να την παίρνεις». 

Μπορεί να συντρέχουν ιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα 
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άρα ο επικίνδυνος εγκληματίας χρήζει άλλης αντιμετώ-
πισης. 

•	 «..μπορεί να είναι θέμα ιατρικής και πράξεων», 
«Αυτοί έχουνε ψυχολογικά που πάνε και κάνου-
νε… μπορεί να χουνε ψυχολογικά, μπορεί να ναι 
και τρελός, κατάλαβες;...Είναι τρελός, τι να του 
κάνεις;», 

•	 «Ντάξει, όταν είναι ένας άνθρωπος ας πούμε 
κατά συρροή δολοφόνος ή κακοποιός ή βιαστής 
ή παιδό ξερω γω τέτοια, τον απομονώνεις. Κάτι 
πρέπει να κάνεις. Εγώ θεωρώ ότι η προσέγγιση 
δεν πρέπει να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Δη-
λαδή δεν κερδίζεις τίποτα το μόνο που ικανο-
ποιείς..Δεν είμαι ειδικός, ένας άνθρωπος που 
κακοποιεί παιδιά, ας το πούμε έτσι, βιάζει παι-
διά έτσι. Αυτό άπτεται κάποιων γιατρών.», 

•	 «Στείρωση...Ναι αναγκαστικά τέτοια μέτρα. Δη-
λαδή είναι το μόνο πράγμα που και εννοείται 
ότι είμαι υπέρ όποιος είναι δηλωμένος παιδε-
ραστής θα τους έβαζα σε μια δημόσια λίστα… 
Παρακολούθηση σε μια εβδομαδιαία φάση τους 
βιαστές. Συνεδρίες με ψυχολόγους. Συνεδρίες 
για το ψυχολογικό τους προφίλ, πώς να κάνουν 
σχέσεις, πώς να γίνουν κοινωνικοί, πολλά πράγ-
ματα θα μπορούσαν να κάνουν.».

Από τις περιγραφές των συμμετεχόντων, που δηλώνουν 
υπέρ της θανατικής ποινής,  αναδύονται οι ακόλουθες 
τρεις θεματικές: 
Μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά από την τέλεση 
σοβαρών εγκλημάτων, έχει δηλαδή μια εκφοβιστική λει-
τουργία. 

•	 «Ντάξει, άμα βάζανε θανατικές και από εδώ, 
στην Ελλάδα και τέτοια, πιστεύω θα ήταν πιο 
ήρεμα τα πράγματα.», 

•	 «....Δεν παίρνεις ούτε τσιγάρο από κάτω, γιατί αν 
θα σε πιάσει σου κόβει το χέρι. Απλά, τέτοιος 
νόμος είναι. … Και η θανατική ποινή μάλλον τον 
ίδιο ρόλο παίζει ..ότι όσο πιο αυστηρή είναι μια 
ποινή θα το σκεφτεί ο άλλος πολύ καλύτερα». 

Είναι απαραίτητη για να σταματήσει την δράση του επι-
κίνδυνου εγκληματία, ο οποίος είναι μη βελτιώσιμος.  

•	 «Εγώ συμφωνώ. Σε ποιους λόγους συμφωνώ: 
Όταν ο άλλος είναι παιδεραστής, όταν ο άλλος 
βιάζει…. Εγώ πιστεύω ότι τα ειδεχθή εγκλήματα, 
ο κατά συρροή εγκληματίας, δεν μπορείς να το 
κάνεις. Και στην φυλακή εγκληματίας θα είναι..»

•	 «Για την θανατική ποινή θα έλεγα ότι συμφωνώ 
κιόλας …Συμφωνώ με τη θανατική ποινή εφόσον 
κάποιος έχει διαπράξει κάτι… ή το ίδιο έγκλη-
μα τουλάχιστον πολλές φορές. Δηλαδή αν τον 
έχουν πιάσει δεύτερη φορά για το ίδιο έγκλη-
μα…Ναι. Εξαρτάται τι κάνεις. Αν σκοτώσεις, αν 
βιάσεις δύο φορές παιδάκια…Εξαρτάται από το 
έγκλημα, δεν λέω τώρα για ναρκωτικά, ας πού-
με, μιλάω για την θανατική ποινή επάνω γιατί 
σκοτώνει προφανώς ανθρώπους…»

•	  «Δεν πρέπει να ζει ο άνθρωπος που σκοτώ-
νουνε παιδιά και βιάζουνε. Δηλαδή αυτοί που 
κάνουνε κάπως τα παιδιά στην πορνογραφία ή 
στο έτσι πιστεύω ότι είναι άρρωστο μυαλό και 
δεν μπορείς να το διορθώσεις αυτό, όσο και να 
είναι.».

•	 «Τι να σου πω; Κάποιοι άνθρωποι κάνουν τέτοιες 
πράξεις, που δεν πρέπει μόνο να τους κλείσεις 
μέσα πρέπει να τους σκοτώσεις… Ένα τύπος που 
σκότωσε 100 άτομα ας πούμε.. τώρα αυτόν να 
του πεις μέσα, τι νόημα έχει να κάτσει;»

Η θανατική ποινή ως αντεκδίκηση.
•	 «Αυτό ναι, δεν το ήθελες, έγινε. Αλλά να πάω 

εγώ να σχεδιάσω για να σε σκοτώσω (…) Αίμα 
για αίμα.».

•	 «..από τη μια είναι λυπητερό από την άλλη είναι 
σε εισαγωγικά καλό. Γιατί τώρα όταν πάω εγώ 
και σκοτώνω όποιον βρίσκω ή όποιον έχω μανία, 
δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Για να σταματήσεις 
κάποιον να το κάνει αυτό, πρέπει αναγκαστικά 
να κάνεις κάτι και συ παρόμοιο.»

ΙΙΙ. Συμπεράσματα
Οι σκοποί της ποινής κατά τις αφηγήσεις των συμμετε-
χόντων, αναλύονται στις ακόλουθες θεματικές: 
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(α) Υπάρχει ταύτιση ποινής και τιμωρίας. Η τιμωρία ορί-
ζεται ως η ως η απάντηση της κοινωνίας ή του κράτους 
σε μια κακή ή λάθος συμπεριφορά του ατόμου, προκει-
μένου το ίδιο να στερηθεί κάποιο αγαθό, το χρόνο ή 
την ελευθερία του και έτσι «να πληρώσει» για την πράξη 
του.
(β) Η τιμωρία αποτελεί μέσο για την πραγματοποίηση 
ενός άλλου σκοπού που είναι η αλλαγή του δράστη. Θε-
ωρητικά, υπάρχει μέριμνα από πλευράς της Πολιτείας 
που δεν επιβάλλει την ποινή για να εκδικηθεί αλλά για 
να «ταρακουνήσει» τον δράστη, ωστόσο η αντίφαση που 
συναντάται στην πράξη προκαλεί ματαίωση και απογο-
ήτευση. 
(γ) Η τιμωρία αποσκοπεί στην αποτροπή μελλοντικής 
εγκληματικής δραστηριότητας, κάτι που επιδιώκεται 
όχι με την βελτίωση του δράστη αλλά με τον εκφοβισμό 
του. Για τους συμμετέχοντες, δεδομένου ότι δεν υπάρ-
χει κάτι άλλο που να συνοδεύει την ποινή όπως ενέργει-
ες για την βελτίωση του δράστη, αυτός είναι ο μοναδι-
κός σκοπός που πιθανά λειτουργεί στις περιπτώσεις που 
δεν υπάρχει υποτροπή (ευνόητα αναφέρουν ότι αυτό 
είναι που λειτούργησε και στη δική τους περίπτωση). 
(δ) Η τιμωρία αποτελεί ένα μέσο προστασίας της κοι-
νωνίας, απομακρύνοντας τον δράστη από το κοινωνικό 
σύνολο. 
(ε) Η τιμωρία αποτελεί ένα είδους παραδειγματισμού 
των άλλων
(στ) Η τιμωρία επιβάλλεται για να ικανοποιηθούν τα θύ-
ματα
(ζ) Η τιμωρία αποτελεί έναν δυσλειτουργικό τρόπο δι-
αχείρισης κοινωνικών ζητημάτων, όπως οι εξαρτήσεις 
από τα ναρκωτικά.
Οι εν λόγω θεματικές, πέραν των δυο τελευταίων περι-
πτώσεων, περικλείουν και τους τρεις άξονες γύρω από 
τους οποίους κινούνται οι θεωρίες για τους σκοπούς 
της ποινής, που αφορούν στην ιδέα της ανταπόδοσης, 
καθώς και στην ιδέα της γενικής και της ειδικής πρόλη-
ψης.43 
Οι αποφυλακισθέντες φαίνεται να προβάλλουν ως κύ-
ριο σκοπό της ποινής, τόσο σε επίπεδο επιβολής όσο 
και σε επίπεδο έκτισης, τον τερματισμό της 

43  Βλ Ν. Χωραφάς, (1978). Ποινικόν Δίκαιον. Εκδ. 9η. Αθήνα: Αφοί Π. 
Σάκκουλα, σσ.35-36.

εγκληματικής δράσης. Το γεγονός αυτό συνάδει με το 
ρόλο της ειδικής πρόληψης στο δικαστικό και στο σω-
φρονιστικό επίπεδο.44 
Οι σκοποί της ποινής, που αναγνωρίζονται από τους 
αποφυλακισθέντες, συνάδουν με τους σκοπούς που 
αναγνωρίζονται από τους υπόλοιπους πολίτες, όπως 
προκύπτει από τα πορίσματα των ελληνικών εγκλημα-
τολογικών ερευνών.45

Η θεματική «αλλαγή», που παρουσιάζει την υψηλότερη 
συχνότητα αναφορών, αναδεικνύει την επιδίωξη της 
ποινής για «ενεργοποίηση» της ευθύνης του δράστη.46 
Κατά την ανάγνωση των πορισμάτων οφείλουμε να 
λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η ομάδα των συνεντευ-
ξιαζομένων αποτελείται από αποφυλακισθέντες που 
έχουν μια σχέση με φορέα επανένταξης σε τακτική ή 
μη βάση. Οι εμπειρίες των ερωτώμενων με τις υπηρε-
σίες μετασωφρονιστικής υποστήριξης, της Επανόδου, 
φαίνεται να διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην δια-
μόρφωση των στάσεών τους αναφορικά με την σκοπι-
μότητα των ποινών.47

Αναφορικά με τις απόψεις των αποφυλακισθέντων για 
την επιβολή της θανατικής ποινής, οι μισοί συμμετέ-
χοντες τάσσονται κατά της θανατικής ποινής, πράγμα 
που εν μέρει υποδηλώνει την υιοθέτηση μη τιμωρητικών 
στάσεων. Στο πλαίσιο αυτό οι θεματικές που αναδύο-
νται:
(α) Αντανακλούν την βασική επιχειρηματολογία που 
αντιτίθεται στην επιβολή της θανατικής ποινής, 
που αφορά στον σεβασμό της αξίας της ανθρώπινης 

44  Βλ Ν. Κουράκης (2008). ό.π., σσ. 72-78.
45  Βλ. Χ. Ζαραφωνίτου, Ν.Κουράκης (Επιμ.) & Συνεργάτες (2009).
Ανασφάλεια, Τιμωρητικότητα και Αντεγκληματική Πολιτική, Α.Σάκ-
κουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, Χ. Ζαραφωνίτου (2008). Τιμωρητικότητα: 
σύγχρονες τάσεις, διαστάσεις και εγκληματολογικοί προβληματισμοί. 
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
46  Βλ. Μ. Ancel (1995). Η νέα κοινωνική άμυνα, (μτφρ Ηρώ Σαγκουνί-
δου-Δασκαλάκη). Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη. (Το πρωτότυπο εκδόθη-
κε το 1981), σσ. 496-498.
47 Β. Ε. Ανίτση, (2022). Η νοηματοδότηση της κοινωνικής επανέντα-
ξης μέσα από τις εμπειρίες αποφυλακισθέντων. Στο Χρ. Ζάχου, Χρ. 
Καρακιουλάφη, Ανδρ. Χατζηγιάννη (Επιμ) Πρακτικά 7ου Τακτικού Συ-
νεδρίου Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, 23 Σεπτεμβρίου 2020, 
με θέμα: «Κοινωνίες μετά την κρίση. Κοινωνίες χωρίς κρίση;». Αθήνα: 
ΕΚΕ, Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, σ. 26.
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ζωής48 και στον μη αναστρέψιμο χαρακτήρα της.49 
(β) Αναδεικνύουν επίσης μια προτίμηση του θεραπευτι-
κού προτύπου50, καθώς σύμφωνα με τις αφηγήσεις τους 
σε ορισμένες κατηγορίες επικίνδυνων εγκληματιών, 
τίθενται ζητήματα ψυχιατρικών προβλημάτων που θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιατρικές και ψυχολογικές 
παρεμβάσεις. 
Από την άλλη, από τις απόψεις των αποφυλακισθέντων, 
που τάσσονται υπέρ της θανατικής ποινής, προκύπτει 
ένα ξεκάθαρο τιμωρητικό πρότυπο, που συγκροτείται 
από:
(α) την εξίσωση της απόδοσης δικαιοσύνης με την 
αντεκδίκηση
(β) την κατηγοριοποίηση των εγκληματιών σε βελτιώσι-
μους και μη. 
Κατά τις αφηγήσεις των συνεντευξιαζομένων, οι επι-
κίνδυνοι εγκληματίες «που σκοτώνουνε παιδιά και βιά-
ζουνε» «οι παιδεραστές», δεν χρήζουν συμμόρφωσης/ 
βελτίωσης, αντιλήψεις που αντανακλούν τις ακραίες 
ντετερμινιστικές προσεγγίσεις για τον «πραγματικό» 
εγκληματία. Υπ’ αυτή την οπτική πραγματοποιείται μια 
μάλλον απαλλακτική της ευθύνης, διάκριση στην βάση 
της οποίας όλοι οι υπόλοιποι που δεν εντάσσονται σε 
αυτές τις κατηγορίες εγκληματιών, δεν είναι «πραγμα-
τικοί» εγκληματίες. Έτσι, μπορεί να διατυπωθεί η υπό-
θεση ότι η τιμωρητικότητα λειτουργεί ως ένας μηχανι-
σμός εξουδετέρωσης της ευθύνης.51 Ωστόσο, υπό μια 
κοινωνιολογική προοπτική, πρέπει επιπλέον να ληφθούν 
υπόψη οι αποστερήσεις και οι γενικότερες συνθήκες 

48  Βλ. Ι. Φαρσεδάκης (1991). Η κοινωνική αντίδραση στο έγκλημα και 
τα όριά της: μερικές ιστορικές, συγκριτικές, θεωρητικές και πρακτικές 
επισημάνσεις. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, σ.108,  για το υπ. Αριθμ. 
6 Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής 
ποινής.
49  Πρόκειται για άποψη, που έχει τεκμηριωθεί από το “The Innocence 
Project”. Την εικοσιπενταετία 1989-2014, στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής επισημάνθηκαν 325 περιπτώσεις, λανθασμένων καταδικών, 
οι οποίες προέκυψαν στην βάση επανεξέτασης των αποδεικτικών μέ-
σων. Σε είκοσι από τις ανωτέρω περιπτώσεις είχε επιβληθεί η θανα-
τική ποινή. Βλ. E. West & V. Meterko, (2015). Innocence project: DNA 
exonerations, 1989-2014: review of data and findings from the first 25 
years. Alb. L. Rev., 79,p.p. 717-795.
50  Για το θεραπευτικό πρότυπο Βλ. Χ. Ζαραφωνίτου, (2011), ό.π.,σσ. 
115-129.
51  Βλ. G. M. Sykes & Matza D. (1957). Techniques of neutralization: A 
theory of delinquency. American sociological review, 22(6), 664-670.

πίεσης που βιώνονται μετά την αποφυλάκιση, στοιχεία 
που έχουν συνδεθεί εμπειρικά με την υιοθέτηση τιμω-
ρητικών στάσεων.52 
Οι αποφυλακισθέντες, συνιστούν μια ειδική ομάδα, 
καθώς ως παραβάτες του ποινικού νόμου αποτελούν 
αποδέκτες της αντικειμενικής τιμωρητικότητας. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι επαφές, που διαμορφώνονται με το σύ-
στημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, μπορεί επί-
σης να διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στην υιοθέτηση 
αυστηρών ή επιεικών στάσεων.
Σε κάθε περίπτωση τα χαρακτηριστικά τόσο του τι-
μωρητικού όσο και του μη τιμωρητικού προτύπου που 
αποτυπώνονται, από την θεματική ανάλυση του λόγου 
των αποφυλακισθέντων φαίνεται να αντανακλούν το 
πλήρες φάσμα των απόψεων που αποτυπώνονται στην 
ελληνική κοινωνία.
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΩΣ 
ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 18Ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ 
Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ1 

H κλασσική σχολή του Ποινικού Δικαίου, με εκπροσώ-
πους τον Cesare Beccaria και τον Jeremy Bentham, σε 
συνδυασμό με τις ιδέες των Γάλλων Εγκυκλοπαιδιστών2, 
διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή κοι-
νωνία του 18ου αιώνα, αφενός σε επίπεδο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων γενικά και αφετέρου σε επίπεδο δικαιω-
μάτων των εκπροσώπων της κρατικής εξουσίας, με χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα την υποχώρηση θεοκρατικών 
αντιλήψεων αναφορικά με τις σχέσεις του μονάρχη και 
των υπηκόων του. Οι γενικότερες εξελίξεις και οι με-
ταρρυθμίσεις στο πεδίο του εγκλήματος και της αντιμε-
τώπισής του σφραγίσθηκαν από την επιρροή των έργων 
του Rousseau και του Montesquieu, «Κοινωνικό συμβό-
λαιο»3 και «Το πνεύμα των νόμων»4 αντίστοιχα. 
Ο Beccaria εξ’ αρχής αποδέχεται τη θεωρία του «κοι-
νωνικού συμβολαίου», βάσει του οποίου πρέπει να πα-

1  Προδημοσίευση από τα Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου Πολιτικής Φι-
λοσοφίας με θέμα : «Κοινωνία & Παραβατικότητα» στις 16.12.22.
2  Ειδικότερα για τις ιδέες των Γάλλων Εγκυκλοπαιδιστών και την 
επιρροή του έργου του Beccaria βλ. Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 
Εγχειρίδιο Εγκληματολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1984, σελ. 
70-78. 
3  Το έργο αρχικά δημοσιεύθηκε το 1762 από τον Jean-Jacques 
Rousseau και έχει αποδοθεί σε διάφορες γλώσσες. Για τη μετάφρα-
ση στα ελληνικά βλ. Ζαν-Ζακ Ρουσσώ, Το κοινωνικό συμβόλαιο, Με-
τάφραση Γρηγοροπούλου Β., Σταϊνχάουερ Α., Εκδόσεις Πόλις, 2004.    
4  Το έργο εκδίδεται το 1748 και ασκεί ευρύτατη επιρροή σε ποικί-
λα πεδία, όπως την πολιτική θεωρία, τα ήθη, τα έθιμα και ειδικότερα 
ζητήματα της κοινωνικής ζωής. Βλ. Montesquieu, Charles-Louis de 
Secondat, Baron de, Το Πνεύμα των Νόμων, Μετάφραση Κονδύλης Π., 
Παπαγιώργης Κ., Εκδόσεις Γνώση, 2006 και ενδεικτικά για την επιρ-
ροή του στην κοινωνιολογική σκέψη βλ. Ραϋμόν Αρόν, Η εξέλιξη της 
κοινωνιολογικής σκέψης, Μετάφραση Λυκούδης Μ., Εκδόσεις Γνώση, 
2008, σελ. 33-104.    

ρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στους πολίτες5 
και ως απόρροια του ανωτέρω συμβολαίου προκύπτουν: 
το δικαίωμα του τιμωρείν της Πολιτείας, η ισότητα 
όλων ενώπιον του νόμου και η θέσπιση νόμων με γενι-
κή ισχύ.6 Ως εκπρόσωπος της κλασσικής σχολής απο-
δέχεται την ελευθερία της βούλησης του ατόμου, την 
αναγκαιότητα της τιμωρίας των εγκλημάτων, το ρόλο 
της πρόληψης του εγκλήματος και την αποτρεπτική 
λειτουργία των ποινών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν οι αντιλήψεις του για τη θανατική ποινή, 
που καθόρισαν τις επερχόμενες εξελίξεις. 
Η ελευθερία της βούλησης του ατόμου και η αντίστοιχη 
επιλογή της συμπεριφοράς του, συμπεριλαμβάνει και 
τη διάπραξη του εγκλήματος ως απόλυτα ανθρώπινης 
επιλογής, ιδέα, η οποία τον θέτει σε ρήξη με τις προγε-
νέστερες θεοκρατικές αντιλήψεις βάσει των οποίων ο 
άνθρωπος γεννιέται καλός ή κακός.  
Η επιδιωκόμενη βελτίωση του ποινικού συστήματος που 
τον διακρίνει, μπορεί να υλοποιηθεί, κατά την άποψή 
του, μόνο διαμέσου των νόμων και της νομοθετικής με-
ταρρύθμισης.7 Τάσσεται με σθένος ενάντια στα βασα-
νιστήρια και υπογραμμίζει ότι η εσχάτη των ποινών, δη-
λαδή η θανατική ποινή, δεν είναι ωφέλιμη, αλλά ούτε και 
αναγκαία8, αντλώντας τα επιχειρήματά του από τη θεω-
ρία του «κοινωνικού συμβολαίου». Συγκεκριμένα, υπο-
στηρίζει ότι κάθε άνθρωπος δύναται να παραχωρήσει 
το μικρότερο δυνατό τμήμα της ελευθερίας του στην 
κοινωνία, χωρίς ωστόσο η τελευταία να αποκτά δικαίω-
μα ζωής ή θανάτου επί των μελών της9. Παράλληλα, κα-
θιστά σαφές ότι η χρήση της ανωτέρω ποινής συνιστά, 
αφενός, παραβίαση του «κοινωνικού συμβολαίου» χω-
ρίς κανένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα και, αφετέρου, 

5  Βλ. Cesare Beccaria, Περί εγκλημάτων και ποινών, Μετάφραση-
Επιμέλεια Ακριβοπούλου Χ., Σίμογλου Α., Εκδόσεις Σαββάλας, 2009, 
σελ. 13.  
6  Βλ. Φαρσεδάκης Ιακ., Η εγκληματολογική σκέψη. Από την αρχαιότη-
τα ως τις μέρες μας, Τευχ. Α’, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1990, σελ. 101.
7  Βλ. σχετικά Βλάχου Β., Ιστορική επισκόπηση των εγκληματολογικών 
θεωριών κατά τον 19ο αιώνα. Η γένεση της Εγκληματολογίας, Β΄Αναθε-
ωρημένη έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 37.
8  Cesare Beccaria, ό. π. σελ. 14. 
9  Το ίδιο, σελ. 15.

Βίκυ Βλάχου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
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χαρακτηριστικό παράδειγμα απάνθρωπης μεταχείρισης 
από την πλευρά του κράτους.10 Το κυριότερο επιχείρημά 
του, αναφορικά με την αναποτελεσματικότητα της σε 
σχέση με την αποτροπή των εγκλημάτων, συνοψίζεται 
στην πολύ μικρή διάρκειά της, καθόσον όπως υποστήρι-
ζε η αποτρεπτική λειτουργία επιτυγχανόταν διαμέσου 
της διάρκειας των ποινών και όχι διαμέσου της έντασής 
τους, υπογραμμίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις η 
ισόβια στέρηση της ελευθερίας είναι περισσότερο απο-
τελεσματική έναντι της επιβολής της θανατικής ποινής.
Ως απάντηση στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
του εγκλήματος προτείνει ηπιότερες ποινές, η επιβολή 
των οποίων ωστόσο θα είναι βέβαιη, διότι η βεβαιότητα 
ακόμα και μιας μικρής ποινής έχει μεγαλύτερη απήχη-
ση συγκριτικά με το φόβο μιας αυστηρότατης τιμωρίας, 
στην οποία όμως εμπεριέχεται η ελπίδα της μη εκτέλε-
σής της. Εξάλλου, υποστηρίζει ότι η αυξημένη σκληρό-
τητα της τιμωρίας ενεργοποιεί το απαιτούμενο σθένος 
στο άτομο προς την κατεύθυνση της αποφυγής της με 
κάθε κόστος. Στο πνεύμα αυτό, σε κοινωνίες και επο-
χές με χαρακτηριστική σκληρότητα ποινών, αντίστοιχα 
επαυξάνεται και η αγριότητα των εγκληματιών, καθόσον 
διαπράττουν περισσότερα και βιαιότερα εγκλήματα για 
να αποφύγουν την τιμωρία του ενός. Επιπλέον, κατά τη 
συλλογιστική του Beccaria, η σκληρότητα των ποινών 
είναι συνδεδεμένη, αφενός, με τη δυσχέρεια διατήρη-
σης της ουσιαστικής αναλογίας μεταξύ εγκλήματος και 
ποινής και, αφετέρου, με το ενδεχόμενο τροποποίησης 
τους ή την ατιμωρησία, συνέπεια του υπερβολικού, 
αλλά εφήμερου θεάματος μιας ακραίας τιμωρίας.11

Συμπληρωματικά του σκοπού των ποινών, της απο-
τροπής δηλαδή του εγκληματία από την τέλεση νέων 
αδικημάτων, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας από 
αντίστοιχες συμπεριφορές o ίδιος αντιτείνει τα στοι-
χεία που θα πρέπει να έχει η τιμωρία προκειμένου να 
μη μετατραπεί σε πράξη βίας εναντίον μεμονωμένων 
εγκληματιών και αυτά είναι η ταχύτητα,  η  ανα-
γκαιότητα,  η  αναλογία έναντι του διαπραχθέντος 
εγκλήματος και η δημοσιότητα.    
Αναφορικά με το στόχο της πρόληψης του εγκλήματος, 

10  Tibbetts S. G., Hemmens C., Criminological Theory, A Text/Read-
er, Sage, 2010, σελ. 57-58.
11  Cesare Beccaria, ό. π. σελ. 134-137. 

θέτει τρία χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι 
κανόνες δικαίου προκειμένου να τον επιτύχουν: να είναι 
απλοί ,  σαφείς  και συγκεκριμένοι .  H γνώση και η 
κατανόηση των νόμων, παράλληλα με την αντίληψη των 
συνεπειών ενδεχόμενων παραβιάσεων επαυξάνουν, 
κατά την άποψή του, την επιλογή του σύννομου τρόπου 
συμπεριφοράς. Στο πνεύμα αυτό, διακρίνει τον απόλυτα 
υγιή φόβο της ποινής από το φόβο του ανθρώπου προς 
τον άνθρωπο, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα του 
τελευταίου διότι ευνοεί την τέλεση εγκλημάτων.12

Αναμφίβολα, το έργο του Beccaria και οι ειδικότερες 
θέσεις του, παρά τις αναμενόμενες αντιδράσεις, επη-
ρέασαν βαθύτατα τις τάσεις της εποχής του, δεδομέ-
νου ότι πολλά κράτη κατήργησαν τη θανατική ποινή και 
τα βασανιστήρια, ηγέτες υιοθέτησαν αρκετές από τις 
ιδέες του, ενώ ορισμένες από αυτές ενέπνευσαν την 
αναθεώρηση ποινικών συστημάτων και τη θέσπιση Συ-
νταγμάτων βάσει των αρχών της δημοκρατίας και των 
ατομικών δικαιωμάτων. 13   
Η ανθρωπινότερη αναμόρφωση του αγγλικού ποινικού 
συστήματος και της νομοθεσίας απασχόλησε τον έτερο 
εκπρόσωπο της κλασσικής σχολής, Jeremy Bentham, το 
έργο του οποίου συνδέθηκε εμφατικά με την έννοια 
του ωφελιμισμού, την απόρριψη της ανταποδοτικής 
τιμωρίας και την αναγνώριση του προληπτικού ρόλου 
της όποιας τιμωρίας14. Κατά τον ίδιο, οι εγκληματικές 
συμπεριφορές προκαλούν ποικίλες συνέπειες στις κοι-
νωνίες και για το λόγο αυτό πρέπει να αποτραπούν. 
Στη βάση αυτή προτείνει την πρόληψη, την επιβολή 
ποινών στους εγκληματίες και την ικανοποίηση 
του θύματος, η οποία ως λύση προβάλει ως ιδιαίτερα 
καινοτόμος για την εποχή.  
Σε ό, τι αφορά την ωφελιμιστική προσέγγιση,  η κύ-
ρια ιδέα συνοψιζόταν στη μεγιστοποίηση της ευτυχίας 
και την ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου πόνου, υπό την 
έννοια ότι η Πολιτεία θα πρέπει να θεσπίζει νόμους, οι 
οποίοι να προσφέρουν τη μεγαλύτερη ευτυχία σε με-
γαλύτερο αριθμό ατόμων. Η εφαρμογή, ωστόσο, της 
ανωτέρω ιδέας μπορούσε να γίνει αντιληπτή όχι μόνο 

12  Το ίδιο, σελ. 189.
13  Tibbetts S. G., Hemmens C., 2010, ό. π. σελ. 64 και Βλάχου Β., 2017, 
ό. π. σελ. 43.
14  Geis G., «Jeremy Bentham», στο Hermann Manheim (ed.), Pioneers 
in Criminology, 1972, σελ. 51 κ.ε.   
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σε συλλογικό, αλλά και σε ατομικό επίπεδο, διευκρινί-
ζοντας ότι το άτομο συνήθως επιλέγει συμπεριφορές 
ή δραστηριότητες, οι οποίες μεγιστοποιούν την ευτυ-
χία και ελαχιστοποιούν τον πόνο. Η προσέγγιση αυτή 
έχει ωστόσο δεχθεί κριτικές, καθόσον συχνά τα άτομα 
υιοθετούν συμπεριφορές με θετικές συνέπειες βραχυ-
πρόθεσμα, παραμερίζοντας αντίστοιχες με μακροπρό-
θεσμες ωφέλειες. Παρόμοια, οι κοινωνίες συχνά επιδί-
δονται σε πράξεις που προσφέρουν την ευτυχία στην 
πλειοψηφία των πολιτών τους, αλλά αποδεικνύονται 
είτε ζημιογόνες είτε ανήθικες μακροπρόθεσμα και σε 
ό,τι αφορά μεγαλύτερα κοινωνικά σύνολα, όπως η πα-
γκόσμια κοινότητα.15 
Προέκταση της ωφελιμιστικής προσέγγισης είναι ο 
υπολογισμός της ευτυχίας ή η αρχή του ηδονισμού 
καθόσον, κατά τον Bentham, η επιλογή τέλεσης μιας 
πράξης στηρίζεται στην επιδίωξη της ευχαρίστησης και 
της ηδονής και στην αντίστοιχη αποφυγή δυσάρεστων 
καταστάσεων (π.χ. των αρνητικών προεκτάσεων της ποι-
νής) που απορρέουν από αυτή.16 
Κατ΄ επέκταση, βάσει του «υπολογισμού της ευ-
τυχίας» οι ανθρώπινες συμπεριφορές, συμπεριλαμ-
βανομένων των εγκληματικών, τυγχάνουν αξιολόγησης 
προκειμένου να εκτιμηθεί η συνολική ευχαρίστηση που 
απορρέει από αυτές έναντι του συνόλου του πόνου. Συ-
νεπώς, κατά τον Bentham, η αρχή του «υπολογισμού της 
ευτυχίας» χρησιμεύει στον προσδιορισμό της απαιτού-
μενης αναλογίας17 μεταξύ των τελούμενων εγκλημάτων 
και των επιβαλλόμενων ποινών. Πιο συγκεκριμένα, οι 
δυνητικές συνέπειες από την επιβολή της ποινής πρέπει 
να είναι βαρύτερες από τις ενδεχόμενες ωφέλειες που 
απορρέουν από τη διάπραξη του εγκλήματος. 
Ζήτημα, στο οποίο αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία από 
τον ίδιο, συνιστά η ενδεδειγμένη μεταχείριση εγκλημα-
τιών που έχουν διαπράξει το ίδιο έγκλημα, με τη χαρα-
κτηριστική επισήμανση ότι ο τρόπος μεταχείρισης τους 
δεν θα πρέπει να είναι ενιαίος, αλλά να προσδιορίζεται 

15  Stephen G. Tibbetts, Graig Hemmens, 2010, ό. π. σελ. 90.
16 Κ. Δ. Σπινέλλη, Εγκληματολογία. Σύγχρονες και παλαιότερες κατευ-
θύνσεις, Δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
σελ. 185. 
17  Κουράκη Ν., Ποινική Καταστολή. Μεταξύ παρελθόντος και μέλλο-
ντος, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 158-159.

βάσει των ιδιαίτερων περιστάσεων τέλεσης της εγκλη-
ματικής πράξης. 
Οι ποινές και οι προεκτάσεις τους στην κοινωνία δι-
αδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη φιλοσοφία του 
Bentham, ενώ οι διακρίσεις τους συνοψίζονται σε τέσ-
σερις βασικές κατηγορίες: τις φυσικές, τις πολιτικές, τις 
ηθικές και τις θρησκευτικές. Βέβαια, η απήχησή τους 
δύναται να ποικίλει από άτομο σε άτομο ανάλογα με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως η προσωπικό-
τητα, η μόρφωση, η διανοητική και ψυχική κατάσταση, 
οι αντιλήψεις κ.α. Συνεπώς, η βελτίωση της αποτελε-
σματικότητάς τους, η οποία απασχολεί έντονα και τις 
σύγχρονες κοινωνίες, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
προσαρμογή τους στους ανωτέρω παράγοντες.18 Ανα-
φορικά με την απονομή της δικαιοσύνης, ως ιδιαίτερα 
σημαντικά προσδιορίζονται από τον ίδιο ζητήματα που 
αφορούν την προαναφερόμενη ύπαρξη αναλογίας με-
ταξύ εγκλήματος και ποινής, τη δυνατότητα ανάκλη-
σης της τελευταίας εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι 
λόγοι (π.χ. δικαστική πλάνη), τη βελτίωση του εγκλημα-
τία, τον περιορισμό της βλαπτικής του ικανότητας και 
την αποκατάσταση του θύματος.19    
Η φιλοσοφία του διαδραμάτισε καταλυτική επιρροή 
τόσο στους συγχρόνους του όσο και στους μεταγενέ-
στερους από αυτόν, κυρίως στο πεδίο της κατηγοριο-
ποίησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, της διερεύνη-
σης των κινήτρων της και της πολυετούς προσπάθειας 
δημιουργίας ενός συστήματος διοίκησης των φυλακών 
βασισμένο στην τιμωρία διά του εγκλεισμού στη φυλα-
κή.  
Συμπερασματικά, οι θέσεις της κλασσικής σχολής απο-
τέλεσαν ορόσημο για τις κοινωνίες της εποχής τους και 
παράλληλα έναυσμα και πηγή έμπνευσης για την ανα-
θεώρηση αρκετών ποινικών συστημάτων και τη θέσπιση 
Συνταγμάτων, στηριζόμενων στις δημοκρατικές αρχές 
και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαί-
τερα σημαντικός όμως, είναι και ο απόηχός της σήμε-
ρα, καθόσον τα νέα ήθη και οι εξελίξεις κατά το πρώτο 
τέταρτο του 21ου αιώνα φέρνουν στο προσκήνιο ποικίλα 
διλήμματα και προκλήσεις, δοκιμάζουν πολιτικές και 
θεωρίες προσέγγισης του εγκλήματος και οι όποιες 

18  Το ίδιο, σελ. 157.
19  Το ίδιο, σελ. 159.
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αγκυλώσεις ή προτάσεις επιβάλλεται να επαναξιολογη-
θούν βάσει των νέων δεδομένων.    
Πιο συγκεκριμένα, ένα σύνολο πρακτικών και δικαιωμά-
των που είναι σε ισχύ σήμερα έχουν ως αφετηρία τους 
το έργο του Beccaria. Ενδεικτικά αναφέρουμε20 : α) τη 
λειτουργία των ορκωτών λαϊκών δικαστηρίων, β) 
το δικονομικό δικαίωμα της κατ ’  αντιπαράσταση 
εξέτασης των μαρτύρων, γ) το δικαίωμα του κα-
τηγορουμένου να λάβει  γνώση της δικογραφίας, 
δ) τη δυνατότητα της ταχείας απονομής της δι -
καιοσύνης, ε) τη διεθνώς αναγνωρισμένη αρχή της 
δημοσιότητας των νόμων, στ) τους σκοπούς της 
ποινής και ζ) την απαγόρευση των βασανιστηρίων.  
Ωστόσο, η θέση του περί της ισότητας όλων ενώ-
πιον του νόμου φαίνεται  να αποτελεί το μεγάλο 
στοίχημα των σύγχρονων κοινωνιών, όπως και η αποτρε-
πτική λειτουργία των ποινών, παράλληλα με την εξεύ-
ρεση περισσότερο αποτελεσματικών λύσεων στο πεδίο 
της αντεγκληματικής πολιτικής.     
Στο πνεύμα αυτό η βεβαιότητα επιβολής και πραγ-
ματικής έκτισης της ποινής δεν έχει καταστεί εφικτή σε 
πολλά ποινικά συστήματα, όπως επίσης, σε αρκετές πε-
ριπτώσεις η επιβαλλόμενη τ ιμωρία δεν ε ίναι  ούτε 
ταχεία ούτε ανάλογη του διαπραχθέντος εγκλήμα-
τος. Αντίστοιχα, η επισήμανσή του αναφορικά με τη θέ-
σπιση απλών,  σαφών και συγκεκριμένων κανόνων 
δικαίου για την επίτευξη της πρόληψης, φαίνεται να μην 
τυγχάνει απόλυτης εφαρμογής στις μέρες μας, καθό-
σον συχνά είναι επιτακτική η σύνταξη ερμηνευτικών 
εγκυκλίων για την ουσιαστική εφαρμογή των νόμων. 
Ιδιαίτερα επίκαιρες σήμερα είναι και οι θέσεις του 
Bentham με χαρακτηριστικότερες την ωφελιμιστική 
προσέγγιση, την πρόληψη του εγκλήματος και την ικανο-
ποίηση του θύματος. Ειδικότερα, η κύρια ιδέα της ωφε-
λιμιστικής προσέγγισης δεν αφορά μόνο το σύγχρονο 
άνθρωπο σε επίπεδο επιλογής των συμπεριφορών του, 
αλλά πρωτίστως την Πολιτεία, η οποία θα πρέπει να 
θεσπίζει νόμους, που να προσφέρουν τη μεγαλύτερη 
ευτυχία σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, διαμέσου της 
ουσιαστικής αναγνώρισης των αναγκών των πολιτών. Η 
δε ικανοποίηση του θύματος αναδεικνύεται στις 

20  Stephen G. Tibbetts, Graig Hemmens, 2010, ό. π. σελ. 64-65 και 
Βλάχου Β., 2017, ό. π. σελ. 43-44.

περισσότερες κοινωνίες ως απολύτως αναγκαία και 
εντάσσεται σε ένα μεγάλο αριθμό ποινικών συστημά-
των, ενώ η νοοτροπία και η κουλτούρα των σύγχρονων 
κοινωνών μοιάζει να αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο 
και την λειτουργία της, η οποία δεν εξαντλείται με τη θε-
σμοθέτησή της, αλλά επιτάσσει αφενός τη δημιουργία 
αντίστοιχων δομών και αφετέρου την εφαρμογή πρα-
κτικών που θα υπερκεράσουν δυνητικά προσκόμματα.
Η αρχή του «υπολογισμού της ευτυχίας», η οποία αφε-
νός αναδεικνύει την απαιτούμενη αναλογία μεταξύ τε-
λούμενων εγκλημάτων και επιβαλλόμενων ποινών και 
αφετέρου υπογραμμίζει ότι οι συνέπειες από την επιβο-
λή των τελευταίων επιβάλλεται να είναι βαρύτερες από 
τις ωφέλειες που απορρέουν από την τέλεση των αδι-
κημάτων, αναμφίβολα βρίσκει σύμφωνο το σύγχρονο 
νομοθέτη στις περισσότερες χώρες, παρά την ύπαρξη 
εξαιρέσεων που θα πρέπει να λειτουργήσουν ενισχυτι-
κά των κοινωνικών αντανακλαστικών μας προς την κα-
τεύθυνση της προώθησης των αναγκαίων βελτιώσεων 
σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο.
Εν κατακλείδι, οι στόχοι της βελτίωσης και της επανέ-
νταξης του εγκληματία, αλλά και της προστασίας και 
την ικανοποίησης του θύματος συνιστούν ορισμένα από 
τα βασικότερα μελήματα των σύγχρονων κοινωνιών, η 
επίτευξη των οποίων όμως, προϋποθέτει την αρωγή όχι 
μόνο της Πολιτείας αλλά και των κοινωνών προκειμέ-
νου να αποφευχθούν περιπτώσεις αναποτελεσματικών 
λύσεων. Στον απόηχο της φιλοσοφίας της κλασσικής 
σχολής, αλλά και στη βάση των σύγχρονων εξελίξεων, 
η απάντηση στο έγκλημα και η απονομή της δικαιοσύνης 
επιβάλλεται να ωθούνται προς την αξιοποίηση της υφι-
στάμενης γνώσης (εμπειρικής και θεωρητικής) διαχρο-
νικά υπό το πρίσμα όμως, των σύγχρονων διλημμάτων 
και προκλήσεων που μας καθιστούν σοφότερους και 
ικανότερους.
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ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ1*

    

I. Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατι-
κότητας (εφεξής ΤοΣΠΠα) κατοχυρώθηκαν ως θεσμός, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τον Ν. 1738/1987, υπό 
την τότε ονομασία «Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της 
Εγκληματικότητας»2 και, στη συνέχεια, με τη μορφή 
στην οποία βρίσκονται σήμερα, ως «Τοπικά Συμβούλια 

1  *Το παρόν κείμενο αποτελεί προδημοσίευση κεντρικής εισήγησης 
στο 5ο διετές Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας, με γενικό θέμα ‘Κοι-
νωνία και παραβατικότητα’, που συνδιοργανώθηκε από τον Σύλλογο 
Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ», την Ελληνική Εταιρεία 
Εγκληματολογίας και τον Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας (16-18 Δεκεμ-
βρίου 2022).
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». Επίσης, 
για το νομικό πλαίσιο του εν λόγω θεσμού, τη διαμόρφωση και την 
εξέλιξή του, βλ. Αγγελική Πιτσελά και Χαράλαμπου Μ. Καραγιαννίδη 
«Η προστασία της νεότητας μέσα από τις δράσεις των Τοπικών Συμ-
βουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας» σε Ενημερωτικό Δελτίο 
της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας: Έγκλημα και Τιμωρία, τεύ-
χος 12ο, Σεπτέμβριος 2022, σελ. 45–46.

Πρόληψης της Παραβατικότητας», με τον Ν. 2713/19993. 
Ο θεσμός αυτός αντικατοπτρίζει την υλοποίηση της 
πρόληψης της εγκληματικότητας4, που συνιστά έναν 
από τους κεντρικούς πυλώνες χάραξης μιας ολοκλη-
ρωμένης αντεγκληματικής πολιτικής, σε επίπεδο τοπι-
κής αυτοδιοίκησης. Μολονότι στον ισχύοντα νόμο τα 
εν λόγω συμβούλια ονομάζονται ΤοΣΠΠα (φέρεται να 
εστιάζουν στην παραβατικότητα), εν τοις πράγμασι, οι 
αρμοδιότητές τους επεκτείνονται και σε θέματα (σοβα-
ρής) εγκληματικότητας, τα κυριότερα δε χαρακτηριστι-
κά τους 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 συ-
σταθούν και ανά δημοτικό διαμέρισμα5. (β) Η σύνθεσή 
τους από πρόσωπα διαφόρων ειδικοτήτων, ιδίως με ει-
δικές γνώσεις για την εγκληματικότητα, και ως τέτοια 
πρόσωπα λογίζονται οι δικαστικοί λειτουργοί, οι εγκλη-
ματολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, αστυνομικοί, κοι-
νωνικοί λειτουργοί και ιατροί, καθώς και εκπρόσωποι 
των παραγωγικών τάξεων και των κοινωνικών φορέων6. 
Η συμμετοχή των εν λόγω προσώπων στα ΤοΣΠΠα εί-
ναι εθελοντική και η θέση τους άμισθη. (γ) Το εύρος 
των δραστηριοτήτων τους, που περιλαμβάνει, κατά κύ-
ριο λόγο, την κατάρτιση προγράμματος πρόληψης της 
εγκληματικότητας/ παραβατικότητας σε επίπεδο Δή-
μων7, αλλά και τη διατύπωση γνώμης, ύστερα από προη-
γούμενο, σχετικό αίτημα του/της Δημάρχου.  

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η εφαρμογή 
του θεσμού των ΤοΣΠΠα στην πράξη αποσκοπεί στην 
ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας προς την 

3  ΦΕΚ Α΄ 89/30.04.1999: «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις». Σχετικά με την κριτική που 
ασκήθηκε για την αλλαγή της ονομασίας τους, βλ. αντί άλλων Χρι-
στίνα Ζαραφωνίτου, Περί όρων και ορολογίας στην Εγκληματολογία, 
Εγκληματολογία, τεύχος 1-2, 2014, σελ. 117.
4  Για την έννοια της πρόληψης της εγκληματικότητας, βλ. Κ. Δ. Σπι-
νέλλη, Η Γενική Πρόληψη των Εγκλημάτων, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκου-
λα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1982, σελ. 57–59 και τις εκεί υποσημειώσεις. 
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 έχουν προβεί ή 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. Η 
ειδίκευση των εν λόγω προσώπων, εν προκειμένω, νοείται υπό ευρύ-
τατη έννοια. 
7  Βλ. άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2713/1999, όπως ισχύει. 

της Μαρίας Π. Κρανιδιώτη 
π. Αναπληρώτριας Καθηγήτριας   
Τομέα Ποινικών Επιστημών Νομικής Σχολής  
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και της Ηλέκτρας Π. Γιώτη 
Υποψήφιας Διδάκτορος 
Τομέα Ποινικών Επιστημών Νομικής Σχολής 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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κατεύθυνση της αντίδρασης στο έγκλημα και στην 
εγκληματικότητα με προληπτικά (και όχι κατασταλτικά) 
μέσα, όμως επίσης, έμμεσα μεν, αλλά ουσιαστικά, στην 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο8. 
Λαμβανομένων δε υπόψη και των δυνατοτήτων που πα-
ρέχει ο εν λόγω θεσμός, είχαμε εκτιμήσει ότι η σύσταση 
ενός τέτοιου συμβουλίου είναι συμφέρουσα και επωφε-
λής για τον κάθε Δήμο και την τοπική κοινωνία, πράγμα 
που μας οδήγησε στην κατάστρωση του αρχικού ερευ-
νητικού μας σχεδίου.  

II. Η αρχική έρευνα και τα αποτελέσματά της (2018-
2019)

Οι γενικοί σκοποί της αρχικής έρευνας ήταν 
α) να διερευνήσουμε κατά πόσον και σε ποιο βαθμό 
ο θεσμός των ΤοΣΠΠα λειτουργεί στην Ελλάδα και, 
στη συνέχεια, β)  να προτείνουμε λύσεις για την ενί-
σχυση της λειτουργίας του9. Τον πληθυσμό (αλλά και 
το δείγμα) της έρευνας10 είχαν αποτελέσει 102 Δήμοι, 
για τους οποίους εντοπίσαμε αποφάσεις σύστασης ή 
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύστα-
ση ΤοΣΠΠα, είτε στη ‘Διαύγεια’ είτε στις ιστοσελίδες 
των Δήμων. Ως μέθοδο είχαμε επιλέξει την ‘κοινωνική  
επισκόπηση’ ή ‘έρευνα’ (social survey) και είχαμε κατα-
στρώσει ένα ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, με το οποίο 
ελήφθησαν συνεντεύξεις από τους 102 Δήμους. Συνα-
κόλουθα, η έρευνα μπορεί να τοποθετηθεί ‘στο 

8  Όπως αναφέρει ο Καραγιαννίδης 2022, κατόπιν  σχετικής απόφα-
σης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΑΥΔημΤαξ 3002/1/14- στ’ ΦΕΚ Β’ 
12/14.1.2002, άρθρο 1, παρ.4), οι συνεδριάσεις των συμβουλίων είναι 
κατ’ αρ χήν δημόσιες και σε αυτές μπορούν να κληθούν, να παρα-
στούν και να εκφέρουν τη γνώμη τους εκπρόσωποι τοπικών φορέων, 
συλλόγων και δημοσίων υπηρεσιών ή και μεμονωμένοι πολίτες (σελ. 
270). Επίσης, βλ. και Καραγιαννίδη 2011, σχετικά με τη διεξαγωγή  δι-
εξοδικής σε βάθος έρευνας σε Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, 
ιδίως, σελ.  323 επ.. 
9 Βλ. Μαρία Π. Κρανιδιώτη, Πελαγία Ι. Παπανικολάου & Ηλέκτρα 
Π. Γιώτη «Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παρα-
βατικότητας στο παρελθόν και στο μέλλον: Μία έρευνα σε επίπεδο 
ελληνικής επικράτειας» σε Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή 
Γιάννη Πανούση, Εγκληματολογία: Περίβλεπτον Αλεξίφωτον, εκδόσεις 
Ι. Σιδέρη, Αθήνα 2020, σελ. 225–243. 
10  Πληθυσμός και δείγμα συμπίπτουν, καθότι είχαμε αποφασίσει να 
μην προβούμε σε δειγματοληψία και να προσεγγίσουμε το σύνολο 
του πληθυσμού (ό.π., σελ. 232). 

μεταίχμιο’ της ποσοτικής και της ποιοτικής μεθοδολογι-
κής κατεύθυνσης11, καθότι η μορφή (style) της κοινοποί-
ησης των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της είναι 
εν μέρει λεκτική και εν μέρει  αριθμητική12. 

Πολύ συνοπτικά, τα αποτελέσματα της αρχικής μας 
έρευνας είναι τα εξής: Από το συνολικό πληθυσμό των 
102 Δήμων, πανελλαδικά, προέκυψε ότι 40 έχουν συ-
στήσει ΤοΣΠΠα (39,2%) και σχεδόν άλλοι τόσοι (38, ήτοι 
το 37,3%) δεν έχουν συστήσει, όπως και ότι μόνο σε 12 
από εκείνους που έχουν συστήσει (11,8%), το  συμβούλιο 
αυτό είναι ενεργό, ενώ στους περισσότερους (28/40, 
ήτοι 70%) είναι ανενεργό. Επίσης, υπολογίσιμος ήταν ο 
αριθμός των Δήμων για τους οποίους οι αρμόδιοι είχαν 
δηλώσει άγνοια του θέματος ή δεν είχαν απαντήσει κα-
θόλου (23,5% και 18,6% αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα 
αυτά θεωρήθηκαν απογοητευτικά, όπως άλλωστε και 
παλαιότερα, ο Καραγιαννίδης (2011) είχε χαρακτηρίσει 
“αποκαρδιωτικό” τον απολογισμό τους και περιγράψει 
τους λόγους για τους οποίους σε πολλούς Δήμους δεν 
συστάθηκαν ΤοΣΠΠα ή συστάθηκαν μεν, αλλά δεν λει-
τούργησαν ή αδρανοποιήθηκαν λίγο μετά την έναρξη 
της λειτουργίας τους13.  

III. Η διαχρονική έρευνα (2022)

Α. Ερευνητικό σχέδιο και επιλογή μεθόδου  

11 Για τη διάκριση των κατευθύνσεων αυτών, βλ. George E. Higgins 
"Quantitative versus Qualitative Methods: Understanding Why 
Quantitative Methods are Predominant in Criminology and 
Criminal Justice”, και επίσης, Richard Tewksbury “Qualitative versus 
Quantitative Methods: Understanding Why Qualitative Methods are 
Superior for Criminology and Criminal Justice”, Journal of Theoretical 
and Philosophical Criminology, 2009, 1 (1), σελ. 23 επ. και 37 επ. 
12 Κατόπιν της ανάλυσης του Jacques Scott “The quantitative–
qualitative divide in criminology: A theory of ideas’ importance, 
attractiveness, and publication”, Theoretical Criminology, 2014, 18(3), 
σελ. 317 επ. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, το κριτήριο διάκρισης 
μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής κατεύθυνσης στη Μεθοδολογία, είναι 
η μορφή ή τεχνοτροπία (style), ήτοι ο τρόπος με τον οποίο οι ερευνη-
τές κοινοποιούν τα δεδομένα τους, αντί της στρατηγικής ή της διαδι-
κασίας που ακολουθούν (σελ.  324–325). Για το κριτήριο αυτό βλ. και 
Μαρία Π. Κρανιδιώτη, Πνεύμα και εφαρμογή του αρχαιολογικού νόμου 
(3028/2002): Μια μελέτη υπό το φως θεωρητικών προσεγγίσεων στην 
Εγκληματολογία και κατόπιν διεξαγωγής έρευνας σε εμπειρογνώμονες, 
Τυποκυκλαδική Α.Ε., Σύρος 2021, σελ. 85 και 88 και επ.).
13  Ό. π., σελ. 354 και 355–362.
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Με αφετηρία τα αποτελέσματα της αρχικής 
μας έρευνας, αποφασίσαμε να δώσουμε διαχρονική 
προοπτική στη νέα μας έρευνα και καταστρώσαμε ένα 
ερευνητικό σχέδιο για να απαντήσουμε, κυρίως, στα 
εξής ερωτήματα: εάν, μετά τη διενέργεια των δημο-
τικών εκλογών (Μάιος-Ιούνιος 2019)14, από τον αρχικό 
πληθυσμό των 102 Δήμων, α) εκείνοι που δεν είχαν συ-
στήσει ΤοΣΠΠα, προχώρησαν τελικά στη σύστασή του 
και, β) εκείνοι που είχαν συστήσει, αλλά αυτό ήταν ανε-
νεργό, προχώρησαν στην ενεργοποίησή του.  

Περαιτέρω, λόγω του περιορισμένου χρόνου 
και των δυσμενών συνθηκών υπό τις οποίες διεξήχθη 
η παρούσα έρευνα, ορίσαμε ως πληθυσμό της, μόνον 
εκείνους τους Δήμους της ελληνικής επικράτειας, των 
οποίων η απόφαση σύστασης ΤοΣΠΠα είχε δημοσιευ-
τεί στη ‘Διαύγεια’. Εν ολίγοις, η εν λόγω ανάρτηση της 
απόφασης αποτέλεσε και το κριτήριο ορισμού του πλη-
θυσμού. Δεδομένου δε του μικρού του μεγέθους, απο-
φασίστηκε η προσέγγιση και των 43 Δήμων, οι οποίοι, 
όπως και στην προηγούμενη έρευνα (παραπάνω, υπό ΙΙ), 
αποτέλεσαν και το δείγμα της παρούσας. Στη συνέχεια, 
ως μέθοδος επελέγη και πάλι η ‘κοινωνική  έρευνα’ ή  
‘επισκόπηση’ (social survey), μέσω τηλεφωνικών συνε-
ντεύξεων με εκπροσώπους των Δήμων15. Για τις συνε-
ντεύξεις καταστρώθηκαν δύο ημι-δομημένα ερωτημα-
τολόγια,  όπου το ένα απευθυνόταν στους Δήμους που 
κατά την αρχική έρευνα είχαν δηλώσει ότι το ΤοΣΠΠα 
στον Δήμο τους είναι ανενεργό και το άλλο σε εκείνους 
που είχαν δηλώσει ότι είναι ενεργό.   

Β. Παρουσίαση και ερμηνεία των δεδομένων 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1 (1η και 2η στή-
λη), στην αρχική έρευνα (2018–2019) οι περισσότεροι 
Δήμοι εμφανίζονται να έχουν ανενεργό ΤοΣΠΠα (70% 

14  Συγκεκριμένα, οι δημοτικές εκλογές διενεργήθηκαν στις 26.05.2019 
και οι επαναληπτικές στις 02.06.2019 (https://ekloges.ypes.gr). Η διε-
νέργειά τους αποτελεί ορόσημο, διότι συνεπάγονται κατά κανόνα την 
αλλαγή της σύνθεσης των Δημοτικών Συμβουλίων, δεδομένου του ότι 
με δική τους πρόταση συστήνονται τα ΤοΣΠΠα.
15  Κρανιδιώτη, Παπανικολάου & Γιώτη ό.π., σελ. 231–233. 

έναντι 30%)16, ενώ αντίθετα, στην παρούσα 
(2022), η αναλογία εμφανίζεται εν πρώτοις αντεστραμ-
μένη (3η και 4η στήλη), καθώς στους περισσότερους Δή-
μους το συμβούλιο είναι ενεργό (67.4% έναντι 23.3%). 
Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου αποτελέσματος 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το περιορισμένο μέγεθος 
του πληθυσμού της παρούσας έρευνας (μόνο 43 Δήμοι) 
και ιδίως, το κριτήριο ορισμού του πληθυσμού αυτού 
(παραπάνω, υπό Α)17.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα απο-
τελέσματα για τα ενεργά ΤοΣΠΠα (πίνακας 2, υπό Α), 
όπου, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτωμένων,  
μόνο σε 4 Δήμους εξακολουθούν να είναι ενεργά 
(13.7%), ενώ στην πλειοψηφία τους (83.8%) έπαψαν να 
είναι, μετά τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών. Η 
σύνθεση των συμβουλίων εμφανίζεται παρόμοια, σύμ-
φωνα  με τις περιγραφές των δύο εκ των τεσσάρων 
ερωτωμένων (υπό Α1), ενώ δύο επίσης ισχυρίστηκαν ότι 
δεν άλλαξε μετεκλογικά (υπό Α2)18. Επίσης, η σύνθεσή 
τους εκτιμήθηκε θετικά από έναν μόνον ερωτώμενο,  ο 
οποίος ανέφερε ότι διοργανώνονται δράσεις για την 
αποτροπή της παραβατικότητας στα σχολεία. 

16  Διευκρινίζεται ότι οι 40 Δήμοι της αρχικής έρευνας (σύνολο στον 
πίνακα 1) είναι λιγότεροι από τους μισούς (39.2%) του συνόλου του 
πληθυσμού της, εκείνων δηλαδή που οι εκπρόσωποί τους μας είχαν 
δηλώσει ότι έχουν συστήσει ΤοΣΠΠα (102).  
17  Ειδικότερα, στον πληθυσμό της αρχικής έρευνας, εκτός από τους 
Δήμους που είχαν αναρτήσει αποφάσεις σύστασης ΤοΣΠΠα στη ‘Δι-
αύγεια’ (κριτήριο ορισμού του πληθυσμού της παρούσας), έχουν συ-
μπεριληφθεί και εκείνοι που είχαν δημοσιεύσει σχετικές αποφάσεις 
στις ιστοσελίδες τους (συνολικά 88), σε αυτούς δε έχουν προστεθεί 
και όσοι είχαν δημοσιεύσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
(άλλοι 14). 
18  Διατηρούμε ωστόσο επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα της μίας 
από αυτές τις απαντήσεις, δεδομένου του ότι η θητεία των ΤοΣΠΠα 
οριζόταν εκ των προτέρων στην απόφαση σύστασής τους, για συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, δεν είναι βέβαιο ότι η σύνθεσή 
τους παρέμεινε ίδια μετά τις εκλογές. 

https://ekloges.ypes.gr
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Οι λοιποί τρεις δήλωσαν άγνοια του θέματος  
ή δεν απάντησαν καθόλου (υπό Α3), παρότι, σύμφωνα 
με την αρχική τους απάντηση, γνώριζαν ότι το συμβού-
λιό τους εξακολουθεί να είναι ενεργό. Περαιτέρω, από 
τους 24 Δήμους που έπαψαν να έχουν ενεργό ΤοΣΠΠα), 
μόνο σε τέσσερεις απενεργοποιήθηκε μετά τη διεξα-
γωγή των δημοτικών εκλογών (16.7%), ενώ στους περισ-
σότερους (10/24)  είχε πάψει να λειτουργεί από πριν 
(41.7%)19. Τέλος, οι εκπρόσωποι άλλων 10 Δήμων (41.7%), 
ήτοι, ενός υπολογίσιμου αριθμού και ποσοστού, ίδιου με 
εκείνο των Δήμων όπου το συμβούλιο αδρανοποιήθηκε 
προ των εκλογών, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν από 
πότε δεν είναι ενεργό το συμβούλιό τους ή δεν απάντη-
σαν στη σχετική ερώτηση  (πίνακας 2, υπό Β). 

Μια  ερμηνεία του γεγονότος ότι πολλοί εκ-
πρόσωποι Δήμων δεν ήταν σε θέση να προβούν σε εκτι-
μήσεις ή δεν γνώριζαν καν από πότε το συμβούλιο στον 
Δήμο τους είχε αδρανοποιηθεί, θα μπορούσε να είναι 
ότι, ακόμη και για τα ενεργά ΤοΣΠΠα, δεν προκύπτει 
η συμμετοχή ατόμων με κατάλληλη κατάρτιση και γνώ-
σεις στην Εγκληματολογία, ούτε με κίνητρο να 

19  Στους περισσότερους από αυτούς είχε πάψει να είναι ενεργό από 
το 2014 και μετά.

εργαστούν για τα συμβούλια αυτά. Αυτό σε  συνδυασμό 
με την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τον συγκεκριμέ-
νο θεσμό, θα πρέπει να συντελεί στη μη ικανοποιητική 
λειτουργία τους στην πράξη. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι 
οι Δήμοι που εξακολουθούν να έχουν ενεργό ΤοΣΠΠα, 
υλοποιούν ένα πολύ μικρό φάσμα δραστηριοτήτων από 
τις 16 συνολικά, που αναφέρονται στο άρθρο 2 της σχε-
τικής υπουργικής απόφασης (300/2002). Σε κανέναν 
από αυτούς δεν φαίνεται να έχει καταρτιστεί πρόγραμ-
μα πρόληψης της εγκληματικότητας / παραβατικότη-
τας, ούτε έχουν συνταχθεί ετήσιες εκθέσεις για την 
κατάσταση της εγκληματικότητας και, συνακόλουθα, 
δεν έχει αποτιμηθεί το έργο των ΤοΣΠΠα. Τέλος, δεν 
προκύπτει η βούληση των μελών τους να συνδράμουν 
στη διατύπωση de lege ferenda προτάσεων αντεγκλη-
ματικής πολιτικής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Όσον αφορά τα δεδομένα για τα ανενεργά 
ΤοΣΠΠα, αξιοπρόσεχτες είναι οι απαντήσεις των ερω-
τωμένων σχετικά με την ενεργοποίησή τους πριν ή μετά 
τις δημοτικές εκλογές (πίνακας 3, υπό Α).Κατόπιν των 
απαντήσεων αυτών, κανένας Δήμος δεν φαίνεται να 
έχει προβεί σε ενεργοποίηση του ΤοΣΠΠα μετά τη δι-
εξαγωγή των εκλογών20, ενώ οι περισσότεροι ερωτώμε-
νοι (7/10) απάντησαν ότι το συμβούλιό τους παρέμεινε 
απενεργοποιημένο. Το στοιχείο αυτό αποτελεί κατά τη 
γνώμη μας, εύρημα που εν γένει δηλώνει τη φθίνουσα 
πορεία της υλοποίησης του θεσμού των συμβουλίων 
αυτών και οδηγεί στην εξέταση των λόγων που έχουν 
αδρανοποιηθεί ή εξακολουθούν να είναι αδρανοποιη-
μένα. 

20  Με την επιφύλαξη μίας απουσίας απάντησης και δύο δηλώσεων 
άγνοιας (30%). 
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Οι λόγοι είναι παραπλήσιοι για τα συμβούλια 
με ενεργό και ανενεργό ΤοΣΠΠα, στο σύνολό τους (υπό 
Β), διαπιστώνεται δε και εδώ ότι οι εκπρόσωποι των 
περισσότερων Δήμων δεν ήταν σε θέση να εκθέσουν  
τους λόγους που δεν είναι πλέον ή εξακολουθεί να μην 
είναι ενεργό το συμβούλιό τους (48.6%). Η δεύτερη με-
γάλη κατηγορία απαντήσεων στις σχετικές ερωτήσεις 
είναι εκείνη των αρνητικών εκτιμήσεων των ερωτωμέ-
νων (29.7%). Τέτοιες εκτιμήσεις είναι ότι το συμβούλιο 
στον Δήμο τους ήταν δυσλειτουργικό, διότι χρειαζόταν 
τη συμμετοχή πολλών φορέων και ειδικοτήτων που πα-
ρουσιάζουν έλλειψη, ή αναποτελεσματικό, καθώς η συ-
ζήτηση δεν οδηγούσε σε αποφάσεις. Άλλες ατέλειες 
που εντόπισαν ήταν η έλλειψη ενημέρωσης τόσο των 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και των δημοτών, 
η αδιαφορία ή η αδυναμία των μελών του ΤοΣΠΠα να 
προσέλθουν, όπως και η έλλειψη οργάνωσης, προσωπι-
κού και υποστήριξης από θεσμούς. Τέλος, αρκετοί εκ-
πρόσωποι Δήμων επεσήμαναν ότι δεν υπήρχαν θέματα 
προς συζήτηση, ούτε ανάγκη σύστασης ΤοΣΠΠα, γε-
γονός που συνέδεσαν με το μικρό μέγεθος του Δήμου 
τους και την ανυπαρξία σοβαρής εγκληματικότητας/ 
παραβατικότητας (27%), ενώ ορισμένοι επικαλέστηκαν 
τυπικά διοικητικά κωλύματα (21.6%)21.  

Γ. Περιορισμοί κατά τη διεξαγωγή της έρευνας

Ο κυριότερος περιορισμός της παρούσας 
έρευνας συνυφαίνεται με τον  προαναφερθέντα ορι-
σμό του πληθυσμού της, στον οποίο περιλαμβάνονται 
μόνον εκείνοι οι Δήμοι, για τους οποίους εντοπίστηκαν 
αποφάσεις σύστασης ΤοΣΠΠα στη ‘Διαύγεια’. Είναι 
συζητήσιμο το κατά πόσον οι Δήμοι αυτοί καλύπτουν 
το σύνολο εκείνων που έχουν συστήσει ΤοΣΠΠα, δεδο-
μένου του ότι η δημοσίευση της απόφασης σύστασής 
τους στη ‘Διαύγεια’ δεν είναι υποχρεωτική22. Ο περιορι-
σμός αυτός επιδρά και στη σύγκριση των αποτελεσμά-
των της, με εκείνα της αρχικής έρευνας, όσον αφορά 
τους Δήμους με ενεργό και ανενεργό ΤοΣΠΠα (υπό Β, 
πίνακας 1). 

21  Αυτά αφορούσαν, ως επί το πλείστον, την αλλαγή της σύνθεσης 
των μελών του ΤοΣΠΠα, είτε λόγω μη εκλογής των αιρετών μελών του 
είτε λόγω θανάτου των μη αιρετών.
22  Παραπάνω, υποσημείωση 5. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι στην αρχική 
έρευνα οι Δήμοι με ενεργό ΤοΣΠΠα είναι λιγότεροι 
από τους Δήμους με ανενεργό (12/40 έναντι 28/40), ενώ 
αντίθετα, στην παρούσα έρευνα οι περισσότεροι Δή-
μοι (29/40 έναντι 10/43) εμφανίζονται να έχουν ενεργό 
ΤοΣΠΠα. Είναι δε πιθανό, οι Δήμοι που μερίμνησαν για 
την ανάρτηση της απόφασης σύστασης του συμβουλί-
ου τους στη ‘Διαύγεια’, να είναι ή να συμπίπτουν κατά 
κανόνα με τους Δήμους που έχουν ενεργό ΤοΣΠΠα και 
τούτο να εξηγεί την πλεονάζουσα εκπροσώπησή τους 
στην παρούσα έρευνα έναντι εκείνης στην προηγούμε-
νη. Ωστόσο, το πρόβλημα της αντιπροσωπευτικότητας 
του δείγματος παραμένει, καθότι δεν έχουν περιληφθεί 
σε αυτό, ακόμη και συμβούλια που η σύστασή τους δεν 
πιστοποιείται μεν με ανάρτηση  σχετικής απόφασης 
στη ‘Διαύγεια’, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις του νό-
μου, είναι άκρως ενεργά και γνωστά, και με εξαιρετικά 
επωφελή για την κοινωνία δράση, όπως εκείνο του Δή-
μου Πειραιώς23.  

Σημαντικές δυσχέρειες αντιμετωπίσαμε επί-
σης κατά τη λήψη των συνεντεύξεων, καθώς ορισμένοι 
ερωτώμενοι, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα, 
δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν σε ορισμένα ερωτή-
ματά μας ή έδωσαν ασαφείς ή ακόμη και ανακριβείς 
απαντήσεις. Για παράδειγμα, η περιγραφή της σύνθε-
σης των συμβουλίων στους Δήμους, μπορεί να έχει ελ-
λείψεις, υπό την έννοια ότι συμμετείχαν στα συμβούλια 
και άτομα άλλων ειδικοτήτων, τις οποίες δεν ανέφεραν 
οι ερωτώμενοι. Επίσης, είναι συζητήσιμο το κατά πόσο 
η δομή και η λειτουργία των ΤοΣΠΠα είναι πράγματι 
αυτή που περιγράφεται παραπάνω, δεδομένου ότι οι 

23  Συναφώς, βλ. για την Ημερίδα που έλαβε χώρα την 22.06.2022, 
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, υπό τον τίτ-
λο «Συμμετοχικές Μορφές Πρόληψης του Εγκλήματος σε τοπικό 
επίπεδο: Ασφάλεια και Ελευθερία» (Portnet, 23.06.2022  https://
portnet.gr/eidiseis-peiraia/43251-symmetoxikes-morfes-prolipsis-tou-
egklimatos-se-topiko-epipedo.html.). Η Ημερίδα αυτή διοργανώθηκε 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος BeSecure-FeelSecure, 
με Επιστημονική Υπεύθυνη τη Διευθύντρια του ΠΜΣ «Εγκληματολο-
γία» και του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου, κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου, στη δε πρώτη συνεδρία 
παρουσιάστηκε εκτενώς ο θεσμός και έγινε επίσης ειδική αναφορά 
στο ΤοΣΠΠα του Πειραιά,  από την Πρόεδρό του και Αντιδήμαρχο 
Δημόσιας Υγείας.

https://portnet.gr/eidiseis-peiraia/43251-symmetoxikes-morfes-prolipsis-tou-egklimatos-se-topiko-epipedo.html
https://portnet.gr/eidiseis-peiraia/43251-symmetoxikes-morfes-prolipsis-tou-egklimatos-se-topiko-epipedo.html
https://portnet.gr/eidiseis-peiraia/43251-symmetoxikes-morfes-prolipsis-tou-egklimatos-se-topiko-epipedo.html
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περιγραφές στηρίζονται μόνο στις αφηγήσεις των ερω-
τωμένων, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα διασταύρωσης 
των πληροφοριών μέσω άλλης πηγής δεδομένων. 

IV. Συμπεράσματα και προτάσεις 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν μπορούν να 
οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς τη λει-
τουργία του συγκεκριμένου θεσμού στην πράξη, ούτε 
μπορούν να γενικευθούν ανεπιφύλακτα, δεδομένων 
των προαναφερθέντων περιορισμών (υπό Γ). Πάντως, 
εν πρώτοις, διαφαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν 
είναι εκείνα που θα ανέμενε κανείς, δεδομένης της ση-
μασίας των ΤοΣΠΠα σε επίπεδο αντεγκληματικής πο-
λιτικής24. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι, λόγω ελλιπούς 
ενημέρωσης των αρμόδιων για τη σύσταση και τη συ-
γκρότησή τους οργάνων (Δημάρχου και Δημοτικού Συμ-
βουλίου), σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει ο συ-
γκεκριμένος θεσμός στην πρόληψη, αλλά και στην κα-
ταπολέμηση της εγκληματικότητας, τα συμβούλια αυτά 
δεν λειτούργησαν ή συνήθως δεν λειτουργούν ακόμα 
και σε Δήμους που τα έχουν συστήσει εδώ και χρόνια. 
Η έλλειψη ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων θα 
μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη διοργάνωση ενημε-
ρωτικών εκδηλώσεων στους Δήμους, όπου θα συμμετεί-
χαν άτομα με ειδικές γνώσεις στην Εγκληματολογία και 
εμπειρία στο συγκεκριμένο θεσμό, όπως, για παράδειγ-
μα, διατελέσαντα στο παρελθόν μέλη τέτοιων συμβου-
λίων. Η στελέχωσή τους με τέτοια άτομα θα συνέβαλε 
ιδιαίτερα στην καλή λειτουργία του θεσμού. Επίσης, 
σημαντική για την καλύτερη λειτουργία τους είναι και 
η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τα οφέλη  που 
αποκομίζει από τη σύσταση και τη λειτουργία του συμ-
βουλίου στην περιοχή της. Κυρίως όμως, μια πρόταση 
προς την ορθή, κατά τη γνώμη μας, κατεύθυνση είναι 
να επιβραβεύονται εκείνοι οι Δήμοι που έχουν συστή-
σει ΤοΣΠΠα και είναι ενεργό ή που έχουν εκδηλώσει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύστασή του. 

24  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 Αλεξιά-
δη, Εγκληματολογία, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα–Θεσσαλονίκη 2022, 
σελ. 323 επ.

Ο λόγος είναι ότι, αφής στιγμής η σύστασή 
του δεν είναι υποχρεωτική από το νόμο, οι αρμόδιοι 
των εκάστοτε Δήμων και οι δημότες δεν έχουν κίνητρο 
ώστε να προχωρήσουν στη σύσταση και, πολλώ μάλλον, 
ούτε και στην ενεργοποίηση του και, συνακόλουθα, θα 
πρέπει να τους το δώσει η Πολιτεία. 

Παράλληλα, η ενεργοποίηση ενός νέου κεντρι-
κού συντονιστικού οργάνου των ΤοΣΠΠα θα συνέβαλε 
κατά τη γνώμη μας τα μέγιστα στην αποτελεσματική 
λειτουργία του θεσμού25. Το εν λόγω όργανο, που θα 
υπαγόταν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα 
μπορούσε να παρέχει στους Δήμους που έχουν συστή-
σει ΤοΣΠΠα, ως  επιβράβευση για την ενεργοποίηση 
και την καλή λειτουργία τους, οργανικές θέσεις εργα-
σίας για τα μη αιρετά μέλη των συμβουλίων αυτών (λ.χ. 
μια σε κάθε Δήμο που θα πληρούσε αυτές τις προϋπο-
θέσεις). Οι εν λόγω θέσεις θα έπρεπε κατά τη γνώμη 
μας να είναι μόνιμες υπό την έννοια της μη αλλαγής 
των προσώπων που τις στελεχώνουν μετά τις εκάστοτε 
εκλογές. Κυρίως, όμως, τα πρόσωπα θα πρέπει να είναι 
κάτοικοι και δημότες της περιοχής, ώστε να γνωρίζουν 
ή να είναι σε θέση να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώ-
σεις και πληροφορίες άμεσα και εκ των ένδω, για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος τους σχετικά 
με την εγκληματικότητα/ παραβατικότητα26. Κατά τα 
άλλα, τα λοιπά μέλη του ΤοΣΠΠα, θα συμμετέχουν εθε-
λοντικά και άνευ αμοιβής, όπως ήδη προβλέπει η ισχύ-
ουσα υπουργική απόφαση. 

    

25  Πράγμα που είχε γίνει άλλωστε και στο παρελθόν, ωστόσο το όρ-
γανο αυτό παρέμεινε αδρανές. Πάντως, οι Per-Olof H. Wikstrom & 
Marie Torstensson “Local Crime Prevention and Its National Support: 
Organisation and Direction”, European Journal on Criminal Policy 
and Research, 1999, 7 (4), σελ. 459–481, είχαν ήδη προβεί σε ανάλογη 
πρόταση, εξ αφορμής του Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη 
του Εγκλήματος, που είχε εκπονήσει η σουηδική κυβέρνηση προ δύο 
περίπου δεκαετιών. Συγκεκριμένα, είχαν προτείνει την ίδρυση ενός 
εθνικού θεσμού που θα παρέχει έρευνα και υποστήριξη του έργου της 
πρόληψης της εγκληματικότητας,  με τη δημιουργία και ανάπτυξη το-
πικών συμβουλίων και με άλλες πρωτοβουλίες, όπως εκπαίδευση στον 
τομέα της πρόληψης του εγκλήματος (σελ. 467). 
26  Όπως επισημαίνουν οι Wikstrom και Torstensson ό.π., το επί-
πεδο και η δομή της εγκληματικότητας υπόκειται σε υπολογίσιμες 
κατά τόπους διακυμάνσεις, είναι επομένως σημαντική η θεμελίωση 
του έργου της πρόληψης στην περιγραφή της τοπικά επικρατέστερης 
σκιαγράφησης του προβλήματος (σελ. 459, στην περίληψη –έμφαση 
δική μας).
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Τέλος, δεδομένων των περιορισμών που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω, χρήσιμη θα ήταν η διεξαγωγή 
στο μέλλον, μίας έρευνας που θα καλύπτει και τους 
102 Δήμους που αποτέλεσαν τον πληθυσμό της αρ-
χικής, ή και περισσότερους, κατόπιν χρησιμοποίησης 
των επιπρόσθετων κριτηρίων επιλογής τους27. Αυτό θα 
εξασφάλιζε την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 
(πληθυσμού) μας, ενισχύοντας μάλιστα για τη συγκε-
κριμένη έρευνα, που τοποθετείται ‘στο μεταίχμιο’ των 
δύο μεθοδολογικών κατευθύνσεων (παραπάνω, υπό 
ΙΙ), τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ποσοτικής κατεύ-
θυνσης για την Εγκληματολογία: Οι ποσοτικές μέθοδοι 
επιτρέπουν στους εγκληματολόγους να είναι αντικειμε-
νικοί, τυπικοί και συστηματικοί κατά τη ‘μέτρηση’ των 
υπό μελέτη φαινομένων και τους παρέχουν τη δυνατό-
τητα να τηρήσουν τις προσήκουσες αποστάσεις και να 
παραμείνουν ανεξάρτητοι από αυτά, όπως προσιδιάζει 
στον ρόλο των αξιών στην έρευνα28. Σε κάθε περίπτω-
ση, ακολουθώντας αυτή τη μεθοδολογική κατεύθυνση, 
μπορεί ο ερευνητής να αναδείξει, κατόπιν ανάλυσης και 
ερμηνείας των δεδομένων που συνέλεξε, ακριβή μεγέ-
θη και τάξεις μεγεθών, ώστε να καταλήξει σε έγκυρα και 
γενικεύσιμα συμπεράσματα.  

27  Υπό ΙΙ, στο κείμενο και υπό ΙΙΙ, στην υποσημείωση 17.
28  Higgins ό.π., σελ. 24. 

Χρ. Μ. Καραγιαννίδη, Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης 
Εγκληματικότητας, Πρόλογος Καθηγ. Χριστίνας Ζα-
ραφωνίτου, Αθήνα: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 2022 (τόμος 
υπ’ αρ. 98 της σειράς «Ποινικά»), σσ. 455.

Αναμφίβολα ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Πρό-
ληψης της Εγκληματικότητας (ΤοΣΠΕ) ἠ και Τοπικά 
Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα), 
ως μέρος μιας ορθολογικής και αποτελεσματικής Αντε-
γκληματικής Πολιτικής, μπορεί να συμβάλει αποφα-
σιστικά όχι μόνο στην προληπτική αντιμετώπιση της 
μικρής και μεσαίας εγκληματικότητας, αλλά και στην 
εύρυθμη λειτουργία της ίδιας της Δημοκρατίας. Όπως 
σημειώνει ο Δρ. Χαρ. Καραγιαννίδης στην εδώ παρουσι-
αζόμενη μεταδιδακτορική μονογραφία του1, 

1 Η μονογραφία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υπο-
τροφίες Αριστείας» της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, με επιβλέπου-
σα την Καθηγήτρια Αγγ. Πιτσελά.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ - 
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
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μέσω των Τοπικών αυτών Συμβουλίων, πέραν της πρό-
ληψης του εγκλήματος και της παραβατικότητας: Ισχυ-
ροποιείται η θέση της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων που την αφορούν (σελ. 280, 392 του 
εδώ παρουσιαζόμενου έργου, όπως και οι περαιτέρω 
παραπομπές), διασφαλίζεται η αυτενέργεια και αυτο-
νομία της Κοινωνίας των Πολιτών (σελ. 400, 412) και, 
συνακόλουθα, τονώνεται η κοινωνική αλληλεγγύη και 
συνοχή (σελ. 360 και 392). Επιπλέον, λαμβάνονται μέ-
τρα για μείωση των ευκαιριών τέλεσης του εγκλήματος, 
επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων (σελ. 359) και 
για κοινωνική αναβάθμιση των αδύναμων πολιτών, π.χ. 
για αντιμετώπιση της ανέχειας, της απαιδευσιάς και 
της ανεργίας (σελ. 359), έτσι ώστε να περιορισθούν οι 
παράγοντες διακινδύνευσης (risk factors) που οδηγούν 
συνανθρώπους μας από ευάλωτες ομάδες στην παρα-
βατικότητα (σελ. 268, 392, 399, 407).
Με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, ο θεσμός των Τοπικών 
Συμβουλίων τυγχάνει από ετών στην Ευρώπη «ευρεί-
ας αποδοχής» (σελ. 207). Ωστόσο στην Ελλάδα, όπου 
ο κοινοτισμός και ειδικότερα η κοινοτική πρόληψη του 
εγκλήματος δεν έχουν παράδοση (σελ. 262), η κατά-
σταση διαφέρει ριζικά και τα αποτελέσματα είναι απο-
γοητευτικά, καθώς τα Τοπικά Συμβούλια σήμερα «φυλ-
λορροούν» (σελ. 321). Εγιναν βέβαια πολύ σημαντικές 
προσπάθειες για την ίδρυση και λειτουργία τέτοιων 
Συμβουλίων αρχικά το 2002-2004 υπό τον Καθηγητή 
Γιάννη Πανούση και αργότερα, κατά τα έτη 2004-2006 
και 2008-2009, υπό την ευθύνη του γράφοντος, με απο-
τελέσματα που μπορούν να αξιολογηθούν ως ιδιαίτερα 
χρήσιμα: Οργανώθηκαν συνέδρια (βλ. έργο υπό την επι-
μέλεια του γράφοντος: Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης 
της Παραβατικότητας, 2007), εκδόθηκε διαδικτυακός 
και έντυπος Οδηγός για την αποδοτική λειτουργία των 
Συμβουλίων (http://www.niotho-asfalis.gr/na/odigos), 
δημιουργήθηκε ενημερωτικό υλικό, πραγματοποιήθη-
καν απ’ ευθείας επαφές με εκπροσώπους των Δήμων 
και τελικά μπόρεσαν να λειτουργήσουν με ουσιαστικό 
τρόπο πάνω από 100 Τοπικά Συμβούλια σε βασικούς 
Δήμους της Ελλάδας2.  

2  Βλ. Ν. Κουράκη, Κοινωνική Πρόληψη της Παραβατικότητας και Το-
πικές Κοινωνίες, σε: Έγκλημα και Τιμωρία, Ενημερωτικό Δελτίο της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας. Αφιέρωμα: Συμμετοχικές Μορ-

Ωστόσο, με την κρίση που επακολούθησε από το 2009 
και εξής, ο θεσμός έμεινε ακέφαλος και περιέπεσε 
σε μαρασμό, καθώς έκτοτε δεν έχει διορισθεί από το 
Υπουργείο ούτε καν νέο Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης 
της Παραβατικότητας (ΚεΣΠΠα), ώστε να συντονίζει 
τα όποια Τοπικά Συμβούλια λειτουργούν ακόμη. Όπως 
επισημαίνει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας της μονο-
γραφίας, στηριζόμενος στην έρευνα που διεξήγαγε 
με ερωτηματολόγιο από τον Δεκέμβριο 2013 έως τον 
Ιούνιο 2014 (σελ. 340): «Περαιτέρω καταγράφηκε […] η 
απουσία καθοδήγησής τους [=των ΤοΣΠΕ] από το ΚεΣ-
ΠΠα, το οποίο βέβαια είχε ήδη προ της έρευνας αδρα-
νοποιηθεί έχοντας όμως προλάβει να εκδώσει εργασίες 
και να παράσχει οδηγίες με μεγάλη χρηστικότητα για 
την αξιοποίησή τους από τα Συμβούλια, ως και η αναι-
μική υποστήριξή τους από το αρμόδιο [τότε] Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης..]» (σελ. 393).
Οπωσδήποτε, στον μαρασμό του θεσμού συνέβαλε η 
γενικότερη αβελτηρία των Ελληνικών Δημοσίων Αρχών 
να ψηφίζουν νόμους και να εισάγουν νέους θεσμούς 
αλλά μετά να τους αφήνουν στην τύχη τους, αδιαφο-
ρώντας για τη δημιουργία υποδομών, τη στελέχωση με 
εξειδικευμένο προσωπικό, την οικονομική υποστήριξη 
και την ευαισθητοποίηση/κινητοποίηση της κοινωνίας 
στην αποδοχή αυτών των θεσμών. Αποτελεί, δε, γεγο-
νός ότι εάν τα Τοπικά Συμβούλια που ιδρύθηκαν και 
λειτούργησαν κατά την περίοδο 2002-2009 δεν είχαν 
συγκροτηθεί από ανθρώπους που εργάζονταν με αυτα-
πάρνηση για να τα θεμελιώσουν, ούτε αυτά τα πρώτα 
καθοριστικά βήματα του νέου θεσμού θα είχαν συντε-
λεσθεί, καθώς η ίδρυση έγινε με ελάχιστη χρηματοδό-
τηση, ανύπαρκτο μόνιμο προσωπικό και «αναιμική» υπο-
στήριξη από το αρμόδιο Υπουργείο. Θα είχαμε απλώς 
άλλον ένα εξαίρετο θεσμό αλλά μόνο «στα χαρτιά» 
(law in books, κατά την ωραία διατύπωση του Roscoe 
Pound)3, όπως συνέβη και με τον θεσμό της κοινωφε-
λούς εργασίας, που παρέμεινε ανεφάρμοστος επί 

φές Πρόληψης του Εγκλήματος και Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της 
Εγκληματικότητας / Παραβατικότητας, Τεύχος 12, Σεπτέμβριος 2022, 
σελ. 12-29 και διαδικτυακά: http://www.hscriminology.gr/wp-content/
uploads/2022/09/crime-and-punishment-12.pdf  
3 Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει άλλωστε τον ιδρυτικό νόμο για τα 
Τοπικά Συμβούλια και τη μετέπειτα θεσμική του πορεία ως «περίπου 
πλήρη» (σελ. 321) και «επαρκή» (σελ. 371).

http://crime-in-crisis.com/wp-content/uploads/pdfbio3/TOPIKA SYMBOYLIA PROLHPSHS THS PARABATIKOTHTAS.pdf
http://crime-in-crisis.com/wp-content/uploads/pdfbio3/TOPIKA SYMBOYLIA PROLHPSHS THS PARABATIKOTHTAS.pdf
http://www.hscriminology.gr/wp-content/uploads/2022/09/crime-and-punishment-12.pdf
http://www.hscriminology.gr/wp-content/uploads/2022/09/crime-and-punishment-12.pdf
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δεκαετίες μετά την ψήφισή του και που σήμερα ακόμη 
υπολειτουργεί. Θα είχαμε, δηλ., έναν ακόμη θεσμό που 
κάποιοι επιστήμονες ή στελέχη υπουργείων απλώς θα 
περιέφεραν και θα επικαλούνταν στα διεθνή συνέδρια 
για να δείξουν πόσο τάχα σημαντική δουλειά γίνεται 
στην Ελλάδα ως προς την πρόληψη του εγκλήματος…
Ο συγγραφέας παραθέτει με εμπεριστατωμένο τρόπο: 
Τις νομοθεσίες άλλων χωρών και τον ρόλο του Ευρωπα-
ϊκού Δικτύου Πρόληψης του Εγκλήματος (EUCPN) για 
τα Τοπικά Συμβούλια (σελ. 19-211), το ελληνικό πλαίσιο 
λειτουργίας του θεσμού (σελ. 213-285), την έκταση της 
εφαρμογής του θεσμού στην ελληνική επικράτεια (σελ. 
287-330), τα πορίσματα της προαναφερθείσας έρευνας 
που διεξήγαγε ο συγγραφέας σε μέλη ή και προέδρους 
Τοπικών Συμβουλίων (25 απαντήσεις σε δομημένο ερω-
τηματολόγιο) (σελ. 333-365), καθώς και τα γενικότερα 
συμπεράσματά του από την όλη έως τώρα λειτουργία 
του θεσμού (σελ. 367-415).
Ειδικότερα, ο συγγραφέας της μονογραφίας τονίζει και 
αυτός ότι για τη στήριξη του θεσμού σε κεντρικό, πε-
ριφερειακό4 και τοπικό επίπεδο απαιτείται πρωτίστως 
πολιτική βούληση (σελ. 283, 396). Πρακτικά, η πολιτική 
αυτή στήριξη σημαίνει τη διασφάλιση υλικοτεχνικής 
υποδομής (σελ. 357), ιδίως γραφείων και εξοπλισμού, 
στους συνεργαζόμενους Δήμους και τις Περιφέρειες, 
την παροχή χρηματοδότησης με αυτοτελή προϋπολογι-
σμό (σελ. 357), καθώς επίσης την πρόσληψη ή αξιοποί-
ηση στους ΟΤΑ εξειδικευμένου προσωπικού πλήρους 
απασχόλησης (κοινωνικών λειτουργών, εγκληματολό-
γων, κ.τ.ό.), που θα έχει ως έργο τον συντονισμό και 
την «εμψύχωση» των Συμβουλίων (σελ. 383-384). Όπως 
αναφέρθηκε εύστοχα από ερωτηθέντα στην έρευνα του 
συγγραφέα (σελ. 365): «Χωρίς χρηματοδότηση και προ-
σωπικό ο θεσμός δεν μπορεί να αποκτήσει δυναμική και 
να είναι ουσιαστικά χρήσιμος για την τοπική κοινωνία».
Ανάμεσα στα ειδικότερα καθήκοντα αυτού του προσω-
πικού θα είναι, σύμφωνα με τις αναπτύξεις του συγγρα-
φέα:
• η ευαισθητοποίηση/κινητοποίηση της τοπικής 

4  Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του ν. 4249/2014 για τη σύσταση Επι-
τροπών Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας δεν έχουν αρ-
χίσει ακόμη (!) να εφαρμόζονται (σελ. 279). Το ίδιο συμβαίνει, όπως 
επισημάνθηκε ήδη, και με το Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Πα-
ραβατικότητας, που έχει να λειτουργήσει από το 2009!... 

κοινωνίας, μέσω ΜΜΕ και ενημερωτικών εκδηλώσεων, 
για το έργο των Τοπικών Συμβουλίων (σελ. 284, 376),
• η εισήγηση για την κάλυψη των θέσεων όσων θα απαρ-
τίσουν το Τοπικό Συμβούλιο με βάση τις ιδιότητες που 
αρμόζουν σε ένα τέτοιο έργο. Κυρίως, ενδείκνυται να 
επιλεγούν και να συνεργάζονται, μέσα σε ένα πλαίσιο 
διεταιρικότητας/ partnership (σελ. 282), ειδικότητες 
όπως εγκληματολόγοι (σελ. 373), ψυχολόγοι, κοινωνι-
ολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, δικαστικοί λειτουργοί, 
επιμελητές ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής, δικηγόροι, 
εκπρόσωποι φορέων όπως ο αντιδήμαρχος για θέματα 
κοινωνικών ζητημάτων, ο επικεφαλής των κοινωνικών 
υπηρεσιών του Δήμου (σελ. 403), ο Αστυνομικός της 
Γειτονιάς (σελ. 276), ο επικεφαλής του Τοπικού Συμβου-
λίου Νέων (σελ. 277, 406), αλλά και απλοί πολίτες με 
κοινωνικό έργο (σελ. 374). 
• η δημιουργία και επιμέλεια ιστοσελίδας όπου θα δη-
μοσιεύονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Τοπι-
κού Συμβουλίου (σελ. 273) και θα γίνεται ενημέρωση 
των πολιτών και διάλογος για ζητήματα συναφή με την 
πρόληψη της παραβατικότητας (σελ. 413). Στο ίδιο πλαί-
σιο μπορεί να λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή για 
στήριξη πολιτών που θα υφίστανται θυματοποίηση,
• η δημιουργία επιτροπών διαμεσολάβησης, μέσω των 
οποίων θα επιχειρείται η επίλυση διενέξεων μεταξύ γει-
τόνων για υποτιθέμενες εξυβρίσεις ή σωματικές βλά-
βες, κ.λπ., ή και για περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού 
και ενδοοικογενειακής βίας,
• η εκπαίδευση και επιμόρφωση (μέσω σεμιναρίων) 
επιλεγμένων στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης επί 
θεμάτων αστικής ασφάλειας, διαχείρισης κρίσεων και 
κοινοτικής πρόληψης του εγκλήματος (σελ. 324), 
• η διεξαγωγή ερευνών και η χαρτογράφηση, σε συνερ-
γασία και με τις αστυνομικές αρχές, της κατάστασης 
για την παραβατικότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς 
του (σελ. 390),
• η αξιοποίηση προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον 
κοινωνικό αποκλεισμό (σελ. 405) ή, γενικότερα, με την 
κοινωνική πρόληψη του εγκλήματος, κατά τα πρότυπα 
του προγράμματος Βe Secure Feel Secure (BSFS), που 
υλοποιεί με επιτυχία στον Δήμο Πειραιά το ΕΑΣΤΕ υπό 
την επιστημονική ευθύνη της Καθηγ. Χριστίνας Ζαραφω-
νίτου,
• η σύναψη συμφωνιών για κοινές δράσεις κατά της πα-
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ραβατικότητας με όμορους δήμους ή και με αντίστοιχα 
Συμβούλια του εξωτερικού (σελ. 404 επ. και 386),
• η πρόσκληση εξωτερικών αξιολογητών για την αποτί-
μηση του έργου ενός Συμβουλίου (σελ. 369, 389),
• η σύνταξη ετήσιου απολογισμού του έργου του Συμ-
βουλίου και καταγραφή των οικονομικών του μεγεθών 
σε επίπεδο λογοδοσίας και προϋπολογισμού για το επό-
μενο έτος (σελ. 402),
• η πρόταση απονομής τιμητικών διακρίσεων σε πολίτες 
που διακρίθηκαν για το κοινωνικό τους έργο (σελ. 397),
• η παροχή ευκαιριών σε όσους επιθυμούν να εργα-
σθούν εθελοντικά    -αλλά χωρίς υπερβάλλοντα ζήλο 
εις βάρος της κοινωνικής ειρήνης!- για τους σκοπούς 
του Συμβουλίου (σελ. 266)5.
Πάντως, προϋπόθεση για την επιτυχία του θεσμού στην 
οικονομικά δυσχερή περίοδο που διανύουμε είναι, κατά 
τη γνώμη μου, να αμείβονται με έξοδα παράστασης 
όσοι μετέχουν πραγματικά στα Τοπικά ή Περιφερει-
ακά Συμβούλια και στο Κεντρικό Συμβούλιο για την 
Πρόληψη της Παραβατικότητας, καθώς και να παρέ-
χονται ηθικές διακρίσεις και κάλυψη εξόδων σε όσους 
εθελοντές επιτελούν το έργο τους με αφοσίωση και 
αποτελεσματικότητα. Επίσης,  κρίνεται αναγκαίο να 
πεισθούν με κατάλληλη ενημέρωση οι δημότες ότι το 
Τοπικό Συμβούλιο αφορά μόνο την κοινωνική πρόληψη 
του εγκλήματος, ήτοι την ενίσχυση των πλέον αδύνα-
μων και ευάλωτων πολιτών μιας τοπικής κοινότητας. Και 
ότι, αντιθέτως, το Συμβούλιο αυτό δεν έχει σχέση ούτε 
με κρατική ποινική καταστολή στην περιοχή του οικεί-
ου Δήμου (σελ. 368), ούτε ακόμη με «χαφιεδισμούς» 
και «περιορισμούς των ελευθεριών του πολίτη (σελ. 325 
επ.), όπως ισχυρίζονται ορισμένοι.
Εν κατακλείδι, το έργο του Δρα Χαρ. Μ. Καραγιαννίδη 
έρχεται με επιτυχία να συμπληρώσει σε πανελλαδικό, 
πλέον, επίπεδο, άλλες προγενέστερες έρευνες μικρότε-
ρου βεληνεκούς για τα Τοπικά Συμβούλια, να συνδυά-
σει επιτυχώς τη νομική θεωρία με την εγκληματολογική 

5  Για μια συνολική επισκόπηση των ειδικότερων έργων ενός Τοπικού 
Συμβουλίου βλ. τις επισημάνσεις των Ευρ. Μπέσιλα-Βήκα και Νέστορα 
Κουράκη, στο έργο του Χαρ. Μ. Καραγιαννίδη, σελ. 384, σημ. 632 και 
633, σελ. 388, και  σημ. 640.

πράξη6,  αλλά κυρίως να δώσει μιαν ολοκληρωμένη ει-
κόνα -΄όπως φάνηκε και από τις προηγηθείσες παρα-
πομπές σε αντίστοιχες σελίδες του έργου- για το πώς 
ο θεσμός αυτός μπορεί να εξέλθει από τον σημερινό 
του μαρασμό και να γίνει ισάξιος των αντίστοιχων εγ-
χειρημάτων του εξωτερικού, προσφέροντας, κατά τη 
λογοτεχνική διατύπωση του Γιάννη Πανούση, ένα όρα-
μα για μια τοπική κοινωνία «ανοιχτών θυρών, φιλικών 
γειτονιών, ασφαλών σχολείων και ξέγνοιαστων χώρων 
αναψυχής [..], με αίσθηση συνευθύνης, σχέδιο και προ-
γραμματισμό και βέβαια λογοδοσία όλων προς όλους» 
(σελ. 410). 

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

6 Για την ανάγκη διενέργειας επιστημονικών ερευνών που «συνδυά-
ζουν τη θεωρία με την πράξη και μεταρσιώνουν τα πορίσματά τους 
σε πρακτικά εφαρμόσιμες υποδείξεις», βλ. N. Κουράκη, Ο μετέωρος 
ρόλος του εγκληματολόγου στη χάραξη της αντεγκληματικής πολιτι-
κής, σε: Ν. Κουράκη (επιμ.),  Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙ, Αθήνα – Κο-
μοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000, σελ. 162.
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Siegel, D., Dobryninas, A., Becucci, S. (eds) (2022). 
Covid-19, Society and Crime in Europe. Studies of 
Organized Crime, vol 21. Springer, Cham. https://doi.
org/10.1007/978-3-031-13562-0_7 

Κυκλοφόρησε πρόσφατα η ηλεκτρονική έκδοση του 
βιβλίου “COVID-19, Society and Crime in Europe”, 
υπό την επιστημονική επιμέλεια των Dina  Siegel, 
Aleksandras  Dobryninas και Stefano  Becucci. Πρόκει-
ται για τον 21ο τόμο της σειράς Studies of Organized 
Crime, του εκδοτικού οίκου Springer, που επικεντρώνε-
ται σε ζητήματα πολιτικής οικονομίας του οργανωμένου 
εγκλήματος και της εγκληματικότητας καθώς και παρα-
βίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εστιάζοντας στις 
χώρες του τρίτου κόσμου.  
Ο τόμος αποτελεί την πρώτη απόπειρα επιστημονι-
κής διερεύνησης της σχέσης μεταξύ της πανδημίας  
COVID-19, των συνεπακόλουθων κοινωνικών αλλαγών 
και της εγκληματικότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  
Βασικό σκοπό του τόμου αποτελεί η αποτύπωση της 
κατάστασης στην Ευρώπη, μέσα από την εξέταση της 
ειδικής περίπτωσης της κάθε χώρας και την διεξαγωγή 

συγκρίσεων με σκοπό την ανάδειξη των κοινωνικοικο-
νομικών, πολιτικών και πολιτισμικών διαφορών, που επι-
σημαίνονται. 
Ο τόμος  εστιάζει στο έτος 2020, που αποτελεί και τον 
πρώτο χρόνο της πανδημίας, συμπεριλαμβάνοντας 
συμβολές από 16 ευρωπαϊκές χώρες. Κάθε κεφάλαιο 
πραγματεύεται, υπό το πρίσμα της μοναδικής προσέγγι-
σης των συγγραφέων του, τρεις βασικές ενότητες, που 
αφορούν στην έναρξη και στην εξέλιξη της πανδημίας 
σε κάθε χώρα, στα μέτρα που λήφθηκαν για τον περιο-
ρισμό της πανδημίας και στις κοινωνικές αντιδράσεις 
στην επιβολή των μέτρων, καθώς και στις τάσεις της 
εγκληματικότητας κατά το πρώτο αυτό έτος. 
Το βιβλίο αποτελείται από τρία βασικά μέρη, που πλαι-
σιώνονται από την εισαγωγική ενότητα και τα κεντρικά 
συμπεράσματα των επιμελητών. Το πρώτο μέρος επι-
κεντρώνεται στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη, συ-
μπεριλαμβάνοντας έξι συμβολές, από την Βουλγαρία, 
την Σερβία, την Λιθουανία, την Πολωνία, την Σλοβενία 
και την Ουγγαρία. Εκκινώντας από την περίπτωση της 
Βουλγαρίας, οι Atanas Rusev and Tihomir Bezlov, εστιά-
ζουν στη νέα οικονομική κρίση, που πυροδότησε η παν-
δημία στην χώρα τους, παραλληλίζοντάς την με την κρί-
ση του 2019. Σχολιάζοντας τις τάσεις της εγκληματικό-
τητας, διαπιστώνουν σημαντική μείωση σε ορισμένους 
τύπους εγκλήματος, κατά τις φάσεις επιβολής αυστη-
ρών περιοριστικών μέτρων και συνεπακόλουθη αύξηση 
με την χαλάρωση των μέτρων. Στην περίπτωση της Σερ-
βίας που ακολουθεί, κατά την Vesna Nikolić-Ristanović 
η συνολική εικόνα ως προς τις τάσεις της εγκληματι-
κότητας, είναι παρόμοια με την προαναφερθείσα.  Πα-
ράλληλα η συγγραφέας επικεντρώνεται στις συνέπειες 
της πανδημίας σε κοινωνικό και ατομικό, ψυχολογικό 
επίπεδο καθώς στα στοιχεία που επιτείνουν τις συνέπει-
ες της θυματοποίησης, όπως η δυσκολία πρόσβασης σε 
υποστηρικτικές υπηρεσίες. Ο Aleksandras Dobryninas, 
επίσης υπογραμμίζει την τάση μείωσης των παραδοσι-
ακών εγκλημάτων κατά τις φάσεις επιβολής αυστηρών 
περιοριστικών μέτρων στην μετακίνηση, στην περίπτω-
ση της Λιθουανίας επισημαίνοντας παράλληλα την αύ-
ξηση στο κυβερνοέγκλημα. Ο συγγραφέας αναφέρεται 
επιπλέον στο κλίμα πανικού που δημιουργήθηκε, χρησι-
μοποιώντας τον όρο “infodemic”, για να περιγράψει μια 
παράλληλη πανδημία που καλλιεργείται από τα μέσα. 

https://doi.org/10.1007/978-3-031-13562-0_7
https://doi.org/10.1007/978-3-031-13562-0_7
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Συγκρίνοντας την εγκληματικότητα κατά το πρώτο έτος 
της πανδημίας στην Πολωνία με προηγούμενα έτη ο 
Krzysztof Krajewski, διαπιστώνει ότι σε επίπεδο έτους, η 
πανδημία, δεν έχει κάποια σημαντική άμεση επίδραση 
στην καταγεγραμμένη εγκληματικότητα. Ακολούθως, οι 
Gorazd Meško και Iza Kokoravec σχολιάζουν την σημα-
ντική μείωση που παρατηρήθηκε στην πλειοψηφία των 
αδικημάτων, στην Σλοβενία, με εξαίρεση συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της ενδοοικογενειακής βίας. Παρόμοια είναι και τα 
πορίσματα των Klára Kerezsi, Miklós Lévay, János Szabó 
και  Zsófa  Ivanics, για την περίπτωση της Ουγγαρίας, 
που αποτελεί και το κλείσιμο του πρώτου μέρους. Οι 
συγγραφείς επισημαίνουν την συνέχιση της προϋπάρ-
χουσας πτωτικής τάσης της εγκληματικότητας κατά την 
περίοδο της πανδημίας, με συγκεκριμένες ωστόσο πε-
ριπτώσεις αδικημάτων να εμφανίζουν αύξηση.  
Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στην νότια Ευρώ-
πη, συμπεριλαμβάνοντας συμβολές από την Ελλάδα, 
την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Στο πρώ-
το κεφάλαιο όπου εξετάζεται η ελληνική περίπτωση, 
οι Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Ελένη Κοντοπούλου και Έλλη 
Ανίτση, χρησιμοποιώντας επίσημα στατιστικά στοι-
χεία, παραθέτουν μια μηνιαία συγκριτική ανάλυση της 
εγκληματικότητας, μέσα από την οποία διαπιστώνουν 
την μείωση της εγκληματικότητας κατά τις περιόδους 
των αυστηρών περιορισμών στις μετακινήσεις, αλλά 
και την παράλληλη αύξηση, που παρατηρείται στο κυ-
βερνοέγκλημα.  Οι συγγραφείς αναφέρουν επιπλέον 
τις διαφορετικές αντιδράσεις στα περιοριστικά μέτρα 
που προέκυψαν κατά τις δυο φάσεις των εγκλεισμών, 
με την δεύτερη φάση, σε αντίθεση με την πρώτη, να 
συγκεντρώνει πληθώρα αντιδράσεων, σηματοδοτώντας 
και μια αλλαγή στις κοινωνικές στάσεις. Για την περί-
πτωση της Ιταλίας, που ακολουθεί, ο Stefano Becucci, 
υπογραμμίζει την έλλειψη ετοιμότητας και τις παραλεί-
ψεις κατά την διαχείριση της πανδημίας, καθώς και τις 
υψηλές γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά 
θνησιμότητας εντός της χώρας. Όπως και στην περί-
πτωση της Ελλάδας, ο συγγραφέας στέκεται στην αλ-
λαγή των στάσεων του κοινού από την πρώτη στην επό-
μενη περίοδο επιβολής αυστηρών μέτρων περιορισμού 
στις μετακινήσεις, επισημαίνοντας την αντικατάσταση 
του αισθήματος της συλλογικότητας από έντονες κοι-

νωνικές διαμαρτυρίες.  Ακολούθως, η Andrea Giménez-
Salinas Framis, σχολιάζει τα ολέθρια, όπως τα χαρακτη-
ρίζει, αποτελέσματα της πανδημίας στην οικονομία και 
στα ποσοστά της ανεργίας στην Ισπανία. Παράλληλα, 
παρόμοια με την περίπτωση της Ελλάδας, καταγράφει 
την μετάβαση από την “face to face” εγκληματικότη-
τα στο κυβερνοέγκλημα. Το δεύτερο μέρος κλείνει με 
την περίπτωση της Πορτογαλίας και την συμβολή των 
Rita Faria, Jorge Quintas και Pedro Sousa. Οι συγγρα-
φείς διαπιστώνουν την πτωτική πορεία της εγκληματι-
κότητας κατά το πρώτο έτος της πανδημίας, σχολιά-
ζοντας ωστόσο ότι η μείωση, που παρατηρείται, είναι 
μεγαλύτερη από την πτωτική τάση, που επισημαίνεται 
τα τελευταία χρόνια στην χώρα. Παρόμοια, με άλλες 
συμβολές, οι συγγραφείς εστιάζουν, μεταξύ άλλων, 
στον ενισχυμένο ρόλο της αστυνομίας στην τήρηση των 
μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας.   
Το τρίτο μέρος αποτελείται από συμβολές, που αφορούν 
στην δυτική και βόρεια Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας 
την Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Φινλανδία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Προσεγγίζο-
ντας την περίπτωση της Γερμανίας οι Julia Habermann 
και  Louisa  Zech, μεταξύ άλλων, επικεντρώνονται στις 
κοινωνικές αντιδράσεις. Όπως επισημαίνουν οι συγ-
γραφείς, αν και στην πλειοψηφία τους οι Γερμανοί τή-
ρησαν μια στάση αποδοχής και συμμόρφωσης απένα-
ντι στα περιοριστικά μέτρα και τα επιβληθέντα μέτρα 
δεν είχαν τον ίδιο αυστηρό χαρακτήρα όπως σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες, σημειώθηκαν έντονες κοινωνικές 
αντιδράσεις από συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομά-
δες. Στο ίδιο πλαίσιο, οι συγγραφείς προχωρούν στην 
διερεύνηση και καταγραφή αυτών των ομάδων καθώς 
και των χαρακτηριστικών και των κινήτρων τους. Στο 
ίδιο πνεύμα σκέψης η Dina Siegel στέκεται στην ανά-
δυση των θεωριών συνωμοσίας κατά το πρώτο έτος της 
πανδημίας και στους τρόπους που αυτές αντανακλούν 
κοινωνικές απόψεις για την κοινωνική εμπιστοσύνη, την 
αντίσταση και την ελευθερία της έκφρασης. Η συγ-
γραφέας αναφέρεται επίσης στους «νέους εγκληματί-
ες» (“new criminals”) που προέκυψαν από την επιβολή 
των περιοριστικών μέτρων και των παραβιάσεών τους, 
καθώς και στα εγκλήματα μισαλλοδοξίας που παρατη-
ρήθηκαν στην Ολλανδία εναντίον ανθρώπων που λόγω 
της καταγωγής τους συνδέθηκαν με την πανδημία. Ακο-
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λούθως οι Wim  Hardyns, Janneke  M.  Schokkenbroek, 
Evelyn  Schapansky, Ines  Keygnaert, Koen  Ponnet, 
και  Christophe  Vandeviver, επίσης εστιάζουν στα νέα 
εγκλήματα που καταγράφονται από την παραβίαση των 
μέτρων, που επιβλήθηκαν για το περιορισμό της εξά-
πλωσης της πανδημίας, στο Βέλγιο. Παράλληλα, σχο-
λιάζοντας τις τάσεις της εγκληματικότητας, επικεντρώ-
νονται στην περίπτωση της ενδοοικογενειακής βίας, 
αξιοποιώντας τα στοιχεία τηλεφωνικών γραμμών για 
τα θύματα αλλά και δεδομένα δυο δικών τους ερευνών. 
Στην βάση αυτών των δεδομένων, οι συγγραφείς διαπι-
στώνουν υψηλά ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας κατά 
την περίοδο λήψης αυστηρών μέτρων περιορισμού 
των μετακινήσεων. Στην συνέχεια οι Janne  Kivivuori 
και  Katri  Kärkkäine, εξετάζουν την εξέλιξη της εγκλη-
ματικότητας στην Φιλανδία αξιοποιώντας τόσο τα 
επίσημα στοιχεία της αστυνομίας όσο και δεδομένα 
από έρευνες θυματοποίησης κατά το έτος 2020, εστι-
άζοντας στα εγκλήματα βίας, που διαπράττονται σε 
δημόσιο χώρο. Παρόμοια με άλλους συγγραφείς, οι 
ερευνητές διαπιστώνουν την μείωση των εν λόγω εγκλη-
μάτων κατά το πρώτο έτος της πανδημίας. Στο επόμενο 
κεφάλαιο, στην βάση των ερωτημάτων του τόμου, ανα-
λύεται η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου από τους 
Timothy  Peter  Martin  Lowe, Lewis  Prescott-Mayling, 
Stan Gilmour και Felia Allum. Οι συγγραφείς κάνουν ει-
δική αναφορά στα εγκλήματα βίας, εστιάζοντας σε δυο 
ενδεικτικά παραδείγματα που τελούνται στην ιδιωτική 
και στην δημόσια σφαίρα και ειδικότερα στα εγκλήμα-
τα της ενδοοικογενειακής βίας και στα εγκλήματα που 
τελούνται με μαχαίρι (“knife crimes”). Στο πλαίσιο αυτό 
οι ερευνητές διαπιστώνουν τις αυξητικές και πτωτικές 
τάσεις που επισημαίνονται στις δυο κατηγορίες εγκλη-
μάτων αντίστοιχα, ενώ παράλληλα σχολιάζουν τις αυξο-
μειώσεις που παρατηρούνται στις περιόδους εφαρμο-
γής και χαλάρωσης των μέτρων περιορισμού στις μετα-
κινήσεις. Το τρίτο μέρος ολοκληρώνεται με την συμβολή 
των Daniel Fink, Natalia Delgrande, Christine Burkhardt 
, Marcelo F. Aebi και Stefano Caneppele για την περί-
πτωση της Ελβετίας. Παρόμοια με τα στοιχεία που προ-
κύπτουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι συγγραφείς 
επίσης διαπιστώνουν πτωτική τάση της επισήμως κα-
ταγεγραμμένης εγκληματικότητας. Περαιτέρω, σχολιά-
ζουν τις επιπτώσεις της πανδημίας στην λειτουργία της 

αστυνομίας, των δικαστηρίων και των σωφρονιστικών 
ιδρυμάτων αναφέροντας μεταξύ άλλων την επίσπευση 
της ψηφιοποίησης στον τομέα της δικαιοσύνης και τα 
μέτρα που εφαρμόστηκαν για την μείωση του πληθυ-
σμού των φυλακών, αποσκοπώντας στον περιορισμό 
του υψηλού συγχρωτισμού μεταξύ των κρατουμένων. 
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που εξά-
γονται από την συγκριτική επισκόπηση των κεφαλαίων 
από τους επιμελητές του τόμου. 
Υπό το πρίσμα μιας σφαιρικής θεώρησης του βιβλίου, 
πέραν των διαπιστώσεων για τις τάσεις της εγκληματι-
κότητας, που ενδεικτικά παρουσιάζονται εδώ, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχουν επίσης οι διαφορετικές πολιτικές πε-
ριοριστικών μέτρων, που επιβλήθηκαν σε κάθε χώρα, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται, από τους συγγραφείς, ως αυ-
στηρές ή περισσότερο χαλαρές ανά περίπτωση, αλλά 
και η διαφοροποίηση στις κοινωνικές αντιδράσεις που 
καταγράφονται όσο εξελίσσεται η πανδημία. Ως προς 
τις προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν από τους συγγρα-
φείς, μέσα από κάθε κεφάλαιο αναδεικνύεται το θεω-
ρητικό οπλοστάσιο καθώς και διαφορετικές οπτικές 
που αξιοποιούνται για την εξήγηση των τάσεων που επι-
σημαίνονται. Συμπληρωματικά, το βιβλίο είναι πλούσιο 
σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις και σε συνδυασμούς 
ποσοτικών και ποσοτικών μεθόδων για την εξέταση της 
κατάστασης στην κάθε χώρα. Όπως μπορεί να κατα-
στεί σαφές από την προηγηθείσα παρουσίαση αξιο-
ποιούνται στοιχεία από την επίσημα καταγεγραμμένη 
εγκληματικότητα, δεδομένα από έρευνες θυματοποίη-
σης, από οργανισμούς που ασχολούνται με την υποστή-
ριξη θυμάτων, ποιοτικές μεθοδολογίες για την εξέταση 
των μηνυμάτων των μέσων ενημέρωσης, συνεντεύξεις 
με εκπροσώπους του συστήματος απονομής της ποινι-
κής δικαιοσύνης, όπως στην περίπτωση της χώρας μας 
κτλ. Κλείνοντας, μέσα από την συμμετοχή έγκριτων και 
νέων Ευρωπαίων εγκληματολόγων, εφαρμόζεται μια δι-
επιστημονική προσέγγιση στην εξέταση της εγκληματι-
κότητας αλλά και της αντεγκληματικής πολιτικής στον 
Ευρωπαϊκό χώρο, κατά την περίοδο της πανδημίας, η 
οποία συνιστά και την προστιθέμενη αξία του εν λόγω 
πονήματος.

Έλλη Ανίτση, Υπ. Διδάκτορας Εγκληματολογίας 
Παντείου Πανεπιστημίου
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Νέστορος Ε. Κουράκη, Κοινωνική Δικαιοσύνη & Αντε-
γκληματική Πολιτική, Πρόλογος Καθηγ. Ευ. Μου-
τσόπουλου, Ακαδημαϊκού, Εισαγωγή Καθηγ. Πέτρου 
Παραρά και Επίμετρο Αν. Καθηγ. Χάρη Παπαχαρα-
λάμπους.   Τρίτη επικαιροποιημένη έκδοση με τη συ-
νεργασία της Συλβάνας Βανέζου, Αθήνα: εκδ. Αντ.Ν. 
Σάκκουλα, 2023, σσ.  464.

Η μονογραφία του Καθηγητή Νέστορος Κουράκη είναι 
χωρίς υπερβολή μια συγγραφή, στην οποία συνδυάζο-
νται αρμονικά η βαθιά και αξιοθαύμαστη φιλοσοφική 
σκέψη και οι στοχασμοί που γεννώνται στον Αναγνώστη 
Νομικό όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, που θα πρέπει 
να έχει το Δίκαιο (από δικαιοπολιτική σκοπιά, de lege 
ferenda) για να μπορεί να θεραπεύσει και να εξαλείψει 
ή τουλάχιστον να απαμβλύνει κοινωνικο-οικονομικές 
ανισότητες και αδικίες που προκαλούνται από αυτές, 
αλλά και τη δέουσα συμπεριφορά του Εφαρμοστή του 
Δικαίου απέναντι σε όλους εκείνους που δεν υπήρξαν 
προνομιούχοι, που δεν είχαν πόρους και σημαντική 
οικογενειακή καταγωγή για να προοδεύσουν στην κοι-

νωνία και δεν απόλαυσαν τις ίδιες ευκαιρίες που είχαν 
οι άλλοι. Το έργο αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να απο-
τελεί μέρος, τον πυρήνα ίσως, ενός συλλογικού Τόμου 
με εκατοντάδες σελίδες και με τίτλο «Φιλοσοφία του 
Δικαίου». Κεντρικές έννοιες, οι οποίες δεσπόζουν σε 
όλες τις σελίδες, είναι οι έννοιες των ανισοτήτων, του 
Κράτους Πρόνοιας και του Κοινωνικού Κράτους Δικαί-
ου, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της (ανα)διανεμη-
τικής, διορθωτικής και αποκαταστατικής δικαιοσύνης, 
που στοχεύουν στην προστασία και στην ανακούφιση 
των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Συ-
γκινεί το μήνυμα που θέτει ως προμετωπίδα ο Συγγρα-
φέας και προκαλεί τάσεις αυτοκριτικής και ρίγη ενοχών 
στους «καλοπερασάκηδες» : «Το σημάδι της προόδου 
μας δεν είναι αν προσθέτουμε περισσότερα στην αφθο-
νία αυτών που έχουν πολλά, αλλά αν δίνουμε αρκετά σε 
αυτούς που έχουν πολύ λίγα.». Αδιαμφισβήτητα, χωρίς 
τέτοιας ποιότητας Κοινωνικό Πολιτισμό, οποιαδήποτε 
Οικονομική και Δημοσιονομική Πολιτική των εκάστοτε 
κυβερνώντων θα είναι αποτυχημένη και οι κοινωνίες 
αναπόφευκτα και μοιραία θα είναι καταδικασμένες να 
ναυαγήσουν, ιδιαίτερα ένεκα των συγκρούσεων που θα 
προκαλεί η κοινωνική αδικία. 

Το παρουσιαζόμενο έργο του Καθηγητή Νέστορος Κου-
ράκη έχει να επιδείξει πλούτο και ομορφιά λέξεων, εκ-
φράσεων και εννοιών, που συγκεκριμενοποιούν ηθικές 
αρχές και αξίες μιας πολιτισμένης κοινωνίας και ενός 
νομικού πολιτισμού. Είναι βαθιά φιλοσοφικό, νομικό και 
λογοτεχνικό έργο που αξίζει να αναγνωσθεί και να με-
λετηθεί σε βάθος όχι μόνο από άτομα νεαρής ηλικίας 
που είναι ανάγκη και επιβάλλεται να διαμορφώσουν 
ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά, φιλάνθρωπα συναισθή-
ματα και επιείκεια στην ψυχή τους αλλά και από ηλι-
κιωμένους (κυβερνώντες, νομοθέτες και δικαστές), που 
κρατούν συνήθως στα χέρια τους τα ηνία της εξουσίας 
και διαχειρίζονται τις τύχες απλών και αδύναμων αν-
θρώπων. 

Χρήστος Σατλάνης, 
Καθηγητής Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου Κύπρου
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Ευτύχη Φυτράκη ( επιμ.), Σωφρονιστικός Κώδικας & Συ-
ναφή Νομοθετήματα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Σειρά «Σύγ-
χρονη Νομοθεσία», αρ. 43, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, Νο-
έμβριος 2022, σελ. XVI + 438, ISBN 978-960-648-606-7.

Η κωδικοποίηση της ελληνικής σωφρονιστικής νομοθε-
σίας αποτελεί, χρονολογικά, πρόσφατο εγχείρημα και, 
σε κάθε περίπτωση, πολύ μεταγενέστερο (το τελευταίο 
κατά σειρά!) αντίστοιχων κωδικοποιήσεων άλλων βα-
σικών νομοθετημάτων του σύγχρονου ελληνικού κρά-
τους1: Ο πρώτος Σωφρονιστικός Κώδικας (στο εξής: 

1  Ο πρώτος Ποινικός Κώδικας («Ποινικός Νόμος») του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους συντάχθηκε από τον Μάουρερ, τέθηκε σε ισχύ 
στις 19-4-1834 και εφαρμόστηκε με συμπληρώσεις μέχρι το 1950. Στη 
συνέχεια εφαρμόστηκαν από την 1-1-1951 καινούργιος Ποινικός Κώ-
δικας (ν. 1492/1950) και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ν. 1493/1950) 
- μετά από τρία σχέδια που είχαν συνταχθεί στη διάρκεια μιας τεσ-
σαρακονταετίας με αφετηρία το 1911, οπότε ορίσθηκε η πρώτη επι-
τροπή «καθολικής ανακαινίσεως του Ποινικού Νόμου του 1834»· αντί-
στοιχα, ο πρώτος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας τέθηκε σε ισχύ με 
το διάταγμα του Μάουρερ  της 25/1-6/2-1835, ο Εμπορικός Κώδικας 
(«Εμπορικός Νόμος») το 1835 και ο Αστικός Κώδικας το 1946.  Επιση-

ΣωφΚ) δημοσιεύτηκε το 1967 από το δικτατορικό καθε-
στώς της 21ης - 4 - 1967 με τη μορφή αναγκαστικού νόμου 
(α.ν. 125/1967) αλλά στη βάση σχεδίου νόμου (στο εξής: 
σ/ν) που είχε εκπονηθεί και κατατεθεί προγενέστερα 
(Νοέμβριο 1966), μετά από σειρά περιορισμένων αλ-
λαγών2. Στη συνέχεια τέθηκαν σε ισχύ τρεις διαφορε-
τικοί ΣωφΚ, που ίσχυσαν για χρονικά διαστήματα από 
μια δεκαετία μέχρι περισσότερο από μια εικοσαετία: Ο 
ν. 1851/1989 με προσανατολισμό την «αγωγή» και «επα-
νένταξη» των κρατουμένων3, ο  ν. 2776/1999 με ουδέ-
τερη στοχοθεσία που πρότασσε την αρχή της νομιμό-
τητας κατά την έκτιση των ποινών4 και ο πρόσφατος ν. 
4985/2022 με σαφές «σωφρονιστικό» πρόταγμα5. Ενδι-
άμεσα είχαν αναληφθεί τρεις μεταρρυθμιστικές 

μαίνουμε, ωστόσο, ότι  - με εξαίρεση το Ψήφισμα 278/14-12-1830 του 
Ι. Καποδίστρια, το οθωνικό διάταγμα της 31-12-1836 «Περί σωφρονιστι-
κής φυλακής» και τις μετέπειτα νομοθετικές πρωτοβουλίες - η πρώ-
τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη ΣωφΚ υπό τον Κ. 
Γαρδίκα συγκροτήθηκε το 1952 και μετά από διαδοχικές μεταβολές 
στη σύνθεσή της παρέδωσε το τελικό σ/ν στις 25-11-1966. Για προγενέ-
στερες νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα του σωφρονιστικού δι-
καίου βλ. διεξοδικά: Σ. Αλεξιάδη, Σωφρονιστική, 2η έκδοση, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 1995, σ. 95-99, Ν. Κουράκη, Ποινική 
καταστολή. Μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, 5η έκδοση, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2009, §§227-239.
2  Ο ΣωφΚ του 1967 βασίστηκε σε κείμενο νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής που είχε αρχίσει τις εργασίες της το 1953 αλλά οριστι-
κοποιήθηκε πολύ αργότερα σε σ/ν (βλ. σημ. 1) και ακολουθούσε την 
αποκαταστατική αντίληψη της ποινής αποβλέποντας στην «κοινωνι-
κήν αναπροσαρμογήν των κρατουμένων δια της αγωγής και βελτιώσε-
ως αυτών» (άρ.1). Βλ. αναλυτικά: Σ. Αλεξιάδη, Προς αναμόρφωση του 
σωφρονιστικού συστήματος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σειρά «Ποι-
νικά», αρ. 16, Αθήναι - Κομοτηνή, 1983, σ. 19-23· Ν. Κουράκη, Ποινική 
καταστολή, όπ.π., §§261-262.  
3  Άρ. 1 «1. Η εκτέλεση των ποινών αποβλέπει στην αγωγή των κρα-
τουμένων και στην κοινωνική τους επανένταξη. 2. Η μεταχείριση των 
κρατουμένων πρέπει να τείνει στην επίτευξη του παραπάνω σκοπού».
4  Άρ. 1§1: «Οι κανόνες που ακολουθούν ρυθμίζουν τους όρους και τις 
συνθήκες εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθε-
ρίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις διεθνείς συμβάσεις, τους νόμους 
και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους».
5  Στην «Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης»  που συνό-
δευε το σ/ν του μετέπειτα ν. 4985/2022 και στη «σύνοψη στόχων 
κάθε άρθρου» δικαιολογείται η αντικατάσταση του όρου «Κατάστημα 
Κράτησης» από τον όρο «Σωφρονιστικό Κατάστημα» (άρ. 1§4 ΣωφΚ), 
«προκειμένου να αποτυπώνεται η σωφρονιστική αποστολή των εν λόγω 
καταστημάτων έκτισης στερητικών της ελευθερίας ποινών». Βλ. ωστό-
σο κριτικές παρατηρήσεις γι’ αυτή την ορολογική μεταβολή στην 
υποσ. 13.    
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προσπάθειες (η πρώτη μεσούσης της δικτατορίας, το 
1971, για τον ΣωφΚ του 19676, οι άλλες δύο μετά τη μετα-
πολίτευση, για τον ΣωφΚ του 1999, το 20127 και το 2017), 
οι οποίες, όμως, δεν τελεσφόρησαν.  
Σε εκδοτικό επίπεδο, η σωφρονιστική νομοθεσία δεν 
αποτέλεσε προνομιακό αντικείμενο ενδιαφέροντος 
των ελληνικών νομικών εκδοτικών οίκων, παρά τις δι-
αδοχικές επιμέρους τροποποιήσεις των παραπάνω κω-
δικοποιήσεων, παραμένοντας, έτσι, σε μεγάλο βαθμό 
διάσπαρτη, αποσπασματική και γι’ αυτό δυσχερής στην 
αναζήτησή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ οι ΣωφΚ 
του 19898 και του 19999 αποτέλεσαν αντικείμενο αυτοτε-
λούς έκδοσης, με αναλυτική παράθεση σε παράρτημα 
της συναφούς εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας, δεν 
επακολούθησε, ωστόσο, επικαιροποιημένη έκδοση με 
τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους· αντίστοιχο 
υπήρξε το ενδιαφέρον για διεθνή κανονιστικά κείμενα 
(«soft» ή «hard law») σχετικά με την έκτιση της ποινής10. 
Αξιομνήμονευτη, σε κάθε περίπτωση, είναι η παντελής 
απουσία από την ελληνική βιβλιογραφία μιας έκδοσης 
με συστηματική κατ’ άρθρον ερμηνεία των ΣωφΚ που 
ίσχυσαν μέχρι σήμερα, σε αντιδιαστολή, βέβαια, με τις 
πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις, εισαγγελι-
κές γνωμοδοτήσεις και δικαστικές αποφάσεις (εθνικών 
δικαστηρίων αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου) γύρω από συγκεκριμένα ζη-
τήματα που απασχόλησαν κατά καιρούς τη θεωρία και 
την πρακτική της έκτισης των ποινών.       
Η προηγούμενη σύντομη περιοδολόγηση της νομοθετι-
κής και εκδοτικής ιστορίας του ελληνικού ΣωφΚ ανα-
δεικνύει την ιδιαίτερη σημασία που αποκτά η παρούσα 
εμπεριστατωμένη και επικαιροποιημένη έκδοση του 

6 Βλ. Σ. Αλεξιάδη, όπ.π., υποσ. 2, σ.23-29. 
7 Α. Συκιώτου, Το σχέδιο του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα. Εξορθολο-
γοποίηση του σωφρονιστικού μας συστήματος; Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 2013. 
8 Κ.Δ. Σπινέλλη, Ν. Ε. Κουράκη, Σωφρονιστική Νομοθεσία. Ελληνική - 
Διεθνής, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1992.  
9 Λ. Μαργαρίτη, Ν. Παρασκευόπουλου (επιμ.),  Σωφρονιστικός κώδι-
κας και συναφή κείμενα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 
2009.
10 Σ. Αλεξιάδη (επιμ.), Ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική. Κείμενα 
αντεγκληματικής πολιτικής, 5η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη, 2006·  Α. Πιτσελά,  Διεθνή κείμενα σωφρονιστικής πολι-
τικής, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2003. 

ισχύοντος σήμερα ΣωφΚ, καθώς και της συναφούς νο-
μοθεσίας, την οποία επιμελήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή 
και επισταμένη μελέτη ο Δρ Νομικής και δικηγόρος Ε. 
Φυτράκης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ολοκληρωμένη 
συλλογή όχι μόνο του κειμένου του ΣωφΚ αλλά συνο-
λικά της βασικής συναφούς νομοθεσίας, που διέπει 
τη λειτουργία και τον εσωτερικό έλεγχο των φυλακών 
(Εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των γενικών, 
ειδικών και αγροτικών καταστημάτων κράτησης, Κανο-
νισμός ασφαλείας των καταστημάτων κράτησης, Νομο-
θεσία για την εξωτερική φρούρηση και το Σώμα επιθε-
ώρησης και ελέγχου των καταστημάτων κράτησης), κα-
θώς επίσης την εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και 
την έκτιση των ποινών (σχετικές διατάξεις του Ποινικού 
Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Νομοθε-
σία για τη χάρη και τον ευεργετικό υπολογισμό ημερών 
ποινής). Η έκδοση συνοδεύεται από χρήσιμο αναλυτι-
κό αλφαβητικό ευρετήριο, καθώς και υπομνηματισμό 
ορισμένων διατάξεων με εύστοχες παρατηρήσεις του 
επιμελητή. Θα μπορούσαμε, ωστόσο, να επισημάνουμε 
την απουσία από την έκδοση της αιτιολογικής έκθεσης 
του ν. 4985/2022 (τουλάχιστον της ενότητας «Κατ’ άρ-
θρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης»), καθώς επίσης 
σχετικών διεθνών κειμένων11 και συμβάσεων, που προ-
βλέπουν ανεξάρτητους μηχανισμούς και διαδικασίες 
εξωτερικού ελέγχου των φυλακών (εθνικών και διε-
θνών), οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην έννομη τάξη 
μας και, μάλιστα, με αυξημένη τυπική ισχύ βάσει του 
άρ. 28§1 του Συντάγματος12.
Σε κάθε περίπτωση, το παρόν έργο έρχεται να καλύψει 
ένα μακροχρόνιο εκδοτικό κενό στον τομέα της σωφρο-
νιστικής νομοθεσίας και προσφέρει στον αναγνώστη τη 
δυνατότητα να προσεγγίσει σφαιρικά και 

11 Όπως π.χ. οι «Ελάχιστοι Βασικοί Κανόνες για τη Μεταχείριση των 
Φυλακισμένων» του ΟΗΕ («Κανόνες Νέλσον Μαντέλα») και οι «Ευρω-
παϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες» του Συμβουλίου της Ευρώπης.
12 Όπως π.χ. ο ν. 1949/1991 «Κύρωση σύμβασης για την πρόληψη των 
βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τι-
μωρίας» και ο ν. 4228/2014 «Κύρωση του του Προαιρετικού Πρωτοκόλ-
λου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής Συνέ-
λευσης των Ηνωμένων Εθνών» (ιδίως τα άρθρα δεύτερο έως έβδομο 
σχετικά με την ανάθεση στο Συνήγορο του Πολίτη της ειδικής αρμο-
διότητας του «Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης» κατά τα άρ. 3 και 17 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου).   

https://www.sakkoulas.gr/el/editions/authors/lampros-margaritis/
https://www.sakkoulas.gr/el/editions/authors/nikos-paraskevopoulos/
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ολιστικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της «τρίτης στιγμής 
του ποινικού φαινομένου», όπως χαρακτηριστικά προσ-
διορίζει ο επιμελητής την έκτιση των ποινών στο προλο-
γικό του σημείωμα. Άλλωστε, ο υπόψη ΣωφΚ - έτσι όπως 
εγγράφεται μέσα στη «νέα ελληνική ποινολογία», που 
αναδύεται από την πρόσφατα ακολουθούμενη σωφρο-
νιστική και αντεγκληματική πολιτική - έχει ήδη αποτελέ-
σει αντικείμενο σοβαρών δικαιοπολιτικών ενστάσεων13 
και συνοδεύεται, ασφαλώς, από την επιφυλακτικότητα 
που πάγια εκδηλώνεται μπροστά σε κάθε νομοθετική 
μεταβολή των σωφρονιστικών κανόνων στη χώρα μας 
αναφορικά με το εύρος και, κυρίως, την ποιότητα της 
εφαρμογής τους. Απ’αυτή την άποψη ο χρόνος δημο-
σίευσης του έργου του Ε. Φυτράκη αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία: Η συνολική θεώρηση της  ισχύουσας σωφρο-
νιστικής νομοθεσίας, «ως τρίτου πυλώνα του ποινικού 
δικαίου»14, αποτελεί έναυσμα κριτικού αναστοχασμού 
και αφορμή για επιβεβλημένες δικαιοπολιτικές αναθε-
ωρήσεις της εξουσίας του «τιμωρείν» και του «σωφρο-
νίζειν» - συμπληρωματικά με την ισχύουσα ουσιαστική 
και δικονομική ποινική νομοθεσία - υπό το φως διεθνών 
αρχών και κανόνων, του νομολογιακού κεκτημένου του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
των αποφάσεων της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για τα Αν-
θρώπινα Δικαιώματα και των πορισμάτων της επιστημο-
νικής θεωρίας και έρευνας. Η παρούσα έκδοση αποτε-
λεί, αναμφισβήτητα, ένα ισχυρό «εναρκτήριο λάκτισμα» 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Γιώργος Νικολόπουλος
Καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

13  Βλ. ενδεικτικά τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολί-
τη (https://www.synigoros.gr/el/category/grafeio-typoy-and-
epikoinwnias/post/sxedio-nomoy-anamorfwsh-kai-eksygxronismos-
swfronistikoy-kwdika-or-parathrhseis-toy-synhgoroy-toy-polith),της 
Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (https://www.nchr.gr/
ta-nea-mas/1502-shmeiwma-swfronistikos-kedikas.html), της Ελληνι-
κής Εταιρείας Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου
 (https://www.eemeke.org/onewebmedia/_2B_2B_2B_2B_2B_2B_2B23_
2B22.pdf) και της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που (https://www.hlhr.gr).
14  Ε. Φυτράκη, Προλογικό σημείωμα στου ίδιου (επιμ.), Σωφρονιστικός 
Κώδικας & Συναφή Νομοθετήματα, όπ.π., σ. V.

Ν.Τσιάτης, Κ.Μωραΐτης, Κ.Κάτσος, Χ.Σπηλιοπούλου, 
Εγχειρίδιο τραυματικής βλητικής, Επιστημονικές Εκ-
δόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα 2023, 304 σελ.

https://www.synigoros.gr/el/category/grafeio-typoy-and-epikoinwnias/post/sxedio-nomoy-anamorfwsh-kai-eksygxronismos-swfronistikoy-kwdika-or-parathrhseis-toy-synhgoroy-toy-polith
https://www.synigoros.gr/el/category/grafeio-typoy-and-epikoinwnias/post/sxedio-nomoy-anamorfwsh-kai-eksygxronismos-swfronistikoy-kwdika-or-parathrhseis-toy-synhgoroy-toy-polith
https://www.synigoros.gr/el/category/grafeio-typoy-and-epikoinwnias/post/sxedio-nomoy-anamorfwsh-kai-eksygxronismos-swfronistikoy-kwdika-or-parathrhseis-toy-synhgoroy-toy-polith
https://www.nchr.gr/ta-nea-mas/1502-shmeiwma-swfronistikos-kedikas.html
https://www.nchr.gr/ta-nea-mas/1502-shmeiwma-swfronistikos-kedikas.html
https://www.eemeke.org/onewebmedia/_2B_2B_2B_2B_2B_2B_2B23_2B22.pdf
https://www.eemeke.org/onewebmedia/_2B_2B_2B_2B_2B_2B_2B23_2B22.pdf
https://www.hlhr.gr
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Το «Εγχειρίδιο τραυματικής βλητικής» είναι σύγγραμμα 
μοναδικό στο είδος του, καθώς για πρώτη φορά προ-
σεγγίζεται διεπιστημονικά το θέμα της αξιολόγησης 
των κακώσεων που προκαλούνται από πυροβόλα όπλα. 
Οι διαφορετικές ειδικότητες των τεσσάρων συγγραφέ-
ων καθιστούν δυνατή την ενδελεχή παρουσίαση όλων 
των στοιχείων σχετικά με τα όπλα, τα πυρομαχικά, την 
επιστήμη της βλητικής και ασφαλώς τα θέματα της 
τραυματικής βλητικής στον άνθρωπο. 
Το βιβλίο εισάγει επίσης τον αναγνώστη στη διαδικασία 
της διενέργειας πειραματικών βολών με διαφορετικούς 
τύπους πυροβόλων όπλων, χρησιμοποιώντας υλικά προ-
σομοίωσης των ανθρωπίνων ιστών. Ιδιαίτερης σημασί-
ας είναι τα κεφάλαια της ιατροδικαστικής διερεύνησης 
περιστατικών θανατηφόρων κακώσεων από πυροβόλα 
όπλα και της πειραματικής προσομοίωσης κάποιων πε-
ριπτώσεων που απασχόλησαν τους συγγραφείς κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αύξηση της πρόκλησης θα-
νατηφόρων και μη κακώσεων από πυροβόλα όπλα, οι 
εμπλεκόμενοι στη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων θα 
βρουν στο «Εγχειρίδιο τραυματικής βλητικής» πρακτι-
κές απαντήσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολό-
γησή τους.

Νικόλαος Ε. Τσιάτης
Εμπειρογνώμονας - Εξεταστής σε θέματα Βλητικής, 
στο Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων της Δι-

εύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Χριστίνας Ζαραφωνίτου, Καθηγήτριας Εγκληματολο-
γίας Παντείου  Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Επιστημών, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
2023. Πρόλογος: Ομ.Καθηγητής Εγκληματολογίας 
Γιάννης Πανούσης
ISBN 978-960-654-998-4

Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη θεωρητική και ερευνη-
τική προσέγγιση του επίκαιρου θέματος του φόβου του 
εγκλήματος, μέσα από τη σταχυολόγηση αντίστοιχων 
μελετών της συγγραφέως, που αφορούν τόσο τη διεθνή 
όσο και την ελληνική πραγματικότητα. Οι μελέτες αυ-
τές διαρθρώνονται στις εξής θεματικές ενότητες:

•	 Την εννοιολόγηση του φόβου του εγκλήματος

•	 Την εμπειρική διερεύνηση του φόβου του 
εγκλήματος στην Ελλάδα και τη σύγκρισή του 
με την εξέλιξη της θυματοποίησης, ώστε να 
αποσαφηνισθεί ο αποδιδόμενος στο πλαίσιο 
αυτό χαρακτηρισμός του ‘ελληνικού παράδο-
ξου’
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•	 Τη μελέτη των βασικών συνιστωσών του φαι-
νομένου που το κατατάσσουν στα κατ’ εξοχήν 
αστεακά φαινόμενα

•	 Τις σημαντικές συνέπειες του φόβου του 
εγκλήματος στην αντεγκληματική πολιτική

Το βιβλίο προλογίζει ο Ομότιμος Καθηγητής Εγκλημα-
τολογίας Γιάννης Πανούσης, ενώ η ύλη του συμπληρώ-
νεται με αντιπροσωπευτική εργογραφία της συγγραφέ-
ως αναφορικά με το φόβο του εγκλήματος. 
Μέσα από τη συστηματοποιημένη παρουσίαση αντι-
προσωπευτικών μελετών της συγγραφέως, οι οποίες 
έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή fora και έχουν δημοσι-
ευθεί σε έγκριτα επιστημονικά βιβλία και περιοδικά, 
το παρόν σύγγραμμα αποτελεί ένα  καινοτόμο για τα 
ελληνικά δεδομένα corpus γνώσης και εμπειρίας, το 
οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο επιστημονικά όσο και 
σε επίπεδο αντεγληματικής πολιτικής.

Έλλης Ανίτση, Managing Editor Urban Crime – An Inter-
national Journal

 “Urban Crime – An International Journal” 
Vol.3-No2-September 2022
DOI: https://doi.org/10.26250/heal.panteion.uc.v3i2

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του διεθνούς ηλεκτρο-
νικού επιστημονικού περιοδικού “Urban Crime – An 
International Journal” που αφιερωμένο στο θέμα:  
“Covid-19 and Urban Safety: Exploring the effects of 
the pandemic on fear of crime, (in)security, penal and 
safety policies in urban context”. Την επιστημονική 
ευθύνη του ειδικού αυτού τεύχους υπογράφουν οι Κα-
θηγητές Χριστίνα Ζαραφωνίτου και  Νίκος Πασσάς και 
μπορείτε να το διαβάσετε εδώ:  Vol. 3 No. 2 (2022) | 
Urban Crime. An international 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-

https://doi.org/10.26250/heal.panteion.uc.v3i2
https://ojs.panteion.gr/index.php/uc/issue/view/31
https://ojs.panteion.gr/index.php/uc/issue/view/31
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μαϊκών στη Συντακτική Επιτροπή. Το Urban Crime – An 
International Journal φιλοξενείται στον διαδικτυακό 
χώρο της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου.
Managing Editor: Υπ.Δρ. Έλλη Ανίτση.
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1.	 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 18-20 
Ιουλίου 2022 η 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 διά του Εργαστηρίου Αστε-
ακής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημί-

ου είναι ο συντονιστής εταίρος. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στο Università degli Studi 
della Tuscia, στο Viterbo της Ιταλίας.

2.	 Στις 8 Νοεμβρίου 2022, στο Σπίτι της Κύπρου 
διοργανώθηκε από το Σπίτι της Κύπρου και την 
Ελληνική Εγκληματολογική Εταιρεία η παρου-
σίαση του βιβλίου «Ο φόβος του εγκλήματος 
στην Κύπρο» του Δρ. Μιχάλη Χατζηδημητρίου. 
Χαιρετισμό στην βιβλιοπαρουσίαση απηύθυ-
νε ο Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογί-

ας του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Ιάκωβος 
Φαρσεδάκης, ενώ με τις ενδιαφέρουσες ει-
σηγήσεις τους επί του θέματος πλαισίωσαν ο 
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, Δρ. Κυπριανός Λούης, 
η Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου, κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου και ο 
Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Νέστωρ Κουράκης.  

3.	 Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 ο Καθηγητής 
Νέστωρ Κουράκης, έπειτα από πρόσκληση του 
Ροταριανού Ομίλου Κηφισιά – Πολιτεία και του 
Κέντρου Ερευνας και Μελέτης Μικρασιατικής 
Ερυθραίας προέβη σε εισήγηση στη Βίλλα 
Μπότση (Πολιτεία) με θέμα τη Δίκη των Εξ, εξ 
αφορμής των 100 ετών από τη διεξαγωγή της. 
Η εισήγηση βασίσθηκε σε έρευνα που διενήρ-
γησε ο Καθηγητής Κουράκης για τις νομικές 

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χαρά Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου, Ψυχολόγος-
Κοινωνιολόγος, Υ.Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου 
Πανεπιστημίου
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και πολιτικές διαστάσεις της ενλόγω δίκης, 
όπως αυτή αναθεωρήθηκε από τον Αρειο Πάγο 
το 2010 (βλ. το πλήρες κείμενο της μελέτης 
στο τεύχος 12 αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου 
καθώς και στο περ. «Νομικό Βήμα» 2022, σελ. 

1492-1511). Στην ίδια εκδήλωση η Καθηγήτρια 
της Ιστορίας και των Διεθνών Σχέσεων κ. Κων-
σταντίνα Μπότσιου (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) 
παρουσίασε το θέμα: «Η Επιρροή της Μικρα-
σιατικής Καταστροφής στην Ελληνική Εξωτε-
ρική Πολιτική». Την όλη εκδήλωση συντόνισε η 
κ. Ρεγγίνα Καρρά, Δικηγόρος Αθηνών και μέ-
λος του Ροταριανού Ομίλου.  

4.	 Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΑστΕ) διορ-
γάνωσε την Ημερίδα «Χαρτογραφώντας την 
εγκληματικότητα και την ανασφάλεια στην 
περιφέρεια της Πρωτεύουσας, την εποχή της 
οικονομικής κρίσης»  στις 23 Νοεμβρίου 2022, 
στο Αμφιθέατρο Σ.Καράγιωργα ΙΙ του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου. Η Ημερίδα υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του Έργου «UrbanCrime: Spatial 
aspects of Crime and insecurity in the era 
of economic crisis: Trends, dimensions and 
correlations – Χαρτογράφηση της εγκλη-
ματικότητας και της ανασφάλειας στην 
εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, 

διαστάσεις και συσχετισμοί» Αρ. Έργου 
HFRI-FM17-3898, το οποίο εγκρίθηκε και 
χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυ-
μα Έρευνας & Καινοτομίας - ΕΛΙΔΕΚ. Το 
Δελτίο τύπου για περισσότερες πληροφορίες, 
μέσω του παρακάτω συνδέσμου : https://www.

elidek.gr/2022/11/25/11939/?fbclid=IwAR2wSSriZqpPKpXl

QeZeWqqJv9-eMvYMtUXDrd0sg3Y63ZoFz115QNXT9hI

5.	 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την 
Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών στις 25 
Νοεμβρίου 2022 η ερευνητική ομάδα του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου του ευρωπαϊκού ερευ-
νητικού προγράμματος Besecure-Feelsecure 
του οποίου επιστημονικά υπεύθυνη είναι η 
Καθ. Εγκληματολογίας και Διευθύντρια του 
Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου, κα Χριστίνα Ζαρα-
φωνίτου, συμμετείχε στην Ημερίδα που διορ-
γάνωσε το Περιφερειακό τμήμα Πειραιά του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με αφορμή την 

Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών με θέμα "Ευαισθητοποίηση για 
τη βία κατά των γυναικών". Η Ημερίδα έλαβε 
χώρα στην κατάμεστη αίθουσα του ιστορικού 
Πειραϊκού συνδέσμου υπό την αιγίδα του και 
αυτή του Δ. Πειραιά και την συντόνισε ο πρό-
εδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Κωνσταντινίδης. 
Ενώ, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία 
του ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

https://www.facebook.com/ELIDEKgr?__cft__%5b0%5d=AZVpBhyd8PZbakMcf9Xv7H3U_-majOiMN-asz8CZpu3_OObnKRJwA1Y3f9XbE9lLXtb7bxHj_1IAyhrGTbpos-jcYVpPFagC5mrLVYztLULjNdVmvFFrvVfH5PjeAkA5AxXz27M_emRtrbZxmBiCuIvcqoeTt5skczGcukheLFv5yV9CjKugzVGGxBB2TMjcFFA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ELIDEKgr?__cft__%5b0%5d=AZVpBhyd8PZbakMcf9Xv7H3U_-majOiMN-asz8CZpu3_OObnKRJwA1Y3f9XbE9lLXtb7bxHj_1IAyhrGTbpos-jcYVpPFagC5mrLVYztLULjNdVmvFFrvVfH5PjeAkA5AxXz27M_emRtrbZxmBiCuIvcqoeTt5skczGcukheLFv5yV9CjKugzVGGxBB2TMjcFFA&__tn__=-%5dK-R
https://www.elidek.gr/2022/11/25/11939/?fbclid=IwAR2wSSriZqpPKpXlQeZeWqqJv9-eMvYMtUXDrd0sg3Y63ZoFz115QNXT9hI
https://www.elidek.gr/2022/11/25/11939/?fbclid=IwAR2wSSriZqpPKpXlQeZeWqqJv9-eMvYMtUXDrd0sg3Y63ZoFz115QNXT9hI
https://www.elidek.gr/2022/11/25/11939/?fbclid=IwAR2wSSriZqpPKpXlQeZeWqqJv9-eMvYMtUXDrd0sg3Y63ZoFz115QNXT9hI
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Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Ενώ, 
την πλαισίωσαν οι εισηγήσεις του ιατροδικα-
στή, κ. Λέων και των επιστημόνων-εκπρόσωπων 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

6.	 Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 στην αίθου-
σα της Παλαιάς Βουλής ο Καθηγητής Νέστωρ 
Κουράκης παρουσίασε μαζί με άλλους ομιλη-
τές, ήτοι τον Αν. Καθηγητή και Υφυπουργό Παι-
δείας κ. Αγγελο Συρίγο και τον Δημοσιογράφο 
& Δικηγόρο κ. Αντώνη Παπαγιαννίδη, το έργο 
του κ. Μελέτη Μελετόπουλου: «Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος. Ο πολιτικός, ο διανοούμενος 
και η εποχή του» (εκδ. Καπόν, 20212). Με την 
ευκαιρία της παρουσίασης αυτού του έργου, 
ο ομιλητής αναφέρθηκε ιδιαιτέρως και στον 
τρόπο με τον οποίο ο αείμνηστος Παν. Κανελ-

λόπουλος αντιμετώπιζε το πρόβλημα της πολι-
τικής βίας. Ειδικότερα, όπως επεσήμανε ο Κα-
θηγητής Κουράκης: «ο Κανελλόπουλος αποδο-
κίμαζε την πολιτική βία όταν αυτή ασκείται σε 
περίοδο Δημοκρατίας και υπερβαίνει το μέτρο 
ή γίνεται άσκοπη, όπως ιδίως σε περιπτώσεις 
τρομοκρατικών ενεργειών, αλλά και σε έκτρο-
πα διαδηλώσεων με πυρπολήσεις καταστη-
μάτων, οδοφράγματα, σπάσιμο βιτρίνας κ.λπ. 
(Βλ. αγόρευσή του στη Βουλή την 17.11.1980, 
όπου δικαιολογεί την επέμβαση της Αστυνο-
μίας προς αντιμετώπιση της κατάστασης). 

Επίσης, ενδιαφέρον έχει και η ακόλουθη προ-
σεγμένη δήλωσή του στη Βουλή την 22.11.1980 
για τις καταλήψεις στα Πανεπιστήμια: «Ούτε η 
κατάληψη Πανεπιστημιακών Σχολών, όταν λει-
τουργεί Δημοκρατικό Πολίτευμα, που εκτρέπει 
όλες τις άλλες εκδηλώσεις, είναι πράξη ηρωι-
κή, ούτε ο συνδυασμός της ιερής επετείου του 
Πολυτεχνείου με πολιτικά και φανατικά διχα-
στικά συνθήματα, είναι γενναία πολιτική ενέρ-
γεια. Είναι ενέργεια εις βάρος της νεολαίας» 
(Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου για 
τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Αθήνα, 2013, 
σελ. 131-132).

7.	 Στις 3 Δεκεμβρίου 2022 η Ελληνική 
Ένωση Εγκληματολογικών Επιστημών 
(www.hafs.gr) διοργάνωσε ημερίδα με θέμα 
: «Δικαστική Αξιολόγηση Ευρημάτων Εγκλήμα-

http://www.hafs.gr
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τος». Η ημερίδα έλαβε χώρα στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων και συμμετείχε 
πλήθος διακεκριμένων ακαδημαϊκών εγκλημα-
τολόγων. Παρατίθεται το αναλυτικό πρόγραμ-
μα της ημερίδας

8.	 Στις 5 Δεκεμβρίου 2022,  στο Πνευματικό Κέ-
ντρο Δήμου Κηφισιάς ο Σοροπτιμιστικός Όμι-
λος "Κηφισιά - Εκάλη"  διοργάνωσε επιστημο-
νική εκδήλωση πραγματοποιεί με θέμα: "Η βία 
κατά των γυναικών και οι συνέπειές της στη Γυ-

ναίκα, στην οικογένεια και στην Κοινωνία". Την 
εκδήλωση πλαισίωσαν με τις εισηγήσεις τους 
οι ομιλήτριες : Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθη-
γήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστη-
μίου με θέμα:  "Εγκλήματα με θύματα γυναίκες 
σε συντροφικό/ενδοοικογενειακό περιβάλλον", 
Μαριάννα Αντωνακάκη,  Ψυχοθεραπεύτρια, 
Παιγνιοθεραπεύτρια με θέμα:  "Η νευρολογία 
πίσω από τα σημάδια μιας τοξικής σχέσης", Δρ. 
Άννα Κανδαράκη, Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχο-
θεραπεύτρια με θέμα: "Τα πολλά πρόσωπα της 
βίας: Πώς να μάθουμε να κλείνουμε τις πληγές 
μας".

9.	 Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα την 
Κοινωνική επανένταξη αποφυλακισμένων- 
«Κοινωνική ενσωμάτωση αποφυλακισμένων: 
ζητήματα εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμ-

ματισμού», “SOCIAL INTEGRATION OF EX-
PRISONERS: ISSUES OF EDUCATION AND 

DIGITAL LITERACY” - συνδιοργανώθηκε από 
το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας 
και ο Xenios Polis στο χώρο του Παντείου Πα-
νεπιστημίου στις 8 Δεκεμβρίου 2022. Ειδικό-
τερα, η ημερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος RECHANCE/ Final meeting 
-Rehabilitation approaches for providing 
former prisoners with personal development 
and society entry CHANCEs.

10.	 Στις 16-18 Δεκεμβρίου 2022 η Ελληνική Εται-
ρεία Εγκληματολογίας σε συνεργασία με τον 
Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας και τον Σύλ-
λογο Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «Συν 
Αθηνά»  συνδιοργάνωσαν και πραγματοποίη-
σαν (διαδικτυακά) το 5ο Συνέδριο Πολιτικής 
Φιλοσοφίας με θέμα "Κοινωνία και Παραβα-
τικότητα". Περισσότερες πληροφορίες για το 
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αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου στον 
παρακάτω σύνδεσμο. http://synathena.gr/el/about/

?fbclid=IwAR0IbRZXOuyPtLLzYypjBhd0RoQGqy8gYppJ-

3kiOPm8vV5inoji-0aKxes

11.	 Τη  Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023, ο Καθηγητής 
Νέστωρ Κουράκης μετἐσχε με εισήγησή του 
σε διεπιστημονικό σεμινάριο. Θέμα της εισή-
γησής του ήταν: Η Αντεγκληματική Πολιτική 
και τα προβλήματα κατά την εφαρμογή της 
στην πράξη. Το σεμινάριο έγινε στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Ιστορικού Μουσείου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και σε αυτό έλαβαν 
μέρος επιστήμονες με ειδίκευση στην ιστορία, 
ιδίως δε στην ιστορία του εγκλήματος και την 
απονομή της ποινικής δικαιοσύνης σε προγε-
νέστερες περιόδους της Ελλάδας. Μεταξύ των 
επιστημόνων αυτών αξίζει εδώ να αναφερθούν  
η Ομότιμη Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Εφη Αβδελά, 
γνωστή ιδίως για τις μονογραφίες της: «Νέοι 
εν κινδύνω». Επιτήρηση, αναμόρφωση και δι-

καιοσύνη ανηλίκων μετά τον πόλεμο (2013), 
και: «Δια λόγους τιμής». Βία, συναισθήματα και 
αξίες στη μετεμφυλιακή Ελλάδα (2007), η Επίκ. 
Καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού 
στο ΕΚΠΑ κ. Βάσω Σειρηνίδου, με πρόσφατη 
ερευνητική εργασία για τη βία, το έγκλημα και 
την ποινική δικαιοσύνη στην επαναστατημένη 
Ελλάδα, καθώς και ο Επίκ. Καθηγητής Θεωρί-
ας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας στο ΕΚΠΑ 
κ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης. Οι εισηγήσεις 
του σεμιναρίου θα εκδοθούν σε συλλογικό 
τόμο, ώστε, μεταξύ άλλων, να ενθαρρυνθεί η 
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ επιστημόνων 
από διαφορετικούς αλλά συναφείς κλάδους 
γνωστικών αντικειμένων.      

12.	 Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023,  ο Καθηγητής 
Νέστωρ Κουράκης, κατά τη διάρκεια διάλεξης 
που διοργανώθηκε στην αίθουσα Δρακοπού-
λου (ΕΚΠΑ) από το Σώμα Ομοτίμων Καθηγη-
τών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΟΠΚΑ), ανέ-
πτυξε το θέμα: Τι μπορεί να μας   προσφέρει 

http://synathena.gr/el/about/?fbclid=IwAR0IbRZXOuyPtLLzYypjBhd0RoQGqy8gYppJ-3kiOPm8vV5inoji-0aKxes
http://synathena.gr/el/about/?fbclid=IwAR0IbRZXOuyPtLLzYypjBhd0RoQGqy8gYppJ-3kiOPm8vV5inoji-0aKxes
http://synathena.gr/el/about/?fbclid=IwAR0IbRZXOuyPtLLzYypjBhd0RoQGqy8gYppJ-3kiOPm8vV5inoji-0aKxes
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σήμερα η κλασική Ρητορική Τέχνη; Η διάλεξη 
βασίσθηκε στο πρόσφατο βιβλίο του «Εισα-
γωγή στην Κλασική Ρητορική» (εκδ. Hippasus, 
2021) και επικεντρώθηκε στα ζωντανά στοιχεία  
συναφών έργων του Αριστοτέλη, του Κικέρω-
να, του Κοϊντιλιανού και άλλων κλασικών συγ-
γραφέων της Ρητορικής Τέχνης, που παρέχουν 
οδηγίες για μια καλύτερη διαμόρφωση και εκ-
φορά του λόγου, προφορικού ή γραπτού, ώστε 
ο λόγος αυτός να γίνεται πειστικός. 

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (1954-2022)
Σε ηλικία 68 ετών, λίγο μετά την αφυπηρέτησή του 
ως Καθηγητή Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομί-
ας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος ποινικολόγος Λά-
μπρος Μαργαρίτης, αφοσιωμένος πανεπιστημιακός 
Διδάσκαλος και μαχόμενος Δικηγόρος, με εξαίρετες 
γνώσεις στην Ποινική Δικονομία. Όπως σημείωσε σε 
ανακοίνωσή της η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων 
στις 22.11.2022 (βλ. διαδικτυακό δημοσίευμα με τίτλο: 
Λάμπρος Μαργαρίτης. Το όνομα του καθηγητή που 
ενέπνευσε), ο εκλιπών, «άριστος Επιστήμων και Δικη-
γόρος, σεμνός και απλός άνθρωπος του Λαού, έχαιρε 
καθολικού σεβασμού και εκτίμησης». Εξάλλου, και η 
Ενωση Ελλήνων Ποινικολόγων, στο ίδιο δημοσίευμα, 
υπογράμμισε ότι ο Λάμπρος Μαργαρίτης «στο δικαστι-
κό βήμα διακρίθηκε για την οξύνοια και τον δυναμισμό 
του, συνδυάζοντας με επιτυχία την θεωρητική γνώση με 
την δικηγορική τέχνη».
Ο αείμνηστος συνάδελφος γεννήθηκε το 1954 στα Βρα-

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ      
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γκιανά, ένα χωριό στην περιφερειακή ενότητα της Αρ-
τας, περί τα 94 χ.λμ. από την Καρδίτσα. Σπούδασε Νο-
μικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
όπου και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές και διδα-
κτορικές του σπουδές στον Τομέα Ποινικών και Εγκλη-
ματολογικών Επιστημών. Υπήρξε από τους αγαπητούς 
μαθητές του αείμνηστου Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδά-
κη και, ξεκινώντας το 1980 ως επιστημονικός συνεργά-
της του, μέσα σε 11 μόλις χρόνια έγινε (τακτικός) Κα-
θηγητής το 1991. Συνέγραψε ή επιμελήθηκε την έκδοση 
40 αυτοτελών έργων, ενώ δημοσίευσε μεγάλο αριθμό 
μελετών και σχολίων με παρατηρήσεις στη νομολογία. 
Αλλωστε, διετέλεσε υπεύθυνος σύνταξης ή διευθυντής 
σύνταξης σε έγκριτα ποινικά περιοδικά όπως η «Υπερά-
σπιση» και η «Ποινική Δικαιοσύνη».
Ιδιαιτέρως χρηστικά υπήρξαν τα έργα του, μεταξύ άλ-
λων, για τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (επιμέλεια και 
συντονισμός στην  κατ’ άρθρο ερμηνεία του ΚΠΔ), την 
Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, την Εφαρμοσμένη 
Ποινική Δικονομία, καθώς και για τα Ενδικα Μέσα στην 
Ποινική Δικονομία.
Επίσης, ανέλαβε κατά καιρούς διοικητικά πανεπιστη-
μιακά καθήκοντα, όπως Αντιπρόεδρος του Νομικού 
Τμήματος και Διευθυντής Τομέα, ενώ υπήρξε και πρω-
τεργάτης της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ ΑΠΘ και Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο κοινό 
πρόγραμμα «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις».
Κυρίως, όμως, ο εκλιπών συνέδεσε το όνομά του με το 
εγχείρημα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κα-
θώς διετέλεσε Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής που τον διαμόρφωσε σε τελική μορφή το 
2019, ενώ εξακολούθησε να έχει ανάλογα καθήκοντα 
και στη συνέχεια, ως Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτρο-
πής Παρακολούθησης των Ποινικών Κωδίκων.
Η Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας, μέσω του Διοι-
κητικού της Συμβουλίου, εκφράζει στην οικογένεια του 
εκλιπόντος τα θερμά της συλλυπητήρια για τη μεγάλη 
απώλεια.

 Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης 
                                                            Γεν. Γραμματέας 

Ελλην. Εταιρείας Εγκληματολογίας
                                               Τακτικό Μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών 

ALBIN ESER

Ο Albin Eser, ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
του Φράιμπουργκ (Γερμανία), πρώην Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Max Planck για το Αλλοδαπό και Διεθνές 
Ποινικό Δίκαιο (πλέον Ινστιτούτο Max Planck για τη Με-
λέτη του Εγκλήματος, της Ασφάλειας και του Δικαίου) 
και πρώην Δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
για την πρώην Γιουγκοσλαβία, απεβίωσε στις 20 Ιανου-
αρίου 2023 σε ηλικία 87 ετών. 
Εκ των επιφανέστερων νομικών στη Γερμανία και δι-
εθνώς για περισσότερο από 40 χρόνια, ο Albin Eser 
γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1935. Από το 1954 έως 
το 1958 σπούδασε νομικά στα Πανεπιστήμια του Βύρ-
τσμπουργκ (Würzburg), του Τύμπιγκεν (Tü bin gen) και 
του Βερολίνου (Frei e Uni ver si tät Ber lin). Αναγορεύτηκε 
διδάκτορας στο ποινικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του 
Βύρτσμπουργκ το 1962, παράλληλα με την εκπόνηση με-
ταπτυχιακών σπουδών στη συγκριτική δικαιοσύνη στη 
Νέα Υόρκη (New York University). Το 1969 ολοκλήρωσε 
την υφηγεσία του στο Πανεπιστήμιο του Τύμπιγκεν, και 
από το 1970 έως το 1981 υπηρέτησε ως Καθηγητής στα 
Πανεπιστήμια του Μπίλεφελντ (Bielefeld) και του Τύ-
μπιγκεν. Από το 1982 μέχρι και τη συνταξιοδότησή του 
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το 2003, ο Albin Eser υπηρέτησε ως Καθηγητής (και 
την περίοδο 1986-1987 ως Πρόεδρος της Νομικής Σχο-
λής) στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ και παράλ-
ληλα ως Διευθυντής του Τομέα Ποινικού Δικαίου στο 
Ινστιτούτου Max Planck για το Αλλοδαπό και Διεθνές 
Ποινικό Δίκαιο, ενώ από το 1989 έως το 1992 διετέλεσε 
και Αντιπρόεδρος του Γερμανικού Ιδρύματος Ερευνών 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Μετά την 
παρέλευση της 20ετούς θητείας του ως διευθυντής 
ενός εκ των σημαντικότερων ερευνητικών κέντρων για 
τις ποινικές επιστήμες, συνέχισε να χαίρει ευρείας διε-
θνούς αναγνώρισης, όπως επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, 
η αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα σε Πανεπι-
στήμια της Ιαπωνίας (Waseda University), της Πολωνί-
ας (Jagiellonian University) και του Περού (Universidad 
Peruana Los Andes) καθώς και σε Επισκέπτη Καθηγη-
τή σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Saint Louis University), 
της Ιαπωνίας (Ritsumeikan University), της Αυστραλίας 
(University of Tasmania) και του Ισραήλ (University of 
Haifa και Hebrew University Jerusalem).
Πρωτίστως, ο Albin Eser παρέμεινε, και μετά τη συ-
νταξιοδότηση του, από τα πλέον δραστήρια μέλη της 
διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Συνέχισε να επι-
δεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για τους νέους θεματι-
κούς ορίζοντες του αγαπημένου του Ινστιτούτου Max 
Planck, ακόμα και μετά την πρόσφατη αναδιάρθρωση 
και μετονομασία του τελευταίου. Χαρακτηριστικό της 
αφοσίωσής του στην έρευνα και παρακολούθηση των 
επιστημονικών εξελίξεων αλλά και στην υποστήριξη 
και καθοδήγηση των ομότιμων και νεότερων συναδέλ-
φων αποτελεί το γεγονός ότι, ακόμα και εν μέσω της 
υγειονομικής κρίσης Covid-19, αν και σε προχωρημένη 
πλέον ηλικία, συμμετείχε ενεργά σε όλες τις επιστημο-
νικές εκδηλώσεις, διαδικτυακές και μη, του Ινστιτούτου, 
εμπλουτίζοντάς τες με τις παραστατικές διηγήσεις και 
σημαντικές εμπειρίες του κυρίως από τον χώρο της διε-
θνούς ποινικής δικαιοσύνης.
Πλάι στον Albin Eser, τον ad litem δικαστή στη Χάγη 
και συγγραφέα ή/και υπεύθυνο επιμέλειας 450 και πλέ-
ον επιστημονικών έργων ποινικού δικαίου και ποινικής 
δικονομίας, ιατρικού ποινικού δικαίου, διεθνούς ποινι-
κού δικαίου και συγκριτικής ποινικής δικαιοσύνης, είχα 
προσωπικά την χαρά και τιμή να διδαχθώ κατ’ ιδίαν τις 
βασικές μεθοδολογικές αρχές της συγκριτικής ποινικής 

δικονομίας ως νέος υποψήφιος διδάκτορας στο Ινστι-
τούτο Max Planck το έτος 2010, μετά από σχετική παρό-
τρυνση του διαδόχου του στη θέση του διευθυντή Καθη-
γητή Ulrich Sieber. Για περισσότερο από μία δεκαετία οι 
συμβουλές του Καθηγητή Eser υπήρξαν πολύτιμες στο 
πλαίσιο πολυάριθμων ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ 
πριν από μερικά χρόνια μου εμπιστεύτηκε το αρχείο 
του με γνωμοδοτήσεις που συνέταξε για διεθνή ποινι-
κά δικαστήρια και γνωμοδοτικά σώματα. Συνεχίζοντας 
την εξωστρεφή πολιτική συμπερίληψης και συμμετοχι-
κότητας του προκατόχου του διευθυντή (και ιδρυτή του 
Ινστιτούτου) Καθηγητή Hans-Heinrich Jescheck, ο Albin 
Eser υπήρξε ιδανικός, φιλικός και υποστηρικτικός οικο-
δεσπότης για έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιστημόνων 
από κάθε γωνιά του πλανήτη, έχοντας πάντοτε ως πρω-
ταρχικό του μέλημα την προαγωγή της αλληλοκατανό-
ησης και την ενθάρρυνση του επιστημονικού διαλόγου 
μεταξύ διαφορετικών νομικών κόσμων και παραδόσε-
ων. Για τους συνεργάτες, τους μαθητές και τους φίλους 
του ήταν ανεξάντλητη πηγή πνευματικού πλούτου. Η 
θύμησή του θα μας συντροφεύει.

Εμμανουήλ Μπίλλης, Δ.Ν.
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