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Η συμπεριφορά του ανθρώπου αποτελεί την 

έκφραση της γενετικής του υποδομής, των 

πληροφοριών που συλλέγει και επεξεργάζεται 

κατά τη διάρκεια της ζωής του και των καταστά-

σεων μέσα στις οποίες καλείται να δράσει. Αν 

θεωρηθεί σχετικά δεδομένο το γενετικό υλικό, 

τότε οι άλλοι δύο παράγοντες είναι αυτοί που 

υπόκεινται στη δυνατότητα τροποποίησης και 

μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ζωής. Ένα 

μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει πρόσφατα ανακύ-

ψει είναι κατά πόσον μια περιβαλλοντική τρο-

ποποίηση μπορεί να αλλάξει την έκφραση της 

γενετικής προδιάθεσης. Δηλαδή με δεδομένη 

μια γονιδιακή επιβάρυνση ενός ανθρώπου, π.χ. 

να συμπεριφέρεται παρορμητικά, μπορεί μια 

περιβαλλοντική παρέμβαση να λειτουργήσει 

ανασταλτικά προς την «προδιάθεση» αυτή. Πι-

θανολογείται ότι η απάντηση σε αυτό το ερώ-

τημα είναι θετική, αν και τούτο δεν έχει ακόμη 

τεκμηριωθεί πλήρως. 

Ένα άτομο εκδηλώνει τη συμπεριφορά του 

μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας, η οποία στη 

βασική της δομή δεν είναι άλλο από μια ομάδα 

ανθρώπων για τους οποίους κάποια συμφέροντα 

είναι κοινά και απαιτείται αμοιβαία συνεργασία 

για τη διατήρηση της ζωής. Ο νόμος αποτελεί το, 

σχετικά ανελαστικό, πλαίσιο μέσα στο οποίο μια 

δεδομένη κοινωνία επιτρέπει στα μέλη της να 

συμπεριφέρονται έτσι ώστε να συνεχίζει να δια-

τηρεί την υπόστασή της. Προϋπόθεση όμως για 

να μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε ποινή, 

για την παράβαση των ορίων του νόμου, απο-

τελεί η ικανότητα του ατόμου να έχει επίγνωση 

της άδικης συμπεριφοράς του. Σύμφωνα με την 

άποψη αυτή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ελέγ-
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χει απόλυτα τις ενέργειές του, όπως π.χ. ένας άν-

θρωπος που πάσχει από σχιζοφρένεια, ο οποίος, 

εξ ορισμού, ελέγχει ατελώς την πραγματικότη-

τα, είναι πιθανόν να έχει πλήρη, μερική ή και 

καθόλου επίγνωση του άδικου χαρακτήρα της 

ενέργειάς του. Βέβαια η σύγχρονη επιστημονική 

έρευνα και η εξέλιξη στις βιολογικές επιστήμες 

έχουν αναθεωρήσει σημαντικά αυτήν την υπό-

θεση αλλά επί του παρόντος, στις βασικές αρ-

χές της παραμένει πρακτικά η ίδια. Η Δικανική 

ψυχιατρική είναι εκείνο το τμήμα της Ψυχιατρι-

κής το οποίο ασχολείται με τους ασθενείς και τα 

προβλήματά τους στο χώρο της αλληλεμπλοκής 

με το νόμο. Συχνά, όπως πολύ σκωπτικά ανα-

φέρει ο καθηγητής Gunn, είναι μια εργασία για 

την οποία κάποιος πληρώνεται για να απαντήσει 

αναπάντητα νομικά ερωτήματα.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, η Δικανική ψυχιατρι-

κή αποτελεί έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο 

της Ιατρικής. Η ανάπτυξη αυτή δεν είναι τυχαία 

αλλά προϊόν αλληλεπίδρασης πολλών παραγό-

ντων. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται η μεταβο-

λή της στάσης της κοινωνίας προς τον ψυχικά πά-

σχοντα και την αντιμετώπισή του από το ίδρυμα 

στην κοινότητα, η ενδεχόμενη επικινδυνότητα 

που συνεπάγεται μια τέτοια διαφοροποίηση, ο 

εντοπισμός των πιθανών θυμάτων μιας βλαπτικής 

συμπεριφοράς, η θεραπεία των ψυχικών τραυμά-

των στις περιπτώσεις που η βλάβη δεν προληφθεί 

κ.ο.κ. Περισσότερο όμως από όλους αυτούς τους 

παράγοντες, η ίδια η αύξηση της ατομικής βίας 

που διαπιστώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και η 

ανάγκη κατανόησης των αιτίων που την προκα-

λούν, καθώς επίσης και η δημιουργία μεθόδων 

που θα μπορούσαν να την περιορίσουν, είναι οι 
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λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη θεαματική ανά-

πτυξη του κλάδου αυτού. Η Δικανική ψυχιατρι-

κή αποτελεί εξειδίκευση της Ψυχιατρικής με 

αντικείμενο την εργασία του κλινικού σε ειδικά 

ψυχιατρικά νοσοκομεία, φυλακές, κλινικές βίας, 

κλινικές θεραπείας θυμάτων σωματικών και σε-

ξουαλικών εγκλημάτων και τέλος τη διενέργεια 

ψυχιατροδικαστικών πραγματογνωμοσυνών για 

ποινικές και αστικές υποθέσεις. 

Από τις δεκαετίες των 1960 και 1970 στην 

Κεντρική Ευρώπη κυριάρχησε η άποψη της κοι-

νοτικά προσανατολισμένης αντιμετώπισης των 

ψυχιατρικών ασθενών. Το κλείσιμο των μεγάλων 

ψυχιατρείων μετέφερε έναν μεγάλο αριθμό ψυ-

χικά πασχόντων ατόμων από το ίδρυμα στην κοι-

νότητα. Σε πολλούς από αυτούς είναι ευνόητο ότι 

δεν παρέχονταν ούτε οι στοιχειώδεις καλύψεις 

κοινωνικής πρόνοιας και υπηρεσίες υγείας. Πα-

ράλληλα οι υπηρεσίες των φυλακών επεσήμαναν 

τη συνεχή αύξηση του αριθμού των κρατουμένων 

που παρουσίαζαν ψυχικές διαταραχές και στους 

οποίους το υγειονομικό προσωπικό αδυνατούσε, 

εξ αντικειμένου, να προσφέρει θεραπευτικές 

υπηρεσίες ανάλογες με αυτές των ψυχιατρικών 

νοσοκομείων. Οι επακόλουθες συνεχείς διαμαρ-

τυρίες διαφόρων ανεξάρτητων φορέων για τον 

τρόπο αντιμετώπισης των ψυχικά διαταραγμέ-

νων παραβατών ευαισθητοποίησε τελικά τους 

κρατικούς φορείς και οδήγησε στην επανεκτί-

μηση των επιλογών. Ο συνδυασμός όλων αυτών 

οδήγησε στη δημιουργία περιφερειακών, μικρών 

ψυχιατρικών μονάδων οι οποίες μπορούσαν να 

καλύψουν, με ασφάλεια, τις ανάγκες του παρα-

βατικού ψυχιατρικού πληθυσμού. Δυστυχώς πολύ 

πρόσφατες μελέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

έδειξαν ότι το σύστημα αδυνατεί στην πραγματι-

κότητα να αντεπεξέλθει στις προσδοκίες που δη-

μιουργήθηκαν, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της 

περιστρεφόμενης πόρτας «έξοδος από το ψυχια-

τρείο–είσοδος στη φυλακή» και αντιστρόφως να 

έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις σε όλα τα κρά-

τη–μέλη, όπως αυτό εκφράζεται σε ανάγκες για 

κλίνες στο ποινικό σύστημα (Διάγραμμα 1) (Salize 

και Dressing, 2005). Όσον αφορά στην Ελλάδα τα 

στοιχεία δείχνουν αξιοθαύμαστη σταθερότητα, η 

οποία μπορεί να αποδοθεί μόνο στην ανεπάρκεια 

των στατιστικών στοιχείων, αφού μετά το 1996, 

οπότε και καταγράφονται 211 περιπτώσεις μόνο, 

δεν υπήρχαν άλλα δεδομένα (Alevizopoulos et 

al., 2005). Χαρακτηριστικό είναι ότι σε κράτη 

όπου η ψυχιατρική μεταρρύθμιση οδήγησε σε 

βίαιη μείωση των ψυχιατρικών κλινών η κατά-

σταση είναι δραματική. Στις Η.Π.Α. οι κλίνες 

το 2010 ήταν κατ’ αντιστοιχία όσες και το 1850 

δηλαδή 141/100.000 πληθυσμού, ενώ η αντιστοι-

χία στην Αγγλία το 2008 ήταν 632/100.000 πλη-

θυσμού. Αυτή η μείωση των κλινών στις Η.Π.Α. 

είχε ως αποτέλεσμα το 33% των κλινών να κα-

ταλαμβάνεται από ψυχιατρικά διαταραγμένους 

παραπτωματίες, όταν μία δεκαπενταετία μόλις 

νωρίτερα η αναλογία ήταν <10% (Torrey et al., 

2012). Η σημασία αυτών των μεταβολών καταδει-

κνύεται από μια ανάλυση των δεδομένων σε 158 

χώρες από τους Large και Nielssen (2009) όπου 

φαίνεται ότι η υπόθεση του Paurose, δηλαδή η 

αναλογική συσχέτιση των πληθυσμών ψυχικά 

πασχόντων–φυλακισμένων, υφίσταται μάλλον 

σε χώρες με μέσο και χαμηλό εισόδημα, όπως η 

Ελλάδα, παρά σε χώρες με υψηλό εισόδημα. 

1.1 ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Στην Ελλάδα οι ψυχικά διαταραγμένοι πα-

ραπτωματίες αντιμετωπίζονται στο πλαί-

σιο του ψυχιατρείου των φυλακών και κάποιων 

τμημάτων των ψυχιατρικών νοσοκομείων της 

χώρας. Η αντιμετώπιση μάλιστα αυτή είναι η 

καλύτερη δυνατή προοπτική και επιφυλάσσεται 

για τους κρατουμένους που η ψυχική νόσος είναι 

προφανής, κατά τεκμήριο, η σχιζοφρένεια. Στην 

πράξη το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχικά δια-

ταραγμένων παραπτωματιών αντιμετωπίζεται 

Διάγραμμα 1.1 Ανάγκες σε κλίνες ψυχικά πασχόντων 
παραβατών στην πενταετία 1996–2000.
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κατ’ αποκλειστικότητα από το ποινικό σύστημα, 

μακριά από την παροχή οργανωμένων υπηρε-

σιών ψυχικής υγείας. Η αναγνώριση πάντως 

των διαστάσεων του προβλήματος είναι βασική 

προϋπόθεση για την ουσιαστική δρομολόγηση 

λύσεων, προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγ-

ματικότητα.

Οι ελλείψεις στον χώρο της Δικανικής ψυ-

χιατρικής φαίνονται εμμέσως αλλά σαφώς από 

το γεγονός ότι, ενώ στο πλαίσιο της ειδικότη-

τας της Ψυχιατρικής, πρόσφατα έχει συμπερι-

ληφθεί αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

αυτό λειτουργεί σε ελλιπέστατη βάση παρέ-

χοντας κυρίως, αν όχι κατ’ αποκλειστικότητα, 

στοιχεία θεωρητικής εκπαίδευσης. Η απουσία 

ειδικά εκπαιδευμένων ψυχιάτρων στο αντικεί-

μενο αυτό είναι ένα γεγονός που θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί στο εγγύς μέλλον. 

Τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δι-

κανικού ψυχιάτρου περιγράφονται από μεγάλες 

επιστημονικές ομάδες. Το Βασιλικό Κολέγιο των 

Ψυχιάτρων του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχετι-

κή μονογραφία, περιγράφει τα χαρακτηριστικά 

του δικανικού ψυχιάτρου ως εξής (Chiswick και 

Cope, 1995):

Καλή κλινική ικανότητα που να επεκτείνεται • 

σε ολόκληρο το φάσμα της Ψυχιατρικής. Η 

διαγνωστική οξυδέρκεια και επάρκεια αποτε-

λούν προϋπόθεση για την αναγνώριση ψυχο-

παθολογίας που δεν έχει διαγνωστεί σε προ-

ηγούμενες εκτιμήσεις. Επίσης είναι αναγκαία 

η θεραπευτική ικανότητα ώστε να αναγνωρί-

ζονται οι περιπτώσεις όπου προηγούμενες 

θεραπείες ήταν ακατάλληλες ή ανεπαρκείς.

Φυσική περιέργεια σχετικά με την ασυνήθη ή • 

την ακραία συμπεριφορά και επιθυμία να την 

αξιολογήσει μέσα σε ένα πολυπαραγοντικό 

πλαίσιο. Πέραν των κλινικών απαιτούνται 

γνώσεις και ικανότητα κατανόησης των δυνα-

μικών, των κοινωνικών, των εγκληματολογι-

κών και των περιβαλλοντικών παραγόντων.

Ανοχή προς τους δύσκολους ασθενείς. Πολλοί • 

ασθενείς δεν αποδέχονται τη θεραπεία, του-

λάχιστον στα αρχικά στάδια. Ο δικανικός ψυ-

χίατρος πρέπει να μάθει να αποδέχεται την 

παρουσία βραχυχρόνιων προβλημάτων στο 

πλαίσιο της θεραπείας ατόμων με μακροχρό-

νιες διαταραχές. 

Ελεγχόμενη συμπεριφορά. Ο κλινικός πρέπει • 

να είναι ελεύθερος από τις επιδράσεις του 

προσωπικού του κώδικα αξιών στην έκφραση 

της κλινικής του κρίσης. Η ικανότητά του να 

στέκεται ουδέτερος απέναντι στην αντικοινω-

νική συμπεριφορά αποτελεί βασική αρετή. Ως 

πραγματογνώμονας θα πρέπει να παραμένει 

αυστηρά προσανατολισμένος προς μια επαγ-

γελματική, ισορροπημένη και λογική προσέγ-

γιση του υπό κρίση ατόμου. 

Καθαρότητα στη σκέψη και στην έκφρασή • 

της, γραπτή ή προφορική. Είναι βασική ικα-

νότητα του δικανικού ψυχιάτρου να μπορεί 

να καθιστά κατανοητές λεπτές ιατρικές έννοι-

ες σε μη ιατρούς π.χ. νομικούς και να μπορεί 

να τους βοηθήσει ώστε να αποκτήσουν μια 

σαφή και κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα της 

κατάστασης του εξεταζόμενου ατόμου.

Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Συ-• 

χνά είναι αναγκαία η ανάγνωση και η ανα-

δρομή σε εκατοντάδες σελίδες δικογραφιών, 

παλαιών ιστορικών, γενικών καταγραφών 

(ημερολόγια, σχόλια δασκάλων, συγγενών, 

φίλων) κ.ο.κ. Ο ψυχίατρος θα πρέπει να δια-

θέτει ικανό χρόνο και κατάλληλο χώρο, συνή-

θως εκτός του χώρου εργασίας του, για να 

μπορέσει να φέρει ικανοποιητικά σε πέρας 

αυτή την υποχρέωση.

Αποδοχή της ανάληψης αρχηγικού ρόλου στο • 

πλαίσιο μιας κλινικής ομάδας. Επίσης θα πρέ-

πει να μάθει να αντιμετωπίζει το γεγονός ότι 

μπορεί να είναι μη δημοφιλής μεταξύ των συ-

ναδέλφων του αφού λόγω της ιδιότητάς του 

μπορεί να υποχρεώνεται συχνά να κρίνει το 

έργο τους και εξίσου συχνά να έρχεται σε 

αντίθεση με τις επιλογές τους.

Καλή οργάνωση και ενεργητικότητα. Τις πε-• 

ρισσότερες φορές οι προθεσμίες για την εκτέ-

λεση ενός δεδομένου έργου, όπως π.χ. η σύ-

νταξη μιας έκθεσης διενέργειας πραγματο-

γνωμοσύνης, είναι πολύ σύντομες, έτσι ώστε 

μόνο με καλή οργάνωση και αυξημένη δρα-

στηριότητα μπορούν να ικανοποιηθούν οι 

υπάρχουσες ανάγκες. Τέλος, ο δικανικός ψυ-

χίατρος θα πρέπει να έχει διάθεση και χρόνο 

να μετακινείται μακριά από τον τόπο κατοι-

κίας του όπως π.χ. για να εξετάσει κάποιον 

κρατούμενο σε φυλακή άλλου νομού.
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Από την άλλη πλευρά στον Κώδικα Ηθικής 

και Δεοντολογίας της Αμερικανικής Ακαδημίας 

για την Ψυχιατρική και τον Νόμο, που αποτελεί 

την επιστημονική εταιρεία της Δικανικής ψυχια-

τρικής στις Η.Π.Α., κώδικας ο οποίος έγινε απο-

δεκτός το 2005 (AAPLPractice Guidelines, 2005), 

αναφέρονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω.

Αντικείμενο

Η Δικανική ψυχιατρική (Ψυχιατροδικαστική) 

είναι υποειδικότητα της Ψυχιατρικής κατά 

την οποία η επιστημονική και η κλινική πραγ-

ματογνωμοσύνη εφαρμόζεται σε νομικό πλαίσιο 

που αφορά σε υποθέσεις αστικές, ποινικές, σε 

θέματα σωφρονιστικά, ρυθμιστικά και νομοθε-

τικά και σε εξειδικευμένες κλινικές συμβουλευ-

τικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η αξιολόγηση 

του κινδύνου ή της διαχείρισής του. Αυτές οι κα-

τευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από ψυχι-

άτρους κατά την εξάσκηση του έργου τους. 

Οι δικανικοί ψυχίατροι ασκούν την επιστήμη 

τους στο πεδίο όπου ο Νόμος και η Ψυχιατρική 

διασυνδέονται και όπου το καθένα από τα οποία 

έχει αναπτύξει τα δικά του θεσμικά όργανα, πο-

λιτικές, διαδικασίες, αξίες και λεξιλόγιο. Κατά 

συνέπεια, η πρακτική της Δικανικής ψυχιατρι-

κής συνεπάγεται εγγενείς δυσκολίες οι οποίες 

περιλαμβάνουν συγκρούσεις, παρερμηνείες 

αλλά και καταχρήσεις εξουσίας. Ψυχίατροι σε 

κάποιο δικανικό ρόλο καλούνται να ενεργήσουν 

κατά τρόπο που είναι δυνατόν να αντιτίθεται 

προς τα υπόλοιπα καθήκοντά τους ως ιδιώτες 

(π.χ. το συμφέρον του ασθενούς) αλλά και ως 

προς τις απόψεις τους για την κοινωνία (π.χ. ψυ-

χικά πάσχων κατά συρροή ανθρωποκτόνος). Με 

τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να δεσμεύονται από 

τις βασικές δεοντολογικές αρχές του σεβασμού 

των προσώπων, της τιμιότητας, της δικαιοσύνης 

και της κοινωνικής ευθύνης. 

Εχεμύθεια 

Ο σεβασμός για το ατομικό δικαίωμα της ιδιω-

τικής ζωής και η διατήρηση του απορρήτου 

θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν κατά 

την εκτέλεση των δικανικών αξιολογήσεων. Ο 

ψυχίατρος θα πρέπει να διατηρήσει το απόρρη-

το, στο μέτρο του δυνατού, λαμβανομένου υπ’ 

όψιν του νομικού πλαισίου. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί στην κατανόηση της ιδιότητας 

του πραγματογνώμονα. Μία δικανική αξιολόγη-

ση απαιτεί προειδοποίηση του εξεταζόμενου και 

για την ασφάλεια των πληροφοριών, με τους ευ-

λόγως αναμενόμενους περιορισμούς που σχετί-

ζονται με την εμπιστευτικότητα. Οι πληροφορίες 

ή οι εκθέσεις που προέρχεται από μία δικανική 

αξιολόγηση υπόκεινται στους κανόνες της εμπι-

στευτικότητας που ισχύουν για τη συγκεκριμέ-

νη αξιολόγηση, και οποιαδήποτε γνωστοποίηση 

θα πρέπει να περιορίζεται ανάλογα. 

Συναίνεση 

Κατά την έναρξη μίας πρόσωπο με πρόσωπο 

αξιολόγησης, θα πρέπει να προειδοποιείται 

ο εξεταζόμενος για τη φύση και τον σκοπό της 

αξιολόγησης και για τα όρια της εμπιστευτικό-

τητας. Η με επίγνωση συναίνεση του προσώπου 

που τα περιεχόμενα της αξιολόγησης θα πρέπει 

να λαμβάνεται όταν είναι αναγκαίο και εφικτό. 

Εάν ο εξεταζόμενος δεν είναι ικανός να δώσει 

συγκατάθεση, ο εμπειρογνώμονας θα πρέπει να 

ακολουθεί τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμί-

σεις που είναι στη δικαιοδοσία του. 

Εντιμότητα και αντικειμενικότητα 

Όταν ο ψυχίατρος λειτουργεί ως εμπειρο-

γνώμονας εντός της προβλεπόμενης από 

τον νόμο διαδικασίας, θα πρέπει να τηρεί την 

αρχή της εντιμότητας και να διατηρεί την αντι-

κειμενικότητά του. Οφείλει να ακολουθεί τις 

αρχές της επιστήμης του για την αξιολόγηση 

των κλινικών στοιχείων που διαπιστώνει και να 

τα «μεταφράζει» σε νομικά κριτήρια. Στο τέλος 

της διαδικασίας, εκφράζει την επιστημονική του 

γνώμη ελεύθερα και σύμφωνα με τους κανόνες 

της επιστήμης του. 

Προσόντα 

Ειδικότητα στην πρακτική της Δικανικής ψυ-

χιατρικής θα πρέπει να διεκδικείται μόνο 

στο πεδίο της πραγματικής γνώσης, των δεξι-

οτήτων, της κατάρτισης και της εμπειρίας του 

ψυχιάτρου. Όταν διενεργεί πραγματογνωμοσύ-

νη, εκθέσεις, καθώς και μαρτυρία, ο ψυχίατρος 

θα πρέπει να παρουσιάζει τα προσόντα του με 

αξιοπιστία και με ακρίβεια.
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βλώσεις και ελλείμματα σε γνωσιακό και αντι-

ληπτικό επίπεδο π.χ. κακές εκτιμήσεις, εσφαλ-

μένη απόδοση ευθυνών κτλ. Η κατάσταση αυτή 

οδηγεί σε υποκειμενικές αξιολογήσεις, ψυχολο-

γικές μεταβολές και ενέργειες, οι οποίες τείνουν 

σταθερά προς την εμπλοκή του ατόμου με αυτο- 

ή ετερο-καταστροφικά πρότυπα συμπεριφοράς. 

Τα πρότυπα αυτά συχνά ανατροφοδοτούνται 

από κοινωνικούς παράγοντες. 

Ο ορισμός αυτός, προσπαθώντας να συμπε-

ριλάβει τη φαινομενολογία της συναισθημα-

τικής εμπειρίας, γίνεται αρκετά περίπλοκος. 

Πιο απλά ο θυμός θα μπορούσε να οριστεί ως η 

συναισθηματική κατάσταση που βιώνει το άτο-

μο καθώς κινητοποιείται να δράσει έτσι ώστε 

να προειδοποιήσει, να εκφοβίσει ή να επιτεθεί 

προς ό,τι θεωρεί απειλή ή πρόκληση. 

Ποια είναι όμως η αιτία που κάνει ένα άτομο 

να έχει αυξημένη ετοιμότητα αντίδρασης απέ-

ναντι στις απειλές ή στις προκλήσεις, δηλαδή να 

παρουσιάζει ευερεθιστότητα; Η τελευταία εί-

ναι μια αυξημένη ευαισθητοποίηση ως προς την 

αναγνώριση της πρόκλησης, την οποία όμως το 

άτομο τη βιώνει συναισθηματικά. Άρα ευερεθι-

στότητα είναι ένα συναίσθημα με τόσο χαμηλό 

ουδό ενεργοποίησης, ώστε κάτω από κατάλληλες 

συνθήκες το άτομο μπορεί να το βιώσει ακόμη και 

σε πλήρη απουσία του εξωτερικού ερεθίσματος. 

Η διαφορά της ευερεθιστότητας από τον φόβο 

είναι ότι ο δεύτερος αφορά στο συναισθηματι-

κό ισοδύναμο του κινήτρου αποφυγής (Kennedy, 

1992). Σε επίπεδο όμως νευρωνικών κυκλωμάτων 

η διαδικασία φαίνεται ότι είναι ίδια: θεωρείται 

ότι το ερέθισμα περνώντας από τον θάλαμο διε-

γείρει τον αμυγδαλοειδή πυρήνα (amygdala) για 

άμεση κινητική αντίδραση. Παράλληλα το ερέ-

θισμα μεταφέρεται στον οπτικό φλοιό για επε-

ξεργασία και στη συνέχεια ανάλογα με το ως τι 

θα ταξινομηθεί (απειλητικό ή όχι) θα επανέλθει η 

πληροφορία στον αμυγδαλοειδή πυρήνα και στον 

ιππόκαμπο ώστε να ακολουθήσει τελικά μια ορ-

γανωμένη κινητική αντίδραση. Η αρχική «φυ-

τική» αντίδραση είναι εκεί για την άμεση προ-

στασία. Έτσι μια φυσιολογική αντίδραση φόβου 

και αποφυγής ενός πραγματικού κινδύνου που 

διεκπεραιώνεται μέσα από υποφλοιώδη (μη ελεγ-

χόμενα από τη βούληση) κέντρα του εγκεφάλου 

εκτρέπεται από τη φυσιολογική της λειτουργία 

αντιμετωπίζοντας ως φοβικό και επικίνδυνο ένα 

ουδέτερο ερέθισμα (Εικόνα 2.2).
Η επιθετικότητα αφορά στην κινητική συ-

μπεριφορά, η οποία ακολουθεί την πρόθεση 

του ατόμου να προκαλέσει πόνο, τραυματισμό 

και γενικότερα βλάβη σε κάποιο άλλο άτομο ή 

αντικείμενο (Σχήμα 2.1). Η επιθετικότητα κατά 

συνέπεια έχει συγκεκριμένο στόχο (Berkowitz, 

1993). Θα μπορούσε κάποιος, σύμφωνα με τα 

προηγούμενα, να ισχυριστεί ότι η επιθετικότητα 

είναι η συνέπεια του θυμού. Η απάντηση είναι 

μάλλον ότι ο θυμός, ως εμπειρία, δεν συνεπά-

γεται άμεσα επιθετικότητα, αλλά συνοδεύει συ-

νήθως την τάση εκδήλωσης επίθεσης εναντίον 

Εικόνα 2.2 Μεσομεταιχμιακά κυκλώματα φυσιολογικού (Α) και παθολογικού (Β) φόβου.

Θάλαμος Οπτικός φλοιός

Αμυγδαλοειδής
πυρήνας

Ιππόκαμπος

Οπτικός φλοιός

Ιππόκαμπος

Α B

Θάλαμος

Αμυγδαλοειδής
πυρήνας
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κάποιου στόχου. Συνεπώς κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης της επίθεσης το άτομο μπορεί να βι-

ώνει θυμό, χωρίς όμως αυτό να είναι αναγκαίο 

(Berkowitz, 1993). Η τελευταία αυτή παρατή-

ρηση έχει μεγάλη πρακτική σημασία σε πολλές 

περιπτώσεις εκδήλωσης βίας από άτομα με υπο-

κείμενη διαταραχή της προσωπικότητας.

Τέλος ως εχθρικότητα θα μπορούσε να ορι-

στεί η στάση ενός ατόμου να κρίνει αρνητικά 

και να αντιπαθεί συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες 

ατόμων (Buss, 1961). 

Η εχθρικότητα και η επιθετικότητα χρησιμο-

ποιούνται πολύ συχνά ταυτόσημα και εναλλα-

κτικά τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην 

ερευνητική μεθοδολογία. Για τον λόγο αυτό στο 

παρόν πόνημα χρησιμοποιείται ο όρος επιθετικό-

τητα συμπεριλαμβάνοντας και τις δύο έννοιες.

2.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Η επιθετικότητα μπορεί να είναι ψυχρή και 

υπολογισμένη, δηλαδή μια οργανωμένη 

ενέργεια η οποία διαπράττεται εσκεμμένα ώστε 

να επιτύχει έναν σκοπό, ο οποίος είναι η βλάβη 

του αντικειμένου π.χ. του θύματος. Μπορεί όμως 

να περιορίζεται στη συναισθηματική αντίδραση 

η οποία καθορίζεται πρωταρχικά από την επιθυ-

μία της πρόκλησης βλάβης στο αντικείμενο της 

επιθετικότητας. Ανεξάρτητα από το είδος της 

επιθετικότητας, οι επιτιθέμενοι μπορεί να αφι-

ερώνουν σημαντικό χρόνο ώστε να σκεφθούν 

και να οργανώσουν την επίτευξη των στόχων 

τους, αν και συχνά αντιδρούν παρορμητικά, συ-

νήθως μετά από ελάχιστη ή καθόλου σκέψη. Οι 

επιθέσεις τους κινητοποιούνται από την ευερε-

θιστότητα και εκφράζονται, ως έναν βαθμό, με 

ένα αυτοματικό τρόπο που τον καθορίζουν τα 

χαρακτηριστικά των διαθέσιμων στόχων. Αφού 

όμως η επιθετικότητα είναι η κινητική εκδήλωση 

ενός συναισθηματικού κινήτρου, είναι ευνόητο 

ότι συνδυάζεται με σημαντικές φυσιολογικές και 

κινητικές αντιδράσεις μέσα στο ίδιο το άτομο. 

Αυτή η εσωτερική ανησυχία υποκινεί την επι-

θετικότητα, η οποία μεθοδεύει τη βλάβη ενός 

συγκεκριμένου αντικειμένου–στόχου. Με άλλα 

λόγια τέτοιες μεθοδεύσεις επιθέσεων μπορεί να 

διεξάγονται νοητικά μέσα σε μια ταχέως ανα-

πτυσσόμενη διαδικασία οργής. Εύλογο είναι ότι 

αυτή η εντονότατα συναισθηματικά φορτισμένη 

πράξη είναι κατά ένα μεγάλο μέρος παρορμητική 

(Katz, 1988· Berkowitz, 1993). Αυτή η παρορμητι-

κά εκφρασμένη επιθετικότητα, η «παρορμητική 

επιθετικότητα», εκδηλώνεται σε ένα ευρύ φάσμα 

ψυχιατρικών διαταραχών το οποίο εκτείνεται 

ΘΥΜΟΣ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχήμα 2.1 Μοντέλο κατανόησης της ψυχοπαθολογίας της επιθετικότητας.

Παρερμηνεία εξωτερικού 
ερεθίσματος ΑΙΣΘΗΣΗ 

ΑΠΕΙΛΗΣ

Δράση

Δράση

Ουδέν

Αγχώδεις/φοβικές 
διαταραχές

Αποφυγή

Αποκλεισμός

Βία προς εαυτό

Βία προς τρίτους

Φόβος προσαρμογής - 
μαθησιακά ερεθίσματα

Επίθεση
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από τη σχιζοφρένεια, τις διαταραχές προσωπι-

κότητας και την κατάθλιψη, μέχρι τις διαταραχές 

από χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και τα οργα-

νικά ψυχοσύνδρομα. Δεν είναι λίγοι οι ερευνητές 

που υποστηρίζουν την παρουσία του κοινού πα-

θογενετικού μηχανισμού παρορμητικής επιθετι-

κότητας σε όλες αυτές τις διαταραχές, ο οποίος 

αφορά σε κεντρική σεροτονεργική δυσλειτουρ-

γία (Banki και Karmasci, 1991· Stein et al., 1993). 

Ανεξάρτητα όμως από τον υποκείμενο μηχανι-

σμό, άτομα τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη 

επιθετικότητα χαρακτηρίζονται από μια γενικό-

τερη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά, η οποία 

εκδηλώνεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 

Ο υποκείμενος πάντως μηχανισμός αντίδρασης 

περιγράφεται με την ακόλουθη αρχή: «Εάν σε 
κάποια δεδομένη κατάσταση που αντιμετωπίζουν 
προσδώσουν “επιθετική” σημασία, αντιδρούν 
βίαια χωρίς να κινητοποιούνται οι φυσιολογικά 
υπάρχοντες σε κάθε άνθρωπο, αυτοπεριοριστι-
κοί μηχανισμοί». Ένα μοντέλο εξέλιξης της δια-

δικασίας αυτής φαίνεται στην Εικόνα 2, με την 

άμεση αντίδραση να κυριαρχεί αναστέλλοντας 

την επακόλουθη επεξεργασμένη αντίδραση. Το 

μοντέλο αυτό φαίνεται να μοιάζει με τον νομικό 

όρο του «βρασμού ψυχικής ορμής», όμως διίστα-

ται σημαντικά από αυτόν ως προς το γεγονός ότι 

στη νομική του διάσταση αυτή η εξέλιξη είναι 

μια στιγμιαία διαδικασία μέσα στον χρόνο, ενώ 

στην ιατρική του διάσταση συνιστά μακροχρόνια 

μέρος της συμπεριφοράς το οποίο μπορεί ευκαι-

ριακά να κορυφωθεί. Το ποιος είναι ο λόγος που 

κάποιοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα 

να αντιδράσουν παρορμητικά παρερμηνεύοντας 

το ερέθισμα δεν είναι ακόμη απόλυτα εξακριβω-

μένο. Πολλές όμως υποθέσεις και πειραματικά 

μοντέλα συγκλίνουν στην ύπαρξη παθολογικών 

γονιδιακών εκφράσεων, διαφόρων παραγόντων, 

όπως π.χ. είναι η ΜΑΟ (Meyer-Lindenberg Α et 

al., 2006). Πάντως για να εκδηλωθεί μια τέτοια 

συμπεριφορά θα πρέπει αναμφισβήτητα να δρά-

σουν, τη δεδομένη στιγμή, σωρευτικά περισσό-

τεροι του ενός παράγοντες.

Αξιομνημόνευτο είναι το γεγονός ότι η επιθε-

τικότητα είναι αποτέλεσμα επίδρασης πολλών 

παραγόντων. Καμία επιθετική ενέργεια δεν εί-

ναι ίδια με κάποια άλλη, όσον αφορά στο κίνη-

τρο, στον στόχο και στο κοινωνικο-πολιτισμικό 

περιεχόμενο, όπως επίσης δεν αντιμετωπίζονται 

το ίδιο στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέ-

σεων. Μια πολύ απλή και ταυτόχρονα ακριβής 

και λεπτομερή περιγραφή της επιθετικότητας 

δίνεται από τους Bushman και Cooper (1990): 

«Μια επιθετική πράξη είναι συμπεριφορά κατευ-
θυνόμενη με στόχο τη βλάβη ενός άλλου έμβιου 
όντος, το οποίο με τη σειρά του κινητοποιείται 
για να αποφύγει την επίδρασή της».

Πώς όμως συνδέεται η επιθετικότητα με την 

ψυχοπαθολογία; Όπως αναφέρθηκε προηγουμέ-

νως η επιθετικότητα είναι η τελική συμπεριφο-

ρική εκδήλωση του συναισθήματος του θυμού. 

Άρα δεν είναι η επιθετικότητα μεμονωμένα που 

περιλαμβάνει πιθανή ψυχοπαθολογία αλλά το 

υποκείμενο συναίσθημα. Δανειζόμενοι τον όρο 

από τη γερμανική και τη ρωσική Ψυχιατρική 

μπορούμε να μιλήσουμε για «φυσιολογικό» συ-

ναίσθημα θυμού και «παθολογικό» συναίσθημα 

θυμού.

Με τον όρο «φυσιολογικό» συναίσθημα θυ-

μού νοείται η συναισθηματική αυτή κατάσταση 

η οποία αντιπροσωπεύει μια μάλλον ασυνή-

θιστη–όχι χαρακτηριστική–αντίδραση ενός 

ατόμου απέναντι σε ένα εξωτερικό ερέθισμα. 

Η δεδομένη αντίδραση δεν είναι αναμενόμενη 

ούτε από το ίδιο το άτομο ούτε από τον μέσο 

εκπρόσωπο της δεδομένης κοινωνικοπολιτι-

σμικής ομάδας στην οποία ανήκει και ως ένα 

βαθμό γίνεται κατανοητή από τον παρατηρητή. 

Σε τελευταία ανάλυση είναι μια αντίδραση σε 

συνθήκες, όπως οι διαπροσωπικές συγκρού-

σεις, οι οποίες γίνονται αντιληπτές από το άτο-

μο ως μειωτικές ή απειλητικές (πραγματικά ή 

φανταστικά) είτε για το ίδιο είτε για σημαντι-

κά του πρόσωπα. Η έκρηξη θυμού και η εκδή-

λωση επιθετικότητας επέρχεται όταν κάποιος 

πυροδοτικός μηχανισμός παίξει τον ρόλο «της 

σταγόνας που ξεχειλίζει το ποτήρι». Δηλαδή 

αποτελεί το τελικό προϊόν της συνδυαστικής 

και ταυτόχρονης επίδρασης περισσότέρων του 

ενός παραγόντων, οι οποίοι τελικά ευοδώνουν 

την εκδήλωση βίας. Η βία αυτού του τύπου είναι 

απόλυτα απρόβλεπτη, αφού ο συνδυασμός των 

ευοδωτικών παραγόντων είναι απρόβλεπτος. Η 

ακόλουθη περίπτωση αποτελεί μια απεικόνι-

ση του «φυσιολογικού» συναισθήματος θυμού 

όπως ορίστηκε πιο πάνω:
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Η Α., 42 ετών, δασκάλα, περνά μια διάβαση 
έχοντας στο καρότσι τον ηλικίας 2 μηνών γιο 
της Ι. Η γέννηση του παιδιού έχει ακολουθή-
σει μια σειρά αποτυχημένων κυήσεων. Ξαφνικά 
ένα φορτηγό περνά και παρασύρει το καρότσι, 
σκοτώνοντας το μωρό. Ο οδηγός σταμάτησε 
αμέσως. Η Α. άνοιξε την πόρτα του φορτηγού, 
πήδηξε μέσα στην καμπίνα και στραγγάλισε 
τον οδηγό. Αργότερα, σύμφωνα με την απολο-
γία της, δεν έβλεπε ούτε άκουγε τίποτε γύρω 
της. Παρ’ όλο που ο οδηγός είχε σταματήσει να 
αναπνέει, συνέχισε να του σφίγγει τον λαιμό 15 
λεπτά ακόμη μέχρι που την τράβηξαν οι αστυ-
νομικοί που είχαν φθάσει. Στη συνέχεια έδειχνε 
κουρασμένη, αδύναμη και περπατούσε με δυ-
σκολία. Συμπεριφερόταν σαν να βρισκόταν σε 
άγνωστο μέρος. Μία ώρα αργότερα μίλησε λέ-
γοντας «Σκότωσε το γιο μου», άρχισε να κλαίει 
και η συναισθηματική της αντίδραση έγινε η 
αναμενόμενη (περίπτωση του SVTsytsarev, St. 
Petersburg, 1987). 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο δράστης συχνά δεί-

χνει ακραίες μορφές συμπεριφοράς τις οποίες 

δεν έχει εκδηλώσει προηγουμένως και οι οποίες 

δεν αντανακλούν τα συνήθη χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του. Η επιθετική συμπεριφορά 

μάλιστα έρχεται σε αντίθεση με τις πάγιες ηθικές 

αντιλήψεις του δράστη περί καλού και κακού. Η 

ενέργειά του χαρακτηρίζεται από παρορμητικό-

τητα, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κανένας 

εμφανής υποκείμενος μηχανισμός εκτός από τα 

συναισθήματα θυμού και οργής. Έτσι η επιθετι-

κότητα αποκτά χαρακτηριστικά καταναγκασμού, 

αυτοματισμού, μέχρι και πλήρους απουσίας του 

ελέγχου της συνείδησης. Ο δράστης μπορεί, για 

παράδειγμα, άλλες φορές να συνεχίζει να κτυ-

πά με το μαχαίρι το θύμα ακόμη και όταν είναι 

εμφανώς νεκρό ή πάλι μπορεί να επεκτείνει την 

επίθεση σε παρευρισκόμενα άτομα τα οποία δεν 

σχετίζονται με το περιστατικό που προκάλεσε 

τον θυμό του. Όπως είναι προφανές ανθρωπο-

κτονίες που διαπράττονται κάτω από αυτές τις 

συνθήκες δεν είναι προμελετημένες και πολύ συ-

χνά είναι ανεξήγητες εκ πρώτης όψεως. Βέβαια, 

όπως και στο παράδειγμα της περίπτωσης που 

αναφέρθηκε, μια βαθύτερη ανάλυση εμφανίζει 

κάποιους πιθανούς μηχανισμούς κινητοποίησης 

τόσο ακραίας εκδήλωσης βίας. Ενδεικτικά ανα-

φέρονται η ηλικία της Α. η οποία ήταν απαγορευ-

τική για την απόκτηση άλλου παιδιού, η συναι-

σθηματική επένδυση που είχε γίνει στον Ι. μετά 

τις αποτυχημένες προσπάθειες τεκνοποίησης, 

τα συναισθήματα χρόνιας υποτίμησης και ανα-

ξιότητας που βίωνε η Α. με την παρουσία ξένων 

παιδιών στον εργασιακό της χώρο κ.ο.κ.

Μετά την εκδήλωση της επίθεσης ακολουθεί 

ένα τρίτο στάδιο κατά το οποίο διακρίνονται δύο 

ομάδες δραστών. Η πρώτη ομάδα κυριαρχείται 

από εξάντληση, κόπωση, απάθεια και κατάθλι-

ψη. Όχι σπάνια ο δράστης καλεί ασθενοφόρο ή 

παραδίδεται στις αρχές. Ποσοστό 65–75% των 

δραστών αυτών παρουσιάζει συνεχώς εντεινό-

μενα συναισθήματα ντροπής, ενοχής και μετα-

μέλειας. Η αυτοκτονική συμπεριφορά στην ομά-

δα αυτή είναι πολύ συχνή (Guldan, 1989). Στη 

δεύτερη ομάδα μειώνεται η εσωτερική ανησυχία 

και αναπτύσσεται ένα αίσθημα ικανοποίησης. Ο 

δράστης αισθάνεται καλύτερα και είναι δυνατόν 

να πιστεύει ότι ολοκλήρωσε την αποστολή του, 

ακόμη και όταν παραδέχεται ότι υπήρχαν και 

άλλοι τρόποι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η 

συμπεριφορά του είναι αυτή της αυτοδικαίωσης 

(Kassinove, 1995), ενώ τα συναισθήματα που βι-

ώνει θυμίζουν έντονα αυτά που περιγράφονται 

στις διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων.Στην 

κατηγορία αυτή εντάσσονται οι επονομαζόμενοι 

«vigilante». Πρόκειται για άτομα που αγνοούν 

τον νόμο και διατυπώνουν τη δική τους μορφή 

δικαιοσύνης ως αντίδραση στις απόψεις τους, ότι 

οι επίσημες δομές απόδοσης δικαιοσύνης είτε εί-

ναι αδρανείς είτε αντιμετωπίζουν με ανεπάρκεια 

την αδικία. Πολλές ομάδες και άτομα έχουν χα-

ρακτηριστεί ως vigilantes από διάφορους ιστορι-

κούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι vigilantes 

έχουν κεντρικό ρόλο σε πολλές κινηματογραφι-

κές δημιουργίες και μυθιστορήματα, όπου συ-

χνά απεικονίζονται ως ήρωες που αποδίδουν τα 

αναλογούντα αντίποινα κατά των παραβατών, 

έξω από την κοινωνική δομή. Μια τέτοια κλασική 

κινηματογραφική φιγούρα υποδύθηκε σε πολλές 

ταινίες ο ηθοποιός Charles Bronson, ενώ πασί-

γνωστη είναι και η ταινία «V for Vendetta».

ΘΥΜΟΣ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
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Διάγραμμα 5.1 Αναλογία ανθρωποκτονιών, ανά 1.000 κατοίκους, στις 25 πλέον επικίνδυνες χώρες στον κόσμο (Πηγή: 
Ηνωμένα Έθνη. Στατιστική εγκληματικότητας, 2004).
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Διάγραμμα 5.2 Απόλυτος αριθμός ανθρωποκτονιών στα κράτη μέλη της ΕΕ (συμπεριλαμβάνεται και η Ελβετία), κατά 
την τριετία 1999–2000 (Πηγή: Barclay και Tavares, 2003, τροποποιημένος).
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Ποσοστό 86% των ανθρωποκτονιών τελείται • 

από άνδρες. Από αυτές το 64% έχει ως θύμα-

τα πάλι άνδρες. Μετά από αναγωγή τα ποσο-

στά αυτά δείχνουν ότι 74% των ανθρωποκτο-

νιών αφορούν αποκλειστικά σε άνδρες, και ως 

θύματα και ως δράστες. Τέλος, το υπόλοιπο 

36% έχει ως θύματα γυναίκες ή παιδιά. 

Από το σύνολο των ανθρωποκτονιών, 70–75% • 

καταλήγουν σε σύλληψη του δράστη. Όσον 

αφορά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δι-

απράχθηκε μια ανθρωποκτονία, διαπιστώνε-

ται ότι 50% είναι αμιγώς στο πλαίσιο κάποιας 

διαφωνίας και 25% αμιγώς κάτω από την επί-

δραση οινοπνεύματος ή παράνομων ουσιών.

Αντίστοιχα προς τις αμερικανικές, οι βρε-

τανικές μελέτες καταλήγουν στα ίδια περίπου 

αναλογικά συμπεράσματα με μοναδική διαφο-

ροποίηση, στις δεύτερες, την ιδιαίτερα αυξημέ-

νη συχνότητα ανθρωποκτονιών μέσα στην οι-

κογένεια. Κάθε χρόνο περίπου 100 άνδρες και 

25 γυναίκες καταδικάζονται γιατί σκότωσαν το/

τη σύζυγο ή τον/την ερωτικό(-ή) τους σύντροφο 

αντίστοιχα. Εδώ η αναλογία των γυναικών αν-

θρωποκτόνων είναι περίπου διπλάσια από τον 

γενικό μέσο όρο. Περίπου το 15% των θυμάτων 

είναι παιδιά, με συνηθέστερα θύματα αυτά που 

είναι μικρότερα του ενός έτους και με μεγαλύ-

τερη συχνότητα θυμάτων τα αγόρια. Η ανθρω-

ποκτονία γονέως είναι σχετικά σπάνια, μόλις 

5% του συνόλου, με την πατροκτονία ακόμη πιο 

σπάνια σε σχέση με τη μητροκτονία. Η Σκωτία 

παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωπο-

κτονιών από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με ανα-

λογία 5/105 κατοίκους, όταν η αντίστοιχη ανα-

λογία για τα υπόλοιπα κράτη μέλη δεν ξεπερνά 

το 3/105 κατοίκους (Green, 1981· Fingerhut και 

Kleinman, 1990· Cordess, 1995).

Ο Καναδάς επίσης ανήκει στις χώρες όπου 

έχουν μελετηθεί επιδημιολογικά οι ανθρωπο-

κτονίες, με καλά σχεδιασμένες μελέτες. Τα ευ-

ρήματα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκριτι-

κή δυσκολία στη διεξαγωγή πρακτικών συμπε-

ρασμάτων. Για παράδειγμα διαπιστώνεται ότι 

το 1950 διεπράχθησαν, κατά παράδοξο τρόπο, 

οι λιγότερες ανθρωποκτονίες από οποιαδήπο-

τε άλλη χρονιά από το 1926 έως το 1998. Από 

το 1950 έως το 1965, η συχνότητα παρουσίαζε 

σταθερή αύξηση. Μεταξύ 1966 και 1975, αυξή-
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Διάγραμμα 5.3 Αναλογία ανθρωποκτονιών ανά 100.000 κατοίκους στα κράτη μέλη της ΕΕ (συμπεριλαμβάνεται και η 
Ελβετία) κατά την τριετία 1999–2000 (Πηγή: Barclay & Tavares, 2003, τροποποιημένος).
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θηκε δραματικά στο 250%, από 1,2 σε 3,0 ανά 

100.000 κατοίκους (Silverman και Kennedy, 

1993). Από τότε και μέχρι το 1996 υπήρξε μια 

σταδιακή μείωση σε 2,1/105 (Hung, 1997), φθά-

νοντας έτσι στα επίπεδα των χωρών της ΕΕ με 

τους συγκριτικά μεγαλύτερους δείκτες ανθρω-

ποκτονιών. Πιθανώς η μεταβολή αυτή να σχε-

τίζεται με παράγοντες κοινωνικούς, δημογρα-

φικούς, νομοθετικούς (βαρύτερες ποινές) κ.ά., 

χωρίς όμως να υπάρχει σαφής συσχέτιση. Στις 

καναδικές μελέτες, το 40% των δραστών σκότω-

σε τα θύματά του με πυροβόλο (Silverman και 

Kennedy, 1993). Ενδιαφέρον είναι το εύρημα ότι 

η αναλογία χρήσης πυροβόλων έναντι άλλων 

μεθόδων παρέμενε σταθερή για περισσότερα 

από 20 χρόνια (Hung, 1997a). 

Τα στατιστικά στοιχεία των εγκλημάτων 

κατά της ζωής στην Ελλάδα φαίνονται στους Πί-
νακες 5.1 και 5.2 όπου καταγράφεται το σύνολο 

των κρατουμένων για εγκλήματα κατά της ζωής, 

καθώς και η αναλογία των ανθρωποκτονιών στο 

σύνολο των αιτιών θανάτου στην Ελλάδα. Είναι 

ενδιαφέρον το εύρημα ότι η αναλογία ανθρωπο-

κτονιών: αυτοκτονιών είναι περίπου 1:3. Η ανα-

λογία αυτή είναι παρόμοια με άλλες χώρες της 

ΕΕ που παρουσιάζουν υψηλό δείκτη ανθρωπο-

κτονιών, αλλά και με χώρες που έχουν υψηλό συ-

νολικό δείκτη ανθρωποκτονιών όπως οι Η.Π.Α., 

αν ληφθεί υπ’ όψιν η παράμετρος του ετήσιου 

εισοδήματος (Corey και Guohua, 2005). 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 5.2 προκύπτει 

ότι περίπου 100 άτομα κατ’ έτος είναι θύματα 

ανθρωποκτονίας. Όπως έχει καταγραφεί και για 

τις άλλες χώρες, υπάρχει μια διακύμανση στη 

συχνότητα των ανθρωποκτονιών κατ’ αναλογία 

πληθυσμού η οποία κινείται περίπου στο 1,3/105 

πληθυσμού παρουσιάζοντας μικρή αλλά σταθε-

ρή ανοδική πορεία.

5.3 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ 

Όπως σε κάθε άλλη πολυσύνθετη ανθρώ-

πινη συμπεριφορά, έτσι και στην ανθρω-

ποκτονία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν 

παράγοντες που να έχουν απόλυτη προβλεπτική 

αξία. 

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τους 

ρυθμούς των ανθρωποκτονιών, αν εξαιρεθούν η 

αμέλεια, τα ατύχημα, οι αυτοκτονίες, μπορούν 

να συνοψιστούν στους εξής: 

Δραστηριότητα συμμοριών• . Οι διάφορες 

επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι παγκο-

σμίως τα 2/3 των ανθρωποκτονιών είναι 

προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας συμ-

μοριών.

Προσβασιμότητα σε πυροβόλα• . Συνδέε-

ται θετικά με τις ανθρωποκτονίες. Εντούτοις 

Πίνακας 5.2 Θάνατοι ανά αιτία (επιλογή) στην Ελλάδα, 2003–2005 (ΕΛΣΤΑΤ).

Αιτία 2003 2004 2005 % συνόλου x/100.000 πληθυσμού
Νεοπλάσματα πεπτικού
Νεοπλάσματα αναπνευστικού
Ισχαιμική καρδιοπάθεια
Άλλες καρδιαγγειακές νόσοι
Οδικά τροχαία ατυχήματα
Ατυχηματικές δηλητηριάσεις
Αυτοκτονία
Ανθρωποκτονία κ.ά. θανατηφόρα βία

7.166
6.165

14.067
18.468

1.794
323
375
122

7.241
6.389

13.905
17.599

1.984
349
353
101

7.314
6.397

12.729
17.233

1.971
474
400
119

7,0
6,1

12,1
16,4

1,9
0,5
0,4
0,1

66,0
57,7

114,9
155,4

17,8
4,3
3,6
1,1

Πίνακας 5.1 Στατιστικά στοιχεία των εγκλημάτων 
κατά της ζωής στην Ελλάδα. (Πηγή: Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδας. Στατιστική αδικημάτων και 
δικαστική στατιστική)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
(κατάδικοι)

2007
Άνδρες Γυναίκες

Ανθρωποκτονία από πρόθεση
Απόπειρα ανθρωποκτονίας 
 από πρόθεση
Επικίνδυνη σωματική βλάβη

 633
 171 

 72

 36
 1 

 2
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η σύνδεση αυτή είναι περίπλοκη και θα ανα-

λυθεί στη συνέχεια.

Εμπόριο ναρκωτικών• 

Χρήση ναρκωτικών και οινοπνεύματος• 

Ανεργία• . Είναι ενδιαφέρον ότι η φτώχεια 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου, ανεξάρτητο 

από τις υποδομές και την πρόνοια ενός κρά-

τους (Planczak et al., 2013). 

Στην πλειονότητά τους οι ανθρωποκτονίες 

με πυροβόλα πραγματοποιούνται μεταξύ των 

ωρών 19.00–01.00 (Drucker, 2011). Αν εξαιρε-

θούν οι ανθρωποκτονίες των συμμοριών και των 

εγκληματικών συμβολαίων θανάτου, οι παρά-

γοντες που σχετίζονται με τις ανθρωποκτονίες 

είναι αρκετά πολυδύναμοι. 

Κατά καιρούς σε διάφορες μελέτες έχουν 

περιγραφεί και προταθεί πολλοί παράγοντες 

κινδύνου, οι οποίοι δεν επιβεβαιώνονται από 

άλλες μελέτες. Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρο-

νται μερικοί από αυτούς και κυρίως όσοι έχουν 

επιβεβαιωθεί από πολλές διαφορετικές μελέτες 

και κατά συνέπεια θεωρούνται ότι έχουν ουσια-

στική προβλεπτική ισχύ. Η πρώτη κλασική πλέ-

ον μελέτη του Wolfgang το 1958 έδειξε ότι περί-

που στα 2/3 των δραστών 588 ανθρωποκτονιών 

που μελέτησε, υπήρχε προηγούμενο ποινικό 

ιστορικό. Επίσης διαπίστωσε θετική επίδραση 

της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και κυρίως 

του οινοπνεύματος τόσο στους δράστες όσο και 

στα θύματα. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώθηκε στη 

συνέχεια από όλες σχεδόν τις μεταγενέστερες 

μελέτες, στις οποίες γίνεται πιο εκτεταμένη 

αναφορά στο σχετικό κεφάλαιο.

Ο δεύτερος παράγοντας που έχει σχετιστεί 

θετικά και επιβεβαιωθεί από πολλές μελέτες 

όσον αφορά στη σχέση του με την ανθρωπο-

κτονία είναι η δομή της προσωπικότητας του 

δράστη. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομέ-

να άτομα με αντικοινωνική ή μεθοριακή δομή 

προσωπικότητας παρουσιάζουν τη μεγαλύτε-

ρη πιθανότητα να διαπράξουν ανθρωποκτονία 

(Brinded et al., 2001· Coid et al., 2002). 

Σε μια μελέτη με Έλληνες δράστες ανθρωπο-

κτονιών, κρατουμένους στις φυλακές Κορυδαλ-

λού, διαπιστώθηκε ότι άτομα που παρουσίαζαν 

διαταραχή προσωπικότητας είχαν τριπλάσια πι-

θανότητα να διαπράξουν ανθρωποκτονία από 

τους μη έχοντες διαταραχή προσωπικότητας 

δράστες, 25:8 αντίστοιχα. Στην ίδια μελέτη δι-

απιστώθηκε ότι περίπου το 30% των δραστών 

προέρχεται από διαλυμένα σπίτια, 25% είχε 

εμπειρία οικογενειακής βίας, ενώ ίδιο περίπου 

ποσοστό κατά την παιδική του ηλικία ήταν υπό 

την επιμέλεια άλλων προσώπων, εκτός των φυ-

σικών γονέων. Τέλος περίπου 30% έκανε κατά-

χρηση οινοπνεύματος ή ήταν κάτω από την επή-

ρεια ψυχοδραστικών ουσιών κατά τη διάρκεια 

τέλεσης της ανθρωποκτονίας. Τα χαρακτηριστι-

κά αυτά είναι σχεδόν πανομοιότυπα με το προ-

φίλ του άνδρα ανθρωποκτόνου στο οποίο κατέ-

ληξε άλλη ανάλογη βρετανική μελέτη (Dobash 

et al., 2002· Alevizopoulos 2003· Alevizopoulos 

et al., 2007).

Πέραν αυτών των συσχετίσεων υπάρχει μια 

σειρά άλλων παραγόντων οι οποίοι έχουν κατα-

γραφεί, αν και ακόμη δεν έχει προταθεί κάποια 

ανθεκτική στην επιστημονική κριτική θεωρία 

που να ερμηνεύει τη σχέση τους με τις ανθρω-

ποκτονίες. 

Στους παράγοντες που έχουν συσχετιστεί 

θετικά με την αύξηση των ανθρωποκτονιών 

συμπεριλαμβάνονται οι εποχιακοί. Έτσι αν 

και το καλοκαίρι είναι η εποχή με το μεγαλύ-

τερο ποσοστό αποπειρών, ο Δεκέμβρης είναι 

ο μήνας με τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρωπο-

κτονιών (Chertwood, 1988). Όσον αφορά στις 

πλέον επικίνδυνες ώρες και ημέρες αυτές είναι 

το βράδυ του Σαββάτου και το πρωινό της Κυ-

ριακής (Hagan, 1994). Πιθανώς η αύξηση αυτή 

να αντανακλά τις περιόδους κατά τις οποίες οι 

άνθρωποι έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες επαφής 

αλλά και κατάχρησης οινοπνεύματος και άλλων 

ουσιών (διακοπές το καλοκαίρι, γιορτές τον Δε-

κέμβρη, έξοδοι κατά το Σαββατοκύριακο), οπότε 

η συσχέτιση είναι τελικά πλασματική. Προσπά-

θειες αξιολόγησης της συσχέτισης με τη λαϊκή 

δοξασία για την επίδραση του φεγγαριού στην 

αύξηση του αριθμού των ανθρωποκτονιών δεί-

χνουν, σε μία τουλάχιστον μελέτη, ότι οι αν-

θρωποκτονίες παρουσιάζουν έξαρση κατά την 

πανσέληνο (Lieber, 1978). 

Άλλοι παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με 

την αύξηση των ανθρωποκτονιών είναι η ατμο-

σφαιρική ρύπανση, ο υπερπληθυσμός, οι υψη-

λές θερμοκρασίες και ο θόρυβος. Από την άλλη 
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Θεραπευτική αντιμετώπιση 
του δράστη

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρέχεται η θερα-

πεία ενός δράστη σεξουαλικού αδικήματος 

μπορεί να είναι τόσο σημαντικό στον προσδιορι-

σμό του αποτελέσματος, όσο η ίδια η θεραπεία. 

Ό,τι περιγράφεται στη συνέχεια μπορεί να εφαρ-

μοστεί εξίσου καλά σε όλες τις κατηγορίες των 

δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων, με μικρές μόνο 

τροποποιήσεις που σχετίζονται με τις εκάστοτε 

ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σεξουαλικού 

εγκλήματος. Τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται 

η θεραπευτική διαδικασία αφορούν στην άρνηση 

του δράστη, στα κίνητρά του για αλλαγή και στη 

συνεργασία του κατά την εξέλιξή της.

Ο στόχος με τους αρνητικούς ή μη συνεργά-

σιμους θεραπευόμενους είναι η παροχή βοήθει-

ας, ώστε να αντιληφθούν, όσο το δυνατόν πιο 

καθαρά, τις επιλογές που υπάρχουν μπροστά 

τους με ή χωρίς θεραπεία και να ενθαρρυνθούν, 

ώστε να ακολουθήσουν μια θεραπευτική διαδι-

κασία η οποία θα ελαχιστοποιήσει τους κινδύ-

νους υποτροπής στο μέλλον. 

Οι δράστες προσπαθούν κλασικά να αρνη-

θούν ή να ελαχιστοποιήσουν την αδικηματική 

φύση της πράξης τους, υποστηρίζοντας ότι ήταν 

ευκαιριακή και μεμονωμένη, ενώ στην πραγματι-

κότητα μπορεί να ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη. 

Η στάση αυτή συχνά ενισχύεται θετικά από το 

γενικότερο κλίμα, όταν η θεραπεία παρέχεται σε 

φυλακή, από τη στάση των άλλων κρατουμένων. 

Είναι γνωστό ότι οι συγκρατούμενοι παραδοσια-

κά αντιμετωπίζουν αρνητικά και συχνά εχθρικά 

τους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων. Από την 

άλλη πλευρά, το ίδιο το σύστημα των σωφρονι-

στικών ιδρυμάτων που απομονώνει τέτοιους δρά-

στες σε συγκεκριμένες μονάδες ενισχύει έμμεσα 

την ανάπτυξη των μηχανισμών της άρνησης και 

της ελαχιστοποίησης (Perkins, 1991).

Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται σε ση-

μαντικό βαθμό από την προσεκτική επιλογή, η 

οποία είναι συνέπεια της λεπτομερούς εκτίμη-

σης του δράστη. Η εμπειρία δείχνει ότι μικρό 

μόνο ποσοστό έχει ικανοποιητικά κίνητρα για 

να δεσμευτεί σε μια θεραπευτική διαδικασία και 

είναι αυτό που γενικά έχει την καλύτερη πρό-

γνωση. Η θεραπεία θα πρέπει να περιλαμβάνει 

εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων, έλεγχο του 

θυμού και εξειδικευμένα προγράμματα γνωσι-

ακής-συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας, ώστε 

να τροποποιηθεί η επιθετική συμπεριφορά και 

η σεξουαλική παρορμητικότητα. Οπως και σε 

πολλές άλλες θεραπευτικές αντιμετωπίσεις ψυ-

χιατρικά διαταραγμένων παραπτωματιών, στό-

χος δεν είναι η «θεραπεία», αλλά η πρόληψη της 

υποτροπής και η διαχείρισή της με τις λιγότερες 

δυνατές απώλειες (Nagayama Hall et al., 1993). 

Η χρήση αντιλιβιδινικής χημειοθεραπείας με 

αντιανδρογόνα (π.χ. οξεική κυπροτερόνη ή οξεική 

μεδροξυπρογεστερόνη) είναι πολύ συχνά χρήσι-

μη και πρέπει να είναι πάντα στις πιθανές επιλο-

γές του κλινικού. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από 

τη χρήση της περιλαμβάνουν αδυναμία στύσης, 

γυναικομαστία, αναστολή της σπερματογένεσης, 

αδυναμία, κατάθλιψη, μεταβολές του σωματικού 

βάρους κτλ. (Neumann και Kalmus, 1991).

Στο ευρύτερο πλαίσιο της διαγνωστικής και 

θεραπευτικής αντιμετώπισης των δραστών σε-

ξουαλικών αδικημάτων, καθώς και στην εκτί-

μηση της πιθανότητας υποτροπής, ανήκει η 

παρακλινική εξέταση της πληθυσμογραφίας 

του πέους (φαλλομετρίας). Η μέθοδος που χρη-

σιμοποιείται ευρύτατα στη σεξολογία μετρά τη 

στύση του πέους, όπως αυτή εκφράζεται με την 

αύξηση της ροής του αίματος, μετά από έκθε-

ση σε ακουστικό, συνήθως, ή οπτικό σεξουαλι-

κό ερέθισμα. Η πληθυσμογραφία (Pithers και 

Laws, 1989) επιτρέπει στον κλινικό να:

αναγνωρίσει τα άτομα τα οποία παρουσιά-• 

ζουν εκσεσημασμένη διέγερση, όταν εκτεθούν 

σε ερέθισμα που υποδηλώνει σεξουαλική κα-

κοποίηση

εντοπίσει την απουσία διέγερσης σε ερεθί-• 

σματα που υποδηλώνουν συναίνεση στη σε-

ξουαλική πράξη 

διαχωρίσει τους δράστες των οποίων τα πρό-• 

τυπα διέγερσης επιβάλλουν συγκεκριμένους 

ψυχοθεραπευτικούς χειρισμούς

διαπιστώσει πιθανές ψευδείς αναφορές που • 

σχετίζονται με τις σεξουαλικές φαντασιώσεις

παρακολουθήσει την πορεία της θεραπείας• 

τροποποιήσει τη θεραπευτική τεχνική όταν • 

αποδεικνύεται αναποτελεσματική.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11

Όσον αφορά στον κίνδυνο υποτροπής οι 

Soothill et al. (1976) βρήκαν ότι από το σύνολο 

των βιαστών, 90% δεν διαπράττει άλλο βιασμό, 

αν και 15% συλλαμβάνεται για κάποιο άλλο 

σεξουαλικό αδίκημα, ενώ 17% για βίαιο γενικά 

έγκλημα. Η θεραπεία επιδρά θετικά στον κίνδυ-

νο υποτροπής, αφού δύο χρόνια μετά την έξοδο 

συλλαμβάνεται ξανά μόνο το 5,5% των θερα-

πευθέντων σε σχέση με το 12,5% αυτών που δεν 

ακολούθησαν κάποια θεραπευτική διαδικασία, 

ενώ μετά από 4 χρόνια τα ποσοστά είναι 25% και 

64% αντίστοιχα (Perkins, 1991). 

Τέλος, ο κίνδυνος υποτροπής ανάλογα με το 

αδίκημα κατά φθίνουσα πορεία ακολουθεί τη 

σειρά: επιδειξιομανία > ομοφυλόφιλη παιδερα-

στία > ετεροφυλόφιλη παιδεραστία > βιασμός > 

αιμομιξία (Perkins, προσωπική επικοινωνία).

Ο Ε., 43 ετών, βρίσκεται τα τελευταία 15 
χρόνια σε ειδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο με 
το νομικό χαρακτηρισμό της ψυχοπαθητικής 
προσωπικότητας, για βιασμό και σεξουαλικές 
κακοποιήσεις ανηλίκων Το ιστορικό των αδι-
κημάτων του είναι πολύ τυπικό και το περιγρά-
φει ο ίδιος ως εξής: Ο Ε. παρακολουθούσε τις 
2–3 τελευταίες ημέρες τρεις κοπέλες που επέ-
στρεφαν με το τρένο από το σχολείο στα σπίτια 
τους, που βρίσκονταν στην ίδια γειτονιά. Την 
τελευταία ημέρα και αφού έμειναν μόνοι στο 
βαγόνι, ο Ε. έβγαλε ένα μαχαίρι και απείλησε 
να τις σκοτώσει, αν τολμούσαν να φωνάξουν ή 
να σημάνουν συναγερμό. Το πρώτο θύμα ήταν 
16 ετών και ο δράστης της ζήτησε να βγάλει 
τα ρούχα της και αποπειράθηκε να τη βιάσει 
δύο φορές. Την βίασε τελικά στο διάδρομο ανα-
μονής του σταθμού. Το δεύτερο θύμα, ηλικίας 
14 ετών, κακοποιήθηκε σεξουαλικά μέσα στο 
τρένο και στη συνέχεια υπό την απειλή μαχαι-
ριού την βίασε στον διάδρομο του επόμενου 
κατά σειρά σταθμού, ενώ την τρίτη κοπέλα 
ηλικίας 14 ετών, τη βίασε στις τουαλέτες του 
τρίτου κατά σειρά σταθμού. Σε όλη τη διάρ-
κεια κρατούσε και τις τρεις κοπέλες μαζί υπό 
την απειλή του μαχαιριού. Ο ίδιος περιγράφει 

ότι τον τελευταίο καιρό η σύντροφός του, η 
οποία νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική και 
έμενε μαζί του τα σαββατοκύριακα, ήταν πολύ 
απαιτητική και ζηλιάρα απέναντί του και είχε 
«επικίνδυνες ιδέες για το σεξ». Την ίδια περί-
οδο, απολύθηκε από τη δουλειά του, γεγονός 
που τον έκανε πολύ καταθλιπτικό. Άρχισε να 
βλέπει εφιάλτες ότι επιδιδόταν σε σεξουαλικές 
πράξεις με νεαρά κορίτσια. Ένα βράδυ πήρε ένα 
μαχαίρι και με το τρένα έκανε 5–6 διαδρομές 
χωρίς να έχει την ευκαιρία να επιτεθεί σε καμία 
κοπέλα. Την επομένη φορά, του δόθηκε η ευ-
καιρία να επιτεθεί σε μια κοπέλα με το μαχαίρι 
και την φίλησε χωρίς να κάνει τίποτε άλλο. Το 
επόμενό του θύμα ήταν ένα κορίτσι, που υπό 
την απειλή μαχαιριού μετέφερε σε άλλο τρένο, 
την έγδυσε και αυνανίστηκε, μέχρι να φτάσει 
σε οργασμό και «αισθάνθηκε όμορφα». Στη συ-
νέχεια, την επέστρεψε στο τρένο της γραμμής 
που την είχε βρει. Την επομένη επίθεση την 
περιγράφει ακριβώς ίδια με αυτήν, αλλά δεν 
θυμάται αν υπήρξε συνουσία και πάλι μετέφερε 
το θύμα στο τρένο προορισμού του. Αρνείται 
ότι έκανε άλλες επιθέσεις και ισχυρίζεται ότι 
ακόμη και στην τελευταία, οπότε και συνελή-
φθη, δεν απείλησε κανέναν με μαχαίρι, αλλά 
ήταν ψέμα των αστυνομικών. Ακόμη και μετά 
από δεκαπέντε χρόνια νοσηλείας, αν και έχει 
αποδεχθεί τα αδικήματα, έχει τροποποιήσει τα 
πρότυπα σεξουαλικής διέγερσης, έχει αναπτύ-
ξει ενσυναίσθηση της οδύνης των θυμάτων του 
και αρνείται, παρά τις μαρτυρίες των θυμάτων, 
τη χρήση του μαχαιριού. Από το ψυχοσεξουα-
λικό ιστορικό διαπιστώθηκε ότι ο Ε. σε ηλικία 
7 ετών είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά μαζί με 
έναν συμμαθητή του από κάποιον άγνωστο, ο 
οποίος δεν βρέθηκε από την αστυνομία. Στα 
δέκα του χρόνια, ένας ηλικιωμένος άνδρας τον 
υποχρέωσε να του κάνει στοματικό σεξ. Παρά 
την καταγγελία ούτε αυτός συνελήφθη από την 
αστυνομία. Σε όλη την υπόλοιπη ζωή του είχε 
ετερόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά 
οι σχέσεις του διαρκούσαν μόνο μερικούς μήνες 
και παρουσίαζε πρώιμη εκσπερμάτιση. Ο πλέ-
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iel M’Naghten, ένας νεαρός σχιζοφρενής (Εικόνα 
11.1) ο οποίος υπέφερε από διωκτικό παραλήρη-

μα ότι τον κυνηγούσε η αστυνομία, η Ρωμαϊκή 

Εκκλησία και ο πρωθυπουργός Sir Robert Peel, 

πυροβόλησε και σκότωσε τον ιδιαίτερο γραμμα-

τέα του, τον Drummond, θεωρώντας ότι ήταν 

ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ο Daniel M’Naghten 

απαλλάχθηκε, με την παραδοχή ότι έδρασε υπό 

το καθεστώς των παθολογικών ιδεών, και ορίστη-

κε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Bethlem και 

μετέπειτα στο νοσοκομείο Broadmoor (Εικόνα 
11.2), το οποίο στη συνέχεια αποτέλεσε το πρώ-

το και μεγαλύτερο ειδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο 

για διαταραγμένους εγκληματίες στην Αγγλία. 

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε τεράστιες αντιδρά-

σεις από το κοινό, και τρεις μήνες αργότερα, στις 

6/3/1843, η «The Times» εκδόθηκε με κεντρικό 

τίτλο «Πού τελειώνει η λογική και αρχίζει η πα-
ραφροσύνη;». Αποτέλεσμα αυτής της κοινωνικής 

πίεσης, μέσα από τον τύπο, ήταν να υποχρεωθεί 

η Βουλή των Λόρδων να ζητήσει από το δικαστι-

κό σώμα να προσδιορίσει ένα ενιαίο κριτήριο μη 

καταλογισμού εξαιτίας παραφροσύνης και το 

κριτήριο αυτό να εφαρμόζεται σε κάθε σχετική 

περίπτωση. Οι δικαστές κατέληξαν στις δύο ακό-

λουθες βασικές αρχές. Τα κριτήρια αυτά, γνωστά 

και ως «M’Naghten Rules», είναι τα ακόλουθα 

(Keilitz, 1987):

1. Κάθε άτομο θεωρείται εχέφρον και με ικανό 

βαθμό λογικής, ώστε να είναι υπεύθυνο για 

τα εγκλήματα που διαπράττει, μέχρι να απο-

δειχθεί ικανοποιητικά το αντίθετο.

2. Για να θεμελιωθεί το ακαταλόγιστο εξαιτίας 

παραφροσύνης, θα πρέπει να αποδειχθεί σα-

φώς ότι κατά τη στιγμή που διέπραξε τις πρά-

ξεις για τις οποίες κατηγορείται, υπέφερε από 

τέτοια έλλειψη της λογικής, εξαιτίας πνευμα-

τικής νόσου, ώστε δεν γνώριζε τη φύση και 

την ποιότητα των πράξεων τις οποίες διέπρα-

ξε ή, και αν τις γνώριζε, δεν κατανοούσε ότι 

αυτό που διέπραττε ήταν άδικο.

Τα κριτήρια M’Naghten, τα οποία όπως προα-

ναφέρθηκε αποτέλεσαν και εν πολλοί, αποτελούν 

τον κορμό της σχετικής νομοθεσίας παγκοσμίως, 

έχουν υποστεί σημαντική κριτική στο πλαίσιο 

των σύγχρονων αναγκών και της σύγχρονης επι-

στημονικής γνώσης, αφού δεν κάνουν π.χ. καμία 

αναφορά στην έννοια του μερικού καταλογισμού, 

Εικόνα 11.1 Daniel M’ Naghten.

Εικόνα 11.2 Νοσοκομείο 
Broadmoor στο Berkshire 
της Αγγλίας.
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ενώ ήδη, υπό το φως της τρέχουσας επιστημονι-

κής γνώσης στους τομείς της Ψυχιατρικής και των 

βασικών Νευρολογικών επιστημονών, θεωρού-

νται μάλλον ξεπερασμένα (Goldstein, 1988). Στη 

συνέχεια θα γίνει μικρή αναφορά στις κυριότερες 

σχετικές κριτικές.

11.3 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ
Δράστες χωρίς καταλογισμό 

Για να θεωρηθεί κάποιο άτομο ένοχο για κά-

ποια άδικη πράξη, η κατηγορούσα αρχή θα 

πρέπει να αποδείξει, στη διάρκεια της ακροαμα-

τικής διαδικασίας, ότι όλα τα στοιχεία τα οποία 

συνθέτουν την κατηγορία είναι τόσο σαφή, ως 

προς την αποδεικτική τους ισχύ, ώστε «πέραν 

πάσης αμφιβολίας» δικαιολογούν την καταδίκη 

του κατηγορουμένου. Είναι ευνόητο ότι, όπως 

σε κάθε άλλη ανθρώπινη συμπεριφορά υπάρ-

χει το ενδεχόμενο του λάθους, αλλά η εκδοχή 

αυτή, υπό τις εκάστοτε κρατούσες συνθήκες, 

είναι ουσιαστικά αμελητέα (Miller v Ministry 

of Pensions, 1947). Η κατηγορούσα αρχή πρέπει 

να αποδείξει όχι μόνο ότι ο κατηγορούμενος διέ-

πραξε την πράξη για την οποία κατηγορείται (the 

actus reus), αλλά ότι είχε και την απαιτούμενη 

συνειδησιακή κατάσταση για να τη διαπράξει 

(mens rea, κατά λέξη το «ένοχο πνεύμα»). 

Η έννοια της ικανότητας για καταλογισμό εί-

ναι θεμελιώδης ως προς τη θεώρηση του ανθρώ-

που ως ελεύθερου βουλητικού όντος. Είναι ευ-

νόητο το επιχείρημα ότι ένα άτομο είναι υπεύθυ-

νο για κάτι όταν μπορεί να έχει απαντήσεις για 

αυτό το κάτι και ότι αυτή «η γνώση ή ο έλεγχος» 

είναι αναγκαία προϋπόθεση για τις συνήθεις πε-

ριπτώσεις καταλογισμού. Από την άλλη πλευρά, 

δεν είναι λογικό να θεωρείται ένα άτομο ηθικά 

υπεύθυνο για μία πράξη επάνω στην οποία δεν 

είχε κανένα έλεγχο. Δηλαδή π.χ. ένα ψυχωτικό 

άτομο το οποίο κρίνεται ως ακαταλόγιστο, αν 

και δεν αμφισβητείται η τέλεση της πράξης του, 

θεωρείται εντούτοις, ότι δεν είχε «πνευματική 

ευθύνη» γι’ αυτήν και έτσι η πράξη δεν του κα-

ταλογίζεται (Π.Κ. άρθρο 34). 

Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν 

έχουν όλα τα άτομα την ίδια ικανότητα καταλο-

γισμού των πράξεών τους. Ιστορικά, τα παιδιά 

και τα ψυχικά διαταραγμένα άτομα θεωρούνται 

ότι έχουν, κατά κάποιο τρόπο, μειωμένο έλεγχο 

ως προς τις πράξεις τους σε σχέση με τον μέσο 

ενήλικα, και συγκεκριμένες πράξεις τους μπο-

ρούν να θεωρηθούν ως «λάθος», «ατύχημα» ή 

«αντίδραση σε πρόκληση» κ.ο.κ. 

Η ερώτηση εάν ένα άτομο πρέπει να θεω-

ρηθεί ικανό για ποινικό καταλογισμό της πρά-

ξης του ή όχι είναι εξαρχής ασαφής, σύμφωνα 

με τις σύγχρονες απόψεις της Ψυχιατρικής. Τι 

απαιτείται; Να αναγνωρίζει το άτομο ότι οι πρά-

ξεις του ήταν νομικά ή ηθικά άδικες; Οι ειδικοί 

προτείνουν τρεις διαφορετικές εναλλακτικές 

έννοιες της αδικίας.

1. Το κριτήριο της παρανομίας, βάσει του οποί-

ου ο κατηγορούμενος που δεν έχει την ικανό-

τητα να γνωρίζει ή να εκτιμά ότι οι πράξεις 

του παραβιάζουν τον νόμο δεν θεωρείται 

υπεύθυνος για τις πράξεις αυτές.

2. Το υποκειμενικό ηθικό κριτήριο, σύμφωνα με  

το οποίο το άτομο δεν θεωρείται υπεύθυνο 

εάν υποφέρει από πνευματική ή ψυχική νόσο 

η οποία έχει ως αποτέλεσμα την πεποίθησή 

του ότι οι πράξεις του ήταν ηθικά δικαιολο-

γημένες.

3. Το αντικειμενικό ηθικό κριτήριο, όπου το άτο-

μο στερείται της ικανότητας να κατανοεί ότι 

η κοινωνία θεωρεί την πράξη του ως ηθικά 

άδικη.

Ο Θωμάς Ακινάτης είπε ότι ήταν αδύνατο να 

κάνεις οποιαδήποτε δήλωση για τον νου ενός 

ανθρώπου. Το δίλημμα της ικανότητας ενός 

ανθρώπου να αντισταθεί στον πειρασμό και η 

ευθύνη ενός ανθρώπου επεκτείνονται πέραν της 

θνητής υπόστασης, ευρισκόμενα στη συνείδη-

ση, όπου (στην πραγματικότητα) δεν μπορεί 

να εισέλθει κανένας άνθρωπος. Επεκτείνοντας 

αυτό το επιχείρημα μπορεί κάποιος να ισχυρι-

στεί ότι υφίσταται ένα λογικό πρανές στην έν-

νοια της ικανότητας για καταλογισμό, αφού δεν 

υφίστανται αντικειμενικά κριτήρια τα οποία με 

ασφάλεια να μπορούν να διακρίνουν το ποιος 

έχει και αντίστοιχα το ποιος στερείται της ικα-

νότητας για καταλογισμό. Ακόμη και η ψυχι-

ατρική επιστήμη δεν μπορεί με τα μέχρι τώρα 

επιτεύγματά της να δώσει απόλυτες απαντήσεις 

στα ερωτήματα αυτά. Έτσι τα δικαστήρια, στην 

τρέχουσα πρακτική, χρησιμοποιώντας τα στοι-

χεία της επιστήμης, προσεγγίζουν χωρίς πολλά 
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προβλήματα και με την κοινή λογική το ερώτημα 

των προθέσεων ενός ατόμου και της ικανότητας 

για καταλογισμό των πράξεών του. 

Οι διάφορες αρχές διακρίνουν τις σοβαρές 

ψυχικές νόσους, οι οποίες είναι βιολογικές νό-

σοι του εγκεφάλου, από άλλες λιγότερο σοβαρές 

ψυχικές διαταραχές και καταστάσεις, οι οποίες 

έχουν ψυχολογική και όχι οργανική υπόσταση. 

Στις σοβαρές ψυχικές διαταραχές συμπεριλαμ-

βάνονται η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταρα-

χή (μανιοκατάθλιψη) και η μείζων καταθλιπτική 

διαταραχή. Οι νόσοι αυτές έχουν τόσο γενετικό 

όσο και περιβαλλοντικό υπόβαθρο, αλλά ακόμη 

δεν είναι πλήρως κατανοητές οι αιτίες τους. Συ-

χνά στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνεται και 

η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, καθώς και 

οι κρίσεις πανικού. Οι προαναφερόμενες νοσο-

λογικές οντότητες είναι πολύ συχνές και συ-

νολικά επηρεάζουν μία στις πέντε οικογένειες 

παγκοσμίως. Στις σοβαρές ψυχικές νόσους δεν 

συμπεριλαμβάνονται αυτόνομα νοσολογικές 

οντότητες όπως η διαταραχή της προσωπικό-

τητας, η νοητική υστέρηση, η υπερκινητικότη-

τα, η πολλαπλή προσωπικότητα, η γενετήσια 

ψυχοπαθολογία και οι εξαρτήσεις, αν και αυξά-

νονται συνεχώς τα επιστημονικά δεδομένα που 

τεκμηριώνουν την ίδια βιολογική υπόσταση και 

για τις οντότητες αυτές. Οι Αλεβιζόπουλος et al. 

(in press) κατέδειξαν ότι το 45,16% του συνόλου 

των ανδρών που είναι φυλακισμένοι σε ελληνι-

κές φυλακές και βρίσκονται εκτός ειδικών ψυ-

χιατρικών δομών πάσχει από κάποιο τύπο ψυ-

χοπαθολογίας, από την οποία το 10,9%, αφορά 

σε σοβαρές ψυχικές νόσους, ενώ το υπόλοιπο 

35,07% από τις λοιπές διαταραχές –κυρίως δι-

αταραχές προσωπικότητας και εξαρτήσεις από 

ψυχοδραστικές ουσίες. Τα ποσοστά αυτά είναι 

σημαντικά μικρότερα από τα αντίστοιχα που 

έχουν προσδιοριστεί σε άλλες χώρες της ΕΕ 

και των Η.Π.Α. (Teplin, 1990· Gunn, et al., 1991· 

Joukamaa, 1995· Brined, et al., 2001). Την περί-

οδο κατά την οποία γραφόταν αυτό το βιβλίο, οι 

Υπηρεσίες της ΕΕ αναγνωρίζοντας το σημαντικό 

αυτό πρόβλημα χρηματοδότησαν τη διενέργεια 

έρευνας στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης 

και της Ελλάδας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον 

συγγραφέα, με σκοπό να εκτιμηθεί η συνολική 

έκταση του προβλήματος ώστε να γίνει εφικτό 

να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου και 

περιορισμού του. Τα αποτελέσματα της πανευ-

ρωπαϊκής αυτής μελέτης δημοσιεύτηκαν το 

2007 (Salize και Dressing, 2007). 

Σε αντίθεση με την κρατούσα άποψη του 

κοινού, η υπεράσπιση η οποία βασίζεται στην 

επίκληση του ακαταλόγιστου είναι σε γενικές 

γραμμές συγκριτικά σπάνια. Τρεις διαφορετι-

κές μελέτες σε περισσότερες από δέκα αμερι-

κανικές πολιτείες έδειξαν ότι μόλις το 0,2–1,5% 

των κατηγορουμένων αιτήθηκε μείωση ή άρση 

του καταλογισμού λόγω ψυχικής νόσου και από 

αυτό το ποσοστό μόλις η μία στις τέσσερεις ήταν 

επιτυχής. Από το σύνολο των κατηγορουμένων 

που κρίθηκαν ως ακαταλόγιστοι, 68% έπασχε 

από σχιζοφρένεια και 16% από σοβαρή διπολι-

κή διαταραχή. Το υπόλοιπο 16% αφορούσε σε 

όλες τις άλλες ψυχικές διαταραχές (Gallahan et 

al., 1991· Steadman et al, 1993· Janofsky et al., 

1996). 

Επειδή ο ισχυρισμός της ύπαρξης ψυχικής 

νόσου στο ποινικό σύστημα είναι νομικό ζήτημα 

και όχι μονοσήμαντα ιατρικό, είναι σημαντικό, 

κυρίως για τους ψυχιάτρους που καλούνται να 

εκφράσουν γνώμη, να διευκρινίζονται οι νομικές 

διαστάσεις της ψυχικής νόσου και των αιτίων 

εμπλοκής του δράστη με το ποινικό σύστημα. 

Τι πραγματικά σημαίνει για έναν ιατρό «νοση-

ρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή 

διατάραξη της συνείδησης»; Η νομική έννοια 

της έκφρασης αυτής δεν είναι η ίδια με την ια-

τρική διάγνωση της ψυχικής νόσου, όπως είναι 

η σχιζοφρένεια ή η διπολική διαταραχή. Στην 

πραγματικότητα πολύ λίγοι άνθρωποι που πά-

σχουν ψυχικά ικανοποιούν τα νομικά κριτήρια 

της «παραφροσύνης». Τα δικαστήρια απαιτούν 

νομικά και όχι ιατρικά κριτήρια για να προσδιο-

ρίσουν ποιοι άνθρωποι έχουν τις προϋποθέσεις 

να θεωρηθούν ως ακαταλόγιστοι. Υπό το πρίσμα 

αυτό, μια συνήθης εντολή διενέργειας πραγμα-

τογνωμοσύνης θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα, 

στα οποία καλείται να αποφανθεί ο ειδικός ψυ-

χίατρος: 

Αν ο κατηγορούμενος κατά τον χρόνο που τέ-• 

λεσε αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες κατη-

γορείται, έπασχε από ψυχική νόσο και, αν ναι, 

από ποια.
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Αν, εξαιτίας της νόσου από την οποία έπασχε, • 

δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδι-

κο των πράξεων που τέλεσε ή να ενεργήσει 

σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο 

αυτό. 

Αν αυτός πάσχει και σήμερα από ψυχική • 

νόσο.

Αν εξαιτίας της ψυχικής νόσου από την οποία • 

πάσχει δεν εξέλειπε μεν εντελώς, μειώθηκε 

όμως ουσιωδώς η ικανότητά του να αντιλη-

φθεί το άδικο των πράξεών του και να ενερ-

γήσει σύμφωνα με την περί τούτου αντίληψή 

του.

Σε κάποιες περιπτώσεις προαιρετικά καλεί-

ται ο ειδικός να αποφανθεί για οτιδήποτε άλλο 

κρίνει σχετικό. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα κριτήρια 

M’Naghten υφίστανται γενικά ευρεία κριτική 

ως προς την ουσιαστική εφαρμογή τους σύμ-

φωνα με τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στον 

τομέα των Νευροεπιστημών. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι να έχουν προταθεί και συχνά υιοθετηθεί, 

άλλα κριτήρια, πιο ευέλικτα και προσαρμοσμέ-

να στη σύγχρονη πραγματικότητα. Τα περισ-

σότερο δια δεδομένα είναι αυτό του Αμερικα-

νικού Νομικού Ινστιτούτου, που προτάθηκε το 

1950, σύμφωνα με το οποίο: «το άτομο δεν είναι 
υπεύθυνο...αν κατά τον χρόνο διάπραξης της 
εγκληματικής πράξης, εξαιτίας ψυχικής νόσου 
ή αναπηρίας, είχε απωλέσει ουσιώδη ικανότη-
τα είτε να εκτιμήσει την εγκληματική φύση της 
πράξης του (αδικοπραξία) ή να συμμορφώνει 
τις πράξεις του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
νόμου...», το κριτήριο της εκτίμησης του 1984 

«...το άτομο ήταν ανίκανο να εκτιμήσει τη φύση 
και την ποιότητα της αδικοπραξίας...», το αστικό 

κριτήριο, το οποίο αντιστοιχεί στις προϋποθέ-

σεις της ακούσιας νοσηλείας και δίνει μεγαλύτε-

ρη έμφαση στην εκτίμηση της επικινδυνότητας 

κ.ο.κ. (Keilitz, 1987).  

Από πρακτικής άποψης, ένας απλός και εύ-

λογος συγκερασμός των πιο πάνω νομικών πα-

ραλλαγών μπορεί να συνοψιστεί στο ακόλουθο 

γνωστικό σχήμα: για να θεωρηθεί ότι ένα άτομο 

δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο 

των πράξεων που τέλεσε ή να ενεργήσει σύμ-

φωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό, 

εξαιτίας ψυχικής νόσου, θα πρέπει να ισχύουν 

τρεις προϋποθέσεις, σε συνάρτηση με τον τρόπο 

που δομείται και εκφράζεται η ανθρώπινη συ-

μπεριφορά:

1. Το άτομο θα πρέπει να πάσχει από ψυχική 

νόσο.

2. Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται θα 

πρέπει να συνδέονται άμεσα με την ψυχοπα-

θολογία π.χ. με το περιεχόμενο των παραλη-

ρητικών ιδεών.

3. Αν το περιεχόμενο της εκάστοτε παθολογικής 

ιδέας ήταν δυνητικά αληθές, τότε αυτό θα 

πρέπει να δικαιολογεί την άδικη πράξη ως 

εύλογη και αναμενόμενη αντίδραση ενός μέ-

σου ατόμου. Αυτή η τρίτη προϋπόθεση, κατά 

πολλούς ειδικούς, αφορά κατά κύριο λόγο στο 

δικαστήριο και δευτερευόντως στον πραγμα-

τογνώμονα, και ως εκ τούτου ο σχολιασμός 

οφείλει να είναι περιορισμένος, αλλά δίνει 

ένα μέτρο της νοητικής αλληλουχίας που οδη-

γεί ένα άτομο στη διάπραξη μιας άδικης πρά-

ξης, η οποία όμως δεν του καταλογίζεται. 

Δράστες με μειωμένο καταλογισμό

Μια εναλ λακτική έννοια των «ένοχος», 

«αθώος» και «χωρίς καταλογισμό» είναι 

αυτή του «μειωμένου καταλογισμού» (άρθρο 

36 Π.Κ.). Η ετυμηγορία αυτή δεν υφίσταται, ή 

τουλάχιστον δεν πρέπει να υφίσταται, για να 

υποκαταστήσει αυτήν του ακαταλόγιστου. Παρ’ 

όλα αυτά οι υποστηρικτές της άποψης, που είναι 

διεθνώς γνωστή με διάφορες εκδοχές, ως GBMI: 
ένοχος πλην όμως ψυχικά πάσχων (guilty but 
mentally ill), θεωρούν ότι δίνει στα δικαστήρια 

μία επιλογή μεταξύ της ετυμηγορίας του ένο-

χου και του μη καταλογισμού. Επιπρόσθετα, 

δεν είναι λίγοι οι ειδικοί οι οποίοι θεωρούν ότι η 

ετυμηγορία αυτή θα μπορούσε με μικρές τροπο-

ποιήσεις να υποκαταστήσει πλήρως αυτήν του 

μη καταλογισμού, βασιζόμενοι στην υπόθεση 

ότι, ακόμη και σε σοβαρότατη ψυχική νόσο, το 

άτομο διατηρεί, ένα μέρος ελέγχου στη συμπε-

ριφορά του (McGraw et al., 1985· Roberts et al., 

1987). 

Αντίθετα, οι πολέμιοι της επιλογής του μει-

ωμένου καταλογισμού θεωρούν ότι είναι μια 

ετυμηγορία διπλής αποτυχίας: η κατηγορούσα 
αρχή δεν κατόρθωσε να αποδείξει ότι ο δράστης 
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Πώς είναι δυνατόν π.χ. να ισχυριστεί κανείς 

ότι η χρήση οινοπνεύματος είναι καταστροφική, 

όταν τέσσερεις από τους οκτώ Αμερικανούς νο-

μπελίστες στη λογοτεχνία –οι Ευγένιος Ο’Νηλ, 

Σινκλέρ Λιούις, Γουίλιαμ Φώκνερ και Έρνεστ 

Χέμινγουεϊ– και ο βαρύτατος πότης ο Τζον Στά-

ινμπεκ ήταν αλκοολικοί, και όταν ο Μαρκ Του-

αίην, ενώ περιέγραφε με τον μοναδικό του τρόπο 

το τρομώδες παραλήρημα, στις περιπέτειες του 

Huckleberry Finn, στην πραγματικότητα περιέ-

γραφε τον αλκοολικό πατέρα του; Όταν η παρα-

δοσιακή θεραπευτική του έχει αποδώσει σχεδόν 

ιδιότητες πανάκειας; Στον αντίποδα ακριβώς 

από το πολιτισμικά «απενοχοποιημένο», για τον 

δυτικό κόσμο, οινόπνευμα, βρίσκονται τα οπιο-

ειδή, η κοκαΐνη, τα κανναβινοειδή κτλ. Όμως και 

εδώ η αλήθεια είναι αρκετά πιο περίπλοκη και 

διαφορετική. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

χρηστών παράνομων, σήμερα, ψυχοδραστικών 

ουσιών είναι ο Σίγκμουντ Φρόυντ και ο Άρθουρ 

Κόναν Ντόυλ, εξαρτημένοι από την κοκαΐνη, 

ο Σαρλ Μπωντλαίρ και ο Γουίλιαμ Μπάροουζ, 

εξαρτημένοι από το όπιο, ο Αλέξανδρος Δουμάς 

εξαρτημένος από την κάνναβη, ενώ για τον Χέρ-

μαν Γκαίρινγκ διοικητή της Luftwaffe, λέγεται 

ότι το μεγαλύτερο μέρος του Β´ Παγκοσμίου 

Πολέμου το πέρασε σε κωματώδη κατάσταση 

από τα οπιούχα. Το 1937, ήταν εξαρτημένος από 

την κωδεΐνη και, όταν τον συνέλαβαν το 1945, 

αναφέρεται ότι χρειαζόταν καθημερινά περισ-

σότερα από 100 δισκία παυσίπονων χαπιών 

κωδεΐνης. Ακόμη και η παράνοια του Αδόλφου 

Χίτλερ αποδίδεται σε αμφεταμινική ψύχωση. 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία είναι αυτή του 

κρασιού Vino Mariani. Ο Angelo Mariani, το 

1863, ανέμειξε κρασί Bordeaux με κοκαΐνη, σε 

περιεκτικότητα 6 mg κοκαΐνης/ουγκιά κρασιού. 

Το κρασί αυτό έγινε τόσο διάσημο, ώστε «ευλο-

γήθηκε» από τον Πάπα (Εικόνα 7.2) ενώ μία από 

τους διάσημους, που το έπιναν συστηματικά, 

ήταν και η βασίλισσα Βικτώρια. 

Το 1884, ο John Pemberton αντέγραψε το 

προϊόν για την αμερικανική αγορά με την ονο-

μασία «Pemberton’s French Wine». Ένα χρόνο 

αργότερα το κρασί αυτό απαγορεύθηκε και τρο-

ποποιήθηκε σε μη αλκοολούχο προϊόν Cola, από 

το οποίο στη συνέχεια προέκυψε η Coca-Cola.

Η προηγούμενη μικρή ιστορική αναδρομή 

είχε ως σκοπό να δείξει την περιπλοκότητα του 

φαινομένου των ναρκωτικών και την πολυσήμα-

ντη σχέση του με το άτομο και το κοινωνικό σύ-

νολο. Αναμφισβήτητα, οι κανόνες που διέπουν 

τη χρήση του οινοπνεύματος, όσον αφορά στην 

παραβατικότητα, είναι διαφορετικοί από τους 

αντίστοιχους που διέπουν π.χ. τη χρήση ηρωίνης, 

με πρωταρχικό ότι το οινόπνευμα είναι νόμιμο, 

ενώ η ηρωίνη είναι παράνομη. Κατά συνέπεια 

Εικόνα 7.2 Ο Πάπας «προτείνει» το κρασί Mariani για τη 
γρίπη.

Εικόνα 7.3 Αρνητικές διαφημίσεις ναρκωτικών στις Η.Π.Α.
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Πίνακας 7.2 Η φαρμακολογική δράση των συνήθων ψυχοδραστικών ουσιών.

ΟΥΣΙΕΣ

Κατηγορία/όνομα
Παραδείγματα ονομασιών 
εμπορικών και δρόμου Οδός λήψης

Συμπτώματα τοξίκωσης 
και φαρμακολογική δράση

Κανναβινοειδή-Χασίς-
Μαριχουάνα

Χόρτο, hash, χασισόλαδο, 
grass, joints, Mary Jane 

Κατάποση/ 
κάπνισμα

Ευφορία, επιβράδυνση σκέψης και χρό-
νου αντίδρασης, σύγχυση, διαταραχή 
συντονισμού κινήσεων, διαταραχή 
στην αντίληψη του χώρου, ταχυκαρδία, 
πανικός κ.ά. 

Κατασταλτικά του 
ΚΝΣ (π.χ. οινόπνευμα), 
βαρβιτουρικά (π.χ. 
φαινοβαρβιτάλη, αμυτάλη, 
βαρβιτάλη), βενζοδιαζεπίνες 
(π.χ. Valium, Stedon, 
Xanax, Lexotanil, Tavor, 
Hipnosedon, Vulbegal) 

Amytal, Nembutal, 
Phenobarbital,: forget-me 
pill, k.a. 

Κατάποση/ένεση Μειώνουν το άγχος, αίσθημα 
ικανοποίησης, μείωση των αναστολών, 
καταστολή, ευερεθιστότητα, σύγχυση, 
διαταραχή της αντίληψης του 
χώρου και του χρόνου, καταστολή 
του αναπνευστικού κέντρου. Η 
φθοριονιτραζεπάμη (Vulbegal, 
Hipnosedon) ειδικά προκαλεί ζάλη, 
εστιακή απώλεια μνήμης, βίαιη και 
επιθετική συμπεριφορά, ενώ η χρήση 
της έχει σχετιστεί με την αύξηση της 
ερωτικής επιθυμίας, με σεξουαλικές 
επιθέσεις και βιασμούς, αν και νεότερες 
μελέτες το αμφισβητούν 

Γάμμα- υδρόξυ-βουτυρικό-
οξύ GHB

Υγρό ecstasy Κατάποση Ξηρότητα, ναυτία, εμετός, απώλεια 
αισθήσεων και αντανακλαστικών, 
επιληπτικούς σπασμούς, κώμα και 
θάνατος. Θεωρείται και αυτό, ουσία 
του «ραντεβού για βιασμό»

Μεθακουαλόνη 
methaqualone 

Madrax Κατάποση/ένεση Ευφορία, καταστολή, επιβράδυνση 
λόγου, κώμα

Κεταμίνη ketamine Ketalar, Special K, 
βιταμίνη K 

Ένεση/κάπνισμα/
ερρινισμός

Αύξηση του καρδιακού ρυθμού, κατα-
στολή, αναισθησία, κώμα 

Φαινυλκυκλιδίνη –PCP και 
ανάλογα

Αγγελόσκονη, πλοίο της 
αγάπης

Ένεση/κατάποση/
κάπνισμα

Επιθετικότητα, βία, παρορμητικές 
εκρήξεις, κατάθλιψη

LSD και ανάλογα 
 
 

ψιλικυβίνη 

μεσκαλίνη και ανάλογα 
ψευδαισθησιογόνα

Λυσεργικό οξύ, τριπάκια
 
 

Μανιτάρια

Κάκτος, Tequila Sunrise

Κατάποση/
απορρόφηση από 
τον στοματικό 
βλεννογόνο
Κατάποση/ 
κάπνισμα
Κατάποση/ 
κάπνισμα

Μεταβολή και διαταραχή των 
αντιλήψεων και των αισθήσεων, 
ναυτία, flashback, ψυχωσιόμορφες 
εκδηλώσεις, πυροδότηση ψυχωτικών 
και συναισθηματικών διαταραχών

Οπιοειδή, heroin, morphine, 
opium, oxycodone HCL, 
hydrocodonebitartrate, 
acetaminophen fentanyl 
και ανάλογα

Ποικίλα ονόματα π.χ. 
πρέζα, παραμύθα κ.ο.κ

Κατάποση/ένεση/
κάπνισμα/
ερρινισμός 

Παυσίπονη & αντιβηχική δράση, 
ευφορία, καταστολή αναπνευστικού 
κέντρου, κώμα, θάνατος 

Διεγερτικά ΚΝΣ 
Αμφεταμίνες

Αμφεταμίνες, speed, 
uppers, Ritalin

Κατάποση/ένεση/
κάπνισμα/ 
ερρινισμός 

Διέγερση, ανησυχία, παρανοϊκότητα, 
αύξηση της ενεργητικότητας, 
αμφεταμινική ψύχωση (ο Χίτλερ 
θεωρείται ότι έπασχε από αυτήν), 
αϋπνία, αύξηση της αρτηριακής πίεσης 
και της καρδιακής συχνότητας 

Συνέχεια στην επόμενη 
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