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ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 

Η Εγκληματολογία έχει χωρίσει το σύνολο της 
παραβατικής συμπεριφοράς σε 3 τύπους 
εγκλημάτων. Αυτοί είναι: 

• Εγκλήματα βίας κατά προσώπου  
• Εγκλήματα χωρίς θύμα 
• Εγκλήματα κατά της περιουσίας  

 



1. Εγκλήματα βίας κατά προσώπου  
 

• Εγκλήματα βίας κατά προσώπου 
χαρακτηρίζονται εκείνα που βλάπτουν άμεσα 
το άτομο, όπως φόνοι, βιασμοί και η 
προξένηση σωματικής βλάβης. 



2.   Εγκλήματα χωρίς θύμα 
 

• Εγκλήματα «χωρίς θύμα» θεωρούνται εκείνα 
στα οποία κανένας από τους εμπλεκομένους 
δεν θεωρείται θύμα. Τέτοια εγκλήματα είναι 
η χρήση απαγορευμένων τοξικών ουσιών, η 
επαιτεία και η πορνεία. 
 



3.   Οικονομικά Εγκλήματα (White Collar)   
 

• Εγκλήματα κατά της περιουσίας ονομάζονται 
οι πράξεις εκείνες που στρέφονται κατά του 
θεσμού της ιδιοκτησίας, όπως κλοπή, 
ληστεία, ακόμη και φθορά ξένης περιουσίας. 
 



Το προφίλ του 
Εγκληματία 



Εγκληματικότητα και φύλο



Άνδρες:  
 

συλλαμβάνονται, 
καταδικάζονται, 
φυλακίζονται και 
υποτροπιάζουν 

περισσότερο από 
γυναίκες.  



 
εγκλήματα που διαπράττονται από γυναίκες σε ένα χρόνο σε μια 

συγκεκριμένη χώρα.  
 

Οι γυναίκες, με κάποιες παραλλαγές, 
παρουσιάζουν χαμηλή εγκληματικότητα: 

 

Γυναίκες: 



 

1926-1934  
(και έως 1982) 

8,2% εγκληματιών= 
γυναίκες 

1960-1980 
καταδικαζόμενες= 
περίπου 10.000 





Σε όλες τις ηλικίες 





Κάτω από 
20% 





Συμπεράσματα 
 



Από τις προηγούμενες στατιστικές προκύπτει γενικά η μικρή 
συμβολή των γυναικών στο έγκλημα, παρά το γεγονός ότι 

αυξήθηκε η γυναικεία εγκληματικότητα στους δύο παγκόσμιους 
πολέμους.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν προκύπτει όμως μια ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημα 
<<γιατί η εγκληματικότητα των γυναικών είναι μικρότερη από 

αυτή των ανδρών>>. 
 



Εγκληματικότητα και ηλικία 



Η ηλικία μαζί με το φύλο αποτελούν τα δύο 
σημαντικότερα στατιστικά δεδομένα που διακρίνουν 

τους εγκληματίες από τους μη εγκληματίες και 
επιτρέπουν κάποιες προβλέψεις. 





Στην χώρα μας, η εγκληματικότητα φθάνει σε ύψιστο σημείο 
μεταξύ των ηλικιών 25 και 34. 18% των «φερομένων ως 

δραστών» αφορούν άτομα αυτών των ηλικιών  

Στη δεκαετία 35-44 αρχίζει η κάμψη για να συμπιεσθεί η 
εγκληματική δράση περισσότερο στους μεσήλικες και να 

συρρικνωθεί στα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. 





Η ηλικία δεν επηρεάζει μόνο ποσοτικά την εγκληματικότητα, 
αλλά και ποιοτικά.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το είδος των εγκλημάτων στα οποία επιδίδεται κάθε ηλικία 
διαφέρει. 

 
 



Στους ανηλίκους και τα  
άτομα νεαρής ηλικίας οι 

 περισσότερες  
καταδίκες  

αφορούν   
  της Νομοθεσίας  
περί Αυτοκινήτων 





 Βαθμιαία είσοδος στον 
οικονομικό και κοινωνικό στίβο  

 
 

Αντίστοιχες ευκαιρίες για 
εγκληματική συμπεριφορά.  

 
 
 

άτομα 21-24 ετών: 
 

παραβάσεις του Στρατιωτικού 
Π.Κ., σωματικές βλάβες, 

παραβάσεις Αγορανομικού 
Κώδικα, εγκλήματα κατά των 

ηθών,παραβάσεις Νομοθεσίας 
περί Αυτοκινήτων 

 





Εγκληματικότητα και ηλικία 

Συμπεράσματα 
 



Στην Ελλάδα: 
 

Ηλικίες με τη μέγιστη γενική 
εγκληματικότητα: 25-34 

(κυρίως 30-34) 
 

Ομάδα ηλικιών 13-17: 
Συχνότερες παραβάσεις της 

Νομοθεσίας περί Αυτοκινήτων και 
εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. 

 
Όσο αργότερα αρχίζουν τα άτομα την 
εγκληματική τους σταδιοδρομία, τόσο 

μικρότερο περιθώριο έχουν για 
υποτροπή και το αντίθετο. 

 
 



Ποιο είναι το προφίλ του εγκληματία; 
        Κατά τον  νόμο, εγκληματίας είναι κάθε άτομο που παραβαίνει το ποινικό 

δίκαιο. Οι εγκληματολόγοι έθεσαν τα εξής ερωτήματα: «Υπάρχει όντως 
εγκληματικός τύπος ανθρώπου; Έχει εγκληματική προδιάθεση; Καταφέυγει 
στα εγκλήματα λόγω συνθηκών; Εγκληματίας είναι κάθε άνθρωπος που 
διαπράττει πταισματικές παραβάσεις (π.χ. Παραβίαση Κ.Ο.Κ.) και ελαφρά 
πλημμελήματα (π.χ. Συκοφαντική δυσφήμιση);». Γιατροί, ψυχολόγοι, 
εγκληματολόγοι δεν έχουν απαντήσει εξολοκλήρου σε αυτά τα ερωτήματα. 

   Σύμφωνα με της έρευνες οι εγκληματογενετική 
επίδραση του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνει 
και ζει ένας εν δυνάμει εγκληματίας παίζει ρόλο. 
Κατά κύρια βάση η οικογενειακή κατάσταση ενός 
εγκληματία έχει ως εξής: 

 Να ζει με τους γονείς του. 
 Να είναι ορφανός από έναν ή και από τους δύο 

γονείς του. 
 Να είναι παιδί εκτός γάμου. 
 Να έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του. 
 Να είναι υιοθετημένο παιδί. 
 Να έχει γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένους. 
 Να έχει γονείς τιμωρητικούς ή υπερβολικά 

αυστηρούς που εκδίδουν εντολές ασαφείς και 
αόριστες. 

 

   Επιπλέον σημαντικό ρόλο παίζει και η κοινωνία. Τα 
άτομα επηρεασμένα από της δύσκολες κοι νωνικές 
καταστάσεις που βιώνουν καταλήγουν στο 
έγκλημα χωρίς να φοβούνται της κυρώσεις του 
ποινικού δικαίου. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

 Γεωγραφικοί (π.χ. Απομονωμένο ή κατεστραμμένο 
οίκημα)  

 Πολιτιστικοί (π.χ. Σχολικός εκφοβισμός) 
 Οικονομικοί (π.χ. Χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο) 
 Πολιτειακοί (π.χ. Χαλαρή νομοθεσία ή μη επιβολή 

ποινών απο το κράτος) 
 
 

 



Μελετώντας τα παραπάνω καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα πως εγκληματίας είναι το 
άτομο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: 

 Στερείται κριτικής σκέψης με αποτέλεσμα 
να γίνεται συχνά θύμα τον Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης και του 
κινηματογράφου. 

 Μέχρι την διάπραξη του εγκλήματος είναι 
ελεύθερος να καθορίσει τον τρόπο ζωής 
του είτε είναι ψυχικά ή σωματικά ασθενής 
είτε είναι υγιής.  

 Παρά τη στυγερότητα των εγκλημάτων 
που διαπράττει, μπορεί να είναι άτομο 
φοβισμένο, ιδιόρρυθμο με μειωμένη 
συναισθηματική αντίδραση, γεγονός που 
προκαλεί την παθητικότητα του. 

 Στις περισσότερες 
περιπτώσεις ο 
εγκληματίας πιστεύει 
πως ο κοινωνικός 
περίγυρος αδυνατεί να 
τον κατανοήσει, γι’ αυτό 
και εγκληματεί (π.χ. 
Ψυχοπαθητικός 
δολοφόνος). 
 
 



 Μπορεί να πάσχει απο κάποια 
γενετική – βιολογική 
ανωμαλία: 

• Χρωμοσωματική ανωμαλία που 
παρουσιάζεται τόσο στο 
γονόσωμα όσο και στο 
αυτόσωμα. 
 

• Σωματική κατασκευή βάσει 
φυσικών ασθενειών και 
μειονεξιών. 
 

• Νευροφυσιολογικά προβλήματα 
(π.χ. Κλινική ανωμαλία 
εγκεφαλογραφήματος, 
επιληψία). 
 

• Επίδραση βιοχημικών και 
φαρμακολογικών παραγόντων, 
μονίμων ή προσωρινών. 



Προφίλ φυλακισμένου 
 

• Φύλο και ηλικία 
 Το ποσοστό των ανδρών που βρίσκονται στη φυλακή 
είναι εξαπλάσιο από το αντίστοιχο των γυναικών. 
Παραπάνω από τους μισούς κρατούμενους είναι από 
τα  30 μέχρι τα 40 έτη. 
 
• Οικογενειακή κατάσταση 
 Όσο αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση οι 
διαζευγμένοι αντιπροσωπεύουν το 1/4 , οι έγγαμοι, 
καθώς και οι άγαμοι, το 1/3.  Επίσης, οκτώ στα δέκα 
παιδιά βιώνουν στα χρόνια της εφηβείας και 
προεφηβείας τη σύνδεση του πατέρα ή της μητέρας  
με τη φυλάκιση.  

 



• Μορφές επιτήρησης φυλακισμένων 
1) Κατ΄ οίκον περιορισμός: περιοριστικός 
όρος, κατά τον οποίο μετά από ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα φυλάκισης 
ο κρατούμενος εκτελεί το υπόλοιπο της  
ποινής του στο σπίτι μέχρι να δικαιούται 
την απόλυσή του. 
2) Κατά την ηλεκτρονική επιτήρηση 
χρησιμοποιούνται συστήματα που 
εντοπίζουν τη γεωγραφική θέση του 
κρατουμένου, δηλαδή τον παρακολουθούν. 

 



 Οικογενειακές συνθήκες κατά την 
παιδική ηλικία του κρατουμένου 

Οικογενειακές συνθήκες Ποσοστό φυλακισμένων 

Κανένα πρόβλημα μέχρι τα 12 έτη 3% 

Προβλήματα υγείας γονιών 40% 

Αντικοινωνική συμπεριφορά 
οικογένειας 

48% 

Βία και καυγάδες στην οικογένεια 19% 

Αδιαφορία γονέων 82% 

Απουσία γονιού  10% 

Αγνοούμενος πατέρας 32% 



 Τόπος κατοικίας 

Έξι στους δέκα φυλακισμένους ζούσαν πριν 
τη φυλάκιση τους σε αγροτικές περιοχές, 
σχεδόν ένας στους δέκα σε προσφυγικούς 
συνοικισμούς και οι υπόλοιποι τρεις σε 
πόλεις. 
 
 



 Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας Ποσοστό φυλακισμένων 

Σχολική διαρροή 15% γυμνάσιο, 68% λύκειο  

Άτομα με ψυχολογικά προβλήματα 3 στους 10 προηγούμενες επαφές με 
ψυχολόγο/ψυχίατρο, 6 στους 10 κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους στη 
φυλακή. 

Σχεδόν όλοι είναι καπνιστές τσιγάρου και οι μισοί από αυτούς είναι χρήστες αλκοόλ 
και παράνομων ουσιών εξάρτησης.  

Θρησκευόμενοι  6 στους 10 

Αγχώδεις 4 στους 10 



 Επίδραση ευρύτερου περιβάλλοντος 

Συνθήκες περιβάλλοντος Ποσοστό φυλακισμένων 

Οι ίδιοι εκτιμούν πως κατά 100% φέρουν ευθύνη η παρέα και ο στενός φιλικός 
κύκλος. 

Εκδίωξη ή αποβολή από το σχολείο  1 στους 5 

Υπό την παρακολούθηση του Γραφείου 
Ευημερίας  

3 στους 10 

Διαμονή σε ίδρυμα  1 στους 10 

Υιοθέτηση από θετή οικογένεια  1 στους 10 

Επαφή με την αστυνομία από τα 
πρώιμα παιδικά χρόνια  

1 στους 10 

Καταδικαστήκαν για παράπτωμα τους 
μέχρι την ηλικία των 16 χρονών. 

3 στους 10 



3)Πρέπει να διαμένει σε μόνιμη διεύθυνση 
την οποία γνωρίζουν οι Αρχές, αλλά και 
να δίνει την παρουσία του στο τμήμα της 
περιοχής συγκεκριμένες μέρες και ώρες. 

 
4) Παθητική επιτήρηση, στηριζόμενη         
στη λειτουργία του κινητού. Ο κεντρικός 
υπολογιστής είναι προγραμματισμένος σε 
ένα σύστημα.  



Εργασία Κρατουμένων 
Η φυλακή είναι ένας χώρος κοινής συμβίωσης, ρυθμίζεται 

από κανόνες, ώστε η διαμονή για τον κρατούμενο και η 
εργασία για τον υπάλληλο να είναι ασφαλής και χωρίς 

προβλήματα. 
Η εργασία αποτελεί, για όλα τα μέλη της κοινωνίας, την 

απόλυτη έκφραση της αξιοπρέπειας, της ανεξαρτησίας, του 
αυτοσεβασμού και της αποφυγής πάσης μορφής 

διακρίσεων, κοινωνικών ή πνευματικών στερήσεων. 
Λαμβάνοντας υπόψιν τον ψυχολογικό και πνευματικό 

παράγοντα της δύσκολης συμβίωσης στην φυλακή, 
οποιαδήποτε μορφή δημιουργικής απασχόλησης λειτουργεί 

ενεργητικά 



Η είσοδος στην αγορά εργασίας θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα στοιχεία για την επανένταξη ενός 
αποφυλακισμένου ατόμου στην κοινωνία. Σχετικά 
όμως με τους αποφυλακισμένους, το ζήτημα της 

εισόδου στην αγορά εργασίας γίνεται με πιο σύνθετο 
τρόπο, οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν την ανάμειξή 

τους με το ποινικό σύστημα καθώς επηρεάζει την 
εργασιακή τους αποκατάσταση με αποτέλεσμα να μην 

βρισκούν εργασία και να καταφεύγουν ξανά σε 
παραβατικές ενέργειες. Έτσι, ο δρόμος της επιστροφής 

στην ελεύθερη κοινωνική ζωή είναι εξαρχής 
απροσπέλαστος αυξάνοντας  τις πιθανότητες 
επανάληψης της ίδιας ποινικής διαδρομής. 



    Ο θεσμός της εργασίας των κρατουμένων 
μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση των 
προοπτικών κοινωνικής και επαγγελματικής 
επανένταξης κατά την αποφυλάκισή τους, 
που εν συνέχεια θα αποτελέσει και την 
προϋπόθεση μιας συνεκτικότερης κοινωνίας.  



Οι βασικές ανάγκες που καλύπτονται  κατά την 
αποφυλάκιση 

• Η συσσώρευση ενός αποταμιευτικού κεφαλαίου που θα 
χρησιμοποιηθεί από τους κρατουμένους/ες κατά την αποφυλάκισή 
τους 

• Η ικανότητα της συνεισφοράς στα οικογενειακά έξοδα  
• Η ικανότητα συνεισφοράς στην πληρωμή συγκεκριμένων 

υποχρεώσεων αστικής ευθύνης που συμπεριλαμβάνονται στην 
ποινή.(αποζημίωση του θύματος,ζημιές,πρόστιμα) 

• Η απόδειξη θετικών συμπεριφορικών εξελίξεων κατά την πορεία 
και την έκτιση της ποινής,δίνοντας τη δυνατότητα στη διοίκηση της 
φυλακής ή τις σχετικές δικαστικές αρχές της επίδειξης 
εμπιστοσύνης προς τον κρατούμενο και την τοποθέτησή του σε 
καθεστώς ανοιχτής ή ημι-ανοιχτής κράτησης, σύμφωνα και με τους 
όρους και ρυθμίσεις που παρέχει η εκάστοτε νομοθεσία. 



Μάρτυρες και προστασία 

  Μάρτυρας είναι ένα άτομο που παρουσιάζεται 
σε ένα δικαστήριο για να δώσει πληροφορίες 
πάνω σε ένα θέμα.  



Μέτρα προστασίας  
• Φύλαξη με κατάλληλο προσωπικό της αστυνομίας. 
• Κατάθεση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ηχητικής και 

οπτικής ή μόνο ηχητικής μετάδοσής της. 
• Και η αναγραφή στην έκθεση εξέτασης, του ονόματος, του 

τόπου κατοικίας, γέννησης και εργασίας, του 
επαγγέλματος και της ηλικίας και η μεταβολή των 
στοιχείων ταυτότητας. 
 

   Τα μέτρα προστασίας λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη 
του μάρτυρα, δεν περιορίζουν την ατομική του ελευθερία 
πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλειά του μέτρο και 
διακόπτονται αν ο μάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή δεν 
συνεργάζεται για την επιτυχία τους. 



Πριν ακόμα αρχίσει η εξέταση μαρτύρων, εκείνος 
που διευθύνει τη συζήτηση παραγγέλει στους 
μάρτυρες να αποχωρήσουν στο δωμάτιο που 
είναι προορισμένο γι` αυτούς. Οι μάρτυρες πριν 
από την εξέτασή τους οφείλουν να μην 
επικοινωνούν με κανέναν από αυτούς που έχουν 
συμφέρον από την έκβαση της δίκης, ούτε να 
ακούν αυτά που λέγονται στη διαδικασία. 
Εκείνος που διευθύνει τη συζήτηση, αν το κρίνει 
αναγκαίο, διατάσσει τα πρόσφορα μέτρα για την 
αποφυγή οποιασδήποτε αθέμιτης επικοινωνίας. 



Δακτυλικά αποτυπώματα 

Το 2006 δημιουργήθηκε μια εξειδικευμένη ομάδα 
Πραγματογνωμόνων στον τομέα των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων. Η ανάκτηση των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό αν 
το υλικό είναι πορώδες (π.χ χαρτί,κεραμικό) ή όχι 
(γυαλί,μέταλλο). Τα πορώδη υλικά 
επεξεργάζονται με χημικά που αντιδρούν με τον 
ιδρώτα και το σμήγμα για να εμφανιστεί το 
αποτύπωμα. Αντίθετα τα μη πορώδη υλικά 
μπαίνουν σε ένα θάλαμο με θερμή κόλλα, της 
οποίας οι ατμοί αντιδρούν με τα αποτυπώματα 
για να γίνουν ορατά. 



Μεθοδολογια 
1)Όλες οι έρευνες των δακτυλικών αποτυπωμάτων γίνονται από έναν ειδικό 

πραγματογνώμονα. 
2)Νέα πρωτόκολλα έχουν ειδικά δημιουργηθεί για να προστατεύουν το DNA 

και να επιτρέπουν την παράλληλη και συμπληρωματική ανάλυση. 
3)Χάρη στην στενή συνεργασία Πραγματογνωμόνων διαφορών ειδικοτήτων, 

πολλές αναλύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο ίδιο πειστήριο. 
4)Για τα όπλα στα οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί βαλλιστική έρευνα, 

αναπτύξαμε ένα ειδικό πρωτόκολλο επεξεργασίας του πειστηρίου σε 
συνεργασία με τους συνεργάτες μας Βαλλιστικούς. 

5)Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε οποιαδήποτε άλλα ίχνη εντοπίσουμε (π.χ 
υπολείμματα σφαίρας), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 
συνέχεια της έρευνας. 

6)Η διαχείριση του πειστηρίου από έναν μόνο φορέα στον ίδιο χώρο 
επιτρέπει την μείωση των μετακινήσεων, των χειρισμών και την αύξηση 
της αποτελεσματικότητας.  



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Τα εργαστήρια δίνουν τη δυνατότητα της 
παράλληλης διπλής ανάλυσης του κάθε 
πειστηρίου (γενετικά και δακτυλικά 
αποτυπώματα) διευκολύνοντας σας:  

1)Στην διοικητική οργάνωση 
2)Στην μεταφορά των πειστηρίων 
3)Στην μείωση του αριθμού των συνομιλητών  
4)Στην μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων  
 



Επιτήρηση φυλακισμένων ως ποινή 
• Με τον όρο φυλάκιση εννοούμε τον εγκλεισμό του 

προσώπου σε περίκλειστο χώρο από τον οποίο 
απαγορεύεται η έξοδός του. 





Εγκατάλειψη μετά από τροχαίο 



Τροχαίο ατύχημα 
 

βλάβη σε 
πρόσωπα  

οποιαδήποτε 
φθορά σε όχημα 

ή 

Σύμφωνα με τον 
Κ.Ο.Κ, πρέπει: 



• Το άτομο να σταματήσει, εάν διαπιστωθεί κάποια ζημιά , χωρίς να 
δημιουργηθεί κάποιος κίνδυνος στην κυκλοφορία. 

 
 

• Να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας 
στον τόπο του ατυχήματος και, αν δεν είναι δυνατόν για ορισμένους 

λόγους, θα πρέπει να ειδοποιηθεί για το ατύχημα η πλησιέστερη 
Αστυνομική Αρχή. 

 
 

• Να δοθούν τα στοιχεία της ταυτότητας του ατόμου και κάθε χρήσιμη 
πληροφορία σχετική με το όχημά του στα εμπλεκόμενα άτομα. 

 
 

• Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν ο ζημιωθείς δεν είναι παρών πρέπει 
μέσα σε 24 ώρες να του δοθούν οι πιο πάνω πληροφορίες κατά τον 

καταλληλότερο τρόπο. 
 
 



Εάν το άτομο δεν ενεργήσει 
αμέσως, διαπράττει το αδίκημα 

της εγκατάλειψης. 
 
 
 

φυλάκιση ενός 
τουλάχιστον μήνα και 
αφαίρεση της άδειας 

οδήγησης για έναν έως 
τρεις μήνες. 



•Αποτροπή οποιασδήποτε μεταβολής στον τόπο του ατυχήματος, 
που θα μπορούσε να δυσκολέψει την Αστυνομία. 

 
•Προσφορά αναγκαίας βοήθειας και συμπαράστασης στους 

παθόντες. 
  

•Παραμονή στον τόπο του ατυχήματος μέχρι την άφιξη της 
Αστυνομίας (εκτός αν είναι αναγκαία η απομάκρυνσή του από τον 
τόπο του ατυχήματος για να ειδοποιηθεί η Αστυνομία ή για την 

περίθαλψη των τραυματιών). 
 
 
 μη τήρηση των παραπάνω 

 

 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 

 



• 
 
 
 
 

Εγκατάλειψη μετά από τροχαίο 



Έλεγχος οδηγού από αστυνομικό:  
 

Εάν κάποιος είναι παρών σε ένα τροχαίο ατύχημα με σωματικές βλάβες, οι αστυνομικοί 
είναι υποχρεωμένοι να πάρουν την μαρτυρία του.  

 
 
 
 

Άρνηση παροχής βοήθειας σε άτομα που κινδυνεύουν                  
 

μπορεί να  
τιμωρηθεί με τις προαναφερθείσες 
ποινές φυλάκισης ή και με βάση τις 

διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 



Οδήγηση και Αλκοόλ 



Πώς επιδρά το αλκοόλ στην οδήγηση; 
 

εγκέφαλος οδηγού: επεξεργασία 300 
πληροφοριών/λεπτό 

οδήγηση= απαιτητική 
 

αλκοόλ: 
κατασταλτικό 

 

μείωση λειτουργικών 
ικανοτήτων 



Το αλκοόλ: 

Καθυστερεί τα αντανακλαστικά του οδηγού 
 
 

Μειώνει την περιφερειακή όραση         αυξάνει το χρόνο 
αντίδρασης. 

 
Μειώνει την ικανότητα του οδηγού να δει μακριά την νύχτα 

κατά 25% με ταυτόχρονη εμφάνιση θολών και διπλών ή 
πολλαπλών ειδώλων και μειώνει την ικανότητα συνδυασμού 

πληροφοριών, και αποσταθεροποιεί την αλληλουχία των 
διαδοχικών κινήσεων που πρέπει να γίνουν 



 
 

 



Κ.Ο.Κ ορίζει:  

μειωμένα επιτρεπτά 
όρια αλκοόλ 

ανάλογες ποινές 
παραβατών 

Έτσι πολλοί μπορεί να θεωρήσουν ότι εάν 
κάποιος είναι εντός του επιτρεπτού ορίου 0,5 
gr/l δεν κινδυνεύει αφού ο νόμος το επιτρέπει. 

 
Παρόλα αυτά, έχει υπολογιστεί ότι: 



 
 

§   Ένα ποτήρι  αλκοολούχου ποτού που είναι εντός του 
επιτρεπτού ορίου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για ατύχημα 

κατά πολύ αφού 
του 

οδηγού.  
 
 
 
 

§  Ένα ποτήρι κρασί μειώνει τα αντανακλαστικά του οδηγού 
στο μισό, ενώ  

 



BAC (gr αλκοόλ /  
100 ml αίματος)  

Συντελεστής αύξησης της  

πιθανότητας 
θανατηφόρου  

ατυχήματος  

0 1 

0.02- 0.04 1.4 
0.05- 0.09 11.1 
0.10- 0.14 48 
0.15+ 380 



Εντοπίζοντας τον μεθυσμένο οδηγό στο δρόμο 
 

Υποψία για μεθυσμένο 
οδηγό 

Άμεση ειδοποίηση Αστυνομίας 



Ένας μεθυσμένος οδηγός παρουσιάζει τα 
εξής συμπτώματα: 

 



§ Κάνει επικίνδυνους ελιγμούς. 
 
 

§ Παίρνει ανοιχτά τις στροφές. 
 
 

§ Οδηγεί χωρίς φώτα. 
 
 

§ Οδηγεί με κατεβασμένα τα παράθυρα ενώ κάνει κρύο. 
 
 

§ Έχει πολύ δυνατά τη μουσική. 
 



Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι δεν μπορεί κανείς να πει με 
σιγουριά ποια είναι τα όρια του αλκοόλ, ώστε να οδηγεί 

με ασφάλεια. 
 
 

Επομένως η οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ 
πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία.  



Καταστολή Τροχαίων Ατυχημάτων  









Αεροπειρατεία 
 

Δεν είναι λίγες οι 
φορές που αθώοι 
επιβάτες έχασαν τη 
ζωή τους, εφόσον οι 
αεροπειρατές 
έφτασαν στο ακραίο 
σημείο να 
ανατινάξουν το 
αεροσκάφος, στο 
οποίο επέβαιναν. 

         

  

 Αεροπειρατεία είναι η βίαιη 
κατάληψη αεροσκάφους εν 

πτήσει, με σκοπό τη 
χρησιμοποίηση των επιβατών 

ή/και του φορτίου για την 
ικανοποίηση πολιτικών συνήθως 
σκοπών ή/και ενδεχομένως την 
αλλαγή πορείας του σκάφους.  

 



         
Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί ο Σύριος που τον 
Ιούλιο του 2000 σε μία 

προσπάθεια να εξασφαλίσει 
άσυλο από τη Γερμανία, 

τραυμάτισε πολλούς επιβάτες 
και μετά έθεσε τέρμα στη ζωή 

του, κάνοντας χρήση 
χειροβομβίδας.  

 
 
 

Η πρώτη αεροπειρατεία 
παγκοσμίως  χρονολογείται το 
1947, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο σ’ ένα ρουμανικό 
αεροσκάφος, ενώ η μεγαλύτερη 
σε διάρκεια θεωρείται αυτή του 
1999, σε αεροπορική εταιρεία 

της Ινδίας που κράτησε 7 
ημέρες.  



 
Η πρώτη αεροπειρατεία στην Ελλάδα 

σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1948 
από έξι Επονίτες σε πτήση της ΤΑΕ 

για Θεσσαλονίκη. 
 
 
 
 
 

H επόμενη έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 
1976  από δύο Παλαιστινίους και δύο 
μέλη των Γερμανικών Επαναστατικών 
Πυρήνων, οι οποίοι πήραν τον έλεγχο 
της πτήσης της Air France από την 

Αθήνα στο Παρίσι, προσγειώνοντάς τη 
στη Βεγγάζη της Λιβύης.  

 
 
 



Ακόμη, το 1985 
χρονολογείται άλλη 

μία «ελληνική» 
περίπτωση 

αεροπειρατείας, όταν 
δύο Λιβανέζοι Σιίτες 

κατέλαβαν 
αεροσκάφος της 

αμερικάνικης 
εταιρείας TWA, τη 
στιγμή που πετούσε 

πάνω από την Αθήνα. 



Μετά την πρώτη αεροπειρατεία και λόγω των αυξανόμενων 
εγκλημάτων στο είδος, η παγκόσμια  κοινότητα οδηγήθηκε 

στη λήψη αυστηρών μέτρων. 

 
 
 
 
Η Ελλάδα από πλευράς της επικύρωσε και τα τρία μέτρα 
και το 1976 ψηφίστηκε ο νόμος «Περί προλήψεως και 
καταστολής πράξεων τινών στρεφομένων κατά της 
ασφαλείας της αεροπλοΐας».   
 



Η πιο τραγική περίπτωση  
αεροπειρατείας   
 Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, εκδηλώθηκαν 

τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στόχων 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε τέσσερα 
πολιτικά αεροσκάφη εκδηλώθηκε αεροπειρατεία, 
και τα τρία από αυτά οδηγήθηκαν από τους 
αεροπειρατές και προσέκρουσαν στους Δίδυμους 
Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και 
το Πεντάγωνο, ενώ το τέταρτο συνετρίβη σε 
ανοικτό χώρο. Οι Δίδυμοι Πύργοι κατέρρευσαν 
λίγη ώρα μετά τις συγκρούσεις των αεροσκαφών 
επάνω τους, προκαλώντας χιλιάδες απώλειες: 
εκτός των 19 αεροπειρατών, συνολικά από τις 
επιθέσεις, 2973 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους 
και 24 μένουν αγνοούμενοι. 

Οι επιθέσεις της 11 
Σεπτεμβρίου 2001 ήταν η 
μεγαλύτερη τρομοκρατική 

επίθεση που έχει συμβεί εώς 
τώρα και αποτελούν κομβικό 

σημείο της παγκόσμιας ιστορίας, 
έχοντας προκαλέσει πολλές 

αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, 
στην κοινωνική και πολιτική 

ζωή σε όλο τον κόσμο.  





 





                                                 
αυτοκτονία= 

 
κοινωνικό                                                  

φαινόμενο (παρ’ όλο                                                    
που είναι κατ’ εξοχήν                                           

ατομική πράξη)  

Εμίλ Ντιρκέμ:  



 
 



        Δεν αναλύει τον κάθε   
ξεχωριστό παράγοντα που  

ενδεχομένως έχει επηρεάσει το 
κάθε ξεχωριστό άτομο. 

Προσπαθεί να δείξει γιατί η αυτοκτονία 
είναι συνεχώς εμφανιζόμενο φαινόμενο 

των σύγχρονων κοινωνιών. 

χρήση ποσοστών (κοινωνιολογική 
ανάλυση)  

 
 

 κοινωνικές αιτίες των αυτοκτονιών 



Ανεξάρτητα από τον ορισμό της 
αυτοκτονίας,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ο Ντιρκέμ στρέφεται γύρω από δύο 
άξονες, όσον αφορά τα ποσοστά 

αυτοκτονιών: 
 



1. Τα ποσοστά παραμένουν σταθερά για 
μια δεδομένη κοινωνία ή ομάδα για μια 

σημαντική περίοδο. 



2. Οι εξω-κοινωνικοί και ατομικοί λόγοι πιθανώς δεν 
εξηγούν την μεμονωμένη περίπτωση ενός ατόμου που 

αυτοκτονεί, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αλλά εξηγούν την σταθερότητα των ποσοστών συνολικά. 



Οι περισσότερες αυτοκτονίες διαπράττονται: 
 
 

• στη διάρκεια του 
καλοκαιριού  

 
(κυρίως στη μέση του) 

 

• κατά την ημέρα  
 

(επειδή η κοινωνική 
ζωή είναι πολύ πιο 

έντονη) 



 κοινωνικά στοιχεία αυτοκαταστροφής:  
 

3 βασικοί τύποι + 1 δευτερεύων τύπος  
(προϊόντα των «αυτοκτονιο-γενετικών» κοινωνικών 

τάσεων)  
παρασύρουν τα άτομα στην αυτοκτονία  

 



Η κατάσταση ισορροπίας  
ορίζεται με δύο διαστάσεις 

1.ενσωμάτωση  

 
(βαθμός στον οποίο οι ενέργειες και οι 
επιθυμίες των ατόμων βρίσκονται υπό 

τον έλεγχο ηθικών αξιών) 
 



Οι τύποι 
αυτοκτονίας 
κατά τον 
Ντιρκέμ:  

 



1. Εγωιστική αυτοκτονία  
 

Οι αυτοκτονίες αυτού του τύπου είναι προϊόντα της 
ανεπαρκούς ενσωμάτωσης. 

 
 Στις κοινωνίες όπου απαντάται αυτός ο τύπος 

υπάρχουν αδυνατισμένοι κοινωνικοί δεσμοί λόγω 
της (υπερβολικής) έμφασης που δίνεται στα 

ατομικά δικαιώματα, στην ατομική ευημερία και στα 
ατομικά συμφέροντα.  



2. Αλτρουιστική αυτοκτονία  
 

Πρόκειται για την περίπτωση υπερβολικής 
ενσωμάτωσης.  

 
Οι κοινωνίες αυτές δίνουν ελάχιστη σημασία 

στις ανάγκες των ατόμων σε σχέση με τις 
συνολικές κοινωνικές ανάγκες.  

 
Το άτομο ενδέχεται να προσφερθεί να 
σκοτωθεί για το καλό του κοινωνικού 

συνόλου. 

(π.χ. καμικάζι στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο  
ή βομβιστές αυτοκτονίας που έριξαν τα 
αεροπλάνα στους Δίδυμους Πύργους) 



3. Φαταλιστική αυτοκτονία  
 

Σε αυτή την κατηγορία, ανήκουν περιπτώσεις 
υπερβολικής ρύθμισης της ζωής των ατόμων 

από τους κοινωνικούς θεσμούς. 

Στις υπερβολικά καταπιεστικές 
κοινωνίες, θα υπάρξουν άνθρωποι που 

θα προτιμήσουν να αυτοκτονήσουν. 

(π.χ. φυλακισμένοι που προτιμούν να 
κρεμαστούν στα κελιά τους παρά να 

υφίστανται συνεχείς κακοποιήσεις από 
φύλακες, συγκρατούμενους) 



4. Ανομική αυτοκτονία 

πλαίσιο «αποδεκτής 
συμπεριφοράς» της κοινωνίας 

εξασθενεί 
άνθρωποι στρέφονται 

στον φυσικό τους 
εγωισμό 

είναι πολύ επιρρεπείς 
στην τάση της 
αυτοκτονίας. 







ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

• Ο ορός τρομοκρατία εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά τη γαλλική 
επανάσταση και δηλώνει μια σειρά από οικονομικά, νομικά και 
πολιτικά μέτρα που πήρε ο Ροβεσπιέρος, για να καταπολεμήσει τους 
αντεπαναστάτες και για να στηρίξει την επαναστατική κυβέρνηση. 
Αυτά τα μέτρα ήταν η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, η 
κατάργηση της υπεράσπισης στο δικαστήριο  και η παραβίαση του 
οικογενειακού ασύλου.  

• Ο σημερινός όρος διαφέρει κατά πολύ εννοιολογικά. Ωστόσο, στη 
σύγχρονη εποχή η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει  σε 
έναν ενιαίο ορισμό.  

• Γενικά αποτελεί τη «συστηματική» χρήση, ή την απειλή 
χρήσης, βίας που συμβαίνει πάντα ως αντίδραση, ή άσκηση πίεσης, 
από οργανωμένες ομάδες με πολιτικά, θρησκευτικά ή άλλα 
ιδεολογικά κίνητρα (ως υπόβαθρο/βάση) αλλά ακόμη και από 
ολόκληρους κρατικούς μηχανισμούς, εναντίον ατόμων, ομάδων ή 
περιουσιών, με απώτερο στόχο τις κυβερνήσεις από τις οποίες 
προσδοκούν κάποια αντίστοιχα (των κινήτρων) οφέλη/κέρδη.  



• Τρομοκρατικές πράξεις θεωρούνται οι βομβιστικές επιθέσεις, οι 
πειρατείες/αεροπειρατείες, οι ομηρίες, οι φόνοι, οι απαγωγές, οι 
δολιοφθορές και οι εμπρησμοί.  

• Τα αίτια της τρομοκρατίας διαφέρουν σε κάθε περίπτωση. Αναζητούνται, 
κυρίως, στις προκηρύξεις που δημοσιεύουν οι ίδιες οι τρομοκρατικές 
οργανώσεις, σύμφωνα με τις οποίες αυτή τους η πράξη προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει μια αδικία. Όμως, σύμφωνα με τους κοινωνικούς 
επιστήμονες οι ρίζες της τρομοκρατίας αναζητούνται στη φτώχεια, στον 
ιμπεριαλισμό και στην εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών 
των χωρών του Τρίτου Κόσμου ή ακόμη σε συγκρούσεις θρησκειών, 
πολιτισμών και τρόπων ζωής που συνοδεύουν τις περιόδους μετάβασης 
των κοινωνιών. 
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Ψευδείς 
Ομολογίες 



ομολογίες : αποτέλεσμα μιας ορθολογικής 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά την 
οποία οι άνθρωποι βελτιστοποιούν την 
κατάσταση για τον εαυτό τους υπό το 

φως των εναλλακτικών 

ψευδείς ομολογίες : αφορούν άτομα 
που ομολογούν για εγκλήματα που 

δεν έχουν διαπράξει 



άτομα ομολογούν ψευδώς χωρίς να 
πιέζονται να το κάνουν 

 
 
 

                      αντανακλά την επιθυμία                  
                     να είναι στο προσκήνιο, να    
                  τιμωρηθούν, ή ακόμα και μια 

προσπάθεια να καλύψουν την ενοχή 
κάποιου άλλου 

 



εξαναγκασμένες – συμμορφωμένες ψευδείς 
ομολογίες: 

 αποτέλεσμα 
εξαναγκασμού 

•απειλές σωματικού πόνου 
 

•επιθυμία του ατόμου να 
αποφύγει την σωματική 

δυσφορία 
 

•υποσχέσεις από την 
αστυνομία για ελαφρύτερες 

ποινές  



Έρευνες και πραγματικά παραδείγματα 
έχουν δείξει ότι άτομα μπορεί να 

ομολογήσουν ψευδώς για ένα έγκλημα  
 
 
 
 
 
 

καταλήγουν πραγματικά να πιστεύουν ότι 
είναι ένοχοι 



…μπορεί να ακολουθήσει μετά από 
εντατικές ανακρίσεις  

 
    οι πιθανότητες μεγιστοποιούνται αν το     

  άτομο είναι πιο ευάλωτο 

• νεαρό σε ηλικία 
• χαμηλή αυτοπεποίθηση 

• σοβαρή μαθησιακή δυσκολία 
• γνωστική δυσλειτουργία) 

 

( 



Ανακριτικές Τεχνικές 



Οι μέθοδοι της Ανακριτικής 
δημιουργούν τα περισσότερα 

προβλήματα. 
 

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας 
του δράστη και την κατάφαση της 

ενοχής του, ο ανακρίνων είναι 
υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει 

πληθώρα φιλοσοφικών, τεχνικών και 
δικονομικών μεθόδων εξέτασης του 

κατηγορουμένου. 



Οι περισσότερες ανακρίσεις βασίζονται 
στην ίδια λογική: 

 
 στην εκμετάλλευση των αδυναμιών της 

ανθρώπινης φύσης  
 

οφείλονται στο άγχος που βιώνουν οι 
άνθρωποι όταν εκτίθενται σε αντιφατικές 

καταστάσεις, όπως η κυριαρχία και η 
υποταγή, ο έλεγχος και η εξάρτηση, και 
η μεγιστοποίηση και ελαχιστοποίηση των 

συνεπειών.  
 





 















Kαλός μπάτσος/Kακός μπάτσος 















Tα 9 βήματα του Ρέιντ  



μη-μηχανική μέθοδος ανάκρισης  
o ανακριτής: 

 
•χρησιμοποιεί συγκεκριμένου τύπου 

ερωτήσεις  
•παίρνει απαντήσεις που 

αποκαλύπτουν τις αδυναμίες του    
υπόπτου             

               
              χρησιμοποιούνται  

για να επιτευχθεί η ομολογία 

Tα 9 βήματα του Ρέιντ:  



Σύνδρομο Στοκχόλμης 
• Προσδιορισμός φαινομένου  
Το σύνδρομο της Στοκχόλμης είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο 
κατά το οποίο όμηροι εκφράζουν συμπάθεια, συμπόνια και 
έχουν θετικά συναισθήματα προς τους απαγωγείς τους, 
μερικές φορές σε σημείο που να υπερασπίζονται και να 
ταυτίζονται με τους απαγωγείς. Αυτά τα συναισθήματα γενικά 
θεωρούνται παράλογα υπό το πρίσμα του κινδύνου ή του 
ρίσκου που υπέστησαν τα θύματα, οι οποίοι μπερδεύουν 
ουσιαστικά την έλλειψη κακοποίησης από τους απαγωγείς ως 
μια πράξη καλοσύνης. 



• Που βασίζεται; 
Μια συχνά χρησιμοποιούμενη υπόθεση για να εξηγήσει το φαινόμενο, 
βασίζεται στη φροϋδική θεωρία. Προτείνει ότι η σύνδεση είναι 
αντίδραση του ατόμου στο τραύμα του να γίνει θύμα. Η ταύτιση με τον 
επιτιθέμενο είναι ένας τρόπος που το ίδιο το εγώ υπερασπίζεται τον 
εαυτό του. Όταν ένα θύμα πιστεύει τις ίδιες αξίες με τον επιτιθέμενο, 
αυτός παύει να γίνεται αντιληπτός ως απειλή. 
 
 
• Σε ποιες άλλες ομάδες ανθρώπων εμφανίζεται το σύνδρομο; 
 
• Κακοποίηση γυναικών 
1. Κακοποίηση παιδιών 
2. Θύματα αιμομιξίας 
3. Φυλακισμένοι πολέμου 
4. Μέλη σεκτών* 
5. Σχέσεις που βασίζονται στην άσκηση εξουσίας και τον φόβο 
 
 
 
 
*Σέκτες: μικρή οργανωμένη ομάδα προσώπων με ίδιες πεποιθήσεις που ισότιμα παίρνουν αποφάσεις . Έτσι η 
σέκτα μπορεί κατά τις πεποιθήσεις της να είναι είτε θρησκευτική, είτε πολιτική. 



• Παραδείγματα 
1. Η Patty Hearst μια εκατομμυριούχος κληρονόμος, απήχθη 

από την οργάνωση Symbionese Liberation Army. Μετά από 
δύο μήνες αιχμαλωσίας, η Patty Hearst έγινε ενεργό μέλος 
της Οργάνωσης και συμμετείχε σε μια ληστεία. Η Hearst 
φυλακίστηκε για τις ενέργειές της. Αργότερα, ο Πρόεδρος 
Jimmy Carter μετέτρεψε την ποινή της και της δόθηκε 
προεδρική χάρη. 

2. Η Colleen Stan κρατήθηκε αιχμάλωτη για επτά χρόνια σε ένα 
ξύλινο κουτί από τους Cameron και Janice Hooker. Αν και είχε 
κακοποιηθεί σεξουαλικά και βασανίστηκε, η Stan έμεινε μαζί 
τους και δεν απέδρασε ακόμα και όταν της δόθηκε η 
ευκαιρία. O Cameron ήταν τόσο σίγουρος για την υπακοή 
της Collen που τη συνόδεψε για να επισκεφτεί μια φορά την 
οικογένειά της. 



       Patty Hearst              Colleen Stan 



3.  Πτήση 847 της TWA από την Αθήνα (1985) 
Σιίτες εξτρεμιστές του Λιβάνου κατέλαβαν την πτήση 847 
της TWA και οι όμηροι κρατούνται για 2 εβδομάδες. Οι 
αεροπειρατές κακοποίησαν και απείλησαν κάποιους 
επιβάτες. Ένας δύτης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ 
σκοτώθηκε. Οι περισσότεροι από τους ομήρους δεν 
ανέπτυξαν το σύνδρομο της Στοκχόλμης, αλλά ορισμένοι 
επιβάτες έδειξαν συμπάθεια προς τους αεροπειρατές. 



• Ιστορική αναδρομή 
Ο όρος αυτός προήλθε μετά την ληστεία που έγινε τον Αύγουστο του 
1973, σε υποκατάστημα της τράπεζας Kreditbanken στην κεντρική 
Στοκχόλμη της Σουηδίας. Δύο ένοπλοι άνδρες οι Jan-Eric Olsson και 
Clark Olofsson εισέβαλαν σε αυτήν και απήγαγαν 4 υπαλλήλους της 
τράπεζας για 6 μέρες σε θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Μετά τη 
σύλληψη των δραστών, οι όμηροι προσπάθησαν να συλλέξουν 
χρήματα, για να ενισχύσουν οικονομικά τον δικαστικό αγώνα των 
απαγωγέων τους και αρνήθηκαν μάλιστα να καταθέσουν εναντίον τους. 
 
• Ψυχολογικές επιδράσεις στο θύμα 
1. Θετικά συναισθήματα από το θύμα προς το άτομο που το κακοποιεί 

ή το ελέγχει. 
2. Αρνητικά συναισθήματα από το θύμα προς την οικογένειά του, τους 

φίλους ή τις αρχές που προσπαθούν να το «σώσουν». 
3. Υποστήριξη για τους λόγους που οδηγούν τον θύτη στη συγκεκριμένη 

συμπεριφορά. 
4. Θετικά συναισθήματα του θύτη προς το θύμα. 
5. Υποστηρικτική συμπεριφορά του θύματος προς τον θύτη, τον 

βοηθάει και τον στηρίζει. 
6. Ανικανότητα του θύματος να φερθεί με τρόπο που να διαλύσει τον 

δεσμό του με τον θύτη του. 
 





Κατά συρροή δολοφόνοι 
• Κατά συρροή δολοφόνος,  κατά το ελληνικό ποινικό 

δίκαιο, είναι το άτομο, το οποίο τελεί παραπάνω από 
ένα έγκλημα την ίδια χρονική στιγμή. Παραδείγματος 
χάρη, ληστής κατέχει όπλο, ληστεύει τράπεζα και 
σκοτώνει τους υπαλλήλους. 

 
• Κατηγορίες serial killer:  
•Σαδιστές : η ανθρωποκτονία συνδυάζεται με 
σεξουαλική δραστηριότητα και βασανισμούς  
•Σχιζοφρενείς  
•Ψυχωσικοί : έχουν μηδαμινή ηθική συνείδηση 

 
 



• Ψυχολογικά αίτια: 
•Τάση επιθετικότητας 
•Εξάρτηση και απόλαυση βίαιων θεαμάτων 
•Απέχθεια για ένα συγκεκριμένο τύπο 
θύματος 
 
• Κοινωνικά αίτια:  
•Αίσθημα υπεροχής εξουσίας  
•Χαμηλό κοινωνικό επίπεδο  
•Ελλιπής μόρφωση 

 



Σωφρονιστικό σύστημα 
•  Το κοινοβιακό σωφρονιστικό σύστημα  
Σ΄ αυτό το σύστημα οι κρατούμενοι  διαβιούν σε κοινούς 
θαλάμους και δίνεται βάση στην ενασχόλησή τους με 
δημιουργικές δράσεις όπως η εργασία. 
 
•  Το απομονωτικό σωφρονιστικό σύστημα (πενσυλβανικό)  
Αρχικά ο κρατούμενος παρέμενε μέρα νύχτα απομονωμένος με 
μόνη συντροφιά την Αγία Γραφή. Μέσω αυτής πιστευόταν ότι θα 
έβρισκε τη μετάνοια και τον δρόμο της σωτηρίας. Το απομονωτικό 
σύστημα πήρε την οριστική του μορφή το 1829, όπου κατέστη 
υποχρεωτική η εργασία των κρατουμένων μέσα στα ατομικά τους 
κελιά.  
 



• Το μικτό σωφρονιστικό σύστημα (Ωβούρνειο)  
Το σύστημα αυτό αποτελεί συνδυασμό των δύο 
προηγούμενων γι’ αυτό αποκαλείται μικτό. Κατά το 
σύστημα αυτό οι κρατούμενοι παραμένουν σε 
απομόνωση τη νύχτα και εργάζονται από κοινού τη μέρα 
σε εργαστήρια της φυλακής. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, τηρείται απόλυτη σιωπή για πνευματική 
απομόνωση και πολύ αυστηρή πειθαρχία. Πλεονεκτήματα 
αυτού του συστήματος θεωρήθηκαν  η αποφυγή των 
δυσμενών συνεπειών που επέφερε η απομόνωση στον 
ψυχικό κόσμο του κρατούμενου, ο εθισμός του σε εργασία 
μαζί με άλλα άτομα καθώς επίσης και ο περιορισμός του 
κόστους των φυλακών  (κατά το σύστημα αυτό δεν 
απαιτούνταν ευρύχωρα κελιά, αφού ο κρατούμενος 
παρέμενε σ’ αυτά μόνο τη νύχτα κτλ). 

 





•  Το προοδευτικό σωφρονιστικό σύστημα (Ιρλανδικό)  
Το προοδευτικό σωφρονιστικό σύστημα αποδέχεται τα χαρακτηριστικά των 
προηγούμενων αλλά τα αξιοποιεί πιο μεθοδικά. Κατά το σύστημα αυτό η 
διάρκεια της εκτέλεσης της ποινής διαιρείται σε τρία στάδια :   
                                                                                                          
 Στο πρώτο στάδιο, διάρκειας τουλάχιστον εννέα μηνών, ο κατάδικος 
παραμένει σε απομόνωση χωρίς εργασία.  
                                                                                                                                 Στο 
δεύτερο στάδιο οι συνθήκες διαβίωσης είναι βελτιωμένες. Ο κατάδικος 
παραμένει σε απομόνωση τη νύχτα αλλά εργάζεται από κοινού με 
συγκρατουμένους του τη μέρα. Η διάρκεια του σταδίου αυτού δεν είναι 
καθορισμένη αλλά ο κατάδικος πρέπει να διανύσει 4 τάξεις καθεμία από τις 
οποίες διακρίνεται από το διάφορο χρώμα στολής και η παραμονή του 
εξαρτάται από την εργατικότητα και τη διαγωγή του. Ενδεχόμενη κακή 
διαγωγή σήμαινε υποβάθμιση σε κατώτερη τάξη.          
                                                                              
 Τέλος, στο τρίτο στάδιο εκτέλεσης της ποινής, ο κρατούμενος απολύεται υπό 
τον όρο ότι δεν θα διαπράξει νέο έγκλημα στο μέλλον.                                                                         
Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι για πρώτη φορά η διάρκεια εκτέλεσης 
της ποινής εξαρτάται από τον ίδιο τον κρατούμενο. Αντιθέτως βασικά του 
μειονεκτήματα αποτελούν αφενός οι δυσχέρειες παρακολούθησης της 
εξέλιξης καθενός καταδίκου και αφετέρου η ανάγκη για φυλακές που θα 
διαθέτουν τόσο ατομικά κελιά όσο και εγκαταστάσεις για εργασία. 

 





ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 Με αυτό εννοούμε ότι ένας πρώην κρατούμενος, από τη στιγμή που θα 

ανακτήσει την ελευθερία του, δεν έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί 
πλήρως στο κοινωνικό σύνολο, αν δε στηριχθεί από κοινωνικές 
οργανώσεις στη νέα του ζωή. Συχνά, λοιπόν, η ανυπαρξία κοινωνικών 
δικτύων τον οδηγούν στο να αναπολεί τη ζωή του στο κλειστό ίδρυμα, 
η οποία, αν μη τι άλλο, ήταν απολύτως προγραμματισμένη, με 
καθημερινές ασχολίες, φιλικές σχέσεις, συνεργασίες. Έτσι, η 
ιδρυματοποίηση αποβαίνει μεγάλο εμπόδιο για την κοινωνική 
επανένταξη του παραβάτη. Για να κοινωνικοποιηθεί ξανά ομαλά ο 
αποφυλακισμένος, χρειάζεται να μειωθούν οι συνέπειες του 
στιγματισμού της φυλακής, τόσο στο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων 
του αποφυλακισμένου όσο και στις επίσημες σχέσεις του με το κράτος. 
Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι φορείς της κρατικής ή της τοπικής εξουσίας 
όσο και οι συνάνθρωποί του θα πρέπει να δουν τον αποφυλακισμένο όχι 
ως έναν εγκληματία, αλλά ως έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κάνει 
μια νέα αρχή στη ζωή του, και συνεπώς να τον στηρίξουν στην 
προσπάθειά του να ενσωματωθεί στις κοινωνικές διεργασίες. 
Επομένως, η δημιουργία μιας βάσης στήριξης αυτού του ανθρώπου, με 
τους απαραίτητους υλικούς και ηθικούς όρους ζωής (εργασία, 
οικογένεια, πολιτική συμμετοχή, κ.ά.), είναι εντελώς απαραίτητη. Αν 
δεν υπάρχει αυτό το «δίχτυ ασφάλειας», τότε η κοινωνική επανένταξη 
του αποφυλακισμένου δεν πρόκειται να επιτευχθεί και το πιθανότερο 
είναι να παρουσιαστεί υποτροπή, δηλαδή επανάληψη της 
εγκληματικής συμπεριφοράς  
 



Η «ιδρυματοποίηση» ξεκινά απότομα και επώδυνα για τους 
εγκλείστους, οι οποίοι με την είσοδό τους στο σωφρονιστικό 
κατάστημα υποχρεούνται να επαναπροσδιορίσουν την προσωπική τους 
ταυτότητα, γιατί εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις δραστηριότητες 
και τους δεσμούς (συγγενικούς, φιλικούς, επαγγελματικούς) που είχαν 
στην ελεύθερη κοινωνία και να αποδεχτούν το ρόλο του «κατώτερου» 
στη «μικροκοινωνία» της φυλακής. 
Άμεση συνέπεια των παραπάνω είναι η αναζήτηση μέσων για να 
βιώσουν όσο πιο ανώδυνα γίνεται τη σκληρή εμπειρία της φυλακής 
αλλά και η εκμάθηση μορφών συμπεριφοράς και νέων συνηθειών 
αναφορικά με την καθημερινή τους διαβίωση. Γι’ αυτό, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα όλες οι ενέργειες και οι παρεχόμενες «ανέσεις» (π.χ. 
ένα τσιγάρο, μία τηλεκάρτα, μία καραμέλα κ.λπ.) αποκτούν πολύ 
μεγαλύτερη αξία για τους κρατούμενους από όσο θα τους απέδιδαν τα 
μέλη της ελεύθερης κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται ο 
κώδικας των τροφίμων, ο οποίος πηγάζει από τις κυρίαρχες αρχές του 
«υποπολιτισμού» τους. 
  
 



Τμήμα εργαστηρίων 
πυροβόλων όπλων και ιχνών 
εργαλείων 

Πραγματοποιεί εργαστηριακές εξετάσεις σε κάθε είδους πυροβόλα όπλα, πειστήριους 
κάλυκες και βολίδες, κοπτικά εργαλεία που σχετίζονται με παραβιασμένα λουκέτα, 
σύρματα και καλώδια, εξετάσεις σε οποιοδήποτε τύπο κλειδιού ή κλειδαριάς, αλλά και 
επανεμφανίσεις απαλειφθέντων ή παραποιηθέντων αριθμών πλαισίου και κινητήρα 
οχημάτων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού 
εξοπλισμού, όπως βλητικό σταθμό για τη διενέργεια δοκιμαστικών βολών, συγκριτικά 
μακροσκόπια και στερεοσκόπια, συσκευές και όργανα βλητικών διερευνήσεων και 
εξέτασης κλειδιών, καθώς και Αυτόματου Συστήματος Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών. 
 

  
 





 Σχολές Εγκληματολογίας: Ιταλική σχολή Lombroso 

Κυριότερος εκπρόσωπος 
                Ο Τσέζαρε Λομπρόζο (Νοέμβριος 1835 – Οκτώμβριος 1909) ήταν παιδί 

ευκατάστατης Εβραϊκής οικογένειας και το 1852 γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου της Παβίας από την οποία αποφοίτησε το 1858. Ήταν  
Ιταλός ιατρός, ανθρωπολόγος, πανεπιστημιακός καθηγητής και εγκληματολόγος.  

               Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την έννοια του «εγκληματικού μυαλού». Η θεωρία 
του έγινε αργότερα γνώστη ως «εγκληματολογική ανθρωπολογία». 

              
          

                Την περίοδο του Αυστρο-ιταλικού πολέμου το 1859, επίσης γνωστού με το 
όνομα «Δεύτερος Πόλεμος για την Ιταλική Ανεξαρτησία», υπηρέτησε ως 
στρατιωτικός γιατρός. Το ενδιαφέρον του για το έγκλημα ξεκινά το 1864, όταν 
μελετούσε τα τατουάζ στα χέρια των στρατιωτών και τις υποτιμητικές φράσεις 
{επίσης με τη μορφή τατουάζ} οι οποίες ξεχώριζαν τον «έντιμο από τον μη 
έντιμο στρατιώτη». Θεώρησε ότι ήταν απαραίτητο να προσδιορίσει τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά του μη φυσιολογικού ατόμου, δηλαδή του εγκληματία και του 
παράφρονα. Έτσι ξεκίνησε λεπτομερείς ανθρωπολογικές μελέτες σε πτώματα και 
επικέντροσε το ενδιαφέρον του στο σχήμα του κρανίου ως ένδειξη ύπαρξης 
κάποιας ανωμαλίας.  

 

 



        Ο εγκληματίας για τον Λομπρόζο είναι 
περισσότερο άρρωστος παρά ένοχος. Ο 
Λομπρόζο κατέταξε τους εγκληματίες σε 
τέσσερις κατηγορίες: 

Α. Οι ηθίκα παράφρονες με τα χαρακτηριστικά 
τους να έχουν ήδη αναλυθεί. 

Β. Εγκληματίες από πάθος, υπερευαίσθητοι και 
τίμιοι με εκρήξεις οργής . 

Γ. Εγκληματίες εκ περιστάσεως που 
επηρεάζονται απο το περιβάλλον τους. 

Δ. Εκγληματίες καθ’έξιν που επηρεάζονται από 
το περιβάλλον αλλά δεν αναμορφώνονται.    

 
 

 Το κυριότερο έργο του  “L’ Uomo delinquente” «Ο 
εγκληματίας άνθρωπος» εκδόθηκε το 1876 και 
απέδωσε το έγκλημα στο έργο του ως επιστροφή 
του ατόμου σε παλαιότερη άγρια κατάσταση. Ο 
Λομπρόζο βασιζόμενος σε παρατηρήσεις του από 
τη συμπεριφορά των ζώων, των αρχαίων λαών 
και των άγριων φυλών, απέδωσε το έγκλημα σε 
αταβισμό, δηλαδή σε επαναστροφή του ατόμου σε 
παλαιότερη άγρια κατάσταση (ιδέα που αρχικά 
είχε υποστηρίξει ο Δαρβίνος). Υποστήριζε ότι 
ανατομικές έρευνες σε σώματα εγκληματιών που 
είχαν πεθάνει καθώς επίσης και εφαρμογές 
ανθρωπομετρικών μεθόδων πάνω σε 
κρατούμενους, απεκάλυπταν ότι οι εγκληματίες 
ήταν σωματικά διαφοροποιημένοι από τους 
φυσιολογικούς ανθρώπους.  Γενικότερα το έργο 
του Λομπρόζο υποδαυλίστηκε από τις 
δαρβινιστικές του απόψεις και κυρίως την 
προγενετική αντίληψη της εξέλιξης ως «προόδου 
από κατώτερες σε ανώτερες μορφές ζωής» και 
τη θέση ότι τα πιο «εξελιγμένα» ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά θα εξασφάλιζαν στους κατόχους 
τους μια ειρηνική ζωή μέσα σε μια ιεραρχημένη 
κοινωνία, πολύ διαφορετική από τις συνθήκες 
μέσα στις οποίες τα άτομα αναπτύχθηκαν 
σταδιακά.  



Η συνεισφορά του στην εγκληματολογία  

Σύμφωνα με τον Λομπρόζο, το άτομο 
εγκληματίας δεν επιλέγει το έγκλημα αλλά 
χωρίς την ελευθερία της βούλησης, 
πειθαρχεί σε εξωτερικές κοινωνικές 
επιρροές. Τονίζει ιδιαίτερα ότι αυτές οι 
επιρροές πρέπει να αναζητηθούν σε 
βιολογικές και οργανικές αρχές. Με την 
εμφάνιση της Ιταλικής θετικής Σχολής, η 
έμφαση μετατίθεται στον παραβάτη των 
κανόνων, στον εγκληματία και στα αίτια που 
τον οδήγησαν στην εγκληματική 
δραστηριότητα. Εστιάζεται όχι στο έγκλημα 
(η πράξη) αλλά ο εγκληματίας (ο δράστης).  

 
 
      Σε λιγότερο από 20 χρόνια από την έκδοση 

του Λομπρόζο, «Ο εγκληματίας άνθρωπος», 
εξελίχθηκε σ’ένα πρόγραμμα μελέτης και 
κοινωνικής  δράσης. Πολλά από το 
χαρακτηριστικά που έχουν βρεθεί στους 
άγριους και μεταξύ των έγχρωμων φυλών, 
εντοπίζονται επίσης και στους γεννημένους 
εγκληματίες. Αυτά είναι: α) αδυνατισμένα 
μαλλιά,  β) απώλεια βάρους, γ) μέτωπο με 
οπίσθια κλίση, δ) μεγάλα αυτιά, κτλ.  

 



Σχολές εγκληματολογίας 
Γαλλοβελγική Χαρτογραφική Σχολή 

• Η Γαλλοβελγική Χαρτογραφική Σχολή εισήγαγε για 
πρώτη φορά την κοινωνιολογική προσέγγιση του 
εγκλήματος σε συνδυασμό με τη 
γεωγραφική/περιβαλλοντική του διάσταση. 

• Ιδρυτές της Γαλλοβελγικής Χαρτογραφικής Σχολής 
ήταν ο γαλλόφωνος Βέλγος A. Quételet (1796-1874) 
και ο Γάλλος A.M. Guerry (1802-1866) , οι οποίοι 
κατά τον 19ο  αιώνα προέβησαν στη γεωγραφική 
κατανομή της εγκληματικότητας και τη 
χαρτογράφησή της.  

• Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν και η σχέση ηλικίας και 
φύλου με το έγκλημα. Άλλοι παράγοντες ήταν το 
κλίμα, η φτώχεια, η εκπαίδευση και η κατανάλωση 
αλκοόλ. 





• Η συμβολή της Γαλλοβελγικής Χαρτογραφικής Σχολής 
είναι σημαντική πρώτα απ’ όλα στην εξέλιξη της 
επιστήμης της εγκληματολογίας τόσο σε επίπεδο 
θεωρητικό όσο και σε καθαρά ερευνητικό επίπεδο, 
δεδομένου ότι εισήγαγε στοιχεία γεωγραφικά στη 
μελέτη του εγκληματικού φαινομένου, τα οποία στην 
πορεία συνδυάστηκαν με αντίστοιχα κοινωνιολογικά και 
διαφώτισαν σημαντικές όψεις του εγκλήματος που δεν 
εξαντλούνται στον ρόλο του ατομικού παράγοντα.  

• Από την άλλη πλευρά, η σχολή αυτή συνέβαλε 
καθοριστικά στην εξέλιξη των ερευνητικών μεθόδων και 
τεχνικών, μέσα από την καινοτομία της χαρτογράφησης 
της εγκληματικότητας, που σήμερα αποτελεί 
πρωτεύοντα κλάδο μελέτης και συνδέεται με τα 
συστήματα γεωγραφικής ανάλυσης, τη σκιαγράφηση 
του γεωγραφικού προφίλ του εγκληματία και την 
πρόληψη και αντιμετώπιση σοβαρών μορφών 
εγκληματικότητας. 

 



Σχολή του Σικάγο 
 • Η σχολή εγκληματολογίας του Σικάγο προσέγγισε τη μελέτη 

του εγκλήματος δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη 
συμπεριφορά καθορισμένη από κοινωνικούς και 
περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, παρά από γενετικά και 
προσωπικά χαρακτηριστικά. 

• Κατά τον Σάδερλαντ, οι διάφοροι παράγοντες όπως το γένος, 
η καταγωγή και η ηλικία δεν μπορούν από μόνοι τους να 
εξηγήσουν την εγκληματική συμπεριφορά. Αντίθετα, 
θεωρούσε το έγκλημα ως απόρροια διαφορετικών 
αλληλεπιδράσεων και μεθόδων εκμάθησης ανάμεσα σε 
ομάδες που αρχικά συνέβαινε να συγκροτούνται από άτομα 
γένους αρσενικού, μέλη μειονοτήτων ή νέα άτομα. 
 



 
OΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ 
 • 1. Η εγκληματική συμπεριφορά διδάσκεται. Αυτό σημαίνει ότι η 

εγκληματική συμπεριφορά δεν είναι κληρονομικό χαρακτηριστικό. 
• 2. Η εγκληματική συμπεριφορά διδάσκεται μέσω της συναναστροφής και 

ειδικότερα της επικοινωνίας με άλλα άτομα. Η συγκεκριμένη επικοινωνία 
τις περισσότερες φορές είναι προφορική αλλά συμπεριλαμβάνει και 
χειρονομίες. 

• 3. Το κύριο μέρος εκμάθησης της εγκληματικής συμπεριφοράς 
διενεργείται σε μικρές κλειστές προσωπικές ομάδες. Απρόσωπες μορφές 
επικοινωνίας, όπως οι ταινίες και ο Τύπος, παίζουν έναν σχετικά 
ασήμαντο ρόλο στη διαμόρφωση της εγκληματικής συμπεριφοράς. 

• 4. Η εκμάθηση της εγκληματικής συμπεριφοράς 
συμπεριλαμβάνει: α) τεχνικές διάπραξης του εκάστοτε εγκλήματος, 
αρκετές από τις οποίες είναι συνήθως πολύ απλές, β) συγκεκριμένο 
προσανατολισμό κινήτρων, συμπεριφοράς και ερμηνειών των πράξεων. 

• 5. Η εκάστοτε κατεύθυνση των κινήτρων δίνεται μέσα από τον καθορισμό 
των νόμων ως ευμενών ή δυσμενών. 



• 6. Το άτομο γίνεται εγκληματίας όταν οι αρχές που τίθενται υπέρ της παραβίασης 
του νόμου υπερτερούν μέσα του έναντι των αντίθετων αρχών. Αυτή είναι και η 
βασική αρχή της θεωρίας της συναναστροφής με διαφορετικές κοινωνικές 
ομάδες. Όταν ένας άνθρωπος γίνεται εγκληματίας, αυτό δεν οφείλεται μόνο στο 
ότι έρχεται σε επαφή με εγκληματικά πρότυπα, αλλά και στο ότι απουσιάζουν 
από τη ζωή του μορφές αντεγκληματικής συμπεριφοράς. Με βάση αυτό, η απλή 
και ουδέτερη επαφή με το έγκλημα επηρεάζει ελάχιστα έως και καθόλου τη 
δημιουργία της εγκληματικής συμπεριφοράς. 

• 7. Η συναναστροφή ενδέχεται να ποικίλλει ως προς τη συχνότητα, τη διάρκεια, 
την ένταση και την προτεραιότητα που δίνεται μέσω αυτής στην εγκληματική 
συμπεριφορά έναντι άλλων μορφών συμπεριφοράς.  

• 8. Η διαδικασία εκμάθησης της εγκληματικής συμπεριφοράς περιλαμβάνει όλους 
τους μηχανισμούς εκμάθησης που συνήθως εφαρμόζονται στην κοινωνία. 
Επομένως και ο μιμητισμός θεωρείται μέθοδος εκμάθησης της εγκληματικής 
συμπεριφοράς. 

• 9. Αν και η εγκληματική συμπεριφορά αποτελεί έκφραση γενικών αναγκών και 
αξιών, δεν εξηγείται από αυτές, μιας και η μη εγκληματική συμπεριφορά 
αποτελεί έκφραση των ίδιων αναγκών και αξιών. Για παράδειγμα, τόσο οι κλέφτες 
κλέβουν όσο και οι εργάτες εργάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα. 

 
 



Edwin H. Sutherland 





Στις 4 Ιουνίου 2008 βρέθηκε δολοφονημένος στο διαμέρισμά του στο Παγκράτι, τραυματισμένος 
θανάσιμα με 21 μαχαιριές στην καρδιά, το λαιμό και τους πνεύμονες. Το μαχαίρι με το οποίο έγινε η 

δολοφονία βρέθηκε, χωρίς όμως αξιοποιήσιμα αποτυπώματα. 
 

Ο 56χρονος ηθοποιός ήταν πεσμένος στο σαλόνι ολόγυμνος και κατασφαγμένος. Έφερε τραύματα 
από μαχαίρι, στον λαιμό τη θωρακική χώρα, την κοιλιά και την ωμοπλάτη, ενώ ο προϊστάμενος της 

ατροδικαστικής υπηρεσίας που είχε εξετάσει νωρίτερα το πτώμα διαπίστωσε ότι έφερε επιπλέον και 
αμυντικά τραύματα στα χέρια, πράγμα που σημαίνει ότι το θύμα είχε παλέψει με τον δράστη, χωρίς 

όμως να καταφέρει να του ξεφύγει.  
 

Διαπιστώθηκε στο βιολογικό υλικό παρουσία  κοκαΐνης και μεταβολιτών της, αναλγητικού φαρμάκου, 
αντικαταθλιπτικού φαρμάκου, αντιψυχωσικά και βλεννολυτικά καθώς και προϊόντα μεταβολισμού της 

κάνναβης.  
 

Νίκος Σεργιανόπουλος 



Πενήντα μια ημέρες μετά τη δολοφονία η ασφάλεια κατόρθωσε να 
εξιχνιάσει το έγκλημα και να συλλάβει τον δράστη. Έπειτα από 
ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων, συνελήφθη τον Ιούλιο του 
2008 ο Γεωργιανός Νταβίντ Μουρτινέλι ο οποίος τελικά ομολόγησε το 
έγκλημα στις 26 Ιουλίου του 2008.  
 
 
 
Κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (10 Νοεμβρίου 2009) 
ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική 
κατάσταση και ακόμα για ληστεία, παράνομη οπλοχρησία και 
παράνομη είσοδο στη χώρα. Του αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία (4-
3) το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και καταδικάστηκε σε 20 
χρόνια φυλάκιση. Ο Γεωργιανός ισχυρίστηκε ότι το θύμα προσπάθησε 
να του επιβάλει ερωτικές πράξεις και ότι υπό την επήρεια κοκαΐνης (η 
οποία ανιχνεύτηκε και στο θύμα) του επιτέθηκε με μαχαίρι με το οποίο 
και τον δολοφόνησε. 



Νίκος Κοεμτζής 
Η τραγωδία συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Φεβρουαρίου 

1975 στο νυχτερινό κέντρο της Κυψέλης "Νεράιδα της Αθήνας".  
Ο 35χρονος Νίκος Κοεμτζής, σκορπίζει τον θάνατο για μια 

"παραγγελιά". Συγκατηγορούμενοι του: ο 27χρονος αδερφός του 
Δημοσθένης και ο φίλος του Θωμάς Καραμάνης. Απολογισμός: Τρεις 

νεκροί και επτά τραυματίες. 
 



Σύμφωνα με τις περιγραφές, αυτοπτών μαρτύρων όλα ξεκίνησαν 
από μια "παραγγελιά"  του Νίκου προς την ορχήστρα, να παίξει 

τις "Βεργούλες" για να χορέψει ο Δημοσθένης. Σύμφωνα με τους 
άγραφους αλλά αυστηρούς νόμους της νύχτας η πίστα πρέπει να 

αδειάσει αμέσως για την εκτέλεση της "παραγγελιάς".  



Όμως αυτό δεν συμβαίνει. Στην πίστα εξακολουθούν να χορεύουν πέντε-έξι άτομα, 
ανάμεσα στους οποίους και δύο αστυνομικοί. Ο τραγουδιστής Τάκης Αθανασιάδης 
διαισθάνεται τον κίνδυνο και προειδοποιεί ότι πρόκειται για "παραγγελιά", ενώ ο 

Δημοσθένης απαιτεί να αδειάσει η πίστα για να χορέψει μόνος του. Τότε κάποιος τον 
σπρώχνει βίαια και τον πετάει πάνω σε έναν σωρό σπασμένα πιάτα και γυαλιά. 

Ο Νίκος πετάγεται από την θέση του στην πίστα με μια λεπίδα στο χέρι. Σε 
δευτερόλεπτα ο χώρος γεμίζει αίματα. Οι δύο αστυνομικοί και ο φίλος τους 
πέφτουν νεκροί, ενώ έξι αλλά άτομα μαχαιρώνονται.  
Μέσα στην γενική σύγχυση, τα δύο αδέρφια κατορθώνουν να διαφύγουν, 
σύντομα όμως πιάνονται από την αστυνομία. Στον ανακριτή τόνισε: «Ζητάω 
συγγνώμη. Ξέρω ότι δεν αλλάζει κάτι αλλά ζητάω συγγνώμη. Επισπεύστε τις 
διαδικασίες για να εκτελεστώ>>. 
Η δίκη έγινε τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, λίγες μέρες πριν τα γεγονότα του 
πολυτεχνείου. Ο Νίκος Κοεμτζής καταδικάστηκε τρεις φορές σε θάνατο, ο 
αδερφός του Δημοσθένης σε τριετή φυλάκιση, ενώ ο Καραμάνης αθωώθηκε. Ο 
Κοεμτζής δεν θα οδηγηθεί τελικά στο απόσπασμα. Η ποινή του θα μετατραπεί 
σε ισόβια και ο ίδιος θα παραμείνει 23 χρόνια στις φυλακές και τελικά θα 
απελευθερωθεί το 1996. Η υπόθεση "παραγγελιά" θα απασχολήσει 
κοινωνιολόγους, δημοσιογράφους και καλλιτέχνες και θα γίνει ταινία, μουσικό 
έργο και υλικό για βιβλία και κοινωνιολογικές μελέτες.  

 



Στις 31 Μαρτίου 1996 το δικαστικό συμβούλιο Πάτρας 
αποφυλακίζει τον Νίκο Κοεμτζή υπό όρους.  

 
Έκτοτε ζούσε πουλώντας το βιβλίο με την αυτοβιογραφία του σε 
διάφορα σημεία στο κέντρο της Αθήνας - ένα από τα «πόστα» του 

έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ενώ ένα 
άλλο ήταν στο Μοναστηράκι. 

 



Εγκληματική υπόθεση 
Σατανιστές Παλλήνης 

Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την υπόθεση των 
«Σατανιστών της Παλλήνης» εμπνεόμενες από την πρόσφατη 
αποφυλάκιση του Κατσούλα.  

 
• Τον Δεκέμβριο του 1993 αποκαλύφθηκε μια από τις πιο 

σοκαριστικές αστυνομικές υποθέσεις που γνώρισε ποτέ η 
Ελλάδα. Η συμμορία των σατανιστών της Παλλήνης. Η 
αστυνομία συνέλαβε τρεις νέους, τον Ασημάκη Κατσούλα, 
τον Μάνο Δημητροκάλη και τη Δήμητρα Μαργέτη. Η 
τριμελής ομάδα είχε μυηθεί στον σατανισμό και έκανε 
τελετές μαγείας οι οποίες κατέληγαν στους φόνους.  Η 
Μαργέτη αποκάλυψε ότι είχε ερωτική σχέση και με τους δύο 
νεαρούς. Αρχικά με τον Δημητροκάλη και αργότερα με τον 
Κατσούλα καθ’ υπόταξη κάποιου δαίμονα. 





• Από την πρώτη στιγμή, ο Δημητροκάλης 
και η Μαργέτη υπέδειξαν ως αρχηγό της 
ομάδας τον Κατσούλα, ισχυριζόμενοι 
μάλιστα ότι τους απειλούσε και ασκούσε 
πάνω τους μια σατανική επιρροή. Ο 
ίδιος ο Κατσούλας αρνήθηκε ότι ήταν 
αρχηγός. 
 



• Ο πρώτος φόνος των σατανιστών 
πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 
1992. Η ομάδα οδήγησε τη 14χρονη Δώρα 
Συροπούλου στην ερημική τοποθεσία, Σέσι 
Κορωπίου για να την προσφέρουν ως θυσία 
στον σατανά. Την έγδυσαν, της φόρεσαν 
χειροπέδες, την έβαλαν να γονατίσει 
κρατώντας ένα κερί και τη χτύπησαν με ένα 
ξύλο στο κεφάλι. Όταν διαπίστωσαν ότι η 
ανήλικη δεν είχε πεθάνει, τη στραγγάλισαν 
και μετά ασέλγησαν στο άψυχο κορμί της. 
Στη συνέχεια περιέλουσαν το πτώμα της με 
βενζίνη και το έκαψαν. Προκάλεσαν μάλιστα 
και πυρκαγιά στο δάσος του Υμηττού. 





• Ένα χρόνο αργότερα, η ομάδα των νεαρών σατανιστών 
αποφάσισε να ξαναχτυπήσει. Τη Μεγάλη Τετάρτη του 
1993, στα χέρια τους έπεσε η 28χρονη Γαρυφαλλιά 
Γιούργα, μητέρα δύο παιδιών και καμαριέρα του 
ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία». Η γυναίκα επέστρεφε 
στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά, όταν οι Κατσούλας και 
Δημητροκάλλης υποδυόμενοι τους αστυνομικούς, της 
ζήτησαν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο του Κατσούλα. Την 
οδήγησαν σε ερημικό σημείο στο Κορωπί, όπου τις 
πέρασαν χειροπέδες στα χέρια, την έγδυσαν και τη βίασαν. 
Στη συνέχεια ο Κατσούλας της πολτοποίησε το κεφάλι με 
μία πέτρα, για να μην αναγνωρίζεται.  

• Η αστυνομία είχε ξεκινήσει τις έρευνές της  από τον πρώτο 
φόνο της νεαρής κοπέλας, όμως δεν είχε επαρκή στοιχεία. 
Φως στην υπόθεση δόθηκε δύο χρόνια μετά τον δεύτερο 
φόνο ,που κατέθεσαν ένας ντετέκτιβ (τον οποίο είχε 
προσλάβει ο σύζυγος της γυναίκας, επειδή υποψιαζόταν 
εξωσυζυγική σχέση) και μια γυναίκα που γνώριζε τον 
Κατσούλα. 





• Την 1η Ιουλίου 1995 το δικαστήριο 
καταδίκασε τον Ασημάκη Κατσούλα σε 
δύο φορές ισόβια κάθειρξη και 
πρόσκαιρη κάθειρξη 12 ετών και 10 
μηνών. 
 



• Επίσης, τον Μάνο Δημητροκάλλη σε δύο 
φορές ισόβια και πρόσκαιρη κάθειρξη 9 
ετών και 10 μηνών. 
 



• Η Δήμητρα Μαργέτη καταδικάστηκε σε κάθειρξη 17 ετών και 
4 μηνών για απλή συνέργεια στις ανθρωποκτονίες και 
αρπαγή ανηλίκου. Της αναγνωρίστηκε η ελαφρυντική 
περίσταση της μετεφηβικής ηλικίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλέον και οι τρείς τους έχουν αποφυλακιστεί. 



Τα αδικήματα του Ρωχάμη 

• Ο Βαγγέλης Ρωχάμης είναι ένας από τους πιο γνωστούς 
κακοποιούς στην Ελλάδα. Έδρασε στα μέσα της 
δεκαετίας του ’70 αλλά είναι γνωστός όχι τόσο για τα 
αδικήματά του, όσο για τις πολλές αποδράσεις που 
έκανε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του. Έχει 
πραγματοποιήσει πάνω από δέκα αποδράσεις από τις 
φυλακές Κορυδαλλού, Χαλκίδας, Κέρκυρας και 
Αλικαρνασσού. Στις αποδράσεις του τον βοήθησαν φίλοι, 
ενώ στην απόκρυψή του βοήθησαν γυναίκες. Τα 
αδικήματα για τα οποία κατηγορήθηκε ήταν ληστείες, 
ναρκωτικά, βιασμούς, παράνομη οπλοκατοχή και 
οπλοχρησία. Η ενοχή του αποδείχθηκε μόνο για 
ληστείες, κλοπές, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, οπλοφορίες, 
οπλοχρησίες. 





Η πιο χαρακτηριστική απόδραση από τον Κορυδαλλό 
• Ο Ρωχάμης έχει περιγράψει μια από τις αποδράσεις από τον Κορυδαλλό, 

την οποία σχεδίαζε περίπου έναν χρόνο. Στην είσοδο είδε κρεμασμένα 
όλα τα κλειδιά της φυλακής. Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει: «Από τη στιγμή 
που τα είδα, φρόντισα να είχα πάντα επάνω μου ένα μικρό κομμάτι 
πλαστελίνη» και εξηγεί πως κατάφερε να αντιγράψει τα κλειδιά 
κάνοντας αντίτυπα πάνω στην πλαστελίνη. Του χρειάστηκε ένας χρόνος 
για να πάρει τα αποτυπώματα από πέντε κλειδιά και το έκανε κάθε φορά 
που επέστρεφε από κάποιο δικαστήριο,  χωρίς να εξηγήσει αναλυτικά 
πως γινόταν να μην τον βλέπουν οι φύλακες. 

• Μετά ήταν εύκολο να βγάλει την πλαστελίνη εκτός Κορυδαλλού  και να 
γίνουν τα αντικλείδια. «Στη φυλακή μπορούσες να βάλεις και να βγάλεις 
τα πάντα. Η φυλακή έχει ναρκωτικά, έχει χειροβομβίδες, έχει κροτίδες»,  
λέει χαρακτηριστικά. Όταν απέκτησε όλα τα αντικλείδια, έφτασε ως την 
είσοδο των φυλακών, φόρεσε μια περούκα, μεταμφιέστηκε σε δικηγόρο 
και πέρασε ανενόχλητος από τις δύο εξωτερικές πύλες του Κορυδαλλού, 
αν και είπε ότι για μία από όλες τις πόρτες, που δεν είχε κλειδί του την 
άνοιξε κάποιος από μέσα «ως δώρο».  
 





Το επισκεπτήριο 
• Στις 7 Απριλίου του 1986 ο Βαγγέλης Ρωχάμης δέχτηκε στο 

προγραμματισμένο επισκεπτήριο τον κουνιάδο του. Όταν ο χρόνος 
της επίσκεψης τελείωσε, αντί να κατευθυνθεί πίσω στο κελί του, 
ακολούθησε τους συγγενείς και φίλους των συγκρατούμενών του 
που έφευγαν από την κεντρική είσοδο των φυλακών. Ο Ρωχάμης 
έφυγε ανενόχλητος από την ξεκλείδωτη πόρτα χωρίς κανείς να τον 
ελέγξει. Σύμφωνα με ρεπορτάζ «οι φύλακες δεν τον αναγνώρισαν 
γιατί φορούσε κοστούμι και όχι φόρμα όπως συνήθιζε». Ο Ρωχάμης 
ρίσκαρε να τον πιάσουν και να αυξηθεί η ποινή του «για λόγους 
εκδικήσεως», έγραφαν οι τίτλοι των εφημερίδων. Την πληροφορία 
έδωσε στους δημοσιογράφους ένας συγγενής του, ο οποίος 
υποστήριξε ότι κάποιος κακοποίησε την κόρη του και ο Ρωχάμης 
απέδρασε για «να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του μαζί του». 
Μετά την απόδραση, σήμανε συναγερμός και η αστυνομία άρχισε 
να τον αναζητά κυρίως στη Χαλκίδα και την Κρήτη, που ήταν τα 
μέρη του. Οι αστυνομικοί είχαν ήδη εμπειρία από την περίπτωση 
Ρωχάμη και τις αποδράσεις του για αυτό και τον εντόπισαν άμεσα. 



Η πρόταση του Ρωχάμη στον Νάσιουτζικ 

• Ο συγγραφέας Θανάσης Νάσιουτζικ είναι ο άνθρωπος που 
σόκαρε την κοινωνία της δεκαετίας του ’80, καθώς 
κατηγορήθηκε για τον φόνο του φίλου του, επίσης 
συγγραφέα, Θανάση Διαμαντόπουλου. Ο Βαγγέλης Ρωχάμης, 
που είχε γίνει φίλος με τον κατηγορούμενο μέσα στη 
φυλακή, μπήκε μεταμφιεσμένος μέσα στη δικαστική 
αίθουσα και πρότεινε στον Νάσιουτζικ να τον βοηθήσει να 
αποδράσει. Ο Νάσιουτζικ προτίμησε να ζήσει όλη τη δίκη 
μέχρι το τέλος, με την ελπίδα ότι θα έβγαινε νικητής. Όπως 
αποδείχτηκε αργότερα, τον δρόμο που του είχε δείξει ο 
Ρωχάμης τον διάλεξε μόνος του στη συνέχεια και 
δραπέτευσε στο εξωτερικό. 

Ο Ρωχάμης σήμερα 
•  Ο Βαγγέλης Ρωχάμης αποφυλακίστηκε το 2000 και από τότε 

ζει στην Εύβοια. Ο ίδιος έχει δηλώσει: «Δεν έχω σκοπό να 
ξαναμπώ φυλακή». 
 



Ο Ρωχάμης όταν αποφυλακίστηκε 



Υπόθεση Θεόφιλου Σεχίδη 
 
 

Ο 24χρονος Θεόφιλος Σεχίδης, τον Μάιο του 1996, σκότωσε στη 
Θάσο τον πατέρα του (Δημήτρη Σεχίδη), τη μητέρα του (Μαρία 
Σεχίδη), την αδελφή του (Ερμιόνη Σεχίδη), τη γιαγιά του (Ερμιόνη 
Καλαμαρά) και τον θείο του (Βασίλη Σεχίδη). 
 
 

  
 



Περίληψη 

Όλα ξεκίνησαν όταν η σύζυγος του Βασίλη Σεχίδη, Ελένη Σεχίδη, μόνιμη 
κάτοικος Βελγίου, δήλωσε στις ελληνικές αστυνομικές αρχές ότι ο σύζυγός 
της δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της από τις 19 Μαΐου. 
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, ο Θεόφιλος ισχυριζόταν, όπως 
είχε πει και στη θεία του, ότι ο μεν θείος του είχε μεταβεί στην Ιταλία, τα δε 
υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του στη Γερμανία, στην οποία επρόκειτο να 
εγκατασταθούν μόνιμα. 
Στις 8 Αυγούστου 1996, ημέρα Πέμπτη, νωρίς το μεσημέρι, αστυνομικοί με 
πολιτικά μεταφέρουν τον Θεόφιλο στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Αφορμή 
για αυτή την προσαγωγή είχε σταθεί η καταγγελία που είχε κάνει την 1η 
Αυγούστου στην Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας η Ελένη Σεχίδη, πως ο 
άντρας της δεν είχε δώσει σημεία ζωής από τα μέσα Μαΐου. 
Τελικά, ύστερα από μέρες και πολλαπλές καταθέσεις, ο Θεόφιλος 
ομολόγησε ότι στις 19 και στις 20 Μαΐου είχε σκοτώσει τους γονείς, την 
αδελφή, τη γιαγιά και τον θείο του και είχε πετάξει τα τεμαχισμένα πτώματά 
τους σε χωματερή της Καβάλας. 
«Σκότωσα τα θύματά μου αμυνόμενος. Υπήρξε οικογενειακή συνομωσία. 
Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο επειδή ήξερα ότι ήμουν άλλης μάνας παιδί 
και δε μου έλεγαν την αλήθεια» 
 
 
 

  
 



Η Υπόθεση 
Ο πρώτος φόνος έγινε το πρωί της 19ης Μαΐου, κοντά στην αρχαία ακρόπολη της Θάσου, 

στην περιοχή του Λιμένα. Ο Θεόφιλος Σεχίδης πήγε εκεί με τον θείο του Βασίλη για να 
συζητήσουν. Ωστόσο, η συζήτηση έγινε έντονη και οι δύο τους άρχισαν να τσακώνονται: 

«Προσπάθησε να με χτυπήσει με ένα μαχαίρι. Τον έσπρωξα και έπεσε σε γκρεμό, από ύψος 
10 μέτρων. Κατέβηκα κάτω και τον είδα να ψυχορραγεί. Και για να μη βασανίζεται άλλο, του 
έκοψα με το μαχαίρι το κεφάλι», υποστήριξε ο δράστης. Στη συνέχεια είπε πως έκρυψε το 

πτώμα σε κάτι θάμνους. Μετά έφυγε, αγόρασε ένα καινούριο πουκάμισο και ένα μονόκαννο 
κυνηγετικό όπλο και πήγε σπίτι να περιμένει τους υπόλοιπους της οικογένειας. Γύρω στις 

7:30 της ίδιας μέρας μπήκε στο σπίτι ο πατέρας του Θεόφιλου, ο Δημήτρης, και τότε 
ξέσπασε νέος καυγάς. «Ο πατέρας μου είχε ένα μαχαίρι, φοβήθηκα», είπε. «Μόλις γύρισε 

για να πάει στην τουαλέτα, τον πυροβόλησα και έπεσε νεκρός. Μετά του έκοψα την 
καρωτίδα μ’ ένα μαχαίρι». Λίγο μετά, μπήκε στο σπίτι και η μητέρα του Μαρία. «Κρατούσε κι 

αυτή μαχαίρι. Της άρπαξα το χέρι, την αφόπλισα και της έκοψα τον λαιμό με το μαχαίρι», 
είπε ο Σεχίδης, αλλά ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι είχε κι αυτή πυροβοληθεί στο κεφάλι. 

Ακολούθησε η αδελφή του Έμμυ, που είχε ακούσει την φασαρία, μπήκε στο σαλόνι, 
κρατώντας ένα τασάκι για να αμυνθεί. Ο Σεχίδης υποστήριξε πως κρατούσε και αυτή 

μαχαίρι. «Μου όρμησε και τη σκότωσα με τον ίδιο τρόπο», συμπλήρωσε.... Ο Θεόφιλος 
Σεχίδης μετέφερε τα πτώματα στο υπνοδωμάτιο, σκούπισε τα αίματα και έπεσε για ύπνο. 

Την άλλη μέρα το πρωί έφτασε στο σπίτι η γιαγιά του. Και για αυτή υποστήριξε ότι κινήθηκε 
εναντίον του, οπότε την ακινητοποίησε και της έκοψε το λαιμό. Αμέσως μετά τεμάχισε τα 

πτώματα ακούγοντας Τσαϊκόφσκι και τα τοποθέτησε σε μαύρες σακούλες 
σκουπιδιών....  Τέλος, αφαίρεσε προσεκτικά ορισμένα μέρη από τον εγκέφαλο των θυμάτων 

και τα τοποθέτησε στο ψυγείο –«Για μεταγενέστερη μελέτη»!  
Με το αυτοκίνητό του μετέφερε το μακάβριο φορτίο σε χωματερή της Καβάλας, μεταξύ Νέας 

Καρβάλης και Κεραμωτής.  
 
 



Η Δίκη 
Με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, ο Θεόφιλος Σεχίδης οδηγήθηκε στην 
Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Καβάλας. Η δίκη διεξήχθη στις 20 Ιουνίου 1997 στο Μικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο Δράμας. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε πέντε φορές ισόβια για τις 
ανθρωποκτονίες κατά συρροή και σε ποινή φυλάκισης 7,5 ετών για οπλοχρησία, 
οπλοκατοχή, οπλοφορία και για περιύβριση νεκρού. 
Τη Δευτέρα 12 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Σεχίδης μεταφέρθηκε στις Δικαστικές Φυλακές 
Κομοτηνής, όπου για προληπτικούς λόγους τοποθετήθηκε στην απομόνωση. Από τους 
αστυνομικούς ζήτησε μόνο «να ακούει Μπαχ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, κλασική μουσική 
και να διαβάζει βιβλία». Λίγο πριν από τον Σεπτέμβρη του 1997 μεταφέρθηκε στον 
Κορυδαλλό για ψυχιατρική παρακολούθηση, καθώς παρουσίασε ψυχολογικές διαταραχές 
και δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Η γνωμάτευση της αξονικής τομογραφίας 
εγκεφάλου, στην οποία υποβλήθηκε, έδειξε «εγκεφαλικά ευρήματα που δεν μπορούν να 
χαρακτηρισθούν φυσιολογικά». 
 
 



Υπόθεση Σορίν Ματέι 

Η υπόθεση ομηρίας, του Σεπτέμβρη του 1998, που οδήγησε στην αποτυχία 
απελευθέρωσης των ομήρων και στο θάνατο της Αμαλίας Γκινάκη. 
 
Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1998, το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε ζωντανά 
μια συγκλονιστική υπόθεση ομηρίας που είχε τραγικό τέλος. Ο καταζητούμενος 
Ρουμάνος εγκληματίας, Σορίν Ματέι, εισέβαλε στο διαμέρισμα της οικογένειας 
Γκινάκη, που βρισκόταν στην οδό Νιόβης 4 στα Κάτω Πατήσια, και έπιασε ομήρους τα 
τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι. Λίγα λεπτά αργότερα τηλεφώνησε στον 
τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, του οποίου διευθυντής ειδήσεων ήταν τότε ο Σταμάτης 
Μαλέλης και ζήτησε να βγει άμεσα στον αέρα. Ο κεντρικός παρουσιαστής ειδήσεων 
του καναλιού, Νίκος Ευαγγελάτος, έκανε τη «συνέντευξη» μαζί του. Έτσι ξεκίνησε μια 
τηλεοπτική συνομιλία που παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο όλη η χώρα με 
κομμένη την ανάσα, αλλά δεν είχε αίσιο τέλος... 
 



Η Υπόθεση 
 

Μέσα στο σπίτι εκείνη την ώρα, βρίσκονταν η μητέρα  Σουλτάνα Γκινάκη, ο 24χρονος γιος της Βαγγέλης, η 
κόρη της Αμαλία και ο αρραβωνιαστικός της, Αποστόλης Μακρινός. Η εισβολή του κακοποιού αιφνιδίασε 
την οικογένεια, ωστόσο η Σουλτάνα Γκινάκη κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία της και έκανε ό,τι της 
ζητούσε ο Ματέι. Ο Ρουμάνος κρατούσε τη χειροβομβίδα στο χέρι, αλλά είχε ενημερώσει τους ομήρους 
ότι δεν είχε σκοπό να τους κάνει κακό. Η 58χρονη γυναίκα φρόντισε το τραύμα του κακοποιού, ο οποίος 
στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας κορδόνια παπουτσιών, έδεσε τους καρπούς της Αμαλίας. Τον έναν καρπό 
με τον αρραβωνιαστικό της και τον άλλον με το δικό του χέρι...  
 
Ο Ματέι, μόλις αιχμαλώτισε την κοπέλα και τον αρραβωνιαστικό της, τηλεφώνησε στον τηλεοπτικό 
σταθμό ΣΚΑΙ και, αφού συνδέθηκε με τον διευθυντή ειδήσεων Σταμάτη Μαλέλη, απαίτησε να βγει στον 
αέρα. Μέσα σε δευτερόλεπτα ο διευθυντής αποφάσισε να κάνει πράξη το αίτημα του κακοποιού. Ο Νίκος 
Ευαγγελάτος πήρε τη θέση του στο στούντιο και άρχισε να συνομιλεί τηλεφωνικά με τον κακοποιό. Ο 
Σταμάτης Μαλέλης σε συνέντευξή του μετά από το περιστατικό ανέφερε πως λειτούργησε το 
δημοσιογραφικό του ένστικτο και πήρε την απόφαση να μεταδώσει ζωντανά την ομηρία. Για μια ώρα ο 
Ματέι συνομιλούσε με τον Νίκο Ευαγγελάτο, ενώ το πανελλήνιο παρακολουθούσε ζωντανά τις εξελίξεις. 
Ωστόσο, εκείνη την πρώτη ώρα, ούτε η αστυνομία, αλλά ούτε και η αρμόδια τηλεοπτική αρχή, το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ζήτησαν να διακοπεί το τηλεφώνημα. «Την προηγούμενη φορά 
σεβαστήκανε τη ζωή του αστυνομικού και με άφησαν να φύγω. Τώρα κρατάω τέσσερις ανθρώπους», είπε 
στον Ν. Ευαγγελάτο ο κακοποιός και συνέχισε: «Μη φοβάστε, κακό δε θα κάνω σε κανέναν. Να 
διαπραγματευτώ θέλω και να με αφήσουν να φύγω». Η συνομιλία συνεχιζόταν χωρίς την επέμβαση της 
αστυνομίας και ο Ρουμάνος ζήτησε 500.000 δραχμές (περίπου 1.500 ευρώ), τονίζοντας ότι ήταν μόνο για 
τα έξοδά του. Εν τω μεταξύ, μετά από προσωπική εντολή τού τότε πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη έφτασε 
στη οδό Νιόβης ο διοικητής της Ασφάλειας Θεόδωρος Παπαφίλης, ο οποίος ανέλαβε τις επιτόπιες 
διαπραγματεύσεις... 
 



Ο Ματέι ζήτησε από τους αστυνομικούς, που είχαν αποκλείσει το δρόμο κάτω από το διαμέρισμα, να του 
στείλουν αμφεταμίνες για να καταφέρει να συνέλθει από την ηρωίνη. Οι αστυνομικοί έστειλαν ένα κουτί 
με υπνωτικά χάπια, αλλά ο κακοποιός το κατάλαβε, έγινε έξαλλος και διέκοψε την επικοινωνία μαζί τους. 
Ο Ρουμάνος είχε απασφαλίσει τη χειροβομβίδα και απειλούσε να την αφήσει από το χέρι του. «Μια 
λάμψη θα δείτε μόνο και τίποτα άλλο», έλεγε. Στον τηλεοπτικό σταθμό, δίπλα στον Σταμάτη Μαλέλη είχε 
βρεθεί εν τω μεταξύ ο υπαρχηγός της αστυνομίας Θεόδωρος Πλάκας, ο οποίος κατηύθυνε τις 
διαπραγματεύσεις, που γίνονταν πια μόνο μέσω του Νίκου Ευαγγελάτου. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος, 
όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς, κατάφερνε να κρατάει ήρεμο τον Ματέι, τον έπεισε να 
απελευθερώσει έναν όμηρο, τον γιο της οικογένειας, που αντιμετώπιζε μαθησιακές δυσκολίες. 
Γύρω στις 9 το βράδυ, έφτασε στη Νιόβης και ο αρχηγός της αστυνομίας Αθανάσιος Βασιλόπουλος. 
Πρώτη του κίνηση ήταν να ανακρίνει τη φίλη του Ματέι, Π. Αθανασοπούλου, για να διαπιστώσει αν η 
χειροβομβίδα ήταν αληθινή. Μετά την ανάκριση της κοπέλας, που βρισκόταν επίσης υπό την επήρεια 
ουσιών, ο Αθανασόπουλος αποφάσισε να προχωρήσει σε έφοδο. Με την πεποίθηση ότι η χειροβομβίδα 
ήταν ψεύτικη, απομάκρυνε τα τηλεοπτικά συνεργεία από το σημείο, διέταξε να κοπεί η ζωντανή σύνδεση 
του ΣΚΑΙ και άρχισε να οργανώνει την επιχείρηση. Σύμφωνα με τον Σταμάτη Μαλέλη, ο Γ. Πλάκας που 
βρισκόταν δίπλα του, ψιθύρισε πως η απόφαση αυτή δεν ήταν σωστή και πως η εκτίμηση για την 
ψεύτικη χειροβομβίδα ήταν λανθασμένη. Και έτσι αποδείχτηκε....  
Στις 11 μ.μ. ο Σορίν Ματέι αποφάσισε να απελευθερώσει την Σουλτάνα Γκινάκη ως αντάλλαγμα για τα 
φάρμακα που του είχαν δώσει οι αστυνομικοί. Αφού έφυγε από την πολυκατοικία, οι ειδικές δυνάμεις 
της αστυνομίας, καθοδηγούμενες από τον αρχηγό της Βασιλόπουλο, εισέβαλαν στο διαμέρισμα. Η 
τηλεφωνική σύνδεση με τον Ματέι, που ποτέ δεν είχε διακοπεί, άρχισε πάλι να μεταδίδεται από τη 
συχνότητα του ΣΚΑΪ, με αποτέλεσμα να ακούγεται ο διάλογος των αστυνομικών με τον Ματέι. Οι 
αστυνομικοί τράβηξαν τον Απόστολο Μακρινό κόβοντας τα κορδόνια που τον έδεναν με την 
αρραβωνιαστικιά του. Ο Ματέι πρόλαβε όμως να πιάσει την Αμαλία Γκινάκη, την οποία έσπρωξε στους 
αστυνομικούς αφού της είχε βάλει πρώτα στο σορτς της τη χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί. 
 
 



Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά η Αμαλία Γκινάκη, η οποία και 
διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό όπου και απεβίωσε στις 9 Οκτωβρίου. 
Επίσης, από τα θραύσματα της χειροβομβίδας τραυματίστηκε ο αρχηγός της 
αστυνομίας, αντιστράτηγος Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ο οποίος και 
μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα στο 
πρόσωπο και ρήξη αριστερού τυμπάνου, ο υπαρχηγός της αστυνομίας και 
μετέπειτα αρχηγός αυτής, υποστράτηγος Ιωάννης Γεωργακόπουλος, ο οποίος 
διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό με σοβαρά τραύματα στο αριστερό μάτι, 
ο Βασίλειος Τσιατούρας, προϊστάμενος του εκεί τμήματος και μετέπειτα 
αρχηγός της αστυνομίας, ο Γιώργος Mαρκόπουλος, αστυνόμος της 
Ασφάλειας, με ελαφρά τραύματα, και ο Γιώργος Παλιούρας, οδηγός του 
Αθανάσιου Βασιλόπουλου, του οποίου ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι. 
 
 



Ο Θάνατος του Ματέι 
Ο 27χρονος Σορίν Ματέι πέρασε δυο ημέρες στο Γενικό Κρατικό, όπου οι 
γιατροί τον κρατούσαν σε καταστολή. Στη συνέχεια, μετά από εντολή του 
διευθυντή της χειρουργικής κλινικής, που έκρινε ότι ο ασθενής δεν διέτρεχε 
κίνδυνο, ο Ματέι μεταφέρθηκε δεμένος στο νοσοκομείο των φυλακών 
Κορυδαλλού. Σύμφωνα με τον εκεί γιατρό υπηρεσίας Ιωάννη Κούτρα, η 
ποσότητα του κατασταλτικού φαρμάκου που είχε χορηγηθεί στο Ρουμάνο ήταν 
«για ελέφαντες», ενώ η ύπτια στάση ταυτόχρονα με το δέσιμο ήταν λάθος. Πριν 
προλάβει να κάνει κάτι ο γιατρός Κούτρας, βρήκε νεκρό τον Ματέι στο κρεβάτι 
του, το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής Μάριος 
Μητσάκης, ο θάνατος του κακοποιού προήλθε από εισρόφηση γαστρικού 
υγρού, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη καταστολή. 
 
 

https://youtu.be/j8GFRT5ar0M 
 



Yποθεση αννυσ 
   Συγκλόνισε το πανελλήνιο η υπόθεση της 4χρονης  

Άννυ που βρήκε φρικτό θάνατο από τα χέρια του 
ίδιου της του πατέρα ο οποίος ήταν υπό την επήρεια 
ναρκωτικών ουσιών, τον Απρίλιο του 2015 μέσα στο 
διαμέρισμα της Μιχήλ Βόδα , όταν η μητέρα της 
μικρής έλειπε στη Γερμανία για δουλείες. Ο Στανισλάβ 
Μπακάρτιεβ (γνωστός ως Σάββας),και ο οποίος 
κατηγορείται ότι μαζί με τον φίλο του και 
συγκατηγορούμενο του Νασίφ Αχμεντόφ ή (Νικολάι) 
δολοφόνησε την κόρη του και στη συνέχεια την 
τεμάχισε. 
 
 

http://www.newsbomb.gr/tags/tag/123229/dolofonia-anny
http://www.newsbomb.gr/tags/tag/123229/dolofonia-anny




Στις πρώτες καταθέσεις στην αστυνομία ο πατέρας 
της μικρής Άννυ κατέθεσε πώς το παιδί έφυγε 
από το σπίτι όταν αυτός κοιμόταν. Έπειτα από  
την έκθεση των ειδικών εργαστηρίων προκύπτει 
πως στο διαμέρισμα βρέθηκαν διάσπαρτες και 
μη κηλίδες αίματος της 4χρονης, στο σύνολο 23, 
τόσο στο χωλ όσο και στην είσοδο του 
διαμερίσματος και αυτό παρά την προσπάθεια 
να γίνει καθαρισμός του χώρου με ισχυρά 
καθαριστικά όπως η χλωρίνη. Κηλίδες αιμάτος 
της μικρής Άννυ εντοπίστηκαν και στο πάπλωμα, 
επτά στο σύνολο. 





      Ψύχραιμος, ο πα-ΤΕΡΑΣ της  Άννυ παραδέχθηκε ότι τεμάχισε την κόρη του 
μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Μιχαήλ Βόδα, με μαχαίρι, διαδικασία που 
κράτησε όπως είπε δύο με τρείς ημέρες.<< Ο Νικολάι έφερνε τάπερ με 
φαγητά και είδα ότι είχαν χαλάσει. Με αυτά ανακάτεψα τα μέλη του 
παιδιού», είπε ο κατηγορούμενος. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι τα πέταξε 
στα σκουπίδια και πως όσο τεμάχιζε το παιδί ο συγκατηγορούμενος του 
είχε φύγει από το σπίτι της Μιχαήλ Βόδα και τον επισκέπτονταν μόνο τα 
βράδια για να τον προμηθεύει με ναρκωτικά. Στη συνέχεια - κατέθεσε – 
πως όταν πέταγε τα μέλη του παιδιού στα σκουπίδια, ο Νικολάι τον 
βοήθησε πετώντας και εκείνος δυο σακούλες. 
 
 
 
 
 
 
 





 
Ένοχοι κρίθηκαν ο πατέρας της μικρής Άννυ και ο φίλος του Νικολάι, για τη 
δολοφονία της άτυχης 4χρονης. 

- για τον πατέρα της μικρής Άννυς, Σάββα: Ισόβια κάθειρξη για την 
ανθρωποκτονία, ποινή φυλάκισης 2 ετών για την περιύβριση νεκρού και άλλα 
δύο χρόνια για την πράξη της παράνομης οπλοχρησίας. Τέλος για το αδίκημα 
της ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία επιβλήθηκε ποινή φυλακισης 1 έτους.  

-  
- για τον φίλο του Νικολάι: ποινή ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία, για 
το αδίκημα της περιύβρισης νεκρού 2 έτη και φυλάκισης 2 χρόνων για 
παράνομη οπλοχρησίας. 
 
- για τη μητέρα του παιδιού, Δημήτρηνα: επιβλήθηκε αρχικά ποινή κάθειρξης 6 
ετών, που αποτελεί και την ελάχιστη δυνατή ποινή για την κακουργηματική 
εκθεση ανηλίκου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία καθώς μειοψήφισαν 
δύο τακτικοί δικαστές και μία ένορκος, οι οποίοι είχαν την άποψη ότι θα πρέπει 
να καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 8 ετών.   

-  
 
 
 

-  
 
 
 
 



Παρόλα αυτά, η μητέρα της Άννυ αφέθηκε 
ελεύθερη, με την επιβολή περιοριστικών όρων, 
καθώς το Πρωτοβάθμιο Κακουργιοδικείο έδωσε 
ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή της. 

Με την απόφασή του, το δικαστήριο δέχθηκε για 
την Δημητρίνα Μπορίσοβα, να δώσει αναστολή 
στην εκτέλεση της ποινής της, με την επιβολή 
των όρων της απαγόρευσης εξόδου από την 
χώρα και την υποχρέωσης εμφάνισης κάθε μήνα 
σε Αστυνομικό Τμήμα. 





Δράκος του Σέιχ Σου 
Όλα ξεκίνησαν το πρώτο τετράμηνο του 1959, όταν τρεις εγκληματικές 

ενέργειες σκόρπισαν τον πανικό στη Θεσσαλονίκη. Στις 19 Φεβρουαρίου, 
άγνωστος τραυματίζει βαρύτατα με πέτρες και ληστεύει ένα ζευγάρι, 
τον Αθανάσιο Παναγιώτου και την Ελεονόρα Βλάχου, στο Σέιχ Σου -τα 
θύματα επέζησαν επειδή η παγωνιά σταμάτησε την αιμορραγία. Στις 6 
Μαρτίου, στην περιοχή της Μίκρας άγνωστοι δολοφονούν με πέτρες και 
ληστεύουν τον Κωνσταντίνο Ραΐση και Ευδοκία Παληογιάννη. Μάλιστα 
βιάζουν τη γυναίκα. Ο άνδρας είναι λοχαγός του ιππικού και βρίσκεται 
στο ραντεβού με τη φίλη του φορώντας τη στολή του, με στρατιωτικό τζιπ 
και οπλοφορώντας. Στις 3 Απριλίου, άγνωστος μπαίνει στο Δημοτικό 
Νοσοκομείο, του οποίου η αυλή «ακουμπάει» στο Σέιχ Σου, και σκοτώνει 
με πέτρα και ληστεύει τη ράφτρα του ιδρύματος Μελπομένη Πατρικίου, 
σε ένα μικρό χωριστό σπιτάκι όπου έμενε. Οι γυναίκες αρχίζουν από τον 
φόβο να μην κυκλοφορούν τα βράδια παρά μόνο με συνοδεία, ενώ στα 
παλιά σπίτια της Άνω Πόλης από τον φόβο του δράκου όλοι 
διπλοκλειδώνουν τις πόρτες. 

 
 
 
 





Στις αρχές Δεκεμβρίου του 1963 ένας 24χρονος, 
ο Αριστείδης Παγκρατίδης, συλλαμβάνεται επειδή 
μπήκε μεθυσμένος νύχτα στο ορφανοτροφείο «Μ. 
Αλέξανδρος», σε «αναζήτηση γυναίκας», όπως έλεγε. 
Δικάστηκε γρήγορα (Οκτώβριος 1964) και 
καταδικάστηκε σε εννιάχρονη κάθειρξη για 
«εξαναγκασμόν εις ασέλγειαν» μιας 11χρονης 
τροφίμου. Κατά την ανάκριση, μέσα σε μια εβδομάδα, 
θα ομολογήσει ότι ήταν ο «δράκος του Σέιχ Σου», θα 
δικαστεί «τετράκις εις θάνατον» (Φεβρουάριος του 
1966) και θα εκτελεστεί, ακριβώς δυο χρόνια μετά, 
στον συνήθη τόπο εκτελέσεων: το δάσος του Σέιχ Σου. 

 



Επίσκεψη στη Διεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών 



Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστικής 
Γραφολογίας και Πλαστότητας 

Εντύπων και Αξιών  
• Το Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και 

Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών ασχολείται με την 
εξέταση εγγράφων και γραφής. Η δικαστική 
γραφολογία ερευνά είτε τη γνησιότητα είτε την 
πατρότητα και τον δημιουργό ενός κειμένου ή μιας 
γραφής. Ως πλαστογραφία ορίζεται ο καταρτισμός 
πλαστού έγγραφου με σκοπό καταδολίευσης.  

• Ο πλαστογράφος υπογράφει έγγραφο:  
(i) με το όνομα άλλου χωρίς την εξουσιοδότηση του.                                
(ii) με το όνομα φανταστικού προσώπου που 
προβάλλεται ότι υπάρχει.       
(iii) με το όνομα προσώπου, πλαστοπροσωπουμένου 
από εκείνο που υπογράφει το έγγραφο 

 





• Σε μια επιταγή, το ίδιο τμήμα, έχει την δυνατότητα να 
ανακαλύψει εάν έχει προστεθεί στο τέλος του 
αναγραφόμενου ποσού άλλο μηδενικό βάσει του 
γραφικού χαρακτήρα.   

• Μάλιστα, ένα λευκό χαρτί που σε εμάς με το γυμνό 
μάτι φαίνεται άγραφο μέσα από την ενδελεχή εξέτασή 
του μπορούν να ανακαλύψουν πειστήρια εγκλήματος. 

• Επίσης στο ίδιο τμήμα εντάσσεται και ο τομέας 
εξέτασης χαρτονομισμάτων ευρώ και κερμάτων μέσω 
του συστήματος παρακολούθησης παραχάραξης ευρώ.  

 





Τμήμα Εξερευνήσεων 
 



Το Τμήμα Εξερευνήσεων (αμερικάνικο CSI) διερευνά 
χώρους και αντικείμενα που σχετίζονται με την 

διάπραξη εγκληματικής πράξης.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Η διερεύνηση του τόπου του εγκλήματος, και η 
περισυλλογή των ιχνών και των πειστηρίων, που 

αποτελεί την αποστολή της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι κυρίως ρόλος του 

συγκεκριμένου Τμήματος. 



Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την περισυλλογή οποιουδήποτε 
αντικειμένου από τον τόπο του εγκλήματος θα μπορούσε να 

σχετίζεται με την υπόθεση. Μεταξύ των στοιχείων που 
συλλέγονται είναι γενετικό υλικό (DNA) το οποίο εξετάζεται στην 

Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων & 
Αναλύσεων και δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία αναλαμβάνει το 

Τμήμα Δακτυλοσκοπίας. 
 



• Πηγές: 

www.lifo.gr 
www.mixanitouxronou.gr 
www.huffingtonpost.gr 
www.tovima.gr 
www.mixanitouxronou.gr 
www. newsbeast.gr  
el.wikipedia.org 
http://www.ketheyo.gr/content/e-
learning/e-kpedevteite/14.2-i-engatalipsi-
ke-i-mi-parochi-voithias.php 
http://www.teo.org.gr/?page_id=164  
http://nifalioi.com/article/38/alkool-odigisi 
http://www.glavopoulos.gr/kok/kok098.php 
http://www.autotriti.gr/xrhsima/xrhsima.as
p?motoimpo_id=24&ID_CATEGORY=10 
 
<<Εγκληματολογία, Σύγχρονες και παλαιότερες 
κατευθύνσεις>> Κ. Δ. Σπινέλλη 
 

Ευχαριστούμε θερμά τον 
αστυνόμο Α΄ Παντελάκη 
Σπύρο για τις πληροφορίες 
που μας έδωσε.  
Ευχαριστούμε πολύ και εσάς 
που μας παρακολουθήσατε.  
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