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Περίληψη 
Οη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ εγθιεηζκνχ, ε ππνθνπιηνχξα ηεο θπιαθήο, νη άζιηεο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο, , θαη θπξίσο ε ππεξπιήξσζε ησλ θπιαθψλ,ππεηζέξρνληαη ζηε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπ θξαηνχκελνπ ζην άγλσζην πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο θαη 

απνηεινχλ ηε δακφθιεην ζπάζε γηα ηελ επαλέληαμε ηνπ ηφζν ζηε θπιαθή θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηελ θνηλφηεηα. πλεπψο, εαλεχξεζε λέσλ ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο ππνθαηάζηαηα ηεο πνηλήο θπιάθηζεο θαη αθελφο ζα βειηηψζνπλ ην 

ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο, αθεηέξνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ 

θπιαθψλ θαη ζα αληηζηαζκίζνπλ ηα δπζάξεζηα απφηνθα ηεο θπιάθηζεο, απνηειεί κηα 

αλαγθαηφηεηα πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο.ηελ παξνχζα κειέηε, 

αξρηθά παξαηίζεληαη νη ζηφρνη πνπ πινπνηνχληαη κέζσ ηεο επηβνιήο κηαο πνηλήο. ‟ έλα 

δεχηεξν επίπεδν, δηαηππψλεηαη ν νξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ, θαζψο  ην 

πεξηερφκελν ηνπο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη ηα αίηηα πξνζζήθεο ησλ ελαιιαθηηθψλ 

κέηξσλ απηψλ ζην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο, θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. 

Ηδηαίηεξε, φκσο, έκθαζε δίλεηαη ζην ζεζκφ ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο πνπ έρεη 

θεληξίζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Καηά ηελ 

αλάιπζε απηνχ ηνπ ζεζκνχ, εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη, ν εμνπιηζκφο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, αιιά θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ δηαηππψλνληαη ηφζν γηα ηελ άξζε ηεο 

φζν θαη γηα ηελ εμάπισζε ηεο. ε ηειεπηαίν επίπεδν εμεηάδεηαη ν ζεζκφο ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο ε 

ειεθηξνληθή επηηήξεζε απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν, αιιά ε εθαξκνγή ηνπ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο. 

ΛΕΞΕΙ- ΚΛΕΙΔΙΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗΕΠΙΣΗΡΗΗ, ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΟΙΝΕ, 

ΤΠΕΡΠΛΗΘΤΜΟ, ΦΤΛΑΚΗ 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
Ζ ζεκεξηλή επνρή είλαη αληηκέησπε κε έλα θαηλνχξην πξφβιεκα, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε 

ηε δηφγθσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο θπιαθέο. ε κηα πξνζπάζεηα 

απνζπκθφξεζεο ησλ θπιαθψλ, πνιιέο ρψξεο έρνπλ πξνβεί ζηελ εηζαγσγή ελαιιαθηηθψλ 

κέηξσλ ζην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο. Χο ελαιιαθηηθέο πνηλέο νξίδνληαη εθείλεο νη 

πνηλέο πνπ ηάζζνληαη ζην κέζν ελφο ζπλερνχο κεηαμχ ηεο θπιάθηζεο θαη ηεο παξαδνζηαθήο 

επηηήξεζεο θαη ιεηηνπξγνχλ σο ππνθαηάζηαηα ηεο θπιάθηζεο. Δπηπξφζζεηα, ηα 

ελαιιαθηηθά απηά κέηξα ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα, αθνχ δελ 

επηθέξνπλ δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ζηε δσή ηνπ αδηθνπξαγνχληα, φπσο επηζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θπιάθηζεο. Αληηζέησο, επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζ‟ απηφλ θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. 

 Άιιν έλα πιενλέθηεκα ησλ ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ ζπλίζηαηαη ζηελ νηθνλνκηθή 

παξάκεηξν. Οη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη έθηηζεο πνηλήο είλαη ιηγφηεξν δαπαλεξνί ζπγθξηηηθά κε 

ηηο πνηλέο θαηά ηεο ειεπζεξίαο κε απνηέιεζκα ην εθάζηνηε θξάηνο λα εμνηθνλνκνχληαη 

κεγάια ρξεκαηηθά πνζά. Μία εμ απηψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ είλαη ν θαηλνχξηνο 

ζεζκφο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο.  

ηελ παξνχζα, ινηπφλ, κειέηε, κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε αξθεηψλ εξεπλψλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη εμέηαζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θπιαθέο,  

απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζεζκνχ ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, θαζψο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο, ελψ δηεξεπλψληαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο ρξήζεο ηεο, 

αιιά θαη ηεο άξζεο ηεο. Σέινο, εμεηάδεηαη θαηά πφζν ν ζεζκφο ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο κπνξεί λα πεηχρεη ζην ειιεληθφ ζχζηεκα. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη 

ε δηεμνδηθή αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη 

ζε εζληθφ επίπεδν. 

 



7 
 
 

1. ΚΟΠΟ ΣΗ ΠΟΙΝΗ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεηαη σο πξνηεξαηφηεηα ησλ επίζεκσλ θνξέσλ πξφιεςεο 

θαη θαηαζηνιήο ε αλάγθε γηα εμεχξεζε λέσλ πνηλψλ, νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

ππνθαηάζηαηα ή ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηεζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή κε ζθνπφ ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Junger-Tas, 1994), ην νπνίν ζπληζηά έλαλ 

εηδηθφ κεραληζκφ ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο (Αιεμηάδε, 1997). Απφηνθν απηνχ είλαη ε 

εηζαγσγή λέσλ κνξθψλ έθηηζεο πνηλήο, γλσζηέο θαη σο ελαιιαθηηθέο ή ελδηάκεζεο πνηλέο 

(Tonry&Lynch, 1996). Χζηφζν, γηα ηε δηακφξθσζε κίαο ηεθκεξησκέλεο άπνςεο γηα ηηο 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο έθηηζεο πνηλήο, θαζψο θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπο, θαζίζηαηαη 

αλαγθαία ε εμέηαζε ησλ ζθνπψλ πνπ εμππεξεηεί ε επηβνιή κηαο πνηλήο. Γελ ζα πξέπεη λα 

παξαιεθζεί ε παξαηήξεζε πσοε απνθξπζηάιισζε ηεο άπνςεο γηα ην ζθνπφ ηεο πνηλήο 

δηήιζε απφ πνιιά ζηάδηα κέρξη λα απνθηήζεη ηε ησξηλή ελλνηνινγηθή ηεο ππφζηαζε.  

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ Ηηαιφ πνηληθνιφγν Beccaria (1995) (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Ferrajoli, 2014) ε επηβνιή κηαο πνηλήο απνβιέπεη, αθελφο ζην ζσθξνληζκφ απηνχ πνπ 

πξνέβε ζηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο, αθεηέξνπ ζηνλ παξαδεηγκαηηζκφ ησλ ππνινίπσλ. Ζ 

άπνςε απηή ηνπ Beccaria απνηέιεζε ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα ηελ αλεχξεζε ηεο 

ζθνπηκφηεηαο ηεο πνηλήο κε απνηέιεζκα λα δηαηππσζνχλ πνιιέο ζεσξίεο αλαθνξηθά κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ επηηεινχλ νη πνηλέο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε δηεμνδηθήο 

αλάιπζεο ησλ ζεσξηψλ απηψλ νδήγεζε ζηελ δηαπίζησζε πσο ε πνηλή είλαη βαζηζκέλε ζηηο 

αξρέο ηεο αληαπφδνζεο (retribution), απνηξνπήο (deterrence), πεξηνξηζκνχ (incapacitation), 

επαλέληαμεο ηνπ δξάζηε (rehabilitation) θαη/ ή επαλφξζσζεο (restoration) (Miethe&Lu, 

2005).   
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Καηά ηελ αξρή ηεο αληαπφδνζεο, ε επηβνιή ηεο πνηλήο απνβιέπεη ζηελ ηηκσξία ηνπ 

δξάζηε επεηδή δε ζπκκνξθψζεθε κε ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο (Miethe&Lu, 2005). Ο 

δξάζηεο, ινηπφλ, ζεσξείηαη ππφινγνο ησλ πξάμεσλ ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα 

ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ απηψλ θαη λα ηηκσξεζεί (Junger-Tas, 1994). Μέζσ ηεο 

ηηκσξίαο ηνπ δξάζηε, επέξρεηαη ε κεηάλνηα θαη ε εμηιέσζή ηνπ (Εαξαθσλίηνπ, 2011). Ο 

αληαπνδνηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πνηλήο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηε 

θξάζε «νθζαικφο αληί νθζαικνχ» (Miethe&Lu, 2005. Εαξαθσλίηνπ, 2011). 

Άιινο έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηεο πνηλήο έγθεηηαη ζηελ απνηξνπή ή πξφιεςε (deterrence) 

(Miethe&Lu, 2005. Εαξαθσλίηνπ, 2011). Ο πξνιεπηηθφο ή απνηξεπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

πνηλήο δηαθξίλεηαη ζηνλ εηδηθφ θαη γεληθφ. χκθσλα κε ηελ εηδηθή πξφιεςε, ε επηβνιή ηεο 

πνηλήο απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ηνπ δξάζηε απφ ηε δηάπξαμε λέσλ θαθνπξγεκαηηθψλ 

πξάμεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν γεληθφο απνηξεπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πνηλήο ζπλδέεηαη 

κε ηνλ παξαδεηγκαηηζκφ ησλ ππφινηπσλ έλλνκσλ αηφκσλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε εκπινθή 

ηνπο ζε παξφκνηεο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Miethe&Lu, 2005. ηεθάλνπ, 2006).  

Απνηειεί, φκσο, επηηαθηηθή αλάγθε λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

εγθαηαιείθζεθε ε άπνςε αλαθνξηθά κε ηνλ απνηξεπηηθφ θαη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

πνηλήο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε κίαο λέαο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο, πνπ 

είλαη γλσζηή σο «δίθαηε αληαπφδνζε» (justdessert) (Εαξαθσλίηνπ, 2011). Ζ αξρή απηή 

πξνέξρεηαη απφ ην ζπγθεξαζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ αξρψλ θαη ζχκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή, 

πιένλ απψηεξνο ζθνπφο ηεο πνηλήο ζπλίζηαηαη ζηελ αληαπφδνζε, αιιά θαη ζηελ πξφιεςε, 

εηδηθή θαη γεληθή. Κχξηνο ππνζηεξηθηήο απηήο ηεο αξρήο ήηαλ ν vonHirsh. Ο ίδηνο θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (1976) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Junger-Tas, 1994) πξνέβεζαλ ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ηεο πνηλήο. Τπνζηήξημαλ πσο ην πεξηερφκελν ηεο πνηλήο είλαη έλα 

ζχκθπξκα ελλνηψλ. Κεληξηθή ζέζε ζηε ζεσξία απηή θαηέρεη ε έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
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αληαπφδνζε- εθδίθεζε (justdesert), κε βάζε ηελ νπνία ν δξάζηεο ιακβάλεη ηελ πνηλή γηα 

ηελ επίδεημε εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Άιιε κηα βαζηθή έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη ε 

ζεσξία απηή είλαη απηή ηεο αλαινγηθφηεηαο (proportionality), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

χςνο ηεο πνηλήο ζπλάδεη κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο. Σέινο, ε έλλνηα ηεο 

ηζφηεηαο (equality) παξαπέκπεη ζην γεγνλφο φηη ζε παξφκνηεο αμηφπνηλεο πξάμεηο, ε πνηλή 

πνπ επηβάιιεηαη είλαη παξφκνηα. 

Ζ επηβνιή, φκσο, ηεο πνηλήο απνζθνπεί θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ (incapacitation) ηνπ 

παξαβάηε ζ‟ έλα κέξνο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλφηεηαο 

(Αιεμηάδε, 1997. ηεθάλνπ, 2006). Ο εμνζηξαθηζκφο ησλ αηφκσλ  πνπ εθαξκνδφηαλ ζηελ 

αξραία ειιεληθή θνηλσλία απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνκάθξπλζεο ηνπ 

παξαβάηε απφ ηελ θνηλφηεηα (Miethe&Lu, 2005).  

Σέινο, ζηνλ αληίπνδα ηνπ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πνηλήο, εληνπίδεηαη ε αξρή ηεο 

αλακφξθσζεο ηνπ δξάζηε (Αιεμηάδε, 1997). χκθσλα κ‟ απηήλ ηελ αξρή, ε πνηλή ζα 

απνηειεί ην εθαιηήξην γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ 

δξάζηε (Αιεμηάδε, 1997. ηεθάλνπ, 2006), θαζψο ν ίδηνο απνηειεί έξκαην ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνλ δηέπνπλ (Εαξαθσλίηνπ, 2011). 

Σέινο, ε επηβνιή ηεο πνηλήο επηρεηξείηαη λα απνζαθεληζηεί ππφ ην πξίζκα ηεο 

απνδεκίσζεο (restoration) ηνπ ζχκαηνο. Με βάζε απηή ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, ζηελ 

νπνία θεληξηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ην ζχκα, ε ζθνπηκφηεηα ηεο πνηλήο δελ έγθεηηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ ηηκσξία ηνπ δξάζηε, αιιά ζηε ζπκθηιίσζε ηνπ κε ην ζχκα θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή θαηαζηξνθήο πνπ πξνθιήζεθε κέζσ ηεο εγθιεκαηηθήο ηνπ 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ αξρή ηεο επαλφξζσζεο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο 

επαλνξζσηηθήο ή απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο (Miethe&Lu, 2005). 
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Ζ πνηλή πνπ πινπνηεί ηνπο ζθνπνχο απηνχο, φπσο δηαθεξχζζεηαη, απνηειεί ε ζηεξεηηθή 

ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, ή αιιηψο θπιάθηζε. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα πιήζνο εξεπλψλ 

απνδεηθλχνπλ πσο ν ζεζκφο ηεο θπιάθηζεο δηέξρεηαη θξίζε. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θπιαθέο, δειαδή ν ρψξνο ππνδνρήο απηψλ πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε 

πνηλή θπιάθηζεο, θαη δή νη ειιεληθέο θπιαθέο, ζα αλαιπζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα.  
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2. ΥΤΛΑΚΗ 

 

2.1 ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΥΤΛΑΚΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΥΤΛΑΚΕ 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν ζεζκφο ηεο θπιαθήο έρεη βξεζεί ζην κάηη ηνπ θπθιψλα. 

Ζεηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ζηηο θπιαθέο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν αξλεηηθνχ ζρνιηαζκνχ 

απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (Cheliotis, 2012. Κνπξάθεο, 2009). Χο εθ ηνχηνπ, ε 

βαζηθή αξρήηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο γηα «βειηίσζε θαη θνηλσληθή επαλέληαμε 

ηνπ θξαηνχκελνπ»ζχκθσλα κε ηνπο «Καλφλεο Μεηαρείξηζεο ησλ Κξαηνπκέλσλ» ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ) (1950) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Κνπξάθεο, 2009) 

ζηαδηαθά πεξηπίπηεη ζε αρξεζία, απνηειψληαο έλα φλεηξν ζεξηλήο λπθηφο. Χζηφζν, εχινγα 

ηίζεηαη ην εξψηεκα πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηεο θξηηηθήο πνπ έρεη δερζεί ν ζεζκφο ηεο 

θπιαθήο. Αξρηθά, ν ζπγρξσηηζκφο ζηηο θπιαθέο απνηειεί ην γφξδην δεζκφ ηνπ 

ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Cheliotis, 2012. Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008. Υάηδνπ, 

2002). Ο πιεζπζκφο ησλ θπιαθψλ δηνγθψζεθε ζ‟ φιεο ηηο ρψξεο, κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ 

θξαηνπκέλσλ λα θαηαγξάθεηαη ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

ηεο Ακεξηθήο (Walmsley, 2013). 

Ζ Διιάδα δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εμαίξεζε ηνπ θαλφλα (Υάηδνπ, 2002). 

πλεπψο, ε δηφγθσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ ηαιαλίδεη θαη ην ειιεληθφ 

ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα. χκθσλακε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ (2015), ν αξηζκφο ησλ 

θξαηνπκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο αγγίδεη ηνπο 11.798, κηθξφηεξνο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά πνπ αλεξρφηαλ ζηνπο 12.693. Ο αξηζκφο 

θξαηνπκέλσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζηηο ειιεληθά ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα αληίθεηηαη ζηηο 
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δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ θπιαθψλ, θαηά ηηο νπνίεο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

θξαηνπκέλσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 9.286 (Πξσηνβνπιία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Κξαηνπκέλσλ, 2014). 

Σν πξφβιεκα ηεο ππεξπιήξσζεο ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ απνηππψλεηαη ζηελ έθζεζε 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξφιεςε ησλΒαζαληζηεξίσλθαη ηεο Απάλζξσπεο ή 

Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο θαηφπηλ επηζθέςεσο ηεο ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 

(CommitteeforthePreventionofTortureandInhumanorDegradingTreatmentorPunishment 

[CPT], 2014). χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο 

γηα ηδησηηθφ ρψξν είλαη luceclariore (=νινθάλεξν), θαζψο ζ‟ έλα θειί δηαβηνχλ ηέζζεξηο ή 

θαη πεξηζζφηεξνη θξαηνχκελνη, εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλνη θνηκνχληαη ζην πάησκα (CPT, 

2014. Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008). Οη άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο επηβεβαηψλνληαη θαη 

απφ άιινπο θνξείο, φπσο απηή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2010). 

Όκσο, ν αζθφο ηνπ Αηφινπ γηα ηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα έρεη αλνίμεη δεθαεηίεο 

πξηλ. Πξαγκαηηθφο ιίθλνο ηνπ αθαλζψδεο πξνβιήκαηνο, ηεο «καδηθήο θπιάθηζεο» 

(massincarceration) θαηά ην Garland (2001) (φπσο αλαθέξεηαη ζηε Υαιθηά, 2007) 

ζεσξείηαη ε δεθαεηία ηνπ 90 (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000). πγθεθξηκέλα, ν θαηαγεγξακκέλνο 

αξηζκφο εγθιείζησλ ζηα ηέιε ηνπ 1990 θπκαηλφηαλ ζηνπο 4.582, ελψ νη ζέζεηο ήηαλ γηα 

4.152. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, παξαηεξήζεθε βαζκηαία άλνδνο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ θξαηνπκέλσλ, κε κία κηθξή κείσζε ηε δηεηία 1995 έσο 1997, ε νπνία φκσο 

αθνινπζήζεθε απφ έμαξζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ πιεζπζκνχ (Κνπξάθεο, 2009). Βέβαηα, ζε 

κεκνλσκέλα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, φπσο ζηε θπιαθή ηνπ Κνξπδαιινχ 

(ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θπιαθήο κε ππέξκεηξε αχμεζε ζσθξνληζηηθνχ πιεζπζκνχ) ε 

δηφγθσζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ πιεζπζκνχ ήηαλ θαηάθσξε απφ ην 1981, θαζψο νη 
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θξαηνχκελνη ήηαλ 532, ελψ ε ρσξεηηθφηεηα ηεο θπιαθήο πξνέβιεπε ηε ζηέγαζε κφλν 480 

θξαηνπκέλσλ.  

Δπαθφινπζν ηνπ ζπλσζηηζκνχ ησλ θπιαθψλ ήηαλ ε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα 

ηνπο θξαηνχκελνπο. πγθεθξηκέλα, ην θφζηνο αλά θξαηνχκελν αλέξρεηαη ζηηο 28.000 επξψ 

εηεζίσο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. Χζηφζν, απφ ην πνζφ απηφ 

παξαιείπνληαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηεο θπιαθήο, ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα, ε 

κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη άιια έμνδα ζπλαθή κε ην θαηάζηεκα (Πξσηνβνπιία γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ησλ Κξαηνπκέλσλ, 2014). Ζ γεηηνληθή Αιβαλία θαίλεηαη λα δαπαλά 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζπγθξηηηθά κε ηελ Διιάδα (15 επξψ αλά θξαηνχκελν), ελψ ε Ρσζία 

θαηέρεη ηε ρακειφηεξε ζέζε θαηάηαμεο αλαθνξηθά κε ηα έμνδα γηα ηνπο θξαηνχκελνπο 

(Παπαδφπνπινο, 2015).Οκνίσο, ηα θνλδχιηα γηα ηε ζίηηζε αλέξρνληαη ζηα 5,87 επξψ αλά 

άηνκν, έλα πνζφ ην νπνίν θξίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, σο αλεπαξθέο γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δηαηξνθήο ησλ θξαηνπκέλσλ (CPT, 2014).  

Σν πάγην, φκσο, πξφβιεκα ηνπ ππεξθνξεζκνχ ησλ θπιαθψλ παξεκβάιιεηαη ζηελ 

επίηεπμε πγηεηλψλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο, κ‟ απνηέιεζκα λα εγθπκνλνχλ θίλδπλνη γηα ηελ 

πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ (CPT, 2014). Ζ έιιεηςε πγηεηλήο, ν ζπλσζηηζκφο ζηα θειηά, ε 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θαζψο θαη ν αλεπαξθήο 

αξηζκφο ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζπκβάιινπλ ζηελκεηάδνζε κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ 

(Βαξβαηάθνο, 2012. CPT, 2014. Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008). Οη θξαηνχκελνη 

ζηεξνχληαη βαζηθά πιηθά αγαζά, φπσο ζαπνχλη ή ραξηί ηνπαιέηαο, ελψ γίλεηαη θνηλή ρξήζε 

δηαθφξσλ άιισλ (CPT, 2014), θαηάζηαζε πνπ επλνεί ηλ αλάπηπμε δεξκαηηθψλ 

παζήζεσλ.Δλδηαθέξνλ απνηειεί ε  πεξίπησζε θπιαθήο ηεο Απιψλαο, ζηελ νπνία 

θαζήθνληα ηαηξνχ δηεθπεξαηψλνληαη απφ νξηζκέλνπο ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο 

(πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2010). 
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Σν δηθαίσκα ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη θαηνρπξσκέλν ζπληαγκαηηθά, ε νπνία 

πξέπεη λα είλαη αλάινγε απηήο ηνπ ειεχζεξνπ πιεζπζκνχ. Χζηφζν, κε βάζε ηα παξαπάλσ 

ππνδεηθλχεηαηπαξαβίαζε ηνπ θξαηνχκελνπ γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Δπηπιένλ, ε 

ππεξπιήξσζε ησλ θπιαθψλ νδεγεί ζε παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηδησηηθφ ρψξν, ην 

νπνίν επηβαξχλεη ηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρνληαη νη θξαηνχκελνη ιφγσ 

ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπο (Βαξβαηάθνο, 2012. Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008).Δπηπιένλ, ε 

έιιεηςε δξαζηεξηνηήησλ ή εξγαζίαο θαζηζηά ηνπο θξαηνχκελνπο αδξαλείο (Κνπξάθεο, 

2009), ησλ νπνίσλ ν κνλαδηθφο ςπραγσγηθφο ηξφπνο είλαη ε ηειεφξαζε. ηελ έξεπλα ηεο 

Αλδξίηζνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (1988) δηαπηζηψζεθε πσο ην 56% παξαθνινπζεί 

ηειεφξαζε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, ελψ ιηγνζηφο ρξφλνο δαπαλάηαη ζε εξγαζίεο ή 

ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ δήηεκα ησλ θπιαθψλ ζπλίζηαηαη ζηα πςειά επίπεδα 

απηνθηνληψλ πνπ θαηαγξάθνληαη θάζε ρξφλν, ηα νπνία είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξα 

ζπγθξηηηθά κ‟ απηά ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Daniel, 2006). Οη άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, 

νη πιηθνηερληθέο ειιείςεηο, ν θελφο ρξφλνο, ν ειιηπήο δηαρσξηζκφο θξαηνπκέλσλ (αλήιηθεο, 

ηνμηθνκαλείο) ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ εμνηθείσζε ηνπ θξαηνχκελνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο θαη νδεγνχλ ζε επηδείλσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ θξαηνχκελνπ 

(Αλδξίηζνπ θαη ζπλ., 1988. CPT, 2014. Haney, 2002. Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008). 

Οκνίσο, ηα πεξηζηαηηθά βίαο πνπ εθδειψλνληαη ζηηο θπιαθέο απνηεινχλ πξαθηηθέο πνπ 

επηβάιινληαη ζπλήζσο απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ησλ θπιαθψλ (Κνπξάθεο, 2009) 

παξά σο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ (Βαξβαηάθνο, 2012). 

χκθσλα κε ηνλ Νηνζηνγηέθζθη, ην επίπεδν πνιηηηζκνχ κηαο ρψξαο θαίλεηαη απφ ην 

επίπεδν δηαβίσζεο ησλ θπιαθηζκέλσλ ηεο (φπσο αλαθέξεηαη ζην Βαξβαηάθνο, 2012). 

Γπζηπρψο, ην ειιεληθφ θξάηνο έρεη επηθξηζεί πνιιάθηοηφζν γηα ηηο απάλζξσπεο ζπλζήθεο 
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ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ (CPT, 2014. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2010),ελψ έρνπλ 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο κε αθνξκή ηελ θπβεξλεηηθή αδξάλεηα πξνο ην δήηεκα ηνπ 

ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Galanou, 2011) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Cheliotis, 2012), 

γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη δηαπφκπεπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο.ηε βάζε, ινηπφλ , ηεο άπνςεο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, ε απαξάδεθηε θαηάζηαζε 

ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ ππνδειψλεη ηνλ εθθπιηζκφ αμηψλ θαη ελλνηψλ. Αλ θαη έλλνηεο, 

φπσο ε  δεκνθξαηία θαη ε αλζξσπηά, νη νπνίεο είλαη ζχκθπηεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ 

θαη απνηειέζαλ ην ζεκέιην ιίζν ζηνλ νπνίν ζηεξίρζεθαλ νη ζεκεξηλέο θνηλσλίεο,θζίλνπλ ην 

νπνίν ζεκαίλεη πσο ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο βξίζθεηαη ζην λαδίξ ηνπ. Αλαληίξξεηα, ε 

εηθφλα ησλ θπιαθψλ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ επηπέδνπ ελφο πνιηηηζκνχ -ρσξίο 

βέβαηα λα είλαη ε κνλαδηθή-  θαη ε βειηίσζε ηεο ζεκαίλεη πσο «ε ειιεληθή θνηλσλία δελ 

έρεη πάςεη λα επελδχεη ζε αμίεο ζπκθπείο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο πξνφδνπ ηνπ» 

(Βαξβαηάθνο, 2012).  

 

2.1.1 ΤΠΟΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΡΑΣΟΤΜΕΝΟΙ 

 Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζσθξνληζηηθνχ πιεζπζκνχ ζπγθξνηείηαη απφ ππφδηθνπο. 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη  

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ , ν ζσθξνληζηηθφο πιεζπζκφο αλεξρφηαλ ζηνπο 11. 798 εθ ησλ 

νπνίσλ νη 2.470 είλαη ππφδηθνη. Μάιηζηα, ζπγθξηηηθά κε πξνεγνχκελα έηε ν αξηζκφο απηφο 

είλαη κηθξφηεξνο (Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

2015). Βέβαηα, ην πξφβιεκα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ππνδίθσλ απαληάηαη θαη ζ‟ άιιεο ρψξεο 

(Μπνπγάδε, 2010). Σα πςειά πνζνζηά απηά κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζην γεγνλφο ηεο 

θαηάρξεζεο ηνπ ζεζκνχ απηνχ απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο (Υάηδνπ, 2002), γεγνλφο πνπ ελέρεη 

θίλδπλν γηα ην θξηηήξην αζσφηεηαο (Μπνπγάδε, 2010).  Δπηπιένλ, ν  δηαρσξηζκφο κεηαμχ 
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ησλ ππφδηθσλ θαη ησλ θαηάδηθσλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ρψξνπ θαζίζηαηαη αλέθηθηνο κε 

απνηέιεζκα ηε ζπζηέγαζε ηνπο. Δπαθφινπζν, φκσο, απηνχ είλαη ε εκθχζεζε ηεο 

ππνπνιηηηζκηθήο ηδενινγίαο ζηνπο ππφδηθνπο, κία θαηάζηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

απνηξαπεί (Υάηδνπ, 2002). 

 Έλα άιιν κεγάιν πξφβιεκα ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ απνηειεί ε ππεξεθπξνζψπεζε 

ησλ αιινδαπψλ θξαηνπκέλσλ. πγθεθξηκέλα, πεξίπνπ oκηζφο πιεζπζκφο ηεο θπιαθήο  

(6.882θξαηνχκελνη) απαξηίδεηαη απφ θξαηνχκελνπο ηεο αιινδαπήο (Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 2015). Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ αιινδαπψλ θξαηνπκέλσλ ελέρεη ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο «εχξπζκεο» 

ιεηηνπξγίαο ησλ θπιαθψλ, θαζψο θαηαγξάθνληαη αξθεηέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 

αιινδαπψλ θαη ησλ νκνγελψλ θξαηνπκέλσλ (Κνπξάθεο, 2009). Σν πξφβιεκα, φκσο, ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ ηαιαλίδεη θαη ην ακεξηθάληθν ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα 

(Μπνπγάδε, 2010). 

 

2.1.2 ΓΤΝΑΙΚΕ ΚΡΑΣΟΤΜΕΝΕ 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ γπλαηθψλ θξαηνπκέλσλ είηε είλαη κεηέξεο (Celinska&Siegel, 

2010. Houck&Loper, 2002. Lindquist&Lindquist, 1997. Μειηψλε, 2008, 2011. Μεηξνζχιε 

& Φξνλίκνπ, 2008) είηε θπνθνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθηηζεο ηεο πνηλήο ηνπο 

(Fazel&Baillargeon, 2011. Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008). Δπνκέλσο, ν επηπξφζζεηνο 

θνηλσληθφο ξφινο, απηνχ ηεο κεηέξαο ζπλεπάγεηαη κεγάια πνζνζηά άγρνπο, ελνρήο θαη 

θαηάζιηςεο γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία γπλαηθψλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ αδπλακία 

εθπιήξσζεο ηνπ κεηξηθνχ θαζήθνληνο, ιφγσ ηεο βίαηεο απνκάθξπλζεο ηνπο απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο, ηε δηαηήξεζε ηεο θεδεκνλίαο ησλ παηδηψλ ιφγσ έιιεηςεο θνηλσληθήο 
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ππνζηήξημεο, αλεζπρία γηα ηελ πγείαο ηνπο θαη άιια ζπλαθή δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηα γνλετθά θαζήθνληα (Celinska&Siegel, 2010. Houck&Loper, 2002. Μεηξνζχιε & 

Φξνλίκνπ, 2008). Δμάιινπ, ε αδπλακία άζθεζεο ηνπ κεηξηθνχ θαζήθνληνο θαη ε 

απνζηέξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηα παηδηά ηνπο ζπληζηά ην θπξηφηεξν πιήγκα γηα ηηο 

θξαηνχκελεο κεηέξεο (Μειηψλε, 2008).  

Παξάγνληεο, φπσο ε ηνπνζεζία ηεο θπιαθήο (ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο), ε 

πεξηνξηζκέλε ζπρλφηεηα επηζθεπηεξίσλ πνπ δηθαηνχληαη, ν ρξφλνο αλακνλήο γηα ην 

επφκελν επηζθεπηήξην ή γηα ηελ επηθείκελε ζπλάληεζε (Houck&Loper, 2002), θαζψο θαη νη 

νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίδνπλ νη ζπγγελείο ηνπο ή ε κηθξή 

ειηθία ησλ παηδηψλ ηνπο, ιεηηνπξγεί επηβαξπληηθά ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βηψλνπλ νη κεηέξεο- θξαηνχκελεο (Celinska&Siegel, 2010. Houck&Loper, 2002 ). Χζηφζν, 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο δελ εληφπηζαλ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ άγρνπο θαη ηoπ 

γνληθνχ ξφινπ ζε κεηέξεο, αιιά θαη ζε άλδξεο θξαηνχκελνπο, γεγνλφο πνπ αληηθξνχεη ην 

πξνεγνχκελν εχξεκα (Lindquist&Lindquist, 1997), ην νπνίν κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 

κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα (Celinska&Siegel, 2010). 

ε κία έξεπλα  ηεο Fogel (1993) ζε 89 γπλαίθεο πνπ θπνθνξνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπο βξέζεθαλ πςειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

γπλαηθείν πιεζπζκφ ησλ θπιαθψλ, ελψ ηα επίπεδα ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ήηαλ εθάκηιια 

κ‟ εθείλσλ έγθιεηζησλ γπλαηθψλ. Σν πςειά πνζνζηά άγρνπο πνπ βηψλνπλ νη έγθπεο 

γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπο απνξξένπλ απφ ηνλ νινπαγή ραξαθηήξα 

ηεο θπιαθήο (Schroeder&Bell, 2005). Ζ έιιεηςε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ε απνξξένπζα 

απφ ηε θπιαθή αλαζθάιεηα, αιιά θαη ε επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηε θπιαθή, φπσο ε 

αλεπαξθήο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, δπζθνιία πξφζβαζεο ζ‟ απηήλ αλαδεηθλχνπλ 

ηελ εγθπκνζχλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εγθιεηζκνχ έλα ηδηαίηεξν αγρνγφλν γεγνλφο. Ζ 
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έληαζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ γίλεηαη εληνλφηεξε φηαλ αλαγθάδνληαη λα 

απνρσξηζηνχλ ηα παηδηά ηνπο (Schroeder&Bell, 2005). 

Όκσο, θαη ε πγεία ηνπ εκβξχνπ δηαηξέρεη κεγάιν θίλδπλν ιφγσ ηεο θαθήο πνηφηεηα 

ππνδνκψλ ζηηο θπιαθέο θαη ησλ γεληθφηεξσλ πξνβιεκάησλ ηεο θπιαθήο. Αο κελ 

παξαιεθζεί ην γεγνλφο πσο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ησλ ζσθξνληζηηθψλ 

θαηαζηεκάησλ απνηειεί ν ππεξθνξεζκφο απηψλ (Fazel&Baillargeon, 2011. Κνπξάθεο, 

2009. Knight&Plugge, 2005. Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008. Walmsley, 2013). Χο εθ 

ηνχηνπ, ε κεηάδνζε κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ είλαη  κία αλαπφδξαζηε ζπλζήθε, ην νπνίν 

ελέρεη δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηελ πγεία ηνπ θπνθνξνχκελνπ παηδηνχ (Fazel&Baillargeon, 

2011). Δπαθφινπζν ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηε θπιαθή γηα ηηο έγθπεο 

θξαηνχκελεο απνηειεί ν πξφσξνο ηνθεηφο ή ε γέλλεζε ιηπνβαξψλ παηδηψλ, ην νπνίν 

ζπλαξηάηαη ηεο ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ (Bell, Zimmerman, Cawthon, Huebner, Ward, 

&Schroeder, 2004). Δπηπιένλ, ε χπαξμε ςπρνπαζνινγίαο θαη ε ρξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ 

θαίλεηαη φηη επελεξγνχλ κε αξλεηηθφ ηξφπν ζηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ 

(Knight&Plugge, 2005). Χζηφζν, ηα επξήκαηα άιισλ κειεηψλ απνθξνχνπλ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο ηζρπξηζκνχο, θαζψο δηαπηζηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εκεξψλ 

εγθιεηζκνχ θαη ηνπ βάξνπο ηνπ λενγλνχ, ε νπνία απεδφζε ζηελ απνρή ηεο κεηέξαο απφ ηε 

ρξήζε δηάθνξσλ εζηζηηθψλ νπζηψλ (Martin, Kim, Kupper, Meyer, &Hays, 1997. Martin, 

Rieger, Kupper, Meyer, &Qaqish, 1996), ρσξίο, φκσο, λα ζπλππνινγίδεηαη ην παζνγφλν 

πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο.  
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2.2 ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΠΣΨΕΙ ΣΟΤ ΕΓΚΛΕΙΜΟΤ 

χκθσλα κε ηνλ ErvingGoffman (1961) (φπσο αλαθέξεηαη Rubin, 2005), σο άζπιν, 

κεηαμχ άιισλ θαη ε θπιαθή, νξίδεηαη σο "…έλα κέξνο δηακνλήο θαη εξγαζίαο, φπνπ έλαο 

κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ δηαρσξίδνληαη απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δηάγνπλ έλα πεξηνξηζηηθφ θαη απζηεξά δηαρεηξηδφκελν ηξφπν δσήο» 

(ζει.4). Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζχισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο θπιαθήο, 

ζπλίζηαληαη ζηελ έιιεηςε απηνδηάζεζεο, νη θηλήζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ 

πξνδηαγξάθνληαη θαη κεηαθπινχληαηζηε δηθαηνδνζία ηνπ ηδξχκαηνο, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ ηειεπηαίνπ επί ηνπ θξαηνπκέλνπ ή ηνπ αζζελνχο. Σν 

άηνκν πεξηπίπηεη ζε κία θαηάζηαζε εηεξνθαζνξηζκνχ, αθνχ ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο 

επηινγήο αίξεηαη. Δπηπξνζζέησο, έλα άιιν θχξην γλψξηζκα ησλ αζχισλ έγθεηηαη ζηελ 

απνθνπή ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ ππφινηπν θνηλσληθφ ηζηφ. Με βάζε ηελ ζθηαγξάθεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζχισλ, φπσο απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Goffman,γίλεηαη 

εχθνια αληηιεπηφο ν νινθιεξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο, θαη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ηεο 

ν νινπαγήο ραξαθηήξαο θπιαθήο, ελψ ε απνπζία απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ε απφιπηε 

εμάξηεζε απφ ην ίδξπκα είλαη θαηαθαλήο (Goffman, 1961)(φπσο αλαθέξεηαη ζην Rubin, 

2005). 

Ζ θπιαθή ζηεξεί απφ ην άηνκν ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη αλάγθεο 

(Αλδξίηζνπ θαη ζπλ., 1988. Crawley&Sparks, 2006. Ρεγνχηζνπ, 2005), ηα νπνία 

απνιάκβαλε φηαλ ήηαλ ειεχζεξνο. Ο Ignatieff (1978) (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

Αξρηκαλδξίηνπ, 2012), δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά πσο ν θπιαθηζκέλνο είλαη «γπκλφο» ελ 

αληηζέζεη κε ηνλ ειεχζεξν άλζξσπν, πνπ δηαζέηεη έλα «εγγπεηηθφ νπινζηάζην», ελλνψληαο 

ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ σο απφξξνηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θξαηψλ. Ζ απψιεηα, ινηπφλ, 

ησλ δηθαησκάησλζπλάδεη κε ην θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπιαθήο. Ζ θπιάθηζε είλαη 



20 
 
 

ηζνδχλακε ηνπ φξνπ ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη αξρηθά 

απνζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο θαη ζ‟ έλα δεχηεξν επίπεδν πεξηνξηζκέλε ειεπζεξία θηλήζεσλ 

(Αξρηκαλδξίηνπ, 2012). Ζ απψιεηα απηψλ ησλ δηθαησκάησλ θαη δπλαηνηήησλ απνηειεί ηε 

δακφθιεην ζπάζε γηα ηε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ εγθιείζησλ (deViggiani, 2006, 

2007). Σα έξγα ησλ Clemmer (1958) θαη Sykes (1958) (φπσο αλαθέξεηαη ζην deViggiani, 

2007) ζπλεγνξνχλ ππέξ ησλ ςπρνινγηθψλ, θνηλσληθψλθαη ζσκαηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ 

επάγεη ν εγθιεηζκφο. χκθσλα κε ην Sykes (1958) (φπσο αλαθέξεηαη ζην ζηελ 

Αξρηκαλδίηνπ, 2012), ν έγθιεηζηνο πθίζηαηαη κία ζεηξά απφ «δεηλνπάζεηεο» θαηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζηε θπιαθή. Ο φξνο πνπ απερεί πεξηζζφηεξν είλαη «δεηλά ηνπ εγθιεηζκνχ» 

(painsofimprisonment) (Αξρηκαλδξίηνπ, 2012) θαη πεξηγξάθεη απηέο ηηο απνζηεξήζεηο ηνπ 

εγθιείζηνπ, νη νπνίεο έγθεηληαη ζηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο, ζηε ζηέξεζε ηεο απηνλνκίαο, 

ζηε ζηέξεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζηε ζεμνπαιηθή ζηέξεζε θαη ηέινο, ζηε ζηέξεζε ηεο 

αζθάιεηαο (Αξρηκαλδξίηνπ, 2012. deViggiani, 2006, 2007). Οη έγθιεηζηνη ππάγνληαη ζηνλ 

πιήξε έιεγρν ηνπ θαηαζηήκαηνο, ελψ νη θηλήζεηο ηνπο εθπνξεχνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ θπιαθψλ (Stohr&Walsh, 2011). 

Ζ ζηέξεζε ησλ πξνλνκηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή απφ ηελ 

είζνδν ησλ εγθιείζησλζην ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα. Σν άηνκν απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή 

πνπ εηζέξρεηαη ζηε θπιαθή, πεξλά κέζα απφ Καπδηαλά δίθξαλα, θαζψο πθίζηαηαη κία 

ζεηξά απφ ηαπεηλψζεηο, πνπ αλάγνληαη ζε εζηθή θαηάπησζε (Αινζθφθεο, 2013), 

κεηάπησζε ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ, κε θχξηα εθείλε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ θχξνπο 

(Αξρηκαλδξίηνπ, 2000). Πξηλ ηε κεηαθνξά ζην θειί ηνπ, ην άηνκν ππνβάιιεηαη ζε 

ζσκαηηθή έξεπλα γηα πηζαλή θαηνρή παξάλνκσλ νπζηψλ,φπισλ, αιιά θαη άιισλ 

παξάλνκσλ αληηθεηκέλσλ, ηαθηηθή ε νπνίαπαξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε δηαδηθαζίεο 

«ηεξνηειεζηίαο», φπσο απηή ηνπ γάκνπ (Αλδξίηζνπ θαη ζπλ., 1988).Καηά ηε ζσκαηηθή 
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έξεπλα θαη, γεληθφηεξα κε ηελ είζνδν ηνπ εγθιείζηνπ ζην ρψξν ηεο θπιαθήο, ην άηνκν 

έξρεηαη αληηκέησπν κε ηελ θνπιηνχξα ηεο θπιαθήο (Αλδξίηζνπ θαη ζπλ., 1988), ελψ 

ηαπηφρξνλα εθθηλεί θαη ε δηαδηθαζία ηνπ επηθείκελνπ επηειηζκνχ ηνπ -θαηά ηνπο 

Stohr&Walsh (2011)mortification, ελψ θαηά ηελ Αξρηκαλδξίηνπ (2000)degradation- πνπ 

θαηαιήγεη ζηαδηαθά ζηελ «ηδξπκαηνπνίεζε» ηνπο (deViggiani, 2007), φπνπ ην άηνκν 

απνιιχεη ηνπο ξφινπο ηεο θνηλσλίαο θαη πηνζεηεί θαηλνχξηνπο, ελαξκνληζκέλνπο κε ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία εηζέξρεηαη (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000. Stohr&Walsh, 2011). χκθσλα  κε 

ηελ Αλδξίηζνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (1988), έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ λενθεξκέλσλ 

εγθιείζησλ  κλεκφλεπζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζσκαηηθήο έξεπλαο σο έλα ςπρηθφ πιήγκα, 

θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βίσζαλ έληνλα ηελ πιήξε ππνβάζκηζε ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπο 

θαηαμηνπξέπεηαο ηνπο.Μάιηζηα, αλέθεξαλ πσο απνηεινχζε ηα «πξνπχιαηα» πξηλ ηε 

κεηάβαζε ηνπο ζηνλ «θάησ θφζκν» (Αλδξίηζνπ θαη ζπλ., 1988). Χζηφζν,νξηζκέλνη 

ζπγγξαθείο ζεσξνχλ ηελ πξψηε επαθή κε ηελ αζηπλνκία σο απαξρή ηεο απψιεηαο ηνπ 

θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ αηφκνπ (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000), ην νπνίν ελέρεη ζεκαζία γηα ηε 

βειηίσζε ηεο κεηαρείξηζεο ησλ παξαβαηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ αζηπλνκηθψλ.  

Ζ κεηάβαζε απφ ηελ ειεχζεξε δσή ζηνλ εγθάζεηξθην βίν θαη ε βίαηε απνθνπή απφ ην 

θνηλσληθφ πεξίγπξν ππνζηεξίδεηαη φηη απνηειεί έλα ηδηαίηεξα αγρνγφλν θαη ηξαπκαηηθφ 

γεγνλφο γηα ηνπο εγθιείζηνπο (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000.Crawley&Sparks, 

2006.Lindquist&Lindquist, 1997.Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008. Stohr&Walsh, 2011). Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε θπιαθή βηψλνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο θαη 

απφγλσζεο (Lindquist&Lindquist, 1997), ηα νπνία κεηνπζηψλνληαη νξηζκέλεο θνξέο ζε 

απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά (Βαξβαηάθνο, 2012. Ρεγνχηζνπ, 2005).Καηά ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, νη πξψηεο κέξεο εγθιεηζκνχ ζεσξνχληαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

ςπρηθή πγεία ησλ λενεηζαρζέλησλ (Birmingham, 2003. Daniel, 2006. Fazel&Baillargeon, 
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2011. Sakelliadisetal., 2013a, 2013b. WorldHealthOrganization[WHO] 

&InternationalAssociationforSuicidePrevention [IASP], 2007), 

θαζψοπνιιάάηνκααδπλαηψληαολαδηαρεηξηζηνχληνζνθηνπεγθιεηζκνχθαηλαεγθιηκαηηζηνχλζ

ηνπαζνινγηθφπεξηβάιινληεοθπιαθήο (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000. Haney, 2002. Ρεγνχηζνπ, 

2005), πξνβαίλνπλ ζε απφπεηξα απηνθηνλίαο, θπξίσο κε ηε κέζνδν ηνπ 

απαγρνληζκνχ(Birmingham, 2003. Daniel, 2006. Lekka, Argyriou, &Beratis, 2006). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα εξκελεχεηαη σο κία «απειπηζκέλε θξαπγή δηακαξηπξίαο» 

(Γαλδνπιάθε, Κσζηέξε, & Μειάθε, 2008) ή ιεηηνπξγεί σο ηξφπν αλαθνχθηζεο ησλ 

θξαηνπκέλσλ απφ ηελ θαηάζηαζε απειπηζίαο ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη (Ρεγνχηζνπ, 

2005).Αμίδεη, φκσο, λα ζεκεησζεί πσο ε απηνθηνλία δελ είλαη έλα κνλνδηάζηαην θαηλφκελν, 

αιιά απνηειεί κία «ψζκσζε» παξαγφλησλ, φπσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ, 

πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ απηνθηνληψλ, νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα (WHO&IASP, 2007), κε 

πξνεμέρνληα παξάγνληα ηελ χπαξμεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο (Birmingham, 2003. Daniel, 

2006).  Σέινο, κία άιιε ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ 

εγθιεηζκνχ απνηειεί ην «ζχλδξνκν ηνπ παγψκαηνο». Οη έγθιεηζηνη ζ‟ απηήλ ηελ 

πεξίπησζε εθδειψλνπλ κία ζπλαηζζεκαηηθή ςπρξφηεηα, θαζψο δελ δηαθαηέρνληαη ή δελ 

εθθξάδνπλ θαλέλα ζπλαίζζεκα (Ρεγνχηζνπ, 2005). 

Χζηφζν, ε απηνθηνλία θαη γεληθφηεξα νη απφπεηξεο απηνθηνλίαο δελ απνηεινχλ ηελ 

θχξηα αηηία ζαλάηνπ κφλν ζηνλ πιεζπζκφ ησλ λενεηζαρζέλησλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

εξεπλψλ έρεη θαηαδείμεη ηελ απηνθηνλία σο ηελπξψηε αηηία ζαλάηνπ ζηηο θπιαθέο (Fazel & 

Baillargeon,2011. Wayetal., 2005, φπσο αλαθέξεηαη ζην Sakelliadisetal., 2013b), ελψ ε 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία δηελεξγνχληαη νη απηνθηνλίεο απνδεηθλχεηαη φηη είλαη κεγαιχηεξε 

απ‟ εθείλε ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Birmingham, 2003. Fotiadou, Livaditis, Manou, 

Kaniotou, & Xenitidis, 2006). Σα επξήκαηα απηά ζπλάδνπλ θαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ 



23 
 
 

ειιεληθψλ θπιαθψλ (Spinellis&Themeli, 1997) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνSakelliadisetal., 

2013b). πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε Spinellis&Themeli (1997) (φπσο αλαθέξεηαη 

ζηεLekkaetal., 2006) θαηά ηελ πεξίνδν 1977-1996 o δείθηεο απηνθηνληψλ ζηα ειιεληθά 

θαηαζηήκαηα θξάηεζεο είλαη 112 αλά 100.000 εγθιείζησλ, αξθεηά πςειφο γηα ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα.  

ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, νη πξφζθαηνη απνθπιαθηζζέληεο, νη γπλαίθεο, νη 

αλήιηθνη παξαβάηεο, νη βαξππνηλίηεο, νη ππφδηθνη, νη ςπρηθά αζζελείο ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα απφπεηξα 

απηνθηνλίαοή πξνζπάζεηα απηνηξαπκαηηζκνχ, ζπγθξηηηθά κ‟ άιινπο πιεζπζκνχο 

θξαηνπκέλσλ (Daniel, 2006.Fotiadouetal., 2006. Fazel & Baillargeon, 2011. Pratt, Appleby, 

Piper, &Webb, 2010. Senioretal., 2007. WHO&IASP, 2007). πγθεθξηκέλνη ρψξνη, φπσο ε 

απνκφλσζε, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξίνδνη, φπσο ε λχρηα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη αλεπαξθέο, ελψ ηα αηζζήκαηα απφγλσζεο 

επηηείλνληαη, ππξνδνηνχλ ηηο απφπεηξεο απηνθηνλίαο ησλ θξαηνπκέλσλ (Daniel, 2006. 

WHO&IASP, 2007). Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πξφιεςεο ηεο απηνθηνλίαο ζηα ζσθξνληζηηθά 

θαηαζηήκαηα, φπσο ζπλερήο επίβιεςε ηνπο ζε εηδηθνχο ρψξνπο, απέβεζαλ ελ κέξεη 

αηειέζθνξεο, θαζψο ηα πνζνζηά απηνθηνλίαο εμαθνινπζνχλ λα θπκαίλνληαη ζε πςειέο 

ηηκέο (Senioretal., 2007).  

Καη‟ αληηζηνηρία κε ηνπο λενεηζαρζέληεο, θξίζηκνη παξάγνληεο γηα απφπεηξα ή ηέιεζε 

απηνθηνλίαο ζεσξνχληαη ε χπαξμε απηνθηνληθψλ ηδεαζκψλ, ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, 

δπζιεηηνπξγηθή νηθνγέλεηα, ηζηνξηθφ θαηάρξεζεο νπζηψλ, αιιά θαη ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ 

θξαηνχκελνπ (Fazel&Danesh, 2002. Lekkaetal., 2006. Sakelliadisetal., 2013a.WHO&IASP, 

2007).Σέινο, ην πξφβιεκα ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ, πνπ αλάγεηαη ζηνλ 

ππεξθνξεζκφ ηνπο δηαθαίλεηαη φηη ππεηζέξρεηαη ζην δήηεκα ησλ πςειψλ πνζνζηψλ 
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απηνθηνλίαο (Daniel, 2006. Sakelliadisetal., 2013a. WHO&IASP, 2007). Ζ δηαπίζησζε 

απηή αληαλαθιάηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν δείθηεο απηνθηνλίαο είλαη ρακειφηεξνο ζε 

θπιαθέο κε κηθξφ πιεζπζκφ, φπσο νη αγξνηηθέο θπιαθέο ζπγθξηηηθά κε εθείλεο, ησλ 

νπνίσλ ν πιεζπζκφο είλαη πςειφο (Spinellis&Themeli, 1997) (φπσο θαηαγξάθεηαη ζην 

Cheliotis, 2012). Οη παξαηεξήζεηο απηέο ελέρνπλ ζεκαζία  γηα ηελ εγράξαμε κίαο 

πξνιεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο απηνθηνλίαο ζηα πιαίζηα ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ 

(Daniel, 2006, 2007.Fazel & Baillargeon, 2011.Lekkaetal., 2006. Sakelliadisetal., 2013a . 

Senioretal., 2007. WHO&IASP, 2007).  

Χζηφζν, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε λα ηνληζηεί πσο ε χπαξμε αζαθεηψλ ή 

παξαιείςεσλ  ζηελ θαηαγξαθή ησλ πνζνζηψλ απηνθηνληψλ, ειινρεχνπλ ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ εξεπλψλ, θαζψο παξαπνηνχληαη ηα δεδνκέλα (Θεκειή, 2000, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Γαλδνπιάθε θαη ζπλ., 2008). Γηα παξάδεηγκα, κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ ηνπ 

ζσθξνληζηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ νθείιεηαη ζε απηνθηνλία είηε επηζθηάδεηαη ε αηηία 

ζαλάηνπ(θαηαγξάθεηαη ζηα αξρεία «βξέζεθε λεθξφο») είηε εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία «γηα 

άγλσζηνπο ιφγνπο» (Spinellis&Themeli, 1997) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Cheliotis, 2012), κε 

απνηέιεζκα λα κελ απνηππψλνληαη κε αθξίβεηα νη δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ 

(Cheliotis, 2012).Μάιηζηα, γηα ηελ θαηαγξαθή αφξηζησλ ελδείμεσλ σο πξνο ηελ αηηία 

ζαλάηνπ ησλ θξαηνπκέλσλθαη ηε γεληθφηεξε ηάζε ησλ αξρψλ λα επαλαπαχνληαη ζηα 

θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία -αλάινγν ηεο παξνηκίαο «ππφ ηνπ καλδξαγφξα θαζεχδεηλ»- ρσξίο 

λα πξνβαίλνπλ ζε νπζηψδε έξεπλα γηα ηηο ζπλζήθεο ζαλάηνπ, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αλζξψπσλ έρεη εθδψζεη πνηληθέο θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο κε ηελ θαηεγνξία ηεο παξακέιεζεο ηνπ θξαηηθνχ θαζήθνληνο δηεξεχλεζεο ησλ 

αηηηψλ ζαλάηνπ ησλ εγθιείζησλ ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο (Γαληάξεο, 2008). Σν 

θαηλφκελν, φκσο, απηφ επηδέρεηαη πνιιέο εξκελείεο, φπσο ε απνζηψπεζε ησλ απηνθηνληψλ 
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πνπ ηεινχληαη απφ καχξνπο γηα απνθπγή αγσγήο (Daniel, 2006), ρσξίο, φκσο, λα είλαη ε 

θχξηα πξνβαιιφκελε αηηία. 

Άιιν έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ ζπλαληάηαη ζηηο θπιαθέο απνηεινχλ ηα πςειά πνζνζηά 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (Birmingham, 2003.Daniel, 2007. Fazel&Danel, 2002. Fotiadouetal., 

2006. Zlotnick, Clarke, Friedmann, Roberts, Sacks, &Melnick, 2008). 

εκηααλαζθφπεζεησλFazelθαηDanel (2002) 

γηαηαπνζνζηάςπρηθψλδηαηαξαρψλζεζσθξνληζηηθνχοπιεζπζκνχοαπφδψδεθαρψξεο βξέζεθε 

πσο ν επηπνιαζκφο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ήηαλ κεγαιχηεξνο ζε θπιαθηζκέλνπο απ‟ 

εθείλνλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Οη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο εληνπίζζεθαλ ζηηο ςπρσηηθέο 

δηαηαξαρέο θαη ηε κείδνλνο θαηάζιηςε (δχν έσο ηξεηο θνξέο πςειφηεξα ηα πνζνζηά ζηνπο 

εγθιείζηνπο), αιιά θαη ζηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (έσο δέθα θνξέο κεγαιχηεξα ηα 

πνζνζηά). Σα επξήκαηα ηεο αλαζθφπεζεο απηήο επαιεζεχνληαη θαη απφ κεηαγελέζηεξεο 

έξεπλεο (Birmingham, 2003. Fotiadouetal., 2006).  

Σα πςειά πνζνζηά ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνπο ζσθξνληζηηθνχο 

πιεζπζκνχο ελδέρεηαη λα νθείινληαη είηε ζε πξνδηάζεζε αλάπηπμεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο, ε 

νπνία εθδειψλεηαη ιφγσ ηνπ παζνινγηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο θπιαθήο είηε ζε 

πξνυπάξρνπζα δηαηαξαρή, ε νπνία εληείλεηαη ζην ρψξν ηεο θπιαθήο ιφγσ ησλ 

πθηζηάκελσλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ (Αξρηκαλδξίηνπ, 

2000. Γαλδνπιάθε θαη ζπλ., 2008). Με βάζε ηα πξνεγνχκελα, κπνξεί λα ζπλαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα πσο ε ηδξπκαηηθή δηαβίσζε ππνβνεζά ηελ αλάπηπμε ή ηελ επηδείλσζε ησλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, θαηαδεηθλχνληαο ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

θπιαθήο ζηε ςπρηθή πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ (deViggiani, 2006). 

Δηδηθή κλεία, φκσο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ χπαξμε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

αλαθνξηθά κε ηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ εγθιεηζκνχ. Έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη πσο 
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νη γπλαίθεο θξαηνχκελεο ρξήδνπλ κεγαιχηεξεο ςπρηαηξηθήο αγσγήο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

άλδξεο θξαηνχκελνπο (Lindquist&Lindquist, 1997. Zlotnicketal., 2008). χκθσλα, ινηπφλ, 

κε ηνλ Zlotnick θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2008) δηαηαξαρέο, φπσο θαηάζιηςε, 

Μεηαηξαπκαηηθή Γηαηαξαρή Άγρνπο, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, αγρψδεηο δηαηαξαρέο 

απαληψληαη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηηο γπλαίθεο  ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο 

θξαηνχκελνπο. Μία πηζαλή εξκελεία ηεο απφθιηζεο ζηα πνζνζηά ησλ δηαηαξαρψλ έγθεηηαη 

ζε ελδερφκελε χπαξμε πξνεγνχκελνπ ηζηνξηθνχ παηδηθήο θαθνπνίεζεο (Zlotnicketal., 

2008) ή ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαηνπκέλσλ (Lindquist&Lindquist, 1997). 

Σέινο, ζε κία αλαζθφπεζε ησλ Fazel θαη Baillargeon (2011) γηα ηελ πγεία ησλ 

θξαηνπκέλσλ δηαπηζηψζεθε πσο νη θξαηνχκελεο κηθξήο ειηθίαο δηαθαηέρνληαλ απφ 

κεγαιχηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο ζπγθξηηηθά κ‟ ελήιηθεο θξαηνχκελεο. 

Σέινο, ζηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ επάγεη ν εγθιεηζκφο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ 

άιισλ πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν (Αινζθφθεο, 2013. Cope, 2003. Γαλδνπιάθε θαη ζπλ., 

2008), ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο, φπσο θαξδηαθά πξνβιήκαηα, απψιεηα βάξνπο θαη 

φξεμεο, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, επεξεζηζηφηεηα, ςπρνθνηλσληθή επηβξάδπλζε, ρακειή 

ζπγθέληξσζε (Γαλδνπιάθε θαη ζπλ., 2008. Pinesse, Furegato,&Santos, 2010) θαη απάζεηα 

(Αξρηκαλδξίηνπ, 2000). Χζηφζν, ε εθδήισζε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί 

παξάκεηξνο ηεο έιιεηςεο ςπραγσγηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο απνπζίαο 

θαηάιιεισλ ππνδνκψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ, ηα νπνία εληζρχνπλ ηελ έληαζε 

απηψλ ησλ ζπκπησκάησλ θαη ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηε κεηέπεηηα επαλέληαμε ησλ 

θξαηνπκέλσλ (Αινζθφθεο, 2013).ηελ έξεπλα ηεο Γαλδνπιάθεο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο 

(2008) ζηε θπιαθή ηεο Νέαο Αιηθαξλαζζνχ ζηελ Κξήηε, δηαπηζηψζεθε πσο ην βαζηθφηεξν 

θίλεηξν γηα εξγαζία ζηε θπιαθή ήηαλ γηα λα «πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο». 
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Καζίζηαηαη αλαγθαίν ζ‟ απηφ ην ζεκείν ε παξαηήξεζε πσο ε πνξεία ησλ αξλεηηθψλ 

ζπκπησκάησλ, φπσο άγρνο, δπζθνξία, πνπ ζπλαληψληαη ζηνπο θξαηνχκελνπο έρεη ηε κνξθή  

θακπχιεο U. πγθεθξηκέλα, ε έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ απηψλ είλαη πςειή ζην αξρηθφ 

ζηάδην ηνπ εγθιεηζκνχ, ζπλνδεχεηαη απφ κηα θαζνδηθή πνξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηηζείζαο πνηλήο, αθνχ ην άηνκν έρεη απνιέζεη θάζε έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο θαη έρεη 

ζπληαπηηζηεί άξδελ κε ηελ θνηλσλία ηεο θπιαθήο θαη ηέινο, θαηά ηε δηαδηθαζία 

απνθπιάθηζεο ηνπ θξαηνχκελνπ ιακβάλεη ρψξα ε επαλεκθάληζε ησλ αξλεηηθψλ απηψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο νη πξννπηηθέο επαλφδνπ πξντδεάδνληαη άδειεο  (Κνπιηεξάθεο, 

2006). Ζ εκθάληζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ πξηλ ηελ απνθπιάθηζε ηνπ θξαηνχκελνπ 

είλαη επξέσο γλσζηφ θαη σο «ππξεηφο ηεο Πχιεο». Σν ζχλδξνκν απηφ πεξηιακβάλεη 

δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, ελψ πθέξπεη ν θίλδπλνο γηα εκθάληζε 

ππνκαληαθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Μπξζηάδε, 2014). Ζ παξαηήξεζε απηή ελέρεη ζεκαζία γηα 

ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ θξαηνπκέλσλ. 

 

2.2.1 ΙΔΡΤΜΑΣΟΠΟΙΗΗ 

Ζ επηβίσζε ζην παζνγφλν πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο απνηειεί έλα δχζθνιν εγρείξεκα 

(Haney, 2002). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θπιαθηζκέλσλ επηζηξαηεχνληαη κία ζεηξά απφ 

κεραληζκνχο άκπλαο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ θαηλνχξην ηνπο ξφιν, απηφ ηνπ 

θπιαθηζκέλνπ. χκθσλα κε ηνλ Goffman (1994) (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Αξρηκαλδξίηνπ, 

2000), νη ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο ζπληζηνχλ αηνκηθνχο ηξφπνπο εμνηθείσζεο κε ηηο 

πθηζηάκελεο ζπλζήθεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο ζπλίζηαληαη ζηελ 

«ηαθηηθή ηεο θαηαζηαζηαθήο απφζπξζεο», θαηά ηελ νπνία ην άηνκν απνμελψλεηαη απφ ην 

ππφινηπν πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο. Μία άιιε ζηξαηεγηθή πξνζαξκνγήο απνηειεί ε 

«επνίθηζε», θαηά ηελ νπνία ην άηνκν εθζεηάδεη ηε δσή ζηνλ έμσ θφζκν. Σέινο, δχν άιιεο 
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αληίξξνπεο ηαθηηθέο απνηεινχλ ε «αδηάιιαθηε γξακκή» θαη ε «κεηαζηξνθή», θαηά ηηο 

νπνίεο έγθιεηζηνο επηδίδεηαη ζε έληνλεο δηελέμεηο κε ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

θπιαθήοή ζπκκνξθψλεηαη απφιπηα κε ηηο ππνδείμεηο απηνχ, αληηζηνίρσο (Αξρηκαλδξίηνπ, 

2000). OGoffman (1994) (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Αξρηκαλδξίηνπ, 2000)εθθέξεη ηελ άπνςε 

πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγθιείζηνπ, θπξίσο, δξνκνινγείηαη απφ ζπγθπξηαθέο ζπλζήθεο θαη 

απνβιέπεη ζηε δηαθπγή ηνπ θηλδχλνπ θαη ζηε δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο, φπσο  

απνθαιείηαη ε ηαθηηθή «λα ηε βγάδεηο θαζαξή» (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000). 

Χζηφζν, ην εχξνο ησλ πξαθηηθψλ πνπ κεηέξρεηαη ν έγθιεηζηνο γηα ηελ ππέξβαζε ησλ 

επαπεηινχκελσλ θηλδχλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο θπιαθήοδελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο 

κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο ηνπ Goffman (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000). Ζ απφιπηε εμάξηεζε απφ 

ην ζχζηεκα θαη ηε δνκή ηεο θπιαθήο απνηειεί έλα ζπλήζεο ηξφπν πξνζαξκνγήο. Σν άηνκν 

ππνηάζζεηαη πιήξσο ζηε θπιαθή, ρσξίο λα δηακαξηχξεηαη. Ζ απψιεηα ηνπ 

απηνθαζνξηζκνχ αληαλαθιάηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ιήςε απνθάζεσλ δελ γίλεηαη απφ ηνλ 

ίδην(Αξρηκαλδξίηνπ, 2000. Crawley&Sparks, 2006. Haney, 2002). Ζ θπιαθή 

εμαλδξαπνδίδεη ηνπο θξαηνχκελνπο, νη νπνίνη δέρνληαη θαη πθίζηαληαη άθξηηα ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ ππνβίβαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο απφ ηνπο ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο 

(Κνπξάθεο, 2005). Σν άηνκν ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο θπιαθήο 

(Crawley&Sparks, 2006), ελψ ν ξφινο ηνπ είλαη παζεηηθφο ή ηππηθφο, επηδεηθλχνληαο ηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο «θαινχ θξαηνχκελνπ» (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000). Καζίζηαηαη αλαγθαία ε 

επηζήκαλζε ε πσο ε πνηλή θπιάθηζεο ζηηο πξψηκεο κνξθέο ηεο είρε ζπλδεζεί κε ηελ 

κεηάπησζε ηνπ αηφκνπ ζε κία κνξθή δνπιείαο (Αξρηκαλδξίηνπ, 2012). Ζ απηή επζηαζεί ζε 

θάπνην βαζκφ, εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηνλ εμηζσηηζκφ ηεο θπιάθηζεο κε ηνλ ηξφπν 

επηβνιήο ηεο «σο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλή». ηε βάζε απηήο ηεο δηαπίζησζεο είλαη 

ακηγψο αλακελφκελνο ν εηεξνθαζνξηζκφο ηνπ θξαηνχκελνπ.  
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Άιινη ηξφπνη πξνζαξκνγήο ζπλίζηαληαηζηελ ππεξεπαγξχπλεζε, δπζπηζηία θαη 

θαρππνςία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Haney, 2002). Σν εγθιεκαηνγφλν πεξηβάιινλ ηεο 

θπιαθήο (έθζεζε βίαο, ζπκαηνπνίεζε) γελλά κία θαηλνχξηα θνηλσλία θξαηνπκέλσλ, ε 

νπνία δηέπεηαη απφ αμίεο θαη θαλφλεο πνπ αθίζηαληαη απηψλ ηεο ειεχζεξεο θνηλσλίαο 

(Αξρηκαλδξίηνπ, 1994, 2000, 2012. deViggiani, 2006, 2007). Οη επάισηνη ζεσξνχληαη 

αδχλακνη θαη ζπρλά πθίζηαληαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πην πςειά ζηελ ηεξαξρία 

θξαηνπκέλσλ(Αξρηκαλδξίηνπ, 2000. deViggiani, 2006, 2007 . Haney, 2002). Ζ επηβίσζε ζ‟ 

απηήλ ηελ θαηλνχξηα θνηλσλία πξνυπνζέηεη ηελ ζπλερή «δηαηήξεζε κίαο ζέζεο κάρεο» θαη 

ηελ πηνζέηεζε ελφο «πξνζσπείνπ»κε δεδνκέλν φηη ε επαισηφηεηα ππνδειψλεη αδπλακία 

θαη θαη‟ επέθηαζε εθκεηάιιεπζε απφ ηνπο πην «δπλαηνχο» ηεο θπιαθήο (Αινζθφθεο, 

2013).  

Οκνίσο κε ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε, νη θξαηνχκελνη «εθπαηδεχνληαη» θαηά θάπνην 

ηξφπν ζηελ απφθξπςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπο, ψζηε ε αρίιιεηνο 

πηέξλα ηνπο λα κελ κεηαηξαπεί ζε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000. 

Haney, 2002). Ζ αλάπηπμε κίαο δηηηήο πξνζσπηθφηεηαο («είλαη θαη θαίλεζζαη»)είλαη 

θαηαθαλήο ζε θξαηνχκελνπο θαη νδεγεί ζε αιινηξίσζεηεο πξνζσπηθφηεηα ηνπο, ελψ 

παξάιιεια απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ επαλέληαμε ηνπο (Αινζθφθεο, 2013). Απφξξνηα ηεο 

ππεξβνιηθήο πξνζπάζεηαο γηα ραιηλαγψγεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί ε απνμέλσζε 

θαη ςπρνινγηθή απνζηαζηνπνίεζε (Haney, 2002), αιιά θαη ε δπζθνιία ζχλαςεο ζρέζεσλ  

κεηά ηελ απνθπιάθηζε ηνπο (Αινζθφθεο, 2013).  

Ζ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη απφζπξζε ζπκβάιιεη ζηνλ εγθιηκαηηζκφ ησλ θξαηνπκέλσλ 

ζην πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο. Οξηζκέλνη θξαηνχκελνη απνκνλψλνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

απνθεχγνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ππφινηπνπο θξαηνπκέλνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 
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απηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζαξκνγήο ζπλαληψληαη θπξίσο ζε κεγάιεο ειηθίαο 

θξαηνχκελνπο, ελψ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε θαηάζιηςε (Haney, 2002).  

Ζ πηνζέηεζε ησλ άηππσλ θαλφλσλ εθκεηάιιεπζεο  πνπ αλεπξίζθνληαη ζηελ θνπιηνχξα 

ηεο θπιαθήο απνηειεί έλα ζχλεζεο ηξφπν πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο 

(Haney, 2002). ην ζπγθεθξηκέλν κεραληζκφ εμνηθείσζεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο, 

ην άηνκν απνδέρεηαη θαη εζσηεξηθεχεη θαλφλεο θαη αμίεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ηελ θνηλσλία 

ηεο θπιαθήο, ηα νπνία φκσο αλαπφθεπθηα νδεγνχλ ζε κία αζπλείδεηε απνδνρή ηεο 

απνξξένπζαο ηδηφηεηαο, απηή ηνπ εγθιεκαηία (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000. Haney, 2002). Χο 

ζπλέπεηα ηεο πξνζρψξεζεο ζηνηρείσλ ηεο ππνπνιηηηζκηθήο  θνπιηνχξαο ηεο θπιαθήο ζηελ 

θαηλνχξηα ηαπηφηεηα ηνπ θξαηνχκελνπ απνηειεί ε εκβάζπλζε ζηελ «ηεγρνγλσζία ηνπ 

εγθιεκαηείλ»(Κνπξάθεο, 2005)θαη θαη‟ επέθηαζε ε κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ γηα 

επαλέληαμε ζηελ θνηλσλία (Αινζθφθεο, 2013. Κνπξάθεο, 2005). 

Σέινο, ε επίδξαζε ηεο θπιαθήο αληαλαθιάηαη απφ ηε ρακειή απηνεθηίκεζε ηνπ 

θξαηνχκελνπ (Haney, 2002). Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπο πθίζηαηαη κία δηαξθή ππνβάζκηζε, ε 

νπνία εθθηλεί απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηε θπιαθή (Αλδξίηζνπ, 

1988). Ζ κεηαρείξηζε ησλ  θξαηνπκέλσλ απφ ηε πιεπξά ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ 

αληηπαξαβάιιεηαη πνιιέο θνξέο κ‟ εθείλε πξνο ηα κηθξά παηδηά (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000). Μ‟ 

άιια ιφγηα, ε πιεηνλφηεηα ησλ θξαηνχκελσλ αληηκεησπίδνληαη απφ ην θπιαθηηθφ 

πξνζσπηθφ φρη σο ελήιηθεο, αιιά σο «παηδηά», ην νπνίν νδεγεί ζε ρακειή απηαμία (Haney, 

2002). 

Οη αλαθεξφκελνη κεραληζκνί πξνζαξκνγήο απνηεινχλ ζπληζηψζεο ελφο πην γλσζηνχ 

ζπλδξφκνπ πνπ εθδειψλεηαη ζηα νινπαγή ηδξχκαηα, απηφ ηεο «ηδξπκαηνπνίεζεο» ή 

«ηδξπκαηηζκνχ» (Haney, 2002. Γαλδνπιάθε θαη ζπλ., 2008). Ο φξνο απηφο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Clemmer(1940) (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
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Αξρηκαλδξίηνπ, 2000) θαη αληαλαθιά ηελ «αθνκνίσζεζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ 

ησλ θαλφλσλ, ησλ εζηθψλ επηηαγψλ θαη ηεο γεληθφηεξεο θνπιηνχξαο ηνπ ζσθξνληζηεξίνπ, ην 

νπνίν ζπλεπάγεηαη ελίζρπζε ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δηεχξπλζε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο ηνπ θξαηνχκελνπ» (ζει. 92). χκθσλα κε ηελ Σζαιίθνγινπ (1989) (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηε Γαλδνπιάθε θαη ζπλ., 2008) σο «ηδξπκαηηζκφο» λνείηαη ην ζχλδξνκν, ηνπ 

νπνίνπ ηα ζπκπηψκαηα ζπλδένληαη κε δπζιεηηνπξγίεο ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηεο 

αληίιεςεο, ηεο θηλεηνπνίεζεο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

ε κία έξεπλα ησλ Clawleyθαη Sparks (2006) ζε ειηθησκέλνπο άλδξεο (άλσ ησλ 65 εηψλ) 

νη νπνίνη είηε είραλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο θπιάθηζεο γηα πξψηε θνξά είηε εμέηηαλ 

καθξνρξφληεο πνηλέο, δηαπηζηψζεθε ην εμήο νμχκσξν: νξηζκέλνη εξσηεζέληεο πνπ εμέηηαλ 

καθξφρξνλεο πνηλέο,  πξνζέδηδαλ ζηε θπιαθή ηελ ηδηφηεηα ηνπ «ζπηηηνχ», ελψ ε ηδέα ηεο 

απνθπιάθηζεο δηέγεηξε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα εμαηηίαο ηνπ ελδερφκελνπ απνρσξηζκνχ 

ηεο ησξηλήο «νηθία ηνπο». Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη άξδελ ηελ επίδξαζε ηεο θπιαθήο 

ζηε ςπρνζχλζεζε ηνπ θξαηνχκελνπ θαη ηε ζπληέιεζε ηεο πιήξεο ηδξπκαηνπνίεζεο ηνπ 

αηφκνπ. Χζηφζν, γηα άιιε κία θνξά θαζίζηαηαη αλαγθαίν ε αλαθνξά ζην γεγνλφο πσο 

επαθίεηαη ζην ίδην ην άηνκν ν βαζκφο πηνζέηεζεο ησλ άηππσλ θαλφλσλ ηεο θπιαθήο ή ν 

βαζκφο εμάξηεζεο ηνπ απ‟ απηή (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000. Clawley&Sparks, 2006). 

Δλ νιίγνηο, ε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή ζπλεπάγεηαη ζηεξήζεηο ζεκειησδψλ 

αλαγθψλ θαη δηθαησκάησλ, αιιά θαη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο είλαη 

κε αλαζηξέςηκεο. Ζ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο θπιαθέο (ππεξθνξεζκφο, 

άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παγίσζε δπζιεηηνπξγηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη κεραληζκψλ πξνζαξκνγήο ζηε θπιαθή σο απφξξνηα ηεο 

ππνπνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο απνηειεί ζεκαληηθφ θξαγκφ ζηελ αλακφξθσζε ηνπ αηφκνπ 
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θαη ζε ηειηθφ βαζκφ ζηελ απνθπγή ηέιεζεο λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ, αιιά θαη ζηελ 

επαλέληαμε ηνπ ζηελ θνηλσλία. 

 

2.3  Η ΤΠΟΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΗ ΥΤΛΑΚΗ 
 Απφ ηε ζθηαγξάθεζε ηεο πξνθχπηνπζαο απφ ηε θπιαθή ςπρνινγηθήο επηβάξπλζεο 

ηνπ θξαηνχκελνπ δελ ζα πξέπεη λα παξαιεηθζεί ε αλαθνξά ζηε ιεγφκελε ππνθνπιηνχξα 

ηεο θπιαθήο. χκθσλα κε ηελ Αλδξίηζνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (1988) «ε θνηλσλία ησλ 

εγθιείζησλ γελλά ππνπνιηηηζκηθέο νκάδεο κε δηθέο ηνπο αμίεο θαη ξφινπο δηαθνξεηηθνχο απφ 

ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. Οη αμίεο απηέο θαη νη ξφινη επηβάιινληαη ζηνπο ινηπνχο 

θξαηνπκέλνπο, πνιιέο θνξέο κάιηζηα θαη κε ηε ρξήζε βίαο» (ζει. 287). Οη θξαηνχκελνη 

επσκίδνληαη θαηλνχξηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο σο απνηέιεζκα ηεο ηδξπκαηηθήο δηαβίσζεο, 

νη νπνίεο απνηεινχλ ηε θαηλνχξηα ηνπο ηαπηφηεηα, άξδελ δηαθνξνπνηεκέλε απφ ηελ 

εμστδξπκαηηθή (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000). Ζ θαηλνχξηα απηή ηδηφηεηα ηνπ θξαηνχκελνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε ελφο θαηλνχξηνπ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο, φπσο ρξήζε ηδηφηππσλ 

ιέμεσλ, ληχζηκν, ν νπνίνο, φκσο, δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ νκνίσλ 

(Αξρηκαλδίηνπ, 1994). Δπηπιένλ,  ν άηππνο θαλφλαο ηεο θπιαθήο επηηάζζεη πεηζαξρία θαη 

ππαθνή ζε ππνπνιηηηζκηθέο νκάδεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ςειά ζηελ ηεξαξρία ησλ νκάδσλ 

ηεο θπιαθήο (Αλδξίηζνπ θαη ζπλ., 1988. Αξρηκαλδξίηνπ, 2000. Crewe, 2005). 

Ζ δεκηνπξγία νκάδσλ ζηε θπιαθή απνηειεί θαηάζηαζε πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα απνδνρή (deViggiani, 2007). Ζ θνηλσλία ηεο 

θπιαθήο ιεηηνπξγεί σο «αληίδνην» ζηνλ εμνβειηζκφ ησλ παξαβαηψλ απφ ηελ θνηλσλία. 

χκθσλα κε ηελ Αξρηκαλδξίηνπ (2000), ε ζπκκφξθσζε ησλ θξαηνπκέλσλ κε ηελ ηδενινγία 

ηεο θνπιηνχξαο ηεο θπιαθή πεγάδεη απφ ηελ θαηαλαγθαζηηθή επηινγή «λα απνξξίςεη 

απηνχο πνπ ηνλ απνξξίπηνπλ θαη φρη ηνλ εαπηφ ηνπ», πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη.  
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Υαξαθηεξηζηηθφ αθφκα ηεο θνηλσλίαο ησλ θπιαθψλ είλαη ην αγεθχξσην ράζκα κεηαμχ 

απηνχ δίπνινπ θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ- θξαηνχκελνη. Οη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη 

κεηέξρνληαη ηελ άληζε θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο κε ζθνπφ ηελ επηβνιή ηεο πεηζαξρίαο, ην 

νπνίν νδεγεί ζε πεξηζηαηηθά βίαο (HumanRightsWatch, 2015). Δπηπιένλ, ε έθξπζκε ζρέζε 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν νκάδσλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο (Αξρηκαλδξίηνπ, 1994).  

 

2.3.1 ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΨΝ ΟΤΙΨΝ 

Σν δήηεκα ησλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ (παξάλνκσλ θαη κε) ζηηο θπιαθέο απνηειεί έλα 

ζέκα πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ.Αθελφο ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα(Birmingham, 2003.Μπνπγάδε, 

2010. Cheliotis, 2012. Fazel&Bailargeon, 2011. Κνπξάθεο, 2006α), αθεηέξνπκε αθνξκή 

ηνπ ηξφπνπ δηαθίλεζεο ησλ λαξθσηηθψλ κέζα ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα (Αλδξίηζνπ 

θαη ζπλ., 1988. Cheliotis, 2012. Crewe, 2005, 2006), αιιά θαη ηε ζηάζε ησλ 

ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλζην γεγνλφο απηφ (Keene, 1997). ηελ αλαζθφπεζε ησλ 

Fazelθαη Baillargeon (2011), δηαπηζηψζεθε πσοπεξίπνπ ην 10–48% ησλ αλδξψλ 

θξαηνπκέλσλ θαη ην 30–60% ησλ γπλαηθψλ θξαηνπκέλσλ είλαη εμαξηεκέλν απφ ηηο νπζίεο. 

Ζ ππφζεζε πνπ πξνβάιιεη ηε θπιαθή σο ηφπν απνρήο απφ ηηο νπζίεο, αληηθξνχεηαη απφ ην 

πιήζνο ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ ζηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα (Cope, 2003. Γαλδνπιάθε 

θαη ζπλ., 2008). 

πζζσξεπκέλα ζηνηρείαεξκελεχνπλ ηε ρξήζε νπζηψλ ζην ρψξν ηεο θπιαθήοσο κία 

κέζνδνο εμνκάιπλζεο ησλ ζπκπησκάησλ άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, πνπ πξνθαιεί ν 

εγθιεηζκφο (Αλδξίηζνπ θαη ζπλ., 1988. Cope, 2003. Γαλδνπιάθε θαη ζπλ., 2008).Ζ 

θαηαθπγήζηηο νπζίεο ιεηηνπξγεί σο αληίβαξν ζηε ςπρηθή νδχλε πνπ βηψλνπλ νη 
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θξαηνχκελνη. Αδπλαηψληαο λα κπεζνχλ πιήξσο ζηνλ θαηλνχξην ηξφπν δσήο θαη λα 

απνδερηνχλ ηνλ θαηλνχξην ηνπο ξφιν, απηνχ ηνπ εγθιεκαηία (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000), νη 

έγθιεηζηνη επηδίδνληαη ζηε ρξήζε νπζηψλ γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο 

ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπο (Αλδξίηζνπ θαη ζπλ., 1988). Ζ Cope (2003) ζηελ έξεπλα ηεο ζε 30 

λεαξνχο θξαηνχκελνπο ζε κία θπιαθή αλειίθσλ, ζπλέδεζε ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηνπ 

ρξφλνπ κε ηελ πηνζέηεζε παξεθθιηηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ 

θαηάρξεζε νπζηψλ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ ίδηα ε αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ παχεη λα 

πθίζηαηαηζηε θπιαθή, θαζψο νη θξαηνχκελνη ζπλεηδεηά πξνζπαζνχλ λα αλαραηηίζνπλ ηελ 

αληηθεηκεληθή ξνή ησλ πξαγκάησλ κέζσ ηεο ρξήζεο νπζηψλ. Ζ αδπλακία ειέγρνπ ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζηε θπιαθή 

(ζπλσζηηζκφο, ζφξπβνο) σζνχλ ηνπο θξαηνχκελνπο λα πξνζθχγνπλ ζηηο νπζίεο γηα λα 

επσθειεζνχλ, πιένλ,απφ ηηο θαηαζηαιηηθέο θαη φρη ηηο «ςπραγσγηθέο» ηνπο ηδηφηεηεο. Καηά 

ζπλέπεηα, νη νπζίεο απνηεινχλ δίαπινο δηαθπγήο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θπιαθήο ή 

εθαιηήξην γηα λα γεκίζνπλ νη θξαηνχκελνη ην ρξφλν ηνπο(Cope, 2003). 

Ζ ρξήζε ησλ νπζηψλ, φκσο, ησλ νπζηψλ ζηηο θπιαθέο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

ξχζκηζε ησλ δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ (Crewe, 2005), ελψ δηακεζνιαβείηαη απφ 

πξνζσπηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (Αλδξίηζνπ θαη ζπλ., 1988. Koulierakis, 

2006). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο νξηζκέλνη θξαηνχκελνη έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε 

επαθή κε ηα λαξθσηηθά ζηα πιαίζηα ηεο θπιαθήο (Αλδξίηζνπ θαη ζπλ., 1988. Γαλδνπιάθε 

θαη ζπλ., 2008. Koulierakis, 2006) ιφγσ ησλ πηέζεσλ πνπ πθίζηαληαη απφ ηνπο 

ζπγθξαηνχκελνπο ηνπο (Αλδξίηζνπ θαη ζπλ., 1988), θαηαδεηθλχνληαο γηα άιιε κία θνξά ηε 

ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ «άηππνπ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηνπκέλσλ». ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, φκσο, ε ρξήζε νπζηψλ πξνεγείηαη ηεο θπιάθηζεο. Ζ 

έξεπλα, φκσο, ηνπ Crewe(2005) θαηέδεημε πσο νη έιεγρνη ζηηο θπιαθέο (γηα παξάλνκεο 
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νπζίεο) ππαγνξεχνπλ ηελ νπζία θαηάρξεζεο. Οη θξαηνχκελνη ππέδεημαλ ηελ εξσΐλε σο 

ζπλεζέζηεξε νπζία θαηάρξεζεο ιφγσ ηνπ κηθξνχ ρξφλνπ εκηδσήο (Crewe, 2005), ε νπνία 

φκσο πξνθαιεί αλεπαλφξζσηε δεκηά ζην άηνκν (Κνπξάθεο, 2006β)  

Κνκβηθφ ξφιν ζηε δηνγθνχκελε αχμεζε ησλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ ελδέρεηαη λα θαηέρεη 

θαη ε ζηάζεηνπ θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνο ηηο νπζίεο. Οη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη 

παξαβιέπνπληε ρξήζε νξηζκέλσλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ (Cheliotis, 2012), φπσο καξηρνπάλα 

ή βελδνδηαδεπίλεο, θαζψο κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δηαηείλνληαη πσο επηηπγράλεηαη ε εξεκία ηεο 

θπιαθήο (Keene, 1997). Ο Xiros (2009) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Cheliotis, 2012) 

αλαθέξεηαη ζηελ εζεινηπθιία πνπ επηδεηθλχεη ην ζσθξνληζηηθφ πξνζσπηθφ πξνο ηελ 

θαηάζηαζε απηή κε ηνλ φξν «βηνρεκηθή θαηαζηνιή» (biochemicalsuppression), θαζψο νη 

θαηαζηαιηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ θπξίσο ησλ αλαιγεηηθψλ θαξκάθσλ, 

κεηαηξέπνληαη ζε εξγαιείν επηβνιήο ηεο πεηζαξρίαοθαη ρεηξαγψγεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ 

(Xiros, 2009) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Cheliotis, 2012). Αθφκε, ζηε ινγηθή απηνχ ηνπ 

επηρεηξήκαηνο εληάζζνληαη θαη ηα πςειά πνζνζηά ρνξήγεζεο ςπρνθαξκάθσλ ζηηο 

θπιαθέο (Μειηψλε, 2006) (φπσο αλαθέξεηαη ζηε Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008). 

Ζ παζνγφλνο θαηάζηαζε ηεο θπιαθήο θαη ε ζρεηηθή επειημία ησλ ζσθξνληζηηθψλ 

ππαιιήισλ ζηε ρξήζε νπζηψλ επελεξγνχλ ζηελ αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ζηε θπιαθή, φκσο 

δελ θαζίζηαληαη ηθαλνί παξάκεηξνη γηα λα αηηηνινγήζνπλ ηα κεγάια πνζνζηά ρξεζηψλ πνπ 

θαηαδηθάδνληαη ζε πνηλή θπιάθηζεο. Ζ πην πηζαλή γελεζηνπξγφο αηηία δηφγθσζεο ησλ 

αξηζκψλ ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ ζεσξείηαη ε πνηληθνπνίεζε ησλ λαξθσηηθψλ 

(Αλαγλσζηάθε, 2013. Κνπξάθεο, 2006α, 2009. Μπνπγάδε, 2010). πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα 

κε ην ζηαηηζηηθφ πίλαθα πνπ εθδίδεη θάζε ρξφλν ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (2015), ν αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ ηνπ πεξί λφκνπ 

λαξθσηηθψλ γηα ην 2015 αλέξρεηαη ζηνπο 2.872 θξαηνχκελνπο, ελψ θαηά ηα πξνεγνχκελα 
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έηε ν αξηζκφο απηφο πξνζέγγηδε θαη ηνπο 5.000 θξαηνχκελνπο 
1
. χκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2 θαη 3 ηνπ λφκνπ 4139 πεξί ηνπ «Νφκνππεξί εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη 

άιισλ δηαηάμεσλ» ηηκσξείηαη ε παξαγσγή, θαηνρή θαη δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη 

πξφδξνκσλ νπζηψλ (Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

2013α).Κχξηα θηινζνθία ηνπ λφκνπ απηνχ, φπσο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ (Κνπξάθεο, 

2006β), απνηειεί ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηνμνθνκαλνχο σο «αζζελνχο» αληί εγθιεκαηία, πνπ 

ρξήδεη άκεζεο ζεξαπείαο θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηνμηθνκαλψλ θαη κε ηνμηθνκαλψλ σο πξνο 

ηελ αλαινγηθφηεηα ηεο πνηλήο (Παιαηνιφγνπ, 2014).  

Ο Crewe (2005)πξνζδίδεη ζηελ εξσΐλε (ε νπνία απνηειεί ηε ζπλήζε νπζία δηαθίλεζεο) 

ηνλ φξν ηνπ «θνηλσληθφ εμηζσηή», θαζψο φπσο παξαζέηεη ν ίδηνο  «ζην εζσηεξηθφ ηεο 

θνηλσλίαο ηεο θπιαθήο φηαλ  ηα λαξθσηηθά είλαη ειάρηζηα νη έγθιεηζηνη ζπγρξσηίδνληαη κε 

βάζε ηηο γλσξηκίεο ηνπο, ηελ εζληθή ηνπο θαηαγσγή θαη ηα θνηλά ηνπο ελδηαθέξνληα. Οη 

νκαδνπνηήζεηο απηέο ζπλεπάγνληαη ηελ εκθάληζε δηαθφξσλ κνξθψλ αιιεινυπνζηήξημεο. 

Όηαλ, φκσο, νη παξάλνκεο νπζίεο βξίζνπλ ζηε θπιαθή, ηφηε ε ζπγθέληξσζε ηεο δχλακεο ζε 

κία νκάδα αηφκσλ θαηαξγείηαη θαη νη κε- ρξήζηεο απνμελψλνληαη» (ζει. 15). πλεπψο, νη 

θξαηνχκελνη, νη νπνίνη ππνθηλνχλ ηα λήκαηα ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο θπιαθήο, βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε ιφγσ ησλ γλσξηκηψλ ηνποθαη ησλ επαθψλ 

ηνπο ηφζν κε άηνκα εληφο ηεο θπιαθήο φζν θαη εθηφο απηήο. Γελ ζα ήηαλ παξάινγν λα 

εηπσζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θξαηνπκέλσλ απνηειεί «αξρεγφο» θαηά θάπνην 

ηξφπν ηεο θνηλσλίαο ησλ θξαηνπκέλσλ(Crewe, 2005, 2006). Απηφ αληαλαθιάηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη εμαγνξάδνπλ ηε ζπλεξγαζία άιισλ θξαηνπκέλσλ γηα ηε δηαθίλεζε κε 

αληάιιαγκα ηελ παξνρή κηθξήο πνζφηεηαο λαξθσηηθψλ, ηελ είζπξαμε νθεηιψλ, ελψ 

                                                           
1
 *Σν 2008 θαη ην 2009, ν αξηζκφο ησλ παξαβαηψλ ηνπ πεξί ηνπ λφκνπ ησλ λαξθσηηθψλ αλεξρφηαλ 

ζηνπο 4.912 θαη 4.937 θξαηνχκελνπο, αληίζηνηρα (Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 2015), ρσξίο φκσο λα ππνινγίδνληαη αδηθήκαηα ζπλαθή κ‟ απηά, φπσο 

κηθξνθινπέο 
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εθθνβίδνπλ εθείλνπο πνπ νθείινπλ θαη ηνπο πην «αδχλακνπο» εμαξηεκέλνπο (Crewe, 2005, 

2006). Ζ εμάξηεζε ππνδειψλεη αδπλακία, θαζψο νη εμαξηεκέλνη θξαηνχκελνη πνπ 

αδπλαηνχλ λα απεμαξηεζνχλ εκπιέθνληαη ζε κία ζεηξά απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο θινπέο, κε αληακνηβή κία κηθξνπνζφηεηα παξάλνκεο εζηζηηθήο νπζίαο (Crewe, 

2005).  

 

2.3 ΟΙ ΕΠΙΠΣΨΕΙ ΣΟΤ ΕΓΚΛΕΙΜΟΤ ΣΟΤ ΗΜΑΝΣΙΚΟΤ ΑΛΛΟΤ 

Οη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ εγθιεηζκνχ ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε 

γπλαίθεο θξαηνχκελεο, νη νπνίεο είλαη κεηέξεο, αλαθέξζεθαλ ήδε. Όκσο, νη πξνεθηάζεηο 

ηνπ εγθιεηζκνχ επεθηείλνληαη θαη ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο. χκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία, ν εγθιεηζκφο επηθέξεη δηάξξεμε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ (Αινζθφθεο, 

2013. Αξρηκαλδξίηνπ, 2000. Βαξβαηάθνο, 2012. CouncilonCrime& Justice, 2006. 

Κνπξάθεο, 2009. Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008) σο απνηέιεζκαηνπ νινπαγνχο 

ραξαθηήξα ηεο θπιαθήο (Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008). Ζ έξεπλα ηεο Αλδξίηζνπ θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηεο θαηέδεημε πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ έγγακσλ 

θξαηνπκέλσλ βίσλε δπζθνιίεο ζην γάκν εμαηηίαο ηεο θπιάθηζεο (πεξίπνπ ην 48%), ελψ ην 

40% ηνπ ζπλφινπ ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ ήηαλ γνλείο, δήισζαλ φηη ε ζρέζε ηνπο κε ηα 

παηδηά ηνπο ππέζηε αλάινγν θινληζκφ ή θαη πιήξε ξήμε.Αθφκα νη επηδξάζεηο ηνπ 

εγθιεηζκνχ ζηηο ζρέζεηο θξαηνπκέλνπ- νηθνγέλεηαο είλαη έληνλεο θαη ζε πεξηπηψζεηο 

βξαρχρξνλνπ εγθιεηζκνχ (Arditti, Lambert-Shute, & Joest, 2003). Αλ θαη ην δηθαίσκαηνπ 

θξαηνχκελνπ γηα επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ κέζσ επηζθέςεσλ, ηειεθψλνπ, 

αιιεινγξαθίαο, ηαθηηθψλ αδεηψλ (Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, 2003) θαη κέζσ δηάθνξσλ ζεζκψλ, φπσο απηφο ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηζθέςεσλ (Βαξβαηάθνο, 2012) πξνζηαηεχεηαη απφ ην χληαγκα, σζηφζν, απηφ δελ 
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απνθαζηζηά άξδελ ηηο ζρέζεηο ησλ θξαηνπκέλσλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.Σέινο, δελ 

απνθιείεηαη, επίζεο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλαθεξζέλησλ  λα θαηαιήμνπλ ζε 

νινθιεξσηηθή απνθνπή ηνπ θξαηνχκελνπ απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπο κεηά απφ επηινγή 

ηνππξψηνπ γηα απνηειεζκαηηθφηεξεδηαρείξηζεηεο έληαζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Αινζθφθεο, 2013. Hairston, 2003). 

Απνηειεί, φκσο,  επηηαθηηθή αλάγθε λα ηνληζηεί πσο ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία 

δηαθαίλεηαη πσο ε πξνεγνχκελε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο 

απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ηνπ εγθιεηζκνχ ζηηο ζρέζεηο ηνπο 

(Arditti etal., 2003). Ο βαζκφο επίδξαζεο ηνπ εγθιεηζκνχ κπνξεί λα είλαη ειάρηζηνο ή 

κεδεληθφο ζε ήδε απνδηνξγαλσκέλεο νηθνγέλεηεο (Lowenstein, 1989) (φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Ardittietal., 2003).  

χκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ θξαηνπκέλσλ 

είλαη γνλείο, ζπλήζσο κηθξήο ειηθίαο (Travis, Cincotta Mcbride, &Solomon, 2003). Ζ 

απνπζία ελφο γνλέα θαηαδεηθλχεηαη σο έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο γηα ην παηδί, ελψ έρεη 

ζπλδεζεί κε ηε ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ. Ο εγθιεηζκφο, ινηπφλ,  ελφο γνλέα έρεη ζπλδεζεί 

κε ηελ εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή απνξξχζκηζε 

θαη κε γλσζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, ελψ ην δπλεηηθφ ζηίγκα ιφγσ ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπ γνλέα 

θαίλεηαη πσο επηδεηλψλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο (CouncilonCrime& 

Justice, 2006).  

Χζηφζν, γεληθφηεξε απνξξχζκηζε απαληάηαη θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ παξαβαηψλ, νη 

νπνίεο ππνβάιινληαη, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζε «δεηλνπάζεηεο», νη νπνίεο εκθαλίδνπλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κ‟ απηέο πνπ βηψλνπλ νη έγθιεηζηνη. ηηο κειέηεο, ζηηο νπνίεο δηεξεπλάηαη ν 

αληίθηππνο ηεο θπιάθηζεο ζηνπο ελαπνκείλαληεο, δηαπηζηψζεθε πσο νη νηθνγέλεηεο ησλ 
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παξαβαηψλ έξρνληαη αληηκέησπεο κ‟ έλα πιήζνο νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ  (Arditti etal., 2003. CouncilonCrime& Justice, 2006).  

Ζ βαζηθφηεξε αλεζπρία ησλ νηθνγελεηψλ απνηεινχλ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σν 

εηζφδεκα ησλ νηθνγελεηψλ ησλ θξαηνπκέλσλ κεηψλεηαη αξθεηά (Hairston, 2003). Ζ 

αλεζπρία απηή εληείλεηαη ζηελ πεξίπησζε αλαηξνθήο παηδηψλ, φηαλ ην κέινο πνπ 

θπιαθίδεηαη απνηειεί ηελ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο (Hairston, 2003. Travisetal., 2003) ή 

ιφγσ ηνπ πξνεγνχκελνπ ρακεινχ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο (Travisetal., 2003). 

Δπηπξνζζέησο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηψλ επηβαξχλεηαη απφ ηελ παξνρή 

νηθνλνκηθήο αξσγήο ζηνπο θξαηνχκελνπο (Hairston, 2003) θαη απφ ηε δπλαηφηεηα 

επίζθεςεο ησλ θξαηνπκέλσλ, θαζψο νη θπιαθέο ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο (Αινζθφθεο, 2013. CouncilonCrime& Justice, 2006. Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 

2009. Travisetal., 2003). Δπηπιένλ, ην ζηίγκα, νη πξνθαηαιήςεηο ηεο θνηλφηεηαο, ε 

δπζθνιία πξνζαξκνγή ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη αιιαγή ζηε 

δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ζπληζηνχλ πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη απφ ηηο νηθνγέλεηεο 

ησλ εγθιείζησλ (CouncilonCrime& Justice, 2006. Hairston, 2003.Travisetal., 2003). 

 

2.4 ΜΕΣΑΨΥΡΟΝΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 Δίλαη δεδνκέλν πσο θάπνηα ζηηγκή ν θξαηνχκελνο ζα απνθπιαθηζζεί. Γπζηπρψο, 

φκσο, ε πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη επνίσλε γηα ηνπο απνθπιαθηζζέλεηεο. Σν ζηίγκα, 

πξντδξπκαηηθνί παξάγνληεο, φπσο ε χπαξμε ςπρηθήο δηαηαξαρήο, θαίλεηαη πσο 

αλαραηηίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θξαηνχκελνπ λα ελζσκαησζεί νκαιά ζηελ θνηλσλία θαη 

λα απνθαηαζηήζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κ‟ απηή.  Αθφκα, ν ζπλσζηηζκφο ζηηο θπιαθέο, ε 

δηάξξεμε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ νηθνγέλεηα, ν ηδξπκαηηζκφο ιεηηνπξγνχλ σο θξαγκνί ζηελ 

θνηλσληθή επαλέληαμε ηνπ αηφκνπ (Αινζθφθεο, 2013. Υάηδνπ, 2002). Μάιηζηα, ην 
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θαηλφκελν ηνπ «ηδξπκαηηζκνχ» ή ηεο «ηδξπκαηνπνίεζεο», πνπ απαληάηαη ζηνπο 

έγθιεηζηνπο, ζπληζηά ην θπξίαξρν παξάδεηγκα ηεο θαηαιπηηθήο επίδξαζεο ηεο θπιαθήο 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θξαηνχκελνπ (Haney, 2002). χκθσλα κε ηνλ Haney (2002) ε 

«ηδξπκαηνπνίεζε», νπζηαζηηθά, αληαλαθιά ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

εγθιεηζκνχ κε ηελ πηνζέηεζε ηεο «θνπιηνχξαο» ησλ θπιαθψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ 

απνκάθξπλζε απφ αλζξψπηλεο αμίεο. ε κία έξεπλα ησλ ηαζνπνχινπ, Μειηψλε θαη 

Κνπξάθε (2004) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Κνπξάθε, 2005α) βξέζεθε πσο ην πεξηβάιινλ ηεο 

θπιαθήο είρε εκθπζήζεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ παξαβαηψλ (ην πνζνζηφ αλεξρφηαλ ζην 34% 

επί ηνπ ζπλφινπ θαη 77% ησλ κε εγθιείζησλ) κία ζεηξά απφ δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο 

θαη θαλφλεο, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ ήηαλ εκθαλήο αθφκα θαη κεηά ηελ απνθπιάθηζε ηνπο,  

παξεκπνδίδνληαο ηελ επαλέληαμε ηνπο. ηε βάζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ πσο ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ θαιθηδεχνπλ ηελ 

επαλέληαμε ησλ απνθπιαθηζζέλησλ ζηελ θνηλφηεηα, ην νπνίν νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο 

ε θπιαθή ππφ ην πξίζκα ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο πξφιεςεο  

 Μία απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη απνθπιαθηζζέληεο κεηά 

ηελ απνθπιάθηζε ηνπο απνηειεί ε εχξεζε εξγαζίαο. Γπζηπρψο, φκσο, νη πξνθαηαιήςεηο θαη 

ηα ζηεξεφηππα γηα ηνπο «εγθιεκαηίεο» απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ εχξεζε εξγαζίαο ησλ 

παξαβαηψλ. Δπηπξνζζέησο, ε έιιεηςε κεηαζσθξνληζηηθψλ θνξέσλ, νη νπνίνη ζα παξέρνπλ 

βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζηνπο απνθπιαθηζζέληεο, πέξαλ νξηζκέλσλ (βιέπε «Δπάλνδνο»), 

θαζηζηά δχζθνιε έσο αδχλαηε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθπιαθηζζέλησλ 

(Κνπξάθεο, 2009. Υάηδνπ, 2002). 

 πκπεξαζκαηηθά ησλ φισλ φζσλ αλαθέξζεθαλ, σο απάληεζε ζην θαηλφκελν 

ππεξπιήξσζεο ησλ θπιαθψλ  θαη ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο φζν θαη θαηά ηελ απνθπιάθηζε,απνηέιεζαλ ε αλέγεξζε λέσλ 
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νηθνδνκεκάησλ(Υαιθηά, 2007), ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ θπιαθψλ θαη ε εηζαγσγή 

ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000. Κνπξάθεο, 2009). Ζ ηειεπηαία πξαθηηθή, 

δειαδή ε εηζαγσγή ησλ ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ ζην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο ζα 

απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο ηεο επφκελεο ελφηεηαο. 
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3. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΟΙΝΕ 

 

3.1 ΑΙΣΙΑ ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΨΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΠΟΙΝΨΝ 

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εηζαγσγή ησλ ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ 

ζην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο. Ζ θχξηα γελεζηνπξγφο αηηία εμεχξεζεο λέσλ κεζφδσλ 

έθηηζεο πνηλήο ήηαλ ηα πςειά πνζνζηά θξαηνπκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαλ ζηα 

ζσθξνληζηηθά ζπζηήκαηα (Αλαγλσζηάθε, 2013. Bülow, 2014. Jones, 2014. Junger-Tas, 

1994.  Mears&Barnes, 2010). Αλαιπηηθφηεξα, ηε δεθαεηία ηνπ 70 ηα πνζνζηά 

εγθιεκαηηθφηεηαο θπκαίλνληαλ ζε πςειά επίπεδα, γεγνλφο πνπ ζπλεπέθεξε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ ηειηθά ππάγνληαλ ζε θαζεζηψο θπιάθηζεο. Απφξξνηα ηεο 

αχμεζεο ηεο ζπρλφηεηαο ηεο επηβνιήο ηεο πνηλήο θπιάθηζεο ήηαλ ε δηφγθσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ θπιαθψλ πνπ εμέηηαλ καθξφρξνλεο πνηλέο θπιάθηζεο. πλεπψο, ε 

αλαδήηεζε λέσλ κεζφδσλ έθηηζεο ηεο πνηλήο απνβιέπεη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

απνζπκθφξεζε ησλ ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ (Vanhaelemeeschetal., 2014) κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη πεξηζζφηεξνο δηαζέζηκνο ρψξνο (Junger-Tas, 1994). 

Ζ αλαδηακφξθσζε ηνπ πνηληθνχ ζπζηήκαηνο νθείιεηαη, φκσο, θαη ζηελ αλεχξεζε 

ιηγφηεξν ηηκσξεηέσλ πνηλψλ, φπσο απηή ηεο θπιάθηζεο (Jones, 2014) . πγθεθξηκέλα, ε 

πξνζζήθε ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ ζην ζχζηεκα ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο αληαλαθιά ην 

έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ δηάθνξσλ θξαηψλ γηα ηνλ εμαλζξσπηζκφ ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο 

(Vanhaelemeeshetal., 2014) θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

θξαηνπκέλσλ (Αιεμηάδε, 1997).  

ηε κεηαζηξνθή ηνπ θξαηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε πνηλψλ κε νπκαληζηηθφ 

ραξαθηήξα, πξνζηίζεληαη θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ν 

εγθιεηζκφο ζηε θπιαθή, ηα ιεγφκελα «δεηλά ηνπ εγθιεηζκνχ» (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000, 
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2012), πνπ εμεηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. πλνπηηθά,ν εγθιεηζκφο έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο έλα απφ ηα πην αγρνγφλα γεγνλφηα ηεο δσήο, θαζψο ην άηνκν απνθφβεηαη 

απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, επάγνληαο ηελ θνηλσληθή απνμέλσζε ηνπ άηνκνπ (Αξρηκαλδξίηνπ, 

2000. Βαξβαηάθνο, 2012. Crawley&Sparks, 2006. Lindquist&Lindquist, 1997. Μεηξνζχιε 

& Φξνλίκνπ, 2008. Stohr&Walsh, 2011). Δηδηθή κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη ζην έξγν ηνπ 

Sykes, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ν εγθιεηζκφο 

ζπλίζηαληαη ζηελ ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο, ζηελ ζηέξεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζηε 

ζεμνπαιηθή ζηέξεζε, ζηε ζηέξεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηέινο ζηε ζηέξεζε ηεο αζθάιεηαο 

(Sykes, 1958) (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Αξρηκαλδξίηνπ, 2012). Γελ πξέπεη φκσο λα 

παξαιεηθζεί λα ζεκεησζεί πσο ν εγθιεηζκφο ζπλνδεχεηαη θαη απφ ην θνηλσληθφ ζηίγκα ηνπ 

«επηθίλδπλνπ» πνπ θέξεη έλαο θαηαδηθαζζείο, ην νπνίν επηδεηλψλεη ην αδηέμνδν ζην νπνίν 

πεξηέξρεηαη (Bülow, 2014. Jones, 2014)  

Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ ζεκαηνδφηεζε ηε ζέζπηζε λέσλ ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ 

έγθεηηαη ζηελ απνηπρία ηεο θπιαθήο λα πξαγκαηψζεη ηνπο ζθνπνχο επηβνιήο ησλ πνηλψλ 

(Juder-Tas, 1994. Valentine, Albers, &Huebner, 2006 ), πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε 

ηα δεηλά ηνπ εγθιεηζκνχ (Jones&Connelly, 2001). πγθεθξηκέλα, ε θπιαθή νδεγεί ην 

άηνκν ζην λα πεξηέιζεη ζε κία θαηάζηαζε «αρξεζηίαο» (Bülow, 2014) θαη θαηά ζπλέπεηα 

ην άηνκν δηαθαηέρεηαη απφ ηελ ιαλζαζκέλε άπνςε πσο δελ απνηειεί κέινο ηεο επξχηεξεο 

θνηλσλίαο. Γεδνκέλνπ ησλ αξλεηηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ παξέρεη ε θπιαθή, αιιά θαη ησλ 

αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ απνθνκίδεη ην άηνκν απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε απηά, 

θαζίζηαηαη αδχλαηε αξρηθά ε νκαιή κεηάβαζε ηνπ ζηελ θνηλσλία θαη ζ‟ έλα δεχηεξν 

επίπεδν ε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηελ δηέπνπλ (Jones, 2014). Μ‟ άιια ιφγηα, 

ην άηνκν αδπλαηεί λα ππεξβεί ηηο δπζθνιίεο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ απφ ηε 

θπιαθή ζηελ θνηλσλία (Mears&Barnes, 2010) κε απνηέιεζκα λα δηαθαηέρνληαη απφ 
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ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα άγρνπο θαη κε κπνξψληαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

θνηλσλίαο λα επηδίδνληαη ζηελ ηέιεζε λέσλ θαθνπξγεκαηηθψλ πξάμεσλ (Jones, 2014). Ζ 

δηαπίζησζε απηή ζπλάδεη κε ηα πςειά πνζνζηά ππνηξνπήο πνπ θαηαγξάθνληαη απφ πξψελ 

θξαηνχκελνπο (Jones&Connelly, 2001). πλεπψο, δηαπηζηψλεηαη πσο ε επηβνιή κηαο πνηλήο 

θαηά ηεο ειεπζεξίαο δελ πινπνηείην ζθνπφ ηεο αλακφξθσζεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ δξάζηε, 

αιιά θαη ηεο εηδηθήο πξφιεςεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ αηφκνπ απφ 

παξφκνηεο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Junger-Tas, 1994).  

Σέινο, ε νηθνλνκηθή παξάκεηξνο ζπλέβαιε ζηελ αλαδήηεζε ιηγφηεξν δαπαλεξψλ 

ηξφπσλ έθηηζεο πνηλήο. πγθεθξηκέλα, ν ππεξπιεζπζκφο ησλ θπιαθψλ νδήγεζε ζηελ 

αχμεζε ησλ εμφδσλ ησλ θξαηψλ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα 

ηεο εθάζηνηε ρψξαο (Jones, 2014. ηεθάλνπ, 2006). πλεπψο, ε άκβιπλζε ησλ δαπαλψλ 

ηνπ θάζε θξάηνπο ηελ αλάγθε γηα πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ 

εγθιήκαηνο κέζσ ηεο εηζαγσγήο ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ, νη νπνίεο  ζα αληαπνθξίλνληαλ 

θαιχηεξα ζηελ νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο (Juder-Tas, 1994).  

 

3.2 ΟΡΙΜΟ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΠΟΙΝΨΝ 

ηελππάξρνπζαβηβιηνγξαθία, 

δεθαίλεηαηλαππάξρεηέλαοθνηλφοαπνδεθηφοφξνογηαηηοελαιιαθηηθέοπνηλέοκεαπνηέιεζκαλααπ

νδίδνληαηκεπνιιέονλνκαζίεο, φπσοcommunity-basedsanctions, non- 

incarcerativepunishments, restorativejustice (Valentineetal., 2006), 

alternativestoimprisonment (Αλαγλσζηάθε, 2013) ήsmartsentencing (ηεθάλνπ, 2006). 

χκθσλα κε ηνλ Διβεηφ πνηληθνιφγν Houtchon (2000) έλαο γεληθφο φξνο ησλ πνηλψλ 

απηψλ είλαη: «θάζε λνκνζεηηθφ κέζν πνπ απνβιέπεη ζηελ παξεκπφδηζε ή ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξφσξε απφιπζε ελφο θαηαδίθνπ ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο» 
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(ζει. 267).Βέβαηα, ν νξηζκφο απηφο δελ είλαη ν κνλαδηθφο. Έλαο άιινο νξηζκφο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ έρεη δηαηππσζεί  απφ ηελ Τπεξεζία Πξνγξακκάησλ Πνηληθήο 

Γηθαηνζχλεο ηεο Ακεξηθήο (1990) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Junger-Tas, 1994), θαηά ηελ νπνία 

«νη ελαιιαθηηθέο πνηλέο ζπληζηνχλ έλα είδνο πνηλήο πνπ εληνπίδνληαη ζηε κεζαία ζέζε ελφο 

ζπλερνχο κεηαμχ ηεο παξαδνζηαθήο επηηήξεζεο θαη ηεο θαη ηηο θπιάθηζεο» (ζει. 44). Ο 

νξηζκφο απηφο δηαθαίλεηαη λα απερεί πνιχ πεξηζζφηεξν θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ 

εξείδεηαη ζ‟ απηφλ (Vanhaelemeesch, Vander-Beken, &Vandvelde, 2014). Δπηπξνζζέησο, ν 

ραξαθηεξηζκφο «ελαιιαθηηθέο» ππνδειψλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο ζπκβαηηθήο θαηά ηεο 

ειεπζεξίαο πνηλήο, πνπ αλάγεηαη ζηε θπιάθηζε (ηεθάλνπ, 2006). Ζ ηδέα ηεο εθαξκνγήο 

ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ έθηηζεο πνηλήο εληνπίδεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 80 θαη εθαξκφζηεθαλ 

γηα πξψηε θνξά ζηελ Αγγιία θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (Junger-Tas, 1994). 

Έθηνηε, ε εθαξκνγή ηνπο δηεπξχλζεθε θαη ζ‟ άιιεο ρψξεο.  

Πνηεο φκσο είλαη νη ελαιιαθηηθέο πνηλέο; ηηο ελαιιαθηηθέο πνηλέο ζπγθαηαιέγνληαη 

κεηαμχ άιισλ ε θνηλσθειήο εξγαζία, ε απνδεκίσζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο,  ε  

δηακεζνιάβεζε  κεηαμχ  δξάζηε  θαη  ζχκαηνο,  ε αθαίξεζε αδεηψλ, εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα ειέγρνπ θαη ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζεξαπεπηηθά  

πξνγξάκκαηα  (ηδίσο  γηα  παξαβάηεο  ηνπ  λφκνπ  πεξί  λαξθσηηθψλ  θαη δξάζηεο 

ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ), εληνιέο επηηήξεζεο, ηνπνζέηεζε ζε θέληξα εκέξαο ή μελψλεο 

κε επηηήξεζε, επηηήξεζε απφ επηκειεηέο θαη εληαηηθή επηηήξεζε, πεξηνξηζκνί θίλεζεο, 

θαη‟ νίθνλ έθηηζε πνηλήο θαη ειεθηξνληθή επηηήξεζε, αλαβνιή επηβνιήο πνηλήο κε 

επηηήξεζε θαη πνιιέο άιιεο (Αλαγλσζηάθε, 2013).  

Απνηειεί φκσο επηηαθηηθή αλάγθε λα εμεηαζηνχλ δηεμνδηθά  νξηζκέλα απφ ηα δηάθνξα 

είδε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ έθηηζεο πνηλήο. Αξρηθά, ε δηακεζνιάβεζε ή ζπλδηαιιαγή 

κεηαμχ ζχηε θαη ζχκαηνο απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε κνξθή επαλνξζσηηθήο δηθαηνζχλεο. 
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Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζπλάληεζε ηνπ δξάζηε θαη ηνπ ζχκαηνο, 

ζπλήζσο ππφ ηελ επίβιεςε ελφο δηακεζνιαβεηή (ηξνχζνο & Παληαδή- Μειίζηα, 2010), 

ψζηε λα επέιζεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε (Junger-

Tas, 1994). Ζ ελαιιαθηηθή απηή πνηλή ζπρλά εθαξκφδεηαη ζε αλήιηθνπο παξαβάηεο, ππφ ελ 

πξνυπφζεζε πσο ν ηειεπηαίνο επσκίδεηαη ηηο επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ θαη εθθξάδεη ηελ 

έκπξαθηε κεηακέιεηα ηνπ (ηεθάλνπ, 2006). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πνηλή ππφ ηε κνξθή 

ηεο απνδεκίσζεο κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή επνηθνδνκεηηθήο εξγαζίαο ζηελ θνηλφηεηα ή 

άκεζεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ παξαβάηε (Junger-Tas, 1994. 

ηξνχζνο & Παληαδή- Μειίζηα, 2010).  

Ζ ρξεκαηηθή πνηλή αλαθέξεηαη ζηελ επηβνιή ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ζην δξάζηε γηα ηελ 

επίδεημε εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Jones&Connelly, 2001). Σν χςνο ηεο ρξεκαηηθήο 

πνηλήο δηακνξθψλεηαη κε θχξην γλψκνλα ηε βαξχηεηα ηνπ εγθιήκαηνο, αιιά θαη κε ηνλ 

ζπλππνινγηζκφ δηάθνξσλ παξακέηξσλ κεηαμχ άιισλ ην εηζφδεκα ηνπ παξαβάηε, ηα έμνδα 

δηαβίσζεο ηνπ θηι (Junger-Tas, 1994. ηεθάλνπ, 2006). Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα επηβνιήο 

ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ απνηειεί ε παξαβίαζε ησλ Κσδηθψλ Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 

(Jones&Connelly, 2001). 

Ζ πην γλσζηή ελαιιαθηηθή πνηλή είλαη απηή ηεο παξνρήο θνηλσθεινχο εξγαζίαο.  Ζ 

πξνζθνξά θνηλνηηθήο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζηελ δηεθπεξαίσζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

εξγαζίαο ζηελ θνηλφηεηα θαη έρεη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα (πηλέιιε, 2000). Με ηελ 

εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ επηδηψθεηαη ε δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ δξάζηε 

θαη ηνπ ζχκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε ε ζπκθηιίσζε ηνπο (Junger-Tas, 1994). Σν δηάζηεκα 

παξνρήο θνηλσθεινχο εξγαζίαο είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη νξηνζεηείηαη απφ ην λνκνζέηε 

(ηεθάλνπ, 2006). Βαζηθή, φκσο, πξνυπφζεζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ 

απνηειεί ε ζπγθαηάζεζε ηνπ παξαβάηε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή άξλεζεο ηνπ 
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παξαβάηε, ε ρνξήγεζε απηνχ ηνπ κέηξνπ ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο θαηαλαγθαζηηθή 

εξγαζία (Αιεμηάδε, 1997). πρλά, ε νκάδα ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ απνηειεί ηνλ ζπλήζε 

απνδέθηε απηνχ ηνπ ζεζκνχ αλήιηθνη, θαη  ην κέηξν απηφ ρνξεγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ επέθεξε ε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  Δπηπξνζζέησο, ε πνηλή 

απηή πξννξίδεηαη γηα δξάζηεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κε εηδερζείο (πηλέιιε, 2000). 

Σέινο, ε θνηλνηηθή  εξγαζία κπνξεί λα επηβιεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο είηε σο 

ππνθαηάζηαην ηεο πνηλήο θπιάθηζεο είηε ζε ζπλδπαζκφ κ‟ άιιεο ελαιιαθηηθέο πνηλέο είηε 

σο θχξηα πνηλή (Αιεμηάδε, 1997. ηεθάλνπ, 2006). 

Άιιε κία πηπρή ησλ ελδηάκεζσλ κέζσλ  είλαη ε εληαηηθή δηθαζηηθή επηηήξεζε. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή επηηήξεζεο πξνζβιέπεη ζηελ επίβιεςε ηνπ δξάζηε απφ έλαλ 

επηηεξεηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή εξγαζίαο (ηεθάλνπ, 2006). Σν κέηξν απηφ  

είζηζηαη λα εθαξκφδεηαη ζε δξάζηεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εηδερζείο εγθιεκαηίεο 

(Junger-Tas, 1994), ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη πσο κε- εηδερζείο εγθιεκαηίεο δελ κπνξνχλ 

λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο εληαηηθήο επηηήξεζεο (Jones&Connelly, 2001). Ο ζεζκφο ησλ 

πξνγξακκάησλ εληαηηθήο επηηήξεζεο ζεκειηψλεηαη ζε εμαηξεηηθά ηδηφξξπζκνπο θαλφλεο. 

OByrne (1986)(φπσο αλαθέξεηαη ζην Junger-Tas, 1994), δηαθνξνπνίεζε ηα πξνγξάκκαηα 

εληαηηθήο επηηήξεζεο ζε ηξία κνληέια. Σν πξψην κνληέιν είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε 

ηελ έλλνηα ηεο «δίθαηεο αληαπφδνζεο» (Justdesert), δειαδή κε ηνλ ηηκσξεηέν θαη 

αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα ηεο πνηλήο. ην δεχηεξν κνληέιν, ην «κνληέιν θηλδχλνπ» 

εμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ε ππνηξνπή ηνπ δξάζηε, δειαδή ε πηζαλφηεηα ν δξάζηεο λα πξνβεί 

ζηελ ηέιεζε λέσλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ. Σέινο, ην «ζεξαπεπηηθφ κνληέιν» εζηηάδεη ζηελ 

ζεξαπεία, ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή. Σα δηάθνξα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ελδέρεηαη λα 

είλαη ηεο κνξθήο εχξεζεο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή παξνρήο θνηλνηηθήο εξγαζίαο (Junger-

Tas, 1994).  
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Άιιεο πνηλέο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θξαηνχκελν λα εθηίζεη ηελ 

πνηλή ηνπ ζε ειεχζεξν πεξηβάιινλ απνηειεί  ε απφιπζε ππφ φξνπο , αλαζηνιή εθηέιεζεο 

ηεο πνηλήο θαη ε εκηιεπζεξία. χκθσλα κε ηνλ πξψην ζεζκφ, ε έθηηζε ελφο κέξνπο ηεο 

πνηλήο ηνπ δξάζηε κπνξεί λα γίλεη ζηελ θνηλφηεηα. Καηά ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζεζκνχ, 

επηβάιινληαη ζην άηνκν νξηζκέλνη πεξηνξηζηηθνί φξνη. Ζ αλαζηνιή εθηέιεζεο πνηλήο 

ζπληζηά ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο απφιπζεο ππφ φξνπο κε ηε δηαθνξά πσο ζ‟ απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ην άηνκν εθηίεη νιφθιεξε ηελ πνηλή ζηελ θνηλφηεηα, ρσξίο λα εγθιεηζηεί. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ εκηειεπζεξία, ην άηνκν εγθιείεηαη αιιά έρεη ηε δπλαηφηεηα 

εξγαζίαο ζε θάπνην ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα είηε ζπκκεηνρήο ζε δηάθνξα ζεξαπεπηηθά 

πξνγξάκκαηα (Υάηδνπ, 2002). 

Αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ, ηα επξήκαηα, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ επαιεζεχνπλ ηελ ππεξνρή ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ έλαληη ηεο θπιάθηζεο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζπλεπάγεηαη φηη ε 

εθαξκνγή απηψλ ησλ πνηλψλ δελ ζπληειεί ζηελ άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππνηξνπήο 

θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ πνζνζηψλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ζε κία κειέηε ησλ 

Jones θαη Connelly (2001), νη νπνίνη δηεξεπλνχζαλ ηα πνζνζηά ππνηξνπήο πνπ αλέθππηαλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ, φπσο ν ε εληαηηθή δηθαζηηθή επηηήξεζε, ε 

παξνρή θνηλσθεινχο εξγαζίαο , νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ επήιζε 

βειηίσζε ζηα πνζνζηά ππνηξνπήο ιφγσ ηεο  εθαξκνγήο ησλ ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ, αιιά 

αληηζέησο ήηαλ εθάκηιια κ‟ εθείλα πνπ πξνέξρνληαλ απφ πξψελ θξαηνχκελνπο. ‟ απηή ηε 

δηαπίζησζε ζπλεγνξνχλ θαη κεηαγελέζηεξεο κειέηεο (Jones, 2014). Χζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο ηα επξήκαηα  απηά δελ παξεκθαίλνπλ ηελ αμία ηεο ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ 

πνηλψλ. ηελ νπζία, κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ηε δηελέξγεηα 
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πεξηζζφηεξσλ ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ κε ηε ρξήζε ελφο εληαίνπ ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο ππνηξνπήο  (Mears&Barnes, 2010). 

 Μία άιιε ελαιιαθηηθή πνηλή πνπ έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο είλαη ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε, ε νπνία ζα ζπδεηεζεί ζηελ 

επφκελε ελφηεηα. 
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4. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΡΗΗ 

 

Ζ είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή ήηαλ κία αλαπφδξαζηε ζπλζήθε, 

αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηoθάζκα ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Bullow, 2014). Άιισζηε, φπσο εχζηνρα δηαηεηλφηαλ ν παηέξαο ηεο 

εγθιεκαηνινγίαο Durkheim (1858- 1917) (φπσο αλαθέξεηαη ζηε πηλέιιε, 2005) φπσο«νη 

θνηλσλίεο κεηαηξέπνληαη απφ κεραληθέο ζε νξγαληθέο κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα λα απνηειεί ην 

ηίκεκα ηεο νξγαληθήο θνηλσλίαο γηα αλάπηπμε» (ζει. 239-240), νκνίσο κεηαβάιινληαη θαη νη 

πξαθηηθέο ειέγρνπ ηνπ εγθιήκαηνο (Payne&Gainey, 2000).Ζ ζπκκφξθσζε, ινηπφλ, ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνηληθήο δηθαηνζχλεο κε ηηο επηηαγέο ηεο ζπλερνχο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

απνηππψλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ κέηξνπ ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο εγθιεκαηηψλ, ε 

νπνία είζηζηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκφ 

(homeconfinementwithelectronicmonitoring) θαη απνβιέπεη ζηελ επίιπζε ηνπ αθαλζψδεο 

πξνβιήκαηνο ησλ θπιαθψλ, πνπ αλάγεηαη ζηελ ππεξπιήξσζε απηψλ. Σν ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ζηηο πξαθηηθέο 

ειέγρνπ ηνπ εγθιήκαηνο, εδξάδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ην άηνκν ζα δηαηεξήζεη ηνπο 

δεζκνχο ηνπ κε ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη παξάιιεια, ζα δηακέλεη ζ‟ έλα πην αλζξψπηλν θαη 

αμηνπξεπέο πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ απνηειεί πξντφλ 

ηεο κεηαζηξνθήο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ αλεχξεζε πνηλψλ κε νπκαληζηηθφ 

ραξαθηήξακε απψηεξν ζθνπφ ηνλ εμαλζξσπηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πνηληθήο δηθαηνζχλεο 

δεδνκέλνπ φηη ε επηβνιή ησλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο πνηλψλ νδεγεί ζε 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ θξαηνπκέλσλ. 
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4.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Σν κέηξν ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, ή φπσο απνδίδεηαη ζηελ αγγιηθή νξνινγία  

«electronicmonitoring»ή «tagging» (Black&Smith, 2003. JohnHowardSocietyofAlabama 

[JHSA], 2000, 2006)απνηειεί κία «ηερλνζσθξνληζηηθή εθεχξεζε» (Nellis, 2015),πνπ αλάγεη 

ηηο θαηαβνιέο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, φηαλπξνηάζεθε απφ ηνλ ςπρνιφγν 

Schwitzgebelέλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο πνπ πξννξηδφηαλ γηα ςπρηθά αζζελείο (Υάηδνπ, 

2002) θαη αλήιηθνπο παξαβάηεο (Gable&Gable, 2005). Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ 

απέβιεπε ζηελ πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηνλ εληνπηζκφ παξάλνκσλ 

νπζηψλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ δξάζηε. Ζ επηηήξεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα 

πξαγκαηνπνηνχηαλ κε ηελ αξσγή ελφο εηδηθνχ κεραλήκαηνο, ην νπνίν ζα ήηαλ 

εγθαηεζηεκέλν ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν (Υάηδνπ, 2002). Χζηφζν, ε πξψηε εθαξκνγή ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο δελ απέζπαζε επλντθά ζρφιηα κε απνηέιεζκα ηελ εγθαηάιεηςε 

ηεο ηδέαο (Burrell&Gable, 2008). 

Μεηαγελέζηεξεο παξαιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Schiwtzgebel 

απνηεινχλ ην «ηειεκεηξηθφ ζχζηεκα επηηήξεζεο» ησλ Ingrahamθαη Smithην 1972 θαη ην 

«ζχζηεκα ηεο αρξήζηεπζεο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο» ηεο Lehtinento 1979 (φπσο αλαθέξεηαη 

ζηε Υάηδνπ, 2002).Οκνίσο κε ηνλ πξφγνλνο ηνπο, νχηεηα ζπζηήκαηα απηά ηειεζθφξεζαλ, 

θαζψο αθξνγσληαίνο ιίζνο θαη ησλ δχν ήηαλ ε αλαραίηηζε ηεο δηνιίζζεζεο ηνπ δξάζηε 

ζηελ εγθιεκαηηθή νδφ είηε κε ηελ εκθχηεπζε δηάθνξσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζηνλ 

εγθέθαιν ηνπ είηε κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ, πνπ θαηέζηειιαλ ηελ εγθιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά (Υάηδνπ, 2002).  

Ζ ζχγρξνλε εθδνρή ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο εηζάγεηαη κφιηο ην 1983 ζην ζχζηεκα 

πνηληθήο δηθαηνζχλεο ηνπ Νένπ Μεμηθνχ απφ ην δηθαζηή JackLove (Ardley, 2005). Πεγή 

έκπλεπζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ Loveαπνηέιεζαλ ηα θφκηθο ηνπ θαληαζηηθνχ ήξσα 
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Spiderman. πγθεθξηκέλα, έλαο ερζξφο ηνπ Spiderman κπνξνχζε λα παξαθνινπζεί ηηο 

θηλήζεηο ηνπθαληαζηηθνχ ήξσα κε ηε βνήζεηα κίαο ζπζθεπήο, πνπ είρε ηνπνζεηήζεη ζην 

Spiderman (JHSA, 2000. Kilgore, 2012). Οκνίσο, ην ζρέδην ηνπ Loveπξνέβιεπε ηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο ειεθηξνληθνχ βξαρηνιηνχ ζε κία νκάδα θξαηνπκέλσλκε ζηφρν ηελ εμ 

απνζηάζεσο επηηήξεζε ηνπο (Bonta, Wallace-Capretta, &Rooney, 1999. Σνπξγέιεο, 2013). 

Σν κέηξν απηφέηπρε επκελνχο απνδνρήο απφ ην ζχζηεκα ηεο δηθαηνζχλεο ηνπ Μεμηθνχ κε 

απνηέιεζκα ηε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ε πξψηε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζηηο Ζ.Π.Α εληνπίδεηαη ην 1984, ελψ ην 1985 ν κεραληζκφο ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο επεθηάζεθε ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ακεξηθάληθσλ πνιηηεηψλ. ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο αλεπξίζθεηαη ην 1991, ζηελ 

Οιιαλδία θαη ζην Βέιγην ζε πεηξακαηηθφ επίπεδν ην 1995 θαη 2000, αληίζηνηρα 

(Παπαζενδψξνπ, 2009), ελψ ζεκείν ηνκήο γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ απηνχ 

ζηελ Διιάδα απνηειεί ην 2015 (Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, 2015). 

Ηζηνξηθφο πξφγνλνο, φκσο, ηεοειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζεσξείηαη ην παλνπηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Bentham (Αξρηκαλδξίηνπ, 2012). Δλ νιίγνηο, θνξσλίδα ηνπ παλνπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζέθεξε γηα νινθιεξσηηθφ έιεγρν, ε νπνία 

δηεπθνιπλφηαλ απφ ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ. πγθεθξηκέλα, ε κνξθή ησλ 

ηδξπκάησλ ήηαλ αθηηλνεηδήο, γεγνλφο πνπ επέηξεπε ηελ πιήξε παξαθνινχζεζε ηνπ ρψξνπ 

απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν. ην θεληξηθφ απηφ ζεκείν, βξηζθφηαλ έλα πχξγνο ειέγρνπ θαη 

κέζα ζ‟ απηφλ έλαο επηηεξεηήο, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ δελ γηλφηαλ αληηιεπηή απφ ηνπο 

θπιαθηζκέλνπο, θαζηζηψληαο ηνπο απξνζηάηεπηνπο απφ ην βιέκκα ηνπ (Αξρηκαλδξίηνπ, 

2012). ηε ζεκεξηλή, ινηπφλ, επνρή, ην παλνπηηθφ ζχζηεκα ηνπ Benthamκεηνπζηψλεηαη 
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ζηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε, ε νπνία πινπνηεί ζ‟ έλα κέηξν ην φξακα ηνπ Benthamγηα 

θαζνιηθή εμνπζία ησλ αηφκσλ. 

 

4.2 ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο θαηαηείλεη ζηελ ζπλερή επίβιεςε 

ηνπ εγθιεκαηία θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ (Dodgsonetal., 2001). 

Δχινγα, φκσο, γελλάηαη ην εξψηεκα γηα ην πψο πξαγκαηψλεηαη απηή ε δηαδηθαζία. Ο 

εληνπηζκφο ηνπ δξάζηε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα δχν ζπζηεκάησλ, ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη ηνπ παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο. ην ελεξγεηηθφ ζχζηεκα (activesystem) ή ζχζηεκα 

ζπλερνχο ζήκαηνο (continuously signalling), εγθαζίζηαηαη ζην ζψκα (αζηξάγαινο ή 

βξαρίνλαο) ηνπ επηηεξνχκελνπ έλαο πνκπφο, γλσζηφο θαη σο «ειεθηξνληθφ βξαρηνιάθη» 

(Bottos, 2007. OfficeofTechnologyAssessment [OTA], 1988), ην νπνίν εθπέκπεη έλα 

δηαξθέο ζήκα -πεξίπνπ δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο αλά ιεπηφ (DeMichele&Payne, 2009a)- 

ζε κία ζπζθεπή ιήςεο ηνπ ζήκαηνο, ε νπνία βξίζθεηαη ζην ζπίηη ηνπ επηηεξνχκελνπ 

(Black&Smith, 2003. ηεθάλνπ, 2006). Ζ ζπζθεπή απηή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ζηαζεξφ 

ηειέθσλν ηνπ επηηεξνχκελνπ (Bottos, 2007. DeMichele&Payne, 2009a). ηε ζπλέρεηα, ην 

ζήκα κεηαδίδεηαη ζ‟ έλαλ ππνινγηζηή ζην θέληξν παξαθνινχζεζεο (Bottos, 

2007.DeMichele&Payne, 2009a. OTA, 1988. Υάηδνπ, 2002) θαη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

επηηπγράλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ επηηεξνχκελνπ. ε πεξίπησζε δηαθνπήο 

αλακεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο ή πξνζπάζεηαο απφζπαζεο ηνπ πνκπνχ,ε κε ηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ελεξγνπνηείηαη έλαο ζπλαγεξκφοθαη εηδνπνηνχληαηνη αξκφδηεο αξρέο 

γηα δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Ardley, 2005. Bottos, 2007. Dodgsonetal., 2001). Σέινο, 

πηζαλή ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ επηζπκβαίλεη κεηά απφ πξνζέγγηζε γηα παξάδεηγκα 
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ηνπ ζχκαηνο απφ ην δξάζηε, φηαλ ν πξψηνο δηαζέηεη αληίζηνηρε ζπζθεπή αλαγλψξηζεο ηνπ 

δξάζηε (Black&Smith, 2003). 

Αλ θαη ε αξρηθή εθαξκνγή ηνπ ελεξγεηηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηνξηδφηαλ ζηελ απιή 

επηβεβαίσζε ηεο παξνπζίαο ηνπ επηηεξνχκελνπ ζηνλ ειεγρφκελν ρψξν, ζπλήζσο ζηελ 

θαηνηθία ηνπ, ε ρξήζε ηνπ δηεπξχλζεθε ζηελ θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

επηηεξνχκελνπ ζε κία επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή εθηφο ηεο θαηνηθίαο ηνπ (Bottos, 

2007), ε έθηαζεηεο νπνίαοαλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 150 πφδηα (DeMichele&Payne, 2009a. 

ηεθάλνπ, 2006). Βέβαηα, ε πεξηνρή απηή θαζνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε αξκφδηεο αξρέο, 

δεδνκέλνπ φηη ζε νξηζκέλεο πνιηηείεο θαζίζηαηαη επηηξεπηή ε κεηαθίλεζε ηνπ δξάζηε ζηε 

δνπιεηά ηνπ θαη ζ‟ άιινπο ρψξνπο (Bottos, 2007) ή ζπλαξηάηαη απφ ην κεραληζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη (DeMichele&Payne, 2009a) Δπηπξνζζέησο, αιιαγέο έρνπλ ζεκεησζεί θαη 

ζε επίπεδν αλακεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο. Ζ δηαζχλδεζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ 

επηηεξνχκελνπ κε ηε ζπζθεπή ιήςεο ηνπ ζήκαηνο έξρεηαη λα επηζθξαγίζεη γηα άιιε κία 

θνξά ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο (Black&Smith, 2003. Bottos, 2007) ζηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ησλ εγθιεκαηηψλ.  

ε αληίζηημε κε ην ελεξγεηηθφ ζχζηεκα, ζην παζεηηθφ ζχζηεκα (passivesystem) ή 

αιιηψο πξνγξακκαηηζκέλεεπηθνηλσλία (Υάηδνπ, 2002), ε επηθχξσζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ 

επηηεξνχκελνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία. Ο επηηεξνχκελνο δέρεηαη 

ζπλήζσο πξνγξακκαηηζκέλεο θιήζεηο απφ ηνλ ππνινγηζηή ζην θέληξν παξαθνινχζεζεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίλεηαη ε απάληεζε ηνπ επηηεξνχκελνπ κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπνζεζία 

ηνπ (Bottos, 2007). Ο ηξφπνο εληνπηζκνχ ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ επηηεξνχκελνπ πξνυπνζέηεη 

ηελ χπαξμε ελφο απνθσδηθνπνηεηή, ζπλήζσο είλαη πξνζδεκέλνο ζηνλ θαξπφ ηνπ 

επηηεξνχκελνπ, θαη ελφο εμαξηήκαηνο επαιήζεπζεο (verifyingbox), πνπ επηθνηλσλεί κε ην 

ηειέθσλν ηνπ επηηεξνχκελνπ.Σέινο, ε αλαγλψξηζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ επηηεξνχκελνπ 
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κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε αλαγλψξηζε ηεο θσλήο ηνπ (Bottos, 2007.OTA, 1988. Υάηδνπ, 

2002) (ζχγθξηζε ερνγξαθεκέλεο θσλήο απφ ηελ απάληεζε ηνπ επηηεξνχκελνπ 

κε θαηαρσξεκέλα δεδνκέλα ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ ) (JHSA, 2000), είηε κε ηε βνήζεηα κίαο 

νζφλεο (Υάηδνπ, 2002), είηε κε ηε βνήζεηα βηνκεηξηθψλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ 

(Black&Smith, 2003. Bottos, 2007) είηε ηέινο κε ηελ βνήζεηαελφο βνκβεηή πνπ ππελζπκίδεη 

ζηνλ επηηεξνχκελν λα θαιέζεη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ (JHSA, 2000).  

Ζ νκνηφηεηα ησλ δχν ζπζηεκάησλ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ν ππνινγηζηήο ζην θέληξν 

παξαθνινχζεζεο ελαξκνλίδεηαη κε ην πξφγξακκα ησλ επηηεξνχκελσλ (DeMichele&Payne, 

2009a), ελψ ε εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ απηψλ έγθεηηαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο ζέζεο ηνπ 

επηηεξνχκελνπ κφλν κεηά απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο θιήζεηο ζηε δεχηεξε πεξίπησζε 

(Payne&Gainey, 1999), γεγνλφο πνπ δελ εγγπάηαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ επηηεξνχκελνπ κε 

ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα πθέξπεη ν θίλδπλνο παξαβίαζεο 

απηψλ (Bottos, 2007). 

Οη πεξηνξηζκέλεο, φκσο, δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηφζν ην παζεηηθφ φζν θαη ην 

ελεξγεηηθφ ζχζηεκα, ε ηερλνινγία ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζηελ κεηάδνζε ξαδηνζπρλνηήησλ, 

δελ ηθαλνπνηνχζε ηηο αλάγθεο ηνπ πνηληθνχ ζπζηήκαηνο γηα θαζνιηθή επνπηεία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ επηηεξνχκελνπ (Bottos, 2007. JHSA, 2000). ηε βάζε απηνχ ηνπ 

επηρεηξήκαηνο, εηζήρζεζαλ ζηηο κεζφδνπο επηηήξεζεοηα ζπζηήκαηα γεσεληνπηζκνχ, ή 

επξέσο γλσζηά σο Global Positioning Satellite (GPS) (DeMichele&Payne, 2009a). Ο 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ είλαη παξεκθεξήο κ‟ απηφλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γειαδή, πξνζδέλεηαη ζην ζψκα ηνπ επηηεξνχκελνπ έλα βξαρηφιη, 

ην νπνίν εθπέκπεη ζήκαηα ζε κία ζπζθεπή παξαθνινχζεζεο, ηελ νπνία κεηαθέξεη ζηαζεξά 

ν επηηεξνχκελνο.Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή δηαζπλδέεηαη κε έλα δνξπθφξν θαη κε ην 
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θεληξηθφ ζηαζκφ ηεο εηαηξείαο, πνπ έρεη επσκηζηεί ηελ επζχλε επηηήξεζεο θαη επνπηείαο 

ησλ δξαζηψλ κέζσ ελφο ηειέθσλνπ (Bales et al., 2010). 

Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ γεσεληνπηζκνχ, θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζπλερήο 

θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ επηηεξνχκελνπ είηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (ελεξγεηηθφ 

ζχζηεκα GPS) είηε κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο θηλεηηθφηεηαο 

ηνπ επηηεξνχκελνπ (παζεηηθφ ζχζηεκα GPS) (Bales et al., 2010. Bottos, 2007. 

DeMichele&Payne, 2009a. OklahomaDepartmentofCorrections [ODOC], 2010). Καη‟ 

αληηζηνηρία κε ηα πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, ελδερφκελε 

απνκάθξπλζε απφ ηελ νξηνζεηεκέλεαπφζηαζεθαη πεξηθνξά ζε «απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο» 

(Bales et al., 2010), απνζχλδεζε ή δηαθνπή αλακεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο(JHSA, 2000, 2006) 

ή πξνζέγγηζε ηνπ ζχκαηνο (Burrell&Gable, 2008) νδεγεί ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ 

ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ ηεο εηαηξίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ζε εηδνπνίεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

κε ζθνπφ ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Ζ αθηίλα 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ επηηεξνχκελνπ θπκαίλεηαη απφ 100 κέηξα σο κία απεξηφξηζηε έθηαζε 

αλάινγα κε ηνπο επηβαιιφκελνπο φξνπο, ελψ παξφκνηνο θαλνληζκφο πξνβιέπεηαη θαη γηα 

ηηο «απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο». Σα ζπζηήκαηα γεσεληνπηζκνχ πξννξίδνληαη ζπλήζσο γηα 

θαηαδηθαζζέληεο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο, πνπ έρνπλ εθηίζεη έλα ηκήκα ηεο πνηλήο ηνπο ή 

γηα έγθιεηζηνπο ή ππφδηθνπο, ζηνπο νπνίνπο, ε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ξαδηνζπρλφηεηα 

θαζίζηαηαη αλέθηθηε (DeMichele&Payne, 2009a). 

Δηδηθή κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη ζηα κειαλά ζεκεία ησλ ζπζηεκάησλ γεσεληνπηζκνχ. Ζ 

ελεξγνπνίεζε ιαλζαζκέλσλ ζπλαγεξκψλιφγσ παξεκβνιήο θηηζκάησλ ή κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο απνηειεί έλα ζχλεζεο θαηλφκελνθαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπζηεκάησλ θαη ππνλνκεχεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπο. Ζ θαθή πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ή ζε «θελά ζεκεία» (Bottos, 2007), θαζψο θαη δηάθνξα θαηξηθά 
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θαηλφκελα αλαζηέιινπλ ηελ αλακεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο, θαηάζηαζε πνπ ρξήδεη ελδειερνχο 

εμέηαζεο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα απνθπγή παξαλνήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

ηερληθά απηά πξνβιήκαηα κπνξεί λα παξεξκελεπηνχλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ππαιιήινπο σο 

παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν (DeMichele&Payne, 

2009a). 

‟ απηφ ην ζεκείν είλαη ζθφπηκε ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ.ε 

αληίζεζε κε ηαζπζηήκαηα ξαδηνζπρλφηεηαο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή 

δηαδηθαζία εμαθξίβσζεο ηεο ζέζεο ηνπ επηηεξνχκελνπ, ηα ζπζηήκαηα γεσεληνπηζκνχ 

παξέρνπλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ 

επηηεξνχκελνπ(Development Services Group, 2014). Δπηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα 

γεσεληνπηζκνχ θξίλνληαη σο θαηαιιειφηεξα γηα ηνπο δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ 

(Padgett, Bales, &Blomberg, 2006. Payne, DeMichele, &Buton, 2008). Χζηφζν, ε 

δπζαλαινγία ζην θφζηνο, κε ηα ζπζηήκαηα γεσεληνπηζκνχ λα είλαη πην δαπαλεξά 

(επηζηξάηεπζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ππαιιήισλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ) θαη 

ε ακθίβνιε αμηνπηζηία ηνπ εμνπιηζκνχ, νδεγεί ζε επαλεμέηαζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ γεσεληνπηζκνχ (Bottos, 2007).  

Σέινο, νη ηαρείεο εμειίμεηο ζηε ηερλνινγία επηηάζζνπλ ηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε λέα γεληά ζπζθεπψλ ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο. ε κία πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ειέγρνπ ησλ επηηεξνχκελσλ, 

έρεη πξνηαζεί ε εηζαγσγή βηνκεηξηθψλ αηζζεηήξσλ ζηηο ζπζθεπέο επηηήξεζεο 

(Παπαζενδψξνπ, 2009). Αλ θαη ε πξαθηηθή απηή βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην, ε πξννπηηθή 

ελίζρπζεο ησλ κεζφδσλ επηηήξεζεο ησλ ππαγφκελσλ ζε θαζεζηψο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο, έρεη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ. Ζ πξνζζήθε ησλ βηνκεηξηθψλ 

αηζζεηήξσλ απνβιέπεη ζηε ζπιινγή ελφο κεγαιχηεξνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε 
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ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επηηεξνχκελνπ (BigData) θαη ζηελ πξφιεςε εγθιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πξηλ απηή εθδεισζεί. Δηδηθφηεξα, κε ηε ρξήζε ησλ βηνκεηξηθψλ αηζζεηήξσλ 

επηδηψθεηαηε δηακφξθσζε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ επηηεξνχκελνπ κε γλψκνλαηελ 

εθηίκεζε βηνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, φπσο ηνπ ξπζκνχ ηεο θαξδηάο ηνπ επηηεξνχκελνπ, 

ησλθηλήζεσλ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ηνπ, ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ηνπ, 

ηεο πνζφηεηαο ηνπ νμπγφλνπ ζην αίκα.. πλεπψο, δηαθπκάλζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

ζπληειεζηψλ απνηεινχλ ελδείμεηο κε αλακελφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη νδεγνχλ ζε 

θηλεηνπνίεζε ησλ ππεπζχλσλ γηα έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε παξάζεζε ελφο 

παξαδείγκαηνο. Δάλ έλαο επηηεξνχκελνο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα άγρνπο θαη θαθή 

πνηφηεηα χπλνπ εγείξεη ππνςίεο γηα ππνηξνπηαζκφ θαη θαη‟ επέθηαζε γηα εκπινθή ζε 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ν ζπλππνινγηζκφο φισλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ 

ππνδεηθλχεη ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο ηνπ επηηεξνχκελνπ κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ κέηξνπ 

ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο (πρ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα 

επηηεξνχκελνπο κε πξνβιήκαηα ρξήζεο νπζηψλ) (Hunkeler, 2015). 

Βέβαηα, νη απφςεηο γηα ηε ρξήζε βηνινγηθψλ αηζζεηήξσλ δηίζηαληαη. Οη επηθξηηέο ηεο 

ρξήζεο απηψλ, φπσο θαη ησλ ππφινηπσλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο (Büllow, 2014) 

δηαηείλνληαη πσο ε πξνζζήθε απηψλ ησλ βηνινγηθψλ αηζζεηήξσλ νδεγεί ζε 

θαηαζηξαηήγεζε ζεκειησδψλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ επηηεξνχκελνπ θαη ζε 

ζπξξίθλσζε ησλ νξίσλ ηδησηηθφηεηαο, ελψ παξάιιεια, εληζρχεη ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν 

(Hunkeler, 2015). Χζηφζν, ν Hunkeler (2015) επηδνθηκάδνληαο ηε ρξήζε ησλ αηζζεηήξσλ 

απηψλ, ππνζηεξίδεη πσο δελ πθίζηαηαη θιπδσληζκφο ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο, δεδνκέλνπ φηη 

ην είδνο ησλ απνθηεζέλησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ζπλαθέο κε ηηο αξρέο ηεο 

επαλαθνηλσληθνπνίεζεο ησλ επηηεξνχκελσλ θαη ηεο πξφιεςεο ηεο ππνηξνπήο. Ζ 
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απνδνθηκαζία γηα ηε ρξήζε ησλ αηζζεηήξσλ απνξξέεη απφ ην γεγνλφοφηη πξφθεηηαη γηα κία 

θαηάζηαζε πνπ ε θνηλή ινγηθή ζεσξεί ηνικεξή θαη αληηβαίλεη ηνπο θαλφλεο γηα πξνζηαζία 

ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο. 

 

4.2 ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

 Δίλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε απνηειεί έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν ζην «νπινζηάζην» ησλ θνξέσλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ δηαπίζησζε απηή 

αηηηνινγείηαη απφ ηελ εππξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θχξσζεο. Ζ 

εππξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα 

επηβιεζεί ηφζν ζε ππφδηθνπο φζν θαη ζε θαηάδηθνπο (Κνπξάθεο, 2009). Μ‟ άιια ιφγηα, ε 

ειεθηξνληθή επηηήξεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν ζε άηνκα πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί ζε 

δίθε θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί φζν θαη ζε άηνκα πνπ έρνπλθαηαδηθαζηεί ζε θάπνηα πνηλή 

θπιάθηζεο.  

Γηαθνξνπνηήζεηο, φκσο, παξαηεξνχληαη θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνδηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε κπνξεί λα επηβιεζεί σο 

πεξηνξηζηηθφο φξνο ηεο εγγχεζεο  (Black&Smith, 2003. DeMichele&Payne, 2009a. 

Development Services Group, 2014. JHSA, 2000, 2006. Renzema, 2010).Τπφ ην πξίζκα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, επηδηψθεηαη ε επηζηξνθή ηνπ ππφδηθνπ ζην ζπίηη ηνπ κε 

ηαπηφρξνλε επίβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε εγθιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Black&Smith, 2003. JHSA, 2000, 2006).  

Δπηπιένλ, ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε κπνξεί λα επηβιεζεί είηε σο θχξηα πνηλή είηε σο 

ππνθαηάζηαην ηεο πνηλήο θπιάθηζεο, ζπλήζσο ζε βξαρχρξνλεο πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο 

ειεπζεξίαο. ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε πνηλή επηβάιιεηαη απφ ην δηθαζηήξην. Σέινο, ε 
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ειεθηξνληθή επηηήξεζε κπνξεί λα επηβιεζεί εθφζνλ ην άηνκν έρεη εθηίζεη έλα κέξνο ηεο 

επηβιεζείζαο πνηλήο, ζπλήζσο ην 1/3 ηεο πνηλήο ηνπ. ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θπιαθψλ εγθξίλεη ή φρη ηελ αίηεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ ππαγσγή 

ηνπ ζε θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο (Bottos, 2007). 

Ο πην ζπλήζεο ηχπνο επηβνιήο ηνπ ζεζκνχ ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο απνηειεί απηφο 

ηνπ θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκνχ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ηχπνπ 

είλαη ε παξακνλή ηνπ παξαβάηε εληφο ηεο νηθίαο ηνπθαη ζπλήζσο επηβάιιεηαη κε ζθνπφ ηελ 

πξφσξε απνθπιάθηζε ελφο θξαηνχκελνπ. Έλαο άιινο ηξφπνο επηβνιήο είλαη νη ψξεο 

θπθινθνξίαο (curfeworders). ηε ινγηθή απηνχ ηνπ ηξφπνπ, ν παξαβάηεο ζα πξέπεη λα 

επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηνπ ζπγθεθξηκέλεο ψξεο (ζπλήζσο ην βξάδπ), ελψ ηελ ππφινηπε κέξα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο δηάθνξσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή εξγαζίαο 

εθηφο ηεο νηθίαο ηνπ (Ardley, 2005).  

Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο εππξνζαξκνζηηθφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζ‟ έλα επξχ θάζκα παξαβαηψλ 

αλεμαξηήησο ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ ζην νπνίν εθείλε επηβάιιεηαη. Μεηαμχ άιισλ ζε 

θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ δξάζηεοκε ηελ θαηεγνξία γηα 

νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα κέζεο, δξάζηεο πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ 

φπσο είλαη νη ειηθησκέλνη, νη αλάπεξνη θαη νη έγθπεο γπλαίθεο, ζε αλήιηθνπο, ζε παξαβάηεο 

λαξθσηηθψλ (Gable&Gable, 2005. Graham&Maclvor, 2015). Μ‟ άιια ιφγηα ζε πεξηπηψζεηο 

αδηθεκάησλ κηθξήο πξνο κεζαίαο βαξχηεηαο. ηε ζεκεξηλή, φκσο, επνρή, δηαθαίλεηαη ε 

ηάζε γηα δηεχξπλζε ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζε άιιεο θαηεγνξίεο δξαζηψλ πνπ 

ζεσξνχληαη πην επηθίλδπλεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο Ζ.Π.Α, δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ 

εγθιεκάησλ ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο (Padgettetal., 2006. Payneetal., 2008), ελψ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην άηνκα πνπ εθθξεκνχλ εηο βάξνο ηνπο θαηεγνξίεο γηα εκπινθή ζε 
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ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζε θαζεζηψο θαη‟ νίθνλ 

πεξηνξηζκνχ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε (Graham&Maclvor, 2015). Ζ ηάζε, φκσο, απηή 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ πνιιέο αληηδξάζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο 

θνηλφηεηαο (Graham&Maclvor, 2015). 

 Ζ ππαγσγή ελφο παξαβάηε ζε θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο πξνυπνζέηεη ν 

παξαβάηεο λα πιεξνί νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Σα θξηηήξηα, ινηπφλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο κεηαμχ άιισλ είλαη ε χπαξμε θαηνηθίαο θαη 

ηειεθσληθήο γξακκήο, ε ζπγθαηάζεζε θαηφπηλ ελεκέξσζεο ηφζν ηνπ δξάζηε φζν θαη ησλ 

αλαδφρσλ(Gable&Gable, 2005). Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηθίιεη αλαιφγσο ηνπ 

ρξνληθνχ ζεκείνπ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη. Μπνξεί λα δηαξθέζεη απφ 1 κήλα κέρξη θαη 24 

κήλεο ηφζν σο ππνθαηάζηαην ηεο πνηλήο θπιάθηζεο φζν θαη παξάκεηξνο απνθπιάθηζεο 

(Graham&Maclvor, 2015). 

Απνθιίζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ. Βέβαηα, ην θφζηνο 

απηφ είλαη ζπλάξηεζε θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηηήξεζε ησλ 

θξαηνπκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Οιιαλδία, ην θφζηνο γηα ζπλδπαζκφ ρξήζεο 

ζπζηεκάησλ ξαδηνζπρλφηεηαο θαη γεσεληνπηζκνχ είλαη 75επξψ, ελψ γηα ρξήζε κφλν 

ζπζηεκάησλ ξαδηνζπρλφηεηαο 45επξψ εκεξεζίσο. Δλ αληηζέζεη κε ηελ Οιιαλδία, ζηελ 

νπεδία, ην εκεξήζην θφζηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε αλέξρεηαη ζηα 3.5 επξψ 

Graham&Maclvor, 2015 ). ηελ Διιάδα, ν ειεθηξνληθά επηηεξνχκελνπο ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιεη 12,5 επξψ εκεξεζίσο (Σν Πνληίθη, 2015).   

5. ΟΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΕ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 
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Ζ ππεξπιήξσζε ησλ θπιαθψλ, νη απάλζξσπεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θπιαθψλ 

απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηεο θξηηηθήο πνπ έρεη αζθεζεί ζηελ πνηλή ηεο θπιάθηζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε ξήμε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ σο επαθφινπζν ηνπ εγθιεηζκνχ 

(Αινζθφθεο, 2013. Αξρηκαλδξίηνπ, 2000. Βαξβαηάθνο, 2012. CouncilonCrime& Justice, 

2006. Κνπξάθεο, 2009. Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008), ε αθνκνίσζε ησλ 

ππνπνιηηηζκηθψλ ηδενινγηψλ ηεο θπιαθήο (Αξρηκαλδξιηηνπ, 1994, 2000) θαη νη δπζρέξεηεο 

πνπ αλαθχνληαη κεηά ηελ απνθπιάθηζε ηνπ αηφκνπ (Αινζθφθεο, 2013), αληηζηξαηεχνληαη 

ηελ πξννπηηθή ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ θξαηνπκέλσλ, ελψ παξάιιεια παξέρνπλ 

γφληκν έδαθνο γηα ηελ ηέιεζε λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ (Κνπξάθεο, 2005). Ζ θαηάζηαζε 

απηή επηρεηξείηαη λα αληηζηξαθεί κε ηελ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζην 

ζχζηεκα ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο, θαζψο κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζπλίζηαηαη ζηελ 

απνζπκθφξεζε ησλ θπιαθψλ, αιιά θαη ζηελ δηαηήξεζε δεζκψλ ησλ παξαβαηψλ κε ηνλ 

ππφινηπν θνηλσληθφ ηζηφ (Black & Smith, 2003. Dodgsonetal., 2001. Gainey & Payne, 

2000. Gibss&King, 2003. Martin, Hanrahan&Boyers, 2009. NationalAuditofOffice [NAO], 

2006. Payne&Gainey, 2004. Shoham, Efodi, & Yehosha-Stern, 2014a). 

ηελπαξνχζαελφηεηαζαεμεηαζηνχληανθέιεηεοειεθηξνληθήοεπηηήξεζεο, θαζψο θαη νη 

απφςεηο απηψλ πνπ ηίζεληαη ππέξ ηεο εθαξκνγήο ηεο. 

 

5.1 ΑΠΟΤΜΥΟΡΗΗ ΣΨΝ ΥΤΛΑΚΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΟ 
Ο ππεξθνξεζκφο ησλ θπιαθψλ, νη άζιηεο ζπλζήθεο ησλ θπιαθψλ, ηα πςειά πνζνζηά 

ζαλάησλ, ηα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ θφζηνο 

δηαβίσζεο νδήγεζε ηνπο επίζεκνπο θνξείο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ζηελ αλεχξεζε 

κεζφδσλ γηα επίιπζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ κε ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Με βάζε, ινηπφλ, απηφ ην επηρείξεκα εθαξκφζηεθε ην ελαιιαθηηθφ κέηξν ηνπ θαη‟ νίθνλ 
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πεξηνξηζκνχ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε. ηφρνο, ηεο εηζαγσγήο απηνχ ηνπ ελαιιαθηηθνχ 

κέηξνπ ζηε λνκνζεζία ηεο εθάζηνηε ρψξαο απνηειεί ε απνζπκθφξεζε ησλ θπιαθψλ, 

θαζψο θαη ε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ, δηαπηζηψλεηαη πσο ν ζεζκφο ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο είλαη ιηγφηεξν δαπαλεξφο απφ ηελ ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο 

πνηλή. Γηα παξάδεηγκα, ζηε θσηία, νη δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα θάζε 

θξαηνχκελν θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην £37,059, ελψ γηα ηνλ επηηεξνχκελν £743 ηελ πεξίνδν 

2013-2014 (Graham&Maclvor, 2015).  

Χο πξνο ηελ απνζπκθφξεζε ησλ θπιαθψλ, αλ θαη παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ θπιαθψλ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο έλα κεγάιν πνζνζηφ δξαζηψλ ππφθεηηαη ζε 

θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, απηή ε κείσζε δελ είλαη πάληα εκθαλήο. Απηφ 

ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηελ χπαξμε άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ην ζχζηεκα 

πνηληθήο δηθαηνζχλεο, φπσο ε θεηδσιή ρξήζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο 

(DiTella θαη Schargrodsky, 2013),ε απζηεξνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ θηι  

(Εαξαθσλίηνπ, 2008).  

 

5.2 ΣΑ ΟΥΕΛΗ ΕΚΣΙΗ ΣΗ ΠΟΙΝΗ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
Ζ θπιαθή σο νινπαγέο άζπιν επλνπρίδεη ηε βνχιεζε ηνπ αηφκνπ νδεγψληαο ηνλ ζηελ  

πιήξε εμάξηεζε απ‟ εθείλε (Goffman, 1961) (φπσο αλαθέξεηαη Rubin, 2005). Ο 

εμαλδξαπνδηζκφο ηνπ θξαηνχκελνπ αληαλαθιάηαη απφ ηελ αδπλακία ιήςεο απνθάζεσλ, ην 

νπνίν νδεγεί ζηνλ εηεξνθαζνξηζκφ ηνπ (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000). Ζ θαηάζηαζε ηεο 

παζεηηθήο ππνηαγήο ζηελ νπνία πεξηπίπηεη ην άηνκν ιεηηνπξγεί σο ηξνρνπέδε ζηελ νκαιή 

επαλέληαμε ηνπ ζηελ θνηλσλία (Αινζθφθεο, 2013). Σα αξλεηηθά, αθφκα,  εξεζίζκαηα πνπ 

παξέρεη ε θπιαθή, παξάιιεια κε ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδεη ην άηνκν απφ ηελ 
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αιιειεπίδξαζή ηνπ κε απηά, ηελ νηθεηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηεο ππνθνπιηνχξαο ηεο θπιαθήο 

(Αλδξίηζνπ θαη ζπλ., 1988. Αξρηκαλδξίηνπ, 1994. deViggiani, 2006, 2007), ε πηνζέηεζε 

δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο ζπκθσλνχλ κε ηνλ άηππν θψδηθα ζπκπεξηθνξάο 

ηεο θπιαθήο θαη νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ απψιεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, αλαγθαίεο γηα 

ηελ επηβίσζε ηνπ ζηελ θνηλφηεηα, ππεηζέξρνληαη ζηε δηαδηθαζία αιινηξίσζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (Αξρηκαλδξίηνπ, 2000. deViggiani, 2006, 2007. Κνπξάθεο, 

2005) θαη θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ νκαιή κεηάβαζε ηνπ ζηελ θνηλσλία, αιιά θαη ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηελ δηέπνπλ (Αινζθφθεο, 2013). Οη θξαηνχκελνη, 

ινηπφλ, αδπλαηψληαο λα ππεξβνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε κεηάβαζε ηνπο 

απφ ηε θπιαθή ζηελ θνηλσλία (Αινζθφθεο, 2013) θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο, δηαθαηέρνληαη απφ ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα άγρνπο (Haney, 2002), θαη είηε επηδίδνληαη 

ζηελ ηέιεζε λέσλ θαθνπξγεκαηηθψλ πξάμεσλ (Κνπξάθεο, 2005) είηε πξνβαίλνπλ ζηελ 

απηνθηνλία (Prattetal., 2010).  

χκθσλα κε ηνλ Ferrajoli (1985) (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Αξρηκαλδξίηνπ, 1994), ην 

πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο θαη ζπγθεθξηκέλα «ε ζεζκηθά εγθιεκαηηθή ππνθνπιηνχξα πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλφηεηαο ηεο» ηεο ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε ηνπ αηφκνπ, αλαηξψληαο ην ζθνπφ ηεο θπιαθήο 

γηαεπαλαθνηλσληθνπνίεζε ηνπ παξαβάηε. Ο ίδηνο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο γηα ηελ 

απνθπγή απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, «ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ρψξα ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ρψξν» (ζει. 75).ε αληίζηημε, ινηπφλ, κε ηε θπιαθή, ηα 

άηνκα πνπ ηίζεληαη ζε θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο δελ εθηίζεληαη ζε θαηαζηάζεηο 

βηαηφηεηαο θαη ζπκαηνπνίεζεο, ζπρλά θαηλφκελα ηεο θπιαθήο (deViggiani, 2006, 2007). 

Αληηζέησο, ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε επηηξέπεη ηελ παξακνλή ζηελ θνηλφηεηα, ηε 

δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δηάθνξα ζεξαπεπηηθά 
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πξνγξάκκαηα, αιιά θπξίσο ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ νηθνγέλεηα (Best, 2009. 

Black&Smith, 2003. Bonta et al., 1999. Dodgson et al., 2001. Hucklesby, 2008. Gainey & 

Payne, 2000. MinistryofJusticeofNewZealand, 1997. Payne&Gainey, 2004). Έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη πσο ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ 

ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο θαη γηα ηελ απαγθίζηξσζε ηνπ πξνεγνχκελεο εγθιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη θαηαζηάζεηο (Dodgsonetal., 2001. Gainey&Payne, 2000. Hucklesby, 

2008. Payne&Gainey, 2004). πλεπψο, ην είδνο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ζα ιακβάλεη ην 

άηνκν ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη δελ νδεγνχλ ζηελ 

αιινηξίσζε ηνπ, αιιά αληηζέησο κεηψλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα ππνηξνπή.  

ηελ έξεπλα ησλ Gainey θαη Payne (2000) θαη ηεο Hucklesby (2008) δηαπηζηψζεθε 

ζεηηθή επίδξαζε ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ 

ζε έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ επηηεξνχκελσλ. Οη πεξηνξηζηηθνί φξνη ιεηηνπξγνχζαλ 

σο  εθαιηήξην γηα ηελ απνθπγή θαηαζηάζεσλ, αηφκσλ, δξαζηεξηνηήησλ, ζπλεζεηψλ  θαη 

ζρέζεσλ, πνπ κπνξνχζαλ λα εμειηρζνχλ ζε ζξπαιιίδα απεηιεηηθή γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Gainey&Payne, 2000. Hucklesby, 2008).    

 

5.2.1 ΕΠΙΠΣΨΕΙ ΣΙ ΦΕΕΙ ΣΟΤ ΕΠΙΣΗΡΟΤΜΕΝΟΙ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΠΑΙΔΙΑ-ΥΙΛΟΙ) 

Έλα απφ ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιιεηαη πξνο ππνζηήξημε ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηαθχιαμε ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο ε παξνπζία ηνπ 

παξαβάηε ζην ζπίηη ελδπλακψλεη ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζ‟ αληίζεζε κε ηνλ 

εγθιεηζκφ, ν νπνίνο επάγεη απνζχλδεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ (Black&Smith, 2003. 

Bontaetal., 1999. Dodgsonetal., 2001. Gainey & Payne, 2000. Hucklesby, 2008. 

MinistryofJusticeofNewZealand, 1997. Payne&Gainey, 2004. NAO, 2006.Shoham,  Efodi, 

&Yehosha-Stern, 2014a. Shoham,  Yehosha-Stern, &Efodi, 2012. Vanhaelemeeschetal., 
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2014). Ζζηέξεζεηεοειεπζεξίαοδηαθπβεχεηνιφθιεξνηνδίθηπνησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

παξαβάηε, θαζψο ν έγθιεηζηνο αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο 

θνηλσληθνχο ηνπο ξφινπο  (παηέξαο- κεηέξα, ζχδπγνο) (Fazel&Baillargeon, 2011. 

Μειηψλε, 2011. Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008).Δπηπιένλ, ην ξήγκα κεηαμχ ηνπ αηφκνπ 

θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζπληζηά έλαλ ηνπο θπξηφηεξνπο πξνγλσζηηθνχο δείθηεο γηα ηελ 

εκπινθή ηνπ αηφκνπ ζε εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Βνχξδαο & Γηαλλνπνχινπ, 2010) 

θαη θαηά ζπλέπεηα ελέρεη ζεκαζία γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο.  

Ζ χπαξμε, ινηπφλ, ηνπ επηηεξνχκελνπ ζην ζπίηη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ελέρεη ζεκαζία 

γηα ηε δηαηήξεζε ζπλεθηηθψλ δεζκψλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο θαη λα εληζρχζνπλ ηε ζπλνρή ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπο (Dodgsonetal., 2001. Hucklesby, 2008. Gainey & Payne, 2000. 

MinistryofJusticeofNewZealand, 1997. NAO, 2006. Payne&Gainey, 2004. Shohametal., 

2012. 2014a. Vanhaelemeeschetal., 2014). 

ΖκειέηεηνπDodgsonθαηησλζπλεξγαηψληνπ(2001)απνηππψλεη κε δηαθσηηζηηθφ ηξφπν ηε 

ζεηηθή επίδξαζε ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζηηο ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

ειεθηξνληθά επηηεξνχκελσλ. πγθεθξηκέλα, απφ έλα δείγκα 256 ζπκκεηερφλησλβξέζεθε 

πσο ην 67% δελ παξαηήξεζε θακία κεηαβνιή ζηηο ζρέζεηο ηνπο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, ην 22% παξαηήξεζε βειηίσζε, ην 10% αλέθεξε πσο νη ζρέζεηο ηνπο 

επηδεηλψζεθαλ, ελψ κφιηο ην 7% δήισζε ηελ χπαξμε ειάρηζησλ 

πξνβιεκάησλ(Dodgsonetal., 2001).Παξφκνηα, φκσο, πνζνζηά εληνπίζζεθαλ θαη ζηνπο 

αλαδφρνπο ησλ ειεθηξνληθά επηηεξνχκελσλ, γεγνλφο πνπ επαιεζεχεη ην βαζκφ επίδξαζεο 

ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. Αλαιπηηθφηεξα, θακία επίδξαζε ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο αλέθεξε ην 69% ησλ 

εξσηεζέλησλ, ζεηηθή επίδξαζε δήισζε ην 25%, ελψ  επηδείλσζε ηεο ζπλνρήο ηεο 
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νηθνγέλεηαο ππαηλίρζε ην 4% ησλ εξσηεζέλησλ (Dodgsonetal., 2001). Σα επξήκαηα  απηά 

ζπλάδνπλ κε απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξσλ εξεπλψλ (Hucklesby, 2008. 

Vanhaelemeeschetal., 2014).  

Ζ παξνπζία, φκσο, ηνπ παξαβάηε ζην ζπίηη ελδέρεηαη λα νδεγήζεη νξηζκέλεο θνξέο ζε 

έθξπζκεο θαηαζηάζεηο (Balesetal., 2010.NAO, 2006.Nellis, 2009). Οη Gibbs θαη King 

(2003), Kingθαη Gibbs (2003) θαη ν Martin θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2009) παξαηήξεζαλ 

δηθνξνχκελα ζπλαηζζήκαηα ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ επηηεξνχκελσλ.Αθελφο ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο αληαπνθξίζεθαλ δηαηεξψληαο επκελή ζηάζε ζηελ επηζηξνθή ησλ παξαβαηψλ 

ζην ζπίηη, αθεηέξνπ ε χπαξμε άγρνπο ή έληαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ 

θαηάθσξε. Ζ γελεζηνπξγφο αηηία ηεο δπζθνξίαο απηήο απνηεινχζαλ είηε ε επηζηξνθή 

αηφκσλ πνπ απνπζίαδαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (King&Gibbs, 2003) θαη θπξίσο, νη 

πεξηνξηζηηθνί φξνη πνπ επηβάιινληαλ ζηνλ παξαβάηε, θαζψο νη θηλήζεηο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξαβάηε δξνκνινγνχληαλ απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κε επαθφινπζν ηε κε δπλαηφηεηα δηεθπεξαίσζεο θαζεκεξηλψλ θαζεθφλησλ (Gibbs&King, 

2003. Martinetal., 2009). Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπληζηά ε δπζθνιία 

κεηαθίλεζεο ησλ παξαβαηψλ ζε πεξηνρέο εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ (Gibbs θαη 

King, 2003) ή νη θαλνληζκνί ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, φπσο νη λπρηεξηλέο θιήζεηο, 

πξνθαινχζαλ αλεζπρία ζηελ νηθνγέλεηα θαη πξνβιήκαηα χπλνπ (Martinetal., 2009).  

Ζ αδπλακία ζπκκεηνρήο ησλ παξαβαηψλ ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχζε 

αληηθείκελν δηέλεμεο κεηαμχ ησλ ρνξεγψλ θαη ησλ παξαβαηψλ, θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ππνρξεψζεσλ ελέπηπηαλ ζηε ζθαίξα ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ αλαδφρσλ (Gainey&Payne, 

2000. Gibbs θαη King, 2003. Martinetal., 2009. Payne&Gainey, 2004). Δπηπιένλ, ε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ πθίζηαηαη ε νηθνγέλεηα ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζην 

πξφγξακκα θαίλεηαη, επίζεο, λα δηαηαξάζζεη ηελ νηθνγελεηαθή ζπλνρή γελλψληαο 
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ζπλαηζζήκαηα άγρνπο. Χζηφζν, ν βαζκφο επίδξαζεο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο είλαη ζπλάξηεζε θαη ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεθηηθφηεηαο ηεο 

νηθνγέλεηαο. Δίλαη πηζαλφ ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε λα νμχλεη πξνεγνχκελεο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Gibbs θαη King, 2003). 

H ειεθηξνληθή επηηήξεζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο παξαβάηεο- γνλείο δηάδξαζεο κε 

ηα παηδηά ηνπο, αλαλέσζεο ησλ ζρέζεσλ ηνπο, εκπινθήο ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο (Gainey&Payne, 2000. Gibbs&King, 2003. Martinetal., 2009. Ministry of 

Justice of New Zealand, 1997. Payne&Gainey, 2004) ζε αληίζεζε κε ηνλ εγθιεηζκφ, ν 

νπνίν ζηεξεί απηέο ηηο δπλαηφηεηεο απφ ηνπο παξαβάηεο- γνλείο. Ήδε αλαθέξζεθαλ νη 

δπζκελείο ζπλέπεηεο ηνπ εγθιεηζκνχ ελφο κέινπο ηφζν ζηελ νηθνγέλεηα φζν θαη ζηελ 

ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ  (αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο, νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, παηδηά κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα). Ζ παξνπζία ησλ γνλέσλ σο αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ  επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία ζην ρψξν ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο. πγθεθξηκέλα, oFeldman (2011) 

έρεη αλαδείμεη ηελ παξνπζία ησλ γνλέσλ σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληαζηελ νκαιή 

γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ελψ ε ζηέξεζε ηνπ ελφο 

γνλέα απνηειεί ηδηαίηεξα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο γηα ηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ  

(Feldman, 2011). Αληηζέησο, ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε δελ αθαηξεί απφ ηνπο παξαβάηεο- 

γνλείο λα αζθήζνπλ ηα γνλετθά ηνπο θαζήθνληα, αιιά επηηξέπεη ηελ επνηθνδνκεηηθή 

ελαζρφιεζε καδί ηνπο. ε κία κειέηε ηνπ Doherty (1995) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Gibbs&King, 2002) ζε 27 ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ηεζεί ζε ειεθηξνληθή επηηήξεζε 

δηαπηζηψζεθε βειηίσζε κεηαμχ ησλ ζρέζεσλ ησλ ειεθηξνληθά επηηεξνχκελσλ κε ηα παηδηά 

ηνπο. 
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Ζ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο ελέρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο κεηέξεο θξαηνχκελεο. Γεδνκέλνπ πσο έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

γπλαηθείνπ ζσθξνληζηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη κεηέξεο ζπλήζσο παηδηψλ κηθξήο ειηθίαο 

(Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008. Celinska&Siegel, 2010) ή εγθπκνλνχλ 

(Fazel&Baillargeon, 2011), θαη πσο ν ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κεηέξαο θαη παηδηνχ είλαη 

βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Feldman, 2011), ε 

ειεθηξνληθή επηηήξεζε παξέρεη ζηηο κεηέξεο ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ κεηξηθνχ ηνπο 

θαζήθνληνο θαη ελαζρφιεζεο κε ηα παηδηά ηνπο (King&Gibbs, 2003), αιιά θαη ηελ 

αλαηξνθή απηψλ ζ‟ έλα πγηέο πεξηβάιινλ γηα φζεο εγθπκνλνχλ.  

Χζηφζν, νη πεξηνξηζηηθνί φξνη ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο πνιιέο θνξέο 

παξεκπνδίδνπλ ην βαζκφ εκπινθήο ησλ παξαβαηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο 

(Gibbs&King, 2003. Martinetal., 2009). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ε απνρή 

ησλ γνληψλ απφ  εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο παηρλίδη ζηελ απιή ή παξαθνινχζεζε 

θάπνηαο παξάζηαζεο (Gibbs&King, 2003). Ζ αληηθαηηθή, φκσο,  εκπινθή ησλ γνληψλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ νδεγνχζε νξηζκέλεο θνξέο  ζηελ πξφθιεζε απνγνήηεπζεο θαη 

ζχγρπζεο ζηα παηδηά (Doherty, 1995) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Gibbs&King, 2002). 

Χζηφζν, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαίλεηαη λα παίδεη 

ε απνζαθήληζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα παηδηά, ψζηε λα πξνιεθζνχλ απηέο νη αληηθαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη νη κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο ησλ παηδηψλ 

(MinistryofJusticeofNewZealand, 1997). 

Δμεηάδνληαο ηηο επηδξάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζηηο ζρέζεηο ηνπ 

επηηεξνχκελνπ κε ηνπο θίινπο ηνπο ζε 105 ειεθηξνληθά επηηεξνχκελνπο, ν Balesθαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2010) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ν κεραληζκφο ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο δελ αζθεί επίδξαζε ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ επηηεξνχκελνπ ζε πνζνζηφ 
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42%, επηδξά αξλεηηθά είηε δπζρεξαίλνληαο ηε ζχλαςε λέσλ θηιηθψλ ζρέζεσλ είηε 

δεκηνπξγψληαο δηάξξεμε πξνεγνχκελσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζε πνζνζηφ 29% θαη 16%, 

αληίζηνηρα. Ζ εμαζζέλεζε, φκσο, ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη γεληθφηεξα, ε απνθνπή ηνπ 

αηφκνπ απφ ηνλ νκθάιην ιψξν ηνπ παξειζφληνο κπνξεί λα ελέρεη ζεκαζία γηα ηελ έθβαζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο (Gainey θαη Payne, 2000. Hucklesby, 2008).‟ άιιεο πεξηπηψζεηο, ν 

κεραληζκφο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ιεηηνχξγεζε σο ζπλδεηηθφο θξίθνο γηα ηελ 

αλαζέξκαλζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν (NAO, 2006. 

Vanhaelemeeschetal., 2014).  

 Δλ νιίγνηο, ε παξνπζία ηνπ παξαβάηε αληηκεησπίδεηαη θπξίσο κε ζεηηθφ ηξφπν απφ 

ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ νκαιή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Χζηφζν, νη θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ππνλνκεχνπλ ηελ νηθνγελεηαθή ζηαζεξφηεηα ππξνδνηψληαο 

εληάζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο  νηθνγέλεηαο. ε γεληθέο, φκσο,  γξακκέο ηα νθέιε ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ θαίλεηαη λα 

ππεξέρνπλ έλαληη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αλαθχνληαη. 

 

5.2.2 ΕΠΙΠΣΨΗ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 

 Ζ επηρεηξεκαηνινγία  γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζην ζχζηεκα 

πνηληθήο δηθαηνζχλεο εξείδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν θξαηνχκελνο κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ 

εξγαζία ηνπ, ελψ βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο (Dodgsonetal., 2001. 

Gainey & Payne, 2000. Gibss&King, 2003. Martinetal., 2009. 

MinistryofJusticeofNewZealand, 1997. Payne&Gainey, 2004.Vanhaelemeeschetal., 2014)Ζ 

δπζθνιία εχξεζεο εξγαζίαο απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχνληαη 

θαηά ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ θξαηνπκέλσλ (Αινζθφθεο, 2013. Haney, 2002. 
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Κνπξάθεο, 2005, 2009. Μεηξνζχιε & Φξνλίκνπ, 2008. Σζηψηζε, 2014)θαη ρξήδεη 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, θαζψο απνηειεί έλαο απφ ηνπο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο ππνηξνπήο 

(Αινζθφθεο, 2013). χκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ε δπζθνιία 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ θξαηνπκέλσλ απνηειεί κία ψζκσζε παξαγφλησλ. Σν 

ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ε χπαξμε ςπρηαηξηθήο λφζνπ, ε ειηθία, ην θχιν,  ε πηνζέηεζε 

ησλ πξνηχπσλ ηεο ππνπνιηηηζκηθήο ππνθνπιηνχξαο ηεο θπιαθήο, ε απνκάζεζε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ιφγσ εγθιεηζκνχ, ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ελαξκνληζκέλσλ κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ θξαηνχκελνπ, απνηεινχλ παξάγνληεο νη νπνίνη δπζρεξαίλνπλ ηελ 

πξννπηηθήο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ απνθπιαθηζζέλησλ (Γαζθαιάθε, 

Παπαδνπνχινπ, Σζακπαξιή, & Φξνλίκνπ, 2005. Κνπξάθεο, 2005, 2009. Μεηξνζχιε & 

Φξνλίκνπ, 2008. Ρεγνχηζνπ, 2005. Σζηψηζε, 2014). Αθφκα, ε έιιεηςε κεηαζσθξνληζηηθήο 

κέξηκλαο (Αινζθφθεο, 2013. Γαζθαιάθεο θαη ζπλ., 2005. Κνπξάθεο, 2009, Σζηψηζε, 

2014), θνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο, ην ζηίγκα (νη γπλαίθεο θαη νη ηνμηθνκαλείο πθίζηαληαη 

δηπιφ ζηίγκα, ιφγσ ηνπ θχινπ θαη ηεο εμάξηεζεο ηνπο, αληίζηνηρα)(Μεηξνζχιε & 

Φξνλίκνπ, 2008), ε αξλεηηθή ζηάζε θαη νη πξνθαηαιήςεηο ησλ εξγνδνηψλ, ε αλαζθάιεηα 

θαη θπξίσο ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζεκεξηλή επνρή, απνηεινχλ 

ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ απνθπιαθηζζέλησλ γηα εμαζθάιηζε εξγαζίαο. πλεπψο, 

νξηζκέλνη απ‟ απηνχο εμσζνχληαη ζηελ εκπινθή παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο 

κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπο λα νδεγήζνπλ ζε εθ λένπ εκπινθή κε ην ζχζηεκα πνηληθήο 

θαηαζηνιήο δεκηνπξγψληαο έλα θαχιν θχθιν (Σζηψηζε, 2014).  

 Ζ εηζαγσγή, ινηπφλ, ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζηνρεχεη ζηελ αληηζηάζκηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ θξαηνπκέλσλ, θαζψο νη 

επηηεξνχκελνη κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο (Hucklesby, 2008. Martinetal., 2009. 



72 
 
 

MinistryofJusticeofNewZealand, 1997. Vanhaelemeeschetal., 2014 ). πλεπψο, κ‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν νη επηηεξνχκελνη κπνξνχλ λα αλαθνπθίζνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο απφ ηα έμνδα 

ηεο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, ρσξίο λα απνηεινχλ επηπξφζζεην νηθνλνκηθφ βάξνο 

(Martinetal., 2009. MinistryofJusticeofNewZealand, 1997). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αλ 

θαη ειάρηζηεο, θαζίζηαηαη εθηθηή ε αχμεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 

(MinistryofJusticeofNewZealand, 1997). 

 Βέβαηα, ε αλάθπςε δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ ιφγσ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ή ησλ θαλνληζκψλ αλαθνξηθά κε ηελ απαγφξεπζε ηεο θίλεζεο 

ησλ επηηεξνχκελσλ ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ζέηεη ζνβαξνχο θξαγκνχο ζηελ πξννπηηθή 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ επηηεξνχκελσλ (Gainey&Payne, 2000. Hucklesby, 

2008. Martinetal., 2009). Ζ πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ απνηειεί έλαλ απφ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ επηηεξνχκελσλ.ηελ έξεπλα ηνπ Bales θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2010) βξέζεθε πσο ην 61% ησλ ζπκκεηερφλησλ απνθξίζεθε πσο ε 

ειεθηξνληθή επηηήξεζε επεξέαζε ηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο εξγαζίαο. Ζ επίδξαζε απηή 

απνδφζεθε ζε αλεζπρία ησλ εξγνδνηψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε, ζε πξφζιεςε 

αηφκσλ πνπ δελ ήηαλ ειεθηξνληθά επηηεξνχκελνη θαη ζην ζηίγκα ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνηλήο (Balesetal., 2010). Ζ ηειεπηαία δηαπίζησζε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ξηδηθή 

εμάιεηςε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ φπσο ε κεξνιεπηηθή ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ πξνο ηνπο 

παξαβάηεο θαη ν θφβνο ηεο αλαζθάιεηαο δελ είλαη εθηθηή θαη πσο νη δπζθνιίεο κε ηηο 

νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπνη νη επηηεξνχκελνη θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα εχξεζε 

εξγαζίαο δελ νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο, αιιά θαη ζηελ χπαξμε θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη ε εξγαζία 

δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε κείσζε ησλ 

πηζαλνηήησλ γηα ππνηξνπή (Hucklesby, 2008), θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ππνζηήξημε ησλ 
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επηηεξνχκελσλ θαη ε πιεξνθφξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε 

(Gainey&Payne, 2003).  

 

5.3 ΟΙ ΑΠΟΧΕΙ ΣΨΝ ΕΠΙΣΗΡΟΤΜΕΝΨΝ 
ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηηο αληηιήςεηο 

ησλ παξαβαηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, αιιά θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο απ‟ απηή, είλαη ακθηιεγφκελα. Οη ειεθηξνληθά επηηεξνχκελνη δειψλνπλ πσο 

ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε δεζκψλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, ζηε 

δηαηήξεζε ηεο δνπιεηά ηνπο, αιιά δελ εθιείπνπλ ηα πξνβιήκαηα (Gainey&Payne, 2000. 

Gibbs&King, 2003). Γηαθαίλεηαη πσο θνκβηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε επλντθήο ζηάζεο 

πξνο ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε παξέρεη ηφζν ε ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ επηηεξνχκελνπ 

φζν θαη ε ζρέζε πνπ εδξαηψλεηαη κεηαμχ ηνπ επηηεξνχκελνπ θαη ησλ ππαιιήισλ  πνπ 

δηαηεινχλ θαζήθνληα επφπηε (Gibss&King, 2003). 

Απφ ηελ έξεπλα ησλ Gaineyθαη Payne (2000) ζε 49 παξαβάηεο πνπ είραλ ππαρζεί ζε 

θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκφ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε σο ππνθαηάζηαην ηεο θπιάθηζεο ή σο 

έλα κέξνο ηεο πνηλήο, αλαθχπηεη ην ζπκπέξαζκα πσονη ειεθηξνληθά επηηεξνχκελνη είλαη 

ζεηηθά δηαθείκελνη πξνο ηνλ κεραληζκφ ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεοζε γεληθέο 

γξακκέοιφγσ ηεο απνθαηαζηαηηθήο πηπρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ νη απνθξίζεηο ηνπο σο 

πξνο ην βαζκφ ηηκσξεηηθφηεηαο ηεο πνηλήο θπκαίλνληαλ ζε κεζαίεο ηηκέο. Ζ ηειεπηαία 

δηαπίζησζε ππνδεηθλχεη πσο ε ζπγθεθξηκέλε πνηλή εκπεξηέρεη έλα βαζκφ ηηκσξεηηθφηεηαο. 

Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ εθηίζεη έλα κέξνο ηεο πνηλήο ηνπο ζηε θπιαθή, 

αμηνινγνχζαλ κε πην ζεηηθφ ηξφπν ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε ζπγθξηηηθά κε ηε θπιάθηζε 

ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ είραλ απνθνκίζεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ην 

παζνινγηθφ πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο (Gainey&Payne, 2000). ε κία κεηαγελέζηεξε έξεπλα 
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ησλ  ίδησλ (Payne&Gainey, 2004), ζηελ νπνία ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ επέδεημε 

επλντθή ζηάζε πξνο ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε, νη ζπγγξαθείο απέδσζαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

απνηέιεζκα βαζηδφκελνη ζηε ζεσξία θνηλσληθνχ ειέγρνπ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνπο 

Payne&Gainey (2004), νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη πξνο ηελ ειεθηξνληθή 

επηηήξεζε, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαηεξείηαη ε ζπλνρή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηελ άπνςε πσο ν θπξηφηεξνο ιφγνο 

ζπκκφξθσζεο ηνπο κε ηνπο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ηνπ ζεζκνχ έγθεηηαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζηελ θνηλφηεηα. Δπηπιένλ, ηφληζαλ πσο ν ζεζκφο ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο ζπλέβαιε ζηελ απφθηεζε απηνειέγρνπ (Payne&Gainey, 2004 ).  

Οη απφςεηο, φκσο, απηέο απνηεινχλ ηε κία πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο. ηελ άιιε πιεπξά 

ηνπ λνκίζκαηνο ηίζεηαη ε δπζθνξία ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζηηθνχο 

φξνπο ηεο πνηλήο. Εεηήκαηα, φπσο, ε παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο δσήο, πξνβιήκαηα κε ηελ 

εξγαζία απνηεινχζαλ εθθάλζεηο ησλ αηζζεκάησλ δπζαξέζθεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Δηδηθή κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ άπνςε πσο ν θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκφο κε ειεθηξνληθή 

επηηήξεζε κεηαηξέπεη ην ζπίηη ηνπο ζ‟ έλα είδνο θπιαθήο. Έλαο παξαβάηεο δήισζε πσο 

«ράλεηο ιίγν απφ ηελ ειεπζεξία ζνπ. Μεξηθέο θνξέο γίλεηαη ελνριεηηθφ» (ζει. 90) 

(Gainey&Payne, 2000). 

 Έλα απφ ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ αλέθεξαλ νη επηηεξνχκελνη έγθεηληαη ζην 

ζπλαίζζεκα ηεο ληξνπήο (Gainey&Payne, 2000. Dogdsonetal., 2001. Shohametal., 2014a). 

Οη επηηεξνχκελνη αλαθέξνπλ πσο δηαθαηέρνληαη απφ έλα αίζζεκα ληξνπήο φηαλ ζα 

αλαγθάδνληαη λα αλαθέξνπλ είηε ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο είηε ζηνπο εξγνδφηεο ηνπο γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, γη‟ απηφ ην ιφγν ζπλήζσο απέθεπγαλ ηε 

ζπλαλαζηξνθή κε ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα ή ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ  

(Hucklesby, 2008. Vanhaelemeeschetal., 2014 ). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο 
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ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο είλαη ακηγψο αλακελφκελν, ελψ 

θαίλεηαη πσο απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα απνηξνπήο. πλήζσο, δειαδή, ηα άηνκα πνπ 

εθθξάδνπλ κεγαιχηεξα ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο δηαηξέρνπλ κηθξφηεξν θίλδπλν ππνηξνπήο 

(Gainey&Payne, 2000). 

 

 

6. ΟΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

 

 Ζ παξείζθξεζε ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, φπσο θαη ε αμηνπνίεζε άιισλ 

ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ απφ ηνπο θνξείο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο, ζηηο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο είλαη αλακελφκελν φηη ζα εγείξεη πνιιέο αληηδξάζεηο 

(Παπαζενδψξνπ, 2009). Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ δηθνξνχκελσλ απφςεσλ αλαθνξηθά 

κε ηελ επηβνιή ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο απνηειεί κία ψζκσζε εζηθψλ, θηινζνθηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ αληηιήςεσλ, νη νπνίεο θηλνχληαη ζε δχν θεληξηθνχο άμνλεο. Απφ ηε κία 

πιεπξά, ηίζεηαη ην εξψηεκα εάλ ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε πξαγκαηψλεη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πνηλήο (απνηξνπή, επαλαθνηλσληθνπνίεζε, αληαπφδνζε). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

εληνπίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ ειέγρνπ ζηελ θνηλφηεηα (Payne&Gainey, 

2000). Παξεκθεξείο πξνβιεκαηηζκνί, φκσο, δηαρένληαη ζε φια ηα κέηξα πνπ εθηίνληαη 

εληφο ηεο θνηλφηεηαο (Αξρηκαλδίηνπ, 1994, 2012). ηε ζπγθεθξηκέλε, ινηπφλ, ελφηεηα ζα 

αλαιπζεί ε θξηηηθή πνπ δέρεηαη ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε.  

 

6.1 ΗΘΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 
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6.1.1ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΘΕΜΕΛΙΨΔΨΝ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΨΝ 

 Ζ γεληθφηεξε ηδέα ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηαξθή επίβιεςε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αηφκσλκε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηνπο απφ ηελ ηέιεζε λέσλ 

αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. ην επίθεληξν, ινηπφλ, ηνπ πνηληθνχ ζπζηήκαηνο ηίζεηαη ε δσή ηνπ 

επηηεξνχκελνπ. Δπηπιένλ, επηγελφκελε πξνζζήθε βηνινγηθψλ αηζζεηήξσλ ζηηο ζπζθεπέο 

επηηήξεζεο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία νιφθιεξε ε πξνζσπηθή 

δσή ηνπ επηηεξνχκελνπ βξίζθεηαη ζην ζηφραζηξν ηνπ ζπζηήκαηνο πνηληθήο δηθαηνζχλεο 

(Hunkeler, 2015). ηε βάζε, ινηπφλ, ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, νη επηθξηηέο ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ππνζηεξίδνπλ πσο κε ηελ εθαξκνγή  ηεο, ε   άζθεζε  ηνπ  

ειέγρνπ  παχεη  λα   πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ηεο θπιαθήο,  αιιά  επεθηείλεηαη θαη  ζηελ   

ππφινηπε   θνηλσλία (Παπαζενδψξνπ, 2009). χκθσλα κε ηνλ Παπαζενδψξνπ (2009), ην 

παλνπηηθφ ζχζηεκα ηεο θπιαθήο κεηαθέξεηαη ζηελ θνηλσλία θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλσλία ηεο 

δηαθηλδχλεπζεο. Καηά ζπλέπεηα, γελλψληαη λέεο κνξθέο εγθιεηζκνχ, φπσο απηφο ηνπ 

θνηλσληθνπνηεκέλνπ εγθιεηζκνχ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλήζεσλ ηνπ αηφκνπ λα αλάγεηαη 

ηειηθά ζε κέηξν αζθάιεηαο θαη ζε ηειηθφ αλάιπζε ηελ αλάδπζε κίαο «απηαξρηθήο 

δεκνθξαηίαο» (Παπαζενδψξνπ, 2009). 

Με ηε δηεχξπλζε  ηνπ ειέγρνπ  ζηελ ίδηα ηελ θαηνηθία ησλεπηηεξνχκελσλ ζπληεινχληαη  

παξαβηάζεηο ζεκειησδψλ  αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαζψο ηα φξηα ηεο  ηδησηηθφηεηαο 

ζπξξηθλψλνληαη (Payne&Gainey, 1999, 2000, 2004. JHSA, 2000, 2006)ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφαπ‟ απηήλ πνπ ζπληεινχηαλ ζην ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα (Büllow, 2014. 

Παπαζενδψξνπ, 2009).Δπηπιένλ, είλαη θαηαθαλήο ε ππνβάζκηζε θαη ν θιπδσληζκφο ηνπ 

αηζζήκαηνο ζεβαζκνχ πξνο ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα (Bottos, 2007. Büllow, 2014). Ζ 

ηδησηηθή ζθαίξα εθηίζεηαη ζηηο αδηάθξηηεο παξεκβνιέο, ελψ ν θνηλσληθφο έιεγρνο είλαη 
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κφληκνο θαη δηαξθήο (Υάηδνπ, 2002) θαη πθέξπεη ν θίλδπλνο δεκνζηνπνίεζεο δεδνκέλσλ 

ηεο πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσή ηνπ επηηεξνχκελνπ (Παπαζενδψξνπ, 2009). Οη 

απνιήμεηο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαηαιήγνπλ λα κεηαηξέςνπλ ην ζπίηη ησλ 

επηηεξνχκελσλ ζε έλα λέν είδνο θπιαθήο (Kilgore, 2012) θαη λα νδεγήζνπλ ζε δηάξξεμε 

ησλ ζρέζεσλκεηαμχ ησλ επηηεξνχκελσλ θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο 

(JHSA, 2000). πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε Lilly(1989) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Payne&Gainey, 2000) ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε απνηειεί κία παξαιιαγή ηνπ «Μεγάινπ 

Αδειθνχ», θαζψο ηφζν νη επηηεξνχκελνη φζν θαη ε νηθνγέλεηα απηψλ ηίζεληαη ππφ 

αδηάθνπε παξαθνινχζεζε. Ο φξνο ηνπ Μεγάινπ Αδειθνχ εηζήρζε απφ ηνλ 

GeorgeOrwellζην κπζηζηφξεκα ηνπ 1984 θαη έγθεηηαη ζηελ αδηάθνπε επνπηεία ησλ αηφκσλ 

ππφ ην «βιέκκα ησλ θπβεξλήζεσλ» (JHSA, 2000. OTA, 1988).Δμάιινπ, φπσο εχζηνρα 

θαηαιήγεη ν Foucault (1997) (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Παπαζενδψξνπ, 2009): 

«Τν δήηεκα δελ είλαη πνηνο επηηεξεί (άλζξσπνο ή κεραληζκφο), αιιά λα ληψζεη ν 

επηηεξνχκελνο φηη βξίζθεηαη ππφ ζπλερή παξαθνινχζεζε. Απηφ πξνζδίδεη ζηελ επηηήξεζε ηελ 

εμνπζία λα δηακνξθψζεη κηα θαληαζηαθή ζρέζε (relationfictive) κε ην αληηθείκελν ηεο 

επηηήξεζεο. Μηα ηφζνζηελή ζρέζε, ψζηε ν επηηεξνχκελνο λα κελ αηζζάλεηαη πιένλ φηη 

βξίζθεηαη ππφ επηηήξεζε. Ζ παλνπηηθή επηηήξεζε θξχβεη ην απζηεξφ πξνζσπείν ηεο 

θαηαζηνιήο θαη αζθείηαη πίζσ απφ ηελ αλσλπκία ηεο απιήο θαη αλεπαίζζεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

«αφξαηεο» παξαθνινχζεζεο» (ζει. 73-74) 

Χζηφζν, νη Payneθαη Gainey (2000) πξνέβεζαλ ζε αλαίξεζε ησλ ηζρπξηζκψλ γηα 

θαηαπάηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ επηηεξνχκελσλ γηα πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο, 

θαηαδεηθλχνληαο πσο ν παξεκβαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο είλαη 

ακηγψο αηηηνινγεκέλνοθαη απνδεθηφο. Οη πεξηνξηζκνί θαη ε κεξηθψο θαηαζηξαηήγεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ηδησηηθφηεηαο πνπ πθίζηαληαη νη επηηεξνχκελνη επηζθηάδνληαη απφ ηελ 
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πξνάζπηζε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, ηελελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ κέηξνπ θαη 

ηελεπαχμεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο απνθαηάζηαζεο. Δπηπξνζζέησο, ε επλντθή ζηάζε ησλ 

επηηεξνχκελσλ πξνο ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε ππνδεηθλχεη ηελ θψθεπζε ησλ 

επηηεξνχκελσλ ελψπηνλ απηψλ ησλ δεηεκάησλ (Gainey&Payne, 2000. Payne&Gainey, 

2000) θαη θαη‟ επέθηαζε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο ζε απηέο ηηο παξαβηάζεηο. ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία, ππεξηνλίδεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη πεξηνξίδνληαη ζε απηέο 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο ηνπ επηηεξνχκελνπ κε 

ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ζέηνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο θαη ηελ 

αζθάιεηα ηεο θνηλσλίαο (Büllow, 2014. Payne&Gainey, 2000. Hunkeler, 2015).  

Χζηφζν, εχινγα γελλάηαη ην εξψηεκα εάλ ειινρεχεη ν θίλδπλνο θαηαπάηεζεο ηεο 

ηδησηηθήο ζθαίξαο ησλ αλζξψπσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ επηηεξνχκελν, θαζψο ν 

παξεκβαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο δηεπξχλεηαη θαη ζηνλ επξχηεξν 

πεξίγπξν ηνπ επηηεξνχκελνπ (Παπαζενδψξνπ, 2009. JHSA, 2006). ηε πξνθείκελε 

πεξίπησζε,  ην πξφζρεκα γηα ζσξάθηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο ζεσξείηαη έσιν 

επηρείξεκα θαη αληηηίζεηαη ηνπ θαλφλεο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ (Σνπξγέιεο, 2013). Αλ 

θαη ππνγξακκίδεηαη πσο ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ζπλαθείο κε ην βαζκφ ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο (Büllow, 2014. Payne&Gainey, 2000), σζηφζν, παξακέλεη 

δπζεπίιπην αίληγκα ηα φξηα ηεο επηηήξεζεο θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπγθεληξψλεηαη.   

Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ππεηζέξρνληαη νη επηηεξνχκελνη, επηζεκαίλεηαη πσο δελ 

απνθιίλεη απφ απηήλ ηεο θπιαθήο εθφζνλ νη επηηεξνχκελνη δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο κε απνηέιεζκα ε θαηνηθία ηνπο λα κεηαηξέπεηαη ζ‟ έλα λέν είδνο θπιαθήο 

(Payne&Gainey, 2000)ή φπσο πεξηγξάθνπλ νηGibbs θαηKing(2003) “ειεθηξνληθή κπάια θαη 
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αιπζίδα” (electronicballandchain). Ζ άπνςε, φκσο, απηή δε ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα 

κεηαγελέζηεξσλ εξεπλψλ. Tα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Payne θαηGainey (1999, 

2004)δελ ππνδειψλνπλ πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ επηηεξνχκελσλ αληηιακβάλνληαη ην ζπίηη 

ηνπο σο έλα λέν είδνο θπιαθήο. Αληηζέησο, ε πιεηνλφηεηα ησλ επηηεξνχκελσλ είλαη 

δηάθεηληαη επκελψο πξνο ην λέν κέηξν, αθνχ ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε απνηειεί ην 

εθαιηήξην γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα ή ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ηνπο.  

Δίλαη αλαγθαίν, φκσο, λα ζεκεησζεί πσο ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο ζπληειείηαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ (JHSA, 2000, 2006) 

θαηφπηλ ελδειερνχο ελεκέξσζεο (Παπαζενδψξνπ, 2009). πλεπψο, ε ειεθηξνληθή 

επηηήξεζε ζηεξίδεηαη ζε πξνζσπηθή επηινγή ηνπ αηφκνπ (JHSA, 2006), γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη κεξηθή επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο απφθαζεο ηνπ (Bottos, 2007). 

Παξάιιεια, φκσο κε ηελ παξαβίαζε ηνπ θαηνρπξσκέλνπ ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηνο γηα 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο, δηαθαίλεηαη πσο θαιθηδεχεηαη ην δηθαίσκα ηεο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο (JHSA, 2000, 2006). Απφδεημε ηεο παξαβίαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ απνηειεί 

ην γεγνλφο φηη δξάζηεο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ρακειά θνηλσληθά-νηθνλνκηθά 

ζηξψκαηα θαη δελ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, απνθιείνληαη απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, αθνχ δελ πιεξνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο 

δηαινγήο ηνπο (Black&Smith, 2003). ‟ απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ν 

ίδηνο ν θαηαδηθαζζείο επσκίδεηαη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. πλεπψο, ν εγθιεηζκφο 

απνηειεί κία θαηαλαγθαζηηθή επηινγή γηα ηα άηνκα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

«πξνλνκηνχρσλ» (JHSA, 2000), θαηάζηαζε ε νπνία ζπληεξεί ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα θαη 

εληείλεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, δειαδή ηελπεξηζσξηνπνίεζε αηφκσλ ή νκάδσλ, ηε 

ζηέξεζε δηθαησκάησλ, επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα νπζηαζηηθή θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη (ζει. 7)(Παλνχζεο, 2004). Χζηφζν, ην επηρείξεκα απηφ θαίλεηαη λα 
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εμαλεκίδεηαη. ηε ζεκεξηλή επνρή, ν λνκνζέηεο έρεη πξνβιέςεη ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα 

νξηζκέλσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, κεηαθπιψληαο ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηα 

πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζην θξάηνο (Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 2015). 

 

6.1.2ΣΙΓΜΑΣΙΜΟ 

 Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε ζρεηίδεηαη κε ην 

δπλεηηθφ ζηηγκαηηζκφ ηνπ επηηεξνχκελνπ ιφγσ ηεο ζπζθεπήο επηηήξεζεο. χκθσλα κε ηνλ 

Bullow (2014), ν εμνπιηζκφο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο απνθηά πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή 

ππφζηαζε γη’ απηφλ πνπ ηε θέξεη. Ζ παξνπζία απηήο ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

πξφθιεζε πξνβιεκάησλ γηα ηνλ επηηεξνχκελν, ζηελ θειίδσζε ηεο ππφιεςεο ηνπο, αθφκα 

θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ απνθιεηζκφ (Nellis, 2009). Ζ εμάιεηςε πξνθαηαιήςεσλ θαη 

ζηεξενηχπσλ θαίλεηαη πσο θαζίζηαηαη αδχλαηε αθφκα θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο.  

 

6.1.3 Η ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΤ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ 

 Άιιν έλα επηρείξεκα πνπ πξνβάιιεηαη γηα ηελ άξζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ 

απνηειεί ην θαηλφκελν ηεο δηεχξπλζεο ηνπ θνηλσληθνχ πνηληθνχ ειέγρνπ, ή φπσο 

απνδίδεηαη ζηε μέλε βηβιηνγξαθία «thenetwideningeffect» (Bontaetal., 1999. Bottos, 2007. 

DeMichele&Payne, 2009a. Ministry of Justice of New Zealand, 1999. Payne&Gainey, 

2000. Υάηδνπ, 2002). Ο φξνο απηφο δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ θνηλσληνιφγν 

StanlenCohen(1985) (φπσο αλαθέξεηαη ζηε Kantorowicz, 2013) θαη ζπλπθαίλεηαη κε ηελ 

αηειέζθνξε έθβαζε ησλ λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ εθείλεο ηεο επνρήο. Σν ελαξθηήξην 

ιάθηηζκα ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δηθαληθνχ ζπζηήκαηνο δφζεθε απφ ηελ απνξξένπζα 
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αλάγθε γηα άκβιπλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαδηθαζζέλησλ θαη  θαη‟ επέθηαζε απνθφξηηζεο 

ηνπ πνηληθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ γφξδηνπ απηνχ δεζκνχ ζεζπίζηεθαλ λέεο 

πνηλέο ελαιιαθηηθέο ηεο θπιάθηζεο (παξαδείγκαηνο ράξηλ ε θνηλσθειήο εξγαζία). Χζηφζν, 

ε εηζαγσγή απηψλ ησλ πνηλψλ ζην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο δελ απέδσζε ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα, θαζψο νδήγεζε ζε κεγαιχηεξε «παξαγσγή» ζσθξνληζηηθνχ 

πιεζπζκνχ (Kantorowicz, 2013). 

Σν θαηλφκελν ηεο δηεχξπλζεο ηνπ πνηληθνχ ειέγρνπ εμαθνινπζεί λα ηαιαλίδεη ηνπο 

επίζεκνπο θνξείο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήοαθφκα θαη ζήκεξα (Black & Smith, 2003. 

DeMichele&Payne, 2009a. Kantorowicz, 2013. Padgettetal., 2006. Payne&Gainey, 2000), 

ελψ παξάιιεια απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ εγράξαμε κίαο απνηειεζκαηηθήο ζσθξνληζηηθήο 

πνιηηηθήο (DeMichele&Payne, 2009a. Kantorowicz, 2013). Χο εθ ηνχηνπ,νη ελάληηνη ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο εθθέξνπλ ηελ άπνςεπσο ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ κέηξν 

παξέρεη γφληκν έδαθνο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ κε δχν ηξφπνπο (Bottos, 

2007. JHSA, 2006). Ζ ππαγσγή ζε θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο κίαο θαηεγνξίαο 

δξαζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κε εηδερζείο θαη ε επηβνιή κίαο απζηεξήο πνηληθήο 

θχξσζεο ζ‟ απηνχο έλαληη κίαο επηφηεξεο(Ardley, 2005. Ministry of Justice of New 

Zealand, 1999. OTA, 1988),ζπληζηάηεκίαφςεηνπλνκίζκαηνοηνπελιφγσθαηλνκέλνπ (front- 

endnet- widening) (Bottos, 2007). Δλ ζπκθσλία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξήκαηνο, 

ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ν ζηφρνο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, πνπ αλάγεηαη ζηελ 

απνζπκθφξεζε ησλ θπιαθψλ,απνηειεί κία ρίκαηξα - “aMartha’ sStewarteffect”θαηά 

ηνποBurell&Gable (2008)-θαη δελ ιεηηνπξγεί σο δίαπιν εθηφλσζεο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αληηζέησο, κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαβαηψλ ηίζεληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

δηθαληθνχ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ πνηληθνχ ζπζηήκαηνο 

(Lilly, 2006). Ζ Υάηδνπ (2002) επηζεκαίλνληαο ηνλ παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα ηεο 
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ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ππφ ην πξίζκα ησλ επαγφκελσλ ζπλεπεηψλ, κε θχξηα απηή ηεο 

ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζπληεξείηαη ν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηληθήο δηθαηνζχλεο, κε 

ηελ εμαίξεζε φηη «ν κεραληζκφο επηβνιήο δηαθέξεη» (ζει. 89) 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαηά ηε δηάξθεηα έθηηζεο ηνπ κέηξνπ νη πηζαλφηεηεο θαηαγξαθήο 

ηερληθψλ παξαβάζεσλ  απμάλνληαη θαη ηειηθά επηβάιιεηαηπην απζηεξή πνηλή, απηή ηεο 

θπιάθηζεο (JHSA, 2000. MinistryofJusticeofNewZealand, 1999). Ζ  ζπγθεθξηκέλε άπνςε 

απνηειεί ηελ άιιε φςε ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο (back-endnet- widening) (Tonry&Lynch, 

1996). Αλεμάξηεηα, φκσο,απφ ηνλ ηξφπν ελίζρπζεο ηνπ θνηλσληθνχ πνηληθνχ ειέγρνπ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε, νη απνιήμεηο ηνπο νδεγνχλ ζηελ ίδηα ζάιαζζα, δειαδή ζηε 

δηαπίζησζε πσο ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο αθίζηαηαη ηνπ 

βαζηθνχ ηεο ζθνπνχ, δειαδή ηεο κείσζεο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηε κεηαηξνπή 

ηεο θνηλφηεηαο ζε κία θνηλσλία ειέγρνπ (Bottos, 2007. JHSA, 

2000.MinistryofJusticeofNewZealand, 1999. Υάηδνπ, 2002).  

Βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ, ζπκπεξαίλεηαη ε εμήο αληίθαζε. Ζ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο, φπσο θαη ησλ ππφινηπσλ ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ (Αλαγλσζηάθε, 2013. 

Αξρηκαλδξίηνπ, 1994, 2000) ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππνθαζηζηνχλ ηηο παξαδνζηαθέο 

ελαιιαθηηθέο πνηλέο, φπσο ε εκηειεχζεξε  δηαβίσζε ή ρξεκαηηθή πνηλή (Black&Smith, 

2003. Kantorowicz, 2013). Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ζηελ νπζία  ππνβνεζά ηελ 

αχμεζε ησλ αηφκσλ πνπ ηειηθά εκπιέθνληαη κε ην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο, γεγνλφο 

πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

παλάθεηα ηνπ ζσθξνληζηηθνχ δεηήκαηνο. Βέβαηα, έρεη πξνηαζεί πσο ην δήηεκα ηεο 

δηεχξπλζεο ηνπ θνηλσληθνχ πνηληθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί εάλ ε θαηαγλσζείζα 
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πνηλή ησλ αηφκσλ πνπ ηειηθά ππφθεηληαη ζε θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ήηαλ ε 

θπιάθηζε.   

 

6.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΟ 
Τπφ ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο παξακέηξνπ,ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο είλαη αληηθξνπφκελα. Ζ ειεθηξνληθή επηηήξεζε εηζήρζε ζην 

ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλε κε ηελ πξννπηηθή λα απνηειέζεη δηέμνδν ζηηο δαπάλεο ηνπ 

θξάηνπο ιφγσ ηνπ δηνγθσκέλνπ αξηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ(Bonta, Wallace- Carpretta, 

&Rooney, 1999). Αλ θαη παξαηεξήζεθαλ κεηψζεηο ησλ εμφδσλ (Ardley, 2005), σζηφζν, ε 

κείσζε απηή είλαη εηθνληθή ζχκθσλα κε ηνπο επηθξηηέο ηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

άκβιπλζε ησλ δαπαλψλ επηζπκβαίλεη επεηδή ηα έμνδα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο κεηαθπινχληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

απαιιάζζνληαο ην θξάηνο απφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο  (JHSA, 2000, 2006). 

Αθφκα, νη επηθξηηέο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο αζπάδνληαη ηελ άπνςε πσον κεγάινο 

φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο 

επηηάζζεη ηελ επάλδξσζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ππαιιήισλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλην νπνίν ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ 

θξάηνπο(JHSA, 2006).  

Άιιν έλα ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη λα αληηθξνχεη ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζπλδέεηαη κε ηε δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ πνηληθνχ ειέγρνπ, σο 

πξντφλ ηεο ππνθαηάζηαζεο παξαδνζηαθψλ ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ.ηε ινγηθή απηνχ ηνπ 

επηρεηξήκαηνο, ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε δελ ακβιχλεη ηηο δαπάλεο ησλ ζσθξνληζηηθψλ 

θαηαζηεκάησλ εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ ειεθηξνληθά επηηεξνχκελσλ απαξηίδεηαη θπξίσο απφ 

νκάδεο παξαβαηψλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κε επηθίλδπλεο θαη επνκέλσο, δε ζα 

απνηεινχζαλ επηπξφζζεην νηθνλνκηθφ βάξνοησλ ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ.Δπηπιένλ, 
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ελδερφκελεο πξαθηηθέο παξαβίαζεο ησλ κεραληζκψλ επηηήξεζεο νδεγνχλ ζε θπιάθηζε ησλ 

επηηεξνχκελσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε νηθνλνκηθά αζχκθνξε(Kantorowicz, 2013). 

 

6.2.1 Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΙΔΙΨΣΙΚΏΝ ΕΣΑΙΡΙΨΝ 

 Οη επηθξηηέο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο δηαηείλνληαη πσο ε εηζαγσγή ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο έρεη νδεγήζεη ζηελ δηείζδπζε ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ ζην 

ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο (Albrecht, 2005). Ζ ηερλνινγία ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο παξέρεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο, ην νπνίν πξνθαιεί 

δπζπηζηία αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε δενληνινγηθψλ αξρψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο (Bullow, 2014). Δπηπιένλ, ε ππνζηεξίδεηαη πσο ε 

δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ελδερνκέλσο λα ππνβνεζήζεθε απφ 

ηελ πίεζε πνπ άζθεζαλ νη εηαηξείεο απηέο κε ζθνπφ ηελ άλζηζε ηνπο (Lilly, 2006). Χζηφζν, 

πέξαλ ηεο Αγγιίαο, ν ξφινο ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή παξνρή ηεο 

ηερλνινγίαο (Albrecht, 2005).  

 

6.3 Ο ΥΟΒΟ ΣΗ ΑΝΑΥΑΛΕΙΑ 
 Ο θφβνο ηεο αλαζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ 

εγράξαμε κίαο απνηειεζκαηηθήο αληηεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ εμαζθάιηζε ηνπ αηηήκαηνο  

ησλ πνιηηψλ γηα πξνζηαζία ηνπο απφ ηα άλνκα άηνκα απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζθνπνχ κίαο πνηλήο, ελψ έρεη νδεγήζεη ζηε πηνζέηεζε απζηεξφηεξσλ 

πξαθηηθψλ ειέγρνπ (Εαξαθσλίηνπ, 2008). χκθσλα κε ηνπο ελάληηνπο ηνπ ζεζκνχ ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, ε εθαξκνγή απηήο ηεο ελαιιαθηηθήο θχξσζεο εθζέηεη ζε 

θίλδπλν ηνπο έλλνκνπο πνιίηεο, αθνχ έλα πιήζνο δξαζηψλ «κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ 
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ειεχζεξνπο ζηνπο δξφκνπο» (ζει. 96) (Payne&Gainey, 2000). Χζηφζν, θαηά ηελ εμέηαζε 

απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ε θαηεγνξία ησλ δξαζηψλ πνπ ππφθεηηαη ζε 

θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο. πλήζσο, πξφθεηηαη γηα δξάζηεο πνπ έρνπλ δηαπξάμεη 

κηθξήο βαξχηεηαο αδηθήκαηα (Black&Smith, 2003) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ δηαθπβεχεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ. 

Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε πσο ηα Μ.Μ.Δ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ άπνςε 

ησλ αηφκσλ αλαθνξηθά κε έλλνηεο, φπσο ε εγθιεκαηηθφηεηα, εγθιεκαηίαο θα. Αλ θαη δελ 

έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο εκπεηξηθέο κειέηεο, νη νπνίεο κειεηνχλ ηνλ ηξφπν πξνβνιήο ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζηα Μ. Μ. Δ, ζηηο ειάρηζηεο, φκσο, παξαηεξείηαη πσο ηα Μ.Μ Δ 

παξνπζηάδνπλ κε αξλεηηθφ ηξφπν ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε (Nellis, 2003). πλεπψο, ε 

άπνςε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε θαη ν θφβνο πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηήο, ελδερνκέλσο λα εληείλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πξνβνιήο ηνπ ζεζκνχ 

ζηα Μ. Μ. Δ. (Graham&Maclvor, 2015). Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ε 

αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ είλαη εθηεζεηκέλε απφ ηε ζηηγκή πνπ ηεινχληαη εγθιήκαηα, ρσξίο λα 

επέιζεη ε ηηκσξία ησλ θχξησλ ππαηηίσλ. Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη γλσζηή κε ηνλ φξν 

αθαλήο εγθιεκαηηθφηεηα (πηλέιιε, 2005). Χζηφζν, ε θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα 

αληηζηξαθεί κε ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε 

(Gainey&Payne, 2003). 
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7. ΤΠΟΣΡΟΠΗ- ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

 

7.1 ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΤΠΟΣΡΟΠΗ 

Σν κήινλ ηεο Έξηδνο αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηαηεο σο πξνο ηελ εηδηθνπξνιεπηηθή δηάζηαζε ηεο 

πνηλήο, δειαδή θαηά πφζν απνηξέπεη ην άηνκν απφ ηελ ηέιεζε λέσλ θαθνπξγεκάησλ 

πξάμεσλ. Χζηφζν, πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ,απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε λα 

πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο εθηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ο πνηλήο. Ο ππνινγηζκφο 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πνηλήο είλαη ζπλάξηεζε ησλ πνζνζηψλ ππνηξνπήο ησλ 

απνθπιαθηζζέλησλθαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ επηηεξνχκελσλ (Jones&Connelly, 

2001). Ζ εθηίκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ππνηξνπηαζκνχ εκπεξηέρεη πνιιέο δπζθνιίεο,  ε 

έιιεηςε ελφο απνδεθηνχ θαη εληαίνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ηεο, ζπλεπάγεηαη ηελ εμαγσγή 

δηθνξνχκελσλ απνηειεζκάησλ κε ζπλέπεηα λα ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε νη εθηηκήζεηο. 

Δχινγα, ινηπφλ, γελλάηαη ην εξψηεκα γηα ην είδνο ησλ κεηξήζεσλ πνπ απνηππψλνπλ κε 

αμηφπηζην ηξφπν ην θαηλφκελν ηνπ ππνηξνπηαζκνχ ησλ απνθπιαθηζζέλησλ 

(Mears&Barnes, 2010).  

χκθσλα κε ηνλ Beck (2001)(φπσο αλαθέξεηαη ζην Jones&Connelly, 2001), ην 

θαηλφκελν ηεο ππνηξνπήο απνηειεί έλα ζχκθπξκα ελλνηψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πξαθηηθέο πνπ κεηέξρνληαη νη εθάζηνηε έξεπλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο, ηνλ θαζνξηζκφηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απνδεθηή ε δηάπξαμε λέαο 
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αμηφπνηλεο πξάμεο θαη ηέινο, έλλνηεο ζπλαθείο κε ην θαηλφκελν ηεο ππνηξνπήο. ηε βάζε 

ησλ πξνεγνχκελσλ, δηαθαίλεηαη πσο ε εθηίκεζε ηεο ππνηξνπήο ζπλίζηαηαη ζ‟ έλα δχζθνιν 

εγρείξεκα. 

Οη κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαη δηεξεπλνχλ ην θαηλφκελν ηεο ππνηξνπήο ησλ 

απνθπιαθηζζέλησλ θαη ησλ επηηεξνχκελσλ ζπρλά βαζίδνληαη ζε νξηζκέλα θξηηήξηα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ππνηξνπήο. Σα θξηηήξηα απηά έγθεηληαη ζε εθ λένπ ζχιιεςε ηνπ 

επηηεξνχκελνπ ή ηνπ απνθπιαθηζζέληα γηα νπνηαδήπνηε κνξθή αμηφπνηλεο πξάμεο, ζε εθ 

λένπ θαηαδίθε, θαη ηέινο ζε επηζηξνθή ηνπ ζηε θπιαθή ιφγσ ηέιεζεο λέαο αμηφπνηλεο 

πξάμεο. Χο απνδεθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηα φξηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα θαηαγξαθεί λέα 

αμηφπνηλε πξάμε νξίδεηαη ηα ηξία έηε (Τπνπξγείν Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, 2011) (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Jones, 2014). Δπηπιένλ, δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, 

πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππνηξνπήο (Jones&Connelly, 2001). Σέινο, ε επηηπρία ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο θαηά ηνπο Payne&Gainey(2004) δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηνλ απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο. Οη ίδηνη πξνηείλνπλ πσο 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κία πνηλήο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε κεηαμχ άιισλ ε απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ παξαβαηψλ 

θαη ηεο θνηλφηεηαο, ε απνδνρή ηεο πνηλήο απφ ηνπο πνιίηεο, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο 

ησλ πνιηηψλ γα επαλέληαμε ησλ παξαβαηψλ, ν ηξφπνο πνπ βηψλεηαη ε πνηλή θαη θπξίσο, ε 

χπαξμε αλζξσπηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πνηλήο (Payne&Gainey, 2004).   
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7.2 Η ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

Σα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, 

αιιά θαη ηελ ππεξνρή απηήο έλαληη ηεο πνηλήο θπιάθηζεο είλαη αληηθξνπφκελα. χκθσλα 

κε ην Bonta θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2000), επηρεηξείηαη ε ζχγθξηζε δχν αλφκνησλ πηπρψλ 

ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο ε θαηεγνξία παξαβαηψλ πνπ είζηζηαη λα ππφθεηηαη ζε 

θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο απαξηίδεηαη απφ κε εηδερζείο δξάζηεο ελ αληηζέζεη κε 

ηε θπιαθή, ε νπνία απνηειεί «ρψξνο ππνδνρήο»  ελφο επξένο θάζκαηνο εγθιεκαηηψλ 

(Υαιθηά, 2007).πλεπψο, ε εξκελεία ησλ επξεκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή κε ζθνπφ ηελ απνθπγή παξεξκελείαο απηψλ (Bontaetal., 2000).  

Ζ έξεπλα ηνπ Padgettθαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2006) απνηειεί κία ζεκαληηθή κειέηε 

ζηoλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο.Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμήρζε ζηελ Φιφξηληα 

ζ‟ έλα δείγκα 75.661 παξαβαηψλ, ην νπνίν ζπγθξνηνχηαλ απφ παξαβάηεο πνπ είραλ ππαρζεί 

ζε θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκφ κε ή ρσξίο ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο.ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα θαηαδεηθλχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο αλαθνξηθά κε 

ηελ άκβιπλζε ηεο ππνηξνπήο, θαζψο ε πηζαλφηεηα ππνηξνπήο ήηαλ κηθξφηεξε γηα ηα άηνκα 

πνπ είραλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκνχ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε 

ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή γηα φια ηα είδε εγθιεκάησλ, ελψ νη εξεπλεηέο δε δηαπίζησζαλ ηελ χπαξμε 

ηεο δηεχξπλζεο ηνπ θνηλσληθνχ πνηληθνχ ειέγρνπ.  

Μία άιιε κειέηε πνπ απνδεηθλχεη ηελ επίδξαζε ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ κείσζε ηεο ππνηξνπήο είλαη ε κειέηε ησλ DiTella θαη Schargrodsky 

(2013). Οη εξεπλεηέο δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο θπιαθήο θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο ζην θαηλφκελν ηεο ππνηξνπήο ζ‟ έλα δείγκα αηφκσλ, εθ ησλ νπνίσλ ε 
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πιεηνλφηεηα ήηαλ ππφδηθνη, θαη ζπκπέξαλαλ πσο ην πνζνζηφ ππνηξνπήο γηα ηνπο 

ειεθηξνληθά επηηεξνχκελνπο ήηαλ κηθξφηεξν απφ ηα άηνκα πνπ είραλ θπιαθηζηεί. Χζηφζν, 

νη δηάθνξεο πξνθαηαιήςεηο ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ ηεο Αξγεληηλήο ειινρεχνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, θαζψο κεηά ηνλ έιεγρν ηεο ζεσξεηηθνχ 

ππφβαζξνπ ησλ δηθαζηψλ παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο δηαθνξάο, κε ηα πνζνζηά ππνηξνπήο 

ησλ ειεθηξνληθά επηηεξνχκελσλ λα κεηψλνληαη θαηά 50% (DiTella θαη Schargrodsky, 

2013).  

Δπηπιένλ, θαίλεηαη πσο νη επηηεξνχκελνη έρνπλ κηθξφηεξα πνζνζηά ππνηξνπήο 

αθφκαθαη κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε κία follow-upκειέηε (6 κήλεο) ηα πνζνζηά 

ππνηξνπήο γηα ηνπο ειεθηξνληθά επηηεξνχκελνπο θπκαίλνληαλ ζην 9,3% κηθξφηεξν απφ 

απηνχο πνπ δε πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ππαγσγήο ζε θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο 

(40.5%) (Dogdsonetal., 2001).Σα ρακειά πνζνζηά ππνηξνπήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλάδνπλ κε επξήκαηα κεηαγελέζηεξσλ κειεηψλ (Marklund & Holmberg, 

2009). 

Δηδηθή κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ έξεπλα ησλ Killias, Gillieron, Kissling & Villettaz, 

(2010), νη νπνίνη αληηπαξέβαιαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθή επηηήξεζεο κε 

απηήλ ηεο θνηλσθεινχο  εξγαζίαο. Γηαπηζηψζεθε πσο κφλν ην 21% ησλ ειεθηξνληθά 

επηηεξνχκελσλ ηειηθά ππνηξνπίαζε ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ην 31% ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα 

θνηλσθεινχο εξγαζίαο. Οη εξεπλεηέο αηηηνιφγεζαλ απηή ηε δηαθνξά ζην γεγνλφο φηη ε 

ειεθηξνληθή επηηήξεζε ιεηηνπξγεί σο άιινζη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αηφκσλ απφ 

ζπλήζεηεο ή πξφζσπα, ηα νπνία ελδερνκέλσο λα ιεηηνπξγνχζαλ σο εθιπηηθφο παξάγνληαο 

ππνηξνπήο.  
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Μία άιιε ζπληζηακέλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο σο πξνο ηελ άκβιπλζε ηεο ππνηξνπήο έγθεηηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

επηηήξεζεο ηνπ παξαβάηε. Μία κειέηε πνπ επηβεβαηψλεη ηελ παξαπάλσ ππφζεζε απνηειεί 

απηή ησλ Gainey, Payne&O‟ Toole (2000). Οη εξεπλεηέο εμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο ππνηξνπήο θαη ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ παξαβαηψλ ηφζν ζε ζσθξνληζηηθφ 

θαηάζηεκα φζν θαη ζε θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, ζπλήγαλ ην ζπκπέξαζκα πσο νη 

επηηεξνχκελνη πνπ ππάρζεθαλ ζε θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο νινθιήξσζαλ κε 

επηηπρία είραλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνηξνπηάζνπλ ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα πνπ 

εμέηηζαλ ηελ πνηλή ηνπο ζηε θπιαθή. Δίλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ειεθηξνληθά επηηεξνχκελσλ είραλ εθηίζεη έλα κέξνο ηεο πνηλήο ηνπο ζηε θπιαθή.  

Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηηήξεζε ησλ ειεθηξνληθά επηηεξνχκελσλ 

απνηειεί κία ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο 

(Palermo, 2015). Σα ζπζηήκαηα γεσεληνπηζκνχ ηπγράλνπλ επξχηεξεο απνδνρήο ζπγθξηηηθά 

κε ηα ζπζηήκαηα ξαδηνζπρλφηεηαο, ιφγσ ηεο παξνρήο πεξηζζφηεξσλ δπλαηνηήησλ 

(Balesetal., 2010). ηελ έξεπλα ησλ Pagdettetal. (2006) βξέζεθε πσο ε πηζαλφηεηα 

ππνηξνπήο ήηαλ κηθξφηεξε γηα ηνπο επηηεξνχκελνπο κε ζπζηήκαηα GPSθαηά 5, 5% 

ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαλ ζπζηήκαηα ξαδηνζπρλφηεηαο (90, 2% 

πην πηζαλφ λα ηειέζνπλ αμηφπνηλε πξάμε νη ειεθηξνληθά επηηεξνχκελνη κε GPSέλαληη 95, 

7% γηα ηνπο ειεθηξνληθά επηηεξνχκελνπο κε ξαδηνζπρλφηεηα). Σα επξήκαηα απηά 

επηβεβαηψλνληαη θαη απφ κεηαγελέζηεξε κειέηε ζηελ νπνία παξαηεξήζεθε βειηίσζε θαηά 

6% ζην θαηλφκελν ηεο ππνηξνπήο ιφγσ ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ γεσεληνπηζκνχ 

(Balesetal., 2010). 

ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νξηζκέλεο έξεπλεο, ηα επξήκαηα ησλ νπνίσλδελ επαιεζεχνπλ 

ηελ εηδηθν-πξνιεπηηθή πηπρή ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο (Renzema&Mayo- Wilson, 
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2005).πγθεθξηκέλα, ζε κία αλαζθφπεζε ησλ Renzemaθαη Mayo- Wilson(2005), νη 

εξεπλεηέο νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε επίδξαζε ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζην 

θαηλφκελν ηεο ππνηξνπήο ήηαλ κεδεληθή. Σα απνηειέζκαηα, φκσο, απηήο ηεο αλαζθφπεζεο 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ κε επηθχιαμε ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ κειεηψλ πνπ ηειηθά 

ζπκπεξηιήθζεθαλ.ε κία πξφζθαηε κειέηε, αλαηξείηαη ε επίδξαζε ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεοκεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Avdija and Lee, 2014). Μνινλφηη ην 

πξφγξακκα είρε ζηεθζεί κε επηηπρία γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (38.2 % 

επηηπρήο νινθιήξσζε θαη 61.8% αλεπηηπρήο νινθιήξσζε), βξέζεθε πσο ηα άηνκα πνπ 

είραλ επηηχρεη ζην πξφγξακκα δηέηξεραλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ππνηξνπήο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

άηνκα πνπ δελ είραλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην πξφγξακκα. Μάιηζηα, νη εξεπλεηέο 

επηζήκαλαλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο ειηθίαο ζηα ρακειά 

πνζνζηά ππνηξνπήο (Avdija and Lee , 2014). 

Απνηειεί θνηλή παξαδνρή ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο πσο ν ζπλδπαζκφο ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο θαη δηαθφξσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο πξνγξάκκαηα 

απεμάξηεζεο απφ ηηο εζηζηηθέο νπζίεο, απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο (Bontaetal., 1999, 2000. Gable & Gable, 2005. Gibbs & King, 2003. Padgett et 

al., 2006. Renzema&Mayo-Wilson, 2005. Shohametal., 2012, 2014a, 2014b). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ρψξαο ζηελ νπνία ηα πξνγξάκκαηα ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο ζπλνδεχνληαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ησλ επηηεξνχκελσλ ζε δηάθνξα 

ζεξαπεπηηθά θαη θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα απνηειεί ην Ηζξαήι (Shohametal., 2012, 2014b). 

πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζην Ηζξαήι, ε 

ειεθηξνληθή επηηήξεζε εθαξκφδεηαη ζε δξάζηεο, πνπ έρνπλ εθηίζεη ηα 2/3 ηεο πνηλήο ηνπο, 

ελψ ην πξφγξακκα δηαξθνχζε έλα ρξφλν (Shoham etal., 2014b).ε κία έξεπλα ησλ 

Shohametal. (2012) δηαπηζηψζεθε πσο ζ‟ έλα δείγκα 155 ζπκκεηερφλησλ κφλν ην 10% ησλ 
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επηηεξνχκελσλ πξνέβε ζηελ ηέιεζε λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Οη εξεπλεηέο απέδσζαλ ην 

ρακειφ πνζνζηφ ππνηξνπήο ζηηο απνθαηαζηαηηθέο πηπρέο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, 

δειαδή ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ, ζηελ εχξεζε εξγαζίαο, αιιά θαη 

ζηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζε δηάθνξσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

(Shoham etal., 2012).ε κία κεηαγελέζηεξε κειέηε ηνπ Shohamθαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

(2014b), ηα πνζνζηά ππνηξνπήο ησλ επηηεξνχκελσλ εμαθνινπζνχζαλ λα θπκαίλνληαη ζε 

ρακειά επίπεδα (15%) αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε δηάζηεκα 4 

εηψλ ελ αληηζέζεη κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (42%), ελψ νη πηζαλφηεηεο γηα εθ λένπ ζχιιεςε 

ήηαλ ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξεο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ.  

 

7.3 ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΨΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ 

Έλα ζεκείν πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρία ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζπλίζηαηαη ζηνλ ξφιν ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάοηνπ επηηεξνχκελνπ. Απνηειεί, ινηπφλ,θνηλφ ηφπν ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ε δηαπίζησζε πσο ν κεραληζκφο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην ειεθηξνληθφ βξαρηνιάθη είλαη έλα εξγαιείν, έλα ηερλνινγηθφ επίηεπγκα 

ηεο ζεκεξηλήο επνρήο (DeMichele, 2014. Lilly, 2006). πλεπψο, ε πηνζέηεζε ζεηηθά 

πξνζαλαηνιηζκψλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη άξα, ε παξεκπφδηζε ηνπ αηφκνπ απφ ηε 

δηάπξαμε λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ θαζίζηαηαη αδχλαηε κε κεκνλσκέλε εθαξκνγή ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο. χκθσλα κε ηνπο DeMicheleθαη Payne (2009b), ε απφθηεζε 

ελφο λένπ ξεπεξηνξίνπ ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη γεληθφηεξα, ε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα επέιζεη κεηά απφ ηελ εθαξκνγή κίαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, 

ελαξκνληδφκελεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ επηηεξνχκελνπ, ηεο νπνίαο ηκήκα απνηειεί ε 

ειεθηξνληθή επηηήξεζε. Δμάιινπ, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία δείρλεη πσο ε ζεηηθή έθβαζε ηεο 
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ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ππνηξνπηαζκνχ 

απνξξέεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην γεγνλφο φηη απνθαζίζηαληαη νη δεζκνί κε ηνλ ππφινηπν 

θνηλσληθφ δεζκφ (Shohametal., 2012, 2014a, 2014b). Γηα άιιε κηα θνξά θαηαδεηθλχεηαη ε 

ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο ζηε απνηξνπή απφ ηελ ηέιεζε λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ.   

Σα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ππφζεζε πσο ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε πξνιακβάλεη 

ηελ δηάπξαμε λέσλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ ζα πξέπεη λα εξκελεπηνχλ κε πεξίζθεςε. Παξά 

ηα επνίσλα απνηειέζκαηα γηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζηελ 

άκβιπλζε ησλ πνζνζηψλ ππνηξνπήο, θαζίζηαηαη αλαγθαίν ε αλαθνξά ζηνλ πιεζπζκφ πνπ 

εμεηάδεηαη, θαζψο θαη ζε πνην ζηάδην ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο εθαξκφδεηαη, αιιά θαη ην 

είδνο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηηήξεζε ησλ αηφκσλ. Δπηπιένλ, 

νξηζκέλεο εκπεηξηθέο κειέηεο πζηεξνχλ ζε κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ(είηε κηθξφ δείγκα είηε 

απνπζία νκάδαο ειέγρνπ)(Avdija & Lee , 2014. Bonta et al., 1999. Gaineyetal., 2000. 

Shohametal., 2012, 2014a, 2014b). 
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8. Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 

Ο κεραληζκφο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ςεθίζηεθε κε ην λφκν 4205/2013 

(Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 2013β), εγθξίζεθε 

πνζφ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε θξαηνπκέλσλ (ππνδίθσλ θαη θαηαδίθσλ), ελψ 

ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην Μάην ηνπ 2015 (Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 2015). χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  (2015) ε θαηεγνξία παξαβαηψλ πνπ κπνξεί λα ππαρζεί ζε 

θαζεζηψο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο έγθεηηαη ζε ππφδηθνπο, θαηάδηθνπο. Δηδηθφηεξα, ε 

πηινηηθή εθαξκνγή αθνξά 250 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 50 είλαη θαηάδηθνη  (κε πνηλέο 5 έσο 

20 εηψλ θάζεηξμε) πνπ θξαηνχληαη ζηε Β. Διιάδα, 50 αλήιηθνη θξαηνχκελνη ησλ θπιαθψλ 

Απιψλα κε θαηνηθία ζηελ Αηηηθή, 100 ππφδηθνη κε θαηνηθία ζηελ Αηηηθή θαη ζε 50 

ππνδίθνπο (πνπ απεηινχληαη κε θάζεηξμε 5-20 εηψλ) ή θαηαδηθαζκέλνπο (ζε παξφκνηα 

πνηλή) πνπ λνζειεχνληαη ζην λνζνθνκείν θξαηνπκέλσλ, κε θαηνηθία ζηελ Αηηηθή 

(ToΠνληίθη, Μάξηηνο  2015). 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εηζαγσγήο ηεο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία  ήηαλ ε απνζπκθφξεζε 

ησλ θπιαθψλ, θαζψο νη άζιηεο ζπλζήθεο θξάηεζεο  έρνπλ νδεγήζεη ζηελ επηβνιή κίαο 

ζεηξάο θπξψζεσλ εηο βάξνο ηεο ειιεληθήο ρψξαο απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην (Galanou, 

2011) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Cheliotis, 2012). πλεπψο, κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν επηρεηξείηαη 
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ηφζν ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο φζν θαη ε επαλέληαμε ηνπ απνθπιαθηζζέληα 

ζηελ θνηλφηεηα.  

 Δχινγα, φκσο, γελλάηαη ην εξψηεκα εάλ «κπνξεί λα δνπιέςεη, λα πεηχρεη» ε 

ειεθηξνληθή επηηήξεζε ζηελ Διιάδα. Ζ απάληεζε ζην θξίζηκν εξψηεκα απηφ δελ είλαη 

εχθνιε νχηεκπνξεί λα δνζεί κε απφιπηε αθξίβεηα. Ζ πηνζέηεζε κηαο απφιπηεο απάληεζεο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είηε αξλεηηθή είηε ζεηηθή εκπεξηέρεη έλα βαζκφ ζθάικαηνο, 

θαζψο παξαβιέπεηθάζε θνξά ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο. 

Δπηπιένλ,θαηά ηελεμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαοελφο ηδηαίηεξνπ δεηήκαηνο, φπσο ε 

ειεθηξνληθή επηηήξεζε, επηβάιιεηαη ε επηζήκαλζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ θαίλεηαη 

φηη θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη ζπλδένληαη 

κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο εθάζηνηε ρψξαο..  

Ο ζεζκφο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηπρήο εάλ ε επηβνιή ηνπ 

νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ. Χζηφζν, απηφ είλαη ακηγψο εθηθηφ ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ θξαηνπκέλσλ είλαη αιινδαπνί, αιιά θαη ππφδηθνη 

(Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 2015). πλεπψο, ε 

ειεθηξνληθή επηηήξεζε δε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζεξαπαηλίδα ηνπ ζσθξνληζηηθνχ 

πξνβιήκαηνο, δειαδή απηφ ηεο ππεξπιήξσζεο ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ, ην νπνίν ζεκαίλεη 

πσο είλαη αλαγθαία ε πηνζέηεζε θαη άιισλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ππεξζπλσζηηζκνχ ησλ θπιαθψλ, πέξαλ ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, νη νπνίεο ζα 

επηθεληξψλνληαη ζην πξφβιεκα ησλ αιινδαπψλ θξαηνπκέλσλ θαη ησλ ππφδηθσλ 

(Κνπξάθεο, 2006). 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα, φκσο, ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζην ειιεληθφ θξάηνο 

δηθαίνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη απφ ηα ειιεληθά 

δηθαζηήξηα. ηελ έξεπλα ησλ DiTella θαη Schargrodsky (2013) ζηελ Αξγεληηλή 
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δηαπηζηψζεθε πσο νξηζκέλεο πεπνηζήζεηο ησλ δηθαζηψλ θαη ε πεξηνξηζκέλε ζπρλφηεηα κε 

ηελ νπνία επέβαιιαλ ην ζεζκφ ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, ππνδαχιηδαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο. Οκνίσο, θαη ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα παξαηεξείηαη θεηδσιή εθαξκνγή νξηζκέλσλ ελδηάκεζσλ πνηληθψλ 

θπξψζεσλ, φπσο απηήο ηεο πθ‟ φξνλ απφιπζεο  (Λακπξφπνπινο & Αλαζηαζφπνπινο, 

2008) ή ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο, θαζηζηψληαο ηηο πνηληθέο απηέο θπξψζεηο αλελεξγέο 

(Αλαγλσζηάθε, 2013. πηλέιιε, 2001). Ζ πεξηνξηζκέλε, φκσο, ρξήζε ησλ ελδηάκεζσλ 

κέηξσλ αληηπξνζσπεχεη ηε γεληθφηεξε ηάζε απζηεξνπνίεζεο ησλ πνηληθψλ πνιηηηθψλ πνπ 

δηαθξίλεη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα (Εαξαθσλίηνπ, 2008, 2010). Ζ ηάζε απηή απνξξέεη 

απφ ηελ αδήξηηε αλάγθε ησλ έλλνκσλ πνιηηψλ γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα, ελψ έρεη 

νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο επηβνιήο ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο, 

ζηελ επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο εγθιεηζκνχ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ νδεγήζεη ζε 

κεγαιχηεξε παξαγσγή ζσθξνληζηηθνχ πιεζπζκνχ (Αλαγλσζηάθε, 2013). πλεπψο, 

ελδερφκελε θεηδσιή ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ζθιήξπλζε ηεο 

αληηεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο ελέρεη θίλδπλν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ απνζπκθφξεζε ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ.   

Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζηελ Διιάδα, είλαη 

απαξαίηεην λα ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ παξαβαηψλ ζε δηάθνξα ζεξαπεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε πσο έλα κεγάιν πνζνζηφ θξαηνπκέλσλ είηε 

είλαη ρξήζηεο νπζηψλ είηε θαηαθεχγνπλ ζηηο νπζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο ηνπο. 

πλεπψο, ην πξφβιεκα ηεο εμάξηεζεο απφ νπζίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε παξαθνινχζεζε 

ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ελέρεη ζεκαζία γηα ηελ κείσζε ησλ ππνηξνπψλ  (Bontaetal., 
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2000. Gable & Gable, 2005. Gibbs & King, 2003. Padgett et al., 2006. Renzema & Mayo-

Wilson, 2005. Shohametal., 2012, 2014a, 2014b).  

Ζ ειεθηξνληθή επηηήξεζε απνβιέπεη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ παξαβάηε 

ηφζν κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ φζν θαη κε ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ν 

παξαβάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαηήξεζεο ησλ δεζκψλ κε ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Γπζηπρψο, φκσο 

νη απφςεηο θαη νη πξνθαηαιήςεηο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ «εγθιεκαηία» δελ 

εμαιείθνληαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο,ε αλεξγία πνπ ηαιαλίδεη ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία θαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο ηφζν απφ ην θξάηνο φζν θαη απφ άιινπο 

επίζεκνπο θνξείο θαιθηδεχνπλ ηελ εηδηθνπξνιεπηηθή πηπρή ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο.  

Σέινο, έλα άιιν κεγάιν πξφβιεκα ην νπνίν ρξήδεη πξνζνρήο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο 

πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ θξαηνπκέλσλ είλαη άπνξνη (Γαζθαιάθεο θαη ζπλ., 2005). Με 

δεδνκέλν πσο ν παξαβάηεο επηβαξχλεηαη νηθνλνκηθά (Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 2015), απηφ ζεκαίλεη πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ παξαβαηψλ 

απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα, αθνχ δελ δηαζέηνπλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, εληείλνληαο κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θνηλσληθή 

αληζφηεηα, κηα θαηάζηαζε ε νπνία παξαηεξήζεθε θαη ζηελ αιινδαπή (Black&Smith, 

2003). Δπηπξνζζέησο, κνινλφηη λνκνζέηεο έρεη πξνλνήζεη γηα ηνπο νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξνπο παξαβάηεο κεηαθπιψληαο ηα έμνδα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ζην 

ειιεληθφ θξάηνο, απηφ φκσο δε ζπλεπάγεηαη απηφκαηε εμάιεηςε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνβιήκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο παξαβάηεο. Οη δπζάξεζηεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαηνπκέλσλ (ρακειφ κνξθσηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, 

εμάξηεζε απφ νπζίεο) (Αλδξίηζνπ θαη ζπλ., 1988), αιιά θαη νη παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ιεηηνπξγνχλ επηβαξπληηθά σο πξνο ην δήηεκα 
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ηεο εχξεζεο εξγαζίαο (Σζηψηζε, 2014. Υάηδνπ, 2002) θαη ελδερνκέλσο λα σζήζνπλ ηνλ 

παξαβάηε ζηελ ηέιεζε λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ή παξαβίαζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ 

ζεζκνχ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ην ειιεληθφ θξάηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

επηηεξνχκελσλ θαη γεληθφηεξα γηα ηνπο απνθπιαθηζζέληεο κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ 

ππνηξνπψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί θαη ην έξεηζκα κίαο θαιήο αληηεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο.  

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο. Αξρηθά 

πξνζδηνξίζηεθαλ νη αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη κία πνηλή. Αλαιπηηθφηεξα, κία πνηλή 

ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αληαπφδνζεο (retribution), απνηξνπήο (deterrence), πεξηνξηζκνχ 

(incapacitation), επαλέληαμεο ηνπ δξάζηε (rehabilitation) θαη/ ή επαλφξζσζεο (restoration). 

Ο φξνο αληαπφδνζε αληηζηνηρεί ζηνλ εθδηθεηηθφ ραξαθηήξα ηεο πνηλήο. Γειαδή ε επηβνιή 

κίαο πνηλήο απνβιέπεη ζηελ ηηκσξία ηνπ δξάζηε επεηδή ππέπεζε ζε ζθάικα θαη δελ 

ζπκκνξθψζεθε κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, άιινο 

έλαο ζθνπφο ηεο επηβνιήο κίαο πνηλήο είλαη ε απνηξνπή (detterence), ηφζν εηδηθή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν παξαβάηε, φζν θαη γεληθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

παξαδεηγκαηηζκφ ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο θαη ζηελ απνηξνπή ησλ ελ δπλάκεη λέσλ 

παξαβαηψλ. Δπηπξνζζέησο, ε επηβνιή κηαο πνηλήο απνβιέπεη ζηελ αλακφξθσζε 

(rehabilitation) ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ εγθιεκαηία. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο επηβνιήο κίαο πνηλήο είλαη θαη  ν πεξηνξηζκφο (incapacitation) ηνπ 

εγθιεκαηία ζε κέξνο πνπ θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε ηέιεζε λέσλ θαθνπξγεκαηηθψλ πξάμεσλ 

ελαληίνλ ηεο θνηλσλίαο. Αθφκε, κέζσ ηεο επηβνιήο κίαο πνηλήο επηδηψθεηαη ε ζπκθηιίσζε 

κεηαμχ ηνπ δξάζηε θαη ηνπ ζχκαηνο. Σέινο, ε αξρή ηεο «δίθαηεο αληαπφδνζεο» απνηειεί 

ζχλζεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ θαη αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πνηλήο. 
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ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο έγηλε κία πξνζπάζεηα νξηζκνχ  ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θπιαθέο θαη δε νη ειιεληθέο. ε θπιαθή σο έλα νινπαγέο ίδξπκα, θαηά 

ηνλ Goffman, απνζηεξεί απφ ηα άηνκα βαζηθά έλλνκα αγαζά θαη δηθαηψκαηα. Ζ ζηέξεζε 

ηεο ειεπζεξίαο, ηεο απηνλνκίαο, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ε ζεμνπαιηθή ζηέξεζε θαη ηέινο, ε 

ζηέξεζε ηεο αζθάιεηαο, θαζηζηνχλ ην πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο σο έλα ηδηαίηεξα αγρνγφλν 

ρψξν, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζθέςεσλ. 

Οη εθιπφκελεο απφ ην επηζθαιέο πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ θξαηνχκελνπ ζηε θπιαθή. Ο «ηδξπκαηηζκφο» ή ηδξπκαηνπνίεζε απνηεινχλ απφ ηηο πην 

εκθαλείο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ν εγθάζεηξθηνο βίνο. Σν άηνκν κεηαηξέπεηαη ζε άβνπιν 

νλ, ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο επηινγήο «εμαλεκίδεηαη» ή ηνπιάρηζηνλ δελ πθίζηαηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ. Δπηπξφζζεηα, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο ζπληζηά ε ηαχηηζε ηνπ 

αηφκνπ απφ ην ίδξπκα θαη ε εμάξηεζε ηνπ απφ απηφ. Αληίβαξν ζηε πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηεο θπιαθήο απνηειεί ε ρξήζε νπζηψλ. Βέβαηα, ηα πςειά επίπεδα απηνθηνληψλ, 

άγρνπο, θαη θαηάζιηςεο απνηεινχλ ελδείμεηο ηεο δπζθνιίαο ηνπ αηφκνπ λα εμνηθεησζνχλ 

ζηα θαηλνχξηα δεδνκέλα.  

Ζ ςπρηθή πγεία, φκσο, ησλ θξαηνπκέλσλ επηδεηλψλεηαη θαη απφ ην ίδην ην πεξηβάιινλ 

ηεο θπιαθήο. Υξφληεο παζήζεηο, πςειά πνζνζηά ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, άζιηεο 

ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη θπξίσο, ν ππεξζπλσζηηζκφο ησλ θπιαθψλ απνηεινχλ ηξνρνπέδε 

ζηνλ εγθιηκαηηζκφ ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηεο θπιαθήο.  

Σα πξνβιήκαηα ηεο θπιαθήο, φκσο, ππνδαπιίδνπλ ηελ νκαιή επαλέληαμε ηνπ αηφκνπ 

ζηελ θνηλσλία θαη ηελ ηέιεζε λέσλ εγθιεκάησλ. ‟ απηφ, βέβαηα, ζπκβάιιεη θαη ν 

επαγφκελνο ζηηγκαηηζκφο ηεο εππαζνχο απηήο θνηλσληθήο νκάδαο απφ ηελ θνηλσλία. 

Δπηπιένλ, ν θίλδπλνο ππνηξνπήο, δειαδή, δηάπξαμεο θαηλνχξησλ εγθιεκάησλ, είλαη 

απφξξνηα θαη ηεο εκβάζπλζεο ηνπ αηφκνπ ζηελ «ηερλνγλσζία ηνπ εγθιηκαζηείλ». Ζ θπιαθή 
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απνηειεί κία λέα θνηλσλία, ε νπνία δηαθξίλεηαη απφ αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη ε επηβίσζε ηνπ 

αηφκνπ ζηελ θαηλνχξηα απηή θνηλσλία είλαη απφξξνηα ηεο πηνζέηεζεο ελφο λένπ άηππνπ 

θψδηθα ζπκπεξηθνξάο. Σα άηνκα αλαιακβάλνπλ θαηλνχξηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο, 

επηδεηθλχνπλ ζεβαζκφ πξνο πςειφηεξνπο ηεξαξρηθά θξαηνπκέλνπο, πηνζεηνχλ κία ηδηφηππε 

γιψζζα, αληηθέηκελν δηάθξηζεο απφ άιινπο θξαηνχκελνπο θα. 

Ζ πξνβιεκαηηθή, ινηπφλ, θαηάζηαζε ηεο θπιαθήο, αθελφο θαζηζηά δπζρεξήο ηε 

πξνζαξκνγή ηνπ εγθιείζηνπ ζηε θπιαθή, αθεηέξνπ ειινρεχεη ηελ επάλνδν ηνπ. Χο ιχζε ζ‟ 

απηφλ ην γφξδην δεζκφ απνηεινχλ νη ελαιιαθηηθέο πνηλέο. Γεληθά, σο ελαιιαθηηθέο πνηλέο 

νξίδνληαη εθείλεο νη πνηλέο πνπ εληνπίδνληαη ζην κέζν ελφο ζπλερνχο κεηαμχ ηεο 

δηθαζηηθήο επηηήξεζεο θαη ηεο θπιάθηζεο. Ζ εηζαγσγή ηνπο ζην ζχζηεκα ηεο πνηληθήο 

δηθαηνζχλεο θαηαηείλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο επηβνιήο πνηλήο θπιάθηζεο. Γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ππάξρνπλ πνιιά είδε ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ, ηα νπνία εθαξκφδνληαη αλάινγα 

κε ηε βαξχηεηα ηνπ εγθιήκαηνο.. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δελ ππνδεηθλχνπλ 

ηελ ππεξνρή ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ έθηηζεο πνηλήο, απηφ δελ ππνδειψλεη ηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο ηδέαο επηβνιήο ηέηνησλ κεζφδσλ. Αληηζέησο, δεδνκέλνπ ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ πνπ πξνθαινχληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαβάηε ιφγσ ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπ 

ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, ε επηβνιή ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ ζηνρεχεη ζην λα 

δηαηεξήζεη ν δξάζηεο ζπλεθηηθνχο δεζκνχο ηφζν κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ φζν θαη κε ηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα, κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλφηεηαο.  

Χζηφζν, ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο. Ζ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο ζην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο 

νπζηαζηηθά αληαλαθιά ηελ αλάγθε γηα αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο κε ζεηηθφ ηξφπν. Ο 

ζεζκφο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο, νη 
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νπνίεο είλαη άζιηεο ιφγσ ηεο δηφγθσζεο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ εηζαγσγή ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο απνβιέπεη ζηελ απνζπκθφξεζε ηνπ δπζεπίιπηνπ πξνβιήκαηνο, 

απηφ ηεο ππεξπιήξσζεο ησλ θπιαθψλ κε παξάιιειε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. Δπηπιένλ, 

κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν δξάζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ ξπζκψλ ηεο δσήο ηνπ, 

αιιά θαη ησλ δεζκψλ ηνπ κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ ηζηφ, απνβάιινληαο ηελ επηζπκία γηα 

ηέιεζε λέαο αμηφπνηλεο πξάμεο.  

 Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε πσο ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε είλαη κία εππξνζάξκνζηε 

πνηλή, θαζψο έλα επξχ πιήζνο παξαβαηψλ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο 

ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο, ε εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα γίλεη ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία 

ηεο δηαδηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Σέινο, ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζ‟ απηφλ ηνλ 

ζεζκφ επηηξέπεη θαη δηαθνξεηηθφ βαζκφ επηηήξεζεο ηνπ παξαβάηε.  

Αλ θαη ππνζηεξίδεηαη πσο ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε ζπλεπάγεηαη κία ζεηξά απφ 

πιενλεθηήκαηα, φπσο απνζπκθφξεζε θπιαθψλ, εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ ή δηαηήξεζε 

δεζκψλ κε ηελ νηθνγέλεηα, κία δηαπίζησζε πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ επλντθή ζηάζε 

ησλ παξαβαηψλ, απηφ δε ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο.   

Σα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιινληαη ππέξ ηεο άξζεο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο 

αθνξνχλ ηε δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ πνηληθνχ ειέγρνπ, θαζψο κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

αηφκσλ θαίλεηαη πσο εκπιέθνληαη κε ην ζχζηεκα ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο. Δπίζεο, 

θαίλεηαη πσο ν ζεζκφο ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο εληείλεη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα, 

θαζψο νξηζκέλα άηνκα δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζην πξφγξακκα.  

Αλαθνξηθά κε ηελ κείσζε ηεο ππνηξνπήο θαίλεηαη πσο ηα απνηειέζκαηα είλαη 

αληηθαηηθά. Χζηφζν, είλαη απνδεθηφ πσο ν ζπλδπαζκφο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξεί λα απνθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

απφ ηε κεκνλσκέλε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο.  
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Σν ηειηθφ, φκσο, εξψηεκα είλαη κπνξεί ε ειεθηξνληθή επηηήξεζε λα απνηειέζεη 

ζεξαπαηλίδα ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηνπ ειιεληθνχ, Ζ 

απάληεζε ζ‟ απηφ εξψηεκα δελ είλαη μεθάζαξε θαη δελ κπνξεί λα δνζεί κε αθξίβεηα. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε ρξήζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο δελ κπνξεί λα 

επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ. Απαηηείηαη ζπλεξγαζία φισλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ θαη αλαγλψξηζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ. 
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