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Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

 

Περίιευε: ην πιαίζην ηεο θξηηηθήο εγθιεκαηνινγηθήο ζθέςεο, φπνπ ε 

θαηαγεγξακκέλε εγθιεκαηηθφηεηα θαηαλνείηαη σο απνηχπσζε ησλ πξντφλησλ ηεο 

θξαηηθήο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, εμεηάδεηαη κηα ηζηνξηθή πνξεία θνηλσληθφ- 

πνιηηηθψλ αιιαγψλ κε ηελ αληηζηνίρεζε απηψλ κε ηα επηζήκσο θαηαγεγξακκέλα 

«πξντφληα» ησλ θνξέσλ ηνπ επίζεκνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Υξεζηκνπνηψληαο κηα 

κειέηε πεξίπησζεο, ηε ινβαθία (επηηφπηα έξεπλα κε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ θαη 

δεπηεξνγελή αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ), ε νπνία ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα έδεζε 

ζπληαξαθηηθέο αιιαγέο απφ ηε ζνζηαιηζηηθνχ ηχπνπ θνηλσληθή νξγάλσζε, κέρξη ηελ 

έληαμή ηεο ζε έλα θνηλφ Δπξσπατθφ κνληέιν θηιειεπζεξνπνηεκέλεο αγνξάο, 

απνηππψλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο εξγαζίαο σο ζπκβνιή ζην δηάινγν πνπ έρεη 

αλνίμεη γηα ηελ επαλα-πνιηηηθνπνίεζε ηεο αλάιπζεο ηνπ εγθιεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ.   
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1. Η ποιηηηθοποίεζε ηοσ «εγθιεκαηηθού» 

 

Η νπηηθή ηεο θξηηηθήο εγθιεκαηνινγίαο, ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ απφ- 

πνιηηηθνπνίεζε ηνπ εγθιεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ φηαλ απηφ εμεγείηαη κε ηελ 

«αλαθάιπςε» παζνινγηψλ (αηνκηθψλ ή άιισλ) νη νπνίεο ζπλδένληαη αηηηνθξαηηθά κε 

απηφ. Σν δεηνχκελν είλαη ε κειέηε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο λα ζπλδεζεί κε ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ζπζρεηηθά, 

ελψ κηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε δελ ζα κπνξνχζε παξά λα εκπεξηέρεη θξηηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ ηνπ επίζεκνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ηεο 

λνκνζεηηθήο εμνπζίαο-εγθιεκαηνπνίεζε, ηεο αζηπλνκίαο, ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο- 

πνηληθνπνίεζε θαη ησλ ζεζκψλ δηαρείξηζεο ηνπ εγθιεκαηηθνχ ππνθεηκέλνπ 

(ηδξπκαηηθψλ- εμσηδξπκαηηθψλ), νη νπνίεο γηα λα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα, βαζηθή 

πξνυπφζεζε είλαη θαη ε δξάζε ζην πεδίν ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο. Δίλαη πξνθαλέο, 

φηη ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπγθξνπζηαθψλ ζεσξηψλ ηεο Δγθιεκαηνινγίαο, 

νη ζεζκνί ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ είλαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηα, ε νπνία έηζη εηεξνθαζνξίδεηαη
1
 σο πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά 

(Γαιάλεο, 2007), φηαλ απηνί νη ζεζκνί εμππεξεηνχλ άκεζα ή έκκεζα
2
 ηα ζπκθέξνληα 

ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ- πνιηηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην έγθιεκα 

είλαη κηα θνηλσληθή ζρέζε πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο θαη ηεξαξρίαο, πηζηνπνηεκέλε σο ηέηνηα απφ κηα ζεζκνζεηεκέλε άζθεζε 

θπξηαξρίαο θαη επηβνιή δχλακεο. Όηαλ εμεηάδεηαη πέξα απφ απηφ ην πιαίζην, ηφηε 

ζπλεπάγεηαη φηη ε εμνπζία έρεη γίλεη πεγή ηεο αιήζεηαο, ηδενινγηθφο ιφγνο πνπ 

ζηνηρεηνζεηείηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζήο ηεο. (Γεκεηξίνπ, 2003, ζει. 

78, Lenski, 1986, p. 245, Wolf, 1994, p. 226). Καηά ζπλέπεηα ε αληεγθιεκαηηθή 

πνιηηηθή είλαη κηα λέα πνιηηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ θξάηνπο θαη άξα ε θαηαγεγξακέλε 

εγθιεκαηηθφηεηα (σο απνηχπσζε ησλ πξντφλησλ ηεο θξαηηθήο αληεγθιεκαηηθήο 

πνιηηηθήο) κπνξεί λα είλαη κηα γξαπηή έλδεημε ηεο θπξίαξρεο θξαηηθήο πνιηηηθήο.  

 

                                                 
1
 Αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ απνθιείεηαη κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά λα είλαη άκεζα 

πνιηηηθνπνηεκέλε αλ θαη «πξν- πνιηηηθή», φπσο έδεημαλ κε ηηο ηζηνξηθέο ηνπο έξεπλεο ζε αγξνηηθέο 

θνηλσλίεο νη Hobsbawm (1959), Thompson (1977) θαη O‟Malley (1979), θαη αλαιχνληαη κε ηνλ φξν 

«primitive rebellion», έλαλ φξν πνπ ν Lea (1999) καο θαιεί λα επαλαδηαπξαγκαηεπηνχκε  ζε ζρέζε κε 

ηηο ζπιινγηθέο δξάζεηο θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ ζην ζχγρξνλν θαπηηαιηζκφ.     
2
 Η έκκεζε (θαη πην ζπρλή θαζφηη εχθνια λνκηκνπνηεκέλε) αλαθνξά θαηαγξάθεηαη επαξθψο ζην έξγν 

ηνπ Παζνπθάληο (1977) φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη ε ππεξάζπηζε ησλ αθεξεκέλσλ αξρψλ ηνπ λνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε πην γεληθή κνξθή ηεο ππεξάζπηζεο ησλ ηαμηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο αζηηθήο ηάμεο. 

Γηα κηα εξεπλεηηθή εθαξκνγή απηψλ δεο θαη Γεσξγνχιαο (2007).  
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‟ απηφ ην πιαίζην εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε θαηαγξαθή ηεο δπλακηθήο ηνπ 

ζπζρεηηζκνχ ηνπ πνιηηηθνχ κε ην εγθιεκαηηθφ θαηλφκελν, δειαδή κηαο ηζηνξηθήο 

πνξείαο θνηλσληθν- πνιηηηθψλ αιιαγψλ κε ηελ αληηζηνίρεζε απηψλ κε ηα επηζήκσο 

θαηαγεγξακκέλα «πξντφληα» ησλ θνξέσλ ηνπ επίζεκνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Μηα 

πνιχ ελδηαθέξνπζα κειέηε πεξίπησζεο είλαη ηα θξάηε ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηα 

νπνία ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα έδεζαλ ζπληαξαθηηθέο αιιαγέο ζην θνηλσληθν- 

πνιηηηθφ ηνπο ζχζηεκα, απφ ηε ζνζηαιηζηηθνχ ηχπνπ θνηλσληθή νξγάλσζε, ε νπνία 

θπξηαξρνχζε κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κέρξη ηελ έληαμή ηνπο ζε έλα 

θνηλφ Δπξσπατθφ κνληέιν θηιειεπζεξνπνηεκέλεο αγνξάο. Η παξνχζα θαηάζηαζε 

κηαο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, ζε έλα πιαίζην απειεπζεξσκέλσλ αγνξψλ θαη 

απνδπλακσκέλνπ θξάηνπο πξφλνηαο ην νπνίν απνδέρεηαη ε θπξίαξρε πνιηηηθή ζθέςε 

θαη δξάζε σο θπζηθφ θαη θαζνιηθφ δξφκν θνηλσληθήο νξγάλσζεο, έρεη ζπλαθφινπζα 

απνηειέζκαηα ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο δηθαηνζχλεο (O‟ Neil, 1994) 

ζε φιε ηε ζχγρξνλε Δπξψπε, πνιχ πεξηζζφηεξν φκσο ζηα θξάηε ηνπ πξψελ 

ζνζηαιηζηηθνχ κπινθ (Ruggiero, et al., 1998). Οη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηφ ην 

δήηεκα ζε ζρέζε κε ην εγθιεκαηηθφ θαηλφκελν θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα, φπσο 

ππέξκεηξε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπιαθηζκέλσλ (Walmsley, 1995), 

εγθιεκαηνπνίεζε ζπκπεξηθνξψλ νιφθιεξσλ πιεζπζκψλ, ησλ νπνίσλ ε 

δηαθνξεηηθφηεηα δαηκνλνπνηείηαη (Sim, et al., 1995), αχμεζε ησλ θαηαγεγξακέλσλ 

βίαησλ εγθιεκάησλ θαη ησλ θινπψλ (Taylor, 1998). H θαηαλφεζε απηψλ ησλ 

δνκηθψλ ζπζρεηηζκψλ κέζα απφ ην πξίζκα ησλ εξκελεπηηθψλ εξγαιείσλ ηεο 

ζπκβαηηθήο εγθιεκαηνινγίαο είλαη αλεπαξθήο, φπσο έρεη δείμεη ν Kurczewski γηα ηηο 

πνιηηηθέο αιιαγέο ζηε Πνισλία (Kurczewski, 1988) θαη έρεη ζπκθσλήζεη καδί ηνπ 

θαη ν Sack γηα ηε Γεξκαλία κεηά ηελ ελνπνίεζε ηνπ 1990 γηα απηφ θαη πξνηείλεη λα 

«μαλαβάινπκε ζηε ζπδήηεζε γηα ην έγθιεκα, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκία» (Sack, 

1998). 

 

Δίρα ηελ επθαηξία πξηλ ηξία ρξφληα λα πεξάζσ ιίγν ρξφλν σο Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο 

ζηε ινβαθηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, καδεχνληαο πιηθφ (ζηαηηζηηθά, ζπλεληεχμεηο, 

δεκνζηεχκαηα), αιιά θαη ζπκκεηέρνληαο ζε επηζηεκνληθέο θαη κε, δξαζηεξηφηεηεο 

ζπλαδέιθσλ πνπ εξεπλνχλ ηα θνηλσληθά θαηλφκελα, αλάκεζα ζηα νπνία θαη ην 

εγθιεκαηηθφ. Οη ινβάθνη ζπλάδειθνη, φληαο πνιίηεο κηαο λέαο ρψξαο πνπ βίσλε κηα 

ζπληαξαθηηθή πξνζαξκνγή ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ άθξαηεο ηδησηηθνπνίεζεο 

θαη θηιειεπζεξνπνίεζεο, είραλ αξρίζεη λα εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα 
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θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ γελλήζεθαλ απφ απηή ηελ θνηλσληθή αιιαγή. 

Πξνβιεκαηηζκέλνη θαη νη ίδηνη απφ θαηλφκελα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο, 

αχμεζεο ηεο βίαηεο ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά «επηθίλδπλσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ» θπξίσο κεηνλνηηθήο πξνζέιεπζεο, αχμεζε ησλ θαηαγεγξακέλσλ 

θξνπζκάησλ παξεθθιηλνπζψλ ζπκπεξηθνξψλ- θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνμηθψλ 

νπζηψλ θαη trafficking φπσο δήισλαλ, «αλαγλσξίδαλε» ηε βησκέλε πξαγκαηηθφηεηά 

ηνπο θπξίσο κέζα απφ ηε ζχγθξηζε. χγθξηζε ηζηνξηθή, γηα κηα πεξίνδν πξηλ ην 

1990, πεξίνδν αλειεπζεξίαο θαη ηαπηφρξνλα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, κε πςειφηεξν 

βηνηηθφ επίπεδν, αιιά θαηαπίεζε ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο, ε νπνία θαη ηνπο 

θιεξνδφηεζε ηελ αδπλακία αλάπηπμεο εξκελεπηηθψλ εξγαιείσλ θαηαλφεζεο ηεο 

ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα κηα ζχγθξηζε ζπγρξνληθή, κε ηηο άιιεο 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ βίσζαλ ηηο ίδηεο αιιαγέο θαη θπξίσο κε ηελ 

Σζερία, ε νπνία απνηεινχζε θνκκάηη ηνπ θνηλνχ πξφζθαηνπ παξειζφληνο. Μηα 

ζχγθξηζε κε κηα πεξηβάιινπζα θνηλσληθή θαηάζηαζε πην πξνβιεκαηηθή κε 

κεγαιχηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα (θηψρεηα, αλεξγία, εγθιεκαηηθφηεηα) θαη 

ηαπηφρξνλα πην απνδπλακσκέλν θξάηνο πξφλνηαο
3
. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, απηφ 

πνπ ήηαλ έθδειν ζε φιεο ηηο ζπδεηήζεηο θαη κε ηνπο ινβάθνπο ζπλάδειθνπο ήηαλ 

κηα θξηηηθή «αλάγλσζε» ηεο βησκέλεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπο, κηα αληίζεζε ζε 

λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο, πξνβιεκαηηζκφ γηα ηα πξσηφγλσξα θαηλφκελα 

θνηλσληθήο παζνγέλεηαο αιιά θαη ηαπηφρξνλα κηα αλαγλψξηζε ηεο αδπλακίαο 

πνιηηηθήο ηνπο παξέκβαζεο γηα ηελ πνιππφζεηε αιιά κε ξεηά εθπεθξαζκέλε 

αιιαγή.  

 

2. Μηα ζσλοπηηθή πρόζθαηε θοηλφληθή-ποιηηηθή ηζηορία ηες 

ιοβαθίας 

 

Η ινβαθία είλαη κηα ρψξα ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο κε πιεζπζκφ ζρεδφλ ην κηζφ ηεο 

Διιάδαο (5,4 εθαηνκκχξηα) ε νπνία ζπλνξεχεη δπηηθά κε ηελ Απζηξία θαη ηε Σζερία, 

βφξεηα κε ηελ Πνισλία, αλαηνιηθά κε ηελ Οπθξαλία θαη λφηηα κε ηελ Οπγγαξία. Σν 

                                                 
3
 Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη εθείλε ηελ επνρή, νη ινβάθνη ζπλάδειθνη κε έβιεπαλ σο έλα πξντφλ κηαο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο θαηάζηαζεο, ηελ νπνία αμηνινγνχζαλ ζεηηθφηεξα απφ ηε δηθή ηνπο. Η 

Διιάδα αλ θαη κέινο ηεο ΟΝΔ, δελ πηνζεηνχζε πιήξσο ηα ζθιεξά νηθνλνκηθά κέηξα απειεπζέξσζεο 

ηεο αγνξάο πνπ είρε πηνζεηήζεη ε ρψξα ηνπο. Η ειιεληθή θπβέξλεζε αλ θαη ζπληεξεηηθή, δελ ζηφρεπε 

ζηελ πιήξε απνδπλάκσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο φπσο ε δηθή ηνπο ζπληεξεηηθή θπβέξλεζε κεξηθά 

ρξφληα πξηλ. Σξία ρξφληα κεηά, ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ αιιάμεη.  
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νλνκαζηηθφ ΑΔΠ θαηά θεθαιή είλαη ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην αληίζηνηρν κηζφ ηνπ 

ειιεληθνχ, ην νπνίν ηε θέξλεη ζηελ 40
ε
 ζέζε ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΓΝΣ (ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε 26
ε
 ζέζε ηεο Διιάδαο) (πεγή World Economic Outlook 

Database, ΓΝΣ- Οθηψβξηνο 2005- 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/index/aspa), ελψ ν Γείθηεο 

Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο (Human Development Index, HDI)
4
  είλαη 0,880 ν νπνίνο 

ζεσξείηαη πςειφο θαη ηελ θαηαηάζεη ζηελ 42
ε
 ζέζε (ζε ζχγθξηζε κε ην 0.942 θαη ηελ 

26
ε
 ζέζε ηεο Διιάδαο). Ο δείθηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηελ 

θαηαηάζζεη ζηελ 35
ε
 ζέζε (κε ηελ Διιάδα ζηελ 37

ε
 ζέζε- ζηνηρεία απφ 

www.heritage.org/index/ranking.aspx ζε ζπλεξγαζία ηνπ Heritage Foundation θαη ηεο 

Wall Street Journal) θαη ν δείθηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο (δεκηνπξγεκέλνο 

απφ ην World Economic Forum) ηελ θαηαηάζζεη ζηελ 46
ε
 ζέζε (κε ηελ Διιάδα ζηελ 

67
ε
 – www.weforum.org/pdf/gcr/2008/rankings.pdf). Με ηελ αλεξγία λα είλαη ζην 

9,9% (απφ ηα πςειφηεξα ηεο ΔΔ - ζηνηρεία ηεο Eurostat ζην 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/), ε ινβαθία 

απνηειεί πηα απφ ηελ 1/1/2009 κέινο ηεο Δπξσδψλεο, έρνληαο πηνζεηήζεη σο λφκηζκά 

ηεο ην επξψ.  

 

Η ρψξα αλαθήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηεο ηελ 1/1/1993. Δίρε πξνεγεζεί ε ζπλχπαξμή 

ηεο κε ηελ Σζερία ηα ρξφληα 1989-1993, ε θνηλή πνξεία ησλ δχν ρσξψλ ππφ 

ζνζηαιηζηηθφ θαζεζηψο απφ ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κέρξη ην 1989 

                                                 

4
 O Γείθηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο (ΓΑΑ), (Human Development Index, HDI) απνηειεί κέηξν 

ζχγθξηζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ ειηθίαο, ηνπ αιθαβεηηζκνχ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο αλά 

ηνλ θφζκν. Με βάζε απηφλ ην Γείθηε, γίλεηαη ραξαθηεξηζκφο κηαο ρψξαο ζε ππαλάπηπθηε ή 

αλαπηπζζφκελε ή αλαπηπγκέλε θαη επίζεο γηα λα κεηξήζεη ηελ επίδξαζε ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ 

ζηελ πνηφηεηα δσήο. Ο Γείθηεο εθεπξέζεθε απφ ηνλ βξαβεπκέλν κε Νφκπει Amartya Sen, ηνλ 

Παθηζηαλφ νηθνλνκνιφγν Mahbub ul Haq, κε βνήζεηα απφ ηνλ Gustav Ranis ηνπ παλεπηζηεκίνπ Γέηι 

θαη ηνλ Λφξδν Meghnad Desai ηνπ Οηθνλνκηθνχ ρνιείνπ ηνπ Λνλδίλνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη έθηνηε 

απν ηνλ ΟΗΔ ζηελ εηήζηα Αλαθνξά Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο. Υαξαθηεξίζηεθε ηφηε απν ηνλ Sen σο 

"θνηλφ κέηξν" ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ, αιιά παξφια απηά εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε επξχηεξεο 

δηαζηάζεηο αλάπηπμεο απφ ην εηζφδεκα θαηά θεθαιήλ πνπ εθηφπηδε θαη είλαη ν δξφκνο γηα πνιινχο 

εξεπλεηέο ζηελ επξχηεξε πνηθηιία ησλ πνηφ ιεπηνκεξψλ κέηξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Γείθηε 

Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο. Ο ΓΑΑ κεηξάεη ηηο θπζηνινγηθέο επηηεχμεηο κηαο ρψξαο ζε ηξείο βαζηθέο 

δηαηάμεηο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο: -Μηα κεγάιε θαη πγηή δσή, φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

πξνζδνθία δσήο ζηελ γέλλεζε -Γλψζε θαη κφξθσζε, φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ελήιηθε 

αιθαβεηηθή αλαινγία θαη ηηο ελσκέλεο πξσηνγελείο, δεπηεξνγελείο θαη ηξηηνγελείο ζπλνιηθέο 

θαηαρσξεκέλεο αλαινγίεο - Μηα εππξεπή πνηφηεηα δσήο, φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) θαηά θεθαιήλ θαη ηελ αγνξαζηηθή ηζφηηκε δχλακε.  Κάζε ρξφλν, ηα κέιε ηνπ 

ΟΗΔ θαηαρσξνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε απηέο ηηο δηαηάμεηο.  

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/index/aspa
http://www.heritage.org/index/ranking.aspx
http://www.weforum.org/pdf/gcr/2008/rankings.pdf
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%80%CF%84%CF%85%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%93%CE%AD%CE%B9%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%97%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
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(θαη ηελ «βεινχδηλε επαλάζηαζε») κηα κηθξή πεξίνδν πνπ ήηαλ αλεμάξηεην θξάηνο, 

ειεγρφκελν απφ ηελ λαδηζηηθή Γεξκαλία (1938-1944) θαη ε πεξίνδνο (1918-1938), 

φπνπ ε δηάιπζε ηεο ΑπζηξνΟπγγξηθήο Απηνθξαηνξίαο είρε πξνθαιέζεη ηελ έλσζε 

ησλ πεξηνρψλ ηεο Βνεκίαο θαη ηεο Μνξαβίαο ππφ ην φλνκα Σζερνζινβαθία. Η πξψηε 

κεγάιε αιιαγή ζηε πνιχ ζχγρξνλε θνηλσληθή ηζηνξία απηήο ηεο λέαο Δπξσπατθήο 

ρψξαο έγηλε κε ηελ αιιαγή ζηε θπζηνγλσκία θαη ζηηο ηδενινγηθέο αξρέο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζεζηψηνο ην 1989-1990. Άκεζα άιιαμε ην λνκηθφ ζχζηεκα 

εμνβειίδνληαο ηελ Μαξμηζηηθή-Λεληληζηηθή λνκηθή ζεσξία, κε παξάιιειε 

ζπκκφξθσζε ζηηο αξρέο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη πλεξγαζία ζηελ 

Δπξψπε (ΟΑΔ). Παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα πξνζέιθπζεο μέλσλ 

επελδπηψλ κε ρακεινχο κηζζνχο θαη ρακεινχο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο 

επηρεηξήζεσλ, ηδησηηθνπνηήζεηο
5
 κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε βαξηά βηνκεραλία 

θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ (ε ινβαθία απφ ην 2007 είλαη αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο ε κεγαιχηεξε παξαγσγφο ρψξα απηνθηλήησλ- ζηνηρεία απφ 

www.industryweek.com/articles/slovak_car_industry_production_almost_doubled_in 

_2007_16083.aspx). Η ρψξα έγηλε κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2004 θαη ηεο 

Δπξσδψλεο ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο ην 2009. Οη πξψηεο εθινγέο κε ζπκκεηνρή 

πνιιψλ θνκκάησλ έγηλαλ ην 1990 κε λίθε (γηα ην ινβαθηθφ έδαθνο ζην πιαίζην ηεο 

εληαίαο Σζερνζινβαθίαο) ηνπ θηλήκαηνο «Λαφο ελάληηα ζηε βία», ην νπνίν ήηαλ 

πξσηνπφξν ζηε «Βεινχδηλε επαλάζηαζε». Σν 1992 φκσο ην ζπγθεθξηκέλν θίλεκα 

έραζε ηελ θνηλνβνπιεπηηθή εμνπζία απφ ην «θίλεκα γηα ηε Γεκνθξαηηθή ινβαθία» 

ηνπ Β. Μέηζηαξ κε θχξην αίηεκα ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο ινβαθίαο. Η επφκελε 

πνιηηηθή αιιαγή έγηλε κε ηηο εθινγέο ηνπ 1998, ζηηο νπνίεο ην ρξηζηηαλνδεκνθξαηηθφ 

θφκκα ηνπ Νηδνχξηληα θέξδηζε ηηο εθινγέο (θαη ηηο επφκελεο ην 2002), 

εληαηηθνπνηψληαο ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο
6
. Απφ ην 2006 ηε ρψξα 

θπβεξλά ην νζηνιδεκνθξαηηθφ θφκκα ηνπ Φίηζν κε ζπκκαρία θαη άιισλ θνκκάησλ 

(θαζψο ην ζχζηεκα είλαη ε απιή αλαινγηθή) αιιάδνληαο ηελ έληαζε αιιά φρη θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Η θπβεξλεηηθή απηή ζπκκαρία πξνσζεί 

κέηξα κηαο ήπηαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (δσξεάλ θνκπηνχηεξ γηα καζεηέο, κείσζε 

θφξσλ ζε θησρνχο) αλνίγεη ην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα ζε θνηηεηέο απφ γεηηνληθέο 

                                                 
5
 Σν 83% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο ζπλεηζθέξεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο   

6
 Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ζχκθσλα κε Νφκν ηνπ Ινπιίνπ 2000, νη θνηλσληθέο παξνρέο ζε επηδφκαηα γηα 

καθξνρξφληα (άλσ ησλ 2 εηψλ) αλέξγνπο θφπεθαλ ζην κηζφ 

(www.rohan.sdsu.edu/faculty/rwinslow/Europe/slovakia.html)  

 

http://www.industryweek.com/articles/slovak_car_industry_production_almost_doubled_in%20_2007_16083.aspx
http://www.industryweek.com/articles/slovak_car_industry_production_almost_doubled_in%20_2007_16083.aspx
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πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο (“Slovakia 21‟: grand reform plan or utopia?, The Slovak 

spectator, April 14- April 20, 2008 p.1) θαη επελδχεη ζε πξνγξάκκαηα θαηαζθεπψλ 

(“Projects redesigning the face of the country, The Slovak spectator April 21- April 

27,2008,p.6), ελψ ζπλερίδεη λα έρεη ηελ απνδνρή ησλ πνιηηψλ ελφςεη θαη ησλ 

εθινγψλ ηνπ 2010 (The Slovak spectator, May5-11, 2008, p.2). Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

έρεη αλαδπζεί έλα ξεχκα μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ, κε ζηνηρεία ηελ αλαπφιεζε ηεο 

εγεζίαο ηεο λαδηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ηε ζηνρνπνίεζε ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ 

νπγγξηθήο θαηαγσγήο θαη ξνκά (Archbishop prays for Tiso, The Slovak spectator, 

April 28- May 4 2008 p.2). Δλδεηθηηθά γηα ην ηειεπηαίν είλαη ηξία εγθιεκαηηθά 

γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπγθιφληζαλ ηε ρψξα. Σν πξψην 

αθνξά ζηε δνινθνλία λεαξνχ θνηηεηή απφ νκάδα ζθίλρεληο ην 2005 (αλάκεζα ζηα 

άιια βίαηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ λενλαδηζηηθέο νκάδεο). Η αζηπλνκία 

ζρεδφλ ηξία ρξφληα κεηά αλαθνίλσζε ηε πξνζαγσγή ελφο ππφπηνπ γηα 

αλζξσπνθηνλία θαη δχν άιισλ γηα ζσκαηηθή βία. („Three youth charged in murder at 

Daniel Tupy, SPEX, Spring 2008, p.6). Σα άιια δχν αθνξνχλ ζε εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ θαη δεκνηηθψλ αξρφλησλ πνπ νδήγεζαλ ζην ζάλαην 

δχν ξφκα (ελφο 21ρξνλνπ ην 1999 θαη ελφο 51ρξνλνπ ην 2000) θαηά ηε δηάξθεηα 

αληίζηνηρσλ αλαθξίζεσλ.  

 

Δηδηθά ζην πεδίν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληηκεηψπηζήο ηεο, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα παξαηεξείηαη έλαο κηληηαθά θαηαζθεπαζκέλνο «εζηθφο παληθφο» θαη κηα 

δξακαηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηνπο πνιηηηθνχο (Fedacko, 2006, p. 127) θαη θπξίσο 

γηα ην ζέκα ηεο ρξήζεο ηνμηθψλ νπζηψλ (Young people swap Cigarettes for joints, 

The Slovak spectator, April 7- April 13, 2008, p.8). Απφ ηελ άιιε πιεπξά βέβαηα, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο βηνκεραληθέο ρψξεο φπσο Ιαπσλία θαη Η.Π.Α., ε ζπλνιηθά 

θαηαγεγξακκέλε εγθιεκαηηθφηεηα είλαη αλαινγηθά κε ην πιεζπζκφ πνιχ κηθξφηεξε, 

αθφκα θαη ζε αδηθήκαηα φπσο δνινθνλίεο, βηαζκνί, ζσκαηηθέο βιάβεο, ιεζηείεο- 

δηαξξήμεηο- θινπέο, ελψ κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ην 1995 θαη κεηά (ζηνηρεία απφ 

www.rohan.sdsu.edu/faculty/rwinslow/Europe/slovakia.html). Σν λνκηθφ ζχζηεκα 

ηεο ινβαθίαο ην νπνίν κέρξη ην 1989 ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηελ πξνάζπηζε 

ησλ εζληθψλ θαη ζπιινγηθψλ αγαζψλ, ζε βάξνο ησλ αηνκηθψλ αγαζψλ, αθνινπζεί 

κεηά ηελ πνιηηηθή αιιαγή, ην «επεηξσηηθφ- επξσπατθφ κνληέιν». Σν φξην ειηθίαο 

εγθιεκαηηθήο επζχλεο είλαη ηα 15 ρξφληα θαη ην ρξνληθφ φξην πξνθπιάθηζεο ν έλαο 

ρξφλνο (κε δπλαηφηεηα επέθηαζήο ηνπ κε απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ). 
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Πάλσ απφ ην ¼ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ θπιαθψλ, είλαη πξνθπιαθηζκέλνη. 

χκθσλα κε ηηο αζηπλνκηθέο ζηαηηζηηθέο ην 70% ησλ βίαησλ εγθιεκάησλ 

ζπκβαίλνπλ ζηνλ νηθηαθφ ρψξν, ρσξίο φκσο ν λφκνο λα αλαγλσξίδεη ηνλ φξν 

ελδννηθνγελεηαθή βία.  

 

3. Η ζηαηηζηηθή αποηύπφζε ηοσ εγθιεκαηηθού θαηλοκέλοσ ζηε 

ιοβαθία 

 

Οη επίζεκεο ζηαηηζηηθέο γηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαηαγξάθνπλ εμειίμεηο ζην ρξφλν 

κηαο πξαγκαηηθφηεηαο φπσο απηή δνκείηαη ζην πιαίζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ κηαο θνηλσλίαο, νη νπνίεο θξπζηαιιψλνληαη σο απνηέιεζκα κηαο 

ζπγθξνπζηαθήο δηαδηθαζίαο. Αλ ηέηνηεο ζηαηηζηηθέο «δηαβαζηνχλ» σο κηα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππάξρεη αληηθεηκεληθά πέξα απφ απηέο ηηο ζρέζεηο, ηφηε απιψο 

θαηαιήγνπλ λα απνηεινχλ λνκηκνπνίεζε πνιηηηθψλ. Αλ ην θξάηνο πνηληθνπνίεη ή 

απνθαζίδεη λα ειέγμεη πην απζηεξά κηα πξάμε ή ζπκπεξηθνξά, απηφ θαηαγξάθεηαη σο 

αχμεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο  εγθιεκαηηθφηεηαο, ε φπνηα λνκηκνπνηεί κέζσ ηνπ θφβνπ 

ζπκαηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, ηε ζπληήξεζε θαη εθ λένπ αλαπαξαγσγή απηψλ ησλ 

πνιηηηθψλ πξάμεσλ. Αλ φκσο απηά ηα ζηαηηζηηθά «δηαβαζηνχλ» σο κηα ηππνπνηεκέλε 

πξαθηηθή ησλ θνξέσλ ηνπ επίζεκνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη απηφ ζπλδπαζηεί κε 

πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ απηή ε θαηαγεγξακκέλε πξαθηηθή δεκηνπξγεί, ηφηε 

έρνπκε θάλεη έλα πξψην βήκα πνπ ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαηαγξαθή ελφο «ζηνηρείνπ 

πιαηζίνπ αλαθνξάο» (Kitsuse and Cicourel, 1963, Cicourel,1976, αιιά θαη ηα γξαπηά 

ηνπ Radical Statistics Group, Irvine, Miles and Evans, 1979).  

 

Θα πξέπεη λα δνχκε θαηαξρήλ θάπνηεο επηζεκάλζεηο ζηνλ ηξφπν ζηαηηζηηθήο 

απνηχπσζεο, φπσο απνηππψλνληαη γξαπηψο ζηηο αληίζηνηρεο θαηαγξαθέο ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ινβαθίαο. Η πξψηε αθνξά ζην γεγνλφο φηη ην 1993 είλαη 

ε πξψηε ρξνληά ζηελ νπνία δεκνζηεχνληαη ζηνηρεία γηα ην εγθιεκαηηθφ θαηλφκελν, 

ζηε ζηαηηζηηθή επεηεξίδα, ππφ ην ηίηιν «Κνηλσληθή παζνγέλεηα» (πεξηιακβάλνληαο 

θαη ζηνηρεία απφ ην 1988 κέρξη ην 1992). ε απηά πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία γηα 

ηξνραία αηπρήκαηα θαη ππξθαγηέο, ζηνηρεία πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα αληίζηνηρα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηε ρξνληά 1995 θαη κεηά, φηαλ αιιάδεη θαη ν ηίηινο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο επεηεξίδαο ζε «Δγθιήκαηα θαη Γηθαηνζχλε» (αιιά 
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εληάζζνληαη ζε απηφλνκε θαηεγνξία). Η δεχηεξε επηζήκαλζε αθνξά ζην γεγνλφο φηη 

ζηε δηάξθεηα ησλ 19 ρξφλσλ (1988-2006) ζηα νπνία έρνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 

απηά παξνπζηάδνληαη νκνγελνπνηεκέλα κε επηζπλαπηφκελεο παξαπνκπέο γηα ηηο 

νπνίεο αιιαγέο έρνπλ πξνέιζεη απφ αληίζηνηρεο αιιαγέο ζε νξηζκνχο θαη πνηλέο 

εγθιεκάησλ ιφγσ αιιαγψλ ζην λνκνζεηηθφ πεδίν. Σέηνηεο αιιαγέο είλαη νη εμήο. Η 

πνηλή ηεο «επαλνξζσηηθήο εξγαζίαο» ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, έπαςε λα πθίζηαηαη κε 

λνκνζεηηθή αιιαγή ηνπ Ινπιίνπ 1990. Όκνηα ηφηε απμήζεθε ε πνηλή ηεο 

απαγφξεπζεο άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ 1 σο 5 ρξφληα ζε 1 σο 10 ρξφληα. Η πνηλή 

ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο δελ ππήξρε ζηνλ πνηληθφ θψδηθα κέρξη ην 1992, ρξνληά πνπ 

απνθαζίζηεθε θαη ε πην ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ πνηλψλ ηεο θάζεηξμεο ζε 10,15 

θαη 20 ρξφληα (ελψ κέρξη ηφηε φινη θαηαγξάθνληαλ ζηελ θαηεγνξία «πάλσ απφ 5 

ρξφληα»). Σέινο, δχν άιιεο επηζεκάλζεηο ζε ζρέζε κε ηε κεζνδνινγία ηεο 

ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο γίλνληαη γηα πξψηε θνξά ην έηνο 1994 θαη νινθιεξψλνληαη 

ην έηνο 2000. ηε πξψηε πεξίπησζε παξνπζηάδνληαη γηα πξψηε θνξά νξηζκνί ησλ 

θαηεγνξηψλ ηεο ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο (πρ. πνηνο είλαη ν θαηεγνξνχκελνο, ν 

θαηαδηθαζκέλνο θιπ.) θαη ηαπηφρξνλα γίλεηαη γλσζηφ φηη ηα παξνπζηαδφκελα 

ζηαηηζηηθά δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο πξάμεηο θαη πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη 

ζηα ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ην 2000, εμεηδηθεχνληαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο ζηαηηζηηθήο θαη παξνπζηάδνληαη νη πεγέο ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (ζε απηή ηε πεξίπησζε πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ηξαηησηηθήο Αζηπλνκίαο).  

 

Μηα πξψηε αλαθνξά κπνξεί λα γίλεη σο πξνο κηα γεληθή παξνπζίαζε ηεο 

θαηαγεγξακκέλεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζηε ινβαθία ηα έηε 1988 σο 2006, ηηο 

εγθιεκαηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ αζηπλνκηθή αξρή (κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζε αλζξσπνθηνλίεο, ιεζηείεο, ζσκαηηθέο βιάβεο θαη απηέο πνπ έρνπλ γίλεη 

ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι, θαζψο θαη ηνπο θαηεγνξνχκελνπο (αλ είλαη ε πξψηε ηνπο 

θνξά ή φρη, αλ είλαη αλήιηθνη). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ 

απμάλεη θαηά 50% ην έηνο 1990 θαη κεηά εθηνμεχεηαη ζε ππεξδηπιάζηα λνχκεξα ζε 

ζρέζε κε ηα έηε 1988-9. Παξαηεξείηαη κηα κηθξή πηψζε ηα έηε 1996-2001, ελψ κεηά 

ν αξηζκφο ζηαζεξνπνηείηαη πάλσ απφ 100.000. Σν αλψηαην ζεκείν θηάλεη ην έηνο 

1993. Γελ θαηαγξάθεηαη φκσο κηα αληίζηνηρε πνζνζηηαία αχμεζε ζηηο 

νινθιεξσκέλεο δηθαζηηθά ππνζέζεηο, νη νπνίεο απμάλνπλ θαηά 50% ζε βάζνο ρξφλνπ 

ζε ζρέζε κε ηα έηε 1988-1999. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε πνζνζηηαία 
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αλαινγία δηθαζηηθήο νινθιήξσζεο πξνο ζχλνιν αδηθεκάησλ, ελψ είλαη γχξσ ζην 

90% ην 1988, ην 1993 είλαη 36% θαη ην 2006 είλαη 54,7%, ελψ φκνηα είλαη θαη ε 

πνζνζηηαία αλαινγία θαηεγνξνχκελνο πξνο ην ζχλνιν αδηθεκάησλ. Η αχμεζε ησλ 

αλζξσπνθηνληψλ είλαη ζεκαληηθή απφ ην 1990 θαη θπξίσο ην 1991 (κε αλψηαηα 

ζεκεία ηα έηε 2003, 1999,2000) ελψ κεηψλεηαη απφ ην 2005, φπσο θαη ζηηο ιεζηείεο, 

φρη φκσο θαη ζηηο ζσκαηηθέο βιάβεο. Όκνηα θαηαγξάθεηαη αχμεζε κεηά ην 1991 ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ γηα πξψηε θνξά θαη ησλ αλειίθσλ, ε νπνία νκαινπνηείηαη θαη 

αληηζηξέθεηαη ζε κείσζε απφ ην 2005 θπξίσο.  

 

Μηα δεχηεξε αλαθνξά κπνξεί λα γίλεη γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ αδηθεκάησλ ζε ζρέζε 

κε ην ζχλνιν. Αμηνζεκείσηα ζηνηρεία εδψ είλαη θαηαξρήλ ην γεγνλφο ηεο κεγάιεο 

πνζνζηηαίαο αχμεζεο ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο κεηά ην 1989 (κε 

αλψηαην ζεκείν ηα έηε 1991-5), κηα αληίζηνηρε ζεκαληηθή πηψζε ηεο πνζνζηηαίαο 

αλαινγίαο ζηα εγθιήκαηα εζηθνχ ραξαθηήξα κεηά ην 1989 θαη κηα φκνηα κεγάιε 

πηψζε ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ κεηά ην 1988 ε νπνία αληηζηξέθεηαη απφ ην 

2002 θαη κεηά.  

 

Μηα ηξίηε αλαθνξά κπνξεί λα γίλεη γηα ηελ θαζπζηέξεζε ιήςεο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1989 – 2006. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηηο πνηληθέο 

ππνζέζεηο ε νινέλα απμαλφκελε θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηθαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο δελ ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ θφξηνπ ησλ ππνζέζεσλ (δελ απμάλεη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ θαηεγνξνπκέλσλ πνπ πεγαίλνπλ ζηα 

δηθαζηήξηα απφ ην 1991 θαη κεηά ζε ζρέζε κε ην 1989, -κε εμαίξεζε ην 2005-, ελψ ην 

1990 είλαη έηνο νξφζεκν γηα ην ρακειφηεξν αξηζκφ πξνζαρζέλησλ ζηε δηθαηνζχλε 

ππνζέζεσλ θαη θαηεγνξνπκέλσλ). Οη  ππνζέζεηο πνπ θσιπζηεξγνχλ ζηαδηαθά, 

δηπιαζηάδνληαη ην 2001 θαη ηεηξαπιαζηάδνληαη ην 2005. Αληίζηνηρα νη ππνζέζεηο ηνπ 

αζηηθνχ θψδηθα εμαπιαζηάδνληαη θπξίσο απφ ην 1999 θαη κεηά ζε ζρέζε κε ην 1989, 

(αλ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαηαγξάθεηαη θαη κηα αχμεζε ησλ ππνζέζεσλ 

πνπ πξνζάγνληαη ζηα δηθαζηήξηα ε νπνία φκσο είλαη αληίζηνηρε πνζνηηθά κε ηελ 

αχμεζε ησλ ππνζέζεσλ κε νινθιεξσκέλσλ ππνζέζεσλ).  

 

Μηα ηέηαξηε αλαθνξά κπνξεί λα γίλεη ζηα άηνκα ησλ εγθιεκαηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα. Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε ηηο δχν αιιαγέο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηε ζπληαγκαηηθή αιιαγή ηνπ 1991, κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 



 11 

ακλεζηίαο, θαη ηεο επαλνξζσηηθήο εθπαίδεπζεο σο πνηλή.   Παξαηεξνχκε επίζεο φηη 

ηα δχν ειάρηζηα, ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ρξνληθά ζεκεία ζηνλ αξηζκφ ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ, είλαη ηα ρξφληα κεηαβάζεσλ 1990 θαη 1999, ηα νπνία φκσο είλαη 

θαη ηα ρξφληα ζηα νπνία εθαξκφδνληαη ιηγφηεξν ε πιήξεο ή ε κεξηθή απαιιαγή ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

αλειίθσλ απμάλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (ζε ζρέζε κε ηα έηε 1985 – 1990, ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαδηθαζζέλησλ
7
, ελψ κεηψλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

θαηά ζπλήζεηα θαηαδηθαζκέλσλ. Χο πξνο ηηο πνηλέο παξαηεξνχκε φηη ε πνηλή ηεο 

θπιάθηζεο είλαη κεησκέλε ηα έηε 1991 – 2006 ζε ζρέζε κε ην 1989, φπσο θαη νη 

πνηλέο ηνπ πξνζηίκνπ θαη ηεο απαγφξεπζεο άζθεζεο επαγγέικαηνο, φρη φκσο θαη ε 

πνηλή ηεο επηηήξεζεο πνπ αθνινπζεί αληίζηξνθε πνξεία. Αληίζηνηρα ε ζεξαπεπηηθή 

κεηαρείξηζε ελψ απφ ην 1990 θαη κεηά κεηψλεηαη, παξαηεξνχκε φηη απφ ην 1998 

κέρξη θαη ην 2006 αθνινπζεί απμεηηθή πνξεία.  

 

Χο πξνο ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο αλά επηιεγκέλν είδνο αδηθήκαηνο ησλ 

θαηαδηθαζκέλσλ, παξαηεξνχκε φηη ελψ ζηνλ γεληθφ αξηζκφ δελ θαηαγξάθνληαη 

έληνλεο πνζνηηθέο δηαθπκάλζεηο, εληνχηνηο αλά είδνο αδηθήκαηνο θάπνηεο δηαθνξέο 

είλαη αμηνζεκείσηεο. Γηα παξάδεηγκα παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ θαηαδηθαζκέλσλ γηα παξάλνκε πψιεζε θαη θαηαζθεπή λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ θπξίσο απφ ην 1995 θαη κεηά, κηα ηάζε ε νπνία δελ αιιάδεη κέρξη ην 2006, 

κηα αχμεζε απφ ην 1991 γηα ηελ παξακέιεζε πξφλνηαο θαη γηα θινπέο θαη απάηεο, 

κηα κηθξή απμεηηθή πνξεία ζηηο αλζξσπνθηνλίεο ε νπνία αληηζηξέθεηαη απφ ην 2003 

θαη κεηά, κηα πξννδεπηηθή κείσζε ησλ ζεμνπαιηθψλ αδηθεκάησλ. Αληίζηνηρα 

ζπκπεξάζκαηα ζπλάγνληαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο 

θαηαδίθεο αλά είδνο γηα ηνπο αλειίθνπο, κε ηελ εμαίξεζε φηη ε ηάζε αχμεζεο ηεο 

παξακέιεζεο πξφλνηαο, αληηζηξέθεηαη  απφ ην 2002 θαη κεηά, ε ηάζε αχμεζεο 

θινπήο θαη απάηεο αληηζηξέθεηαη απφ ην 2005 θαη κεηά, ε κείσζε ησλ ζεμνπαιηθψλ 

αδηθεκάησλ δελ είλαη ζηαζεξή ηάζε, αιιά παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο.  

 

Χο πξνο ηε ρξνληθή δηαθχκαλζε ζηηο επηιπκέλεο αζηηθέο ππνζέζεηο αλά θαηεγνξία 

θαίλεηαη φηη ε απμεηηθή πνξεία απηψλ ησλ ππνζέζεσλ απφ ην 1992 (ζε ζρέζε κε ην 

                                                 
7
 Αλ θαη ζχκθσλα κε κηα εμεηδηθεπκέλε κειέηε είλαη πην πηζαλφ λα ηηκσξεζνχλ κε επηηήξεζε παξά κε 

πνηλή θπιάθηζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (Lubelcova, 2006). Οη γπλαίθεο, ζχκθσλα κε κηα άιιε 

κειέηε αληηπξνζσπεχνπλ ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ θπιαθηζκέλσλ θαη βξίζθνληαη φιεο ζε κηα θαη κφλν 

θιεηζηή θπιαθή (Kreslova, 2007).  
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1989) θαη κε αλψηαην ζεκείν ην 1998 αληηζηξέθεηαη θπξίσο απφ ην 2002 θαη κεηά. 

Απφ ην 1998 θαηαγξάθεηαη ζηαδηαθή κείσζε ζηηο εξγαηηθέο παξαβάζεηο ζε ζεκείν 

πνπ ην 2006 ην ζπλνιηθφ λνχκεξν λα είλαη πάλσ απφ ηξεηο θνξέο κηθξφηεξν ζε ζρέζε 

κε ην 1989. Μεγαιχηεξε αθφκα κείσζε θαηαγξάθεηαη ζηηο παξαβάζεηο γηα ηελ 

ηδηνθηεζία, ε νπνία θαηαγξάθεηαη λσξίηεξα (απφ ην 1994) ελψ αληίζηξνθε πνξεία 

(απμεηηθή) απφ ην 1998, παξνπζηάδεηαη ζηηο ππνζέζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ. 

 

Χο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ θπιαθηζκέλσλ θαη ηα θνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 

(κφξθσζε, θχιν, ελειηθηφηεηα), παξαηεξείηαη κηα κεγάιε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εγθιείζησλ ζηηο θπιαθέο ηα έηε 1990 – 2006, ζε ζρέζε κε ηα έηε 1988 – 1989, ε 

νπνία ζπλνδεχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ ησλ 

εγθιείζησλ απηά ηα ρξφληα (1990 – 2006), είλαη πξνθπιαθηζκέλνη αλακέλνληαο ηε 

δίθε. Η κεγάιε κείσζε ησλ εγθιείζησλ έρεη θχιν, θαζψο νη γπλαίθεο είλαη απηέο ζηηο 

νπνίεο κεηψζεθε πάξα πνιχ ε πνζνζηηαία αλαινγία ηνπο, αιιά θαη ν απφιπηνο 

αξηζκφο ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θπιαθηζκέλσλ, θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη ζηνλ ίδην 

βαζκφ γηα ηνπο αλειίθνπο. Μηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ θπιαθηζκέλσλ, θαζψο ζε βάζνο ρξφλνπ, κεηψλεηαη ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αλδξψλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηε πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ελψ αληίζηνηρα απμάλεηαη ηζφπνζα ην πνζνζηφ απηψλ πνπ έρνπλ 

απνιπηήξην πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζεο.  

 

Σέινο, σο πξνο ηηο δνζείζεο πνηλέο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηξεηο επηζεκάλζεηο. Η πξψηε 

είλαη φηη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο δελ ππήξρε ζην Πνηληθφ Κψδηθα κέρξη ην 

1992, ε πνηλή εγθιεηζκνχ γηα αλήιηθεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 10 ρξφληα ην 

κέγηζην, ελψ κέρξη ην 1992 δελ ππήξρε αλαιπηηθή ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή ησλ πνηλψλ 

θάζεηξμεο γηα 10,15 θαη 20 ρξφληα, θαη φινη έκπαηλαλ ζηελ θαηεγνξία, πνηλψλ πάλσ 

απφ 5 ρξφληα. πλνιηθά κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε ηα εμήο: Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

πνηλψλ παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο ζηε πνξεία ησλ εηψλ ηεο κειέηεο καο, κε 

ζεκαληηθφηεξεο ην 1989 (ν πςειφηεξνο αξηζκφο), ην 1990 (ν ρακειφηεξνο αξηζκφο), 

ην 1995 (ν πςειφηεξνο αξηζκφο γηα ηα έηε 1990 – 2002), ελψ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη 

φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα (θπξίσο απφ ην 2003 θαη κεηά) έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ζηα 

πςειφηεξα πνζνζηά φιεο ηεο εηθνζαεηίαο. Σελ αληίζηνηρε δηαθχκαλζε δελ 

αθνινπζεί ε αλψηαηε πνηλή ηζφβηαο θάζεηξμεο, ε νπνία απφ ηε ζηηγκή ηεο εθαξκνγήο 

ηεο βαίλεη απμαλφκελε ζπλερψο. Η δεχηεξε κεγαιχηεξε πνηλή παξνπζηάδεη ην 
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πςειφηεξν ζεκείν ηεο ζηα έηε 1996 – 1999, ελψ πέθηεη απφ ην 2000 γηα λα 

μαλαλέβεη ην 2006. Οη πνηλέο κέρξη 10 ρξφληα θάζεηξμεο θπξίσο απφ ην 1995 θαη κεηά 

ζηαζεξνπνηνχληαη ζε πςειά επίπεδα. πλνιηθά γηα ηηο πνηλέο θάζεηξμεο πάλσ απφ 5 

ρξφληα παξαηεξνχκε φηη ελψ ην 1989 θαηαιακβάλνπλ ζρεδφλ ην 18,5% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ πνηλψλ, ην 1990 (ηε ρξνληά κεηάβαζεο) αλεβαίλνπλ ζην 38% (κε ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ πνηλψλ ζην ρακειφηεξν ηεο εηθνζαεηίαο) γηα λα μαλαπέζνπλ ηελ επφκελε 

ρξνληά θαη απφ ην  1993 – 1994 λα αλεβαίλνπλ ζηαδηαθά κέρξη ην 1999, φπνπ θαη 

ζηαζεξνπνηνχληαη θαη ηα επφκελα ρξφληα ζε πνζνζηά γχξσ ζην 25 – 30% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πνηλψλ. Αληίζηξνθε είλαη θαη ε πνζνζηηαία δηαθχκαλζε ησλ πνηλψλ 

κέρξη 5 ρξφληα θπιάθηζεο γηα ηα έηε ηεο αλαθνξάο καο. Αμηνζεκείσηα ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα είλαη φηη νη πνηλέο κέρξη 6 κήλεο θπιάθηζε γηα ηα έηε 1990 – 2006 (κε 

εμαίξεζε ην έηνο 1995), είλαη θάησ απφ ην κηζφ ηνπιάρηζηνλ, ζε ζρέζε κε ην 1989, 

ζηνηρείν ην νπνίν ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ησλ πνηλψλ κέρξη 5 ρξφληα θπιάθηζε, φρη 

φκσο θαη ηηο βαξχηεξεο πνηλέο.   

 

4. ύλουε  - Τποζέζεης εργαζίας ποσ τρήδοσλ περαηηέρφ 

δηερεύλεζες.  

 

Τπάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ θνηλσληθνπνιηηηθψλ αιιαγψλ ζε κηα ρψξα ηνπ πξψελ 

ζνζηαιηζηηθνχ κπινθ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαη ηεο εθαξκνζκέλεο θξαηηθήο 

αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο; Καηά ηε γλψκε κνπ ε απάληεζε ζ‟απηφ ην εξψηεκα δελ 

κπνξεί λα δνζεί κέζα κφλν απφ κηα δεπηεξνγελήο ζηαηηζηηθή αλάιπζε, νχηε ε φπνηα  

πνζνηηθή κεζνδνινγία θνηλσληθήο έξεπλαο κπνξεί λα απνθαιχςεη απφ κφλε ηεο, κηα 

αιιαγή θαηεχζπλζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ηνπ επίζεκνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ. 

Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, (ε νπνία θαζνξίζηεθε κέζα απφ ηα 

ρσξνρξνληθά πιαίζηα ηεο έξεπλαο καο), ήηαλ πεξηνξηζηηθή, φπσο θαη ηα φπνηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα ιεπηνκεξήο 

«αλάγλσζε» απηψλ ησλ ζηαηηζηηθψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ην θακβά ησλ ππνζέζεσλ 

εξγαζίαο γηα κηα πην ζηνρεπκέλε  θνηλσληθή έξεπλα κε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ, ε 

νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ζπκβνιή ζ‟έλα δηάινγν πνπ έρεη αλνίμεη γηα ηε 

ζπζρέηηζε θνηλσληθφ-πνιηηηθψλ αιιαγψλ θαη επίζεκεο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ εγθιήκαηνο. Η φπνηα ζπλεηζθνξά καο, ζην παξφλ θείκελν, δελ κπνξεί παξά λα 

εθθξαζηεί κε ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθέο «απνξίεο», νη νπνίεο παξάγνληαη κέζα 
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απφ ηηο ζηαηηζηηθέο θαλνληθφηεηεο πνπ είρακε πξνεγνπκέλσο. Σέηνηα παξαδείγκαηα 

ππνζέζεσλ εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη ηα εμήο: 

 Μεηά ηελ πνιηηηθφ-θνηλσληθή αιιαγή ηνπ 1990, θαίλεηαη φηη ππάξρεη 

κηα κεγάιε αχμεζε ζηα πξντφληα ηεο δξάζεο ηνπ πξψηνπ βαζκνχ ηνπ 

επίζεκνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ, δειαδή ζηε ζεαηφηεηα ηνπ 

εγθιήκαηνο. Απηή ε αχμεζε έρεη ζπγθεθξηκέλεο πνηνηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, θαζψο θαίλεηαη ε αζηπλνκηθή αξρή λα δξα 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηα εγθιήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο θαη φρη ηφζν 

ζηα εγθιήκαηα «εζηθνχ ραξαθηήξα», θαη ζηα εγθιήκαηα ηνπ ιεπθνχ 

θνιάξνπ (αλ θαη ζην ηειεπηαίν ε ηάζε αληηζηξέθεηαη κεηά ην 2002). 

Οη παξαπάλσ αιιαγέο δελ επεξεάδνληαη πνιχ απφ ηηο αιιαγέο ζηε 

πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο, φπσο ηε δηαθπβέξλεζε απφ κηα αθξαηθλψο  

λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή ζπκκαρία, φπσο έγηλε ην 1998 – 9.  

 Σαπηφρξνλα ηα ίδηα ρξφληα ζην δεχηεξν βαζκφ ηνπ επίζεκνπ 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ (δηθαζηήξηα), παξαηεξείηαη, κηα απμαλφκελε 

ρξνληθή θαζπζηέξεζε ιήςεο απνθάζεσλ θπξίσο ζηηο αζηηθέο 

ππνζέζεηο θαη δεπηεξεπφλησο ζηηο πνηληθέο, ε νπνία θαίλεηαη πνηνηηθά 

λα κεγαιψλεη ζε άκεζε ηζηνξηθή ζπζρέηηζε κε ηα έηε πνιηηηθήο 

κεηάβαζεο, 1990 (απφ ηνλ ζνζηαιηζκφ ζηνλ θαπηηαιηζκφ) θαη 1999 

(κεηάβαζε ζε αθξαηθλψο λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή). Δηδηθά γηα ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο πεξηφδνπ ηεο λενθηιειεχζεξεο δηαθπβέξλεζεο 

(1998 θαη κεηά), δηαθξίλνπκε ρακειφ αξηζκφ θαηεγνξνπκέλσλ, νη 

νπνίνη δέρνληαη ιηγφηεξεο απαιιαθηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, 

ιηγφηεξεο ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη πεξηζζφηεξεο πνηλέο ζεξαπεπηηθήο 

κεηαρείξηζεο.   

 Οη θαηαδίθεο γηα θινπέο, απάηεο θαη πψιεζε λαξθσηηθψλ εθηνμεχεηαη 

ζηαδηαθά κεηά ηελ αιιαγή ηνπ 1990, αιιά κεηψλνληαη κεηά ηελ 

πνιηηηθή αιιαγή ηνπ 1998. Αληίζεηα θαηαδίθεο γηα βηαζκνχο θαη 

ζεμνπιηαθέο παξελνριήζεηο  παξνπζηάδνπλ κεησκέλνπο αξηζκνχο γηα 

φια ηα ρξφληα κεηά ηελ αιιαγή ηνπ 1990. Όκνηα γηα ηηο θαηαδίθεο ζηηο 

αζηηθέο ππνζέζεηο παξαηεξνχκε φηη απηέο κεηψλνληαη ζηαδηαθά 

θπξίσο γηα ππνζέζεηο παξαβηάζεσλ εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη 

ηδηνθηεζίαο. 
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 Οη έγθιεηζηνη ζηηο θπιαθέο επίζεο κεηψλνληαη ζε ζρέζε κε ηα ρξφληα 

ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο, κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή, ζ‟απηή ηε 

κείσζε, ησλ γπλαηθψλ. Σαπηφρξνλα φκσο απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη 

φηη  νη εγθιεηζκνί απηνί ηηκσξνχληαη πεξηζζφηεξν κε βαξχηεξεο πνηλέο 

(πάλσ απφ 5 ρξφληα θπιάθηζεο).  

Χο κηα γεληθφηεξε ζχλνςε- θχξηα ππφζεζε εξγαζίαο- ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε 

πνιηηηθφ-θνηλσληθή αιιαγή ηνπ 1990 ζπλδέεηαη κε κηα αχμεζε ηεο αζηπλνκηθήο 

δξάζεο θαη πνηνηηθφ θηιηξάξηζκα ηηο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε 

επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ηνπ θφβνπ ζπκαηνπνίεζεο, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε πνπ 

ελέρεη θαη ηα πην νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα ηεο φπνηαο λέαο αληεγθιεκαηηθήο 

πνιηηηθήο ε δηθαζηηθή γξαθεηνθξαηία πξνζαλαηνιίδεη ηε δξάζε ηεο πξνο ιηγφηεξεο 

θαη πην απζηεξέο πνηλέο
8
 πνπ δελ αθνξνχλ ζηηο γπλαίθεο, ζηελ πξνζηαζία ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο, δεηήκαηα ηα νπνία είλαη ινγηθφ λα αλακέλνπκε 

(ζχκθσλα θαη κε ηα πνξίζκαηα άιισλ εξεπλψλ καο) λα αθήλνληαη ζηε ξχζκηζε ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο αγνξάο
9
.              
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