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Τα τελευταία χρόνια έντονη είναι η ενασχόληση των επιστημόνων και ιδιαίτερα των 

πανεπιστημιακών με το θέμα της πρόληψης, της ασφάλειας και της αστυνομίας. Αυτό 

αποδεικνύεται από τη δημιουργία ειδικών πτυχίων σε διάφορα Πανεπιστήμια με αντικείμενο 

την αστυνομία και την ασφάλεια
2
. 

Πράγματι, ο χώρος είναι (ακόμη) παρθένος για την επιστημονική έρευνα. Εξ’ άλλου, ενώ οι 

απαιτήσεις για να εργασθεί κάποιος, στον τομέα της ασφάλειας (security) αυξάνονται συνεχώς 

δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες πανεπιστημιακές σπουδές. 

Για ποιο λόγο, όμως συνδέονται η αστυνομία με την πρόληψη; 

Διότι, αν η κοινή γνώμη αλλά και οι ίδιοι οι αστυνομικοί αρέσκονται να πιστεύουν ότι 

κάνουν καταστολή, το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους είναι αφιερωμένο στην 

πρόληψη. 

Όπως τόνισε επιγραμματικά ο M. Cusson: ενώ οι ίδιοι οι αστυνομικοί θεωρούν ότι 

ασχολούνται κυρίως με την καταστολή αγνοούν ότι κάνουν κυρίως πρόληψη
3
. Οι περιπολίες 

των αστυνομικών, η παρουσία τους στις διαδηλώσεις ή τα γήπεδα έχουν, κυρίως, προληπτικό 

χαρακτήρα.   

Είναι, όμως, εξαιρετικά δύσκολο να αποτιμηθεί και να μετρηθεί η πρόληψη που κάνει η 

αστυνομία. Πόσα, άραγε εγκλήματα δεν έγιναν λόγω της παρουσίας των αστυνομικών; Αν δεν 

είναι δυνατό να πολλαπλασιαστούν οι αστυνομικοί δημιουργώντας τον κίνδυνο ενός 

αστυνομοκρατούμενου κράτους υπάρχουν, εν τούτοις, τρόποι για να βελτιωθεί η 

αποδοτικότητα των ήδη υπαρχόντων αστυνομικών. Οι πρόσφατες προσπάθειες για τη 

λειτουργία των Συμβουλίων πρόληψης της εγκληματικότητας και της αστυνομίας της συνοικίας 

τείνουν προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

Η πρώτη δημοσίευση του ειδικού τεύχους της Revue Criminologie
4
 είναι αφιερωμένη στην 

έρευνα ενός «οικονομικού» τρόπου αποτίμησης των υπηρεσιών της αστυνομίας δημόσιας και 

ιδιωτικής, Ο συγγραφέας κάνει τη σημαντική διάκριση μεταξύ υπηρεσιών αστυνόμευσης και 

υπηρεσιών ασφαλείας. Για να αποτιμηθούν οι πρώτες προσφεύγουμε στις διάφορες 

στατιστικές και στοιχεία για την εγκληματικότητα, ενώ οι δεύτερες παρουσιάζουν πολύ 

μεγαλύτερες δυσκολίες ως προς την αποτίμηση δεδομένου, μάλιστα, ότι εδώ εμπλέκεται και ο 

ιδιωτικός τομέας της ‘’security’’ και συχνά διογκώνεται τεχνητά η ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσίων από ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφαλείας.    

Μία πρόσθετη δυσκολία πηγάζει από το γεγονός ότι συχνά οι υπηρεσίες προσφέρονται μετά 

από συνεργασία με άλλους φορείς, οπότε είναι πολύ δύσκολο να αποτιμηθεί η συμβολή του 

κάθε συμμετόχου. 
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Όσον αφορά τις επίσημες στατιστικές για την εγκληματικότητα υπάρχει το ακόλουθο 

παράδοξο: Όσο περισσότερο η αστυνομία κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών, τόσο οι 

τελευταίοι θα παρουσιάσουν την τάση να καταγγέλλουν τα εγκλήματα με αποτέλεσμα να 

αυξηθεί ο αριθμός των αδικημάτων στις στατιστικές, διότι, στην πραγματικότητα, βελτιώθηκε η 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από την αστυνομία και όχι διότι μειώθηκε. 

Η θεατότητα των αδικημάτων επηρεάζει, επίσης, το αν θα εμφανισθούν στις επίσημες 

στατιστικές. Συχνά οι διαρρήξεις, οι οποίες γίνονται αντιληπτές μόνο από το θύμα, δεν μπορούν 

να μετρηθούν παρά μόνον μέσω ερευνών θυματοποίησης αντίθετα προς άλλα αδικήματα με 

μεγάλη θεατότητα όπως οι πυρπολήσεις αυτοκινήτων, οι βανδαλισμοί και οι δημόσιες ταραχές. 

Στην πρόληψη των διαρρήξεων κατοικιών επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ο M. Charest 

συγγραφέας της επόμενης δημοσίευσης. Στον τομέα αυτό οι προσπάθειες στράφηκαν προς την 

επιτήρηση συνοικιών και την καλλίτερη προστασία των στόχων. Η εμπειρία όμως, κατέδειξε ότι 

τα προγράμματα επιτήρησης δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η χρηματοδότησή 

τους πρέπει να επανεξετασθεί. 

Όσον αφορά το δεύτερο πρόγραμμα που συνίσταται στην εξαφάνιση των ευκαιριών 

διευκόλυνσης τέλεσης των εγκλημάτων τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του φαίνονται 

ενθαρρυντικά. Στην Αγγλία για παράδειγμα, η βελτίωση των κλειδαριών στο σημείο εισόδου 

των σπιτιών σε δύο συγκεκριμένες συνοικίες είχε ως συνέπεια μία μείωση των διαρρήξεων κατά 

89% σε σχέση με τις συνοικίες όπου δεν εφαρμόσθηκε το μέτρο. 

Πάντως, οι περισσότερες πρωτοβουλίες στον τομέα της πρόληψης χρησιμοποιούν ένα 

συνδυασμό μέτρων του τείνουν ταυτόχρονα να παρεμποδίσουν ένα μεγάλο αριθμό 

εγκλημάτων. Ο συγγραφέας μελετά το πείραμα στην περιοχή Boucherville του Montréal, όπου 

χρησιμοποιήθηκαν, ταυτόχρονα, τέσσερα μέτρα ευαισθητοποίησης των πολιτών (περίπτερο 

πληροφόρησης, συναντήσεις με ομάδες πολιτών, κατατοπιστικά φυλλάδια και δημοσιεύματα 

σε εφημερίδες) και τρία μέτρα περιστασιακής πρόληψης (επίσκεψη κατοικιών που 

παρουσιάζουν κινδύνους, επισταμένος αστυνομικός, έλεγχος και επιτήρηση «ύποπτων» 

συνοικιών), ώστε να μειωθούν οι ευκαιρίες τέλεσης. 

Από την έρευνα που διεξήγαγε ο συγγραφέας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μείωση των 

διαρρήξεων οφείλεται, εν μέρει, στις συλλήψεις ορισμένων ιδιαίτερα δραστήριων παραβατικών 

που έλαβαν χώρα ταυτόχρονα με τη θέση σε εφαρμογή των σχεδίων πρόληψης. Παρ’ όλ’ αυτά, 

τα μέτρα περιστασιακής πρόληψης αποδείχθηκαν αποτελεσματικά. Κατά την πλέον 

συντηρητική εκτίμηση τα μέτρα αυτά συνετέλεσαν σε μία μείωση κατά 24%. Η μείωση αυτή 

φαίνεται πραγματική δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά φαίνεται δεν επηρέασαν άλλους τύπους 

εγκληματικότητας για τους οποίους εξ’ άλλου δεν προορίζονταν. 

Η επόμενη δημοσίευση
5
 είναι αφιερωμένη στις συνέπειες, όσον αφορά την εγκληματικότητα 

του καταστροφικού παγετού το 1998 στο Montreal που παρέλυσε τη ζωή για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα.   

Αν και η βιβλιογραφία παρουσιάζει μια μείωση της εγκληματικότητας κατά τη διάρκεια 

φυσικών καταστροφών, η εμπειρική επαλήθευση αυτής της υπόθεσης παραμένει αμφίβολη. 

Ορισμένες έρευνες καταδεικνύουν ότι αν και υπάρχει μείωση των μορφών της συνήθους 

εγκληματικότητας, ορισμένα άλλα αδικήματα όπως οι απάτες και η αισχροκέρδεια 

παρουσιάζουν έξαρση. 

Γενικά φαίνεται ότι μία κοινωνική αναταραχή που επισυμβαίνει ξαφνικά και παρατείνεται 

στο χρόνο δεν περικλείει, αφ’ εαυτής, εγκληματογόνες συνέπειες. 

Στην έρευνα που διεξήγαγε ο ίδιος ο συγγραφέας καταδείχθηκε όσον αφορά την περιοχή της 

πόλης του Montréal ότι η συχνότητα των εγκλημάτων κατά της περιουσίας αυξήθηκε κατά τη 

διάρκεια της έντασης του παγετού ενώ μειώθηκε στο διάστημα που ακολούθησε (και στις δύο 

περιπτώσεις το ποσοστό ήταν 15%). Όσον αφορά τα εγκλήματα κατά του προσώπου ενώ δεν 

επηρεάστηκαν, στατιστικά, στο απόγειο της θεομηνίας, παρουσίασαν σημαντική πτώση μετά το 

πέρασμά της. 
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Εξ’ άλλου η αύξηση του αστυνομικού δυναμικού κατά τις περιόδους κρίσης μπορεί να 

επηρεάσει πτωτικά την εγκληματικότητα. 

Πάντως οι κινήσεις αυτές της εγκληματικότητας φαίνεται ότι επηρεάζονται και από άλλους 

παράγοντες όπως, για παράδειγμα, από το γεγονός ότι οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια μιας 

φυσικής καταστροφής δεν φεύγουν αλλά παραμένουν και επιμένουν επιδιώκοντας όσο είναι 

δυνατόν στις καθημερινές και συνηθισμένες τους δραστηριότητες. 

Ακολουθεί δημοσίευση σχετική με την εκτίμηση του πολυσυζητημένου μέτρου 

περιστασιακής πρόληψης της βίντεο-επιτήρησης
6
. Αν η βρετανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας 

τη μαζική εγκατάσταση camera επιτήρησης στις αστικές ζώνες, ήταν πεπεισμένη στις αρχές τις 

δεκαετίας του 1990 ότι είχε στα χέρια της ένα αποτελεσματικό όπλο για την πάταξη του 

εγκλήματος, δέκα χρόνια αργότερα οι μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι ο αρχικός 

ενθουσιασμός πρέπει να μετριάσει σημαντικά. Όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν ότι η βίντεο-

επιτήρηση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική παρά μόνο αν συγκεντρώνονται ορισμένες 

προϋποθέσεις. Πράγματι, το μέτρο αυτό έχει διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το είδος 

του εγκλήματος. Εξ΄ άλλου η παρουσία camera συνετέλεσε στην αύξηση των αδικημάτων που 

εντόπισαν οι χειριστές των μηχανημάτων αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τον στατιστικό αριθμό 

των τελεσθέντων εγκλημάτων.   

Στον τομέα των αδικημάτων κατά της περιουσίας η πλειοψηφία των παραβατικών βεβαίωνε 

ότι η επιτήρηση επηρέασε τη συμπεριφορά τους υπό την έννοια ότι έδρασαν με περισσότερες 

προφυλάξεις χωρίς όμως να εγκαταλείψουν τον εγκληματικό τους σκοπό. Σε αρκετές πόλεις της 

Αγγλίας οι κλοπές αυτοκινήτων μειώθηκαν από ελαφρά έως σημαντικά στους χώρους 

στάθμευσης που διέθεταν camera ενώ αυξήθηκαν στους γειτονικούς χώρους που δεν διέθεταν 

αυτούς τους μηχανισμούς. 

Για να λειτουργήσει, όμως, αποτελεσματικά αυτό το μέτρο πρέπει να πληρούνται ορισμένες 

προϋποθέσεις: 

α) Να υπάρξει η απαραίτητη υποδομή και να διατεθούν οι αντίστοιχοι πόροι. Στη μικρή πόλη 

King’s Lynn των 30.000 κατοίκων οι 60 camera που τοποθετήθηκαν είχαν σημαντικά 

αποτρεπτικά αποτελέσματα, ενώ στο Birmingham, πόλη 900.000 κατοίκων με 14 μόνο συσκευές 

camera, πολλές των οποίων ελαττωματικές και άσχημα τοποθετημένες, δεν υπήρξαν 

αποτελέσματα. 

β) Να ληφθεί υπ’ όψιν η συνθετότητα του αστικού περιβάλλοντος. Η βίντεο-επιτήρηση δεν 

έχει σημαντική επίδραση σε χώρους σύνθετους και εκτεταμένους. 

γ) Να συνδυασθούν τα διάφορα μέτρα πρόληψης ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά 

τους (εντονότερη αστυνομική παρουσία, καμπάνια πληροφορήσεως του κοινού). 

δ) Να προσδιορισθούν με ακρίβεια οι στόχοι. Η βίντεο-επιτήρηση δεν μπορεί να επιδράσει 

στην παρορμητική συμπεριφορά ορισμένων ατόμων (π.χ. μεθυσμένοι νεαροί που συμπλέκονται 

έξω από ένα bar). 

Ο συγγραφέας καταλήγει ότι η αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου θα εξαρτηθεί από την 

ικανότητα αυτών που σχεδιάζουν τα συστήματα να ευαισθητοποιήσουν τον πληθυσμό, όσο και 

από τα τεχνικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα διατεθούν. 

Το επόμενο άρθρο αφορά την αποτίμηση του προληπτικού έργου της αστυνομίας που είναι 

εξαιρετικά δύσκολο
7
. Οι μέθοδοι που τείνουν να αποτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της 

αστυνομίας τόσο στο πεδίο της μείωσης της εγκληματικότητας όσο και σε εκείνο της άμβλυνσης 

του αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν μία πλειάδα εξωγενών 

παραγόντων που επηρεάζουν τα στοιχεία σε βαθμό που δύσκολα μπορεί να υπολογσθεί. Έτσι, 

μία μείωση της εγκληματικότητας μπορεί να οφείλεται σε μια καλλίτερη οργάνωση της 

αστυνομίας, σε μια ευνοϊκή οικονομική συγκυρία ή σε μία νομοθετική μεταρρύθμιση ή 

απεγκληματοποίηση ορισμένων συμπεριφορών. Όμως, με τον τρόπο αυτό, είναι αδύνατο να 

απομονώσουμε την πραγματική συμβολή του έργου της αστυνομίας.  
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7 Το άρθρο υπογράφει ο καθ. S. Dumont. 



Εξ’ άλλου, η αστυνομία δεν απέφυγε το κύμα του νεοφιλελευθερισμού που απαιτεί μία 

αιτιολόγηση και ορθολογικοποίηση των χρημάτων που διατίθενται για τα όργανα της τάξης. Για 

το λόγο αυτό ζητείται από την αστυνομία να παρουσιάζει, περιοδικά, στοιχεία που να δείχνουν 

την αποδοτικότητά της (έστω και προκατασκευασμένα) μέσω της μείωσης της 

εγκληματικότητας, της αύξησης των εξιχνιαζόμενων αδικημάτων κ.ο.κ. (παράβαλε τη διαταγή 

που απαιτούσε από τους διοικητές των αστυνομικών τμημάτων, να υποβάλλουν ανά τρίμηνο, 

έκθεση όπου θα εμφανίζονταν μία μείωση της εγκληματικότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς 

τους). Όμως, το ποσοστό εντοπισμού αδικημάτων που μπορεί να αποδοθεί στην αστυνομία 

εκτιμάται στο 3% ενώ το υπόλοιπο 97% οφείλεται σε πληροφορίες από τους μάρτυρες ή τα 

θύματα των εγκλημάτων. Στην πράξη ένα αμελητέο ποσοστό του χρόνου των αστυνομικών 

αφιερώνεται στη μάχη κατά του εγκλήματος και το να στηριχθούμε στα ποσοστά εξιχνίασης για 

να αποτιμήσουμε το έργο του αστυνομικού, μας οδηγεί στο να αγνοήσουμε, παντελώς, την 

προληπτική πλευρά του έργου της αστυνομίας. 

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη διάκριση μεταξύ αποτελεσματικότητας (efficacite) και 

αποδοτικότητας (efficience) της αστυνομίας. Η πρώτη έννοια έχει ως κεντρικό άξονα τους 

στόχους ενώ η δεύτερη τα μέσα για την επίτευξη των στόχων. Η αστυνομία πρέπει να είναι 

ταυτόχρονα αποτελεσματική και αποδοτική. Έτσι, η κινητοποίηση μεγάλων αστυνομικών 

δυνάμεων μπορεί να αποδεχθεί ένα αποτελεσματικό μέτρο αποτροπής για τον έλεγχο των 

διαδηλώσεων. Εν τούτοις, μία συνεννόηση με τους οργανωτές αυτών των εκδηλώσεων μπορεί 

να έχει το ίδιο αποτέλεσμα και να είναι πολύ πιο οικονομική. Η αποδοτικότητα ή αλλιώς η 

εξοικονόμηση των μέσων, γίνεται το κριτήριο της αποτελεσματικότητας μιας οργάνωσης όπως η 

αστυνομία, που διαθέτει αυστηρά προσδιορισμένα μέσα. Όμως, η ανάλυση, κόστους - οφέλους 

που μπορεί να εφαρμοστεί με ευκολία όταν πρόκειται για άλλες δημόσιες υπηρεσίες, 

παρουσιάζει δυσκολίες όταν πρόκειται για το πιο πολύπλοκο πλαίσιο της αστυνομίας. Για τις 

δραστηριότητες δημόσιας ασφάλειας, οι δείκτες της αποτελεσματικότητας περιλαμβάνουν για 

παράδειγμα, τον αριθμό των δηλωθέντων εγκλημάτων, το ποσοστό καταγγελιών στην 

αστυνομία, το ποσοστό της θυματοποίησης, το αίσθημα ανασφάλειας και την ενασχόληση με το 

θέμα της εγκληματικότητας. Ο δείκτης αποδοτικότητας από την πλευρά του αντικατοπτρίζει το 

κόστος προσφοράς υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας ανά κάτοικο. 

Δύο πρόσθετες δυσκολίες πρέπει να αναφερθούν ως προς την ακριβή αποτίμηση του 

αστυνομικού έργου. Η διακριτική ευχέρεια που διαθέτει ο αστυνομικός να μην «καταγράψει» 

όλα τα επιλήψιμα περιστατικά χωρίς να έχει την υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφασή του 

και η «πολιτικοποίηση» της εργασίας του αστυνομικού. Η «καταστροφολογία» ως προς την 

εξέλιξη της εγκληματικότητας μπορεί να τραβήξει την προσοχή της κοινής γνώμης καθώς και 

των υπεύθυνων για να αποφασίσουν αν θα δοθούν περισσότερα οικονομικά μέσα στην 

αστυνομία. 

Ακόμη, πιο εξειδικευμένη είναι η ανάλυση του F. Ocqueteau στη δημοσίευση που ακολουθεί 

και αφορά την αποτίμηση του έργου του αστυνομικού της «συνοικίας» (policier de proximite). 

Αν η ασφάλεια έχει κάποιο κόστος και η ανασφάλεια έχει το δικό της κόστος που πρέπει να 

ληφθεί υπ’ όψιν στο σχεδιασμό των μεγάλων μακροοικονομικών ισορροπιών. Το έγκλημα έχει 

ένα άμεσα ιδιωτικό κόστος (κοινωνικό, ψυχολογικό και οικονομικό), μέρος του οποίου 

αναλαμβάνουν να ρυθμίσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, ένα άμεσα δημόσιο (ζημιές που 

προκλήθηκαν από δημόσιες εκδηλώσεις) καθώς και ένα έμμεσο ιδιωτικό (χειροτέρευση του 

περιβάλλοντος που μπορεί να επιδράσει στην οικονομική δραστηριότητα) και έμμεσα δημόσιο 

(ανάπτυξη της «παραοικονομίας» ή καθυστέρηση της οικονομικής ανάπτυξης σε ζώνες 

ανασφάλειας) χωρίς να υπολογίζουμε τις τεράστιες ζημιές που προκαλεί η εγκληματικότητα του 

λευκού περιλαιμίου και η φορολογική απάτη που δεν φαίνεται να δημιουργούν μία 

ανασφάλεια στην οποία η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα μπορούσαν να έχουν κάποια 

επίδραση. 

Όταν αναγγέλθηκε η αναμόρφωση της αστυνομίας της συνοικίας στο συνέδριο της 

Villepointe το 1997, τέθηκαν τρεις αντικειμενικοί στόχοι και πέντε τρόποι δράσης. Έτσι, 

αποφασίσθηκε η δημιουργία αστυνομίας 



1) που να προβλέπει και προλαμβάνει τις δυσκολίες που συνδέονται με την αστεακή 

εγκληματικότητα 

2) που να γνωρίζει την περιοχή της καθώς και τον πληθυσμό που διαβιεί, ο οποίος, με τη 

σειρά του, πρέπει να γνωρίζει την αστυνομία. 

3) που να ανταποκρίνεται καλλίτερα στις προσδοκίες των πολιτών. 

Πώς θα αποτιμηθεί, όμως, το έργο των αστυνομικών της συνοικίας; Από την πλευρά τους, οι 

δικαστικές αρχές είναι «καταδικασμένες» να προβάλλουν την αποτελεσματικότητα της γενικής 

πρόληψης χωρίς στην πραγματικότητα να κατέχουν δείκτες ad hoc για τη μέτρησή τους. Οι 

αμερικανικές και αγγλικές αποτιμήσεις δεν κατάφεραν να καταδείξουν ότι μία σημαντική και 

χωρίς σχεδιασμό αύξηση του αστυνομικού δυναμικού οδηγεί στη μείωση της παραβατικότητας 

στις αστεακές ζώνες διότι δεν δοκιμάστηκαν ορισμένες παράμετροι. Εξ’ άλλου δεν κατάφεραν ν’ 

αποδείξουν ότι θα μειωνόταν η εγκληματικότητα προσεγγίζοντας τους νέους ή παρεμβαίνοντας, 

ταχύτερα, κοντά στα θύματα. Αυτό που κατάφεραν ν’ αποδείξουν είναι ότι η επικέντρωση του 

ενδιαφέροντος στα κατ’ επανάληψη θύματα οδήγησης σε μία μείωση της θυματοποίησης. Το 

ίδιο αποτέλεσμα είχε και η παρουσία αστυνομικών περιπολιών στα «θερμά» σημεία». 

Αντίθετα, η βελτίωση της ποιότητας των επαφών με το κοινό αναδείχθηκε ανεπαρκής ως 

στρατηγική έστω και αν κατέδειξε μία επιστροφή εμπιστοσύνης toy κοινού προς την αστυνομία. 

Τέλος, αποτελέσματα δεν έδωσε ούτε η προσέγγιση του Goldstein που ισχυρίζεται ότι μία 

αστυνομία με στόχο τη ρύθμιση των συγκεκριμένων προβλημάτων (Police resolving problems, 

PRP) μέσω του εντοπισμού και του περιορισμού των άμεσων αιτιών τους, θα οδηγούσε σε μία 

μείωση της εγκληματικότητας. 

Ο συγγραφέας, συμπεραίνοντας, θεωρεί ότι η επιτυχία της αστυνομίας στις συνοικίες 

περιορίζεται σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αν σε μία περιοχή της πόλης, όπου δεν 

συμβαίνει σχεδόν τίποτε μπορεί να επιτύχει η ανάπτυξη αυτής της μορφής αστυνόμευσης, θα 

ήταν καταστροφική για μία «θερμή» περιοχή της πόλης εφ’ όσον θα εκλαμβανόταν ως 

«πρόκληση» από τους νέους της συνοικίας. Σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, για τους νέους 17-

25 ετών μιας «δύσκολης συνοικίας», η «νέα αστυνομία» εκλήφθηκε ως εγγύτερη προς τα 

συμφέροντα των καταστηματαρχών της περιοχής και ως πολύ πιο επιεικής απέναντι στους 

ιδιοκτήτες καταστημάτων. 

Οι τοπικές ιδιαιτερότητες, οι συσχετισμοί δυνάμεων και τα ιδιαίτερα συμφέροντα κάθε 

περίπτωσης πρέπει να μας καταστήσουν λιγότερο αφελείς. 

Η τελευταία δημοσίευση που αφορά τη θεματική αυτού του τεύχους αναφέρεται στις 

τοπικές πολιτικές πρόληψης στη Γαλλία σε σχέση με τις ΗΠΑ. 

Στη Γαλλία, τα τοπικά συμβούλια ασφάλειας αποσκοπούν στο να ξαναϋφάνουν τον 

κοινωνικό ιστό. Στις ΗΠΑ ασχολούνται με τη χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης στη 

συνοικία, με την εγκατάλειψή της από τους κατοίκους και την εξαφάνιση των άτυπων ελέγχων. 

Η απάντηση της αστυνομίας έγκειται στο να στρατολογήσει τους κατοίκους ώστε με τη βοήθειά 

της να ξαναπάρουν την κυριαρχία του χώρου που τους ανήκει. Στη Γαλλία δεν είναι η συνοικία 

που έχει εγκαταλειφθεί αλλά οι κάτοικοί της οι οποίοι αισθάνονται την ανασφάλεια μέσω της 

απουσίας επαφών με τις αρχές. Εδώ πρέπει να ξαναφτιαχθεί ο σύνδεσμος μεταξύ πολιτών και 

των διαφόρων αρχών και οργανισμών ώστε να γνωρίσουν οι πρώτοι τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν οι δεύτερες. 

Παρατηρήσεις 

Ο τομέας της πρόληψης της εγκληματικότητας άρχισε να γίνεται αντικείμενο επιστημονικής 

μελέτης σχετικά πρόσφατα. Οι ιδέες και οι πρωτοβουλίες πολλαπλασιάζονται. Τοπικά 

Συμβούλια Πρόληψης. Συμβόλαια πρόληψης. Αστυνομία της συνοικίας. Μέτρα περιστασιακής 

πρόληψης. Θεραπευτικά προγράμματα πρόληψης της υποτροπής. 

Ίσως λοιπόν είναι νωρίς ακόμη για να προβούμε στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων των 

διαφόρων προληπτικών μέτρων. Ακόμη δυσκολότερη είναι η αποτίμηση του έργου της 

αστυνομίας δεδομένης της ευρείας διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει τόσο στον κατασταλτικό 



τομέα όσον αφορά τον εντοπισμό και τη δίωξη των εγκλημάτων όσο και στον τομέα της 

πρόληψης επιλέγοντας, για παράδειγμα, τους στόχους που θα τεθούν υπό επιτήρηση. 

Γενικά εξ’ άλλου οι πρωτοβουλίες όσον αφορά την πρόληψη είναι πολύ πιο δύσκολο να 

υλοποιηθούν και να αποδώσουν αφού δεν υπάρχει ένα τελεσθέν αδίκημα που πρέπει να 

εξιχνιασθεί ή ένας συγκεκριμένος δράστης που πρέπει να συλληφθεί. Η προληπτική δράση 

στηρίζεται σε υποθέσεις και προβλέψεις σχετικά με τον ευάλωτο χαρακτήρα στόχων και τις 

μελλοντικές αντιδράσεις ορισμένων ατόμων που μπορεί να τελέσουν κάποιο αδίκημα. 

Έτσι, το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα στην εφαρμογή μιας προληπτικής πολιτικής είναι η 

μέτρηση των αποτελεσμάτων της. Λόγω της απουσίας κατά την παρούσα στιγμή αξιόπιστων και 

κατάλληλων εργαλείων μέτρησης καταφεύγουμε, αναγκαστικά, στις μεθόδους που έχουν 

σχεδιασθεί για την καταστολή και πρωτίστως στις στατιστικές καταγεγραμμένες 

εγκληματικότητας, στις έρευνες θυματοποίησης και αυτοομολογούμενης ενοχής γνωρίζοντας 

ότι πίσω από αυτές τις μεθόδους υπάρχει μία πολιτική σκοπιμότητα. Δεδομένου ότι η 

εγκληματικότητα έχει ανέβει αρκετά σκαλοπάτια στις αιτίες ανησυχίας του κοινού (συχνά 

έρχεται δεύτερη μετά την ανεργία) είναι εξαιρετικά σημαντικό για μία οποιαδήποτε κυβέρνηση 

να εμφανίζεται ότι κερδίζει τη μάχη κατά του εγκλήματος. Απτό παράδειγμα αποτελεί η 

βιασύνη με την οποία αποδέχθηκαν ορισμένες κυβερνήσεις (και όχι μόνο δυτικοευρωπαϊκές) 

την θεωρία της μηδενικής ανοχής. Μία κοινωνία «βιτρίνα» όπου κυριαρχεί, τουλάχιστον στην 

όψη, η ευταξία «πουλάει» πολιτικά άσχετα αν δεν ασχολούμαστε με το τι γίνεται πίσω από τα 

παράθυρα των σπιτιών όπου, πολύ συχνά, το έγκλημα γεννιέται ή γίνεται μέσα στις οικογένειες 

και άσχετα αν η επαφή ενός νέου με τους μηχανισμούς της ποινικής δικαιοσύνης μπορεί να έχει 

ολέθριες συνέπειες για τη μετέπειτα εξέλιξή του. 

Από την άλλη πλευρά η εφαρμογή της θεωρίας της πρόληψης μέσω της κοινωνικής 

ανάπτυξης, φαίνεται σαν ένα άπιαστο όνειρο. Εξ’ άλλου, εμείς οι ίδιοι έχουμε δυναμιτίσει την 

εφαρμογή της με την πλήρη καταρράκωση και εξευτελισμό των κοινωνικών αξιών τις οποίες 

χειριζόμαστε όπως μας συμφέρει αναγνωρίζοντας θεωρητικά ενώ στην πράξη τη ποδοπατούμε 

με την πρώτη ευκαιρία στην καθημερινή μας ζωή. 

Μερικοί θα ισχυρισθούν ότι η ποινική νομοθεσία είναι απαραίτητη για την κοινωνική τάξη και 

μπορεί να παίξει ένα σημαντικό προληπτικό (γενικό και ειδικό) ρόλο. Όμως για ποια νομοθεσία 

μιλάμε; Εκείνην που εφαρμόζεται επιλεκτικά σε ορισμένες κοινωνικές τάξεις από ανθρώπους που, 

μερικές φορές και για διάφορους λόγους, μόνον η απόδοση δικαιοσύνης δεν τους απασχολεί. 

Ο ποινικός νόμος οδηγεί στην επίτευξη της κοινωνικής τάξης και ειρήνης μέσω της 

αυστηρότητας εφ’ όσον ούτε τα μέσα θέλουμε να διαθέσουμε αλλά ούτε και επιθυμούμε 

πραγματικά να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους με τρόπους και μέτρα πιο πολιτισμένα που 

απαιτούν, όμως, ένα πολύ μεγάλο κόστος και όχι, πάντα, οικονομικό αλλά ψυχικό και 

συναισθηματικό. 

Ο νόμος, όμως, δεν μπορεί να εφαρμόζεται μόνο με αυστηρότητα. Απαιτεί, κυρίως, 

σταθερότητα στην εφαρμογή του. Διότι ο άνθρωπος χρειάζεται μία σταθερή και ίση μεταχείριση 

πριν από όλα τα άλλα. Και αν δούμε τα πράγματα από την αρχή πόσοι γονείς μπορούν να 

καυχηθούν ότι φέρονται με σταθερότητα προς τα παιδιά τους; 

Η απαισιοδοξία που απορρέει από τις παραπάνω διαπιστώσεις δεν πρέπει, βέβαια, να μας 

οδηγήσει στην εγκατάλειψη του αγώνα προς την κατεύθυνση της πρόληψης στη θέση της 

καταστολής. 

Και φαίνεται, με τα λίγα στοιχεία που διαθέτουμε, ότι μόνο με το συνδυασμό στην 

εφαρμογή των διαφόρων μέτρων πρόληψης μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Σε 

τελευταία ανάλυση τα μέτρα αυτά απευθύνονται σε ανθρώπινα όντα. Αν δεν γίνουν αποδεκτά 

αλλά εφαρμοσθούν με τυφλό και ανεξέλεγκτο τρόπο (βλ. θεωρία της μηδενικής ανοχής) μπορεί 

να φαίνεται ότι έχουν, επιφανειακά, ορισμένα θετικά αποτελέσματα «βιτρίνας» αλλά στο βάθος 

πολύ λίγα θα έχουν γίνει για την αλλαγή νοοτροπίας του ίδιου αυτού ανθρώπου ο οποίος με την 

πρώτη ευκαιρία που θα του δοθεί θα κοιτάξει πώς να παραβεί τη νομοθεσία. 

Τέλος πρέπει να γίνει η διάκριση μεταξύ μέτρων παθητικής και ενεργητικής πρόληψης. 



Τα πρώτα (επιτήρηση χώρων και εκδηλώσεων - μέτρα περιστασιακής πρόληψης) μπορούν 

να εφαρμοσθούν προκαλώντας μικρότερες και περισσότερο ανεκτές προσβολές των φυσικών 

δικαιωμάτων (π.χ. συναγερμοί που ενεργοποιούνται συχνά παρενοχλώντας τους περιοίκους) . 

Τα μέτρα ενεργητικής πρόληψης (έλεγχοι, σωματικές έρευνες, προληπτικές «ανακρίσεις») 

συνιστούν μία πολύ πιο έντονη παραβίαση των ατομικών ελευθεριών και πρέπει να 

εφαρμόζονται με μεγάλη σύνεση και προσοχή. 

Από τις επί μέρους, πάντως, δημοσιεύσεις του ειδικού τεύχους συνάγεται ότι η συνεργασία 

των πολιτών είναι και εδώ απαραίτητη. Το ζητούμενο είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η 

συνεργασία όταν ελλοχεύει για τον πολίτη ο φόβος του στίγματος του «καταδότη» ή συνεργάτη 

της αστυνομίας
8
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