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Απόσπασμα 1 :Υπό τον όρο «νοσηρή διατάραξη των 

πνευματικών λειτουργιών» νοούνται όλες οι μορφές 

παραφροσύνης ή φρενοβλάβειας ή ολιγοφρένειας […] 

λόγω των ως άνω βιολογικών αιτίων να μη μπορεί να 

αντιληφθεί είτε τον άδικο χαρακτήρα της πράξεώς του, 

είτε να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το 

άδικο αυτό. (ΜΟΔΧαν 63-64/2013)

Η έλλειψη καταλογισμού, λόγω «νοσηρής διατάραξης 

των πνευματικών λειτουργιών» παρουσιάζεται ως η 

γνωστική ανικανότητα («αξιολογική ανικανότητα της 

συνείδησης») για ηθική κρίση, εξαιτίας της επίδρασης 

μιας προϋπάρχουσας «βιολογικής ανικανότητας». 

Χρησιμοποιείται τεχνική γλώσσα («νοσηρή διατάραξη»), 

ενώ ακόμα και οι επεξηγήσεις που δίνονται μπορούν να 

ερμηνευτούν μόνο από νομικούς ειδήμονες, εφόσον οι όροι 

προσδιορίζονται ως νομικοί και ευρύτεροι «του ιατρικού 

όρου «ψυχική ασθένεια»». Η ιδιοποίηση μιας 

αναχρονιστικής ιατρικής ορολογίας («παραφροσύνης», 

«φρενοβλάβειας») ως νομικής, ενισχύει την αυθεντία του 

δικαστηρίου να λαμβάνει αποφάσεις για βιοϊατρικά

ζητήματα.

Διπολική κατηγοριοποίηση: Μέσω της ψυχοβιολογικής 

ρητορικής νομιμοποιείται η επιλεκτική επίκληση του 

βιοϊατρικού και ψυχολογικού λόγου, τοποθετώντας την 

κρίση περί καταλογισμού ως ένα κατεξοχήν νομικό 

ζήτημα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Η παρούσα έρευνα εστίασε στην ανάλυση του λόγου 

των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων που κρίνουν 

τους/τις δράστες/-ιδες με διάγνωση «ψυχικής 

ασθένειας», προκειμένου να αναδειχθούν και να 

αποδομηθούν οι ρητορικές πρακτικές με τις οποίες 

κατασκευάζονται τα άτομα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 49 αποφάσεις Ελληνικών ποινικών δικαστηρίων 

συλλέχθηκαν μέσα από τρεις πηγές δεδομένων: 

«Nomos», «Ποινική Δικαιοσύνη», και το παράρτημα του 

βιβλίου των Συμεωνίδου-Καστανίδου και συν. (2020).

 Χρονικός περιορισμός η ελληνική οικονομική κρίση 

(2009-2018) και αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά τα άρθρα 

34, 36 και 69 του ελληνικού Ποινικού Κώδικα (Π.Δ. 

283/1985), που αφορούν την έλλειψη ή ελάττωση 

καταλογισμού και τα θεραπευτικά μέτρα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Φουκωική ανάλυση λόγου υπό το πρίσμα του 

κοινωνικού κονστρουξιονισμού ακολουθώντας 6 

προτεινόμενα στάδια  (Willig, 2015).

ΜΕΘΟΔΟΣ

Απόσπασμα 2: ξαφνικά άρχισε να κλαίει χωρίς λόγο […] ξάπλωσε 

να κοιμηθεί δεν μπόρεσε σηκώθηκε έκατσε στο σαλόνι μαζί με τη 

σύζυγό του έκανε ένα τσιγάρο και μετά ξαφνικά […] πήρε ένα 

μαχαίρι […] εισήλθε στην οικία […] όπου είχαν καταφύγει η σύζυγός 

του η άλλη αδελφή του και η μητέρα του προσπάθησε να τους 

επιτεθεί ξανά […] κατά το παρελθόν είχε προβεί σε τρεις απόπειρες 

αυτοκτονίας […] προέβει στις ανωτέρω πράξεις του υπό το κράτος 

παραληρητικών ιδεών.(ΣυμβΠλημΡοδ 121/2009)

Το έγκλημα απεικονίζεται ως μια απρόβλεπτη ατομική πράξη βίας, 

που οφείλεται στην αιφνίδια επίταση της «διαταραχής», εφόσον το 

άτομο αρχίζει άνευ λόγου «να κλαίει», δεν μπορεί «να κοιμηθεί» και 

εν τέλει εγκληματεί («μετά ξαφνικά…πήρε ένα μαχαίρι»).

Ο «κατηγορούμενος» κατασκευάζεται ως μια οικογενειακή απειλή 

που καταδιώκει και επιτίθεται επανειλημμένα («όπου είχαν καταφύγει 

η σύζυγός του η άλλη αδελφή του και η μητέρα του προσπάθησε να 

τους επιτεθεί ξανά»). Επομένως οι ενέργειές του απεικονίζονται να 

αντιστρατεύονται την ίδια την ανθρώπινη φύση των σχέσεων.

 Η αδυναμία ελέγχου της συμπεριφοράς του ενισχύεται από τις 

επαναλαμβανόμενες «απόπειρες» να αφαιρέσει την ίδια του τη ζωή στο 

«παρελθόν». Συνεπώς, απεικονίζεται ως έρμαιο των συμπτωμάτων της 

«ασθένειάς» του, εφόσον βρίσκεται «υπό το κράτος παραληρητικών 

ιδεών». 

Απόσπασμα 3: Η συμπεριφορά του [...] εξ αρχής υπήρξε βίαιη προς 

την σύζυγό του [...], απαγορεύοντας σε αυτήν να εξέρχεται της 

οικίας τους ακόμη και στην εργασία της παρότι τα έξοδα για τη 

συντήρηση της οικογένειας τους προέρχονταν από την εργασία 

αυτής […] έχοντας πλήρη διαύγεια και ελέγχοντας απολύτως τις 

πνευματικές του λειτουργίες σχεδίασε, οργάνωσε και μελέτησε την 

τέλεση του εγκλήματος […]. (ΜΟΕΘεσ 261-263/2013)

Οι επιμέρους μορφές ενδοοικογενειακής βίας που ασκούσε, από τη 

σωματική μέχρι την επιβολή κοινωνικής απομόνωσης 

(«απαγορεύοντας …να εξέρχεται της οικίας»),τον σκιαγραφούν ως 

αντικοινωνικό και χειριστικό. Η χρήση παρελθοντικού χρόνου («εξ 

αρχής υπήρξε βίαιη προς την σύζυγό του») καταδεικνύει ότι η 

επιθετικότητα είναι στοιχείο του ηθικά παρεκκλίνοντος χαρακτήρα του 

(βλ. Rapley et el., 2003).

Η οικονομική εκμετάλλευση («τα έξοδα για τη συντήρηση της 

οικογένειάς τους προέρχονταν από την εργασία αυτής») σκιαγραφεί 

τον δράστη ως άεργο, που απομυζά αλλότρια οικονομικά αγαθά, 

μεγεθύνοντας την απόκλισή του από την κοινωνική κανονικότητα.

Παρουσιάζεται ως άτομο με πλήρη αυτοκαθορισμό της δράσης του 

(«έχοντας πλήρη διαύγεια και ελέγχοντας απολύτως»). Η κατασκευή 

του εμπρόθετου και ενεργητικού σχεδιασμού («οργάνωσε και 

μελέτησε») προσδίδει την ικανότητα για ορθολογική και ηθική κρίση

Σκιαγραφείται με «ψυχοπαθητικά» χαρακτηριστικά της 

«αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας» (βλ. Glenn et al., 
2013).

«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ» & 
«ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ»

Το νομικό υπόβαθρο προκατασκευάζει τη διάκριση των δραστών  σε δύο ηθικονομικές κατηγορίες ανάλογα με τη 

βιολογική επίδραση της «διαταραχής» στη γνωστική λειτουργία και στην ικανότητα για αυτενέργεια βάσει ηθικών 

κριτηρίων.

Το άτομο απογυμνώνεται από  κοινωνικά χαρακτηριστικά του και μεταρτρέπεται από υποκείμενο σε αντικείμενο του 

νόμου. Μέχρι το 2017,  ο/η  απεικονιζόμενος/η ως «ακαταλόγιστος/η ψυχασθενής» στερείται συνταγματικών 

δικαιωμάτων του/της στην ποινική διαδικασία, όπως η προστασία της υγείας με τη λήψη κατάλληλης θεραπείας, η 

πλήρης ακρόαση και ο ορισμένης διάρκειας εγκλεισμός (Μαργαρίτης, 2015). 

Ο δικαστικός λόγος χρησιμοποιεί επιλεκτικά το βιοϊατρικό. Στην κατασκευή της καταλογιστής «εγκληματικής 

προσωπικότητας», το δικαστήριο ανάγει το έγκλημα στα ενδοψυχικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Συνεπώς,

επιτελείται διάκριση μεταξύ ασθένειας με βιολογικό υπόβαθρο και ηθικής ασθένειας σε επίπεδο βούλησης (Federman

et al., 2009). 

Εν κατακλείδι, τα μοτίβα των κατασκευών ξεδιπλώνουν τη χρήση ενός ψυχοβιοϊατρικού λόγου, μεταθέτοντας την 

έμφαση από την εγκληματικής πράξη στην κατανόηση της φύσης του/της δράστη/-ιδας. 

Συζήτηση

ΙΑΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

 19ος αι.: η «τρέλα» ταυτίζεται με το παράλογο έγκλημα 

(Foucault, 1978).

 Ιατρική διαχείριση του σκιαγραφόμενου κινδύνου: 

Ιδρυματική και κοινοτική περίθαλψη του 

«παρεκκλίνοντος ασθενούς» vs ψυχιατρική διάγνωση 

«αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας» 

(Pilgrim & Rogers, 2003). 

 Κριτική: 

 Κοινωνικά ζητήματα ονομάστηκαν ιατρικά (Moncrieff, 

2010) με αποτέλεσμα το δημόσιο στίγμα, δηλαδή 

αυξημένες πεποιθήσεις για την επικινδυνότητα 

(Lampropoulos & Apostolidis, 2018) και 

συμπεριφορικές διακρίσεις (Corrigan & Bink, 2016). 

 «Αποφυσιολογικοποίηση»: Οι κοινωνικές συνθήκες 

(Conrad, 2013) και η βιωματική κατανόηση για τον 

προσδιορισμό της ψυχικής δυσφορίας έχασαν τη 

σημασία τους (Georgaca, 2013).

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΜΕ

 Η «ρητορική της ψυχοπάθειας»: Τα άτομα με 

προβλήματα ψυχικής υγείας τοποθετούνται στο 

μεταίχμιο μεταξύ λογικής και παραφροσύνης, αφενός ως 

«παθητικοί πάσχοντες» και αφετέρου ως ηθικονομικά

υπεύθυνα άτομα, που προσχεδιάζουν τη δράση τους 

παρακινούμενα από διεστραμμένα ηθικά συναισθήματα 

(Federman et al., 2009. Rapley et al., 2003).

 Η κατασκευή του «παθητικού ασθενούς»: συνιστά μια 

θετική απεικόνιση του ατόμου που πάσχει και 

προσπαθεί να συμμορφωθεί στις ιατρικές υποδείξεις 

(Οlstead, 2002). Συχνή ρητορική στρατηγική 

φυσιολογικοποίησης: η εξίσωσή της «ψυχικής 

ασθένειας» με τις σωματικές (Hansen et al., 2019. Van

Beveren et al., 2020). 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: 

Κυριαρχία βιοϊατρικού λόγου και επικινδυνότητας 

 «ειδικοί» vs «ασθενείς» (Kent et al., 2022)

 Η εργαλειακή χρήση του λόγου των δικαιωμάτων του 

«ασθενούς», που πρέπει να έχει πρόσβαση στις 

υπηρεσίες ενισχύει τον κοινωνικό έλεγχο των ατόμων, 

καθώς παρουσιάζονται ότι ενέχουν ένα διαρκές ρίσκο 

κινδύνου για τον εαυτό τους και τους άλλους (Hui &

Stickley, 2007. Pilgrim, 2007).

 Νομιμοποιείται η χρήση ιατρικών κατασταλτικών 

μεθόδων, η πρακτική της επιτήρησης και ιδρυματικής 

περίθαλψης ως αποκλειστική δυνατότητα για την 

αντιμετώπιση του δημόσιου κινδύνου (Boyd & Kerr, 

2016. Buckland, 2016).

 Απόλυτη διχοτομική κατηγοριοποίησή σε δίκες ως 

ικανών και μη ικανών με βάση την κοινωνική τους 

επάρκεια (Marchese & Celerier, 2017).

 Μέσα από τη συγκριτική παρουσίαση της εμπειρίας 

τους σε σχέση με φυσιολογικούς «άλλους» 

σκιαγραφούνται ως ανίκανοι για αυτόνομη διαβίωση 
(Harding, 2012).

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 


