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Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη 
 Ο θεσμός της πραγματογνωμοσύνης συμβάλλει καθοριστικά 

στην έκβαση της ποινικής δίκης στις περιπτώσεις που για την 
επίλυση ορισμένων ζητημάτων, τα οποία είναι καίριας 
σημασίας για την ανακάλυψη των αληθών πραγματικών 
περιστατικών μιας υπόθεσης, δεν αρκούν οι γνώσεις του 
δικαστή, αλλά απαιτείται η συνδρομή προσώπων που 
κατέχουν ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης.  

 Ιδιαίτερη δε αξία έχει η ψυχιατρική – ψυχολογική 
πραγματογνωμοσύνη, η οποία καλείται να απαντήσει σε μια 
σειρά ερωτημάτων αναφορικά με την διανοητική υγεία του 
κατηγορουμένου, όπως για παράδειγμα την ικανότητα αυτού 
για καταλογισμό ή την επικινδυνότητά του για το κοινωνικό 
σύνολο. 



Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη 
 Η ψυχιατρική – ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη διενεργείται 

με γνώμονα τρεις βασικούς άξονες:  

     α) την κοινωνική ψυχολογική – ψυχιατρική έρευνα του 
εξεταζόμενου και των συνδεόμενων με αυτό προσώπων, εκ της 
οποίας προκύπτει το ιστορικό του,  

     β) τις κλινικές εξετάσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται πρωτίστως η 
ψυχιατρική – ψυχολογική εξέταση και συμπληρωματικά η 
νευρολογική και η λοιπή σωματική εξέταση του προσώπου και  

     γ) την εργαστηριακή διερεύνηση, η οποία διεξάγεται παράλληλα 
προς δύο κατευθύνσεις: την ψυχολογική και την βιολογική. 

 Μέσω της σύνθεσης και ορθής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
που προκύπτουν από τις ανωτέρω μεθόδους διερεύνησης, ο 
πραγματογνώμων καταλήγει στην τελική διάγνωσή του αναφορικά 
με την ψυχική υγεία του υπό εξέταση ατόμου.  



Η κρίση περί της ικανότητας για 
καταλογισμό  

(Κανόνας M’Naghten) 

 Η περίπτωση της ανικανότητας για καταλογισμό 
προβλέπεται στο άρθρο 34 Π.Κ., το οποίο ορίζει 
ότι: «Η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν, 
όταν την διέπραξε, λόγω νοσηρής διατάραξης των 
πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξης της 
συνείδησης, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί 
το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα 
με την αντίληψη του για το άδικο αυτό».  

 Σημείωση: Η κρίση περί της ανικανότητας για 
καταλογισμό γίνεται με βάση τρία κριτήρια: το 
βιολογικό, το ψυχολογικό και το μικτό.   



Daniel M’Naghten, 1843 



Κανόνας M’Naghten 

 Όταν ένα άτομο υποφέρει 
από ψευδαισθήσεις και 
όχι από άλλα 
συμπτώματα και ως 
συνέπεια αυτού του 
συμπτώματος διαπράττει 
ένα έγκλημα, θα πρέπει 
να θεωρηθεί ότι η πράξη 
δεν του καταλογίζεται. 



Η ανεξέλεγκτη παρόρμηση 
 Το 1922 μία επιτροπή δικαστών, στην Αγγλία, εισηγήθηκε την 

τροποποίηση του κανόνα M’Naghten προσθέτοντας σε αυτόν 
την έννοια της ανεξέλεγκτης παρόρμησης. 

 Βάσει αυτής της εισήγησης καθορίστηκε ο νόμος του 
“αστυνόμου που τείνει το όπλο στις πλευρές”, δηλαδή του 
νόμου βάσει του οποίου ένα άτομο είναι εξαρτώμενο σε 
απόλυτο βαθμό από την παρόρμησή του, ώστε να οδηγείται 
εν τέλει στο έγκλημα, δίχως έλεγχο της παρόρμησης αυτής, 
ακόμα και εάν είχε ένα αστυνόμο στο πλάι του ο οποίος θα 
του τοποθετούσε, για να τον ακινητοποιήσει, το όπλο στις 
πλευρές. 



Κανόνας Durham, 1954 
 Ο δικαστής David Bazelon 

(Columbia) εξέδωσε 
απόφαση, σε μία 
περίπτωση εγκληματικής 
πράξης, μέσω της οποίας 
προέκυψε ο κανόνας 
Durham. 

 Βάσει αυτού ένα άτομο 
κατηγορούμενο, για 
διάπραξη εγκλήματος, δεν 
έχει τον καταλογισμό εάν η 
κολάσιμη, δικαστικά, πράξη 
του εξαρτάται από μία 
νοητική νόσο ή ένα νοητικό 
έλλειμμα. 



Η απόφαση της Τεριέστης, 2009 

 Στην Ιταλία κατά το έτος 2009 υπήρξε μία απόφαση του 
Εφετείου της Τεριέστης, βάσει της οποίας μειώθηκε η ποινή 
ενός κατηγορουμένου για φόνο, βάσει των δεδομένων που 
προέκυψαν από τη νευροψυχολογική εξέταση, από την 
εξέταση με λειτουργική τομογραφία (fMRI) και από την 
εξέταση του γενετικού υλικού του δράστη (δεδομένα μοριακής 
γενετικής).  

 Ο Πρόεδρος Εφετών, Δρ. Pier Valerio Reinotti, ζήτησε από 
τον Καθηγητή Γνωσιακών Νευροεπιστημών και Κλινικής 
Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Πάντοβα Giuseppe 
Sartori μία πραγματογνωμοσύνη με σκοπό την ερμηνεία της 
συμπεριφοράς του κατηγορουμένου.  



Απόφαση της Τεριέστης 
Οι πραγματογνώμονες  



Απόφαση της Τεριέστης 
Οι πραγματογνώμονες 

 Με βάσει την βιβλιογραφία του τομέα των Δικαστικών 
Νευροεπιστημών (Bianchi Angelo, Gulotta Guglielmo, Sartori 
Giuseppe, 2009) γνωρίζουμε ότι υπάρχουν γονίδια, τα οποία 
φαίνεται να συσχετίζονται με την εκδήλωση 
επιθετικής/παραβατικής συμπεριφοράς: 

 

 Ο πολυμορφισμός Val158Met του γονιδίου της COMT που 
κωδικοποιεί το ένζυμο διάσπασης της ντοπαμίνης, το γονίδιο 
που κωδικοποιεί τον υποδοχέα της ντοπαμίνης DRD-4, το 
γονίδιο που κωδικοποιεί το ένζυμο MAO (mono-amino-
ossidasi), ο πολυμορφισμός 5HTTLPR του γονιδίου 
SLC6A4, το οποίο κωδικοποιεί τον μεταφορέα (transporter) 
της. 



Η απόφαση της Τεριέστης, 2009 
 Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πάντοβα εξέτασε τον 

κατηγορούμενο, σε συνεργασία με τον καθηγητή της Πειραματικής 
Παθολογίας του Πανεπιστημίου της Πίζα, Prof. Pietro Pietrini.  

 Οι δύο καθηγητές βασίστηκαν στις δυνατότητες των 
Νευροεπιστημών και της Γενετικής και παρέδωσαν στον δικαστή 
Reinotti το πλήρες προφίλ του δράστη (σε επίπεδο γενετικής 
προδιάθεσης, λειτουργίας συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, 
καθώς και σε κλινικό επίπεδο).  

 Ο δράστης, ένας νέος από την Αλγερία, ο οποίος παρουσίαζε 
συμπτώματα σχιζοφρένειας, σκότωσε με μαχαίρι έναν Κολομβιανό 
κοντά στο σταθμό των τρένων της πόλης Ούντινε, καθώς θεώρησε 
όταν τον προσέβαλε λεκτικά. Στην πραγματικότητα το θύμα είχε 
βρεθεί τυχαία στο σημείο όπου ένα άλλο άτομο είχε προκαλέσει τον 
δράστη.  



Η απόφαση της Τεριέστης, 2009 
 Ο τελευταίος, εξαιτίας της  έξαρσης των συμπτωμάτων του 

(εμφάνιση ψευδαισθήσεων, συγκεκριμένων παραληρητικών ιδεών, 
τάσης επιθετικής συμπεριφοράς) δεν ήταν σε θέση να διακρίνει το 
λάθος, κατά την επιλογή του στόχου του, με αποτέλεσμα να 
αφαιρέσει τη ζωή ενός ανυποψίαστου ανθρώπου (η ποινή 
μειώθηκε κατά 1 έτος).  

 Η περίπτωση της “απόφασης της Τεριέστης” είναι η πρώτη στην 
Ευρώπη και από τις λίγες στον κόσμο, που αποδεικνύει ότι η 
συνεισφορά των Νευροεπιστημών και της Γενετικής στην κλασσική 
Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη  
για την κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου του ατόμου και 
της συμπεριφοράς του.  

 Με άλλα λόγια, τόσο ο τομέας των Νευροεπιστημών, όσο και 
εκείνος της Γενετικής θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμους 
κλάδους της επιστήμης με σκοπό συνεισφοράς την επαρκέστερη 
και επιστημονικά τεκμηριωμένη κρίση και  απόφαση ενός 
δικαστηρίου.  



 
 

Owen Jones 
Director, MacArthur Foundation Research Network on 

Law and Neuroscience 
 



 
Owen Jones 

Director, MacArthur Foundation Research Network on 
Law and Neuroscience 

 

 Είναι απαραίτητη η σύμπλευση των Επιστημών της ζωής (Life Sciences) 
και των Κοινωνικών επιστημών, με σκοπό την κατανόηση της σχέσης 
ανάμεσα στην βιολογία και στις συμπεριφορές που καθορίζονται και 
κρίνονται από το νόμο.   

 Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής Jones υποστηρίζει ότι για να μπορούμε να 
θεωρούμε πως ένας συγκεκριμένος νόμος είναι άρτιος, θα πρέπει, 
πρωτίστως, να υπάρχει το κατάλληλο σύστημα ταξινόμησης των μοντέλων 
συμπεριφοράς.   

 Το ισχύον σύστημα, κατά την γνώμη  του, είναι ατελές.   

 Για να βελτιώσουμε την δομή των μοντέλων συμπεριφοράς, είναι 
απαραίτητο να συμπράξουν οι Κοινωνικές Επιστήμες και οι Επιστήμες της 
ζωής που μελετούν ακριβώς αυτά τα μοντέλα συμπεριφοράς, με την 
παράλληλη συνεισφορά της Βιολογίας της συμπεριφοράς.  Η τελευταία 
δέχεται συνεχώς νέα δεδομένα από την πλευρά των Νευροεπιστημών, οι 
οποίες, μπορούν μέσω αυτής της σχέσης να βελτιώσουν σημαντικά την 
ικανότητα του Νομοθέτη, ο οποίος καθορίζει τους κανόνες για τις 
ανθρώπινες συμπεριφορές.  
 



Κλινική περίπτωση ασθενούς της 
Ψυχιατρικής κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. 

 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:     

                                                             

 Ημερ/νία εισόδου: 14.09.2016  

 Ονομ/μο: Κ.Λ. 
 Ηλικία: 50 ετών 

 Φύλο: Άρρεν 

 Ύψος: 184cm 

 Βάρος: 83kg 

 Οικ. Κατάσταση: Άγαμος 

 Διεύθυνση (τόπος κατοικίας): - 
 Σπουδές:  Δημοτικό                                      
 Επάγγελμα: Άνεργος   
 

 



Κλινική περίπτωση ασθενούς της 
Ψυχιατρικής κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. 

 Ο ασθενής κος Κ.Λ., 50 ετών, άγαμος, ο οποίος δεν εργάζεται και 
συγκατοικεί με τη μητέρα του, με α/α συναισθηματικής δ/χής (Άξονας Ι), με 
σοβαρή έκπτωση της λειτουργικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής του, 
με 1 προηγούμενη νοσηλεία, το έτος 2015, στην Ψυχιατρική κλινική 
Πα.Γ.Ν.Η. και δύο απόπειρες αυτοκαταστροφής με αυτοτραυματισμό, μέσω 
τέμνονος και νύσσονος οργάνου (μαχαίρι) στη θωρακική χώρα (2015, 
2016) ΚΑΙ με μία διάπραξη φόνου κατά το παρελθόν με χρήση όπλου, με 
θετικό οικογενειακό ιστορικό για ψυχική νόσο, εισήχθη εκουσίως εξαιτίας 
της αιφνίδιας εκδήλωσης λεκτικής (έναντι των οικείων του) και φυσικής 
επιθετικότητας (έναντι αντικειμένων), έντονης ψυχοκινητικής ανησυχίας, μη 
κοινωνικής ομιλίας, αϋπνίας, εχθρικής ευερεθιστότητας και 
αποδιοργάνωσης συμπεριφοράς (είχε θέσει σε πολύ υψηλή ένταση το 
ραδιόφωνο στις 03:00).  

 Σκοπός της νοσηλείας: Επαναπροσδιορισμός της φαρμακευτικής αγωγής 
και του θεραπευτικού πλάνου σε συνάρτηση με την κλινική εικόνα. 
Σημειώνεται ότι ο ασθενής δεν είχε λάβει για 20 ημέρες το φάρμακο 
akineton (επιδρά επί του χολινεργικού συστήματος), ενώ η λήψη 3 δισκίων 
λεβοπρομαζίνης δεν ήταν εφικτό να επάγει τον ύπνο. 



Κλινική περίπτωση ασθενούς της 
Ψυχιατρικής κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. 

 Συμπτωματολογία κατά την εισαγωγή 

(παρούσα νόσος): 
 Αιφνίδια εκδήλωση λεκτικής και φυσικής 

επιθετικότητας (έναντι αντικειμένων), 
έντονη ψυχοκινητική ανησυχία, μη 

κοινωνικής ομιλία, εχθρικής ευερεθιστότητα 

και αποδιοργάνωση συμπεριφοράς. 



Κλινική περίπτωση ασθενούς της 
Ψυχιατρικής κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. 

 Διάγνωση (ή διαγνώσεις): 
 Ψυχωσική συνδρομή  
 Δ/δ: Συναισθηματική δ/χή (Continuum of 

Bipolar D.) 

 Ηλικία έναρξης: 19-20 (?) 

 Αριθμός νοσηλειών:                  
       Α) 1    /  Β) 2-5         /  Γ) 6-10   / Δ) >11 



Κλινική περίπτωση ασθενούς της 
Ψυχιατρικής κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. 

 Προηγούμενο Ψυχιατρικό ιστορικό: 
 Η παρούσα αποτελεί τη δεύτερη νοσηλεία του ασθενούς 

όπως προκύπτει από το αρχείο της κλινικής.  

 Σημείωση: Ο ασθενής, κατά τη διάρκεια της φυλάκισης του, 
παρακολουθείτο από Ψυχίατρο, εντός του σωφρονιστικού 
ιδρύματος και ήταν υπό αγωγή. Πιθανή η έναρξη 
συμπτωμάτων με τη μορφή και τα χαρακτηριστικά του 
καταθλιπτικού επεισοδίου. Παλαιότερα (2008), ο ασθενής είχε 
αναφέρει ότι ο εγκλεισμός του τον είχε βοηθήσει στο να 
“ωριμάσει”, στοιχείο το οποίο συνηγορεί υπέρ της 
συναισθηματικής δ/χής (contiuum personality - bipolar 
disease).  



Κλινική περίπτωση ασθενούς της 
Ψυχιατρικής κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. 

 Ιατρικό ιστορικό: 

 Καρδιαγγειακό Σύστημα  

 Αναπνευστικό Σύστημα    

 Γαστρεντερικό Σύστημα   

 Ενδοκρινικό Σύστημα     

 Ηπατο-νεφρικές νόσοι    

 Νευρολογικές ασθένειες   

 Μυοσκελετικές νόσοι    

 Αλλεργίες/Ευαισθησία σε φάρμακα  



Κλινική περίπτωση ασθενούς της 
Ψυχιατρικής κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. 

 Χρήση ουσιών: 
 Α) Ουσίες:                Β) Ποσότητα:                     Γ) Συχνότητα: 
 Οπιοειδή                                          ……………..                       
 Κάνναβη                                         …………….                       
 Κοκαΐνη                                           ……………..                     
 Ηρεμιστικά/Αγχολυτικά                  …………….                       
 Αλκοόλ              (ποτά)                   ……………..  (ανά ημέρα)             
 Καπνός             (τσιγάρα)                  80-100      (ανά ημέρα)          
 Άλλα                                                ……………..                     



Κλινική περίπτωση ασθενούς της 
Ψυχιατρικής κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. 

 Ψυχιατρικό οικογενειακό ιστορικό: 
 Η αδερφή του πατέρα του έπασχε από 

ολιγοφρενία και ο αδερφός του πατέρα 

του έπασχε  από χρονία ψυχωσική 

συνδρομή (εκκλυτικός στρεσσογόνος 

παράγων η δολοφονία του αδερφού του). 
 



Ασθενής Κ.Λ. 
Διάπραξη φόνου 

 

 Ο δράστης του φόνου (Κ.Λ.) ήταν ένας νέος 22 ετών, ο οποίος 
μεγάλωσε σε μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος, εξαιτίας της 
απώλειας του σκοτωμένου θείου του. 

 Έως την ενηλικίωση του εκδήλωνε επιθετική συμπεριφορά σε 
τρίτους, έχοντας συχνά μαζί του αντικείμενα που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως όπλα.  

 Το οικείο περιβάλλον του τον χαρακτήριζε ως έναν άνθρωπο 
εργατικό, αλλά ταυτοχρόνως οξύθυμο και νευρικό.  

 Με το πέρας της στρατιωτικής του θητείας πληροφορήθηκε 
συμπτωματικά από τον φιλικό του περίγυρο, τόσο το όνομα του 
ατόμου που σκότωσε τον αδελφό του πατέρα του, όσο και τον 
τρόπο με τον οποίο διατελέστηκε η αποτρόπαια πράξη του φόνου.  

 



Πρώτος φόνος της “βεντέτας” 
 Πρώτος φόνος:  

 Την ημέρα του φόνου, το θύμα (θείος ΚΛ) επέβλεπε το κοπάδι με τα πρόβατά του σε 
μια περιοχή πολύ κοντά στον οικισμό του χωριού, όταν είδε από απόσταση τον φίλο 
του να κατευθύνεται προς αυτόν.   

 Βλέποντας τον μετέπειτα φονιά του να κινείται προς το μέρος του και ενώ είχε, 
προφανώς, καταλάβει τις προθέσεις του φίλου του, τον  προειδοποίησε ότι είχε μαζί 
του όπλο.  Το όπλο είχε τις δύο σφαίρες.   

 Του φώναζε να σταματήσει την πορεία του, γιατί διαφορετικά θα πυροβολούσε.  Ο 
φονιάς του δεν μείωσε ούτε στιγμή το βήμα του, ενώ κρατούσε στο χέρι το μαχαίρι 
του.  Μετά από αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις υπήρξε ένας πυροβολισμός, χωρίς 
όμως να επιτύχει τον στόχο.  Ο θύτης, εφόσον δεν δέχθηκε τα πυρά, συνέχισε το 
βήμα του, γνωρίζοντας πως παρέμενε μία ακόμα σφαίρα στο όπλο του νέου, που 
ήταν και ο στόχος του.  Υπήρξε η προσπάθεια και για έναν δεύτερο πυροβολισμό 
από την πλευρά του θύματος, αλλά το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε.  Το θύμα, στην 
προσπάθειά του να αποφύγει την σύγκρουση σώμα με σώμα με τον φίλο του, 
γύρισε να φύγει, σκόνταψε σε μια πέτρα και έπεσε στην γη.  Τότε, ο θύτης σήκωσε 
το μαχαίρι του και τον χτύπησε με εννέα μαχαιριές, κατά πάσα πιθανότητα στην 
πλάτη, αφήνοντάς τον κάτω νεκρό.  



Ασθενής Κ.Λ. 
Διάπραξη φόνου 

 

 Κατά την ακόλουθη περίοδο (μετά το στρατό), αναφέρεται 
πως ο Κ.Λ. δεχόταν προτροπές από την τοπική κοινωνία, 
προκειμένου να διαπράξει έναν παρόμοιο φόνο εναντίον ενός 
προσώπου που θα ανήκε στην ευρύτερη οικογένεια του 
φονιά του θείου του και θα έφερε, μάλιστα, το ίδιο επώνυμο 
με εκείνο του δράστη.  

 Έκτοτε, ο νεαρός, επικείμενος έως τότε, δράστης αναζήτησε 
διάφορα και διαφορετικά πρόσωπα με το επιβαλλόμενο 
επώνυμο, επιλέγοντας εντέλει το πιο εύκολο απ ’τα 
υποψήφια θύματά του, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο 
παραπληγικό. Με τη βοήθεια συνεργών εκτέλεσε ένα σχέδιο 
καλά οργανωμένο που τον οδήγησε με ακρίβεια στο έγκλημα.  

 



Δίκη στο Εφετείο Χανίων 

 Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης, το οποίο δίκασε ως 
δευτεροβάθμιο δικαστήριο την συγκεκριμένη υπόθεση, 
συνεδρίασε για δύο συνεχείς ημέρες.  Ο κατηγορούμενος, ο 
οποίος ήταν κρατούμενος σε φυλακή της ηπειρωτικής 
Ελλάδος ήταν αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της 
ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, της παράνομης 
οπλοφορίας, οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.   

 Το δικαστήριο αποτελούνταν από τον Πρόεδρο Εφετών, δύο 
Εφέτες δικαστές, από τον αντιεισαγγελέα Εφετών και από 
τέσσερις ενόρκους- ανάμεσα σε δέκα συνολικά - οι οποίοι 
ορίστηκαν έπειτα από κλήρωση.  



Ασθενής Κ.Λ. 
Διάπραξη φόνου 

  

 Στο δικαστήριο, ο νεαρός δράστης απέδωσε την 
πράξη του στο μακροχρόνιο πένθος και στη 
συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.  

 Η οικογένεια του θύματος αποτάθηκε στην 
δικαιοσύνη επιθυμώντας τις νόμιμες και δίκαιες 
συνέπειες μιας τέτοιας πράξης και επ’ ουδενί τη 
συνέχιση του φαινομένου της βεντέτας.  

 Κανένα ελαφρυντικό δεν λήφθηκε υπόψη από τη 
δικαιοσύνη (έγκλημα εν βρασμώ ψυχής), η οποία 
τιμώρησε τον δράστη με ισόβια κάθειρξη.  

 



Ασθενής Κ.Λ. 
Διάπραξη φόνου 

 Η συλλογιστική του δικαστηρίου: 

 Ο κατηγορούμενος ήταν ένα απολύτως υγιές άτομο, από 
σωματικής και ψυχικής άποψης, έως την στιγμή της κρίσεώς του, το 
οποίο υπηρέτησε κανονικά την στρατιωτική του θητεία και σε όλη 
την μέχρι εκείνη την στιγμή ζωή του, είχε συμπεριφερθεί ως λογικό 
και ψυχικά υγιές άτομο.  

 Ο μόνος λόγος για τον οποίον ο κατηγορούμενος βρέθηκε στον 
τόπο όπου παρεβρίσκετο το θύμα του, ήταν η διάπραξη του 
εγκλήματος.  

 Ο κατηγορούμενος ενώ βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση 
αποφάσισε και πυροβόλησε το θύμα από εγγύτατη απόσταση, 
χωρίς να δεχθεί ουδεμία πρόκληση από το θύμα.  



Ασθενής Κ.Λ. 
Διάπραξη φόνου 

 Κατά την διάπραξη του εγκλήματος, ο κατηγορούμενος δεν 
χαρακτηριζόταν από διατάραξη των πνευματικών του 
λειτουργιών ή της συνειδήσεώς του και ως εκ τούτου δεν είχε 
μειωθεί ουσιωδώς η ικανότητά του να αντιληφθεί το άδικο της 
πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για 
το άδικο αυτό.  

 Το έγκλημα διαπράχτηκε κατόπιν λογικών υπολογισμών του 
κατηγορουμένου, τόσο από την πλευρά επιλογής του 
θύματος, το οποίο ήταν εύκολο και ανίκανο να αντιδράσει, 
όσο και ως προς τον τόπο τέλεσής του και τον τρόπο 
διαφυγής του, ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική 
κατάσταση, ψυχική διαύγεια και ισορροπία.  



Ασθενής Κ.Λ. 
Διάπραξη φόνου 

 Μέχρι τον χρόνο διάπραξης του εγκλήματος ο 
βίος του κατηγορουμένου δεν ήταν έντιμος, αφού 
για αρκετό χρονικό διάστημα οπλοφορούσε 
παρανόμως και έφερε μαζί του το πιστόλι με το 
οποίο διέπραξε τον φόνο δίχως να υπάρχει 
λόγος.  

 Σημείωση: Το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε το 
αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από 
την πλευρά της υπεράσπισης του 
κατηγορουμένου. 



Το εθιμικό δίκαιο της Βεντέτας 



Ασθενής Κ.Λ. 
Διάπραξη φόνου 

 

 Δημήτρης Ξυριτάκης, 2008 

(Πασπαράκης Ε., Κοίλιαρη Ε., 
2008): 

 Γνωρίζετε ασφαλώς το περιστατικό της 
δολοφονίας ενός Γ. ,από τον Κ.Λ. 

 Αναρωτιέται κανείς: “Τι είδους σκέψεις 
έκανε ο Κ.Λ. όταν αποφάσισε να σκοτώσει 
τον Γ. Έκανε σκέψεις ότι έπρεπε να τον 
σκοτώσει …. Bεβαίως να τον σκοτώσει αν 
και το θύμα του εκδικητικού του φόνου ήταν 
πολύ μακρινός συγγενής του δράστη, 
εκείνου που πριν από τριάντα χρόνια είχε 
σκοτώσει έναν δικό του άνθρωπο…” 



Ασθενής Κ.Λ. 
Διάπραξη φόνου 

 

 Δημήτρης Ξυριτάκης, 2008 (Πασπαράκης Ε., 
Κοίλιαρη Ε., 2008): 
 

 “Ωστόσο κι εκεί λειτούργησε γελοιογραφικά 
θα έλεγα και ακραία ο άγραφος νόμος της 
βεντέτας, ότι πρέπει να σκοτώνεις αυτόν 
που σκότωσε ένα μέλος της οικογένειας 
σου. Έχουμε, όμως, θα έλεγα και μία 
κοινωνία […] η οποία θέλει να θέσει υπό 
έλεγχο, να περιορίζονται, τουλάχιστον, οι 
ακραίες εκδηλώσεις βεντέτας, όπως αυτή 
του Γ  από τον ΚΛ, μια περιττή… Κανείς δεν 
είπε ποτέ γιατί ο ΚΛ  δεν σκοτώνει τον Γ! 
Διότι πρέπει να υπάρχει ένα αίτημα που να 
βαραίνει πάνω στη συνείδηση του δράστη, 
αλλιώς έχουμε μια πράξη είτε μωρίας 

είτε ανεξέλεγκτου ενστίκτου. (Δημήτρης 
Ξυριτάκης, Δικηγόρος, 2008)”.  



Πασπαράκης Ε., Κοίλιαρη Ε., 2008 
Μεταπτυχιακή εργασία  

 ΜΠΣ Εγκέφαλος και Νους, Π.Κ. 

Τσαντηρόπουλος Α. Νικολακάκης Γ. 



Πασπαράκης Ε., Κοίλιαρη Ε., 2008 
Μεταπτυχιακή εργασία  

 ΜΠΣ Εγκέφαλος και Νους, Π.Κ. 

Ξυριτάκης Δ. 
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Εισαγωγή 

 Η βεντέτα έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και 
έρευνας πολλών επιστημονικών πεδίων. 
Πρόκειται για ένα άγραφο σύστημα δικαίου, το 
οποίο, βάσει ιστορικών και εγκληματολογικών 
κριτηρίων μπορεί να εκληφθεί ως ο απόηχος ενός 
μακρινού παρελθόντος και πιο συγκεκριμένα ως η 
επιβίωση ενός αρχαίου τρόπου απονομής 
Δικαιοσύνης που θέσπισε την ανάγκη κολασμού 
του δράστη ενός εγκλήματος με ποινή ανάλογη σε 
είδος και βαρύτητα με το κακό που διέπραξε 
(Ξυριτάκης, 2011).  



Εισαγωγή 

 Η άποψη αυτή συνιστά την πρώτη στην ιστορία 
του Δικαίου έλλογη μορφή απονομής του, η οποία 
χάνεται στα βάθη του χρόνου και ανιχνεύεται στις 
νομοθεσίες των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν 
γύρω από την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου 
στη δεύτερη προ Χριστού χιλιετία. Στους 
πολιτισμούς αυτούς η θέσπιση της θεμελιώδους 
δικαϊκής αρχής της Ανταπόδοσης ή Ταυτοπάθειας 
ή του Αντιπεπονθότος εκφράζεται αρχικά ως 
θρησκευτική επιταγή και αποκτά κύρος και 
δεσμευτικότητα για τους κοινωνούς του δικαίου, 
επειδή το διατάσσουν οι Θεοί (Ξυριτάκης, 2011). 



Σκοπός 

 

 Συσχετισμός της λήψης της απόφασης του 
δράστη ενός φόνου αντεκδίκησης, ο οποίος 
είχε τελεστεί κατά το έτος 1987 στο 
Ηράκλειο της Κρήτης, με την πιθανή 
βιολογική (γενετική) προδιάθεση, την 
προσωπικότητα, τα πιθανά ελλείμματα των 
γνωσιακών λειτουργιών και των 
συναισθημάτων του αντεκδικητή. 



Υλικά και Μεθοδολογία 

 Υλικό    

 Ο δράστης του αντεκδικητικού φόνου απετέλεσε 
το κλινικό παράδειγμα στο οποίο εφαρμόστηκε η 
μελέτη της επίδρασης των επιτελικών λειτουργιών 
στη συμπεριφορά του. 

 Μεθοδολογία 

 Τα εργαλεία της έρευνάς μας ήταν η κλινική 
εκτίμηση του δράστη, καθώς και η ανασύσταση 
της ιστορίας του φόνου μέσω της επιτόπιας 
έρευνας. 



Θεωρητική προσέγγιση 
 Βασιζόμενοι στην “Υπόθεση του σωματικού 

δείκτη”, η οποία έχει διατυπωθεί από τον A. 
R. Damasio, καθώς και στα απεικονιστικά 
δεδομένα των ερευνών με αντικείμενο τη 
μελέτη του “ανθρώπινου ήθους” (Greene et 
al. 2001; Moll et al. 2002; Sanfey et al. 
2003), προκύπτει ότι η επιλογή υψηλού 
ρίσκου και ως εκ τούτου η διοργάνωση και 
διάπραξη του φόνου από την πλευρά του 
δράστη, οφείλεται, πιθανότατα, στα 
ελλείμματα του συναισθήματος του. Τούτο 
διότι η επεξεργασία του συναισθήματος 
φαίνεται ότι είναι άρικτα συνδεδεμένη με την 
ανθρώπινη ηθική (Greene and Haidt, 2002).  



Θεωρητική προσέγγιση 
 Στην εικόνα παρατίθενται οι βασικές περιοχές του 

εγκεφάλου που συνιστούν, στο σύνολό τους, τον 
λεγόμενο «εγκέφαλο του ήθους»: 1. Η μέση 
μετωπιαία έλικα (Περιοχή ΑΒ 9/10 κατά 
Broadmann) 2. Οπίσθια έλικα του προσαγωγίου, 
Προσφηνοειδές λοβίο, Οπίσθιο τμήμα του 
σπληνίου του μεσολοβίου (Περιοχή ΑΒ 31/7 κατά 
Broadmann) 3. Άνω κροταφική αύλακα, 
Κατώτερος βρεγματικός λοβός (Περιοχή ΑΒ 39 
κατά Broadmann) 4. Φλοιός του κογχομετωπιαίου 
λοβού, Φλοιός του μεσοκοιλιακού λοβού 5. 
Κροταφικός πόλος (Περιοχή ΑΒ 38 κατά 
Broadmann) 6. Αμυγδαλή 7. Φλοιός του ραχιαίου-
πλευρικού προμετωπιαίου λοβού (Περιοχή ΑΒ 
9/10/46 κατά Broadmann) 8. Βρεγματικός λοβός 
(7/40). 



Αποτελέσματα 
Θεωρητική προσέγγιση 

 Βασιζόμενοι στις θέσεις του A. R. Damasio (Damasio, 1995), 
καθώς και σε απεικονιστικά δεδομένα της λειτουργίας του 
εγκεφάλου, κατά την επίλυση προβλημάτων ηθικής τάξεως 
(Greene et al., 2001; Greene and Haidt, 2002; Moll et al., 
2002a; 2002b; Sanfey et al., 2003) πραγματοποιήσαμε μια 
θεωρητική προσέγγιση συσχετισμού της συμπεριφοράς του 
δράστη και της εγκεφαλικής του δραστηριότητας. Βάσει 
αυτής, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα ελλείμματα στις 
συγκινήσεις και στα συναισθήματα απετέλεσαν βασική αιτία 
της πράξης του κατηγορουμένου, δεδομένων των επιλογών 
και της συμπεριφοράς του, η οποία ήταν αιρετική τόσο ως 
προς την κοινωνία δυτικού τύπου, όσο και ως προς την 
κοινωνία βεντέτας της Κρήτης.  



Αποτελέσματα 
Θεωρητική προσέγγιση 

 Οι περιοχές που πιθανότατα χαρακτηρίζονταν 
από ελλειμματική λειτουργία είναι οι εξής:  

 Μεσο-κοιλιακός προμετωπιαίος λοβός, αμυγδαλή, 
πρόσθια έλικα του προσαγωγίου, οπίσθια έλικα 
του προσαγωγίου.  

 Πιθανά ελλείμματα στις γνωσιακές του λειτουργίες 
(προσοχή και μνήμη εργασίας) και ως εκ τούτου 
πιθανή δυσλειτουργία στον ραχιαίο και πλευρικό 
προμετωπιαίο  συνεισέφεραν επικουρικά στην 
λήψη της απόφασης του και της πράξης του.  



Συμπεράσματα 

 Το έλλειμμα του συναισθήματος, το οποίο συσχετίζεται με 
αντίστοιχες δυσλειτουργίες του εγκεφαλικού φλοιού και με την 
κατάλληλη βιολογική προδιάθεση, δύναται να οδηγήσει ένα 
άτομο στο έγκλημα, ανεξαρτήτως των κανόνων που 
επικρατούν στην κοινωνία στην οποία αναπτύσσεται. 

 

 Λέξεις κλειδιά: Φόνος αντεκδίκησης, Ελλείμματα 
συναισθηματικής επεξεργασίας δεδομένων, Μεσο-κοιλιακός 
προμετωπιαίος λοβός, Σχιζοφρένεια, Αντικοινωνικού τύπου 
διαταραχή της προσωπικότητας/ψυχοπάθεια, Δικαστικές 
Νευροεπιστήμες. 



Η προοπτική του μέλλοντος 

 Η εξοικείωση των δικαστών και των συνηγόρων με τις 
βασικές έννοιες της Δικαστικής Ψυχιατρικής, είτε σε 
προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, θα συμβάλλει 
ουσιαστικά στη διευκόλυνση της συνεργασίας τους με τον 
ψυχίατρο – πραγματογνώμονα, εφόσον θα είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τα κύρια αντικείμενα, τις μεθόδους εργασίας, 
καθώς και τα όρια και τις δυνατότητες διερευνήσεως που 
παρέχει η Δικαστική Ψυχολογία και Ψυχιατρική και κατ’ 
επέκταση θα αντιλαμβάνονται ευκολότερα όσα εκθέτει 
ενώπιον τους ο ψυχίατρος - πραγματογνώμονας.  



Η προοπτική του μέλλοντος 
 Η εξειδίκευση των ψυχιάτρων στη Δικαστική Ψυχιατρική και η 

εξοικείωσή τους με τη νομική σκέψη και τη νομική όψη των 
ζητημάτων επί των οποίων καλούνται να γνωμοδοτήσουν, 
είναι απαραίτητη, ώστε να είναι σε θέση να άρουν τυχόν 
αμφιβολίες του δικαστή σχετικά με τα πορίσματα της έρευνας 
τους.  

 Ο δικαστικός ψυχίατρος επιτελεί λειτούργημα, το οποίο θα 
πρέπει να ασκεί υπό επίσημη ιδιότητα και όχι ως ιδιώτης, 
προκειμένου το δικαστήριο να μπορεί να στηριχθεί στην 
γνωμοδότησή του. (Ν. Φωτάκη, «Η ψυχιατρική – ψυχολογική 
πραγματογνωμοσύνη, I. Τα ερείσματα, τα όρια και η 
αποδεικτική αξία της», εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 1983).  



 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


