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Σχολή Δικαστών, «Δικαστές και ιστορικοί: Οι δικαστικές αποφάσεις από τη 

σκοπιά της ιστορίας», 1 Απριλίου 2016 

 

Έφη Αβδελά, «Οι δικαστικές αποφάσεις ως τεκμήρια της εποχής τους» 

 

Η σχέση ιστορίας και δικαιοσύνης είναι παλιά και αμφίδρομη. Καταγράφω εδώ 

ορισμένες όψεις της: 

1- Ως προς τις επιστημολογικές ομοιότητες και διαφορές, η σχέση αυτή 

εξετάζεται ήδη από τον 19ο αιώνα. Την εποχή εκείνη οι ιστορικοί παραλλήλιζαν τη 

δουλειά τους με εκείνη των δικαστών γιατί θεωρούσαν ότι έπρεπε να κρίνουν τις 

πράξεις των προσώπων του παρελθόντος. Κατά το Μεσοπόλεμο όμως η θέση αυτή 

αμφισβητήθηκε εμφατικά1. Υποστηρίχθηκε ότι ναι μεν δικαστές και ιστορικοί 

μοιράζονται την αναζήτηση της αλήθειας, την ανάγκη να μάθουν τι έγινε, αλλά 

διαφέρουν ως προς το τι κάνουν αφού τη μάθουν: ο ιστορικός επιζητεί να κατανοήσει 

το παρελθόν, ενώ ο δικαστής αποφαίνεται. Σε κάθε περίπτωση, το στοιχείο που συνδέει 

ιστορικούς και δικαστές είναι η χρήση των αποδείξεων. Και οι δύο αναζητούν ίχνη, 

τεκμήρια, αποδείξεις2.  

2- Η ιστορία έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε δίκες, με τη συμβολή ιστορικών που 

καλούνται ως εμπειρογνώμονες, από τις δίκες της Νυρεμβέργης και του Τόκιο μέχρι τις 

μεταπολεμικές δίκες για τους υπαίτιους των ναζιστικών εκτοπίσεων, τις δίκες ενάντια 

στους αρνητές της εβραϊκής γενοκτονίας ή άλλων μαζικών βιαιοτήτων, όπως λ.χ. τις 

σφαγές των Αρμενίων, της Ρουάντα κ.ά. 

3- Έστω κι αν το αναγνωρίζουν εύκολα, η ιστορία είναι απαραίτητο εργαλείο 

στους δικαστές, μέσα από αυτό που οι νομικοί ονομάζουν ιστορική ερμηνεία του 

νόμου, δηλαδή το ιστορικό της διαμόρφωσης του νόμου, καθώς και μέσα από την 

ιστορία των εφαρμογών του νόμου, τη νομολογία: χρησιμεύουν στους δικαστές για να 

στηρίξουν την απόφανσή τους. 

                                                 
1 Βλ. Marc Bloch, Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, μετ. Κώστας Γαγανάκης, 

Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 1994, σ. 151-156. 
2 Εξάλλου ο τίτλος της συνάντησης αποτελεί παράφραση του τίτλου ενός βιβλίου που έγραψε ο 

Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνζμπουρκ για να καταδείξει, με τη μέθοδο του ιστορικού, τις παραλήψεις 
στην τεκμηρίωση της δικαστικής απόφασης σε μια δίκη για πολιτική δολοφονία. Βλ. Κάρλο 
Γκίνζμπουργκ, Ο δικαστής και ο ιστορικός. Σκέψεις στο περιθώριο της δίκης Σόφρι, μετ. Χαρά 
Σαρλικιώτη, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2003. 
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4- Τα δικαστικά αρχεία έχουν αποτελέσει πολύτιμο υλικό για τους ιστορικούς. Οι 

σχετικές μελέτες, που γνωρίζουν άνθηση σε πολλές χώρες, άλλοτε εξετάζουν το 

δικαστικό σύστημα και τις αλλαγές του στο χρόνο ως τμήμα του κράτους και ως προς 

τις σχέσεις του με την πολιτική εξουσία∙ άλλοτε πάλι συλλέγουν μέσα από τα δικαστικά 

αρχεία πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τις αξίες τους που 

μεταβάλλονται στο χρόνο και που μπορεί να μην συμπίπτουν με αυτές που αποτυπώνει 

ο νόμος. 

5- Τέλος, όσοι ιστορικοί μελετούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τις υποθέσεις 

που εξετάζει και τις δικαστικές αποφάσεις έχουν συχνά αναδείξει την ιστορική τους 

διάσταση, δηλαδή τη δέσμευσή τους από τη συγκυρία. Σε αυτήν τη διάσταση, 

αυτονόητη για μας τους ιστορικούς αλλά ενδεχομένως λιγότερο αποδεκτή από τους 

δικαστικούς, θα σταθώ περισσότερο.  

Θα δώσω τρία ιστορικά παραδείγματα, που συνάντησα κατά τη διάρκεια των 

ιστορικών μου ερευνών μέσα στα χρόνια, παραδείγματα τα οποία αντιλαμβάνομαι ως 

δεσμευμένα από τη συγκυρία. Πρόκειται δηλαδή για παραδείγματα στα οποία, 

υποστηρίζω, η απόφαση του δικαστή δεν υπαγορεύτηκε τόσο από το γράμμα όσο από 

μια ερμηνεία του νόμου που στηριζόταν σε έναν συγκεκριμένο, επηρεασμένο από τη 

εποχή, κώδικα αξιών, χωρίς αυτό να αναφέρεται ως προϋπόθεση της εφαρμογής του 

νόμου, όπως ενίοτε συμβαίνει. Αντλώ τα παραδείγματα από τα διαφορετικά είδη 

δικαστικών αποφάσεων που μελέτησα κατά τις έρευνές μου: διοικητικές, ποινικές και 

δικαστηρίων ανηλίκων. 

Πιο συγκεκριμένα θα δούμε μαζί: 

1. την απόρριψη από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το 1929 

προσφυγής που κατέθεσε μία νέα τότε δικηγόρος όταν δεν της επιτράπηκε να 

συμμετάσχει στον πρώτο διαγωνισμό για την πρόσληψη εισηγητών3· 

2. τη δικαστική διαχείριση των «εγκλημάτων τιμής» κατά τη μεταπολεμική 

περίοδο και τις αλλαγές στον τρόπο που αντιμετωπίζονταν δικαστικά τα κίνητρα των 

δραστών που επικαλούνταν για το έγκλημά τους την προσβολή της τιμής τους4· 

                                                 
3 Έφη Αβδελά, Δημόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Καταμερισμός της εργασίας κατά φύλα στον 

δημόσιο τομέα, 1908-1955, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, Αθήνα 
1990. 

4 Έφη Αβδελά, «Δια λόγους τιμής»: Βία, συναισθήματα και αξίες στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Εκδόσεις 
Νεφέλη, Αθήνα 2002. 
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3. τις παραδοχές για την ηθική, το φύλο και την ευταξία στις οποίες στηρίχθηκαν 

οι αποφάσεις των δικαστηρίων ανηλίκων για εγκλεισμό αγοριών και κοριτσιών σε 

αναμορφωτήρια κατά τις δεκαετίες 50 και 605. 

 

1. Όταν η Εξεταστική Επιτροπή του πρώτου διαγωνισμού για την πρόσληψη 

εισηγητών στο νεοσύστατο Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση της Αγνής 

Ρουσοπούλου-Στουδίτου, νέας δικηγόρου το 1929, με την αιτιολογία ότι είναι γυναίκα, 

εκείνη άσκησε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο. Δικηγόρο της διόρισε τον Αλέξανδρο 

Σβώλο. Επικαλέστηκαν ότι ο νόμος δεν όριζε πουθενά το άρρεν γένος ως προϋπόθεση 

για το διορισμό δικαστών στο ΣτΕ και ότι η απόρριψη ήταν ενάντια στην ερμηνευτική 

δήλωση του πρόσφατου Συντάγματος του 1927, που διευκρίνιζε ότι πολίτης είναι ο 

έλληνας υπήκοος ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Αντίθετα, ο εισηγητής της υπόθεσης 

και αντιπρόεδρος του ΣτΕ Στάμος Παπαφράγκος πρότεινε την απόρριψη της αίτησης. 

Για τον Παπαφράγκο, η ερμηνευτική δήλωση του Συντάγματος δεν εξίσωνε τα δύο 

φύλα ως προς την ανάληψη δημοσίων λειτουργιών. Όπως έγραφε, το Σύνταγμα δεν 

απαγόρευε τον διορισμό γυναικών σε δημόσιες θέσεις και επομένως απόκειτο στον 

νόμο να επιτρέψει ή να απαγορεύσει αυτό τον διορισμό. Όταν δεν το έκανε ρητά, ο 

ερμηνευτής του νόμου, δηλαδή ο δικαστής, όφειλε να αναζητήσει τη βούληση του 

νόμου, επικαλούμενος τα ερμηνευτικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή του: την ιστορία 

του, τις προπαρασκευαστικές συζητήσεις, τη θέση του στο σύνολο της νομοθεσίας, το 

συνολικό πνεύμα που προέκυπτε από όλες τις διατάξεις του, τη νομολογία και τις 

κοινωνικές αντιλήψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Παπαφράγκος θεωρούσε δεδομένο 

ότι ο νόμος απευθυνόταν σε άντρες, και τούτο επειδή οι γυναίκες δεν γίνονταν δεκτές 

ως δικαστές, μολονότι χωρίς ρητή απαγόρευση· επομένως, κατά την κρίση του, δεν 

μπορούσαν να γίνουν δεκτές στο ΣτΕ. Αντίστοιχα, με το ίδιο σκεπτικό, δεν μπορούσαν 

να αναλάβουν διαιτησία και δεν μπορούσαν να προσκομίσουν πιστοποιητικό 

στράτευσης. Όπως σημείωνε: «Πας εν τη κοινωνία ζων οιασδήποτε και αν έχη ατομικάς 

γνώμας, δυσκόλως θα ηδύνατο να ισχυρισθή ότι σήμερον η ημετέρα κοινωνία 

θ’απεδέχετο τον διορισμόν γυναικών ως δικαστών, καταργουμένης πάσης εν τούτω 

διακρίσεων των φύλων». Κάτι τέτοιο δεν το επιτρέπει «η νομοθετική και η κοινωνική 

                                                 
5 Έφη Αβδελά, «Νέοι εν κινδύνω». Επιτήρηση, αναμόρφωση και δικαιοσύνη ανηλίκων μετά τον 

πόλεμο, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2013. 
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συνείδησις»6. Η Ολομέλεια του ΣτΕ συντάχθηκε με την εισήγηση του Παπαφράγκου 

και απέρριψε της αίτηση ακυρώσεως της Ρουσοπούλου, με το σκεπτικό ότι η 

ερμηνευτική δήλωση δεν καθιέρωνε την αρχή της ισότητας.  

Το περιστατικό είναι γνωστό και έχει επανειλημμένα αναλυθεί από έγκριτους 

νομικούς, που το έχουν χαρακτηρίσει ένδειξη της άτολμης νοοτροπίας που επέδειξε 

εξαρχής το ΣτΕ7. Αυτό που με ενδιαφέρει να τονίσω εδώ είναι η βαρύτητα που αποδίδει 

επανειλημμένα ο εισηγητής στις «κοινωνικές αντιλήψεις», την «νομική και κοινωνική 

συνείδηση» και στο τι θα μπορούσε να δεχτεί «η κοινωνία» της εποχής, έννοιες δηλαδή 

που έχουν μια έντονα συγκυριακή διάσταση και κυρίως το περιεχόμενό τους επιτρέπει 

πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνείες. Εξού και η αντιδικία. 

 

2. Δεύτερο παράδειγμά μου είναι η δικαστική διαχείριση των «εγκλημάτων 

τιμής» κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Τα «εγκλήματα τιμής» στα οποία αναφέρομαι 

δεν συνιστούν κατηγορία του νόμου. Πρόκειται για πράξεις διαπροσωπικής βίας, 

ανθρωποκτονίες ή σοβαρές σωματικές βλάβες, κατά τις οποίες ο δράστης επικαλείται 

την βαριά προσβολή της τιμής του από το θύμα. Το φαινόμενο είναι παλιό και 

γνωρίζουμε ότι ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα η προσβολή της «τιμής» αποτελούσε 

την κυριότερη αιτιολογία για την άσκηση διαπροσωπικής βίας. Κατά τη μεταπολεμική 

περίοδο τα «εγκλήματα τιμής» γνωρίζουν αρχικά έξαρση και στη συνέχεια μια 

αυξανόμενη αμφισβήτηση του αξιακού κώδικα που επικαλούνται οι δράστες τους. Από 

τις πολλαπλές όψεις αυτού του θέματος, θα αναφερθώ εδώ επιγραμματικά στις 

συζητήσεις για τα ελαφρυντικά που επικαλούνται οι δράστες σχετικών εγκλημάτων και 

συχνά αναγνωρίζουν οι ένορκοι, και με βάση τα οποία το δικαστήριο ορίζει την ποινή.  

Σε ένα «έγκλημα τιμής» ο δράστης υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε στην πράξη του 

επειδή το θύμα με τη συμπεριφορά του έπληξε καίρια την οικογενειακή του υπόληψη. 

Η προσβολή τού προκάλεσε ισχυρά συναισθήματα που τον ώθησαν στην εγκληματική 

πράξη – «βρασμό ψυχικής ορμής», «απώλεια ελέγχου». Όσο πιο μακρόχρονη η σχέση 

                                                 
6 Στάμος Παπαφράγκος, «Διορισμός γυναικών εις δημοσίας θέσεις ιδία εις θέσεις δικαστών. Οι εν 

των Συμβουλίω της Επικρατείας εισηγηταί», Μελέται – Λόγοι – Διαλέξεις, Αθήνα 1940, 225-238, το 
παράθεμα στη σ. 234. 

7 Βλ. Νίκος Αλιβιζάτος, «Η ίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 1928: ένα ιστορικό 
παράδοξο;», στο 245-257, η αναφορά στην υπόθεση, σ. 254∙ Άννα Ίασμη, «‘Υπόθεση Αγνής 
Ρουσοπούλου’: έμφυλες ιεραρχίες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», 23.5.2010, Όμιλος «Αριστόβουλος 
Μάνεσης», www.constitutionalism.gr (τελευταία πρόσβαση 3.3.2016)∙ Ρόδης Λοχαΐτης, «Το Συμβούλιο 
της Επικρατείας. Η ίδρυση και η λειτουργία του κατά το 1929-1930. Μία απόπειρα ιστορικής 
προσέγγισης», Διπλωματική εργασία, ΜΠΣ Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία, Τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2015, http://elocus.lib.uoc.gr/?lang=el. 
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δράστη – θύματος τόσο πιο έντονα τα συναισθήματα τη στιγμή του συμβάντος. Το 

δικαστήριο καλείται να δεχτεί ότι τα συναισθήματα αυτά έχουν προκαλέσει στο δράση 

«σύγχυση» και «μειωμένο καταλογισμό» και έτσι να του αναγνωρίσει ελαφρυντικά. Για 

να δώσω ορισμένα παραδείγματα, όταν ο τελωνειακός Περικλής Γαβράς σκότωσε «εν 

βρασμώ ψυχικής ορμής» το 1953 τον μνηστήρα της κόρης του Ελευθερίας, Ιάκωβο 

Κούμα, τα τρία πρόσωπα είχαν πίσω τους μια μακρόχρονη ταραγμένη σχέση. Σε αυτήν 

στηρίχθηκε η απόφαση του δικαστηρίου να του αναγνωρίσει «πλήρη σύγχυση» και να 

τον απαλλάξει. Αντίστοιχα, στην περίπτωση του ξυλουργού Σταύρου Κεχριώτη, που το 

1955 σκότωσε την κόρη του Μαρία, μετά από χρόνια που προσπαθούσε να «τη φέρει 

στον ίσιο δρόμο», το δικαστήριο του αναγνώρισε «βρασμό ψυχικής ορμής», μειωμένο 

καταλογισμό και το ελαφρυντικό ότι «ωθήθη από ανάρμοστον συμπεριφοράν της 

παθούσης» και τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση8.  

Η ένταση του συναισθήματος καθορίζει το βαθμό καταλογισμού της πράξης στο 

δράστη, άρα και την ποινή που του αναλογεί: ο ελαττωμένος καταλογισμός ή η έλλειψη 

καταλογισμού, η σύγχυση της συνείδησης, πλήρης και μερική, προβλέπονται από το 

νόμο. Προβλέπονται και άλλα ελαφρυντικά: «πρότερος έντιμος βίος», «μη ταπεινά 

αίτια», «ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντα», «οργή ή βίαιη θλίψη από άδικη 

επίθεση», «ειλικρινής μετάνοια», «καλή συμπεριφορά μετά το έγκλημα». Ο ενδεικτικός 

χαρακτήρας των ελαφρυντικών που απαριθμούνται στον ΠΚ θεωρείται την εποχή 

εκείνη από τους ποινικολόγους χαρακτηριστική της σχέσης ανάμεσα στον ποινικό νόμο 

και τις αντιλήψεις περί ηθικής. Για παράδειγμα, σύμφωνα με νομικές ερμηνείες: «τα μη 

ταπεινά αίτια είναι τα μη αντίθετα προς την κοινή περί ηθικής ή κοινωνικής τάξεως 

συνείδησιν», ενώ η «ανάρμοστος συμπεριφορά του παθόντος» συνίσταται από την 

προσβολή ή και τη χλευαστική απρεπή χειρονομία του θύματος9. Το δικαστήριο 

επομένως καλείται να αποφανθεί για ζητήματα που δεν αναφέρονται τόσο σε 

πραγματολογικά δεδομένα με τη στενή έννοια, όσο σε συναισθήματα, ασαφώς 

προσδιορισμένα και ρευστά, ή σε κοινωνικές αξίες που μεταβάλλονται στο χρόνο. Με 

βάση την «αίσθηση του μέσου ανθρώπου», την εμπειρία, σε ένα «έγκλημα τιμής» το 

δικαστήριο οφείλει να αξιολογήσει τις συνέπειες από την αιφνίδια υπερδιέγερση του 

θυμικού του δράστη, σε σχέση με τις επικρατούσες αντιλήψεις για την ηθική τάξη. 
                                                 

8 Υποθέσεις από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δικαστικά Αρχεία, Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
Αθηνών, Πρακτικά και Αποφάσεις Συνέδρων Αθηνών, 1949-1965 (ΓΑΚ, Συνέδρων Αθηνών). Όλα τα 
ονόματα εδώ και παρακάτω είναι ψευδώνυμα.  

9 Διονύσιος Δ. Σπινέλλης, Το έννομον αγαθόν της τιμής και αι αξιόποινοι αυτού προσβολαί, Αθήνα 
1976, σ. 225. 
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Καλείται κυρίως να κρίνει αν ισχύει ένα κοινό σύστημα αξιών περί τιμής, στο πλαίσιο 

του οποίου δικαστές, ένορκοι και δράστες μοιράζονται κοινές αξίες και αναγνωρίζουν 

κοινά συναισθήματα. 

Είναι αδύνατο να εξακριβωθεί πειστικά κατά πόσο ευσταθούν οι καταγγελίες που 

διατυπώνονται μεταπολεμικά για επιείκεια των ενόρκων. Εξάλλου ο εισαγγελέας έχει 

πάντοτε τη δυνατότητα να ζητήσει από τους δικαστές να κηρύξουν μια ετυμηγορία των 

ενόρκων πεπλανημένη, και την εποχή που εξετάζουμε την ασκεί αρκετά συχνά, 

μολονότι όχι πάντα με το επιθυμητό γι’αυτόν αποτέλεσμα. 

Η κριτική για την επιείκεια των ενόρκων προέρχεται κυρίως από νομικούς 

κύκλους: εισαγγελείς που αγορεύουν σε υποθέσεις «εγκλημάτων τιμής», ποινικολόγους 

που σχολιάζουν τις ανεπάρκειες της ποινικής δικαιοσύνης και προτείνουν μέτρα για την 

αντιμετώπισή τους, εγκληματολόγους που αναζητούν τις προϋποθέσεις για βελτίωση 

της κατάστασης. «Υπάρχει κάτι σάπιο. Οι προβαλλόμενοι πάντοτε λόγοι τιμής έχουν 

‘πέρασιν’ μεγάλην εδώ. Αι καρδίαι των κυρίων ενόρκων, όταν δικάζουν έγκλημα δια 

λόγους τιμής γίνονται μαλακαί, μετατρέπονται εις μέλι», καταγγέλλει ο εισαγγελέας 

Ρακόπουλος στη δίκη δύο αδελφών που σκότωσαν το 1954 συγχωριανό τους επειδή δεν 

δεχόταν να παντρευτεί την αδελφή τους την οποία είχε διαφθείρει10.  

Ανεξάρτητα από τις αιτιολογίες που επιστρατεύονται για να στηρίξουν την 

ανεπάρκεια των ενόρκων –ελλιπής εκπαίδευση, πεπαλαιωμένες αντιλήψεις, 

συναισθηματική και όχι ορθολογική κρίση κτλ. – και γενικότερα το ισχύον τότε ένορκο 

σύστημα, το ερώτημα όλων όσοι παρεμβαίνουν στο θέμα είναι κοινό: μήπως η 

«κρατούσα αντικειμενική κοινωνική ηθική», στην οποία βασίζεται η ερμηνεία και η 

εφαρμογή του ποινικού νόμου, έχει αλλάξει και πρέπει οι δικαστικές αποφάσεις να 

προσαρμοστούν ή μήπως χρειάζεται να αλλάξει και οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν 

να τη διαπλάσουν; 

Βλέπουμε και εδώ την αναφορά σε ηθικές κατηγορίες, η ερμηνεία των οποίων δεν 

είναι ούτε εύκολο να προσδιοριστεί ούτε μονοσήμαντη. Αντίθετα, οι νομικές και 

δικαστικές παρεμβάσεις αποτυπώνουν τις αγωνίες της εποχής για το παρόν και το 

μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. 

 

3. Το τρίτο και τελευταίο παράδειγμά μου αφορά αποφάσεις του δικαστηρίου 

ανηλίκων κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Γνωρίζουμε ότι την εποχή εκείνη 

                                                 
10 Βραδυνή, 18 Φεβρουαρίου 1955, σ. 5. 



 
7 

 

οι αποφάσεις αυτές αφορούσαν κατά κύριο λόγο αναμορφωτικά μέτρα. Από αυτά πιο 

συχνή ήταν η επιμέλεια της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και ακολουθούσε η 

εισαγωγή σε αναμορφωτικό κατάστημα. Οι μισές περίπου από τις –σχετικά λιγοστές 

πάντως– αποφάσεις εγκλεισμού σε αναμορφωτήριο προέρχονταν από τη διοικητική οδό 

εμπλοκής με το μηχανισμό δικαιοσύνης ανηλίκων, ή αλλιώς τομέα της πρόληψης: 

δηλαδή όταν ένα αγόρι ή κορίτσι δεν είχε διαπράξει κάποιο ποινικό αδίκημα αλλά 

κρινόταν ότι διέτρεχε «ηθικό κίνδυνο» να το κάνει στο άμεσο μέλλον. Περισσότερα 

αγόρια οδηγούνταν στο αναμορφωτήριο από ό,τι κορίτσια. Δεν γνωρίζουμε αν η 

διαφορά αυτή σχετίζεται με την έλλειψη αναμορφωτικών καταστημάτων θηλέων, που 

επισημαίνεται συχνά, ή σε άλλους παράγοντες.  

Οι αποφάσεις για εγκλεισμό, αλλά και γενικότερα η λειτουργία του μηχανισμού 

δικαιοσύνης ανηλίκων την μεταπολεμική περίοδο μαρτυρούν ένα πυκνό αλλά άτυπο 

πλέγμα επιτήρησης που επικρέμεται πάνω από παιδιά και εφήβους, αγόρια και 

κορίτσια, και το οποίο κρίνει τη συμπεριφορά τους ανάλογα με τη συμμόρφωση ή την 

παρέκκλισή της από ένα άδηλο αλλά πανίσχυρο κανονιστικό πρότυπο. Όσοι 

συμμετέχουν στο πλέγμα αυτό –γονείς, δάσκαλοι, γείτονες, επιμελητές ανηλίκων, 

δημοσιογράφοι, νομικοί, δικαστές κτλ.– θεωρούν ότι δικαιούνται να παρέμβουν –

προληπτικά ή κατασταλτικά– όποτε η ισχύς του κανονιστικού προτύπου μοιάζει να 

διασαλεύεται, όποτε η συμπεριφορά ενός αγοριού ή ενός κοριτσιού θεωρήσουν ότι δεν 

συνάδει με τις προδιαγραφές του. 

Ο δικαστής ανηλίκων αποφάσιζε τον εγκλεισμό στο αναμορφωτικό κατάστημα με 

βάση την πρόταση του επιμελητή ή της επιμελήτριας που γνώριζε την υπόθεση και 

μπορούσε να εκτιμήσει τη θετική ή αρνητική προοπτική του ανήλικου και να προτείνει 

το εκάστοτε κατάλληλο αναμορφωτικό μέτρο. Οι επιμελητές στήριζαν την πρότασή 

τους στην εκτίμησή τους για τον «κίνδυνο» που διέτρεχε ο ανήλικος να «διαφθαρεί» ή 

αντίθετα τις προοπτικές του να «αναμορφωθεί» σε στοιχείο χρήσιμο για την κοινωνία. 

Σε αυτή τη διαδικασία, οι επιμελητές πρόβαλαν πάνω στα υποκείμενα της επιτήρησης 

τις ίδιες αξίες που μοιράζονταν με τους άλλους φορείς του μηχανισμού δικαιοσύνης 

ανηλίκων, αλλά και με όσους διατύπωναν δημόσια γνώμη και αναλάμβαναν δράση για 

τη «σωτηρία» της  «παραστρατημένης νεολαίας», δημόσιο ζήτημα την εποχή εκείνη. 

Παρά τον έντονα ταξικό και έμφυλο χαρακτήρα των αξιών αυτών, η διάχυσή τους τις 

έκανε να προβάλλονται σαν να είναι οικουμενικές και αυτονόητες. Έτσι το υπόρρητο 

κανονιστικό πρότυπο ταυτιζόταν με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που λειτουργούσαν 



 
8 

 

ως μέτρο για την αποτίμηση κάθε περίπτωσης. Οι αποκλίσεις και οι αποστάσεις από το 

πρότυπο, και κυρίως όταν αφορούσαν περισσότερες από μία όψεις του βίου, καθόριζαν 

την ένταση του κινδύνου: ανυπακοή στους γονείς, ακατάλληλη γειτονιά, φτώχια, κακές 

παρέες, συχνή φυγή από το σπίτι, πολύς κινηματογράφος, πάρτι και ροκ μουσική, 

επικίνδυνα αναγνώσματα, και για τα κορίτσια, παρέες με αγόρια και ίσως σεξουαλικές 

σχέσεις.  

Ο δικαστής ανηλίκων δεχόταν κατά κανόνα την πρόταση των επιμελητών για 

εγκλεισμό στο αναμορφωτικό. Οι σχετικές αποφάσεις μαρτυρούν, παρά τη 

λακωνικότητά τους, την ισχύ του άδηλου κανονιστικού προτύπου. Για παράδειγμα, το 

1956 ο 14χρονος Βαγγέλης εισάγεται «διότι άλλως θέλει εξελιχθή εις αντικοινωνικόν 

άτομον άτε έχων ροπήν προς κλοπάς»· το ίδιο το 1958 ο επίσης 14χρονος Δημήτρης, 

«ως έχων ροπήν εις την αλητείαν, οκνηρίαν και επιθετικότητα ίνα προσαρμοσθεί 

κοινωνικώς και επαγγελματικώς»· ενώ η αιτιολογία για τον 13χρονιο Διονύση είναι το 

1960 «δια να εθισθή ούτος εις τον πειθαρχημένον τρόπον ζωής και την αποβολήν των 

κακών του έξεων και δη της οκνηρίας»11. 

Ωστόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που είχε τον τελευταίο λόγο για τον 

εγκλεισμό ανηλίκου, δεν συμφωνούσε πάντοτε με τις αποφάσεις του δικαστή και 

πολλές φορές τις ανέτρεπε. Για παράδειγμα, με επείγον σημείωμά του ανακαλεί το 

1960 την απόφαση του δικαστή να εισαχθεί ο δεκαπεντάχρονος Γιάννης στο 

Αναμορφωτήριο, όπως ζητούσε και η μητέρα του. Όπως σημειώνεται, «ουδέν 

ανησυχαστικόν στοιχείον προκύπτει εκ της συμπεριφοράς του ανηλίκου, ουδέ 

πρόκειται περί αντικοινωνικών εκδηλώσεων αλλά μάλλον περί αταξιών, οφειλομένων 

εις την κρίσιν της εφηβείας ήν διέρχεται ούτος, […] μη έχων ανάγκην ήδη 

Αναμορφωτικής αγωγής»12. Αρκετές φορές όμως φαίνεται ότι το Υπουργείο ανάτρεπε 

την απόφαση του δικαστή επειδή δεν υπήρχαν θέσεις στα λιγοστά αναμορφωτήρια της 

χώρας.  

Πόσο οι αποφάσεις του δικαστή ανηλίκων για εγκλεισμό στο αναμορφωτικό 

κατάστημα αποτυπώνουν την ισχύ του κανονιστικού προτύπου της εποχής προκύπτει 

και από το γεγονός ότι η διοικητική οδός για εμπλοκή ανηλίκου στη δικαιοσύνη, ή 

αλλιώς η πρόληψη με κριτήριο τον «ηθικό κίνδυνο» που διέτρεχε το ανήλικο αγόρι ή 

                                                 
11 Υποθέσεις από τα: Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, 

Κλειστές Συλλογές, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης, 1949-1971 και Γενικά Αρχεία του Κράτους, 
Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, 1943-2003. 

12 Στο ίδιο. 
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κορίτσι, καταργείται τη δεκαετία του ’80, ως μέτρο αντισυνταγματικό και ενάντια στα 

δικαιώματα των παιδιών. Αλλά και γενικότερα, η λειτουργία αναμορφωτικών 

καταστημάτων τίθεται την εποχή αυτή υπό αμφισβήτηση. Οι αντιλήψεις περί ηθικής 

και διαπαιδαγώγησης των παιδιών είχαν πλέον αλλάξει ριζικά. 

 

Θα κλείσω συνθέτοντας τα παραπάνω σε ένα επιχείρημα: 

Η ιστορική συγκυρία επηρεάζει τις δικαστικές αποφάσεις με τρόπους που δεν 

είναι εύκολα αντιληπτοί, και μάλιστα όταν αυτό δεν προβλέπεται ήδη από το νόμο. 

Έμμεσα επιδρούν φυσικά στις δικαστικές αποφάσεις οι γενικότερες οικονομικο-

κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά. Περισσότερο άδηλη 

είναι ωστόσο μια άλλη παράμετρος. Η δικαστική απόφανση για να εφαρμόσει το νόμο 

τον ερμηνεύει με βάση εξω-νομικά στοιχεία, έναν κώδικα αξιών, το περιεχόμενο της 

«κρατούσας ηθικής» και το συνεπαγόμενο κανονιστικό πρότυπο συμπεριφοράς. Όμως 

και ο κώδικας αξιών αυτός και το κανονιστικό πρότυπο που υπαγορεύει –με τις ταξικές, 

έμφυλες και ηλικιακές ποικιλίες του– αλλάζουν, μετασχηματίζονται στο χρόνο. Έτσι η 

δικαστική ερμηνεία του νόμου, όπως αποτυπώνεται στις δικαστικές αποφάσεις, δεν 

είναι σταθερή, αλλά μπορεί και αυτή να μετασχηματίζεται στο χρόνο. Κοντολογίς, 

υποστηρίζω ότι η γνώση πως η ερμηνεία του νόμου έχει ιστορική διάσταση, δηλαδή 

σχετίζεται (με την ευρεία έννοια) με την εκάστοτε πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική 

συγκυρία, μπορεί να δώσει στο δικαστή αίσθηση του μέτρου των αποφάσεών του και 

να προσφέρει πεδίο παραγωγικού στοχασμού. 

 


