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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η εγκληματικότητα των ανηλίκων 
και η αντιμετώπισή της 

1.  Οι προσεγγίσεις για την εγκληματικότητα των ανηλίκων: 
από το παρελθόν στο παρόν

1.1. Εισαγωγικά
Η ανήλικη εγκληματικότητα και ιδιαίτερα η μεταχείριση του ανηλίκου που παρα-
βαίνει τον ποινικό νόμο βρίσκεται σταθερά σε διεθνές επίπεδο στο επίκεντρο του 
κοινωνικού ενδιαφέροντος. Είναι χαρακτηριστική η εισαγωγή που περιλαμβάνε-
ται στην 2006/C 110/13 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω-
νικής Επιτροπής με θέμα «Η πρόληψη της νεανικής εγκληματικότητας, οι τρόποι 
αντιμετώπισής της και ο ρόλος της δικαιοσύνης των ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», στην οποία σημειώνονται τα εξής: «Η εγκληματικότητα των νέων είναι 
σήμερα ένα από τα φαινόμενα που απασχολούν όλο και περισσότερο τις ευρωπα-
ϊκές κοινωνίες και αποτελεί, από τον περασμένο αιώνα, ένα από τα εγκληματολο-
γικά προβλήματα που υφίστανται διεθνώς συνεχή παρατήρηση. Πρέπει, ωστόσο, 
να επισημανθεί ότι οι συμπεριφορές των νέων συχνά αποκτούν μεγαλύτερη κοι-
νωνική σημασία από τις συμπεριφορές των ενηλίκων, ιδίως εάν είναι αρνητικές, 
και έτσι δημιουργείται μια ιδιαίτερα αρνητική κοινωνική αντίληψη για τους ανήλι-
κους παραβάτες. Είναι επίσης σκόπιμο να επισημανθεί ότι στις περισσότερες περι-
πτώσεις τα θύματα της νεανικής εγκληματικότητας είναι οι ίδιοι οι νέοι. Η σημασία 
αυτή που αποδίδει η ευρωπαϊκή κοινωνία στο φαινόμενο της νεανικής εγκλημα-
τικότητας επιβάλλει να αναπτυχθούν αποτελεσματικές απαντήσεις, οι οποίες θα 
πρέπει να οικοδομηθούν κυρίως γύρω από τρεις πυλώνες ή γραμμές δράσης: 
πρόληψη, ποινικά/παιδαγωγικά μέτρα και κοινωνική επανένταξη ενσωμάτωση 
των ανήλικων και των νεαρών παραβατών»1.

Αντίστοιχο ενδιαφέρον και με τέτοια έμφαση, πάντως, δεν φαίνεται ότι επιδείχθη-
κε διαχρονικά. Μέχρι και την εποχή του Διαφωτισμού η μεταχείριση των ανηλί-
κων δεν διέφερε ουσιαστικά από αυτήν των ενηλίκων, ούτε θεσπίστηκε ιδιαίτερο 
σύστημα απονομής δικαιοσύνης για ανηλίκους. Το ζήτημα της εγκληματικότη-
τας των ανηλίκων αυτοτελώς απασχόλησε ουσιαστικά την εγκληματολογική σκέ-
ψη τον 19ο αιώνα, μέσα από τις αντιλήψεις και θέσεις που εκφράστηκαν στα 
πλαίσια του θετικισμού. Από τότε και έπειτα, οι προσεγγίσεις για την αιτιολογία 
του εγκλήματος εντάσσουν στο ερευνητικό τους πεδίο –διακριτά πλέον- και την 

1.  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 110/75 της 9.5.2006.
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εγκληματικότητα των ανηλίκων. Άλλωστε, η διαχείριση της συνολικής εγκλημα-
τικότητας δεν θα μπορούσε να μην περιλάβει -ως προτεραιότητά της- τον ανήλι-
κο, ο οποίος αποτελεί «το μέλλον» της κοινωνίας.

Η εξέταση της εγκληματικότητας των ανηλίκων και η διαχείρισή της, ως διακριτά 
μεγέθη από αυτά των ενηλίκων, συνδέονται άμεσα, όπως εύστοχα υπογραμμίζε-
ται2, με τις ιστορικές, πολιτικές και πολιτισμικές συγκυρίες της εποχής της εκβι-
ομηχάνισης: η μετακίνηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού από την ύπαιθρο στα 
αστικά κέντρα δημιούργησε ένα δυσανάλογα μεγάλο εργατικό δυναμικό που με-
γάλο μέρος του πληττόταν από την ανεργία και τη φτώχεια. Οι συνθήκες αυτές συ-
νέβαλαν ώστε (ιδίως) οι πολυάριθμοι φτωχοί ανήλικοι της εποχής να συνδεθούν με 
την επαιτεία, την αλητεία και τη διάπραξη μικροκλοπών, με αποτέλεσμα να απο-
τελούν έναν δημόσιο ορατό κίνδυνο, ικανό να διασαλεύσει την κοινωνική ειρήνη. 
Με τον τρόπο αυτό οι ανήλικοι περιλήφθηκαν στον κατάλογο των «επικίνδυνων 
ομάδων»3. Αυτή η παρατήρηση φαίνεται ότι αποτελεί κατά βάση την αφετηρία του 
οργανωμένου ενδιαφέροντος για την ενασχόληση με την εγκληματικότητα των 
ανηλίκων κατά την εποχή εκείνη. Η αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας 
από τον κίνδυνο διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής εκ μέρους της «επικίνδυνης 
ομάδας» απαιτούσε τη δραστική ενεργοποίηση του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, 
προκειμένου να περιοριστεί και να αντιμετωπιστεί ο νέος κίνδυνος. Υπό τα δεδο-
μένα αυτά η αντιμετώπιση της νεανικής εγκληματικότητας έλαβε χαρακτηριστικά 
είτε πρόληψης για τους «παραστρατημένους» ανηλίκους, με προνοιακό προσανα-
τολισμό4, είτε καταστολής. Έτσι, την εποχή εκείνη δημιουργούνται τα πρώτα άσυ-
λα και ορφανοτροφεία5 στο πλαίσιο της ηθικής αναμόρφωσης των παιδιών. Στη 
συνέχεια ο έλεγχος αυτός θα λάβει εντονότερα στοιχεία άτυπου κοινωνικού ελέγ-
χου, κυρίως μέσω της θέσπισης του υποχρεωτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης. 

Από τότε μέχρι σήμερα οι έρευνες (σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο) για την 
εγκληματικότητα των ανηλίκων αυξάνουν και δίκαια υποστηρίζεται ότι η κοινω-
νική αυτή ομάδα αποτελεί προνομιακό6 ερευνητικό πεδίο σε όλο το φάσμα των 
κοινωνικών επιστημών. 

Στο πέρασμα των χρόνων εκφράστηκαν διάφορες θεωρίες που προσπάθησαν να 
προσεγγίσουν την αιτιολογία της εγκληματικότητας και να απαντήσουν στο ειδι-
κότερο ερώτημα «γιατί οι ανήλικοι εγκληματούν», προκειμένου να προτείνουν, 

2.  Βλ. διεξοδικά Ε. Αβδελά, «Νέοι εν κινδύνω»: επιτήρηση, αναμόρφωση και δικαιοσύνη ανη-
λίκων μετά τον πόλεμο, εκδ. Πόλις Αθήνα 2013, σελ. 58 επ.

3.  Βλ. αναλυτικά Μ. Γασπαρινάτου, Νεανική Παραβατικότητα & Αντεγκληματική Πολιτική, 
εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020, σελ. 18 επ.

4.  Γνωστό έχει παραμείνει το «κίνημα των παιδοσωστών» (Child Savers), βλ. αναλυτικά σε A. 
Platt, The Child Savers; the Invention of Delinquency, University of Chicago, Chicago 1969. 
Βλ. αντιστοιχίες στην Ελλάδα σε Ε. Αβδελά, «Νέοι εν κινδύνω», 2013, ό.π.

5.  Πρβλ. Χ. Δημόπουλο σε Χ. Δημόπουλου / Κ. Κοσμάτου, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και πρά-
ξη, 3η έκδοση, Αθήνα 2017, σελ. 16 επ.

6.  Βλ. σχετικά Α. Πιτσελά, Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, ζ’ 
έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 539 επ.
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στη συνέχεια, τις ενδεδειγμένες λύσεις αντεγκληματικής πολιτικής για την κατη-
γορία αυτή.

Στην παρούσα (εισαγωγική) ενότητα θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε με συ-
ντομία τις βασικές θέσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με το έγκλημα, τον εγκλη-
ματία και την εγκληματικότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της εγκλη-
ματικότητας των ανηλίκων.

1.2. Οι «κλασικές» και «θετικιστικές» θεωρίες για την ποινή
Στο σύγχρονο ποινικό δίκαιο ευρέως αποδεκτή γίνεται η θέση ότι ο βασικός σκο-
πός της ποινής είναι η προστασία των εννόμων αγαθών και η διασφάλιση της κοι-
νωνικής ειρήνης. Ο σκοπός αυτός λαμβάνει σε κάθε ιστορική περίοδο ξεχωριστά 
χαρακτηριστικά, τα οποία είναι επηρεασμένα από τις εκάστοτε ιστορικές, πολι-
τικές και φιλοσοφικές συνθήκες που επικρατούν7. Οι θέσεις που ακόμα και στις 
μέρες μας φαίνεται να έχουν απήχηση, οι οποίες γεννήθηκαν μέσα στα πλαίσια 
του Διαφωτισμού, δημιούργησαν τις λεγόμενες «κλασικές» και «θετικιστικές» θε-
ωρίες για την ποινή. Το ιστορικό και φιλοσοφικό περίγραμμα των Διαφωτιστών 
επηρέασε τόσο το ζήτημα των νομικών εγγυήσεων της ποινικής διαδικασίας, τα 
δικαιώματα του κατηγορουμένου, τα είδη των προβλεπόμενων ποινών και τους 
τρόπους έκτισής τους. 

Σε γενικές γραμμές, οι κλασικές αντιλήψεις για την ποινή θεμελιώθηκαν στη βάση 
ενός ανθρωπιστικού προσανατολισμού του ποινικού συστήματος, με θέσεις που 
αμφισβήτησαν την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα της θανατικής ποι-
νής8, που τάχθηκαν υπέρ ενός συστήματος ποινών που να επιτρέπει τη δίκαιη και 
ανάλογη τιμωρία του ατόμου που παραβίασε τον ποινικό νόμο, έτσι ώστε να αντι-
στοιχεί η βαρύτητα της ποινής στη βαρύτητα του εγκλήματος. 

Αντίστοιχα, οι θετικιστικές απόψεις, οι οποίες εστίασαν το ενδιαφέρον τους από 
το έγκλημα στον εγκληματία, αντιμετωπίζουν την ποινή ως μέσο για την αναμόρ-
φωση και βελτίωση του εγκληματία. Υπό την παραδοχή ότι ο πυρήνας της «νο-
σηρότητας» του εγκλήματος είναι η αναζήτηση των αιτίων του, ερευνώντας την 
προσωπικότητα του εγκληματία, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα που οδηγούν 
στη «θεραπεία» του και στην αποτροπή της υποτροπής του. 

Η Κλασική Σχολή9 αποτελεί καρπό της επίδρασης των ιδεών των Διαφωτιστών 
(Cesare Beccaria, 1738-1794, Jeremy Bentham 1748-1832) για ανθρώπινη μετα-
χείριση των εγκληματιών και πάντως επηρεάζεται από τις ιστορικές και πολιτικές 
αλλαγές που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη.

7.  Βλ. διεξοδικά Ν. Κουράκη, Ποινική καταστολή, 5η έκδοση, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – 
Κομοτηνή 2009.

8.  Πρβλ. C. Beccaria, Περί εγκλημάτων και ποινών, μετάφραση Α.Κοραή, εκδ. Νομική Βιβλι-
οθήκη, Αθήνα 1998.

9.  Βλ. σχετικά Χ. Δημόπουλο σε Χ. Δημόπουλου / Κ. Κοσμάτου, Δίκαιο Ανηλίκων, 2017, ό.π., 
σελ. 14 επ.
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Η μέχρι τότε ποινική διαδικασία είχε έντονα χαρακτηριστικά αυθαιρεσίας (μέσω 
του απόλυτου δικαιώματος του Μονάρχη), με βασανισμούς των εγκληματιών για 
την απόσπαση της ομολογίας τους και επιβολή απάνθρωπων ποινών, η εκτέλε-
ση των οποίων αποτελούσε δημόσιο θέαμα: με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 
επιβεβαίωση της αδιαφιλονίκητης εξουσία του Μονάρχη. Η θέση, λοιπόν, ότι το 
έγκλημα αποτελεί ουσιαστικά πράξη που στρέφεται κατά του Μονάρχη, με την 
άνοδο της αστικής τάξης, μεταβάλλεται σε πράξη που πλήττει τα κοινωνικά αγα-
θά και κατ’ επέκταση όλους τους πολίτες. Έτσι, η απάντηση στο έγκλημα από την 
οργανωμένη κοινωνία δεν μπορεί να έχει απάνθρωπα χαρακτηριστικά: η παραβί-
αση των κανόνων που έχουν θεσπιστεί για το καλό όλων των πολιτών θα πρέπει 
να προβλέπει μια δίκαιη διαδικασία με σαφείς κανόνες και αντίστοιχη μεταχείρι-
ση με ανθρώπινο προσανατολισμό. 

Οι Διαφωτιστές10, λοιπόν, πρότειναν αλλαγές που οδήγησαν ιστορικά στη θεμε-
λίωση του τεκμηρίου της αθωότητας, στην ύπαρξη μιας δικαιοκρατικής διαδικα-
σίας με εγγυήσεις για τον κατηγορούμενο, επηρεάζοντας, περαιτέρω, καταλυτι-
κά το είδος των επιβαλλόμενων ποινών και την εκτέλεσή τους: από τη θανατική 
ποινή και τις σωματικές ποινές μεταβαίνουμε στις στερητικές της ελευθερίας ποι-
νές. Βασικό επίσης χαρακτηριστικό αποτέλεσε η θεμελίωση της αρχής της αναλο-
γικότητας, δηλαδή η αναλογία της βαρύτητας του εγκλήματος που τελέστηκε με 
την βαρύτητα της ποινής που επιλέγεται να επιβληθεί. Ουσιαστικά με τον τρόπο 
αυτό έχουμε μια πρώτη μετάβαση στο Κράτος Δικαίου, που διέπεται από νόμους, 
οι οποίοι δεσμεύουν εξίσου τους πολίτες και την κρατική εξουσία, εφαρμόζονται 
αμερόληπτα προς όλες τις κατευθύνσεις και αποσκοπούν πρώτιστα στην προστα-
σία του πολίτη από την κρατική αυθαιρεσία11. 

Το άτομο, λοιπόν, αναγνωρίζεται ως υποκείμενο δικαίου (δηλαδή φορέας δικαιω-
μάτων και υποχρεώσεων), συνεπώς η κρατική εξουσία θα πρέπει να προβλέπει δι-
αδικασίες για την τυποποίηση του εγκλήματος και τη δίκαιη τιμώρηση του δράστη, 
διασφαλίζοντας δικαιώματα και ελευθερίες, με εγγυητή το Κράτος: με τον τρόπο 
αυτό ο παραβάτης του ποινικού νόμου (με εξαίρεση τους διανοητικά άρρωστους 
και τα παιδιά) θεωρείται ότι, έχοντας ελεύθερη βούληση, είναι υπεύθυνος για τις 
πράξεις του. Έτσι, η Κλασική Σχολή έδωσε έμφαση όχι στον εγκληματία, αλλά 
στην εγκληματική πράξη που διέπραξε και στη δίκαιη και ανάλογη τιμωρία του, με 
στόχο την αποτροπή του, μέσω της λειτουργίας της απειλούμενης ποινής. Έτσι και 
στο ζήτημα των ανηλίκων δραστών, η ιδιαιτερότητα της μεταχείρισής τους έγκει-
ται μόνο στην δυνατότητα αναγνώρισης του «μειωμένου καταλογισμού»12. 

10.  Πρβλ. Δ. Κιούπη, Η επίδραση του Διαφωτισμού στο Ποινικό Δίκαιο, σε Λ. Κοτσαλή / Δ. Κι-
ούπη (επιμέλεια), Ιστορία του Ποινικού Δικαίου και των Ποινικών Θεσμών, εκδ. Αντ. Σάκ-
κουλα Αθήνα 2007, σελ. 91 επ.

11.  Βλ. σχετικά Δ. Τσάτσου, Συνταγματικό Δίκαιο, γ’ έκδοση, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – 
Κομοτηνή 1985, σελ. 254-261.

12.  Βλ. αναλυτικά Ρ. Μπενβενίστε, Η ποινική καταστολή της νεανικής εγκληματικότητας τον 
19ο αιώνα (1833-1911), εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1994.
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Η Ιταλική Θετική Σχολή αντέστρεψε την παραπάνω προσέγγιση και μετέθεσε το 
κέντρο βάρους από το έγκλημα στον εγκληματία, ενώ περαιτέρω, προσπάθησε 
να διερευνήσει τα αίτια που τον οδήγησαν στην εγκληματική πράξη. Σε αντίστι-
ξη με όσα αναφέρθηκαν κατά τις θέσεις της κλασσικής σχολής, θεωρήθηκε ότι η 
εγκληματική συμπεριφορά δεν εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση του δράστη, 
αλλά επηρεάζεται από μια σειρά παράγοντες οι οποίοι (συν)λειτουργούν έξω από 
τον έλεγχό του. 

Για τη θετικιστική προσέγγιση η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι προβλέψιμη και 
ως αποτέλεσμα αιτιακών σχέσεων μπορεί να μελετηθεί και να εξηγηθεί. Περαιτέ-
ρω, βασική θέση αποτέλεσε ότι η συμπεριφορά των εγκληματιών είναι διαφορε-
τική από αυτή των μη εγκληματιών, άρα μπορεί να εντοπισθεί. Η βαρύτητα, λοι-
πόν, μετατοπίζεται στη μελέτη των αιτίων που οδήγησαν στο έγκλημα και στη 
βελτίωση του εγκληματία με την κατάλληλη μεταχείρισή του. Με τον τρόπο αυτό, 
στο κέντρο του εγκληματολογικού ενδιαφέροντος αναπτύχθηκε η έννοια της αιτι-
ότητας του εγκλήματος (γιατί;), με ερμηνευτικές προσεγγίσεις είτε στο βιολογικό, 
είτε στο ψυχολογικό, είτε στο κοινωνιολογικό επίπεδο. Αυτή η μετάβαση ουσια-
στικά πηγάζει από την αντίληψη για την «ιδιαιτερότητα» του εγκληματία και οδη-
γεί στην ισοδυναμία εγκληματία = επικίνδυνου13 ή εγκληματία = ψυχικά ασθενή = 
επικίνδυνου14. Η «ορθή», ωστόσο, αντιμετώπιση του εγκληματία προϋποθέτει την 

13.  Από την ελληνική βιβλιογραφία βλ. διεξοδικά Μ. Γασπαρινάτου, Επικινδυνότητα. Η δια-
δρομή μιας «Επικίνδυνης» Κατασκευής, εκδ. Τόπος, Αθήνα 2020, Α. Χουλιάρα, Εξέλιξη 
και διαχρονική λειτουργία της έννοιας της επικινδυνότητας του δράστη στις ποινικές επι-
στήμες», σε Β. Αρτινοπούλου / Σ. Βιδάλη / Σ. Γεωργούλα / Ό. Θεμελή / Ν. Κουλούρη / 
Γ. Παπανικολάου (επιμέλεια), Πρακτικά ΕΕΜΕΚΕ, 2018, ό.π., σελ.145 επ., Γ. Γιαννούλη, 
Η επικινδυνότητα του δράστη και η εκτίμηση κινδύνων από δικαιοκρατικής σκοπιάς, εκδ. 
Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2017, Χ. Δημόπουλου, Εισηγήσεις Εγκληματολογίας, εκδ. Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008, ό.π., σελ. 308 επ., E. Φυτράκη, Από τον επικίνδυνο στο μέσο 
συνετό άνθρωπο: Μυθολογία και εμπειρισμός στο (ποινικό) δίκαιο, σε Τιμητικό Τόμο για 
τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμος ΙΙ, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 685 
επ., Γ. Νικολόπουλου, Επικρίσεις και αντιστάσεις γύρω από την έννοια της επικινδυνό-
τητας: από το θετικιστικό παράδειγμα στις θεωρίες διακινδύνευσης, σε Α.Μαγγανά (επι-
μέλεια), Δικαιώματα του Ανθρώπου–Έγκλημα–Αντεγκληματική πολιτική. Τιμητικός τόμος 
για την Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, τ. Β΄, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη-Bruylant, Αθή-
να-Βρυξέλλες 2003, σελ. 951 επ., Ν. Λίβου, Προγνωστικές αποφάσεις στο Ποινικό Δί-
καιο», ΠοινΧρον 2002, σελ. 1008 επ., Χ. Δημόπουλου, Η προεγκληματική επικινδυνότη-
τα και τα μέτρα για την αντιμετώπισή της, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1988, Σ. 
Αλεξιάδη, Η επικινδυνότητα του εγκληματία: Ένα στοιχείο πλαστό, σε Μμήμη Χωραφά, 
Γάφου, Γαρδίκα, τ. Β΄, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1986, σελ. 131 επ., Γ. Πα-
νούση, Η επικινδυνότητα, ΝοΒ, 1978, σσ. 776 επ., Ν. Κουράκη, Περί της εννοίας του επι-
κινδύνου εις την δημοσίαν τάξιν, Ποινική Επιθεώρισις 1970, σελ. 783 επ.

14.  Βλ. αναλυτικά M. Foucault, Η Ιστορία της Τρέλας, μετάφραση Γ. Αμπατζόγλου, εκδ. Ηρι-
δανός, Αθήνα χχρ. Από την ελληνική βιβλιογραφία βλ. σχετικά Π. Σακκελαρόπουλου / 
Μ. Λειβαδίτη, Επικινδυνότητα και Κοινωνική Ψυχιατρική, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1990, 
Κ. Κοσμάτου, Η διάρκεια του εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα κατά το άρθρο 70 
του Ποινικού Κώδικα, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1988, σελ. 99 επ., Φ. Τσα-
λίκογλου, Ο μύθος του επικίνδυνου ψυχασθενή, εκδ. Παπαζήση Αθήνα 1987, σελ. 21 επ. 
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πλήρη γνώση15 για τον εγκληματία: η συνεχής παρατήρηση και η μελέτη της προ-
σωπικότητάς του, σε συνδυασμό με τα αίτια που τον οδήγησαν στο έγκλημα απο-
τελούν θεμέλιο λίθο για τους ιταλούς θετικιστές. Σημειώνεται ότι για την ανάγκη 
παρατήρησης και μελέτης του εγκληματία προσανατολίστηκαν στην μεταχείρισή 
του και άλλες επιστήμες, όπως η στατιστική ανάλυση και η ψυχιατρική. Τον ρόλο 
δε του «παρατηρητηρίου» ανέλαβαν δομές με βασικό χαρακτηριστικό τους την 
στέρηση της ελευθερίας, όπως είναι οι φυλακές16 και τα ψυχιατρικά ιδρύματα17.

Ιστορικά μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι η στάση της κοινότητας απέναντι 
στο διαφορετικό, στο ξένο, στο μη «φυσιολογικό», στο «ανώμαλο», στο «απο-
κλίνον» είναι αμυντική, αρνητική έως και εχθρική. Η Κοινότητα σκιαγραφώντας 
κάθε εποχή τον «μέσο κοινωνικό τύπο» τείνει να διαχωρίσει και να περιθωριο-
ποιήσει όποια κατάσταση την διαφοροποιεί. Δημιουργώντας τον φόβο δείχνει 
να εξασφαλίζει την κατοχύρωση των υπολοίπων, αλλά αυξάνει την αλληλεγγύη 
της κοινωνικής ομάδας απέναντι στο «άλλο». Η συντήρηση των στερεοτύπων 
του «στυγερού δολοφόνου», του «αδίστακτου ληστή», του «επικίνδυνου βιαστή» 
έχει πολλαπλό περιεχόμενο και αποτέλεσμα: κατασκευάζει στο κοινωνικό σύνο-
λο παραστάσεις προσώπων που ισοδυναμούν πάντοτε με το στερεότυπο, πείθο-
ντας παράλληλα ότι η θέση που τους αρμόζει βρίσκεται πάντοτε εκτός των κόλ-
πων της. Παράλληλα μέσα από αυτή την διαδικασία το πρόσωπο της ομάδας με 
το στερεότυπο βιώνει τον ρόλο που του δόθηκε, της απομόνωσης δηλαδή, χωρίς 
περιθώρια αντίδρασης.

Μια αρχική προσέγγιση των παραπάνω θέσεων ήταν η θεωρία του Lombroso για 
τον «εγκληματία άνθρωπο»18, τον οποίο ορίζει ως ένα κατώτερο είδος και ιδιαίτε-
ρο «εγκληματικό τύπο», χωρίς ομαλή βιολογική εξέλιξη. Οι απόψεις αυτές στην 
ιστορική τους διαδρομή θα συνδέσουν το έγκλημα με την ψυχική ασθένεια και θα 
θέσουν τη διεπιστημονική έρευνα ως βάση για την πολυπαραγοντική ερμηνεία 
του εγκλήματος19. 

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν απόψεις για την μεταχείριση του εγκληματία και 
επιχειρήθηκαν μοντέλα παρέμβασης στη βάση αντιλήψεων που είχαν σχέση είτε 

15.  Βλ. αναλυτικά D. Garland, The criminal and his science. A critical account of the 
formation of criminology at the end of the nineteenth century, The British Journal of 
Criminology, vol. F25, No 2, 1985, pp. 109-137 (112 επ.).

16.  Πρβλ. την ανάλυση του M. Foucault, Επιτήρηση και Τιμωρία, Η Γέννηση της Φυλακής, με-
τάφραση Κ. Χατζηδήμου - Ι. Ράλλη, Αθήνα 1989. 

17.  Bλ. διεξοδικά Ε. Goff man, Άσυλα. Δοκίμια για την κοινωνική κατάσταση των ασθενών του 
ψυχιατρείου και άλλων τροφίλων, μετάφραση Ξ. Κομνηνός, Πρόλογος Γ. Αμπατζόγλου, 
εκδ. Ευρύαλος, Αθήνα 1994. 

18.  Βλ. C. Lombroso, L’ Uomo delinquent, Milano 1876.
19.  Πρβλ. E. Ferri, Κοινωνιολογία του εγκλήματος, μετάφραση Β. Δουρδούμα, εκδ. Νάρκισ-

σος, Αθήνα 1925, ο οποίος υποστήριξε ότι το έγκλημα δεν είναι αποτέλεσμα ενός και μό-
νον αιτίου. Βλ. επίσης και Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Παραδόσεις Εγκληματολο-
γίας, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1979, σελ. 41 επ.
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με την ουσιαστική εξόντωσή του, είτε με την αναμόρφωσή του, είτε με την πρό-
ληψη της εγκληματικής συμπεριφοράς20.

Στο πεδίο της ανήλικης εγκληματικότητας, οι θετικιστικές αιτιοκρατικές προσεγ-
γίσεις που επικράτησαν σε κάθε ιστορική συγκυρία, οδήγησαν στην εξατομίκευ-
ση της μεταχείρισης των ανηλίκων δραστών, στην λήψη «προνοιακών μέτρων», 
μεταβάλλοντας το τιμωρητικό μοντέλο της Κλασσικής Σχολής σε «θεραπευτικό». 

Η συμβολή, πάντως, της Ιταλικής Θετικής Σχολής στο πεδίο της αιτιολογίας του 
εγκλήματος ήταν ιδιαίτερη και αποτέλεσε την αφετηρία για προσεγγίσεις και ερ-
μηνείες της εγκληματικής συμπεριφοράς, στο πλαίσιο των οποίων αναπτύχθη-
καν οι οργανικές, οι ψυχολογικές, οι κοινωνιολογικές θεωρίες (ως μονοπαραγο-
ντικές, που αποδίδουν δηλαδή το έγκλημα σε ενιαία/ομοιογενή αίτια), καθώς και 
οι πολυπαραγοντικές θεωρίες, οι οποίες δέχονται για την ερμηνεία της εγκλημα-
τικότητας την πολλαπλότητα των αιτίων. Περαιτέρω αναπτύχθηκαν από την δε-
καετία του 1970 άλλες απόψεις, οι οποίες μετατόπισαν το ενδιαφέρον για την αι-
τιολογία του εγκλήματος που επικέντρωνε η θετικιστική εγκληματολογία, στην 
έρευνα και ανάλυση των διαδικασιών εγκληματοποίησης. Για όλες αυτά θα επι-
χειρήσουμε μια σύντομη περιγραφή, με ιδιαίτερες αναφορές στην εγκληματικό-
τητα των ανηλίκων, στις ενότητες που ακολουθούν.

1.3. Οι οργανικές θεωρίες21

Οι οργανικές θεωρίες, σε γενικές γραμμές, απέδωσαν την εγκληματική συμπερι-
φορά σε οργανικές δυσλειτουργίες του ατόμου και στην κληρονομικότητα. Εγκαι-
νιάστηκαν, όπως προαναφέρθηκε, από τον Cesare Lombroso22, ο οποίος συμπύ-
κνωσε στη θεωρία του ότι η εγκληματική συμπεριφορά οφείλεται αμιγώς σε 

20.  Πρβλ. D. Garland, The criminal and his science, ό.π., σελ. 127.
21.  Για τις οργανικές θεωρίες ευρύτερα βλ. διεξοδικά σε Σ. Βιδάλη, Εισαγωγή στην Εγκλημα-

τολογία, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013, σελ. 95 επ., Σ. Αλεξιάδη, Εγκληματολο-
γία, Ε’ έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 47 επ., Χ. Δημόπουλου, 
Εισηγήσεις Εγκληματολογίας, 2008, ό.π., σελ. 214 επ., Κ. Δ. Σπινέλλη, Εγκληματολογία, 
σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2005, 
σελ. 190 επ., Α. Χάιδου, Θετικιστική Εγκληματολογία. Αιτιολογικές προσεγγίσεις του 
εγκληματικού φαινομένου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1996, σελ. 21 επ., Ι. Φαρσε-
δάκη, Η εγκληματολογική σκέψη. Από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, τ. Α. εκδ. Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1990, σελ. 231 επ. Για τις οργανικές θεωρίες στο πεδίο της ανήλικης 
εγκληματικότητας βλ. ειδικότερα Μ. Γασπαρινάτου, Νεανική Παραβατικότητα & Αντε-
γκληματική Πολιτική, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020, ό.π., σελ. 55 επ., Α. Χάιδου, 
Εγκληματικότητα Ανηλίκων. Αιτιολογικές προσεγγίσεις, πρόληψη και κοινωνικός έλεγ-
χος, 2η έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2019, σελ. 8 επ., Ν. Κουράκη, Δίκαιο πα-
ραβατικών ανηλίκων. Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, β’ 
έκδοση, Αθήνα- Κομοτηνή 2013, σελ. 88 επ.

22.  Βλ. αναλυτικά C. Lombroso, Ο εγκληματίας άνθρωπος, μετάφραση Μ. Άννινου, εκδ. Κά-
κτος, Αθήνα 2002, Εισαγωγή Γ. Πανούση. Βλ. επίσης Γ. Ανδρούτσου, Οι πρωτοπόροι της 
ιατροδικαστικής ψυχιατρικής και εγκληματολογικής ανθρωπολογίας και η συμβολή του 
ψυχιάτρου Cesare Lombroso (1836-1909) στη θεμελίωσή τους, σε Εγκληματολογία: Περί-
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βιολογικά αίτια και διατύπωσε την θέση για τον εκ γενετής εγκληματία: ο εγκλη-
ματίας είναι ένα ιδιαίτερο -αλλά πάντα κατώτερο- ανθρώπινο είδος, χωρίς ομα-
λή βιολογική εξέλιξη, συνεπώς το έγκλημα οφείλεται σε αταβισμό. Μάλιστα, ο 
Lombroso συνέδεσε την εκδήλωση της εγκληματικής συμπεριφοράς με βάση φυ-
σικά/σωματικά χαρακτηριστικά, όπως λ.χ. το σχήμα του κρανίου, της μύτης, των 
ματιών, των χεριών, προσδιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τον «τύπο» του ανθρω-
ποκτόνου, του κλέφτη, του βιαστή κλπ. 

Οι απόψεις για τη σχέση σωματικής κατασκευής και τέλεσης του εγκλήματος εξε-
λίχθηκαν στη συνέχεια από τον Ernst Kretschmer23, ο οποίος συνέδεσε το σω-
ματότυπο του εγκληματία με συγκεκριμένες ψυχικές ασθένειες24. Περαιτέρω, οι 
παραπάνω θέσεις βρέθηκαν σε άνθιση, όταν ενισχύθηκαν από δεδομένα που προ-
έκυψαν από έρευνες σε δίδυμους αδελφούς25, σε υιοθετημένα παιδιά26, ή άλλες 
που διαπίστωναν την άμεση σχέση του εγκλήματος με χρωμοσωμικές27 γενετικές 
ανωμαλίες και επιβεβαίωναν τις θέσεις για την άμεση σχέση των βιολογικών πα-
ραγόντων και της κληρονομικότητας με το έγκλημα.

Οι οργανικές θεωρίες αποτέλεσαν βασικό αγωγό της εγκληματολογική σκέψης 
της εποχής και στο πεδίο της αιτιολογίας της εγκληματικότητας των ανηλίκων. 
Μάλιστα ο Lombroso αφιερώνει ιδιαίτερο κεφάλαιο στο έργο του για τους ανηλί-

βλεπτον Αλεξίφωτον;, Τιμητικός Τόμος για τον Ομ. Καθηγητή Γ. Πανούση, εκδ. Σιδέρης, 
Αθήνα 2020, σελ. 57 επ.

23.  Στο έργο του E. Kretschmer, Korperbau und Charakter, Spinger, Berlin 1921.
24.  Όπως τον «ασθενικό και τον αθλητικό τύπο» που σχετίζονται με τη σχιζοφρένεια, τον 

«πυκνικό τύπο» που σχετίζεται με την μανιοκατάθλιψη. Αντίστοιχη ήταν και η έρευνα του 
Ernest Hooton, η οποία επιβεβαίωνε την σχέση σωματικής κατασκευής, ψυχικής ασθένει-
ας και εγκληματικότητας και της βιολογικής κατωτερότητας των εγκληματιών. Βλ. ανα-
λυτικά Γ. Πανούση, Φυσιογνωμική, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1988, σελ. 
120 επ.

25.  Πρβλ. την έρευνα του Johannes Lange, τα αποτελέσματα της οποίας κατέληγαν ότι η 
εγκληματική συμπεριφορά είναι συχνότερη σε μονοζυγωτικούς παρά σε διζυγωτικούς δί-
δυμους αδελφούς, J. Lange, Verbrechen als Schicksal: Studien an kriminellen Zwillingen, 
Goerg Thieme, Leipzig 1929. Όμοια και σε άλλη έρευνα του Karl Otto Christiansen, στην 
οποία εμφανίζεται διπλάσιο ποσοστό εγκληματικότητας των μονοζυγωτικών έναντι των 
διζυγωτικών διδύμων, Κ. Christiansen, A preliminary study and criminality among twins, 
σε S. Mednick / K. Christiansen (επιμέλεια), Biosocial Bases & Criminal Behavior, Gardner 
Press, New York 1977, σελ. 89-108. 

26.  Πρβλ. την έρευνα των Barry Hutcings και Sarnoff  Mednick, αναφορικά με τη συσχέτιση της 
εγκληματικότητας του βιολογικού γονέα και του παιδιού, το οποίο έχει δοθεί για υιοθεσία 
σε μικρή ηλικία, B. Hutcings / S. Mednick, Criminality in adoptees and their adoptive and 
biological parents, σε S. Mednick/K. Cristiansen (επιμέλεια), Biosocial Bases of Criminal 
Behavior, Garder Press, New York 1977, σελ. 127-141.

27.  Πρβλ. την έρευνα της Patricia Jakobs το 1965, σε επικίνδυνους τροφίμους ιδρύματος υψί-
στης ασφαλείας στη Σκωτία, η οποία έδειξε χρωμοσωματική ανωμαλία στο 3,6% του δείγ-
ματος, ποσοστό ιδιαίτερα μεγάλο σε σχέση με αυτό που εμφανίζεται στο γενικό πληθυσμό. 
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1. Οι προσεγγίσεις για την εγκληματικότητα των ανηλίκων: από το παρελθόν στο παρόν 

κους28, υποστηρίζοντας ότι η εγκληματική συμπεριφορά («ηθική φρενοβλάβεια»), 
η οποία έχει κληρονομηθεί, υφίσταται ήδη από την εμβρυακή ακόμα ηλικία και 
εξελίσσεται στην παιδική του ηλικία και στην ενήλικη ζωή του. 

Εκτός από τον Lombroso, ο William Sheldon29, στα πλαίσια της τυπολογίας των 
εγκληματιών με βάση τη σωματική τους κατασκευή, σε έρευνά του σε αναμορφω-
τήριο ανηλίκων (με ομάδα ελέγχου φοιτητές) καταλήγει ότι οι μυώδεις και αθλη-
τικοί ανήλικοι (μεσόμορφοι) αποτελούν τον «τύπο» που έχει περισσότερες πιθα-
νότητες να εγκληματήσει από τους λοιπούς «τύπους» ανηλίκων (όπως είναι οι 
ευτραφείς/ενδόμορφοι και οι λεπτοί/εξώμορφοι ανήλικοι). Άλλες έρευνες, όπως 
αυτές που διενεργήθηκαν από τον Richard Dugdale, επεξέτειναν την κληρονομι-
κότητα, πέρα από το βιολογικό, στο επίπεδο των επίκτητων χαρακτηριστικών, 
δηλαδή αυτών που αποκτώνται κατά την κοινωνικοποίηση του ατόμου.

1.4. Οι ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρίες30

Οι ψυχολογικές θεωρίες προσεγγίζουν την έρευνα για την διαμόρφωση της αντι-
κοινωνικής προσωπικότητας και το πέρασμα στην εγκληματική πράξη υπό το 
πρίσμα ψυχολογικών και ψυχαναλυτικών αρχών. Στο πλαίσιο των ψυχολογικών 
θεωριών αναπτύχθηκαν, μεταξύ άλλων, οι θεωρίες της μειωμένης διανοητικής 
ικανότητας, οι ψυχαναλυτικές και συμπεριφορικές θεωρίες.

Οι έρευνες των Richard Dugdale και Henry Goddard, με αντικείμενο μελέτης τα 
«γενεαλογικά δέντρα» εγκληματιών31, σε άτομα που πάσχουν από (ανίατη) νο-
ητική στέρηση32, με σαφή επίδραση από τις βιολογικές προσεγγίσεις (τις οποί-
ες ουσιαστικά ενστερνίστηκαν και εξέλιξαν), κατέτειναν στην άμεση σύνδεση της 

28.  Βλ. αναλυτικά C. Lombroso, Ο εγκληματίας άνθρωπος, μετάφραση Μ. Άννινου, εκδ. Κά-
κτος, Αθήνα 2002, σελ. 121 επ.

29.  Βλ. W Sheldon, Varieties of Delinquent Youth, Harper, New York, London 1949.
30.  Για τις ψυχολογικές θεωρίες ευρύτερα βλ. διεξοδικά Σ. Αλεξιάδη, Εγκληματολογία, 2011, 

ό.π., σελ. 57 επ., Χ. Δημόπουλου, Εισηγήσεις Εγκληματολογίας, 2008, ό.π., σελ. 220 
επ., Κ. Δ. Σπινέλλη, Εγκληματολογία, σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, ό.π., 
2005, σελ. 203 επ., Α. Χάιδου, Θετικιστική Εγκληματολογία, 1996, ό.π., σελ. 95 επ., Σ. 
Αλεξιάδη, Οι διανοητικώς καθυστερημένοι εγκληματίες, Θεσσαλονίκη 1971. Για τις ψυ-
χολογικές θεωρίες στο πεδίο της ανήλικης εγκληματικότητας βλ. ειδικότερα Μ. Γασπα-
ρινάτου, Νεανική Παραβατικότητα, 2020, ό.π., σελ. 72 επ., Α. Χάιδου, Εγκληματικότη-
τα Ανηλίκων, 2019, ό.π., σελ. 15 επ., Ν. Κουράκη, Δίκαιο παραβατικών ανηλίκων, 2013, 
ό.π., σελ. 102 επ.

31.  Πρβλ. την έρευνα του Richard Dugdale, που αναφερόταν στο γενεαλογικό δένδρο της 
ολιγοφρενούς κρατουμένης Ada Jukes και διαπίστωσε σε δείγμα 709 συγγενών της ότι η 
πλειοψηφία τους είχε «προβληματικά» χαρακτηριστικά, καθώς οι 140 είχαν καταδικαστεί 
για κάποιο έγκλημα, 50 γυναίκες ήταν πόρνες, μεγάλος αριθμός τους ήταν τρόφιμοι πτω-
χοκομείου κλπ (γνωστό ως γενεαλογικό δένδρο «The Jukes»), R. Dugdale, The Jukes: A 
Study in Crime. Pauperism and heredity, Putham, New York 1877. 

32.  Πρβλ. την έρευνα του Henry Goddard, που αναφερόταν στο γενεαλογικό δένδρο του τρο-
φίμου με νοητική στέρηση Kallikak και διαπίστωσε σε δείγμα 480 ότι ότι η πλειοψηφία 
τους είχε «προβληματικά» χαρακτηριστικά, οι 143 ήταν διανοητικά καθυστερημένοι και 
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εγκληματικότητας με τη μειωμένη διανοητική ικανότητα και την κληρονομικότητα 
της νοητικής στέρησης. Στο πλαίσιο αυτό -και για τις ανάγκες μέτρησης της διανο-
ητικής ικανότητας- αναπτύχθηκαν οι κλίμακες Binet-Simon και Wechsel, γνωστές 
και ως δείκτες νοημοσύνης. Περαιτέρω, προσδιορίστηκαν ως «κλίμακες» της νο-
ητικής στέρησης η ιδιωτεία (νοημοσύνη παιδιού 1-3 ετών), η ηλιθιότητα (νοημο-
σύνη παιδιού 3-6 ετών), και η μικρόνοια (νοημοσύνη παιδιού 6-12 ετών)33.

Για τις ψυχαναλυτικές θεωρίες καθοριστική ήταν η συμβολή του Sigmund Freud34. 
Η γνωστή φροϋδική τριμερής διάκριση της ανθρώπινης ψυχής αναλύεται στο 
«Εγώ», το «Υπερεγώ» και το «Εκείνο», από τα οποία τα δύο πρώτα λειτουργούν 
σε όλα τα επίπεδα του συνειδητού, ενώ το «Εκείνο» αποκλειστικά στο ασυνείδη-
το επίπεδο. Έμφαση δόθηκε στη μελέτη του ασυνείδητου, το οποίο περιλαμβά-
νει όλες τις ενορμήσεις του ανθρώπου από τη γέννησή του, καθώς και κάθε απω-
θημένο του και λειτουργεί αποκλειστικά στη βάση της άμεσης (και ανεξάρτητα 
από το εφικτό) εκπλήρωσης των επιθυμιών, αγνοώντας κάθε έννοια αντικειμενι-
κής πραγματικότητας. Για την προσαρμογή στην αντικειμενική πραγματικότητα η 
υλοποίηση των επιθυμιών του «Εκείνο» πραγματοποιείται μέσω του «Εγώ». Επί-
σης, το «Υπερεγώ» αποτελεί το ηθικό μέρος του ψυχισμού, το ιδεώδες, μπολια-
σμένο από τις παραδοσιακές αξίες κάθε κοινωνίας που ενσωματώνονται στη συ-
νείδηση κάθε ατόμου από τη γέννησή του. Η συγκρουσιακή, λοιπόν, σχέση που 
αναπτύσσεται μεταξύ των τριών μερών για την επιλογή υπακοής ή μη σε ένα κα-
νόνα, αποτελεί τη βάση για το πέρασμα στο έγκλημα: η τέλεση του εγκλήματος, 
ως προϊόν της παραπάνω σύγκρουσης προκύπτει όταν δεν μπορεί το «Υπερε-
γώ» να ελέγξει το «Εκείνο» που δρα με βάση το ένστικτο, μέσω του «Εγώ», ενώ ο 
έλεγχος των παρορμήσεων οδηγεί το άτομο σε ισορροπία. Για τις ψυχαναλυτικές 
θέσεις κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η παιδική ηλικία του ατόμου, κατά την οποία 
διάφορες παρορμήσεις και επιθυμίες (με προνομιακή έμφαση στο πεδίο της γενε-
τήσιας σφαίρας - libido) παραμένουν ως παραστάσεις στο ασυνείδητο. 

Τομή σε σχέση με τις οργανικές θεωρίες αποτέλεσε η θέση των ψυχαναλυτικών 
θεωριών ότι ικανός να εγκληματήσει είναι ο κάθε άνθρωπος, εφόσον συντρέ-
ξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι απόψεις αυτές προβαίνουν 
σε διάκριση μεταξύ «περιστασιακών» (τέλεση εγκλήματος υπό ορισμένες μόνο 
συνθήκες) και «χρονίων» εγκληματιών. Οι χρόνιοι, περαιτέρω, διακρίνονται σε 
ομαλούς (προσαρμοσμένους κοινωνικά, οι οποίοι ταυτοποιούνται με εγκληματι-

μόλις 46 είχαν ομαλή νοητική ανάπτυξη, H. Goddard, The Kallikak family. A Study in the 
Heredity of Feeble – Mindedness, Macmillan, New York 1912.

33.  Στη συνέχεια, ο William Stern, το 1912, προσδιόρισε ένα μαθηματικό τύπο για την εξεύρε-
ση του δείκτη νοημοσύνης (Intelligence Quotient, IQ), ο οποίος προκύπτει από τον πολ-
λαπλασιασμό της νοητικής ηλικίας προς 100, διαιρούμενος με την χρονική ηλικία, υποστη-
ρίζοντας ότι ο συντελεστής θα πρέπει να ισούται με το 100 στις περιπτώσεις των ομαλά 
ανεπτυγμένων ατόμων. Εάν ο συντελεστής ισούται από 30 έως 50 πρόκειται για βαριά μι-
κρόνοια, έως 85 για μέτρια μικρόνοια, και έως 99 για υποφυσιολογική κατάσταση. 

34.  Βλ. αναλυτικά S. Freud, Εισαγωγή στην ψυχανάλυση, μετάφραση Λ. Αναγνώστου, εκδ. 
Επίκουρος, Αθήνα 2014. 






