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Δρ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΟΥΚΑΡΑ 

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 

«Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ» 

 

Α. Ψευδείς Ομολογίες που οδηγούν σε Δικαστικές Πλάνες. 

Οι Ofsche και Leo (1997), ορίζουν την «ψευδή ομολογία» ως: ".. μια λεπτομερής αποδοχή 

κάποιας εγκληματικής πράξης που ο ομολογητής είτε δεν διέπραξε είτε είναι, στην 

πραγματικότητα, ανίδεος ότι διέπραξε ..". Υπάρχουν διαφορετικοί ψυχολογικοί λόγοι για 

τους οποίους οι ύποπτοι ομολογούν ψευδώς, οι οποίοι ποικίλλουν από άτομο σε άτομο.  

Έρευνες πάνω στο αντικείμενο της ομολογίας προτείνουν τρεις ψυχολογικά 

ευδιάκριτους τύπους ψευδών ομολογιών: 

Εθελοντικές ψευδείς ομολογίες (Voluntary) : Αυτές οι ομολογίες δίνονται από τα άτομα 

χωρίς καμία εξωτερική πίεση από την αστυνομία. Επιθυμία για «φήμη», ψυχιατρική 

διαταραχή, και συγκάλυψη του πραγματικού ενόχου συνιστούν τις κύριες αιτίες. 

Εξαναγκασμένες-υποχωρητικές ψευδείς ομολογίες (Coerced-Compliant): Ίσως οι πιο 

ανησυχητικές περιπτώσεις είναι εκείνες όπου ένα πρόσωπο ομολογεί ψευδώς λόγω της 

πίεσης που του ασκείται. Αυτός ο τύπος ομολογιών προκύπτει κατά ένα μεγάλο μέρος 

από τις πιέσεις κατά την διαδικασία της ανάκρισης. Εδώ το άτομο μπορεί να ομολογήσει 

προκειμένου να τελειώσει η πίεση και η δοκιμασία των ερωτήσεων, ή προκειμένου να 

απελευθερωθεί από την επιτήρηση της αστυνομίας. 

Εξαναγκασμένες-εσωτερικοποιημένες ψευδείς ομολογίες (Coerced Internalized): Αυτές 

εμφανίζονται όταν οι άνθρωποι θεωρήσουν / πιστέψουν, κατά τη διάρκεια της 

ανάκρισης από την αστυνομία, ότι έχουν διαπράξει το έγκλημα για το οποίο 

κατηγορούνται ακόμα κι αν δεν έχουν καμία πραγματική μνήμη του γεγονότος. Οι 

Gudjonsson και MacKeith (1982) προτείνουν ότι αυτό το είδος ψεύτικης ομολογίας 

προκύπτει από ένα "σύνδρομο δυσπιστίας της μνήμης", όπου δηλ. ο ύποπτος δυσπιστεί 

με την μνήμη του/της και αρχίζει να στηρίζεται σε εξωτερικές πηγές πληροφοριών 

(συνήθως από τον αξιωματικό που τον ανακρίνει). 
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Β. Τhe “Innocence Project’. Ανάλυση Περιπτώσεων. 

Πηγή: https://www.innocenceproject.org/ 

 

Γ. Η Ταυτότητα του Ντοκιμαντέρ 

Miscarriages/Travesty of justice ~ Michael Crowe Case - Coerced Confession 

Πηγές:  

https://www.youtube.com/watch?v=HGp1LVciP2c (PART Α’) 

https://www.youtube.com/watch?v=yJcqjPxtIXc (PART Β’) 

https://www.youtube.com/watch?v=USxjvOt9kBI (PART C’) 

 

Επιπρόσθετα (προς πληροφόρηση των συμμετεχόντων), υπάρχει η ταινία «The 

Interrogation of Michael Crowes” http://www.imdb.com/title/tt0330452/ 

When 12-year-old Stephanie Crowe is brutally murdered at her home in her small home town, 

the authorities jump to conclusions that her 14-year-old brother Michael must be responsible! 

Director: Don Mc Brearty  

Writer: Alan Hines  

Stars: Ally Sheedy, Mark Rendall, John Bourgeois  

 

Δ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ : ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ “P.E.A.C.E.” 

Αναπτυ χθηκε στην Αγγλι α το 1992 απο  το Home Office (Υπουργει ο Εσωτερικω ν) και την 

Ένωση Ανω τερων Αστυνομικω ν (Chief Police Officers). Στο χος η ταν να βελτιωθου ν τα 

standards των ανακρι σεων/συνεντευ ξεων απο  υπο πτους, καθω ς και οι πληροφορι ες 

που λαμβα νονται απο  αυτου ς. 

PLANNING AND PREPARATION (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) 

-Κατανο ηση του σκοπου  της συνε ντευξης 

-Λη ψη ο σο το δυνατο  περισσο τερων πληροφοριω ν σχετικα  με το γεγονο ς, 
συμπεριλαμβανομε νων των πληροφοριω ν για το προ σωπο που θα περα σει απο  
συνε ντευξη/ανα κριση 

-Καθορισμο ς των στο χων και των σκοπω ν της συνε ντευξης  

-Κατανο ηση και αναγνω ριση των σημει ων που πρε πει/που θε λουμε να αποδει ξουμε 

-Αξιολο γηση των διαθε σιμων στοιχει ων (evidence) και απο  που  ελη φθησαν  

https://www.innocenceproject.org/
https://www.youtube.com/watch?v=HGp1LVciP2c
https://www.youtube.com/watch?v=yJcqjPxtIXc
https://www.youtube.com/watch?v=USxjvOt9kBI
http://www.imdb.com/title/tt0330452/
http://www.imdb.com/name/nm0564260?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0007230?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0000639?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.imdb.com/name/nm0719321?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.imdb.com/name/nm0099909?ref_=tt_ov_st_sm
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-Αξιολο γηση των στοιχει ων (evidence) που απαιτου νται και πω ς μπορου ν να ληφθου ν  

-Κατανο ηση της νομοθεσι ας και σχετικω ν οδηγιω ν/παραγο ντων 

-Προετοιμασι α των «μηχανισμω ν» της συνε ντευξης 

(εκθε ματα/στοιχει α/ιατροδικαστικε ς εκθε σεις, το πος συναντη σεως, αστυνομικοι  
παρο ντες, δικηγο ρος, εξοπλισμο ς, που και πως θα καθι σουν οι παρο ντες, κτλ.)  

 

ENGAGE & EXPLAIN (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ) 

-Οι αστυνομικοι  πρε πει να γνωρι ζουν ο τι το να περνα  κα ποιος απο  

συνε ντευξη/ανα κριση μπορει  να ει ναι μια «nerve-wracking» εμπειρι α, και ι σως 

απαιτει ται μι α κα ποια «προθε ρμανση»...  Δεν σημαι νει ο τι οι αστυνομικοι  θα γι νουν 

«φι λοι» με τους ανακρινο μενους! 

-Εντου τοις, χρεια ζεται μι α προεργασι α για να καθιερωθει  μια σχε ση εμπιστοσυ νης και ο 
υ ποπτος να ε χει περισσο τερες πιθανο τητες να συνεργαστει   

-Δημιουργι α «καλη ς εντυ πωσης» απο  την αρχη .. You catch more flies with sugar than 

with vinegar… 

-Συμπεριφερο μαστε στον ανακρινο μενο ως «α τομο», με τις δικε ς του ανα γκες, αδυναμι ες 

και ανησυχι ες 

-Δει χνουμε ενσυναι σθηση, κατανο ηση του τι μπορει  να αισθα νεται ο ανακρινο μενος 
χωρι ς ο μως να χα νουμε το ρο λο μας και την αντικειμενικο τητα μας 

-Εξηγου με το λο γο της ανα κρισης 

-Περιληπτικα  αναφε ρουμε τις διαδικασι ες 

-Περιγρα φουμε το format της ανα κρισης 

 

ACCOUNT (Περιγραφή / Απολογισμός) 

-Το στα διο ο που ο ερευνητη ς λαμβα νει απο  τον ανακρινο μενο την πλη ρη περιγραφη  των 

γεγονο των! Τα τρι α βασικα  βη ματα ει ναι: 

1. The interviewee’s account (αφη νουμε τον υ ποπτο να διηγηθει  το τι ε γινε) 
2. The officer’s account (κα νουμε ερωτη σεις διευκρινιστικε ς / επεκτεινο μαστε 

στο τι ε χει ειπωθει ) 
3. Challenge the interviewee’s account (αμφισβητου με τη μαρτυρι α / με ρος της 

μαρτυρι ας του υπο πτου) 
 

-Απαραίτητες οι επικοινωνιακές δεξιότητες του ανακριτή, οι σωστές ερωτήσεις και η 

χρονική σειρά των ερωτήσεων! 

 



4 
 

CLOSURE (Κλείσιμο Ανάκρισης) 

-Συχνά οι αστυνομικοί βιάζονται / επισπεύδουν τη λήξη της ανάκρισης 

-Ακόμα και αυτό το τελικό στάδιο πρέπει να είναι το ίδιο πλήρες και αποτελεσματικό όπως τα 

προηγούμενα 

-Πρέπει να υπάρξει μια περίληψη του τι έλαβε μέρος / τι έχει λεχθεί 

-Πρέπει να ελεγχθεί ότι όλες οι πτυχές έχουν καλυφθεί στο μέγιστο πιθανό βαθμό 

-Πρέπει να υπάρχει επεξήγηση του τι θα συμβεί από εδώ και πέρα 

 

EVALUATION (Αξιολόγηση) 

-Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της ανάκρισης? 

-Αναθεώρηση της έρευνας σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά την ανάκριση 

-Πόσο καλά πήγε η ανάκριση και πως θα μπορούσε ο αρμόδιος ανακριτής/αστυνομικός να 

βελτιωθεί? 
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