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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

 

 

«Το  Θέμα» 

Ο «ανιχνευτής ψεύδους» είναι μια συσκευή που καταγράφει τις 

υποσυνείδητες ψυχικές εκδηλώσεις βάσει των μεταβολών της αναπνοής, 

του σφυγμού, της ιδρώσεως, των κινήσεων των βλεφάρων κλπ. Κατά τη 

διάρκεια του χρόνου εφευρέθηκαν αρκετές συσκευές με σκοπό την 

αποκάλυψη του ψεύδους καθώς και των συνειρμένων ψυχικών 

στοιχείων. Για το λόγο αυτό αρχικά παρατίθεται μια ιστορική αναδρομή 

καταγράφοντας την προσπάθεια των επιστημόνων να συμβάλλουν στην 

ανακάλυψη του ψεύδους ή της αλήθειας. Κατόπιν παρουσιάζεται η 

συσκευή στη σύγχρονή της μορφή. Στο σημείο αυτό, απαραίτητη κρίνεται 

η έρευνα της αντιμετώπισης του θέματος όσον αφορά το ποινικό δίκαιο, 

καθώς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 137Α§3 εδ. β΄ ΠΚ, η χρήση του 

ανιχνευτή αλήθειας απαγορεύεται. Επίσης, βαρύνουσα σημασία έχει η 

αντιμετώπιση του θέματος από πλευράς συνταγματικότητας, εφόσον η 

χρήση της συσκευής αυτής συνιστά ψυχολογική βία και προσκρούει στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία έκφρασης και συνείδησης. Στη 

συνέχεια παρατίθενται κείμενα τα οποία αναφέρονται στα βασανιστήρια 

και στην προστασία της ελευθερίας της σκέψεως, της εκφράσεως και της 

συνείδησης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Τέλος, σημαντική είναι η 

παράθεση της απόφασης 93/2002 του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου 

Αθηνών, η οποία αφορά το πώς αντιμετώπισε το δικαστήριο τη χρήση 

του ανιχνευτή ψεύδους. 
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1. 

Ιστορική  Αναδρομή  και  παρουσίαση  των  εφευρεθέντων  μέσων  

ανίχνευσης  του  ψεύδους  – Ψυχοδιαγνωστικά  μέσα  

 

 

Τα ψυχικά φαινόμενα και οι ψυχικές εν γένει λειτουργίες του 

ανθρώπου δεν παρουσιάζουν, λόγω της φύσεώς τους, πρόσφορο έδαφος 

ικανοποιητικής εξερευνήσεως αυτών, θεωρουμένων ως τέτοιων. Γι’αυτό 

το λόγο οι επιστήμονες στράφηκαν στην προσπάθεια να αποκαλύψουν 

τις ψυχικές λειτουργίες μέσω της μετατροπής αυτών σε υλικές 

εκδηλώσεις. 

Όπως είναι εύλογο, η προσπάθεια αυτή έπρεπε να αρχίσει, και 

άρχισε, από το σημείο στο οποίο το έδαφος φαίνεται προσφορότερο, 

δηλαδή από το σχετικά απλούστερο, το οποίο είναι η εν επιγνώσει 

ψευδής μαρτυρία, δηλαδή από το εκούσιο ψεύδος. Σκέφθηκαν και 

παρατήρησαν ότι το ψεύδος, κατά τη στιγμή που παράγεται στην 

ανθρώπινη διάνοια, προκαλεί στον άνθρωπο μια στενοχώρια, μια 

υπερδιέγερση, μια εσωτερική κίνηση, η οποία – παρά τη θέληση του 

ψευδόμενου – αποκαλύπτεται διαμέσου μικρών κινήσεων. “Tout 

mouvement nous découvre” (κάθε κίνηση μας αποκαλύπτει), έλεγε ο 

Montaigne. Τις κινήσεις αυτές προσπάθησαν να πιστοποιήσουν με 

πειραματισμούς αλλά και με την ταυτόχρονη χρήση ειδικών οργάνων ή 

συσκευών1. 

Παράλληλη είναι και η παρατήρηση αυτών που συμβαίνουν στη 

συνείδηση του ανθρώπου, μέσω της αποκάλυψης των συνειρμένων 

ψυχικών στοιχείων. Κυρίως οι Γερμανοί Wundt, Freud, Vertheimer, 

Klein, Jung, ασχολήθηκαν με τέτοιες έρευνες με ιδιαίτερη επιμονή, 

                                            
1. Χρίστου Π. Γιώτη, Ανακριτική, σελ. 202-212. 
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προσπαθώντας με τέτοια μέσα και μεθόδους να παράγουν όσο το 

δυνατόν πιο ωφέλιμη για την ανακριτική έρευνα συμβολή. 

Συσκευές ψυχοδιαγνωστικές. Οι προς τον ως άνω σκοπό 

εφευρεθείσες συσκευές, όπως τις περιγράφει ο Gorphe, είναι οι εξής: 

1. Ο αυτοματογράφος (automatographe) 

Αποτελείται από ένα δίσκο στηριζόμενο σε μεταλλικές σφαίρες, ο 

οποίος συνδέεται με μια κινητή επιφάνεια, πάνω στην οποία 

σημειώνονται και οι παραμικρές κινήσεις του δίσκου. Πάνω στο δίσκο 

τοποθετείται ανοιχτό το χέρι του μάρτυρα· έτσι ο δίσκος παρακολουθεί 

και την παραμικρότερη ώθηση του χεριού. Η αρχή πάνω στην οποία 

στηρίζεται, είναι ότι τα νεύρα ακολουθούν τη σκέψη, και επομένως 

καθετί που διεγείρει την ευαισθησία μας, παρακινεί τη δράση μας προς 

το αντικείμενο το οποίο μας ενδιαφέρει. 

Τοποθετούμε σε ημικύκλιο γύρω από τον πειραματιζόμενο τα 

γράμματα της αλφαβήτας και προκαλούμε αυτόν να σκεφθεί 

επισταμένως ένα από όλα τα γράμματα που βρίσκονται μπροστά του, 

κατά το χρόνο που το χέρι του βρίσκεται πάνω στη συσκευή. 

Παρατηρείται τότε μια ελαφρά ώθηση του χεριού προς το μέρος στο 

οποίο βρίσκεται το γράμμα που σκέφθηκε. Η ώθηση αυτή προδίδεται 

σημειούμενη πάνω στην ειδική επιφάνεια. 

Η συσκευή αυτή έχει χρησιμότητα για την περίπτωση κατά την 

οποία ο μάρτυρας (ή ο κατηγορούμενος) ισχυρίζεται ψευδώς ότι αγνοεί 

ένα πρόσωπο. Εάν το πρόσωπο αυτό τεθεί ενώπιον του εξεταζόμενου 

μεταξύ άλλων σε ημικύκλιο κατά τον ίδιο τρόπο με τα γράμματα της 

αλφαβήτου, ο αυτοματογράφος θα δείξει την κατεύθυνση της σκέψης 

προς το γνωστό στο μάρτυρα πρόσωπο. 
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2. Το αμφιβληστροσκόπιο (rétinoscope) 

Είναι μια συσκευή η οποία ανακαλύφθηκε από κάποιον Αμερικανό 

και στηρίζεται στις κινήσεις του αμφιβληστροειδούς χιτώνα των ματιών, 

τις οποίες παρακολουθεί και καταγράφει. 

Συνήθως παρατηρούμε κατευθείαν μπροστά. Εάν κάποιο πρόσωπο 

παρατηρήσει ή αναγνωρίσει χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη μια λέξη 

αδιάφορη σε αυτόν, κατόπιν κλείσει τα μάτια, στρέψει το κεφάλι πλάγια 

και ανοίξει πάλι τα μάτια, αυτά θα παρατηρήσουν κατευθείαν μπροστά. 

Αλλά εάν στο χαρτί ήταν γραμμένη λέξη η οποία εμφανίζει γι’αυτόν 

κάποιο ενδιαφέρον, σε αυτήν την περίπτωση όταν ξανανοίξει τα μάτια, 

αυτοί δεν θα παρακολουθήσουν το κεφάλι, αλλά θα βρεθούν χωρίς να το 

αντιληφθεί αυτός, στραμμένα προς την ενδιαφέρουσα λέξη. 

Είναι μια συσκευή αμφίβολης χρησιμότητας. 

3. Το ψυχογαλβανόμετρο (psycho-galbanomètre) 

Αυτό στηρίζεται σε ένα φαινόμενο, που ανακαλύφθηκε το έτος 

1888 από τον Fere, μελετήθηκε δε αργότερα από τον Tarchanoff το 1890, 

από τον Veraguth το 1907, και κατόπιν από τον Jung (της Ζυρίχης) και 

τον Potersen της Νέας Υόρκης. 

Αυτοί παρατήρησαν ότι κάθε συγκινητική διαταραχή επηρεάζει 

ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από το χέρι. Ο επηρεασμός αυτός 

προκαλείται από τους ιδρωτοπαραγωγικούς αδένες του δέρματος, οι 

οποίοι βρίσκονται υπό τη νευρική επίδραση των συναισθημάτων μας. Η 

λειτουργία των ιδρωτοπαραγωγικών αυτών αδένων τροποποιεί 

αναλόγως τους ηλεκτρικούς όρους. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε 

«ψυχογαλβανική αντανάκλαση» (réflexe psychogalvanique). 

Η εξ αφορμής του φαινομένου αυτού εφευρεθείσα συσκευή, 

συνίσταται σε δύο χάλκινους δίσκους που χρησιμεύουν ως ηλεκτραγωγοί 

(επί των οποίων τοποθετούνται τα δύο χέρια του ατόμου), εκ των οποίων 
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ο ένας συνδέεται με τον ένα πόλο (του ψευδαργύρου) και ο άλλος με τον 

άλλο πόλο (του άνθρακα) μιας ηλεκτρικής συστοιχίας. Το σύνολο 

επικοινωνεί και κατεβαίνει ανάλογα με την ένταση του ηλεκτρικού 

ρεύματος και αντικατοπτρίζεται πάνω σε ένα βαθμολογημένο καθρέφτη 

(κάτοπτρο των Leeds και Northrop), ο οποίος με ειδική βελόνα επιτρέπει 

τη μέτρηση της εκάστοτε εντάσεως. 

Ο Starch, μετά από πειράματα που έγιναν στο Ψυχολογικό 

Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Harvard, κατέληξε στα εξής 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα: 

1ον) Κατά τη διάρκεια της ήρεμης παθητικής κατάστασης του ατόμου, 

καμία γαλβανομετρική εκτροπή δεν παράγεται. 

2ον) Όλες οι διάφορες μορφές των διανοητικών λειτουργιών, οι οποίες 

παράγονται συνεπεία διεγέρσεων, παρακολουθούνται από 

εκτροπές. 

3ον) Οι συγκινητικές καταστάσεις και η μυϊκή δραστηριότητα 

παράγουν τις ευρύτερες εκτροπές, ενώ η πνευματική δράση και η 

δια της όρασης προσοχή παράγουν τις στενότερες εκτροπές. 

4ον) Ο βαθμός της ενστάσεως των συγκινήσεων αντιστοιχεί στενότατα 

με το μέγεθος της εκτροπής. 

Η συσκευή αυτή είναι πολύ ευπαθής. Γι’αυτό ο πειραματιζόμενος 

πρέπει να μεριμνά ώστε να αποβάλει ξένες αντιδράσεις όπως: α) Τις 

οφειλόμενες σε μικρές κινήσεις των δακτύλων των χεριών ή των 

βραχιόνων, οι οποίες παράγονται με την τοποθέτηση των χεριών στη 

συσκευή, ενώ η ψυχική αντίδραση, εκδηλώνεται λίγο αργότερα, δηλαδή 

3-10 δευτερόλεπτα μετά την τοποθέτηση των χεριών. β) Την ατομική 

οργανική εκτροπή, η οποία εμφανίζεται επίσης αμέσως μετά την 

τοποθέτηση των χεριών στους ηλεκτραγωγούς μόνο από την επίδραση 
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του εισαγόμενου οργανισμού στο ηλεκτρικό ρεύμα, επίδραση η οποία 

ποικίλει από 25-160 γραμμές, και η οποία είναι πιθανόν χημικής φύσεως. 

Η συσκευή αυτή μπορεί να παρέχει υπηρεσία ως προς την 

αναζήτηση του βαθμού της συγκίνησης του μάρτυρα. 

4. Ο πνευμογράφος 

Είναι συσκευή μέσω της οποίας καταγράφονται οι αναπνευστικές 

κινήσεις του ατόμου πάνω σε καπνισμένη επιφάνεια ενός 

περιστρεφόμενου τυμπάνου (τύμπανο του Marey). 

Οι αναπνευστικές κινήσεις κάθε ατόμου βρίσκονται σε στενό 

σύνδεσμο με τα συναισθήματά του. Η ευχαρίστηση καθιστά την αναπνοή 

ασθενέστερη και ταχύτερη, η λύπη την καθιστά ισχυρότερη αλλά 

βραδύτερη, η αδιαφορία την καθιστά και ασθενέστερη και βραδύτερη, 

τέλος η διέγερση την καθιστά ισχυρότερη και ταχύτερη. 

5. Ο σφυγμογράφος 

Είναι όργανο μέσω του οποίου καταγράφονται οι αρτηριακοί 

σφυγμοί. Η ευχαρίστηση τους καθιστά ισχυρότερους και ταυτοχρόνως 

τους επιταχύνει, η διέγερση τους καθιστά ισχυρότερους και ταχύτερους, 

και τέλος η αδιαφορία τους καθιστά ασθενέστερους και βραδύτερους. 

Έγινε προσπάθεια με κάποια επιτυχία ώστε τα δύο αυτά όργανα, ο 

πνευμογράφος και ο σφυγμογράφος, και ειδικά το πρώτο, να 

χρησιμοποιηθούν προς διάγνωση του ψεύδους. Αυτό επιχείρησε κυρίως ο 

Αυστριακός Benussi, ξεκινώντας από την αρχή ότι ο άνθρωπος δεν 

μπορεί με μόνη τη θέλησή του να παραμορφώσει τις αναπνευστικές του 

κινήσεις ή την πίεση των σφυγμών του· και οι δύο δε λειτουργίες αυτές 

βρίσκονται σε άμεσο σύνδεσμο με την ψυχική κατάσταση του ατόμου. 

Παρουσίαζε δηλαδή αυτός σε ένα άτομο ένα χαρτί στο οποίο ήταν 

γραμμένες λέξεις ή αριθμοί. Το άτομο αυτό έπρεπε, σύμφωνα με τα 

προσυμφωνηθέντα, ή να διαβάσει ακριβώς ό,τι έβλεπε, ή να διαβάσει 
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γράμματα μη γεγραμμένα, προσποιούμενος όσο το δυνατόν καλύτερα 

ότι διαβάζει αληθινά γράμματα. Ο χρήστης του πνευμογράφου 

σημειώνει τις αναπνοές πάνω στο όργανο αυτό, και προβαίνει σε 

διάγνωση της αλήθειας ή του ψεύδους, βάσει μόνο αυτών των 

δεδομένων. Τα αποτελέσματα ήταν σαφή. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες το άτομο ψευδόταν, η εκπνοή ήταν μεγαλύτερης διάρκειας 

από την εισπνοή. Αντίθετα, σε όλες τις περιπτώσεις της ειλικρίνειας η 

εισπνοή ήταν μεγαλύτερης διάρκειας. 

Συμπέρασμα αυτού είναι ότι η προς έκφραση του ψεύδους 

γινόμενη προσπάθεια επιμηκύνει την εκπνοή. Οι προσπάθειες που 

γίνονται από ένα άτομο για να μεταβάλει εκούσια την καμπύλη της 

αναπνοής του, απέτυχαν και στην περίπτωση της μεταβολής της αλήθειας 

σε ψεύδος, καθώς και κατά την υποκρισία ψεύδους, δηλαδή μολονότι 

επρόκειτο για αλήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις οι καμπύλες 

ακολουθούσαν τον κανονικό τους δρόμο. 

Δεν είναι όμως βέβαιο ακόμα ποιο αποτέλεσμα θα έχουμε 

προκειμένου για πρόσωπα, που η ευαισθησία από διάφορες αιτίες έχει 

αμβλυνθεί. Εξάλλου, τα όργανα αυτά προδίδουν απλά τη συγκίνηση, όχι 

όμως και την αιτία της συγκινήσεως, η οποία ενδέχεται να είναι ποικίλη, 

φόβος είτε εκ της ψευδολογίας είτε από άλλη αιτία, οργή, δειλία, 

αγανάκτηση, ασθένεια κλπ. 

Ένας σφυγμογράφος, αποκαλούμενος και σφυγμομανόμετρο, έχει 

τοποθετηθεί στο εργαστήριό της από τον Καθηγητή Ottolenghi 

διευθυνόμενης Σχολής της Επιστημονικής Αστυνομίας της Ρώμης (Scuola 

di Polizia Scientifica). Το εργαστήριο αυτό είναι εγκατεστημένο σε μια 

πτέρυγα της φυλακής Regina Coeli. Δεν χρησιμοποιείται όμως το όργανο 

αυτό στη δικαστική πρακτική, αλλά χρησιμεύει μάλλον σε πειράματα σε 

φυλακισμένους. 
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6. Συσκευή Dr. Revault d’Allones 

Στο Γενικό Ψυχολογικό Ινστιτούτο του Παρισιού, ο Dr. Revault 

d’Allones παρουσίασε το 1905 σειρά ανακοινώσεων, αναφερόμενων στην 

ανάγνωση της σκέψεως με την καταγραφή σε ειδική συσκευή των 

αυτόματων συστολών του χεριού. 

Το πρόσωπο καθισμένο με τα νώτα προς τη συσκευή, κρατά στο 

χέρι του μια κυλινδρική κύστη από καουτσούκ, η οποία μέσω ενός 

λεπτού σωλήνα επικοινωνεί με ένα τύμπανο του Marey, προορισμένο να 

εγγράφει τις κινήσεις. Η ελάχιστη συστολή του χεριού προκαλεί 

αναπήδηση της πέννας στον περιστροφικό κύλινδρο, πάνω στον οποίο 

είναι χαραγμένες γραμμές αντίστοιχες προς ένα γράμμα ή έναν αριθμό. 

Το άτομο προκαλείται να σκεφθεί ένα γράμμα ή έναν αριθμό. 

Μετά απ’αυτό, ο διευθύνων το πείραμα προφέρει μεγαλοφώνως ένα προς 

ένα τα ψηφία της αλφαβήτου ή τους αριθμούς, κατά το χρόνο που η 

αντίστοιχη γραμμή διέρχεται από την πέννα. 

Το άτομο δείχνει το γράμμα της αλφαβήτου ή τον αριθμό τον 

οποίο σκέφθηκε, με μια συστολή του χεριού, ακούσια και γενικά 

ασυνείδητη, η οποία σημειώνεται με το δείκτη πάνω στον κύλινδρο. 

Για τη διάγνωση κάποιας σκέψης, πρέπει ο πειραματιζόμενος να 

οδηγήσει τον εξεταζόμενο στο να διαμορφώσει τη σκέψη του, κατόπιν δε 

να αποκαλύψει δια των γραμμάτων της αλφαβήτου ένα προς ένα τα 

στοιχεία αυτής της σκέψης, λέγοντας π.χ. σε αυτόν: «Σκέψου ό,τι θέλεις. Θα 

μαντεύσω λέξη προς λέξη, γράμμα προς γράμμα ό,τι σκέφθηκες, διεξερχόμενος 

ένα προς ένα τα γράμματα της αλφαβήτου». 

Ο Dr. Revault d’Allones αφηγείται ότι πέτυχε να μαντέψει τη 

σκέψη ακόμα και παρά την αντιτιθέμενη θέληση του ατόμου. Όταν ένα 

άτομο έχει επίγνωση των ακουσίων αυτού αντιδράσεων και προσπαθεί 

να τις αποφύγει, όχι μόνο δεν επιτυγχάνει να αποκαλυφθεί, αλλά 

αντιδρά εντονότερα και προδίδεται ευκολότερα. 
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Και άλλοι επιστήμονες, όπως οι Sommer, Gley, Guiccardi και 

Ferrari, είχαν πειραματισθεί πάνω σε ανάλογες βάσεις, κυρίως στην 

αναπνοή, αλλά τα αποτελέσματα αυτών υπήρξαν λιγότερο σημαντικά. 

Το σύστημα αυτό του Revault d’Allones παρουσιάζει το 

μειονέκτημα της βραδύτητας, διότι κατά την εκτέλεση είναι δυσχερές να 

σχηματισθεί ολόκληρη φράση ή και λέξη ακόμα, η οποία προδίδει 

κάποια ενδιαφέρουσα έννοια, αφού θα πρέπει το πείραμα να 

επαναλαμβάνεται ανά κάθε γράμμα της αλφαβήτου μέχρι να 

σχηματιστεί κάποια λέξη ή φράση. Είναι δυνατόν εντούτοις αντί 

γραμμάτων της αλφαβήτου να τεθούν λέξεις ή και φράσεις ακόμα, 

εκείνες τις οποίες είναι πιθανό στη συγκεκριμένη περίπτωση να σκεφθεί ο 

εξεταζόμενος, οπότε ο πειραματισμός απλουστεύεται κάπως, αλλά βαίνει 

από κάποια άποψη στην προκατάληψη. 

 

Αποκάλυψη των συνειρμένων ψυχικών στοιχείων 

Η μέθοδος αυτή, με την οποία ασχολήθηκαν οι Γερμανοί 

αναφορικά με τη διάγνωση των ψυχώσεων αφενός και την αποκάλυψη 

της ενοχής των κατηγορουμένων αφετέρου (Tatbestandsdiagnostik), 

στηρίζεται στην εξής αρχή: 

Τα υπάρχοντα στη συνείδηση κάθε ανθρώπου γνωστικά στοιχεία, 

που προέρχονται από παραστάσεις είτε διαμέσου των αισθητηρίων, της 

ανάμνησης, της φαντασίας, δεν παραμένουν αποχωρισμένα μεταξύ τους 

και μεμονωμένα, αλλά συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν ένα 

σύνολο, αποκαλούμενο ψυχικό σύμπλεγμα (Komplex, complexe). 

Τα συμπλέγματα αυτά, που αποτελούν πολλές φορές και σκέψεις 

ολόκληρες, παραμένουν κρυμμένα στο πνεύμα του ανθρώπου είτε 

ενσυνείδητα είτε υποσυνείδητα, χωρίς εντούτοις να παύουν να μετέχουν 

ενεργά με τις υπόλοιπες σκέψεις στις εκδηλώσεις του ατόμου στον 

εξωτερικό κόσμο. Η γενική δε διάθεση και στάση του ατόμου 
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(constellation) είναι το γινόμενο της συνθέσεως των συμπλεγμάτων 

αυτών. 

Οι συνδέσεις αυτές μεταξύ των διαφόρων παραστάσεων θεωρείται 

στην Ψυχολογία2 ότι γίνονται μέσω των λεγόμενων συνειρμικών ινών. 

Για να αποκαλύψουμε τις κρυμμένες από κάποιο άνθρωπο σκέψεις, 

αρκεί να παρασύρουμε αυτές εν αγνοία του στην επιφάνεια της 

συνειδήσεώς του μαζί με τις υπόλοιπες στο ψυχικό σύμπλεγμα 

συνδεδεμένες σκέψεις. Οι με αυτόν τον τρόπο ανακαλούμενες στη 

συνείδηση λανθάνουσες σκέψεις, θα επηρεάσουν αυτόματα και 

ασυναίσθητα τις απαντήσεις του ατόμου. 

Η μέθοδος αυτή συνίσταται στο εξής: εκλέγεται κάποιος αριθμός 

λέξεων, «επαγωγικών», γύρω στις 20-30. Όλες αυτές οι λέξεις 

αναμειγμένες παρουσιάζονται διαδοχικά, είτε ακουστικά, είτε οπτικά 

στον κατηγορούμενο, ο οποίος υποχρεούται να απαντά το ταχύτερο σε 

κάθε μια από αυτές με μια οποιαδήποτε λέξη, η οποία του έρχεται εκείνη 

τη στιγμή στο μυαλό. Οπτικά παρέχονται οι λέξεις στο λεγόμενο 

πινασκόπιο. Ο εξεταστής σημειώνει όχι μόνο τη λέξη, η οποία δόθηκε ως 

απάντηση, αλλά και με ειδικό χρονόμετρο μετρά τον ακριβή χρόνο, τον 

οποίο χρειάστηκε ο εξεταζόμενος για να απαντήσει σε κάθε μια από τις 

λέξεις. Παρατηρήθηκε ότι ο ένοχος απαντά με κάποια βραδύτητα στις 

κρίσιμες λέξεις, και προπάντων στις αμέσως επόμενες λέξεις, και 

προπάντων στις αμέσως επόμενες από την κρίσιμη. Αυτό συμβαίνει 

εξαιτίας της ταραχής, καθώς και του κόπου τον οποίο καταβάλει για να 

αποφύγει απαντήσεις, οι οποίες ενδέχεται να τον εκθέσουν. 

Ο πειραματισμός επαναλαμβάνεται πολλές φορές στο ίδιο 

πρόσωπο για να δει ο εξεταστής σε ποιες λέξεις άλλαξε ο εξεταζόμενος τις 

                                            
2. Θ. Βορέα, Ψυχολογία, σελ. 203-204. 
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απαντήσεις. Γίνεται επίσης ένα είδος ελέγχου του πειράματος με τις ίδιες 

λέξεις σε πρόσωπα μη ύποπτα. 

Οι συγγραφείς αναφέρουν επιτυχή αποτελέσματα αυτής της 

μεθόδου. 

 

Αξία των ψυχοδιαγνωστικών μέσων 

Τα από την επιστήμη μέχρι σήμερα εφευρεθέντα προς εξιχνίαση 

της ακριβείας της μαρτυρίας μέσα, δηλαδή οι διάφορες συσκευές και 

μέθοδοι, ούτε ικανοποιητικά αποτελέσματα είναι, αλλά ούτε και στη 

δικαστική πρακτική εισήχθησαν. 
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2.  

«Πολυγράφος» – Ανιχνευτής  του  ψεύδους  

 

 

Όταν ένα άτομο επιχειρεί να δώσει ψευδείς απαντήσεις, 

καταβάλλει κατά κανόνα μια ψυχολογική προσπάθεια, η οποία προκαλεί 

βιολογικές αντιδράσεις (εξωτερικά εμφανείς ή άλλες γνωστές σε όλους, 

όπως είναι το κοκκίνισμα του προσώπου, η επιτάχυνση της αναπνοής, το 

έντονο καρδιοχτύπι, η εφίδρωση, οι αμήχανες κινήσεις κ.α. – παντού 

λέγεται η φράση: «λέει ψέματα χωρίς να κοκκινίζει»). 

Το γεγονός μάλιστα αυτό ήταν διαπιστωμένο από πολύ παλιά, 

όπως φαίνεται από την αρχαία κινεζική μέθοδο του μασημένου ρυζιού. 

Στην ίδια ακριβώς αρχή στηρίζονται οι διάφορες συσκευές που 

επινοήθηκαν πολύ αργότερα, για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας των 

εξεταζομένων ατόμων από τη μέτρηση τέτοιων βιολογικών αντιδράσεών 

τους3. 

Ο Lombroso αναφέρεται ότι είναι ο πρώτος ο οποίος απέδειξε 

πειραματικά το γεγονός, ότι, παρά τη φαινομενική εξωτερική απάθεια 

του ατόμου, οι εσωτερικές του συγκινήσεις αποκαλύπτονται στις 

μεταβολές της κυκλοφορίας του αίματός του. Οι μεταβολές αυτές, οι 

αυξομειώσεις δηλ. της πίεσης του αίματος, μπορεί να μετρηθούν με 

ειδική συσκευή που ονομάστηκε σφυγμογράφος. 

Η εν λόγω συσκευή βελτιώθηκε από μεταγενέστερους ερευνητές 

(Benussi 1914, Marston 1915, Burt 1921 κ.α.) και πήρε τη μορφή περίπου 

που διατήρησε μέχρι σήμερα από τους Larson και Keeler. Ο Larson 

(1921) επιχείρησε συνδυασμό του σφυγμογράφου με άλλες ανάλογες 

συσκευές όπως ο πνευμογράφος, και δημιούργησε μια σύνθετη συσκευή, 

                                            
3. Στέργιος Αλεξιάδης, Ανακριτική (5η έκδοση), σελ. 461-467. 

 



«ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΨΕΥΔΟΥΣ» (LIE DETECTOR) – ΙΣΜΗΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ σελ. 14 

την οποία ονόμασε «καρδιοπνευμονοψυχογράφο». Οι αστυνομικοί που 

τη χρησιμοποίησαν ύστερα στην ανάκριση, της έδωσαν το κοινό όνομα 

«ανιχνευτής του ψεύδους» (Lie detector, détecteur des mensonges, Lügen 

detektor). 

O Larson δοκίμασε την αποτελεσματικότητα της συσκευής του σε 

εκατοντάδες περιπτώσεις στην αστυνομική διεύθυνση του Berkeley και 

αλλού. Τη συσκευή τελειοποίησε ο Leonard Keeler, εργαζόμενος στο 

Εργαστήριο Επιστημονικής Ανίχνευσης του Εγκλήματος του 

Πανεπιστημίου Northwestern (1925), ο οποίος της έδωσε και το όνομα 

«πολυγράφος» λόγω των ταυτόχρονων πολλαπλών εγγραφών διαφόρων 

βιολογικών αντιδράσεων (συνήθως αναφέρεται ως «Πολυγράφος του 

Keeler», Keeler Polygraph – 1949). 

Στην τελική του σύνθεση ο καρδιοπνευμονοψυχογράφος ή 

πολυγράφος αποτελέστηκε από τρεις ειδικότερες συσκευές: τον 

καρδιοσφυγμογράφο για την καταγραφή των μεταβολών της πίεσης του 

αίματος, τον πνευμονογράφο για την καταγραφή της ευρύτητας και των 

μεταβολών του αναπνευστικού ρυθμού, και το γαλβανογράφο για τη 

καταγραφή των μεταβολών της δερμικής αντίστασης (των αλλοιώσεων 

δηλ. της ηλεκτρικής αντίστασης του δέρματος συνεπεία της ισχυρής 

ενέργειας των ιδρωτοποιών αδένων). Σε αυτές ο John Reid (1945) 

πρόσθεσε μια επιπλέον συσκευή για τη μέτρηση της μυϊκής πίεσης που 

ασκείται σε ορισμένα όργανα του σώματος και ιδιαίτερα στους πήχεις 

των χεριών, τους μηρούς και τα κάτω πόδια, γιατί η μυϊκή αυτή πίεση 

μπορεί να επηρεάζει την πίεση του αίματος (Πολυγράφος του Reid). 

Ο χώρος στον οποίο θα γίνει η εξέταση, πρέπει να είναι ένα ήσυχο 

δωμάτιο, χωρίς εξωτερικούς ή άλλους θορύβους, χωρίς οπτικούς 

ερεθισμούς και χωρίς την παρουσία άλλων ατόμων εκτός από τον 

εξεταστή και τον εξεταζόμενο. Αλλιώς, μπορεί να προκληθούν 

αναταραχές που θα καταγραφούν στο πολυγράφημα. Είναι ευνόητο, ότι 
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ο εξεταστής ο οποίος είναι άτομο εξειδικευμένο στο έργο αυτό πρέπει να 

ενημερώνεται από πριν από τον ανακριτή πάνω στα στοιχεία της 

υπόθεσης, ώστε να προετοιμάζει τον καταλληλότερο τρόπο της εξέτασης. 

Προκειμένου να αρχίσει η δοκιμασία, το υποκείμενο τοποθετείται 

σε κάθισμα που επιτρέπει τη στήριξη των χεριών του και σε τέτοια 

κατεύθυνση και θέση ώστε ο πολυγράφος και ο εξεταστής να βρίσκονται 

έξω από το οπτικό του πεδίο. Σε αυτή τη θέση τοποθετούνται ένας 

ελαστικός σωλήνας κλειστός και γεμάτος αέρα (εξάρτημα του 

πνευμονογράφου) γύρω από το θώρακα, ένας μετρητής της πίεσης του 

αίματος (του καρδιοσφυγμογράφου) στο μπράτσο του ενός χεριού, και 

ηλεκτρόδια (του γαλβανογράφου) στη ράχη και την παλάμη του άλλου 

χεριού. 

Αρχικά γίνονται δύο προκαταρκτικές δοκιμασίες: τη μία είναι 

δοκιμασία της φυσιολογικής πορείας των αντίστοιχων λειτουργιών και 

επιχειρείται με την καταγραφή τους σε απόλυτη ηρεμία του υποκειμένου 

(δηλαδή χωρίς να υποβάλλεται αυτό σε ερωτήσεις), οπότε το 

πολυγράφημα θεωρείται το «φυσιολογικό» του συγκεκριμένου ατόμου· η 

δεύτερη είναι δοκιμασία της εμφάνισης ή όχι και σε καταφατική 

περίπτωση της έκτασης των αντιδράσεων στην προσπάθεια του 

υποκειμένου να πει ψέματα. Για το σκοπό αυτό δίνονται στον 

εξεταζόμενο ορισμένα τραπουλόχαρτα από τα οποίο πρέπει να διαλέξει 

και να θυμάται ένα. Κατόπιν του επιδεικνύονται τα τραπουλόχαρτα ένα 

προς ένα και ερωτάται αν πρόκειται κάθε φορά για εκείνο που διάλεξε ο 

ίδιος· η απάντησή του όμως πρέπει να είναι πάντα αρνητική, έτσι ώστε 

να είναι βέβαιο ότι η μια από τις απαντήσεις του θα είναι ψευδής. Αυτό 

ελέγχεται ύστερα στη δοκιμαστική καταγραφή του πολυγράφου. Δεν 

αποκλείεται βέβαια, ανάλογα με τη μέθοδο που εφαρμόζει κάθε 

εξεταστής, αντί του προκαταρκτικού να γίνει επιβεβαιωτικός έλεγχος 

(affirmation test) μετά την κυρίως εξέταση. 
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Μετά τις προκαταρκτικές δοκιμασίες δίνεται στο υποκείμενο ένας 

κατάλογος από 7-15 ερωτήσεις, σαφείς και ευκολονόητες, στις οποίες 

πρέπει να απαντήσει μέσα σε ορισμένο σύντομο χρόνο. Ανάμεσα σε 

αυτές υπάρχουν σχετικές και άσχετες με την ανακρινόμενη υπόθεση 

ερωτήσεις. Η απάντηση σε κάθε μία από αυτές πρέπει να δίνεται 

μονολεκτικά με ένα απλό «ναι» ή «όχι». Ταυτόχρονα ο πολυγράφος 

καταγράφει τις αντιδράσεις των ελεγχόμενων λειτουργιών του πάνω σε 

κυλιόμενο χαρτί με τρεις αντίστοιχες γραφίδες, χαράσσοντας το 

διάγραμμα της κίνησης κάθε μιας από αυτές. Θεωρείται ότι ο 

εξεταζόμενος ψεύδεται σε κάθε απάντηση στην οποία το πολυγράφημα 

δείχνει παρέκκλιση από το φυσιολογικό. 

Μια παραλλαγή της προηγούμενης μεθόδου εξέτασης, όπου 

δίνονται ρητές απαντήσεις, είναι η δοκιμασία των σιωπηλών 

απαντήσεων (Silent Answer Test: SAT), την οποία επινόησαν οι 

Horvarth και Reid. Κατά τη δοκιμασία αυτή δίνεται στο υποκείμενο ένας 

κατάλογος 10 ερωτήσεων από τις οποίες 4 είναι σχετικές, 4 είναι άσχετες 

με την ανακρινόμενη υπόθεση και οι 2 είναι ερωτήσεις ελέγχου. Το 

υποκείμενο ακούει της ερωτήσεις αλλά πρέπει να σκέπτεται την αληθινή 

απάντηση και να δίνει την αληθινή απάντηση μόνο στον εαυτό του 

σιωπηλά – μέσα του – όπως όταν διαβάζει σιωπηλά. 

Η χρησιμοποίηση του πολυγράφου στην ανάκριση4 δίχασε τους 

επιστήμονες. Όπως και για τη ναρκανάλυση, τα επιχειρήματα που 

προβάλλονται από τις δύο πλευρές αναφέρονται αφενός στην 

                                            
4. Οι R. Blum και W. Osterloh, The Polygraph Examination as a Means for Detecting Truth 

and Falsehood in Stories Presented by Police Informants, Journal CLCPS, 1968, σελ. 133 
επ., προτείνουν τη χρησιμοποίησή του για τον έλεγχο από την αστυνομία της 
αλήθειας των πληροφοριών που δίνουν οι πληροφοριοδότες της (οι οποίοι δεν 
εμφανίζονται στο δικαστήριο, ούτε αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους, γιατί 
προστατεύονται από το «απόρρητο του πληροφοριοδότη»). 
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αποτελεσματικότητα της μεθόδου και αφετέρου σε ηθικούς, κοινωνικούς 

και νομικούς ενδοιασμούς. 

Βασικά, για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου παρατίθενται τα 

πορίσματα των ερευνών των Inbau και Reid, οι οποίοι ανεβάζουν τα 

θετικά αποτελέσματα σε ποσοστό 95%, διαπιστώνουν αδυναμία 

προσδιορισμού σε ποσοστό 4% και πιθανότητα λάθους μόνο στο 

υπολειπόμενο 1%5. 

Αντιπαρατηρείται, όμως, αφενός ότι το μεγάλο κόστος της 

συσκευής (το 1955 ξεπερνούσε τα χίλια δολάρια) δεν επιτρέπει τις σε 

μεγάλη έκταση δοκιμές της (ώστε να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα 

των πορισμάτων των σχετικών ερευνών), και αφετέρου ότι δεν πρέπει να 

παραβλέπεται, πως: 

α) Πρόσωπα εντελώς αθώα, συνεπεία της κατηγορίας εναντίον τους 

και του διασυρμού τους, εμφανίζουν ισχυρές ψυχικές και 

οργανικές αντιδράσεις που ακολουθούνται από έντονη ψυχική 

διέγερση και νευρικότητα, τις οποίες καταγράφει ο πολυγράφος· 

αυτό όμως μπορεί να ερμηνευτεί ως απόδειξη ενοχής. 

β) Πωρωμένοι εγκληματίες ή παθολογικοί ψεύτες δεν εμφανίζουν 

καθόλου αντίστοιχες αντιδράσεις, είτε λόγω αυτοσυγκέντρωσης και 

εξάσκησης είτε λόγω αυθυποβολής, γεγονός που μπορεί να 

εκληφθεί ως απόδειξη αθωότητας. 

γ) Αν το υποκείμενο είναι πολύ παχύ ή βρίσκεται κάτω από την 

επήρεια φαρμάκων, δεν καταγράφονται οι αντίστοιχες αντιδράσεις 

του. 

δ) Οι συγκινησιακές αντιδράσεις διαφέρουν κατά φυλή, φύλο, ηλικία 

και μόρφωση. 

                                            
5. Leo Levin, Evidence and the Behavioral Sciences, σελ. 111-Β-235. 
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ε) Σε τελευταία ανάλυση, η επιστημονική αξία του είναι 

αμφισβητήσιμη, αφού δεν προσφέρει καμία εγγύηση ότι είναι 

χρήσιμος για την αποκάλυψη της αλήθειας· η εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων του δεν στηρίζεται ούτε σε απόλυτο μέτρο ούτε σε 

βέβαιους ρυθμούς. 

Τέλος, οι νομικοί ενδοιασμοί είναι εξίσου σημαντικοί. Άσχετα από 

τις παραπάνω αμφιβολίες είναι αναμφισβήτητο, ότι η χρησιμοποίηση 

του «ανιχνευτή ψεύδους» προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Ασφαλώς, η εξακρίβωση της αλήθειας στην ποινική δίκη είναι ένας 

σκοπός που από κάθε άποψη αναγνωρίζεται ως απόλυτα επιδοκιμαστέος 

και αναγκαίος. Όμως, στη σημερινή τουλάχιστον πολιτιστική μας 

βαθμίδα, κανείς δεν επιτρέπεται να υποστηρίζει ότι η πραγματοποίησή 

του θα μπορούσε να επιδιωχθεί με οποιαδήποτε θυσία. Εξάλλου, ο 

εξαναγκασμός του κατηγορουμένου να υποστεί τη δοκιμασία, 

προσβάλλει τα δικαιώματα υπεράσπισής του, γιατί αποτελεί χρήση βίας. 

Αν πάλι τεθεί ως προϋπόθεση της δοκιμασίας η συναίνεση του 

κατηγορουμένου, αυτή ποτέ δεν μπορεί να είναι ελεύθερη, από το 

γνωστό φόβο ότι σε περίπτωση άρνησης θ εδραιωθούν υποψίες για ενοχή 

του. 

Στα επιχειρήματα αυτά οι υποστηρικτές της μεθόδου 

αντιπαραθέτουν ότι ο ανιχνευτής του ψεύδους δεν είναι «συσκευή 

ομολογίας», αλλά δείχνει μόνο αν το εξεταζόμενο υποκείμενο ψεύδεται ή 

όχι και τίποτε άλλο· η χρησιμοποίησή του στην αστυνομική ανάκριση θα 

βοηθήσει να κρίνονται τα μέχρι της στιγμής εκείνης πορίσματά της, ώστε 

δεν υπάρχει λόγος να προσάγονται τα αποτελέσματα της εξέτασης στο 

ακροατήριο και να θίγονται έτσι τα δικαιώματα υπεράσπισης του 

κατηγορουμένου· το συμφέρον της ολότητας για την εξιχνίαση των 
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εγκλημάτων προηγείται του ατομικού συμφέροντος και δικαιολογεί 

ορισμένες επεμβάσεις στην αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ατόμου. 

Στις ΗΠΑ η μάχη φαίνεται πως έχει κερδηθεί υπέρ της 

χρησιμοποίησης πολυγράφου στην ποινική δίκη. Ύστερα από την πρώτη 

(1923) απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου η οποία είχε αποκρούσει τον 

πολυγράφο, ως απαράδεκτο μέσο απόδειξης (με την ουσιαστική 

αιτιολογία ότι δεν είχε γίνει σε ικανοποιητικό βαθμό αποδεκτός από τους 

αρμόδιους επιστήμονες), δύο κατοπινές (1972) αποφάσεις πολιτειακών 

δικαστηρίων δέχτηκαν τα αποτελέσματά του (εφόσον η εξέταση είχε γίνει 

με τη συναίνεση του κατηγορουμένου) ως παραδεκτές αποδείξεις σε 

αντίστοιχες ποινικές δίκες. 

Το 1957, μάλιστα, έγινε στην Washington η τέταρτη ετήσια 

συνάντηση των μελών της «Αμερικανικής Ακαδημίας Εξεταστών δια 

Πολυγράφου», όπου υιοθετήθηκε «διακήρυξη αγώνων», αναφορικά με 

τις δοκιμασίες με πολυγράφο, που θίγει βασικά προβλήματά τους. 

Στη χώρα μας, όπως και σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, η 

χρησιμοποίηση ανιχνευτών του ψεύδους στην ποινική δίκη ορθά 

αποκρούεται από την επιστήμη. Υιοθετώντας τη θέση της επιστήμης, ο 

Έλληνας νομοθέτης χαρακτήρισε ρητά τη χρησιμοποίηση ανιχνευτών του 

ψεύδους (αλλιώς: «ανιχνευτών της αλήθειας») ως προσβολή της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμωρούμενη υπό τους όρους του άρθρου 

137Α§3 ΠΚ (όπως διατυπώθηκε από το ν. 1500/1984 για τον ποινικό 

κολασμό των βασανιστηρίων). 
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3. 

Πως  αντιμετωπίζεται  η  χρήση  

του  ανιχνευτή  ψεύδους  στο  ποινικό  δίκαιο  

 

 

Δεν αποτελεί αρχή του ποινικού δικονομικού δικαίου η αναζήτηση 

της αλήθειας με οποιοδήποτε τίμημα. Έτσι, η απόσπαση της ομολογίας 

του κατηγορουμένου με βασανιστήρια όχι μόνο απαγορεύεται, όχι μόνο 

οφείλει να τιμωρείται ως βαριά αυτοτελής αξιόποινη πράξη, αλλά 

προσάπτει όνειδος σε εκείνους που την επιδιώκουν6. 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(Άρθρο 5), η Σύμβαση της Ρώμης (Άρθρο 3), το Σύνταγμά μας (Άρθρο 

7§2), καταδικάζουν τα βασανιστήρια και κάνουν επιβεβλημένη τη βαριά 

τιμώρησή τους, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η προσβολή από αυτά 

(εκτός από άλλα έννομα αγαθά, όπως η υγεία και η προσωπική 

ελευθερία) ιδιαίτερα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στην εισαγωγή 

ειδικών ποινικών προβλέψεων προχώρησε ήδη από το 1984 ο νομοθέτης 

μας (ν. 1500/1984) με την προσθήκη στον Ποινικό Κώδικα των άρθρων 

137Α-137Δ7. 

Ως προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θεωρούνται ιδίως 

(άρθρο 137Α§3 εδ. β΄ ΠΚ) η χρησιμοποίηση ανιχνευτή αλήθειας. 

Επίσης – σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 7Σ – 

απαγορεύεται απόλυτα να χρησιμοποιηθεί ως ανακριτική μέθοδος για 

την απόκτηση μιας προσωπικής κατάθεσης κατηγορουμένου, μάρτυρα ή 

πραγματογνώμονα, κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 

δηλαδή επεμβάσεις που δεν επιφέρουν βλάβη της υγείας ή δεν αποτελούν 

                                            
6. Νικ. Κ. Ανδρουλάκης, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, σελ. 174-175. 

7. Αργυρίου Καρρά, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, σελ. 373. 
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άσκηση ψυχολογικής βίας, αλλά δεν παύουν να θίγουν τον πυρήνα της 

ανθρώπινης ύπαρξης, όπως π.χ. απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση 

ή χρησιμοποίηση διαφόρων συσκευών ανακάλυψης της αλήθειας. 

Συνεπώς και όταν ακόμα ο κατηγορούμενος λειτουργεί ως 

αποδεικτικό μέσο, όντας κατά την αναφορά αυτή αντικείμενο της 

ποινικής δίκης, δεν παύει ποτέ να είναι προεχόντως υποκείμενό της, 

πρόσωπο και όχι πράγμα προσιτό σε κάθε είδους χειρισμό. Και όταν 

ακόμα επιτρέπεται να θιγεί η ελευθερία του, επ’ουδενί λόγω είναι 

επιτρεπτή η προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς του. Αυτό που 

μπορεί, επομένως, να επιδιωχθεί, είναι μόνο η προσωπική του κατάθεση· 

αντίθετα κάθε προσπάθεια καθυπόταξής του, και πέρα από τον καθαυτό 

βασανισμό, και απόσπασης έτσι μιας «αποπροσωποποιημένης», 

εκβιασθείσας «ομολογίας» είναι απολύτως απαράδεκτη. 

 

Σχετική ρύθμιση στον Γερμανικό Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

§ 136α γερμ ΠΚΔ: 

Ι. Η ελευθερία της βουλητικής απόφασης και της βουλητικής 

ενέργειας του κατηγορουμένου απαγορεύεται να θιγεί με κακοποίηση, 

καταπόνηση, επέμβαση στο σώμα, χορήγηση φαρμάκων, βασανισμό, 

εξαπάτηση ή ύπνωση. Εξαναγκασμός επιτρέπεται τότε μόνο να ασκηθεί, 

όταν τον συγχωρεί το ποινικό δικονομικό δίκαιο. Η απειλή με μέτρο 

απαράδεκτο κατά τις διατάξεις του τελευταίου και η υπόσχεση οφέλους 

που δεν προβλέπεται από το νόμο απαγορεύεται. 

ΙΙ. Τα μέτρα που επηρεάζουν τη μνήμη ή την ικανότητα αντίληψης 

είναι ανεπίτρεπτα. 

ΙΙΙ. Η απαγόρευση των εδαφίων 1 και 2 ισχύει ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη συναίνεσης του κατηγορουμένου. Οι καταθέσεις που πάρθηκαν 

κατά παράβαση της απαγόρευσης αυτής δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιηθούν ακόμα κι αν ο κατηγορούμενος συναινεί σ’αυτό. 
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Κατά τον Νικ. Κ. Ανδρουλάκη, στη ρύθμιση της διάταξης της § 

136α του γερμ ΚΠΔ στο εδάφιο Ι, όπου αναφέρεται ότι απαγορεύεται να 

θιγεί η ελευθερία της βουλητικής απόφασης και της βουλητικής ενέργειας 

του κατηγορουμένου με επέμβαση στο σώμα, υπάγεται και η 

χρησιμοποίηση του «ανιχνευτή αλήθειας» ή «πολυγράφου» (Lie detector, 

Lügendetektor) με τη χρήση του οποίου συνάγονται συμπεράσματα για 

την αξιοπιστία της κατάθεσης. 

Η χρησιμοποίηση του ανιχνευτή αλήθειας είναι ήδη αξιόποινη 

σύμφωνα με το (προστεθέν με το άρθρο 1 ν. 1500/1984) άρθρο 137Α§3 

ΠΚ. 
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4. 

Οι  ρυθμίσεις  του  άρθρου  7§2Σ  /  Ψυχολογική  Βία  

 

 

Άσκηση ψυχολογικής βίας αποτελεί κάθε είδους εκβιασμός, έστω κι 

αν δεν εκπληρώνει τις εννοιολογικές προϋποθέσεις των βασανιστηρίων, 

της σωματικής κακώσεως ή της βλάβης της υγείας. Αρκεί η απόπειρα 

κρατικών οργάνων, με την απειλή δυσμενών συνεπειών, να επιβάλουν 

στον θιγόμενο μια συμπεριφορά που δεν επιτάσσει ο (σύμφωνος με το Σ) 

νόμος. 

Ψυχολογική βία αποτελεί και η εκ μέρους των κρατικών οργάνων 

παραβίαση, διερεύνηση και νομική αξιολόγηση του υποσυνείδητου 

κόσμου του ανθρώπου. 

Εδώ ανήκει η χρησιμοποίηση του ανιχνευτή ψεύδους, που 

καταγράφει τις υποσυνείδητες ψυχικές εκδηλώσεις βάσει των μεταβολών 

της αναπνοής, του σφυγμού, της ιδρώσεως, των κινήσεων των βλεφάρων 

κλπ., η οποία απαγορεύεται και τιμωρείται στο άρθρο 137Α§3 εδ. 2 ΠΚ8. 

Η παρ. 2 του άρθρου 7 Συντάγματος απαγορεύει γενικά τα 

βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση 

ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, τόσο ως ποινή όσο και με κάθε άλλη μορφή (π.χ. 

ανακριτικής μεθόδου)9. 

Η διάταξη του άρθρου 7§2Σ τελεί σε άμεση σχέση με τη θεμελιώδη 

αρχή του άρθρου 2§1Σ. Γι’αυτό απαγορεύεται να ληφθεί υπόψη 

                                            
8. Lie detector. Η απόδοση του διεθνώς γνωστού αυτού όρου ως «ανιχνευτής αλήθειας» 

στο α. 137Α§3 εδ. 2 ΠΚ είναι αδόκιμη, γιατί ανιχνεύεται το ψεύδος και όχι η αλήθεια. 
Το πιθανότερο είναι ότι ο νομοθέτης, για άλλη μια φορά, προτίμησε μια αδόκιμη 
έκφραση από τη χρησιμοποίηση μιας λέξεως που την κατατάσσει στην καθαρεύουσα. 

9. Το ανεπίτρεπτο του ανιχνευτή ψεύδους δέχεται ήδη από 30 και πλέον χρόνια το 
γερμανικό Ακυρωτικό ΒGHStS, 332. 
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ομολογία ή άλλο αποδεικτικό μέσο που αποκτήθηκε με κάποιον από τους 

αναφερόμενους στο άρθρο 7§2Σ τρόπους. Τη συνταγματική επιταγή για 

(ποινική) τιμώρησή τους υλοποίησε ο κοινός νομοθέτης θεσπίζοντας τα 

άρθρα 137Α, 137Β, 137Γ και 137Δ ΠΚ με το ν. 1500/1984. Εξάλλου με το 

ν. 1782/1988 κυρώθηκε η διεθνής σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και 

άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 

τιμωρίας και με το ν. 1949/1991 η αντίστοιχη ευρωπαϊκή σύμβαση (πρβλ. 

και άρθρα 3 ΕΣΔΑ και 7 ΔΣΑΠΔ)10. 

 

                                            
10. Π.Δ. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, σελ. 208. 

Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, σελ. 110, 115, 228-229, 245. 
Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος, Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου ΙΙΙ, σελ. 976, 985. 
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5. 

Η χρήση του ανιχνευτή ψεύδους συνιστά προσβολή της αρχής της 

αξίας του ανθρώπου και της ελευθερίας της συνείδησής του 

 

 

Το άρθρο 2§1Σ καθιερώνει ως «πρωταρχική υποχρέωση της 

Πολιτείας» το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου. Ο 

νομοθέτης αντιλαμβάνεται την αξία του ανθρώπου ως μια θεμελιώδη 

αρχή. 

Το περιεχόμενο της αρχής έγκειται κυρίως στην απαίτηση να μην 

υποβιβάζεται ο άνθρωπος, ο κάθε συγκεκριμένος άνθρωπος, σε 

αντικείμενο, σε άλλο μέσο για την εξυπηρέτηση οποιωνδήποτε σκοπών σε 

αντικαταστατό τελικά μέγεθος. 

Από το συνδυασμό των άρθρων 2§1 και 7§2Σ μπορεί να συναχθεί 

μια καταρχήν απαγόρευση διείσδυσης στο forum internum του ατόμου 

και καταναγκαστικής διερεύνησης του ενδιάθετου φρονήματός του, ιδίως 

με τη χρήση μεθόδων όπως ο «ορός της αλήθειας» (ναρκοανάλυση), ο 

ανιχνευτής ψεύδους κλπ. Πολύ περισσότερο αντίκειται στις ίδιες 

διατάξεις οποιαδήποτε προσπάθεια καταναγκαστικής αλλαγής του 

ενδιάθετου φρονήματος, μέσω της υποβολής του ατόμου σε καθεστώς 

πειθαρχημένης διαβίωσης με παράλληλο συνεχή «βομβαρδισμό» του με 

συγκεκριμένα μηνύματα πολιτικού, ιδεολογικού, θρησκευτικού κλπ. 

περιεχομένου («πλύση εγκεφάλου»). Αυτή η εσωτερική ελευθερία της 

συνείδησης είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ιδιότητα του ανθρώπου 

ως έλλογου όντος, το σεβασμό της ιδιαιτερότητάς του και τον μη 

υποβιβασμό του σε αντικείμενο. 

Το Σύνταγμα δεν περιλαμβάνει γενική διάταξη, που να 

κατοχυρώνει την ελευθερία της συνείδησης, αλλά αναφέρεται ειδικά 

μόνο στην ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης. Η έλλειψη γενικής 
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διάταξης δεν σημαίνει, ότι προστατεύεται μόνο η θρησκευτική και όχι 

γενικότερα η συνείδηση του ανθρώπου. Η προστασία της ανθρώπινης 

συνείδησης προκύπτει από αυτή την ίδια την προστασία της ανθρώπινης 

αξίας (άρθρο 2§1Σ) από την οποία προκύπτει η προστασία της 

πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου. Προκύπτει επίσης από το άρθρο 

14§1Σ που κατοχυρώνει την ελευθερία έκφρασης και διάδοσης των ιδεών. 

Αναγκαία συνέπεια της ελευθερίας των ιδεών είναι η ελευθερία 

συνείδησης ή ελευθερία των πεποιθήσεων. Εφόσον δηλαδή το Σύνταγμα 

προστατεύει αντικειμενικά την ελευθερία των ιδεών αναγκαία 

προστατεύει τη συνείδηση ενός εκάστου. 
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6. 

Η  απαγόρευση  των  παράνομων  αποδεικτικών  μέσων  

 

 

Η νέα παράγραφος 3 του άρθρου 19Σ θα πρέπει να γίνει αντιληπτή 

ως μερική έκφραση της γενικής αρχής σύμφωνα με την οποία 

απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί με 

αντισυνταγματικό τρόπο, αφού άλλωστε και στη σχετική συζήτηση στη Ζ΄ 

Αναθεωρητική Βουλή έγινε λόγος γενικά για «παράνομα αποδεικτικά 

μέσα». Έτσι απαγορεύεται η χρήση όχι μόνο όσων αποδεικτικών μέσων 

έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση των άρθρων 9, 9Α και 19, αλλά και 

όσων αποκτώνται κατά παράβαση της υποχρέωσης της Πολιτείας να 

σέβεται την αξία του ανθρώπου (άρθρο 2§1Σ) και των εξειδικεύσεών της, 

ιδίως στα άρθρα 7§2 και 5§2Σ. Κι αυτό διότι είναι προφανές ότι π.χ. η 

απόφαση ομολογίας από κρατούμενο με βασανιστήρια ή ενδεχομένως, 

στο μέλλον, με βιοϊατρική επέμβαση για την καταγραφή της μνήμης του 

(!), έχει μεγαλύτερη απαξία, από την οπτική γωνία της προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου συνολικά, από κάθε άλλη μορφή 

αντισυνταγματικής απόκτησης αποδεικτικών στοιχείων. 

Η ανεπιφύλακτη και απόλυτη διατύπωση της νέας παραγράφου 3 

του άρθρου 19Σ καταδεικνύει ότι ο αναθεωρητικός νομοθέτης δεν θέλησε 

εξαιρέσεις από τον κανόνα της απαγόρευσης της χρήσης 

αντισυνταγματικών αποδεικτικών μέσων. Δεν φαίνεται έτσι να 

υφίσταται έδαφος για σταθμίσεις, σε περίπτωση σύγκρουσης προς άλλα 

συνταγματικά δικαιώματα, ενώ η απαγόρευση είναι άμεσα εφαρμόσιμη 

και παραμερίζει κάθε αντίθετη διάταξη νόμου. 
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7. 

Απαγόρευση των βασανιστηρίων και προστασία της ελευθερίας της σκέψεως, 

της εκφράσεως και της συνειδήσεως, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 

 

 

Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων11

Η απαγόρευση των βασανιστηρίων αποτελεί κανόνα του εθιμικού 

διεθνούς δικαίου, κατ’άλλους μάλιστα κανόνα ius cogens, με την έννοια 

ότι σε καμία περίπτωση δεν επιδέχεται παρεκκλίσεις. 

Το άρθρο 7 ΔΣΑΠ ορίζει επίσης ότι «ουδείς υποβάλλεται χωρίς την 

ελεύθερη συναίνεσή του σε ιατρική ή επιστημονική θεραπεία». Λόγω 

γενικότητας όμως, δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της 

βιοηθικής. 

Ελευθερία σκέψεως και συνειδήσεως (ά. 18 ΔΣΑΠ)

Τα άρθρα 18 και 19 είναι τόσο γενναιόδωρα ως προς τα 

δικαιώματα της ψυχής του ανθρώπου, ώστε θα φανταζόταν κανείς ότι τα 

τόσα αυταρχικά καθεστώτα που συνθέτουν το σύγχρονο κόσμο θα 

δίσταζαν να μετάσχουν στο ΔΣΑΠ εκ μόνου του λόγου ότι αντικειμενικά 

αδυνατούν να εκπληρώσουν τα οριζόμενα περί ελευθερίας της σκέψεως, 

συνειδήσεως, γνώμης και εκφράσεως. Και όμως, αθρόα είναι, η 

συμμετοχή των κρατών στο Σύμφωνο και η συναφής ανελέητη 

παραβίαση της πεμπτουσίας των δικαιωμάτων. Οι ελευθερίες αυτές είναι 

απόλυτες. 

Ελευθερία γνώμης και έκφρασης (ά. 19 ΔΣΑΠ)

Τα άρθρα 18-19 διακρίνουν μεταξύ «σκέψεως» (Thought) και 

«γνώμης» (Opinion). Το άρθρο 19§1 υπογραμμίζει κατά τρόπο λιτό· τον 

                                            
11. Εμμανουήλ Ρούκουνας, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σελ. 81-82, 

90-92, 138-139, 179-180, 183. 
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απόλυτο χαρακτήρα της ελευθερίας γνώμης, στην οποία αποκλείεται 

κάθε «παρέμβαση, ανάμειξη» (interference), είτε από την Πολιτεία είτε 

από ιδιώτες. 

Η ελευθερία της εκφράσεως κατ’άρθρο 19§2 περιλαμβάνει την 

ελευθερία αναζητήσεως, λήψεως και μεταδόσεως πληροφοριών πάσης 

φύσεως, με κάθε μέσο, προφορικό, γραπτό, ηλεκτρονικό και μάλιστα 

χωρίς κανένα εδαφικό περιορισμό. Είναι ελευθερία με διεθνείς 

διαστάσεις («ανεξαρτήτως συνόρων»). 

Περιορισμοί στην άσκηση της ελευθερίας της εκφράσεως 

επιτρέπονται εφόσον είναι απαραίτητοι και ορίζονται «δια νόμου», για 

το σεβασμό των δικαιωμάτων και της υπολήψεως του πλησίον ή για την 

προστασία της δημόσιας τάξης, ηθικής και υγείας. 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

– Άρθρο 3: Απαγόρευση βασανισμών, ανθρώπινης ή εξευτελιστικής μεταχεί-

ρισης ή ποινής. 

Με τις λέξεις «ουδείς επιτρέπεται να υποβληθεί» το άρθρο 3 

στοιχειοθετεί ατομικό δικαίωμα κατά των βασανισμών και της 

απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή ποινής. Οι 3 έννοιες 

αναφέρονται ισοδύναμα και η απαγόρευση που απευθύνεται στα όργανα 

του κράτους, δεν επιδέχεται παρεκκλίσεις, ούτε όταν συντρέχει 

περίπτωση «κινδύνου απειλούντος τη ζωή του έθνους». 

Το άρθρο 3 προστατεύει ένα από τα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

– Άρθρο 9: ελευθερία της σκέψεως, της συνειδήσεως και της θρησκείας. 

Συνιστά ατομικό δικαίωμα των φυσικών προσώπων, με την έννοια 

ότι δεν καλύπτει ομάδες ή νομικά πρόσωπα. 

Η σκέψη και η συνείδηση είναι απόλυτα ελεύθερες, δεν 

επιδέχονται κανένα περιορισμό ή κάμψη, γιατί αλλιώς διακυβεύεται η 
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ενόραση που κλείνει μέσα του ο καθένας μας για τον κόσμο. Είναι σαν 

να μπαίνουν ξένοι πίσω από τα μάτια μας. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Καθηγητής Φ. Βεγλερής «η επέμβαση στις ενδόμυχες λειτουργίες 

του στοχασμού και της πίστεως είναι το αλάνθαστο στοιχείο της τυραννίας». 

– Άρθρο 10: Ελευθερία της εκφράσεως. 

Εξασφαλίζεται από τη διττή έννοια της ελευθερίας της γνώμης και 

της ελευθερίας αναζητήσεως, λήψεως και μεταδόσεως πληροφοριών ή 

ιδεών χωρίς την παρέμβαση των δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. 
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8. 

Νομολογία  

 

 

Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών 

Απόφαση 93/2002 

Χρήση της επιστημονικής μεθόδου των Ενδογενών Γνωστικών Προ-

κλητών Δυναμικών για απόδειξη της αθωότητας του κατηγορουμένου12. 

 

[ Προεισαγωγική παρατήρηση: Με τις δημοσιευόμενες αποφάσεις 

του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών σε μια από τις 

σημαντικότερες δίκες, που διεξήχθησαν στα ελληνικά δικαστήρια, 

γίνεται για πρώτη φορά δεκτή η χρήση της επιστημονικής μεθόδου των 

Ενδογενών Γνωστικών Προκλητών Δυναμικών στην ποινική δίκη. Η 

αποδοχή ή μη της συγκεκριμένης επιστημονικής μεθόδου και των 

πορισμάτων της ως αποδεικτικού μέσου στην ποινική δίκη προκάλεσε 

διχογνωμία και διχοστασία και έγινε αντικείμενο έντονης συζήτησης. 

Από την υπεράσπιση του κατηγορουμένου τονίσθηκε ότι η 

εφαρμογή της συγκεκριμένης επιστημονικής μεθόδου αποτελεί 

υπερασπιστικό δικαίωμα του κατηγορουμένου και δεν προσβάλλει την 

αξιοπρέπειά του, εφόσον γίνεται με τη συναίνεσή του, ο κατηγορούμενος 

έχει δικαίωμα να εφαρμοσθεί η μέθοδος και να επιτραπεί η εξέτασή του 

από ειδικούς επιστήμονες, όταν είναι κρατούμενος, διότι, αλλιώς, 

αποστερείται ενός σημαντικού μέσου για την απόδειξη της αθωότητάς 

του, γεγονός που παραβιάζει κατάφωρα τα δικαιώματα υπεράσπισής 

του, και ότι η μέθοδος αυτή είναι επιστημονικά έγκυρη και πλήρως 

                                            
12. Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, Τεύχη 2Β·3, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2003, Έτος 

4ο, σελ. 185-188. 
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αξιόπιστη, εφαρμόζεται σε άλλες χώρες και δεν ταυτίζεται με τη μέθοδο 

του «ανιχνευτή αλήθειας». 

Από την πολιτική αγωγή υποστηρίχθηκε ότι η εφαρμογή της 

μεθόδου απαγορεύεται, διότι η μέθοδος του «ανιχνευτή αλήθειας» 

απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί, στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης 

τάξης αποτελεί βασανιστήριο, και δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε και με 

τη συναίνεση του κατηγορουμένου. 

Το Δικαστήριο έκανε δεκτές τις απόψεις της υπεράσπισης του 

κατηγορουμένου και πλήρως αποδεκτό το αίτημα της υπεράσπισης, 

επέτρεψε τη χρήση της επιστημονικής μεθόδου και αξιοποίησε τα 

πορίσματά της ως αποδεικτικό μέσο. 

Λόγω της μείζονος σπουδαιότητος του ζητήματος, τόσο σε επίπεδο 

δικαστηριακής πράξης όσο και σε επιστημονικό επίπεδο, παρατίθενται οι 

απόψεις, που υποστηρίχθηκαν, όπως καταγράφονται στα πρακτικά της 

δίκης, και η απόφαση του Δικαστηρίου ]. 

 

 

Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών 

Αποφάσεις: 37-44/2002, 47/2002, 59/2002, 73/2002, 81/2002, 

84/2002, 86-88/2002, 93/2002, 128/2002, 140/2002, 141-

144/2002, 161/2002, 164/2002, 165/2002, 170/2002, 173/2002, 

174/2002, 175/2002, 187/2002, 190/2002, 191/2002, 202/2002, 

209/2002, 230/2002, 231/2002, 245α-245β/2002, 311/2002, 

312/2002, 312α/2002, 313-316/2002. 

Πρόεδρος Πλημμελειοδικών Ι. Ξηροτύρης 

Πλημμελειοδίκες Β. Μουράτογλου, Ξ. Στρατηδάκη 

Αναπληρωματική Πλημμελειοδίκης Α. Βελισσαράτου 

Εισαγγελέας Δ. Ζαχαρόπουλος 
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Δικηγόροι Φ. Ραγκούσης, Μ. Δημητρακόπουλος, 

Α. Λυκουρέζος, Β. Δημακόπουλος, 

Χ. Λυκούδης, Π. Π. Μαχάς, Ζ. Σαλού-

στρος, Α. Βουλγαράκης, Γ. Τσόλλιας, 

Α. Αντωνόπουλος, Χ. Μυλωνόπουλος, 

Α. Κούγιας, Π. Βεζυρέας, Σ. Μέτσιος, 

Ν. Σταυρίδης. 

 

Ο κ. Φραγκίσκος Ραγκούσης, συνήγορος υπεράσπισης του 

αθωωθέντος κατηγορουμένου Θ.Κ., υπέβαλε εγγράφως προς το 

Δικαστήριο το ακόλουθο αίτημα για τη διενέργεια εξέτασης του 

κατηγορουμένου με τη μέθοδο των Ενδογενών-Γνωστικών Προκλητών 

Δυναμικών, το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου δεκτό από το ΜΟΔ με τη 

δημοσιευόμενη παρακάτω υπ’αριθμ. 93/2002 απόφασή του: 

[ Απόσπασμα από τα πρακτικά της δίκης ]: 

Δια του κ. Εισαγγελέως έδρας του Δικαστηρίου. 

Με την υπ’αριθμ. [...] διάταξη του κ. Εισαγγελέως Εφετών διαβιβάστηκε 

προς το Τμήμα ΜΟΕ-ΜΟΔ της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών το υπ’αριθμ. [...] 

έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τα συνημμένα 

έγγραφα και κατά τη διατύπωση της ανωτέρω διατάξεως του κ. Εισαγγελέως 

Εφετών «μεταξύ των οποίων η από 31-10-2001 φερόμενη (χωρίς υπογραφή) 

αίτηση θεραπείας του κατηγορουμένου Θ.Κ., προκειμένου να συσχετισθούν όλα 

τα έγγραφα στη σχετική δικογραφία, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα να 

αποφασίσει το Δικαστήριο. Στο παρόν στάδιο απαραδέκτως προβάλλεται το αίτημά 

του, αν υποτεθεί ότι αυτό είναι νόμιμο, γιατί η ανάκριση έχει περατωθεί και το 

αίτημα συνίσταται σε διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, δηλαδή ανακριτικής 

πράξης». 

Προκειμένου να σχηματίσει το Δικαστήριό Σας πλήρη εικόνα διότι τόση 

ήτο η σπουδή του Υπουργείου, να αποφύγει να απαντήσει επί της ουσίας, ώστε 
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απέστειλε στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών τμήμα της αιτήσεώς μας 

ανυπόγραφο, προφανώς εφ’απλού ή φωτοτυπία, χωρίς καμία συνοχή και τμήμα 

μόνο των υποβληθέντων με την αίτησή μας συνοδευτικών εγγράφων. Γι’αυτό το 

λόγο παραθέτουμε κατά λέξη την υποβληθείσα με αρ. πρωτ. [...] αίτηση θεραπείας 

μας προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης: 

Ενώπιον του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης 

Αίτηση Θεραπείας 

Θ.Κ. του Γ., κατοίκου Αθηνών, οδός Σ. αρ. [...], και τώρα κρατουμένου 

στη Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού. 

Κύριε Υπουργέ, 

[...] Κανείς δεν φταίει, ούτε ζητώ ευθύνες από κανέναν γιατί έστω και 

άθελά μου μπλέχθηκα στη δίνη ενός αποτρόπαιου εγκλήματος (υπόθεση Ν.-Κ.) 

στο οποίο καμία συμμετοχή δεν είχα και είμαι παντελώς ΑΘΩΟΣ. Γι’αυτό το 

λόγο είμαι προσωρινά κρατούμενος και αναμένω χωρίς διαμαρτυρία την ημέρα 

του Δικαστηρίου μου, που έχει ορισθεί στις 23-01-2002. Είναι άδικο όμως να μου 

στερούν το δικαίωμα να αποδείξω την αθωότητά μου, όταν τα πάντα έκανα για τη 

διαλεύκανση του στυγερού αυτού εγκλήματος. 

[...] Ειδικότερα: Την 11-09-2001 υπέβαλα στο Συμβούλιο της Φυλακής 

Κορυδαλλού δια του κ. Διευθυντή αίτημα που έχει κατά λέξη: 

«Λαμβάνω την τιμή να Σας αναφέρω ότι με το υπ’αριθμ. 2114/1999 

Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο επικυρώθηκε με 

το υπ’αριθμ. 1752 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, παραπέμπομαι 

ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών στις 23-01-2002 να δικασθώ 

για τις πράξεις που μου αποδίδονται ειδικότερα στο ανωτέρω Βούλευμα. Επειδή 

κατά την Ποινική Διαδικασία επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικών μέσων 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 179 ΚΠΔ, τα δε αποδεικτικά μέσα 

αναφέρονται ενδεικτικά στη διάταξη του άρθρου 178 ΚΠΔ, επιθυμώ προς 

απόδειξη της Αληθείας να υποβληθώ με απόλυτα ελεγχόμενο επιστημονικό τρόπο 
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στη Διαδικασία της ανίχνευσης της Αλήθειας με τη μέθοδο των Ενδογενών-

Γνωστικών Προκλητών Δυναμικών, υπό τον επιστημονικό έλεγχο του 

Πανεπιστημίου (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Ψυχολογίας) από το 

Εργαστήριο Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς, υπό τη διεύθυνση του 

Καθηγητή της Ψυχιατρικής κ. (...) προκειμένου εν συνεχεία τα αποτελέσματα της 

μεθόδου αυτής να τα υποβάλω ενώπιον των φυσικών μου δικαστών και να 

εκτιμηθούν ελεύθερα κατά την αρχή της Ηθικής Απόδειξης, προτείνοντας 

κατ’άρθρο 203 ΚΠΔ τους συμμετέχοντες στη διαδικασία Ψυχιάτρους ως μάρτυρες 

με ειδικές γνώσεις. Επειδή οι διατάξεις του άρθρου 137Α ΠΚ έχουν σαν σκοπό 

την προστασία προσώπων από σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς 

τους, περίπτωση και προϋποθέσεις που δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου για την 

εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

Παρακαλώ να διατάξετε, όπως επιτραπεί στον Καθηγητή κ. (...), Διευθυντή 

Εργαστηρίου Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς, Λειτουργική Υπομονάδα 

Κλινικών Νευροεπιστημών, και στη συνεργάτη του κ. (...), Λέκτορα Κλινικής 

Νευροψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, όπως με επισκεφθούν στις Δικαστικές 

Φυλακές Κορυδαλλού όσες φορές απαιτείται προκειμένου να υποβληθώ στην 

ανίχνευση ψεύδους με τη μέθοδο των Ενδογενών-Γνωστικών Προκλητών 

Δυναμικών που έχει επιλεγεί από την επιστημονική ομάδα ως η πιο ενδεδειγμένη 

ανάμεσα στις άλλες μεθόδους (Ορός της Αλήθειας, Κλινική Ύπνωση, Μέθοδος 

του Πολυγράφου)». 

Την 13-10-2001 μου επιδόθηκε η από 10-10-2001 απάντηση του 

Υπουργείου που έχει κατά λέξη: 

«Θέμα: Αίτημα κρατουμένου για υποβολή σε εξέταση ανίχνευσης ψεύδους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα: 

"Απαγορεύεται η διενέργεια οποιωνδήποτε ιατρικών ή άλλων συναφών 

πειραμάτων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ή ψυχική υγεία ή 

προσβάλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του κρατουμένου, ακόμα και 

αν ο ίδιος συναινεί στη διεξαγωγή τους". Στο δε άρθρο 137Α παρ. 3 εδ. δεύτερο 

στοιχ. α΄ ΠΚ ρητώς αναφέρεται ως προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας η 
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χρησιμοποίηση ανιχνευτή αλήθειας. Επομένως, εφόσον ο αιτών έχει την ιδιότητα 

του "κρατουμένου", απαγορεύεται η εφαρμογή σε αυτόν ψυχοφυσιολογικών-

νευροψυχολογικών μεθόδων ανίχνευσης ψεύδους, λαμβανομένου υπόψη και του 

ότι στην Ελλάδα δεν έχει εφαρμοσθεί αυτή η μέθοδος και είναι άγνωστες οι 

συνέπειές της. Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη πράξη ενταχθεί στην 

ανακριτική διαδικασία, αρμόδια να αποφασίσει θα είναι η δικαστική Αρχή. Ο 

Γενικός Γραμματέας». 

[...] Η απάντηση αυτή, όπως προανέφερα, υπερακοντίζει τα όρια της 

νομικής λογικής. Κατ’αρχάς τα συνοδευτικά της αιτήσεώς μου έγγραφα φαίνεται 

ότι δεν έτυχαν ούτε απλής αναγνώσεως, αλλιώς δεν δικαιολογείται Καθηγηταί 

Πανεπιστημίου να αναλύουν τη μέθοδο αυτή, που χρησιμοποιείται σε ΗΠΑ και 

Ευρώπη και να τυγχάνω τέτοιας απάντησης. 

Ακόμα η επίκληση του άρθρου 29 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα 

ουδόλως σχετίζεται με την υπόθεσή μου. Πράγματι, παλαιότερα σε ανελεύθερα 

καθεστώτα, αλλά πιθανώς και σήμερα, χρησιμοποιούντο με τη θέλησή τους 

κρατούμενοι ως πειραματόζωα προκειμένου να δοκιμασθεί κάποιο φάρμακο πριν 

κυκλοφορήσει ή υπεβάλλοντο σε ιατρικές επεμβάσεις για να τύχουν ευνοϊκής 

μεταχείρισης. Τι σχέση μπορεί, όμως, να έχει η επιστημονική αυτή μέθοδος που 

αναγνωρίζεται από τη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ με την αναγραφόμενη στο 

Σωφρονιστικό Κώδικα απαγόρευση; 

Αλλά εκεί που πραγματικά είναι να απορεί κανείς είναι η επίκληση, για τη 

στήριξη της απόρριψης, του άρθρου 137Α του Ποινικού Κώδικα περί προσβολής 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει 

υπερασπιστικά την απάντηση του κ. Γενικού Γραμματέα, όταν πρόκειται χωρίς τη 

βούλησή του να υποβληθεί σε εξετάσεις αίματος ή λήψεως DNA με τον 

πρόσφατο αντιτρομοκρατικό νόμο, αφού άμεσα αυτές οι εξετάσεις και βαίνουν 

προς ανίχνευση της αλήθειας και παρά τη θέληση των υπόπτων διενεργούνται. 

Ακόμα θα μπορούσε να υπενθυμίσει κάποιος καλόπιστος ότι 

εγκατεστάθησαν σε διάφορες φυλακές της χώρας μηχανήματα ανιχνεύσεως 

λήψεως ναρκωτικών ουσιών από κρατουμένους που είχαν λάβει άδεια. Με την 
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επιστροφή τους στη φυλακή υποβάλλονται στον ανιχνευτή αυτόν για να 

διαπιστωθεί αν κατά την άδειά τους είχαν λάβει ναρκωτικές ουσίες. Αυτή η 

μέθοδος, και μάλιστα δημιουργούν παράνομα συνθήκες και αίτια δυσμενούς 

μεταχείρισης των κρατουμένων που υποβάλλονται σε ανιχνευτή αλήθειας με την 

απαγόρευση χορήγησης αδειών στο μέλλον; Δύο μέτρα λοιπόν και δύο σταθμά για 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Αλλά και ο τρίτος ισχυρισμός πραγματικά με γεμίζει θλίψη και 

προβληματισμό διότι απορρίπτει την εφαρμογή της μεθόδου αυτής 

"λαμβανομένου υπόψη και του ότι στην Ελλάδα δεν έχει εφαρμοσθεί αυτή η 

μέθοδος και είναι άγνωστες οι συνέπειές της". Δηλαδή, αν είχε εφαρμοσθεί, θα 

μπορούσε να μας επιτραπεί; Μα εφαρμόζεται από επιστημονική ομάδα του 

Πανεπιστημίου για τον έλεγχο θετικής σκέψης κλπ. Βέβαια αξίζει κανείς να 

παρατηρήσει πως ό,τι δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα είναι μακριά από τη 

σύγχρονη σκέψη και το δημοκρατικό προσανατολισμό. 

Όμως, κ. Υπουργέ, η μέθοδος των Ενδογενών-Γνωστικών Προκλητών 

Δυναμικών, που ζητάμε και ειδικότερα αναλύεται με τα συνημμένα στην παρούσα 

έγγραφα στοιχεία, ούτε πείραμα είναι, ούτε θέτει κατ’ελάχιστο σε κίνδυνο την 

ψυχική και σωματική υγεία κανενός ανθρώπου. Αναλογικά θα μπορούσα να 

ζητήσω από τον Διευθυντή των Φυλακών να επιτρέψει σε έναν καρδιολόγο ή 

πνευμονολόγο να με εξετάσει. Αυτό ακριβώς είναι μια ιατρική εξέταση από ομάδα 

Καθηγητών του Πανεπιστημίου με μηχάνημα που έχει το Πανεπιστήμιο και με 

έξοδά μου. 

Κύριε Υπουργέ, 

Επειδή η μέθοδος αυτή είναι απόλυτα επιστημονικά ελεγμένη. Επειδή 

κανέναν κίνδυνο δεν δημιουργεί στην ψυχική και σωματική μου υγεία. Επειδή 

δηλώνω ότι με τη βούλησή μου γίνεται και δεν προσβάλλει την αξιοπρέπειά μου, 

αλλά αντίθετα πιθανώς να βοηθήσει στην αθώωσή μου από τις βαρύτατες 

κατηγορίες της συναυτουργίας σε δύο ανθρωποκτονίες, κατηγορίες που πράγματι 

προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μου από πλευράς σταθμίσεως του εννόμου αγαθού. 
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Επειδή το Σύνταγμα της Ελλάδος έχει αναγάγει σε πρωταρχική υποχρέωση της 

Πολιτείας το σεβασμό και την προστασία της ανθρώπινης προσωπικότητας, 

δεδομένου ότι με αυστηρές και ρητά διατυπούμενες διατάξεις (άρθρα 2, 5, 7) 

καθιερώνει την απόλυτη και χωρίς διάκριση προστασία των παραπάνω ατομικών 

και κοινωνικών δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου που βρίσκεται μέσα στο χώρο 

της Ελληνικής Επικράτειας. 

Επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας περιέχει διατάξεις που στοχεύουν 

και συντελούν αποτελεσματικά στη διεξαγωγή μιας "δίκαιης δίκης". Επειδή με το 

άρθρο 177 ΚΠΔ εγκαθιδρύεται η αρχή της ηθικής απόδειξης. Επειδή στο άρθρο 

178 του ΚΠΔ τα αποδεικτικά μέσα αναφέρονται ενδεικτικά και όχι ως numerous 

clausus. Επειδή στο άρθρο 179 ΚΠΔ ορίζεται ότι στην ποινική διαδικασία 

επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικών μέσων. Επειδή η συγκεκριμένη ιατρική 

εξέταση ουδεμία δέσμευση αποτελεί για τον ποινικό δικαστή, αλλά εκτιμάται 

ελευθέρως, όπως και τα λοιπά μέσα αποδείξεως σύμφωνα με το άρθρο 177 ΚΠΔ. 

Επειδή από τα προσαγόμενα και επικαλούμενα έγγραφα πλήρως 

αποδεικνύεται η βασιμότητα και η νομιμότητα του αιτήματός μου. Επειδή με 

εμπιστοσύνη στην κρίση Σας υποβάλλω την παρούσα αίτηση θεραπείας. 

Παρακαλώ να διατάξετε την ικανοποίηση του αιτήματός μου, προκειμένου να μου 

επιτραπεί με έξοδά μου να υποβληθώ στη μέθοδο των Ενδογενών-Γνωστικών 

Προκλητών Δυναμικών. 

Όπως καταδεικνύεται από τη σύγκριση του περιεχομένου των δύο ανωτέρω 

εγγράφων προκύπτει με σαφήνεια η πλήρης σύγχυση που επικρατεί επί του 

αιτήματος και κατανοήσεως του περιεχομένου του. Ουδέποτε ζήτησα ή ζητώ τη 

διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αλλά απλά να επιτραπεί η είσοδος δύο ιατρών 

με το μηχάνημα, προκειμένου να υποβληθώ στην εξέταση. 

Επειδή κατά την αρχή της ηθικής απόδειξης ή της ελεύθερης εκτίμησης 

των αποδείξεων που καθιερώνεται στο άρθρο 177 ΚΠΔ ο ποινικός δικαστής δεν 

δεσμεύεται από νομικούς κανόνες αναφορικά με τη βαρύτητα των αποδεικτικών 

μέσων, αλλά αποφασίζει κατά την πεποίθησή του ακολουθώντας τη φωνή της 
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συνειδήσεώς του. Δεν ισχύει έτσι στην ποινική δίκη η θεωρία των "νομικών 

αποδείξεων", που ισχύει στην πολιτική δίκη, ότι δηλαδή κάθε αποδεικτικό μέσο 

έχει από τη Δικονομία αντίστοιχη αξία και βάρος. Παράλληλα στην ποινική δίκη 

δεν ισχύει το βάρος απόδειξης των διαδίκων. Επιμέρους στοιχείο της αρχής της 

ηθικής απόδειξης είναι η αρχή του απεριορίστου των αποδεικτικών μέσων. Η 

αρχή αυτή θεσμοθετήθηκε για να δοθεί η δυνατότητα στον ποινικό δικαστή να 

χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο είναι κατάλληλο και πρόσφορο για 

την ανακάλυψη της ουσιαστικής αλήθειας. Το μέσο αυτό αρκεί να μην 

απαγορεύεται από το νόμο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί παράνομο 

αποδεικτικό μέσο, που αποκτήθηκε με τρόπο που δεν συμφωνεί με το νόμο, 

πάσχει από απόλυτη aκυρότητα. Η ακυρότητα είναι απόλυτη, γιατί προσβάλλεται 

το δικαίωμα του κατηγορουμένου για δίκαιη δίκη, σύμφωνα με τα άρθρα 177 και 

178 ΚΠΔ. 

Παρακαλώ όπως με παρεμπίπτουσα απόφασή Σας επιτραπεί στον 

Καθηγητή κ. (...), Διευθυντή Εργαστηρίου Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς, 

και στην κ. (...), Λέκτορα Κλινικής Νευροψυχολογίας, όπως με επισκεφθούν στις 

Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού και σε ημέρες και ώρες που δεν θα αποτελέσει 

κώλυμα για τις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου Σας, προκειμένου να υποβληθώ 

στην ανίχνευση ψεύδους με τη μέθοδο των Ενδογενών-Γνωστικών Προκλητών 

Δυναμικών. 

[...] [ Απόσπασμα από τα πρακτικά της δίκης ]: 

Ο Εισαγγελέας, αφού πήρε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να 

απορριφθούν ως ουσία και νόμω αβάσιμα τα αιτήματα των κατηγορουμένων Π.Κ. 

και Θ.Κ. και Μ.Χ. για διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης με τη 

μέθοδο ανίχνευσης ψεύδους ή αλήθειας (μέθοδο προκλητών δυναμικών), εφόσον 

είναι απαγορευμένες οι μέθοδοι ανίχνευσης ψεύδους ή αλήθειας, ως 

βασανιστήρια, που προσβάλλουν την προσωπικότητα ακόμα και με τη θέληση του 

φορέα, κατά τον Ποινικό Κώδικα και τη Δικονομία (διάταξη δημοσίας τάξεως). 

Να μην επιτραπεί η είσοδος στις φυλακές των ιατρών που διενεργούν τη μέθοδο. 
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Να μη γίνει δεκτό ούτε το έγγραφο-πραγματογνωμοσύνη του κατηγορουμένου 

Δ.Κ., ως μη αξιολογήσιμο. 

Ο συνήγορος της Πολιτικής Αγωγής κ. Χρίστος Μυλωνόπουλος, αφού 

πήρε το λόγο από τον Πρόεδρο, συντάχθηκε με την πρόταση του Εισαγγελέα, 

εφόσον είναι απαγορευμένες οι μέθοδοι του πολυγράφου και ανίχνευσης 

αλήθειας, ως βασανιστήρια και προσβολές της προσωπικότητας, και η μέθοδος 

των προκλητών δυναμικών σε πειραματικό στάδιο παρ’όλο που αυτή η μέθοδος 

δεν προσβάλλει την προσωπικότητα αλλά δεν είναι νομικώς ορθή. Παραβιάζει το 

δικαίωμα σιωπής του κατηγορουμένου. 

[...] Ο συνήγορος της Πολιτικής Αγωγής κ. Αλέξης Κούγιας, αφού πήρε 

το λόγο από τον Πρόεδρο, συντάχθηκε με την πρόταση του Εισαγγελέα, 

προσθέτοντας ότι κατά τα άρθρα 177, 178, 179 ΚΠΔ, επιτρέπονται όλα τα νόμιμα 

αποδεικτικά μέσα. Δεν εντάσσεται η μέθοδος στα άρθρα 183, 184,185, 186 ΚΠΔ. 

Δεν θεωρείται ως πραγματογνώμων ο Καθηγητής Ν. εφόσον δεν βρίσκεται στον 

πίνακα πραγματογμωμόνων [...]. 

Ο συνήγορος υπεράσπισης κ. Φ. Ραγκούσης, αφού έλαβε το λόγο από τον 

Πρόεδρο, δήλωσε ότι εμμένουν στο αίτημά τους. Η μέθοδος δεν έχει σχέση με τον 

πολυγράφο. Είναι αδιάψευστη, διότι φωτογραφίζει τα τμήματα του εγκεφάλου 

από τα συγκεκριμένα σημεία που απαντά ο εξεταζόμενος. Ευχήθηκε να 

παρευρίσκετο κάποιος από τη σύνθεση του Δικαστηρίου κατά την εξέταση. Είναι 

ένα μέσο απόδειξης σε δίκαιη δίκη κατά την αρχή της ισότητας των όπλων. 

Εφόσον ο κατηγορούμενος Δ.Κ. είχε τη δυνατότητα να υποβληθεί σε τέτοια 

εξέταση, θα πρέπει να δοθεί η ίδια δυνατότητα και στο Θ.Κ. [...]. 

 

 

Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών 

Απόφαση 93/2002 

 

[ Σύνοψη: Γίνεται δεκτό το αίτημα για υποβολή σε εξέταση με τη 

μέθοδο των Ενδογενών-Γνωστικών Προκλητών Δυναμικών και γενικά σε 
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οποιαδήποτε ιατρική εξέταση επιθυμούν οι κατηγορούμενοι. – 

Επιτρέπεται από το Δικαστήριο η επίσκεψη στις Φυλακές ιατρών της 

αρεσκείας και της απόλυτης επιλογής των κατηγορουμένων. ] 

«[...] Πρέπει να γίνουν δεκτά τα σχετικά αιτήματα των κατηγορουμένων 

Κ. (εν μέρει) και Θ.Κ. (εν όλω), προκειμένου να υποβληθούν σε οποιαδήποτε 

ιατρική εξέταση επιθυμούν. Προς το σκοπό αυτό, επιτρέπεται η επίσκεψη στις 

Φυλακές, που κρατούνται, ιατρών της αρεσκείας τους και της απόλυτης επιλογής 

τους. Για τους λόγους αυτούς [...]». 

Δέχεται, εν μέρει, αίτημα κατηγορουμένου Π.Κ. και, εν όλω, 

κατηγορουμένου Θ.Κ. και επιτρέπει επίσκεψη στις Φυλακές που 

κρατούνται, ιατρών της αρεσκείας τους, προκειμένου να υποβληθούν σε 

οποιαδήποτε ιατρική εξέταση επιθυμούν. 
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9. 

Περίληψη  – Summary 

 

 

Περίληψη 

Η χρήση της συσκευής του ανιχνευτή ψεύδους συμβάλλει στη 

διάγνωση της αλήθειας των ισχυρισμών του κατηγορουμένου ή μάρτυρα. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα μέσο που δύναται να αποκαλύψει την ενοχή ή 

την αθωότητα του κατηγορουμένου. Σε αυτό ακριβώς το σημείο 

διαφαίνεται η χρησιμότητά του. Ωστόσο, η εφαρμογή του αντίκειται στη 

διάταξη του άρθρου 137Α§3 εδ. β΄ ΠΚ, το οποίο την απαγορεύει ρητά. 

Επίσης, προσκρούει στα άρθρα 2§1, 7§2 και 14§1Σ, καθώς προσβάλλει 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία της συνειδήσεως, της σκέψεως 

και της εκφράσεως του ανθρώπου. Συνεπώς, καθίσταται φανερό ότι η 

ελληνική έννομη τάξη αποδοκιμάζει τη χρήση της συσκευής του 

ανιχνευτή ψεύδους, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα το Μικτό Ορκωτό 

Δικαστήριο Αθηνών σε μια από τις σημαντικότερες δίκες των Ελληνικών 

Δικαστηρίων έγινε για πρώτη φορά δεκτή η χρήση της επιστημονικής 

μεθόδου των Ενδογενών Γνωστικών Προκλητών Δυναμικών στην ποινική 

δίκη. 

 

Summary 

The use of the lie detector contributes to diagnose the truth of the 

accused or witness’s pleadings. It’s about a means that is capable of 

disclosing the guilt or the innocence of the accused. At this point exactly 

its utility is revealed. Nevertheless, its application contravenes the 

article 137A§3 section b of the Penal Code, which incapacitates the lie 

detector. Furthermore, it contravenes the articles 2§1, 7§2 and 14§1 of the 

Constitution, as it infringes upon human dignity, freedom of conscience, 
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freedom of thought and expression. Consequently, it is obvious that the 

Greek Law and Order disapproves of the use of the lie detector: although 

recently the Mixed Jury of Athens accepted it as admissible evidence for 

the first time, in one of the most important trials of the Greek Courts. 
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