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όταν ο ευνουχισµός είναι εθελοντικός ή όταν πρόκειται 
για χηµική θεραπεία που µπορεί ανά πάσα στιγµή να δια-
κοπεί το θέµα είναι διαφορετικό. Όσον αφορά την Ρωσία, 
τον Φεβρουάριο του 2012 ψηφίστηκε νόµος που επιτρέ-
πει την καταδίκη σε χηµικό ευνουχισµό παιδόφιλων που 
κρίνονται ένοχοι για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδι-
ών µικρότερων των 14 ετών (τον Μάιο του 2011 ο χηµι-
κός ευνουχισµός είχε προταθεί «σε εθελοντική βάση»). 
Για να καταδικαστεί ο δράστης ενός σεξουαλικού εγκλή-
µατος σε χηµικό ευνουχισµό το δικαστήριο πρέπει να ζη-
τήσει τη γνωµάτευση εµπειρογνωµόνων, ενώ ο ίδιος νό-
µος προβλέπει επίσης ποινή ισόβιας κάθειρξης για όσους 
υποτροπιάζουν. Στατιστικά, το 2010 διαπράχθηκαν στη 
Ρωσία περισσότερα από 9.500 σεξουαλικά εγκλήµατα σε 
βάρος ανηλίκων. Επιπλέον, στη Νότια Κορέα ο χηµικός 
ευνουχισµός εφαρµόστηκε πρόσφατα, για πρώτη φορά, 
συγκεκριµένα στον 45χρονο Παρκ, ο οποίος έχει κατα-
δικαστεί για τέσσερις βιασµούς/απόπειρες βιασµού παι-
διών ηλικίας κάτω των 13 ετών κατά το διάστηµα 1984-
2002, βάση νόµου που ψηφίστηκε το 2010 και προβλέπει 
το χηµικό ευνουχισµό σε όσους καταδικάζονται για βια-
σµό ανηλίκων. Η Νότια Κορέα ήταν η πρώτη χώρα της 
Ασίας, η οποία θέσπισε την νοµοθεσία αυτή που επιτρέ-
πει την εφαρµογή της πρακτικής του χηµικού ευνουχι-
σµού σε όσους έχουν καταδικαστεί για παιδεραστία και 
αφορά εκείνους που θεωρείται ότι µπορεί να επαναλά-
βουν την συγκεκριµένη πράξη. 

Αναφορικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πολωνία 
έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θέσπισε τον υπο-
χρεωτικό χηµικό ευνουχισµό σε άτοµα τα οποία εµπλέ-
κονται σε εγκλήµατα παιδεραστίας και αιµοµιξίας. Ειδι-
κότερα, άτοµο που καταδικάζεται για βιασµό ανηλίκου 
κάτω των 15 ετών ή ενός µέλους της οικογένειάς του, 
θα υποβάλλεται υποχρεωτικά σε φαρµακευτική θερα-
πεία και ψυχοθεραπεία, προκειµένου να κατασταλούν 
οι σεξουαλικές του ορµές, παράλληλα µε την ποινή φυ-
λάκισης που θα εκτίει. Αφορµή για τη νοµοθετική αυτή 
τροποποίηση (η οποία υπερψηφίστηκε από 400 βουλευ-
τές και καταψηφίστηκε µόνο από έναν), ήταν η υπόθε-
ση ενός 45χρονου άνδρα ο οποίος κρατούσε φυλακισµέ-
νη και βίαζε επί έξι χρόνια την 21χρονη πλέον κόρη του. 
Στη Γερµανία, η πρακτική του χηµικού ευνουχισµού 
ακολουθείται σε «εθελοντική βάση» από τουλάχιστον πέ-
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Ο ευνουχισµός, ως µέθοδος αποκατάστασης και 
επανένταξης στην κοινωνία ατόµων τα οποία έχουν δι-
απράξει κατά συρροή σεξουαλικά αδικήµατα όπως βι-
ασµούς και ασέλγεια σε ανηλίκους, διχάζει την Ευρώ-
πη δεδοµένου ότι ως ποινική αντιµετώπιση, πάντα στα 
πλαίσια µιας κοινωνίας µε δηµοκρατικό υπόβαθρο, εγεί-
ρει έντονα ζητήµατα ηθικής. Είναι φανερό ότι όλο και 
περισσότερες χώρες υιοθετούν τον «χηµικό ευνουχι-
σµό», την χορήγηση δηλαδή φαρµάκων µε στόχο τη µεί-
ωση της λίµπιντο και της σεξουαλικής δραστηριότητας 
σε άτοµα τα οποία έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω 
αδικήµατα, µέθοδος που δεν είναι µεν καινούργια, άρχισε 
δε να χρησιµοποιείται µόλις τα τελευταία χρόνια, τουλά-
χιστον όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικα-
σία του χηµικού ευνουχισµού διαφέρει από τον αντίστοι-
χο χειρουργικό, όπου οι όρχεις αφαιρούνται µέσω τοµής 
στο σώµα (ορχεκτοµή). Στο «χηµικό ευνουχισµό» χορη-
γείται στον δράστη σεξουαλικών εγκληµάτων το «Depo-
Provera», ένα γυναικείο αντισυλληπτικό που κόβει εξ’ 
ολοκλήρου την παραγωγή της τεστοστερόνης και µειώ-
νει κατά πολύ τη σεξουαλική επιθυµία. Μόλις σταµατή-
σει η φαρµακευτική αγωγή η λίµπιντο επανέρχεται. Και 
οι δύο µορφές ευνουχισµού υποτίθεται ότι µειώνουν ση-
µαντικά τις σεξουαλικές ορέξεις του ατόµου-δράστη σε-
ξουαλικών εγκληµάτων, όσον αφορά δε την αποτελεσµα-
τικότητά τους, ο φυσικός ευνουχισµός θεωρείται πολύ 
πιο αποτελεσµατικός σε σχέση µε τον χηµικό. Μια µε-
λέτη 900 σεξουαλικών παραβατών που έγινε στη ∆ανία 
το 1960 έδειξε ότι τα επίπεδα υποτροπιασµού µειώθηκαν 
από 80% σε 2,3% µετά την ορχεκτοµή. Στην Τσεχία κα-
νένα από τα περίπου 100 άτοµα που έχουν υποστεί φυσι-
κό ευνουχισµό δεν υποτροπίασε. 

Η πρακτική του χηµικού ευνουχισµού και της ορ-
χεκτοµής εφαρµόζεται ήδη εδώ και αρκετό καιρό στις 
ΗΠΑ σε τουλάχιστον 8 πολιτείες (µεταξύ αυτών και η 
Φλώριδα, η Καλιφόρνια και το Τέξας). Στην Καλιφόρνια 
επιβάλλεται ο χηµικός ευνουχισµός σε όσους αποφυλα-
κισµένους παιδεραστές έχουν υποτροπιάσει, µε την πα-
ράλληλη δυνατότητα, εφόσον το επιθυµούν, να ζητή-
σουν και ορχεκτοµή, ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί ότι το 
1985 το Ανώτατο ∆ικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι η κα-
ταναγκαστική ορχεκτοµή, στον βαθµό που είναι µη ανα-
στρέψιµη, συνιστά «απάνθρωπη τιµωρία», εν τούτοις 
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ντε καταδικασθέντες για σεξουαλικά εγκλήµατα κάθε χρό-
νο, µε αντάλλαγµα την µείωση των ποινών τους και την 
βελτίωση των συνθηκών κράτησής τους. Στη Γαλλία εξε-
τάζεται το ενδεχόµενο να γίνει υποχρεωτικός ο χηµικός ευ-
νουχισµός (µέχρι σήµερα προβλέπεται µόνο αν τον ζητήσει 
το ίδιο το άτοµο), ενώ και στην Ισπανία έχει τεθεί το θέµα 
της υιοθέτησης του χηµικού ευνουχισµού έπειτα από µια 
πρόσφατη περίπτωση όπου καταδικασθείς για παιδεραστία, 
µόλις αποφυλακίστηκε, ασέλγησε σε ένα άλλο παιδί και µε-
τά το δολοφόνησε. Επιπλέον στην Αγγλία, µέσα στο 2012, 
εκατό βρετανοί παιδόφιλοι, έγκλειστοι στη φυλακή Γουά-
τον του Νότιγχαµ, συναίνεσαν ώστε να υποβληθούν σε χη-
µικό ευνουχισµό στο πλαίσιο ενός προγράµµατος µε στόχο 
την µείωση των πιθανοτήτων διάπραξης, από αυτούς, νέων 
σεξουαλικών εγκληµάτων.

Εάν υποτεθεί ότι η υιοθέτηση της πρακτικής του χηµι-
κού ευνουχισµού εδράζεται στο αίτηµα της κοινωνίας για 
ασφάλεια, ιδίως µε βάση το στατιστικό δεδοµένο της ύπαρ-
ξης πολύ µεγάλων πιθανοτήτων τέλεσης νέων σεξουαλι-
κών εγκληµάτων από τους ίδιους παραβάτες (για παράδειγ-
µα παιδεραστές) µετά την αποφυλάκισή τους, δεν γίνεται 
να µην υπάρχει και ο αντίστοιχος αντίλογος περί δικαιω-
µάτων του παραβάτη καθώς και το ερώτηµα του εάν είναι 
ουσιαστικά αποτελεσµατική η εν λόγω πρακτική, εάν µπο-
ρεί δηλαδή να οδηγήσει σε κάποιο θετικό αποτέλεσµα και 
δεν είναι απλά ένα τέχνασµα νοµιµοποίησης ενός «ακρω-
τηριασµού» που, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα γινόταν ποτέ 
αποδεκτός ως ποινή. Στον αντίποδα λοιπόν των ανωτέρω 
χωρών που έχουν επιτρέψει νοµοθετικά την εφαρµογή της 
πρακτικής του χηµικού ευνουχισµού βρίσκεται η Κύπρος. 
Ειδικότερα, η Κυπριακή Επιτροπή Βιοηθικής, το 2010 το-
ποθετήθηκε επίσηµα επί του θέµατος υποστηρίζοντας ότι η 
µέθοδος αυτή δεν ενδείκνυται αφού «ο φαρµακευτικός ευ-
νουχισµός, παρόλο που έχει εφαρµοστεί σε κάποιες χώρες 
σε µείωση ή σε αντικατάσταση της ποινής της φυλάκισης, 
επισύρει σοβαρά βιοηθικά ζητήµατα ως προς την αποτε-
λεσµατικότητά του, τις βραχυπρόθεσµες και µακροχρόνι-
ες επιπτώσεις στην υγεία του ατόµου, την παραβίαση της 
ακεραιότητας και αξιοπρέπειας του ατόµου του πυρήνα δη-
λαδή των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την 
έλλειψη συνειδητής συγκατάθεσης και ουσιαστικής εµπλο-
κής του ατόµου στη βελτίωση της συµπεριφοράς του».
 Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βα-
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σανιστηρίων (European Committee for the Prevention 
of Torture ή ECPT) µε έκθεσή της, θεωρεί «υποτιµη-
τική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» την χρήση της 
µεθόδου αυτής ως µέσο σωφρονισµού των εγκληµα-
τιών σεξουαλικών παραπτωµάτων κάνοντας λόγο για 
«ανυπολόγιστες και µη-αναστρέψιµες συνέπειες στη 
φυσιολογία του ατόµου που υφίσταται τη διαδικα-
σία αυτή», αν και παραδέχεται πως από τους 104 αν-
θρώπους που δέχτηκαν την αγωγή αυτή στο διάστηµα 
1970-1980, µόνο το 3% εξ’ αυτών διέπραξαν ξανά κά-
ποιο σεξουαλικό έγκληµα. Ωστόσο, οι γερµανικές Αρ-
χές, στις οποίες υποβλήθηκε η ανωτέρω έκθεση, δεν 
θεωρούν το «χηµικό ευνουχισµό» ως τιµωρία, εκτιµώ-
ντας πως «βοηθάει στη θεραπεία ή έστω στη µερική 
ανακούφιση των ανθρώπων µε αφύσικη σεξουαλική 
ορµή». Επιπλέον, οι επικριτές του µέτρου εστιάζουν 
την επιχειρηµατολογία τους και στο γεγονός ότι µέ-
τρα τέτοιου είδους µπορεί να οδηγήσουν στον προ-
σανατολισµό της κοινωνίας προς την ευγονική. ∆εν 
είναι τυχαίο άλλωστε το ότι ο ευνουχισµός στη Γερ-
µανία καθιερώθηκε µε ναζιστικό νόµο του 1933, ενώ 
πολλές φορές στις ΗΠΑ ακροδεξιές οργανώσεις έχουν 
ζητήσει την εφαρµογή του για την αντιµετώπιση των 
«πρωτόγονων παρορµήσεων της µαύρης φυλής». 

Σε κάθε περίπτωση, ο χηµικός ευνουχισµός (αλλά 
και η ορχεκτοµή) δεν αποτελεί καινούργια πρακτική 
δεδοµένου ότι οι µέθοδοι καταστολής των σεξουαλι-
κών ορµών είναι γνωστές από τη δεκαετία του 1950 
και χρησιµοποιούνται ευρέως σε πολλές δυτικές χώ-
ρες ως επιλογή που δίνεται στους καταδικασµένους 
για να αποφύγουν τη µακροχρόνια κάθειρξη. Το ερώ-
τηµα είναι εάν όντως αποτελεί ένα τελεσφόρο µέτρο 
αφενός για την προστασία µιας ευπαθούς οµάδας της 
κοινωνίας (παιδιά) από τον κίνδυνο να αποτελέσουν 
τα νέα θύµατα αποφυλακισθέντων εγκληµατιών σε-
ξουαλικών αδικηµάτων, αφετέρου για τον σωφρονι-
σµό και την ιατρική αποκατάσταση των ίδιων των 
δραστών ώστε και οι τελευταίοι να µπορέσουν, µετά 
την έκτιση της ποινής τους, να ενσωµατωθούν εκ νέ-
ου στο κοινωνικό περιβάλλον του οποίου την διατά-
ραξη προκάλεσαν µε τις πράξεις τους.  
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