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Η έννοια της αστυνόμευσης 
πριν τον Διαφωτισμό. 

Ιστορικά, η ύπαρξη αστυνομικών ή 
έστω οιονεί αστυνομικών θεσμών συνι-
στά καθολικό γνώρισμα των ανθρώπινων 
κοινωνιών. Η σύσταση όμως σωμάτων με 
κατευθυντήριες γραμμές την προστασία 
του πολιτεύματος από κάθε επιβουλή και 
παράλληλα τη διασφάλιση της απόλαυσης 
των άτομικών δικαιωμάτων των πολιτών 
αποτελεί γέννημα και παρακαταθήκη των 
ιδεών του Διαφωτισμού και κυρίως της 
πιο πανηγυρικής διακήρυξής τους στην αν-
θρωπότητα, της Γαλλικής Επανάστασης. 

Οι ιδέες του Διαφωτισμού ξεπέρασαν τα 
ευρωπαϊκά σύνορα και διαδόθηκαν σε όλη 
την υφήλιο. Μέχρι τότε τα «αστυνομικά» 
καθήκοντα εκτελούνταν από ένα πλήθος 
παραγόντων. Η ειδοποιός διαφορά όμως 
στην άσκηση των καθηκόντων τους ήταν ο 
χαρακτήρας και η κατεύθυνση των δράσε-
ων που αναλάμβαναν. Επιδίωξή τους ήταν 
ο απόλυτος έλεγχος κάθε δραστηριότητας 
εκ μέρους του ηγεμόνα, μέσω των ανθρώ-

πων του, με στόχο την εδραίωση και την 
κατά το δυνατό ενδυνάμωση και επέκταση 
της ισχύος του. 

Πριν από τη Γαλλική Επανάσταση δεν 
υπήρχαν πολίτες αλλά υπήκοοι και στην 
Ευρώπη, ακόμα και στις ισχυρές μοναρ-
χίες, η εξουσία ήταν κατακερματισμένη σε 
ένα σύστημα υποτελών, αλλά αυτοτελών, 
ευγενών οι οποίοι ενεργούσαν εν ονόματι 
του μονάρχη, κατά κανόνα κινούμενοι από 
ταπεινά ελατήρια. 

Το κράτος ταυτιζόταν με το μονάρχη, ο 
οποίος ήταν πηγή κάθε δικαίου και κάθε 
διοικητικής αρχής και η εξουσία του είχε 
θεϊκή προέλευση (Rex Lex)1. Η παροιμιώ-
δης φράση “L’état c’est moi” (Το κράτος εί-
μαι εγώ), που αποδίδεται στον Λουδοβίκο 
ΙΔ’ (Louis XIV, 1638-1715), όσο αλαζονική 
και αν ακούγεται, ήταν χαρακτηριστική της 
νοοτροπίας διακυβέρνησης για πολλούς 
αιώνες. Όλος ο «κρατικός μηχανισμός» 
ήταν ένα corpus στη διάθεση του ηγεμόνα 
που σκοπούσε στη διατήρηση, αν όχι στην 
επαύξηση, της ισχύος του. 

Συχνά, κυρίως στις πόλεις, οι κοινωνί-
ες ήταν διαιρεμένες και οργανωμένες σε 
σώματα. Έτσι πολλά διοικητικά και δικα-
στικά καθήκοντα είχαν ανατεθεί στα σώ-
ματα αυτά2. Για παράδειγμα, εμπορικές συ-
ντεχνίες έθεταν πολύ αυστηρούς όρους σε 
όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων τους 
και ήταν εξουσιοδοτημένες να λαμβάνουν, 
πέρα από ελεγκτικά ακόμα και κυρωτικά 
μέτρα για να τους κατοχυρώσουν. Τα πε-
ριθώρια και η έκταση λήψης των μέτρων 
αυτών τελούσαν υπό την αναβλητική αίρε-
ση της έγκρισης του ηγεμόνα, ο οποίος με 
τον τρόπο αυτό χορηγούσε το απαραίτητο 
κύρος στους ενδιαφερόμενους, τους έδινε 
ισχύ και ταυτόχρονα εξασφάλιζε την υπα-
κοή τους και τις προσόδους που τον ενδι-
έφεραν. 

Τα διάφορα επίπεδα δικαιοδοσίας, ιδι-
αίτερα όσον αφορά στην απονομή της δι-
καιοσύνης και στην είσπραξη των φόρων, 
γίνονταν συχνά αντικείμενο συνδιαλλαγής 
και η παραχώρησή τους δημιουργούσε δε-
σμούς πίστης και πελατείας. Τα παραχω-
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ρητικά διατάγματα περιέβαλλαν τις συνή-
θεις αυθαιρεσίες των αποδεκτών τους με 
τον απαραίτητο μανδύα νομιμότητας και εν 
ανάγκη, χάρη και στη βοήθεια μιας στρατι-
ωτικής φρουράς, έκαμπταν κάθε αντίστα-
ση των υπηκόων. 

Οι επικράτειες, συχνά, διαιρούνταν σε 
χωροδεσποτείες στις οποίες επιλέγονταν 
ευγενείς με δικαιώματα την απονομή της 
δικαιοσύνης και της τήρησης της τάξης για 
τους κατοίκους3. Μόνο που τήρηση της τά-
ξης ουσιαστικά σήμαινε καταστολή σε κάθε 
ανυπακοή έναντι της βούλησης του χωρο-
δεσπότη και απονομή δικαιοσύνης σήμαινε 
τιμωρία για τον ίδιο λόγο. 

Ακόμα και όταν ο Τσάρος Ιβάν ο Τρο-
μερός (1530-1584) δημιούργησε ένα μυ-
στικό αστυνομικό σώμα, την Οπρίτσνινα 
(1565-1572), με το οποίο άσκησε τρομο-
κρατία σε βάρος των βογιάρων, ευγενών 
της παλαιάς αριστοκρατίας4, το έκανε έχο-
ντας υποψίες για προδοσία από μέρους 
τους και η οργάνωση αυτή είχε προφανώς 
χαρακτήρα πολιτικής μυστικής υπηρεσίας 
πληροφοριών. 

Εν κατακλείδι, η έννοια της αστυνό-
μευσης, ως υπάλληλη του Δικαίου και του 
Κράτους, χαρακτηριζόταν από την ίδια φι-
λοσοφία: ήταν θεραπαινίδα του απόλυτου 
μονάρχη. 

Η επίδραση του Ουμανισμού 
και της Μεταρρύθμισης

Από την εποχή της Αναγέννησης, εί-
χε αρχίσει σταδιακά να διαμορφώνεται μια 
«αιρετική» άποψη σε σχέση με την παρα-
δοσιακή φιλοσοφία και αντίληψη του κρά-
τους και του δικαίου, με την αρωγή και των 
διδαχών της μεσαιωνικής Εκκλησίας. Το 
«ως εν ουρανώ και επί της γης» ερμηνευ-
όταν με το απλοϊκό, αλλά βολικό, νοητικό 
σχήμα: ένα υπέρτατο Ον (Θεός) στη Βασι-
λεία των Ουρανών και αντίστοιχα μια υπέρ-
τατη Αρχή στη Χώρα (Βασιλιάς). 

Με το πέρασμα του χρόνου, τα δοκί-
μια πολιτικής φιλοσοφίας άρχισαν να αμφι-
σβητούν τη θεϊκή καταγωγή της απόλυτης 
ισχύος του ηγεμόνα. Μέσα σε έναν αιώνα 
από την περιγραφή του αμοραλιστή Ηγε-
μόνα του Μακιαβέλι5 δεν άργησαν να εμ-
φανιστούν πραγματείες που επιχειρούσαν 
να ορίσουν την καινοφανή έννοια της κα-
λής διακυβέρνησης εισάγοντας το στοιχείο 
της ηθικής στην πολιτική συμπεριφορά. Η 
θρησκευτική δικαιολόγηση της απόλυτης 
εξουσίας άρχισε να αμφισβητείται, επικου-
ρούσης και της Μεταρρύθμισης. 

Έχει υποστηριχθεί ότι η επικράτηση 
της Μεταρρύθμισης στα γερμανικά κρατί-
δια μετά τον Τριακονταετή Πόλεμο (1618-
1648) οδήγησε στην ανετότερη παρέμβαση 
της κοσμικής εξουσίας σε όλους τους το-
μείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής κα-
λύπτοντας το κενό της έως τότε καθηγε-
σίας του Πάπα6. Η ολοένα και εντονότε-
ρη παρέμβαση της εξουσίας στη ρύθμι-
ση ενός σταδιακά διευρυνόμενου φάσμα-
τος της ζωής του ανθρώπου, με στόχο τον 
έλεγχο και τη ρύθμιση της παραγωγής και 
την αύξηση του πλούτου προκειμένου να 
εξασφαλιστεί σταθερή χρηματοδότηση των 
αυξημένων σε οικονομικούς πόρους απαι-
τήσεων του πολέμου, οδήγησε νομοτελει-
ακά στον πληθωρισμό των ρυθμιστικών 
(αστυνομικών) διαταγμάτων και στην οικο-
δόμηση ελεγκτικών – αστυνομικών μηχα-
νισμών7. 

Στη συνέχεια διατυπώθηκαν θεωρίες 
περί κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ του 
κυβερνήτη και του λαού. Ο Χομπς περι-
έγραψε ότι το κράτος έχει το μονοπώλιο 
της βίας και της απόλυτης εξουσίας και το 
ασκεί υπέρ της διατήρησης της κοινωνι-
κής ειρήνης αναλαμβάνοντας την προστα-
σία των πολιτών μέσω του στρατού και της 
αστυνομίας8. Ο Λοκ προχώρησε τη σκέψη 
του Χομπς σε πιο φιλελεύθερο επίπεδο, δι-
καιολογώντας της αντίσταση σε τυχόν αυ-
θαιρεσία της εξουσίας9, ενώ ακόμα ένα βή-
μα πιο πέρα προχώρησε ο Ρουσσώ, θε-
ωρώντας τους εκπροσώπους της εκτελε-
στικής εξουσίας όχι αφέντες αλλά υπαλλή-
λους του λαού10. Λίγο νωρίτερα, είχε προ-
ηγηθεί ο Μοντεσκιέ, ο οποίος περιέγραψε 
την ανάγκη της τριμερούς διάκρισης των 
εξουσιών, σε εκτελεστική, νομοθετική και 
δικαστική, προκειμένου να αποφεύγεται η 
υπερβολική συσσώρευση δύναμης11. Εφε-
ξής, η ελέω Θεού άσκηση εξουσίας θα έχα-
νε τη θέση της από το δόγμα εκείνο, σύμ-

φωνα με το οποίο «πηγή των εξουσιών εί-
ναι ο λαός». 

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, τα μηνύματα 
των απαιτήσεων των καιρών είχαν, εν μέ-
ρει, ληφθεί και είχαν διαμορφώσει μια σει-
ρά από «πεφωτισμένες δεσποτείες», σε μια 
προσπάθεια ανάσχεσης της τάσης του φι-
λελευθερισμού. Όμως, οι περιορισμένες 
μεταρρυθμίσεις, που προώθησαν, δεν κα-
τόρθωσαν, τελικά, να υπερκεράσουν την 
αντίσταση των κατεστημένων συμφερό-
ντων12. 

Η αρχή, όμως, είχε γίνει στη Μ.Βρετα-
νία, στη χώρα όπου θεμελιώθηκαν πολλές 
συνταγματικές αρχές και που, παραδόξως, 
ακόμα και σήμερα δεν διαθέτει Σύνταγμα! 
Εκεί, η αρχή της εγγύησης των ατομικών 
ελευθεριών των Βρετανών πολιτών κατέ-
στη θεμελιώδης από μια σειρά συνταγμα-
τικών κειμένων, όπως η περίφημη Magna 
Carta (1215), με την οποία ο βασιλιάς είχε 
υποχρεωθεί να απεμπολήσει την απόλυ-
τη και ανεξέλεγκτη εξουσία του υπέρ των 
ελευθεριών των πολιτών του, εξασφαλί-
ζοντας στην πραγματικότητα, τα προνό-
μια της βρετανικής αριστοκρατίας. Ο Νό-
μος περί Προσωπικής Ασφάλειας (Habeas 
Corpus Act, 1679), για την προστασία των 
πολιτών από την παράνομη κράτηση, και 
ο Χάρτης των Δικαιωμάτων (Bill of Rights, 
1689), που καθόρισε τα όρια της βασιλι-
κής εξουσίας και το πεδίο δράσης του κοι-
νοβουλευτισμού13. Μαζί με την εξαγωγή 
της Βιομηχανικής Επανάστασης τελικά η 
Μ.Βρετανία εξήγαγε στη Γαλλία και τις επα-
ναστατικές φιλοσοφικές της ιδέες14. 

Η Γαλλική Επανάσταση, η αρχή 
της ισότητας και η έννοια της 
Δημόσιας Δύναμης

Ενώ, όμως, στη Μ.Βρετανία η αριστο-
κρατία συμμετείχε στον πλουτισμό, στη 
Γαλλία περιχαρακώθηκε στις παλιές της 
δομές και τελικά αμφισβητήθηκε από την 
ανερχόμενη και εξαιρετικά δυναμική αστι-
κή τάξη15. 

Το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστα-
σης σηματοδότησε την αρχή του τέλους για 
τα παλαιά καθεστώτα. Παρότι η Διακήρυ-
ξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του 
πολίτη (Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen, 26.08.1789) ήταν ένα μανι-
φέστο κατά της ιεραρχικής κοινωνίας των 
προνομίων των ευγενών αλλά όχι και μα-
νιφέστο υπέρ της δημοκρατικής κοινωνίας 
ή υπέρ της κοινωνικοπολιτικής ισότητας16, 
είχε οικουμενική απήχηση, πολύ πέρα από 

Eιδικές δυνάμεις των Carabinieri_Gruppo-Intervento-
Speciale (πηγη carabinieri.it)

38-41 DIAMORFOSH THESMON.indd   39 2/9/15   10:09 AM



40 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

τις επιδιώξεις και τις φιλοδοξίες των Γάλ-
λων αστών. 

Η Γαλλική Επανάσταση ανέδειξε την 
αναγκαιότητα ύπαρξης μιας δημόσιας δύ-
ναμης για την προστασία «των δικαιωμά-
των του ανθρώπου και του πολίτη». Σύμ-
φωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης: 
«Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου και του πολίτη κάνει αναγκαία 
την ύπαρξη μιας δημόσιας δύναμης. Αυ-
τή η δύναμη λοιπόν έχει θεσπιστεί για το 
καλό όλων και όχι για την ιδιαίτερη ωφέ-
λεια αυτών στους οποίους έχει ανατεθεί» 
(La garantie des droits de l’Homme et du 
Citoyen nécessite une force publique: cette 
force est donc instituée pour l’avantage de 
tous, et non pour l’utilité particulière de 
ceux auxquels elle est confiée). 

Για πρώτη φορά καταγραφόταν η ση-
μασία και η αποστολή της δημόσιας δύνα-
μης. Έμενε, πλέον, η θεωρητική ερμηνεία 
του ζητήματος και ένας από τους πρώ-
τους που την πραγματεύθηκε ήταν ο Γάλ-
λος Comte de Guibert με την πραγμα-
τεία του Περί της δημόσιας δύναμης με-
λετηθείσας υπό όλες τις σχέσεις της (De la 
force publique considérée dans toutes ses 
rapports, 1790), στην οποία εξήγησε την 
ανάγκη διάκρισης της δημόσιας δύνα-
μης ως προς τον προσανατολισμό της, στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας17. 
Τελικά, το 1791 δημιουργήθηκε η Εθνι-
κή Χωροφυλακή (Gendarmerie Nationale), 
συνδυάζοντας με αυτή την ονομασία το πα-

λιό (gendarmerie = ένοπλο σώμα) με το 
καινούριο καθεστώς (nationale = εθνική)18. 

Στην πραγματικότητα, ο όρος “gendar-
merie” δεν ήταν καινοφανής. Σήμαινε απλά 
το σώμα με τους άνδρες που δικαιούνται 
να φέρουν όπλα (homes d’armes ή gens 
d’armes > gendarmerie) ένα δικαίωμα το 
οποίο, φυσικά, ήταν υποκείμενο στη βού-
ληση και στις επιθυμίες του βασιλιά. Στη 
Μ.Βρετανία υφίσταται ακόμα το σώμα Her 
Majesty’s Bodyguard of the Honourable 
Corps of Gentlemen at Arms, το οποίο 
όμως ποτέ δεν ήταν αστυνομικό σώμα, 
ενώ στις μέρες μας έχει καθαρά τελετουρ-
γικά καθήκοντα στην βασιλική εθιμοτυπία. 
Έτσι, το παλιό δικαίωμα της οπλοφορίας, 
το οποίο απονεμόταν στους ευγενείς ως 
αντάλλαγμα αλλά και ως μέσο για την υπο-
ταγή στις βασιλικές επιδιώξεις, μετασχημα-
τίσθηκε σε ουσιαστικό μέσο θεραπείας του 

δημοσίου συμφέροντος, το οποίο δεν ταυ-
τιζόταν πλέον απαραίτητα με το συμφέρον 
του μονάρχη. 

Η ορμή της Γαλλικής Επανάστασης τι-
θασεύτηκε μέσα σε λίγα χρόνια από τον 
Μ.Ναπολέοντα, ο οποίος κωδικοποίησε 
τις βάσεις του σύγχρονου κράτους. Πλέ-
ον, το κράτος θα λειτουργούσε σύμφωνα 
με το τρίπτυχο του συνθήματος της Γαλ-
λικής Επανάστασης, «ελευθερία, ισότητα, 
αδελφότητα» «liberté, égalité, fraternité». 
Στην πρακτική εφαρμογή του συνθήματος 
τον κεντρικό ρόλο θα έπαιζε η «ισότητα» 
και μάλιστα απέναντι στο Νόμο. Η επιταγή 
αυτή, σε μια «διεστραμμένη» ερμηνεία της, 
θα βόλευε στο εξής και τα αυταρχικά κα-
θεστώτα, υπό την έννοια του περιορισμού 
των προνομίων των ευγενών έναντι των 
υποχρεώσεων, που θα θεσπίζονταν μέσω 
βασιλικών διαταγμάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, η επαναστατική 
εισαγωγή της έννοιας της ισότητας στην 
πρακτική εφαρμογή του Νόμου ήταν το 
στοιχείο που θα επανεισήγαγε την αρχή 

της Δικαιοσύνης μέσα στο Δίκαιο. Σύμφω-
να με τον ορισμό του Κέλσου στους Παν-
δέκτες «Δίκαιο είναι η τέχνη του καλού και 
του ίσου» (ius est ars boni et aequi)19 ή, 
όπως απαντά στα Βασιλικά, «Δίκαιο είναι 
η του ίσου και καλού κατ’αξίαν εκάστω δι-
ανέμισις»20. Εάν η θεμελιακή αρχή της Δι-
καιοσύνης δεν διέπει τον προσανατολισμό 
του Δικαίου, τότε οι νομικοί κανόνες κατα-
λήγουν να γίνονται γυμνές επιταγές υλικής 
δύναμης21. 

Χάρη στους νομικούς κώδικες του Να-
πολέοντα δεν κατοχυρώθηκαν μόνο οι αρ-
χές της ισότητας, σύμφωνα με τα δεδομένα 
της εποχής, καθορίστηκαν επίσης τα θεμέ-
λια ενός αυστηρά διαρθρωμένου κράτους, 
υπό ενιαία κυριαρχική αρχή και συστημα-
τοποιημένους διοικητικούς και δικαιοπο-
λιτικούς θεσμούς22. Η επιτυχής επέκταση 
της Ναπολεόντειας Γαλλίας σήμανε και την 
εξαγωγή των θεσμών της στο μεγαλύτερο 
μέρος της Ευρώπης, εξαιρουμένης, φυσι-
κά, της Μ.Βρετανίας, με την μεγάλη επιτυ-
χία τους σε συνδυασμό με τη γοητεία του 
μεγάλου Γάλλου ηγέτη να τους καθιστά 
πρότυπα ακόμα και μετά την Παλινόρθωση 
(Restauration) του Παλαιού Καθεστώτος 
(Ancien Régime)23. Βέβαια, στην Μ.Βρετα-
νία δεν ανέκυψαν ποτέ αμφισβητήσεις κα-
τά του μοναρχικού πολιτεύματος και τόσο 
σοβαρές κοινωνικές αναταραχές, όμως μια 
άλλου τύπου επανάσταση, η Βιομηχανική, 
ανέδειξε πολύ σημαντικά κοινωνικά προ-
βλήματα και κυρίως το μέγεθος της αστι-
κής εγκληματικότητας.

Πέρα από τη Μάγχη, η ευρωπαϊκή ήπει-
ρος του 18ου και του 19ου αιώνα ταλανιζό-
ταν όχι μόνο από κοινωνικές αναταραχές, 
αλλά και από το φαινόμενο της ληστείας,24 
το οποίο αποτελούσε πραγματική μάστιγα 
τόσο για τους πληθυσμούς, οι οποίοι υφί-
σταντο άμεσα τις συνέπειές του, όσο και για 
τις ηγεμονίες, το κύρος των οποίων αμφι-
σβητείτο με προκλητικότητα. 

Σε όλη την έκταση της Ευρώπης, λοι-
πόν, ήταν πλέον δεδομένο ότι η Πολιτεία 
όφειλε να προστατεύει τους πολίτες και να 
φροντίζει για την ευδαιμονία τους. Χρεια-
ζόταν, συνεπώς, σταθερούς και ισχυρούς 
εκτελεστικούς θεσμούς, όπως στρατό, φο-
ρολογικές υπηρεσίες και αστυνομία ή χω-
ροφυλακή, επανδρωμένους με έμμισθο 
προσωπικό, οι οποίοι θα αναλάμβαναν τα 
νέα αυτά καθήκοντα και θα παρενέβαιναν 
σε κάθε πιθανό κίνδυνο προσβολής, είτε 
εσωτερικό είτε εξωτερικό25. Μέχρι το επα-
ναστατικό κύμα του 1848, τα περισσότε-

Νέα στελέχη στο NYPD (PHGH nyc.gov)

Πίνακας του Hyacinte Rigaud_ Ο Λουδοβίκος ΙΔ της 
Γαλλίας(πηγή Wikipedia)
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ρα ευρωπαϊκά κράτη είχαν δημιουργήσει 
σύγχρονες, τακτικές, αστυνομικές δυνά-
μεις (Γαλλία 1791, Ιρλανδία 1822, Μ.Βρετα-
νία 1829, Σαρδηνία-Πεδεμόντιο 1814, Κά-
τω Χώρες 1814, Ελλάδα 1833, Πορτογαλία 
1834, Ισπανία 1844, κ.ο.κ.)26. 

Βασική τυπολογία σύγχρονων 
μοντέλων αστυνόμευσης

Μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα είδαμε ότι 
η έννοια της αστυνόμευσης δεν ήταν ταυ-
τόσημη με τη σημερινή έννοια του θεσμού, 
αλλά σήμαινε την καλή διευθέτηση των το-
πικών ζητημάτων, προσλαμβανόταν δηλαδή 
με την ετυμολογική της σημασία [άστυ (πό-
λη/ πολιτεία) + νέμω (διοικώ) > αστυνομία]. 

Σύμφωνα με μια ερμηνεία ο όρος 
“police” προέρχεται από το γαλλικό ρήμα 
“polir” (καθαρίζω, τακτοποιώ) και έχει την 
έννοια της καλής κατάστασης μιας οργανω-
μένης κοινωνίας. Ο δάνειος όρος “polizei” 
στα γερμανικά κρατίδια είχε ευρύτερο περι-
εχόμενο και αφορούσε στο σύνολο της πο-
λιτειακής δράσης. Κατά το τέλος του 18ου 
αιώνα, όταν οι εξουσίες των βασιλικών ορ-
γάνων περιορίστηκαν στην πρόληψη των 
κινδύνων, οπότε και η αποστολή της αστυ-
νομίας περιορίστηκε στη λήψη των αναγκαί-
ων μέτρων για την τήρηση της ειρήνης, της 
ασφάλειας και της δημόσιας τάξης και για 
την πρόληψη των κινδύνων που απειλούν 
το κοινό ή τα άτομα 27. 

Από τη Γαλλική Επανάσταση και εντεύ-
θεν σχηματίστηκαν στην Ευρώπη δυο 
σύγχρονα συστήματα αστυνόμευσης, το 

γαλλικό και το αγγλικό. Ο χαρακτηρισμός 
«σύγχρονα» αναφέρεται στην εμφάνιση 
ένστολων και πολιτικά αμερόληπτων σω-
μάτων, προορισμένα τόσο για την πρόληψη 
όσο και για την καταστολή του εγκλήματος, 
στη βάση της αρχής της ισονομίας28. Απο-
στολή τους, με δυο λόγια, αυτό που αργό-
τερα στις Η.Π.Α. θα ονομαζόταν “Law and 
Order” (Νόμος και Τάξη). 

Συνοπτικά, το αγγλικό μοντέλο βασίζε-
ται σε πολυδιάσπαση αστυνομικών υπηρε-
σιών ανά τοπικές διοικητικές περιφέρειες, 
πιο «υπαλληλικό» [«υπαλληλικό» ή «πολι-
τικό» (civil), με την έννοια του μη στρατιω-
τικού] χαρακτήρα και πιο φιλικό κοινωνικό 
προφίλ που συνοψίζεται στο, γνωστό από το 
Hollywood, μότο «to serve and to protect» 
«υπηρετείν και προστατεύειν». Από την 
άλλη, το γαλλικό μοντέλο βασίζεται σε πιο 
στρατιωτικοποιημένη δομή και ιεραρχία, 
κεντρική διοίκηση και πιο αυστηρό προφίλ, 
συχνά δε και με στοιχεία μυστικής υπηρε-
σίας πληροφοριών. Εν ολίγοις, οι βασικές 
τους διαφορές έδραζαν στα δίπολα συγκε-
ντρωτικός/ αποκεντρωτικός έλεγχος και 
υπαλληλικός/ στρατιωτικός χαρακτήρας. Τα 
δυο αυτά πρότυπα εξήχθησαν σε όλο τον 
κόσμο, ανάλογα με την επιρροή που άσκη-
σαν οι δυο χώρες και απαντούν στις ημέρες 
μας συχνά παραλλαγμένα αλλά με διακριτά 
τα ουσιαστικά τους χαρακτηριστικά. ■
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