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1. Από τη γαλλο-βελγική χαρτογραφική σχολή στην περι-
βαλλοντική εγκληματολογία και την περιστασιακή πρόληψη
Οι πρώτες προσπάθειες για να προσδιοριστεί το έγκλημα χωρι-
κά, αλλά και να αναζητηθούν οι παράγοντες εγκληματογένεσης 
στο περιβάλλον, με τη βοήθεια των στατιστικών, εμφανίστη-
καν το 19ο αιώνα από τους εκπροσώπους της γαλλο-βελγικής 
Χαρτογραφικής Σχολής, η οποία άνθησε αρχικά στη Γαλλία και 
στην οποία ξεχώρισαν οι ιδρυτές της, Guerry και Quételet. Οι 
ερευνητές της Σχολής αυτής χρησιμοποίησαν τους χάρτες, για 
να αξιολογήσουν τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών 
ως προς τους δείκτες εγκληματικότητας, συνδέοντάς τους με 
κοινωνικούς παράγοντες1.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, εμφανίστηκε η Σχολή του Σικάγο, 
η οποία, επηρεασμένη εμφανώς από τη γαλλο-βελγική Χαρτο-
γραφική Σχολή, ανέπτυξε μία «οικολογική προοπτική στη σπου-
δή της εγκληματικότητας»2. Πρωτεργάτες και θεμελιωτές της 
υπήρξαν οι Shaw και Mckay, οι οποίοι μελέτησαν τη νεανι-
κή παραβατικότητα στο Σικάγο αλλά και σε άλλες πόλεις των 
Η.Π.Α., επηρεασμένοι από το θεωρητικό σχήμα των ομόκε-
ντρων ζωνών, των Park, Burgess και Mckenzie3, αναδεικνύο-
ντας τη σταθερότητα των επιπέδων εγκληματικότητας σε συ-

γκεκριμένες περιοχές του Σικάγο, ανεξαρτήτως της διαφο-
ροποίησης του πληθυσμού στην πορεία του χρόνου, αποδει-
κνύοντας ταυτόχρονα μία σχέση μεταξύ των εγκληματιών και 
των επιχειρηματικών περιοχών του Σικάγο, αλλά και μία συ-
γκέντρωση των εγκληματιών σε συγκεκριμένες και διακρι-
τές ζώνες της πόλης. Πρόκειται για τη γνωστή και ως “zonal 
hypothesis”.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, υπήρξε μία έκρηξη ενδιαφέ-
ροντος προς την περιβαλλοντική (πράσινη) εγκληματολογία, τη 
χωρική ανάλυση του εγκλήματος και την έρευνα εγκληματικών 
προτύπων με τη χρήση γεωγραφικών εργαλείων. O εγκληματο-
λόγος C. Ray Jeffery με το βιβλίο «Crime Prevention Through 
Environmental Design» (1971) και ο αρχιτέκτονας Oscar 
Newman με το βιβλίο «Defensible Space: Crime Prevention 
Through Urban Design» (1972) προσέδωσαν μία περιβαλλο-
ντική όψη στο έγκλημα4. Η θεωρία του Oscar Newman για τον 
υπερασπίσιμο χώρο ή χώρο άμυνας (defensible space theory), 
αποτελεί το κυρίαρχο θεωρητικό πλαίσιο, που προτάθηκε, για 
να εξηγήσει την ιδιαίτερη συμβολή του περιβαλλοντικού σχε-
διασμού/διάταξης στη δημιουργία εγκληματικών ευκαιριών.  
Αναφορικά με την πράσινη εγκληματολογία, είναι απαραίτητο 

Ο ρόλος του γεωγραφικού profiling 
στην αντιμετώπιση των υπότροπων εγκληματιών

1.  N. La Vigne & E. Groff, “The evolution of crime mapping in the United States: from the descriptive to the analytic”, στο Hirschfield A. – Bowers 
K., Mapping and analyzing crime data: Lessons for research and practice, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2001, σ. 204.

2.  Φαρσεδάκης Ι., Στοιχεία εγκληματολογίας, Αθήνα 1996, σ. 99.
3.   Ζαραφωνίτου Χ., Εμπειρική εγκληματολογία, Αθήνα 2004, σ. 138. 
4.   Chainey S. & Ratcliffe J., GIS and crime mapping, Chichester 2005, σ. 85.
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να παραθέσουμε το έργο των Brantingham και Brantingham, 
οι οποίοι εξέτασαν τη σχέση μεταξύ του τρόπου με τον οποίο 
κινούνται τα άτομα στην καθημερινή τους δραστηριότητα και 
της χωρικής και χρονικής κατανομής του εγκλήματος5.  
Αυτή η μεταστροφή του εγκληματολογικού ενδιαφέροντος 
προς τη διαχείριση του περιβάλλοντος ενδυναμώθηκε μέσω 
των τεχνολογικών εξελίξεων, επί τη βάσει σύγχρονων τε-
χνικών πρόληψης εγκληματικότητας, με κυριότερες εκείνες 
που δομήθηκαν στην έννοια της «περιστασιακής πρόληψης» 
(situational prevention) του R.V. Clarke. Ο Clarke χαρακτηρί-
ζει ως «περιστασιακή πρόληψη» (ή κατά περίσταση πρόληψη) 
τις μη ποινικές παρεμβάσεις που αποβλέπουν να εμποδίσουν το 
πέρασμα στην πράξη, τροποποιώντας τις ειδικές περιστάσεις, στις 
οποίες μία σειρά από παρόμοια εγκλήματα έχουν διαπραχθεί ή 
θα μπορούσαν να έχουν διαπραχθεί»6.

2. Εγκληματικό και γεωγραφικό profiling
Η πρώτη μορφή σκιαγράφησης του εγκληματικού προφίλ του 
δράστη (criminal profiling) εμφανίστηκε για πρώτη φορά πα-
γκοσμίως το Νοέμβριο του 1888, όταν ο Thomas Bond, ιατρός 
και σύμβουλος της Λονδρέζικης αστυνομίας, κατέληξε σε ένα 
σύνολο χαρακτηριστικών για τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη (Jack 
the Ripper), ο οποίος είχε επιτεθεί και σκοτώσει βίαια πέ-
ντε (5) γυναίκες στην περιοχή Whitechapel, του Λονδίνου7. Το 
criminal profiling χρησιμοποιήθηκε επίσημα από τις αρχές επι-
βολής του νόμου για πρώτη φορά στις Η.Π.Α. το 1956 για τη δια-
λεύκανση της υπόθεσης του «Τρελού Βομβιστή» (Mad bomber 
case). Από τις αρχές της δεκαετίας του 1940 περισσότερες από 
50 εκρήξεις αυτοσχέδιων βομβών στην πόλη της Νέας Υόρκης 
οφείλονταν στον Τρελό Βομβιστή, με αποτέλεσμα η Αστυνομία 
της Νέας Υόρκης (New York Police Department), να ζητήσει τη 
βοήθεια του ψυχιάτρου James A. Brussel, ο οποίος εξέτασε τα 
γράμματα που έστελνε ο βομβιστής σε εφημερίδες και επιχει-
ρήσεις και ανέλυσε φωτογραφίες της σκηνής των εγκλημάτων, 
καταλήγοντας σε συγκεκριμένες «προβλέψεις» σε σχέση με το 
δράστη (ηλικία, προσωπικότητα, εργασία κ.ά.), με αποτέλεσμα 
τελικά τη σύλληψή του8.
Η διεθνής Ένωση Διοικητών Αστυνομικών (Association of 
Chief Police Officers -ACPO), ορίζει ως εγκληματικό (criminal 
profiling) όλες εκείνες τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, 
για να βοηθήσουν συμβουλευτικά τους ερευνητές, οι οποίες 
.

στηρίζονται στη μελέτη της συμπεριφοράς που επιδεικνύεται 
κατά τη διάπραξη εγκλημάτων και στην εξαγωγή πρώιμων συ-
μπερασμάτων σχετικά με τους δράστες9. Ενώ η σκιαγράφηση 
του εγκληματικού προφίλ επιχειρεί να εξακριβώσει διάφορα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δράστη, μέσα από τις πράξεις του 
(π.χ. ηλικία, φύλο, φυλή, επίπεδο νοημοσύνης), το γεωγραφικό 
(geographical) profiling επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο 
σημείο: την πιθανή τοποθεσία του δράστη10. 
Το γεωγραφικό profiling αποτελεί μία ερευνητική μέθοδο, που 
χρησιμοποιεί τις τοποθεσίες μίας σειράς εγκλημάτων, προ-
κειμένου να καθορίσει την πιθανότερη περιοχή κατοικίας του 
δράστη11. Ο στόχος του γεωγραφικού profiling είναι η εκμε-
τάλλευση πληροφοριών σε σχέση με τοποθεσίες στις οποίες 
έχει διαπραχθεί ένα έγκλημα, προκειμένου να ταυτοποιηθεί 
η πιθανή τοποθεσία του δράστη12. Το γεωγραφικό profiling, 
αρχικά δημιουργήθηκε, για να βοηθήσει τις αστυνομικές αρ-
χές να εντοπίσουν την κατοικία ανθρωποκτόνων, βιαστών και 
εμπρηστών, αλλά πλέον μπορεί να εφαρμόζεται σε οποιαδή-
ποτε περίπτωση στην οποία ένας άγνωστος δράστης, έχει δια-
πράξει εγκλήματα σε μία ακολουθία γεωγραφικών σημείων13.  
Ο ρόλος του γεωγραφικού profiling δεν είναι η εξιχνίαση των 
υποθέσεων, αλλά η δυνατότητα της επεξεργασίας του τεράστι-
ου όγκου δεδομένων, που δημιουργούνται στις έρευνες σοβα-
ρών εγκλημάτων14. 
Ως σημείο τομής αναφορικά με το γεωγραφικό profiling μπο-
ρεί να θεωρηθεί το 1993, όταν οι Canter και Larkin, μετά από 
έρευνα που πραγματοποίησαν σε σχέση με τις «γεωγραφικές 
συμπεριφορές» σαράντα πέντε (45) βιαστών, κατέληξαν στο συ-
μπέρασμα ότι υπάρχουν δύο κύριες μορφές εγκληματιών: α) 
οι εγκληματίες ταξιδευτές (commuters) και β) οι εγκληματίες 
επιδρομείς (marauders). Για τη διάκριση αυτή είναι απαραίτη-
τος ο εντοπισμός δύο περιοχών, οι οποίες συνδέονται μεταξύ 
τους: α) η περιοχή κατοικίας – βάσης του δράστη (home range) 
και β) η περιοχή εγκληματικής δράσης του (criminal range). Το 
μοντέλο αυτό έχει γίνει γνωστό ως θεωρία του Κύκλου του πε-
ριβαλλοντικού πεδίου (Circle Theory of Environmental Range), 
καθώς απεικονίζει την (όχι τυχαία) σχέση της συμπεριφοράς 
του εγκληματία στο χώρο (της εγκληματικής δράσης) με την 
κατοικία του. Αυτή η θεωρία του Κύκλου (Circle Theory) είναι 
το σημείο κλειδί στην πρόταση των Canter και Larkin, καθώς 
υποστηρίζει ότι η χωρική συμπεριφορά του εγκληματία μπο-

5. La Vigne N. & Groff E., ό.π., σ. 205.
6. Cusson M., Σύγχρονη εγκληματολογία, χ.τ., 2009, σ. 212 – 213.
7. Canter D, “Offender profiling and investigative psychology”, Journal of Environmental psychology and offender profiling 1(2004), σ. 2.
8. Hicks S. & Sales B., Criminal profiling: Developing an effective science and practice, Washington DC 2006, σ. 8 – 10.
9.  Καμπανάκης Ι., «Σκιαγράφηση γεωγραφικού προφίλ εγκληματία στον Τιμητικό Τόμο», Α. Χαλκιά (επιμ.), Η Σύγχρονη εγκληματικότητα, η 

αντιμετώπισή της και η επιστήμη της εγκληματολογίας, Αθήνα 2011, σ. 1166.
10. Petherick W., Profiling and serial crime: Theoretical and practical issues, Άμστερνταμ 32014, σ. 75.
11.Rossmo K., Geographic Profiling, Boca Raton 2000, σ. 1.
12.  Rossmo K. – Rombouts S., “Geographic Profiling”, στο Wortley R. & Mazerolle L., Environmental criminology and crime analysis, USA – 

Canada 2008, σ. 136.
13. Chainey S. & Ratcliffe J., ό.π., σ. 27.
14.  Rossmo K., ό.π., σ. 2.
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ρεί να γίνει αντιληπτή ως κύκλος, όπου το μόνο που χρειάζεται 
είναι να καθοριστεί η ακτίνα του15.

Δεχόμενοι, λοιπόν, οι Canter και Larkin ότι οι δύο περιοχές 
(home και criminal range) είναι κυκλικές, διαπιστώνουν πως 
οι εγκληματίες ταξιδευτές (commuters) μετακινούνται από 
τη βάση τους σε μία άλλη περιοχή, για να εγκληματήσουν, με 
αποτέλεσμα οι δύο κυκλικές περιοχές (home και criminal 
range) να επικαλύπτονται ελάχιστα ή και καθόλου μεταξύ 
τους. Αντιθέτως, στην περίπτωση των εγκληματιών επιδρο-
μέων (marauders), η κατοικία του δράστη είναι το επίκεντρο 
των εγκληματικών του πράξεων και άρα η περιοχή κατοικί-
ας - βάσης του επιδρομέα, επικαλύπτεται σε μεγάλο βαθ-
μό, αν όχι πλήρως, από το πεδίο της εγκληματικής του δρά-
σης (criminal range). Τα δύο κύρια στοιχεία για τον καθορι-
σμό ενός εγκληματία ως ταξιδευτή ή επιδρομέα, σύμφωνα 
με την κατηγοριοποίηση των Canter και Larkin, είναι καταρ-
χήν η κατοικία - βάση του δράστη και οι τόποι εγκλήματος 
ή το εγκληματικό πεδίο γενικότερα. Η κατοικία - βάση ενός 
εγκληματία αναφέρεται από διάφορους συγγραφείς με τον 
όρο anchor point (αγκυροβόλι), δίνοντας μία διευρυμένη δι-
άσταση στη βάση του δράστη. Η πλειοψηφία των εγκληματι-
ών θεωρεί ως βάση την κατοικία του, αλλά για άλλους μπορεί 
να είναι ο τόπος εργασίας του, η κατοικία συγγενών του ή άλ-
λος χώρος, ο οποίος προσφέρεται ως ορμητήριο της εγκλη-
ματικής του δράσης.
Ο καθορισμός ενός εγκληματία ως ταξιδευτή (commuter) ή 
επιδρομέα (marauder), συνδέεται με το «ταξίδι προς το έγκλη-
μα» (Journey to Crime - JtC). Το ταξίδι προς το έγκλημα είναι 
η απόσταση/διαδρομή που διανύει ο δράστης, από τη βάση του 
(κατοικία του, κατοικία γονέων, φιλικό σπίτι, χώρος εργασίας 
κ.λπ.) μέχρι το σημείο όπου εγκληματεί. Αν δεχτούμε την αρχή 
της ελάχιστης προσπάθειας (least effort principle), η οποία 
υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να ολοκληρώσουν 
οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή εγκληματική δραστηριότητα 
με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια, τότε συνάγεται το συμπέ-
ρασμα ότι οι εγκληματίες, συνήθως, διανύουν ταξίδια μικρών 

αποστάσεων, για να διαπράξουν τα εγκλήματά τους, ενώ συγ-
χρόνως παρατηρείται μία κάμψη της εγκληματικής τους δρα-
στηριότητας όσο αυξάνεται η απόσταση από τη βάση τους, γνω-
στή και ως φθίνουσα απόσταση (distance decay). 
Παράλληλα, μία διαφορετική όψη του ίδιου νομίσματος απο-
τελεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι δράστες διαπράττουν τα 
εγκλήματα σε σχετικά μικρή απόσταση από την κατοικία τους, 
με τη διαφορά ότι υπάρχει μία ουδέτερη ζώνη, η οποία βρί-
σκεται πολύ κοντά στην κατοικία τους, όπου πολύ λίγα εγκλή-
ματα λαμβάνουν χώρα, η λεγόμενη «ζώνη ανάσχεσης» (buffer 
zone). Το κυριότερο στοιχείο που υποστηρίζει την ύπαρξη ζώ-
νης ανάσχεσης είναι η αντίληψη του εγκληματία για τη δυνα-
τότητα να αναγνωριστεί από γείτονες ή άλλους κατοίκους της 
περιοχής κατοικίας του ως ο δράστης ενός εγκλήματος, ρίσκο 
το οποίο είναι υψηλότερο σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και 
χαμηλότερο σε αραιοκατοικημένες. Παρόλα αυτά, τα αποτελέ-
σματα για την ύπαρξη ή μη ζώνης ανάσχεσης είναι ανάμεικτα 
και δεν υπάρχει σαφές συμπέρασμα.

3. Τα κριτήρια για την (αποτελεσματική) χρήση του γεωγρα-
φικού profiling
Το γεωγραφικό profiling θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα 
υποστηρικτικό σύστημα λήψης αποφάσεων (decision support 
system)16 και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παρουσία 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων, προκειμένου να εφαρμόζεται 
ορθά και επιστημονικά. Σύμφωνα με τον Rossmo οι προϋπο-
θέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν, για να χρησιμοποιήσει 
ένας αναλυτής το γεωγραφικό profiling, είναι οι ακόλουθες:
1) ύπαρξη μίας σειράς εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων έχει 
δημιουργηθεί μία σύνδεση, με το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
βεβαιότητας. 
2) τουλάχιστον πέντε (5) τόποι εγκλήματος.
3) να δικαιολογείται, κατά μία έννοια, ο χρόνος και η προσπά-
θεια, που απαιτείται για τη σκιαγράφηση του γεωγραφικού 
προφίλ, από τη σοβαρότητα της έρευνας17 .

15.  Meaney R., “Commuters and Marauders: An Examination of the Spatial Behaviour of Serial Criminals”, Journal of Investigative Psychology 
and Offender Profiling, Journal of Environmental psychology and offender profiling 1 (2004), σ. 121–137.

16.  Harries K. & Lebeau J., “Issues on the Geographic Profiling of crime: Review and commentary”, Police Practice and Research 8 (September 
2007), σ. 321-333.

17 Rossmo K., ό.π., σ. 218.
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Οι Canter και Larkin στην έρευνά τους για τους σειριακούς 
εγκληματίες σεξουαλικών εγκλημάτων έθεταν ως όριο για 
τη θεώρηση ενός πλήθους εγκλημάτων ως σειράς, τα δύο (2) 
εγκλήματα· το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) στην τα-
ξινόμηση των σειριακών εγκλημάτων ορίζει τα τρία (3) εγκλή-
ματα, ενώ ο Hickey, για τους δολοφόνους κατά συρροή, τα 
τέσσερα (4)18. Γενικότερα, θα πρέπει να αποδεχτούμε αυτό που 
αναφέρει ο Levine ότι σε κάθε διαδικασία που περιλαμβάνει 
τη χρήση δείγματος όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα τόσο πιο 
ακριβής θα είναι η τελική εκτίμηση. Ωστόσο, μόνο ο καθορι-
σμός μίας σειράς εγκλημάτων από τον αριθμό δεν είναι απο-
τελεσματικός, καθώς μπορεί να χορηγήσει στοιχεία λανθασμέ-
να (είτε μικρότερα - κατώτερα είτε μεγαλύτερα - ανώτερα των 
πραγματικών), ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη και το χρονικό διά-
στημα στο οποίο έλαβαν χώρα οι παράνομες πράξεις, οι οποίες 
μπορεί να εκτείνονται χρονικά σε τέτοιο βαθμό, ώστε δημιουρ-
γούνται αμφιβολίες αναφορικά με το εάν αυτά διαπράχθηκαν 
από τον ίδιο/ους εγκληματία/ες ή άλλους (π.χ. μιμητές). Τέλος, 
το ζήτημα της σημασίας της έρευνας και της δικαιολόγησης της 
χρήσης του γεωγραφικού profiling σε ακολουθίες εγκλημα-
τικών πράξεων προκύπτει, κατά κύριο λόγο, από την έλλειψη 
καταρτισμένου προσωπικού σε συνδυασμό με τον όγκο εργα-
σίας του ήδη υπάρχοντος, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποι-
είται για περιπτώσεις απλών κλοπών, φθορών ξένης ιδιοκτη-
σίας με μικρές σε έκταση βλάβες ή άλλα εγκλήματα, τα οποία 
είναι μεν συχνά, αλλά όχι αρκετά «ζημιογόνα».
Όσον αφορά στη μεθοδολογία, που ακολουθείται στο γεωγρα-
φικό profiling και η οποία συναρτάται άμεσα με τη γεωγραφική 
μέθοδο και τη στατιστική ανάλυση που επιλέγει ο ερευνητής, 
μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) στρα-
τηγική χωρικής κατανομής και β) στρατηγική της πιθανολό-
γησης αποστάσεων.  Η πρώτη μέθοδος βασίζεται, κατά κύριο 
λόγο, στην υπόθεση του κύκλου (circle hypothesis) των Canter 

και Larkin, ενώ η δεύτερη στην παραδοχή ότι ο τόπος εγκλή-
ματος ενός παραβάτη καθορίζει τον χώρο δράσης του (activity 
space), στον οποίο περιέχεται και η κατοικία του.

4. Η μέτρηση της επιτυχίας
Κατά μία έννοια, το γεωγραφικό προφίλ του δράστη, περιγρά-
φει την καλύτερη δυνατή διαδικασία ερευνών παρά την κα-
τοικία του δράστη. Μία έρευνα που ξεκινάει από την περιοχή 
που θεωρείται πιθανότερο να κατοικεί ο δράστης και συνεχί-
ζει προς τις υπόλοιπες, είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με 
κάποια που γίνεται τυχαία19. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να 
οριστούν κατάλληλες μέθοδοι, για να διαπιστώσουμε εάν και 
σε ποιο βαθμό οι προβλέψεις και οι υπολογισμοί της μεθό-
δου του γεωγραφικού profiling ήταν αποτελεσματικές/οί για 
την έρευνα, είτε σε σχέση με την κατοικία του δράστη, είτε σε 
σχέση με τις έρευνες αυτές καθαυτές.
Η πιο γνωστή μέθοδος μέτρησης της αποτελεσματικότητας του 
γεωγραφικού profiling είναι αυτή της “error distance”, η από-
σταση δηλαδή μεταξύ της πραγματικής βάσης – κατοικίας του 
εγκληματία και της προβλεφθείσας – εκτιμηθείσας. Η μέθο-
δος αυτή βασίζεται στην πρόβλεψη συγκεκριμένου σημείου, 
παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη ακρίβεια. Ωστόσο, 
σε πρακτικό επίπεδο, θα ήταν χρησιμότερο στους ερευνητές 
να επικεντρωθούν σε μία περιοχή παρά σε ένα συγκεκριμένο 
σημείο του χάρτη, καθώς είναι μάλλον απίθανο να ταυτιστεί 
το σημείο – κορυφή μίας επιφάνειας πιθανολόγησης με την 
κατοικία του δράστη. Μία άλλη σημαντική μέθοδος μέτρησης 
της αποτελεσματικότητας αναπτύχθηκε από τον Rossmo για 
το μοντέλο που χρησιμοποιεί (criminal geographic targeting 
- CGT) και αφορά το ποσοστό της συνολικής περιοχής που έχει 
καθοριστεί και ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές, προτού 
ανευρεθεί η κατοικία του δράστη. Αυτό το ποσοστό αναφέ-
ρεται ως “hit score percentage” και το μέγεθος της περιοχής 
που αναπαριστά ονομάζεται “search area”. Όσο μικρότερο εί-
ναι το “hit score percentage” τόσο πιο αποτελεσματική είναι η 
διενεργηθείσα έρευνα, καθώς ουσιαστικά σημαίνει ότι ερευ-
νήθηκε μικρότερη σε έκταση περιοχή μέχρι να βρεθεί η κα-
τοικία του δράστη20.

5. Το γεωγραφικό profiling ως μέθοδος περιστασιακής πρό-
ληψης
Το γεωγραφικό profiling, όπως παρατέθηκε προηγουμένως, 
έχει ως πρωτεύοντα στόχο την ανεύρεση ή πιθανολόγηση της 
κατοικίας του δράστη ή των δραστών μίας σειράς εγκλημα-
τικών ενεργειών. Ωστόσο, χορηγεί παράλληλα τη δυνατότητα 
τα εξαχθέντα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων 
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους προς 

18. Kocsis R., Criminal Profiling: Principles and practice, Totowa New Jersey 2006, σ. 66-71.
19. Rossmo K., Geographic Profiling, Boca Raton 2000, σ. 195 – 201.
20. Rossmo K., ό.π., σ. 195 – 201.
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αντιμετώπιση του υπότροπου εγκληματία. Επίσης, ως στοιχείο 
της ερευνητικής ψυχολογίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
μείωση της εγκληματικότητας. Βασιζόμενο στις αρχές της συ-
μπεριφορικής επιστήμης μπορεί να οδηγήσει στην πρόληψη 
του εγκλήματος μέσα από την επεξεργασία της διανοητικής δι-
αδικασίας ενός εγκληματία σε σχέση με το στόχο/θύμα και την 
αντίληψη που έχει για την ασφάλειά τους με σημαντικά αποτε-
λέσματα σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης21.
Μία σημαντική εφαρμογή του γεωγραφικού profiling είναι η 
αποτύπωση των σημείων στο χάρτη, όπου υπάρχει αυξημέ-
νη εγκληματική δραστηριότητα, των αποκαλούμενων «καυ-
τών σημείων» (hot spots). Ένα «καυτό εγκληματικό σημείο» 
(criminal hot spot), μπορεί να προσδιοριστεί ως μία τοποθεσία 
ή μία μικρή σε έκταση περιοχή με διακριτά όρια, στην οποία 
παρατηρείται υπερβολική συγκέντρωση εγκληματικών πράξε-
ων σε αντίθεση με την υπόλοιπη περιοχή. Ο όρος χρησιμοποι-
είται και για περιοχές στις οποίες παρατηρείται τεράστια αύ-
ξηση της εγκληματικής δραστηριότητας σε μία συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο22. Τα καυτά σημεία, συνδυαζόμενα με δεδο-
μένα που αφορούν την ηλικία και το ιστορικό/παρελθόν ενός 
δράστη (π.χ. κατηγορούμενου για βανδαλισμούς – φθορές ξέ-
νης ιδιοκτησίας), μπορούν να οδηγήσουν τις αρχές σε συγκε-
κριμένους υπόπτους, ώστε να αναπτυχθούν απο αυτές στρα-
τηγικές πρόληψης23.

Το γεωγραφικό profiling είναι επίσης πολύ σημαντικό με τον 
καθορισμό των καυτών σημείων μίας περιοχής, κυρίως για την 
κατανόηση των αιτιών που έχουν οδηγήσει σε αυτή την υπερ-
συγκέντρωση εγκληματικών πράξεων. Αυτός είναι ο λόγος που 
η ανάλυση των καυτών σημείων (hot spots analysis) και άλλες 
χωρικές αναλύσεις έχουν γίνει ευρέως γνωστές24. Πέραν αυ-
τού, η εκμετάλλευση των πληροφοριών που λαμβάνουμε με το 
γεωγραφικό profiling μπορεί να αποτυπώσει όχι μόνο καυτά 
σημεία εγκληματικότητας, αλλά και καυτά σημεία κατοικιών 
εγκληματιών (hot spots residences). Μεταξύ των καυτών ση-
μείων εγκληματικότητας και των κατοικιών των δραστών δη-
μιουργείται η «καυτή σύνδεση» (hot link)·. Έτσι, δημιουργείται 
ένα δίκτυο καυτών σημείων και διασυνδέσεων, τα οποία δημι-
ουργούν το πλαίσιο για την εναπόθεση προσπαθειών προς την 
αναδιάρθρωση και αναμόρφωση των περιοχών αυτών μέσω 
π.χ. προληπτικών στρατηγικών σχεδιασμού περιβάλλοντος.
Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μίας 
ισχυρής βάσης προληπτικών μέσων, συνδέοντας τη δραστηρι-
ότητα ρουτίνας, στην οποία βασίζεται το γεωγραφικό profiling 
για την ανάλυση της κίνησης στο χώρο του εγκληματία, με την 
προσέγγιση του υπερασπίσιμου χώρου του Newman και την 
προσέγγιση CPTED.

Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων, αποκαλύπτει μία άλλη 
οπτική ότι η σχεδίαση του φυσικού περιβάλλοντος μίας περι-
οχής από κοινού με την προσβασιμότητα αυτής από ξένους και 
τον κοινωνικό δεσμό των κατοίκων της επηρεάζουν τη φύση 
και τον τρόπο των καθημερινών δραστηριοτήτων του πληθυ-
σμού της περιοχής.
H προαναφερθείσα πρόταση, μπορεί να εφαρμοσθεί με δύο 
τρόπους:
α) προς τον τομέα της πρόληψης θυματοποίησης στις περιο-
χές όπου έχει παρατηρηθεί αυξημένη δράση. Με την αναμόρ-
φωση αυτών των περιοχών αυξάνεται το αίσθημα ασφάλειας 

21.   Canter D., Criminal psychology: Topics in Applied Psychology, Part of Hachette Livre UK, Hodder Education, 2008, σ. 262-263. 
22. Ainsworth P., Offender profiling and crime analysis, USA – Canada 2001, σ. 88.
23.  Canter D. & Youngs D., “Beyond ‘Offender Profiling’: The Need for an Investigative Psychology”, στο Carson D. & Bull R., Handbook of Psychol-

ogy in legal contexts, Chichester 22003, σ. 171-205.
24.  N. La Vigne & E. Groff, “The evolution of crime mapping in the United States: from the descriptive to the analytic”, στο Hirschfield A. – Bowers 

K., Mapping and analyzing crime data: Lessons for research and practice, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2001, σ. 216-217.
25. Wang, F., Geographic Information Systems and Crime Analysis. Hershey 2005, σ. 260 – 267.
26.  Reynald D. M. & Elffers H., “The Future of Newman’s Defensible Space Theory: Linking Defensible Space and the Routine Activities of Place”, 

European Journal of Criminology 6 (2009), σ. 25 – 46.
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των κατοίκων και ταυτόχρονα μειώνεται η δυνατότητα εμφάνι-
σης εγκληματικών φαινομένων.
β) προς τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για τη διαφο-
ροποίηση των δραστηριοτήτων των κατοίκων – εγκληματιών. Οι 
κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα χρήσης 
αυτής για λόγους οικονομικού ενδιαφέροντος και απασχόλησής 
τους, θα στραφούν προς το έγκλημα για τον προσπορισμό παρά-
νομου οφέλους. Με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφά-
λειας και ισχυρών κοινωνικών δεσμών μεταξύ των κατοίκων, 
μέσω της σχεδίασης του περιβάλλοντα χώρου και των κατοικι-
ών, ενισχύεται ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος και προλαμβάνεται 
η εγκληματικότητα στο μικρο/μεσο-επίπεδο.

5. Λογισμικά γεωγραφικού profiling και το ζήτημα της εκ-
παίδευσης 
Σε μία προσπάθεια να απλοποιήσουν τη διαδικασία, οι 
geographic profilers, ανέπτυξαν μία σειρά από λογισμικά, σχε-
διασμένα να βοηθούν στη διαδικασία υπολογισμού των πλη-
ροφοριών των τόπων εγκλημάτων. Ανεπίσημα, το γεωγραφικό 
profiling εφαρμόζεται από διάφορους ερευνητές, οι οποίοι κα-
ταγράφουν ακολουθίες εγκλημάτων, προκειμένου να διαπιστώ-
σουν εάν σε κοντινή απόσταση, διαμένουν άτομα, που έχουν 
εγκληματήσει κατά το παρελθόν.
Ο επίσημος τύπος του γεωγραφικού profiling, περιλαμβάνει τη 
χρήση εξειδικευμένων συστημάτων και λογισμικών·, τα οποία 
αναπτύχθηκαν από τους ερευνητές, σε μία προσπάθεια να 
απλοποιήσουν τη διαδικασία της σκιαγράφησης του γεωγρα-
φικού προφίλ των δραστών, μέσω του υπολογισμού των πλη-
ροφοριών των τόπων εγκλημάτων.
Αξίζει να σημειωθεί η έρευνα των Canter, Snook και Bennell, 
οι οποίοι επιδίωξαν να διαπιστώσουν την αποτελεσματικότη-
τα μίας υποτυπώδους εκπαίδευσης μεθόδων γεωγραφικού 
profiling. Έτσι λοιπόν, σχημάτισαν δύο ομάδες (ομάδα ελέγ-
χου και πειραματική ομάδα) των είκοσι ενός (21) ατόμων κάθε 
μία, προκειμένου να αποτυπώσουν τις προβλέψεις τους για τον 
τόπο κατοικίας δέκα (10) σειριακών δολοφόνων, βασιζόμενοι 
στους τόπους των εγκλημάτων. Αφού οι δύο ομάδες προέβησαν 
σε μία πρώτη πρόβλεψη των κατοικιών των δραστών, χωρίς να 
γνωρίζουν εάν οι προβλέψεις τους ήταν σωστές ή λανθασμέ-
νες, επανέλαβαν τη διαδικασία, με τη διαφοροποίηση ότι στη 
δεύτερη ομάδα αναπτύχθηκαν οι συλλογιστικές της υπόθεσης 
του κύκλου (circle hypothesis) και της φθίνουσας απόστασης 
(distance decay).
Η έρευνα έδειξε ότι οι προβλέψεις της πειραματικής ομάδας, 
μετά την ανάπτυξη των προαναφερθεισών τεχνικών, ήταν απο-
τελεσματική, σχεδόν στον ίδιο βαθμό με τα αποτελέσματα του 
λογισμικού γεωγραφικού profiling και ήταν πολύ πιο ακριβής 

σε σχέση τόσο με την ομάδα ελέγχου όσο και με την πρώτη πρό-
βλεψη της πειραματικής ομάδας. Οι Snook, Canter και Bennell, 
μεταξύ των άλλων, εξήραν τη σημασία της έρευνας αυτής για 
τις αστυνομικές υπηρεσίες και τη δυνατότητα εφαρμογής εύκο-
λα εφαρμόσιμων και χαμηλού κόστους εναλλακτικών μεθόδων 
στην περίπτωση που έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνα-
τότητες και ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

6. Νέες εφαρμογές
Με την πάροδο του χρόνου, διαπιστώθηκε η δυνατότητα χρήσης 
του γεωγραφικού profiling και σε άλλα πεδία του τομέα ασφά-
λειας, ακόμα και σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. 
Ένας τομέας στον οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί το γεωγραφι-
κό profiling είναι εκείνος της διαχείρισης και προστασίας των 
συνόρων. Η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι στην πε-
ρίπτωση αυτή δεν θα είναι αντικείμενο αναζήτησης η κατοικία 
του δράστη, αλλά τα τυχόν πρότυπα και χαρακτηριστικά (φυσικά 
ή ανθρώπινα), τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμε-
τώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος, της διακίνησης ανθρώ-
πων. Επιπλέον, αναφορικά με την τρομοκρατία, το γεωγραφικό 
profiling μπορεί να συνεισφέρει στην ανάλυση του τεράστιου 
όγκου δεδομένων για την προτεραιοποίηση δραστών, απειλών 
και πληροφοριών. Είτε στην περίπτωση μίας σοβαρής τρομο-
κρατικής ενέργειας, ακόμα και συμβολικού χαρακτήρα, είτε σε 
περιπτώσεις συνακόλουθων εγκληματικών ενεργειών (κλοπών, 
ληστειών κ.ο.κ.), υφίσταται μία γεωγραφική σχέση του στόχου 
των τρομοκρατών, που μπορεί να καθορίζει πυρήνες τρομοκρα-
τών ή και το αντίστροφο. 
Πέραν της τρομοκρατίας, το γεωγραφικό profiling έχει γίνει 
αντικείμενο διερεύνησης «κρύων υποθέσεων» (cold cases), 
άλυτων δηλαδή ιστορικών υποθέσεων, μέσω της έρευνας των 
αστυνομικών αρχείων, δημογραφικών πληροφοριών και κοινω-
νικών συνθηκών κατά τις εκάστοτε χρονικές περιόδους. Επι-
πρόσθετα, στο στρατιωτικό τομέα, το γεωγραφικό profiling χρη-
σιμοποιείται για την ανάλυση πεδίων μάχης και του φαινομένου 
της πειρατείας, για έρευνες εγκλημάτων πολέμου, αλλά και για 
την ανεύρεση απολεσθέντων σκαφών. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι η επιτυχία του γεωγραφικού profiling στην 
εγκληματολογία έχει οδηγήσει στη χρήση του και σε άλλους το-
μείς, όπως στην επιδημιολογία, προκειμένου να αναζητηθούν οι 
πηγές μετάδοσης επικίνδυνων μεταδιδόμενων ασθενειών (χολέ-
ρα, μαλάρια κ.ο.κ.) και να βελτιωθεί η στόχευση των παρεμβάσε-
ων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσής τους. ■
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