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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ – ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ

Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού
Συστήματος και λοιπών ∆οµών Εγκλεισμού Κρατουμένων 

Α ξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρία Πρόεδρε του Νομικού Προσώπου “Η 
Επάνοδος”, κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

Με το δεύτερο τακτικό Συνέδριό της, η “Επάνοδος” αποδεικνύει ότι, με 
δυναμισμό και ευαισθησία επιτελεί τον ρόλο της. αυτόν της συνδρομής των 
αποφυλακισμένων να ενταχθούν στην οικογένεια, την εργασία, την κοινω-
νία. Αποδεικνύει, ότι δεν αρκείται στην πράξη, στην έμπρακτη στήριξη και 
υποστήριξη των φυλακισμένων και αποφυλακισμένων. Δεν αρκείται στην 
επέκταση της δράσης με την αύξηση των χώρων φιλοξενίας, με την ανοιχτή 
αγκαλιά, για βασανισμένους ανθρώπους, πού με επιμονή και υπομονή, οι 
άνθρωποι αυτοί εκπαιδεύονται να διανύσουν τα πρώτα βήματα μιας νέας 
πορείας της ζωής τους. Αλλά αναζητεί θεωρητική τεκμηρίωση της δράσης 
της. Με υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ανιχνεύονται τρόποι και δρόμοι, 
ώστε η κατάθεση ψυχής όλων, που, με οποιαδήποτε ιδιότητα πλαισιώνουν 
την Επάνοδο, να είναι πιο αποτελεσματική, πιο ωφέλιμη, ευαισθητοποιώ-
ντας, ταυτόχρονα, την κοινωνία.

Το θέμα που πραγματεύεται το 2ο Συνέδριο της “Επανόδου”, “Η Κοι-
νωνική Επανένταξη Ανηλίκων και Νεαρών Παραβατών”, είναι από τα πιο 
ευαίσθητα και απαιτεί λεπτούς χειρισμούς. Εδώ, ο βασικός κανόνας της 
αντιμετώπισης της παραβατικότητας και εγκληματικότητας, που δίνει έμ-
φαση στην πρόληψη έναντι της καταστολής, κάμπτεται. Εδώ, η επιδίωξη 
είναι μόνο πρόληψη και εδώ, είναι πολλά που πρέπει να γίνουν.

Δυστυχώς, η παιδική φτώχεια στη χώρα μας βρίσκεται σε υψηλά πο-
σοστά. Ο αγώνας, για τη μείωσή της και την εξάλειψή της εντέλει, είναι 
πρόληψη. Η ενίσχυση και διάδοση του θεσμού της αναδοχής, που θα δώσει 
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στο παιδί, στον νέο μια αγκαλιά, όταν τη χρειάζεται και, για όσο τη χρειά-
ζεται, είναι πρόληψη. Η εκπαίδευση είναι πρόληψη. Η δημιουργία “Φιλικής 
Δικαιοσύνης για Παιδιά” είναι πρόληψη.

Και εδώ σημειώνω ότι, ενώ πριν περίπου ένα χρόνο θεσμοθετήθηκε η 
δομή “Σπίτι του παιδιού” σε πέντε εφετειακές περιφέρειες, μέχρι σήμερα, 
δεν είχαν λειτουργήσει. Κάποιες είναι σχεδόν έτοιμες. Στις αυτοτελείς αυτές 
υπηρεσίες, τα ανήλικα θύματα θα έχουν εξειδικευμένη φροντίδα από την 
ώρα της καταγγελίας, μέχρι και την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασί-
ας, για την προστασία τους και την επανόρθωση του τραύματος που θα 
έχουν υποστεί, ως θύματα. Και αυτό, αφού έρευνες έχουν καταδείξει, ότι 
εάν το ανήλικο θύμα δεν δεχθεί έγκαιρα την προβλεπόμενη από τις ψυχια-
τρικές υπηρεσίες φροντίδα, κακοποιείται δευτερογενώς και επανειλημμένα. 
Επομένως, η λειτουργία των συγκεκριμένων δομών είναι πρόληψη εγκλη-
ματικότητας.

Η διαβούλευση, ο προβληματισμός και τα συμπεράσματα του 2ου τα-
κτικού συνεδρίου της Επανόδου, θα συμβάλουν σημαντικά στην πρόληψη 
της υποτροπής των ανηλίκων, στην κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων 
και νεαρών παραβατών.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.
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ΕΥΤΥΧΗΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ

Γενικός Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

Α ξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, 

Χαίρομαι ιδιαίτερα που ανοίγουμε σήμερα τις εργασίες του 2ου ετήσιου συ-
νεδρίου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, του επίσημου φορέα για την επανένταξη, που 
εποπτεύεται απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Η υποστήριξη της επανένταξης και η πρόληψη της υποτρο-
πής, ιδίως για την ευάλωτη ομάδα των ανηλίκων και νεαρών παραβατών, 
είναι καίρια πεδία της αντεγκληματικής πολιτικής, που συνδέονται με την 
κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, ενώ παράλληλα, απαιτούν έναν υψηλό 
βαθμό συνέργειας μεταξύ των κοινωνικών φορέων και οργανισμών. 

Το ζητούμενο στο πλαίσιο της αντεγκληματικής μας πολιτικής, έτσι 
όπως αυτή υλοποιείται απο το 2015, είναι η αλλαγή παραδείγματος προς μια 
σύγχρονη και προοδευτική κατεύθυνση, η οποία ενισχύει την επανένταξη 
από την πρώτη μέρα της φυλάκισης και βασίζεται στους άξονες «Πρόληψη 
– ανθρώπινες συνθήκες κράτησης – κοινωνική επανένταξη». Η έννοια της 
κοινωνικής επανένταξης γίνεται πλέον αντιληπτή, όπως το διακηρύσσουν 
άλλωστε και τα διεθνή κείμενα, ως μια διαδικασία που ξεκινά από την πρώ-
τη μέρα της κράτησης και εκτείνεται, μέχρι και τον χρόνο, μετά την απο-
φυλάκιση. Σε αυτό το πνεύμα έχει διασυνδεθεί το έργο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ 
με τα καταστήματα κράτησης, προσφέροντας έγκαιρα ευκαιρίες για τους 
νεαρούς, αλλά και ενήλικους παραβάτες του νόμου, προετοιμάζοντάς τους 
για τη μετάβαση στην κοινωνία. Ο στόχος είναι ολιστικός: η επιτυχημένη 
ένταξή τους στον κοινωνικό και οικογενειακό ιστό, η επαγγελματική τους 
αποκατάσταση, αλλά και η ενδυνάμωση του ίδιου του ατόμου για την ισό-
τιμη κοινωνική του συμμετοχή, μετά την αποφυλάκιση. 
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16 ΕΥΤΥΧΗΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ

Ήδη, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής με το «Στρατηγικό 
Σχέδιο, για το Σωφρονιστικό Σύστημα 2018-2020» που εκπονήθηκε για πρώ-
τη φορά στη χώρα μας και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2018, έχει θέσει 
σε προτεραιότητα και προγραμματίσει μια σειρά από δράσεις στον κεντρικό 
άξονα 4 «Προετοιμασία της επανένταξης -μετασωφρονιστική μέριμνα», οι 
κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής: Αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης στα καταστήματα κράτησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης σε συνεργασία με φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ και πιστοποίηση επαγ-
γελματικών προσόντων, υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε συνερ-
γασία με κρατικούς φορείς (όπως το Εθνικό Θέατρο και η Εθνική Λυρική 
Σκηνή), ενίσχυση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και λειτουργία περιφερειακού δικτύου, 
για την επανένταξη, άρση των νομικών κωλυμάτων για την επανένταξη, μετά 
από λεπτομερή μελέτη και χαρτογράφηση. Αξίζει να πούμε ότι η Ελλάδα εδώ 
πρωτοπορεί, καθώς είναι η πρώτη χώρα που διεξήγαγε μια συστηματική με-
λέτη, για τα νομικά κωλύματα και τις δυσμενείς συνέπειες – «αόρατες ποι-
νές»-, που οδηγούν σε μια χρονική διαστολή της τιμωρίας πολύ πέραν της 
αποφυλάκισης, η οποία θέτει στο περιθώριο ολόκληρες κοινωνικές ομάδες. 

Το έργο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, για μας, είναι επομένως κομβικό. Ήδη μέσα 
από τη σημαντική αύξηση της επιχορήγησης απο τον κρατικό προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης του 2019, αλλά και, με την εξασφάλιση ση-
μαντικής χρηματοδότησης από το Καντόνι της Ζυρίχης, της Ελβετίας, μέσω 
του σωματείου VEBO, στηρίζεται το έργο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, έτσι ώστε να 
αναπτύξει δραστηριότητες τόσο μέσα στις φυλακές, για την προετοιμασία 
της επανένταξης όσο και στην κοινωνία, αλλά και δράσεις, για την ευαισθη-
τοποίηση του κοινού και την άρση των στερεοτύπων και του στιγματισμού. 

Η υποστήριξη της επανόδου του ατόμου, μετά την αποφυλάκισή του 
είναι μια βαθιά ανθρωπιστική αποστολή της κοινωνίας μας. Παράλληλα, 
είναι μια κορυφαία στιγμή, για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, γιατί 
δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους που έχουν ήδη εκτίσει την ποινή τους 
και έχουν, επομένως, τιμωρηθεί για το αδίκημα που διέπραξαν, να επιστρέ-
ψουν στην κοινωνία και να ενταχθούν σε αυτή. Η επιστημονική έρευνα, 
αλλά και η εμπειρία, άλλωστε, δείχνει ότι ιδίως οι ανήλικοι και οι νεαροί 
παραβάτες, έχουν βιώσει τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση πολύ 
πριν τον εγκλεισμό τους στη φυλακή. Είναι, λοιπόν, υποχρέωση όλων μας 
να μεριμνήσουμε, ώστε να έχουν μια ευκαιρία ισότιμης συμμετοχής και κοι-
νωνικής ένταξης. Χαιρετίζω προσωπικά τη δημιουργική, ζωντανή και ουσι-
αστική παρουσία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ στη διεπιστημονική συζήτηση, για την 
επανένταξη αυτής της ομάδας των νεαρών και ανηλίκων παραβατών με τη 
διπλή ευαλωτότητα και ευελπιστώ σε ευρύτερες συμπράξεις και κοινωνικές 
συμμαχίες, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την αποστολή. 
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ

Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων 

Κ υρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Χαιρετίζω την έναρξη του συνεδρίου και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργα-
σίες του. 

Η κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών παραβατών, που αποτε-
λεί και τη θεματική του σημερινού συνεδρίου, είναι ένα ζήτημα, ιδιαίτερο και 
ευαίσθητο, το οποίο χρήζει προσεκτικής διαχείρισης, αν θέλουμε να έχουμε 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χωρίς αποκλεισμούς, ανισότητες και 
κοινωνικές αδικίες. 

Την ίδια στιγμή, η παραβατικότητα των ανηλίκων αποτελεί ένα κοινω-
νικό φαινόμενο, το οποίο δεν μπορούμε, ούτε να αγνοήσουμε, ούτε να πα-
ραμελήσουμε. Απεναντίας, οφείλουμε να εστιάσουμε στην αναζήτηση όλων 
εκείνων των μέσων και των πρακτικών, που θα συντελέσουν στην καλύτερη 
δυνατή επανένταξη των νεαρών παραβατών και ανηλίκων σε όλους τους 
τομείς της κοινωνικής μας ζωής, συνολικά. 

Από την πλευρά μας, στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ερ-
γαζόμαστε καθημερινά, για την υπέρβαση όλων των έμφυλων ανισοτήτων 
και την εξυγίανση των σχέσεων φύλου με όρους ισότητας για όλους και 
όλες ανεξαιρέτως. 

Περαιτέρω, χαράσσουμε, παρακολουθούμε και υλοποιούμε πολιτικές 
και δράσεις, που θέτουν στο επίκεντρό τους την ισότητα των φύλων ως 
κομβικό δείκτη, για την ποιότητα της δημοκρατίας μας και ως σημαντική 
παράμετρο, για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας.
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Φίλες και φίλοι, 

Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωπες και αντιμέτωποι με παγιωμένες και εν 
πολλοίς αναχρονιστικές στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές, που κατα-
στρατηγούν τα δικαιώματά μας και εντείνουν τις ανισότητες και τις πολλα-
πλές διακρίσεις. 

Για τον λόγο αυτόν και εστιάζοντας στη θεματική που εξετάζουμε σή-
μερα, είναι ανάγκη να αναδείξουμε ότι η κοινωνική επανένταξη συνιστά ένα 
δικαίωμα, που οφείλουμε όλοι και όλες μας να στηρίξουμε, προκειμένου τα 
νέα παιδιά (κορίτσια και αγόρια) να έχουν την καλύτερη δυνατή και αποτε-
λεσματική επανένταξή τους στην κοινωνία συνολικά.

Στη βάση αυτή, είναι καιρός να άρουμε τον στιγματισμό, να υπερβού-
με τις αναχρονιστικές αντιλήψεις που οδηγούν σε στασιμότητα και, με την 
εντατικοποίηση της συνεργασίας όλων μας, να δημιουργήσουμε όλες εκεί-
νες τις προϋποθέσεις, για την άρτια και υγιή επανένταξη των ανηλίκων και 
νεαρών παραβατών στην κοινωνία μας χωρίς έμφυλες, πολλαπλές ή οποιου-
δήποτε είδους διακρίσεις.

Διότι, η απρόσκοπτη κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων και νεαρών 
παραβατών είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας, ζήτημα ευ-
καιρίας και αξιοπρέπειας, ζήτημα σεβασμού της ανθρώπινης υπόστασης και 
απόλαυσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Αυτές τις αξίες υπηρετούμε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύ-
λων και, για την προστασία αυτών των ιδανικών μαχόμαστε καθημερινά, 
μέσα από το έργο μας, τις πολιτικές και τις δράσεις μας.

Φίλες και φίλοι, 

Είμαι βέβαιη ότι οι εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν, θα οδηγήσουν σε γό-
νιμο προβληματισμό και διάλογο, και θα συμβάλουν, με τη σειρά τους, στην 
αποτελεσματική υπέρβαση όλων των σχετικών δυσκολιών. 

Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

Πρόεδρος του Αρείου Πάγου 

Κ υρίες και κύριοι,

Ο τελικός προορισμός καθεμιάς και καθενός που στερείται την προσωπική 
ελευθερία, δεν είναι η φυλακή. Τελικός προορισμός τους είναι η κοινωνία, η 
επάνοδος και επανένταξή τους σε αυτήν. Είμαστε κοινωνικά όντα, διότι εγ-
γενής στην ανθρώπινη φύση είναι η ανάγκη να υπάρχουμε μαζί με άλλους, 
δηλαδή να συνυπάρχουμε σε κοινωνία. Η κοινωνία είναι όχι, μόνον ο χώρος 
της συνύπαρξής μας, αλλά και ο χώρος ίασης κάθε πλήγματος και αποκατά-
στασης κάθε παρεκτροπής. 

Η διαδικασία επανόδου και επανένταξης μπορεί να αρχίσει ήδη από 
αυτήν την ίδια την απόφαση που στερεί την προσωπική ελευθερία, όταν η 
ποινική μεταχείριση που επιφυλάσσει στον παραβάτη του ποινικού νόμου 
εξατομικεύεται και επιμετράται, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να του παρέχει 
ελπίδα. Το έχουμε πει ξανά σε αυτήν την αίθουσα: οι άνθρωποι γίνονται 
καλύτεροι μόνον, όταν ελπίζουν. Αν δεν ελπίζουν, δεν έχουν λόγο να προ-
σπαθήσουν για το καλύτερο. Και βέβαια ισχύει η ρήση του Ηράκλειτου ότι 
«ἐὰν μὴ ἔλπηται ἀνέλπιστον οὐκ ἐξευρήσει, ἀνεξερεύνητον ἐὸν καὶ ἄπο-
ρον», δηλαδή «αν δεν ελπίζεις, δε θα βρεις το ανέλπιστο, που είναι ανεξε-
ρεύνητο και απλησίαστο». Εμείς, όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν 
κυνηγάμε το ανέλπιστο, δεν κυνηγάμε το θαύμα, αλλά επιδιώκουμε, μέσω 
της επανόδου και επανένταξης των παραβατών και ιδίως των νέων, κάτι 
το κατορθωτό, το ευχερές στην ανθρώπινη δράση, ώστε οι περιστασιακοί 
παραβάτες του ποινικού νόμου να μη γίνουν μόνιμοι μέσω της υποτροπής 
και νεκρωθεί η κοινωνική τους υπόσταση και ματαιωθεί το ταξίδι επιστρο-
φής τους στην κοινωνία. 
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Η απονομή βραβείων και επαίνων επιτυχημένης κοινωνικής επανέντα-
ξης που θα λάβει χώρα στη συνέχεια, αποδεικνύει ότι καρποφορούν οι προ-
σπάθειες όσων ειλικρινά και δραστήρια έχουν συστρατευθεί στην επίτευξη 
αυτού του αποτελέσματος. Οφείλω να συγχαρώ την πρόεδρο και τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, για τη διοργάνωση του προ-
κείμενου συνεδρίου, αλλά και, για την πολυσχιδή δράση τους στον τομέα 
αυτόν. Επίσης, θέλω να συγχαρώ όσες και όσους εργάζονται δραστήρια στις 
αρμόδιες δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
τους εισαγγελείς ανηλίκων, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τις επιμελήτριες 
και επιμελητές ανηλίκων, όσες και όσους διδάσκουν στους ανήλικους κρα-
τουμένους στα καταστήματα κράτησης, τους προϊσταμένους των καταστη-
μάτων κράτησης και έχουν δραστηριοποιηθεί, για την επανένταξή τους. Εύ-
χομαι οι εορτές των Χριστουγέννων και ο ερχομός του Νέου Έτους, αλλά 
και όσα θα διαμειφθούν στο προκείμενο Συνέδριο, να γίνουν αφορμή, για 
πραγματικά μία νέα αρχή, ώστε ανακαινισμένοι και εμπλουτισμένοι με αι-
σθήματα περισσότερης αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού, αλληλοκατανόη-
σης, αποδοχής του διαφορετικού, στοιχεία συνεκτικά του κοινωνικού ιστού, 
να επιδιώξουμε και να επιτύχουμε ακόμη και το ανέλπιστο.
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ΞΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 

«ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ, 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ»

1. Αρχές και ιδιαιτερότητες της ποινικής δικαιοσύνης ανη-

λίκων

Η μέχρι σήμερα προσέγγιση του ανήλικου παραβάτη, που φθάνει στη δι-
καιοσύνη, πορεύεται πάνω σε μια πατερναλιστική και αναμορφωτική 

κατεύθυνση. Στην πορεία του χρόνου, στην προσέγγιση αυτήν, ενσωματώ-
θηκαν κανόνες και πρακτικές του δικαίου των ενηλίκων, που αφενός επέ-
φεραν τους αναγκαίους περιορισμούς, στην αόριστης διάρκειας ιδρυματική 
αγωγή και στέρηση της ελευθερίας των ανηλίκων και αφετέρου, εστίασαν 
στον ανήλικο, περισσότερο ως υποκείμενο μιας συμπεριφοράς και φορέα 
δικαιωμάτων, παρά ως αντικείμενο μεταχείρισης. 

Η κατεύθυνση αυτή κατοχυρώθηκε την τελευταία εικοσαετία από διε-
θνή κείμενα και συμβάσεις, που περιέχουν τους βασικούς κατευθυντήριους 
άξονες για τις κοινωνικές αντιδράσεις και τους νέους τρόπους μεταχείρισης 
της νεανικής παραβατικότητας, καθώς και τους στοιχειώδεις κανόνες για την 
απονομή της δικαιοσύνης και τα δικαιώματα των ανηλίκων στο πλαίσιο αυτό. 

Στον βασικό τους πυρήνα, τα κείμενα αυτά πραγματεύονται: 

α) την προϋπόθεση των κυρώσεων, που πρέπει να είναι η τέλεση συγκεκρι-
μένης αξιόποινης πράξης, 

β) τον χαρακτήρα των κυρώσεων, που πρέπει να είναι ορισμένης διάρκειας 
και ανάλογες με τη βαρύτητα της πράξης, 
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γ) τα κριτήρια επιλογής των κυρώσεων, σύμφωνα με τα οποία προτάσσο-
νται οι εξωιδρυματικές κυρώσεις, ενώ ο εγκλεισμός αποτελεί την έσχατη 
λύση (ultimum tefuagium), 

δ) τις καλές πρακτικές, όπως είναι η -κατά παρέκκλιση- διαδικασία, δη-
λαδή, η δυνατότητα του Εισαγγελέα Ανηλίκων να μην ασκεί κατά του 
ανηλίκου ποινική δίωξη και 

ε) τον σεβασμό των Συνταγματικών Δικαιωμάτων και δικονομικών εγγυ-
ήσεων του ανήλικου κατηγορούμενου. 

Ειδικότερα, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Κείμενα για ανήλικους παραβάτες 
και θύματα είναι μεταξύ άλλων: 

Η Διεθνής Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (που κυ-
ρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 2101/1992), το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (που κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 
2462/1997), οι Ελάχιστοι Κανόνες ΟΗΕ για την Απονομή της Δικαιοσύνης 
σε Ανηλίκους, 1985 (γνωστοί ως Κανόνες του Πεκίνου), οι Ελάχιστοι Κα-
νόνες ΟΗΕ για την Προστασία Ανηλίκων Στερημένων της Ελευθερίας τους, 
1990 (γνωστοί ως Κατευθυντήριες Αρχές του Ριάντ), οι Ελάχιστοι Κανό-
νες ΟΗΕ για τα Μη Στερητικά της Ελευθερίας Μέτρα, 1990 (γνωστοί και ως 
Κανόνες του Τόκυο), επίσης δε, οι συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης υπ’ αρ. (87) 20 για τις Κοινωνικές Αντιδράσεις 
στη Νεανική Παραβατικότητα 1987 και υπ’ αρ. (2003) 20 για Νέους Τρό-
πους Μεταχείρισης της Νεανικής Παραβατικότητας και, για τον Ρόλο της 
Δικαιοσύνης των Ανηλίκων. 

Όλα τα παραπάνω ενσωματώθηκαν σταδιακά, από το 2003, μέχρι και 
σήμερα, από την ελληνική έννομη τάξη. Ήδη, στην Ελλάδα, Ομάδα Εργασί-
ας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
εργάζεται για την ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-5-2016, σχετικά με τις δικονομι-
κές εγγυήσεις για τα παιδιά, που είναι ύποπτα ή καταδικασμένα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών.

Η ποινική δικαιοσύνη ανηλίκων διαπλέκεται γύρω από αρχές, που συν-
δυάζουν και εξισορροπούν την ιδιαιτερότητα της παιδικής και εφηβικής ηλι-
κίας με το κράτος δικαίου.

Ειδικότερα, η αρχή της ευημερίας (του συμφέροντος) του ανηλίκου 
προστάζει την κοινωνία-πολιτεία να λαμβάνει όλα τα μέτρα, που θα προ-
στατεύσουν και θα προσδώσουν θετικό περιεχόμενο στη ζωή των ανηλίκων 
σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε και η δικαστική αρχή να επιλέξει 
εκείνη τη μεταχείριση, που θα ανταποκρίνεται στην ψυχοσωματική ανέλιξη 
και ανάπτυξη του ανηλίκου. Από την άλλη, η μεταχείριση αυτή θα προσδι-
ορισθεί εξίσου και ανάλογα με τη βαρύτητα της κρινόμενης παραβατικής 
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συμπεριφοράς, ώστε, σύμφωνα και, με την αρχή της αναλογικότητας, να 
είναι ορισμένης διάρκειας, να μην είναι υπέρμετρα παρεμβατική ή να κατα-
λήγει επαχθής στο όνομα του συμφέροντος του παιδιού. 

Συναφής είναι και η εξισορρόπηση της αρχής της διαπαιδαγώγησης με 
την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της ελάχιστης παρέμβασης. 
Αυτό σημαίνει ότι η μεταχείριση ενεργεί διαπλαστικά στην προσωπικότητα 
του ανηλίκου και προσβλέπει στο μέλλον και όχι, στην τιμωρία μιας συμπε-
ριφοράς, που συνέβη στο (ακόμη και πρόσφατο) παρελθόν. Κρίσιμος, μάλι-
στα, χρόνος για την επιλογή της είναι ο χρόνος εκδίκασης και όχι, ο χρόνος 
τέλεσης της πράξης, ώστε η δικαστική αρχή να παρεμβαίνει τόσο όσο είναι 
αναγκαίο και να επιλέγει, ανάμεσα στα διαφορετικά μέτρα, τα καταλληλό-
τερα ξεκινώντας από τα ηπιότερα.

Το κριτήριο είναι: «ποιο είναι το καταλληλότερο μέτρο για κάθε ανή-
λικο»; Αυτό είναι και το νόημα της αρχής της εξειδικευμένης/ εξατομικευ-
μένης παρέμβασης. Στη διαδικασία αυτή μας κατευθύνει και η αρχή της 
διερεύνησης της προσωπικότητας.

Όλα τα παραπάνω συντείνουν στη θέση, ότι το Ποινικό Δίκαιο ανη-
λίκων είναι εξίσου δίκαιο του δράστη και δίκαιο της πράξης. Πρέπει να 
υπάρχει εξίσου μέριμνα για διαδικασίες και κυρώσεις διαπαιδαγώγησης για 
την αναμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού παραβάτη (το λεγόμενο 
προνοιακό πρότυπο), αλλά και τούτο να επιδιώκεται μέσα σε ένα πλαίσιο 
αναγνώρισης δικαιωμάτων και ενίσχυσης της θέσης του ανήλικου κατηγο-
ρούμενου (το λεγόμενο δικαιικό πρότυπο) με την ενεργή, μάλιστα, συμμε-
τοχή της κοινότητας και του θύματος στην ποινική δίκη και μεταχείριση (το 
λεγόμενο επανορθωτικό πρότυπο).

Επίσης, η μεταχείριση του ανήλικου παραβάτη από το ποινικό δίκαιο 
ανηλίκων πρέπει να είναι συμμετοχική, δηλαδή, ο ανήλικος να έχει ενεργό 
ρόλο στην αντιμετώπισή του από το ποινικό σύστημα, ώστε η όποια από-
φαση για τις πράξεις του να δικαιώνεται μέσα του και να είναι βέβαιο, ότι θα 
εφαρμοστεί από αυτόν.

2. Ιστορική αναδρομή του Δικαίου Ανηλίκων στην Ελλάδα

Στη Χώρα μας, ρητή αναφορά στα «Ειδικά Δικαστήρια Παίδων», γίνεται 
στο κεφάλαιο Ζ’ (με τίτλο Δικαστική Εξουσία), στο άρθρο 100 παρ. 4 του 
Συντάγματος του 1927. 

Τη λειτουργία των «Ειδικών Δικαστηρίων Παίδων», όπως λέγονταν, 
τότε, καλείται να ρυθμίσει ειδικός νόμος, ενώ δίνεται η δυνατότητα: α) να 
παρακαμφθεί η αρχή της δημοσιότητας και η σχετική διαδικασία να γίνε-
ται «κεκλεισμένων των θυρών», καθώς και β) να εξαιρεθεί η εκδίκαση των 
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κακουργημάτων, που διαπράττονται από ανηλίκους από την αρμοδιότητα 
των μικτών ορκωτών δικαστηρίων.

Ακολούθησε ο Ν. 5098/1931 «Περί Δικαστηρίων Ανηλίκων» (ΦΕΚ Α΄, 
198/13.07.1931), ο οποίος δεν εφαρμόσθηκε ποτέ, καθώς η έναρξη ισχύ-
ος του ανεβλήθη, μέχρι που καταργήθηκε το 1939, αντανακλά, όμως, το 
πνεύμα της εποχής, καθώς περιέχει λεπτομερείς και ειδικές προβλέψεις ανα-
φορικά με την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Ανηλίκων, τα επιβαλλόμενα 
αναμορφωτικά και σωφρονιστικά μέτρα, το σύστημα της επιβλεπόμενης 
ελευθερίας, τη διαδικασία των Δικαστηρίων Ανηλίκων, τα περί Αναμορφω-
τικών Σχολείων και Σωφρονιστικών Καταστημάτων, καθώς και τα περί προ-
στασίας ανηλίκων. 

Στον Αναγκαστικό Ν. 2135/1939: «Περί Εκδικάσεως Των Εγκλημάτων 
Των Ανηλίκων», ο Δικαστής Ανηλίκων ορίζεται αρμόδιος για την εκδίκαση 
υποθέσεων ανηλίκων, 10 έως 18 ετών συμπληρωμένων, ανεξάρτητα από τα 
όρια της ποινικής ενηλικότητας (άρθρο 1). Ο Ειδικός Δικαστής Ανηλίκων 
ορίζεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με ανανεούμενη διετή θη-
τεία. Αντίστοιχα, Ειδικός Εισαγγελέας Ανηλίκων ορίζεται για δύο έτη σε 
επιλεγμένα Πρωτοδικεία μεγάλων πόλεων. 

Ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (1950) έρ-
χονται να ρυθμίσουν συνολικά τα ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού 
δικαίου ανηλίκων, με ιδιαιτερότητες για την άσκηση της ποινικής δίωξης, 
την προκαταρκτική εξέταση και την ανάκριση, την προσωρινή κράτηση, την 
επιβολή κυρώσεων, την άσκηση έφεσης κατά των αποφάσεων, ενώ ταυτό-
χρονα, ιδρύεται το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, σε πρώτο και δεύτερο 
βαθμό, με αρμοδιότητα την εκδίκαση των σοβαρότερων αδικημάτων. 

Εξάλλου, με τον Ν. 3315/1955 «Περί συμπληρώσεως των περί Δικα-
στηρίων Ανηλίκων και μεταχειρίσεως Ανηλίκων κειμένων διατάξεων» 
(ΦΕΚ Α΄, 203/01.08.1955) καθιερώνεται, μεταξύ άλλων, η υποχρεωτικά 
«κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, παρατηρείται μια έντονη κινη-
τικότητα στην παραγωγή Διεθνών και Ευρωπαϊκών νομικών κειμένων συμ-
βατικού και μη χαρακτήρα με θέμα την παραβατικότητα των ανηλίκων και 
τη διαχείρισή της, αναφορικά, με τις δικονομικές εγγυήσεις, που θα πρέπει 
να διασφαλίζονται, κατά τη διαδικασία των αρμόδιων δικαστηρίων. 

Τα κείμενα συγκλίνουν στην κατοχύρωση δικαιωμάτων των παιδιών, 
όπως είναι το τεκμήριο αθωότητας, το δικαίωμα γνωστοποίησης της δια-
δικασίας, το δικαίωμα σιωπής, το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο, το 
δικαίωμα στην παρουσία ενός γονέα ή κηδεμόνα, κατά την ακροαματική 
διαδικασία, το δικαίωμα να αντικρούει και να εξετάζει μάρτυρες, κατά αντι-
παράσταση, το δικαίωμα να ασκεί έφεση κατά αποφάσεων που επέβαλαν 
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ποινικό σωφρονισμό (εγκλεισμό σε Κατάστημα Κράτησης), καθώς και το 
δικαίωμα για σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής, κατά τις διαδικασίες.

Μέχρι το 2003, προβλέπονταν από τον Ποινικό Κώδικα ως αναμορφω-
τικά μέτρα, η επίπληξη, η υπεύθυνη επιμέλεια των γονέων, η υπεύθυνη επι-
μέλεια της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και η εισαγωγή του ανήλικου 
παραβάτη σε Ίδρυμα Αγωγής.

Μετά το 2003, με νέο νόμο εμπλουτίστηκαν τα προβλεπόμενα ανα-
μορφωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας. 
Συγκεκριμένα, ο Ν. 3189/2003 «Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας 
ανηλίκων» (ΦΕΚ Α΄, 243/21.10.2003), αντανακλά τις νέες τάσεις αναφορι-
κά με την αντίληψη για το ποινικό δίκαιο ανηλίκων και τη λειτουργία των 
θεσμών που το υποστηρίζουν. Η καθιέρωση της ορισμένης διάρκειας της 
όποιας αναμορφωτικής ή σωφρονιστικής μεταχείρισης, δηλαδή, τόσο των 
αναμορφωτικών μέτρων επιτήρησης και κοινωνικοποίησης στην κοινότητα 
όσο και της ιδρυματικής μεταχείρισης, αποτελούν, μεταξύ άλλων, σημαντι-
κές αλλαγές στο ουσιαστικό δίκαιο ανηλίκων.

Ειδικότερα, με τον παραπάνω νόμο του 2003, τροποποιήθηκε το άρθρο 
122 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.) και προβλέπονται πλέον τα εξής 
αναμορφωτικά μέτρα (ή μέτρα εναλλακτικά της ποινής):

α) Η επίπληξη του ανηλίκου,

β) η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή στους 
επιτρόπους του,

γ) η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογέ-
νεια,

δ) η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε 
ιδρύματα ανηλίκων ή σε επιμελητές ανηλίκων,

ε) η συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη και θύματος για έκφραση συγ-
γνώμης και εν γένει για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης,

στ) η αποζημίωση του θύματος ή η κατ’ άλλον τρόπο άρση ή μείωση των 
συνεπειών της πράξης από τον ανήλικο,

ζ) η παροχή κοινωφελούς εργασίας από τον ανήλικο,

η) η παρακολούθηση από τον ανήλικο κοινωνικών και ψυχολογικών προ-
γραμμάτων σε κρατικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς,

θ) η φοίτηση του ανηλίκου σε σχολές επαγγελματικής ή άλλης εκπαίδευσης 
ή κατάρτισης,

ι) η παρακολούθηση από τον ανήλικο ειδικών προγραμμάτων κυκλοφορι-
ακής αγωγής,
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ια) η ανάθεση της εντατικής επιμέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε 
προστατευτικές εταιρείες ή σε επιμελητές ανηλίκων,

ιβ) η τοποθέτηση του ανηλίκου σε κατάλληλο κρατικό, δημοτικό, κοινοτικό 
ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής.

Το τελευταίο αναμορφωτικό μέτρο, η τοποθέτηση του ανηλίκου σε κα-
τάλληλο κρατικό, δημοτικό ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής, επιβάλλεται μόνο 
από το Δικαστήριο Ανηλίκων (και όχι, από τον Εισαγγελέα ή Ανακριτή 
Ανηλίκων), όταν ο ανήλικος τέλεσε πράξη που, αν την τελούσε ενήλικας θα 
ήταν κακούργημα.

Εξάλλου, περιορισμός σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Ανηλίκων επι-
βάλλεται, μόνο σε ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο 
(15ο) έτος της ηλικίας, εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε ενήλικος, θα 
ήταν κακούργημα απειλούμενο με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η ίδια 
ποινή δύναται να επιβληθεί και, για τις πράξεις του άρθρου 336 Ποινικού 
Κώδικα (βιασμός), εφόσον τελούνται σε βάρος προσώπου νεότερου από 
δεκαπέντε (15) ετών. Περιορισμός σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Ανηλί-
κων μπορεί να επιβληθεί και σε ανήλικο, που έχει συμπληρώσει το δέκατο 
πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας του και του έχει επιβληθεί το αναμορφωτι-
κό μέτρο της τοποθέτησης σε Ίδρυμα Αγωγής, εάν μετά την εισαγωγή του 
στο Ίδρυμα Αγωγής τελέσει έγκλημα, που, αν το τελούσε ενήλικας θα ήταν 
κακούργημα. Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη 
αιτιολογία, από την οποία να προκύπτει, γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευ-
τικά μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρκή και πρέπει 
να επιβληθεί περιορισμός σε Κατάστημα Κράτησης (ο οποίος είναι από 6 
μήνες έως 10 έτη), λαμβανομένων, κατά περίπτωση, υπόψη των ιδιαίτερων 
συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.

Στην Ελλάδα, λειτουργεί στην Κόρινθο διακριτό Κατάστημα Κράτη-
σης Ανηλίκων για παιδιά, 15-18 ετών (κατά τον χρόνο έκτισης), ενώ νεαροί 
ενήλικες, 18-21 ετών, κρατούνται σε άλλα ειδικά καταστήματα κράτησης 
νέων στον Αυλώνα, στο Βόλο και στην Κασαβέτεια. Γίνεται σημαντική προ-
σπάθεια ενίσχυσης της καθημερινής τους διαβίωσης με συμβουλευτικά, εκ-
παιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα, σε συνεργασία με συναρμόδια 
Υπουργεία και φορείς της κοινότητας. 

Αν η κατάσταση του ανηλίκου απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση -ιδίως αν 
πάσχει από ψυχική ασθένεια ή τελεί σε νοσηρή διατάραξη των πνευματικών 
του λειτουργιών ή από οργανική νόσο ή κατάσταση που του δημιουργεί 
σοβαρή σωματική δυσλειτουργία ή του έχει γίνει έξη η χρήση οινοπνευμα-
τωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών και δεν μπορεί να την αποβάλει με τις 
δικές του δυνάμεις ή εμφανίζει ανώμαλη καθυστέρηση στην πνευματική και 
την ηθική του ανάπτυξη- το δικαστήριο διατάσσει ως θεραπευτικά μέτρα: 
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α) την ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς, στους 
επιτρόπους του ή στην ανάδοχη οικογένεια, 

β) την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή 
σε επιμελητές ανηλίκων, 

γ) την παρακολούθηση συμβουλευτικού θεραπευτικού προγράμματος από 
τον ανήλικο και 

δ) την παραπομπή του ανηλίκου σε θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο Κατά-
στημα. 

Τα θεραπευτικά μέτρα διατάσσονται ύστερα από προηγούμενη διά-
γνωση και γνωμοδότηση από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, ψυχολόγων και 
κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι, κατά περίπτωση, υπάγονται σε Μονάδα 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή σε Ιατρικά Κέντρα Υγείας ή σε Κρατικά Νο-
σηλευτικά Ιδρύματα.

Στην Ελλάδα πάντως, παρατηρείται τόσο η έλλειψη ειδικών Θεραπευ-
τικών Μονάδων για παραβατικούς ανηλίκους με ψυχική ασθένεια ή νοητική 
υστέρηση (άρθρο 123 παρ. 1 Π.Κ.) όσο και η έλλειψη εξειδικευμένης ομάδας 
ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι απαιτούνται για 
τη διάγνωση και γνωμοδότηση, προκειμένου να επιβληθούν θεραπευτικά 
μέτρα, ώστε το δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη του κάθε πρόσφορο απο-
δεικτικό μέσο, σε κάθε περίπτωση που η κατάσταση του ανηλίκου κατηγο-
ρουμένου απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση, ιδίως με βάση ψυχιατρικές πραγ-
ματογνωμοσύνες, γνωματεύσεις και βεβαιώσεις από Κρατικά Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα και φορείς. 

Εξάλλου, με τον Ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας 
για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποί-
ησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων» (ΦΕΚ Α΄, 111/12.7.2010), 
αλλαγές που έγιναν στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.) και στον 
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών αναβάθμισαν τον ρόλο του Δικαστηρίου Ανηλίκων και τα δικαιώματα 
του ανήλικου κατηγορούμενου, αφού κατέστη υποχρεωτικός ο διορισμός 
συνηγόρου για την υπεράσπιση ανήλικου κατηγορούμενου, που κατηγορεί-
ται για πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα. Από την άλλη, διατυπώθηκε 
ρητά πλέον, ότι τα εγκλήματα, που τελούνται από ανηλίκους, δεν δικάζο-
νται ως αυτόφωρα. 

Στη συνέχεια, με τον Ν. 3904/2010 «Εξορθολογισμός και βελτίωση 
στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 
218/23.12.2010) θεσμοθετείται το δικαίωμα άσκησης έφεσης κατά αποφά-
σεων, που επιβάλλουν αναμορφωτικά μέτρα.

Σήμερα, μετά τον Ν. 4356/2015 («Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαι-
ωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»), η αρμοδιότητα του Δικαστηρίου 
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Ανηλίκων έχει διαμορφωθεί ως εξής (άρθρο 113 Κ.Π.Δ.): Τα Δικαστήρια 
Ανηλίκων δικάζουν τις αξιόποινες πράξεις, που τελούνται από ανηλίκους 
και επιβάλλουν τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, που ορίζονται από 
τον Ποινικό Κώδικα ή τις ποινές. 

Ειδικότερα, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες 
πράξεις, που τελούνται από ανήλικους, για τις οποίες, αν τελούνταν από 
ενήλικα, απειλείται ισόβια κάθειρξη, καθώς και τις πράξεις του άρθρου 336 
(βιασμός) του Ποινικού Κώδικα, εφόσον τελούνται σε βάρος προσώπου νε-
ότερου των δεκαπέντε (15) ετών. Όλες οι άλλες πράξεις δικάζονται από το 
Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων. Εξάλλου, το Εφετείο Ανηλίκων δικάζει 
τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των Μονομελών και Τριμελών Δικαστη-
ρίων Ανηλίκων.

3. Θεσμοί της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων και η αρχή 
της εξειδίκευσης των επαγγελματιών 

Με βασική αρχικά την αρχή της εξειδίκευσης των επαγγελματιών, το Ποινι-
κό Δίκαιο Ανηλίκων, ως ένας σχετικά αυτόνομος κλάδος, αξιώνει τη λειτουρ-
γία ειδικών επαγγελματιών στην υπηρεσία των ανήλικων παραβατών.

Στο ελληνικό δίκαιο προβλέπεται, ο διορισμός ενός Δικαστή Ανηλίκων 
σε κάθε Πρωτοδικείο και σε κάθε Εφετείο της χώρας, καθώς και δύο ανα-
πληρωτών του, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. 

Ο Δικαστής Ανηλίκων στο Πρωτοδικείο έχει τον βαθμό του Προέδρου 
Πρωτοδικών, ενώ οι αναπληρωτές του είναι Πρωτοδίκες και, στο Εφετείο 
έχει τον βαθμό του Προέδρου Εφετών ή του Εφέτη.

Τα προσόντα, που απαιτούνται για τον διορισμό ενός δικαστή ως Δι-
καστή Ανηλίκων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού 
τίτλου στο ειδικό αντικείμενο του Δικαίου Ανηλίκων, η γνώση μιας ξένης 
γλώσσας, καθώς και παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες. Μόνο ο Δικα-
στής Ανηλίκων της Αθήνας είναι αποκλειστικής απασχόλησης.

Έτσι, στην Ελλάδα, ο ειδικός Δικαστής Ανηλίκων δεν είναι δικαστής ει-
δικής σταδιοδρομίας, όπως σε άλλες χώρες (π.χ. Γαλλία), αλλά καταβάλλε-
ται προσπάθεια να επιλέγεται μεταξύ των πρόθυμων και ικανών δικαστών 
να ανταποκριθούν σε αυτή τη θητεία. Είναι αλήθεια ότι ο παράγοντας της 
προσωπικότητας και οι επικοινωνιακές δεξιότητες του δικαστή παίζουν τον 
σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση του αναγκαίου οικογενειακού και δι-
απαιδαγωγικού περιβάλλοντος του Δικαστηρίου Ανηλίκων.

Εξίσου λεπτή είναι και η αποστολή του επίσης τριετούς θητείας Εισαγ-
γελέα Ανηλίκων, του οποίου η θέση εμφανίζεται ιδιαίτερα αναβαθμισμένη 
μετά τον Ν. 3189/2003, οπότε και θεσμοθετήθηκε η -κατά παρέκκλιση- δι-
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αδικασία, με τη δυνατότητα που παρέχεται στον Εισαγγελέα να απέχει υπό 
προϋποθέσεις από την ποινική δίωξη, κάτι που, για την ελλαδική νομική 
παράδοση-όπου ισχύει το τεκμήριο νομιμότητας, και όχι, το τεκμήριο σκο-
πιμότητας- αποτέλεσε μια εντυπωσιακή καινοτομία, που αποτυπώνεται στο 
άρθρο 45Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 45Α Κ.Π.Δ.: «Αν ανήλικος τελέ-
σει αξιόποινη πράξη, η οποία είναι πταίσμα ή πλημμέλημα, ο Εισαγγελέας 
μπορεί να απόσχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης, αν κρίνει, ερευ-
νώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και την όλη 
προσωπικότητα του ανηλίκου, ότι η άσκησή της δεν είναι αναγκαία, για 
να συγκρατηθεί ο ανήλικος από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. 
Απαιτείται σε κάθε περίπτωση ακρόαση του ανηλίκου. Στον ανήλικο μπορεί 
να επιβληθούν µε διάταξη του Εισαγγελέα ένα ή περισσότερα αναμορφωτι-
κά µέτρα στην κοινότητα». 

Με την ίδια διάταξη ορίζεται και η προθεσμία συµµόρφωσης, αλλιώς 
κινείται η ποινική δίωξη, ενώ για την έκδοση της διάταξης απαιτείται προ-
ηγούµενη έκθεση (κοινωνικής έρευνας / έρευνας προσωπικότητας) του 
Επιµελητή Ανηλίκων. Η νέα αυτή πρόβλεψη έτυχε θερμής υποδοχής και η 
εφαρμογή της έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Η θέση του Εισαγγελέα Ανηλίκων είναι εξαιρετικής σημασίας και στη 
διαχείριση των κοινωνικών φακέλων των παιδιών, δηλαδή, των παιδιών 
που εμφανίζουν υψηλή επικινδυνότητα να καταστούν παραβάτες ή θύματα, 
λόγω ιδιαίτερων οικογενειακών ή κοινωνικών συνθηκών, οπότε, ο Εισαγ-
γελέας λαμβάνει προσωρινά μέτρα προστασίας του παιδιού και, για τον 
σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον κοινωνικό τομέα και τον τομέα της υγεί-
ας (Δήμους, ιδρύματα, νοσοκομεία κ.λπ.). 

Σημαντικός, επίσης, αναδεικνύεται ο ρόλος του στην εκτέλεση των μέ-
τρων και ποινών, που αφορούν σε ανηλίκους για τους οποίους κρίθηκε ότι 
τέλεσαν τις πράξεις, που τους αποδόθηκαν, οπότε, καλείται να συνεργασθεί 
είτε με τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, που είναι αρμόδιες για την 
εκτέλεση των μέτρων στην κοινότητα είτε με τους παρόχους ιδρυματικής 
μεταχείρισης, το Ίδρυμα Αγωγής (αναμορφωτικού τύπου) και τα Ειδικά Κα-
ταστήματα Κράτησης Ανηλίκων και Νέων, όπου διατηρεί και έναν εποπτικό 
και εγγυητικό ρόλο για τα δικαιώματα των κρατούμενων ανηλίκων και νέων. 

Επίσης, στο ελληνικό δίκαιο προβλέπεται ο θεσμός του Ανακριτή Ανη-
λίκων, που είναι Πρωτοδίκης και ο οποίος μπορεί να επιβάλει, κατά την 
κύρια ανάκριση για κακούργημα κατά ανηλίκου, ως περιοριστικούς όρους, 
που θα ισχύσουν, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ένα ή περισσότερα από 
τα 11 πρώτα παραπάνω αναμορφωτικά μέτρα του άρθρου 122 παρ. 1 του 
Ποινικού Κώδικα.
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Δίπλα στον Δικαστή, στον Εισαγγελέα και τον Ανακριτή Ανηλίκων, μό-
νιμος αρωγός για τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση της κατάστασης του ανηλί-
κου και την εξέλιξη, όσον αφορά στην μεταχείριση που αποφασίσθηκε γι’ 
αυτόν, είναι ο Επιμελητής Ανηλίκων. Εσωτερικά, ο κλάδος των Επιμελητών 
Ανηλίκων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, αν και ενιαίος ως προς 
τα καθήκοντα των επιμελητών, είναι πολυσυλλεκτικός όσον αφορά στην 
επιστημονική του σύνθεση. Στους κόλπους του υπηρετούν κοινωνικοί λει-
τουργοί, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, ψυχολόγοι, νομικοί, 
πολιτικοί επιστήμονες, οι νεότεροι των οποίων διαθέτουν περισσότερα πτυ-
χία ή και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Η προδικαστηριακή αρχικά παρέμβαση του Επιμελητή Ανηλίκων 
εμπλέκει τη διερεύνηση των παραγόντων εγκληματογένεσης και την 
εγκληματοπροληπτική εκτίμηση. Καθώς στην ποινική δίκη του ανηλί-
κου δεν εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία, από το χρονικό σημείο της 
σύλληψης και της άσκησης ποινικής δίωξης, έως τον χρόνο εκδίκασης της 
υπόθεσης από το αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων μεσολαβεί ένα χρονικό 
διάστημα σχετικής ποινικής απραξίας για την πλειονότητα των ανηλίκων, 
που απασχολεί τα ελληνικά δικαστήρια. Εάν ο ανήλικος κατηγορείται για 
κακουργηματικής φύσης παράβαση, το πιθανότερο είναι να διαταχθεί ως 
περιοριστικός όρος η επίβλεψη και παρακολούθησή του από την Υπηρεσία 
Επιμελητών Ανηλίκων. 

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η άμεση εμπλοκή των Επιμελητών 
Ανηλίκων στο στάδιο αυτό πιστεύεται, ότι εξασφαλίζει την έγκαιρη κατα-
γραφή αναγκών, ψυχοκοινωνική παρέμβαση, διασύνδεση του ανηλίκου και 
της οικογένειάς του με φορείς κοινωνικής προστασίας, γενικότερα δε, επι-
σπεύδει τα διαβήματα για την αποκατάσταση στο περιβάλλον του. Η διε-
νεργούμενη κοινωνική έρευνα τεκμηριώνει και την πρόταση των Επιμελη-
τών προς το Δικαστήριο αναφορικά με την ενδεικνυόμενη εξατομικευμένη 
μεταχείριση του ανηλίκου.

Από την άλλη, μετά την επιβολή της μεταχείρισης από το δικαστήριο, 
και εφόσον το μέτρο εφαρμόζεται στην κοινότητα, δηλαδή, αποφασισθεί, ότι 
ο ανήλικος θα παραμείνει σε καθεστώς ελευθερίας, στο πλαίσιο πιθανότατα 
της οικογένειάς του, ο Επιμελητής Ανηλίκων μπαίνει σε ρόλο συμβούλου. Η 
εφαρμογή της συμβουλευτικής στο πεδίο αυτό περιλαμβάνει ενεργητική και 
καθοδηγητική μάθηση και η βιβλιογραφία μας διδάσκει ότι, συνήθως αντλεί 
τη θεωρητική της τεκμηρίωση και τη μεθοδολογία της από τη γνωσιακή-συ-
μπεριφορική προσέγγιση και τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης. 

Τα χαρακτηριστικά τέτοιων παρεμβάσεων επιδιώκεται να είναι τα εξής:

α) να πραγματοποιούνται σε σύντομο και οριοθετημένο χρόνο και να είναι 
δομημένες με έμφαση σε συγκεκριμένους στόχους, 
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β) να είναι προσανατολισμένες στην τρέχουσα κατάσταση του ανηλίκου, 
στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και στην άμεση εξάλειψη 
των συμπτωμάτων της προβληματικής συμπεριφοράς και

γ) να έχουν διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιο-
τήτων. 

Γενικότερα, η συμβουλευτική παρέμβαση στο δικαστικό περιβάλλον 
περιστρέφεται διαδοχικά γύρω από τους εξής στόχους: 

α)  να βοηθήσει τα άτομα να συνειδητοποιήσουν τη συμπεριφορά, που 
έχουν υιοθετήσει και τη στάση ζωής και αντιλήψεις, που η συμπεριφορά 
τους αυτή αντανακλά, 

β) να φέρει τα άτομα σε κριτική αντιπαράθεση με τις αντιλήψεις αυτές και

γ) να τους αντιπροτείνει και ενισχύσει θετικές αξίες και στάσεις, που προω-
θούν διαφορετικό τρόπο ζειν και σχετίζεσθαι, με δευτερογενή συνέπεια 
να μην επανεκδηλωθεί η προβληματική συμπεριφορά στο παρόν και, στο 
μέλλον.

Το πλαίσιο των ειδικών επαγγελματιών, που ασχολούνται με τους ανή-
λικους παραβάτες και τα ανήλικα θύματα, συμπληρώνεται από την Αστυνο-
μία Ανηλίκων, που έχει ιδρυθεί από το 1986.

Εξειδικευμένοι Αστυνομικοί έχουν πλαισιώσει στην Ελλάδα τρεις τέ-
τοιες Υπηρεσίες, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και, στο Ηράκλειο Κρήτης, 
ενώ γίνονται εκπαιδεύσεις πάνω σε θέματα Ανηλίκων και, για τους άλλους 
αστυνομικούς της Χώρας.

Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, επίσης, διδάσκεται το 
Δίκαιο Ανήλικων Παραβατών και Θυμάτων, όπως και ο ρόλος και οι αρμο-
διότητες του Εισαγγελέα Ανηλίκων. Κατά την πρακτική άσκηση των σπου-
δαστών μας, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Καταστήμα-
τα Κράτησης Ανηλίκων (ηλικίας 15-18 ετών), σε Καταστήματα Κράτησης 
Νέων (ηλικίας 18-21 ετών), σε Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων (ηλικίας 15-18 
ετών), σε ανοικτά Ιδρύματα Φροντίδας Ανηλίκων δημόσια και ιδιωτικά, σε 
καταυλισμούς Ρομά, σε Κέντρα Απεξάρτησης Ανηλίκων και Νέων από ψυ-
χότροπες ουσίες.

Τελειώνοντας την εισήγησή μου, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο 
σημεία.

Το ένα είναι ότι, για οποιαδήποτε απόφαση λάβουμε για τον ανήλικο 
παραβάτη ή το ανήλικο θύμα, θα πρέπει να τους εμπλέξουμε στην απόφαση 
αυτή. να τους ακούσουμε και να τους δώσουμε εναλλακτικές λύσεις, από 
τις οποίες θα καλούνται να επιλέξουν.

Η απονομή της δικαιοσύνης στους ανηλίκους εκτός από προστατευτι-
κή, εξατομικευμένη και φιλική πρέπει να είναι και συμμετοχική. Τότε μόνο, 
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ο ανήλικος θα την αποδεχθεί και θα έχουμε προσδοκία για την καλύτερη 
έκβαση της υπόθεσης.

Μια τελευταία επισήμανση είναι, πως το κάθε κράτος, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζει την ανηλικότητα ως αυτοτελές έννομο αγαθό, που θίγεται 
είτε ενεργητικά από τον παραβάτη ανήλικο είτε παθητικά από το ανήλικο 
θύμα, που πολλές φορές εναλλάσσουν ρόλους, γι’ αυτό πρέπει να εκπο-
νείται ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης από κάθε χώρα γι’ αυτούς και να μην 
αντιμετωπίζονται αποσπασματικά οι δύο αυτές όψεις του ιδίου νομίσματος: 
ανήλικος παραβάτης – ανήλικο θύμα.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω μικρών ανθρώπων, των ενηλίκων 
του μέλλοντος, που είναι μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας 
μας, χρειάζεται να μάθουμε να συνεργαζόμαστε πολλοί επαγγελματίες μαζί, 
οι οποίοι συνεχώς να εκπαιδευόμαστε και να βρισκόμαστε, για να ανταλ-
λάσσουμε γνώση, εμπειρία και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση του 
ανθού της καρδιάς μας: των παιδιών μας, που είναι τα μόνα που θα διασφα-
λίσουν την αθανασία μας.

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   32 6/12/2019   12:51:34 μμ



ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ

Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου,
Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ 

Α ξιότιμοι/ες και εκλεκτοί/ες προσκεκλημένοι/ες
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι, συνεργάτες/τριες, φοιτητές/τριες,

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσω στο 2ο ετήσιο Συνέδριο της 
Επανόδου. Ακριβώς πριν από έναν χρόνο, εγκαινιάσαμε στον ίδιο φιλόξενο 
χώρο την υλοποίηση των τακτικών αυτών συνεδρίων του φορέα μας και 
σήμερα, είμαστε εδώ, συνεπείς στο ραντεβού μας, για να ανταλλάξουμε ση-
μαντικές γνώσεις και εμπειρίες για ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα: την "Kοι-
νωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών παραβατών", στο οποίο είναι 
αφιερωμένες οι εργασίες της εφετινής μας διοργάνωσης. 

Η ανάδειξη του προστατευτικού χαρακτήρα του Ποινικού Δικαίου ανη-
λίκων και της μεταχείρισης της παραβατικότητάς τους είναι αδιαμφισβή-
τητη και προκύπτει από εθνικά και διεθνή κείμενα. Ωστόσο, τα σύνθετα 
κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, 
σε συνδυασμό με την αμφισβήτηση πολιτισμικών προτύπων και αξιών που 
αντανακλάται μέσα και, από την αμφισβήτηση των θεμελιωδών κοινωνικών 
θεσμών, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ομαλή κοινωνικοποίηση των ανη-
λίκων και νέων και κυρίως, των πιο ευάλωτων από αυτούς. 

Τότε, γίνεται φανερή η αξία της πρόληψης που δεν έχουμε υποστηρί-
ξει όπως θα έπρεπε, ώστε να λειτουργήσει ως προστατευτικό πλαίσιο μέσω 
της ενδυνάμωσης των θετικών παραγόντων έναντι των αρνητικών. Αυτό θα 
αποτελούσε άλλωστε, την πραγματική προστατευτική πολιτική για τα πιο 
ευαίσθητα μέλη της κοινωνίας μας. Είναι προφανές ότι η ανάγκη αντιμετώ-
πισης της παραβατικότητας των νέων και ανηλίκων αποτελεί και την από-
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δειξη αποτυχίας μας ως οργανωμένης κοινωνίας στον παραπάνω εγκλημα-
τοπροληπτικό στόχο. 

Τους παράγοντες αυτούς θα επιχειρήσει να αναδείξει το σημερινό Συνέ-
δριο, ώστε να λειτουργήσουν ως πρόληψη της υποτροπής και ως ενίσχυση 
της διαδικασίας κοινωνικής επανένταξης και θα αποτελούσε επιτυχία του 
στόχου του η κατάδειξη της ανάγκης σεβασμού των δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών των ανηλίκων και νέων παραβατών σε συνδυασμό με την υπευθυνο-
ποίησή τους, ως πολίτες που θα έχουν τόσο δικαιώματα όσο και υποχρεώ-
σεις. Έτσι θα αντιμετωπίζονται ως υποκείμενα δικαίου -στο πλαίσιο πάντα 
της ιδιαιτερότητας της ηλικίας τους- και θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι η 
πρώιμη αρνητική τους εμπειρία θα υποκατασταθεί από την ενδυνάμωσή 
τους απέναντι στους παράγοντες διακινδύνευσης με τους οποίους βρίσκο-
νται αντιμέτωποι. 

Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω, εκ μέρους της ΕΠΑΝΟ-
ΔΟΥ, όλους τους εκλεκτούς ομιλητές του συνεδρίου μας που αποδέχθηκαν 
την πρόσκλησή μας και θα συντελέσουν μέσα από τη γνώση και εμπειρία 
τους στην καλύτερη προσέγγιση του σύνθετου και ευαίσθητου αυτού θέμα-
τος. Οι συμβολές όλων θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου 
αυτού, όπως ακριβώς έγινε και, με εκείνες του περσινού μας συνεδρίου, τα 
πρακτικά του οποίου έχω τη χαρά να σας παρουσιάζω σήμερα, και τα οποία 
θα αναρτηθούν και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, για 
κάθε ενδιαφερόμενο. 

Αυτή η γνώση αποτελεί, άλλωστε, σημαντικό κεφάλαιο που η ΕΠΑ-
ΝΟΔΟΣ αξιοποιεί στο δύσκολο έργο της, ως μοναδικός φορέας μετασω-
φρονιστικής μέριμνας στην Ελλάδα, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ πλούσια σε δράσεις για όλους εμάς 
στην ΕΠΑΝΟΔΟ. Ταξιδέψαμε αρκετά και βρεθήκαμε σε πολλά από τα πιο 
απομακρυσμένα σωφρονιστικά καταστήματα, για να ενισχύσουμε τη συ-
νεργασία μας αποκτώντας άμεση γνώση των ιδιαιτεροτήτων τους. Διοργα-
νώσαμε δύο συναντήσεις με τους συνδέσμους μας από κάθε φυλακή και 
ανταλλάξαμε απόψεις και ιδέες. Επεκτείναμε τη λειτουργία των Εργαστηρί-
ων μας στα σωφρονιστικά καταστήματα μέσα από την έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση που προέβλεψε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον σκοπό αυτόν 
και κυρίως, κλείσαμε έναν χρόνο λειτουργίας του ξενώνα μας με πολύ εν-
θαρρυντικά αποτελέσματα. 

Αυτά και αρκετά ακόμα πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του 
εποπτεύοντος Υπουργείου και της ΓΓΑΠ, της Εισαγγελίας του Αρείου Πά-
γου, που έμπρακτα ενισχύουν τις δράσεις μας, των διευθυντών και του προ-
σωπικού των σωφρονιστικών καταστημάτων, των υπηρεσιών επιμελητών 
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ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής, όλων των εκπροσώπων των επίσημων 
φορέων μέσα από την άριστη συνεργασία μας, αλλά και, με την πολύ συ-
γκινητική υποστήριξη των χορηγών και δωρητών μας. Ευχαριστούμε ιδιαι-
τέρως τα ΕΛΠΕ και τον πρόεδρό τους κ. Στ. Τσοτσορό, Ομ. καθηγητή του 
Παντείου Πανεπιστημίου, την Cosmote, τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά και 
όλους τους ανώνυμους χορηγούς μας που, με τις δωρεές τους ενισχύουν το 
έργο της Επανόδου και βέβαια, τους συμβούλους, συνεργάτες και εθελο-
ντές μας, για το έργο που προσφέρουν με επαγγελματισμό και ευαισθησία.

Ευχή μας είναι η ΕΠΑΝΟΔΟΣ να αποκτήσει σύντομα τα απαραίτητα 
θεσμικά και οικονομικά εφόδια, ώστε να ανταποκριθεί όσο καλύτερα γί-
νεται στον ρόλο που της αρμόζει, κάνοντας αισθητή την παρουσία της και 
σε τοπικό επίπεδο και συντονίζοντας τις συνολικές δράσεις στον τομέα της 
κοινωνικής επανένταξης. 

Σας ευχαριστώ όλους, για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας, ευ-
χαριστούμε ιδιαιτέρως το ΕΚΔΔΑ και τη διοίκησή του, για τη φιλοξενία και 
κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του 2ου τακτικού συνεδρίου της ΕΠΑ-
ΝΟΔΟΥ με τον καλύτερο νομίζω τρόπο, που είναι η απονομή των βραβείων 
και επαίνων επιτυχημένης κοινωνικής επανένταξης. Τα βραβεία αυτά απο-
νέμονται στα παιδιά μας, αλλά στην ουσία, είναι τα βραβεία που εκείνοι 
κάνουν σε εμάς. 

Ευχαριστούμε τους χορηγούς των βραβείων αυτών και παρακαλώ τη 
διευθύντρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, αγαπητή μας Φωτεινή Μηλιώνη, να συντο-
νίσει την όμορφη αυτή διαδικασία.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΠΑΝΟΔΟΥ 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

Π ριν από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, έγινε η βράβευση των 
καλύτερων παραδειγμάτων στην πορεία για την κοινωνική επανένταξη. 

Από την περσινή χρονιά, ξεκίνησε η βράβευση αποφυλακισμένων με καλή 
πορεία στην επανένταξη σε ατομικό, επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

Εφέτος, βραβεία απονεμήθηκαν σε 18 αποφυλακισμένους, που αποτε-
λούν καλά παραδείγματα κοινωνικής επανένταξης. Τα βραβεία συνοδεύο-
νταν από το συμβολικό χρηματι κό ποσό των 100 ευρώ. 

Χορηγοί των βραβείων ήταν τα Ελληνικά Πετρέλαια, ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνών, η  Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ελληνική Εται-
ρεία Εγκληματολογίας, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, οι εκδόσεις «Αύρα», καθώς και ανώνυμοι ιδιώτες. 
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«ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ»
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ

Ευθυµία Σωτηροπούλου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Περίληψη

Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια, στον σωφρονισμό 
των νεαρών παραβατών. Ένας μεγάλος ρόλος, όπως αυτός του Εισαγγε-
λέα, δεν εξαντλείται και δεν περιορίζεται σε όσα ορίζουν μόνο οι νομικές 
διατάξεις, τυπολατρικά. Προσεγγίζεται κάθε φορά, από την πλευρά που οι 
συνθήκες επιτάσσουν, περιλαμβάνοντας έτσι την ουσιαστική επίβλεψη και 
την ενίσχυση της επανένταξης, προκειμένου o Εισαγγελέας να γίνει ο σύν-
δεσμος του αποφυλακισθέντος νεαρού παραβάτη, με το υγιές κομμάτι της 
κοινωνίας, συμβάλλοντας έτσι στην αποτροπή της υποτροπής. 

Abstract

In the last years, a lot has changed in the custodial treatment of the young 
o! enders. " e role of the prosecutor is not exhausted in the typical execution 
of the law, but is approached according to the current needs. " erefore, 
the prosecutor’s role includes preventing recidivism with the essential 
monitoring and the promotion of the youth’s social integration in such a way 
that he/she acts as the link between the delinquent youth and the society.

Χ αίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσά σας.

Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά την κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
και την κ. Φωτεινή Μηλιώνη γιατί, από τέτοιες συναντήσεις, εγώ ωφελού-
μαι πνευματικά και ηθικά.

Η ενασχόληση με τα ζητήματα «διάσωσης της νεότητας» αποτελεί 
στοίχημα και πρόκληση υπέρβασης, αλλά ταυτόχρονα, και την κολυμβήθρα 
του Σιλωάμ, που υπόσχεται το θαύμα, αφού μας φέρνει σε επαφή με το πα-
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ραβατικό εκείνο κομμάτι της κοινωνίας που ωστόσο δεν έχει προλάβει να 
πορωθεί, να δαπανήσει τη ζωή σε έκνομες πράξεις – διατηρεί την επιθυμία 
και την ελπίδα της υγιούς μεταστροφής και αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό ή 
αν όχι ανοιχτό, πρόσφορο ν΄ ανοίξει. 

Οι περισσότεροι από εμάς κάποτε τραγουδήσαμε, ως φοιτητές κυρίως, 
και, αν δεν τραγουδήσαμε, το ακούσαμε, σε ψυχαγωγικά πλαίσια, το άσμα 
του Διονύση Σαββόπουλου, που αγγίζει το περιθώριο: «Και αν βγω από 
αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει, οι δρόμοι θα είναι αδειανοί 
και η πολιτεία μου πιο ξένη…». Μια γλυκιά μελαγχολία και θλίψη μάς προ-
καλούσε αυτό, που αποτελεί τη σκληρή αλήθεια πολλών νέων ανθρώπων, 
που κι αυτοί όμως, κατά τον Τίμαιο του Πλάτωνα, έφθασαν στη γη από τα 
αστέρια, όπου μας έσπειρε ο Δημιουργός μας.

Η σύλληψη του ανθρώπου, με το αθέατον τραύμα να βυθίζεται εκεί, 
τα χρώματα και οι ήχοι της κυοφορίας που επιδρούν στο νευρικό σύστημα 
που εξυφαίνεται και προσλαμβάνει, ερήμην του, την εκπεμπόμενη ενέργεια 
των δονήσεων, η ανατροφή, η διαπαιδαγώγηση, η παιδεία, οι συνθήκες της 
ζωής (ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές, οικογενειακές), αλλά και οι επι-
λογές του ανθρώπου, θα καθορίσουν εάν θα διάγει τον βίο με μέτρο ή με 
υπερβολές. Αν πρωταγωνιστήσουν τα τέρατα της ψυχής και τα θηρία της, 
ο άνθρωπος θα οδηγηθεί στη θέση του θύτη, με παραβατική συμπεριφορά, 
προδίδοντας, στην ουσία, τον εαυτό του και τον άνθρωπο. 

Η σημερινή χρησιμοθηρική αντίληψη του πολιτισμού μας γεννά και 
εκτρέφει παιδιά νευρικά, χωρίς ηρεμία, θαλπωρή και ψυχική φροντίδα, 
αφού αυτά αλλάζουν χέρια με ταχύτητα, χωρίς σταθερή αναφορά, παραδί-
δονται ακολούθως σε μία υστερική παιδεία, που, λίγο ενδιαφέρει η αληθινή 
γνώση και η καλλιέργεια της αρετής, όσο η αποστήθιση και η τεχνοκρατική 
προσέγγιση, εκτίθενται αφύλακτα στο bulling του διαδικτύου και των συμ-
μαθητών, προσπαθώντας να ισορροπήσουν και μάλιστα πολλά εξ αυτών, 
έχοντας γίνει θύματα ή θεατές και μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας.

Πίσω από έναν έφηβο που εμπλέκεται με το σύστημα της ποινικής δια-
δικασίας βρίσκεται πάντα η ίδια αιτία. Η απουσία, η αδιαφορία του γονέα, 
των συγγενών, των φίλων, της πολιτείας, όλης της κοινωνίας.

Παιδιά στην μέση του πουθενά ή να έρχονται από το πουθενά έβλεπα, 
όταν επί ένα έτος ανέβαινα στην έδρα του Δικαστηρίου των Ανηλίκων. Και 
ασφαλώς δεν αναφέρομαι μόνο στους ρομά ή μετανάστες και πρόσφυγες, 
που μπορεί να εκτρέπονταν, αλλά και σε νεαρά άτομα, που η ζωή τους φαί-
νονταν όμορφη εκείνο το πρωί (αναφορά στον Άντώνη). 

Νεαροί παραβάτες είναι κυρίως οι ανήλικοι, που τους καταλογίζεται η 
αξιόποινη πράξη που τέλεσαν, έχοντας συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας 
τους και στους οποίους επιβάλλονται αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα 
(αρ.122, 123 Π.Κ.). Μεταξύ των αναμορφωτικών αυτών μέτρων προβλέπε-
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ται και η τοποθέτηση του ανήλικου σε κατάλληλο κρατικό, δημοτικό, κοινο-
τικό ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής, μόνο για πράξη όμως, την οποία αν τελούσε 
ο ενήλικος θα ήταν κακούργημα. 

Περιορισμός σε ειδικό Κατάστημα Κράτησης νέων επιβάλλεται μόνο σε 
τρεις περιπτώσεις: 

α) σε περίπτωση διάπραξης από ανήλικο, που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος 
της ηλικίας, πράξης την οποία αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούρ-
γημα, απειλούμενο με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, 

β) σε περίπτωση τέλεσης βιασμού σε βάρος προσώπου, νεότερου των 15 
ετών και 

γ) σε περίπτωση ανηλίκου, που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, 
του έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της τοποθέτησής του σε κα-
τάλληλο κρατικό, δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής και μετά 
την εισαγωγή του στο ίδρυμα αγωγής, τελέσει κακουργηματική πράξη. 

Ο Ν. 3189/2003, με τον οποίο θεσπίστηκαν όσα σας προανέφερα, εξαν-
θρώπισε την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων, οι οποίοι χρειάζονται πράγ-
ματι ειδική μεταχείριση, εφόσον η προσωπικότητά τους βρίσκεται σε συνεχή 
διαμόρφωση, προκειμένου αυτή να βελτιωθεί και να διασφαλιστεί – όπως 
είχε πει, τότε, η Αντεισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Αθηνών κ. Ειρήνη Πανταζή – Μελίστα – η προαγωγή της 
ψυχικής υγείας των ανηλίκων και η πρόληψη αυτών από περαιτέρω παραβα-
τικότητα. Χωρίς ολιστική αντιμετώπιση του παραβάτη, χωρίς τη λειτουργία 
προγραμμάτων υποστηρικτικών των αναγκών του και παρεμβάσεων, χωρίς 
τη συνεργασία φορέων σε μία διεπιστημονική αντιμετώπιση, θα παραμείνει 
η αντιμετώπιση εμβαλωματική και η επανένταξη αβέβαιη. 

Αφού σας αναφέρω ότι έχουμε μαρτυρίες εγκλείστων νεαρών, σύμφω-
να με τις οποίες «η φυλακή» είναι το μόνο οικογενειακό περιβάλλον που 
γνώρισαν (άκουσον – άκουσον) προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι δεν 
ακριβολογούμε πάντα, όταν μιλάμε για επανένταξη, δεδομένου ότι, για κά-
ποιους δεν έγινε ένταξη καν ποτέ, θα πω ότι η επανένταξη ουσιαστικά των 
εγκλείστων τροχιοδρομείται από τον χρόνο εγκλεισμού στο Κατάστημα 
Κράτησης, χρόνο, κατά τον οποίο η πολιτεία, πρέπει να επηρεάσει επί το 
θετικότερον την προσωπικότητα του νεαρού παραβάτη. 

Ο ρόλος του Εισαγγελέα δεν πρέπει να εξαντλείται στην άσκηση της 
ποινικής δίωξης, στην παράστασή του στα δικαστήρια των ανηλίκων, στην 
εκτέλεση των ποινών, στην εποπτεία του χώρου των φυλακών, στην συμμε-
τοχή του στο Κ.Ε.Σ.Φ., στον πειθαρχικό έλεγχο, στη χορήγηση ή μη αδειών, 
στη δράση του σε περίπτωση εκδήλωσης στάσης ή ομαδικής απείθειας κ.ο.κ.

Το γράμμα του νόμου, χωρίς την εμβάθυνση στην ουσία του, δεν μπορεί 
να θεραπεύσει. Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να θεωθεί και να πλησιάσει την 
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ουράνια καταγωγή της, εάν δεν υιοθετήσει θεραπευτική προσέγγιση των 
ασθενών ψυχών των δραστών, προερχομένων από διαφορετικά κοινωνικά, 
οικονομικά, πολιτισμικά, φυλετικά και οικογενειακά επίπεδα. Κατά πλειο-
ψηφία οι νεαροί παραβάτες και έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα 
ανηλίκων προέρχονται από τις πιο υποβαθμισμένες κοινωνικές μερίδες, από 
οικογένειες φτωχές, αδιάφορες ή διαλυμένες με οικογενειακή ένταση ή βία, 
με γονείς αμόρφωτους ή αγράμματους ακόμη, με χαμηλά εισοδήματα. Σε 
μία καθοριστική έτσι ηλικία για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, 
ανώριμοι διαβιώνουν σε συνθήκες αντιανθρώπινες, με συναναστροφές που 
οδηγούν εύκολα στην εξαγρίωση, στην επιθετικότητα, στην παρανομία και 
στην αναπαραγωγή της. Τα νεαρά αυτά άτομα, κατά συνέπεια και κατά 
κανόνα, έχουν ευάλωτη προσωπικότητα, φτωχή σε θετικά βιώματα, έχουν 
απομακρυνθεί πρόωρα από το σχολείο και έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, 
δεν έχουν αποκτήσει δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση.

Οι φυλακές όντως ευρίσκονται εκτός ορατότητας της ευρύτερης κοι-
νωνίας και οι νέοι έγκλειστοι γνωρίζουν ήδη στον πρώτο χρόνο, μεθοδικά 
την τεχνική της παραβατικότητας. Ο εγκλεισμός συνεπάγεται σωρευτικά 
δεινά, αφού μεταξύ άλλων υφίστανται οι έγκλειστοι, τον υπερπληθυσμό 
στα κελιά κράτησης, τη συνύπαρξη ανηλίκων με ενήλικες κατάδικους (μετε-
φηβικής ηλικίας), την έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής και φαρμα-
κοκοινωνικής υποστήριξης. Ωστόσο ο εγκλεισμός πρέπει να λειτουργήσει 
ως διάστημα μηδενισμού των καταστροφικών τάσεων του νέου παραβάτη, 
ανακαίνισής του και εξόδου από την παθητικότητα, την απραξία, τη απαι-
δευσία. Ο ρόλος του Εισαγγελέα δεν πρέπει να εξαντλείται και να περιο-
ρίζεται σε τόσο κομβικό στάδιο, σε εθιμοτυπικές εβδομαδιαίες επισκέψεις, 
καθιερωμένες, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα μάλιστα, που δεν έχουν το 
στοιχείο της υγιούς έκπληξης ή του αναγκαίου αιφνιδιασμού.

Το σωφρονιστικό σύστημα, η εφαρμογή του σχετικού δικαίου και η «φυ-
λακή» εν γένει πρέπει να αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερο μάθημα εκ-
παίδευσης στην Σχολή Δικαστών από έμπειρους εισαγγελικούς λειτουργούς, 
προκειμένου να μην καθίσταται «σφαγείο» μεταφορικά και να μην τραυματί-
ζεται η Δικαιοσύνη, το κράτος Δικαίου, αλλά και ο ίδιος ο πολιτισμός.

Κάθε Σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων ή ανηλίκων χρειάζεται, όπως 
συνειδητοποίησα, Eισαγγελέα αποκλειστικών καθηκόντων, με καθημερινή 
παρουσία, αναγκαία, προκειμένου να παρακολουθεί τη δράση, βελτίωση, 
εκπαίδευση των κρατουμένων μαζί με τους λοιπούς φορείς και να έχει ολο-
κληρωμένη εικόνα της λειτουργίας του καταστήματος, όχι, αποσπασματική.

Η παρουσία του θα λειτουργεί πολλαπλώς, κυρίως όμως εγγυητικά και 
αποτρεπτικά σε παραπτώματα εντός, σε υπόγειες διαδρομές, σε ύποπτες συ-
ναλλαγές, σε διακρίσεις ή καταχρήσεις και υπερβολές συμπεριφοράς, χω-
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ρίς την αίρεση να μην αντιληφθεί τίποτα ο επισκέπτης – Εισαγγελέας. Θα 
λειτουργεί ως ανάχωμα, θα συντονίζει, θα προωθεί τα αιτήματά τους, θα 
φροντίζει άμεσα για τις ανάγκες τους, θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, θα 
λειτουργεί άμεσα και αποτελεσματικά στον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών 
και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων, στην αντιμετώπιση εκτάκτων γε-
γονότων (π.χ. μία επείγουσα μεταφορά κρατουμένου).

Πέρυσι είχαμε πληροφορίες για την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών σε 
Σωφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων (με τη μορφή μπάλας του τένις), σε 
συνεννόηση δε με τον Διοικητή της Διεύθυνσης Ναρκωτικών της Γ.Α.Δ.Α. 
διενεργήθηκε, ώρα 5:00 πρωινή, αιφνιδιαστικός έλεγχος εντός των φυλα-
κών, χωρίς καμία ενημέρωση των σωφρονιστικών υπαλλήλων προς αποφυ-
γή διαρροών και γιατί η μυστικότητα σε αυτές τις περιπτώσεις εγγυάται την 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Πράγματι, βρέθηκαν κάτι υπολείμματα, 
μαχαίρια και άλλα αντικείμενα, πρόσφορα για επίθεση και άμυνα. Έχοντας 
αντιληφθεί πόσο ευάλωτοι είναι οι αρχιφύλακες, αφού τους στόχευε ο θυ-
μός των εγκλείστων και δυστυχώς γι΄ αυτούς, τους συναναστρέφονται κα-
θημερινά, προκειμένου να κατευνάσω τον θυμό τους, τους διαβεβαίωσα ότι 
ο έλεγχος αυτός αποτελούσε πρωτοβουλία όχι, του καταστήματος, αλλά 
της Εισαγγελίας και ότι θα διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι έγκλειστοι ενοχλημένοι, γιατί είχε να γίνει τέτοιος έλεγχος περίπου 
έναν χρόνο, άρχισαν να χτυπούν τα σίδερα και σε λίγο, δύο ενήλικες υπότρο-
ποι κατάδικοι, άρχισαν να ανεβαίνουν στην ταράτσα, παρασύροντας τους 
εγκλείστους. Αντιλαμβάνεσθε ότι έκανα την προσευχή μου και τους είπα να 
ανακοινώσουν ότι οι πετεινοί ανεβαίνουν στην ταράτσα και κακαρίζουν, οι 
άνθρωποι συζητούν τα θέματά τους. Να κατεβούν ήσυχα – ήσυχα, δεν θα γί-
νει κανένα πειθαρχικό και ότι θα ακούσω ξεχωριστά το πρόβλημα του καθε-
νός. Κανά δύο από αυτούς τους επαναστάτες κατ΄ ιδίαν, άρχισαν να κλαίνε, 
λέγοντάς μου ότι θέλουν ψυχολόγο -δεν είχε αυτό καταστεί εφικτό, ελλείψει 
διερμηνέως της γαλλικής γλώσσας- ότι είχαν κουραστεί μακριά από την οι-
κογένειά τους, ότι έχει κολλήσει η υπόθεση στα ανακριτικά γραφεία κ.ο.κ.

Αν δεν είχε συμβεί αυτό το γεγονός και δεν είχα αυτό το βίωμα, δεν 
θα είχα συνειδητοποιήσει πόσα προβλήματα μπορεί ο Εισαγγελέας, με την 
ιδιότητα και την παρουσία του, να επιλύσει. 

Ο συγχρωτισμός και ο συμφυρμός υποδίκων και καταδίκων, δεν εξυπη-
ρετεί τους πρώτους, ειδικά, όταν οι δεύτεροι (κατάδικοι) είναι υπότροποι, 
καθίσταται επικίνδυνος και πρέπει να δοθεί λύση σε αυτό. 

Ο άξονας σωφρονισμού των εγκλείστων πρέπει να στηρίζεται στο τρί-
πτυχο πανάρχαιο σύστημα παιδαγώγησης, δηλαδή στην εκγύμναση του 
σώματος, στην καλλιέργεια της ψυχής, στην άσκηση του πνεύματος. Στην 
εκπαίδευσή τους κρύβεται η ελπίδα της ζωής τους.
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Α) Συστηματική, υποχρεωτική εκγύμναση που δεν θα εξαντλείται στο 
χαλαρό παιχνίδι μπάλας ή μπάσκετ, ανάλογα με τη διάθεση, ώστε να βγαί-
νουν από την απραξία - που σέρνει πίσω της μόνο κακά – να αναπτύσσουν 
άμιλλα, να αποκτούν πειθαρχία, αγάπη και σεβασμό για το σώμα τους, αλλά 
και, για το σώμα των άλλων, να εκτονώνουν τις καταπιεσμένες δυνάμεις 
και ορμές τους. Τα νεαρά άτομα αρέσκονται να επιδεικνύουν το σώμα τους, 
γιατί ακόμη δεν έχουν άλλα αποδεικτικά στοιχεία της προσωπικότητάς 
τους. Είναι δυνατόν να μιλάμε στο κατώφλι του έτους 2019, για ανυπαρξία 
οργανωμένου γυμναστηρίου, όταν η ηλικία, το φύλο, η συνθήκη το επιβάλ-
λει; (Στη Σουηδία είναι στο επίπεδο του κολυμβητηρίου και της πισίνας).

Β) Οργανωμένη ψυχολογική υποστήριξη, παρακολούθηση των εγκλεί-
στων και των προβλημάτων τους με δυνατότητα διερμηνείας. Επισκέψεις 
ειδικών, ομιλίες, ενημέρωση, διδασκαλία.

Γ) Υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση, όπως ισχύει και, για τους νεαρούς 
εκτός φυλακής. Όχι, κατ΄ ευφημισμόν σχολική φοίτηση, μόνο και μόνο για 
την καταχώριση στο βιβλίο των ημερομισθίων, της παρουσίας στην αίθουσα 
του σχολείου με μακρά διαλείμματα, τσιγάρο την ώρα του μαθήματος, χα-
λαρότητα και έλλειψη κανόνων. 

Εκπαίδευση, που θα περιλαμβάνει μαθήματα κηπουρικής, γεωργίας, 
ανθοκομίας, δασοπονίας, εκτροφής ζώων, μελισσοκομίας, βοτανολογίας, 
παρασκευής καλλυντικών, ραπτικής, υποδηματοποιίας. Εκπαίδευση, που θα 
μετουσιωθεί σε δράση, δεξιότητα και θα αξιοποιηθεί βιοποριστικά στο μέλ-
λον, μετά την αποφυλάκιση, αφού και το ίδιο το κράτος μπορεί να επινοήσει 
τρόπους απορρόφησης των προϊόντων τους με πιστοποίηση και προώθησή 
τους στον Δημόσιο φορέα.

Έχει αποδειχθεί βιωματικά πόσο οι δράσεις της γλυπτικής, της ζωγρα-
φικής, της μουσικής, του χορού και του θεάτρου επιδρούν ευεργετικά στους 
έγκλειστους νεαρούς παραβάτες, εξημερώνοντας και εξευγενίζοντας την 
επιθετική τους φύση, δίνοντάς τους τη χαρά της συμμετοχής και την υπερη-
φάνεια του αποτελέσματος. 

Κορυφαία αναδεικνύεται η ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας μιας διε-
πιστημονικής Επιτροπής, σταθερά, (εντός του σωφρονιστικού καταστήμα-
τος), που θα παρακολουθεί, κατευθύνει ορθώς τον νεαρό έγκλειστο και θα 
τον «ακολουθεί», με τά την αποφυλάκισή του, κατά τον χρόνο της δοκιμασί-
ας του, για την επιτυχή προσαρμογή του στην κοινωνία. Με τρόπους που θα 
μελετηθούν και δυνατότητες φιλοξενίας, εξεύρεσης εργασίας κ.λ.π. 

Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, τα τελευταία χρόνια, στον σωφρο-
νισμό των νεαρών παραβατών. Σε ό,τι αφορά τον ρόλο του Εισαγγελέα 
επί του θέματος, γιατί τον ψάχνουμε θεωρητικά, όταν αυτός ενσαρκώνεται 
επιτυχής στο πρόσωπο του Ανωτάτου Εισαγγελέα της χώρας, αν και τόσο 
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πολυάσχολου; Το φιλάνθρωπο πνεύμα της κ. Δημητρίου – όταν δεν μπο-
ρεί να παρίσταται κατά σάρκα, γιατί διακτινίζεται σε hot spot προσφύγων, 
ανακαλύπτει ασυνόδευτα παιδιά, επισκέπτεται ιδρύματα, δομές ανηλίκων, 
ακούει κάθε κραυγή βοηθείας αδύναμου και αδικημένου – σκεπάζει και 
ζωοποιεί το σωφρονιστικό σύστημα, ιδιαίτερα κατά το σκέλος που αφορά 
τους νεαρούς παραβάτες. Επειδή δεν μπορούμε να την κλωνοποιήσουμε, 
ας την αντιγράψουμε καλαίσθητα οι νεότεροι υπηρεσιακά, ενθαρρύνοντας 
την εξωστρέφεια, τη δημιουργική των δυνάμεων των εγκλείστων, εισχω-
ρώντας στον κόσμο τους, συνδι ασκεδάζοντας μαζί τους, συνοδεύοντας 
τους κρατούμενους στα μουσεία ή στο θέατρο – αυτά κάνει η κ. Δημητρίου 
κρυφά, δίνοντας το φιλί της ζωής στις παγωμένες ψυχές αυτών των ατό-
μων, ζεστασιά μέσα στη σύγχυσή τους. 

Ένας μεγάλος ρόλος, όπως αυτός του Εισαγγελέα, δεν εξαντλείται και 
δεν περιορίζεται σε όσα ορίζουν μόνο οι νομικές διατάξεις, τυπολατρικά. 
Προσεγγίζεται κάθε φορά από την πλευρά, που οι συνθήκες επιτάσσουν. Εί-
ναι άλλωστε ξεπερασμένο το προφίλ του ως διώκτη, τιμωρού άτεγκτου και 
δυσκίνητου στις εξελίξεις. Σπάζοντας το εκφοβιστικό – εγκλωβιστικό του κα-
λούπι, αλλάζοντας συχνότητες για τη βαθειά κατανόηση της κοινωνίας, ποτέ 
όμως αξιακό σύστημα, πρέπει και μπορεί να διατεθεί σε ουσιαστική επίβλεψη, 
σε ενίσχυση της επανένταξης, σε θέση θεματοφύλακα και να γίνει εγγυητής 
και σύνδεσμος του αποφυλακισθέντος νεαρού παραβάτη με το υγιές κομμάτι 
της κοινωνίας, προς αποφυγήν οποιασδήποτε εκμετάλλευσης ή υποτροπής. 

Ο Εισαγγελέας είναι και πρέπει να νοιώθει προνομιούχος, γιατί στη 
συμπαντική μοιρασιά, του κληρώθηκε ο «καλός ρόλος». Την ευγνωμοσύ-
νη, αυτή της ψυχής του, έχει υποχρέωση να τη μετουσιώσει σε προσφο-
ρά στον πεπτωκότα συνάνθρωπο, που περιμένει να του δείξει κάποιος τον 
δρόμο, τον τρόπο, την ευκαιρία, την αναγέννηση, την επιστροφή στο «ευ» 
της ζωής. Όσοι θα ασχοληθούν με τον νεαρό παραβάτη, θα πρέπει να τον 
πείσουν, ότι το χρυσό κλειδί, για να ξεκλειδώσει τη ζωή του στην εξέλιξή 
της, το κρατά ο ίδιος και ότι η νεότητά του κρατά τη δύναμη όλη. Πρέπει 
να του υπενθυμίζουν αδιαλείπτως στον ανηφορικό του δρόμο ως δεσμώτη, 
αυτό που έγραφε ο Ν. Καζαντζάκης: «Σα δε φθάσει ο άνθρωπος στην άκρη 
του γκρεμού, δεν  βγάζει στην πλάτη του φτερούγες να πετάξει». Και αετοί 
μπορούν να γίνουν οι έγκλειστοι και χρηστοί (με η), αλλά κι έναν πόντο πιο 
ψηλά να πάνε οι άνθρωποι, ευχαριστώ θα τους πει ο Θεός (Ο. Ελύτης). 

Καλά Χριστούγεννα

Ευχαριστώ θερμά 
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ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ Κ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αντώνης Τσουρέκης, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Κ.Κ. Κορίνθου 

Περίληψη

Στο πλαίσιο του θέματος αυτού του συνεδρίου για την "Kοινωνική επανέ-
νταξη των ανηλίκων και νεαρών παραβατών", θα επικεντρώσω την εισήγησή 
μου σε εκείνες τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που διαδραματίζονται 
εκτός του Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου οι οποίες είναι καινοτόμες και 
θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο φάσμα δράσεων γύρω από το 
μεγάλο θέμα της ομαλής επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία. 

Abstract

In the context of the subject of the conference for “! e social integration 
of the minors and the young o# enders”, I will focus my lecture on these 
initiatives and actions, that take place in the Special Detention Center of 
Korinthos. ! e innovative activities, that will be presented, could be applied 
in a broader context of actions for the promotion of social integration of ex-
o# enders in the greek society. 

Η 
παραβατικότητα των ανηλίκων συνιστά αδιαμφισβήτητα ένα φαινό-
μενο κοινωνικής παθογένειας, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει 

όλους, κυρίως, λόγω των συνεπειών που επιφέρει στο κοινωνικό σύνολο, 
τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλ λογικό επίπεδο. Το νεαρό της ηλικίας των 
ανηλίκων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εν γένει προσωπικότητά τους 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ανάπτυξη τη δεδομένη χρονική στιγμή, ου-
σιαστικά, επιτρέπει να αντιληφθούμε την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης 
πληθυσμιακής κατηγορίας, την κρισιμότητα των όποιων μέτρων προς την 
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κατεύθυνση της ομαλής κοινωνικοποίησής τους, αλλά και την ελπίδα, διότι 
όλοι οι νέοι, μεταξύ των οποίων και οι ανήλικοι παραβάτες, συνιστούν το 
μέλλον κάθε κοινωνίας. 

Στο πλαίσιο του θέματος αυτού του συνεδρίου για την "Kοινωνική 
επανένταξη των ανηλίκων και νεαρών παραβατών", θα επικεντρώσω την 
εισήγησή μου, σε εκείνες τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που διαδρα-
ματίζονται εκτός του Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου οι οποίες είναι 
καινοτόμες και θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο φάσμα δρά-
σεων γύρω από το μεγάλο θέμα της ομαλής επανένταξης των κρατουμένων 
στην κοινωνία. 

Ιστορική αναδρομή

Επιτρέψτε μου, αρχικά, να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή. Το Κατάστη-
μα Κράτησης Κορίνθου βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της πόλης της Κορίνθου. 
Πρόκειται για μια μικρή δομή η οποία κατασκευάστηκε αρχικά, κατά τα έτη 
1956-1958, διαθέτοντας δύο θαλάμους για τους κρατούμενους, σε οικόπεδο 
πέντε (5) στρεμμάτων περίπου, ιδιοκτησίας Δημοσίου. Επεκτάθηκε τα έτη 
1998-2000, κατά δύο πτέρυγες των 5 κελιών καθεμία, στις οποίες κρατού-
νται από την 22-09-2014, ανήλικοι παραβάτες σύμφωνα με την αρ.: 90467 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων (ΦΕΚ 2767/30-10-2013 τεύχος δεύτερο) με τίτλο: «Μερική μετα-
τροπή Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου». Σύμφωνα με αυτήν, το Κατά-
στημα μετατρέπεται μερικώς σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων, για τη 
φιλοξενία ανήλικων ηλικίας έως 18 ετών. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι, στον 
έναν από τους δύο θαλάμους κρατούνται ενήλικοι κρατούμενοι οι οποίοι 
μετάγονται από άλλα Καταστήματα στο Κ.Κ. Κορίνθου αποκλειστικά για 
εργασία, ενώ στον άλλο θάλαμο κρατούνται κρατούμενοι με στρατιωτική 
ιδιότητα, σύμφωνα με την αρ.: Φ.900/1332/Σ.104/17-06-1997 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας. 

Οι συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων στα Καταστήματα Κράτη-
σης αποτελούν τον πλέον αξιόπιστο δείκτη του πολιτισμού μας. Για να μπο-
ρέσει το σωφρονιστικό μας σύστημα να ανταποκριθεί στην αποστολή του 
και να λειτουργήσουν τα Καταστήματα Κράτησης ως τόποι βελτίωσης των 
κρατουμένων και προετοιμασίας, για την ομαλή επανένταξή τους στην κοι-
νωνία, είναι απαραίτητη η σταδιακή αλλαγή του ιδεολογικού προσανατο-
λισμού του θεσμού, από μέσο άσκησης εξουσίας, σε μέσο σωφρονισμού και 
επανακοινωνικοποίησης των κρατουμένων. 

Ας παρουσιάσουμε, στο σημείο αυτό, τις κυριότερες δράσεις κάθε τύ-
που, εντός και εκτός Καταστήματος, ξεκινώντας από τις δραστηριότητες 
στο εσωτερικό του Καταστήματος. Εδώ, εντάσσεται κυρίως η λειτουργία 
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των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μο-
νοθέσιο Δημοτικό σχολείο και παραρτήματα του Εσπερινού Γυμνασίου και 
1ου ΓΕΛ Κορίνθου. Όλοι οι ανήλικοι, με την είσοδο τους στο Κατάστημα, 
εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από τη συμμετοχή τους στα 
μαθήματα, προκύπτει ευεργετικός υπολογισμός ημερών έκτισης της ποι-
νής μέσω του οποίου επιταχύνεται η διαδικασία αποφυλάκισης τους. Άλλες 
δραστηριότητες εντός του Καταστήματος είναι:

• Πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “One Team της Euroleague 
Basketball is Everywhere”

• Ενισχυτική διδασκαλία
• Εργαστήριο θεατρικής έκφρασης
• Εργαστήριο μουσικής καλλιτεχνικής έκφρασης
• Εργαστήριο χειροτεχνίας
• Εργαστήριο ζωγραφικής έκφρασης
• Θερινό σχολείο
• Προγράμματα διαχείρισης θυμού
• Σεμινάριο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης
• Σεμινάριο μουσικής 

Εκείνο όμως που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συνέχεια, είναι η ανα-
φορά μας στις δραστηριότητες εκτός του Καταστήματος, δηλαδή, διάφορες 
ολιγόωρες επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα των ανηλίκων παραβατών, 
ενώ είναι ακόμα κρατούμενοι. Πρόκειται για πρωτοβουλίες οι οποίες ξε-
κινούν ως ιδέες και πραγματοποιούνται έπειτα από μεγάλη προετοιμασία 
όσον αφορά στην οργάνωση, για τη μετακίνηση, την επίσκεψη και την ομα-
λή επιστροφή των κρατουμένων με ασφαλή συνοδεία πίσω στο Κατάστημα 
Κράτησης. Οι δραστηριότητες αυτές χαρακτηρίζονται για το υψηλό τους ρί-
σκο καθόσον πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο κάτι να μην πάει καλά και να 
έρθουμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της απόδρασης. Γι’ αυτόν τον λόγο, 
προσπαθούμε και εφαρμόζουμε όλα εκείνα τα μέτρα που έχουμε διαθέσιμα, 
ώστε να εξαλείψουμε τέτοιου είδους ενδεχόμενα. Αυτό απαιτεί αρκετά με-
γάλη προετοιμασία, πριν από την ημέρα της επίσκεψης. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε τις πολλαπλές επικοινωνίες για συνεννόηση και προγραμματισμό με 
τον φορέα που πρόκειται να επισκεφτούμε με εμπιστευτική αλληλογραφία, 
με τηλεφωνική επικοινωνία, με επισκέψεις για αυτοψία κλιμακίου υπαλλή-
λων του Καταστήματος κ.α.. Για μια εκπαιδευτική επίσκεψη διάρκειας 3-4 
ωρών, απαιτείται μια προετοιμασία χρονικής διάρκειας περίπου ενός μήνα. 

Στο σημείο αυτό οφείλω να επισημάνω ότι στις σημαντικές αυτές δρα-
στηριότητες, μας συνοδεύει πάντοτε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η 
Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κορίνθου -η οποία, κάθε φορά με πολύ μεγάλη 
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ευθύνη, καλείται να εκδώσει με διάταξη τη σχετική άδεια, ώστε να πραγμα-
τοποιηθεί η επίσκεψη-, πλήθος εκπαιδευτικών, συναδέλφων και εθελοντών.

Αυτά τα κοινωνικά, ας το πούμε έτσι, μέτρα, δίχως αμφιβολία, για τους 
ανηλίκους που παραβαίνουν τον νόμο, που βρίσκονται στο περιθώριο, 
έχουν ιδιαίτερη αξία και πρέπει να τους δίνεται αυτή η δυνατότητα για μια 
καινούργια αρχή και μια νέα ευκαιρία –το δικαιούνται άλλωστε. Η πολιτεία 
έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να τους δώσει ευκαιρίες και δυνατό-
τητες για επανένταξη, για βελτίωση της ζωής τους και, για μόρφωση. Όλα 
αυτά, θεωρούμε ότι είναι σπουδαία και απαραίτητα. 

Οι επισκέψεις μας, έως σήμερα, είναι οι παρακάτω: 
• Παρακολούθηση αγώνα καλαθοσφαίρισης στο ΟΑΚΑ 

(ΠΑΟ -ΚΟΡΟΙΒΟΣ)
• Τρεις επισκέψεις στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου και πρόβες για τη 

θεατρική παράσταση «Πιάνο», η κεντρική παράσταση και η δεξίωση
• Επίσκεψη σε εργαστήριο κεραμικής τέχνης στις Μυκήνες
• Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο και χώρο της Αρχαίας Κορίνθου
• Επίσκεψη στο δημοτικό κολυμβητήριο Κορίνθου για κολύμβηση
• Επίσκεψη στο ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
• Παρακολούθηση αγώνα καλαθοσφαίρισης στο ΟΑΚΑ 

(ΠΑΟ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑ.Τ.ΡΑΣ)
• Επίσκεψη στο Ευγενίδειο ίδρυμα -Πλανητάριο
• Επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
• Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο και στο χώρο της αρχαίας Νεμέας
• Επίσκεψη στο οινοποιείο Παλυβού
• Επίσκεψη στο αρχαίο στάδιο της αρχαίας Νεμέας
• Επίσκεψη στην ιερά μονή Οσίου Παταπίου
• Επίσκεψη στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου και πρόβα για τη θεατρική 

παράσταση «Γραμματιζούμενοι»
• Νέα επίσκεψη στο Ευγενίδειο ίδρυμα -Πλανητάριο
• Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης
• Επίσκεψη στο εθνικό αρχαιολογικό μουσείο

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω την ιδιαίτερη σοβαρότη-
τα του φαινομένου της παραβατικότητας των ανηλίκων. Όλοι είμαστε σε 
θέση να γνωρίζουμε ότι τα αβασάνιστα ευχολόγια δεν βοηθούν σε τίποτα. 
Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας προς την 
ανάπτυξη συντονισμένης δράσης σε όλα τα επίπεδα. Η δράση όμως, μόνο 
των αρμοδίων οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την αντιμετώπιση του 
φαινομένου σε κάθε χώρα, συχνά δεν αρκεί, για να επιφέρει την ουσιαστι-
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κή επίλυση του προβλήματος. Απαιτείται η συνδρομή όλων. Είναι ζήτημα 
ευθύνης, τόσο απέναντι στον εαυτό μας και τις αξίες που ο καθένας μας 
πρεσβεύει, όσο και απέναντι στον συνάνθρωπό μας, με τον οποίο καλούμα-
στε να συμβιώσουμε αρμονικά. Επίσης, είναι και ζήτημα ευθύνης προς τις 
επερχόμενες γενιές και αφορά την ποιότητα ζωής που εν τέλει θα τους κλη-
ροδοτήσουμε. Ευθύνη, ευαισθητοποίηση και ανάληψη δράσης είναι ίσως το 
τρίπτυχο προς την κατεύθυνση της επιτυχούς προσπάθειας για την αντιμε-
τώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων ως κοινωνικού φαινομένου, το 
οποίο χρήζει ουσιαστικής και άμεσης διευθέτησης στο πλαίσιο κάθε ευνο-
μούμενης κοινωνίας, που σέβεται τον εαυτό της και προστατεύει τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα όλων των πολιτών της. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος 
είναι αδιαμφισβήτητα υπόθεση όλων μας.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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Η ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Χριστίνα Κουζέλη, διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών, Επιµελήτρια Ανηλί-
κων, Τµήµατος Επιµελητών Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλί-

κων και Κοινωνικής Αρωγής Αθήνας 

Περίληψη

Η εισήγηση αυτή περιλαμβάνει την παρουσίαση μερικών αντιπροσωπευ-
τικών περιπτώσεων ανηλίκων αναφορικά με την εφαρμογή των αναμορ-
φωτικών μέτρων που τους επιβλήθηκαν από το δικαστικό σύστημα και τα 
αποτελέσματά τους. Σκοπός είναι να μας οδηγήσουν τα ίδια τα περιστατικά 
στις προτάσεις για λύσεις που θα πρέπει να δώσει η πολιτεία για την επιτυχή 
ένταξη των νεαρών παραβατών μέσω της εφαρμογής των αναμορφωτικών 
μέτρων. 

Abstract

! is lecture includes the presentation of some representative cases of minors 
regarding rehabilitation measures that are sentenced from the court and 
their  results. ! e purpose is to draw from the experience of the application of 
these measures, in order to make proposals for the successful reintegration 
of the young o" enders. 

Ο λόγος που μας έκανε να παρουσιάσουμε περιστατικά που απασχόλη-
σαν το Δικαστήριο Ανηλίκων της Αθήνας1 είναι, για να μας οδηγήσουν 

τα ίδια τα περιστατικά στις προτάσεις για λύσεις που θα πρέπει να δώσει η 
πολιτεία, για την επιτυχή ένταξη των νεαρών παραβατών μέσω της εφαρμο-

1 Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε με τη συνάδελφο κ. Χ Γαλανού, Επιμελήτρια Ανη-
λίκων Αθηνών. Η παρουσίαση της κας Χ. Γαλανού βρίσκεται στην σελ. 221 του πα-
ρόντος.
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γής των αναμορφωτικών μέτρων. Θα παρουσιάσουμε μερικές αντιπροσω-
πευτικές περιπτώσεις ανηλίκων, αναφορικά με την εφαρμογή των αναμορ-
φωτικών μέτρων που τους επιβλήθηκαν από το δικαστικό σύστημα και τα 
αποτελέσματά τους. 

Τα αναμορφωτικά μέτρα της «Υπηρεσίας Επιμελητών» και της «Κοινω-
φελούς Εργασίας» έχουν βαρύνουσα σημασία, τόσο για τον ανήλικο και την 
οικογένειά του, όσο και, για τον Επιμελητή Ανηλίκων που θα πρέπει να τα 
υλοποιήσει. Τα δύο αυτά αναμορφωτικά μέτρα, όπως είδαμε στην προηγού-
μενη ανάλυση του νομικού πλαισίου που έγινε από την κ. Γαλανού, μπορούν 
να επιβληθούν με απόφαση του Δικαστηρίου ή κατά την ανακριτική διαδι-
κασία, με τη διάταξη του ανακριτή. Στις περιπτώσεις που θα παρουσιάσουμε 
στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στα δύο αυτά αναμορφωτικά μέτρα.

Για κάθε ανήλικο παραβάτη που είναι στο ποινικό σύστημα, ο Επιμελη-
τής Ανηλίκων έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή μαζί του, καθώς και, με την 
οικογένειά του, προκειμένου να πάρει ένα πλήρες ιστορικό του κοινωνικο-
οικονομικού προφίλ της οικογένειας. Προβαίνει σε ανίχνευση αναγκών και 
διάγνωση τυχόν προβλημάτων του ανηλίκου, τόσο σε επίπεδο του εκπαι-
δευτικού του προφίλ, όσο και σε επίπεδο της ψυχικής του υγείας. Η οικογε-
νειακή ιστορία που εκτυλίσσεται ενώπιον του Επιμελητή Ανηλίκων έχει τα 
δικά της μοναδικά δυναμικά και το δικό της αξιακό σύστημα που η οικογέ-
νεια έχει κτίσει, πριν ακόμα έρθει στο ποινικό σύστημα. 

1η Περίπτωση:

Στον Γιάννη, που είναι 16 χρονών, επεβλήθη με δικαστική απόφαση το ανα-
μορφωτικό μέτρο της Επιμέλειας Υπηρεσίας Επιμελητών. Το οικογενειακό 
ιστορικό του ανηλίκου έχει ως εξής: Ανήκει σε μια οικογένεια Ρομά που ζει 
σε έναν μικρό καταυλισμό που έχει στηθεί πρόχειρα από κάποιες συγγε-
νικές οικογένειες, χωρίς να υπάρχουν παροχές κανενός είδους. Ο πατέρας 
του ανηλίκου είναι στη φυλακή. Δεδομένου ότι ο ανήλικος ήταν εντελώς 
αναλφάβητος η Υπηρεσία μας, για να τον βοηθήσει να ενταχθεί στην το-
πική κοινωνία, ήρθε σε επικοινωνία με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου 
του τόπου διαμονής του. Δεν υπήρξε καμία λύση για την αντιμετώπιση του 
αναλφαβητισμού του, επειδή ο Δήμος δεν παρέχει τη δυνατότητα μαθημά-
των για γραφή και ανάγνωση. Η μόνη βοήθεια που μπορούσε να πάρει από 
τον Δήμο ήταν τρόφιμα από το κοινωνικό παντοπωλείο. Ως εκ τούτου, στεί-
λαμε τον ανήλικο για γραφή και ανάγνωση στην Επάνοδο. Ο ανήλικος πήγε 
μόνο μερικές φορές. 

Παρόλο που η Επάνοδος τον ενίσχυε οικονομικά με επιταγές για αγο-
ρές από το σούπερ μάρκετ, πράγμα που ήταν ένα σημαντικό κίνητρο για 
τον Γιάννη, και, παρόλο ότι ήταν ευχαριστημένος γιατί μάθαινε καινούργια 
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πράγματα, εντούτοις δεν συνέχισε με την αιτιολογία ότι του φαινόταν πολύ 
βαρύ ψυχολογικά, για να το αντέξει. Δεν έβλεπε τη χρησιμότητα αυτής της 
γνώσης αναφορικά με το μέλλον του. Κυρίως όμως, αισθανόταν «ψυχοπλά-
κωμα» όπως έλεγε, γιατί μετακινούνταν από πολύ μακριά προς το κέντρο 
της Αθήνας όπου βρίσκεται η Επάνοδος, γεγονός που τον έκανε να αισθά-
νεται απειλητικά και φοβόταν ότι θα μπορούσε να του συμβεί κάτι κακό. Εν 
τέλει, ο Γιάννης διέκοψε λέγοντας ότι θα ήθελε να συνεχίσει, αν υπήρχε η 
δυνατότητα γραφής και ανάγνωσης κοντά στον τόπο διαμονής του. 

Συναντήσαμε με τη διευθύντρια της Επανόδου, την κυρία Μηλιώνη, 
στον Δήμο της περιοχής που έμενε ο Γιάννης, τον Αντιδήμαρχο, για να βο-
ηθήσουμε λίγο την κατάσταση των νεαρών του μικρού αυτού καταυλισμού, 
προτείνοντας να δημιουργηθούν τμήματα γραφής και ανάγνωσης στην Κοι-
νωνική Υπηρεσία του Δήμου και κατ’ επέκταση τη δημιουργία Κοιν.Σ.ΕΠ 
με εποχικές εργασίες. Η προσπάθεια αυτή δυστυχώς, δεν απέδωσε, διότι ο 
Δήμος δεν ανταποκρίθηκε. 

Ο Γιάννης συνέχισε τη ζωή του όπως μπορούσε, πηγαίνοντας να μαζεύ-
ει σίδερα, γιατί είχε αναλάβει ως μεγαλύτερος από τα τέσσερα αδέρφια της 
οικογένειάς του, τον ρόλο του απόντα πατέρα του. Η συνεργασία μας ήταν 
καλή. Ήταν συνεπής στις συναντήσεις μας, ως όφειλε, βάσει του αναμορ-
φωτικού του μέτρου που του είχε επιβληθεί. Χωρίς όμως την υποστήριξη 
της τοπικής αρχής, δεν μπορέσαμε να εντάξουμε τον Γιάννη, ούτε σε δομή 
εκπαίδευσης, ούτε και σε δομή εργασίας, έστω και ευκαιριακή. 

Ο Γιάννης σήμερα είναι 19 χρονών. Δεν τον έχουμε σε Επιμέλεια εδώ 
και έναν χρόνο. Πριν 6 μήνες, πληροφορηθήκαμε ότι είναι προφυλακισμέ-
νος στο ΕΚΚΝΑ, διότι είναι πλέον ενήλικας. Τα ερωτήματα που προκύ-
πτουν είναι πολλά και είμαι σίγουρη ότι τα έχετε ήδη σκεφτεί όλοι σας με 
την περιγραφή αυτής της περίπτωσης: 

1) Γιατί δεν υπάρχουν στους Δήμους, στα Κέντρα Κοινότητας, μαθήματα 
γραφής και ανάγνωσης;

2) Γιατί υπάρχει μία τόσο μεγάλη σχολική διαρροή, και το γεγονός αυτό δεν 
απασχολεί την τοπική εκπαιδευτική κοινωνία; 

3) Τί κάνει η τοπική αρχή, για να εντάξει εργασιακά τους νέους Ρομά;

2η Περίπτωση:

Ο Θανάσης είναι 16 και μισό, του επεβλήθη το αναμορφωτικό μέτρο της 
Επιμέλειας Υπηρεσίας Επιμελητών με Διάταξη Ανακριτή. Το οικογενειακό 
ιστορικό του ανηλίκου είναι το ακόλουθο: Ανήκει σε μια οικογένεια ελληνι-
κής καταγωγής. Ο πατέρας, αν και έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, εργάζε-
ται ως οικοδόμος και η μητέρα εργάζεται ως καθαρίστρια. Ο Θανάσης είναι 
ο δεύτερος στη σειρά, από τα τέσσερα αδέρφια του. 
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Ο ανήλικος διέκοψε το σχολείο στην Ε’ Δημοτικού, και έκτοτε εργά-
ζεται ευκαιριακά με τον μεγαλύτερο αδερφό του, που τον παίρνει μαζί του 
στην οικοδομή. Ήθελε να κάνει κάτι καλύτερο, αλλά χωρίς το απολυτήριο 
Δημοτικού και, μετά από τόσα χρόνια που το άφησε έβλεπε μελλοντικά τη 
ζωή του στάσιμη. Του συστήσαμε να πάει σε μία ΜΚΟ για γραφή και ανά-
γνωση, ως ενισχυτική διδασκαλία, για να μπορέσει να δώσει εξετάσεις, για 
να αποκτήσει το απολυτήριο Δημοτικού. Όμως η ΜΚΟ δεν ήταν κοντά στο 
σπίτι του και έπρεπε να διανύσει μία μεγάλη απόσταση. 

Δυστυχώς, δεν κατάφερε να δώσει εξετάσεις, γιατί ήταν δύσκολο να 
παρακολουθεί με συνέπεια τη διδασκαλία, λόγω της απόστασης. Επί πλέον 
έβλεπε ότι, μετά από μια τέτοια προσπάθεια, δεν θα είχε στη διάθεσή του 
κάποια δομή, για να μάθει κάποια τέχνη, διότι θα έπρεπε να τελειώσει το 
Γυμνάσιο και μετά να εγγραφεί σε ΕΠΑΛ ή σχολές του ΟΑΕΔ. Ο δρόμος 
ήταν πολύ μακρύς και χωρίς καμιά εγγύηση ότι θα μπορούσε να μάθει μία 
τέχνη χωρίς την ένταξή του στο Λύκειο.

Έτσι λοιπόν, ο ανήλικος δεν συνέχισε∙ δεν πήρε το απολυτήριο Δημο-
τικού και είχε πάντα έναν καημό μέσα του ότι δεν είναι καταξιωμένος κοι-
νωνικά και ότι θα είχε την τύχη του πατέρα του, δηλαδή ενός «ανειδίκευτου 
εργάτη» ή «το παιδί για όλες τις δουλειές», όπως έλεγε. 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν και σε αυτήν την περίπτωση είναι: 
1) Γιατί δεν υπάρχουν δομές Δεύτερης Ευκαιρίας για την Πρωτοβάθ-

μια Εκπαίδευση, για νεαρά άτομα που δεν έχουν τελειώσει το Δημοτικό; 
Εδώ, θα ήθελα να προσθέσω αυτό που συχνά έχει γραφεί στον τύπο, από 
εκπαιδευτικούς των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, ότι το επίπεδο των παιδιών που εγγράφονται σε αυτά είναι τόσο 
χαμηλό που δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα, υπο-
βιβάζει το επίπεδο σπουδών για τους μαθητές της Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης των σχολείων αυτών.

2) Μήπως χρειάζονται εκπαιδευτικές γέφυρες, για τέτοιου είδους εκ-
παιδευτικές ελλείψεις;

3η Περίπτωση:

Ο Χάρης είναι 16 χρονών, του επεβλήθη το αναμορφωτικό μέτρο της Επιμέ-
λειας Υπηρεσίας Επιμελητών με δικαστική απόφαση, ενώ παράλληλα, από 
προγενέστερη πράξη παράβασης του είχε επιβληθεί Επιμέλεια Υπηρεσίας 
Επιμελητών, δηλαδή το ίδιο αναμορφωτικό μέτρο από Διάταξη Ανακριτή. 

Το κοινωνικό ιστορικό του ανηλίκου έχει ως εξής: ο πατέρας του, λόγω 
ενός σοβαρού δυστυχήματος, είχε νευρολογικής φύσης προβλήματα τα 
οποία προκάλεσαν μία σοβαρή δυσχέρεια στη σχέση του ζευγαριού. Εξαι-
τίας αυτής της κατάστασης, ο πατέρας εγκατέλειψε την οικογενειακή εστία 
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και πήγε να ζήσει με την ηλικιωμένη μητέρα του. Τα έσοδα του πατέρα ήταν 
η αναπηρική του σύνταξη. Η μητέρα του ανηλίκου συνέχισε να εργάζεται 
ευκαιριακά ως εργάτρια όπου εύρισκε εργασία, σε μικροεπιχειρήσεις. Ο ανή-
λικος έμενε με τη μητέρα του και τον μεγαλύτερο αδερφό του σε μία μικρή 
μονοκατοικία σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, η οποία τους είχε παραχωρη-
θεί δωρεάν από συγγενείς της μητέρας.

Ο Χάρης πήγαινε στην Α’ Γυμνασίου και, αφού ήδη είχε μείνει τρεις 
φορές τα παράτησε. Κάθε μέρα, ο ανήλικος διέσχιζε μία μεγάλη απόσταση 
(Άνω Λιόσια – Αιγάλεω), για να πάει στον πατέρα του και τη γιαγιά του, για 
να τους περιποιηθεί. Μετά από έναν χρόνο, δηλαδή στα 17 του, ο ανήλικος 
δικάστηκε για τη δεύτερη πράξη που εκκρεμούσε με τη διάταξη ανακριτή, 
και του επεβλήθη ποινή φυλάκισης με αναστολή, παρόλο που η πρότασή 
μας ήταν κοινωφελής εργασία σε μία ΜΚΟ. Ο ανήλικος έκανε έφεση και η 
εφετειακή απόφαση ήταν το αναμορφωτικό μέτρο της κοινωφελούς εργα-
σίας στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, καθώς και το αναμορφωτικό μέτρο της Επι-
μέλειας Υπηρεσίας Επιμελητών, μέχρι τα 21 του. 

Δεν θα ήταν υπερβολή, να επισημάνω εδώ, ότι ο Επιμελητής επί τέσσε-
ρα συναπτά έτη (δύο σε Επιμέλεια Υπηρεσίας πριν την εκδίκαση της υπό-
θεσής του και δύο ακόμα, μετά την εκδίκαση) έπρεπε να έχει αμείωτο το 
ενδιαφέρον του, για να υποστηρίξει τον νεαρό παραβάτη. Συγκεκριμένα, η 
Υπηρεσία μας του συμπαραστάθηκε αρκετά και τον ενδυνάμωνε πολύ συ-
χνά, έτσι ώστε να ολοκληρώσει με επιτυχία την κοινωφελή εργασία και να  
εγγραφεί σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της περιοχής του. 

Βεβαίως, στην περίπτωση του Χάρη, το γεγονός ότι είχε ήδη μία στοιχει-
ώδη εκπαίδευση, καθώς και ότι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ήταν κοντά 
στο σπίτι του, συνέβαλαν στο να πάει καλά και να πετύχει την ολοκλήρωσή 
του. Με την αποπεράτωση της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και το απολυ-
τήριο στο χέρι βρήκε δουλειά ως ταμίας σε μίνι-μάρκετ στην περιοχή του. 

Και εδώ, σε αυτή την περίπτωση, προκύπτουν τα κάτωθι ερωτήματα: 
1) Η επιτυχία του νεαρού ήταν τυχαία ή προέκυψε από τις υπάρχουσες 

ευνοϊκές συνθήκες (γεωγραφική εντοπιότητα του σχολείου, και απολυτήριο 
Δημοτικού) του προφίλ του; 

2) Και πάλι, αν δεν υπήρχαν αυτά τα λίγα στοιχεία στο προφίλ του, θα 
υπήρχε ανταπόκριση από τις δομές της πολιτείας; 

3) Τέλος, ποια θα ήταν πραγματικά η συμβολή των αναμορφωτικών μέ-
τρων μαζί με το αμείωτο ενδιαφέρον του Επιμελητή, αν δεν υπήρχαν όλες οι 
προαναφερθείσες ευνοϊκές συνθήκες; 

Θα ήθελα να κλείσω με ένα γενικό συμπέρασμα και μία προτροπή για 
συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε ως 
κοινωνία, καινοτόμες δράσεις και όραμα, όπου η γνώση θα αξιολογείται ως 
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πολύτιμο αγαθό και θεμελιώδες δικαίωμα για την προάσπιση της ειρήνης 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το όραμα αυτό επιδιώκεται να υλοποι-
ηθεί με το πρόγραμμα «Education for all» που είναι η προτεραιότητα των 
Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, 
(UNESCO). 

Χρειαζόμαστε ένα ανοικτό διάλογο με την κοινωνία, έναν σχεδιασμό 
από όλους μ ας, για να καλύψουμε θεμελιώδεις ανάγκες. Όλοι μαζί ιδιώτες 
και κρατικοί μηχανισμοί, χωρίς ανταγωνισμό, να συμπορευθούμε προς έναν 
σκοπό: 

Μηδενική ανοχή στον αναλφαβητισμό,
Μηδενική ανοχή στη μη ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Αυτό θα πρέπει να είναι το όραμα όλων μας, για μια κοινωνική και οι-
κονομική ανάπτυξη με ίσες ευκαιρίες και κοινωνική δικαιοσύνη για όλους. 

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   60 6/12/2019   12:51:38 μμ



ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μυρσίνη Πυκνή και Χρήστος Μούργκας, Επιµελητές Ανηλίκων, Τµήµα-
τος Επιµελητών Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων και 

Κοινωνικής Αρωγής Πειραιά 

Περίληψη

Πιλοτικές δράσεις μέσω τέχνης υλοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιμελητών Ανη-
λίκων Πειραιά σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΑΜΑΚΑ (2015-2017), δίνοντας 
την ευκαιρία στους έφηβους που εμπλέκονται με τον νόμο και τους έχει επι-
βληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της Επιμέλειας Επιμελητών, να ασκηθούν 
σε κοινωνικές δεξιότητες, να κοινωνικοποιηθούν και να επικοινωνήσουν. Οι 
φωτογραφικές διαδρομές στην πόλη του Πειραιά και ο διάλογος που ανα-
πτύχθηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στάθηκε η αφορμή, για να αποκτή-
σουν οι έφηβοι νέα ερεθίσματα, να αλληλεπιδράσουν, να απελευθερώσουν 
σκέψεις και συναισθήματα και να εκφραστούν μέσω τέχνης.

Abstract

! ree pilot art projects were successfully carried out at the Juvenile 
Probation O"  ce in Piraeus, in collaboration with NGO AMAKA, during 
2015 - 2017. ! e participants were mainly teenagers involved in the juvenile 
judicial system, serving reformatory measures. ! e projects gave them 
the opportunity to practice social skills, to socialize and to communicate. 
Photography was the tool used to develop these skills and it proved powerful. 
Taking photographs in the city of Piraeus, helped participants interact, 
stimulated them to discuss new issues, such as human rights, and express 
their thoughts and feelings through art.
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1. Εισαγωγή

Ευχαριστούμε την «ΕΠΑΝΟΔΟ», για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στις 
εργασίες του Συνεδρίου και να καταθέσουμε τις απόψεις μας, για το θέμα, 
επισημαίνοντας ότι τα αναμορφωτικά μέτρα που επιβάλλονται στους ανή-
λικους παραβάτες έχουν στόχο να αναμορφώσουν, να διαπαιδαγωγήσουν, 
να ενδυναμώσουν και να κινητοποιήσουν τον ανήλικο να προσδιορίσει ή 
να επαναπροσδιορίσει τα σχέδια για το μέλλον του, εντάσσοντάς τον στην 
κοινωνία, μειώνοντας τον κίνδυνο της υποτροπής. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων, ο Επιμελητής αναζητά διεξόδους 
στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι παραβάτες, παραπέμποντας 
σε εξειδικευμένους φορείς ψυχικής υγείας, απεξάρτησης, εκπαιδευτικά 
πλαίσια, για να υλοποιηθούν τα αναμορφωτικά μέτρα.

Με την ΕΠΑΝΟΔΟ μας συνδέουν γέφυρες επικοινωνίας, τόσο μέσω 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται, τη συνεργασία με την 
Πρόεδρο κα Ζαραφωνίτου και τα μέλη του Δ.Σ, το επιστημονικό προσωπι-
κό, καθώς και τους επαγγελματίες που υπηρετούν στο πεδίο. Αρκετές φο-
ρές έχει εφαρμοστεί το αναμορφωτικό μέτρο της κοινωφελούς εργασίας και 
έχουν συμμετάσχει ωφελούμενοι της Υπηρεσίας στα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα της δράσης «Μπορώ και εγώ» στα εργαστήρια «Μαθαίνω το αυτο-
κίνητο», «Χειρίζομαι τον Η/Υ», «Πειραματίζομαι με την τέχνη», «Μουσικό 
Τμήμα». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πιλοτικά o εκπαιδευτής για την εκμάθη-
ση των Η/Υ και δύο εθελόντριες για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 
έρχονταν στον Πειραιά, μειώνοντας τις αποστάσεις για τους έφηβους.

2. Πιλοτικές Δράσεις Μέσω Τέχνης

Στόχος της εισήγησής μας, όπως και ο τίτλος προδίδει, είναι η παρουσία-
ση τριών πιλοτικών προγραμμάτων μέσω τέχνης που υλοποιήθηκαν, μετά 
από έγκριση της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Υπηρεσία του 
Πειραιά σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΑΜΑΚΑ, το χρονικό διάστημα 2015 
– 2017, δίνοντας την ευκαιρία στους ωφελούμενους-ανήλικους να εκφρα-
στούν, να κοινωνικοποιηθούν και να επικοινωνήσουν. Συγκεκριμένα, υλο-
ποιήθηκαν τρία προγράμματα:

2.1. Το πρόγραμμα «Επικοινωνώ άρα είμαι ελεύθερος», σε συνεργα-
σία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο είχε στόχο να αναπτυχθεί 
ένας φωτογραφικός διαδραστικός διάλογος με άξονα τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα ανάμεσα σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και την 
Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Πειραιά. Θεραπευτές καλλιτέχνες δίδαξαν 
στους συμμετέχοντες βασικά στοιχεία φωτογραφίες εφαρμόζοντας τεχνικές 
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έκφρασης και θεραπείας μέσω της τέχνης. Φωτογραφικοί περίπατοι, βιωμα-
τικές δραστηριότητες και ανοιχτές συζητήσεις καλλιέργησαν την αυτοπε-
ποίθηση και την έκφραση των εφήβων και έδωσαν έναυσμα για δημιουργι-
κό διάλογο μεταξύ τους.

Το πρόγραμμα ήταν σχεδιασμένο έτσι, ώστε να επικοινωνήσουν και να 
εκφραστούν γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναγνωρίσουν τα 
στερεότυπα που υπάρχουν, ταυτόχρονα, με την εκμάθηση φωτογραφικών 
τεχνικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δράση συμμετείχαν μαθητές από το 3ο 
Ενιαίο Λύκειο Αχαρνών και το 2ο Ενιαίο Λύκειο Πεύκης, οι οποίοι επεξερ-
γάζονταν τα ίδια θέματα στο πλαίσιό τους. Η κοινή συνάντηση όλων έγινε 
στις 22/4/2016, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, όπου όλοι μαζί συμμετεί-
χαν σε θεωρητική και βιωματική διαδικασία και δημιούργησαν ένα κοινό 
οπτικό «Αλφαβητάρι των Δικαιωμάτων - Στερεοτύπων».

Οι φωτογραφικοί περίπατοι των εφήβων της Υπηρεσίας άντλησαν νό-
ημα από τα στιγμιότυπα που τράβηξαν από τους πρόσφυγες στο λιμάνι του 
Πειραιά το 2015-2016, τον καταυλισμό των Ρομά στο παραθαλάσσιο άκρο 
του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και τους δρόμους του Πειραιά.

Οι θεματικές ενότητες ονοματοδοτήθηκαν από την ομάδα:

Α) «Όπου γης και πατρίς»: Πρόσφυγες, Πύλη Ε1, Λιμάνι Πειραιά.

Β) «Με βλέμμα ευθύ»: Καταυλισμός Ρομά, Δραπετσώνα – Λιπάσματα. 

Γ) «Περιμένοντας ένα καλύτερο αύριο»: Δρόμοι Πειραιά. 
Οι φωτογραφίες του εργαστηρίου φιλοξενήθηκαν στην 31η έκθεση με 

έργα κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Αθήνα (Σεπτέμβριος, 
2016) στο κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στο Θησείο.

2.2. Το ολιγοήμερο βιωματικό πρόγραμμα «E.U.R.O.P.E», στο πλαίσιο 
του οποίου υλοποιήθηκαν τέσσερις συναντήσεις για θέματα ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, ευρωπαϊκής ιστορίας και εργασιακών θεμάτων με ενεργητικές 
εκπαιδευτικές τεχνικές μέσω τέχνης. Οι συντονιστές επεξεργάστηκαν το ζή-
τημα των διακρίσεων και επικεντρώθηκαν στις δεξιότητες προσανατολισμού 
και αγκύρωσης στον χώρο και τον χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες 
θεματικές ενότητες: Εντοπισμός, στον χάρτη της Ελλάδας και της Ευρώπης, 
του τόπου καταγωγής και διαμονής. Φανταστικό ταξίδι σε πόλεις, μνημεία 
και χάραξη επιθυμητού προορισμού. Φωτογραφίες ανθρώπων, δημιουργία 
φωτογραφικών αυτοπορτρέτων. Φανταστική βαλίτσα για το ταξίδι.

2.3. Το εξάμηνο Φωτογραφικό Εργαστήριο Photo-opPORTunity στα 
πλαίσια της δράσης Φεστιβάλ Κοινωνικής Τέχνης (Social Arts Festival) που 
υλοποιήθηκε σε συνεργασία και, με την Polyplanity Productions είχε στόχο 
την εκμάθηση φωτογραφικών τεχνικών μέσα από τις διαδρομές των εφήβων 
στην πόλη του Πειραιά και την ανάπτυξη συζητήσεων γύρω από κοινωνικά 
θέματα. Μέσα από τη χρήση της συμμετοχικής φωτογραφίας και άλλων art 
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therapy εργαλείων και τεχνικών, οι έφηβοι ήρθαν σε επαφή με την αποτύ-
πωση της έννοιας του ορίου στη φωτογραφία και γνώρισαν την αναλογική 
και ψηφιακή φωτογραφία ως μέσο αναπαράστασης και επανερμηνείας του 
κόσμου που τους περιβάλλει.

Το project ολοκληρώθηκε και το φωτογραφικό υλικό φιλοξενήθηκε στο 
Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ “Mind the fact” στην Αθήνα (Μάιος, 2017). Υλο-
ποιήθηκαν δύο εκθέσεις στο Δημαρχείο Αθηνών και, στο Αμαξοστάσιο του 
ΟΣΥ στο Θησείο.

3. Χαρακτηριστικά εφήβων – δυναμική της ομάδας
• Στις ομάδες συμμετείχαν συνολικά 20 έφηβοι, με διαφορετικό αριθμό 

σε κάθε κύκλο. Στην πλειονότητά τους ήταν αγόρια. τρία κορίτσια συμ-
μετείχαν στο πρώτο πρόγραμμα. Οι περισσότεροι έφηβοι ανήκαν στη 
δεύτερη γενιά μεταναστών αλβανικής καταγωγής.

• Οι συναντήσεις ήταν δίωρες, μία φορά εβδομαδιαίως και γίνονταν στα 
γραφεία της Υπηρεσίας.

• Στους ανήλικους είχε επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της Επιμέλει-
ας Επιμελητών κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ανακριτικής διάταξης. 
Πήραν μέρος στην ομάδα, μετά από πρόταση του Επιμελητή, χωρίς να 
λείπει η παρακίνηση για ένα εγχείρημα που απαιτούσε δέσμευση, όρια 
και καλή διάθεση.

• Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εφήβων διέφεραν στις ομάδες, αλλά 
η σύνθεσή τους, κατά τον χρόνο διεξαγωγής των προγραμμάτων, ήταν 
τυχαία σε σχέση με τον ωφελούμενο πληθυσμό της συγκεκριμένης πε-
ριόδου. 

• Ενώ στο πρώτο πρόγραμμα, οι έφηβοι-νέοι ήταν ενταγμένοι στο εκ-
παιδευτικό σύστημα και μερικοί από αυτούς δούλευαν, στο δεύτερο 
και τρίτο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες δεν ήταν όλοι ενταγμένοι στην 
εκπαίδευση. Ήταν ρομά, Αλβανικής καταγωγής, και όλοι προσπαθού-
σαν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους, εξασφαλίζοντας μεροκάμα-
το, ενώ μερικοί δεν είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα. Σήμερα, τέλος του 
2018, η πλειονότητα των συμμετεχόντων είναι οι ίδιοι γονείς.

• Οι έφηβοι στις ομάδες εξέφραζαν ελεύθερα σκέψεις και συναισθήμα-
τα με λεκτικό και μη λεκτικό τρόπο σε κλίμα άνεσης και δημιουργι-
κότητας. Τις ώρες που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα ένιωθαν ως 
φωτογράφοι, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική ορολογία. Στην αρχή, 
μπορεί να ήταν επιφυλακτικοί, στην πορεία όμως αναπτύχθηκαν σχέ-
σεις εμπιστοσύνης και έρχονταν με διάθεση να μάθουν. Η ομάδα ήταν 
ζωηρή με δυνατές φωνές, γέλιο, πειράγματα, αλλά και μικροπαρεξηγή-
σεις που στην πορεία λύνονταν. 
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• Ένιωθαν περισσότερη αυτοπεποίθηση που ενισχύθηκε, όταν ολοκλη-
ρώθηκε το project και τα έργα τους φιλοξενήθηκαν στην έκθεση, ενώ 
εξηγούσαν στους επισκέπτες την εμπειρία τους από το πρόγραμμα.

• Σημειώνεται ότι στις ομάδες συμμετείχαν και Επιμελητές τόσο σε ρόλο 
παρατηρητών όσο και σε ενεργητικό ρόλο ως προς τα θέματα συζήτη-
σης και τη διαδικασία της δυναμικής της ομάδας.

4. Αποτίμηση

Μέσω των Πιλοτικών Προγραμμάτων δόθηκε η ευκαιρία στους έφηβους 
που συνεργάζονται με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων:

• Να ενταχθούν σε μια ομάδα, να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν, 
να απελευθερώσουν σκέψεις και συναισθήματα, να ασκηθούν σε κοι-
νωνικές δεξιότητες. 

• Να αποκτήσουν νέα ερεθίσματα, να έρθουν σε επαφή με τις τεχνικές 
της φωτογραφίας, να εκφραστούν μέσω της τέχνης και να αποκτήσουν 
δεξιότητες που ίσως τους φανούν χρήσιμες. 

• Να πετύχουν τον στόχο του project, δείχνοντας συνέπεια και διάθεση 
δέσμευσης στα μέλη της ομάδας. Οι συντονίστριες του προγράμματος 
αναφέρουν ότι «η πολυτιμότερη παρακαταθήκη του εργαστηρίου ήταν 
η αφοσίωση των συμμετεχόντων προς τον κοινό στόχο και η συγκρό-
τησή τους σε μια δυνατή ομάδα».

• Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «απελευθέρωσαν» και άλλες δε-
ξιότητες, όπως το τραγούδι και ο χορός. 

• Οι ομάδες φωτογραφίας λειτούργησαν υποστηρικτικά στο συμβου-
λευτικό μας ρόλο, για να συνεργαστούμε και να τους προσεγγίσουμε 
άμεσα και αποτελεσματικά. 

• Η συμμετοχή των Επιμελητών στη διαδικασία μάθησης και αλληλε-
πίδρασης και οι κοινές φωτογραφικές μας διαδρομές «λείαναν» τις 
γωνίες του ρόλου του Επιμελητή στο πλαίσιο μιας «επιβεβλημένης» 
συνεργασίας.

• Τέθηκε ένα διαφορετικό πλαίσιο στη σχέση συνεργασίας Επιμελητή – 
Ανήλικου παραβάτη και δημιουργήθηκε ένας δίαυλος επικοινωνίας με 
φωτογραφικά αποτυπώματα που έβαλαν τη σφραγίδα τους στην ανά-
πτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης που αποτελεί τη βάση για την κινητοποί-
ηση του ανηλίκου για αλλαγή με στόχο την ένταξη ή επανένταξή του.

5. Προτάσεις
• Ελπίζουμε να υπάρξουν και στο μέλλον παρόμοιες καινοτόμες πρωτο-

βουλίες για την ανάπτυξη προγραμμάτων μέσω τέχνης που να απευ-
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θύνονται στον πληθυσμό των ανήλικων παραβατών και το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει τέτοιες ενέργειες.

• Καταθέτοντας αυτή τη βιωματική εμπειρία μας, μέσω των δράσεων 
που περιγράφηκαν, προτείνουμε επιπλέον:

• Να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τη δημιουργία των Μονάδων Μέ-
ριμνας Νέων, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Νομοπαρασκευ-
αστικής Επιτροπής που συνέστησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης (2016) 
καταθέτοντας σχέδιο νόμου, προκειμένου να βρουν εφαρμογή τα ανα-
μορφωτικά μέτρα που επιβάλλονται, και ας λειτουργήσουν κάποιες 
πιλοτικά.

• Να υπάρξει συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τα Υπουρ-
γεία Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υγείας, Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνάπτοντας 
πρωτόκολλα συνεργασίας, προκειμένου να δημιουργηθούν και να 
αναπτυχθούν προγράμματα και παρεμβάσεις ειδικά σχεδιασμένες για 
ανήλικους παραβάτες σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Επιμελητών 
Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, σε προέκταση των 
πρωτοκόλλων συνεργασίας που έχουν  ήδη υπογραφεί, για τα σωφρο-
νιστικά καταστήματα.
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

«ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ», ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑ

Χριστίνα Ζαραφωνίτου, καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπι-
στηµίου & Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ (Επιστ. Υπεύθυνη)

Έλλη Ανίτση, Υπ. ∆ρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου
Ελένη Κοντοπούλου, ∆ρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστηµ ίου

Μάρθα Λεµπέση, Υπ. ∆ρ. Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ
Κώστας Πανάγος, ∆ρ. Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ 

Περίληψη

Στη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία, οι παράγοντες «διακινδύνευσης» που 
εντοπίζονται, κατά την περίοδο της ανηλικότητας, έχουν συνδεθεί τόσο με 
την έναρξη της παραβατικής συμπεριφοράς όσο και, με το φαινόμενο της 
υποτροπής. Η παρούσα ανάλυση που αποτελεί μέρος του ερευνητικού προ-
γράμματος του Ν.Π.Ι.Δ «Επάνοδος», με τίτλο «Το φαινόμενο της υποτρο-
πής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις 
για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη» επιχειρεί 
τη διερεύνηση των παραγόντων «διακινδύνευσης», κατά την ανηλικότητα, 
για την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς, μέσα από μια ποιοτική προ-
σέγγιση, στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας. Το υλικό της έρευνας 
προέρχεται από 40 συνεντεύξεις ιστοριών ζωής, με ανθρώπους που έχουν 
βιώσει την εμπειρία του εγκλεισμού και έχουν υπάρξει ή όχι, υπότροποι. 

Abstract

International research literature has shown a link between risk factors found 
in a child’s life and both the onset of delinquency and recidivism. " e present 
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analyses, which is part of the research program conducted by EPANODOS 
P.L.E under the auspice of the Ministry of Justice, Transparency and Human 
Rights, titled “Recidivism of ex-prisoners in Greece: Research evidence 
and guidelines for crime policy and social integration”, aims to explore the 
e� ect of risk factors emerged in childhood and adolescence on the onset 
and development of antisocial and criminal behavior. � e research material 
comes from 40 life stories interviews with people who experienced prison, 
while almost half of them are recidivists. 

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τους παράγοντες «διακιν-
δύνευσης», κατά την ανηλικότητα για την έναρξη της πα-
ραβατικής συμπεριφοράς και την υποτροπή 

i. Οι παράγοντες «διακινδύνευσης» (risk factors) και το ζήτημα 
της αιτιότητας γύρω από το εγκληματικό φαινόμενο

Η περίοδος της ανηλικότητας είναι μια περίοδος καθοριστική για τη δια-
μόρφωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του ατόμου. 

Η διαμόρφωση των ατομικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων συντελείται 
σταδιακά, κατά τα διάφορα ηλικιακά στάδια, συντελώντας στη βιοσωματι-
κή, νοητική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου1. Η αναπτυ-
ξιακή αυτή διαδικασία προς την ωριμότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην κοινωνικοποίηση και η τελική διαμόρφωση της ατομικής συμπεριφο-
ράς αποτελεί συνάρτηση τόσο της δράσης, όσο και της αλληλεπίδρασης 
μιας σειράς παραγόντων οι οποίοι είτε αυξάνουν είτε μειώνουν την πιθανό-
τητα να εκδηλώσει ένα άτομο αντικοινωνική ή παραβατική συμπεριφορά.

Το έγκλημα είτε ως ατομικό φαινόμενο είτε ως κοινωνικό φαινόμενο 
έχει χαρακτήρα πολυπαραγοντικό. Κατά συνέπεια, ο πολυπαραγοντικός χα-
ρακτήρας του φαινομένου δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός επεξηγηματι-
κού πλαισίου στη βάση μιας σχέσης αιτίας και αιτιατού. Άλλωστε το ζήτημα 
της αιτιότητας στην επιστήμη της Εγκληματολογίας αναφέρεται στην από 
κοινού δράση και αλληλεπίδραση περισσότερων παραγόντων, οι οποίοι είτε 
ωθούν είτε συγκρατούν από το έγκλημα. Ο Φαρσεδάκης αναφέρει ότι «Ως 
παράγοντα εννοούμε κάθε αντικειμενικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στην 
αιτιότητα ενός φαινομένου. Διακρίνεται αφ’ ενός από την αιτία που απορ-
ροφά όλη την αιτιότητα του φαινομένου…»2. Στη βάση αυτή καθίσταται 

1 Κουράκης, Ν., (2004). Δίκαιο παραβατικών ανηλίκων. Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Σάκ-
κουλα, σελ. 28.
2 Φαρσεδάκης, Ι., (2005). Στοιχεία Εγκληματολογίας. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 
σελ. 144.
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ιδιαίτερα δυσχερής η απομόνωση των ως άνω αναφερόμενων παραγόντων 
και κατ’ επέκταση, η κατανόηση του πολύπλοκου μηχανισμού αιτιολόγησης 
του εγκληματικού φαινομένου, γεγονός που επιτρέπει μόνο την πιθανολό-
γηση γύρω από αυτό3.

Σχετικά με το εννοιολογικό περιεχόμενο του παράγοντα «διακινδύνευ-
σης» (risk factor), οι Zara και Farrington αναφέρουν ότι θα μπορούσε να 
οριστεί ως «μια μεταβλητή βάσει της οποίας δύναται να προβλεφθεί η αυ-
ξημένη πιθανότητα διάπραξης ενός ποινικού αδικήματος»4. Όπως άλλωστε 
έχει ήδη αναφερθεί, οι «παράγοντες διακινδύνευσης» δεν καταδεικνύουν 
απαραίτητα αιτιώδη σχέση ανάμεσα στις συνδεόμενες κάθε φορά μεταβλη-
τές5. Εξίσου σημαντικοί στην κατανόηση του εγκληματικού φαινομένου 
θεωρούνται και οι «προστατευτικοί» παράγοντες (protective factors). Οι 
«προστατευτικοί» παράγοντες είναι παράγοντες οι οποίοι μειώνουν την πι-
θανότητα για την εκδήλωση παραβατικής ή αντικοινωνικής συμπεριφοράς 
είτε άμεσα (promotive/compensatory factors) είτε έμμεσα, δρώντας διαμε-
σολαβητικά ή αμβλύνοντας την επίδραση των παραγόντων «διακινδύνευ-
σης» (protective factors)6. 

Αναφορικά με τους παράγοντες «διακινδύνευσης», το ερευνητικό ενδι-
αφέρον στο πεδίο μελέτης του εγκληματικού φαινομένου επικεντρώνεται 
όχι, μόνο σε εκείνους τους παράγοντες που σχετίζονται με την έναρξη της 
παραβατικής δράσης, αλλά και στους παράγοντες οι οποίοι συνδέονται με 
το φαινόμενο της υποτροπής. Η μελέτη και κατανόηση του τρόπου δράσης 
των παραγόντων αυτών συμβάλλει στη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων 
πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Σύμφωνα με τη βι-

3 Φαρσεδάκης, Ι., (2005). Παραβατικότητα και κοινωνικός έλεγχος ανηλίκων. Αθήνα: 
Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 35.
4 Zara, G. & Farrington D.P., (2016). Criminal recidivism: Explanation, prediction and 
prevention. N.Y., Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 53..
5  Losel, F. & Farrington, D.P., (2012). "Direct protective and bu% ering protective 
factors in the development of youth violence", American Journal of Preventive 
Medicine, 43(2), pp 10..
6 Οι Morizot και Kazemian, στηριζόμενοι στη διεθνή βιβλιογραφία, παρουσιάζουν μια 
σειρά από κατηγοριοποιήσεις σχετικά με τους παράγοντες «διακινδύνευσης», τους 
«προστατευτικούς» παράγοντες και συναφείς όρους. Βλ. Morizot, J. & Kazemian, 
L., (2015). "Introduction: Understanding criminal and antisocial behavior within a 
developmental and multidisciplinary perspective", in J., Morizot, & L., Kazemian 
(eds), ! e Development of Criminal and Antisocial Behavior: ! eories, Research and 
Practical Applications, pp.1-18. Springer. Βλ. επίσης, Arthur, M.W., Hawkins, D., 
Pollard, J.A., Catalano, R.F., Baglioni, A.J., (2002). "Measuring risk and protective 
factors for substance use, delinquency and other adolescent problem behaviors". 
Evaluation Review, 26(6): 576. 
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βλιογραφία, οι παράγοντες «διακινδύνευσης» διακρίνονται σε «στατικούς» 
(static) και «δυναμικούς» (dynamic). Οι «στατικοί» παράγοντες είναι πα-
ράγοντες οι οποίοι αναφέρονται στο παρελθόν (λ.χ. ηλικία, φύλο, ιστορικό 
παραβατικής συμπεριφοράς) και δεν δύνανται να τροποποιηθούν. Αντίθε-
τα, οι «δυναμικοί» παράγοντες (αντικοινωνικές αξίες, συμπεριφορές, αντι-
λήψεις) θεωρούνται πρόσφοροι για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης 
και αντιμετ ώπισης του εγκληματικού φαινομένου7. Η παραπάνω διάκριση 
ανάμεσα σε «στατικούς» και «δυναμικούς» παράγοντες κρίνεται ως ιδιαι-
τέρως σημαντική στον βαθμό που οι «στατικοί» παράγοντες μπορούν να 
αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό και τη διάγνωση των 
ατόμων που βρίσκονται σε «διακινδύνευση» ή σε «υψηλή διακινδύνευση» 
(at-risk/ high risk individuals). Ωστόσο, οι «στατικοί» παράγοντες «διακιν-
δύνευσης» δεν φαίνεται να παρουσιάζουν ιδιαίτερη χρησιμότητα στο πεδίο 
χάραξης των στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του εγκληματικού 
φαινομένου, καθώς δεν θεωρούνται εν δυνάμει μεταβαλλόμενοι και ως εκ 
τούτου πρόσφοροι, για την εφαρμογή μέτρων αντεγκληματικής πολιτικής. 
Παράλληλα, θα πρέπει να τονιστεί ότι «δυναμικοί» παράγοντες «διακινδύ-
νευσης» οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη αξία για τη χάραξη και υλοποίηση των 
μέτρων αντεγκληματικής πολιτικής είναι εκείνοι που συνδέονται αιτιωδώς 
με το αποτέλεσμα (causal risk factors).8 Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι η δράση των παραγόντων «διακινδύνευσης» λειτουργεί μάλλον 
αθροιστικά, δεδομένου ότι όσο περισσότεροι παράγοντες «διακινδύνευσης» 

7 Morizot, J., & Kazemian, L., (2015). όπ, Andrews, D.A. & Bonta, J., (1994). ! e 
psychology of criminal conduct. Cincinnati, OH: Anderson, Andrews, D.A., Bonta 
J., & Wormith, S.J., (2006). "! e recent past and near future of risk and/or need 
assessment", Crime and Delinquency, 52:7–27, Bonta, J., (1996). "Risk-needs 
assessment and treatment", in A. T., Harland (ed.), Choosing correctional options that 
work, pp. 18-32. ! ousand Oaks, CA: Sage, Hanson, R.K., (2009). "! e psychological 
assessment of risk for crime and violence", Canadian Psychology, 50(3): 172-182, 
Resnick, M.D., Ireland, M. & Borowsky, I., (2004). "Youth violence perpetration: 
What protects? What predicts? Findings from the national longitudinal study of 
adolescent health", Journal of Adolescent Health, 36: 424-433.
8 Προκειμένου να διαπιστωθεί ο χαρακτήρας ενός παράγοντα διακινδύνευσης ως 
αιτιώδους θα πρέπει να συντρέχουν τρία κριτήρια: (α) ο παράγοντας να σχετίζεται 
με το αποτέλεσμα, (β) ο παράγοντας να προηγείται χρονικά του αποτελέσματος και 
(γ) ο παράγοντας να προβλέπει το αποτέλεσμα, αφού ληφθούν υπόψη ή ανεξάρτητα 
από τη δράση όλων των άλλων πιθανών σχετιζόμενων μεταβλητών. Βλ. Farrington, 
D. P., & Welsh, B. C. (eds) (2007). Saving children from a life of crime: Early risk factors 
and e" ective interventions. New York: Oxford University Press και Kraemer, H. C., 
Lowe, K. K., & Kupfer, D. J., (2005). To your health: How to understand what research 
tells us about risk. New York: Oxford University Press, όπως παραπέμπονται στο 
Morizot & Kazemian, (2015). ό.π., σελ. 6.
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συντρέχουν στην περίπτωση ενός ατόμου, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα εκ-
δήλωσης αντικοινωνικής ή παραβατικής συμπεριφοράς. Κατά μια άποψη, ο 
αριθμός των εντοπιζόμενων παραγόντων «διακινδύνευσης» σε σύγκριση με 
το είδος στο οποίο εμπίπτουν παρουσιάζει μεγαλύτερη προγνωστική α ξία. 
Ως εκ τούτου, η διερεύνηση ανά περίπτωση ενός ευρέος φάσματος παραγό-
ντων «διακινδύνευσης», αλλά και «προστατευτικών» παραγόντων κρίνεται 
αναγκαία, για τη εξαγωγή αξιόπιστων πορισμάτων στη βάση των οποίων 
θα μπορούσε να θεμελιωθεί η πιθανολόγηση σχετικά με την έναρξη, αλλά 
και τη συνέχιση της παραβατικής συμπεριφοράς σε βάθος χρόνου.9 Τέλος, 
αναφορικά με τους παράγοντες «διακινδύνευσης» θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν τόσο το ηλικιακό στάδιο, όσο και το 
χρονικό διάστημα έκθεσης σε αυτούς10. 

ii. Παράγοντες «διακινδύνευσης», κατά την ανηλικότητα και 

παραβατική συμπεριφορά 

Οι παράγοντες «διακινδύνευσης» που εντοπίζονται, κατά την περίοδο της 
ανηλικότητας, έχουν συνδεθεί τόσο με την έναρξη της αντικοινωνικής ή πα-
ραβατικής συμπεριφοράς κατά την ανηλικότητα και την ενήλική ζωή, όσο 
και, με το φαινόμενο της υποτροπής11.

9 Samero" , A.J., Bartko, W.T., Baldwin, A., Baldwin, C. & Seifer, R., (1998). "Family 
and social in# uences on the development of child competence", in M., Lewis and C., 
Feiring (eds), Families, risk, and competence, pp. 161-185. Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum, όπως παραπέμπεται στο Arthur et al. (2002). ό.π. σελ. 576. Βλ. επίσης., 
Zara, G. & Farrington, D.P., (2016). ό.π. σελ.53, Loeber, R., Slot, N.W. & Stouthamer-
Loeber, M., (2006). "A three-dimensional, cumulative developmental model of 
serious delinquency", in P.-O. H., Wikström & R. J., Sampson (eds), # e explanation 
of crime: Contexts and mechanisms, pp. 153–194. New York: Cambridge, Glowacz, 
F., & Born, M. (2015). "Away fr om delinquency and crime: Resilience and protective 
factors", in J., Morizot & L., Kazemian (eds), # e Development of Criminal and 
Antisocial Behavior: # eory Research and Practical Applications, pp.283-295. Springer.
10 Mmari, K.N., Blum, R.W. & Teufel-Shone, N., (2010). "What Increases Risk and 
Protection for Delinquent Behaviors Among American Indian Youth? Findings from 
* ree Tribal Communities", Youth & Society, 41(3):383–413, G reen, A.E., Gesten, 
E.L., Greenwald, M.A. & Salcedo, O., (2008). "Predicting Delinquency in Adolescence 
and Young Adulthood: A Longitudinal Analysis of Early Risk Factors", Youth Violence 
and Juvenile Justice, 6(4):323–42, Wasserman, G.A., Keenan, K., Tremblay, R.E., 
Coie, J.D., Herrenkohl, T.I., Loeber, R. & Petechuk, D., (2003). Risk and Protective 
Factors of Child Delinquency. Child Delinquency Bulletin Series, Washington, D.C.: 
U.S. Department of Justice, O+  ce of Justice Programs,o+  ce of Juvenile Justice and 
Delinquency Prevention.
11 Για το εννοιολογικό περιεχόμενο της υποτροπής βλ. Zara, G. & Farrington, D.P., 
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Σύμφωνα με ερευνητικά πορίσματα, η εκδήλωση της παραβατικής συ-
μπεριφοράς, κατά την ανηλικότητα, φαίνεται να συνδέεται με μια σειρά 
από παράγοντες «διακινδύνευσης» οι οποίοι εντάσσονται σε 5 γενικές κα-
τηγορίες: Aτομικά χαρακτηριστικά, οικογενειακό περιβάλλον, φιλικές συ-
ναναστροφές, σχολείο και περιβάλλον διαμονής ή κατοικίας12. Οι παράγο-
ντες των οποίων η δράση κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, κατά την πρώιμη 
παιδική ηλικία, είναι κυρίως παράγοντες ατομικοί (λ.χ. υπερκινητικότητα, 
αντικοινωνική συμπεριφορά, επιθετικότητα, χαμηλός δείκτης νοημοσύνης, 
ριψοκίνδυνη συμπεριφορά), καθώς και παράγοντες σχετιζόμενοι με τη δομή 
και τη λειτουργία της οικογένειας (λ.χ. διάσπαση οικογενειακής δομής, γο-
νεϊκή εγκληματικότητα, γονεϊκές πρακτικές πειθαρχίας και επιτήρησης, δε-
σμός γονέα-τέκνου). Ωστόσο, κατά τα επόμενα ηλικιακά στάδια, κατά τα 
οποία το παιδί αρχίζει να εντάσσεται σταδιακά σε ευρύτερα κοινωνικά σύνο-
λα, παράγοντες σχετιζόμενοι με το σχολείο, τις φιλικές συναναστροφές και 
το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον φαίνεται να διαδραματίζουν προεξάρ-
χοντα ρόλο στην εκδήλωση αντικοινωνικής ή παραβατικής συμπεριφοράς.13 

Ενδεικτικά, θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί στην έρευνα των Samp-
son και Laub (1993), η οποία ανέδειξε ως βασικούς παράγοντες «διακινδύ-
νευσης» για την έναρξη της παραβατικής συμπεριφοράς, κατά την ανηλι-

(2016). Criminal recidivism: Explanation, prediction and prevention. N.Y., Abingdon, 
Oxon: Routledge, Maltz, M. D. ([1984] 2001). Recidivism. Orlando, Florida: Academic 
Press, Inc. Διαθέσιμο στο http://www.uic.edu/depts/lib/forr/pdf/crimjust/recidivism.
pdf, Πιτσελά, Α., (2013). Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλί-
κων. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα.
12 Arthur, M.W., Hawkins, J.D., Pollard, J.A., Catalano, R.E., Baglioni, A.J., (2002). 
ό.π., Lo eber, Ρ., & Farrington, D.P. (eds), (2001). Child Delinquents: Development, 
Intervention, and Service Needs. ' ousand Oaks, CA: Sage Publications, (AD BH) 
Alaska Division of Behavioral Health, 2011. Risk and Protective Factors for Adolescent 
Substance Use (and Other Problem Behavior). Anchorage, Alaska: Alaska Public 
Health Department, Division of Behavioral Health, (DSG) Development Services 
Group, Inc ( 2015).Risk Factors for Delinquency. Literature review. Washington, D.C.: 
O*  ce of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Hawkins, J.D., Herrenkohl, 
T.I., Farrington, D.P., Brewer, D., Catalano, R.F., Harachi, T.W. & Cothern L., (2000). 
"Predictors of youth violence", Juvenile Justice Bulletin, U.S. Department of Justice, 
O*  ce of Justice Programs, O*  ce of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
13  Hawkins, J.D., Herrenkohl, T.I., Farrington, D.P., Brewer, D., Catalano, R.F., Harachi, 
T.W. & Cothern, L., (2000). ό.π., Wasserman, G.A., Keenan, K., Tremblay, R.E., Coie, 
J.D., Herrenkohl, T.I., Loeber, R. & Petechuk, D., (2003). ό.π. Loeber, Ρ. & Farrington, 
D.P., (eds), (2001). ό.π.
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κότητα, παράγοντες σχετιζόμενους με τη λειτουργία της οικογένειας, τις 
φιλικές συναναστροφές και το σχολικό περιβάλλον, όπως η ελλιπής γονεϊκή 
επιτήρηση, ο αδύναμος δεσμός γονέα –τέκνου, οι αυστηρές και ασταθείς 
γονεϊκές πρακτικές πειθαρχίας, η προσκόλληση/δεσμός με άλλους ανήλι-
κους παραβάτες, καθώς και η απουσία της προσκόλλησης/δεσμού με το 
σχολείο.14 Παράλληλα, οι Farrington, Piquero, Jennings (2013), στο πλαί-
σιο της μακροχρόνιας προοπτικής έρευνας με τίτλο «Cambridge Study in 
Delinquent Development» σχετικά με την εξέλιξη σε βάθος χρόνου της πα-
ραβατικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς 411 αρρένων, διαπίστωσαν 
ότι, κατά το πρώιμο ηλικιακό στάδιο των 8-10 ετών, παράγοντες, όπως η 
απείθαρχη συμπεριφορά, η εμπλοκή οικογενειακών μελών σε παραβατική 
συμπεριφορά, ο χαμηλός δ είκτης νοημοσύνης, η χαμηλή σχολική επίδοση, 
οι ελλιπείς γονεϊκές πρακτικές ανατροφής, η παρορμητικότητα και το χαμη-
λό κοινωνικοοικονομικό status της οικογένειας αποτελούσαν σημαντικούς 
παράγοντες «διακινδύνευσης», για την εκδήλωση παραβατικής συμπερι-
φοράς, διαφοροποιώντας ήδη από το συγκεκριμένο ηλικιακό στάδιο τους 
μελλοντικούς παραβάτες του δείγματος, από τους μη παραβάτες.15 Το θεω-
ρητικό επεξηγηματικό πλαίσιο γύρω από τη σχέση των ως άνω παραγόντων 
και της παραβατικής συμπεριφοράς στηρίζεται κυρίως στη βάση θεωριών, 
όπως οι σχετικές με τον κοινωνικό έλεγχο (control theories)16, την «ένταση» 

14 Sampson, R.J. & Laub, J.H., (1993). Crime in the making: Pathways and turning 
points through life. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Η έρευνα τους απο-
τέλεσε μια εκ νέου επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας του ζεύγους Glueck. 
Σχετικά με την έρευνα των Glueck βλ. Glueck, S. & Glueck, E., (1950). Unraveling 
juvenile delinquency. Cambridge: Harvard University Press.
15 Farrington, D.P., Piquero, A.R., Jennings, W.G., (2013). O! ending from childhood to 
late middle age: Recent results from the Cambridge Study in Delinquent Development. 
Springer.
16  Hirschi, T., (1969). Causes of delinquency. Berkeley: University of California 
Press, Hirschi, T. & Gottfredson, M., (1995). "Control theory and the life-course 
perspective", Studies on Crime and Crime Prevention, 4 (2): 131-142,  Gottfredson, M. 
& Hirschi T., (1990). A general theory of crime. California: Stanford, Nye, I., (1958). 
Family relationships and delinquent behavior. N.Y.
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(strain theories),17 την κοινωνική εκμάθηση (social learning theories)18 και 
την κοινωνική αποδιοργάνωση (social disorganization theory)19.

Όσον αφορά την έναρξη της παραβατικής συμπεριφοράς, κατά την ενή-
λικη ζωή, αξίζει να σημειωθεί ότι, μολονότι η υπάρχουσα ερευνητική εμπειρία 
έχει καταδείξει ότι δεν αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο20, εντούτοις, έως σή-
μερα, δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων εμπειρικών μελετών και 
ως εκ τούτου, η επιστημονική γνώση γύρω από το ζήτημα των αντίστοιχων 
παραγόντων «διακινδύνευσης» θεωρείται ιδιαιτέρως περιορισμένη21. Ωστόσο, 

17  Merton, R.K., (1938). "Social structure and anomie", American Sociological Review, 
3:672-682, Merton, R. K., (1948a). Social Structure and anomie. Social ! eory and 
Social Structure. IL, Glencoe, ! e Free Press, Merton, R. K., (1948b). "Social Structure 
and anomie: Revisions and extensions", in Ruth, Anshen (ed.), ! e Family: Its function 
and destiny, pp.226-257. N.Y.: Harper & Row, Merton, R.K., (1968). Social ! eory and 
Social Structure, Free Press, N.Y, 1968,  Agnew, R., (1992). "Foundation for a general 
strain theory of crime and delinquency", Criminology, 30: 47–87, Agnew, R., (2001). 
"Building on the foundation of general strain theory: Specifying the types of strain 
most likely to lead to crime and delinquency", Journal of Research in Crime and 
Delinquency, 38: 319-361, Agnew, R., (2006). "Strain theory", in E., McLaughlin & 
J., Muncie (eds), ! e Sage Dictionary of Criminology, pp. 421-423. Sage Publ, Cohen, 
A.K., (1955). Delinquent boys: ! e culture of gang. N.Y.: ! e Free Press. 
18  Akers, R., (1973). Deviant behavior: A social learning approach. Belmont, CA: 
Wadsworth, Akers, R., (1998). Social learning and social structure: A general theory 
of crime and deviance. Boston: Northeastern University Press, Bandura A. & Walters 
R.H., (1959). Adolescent aggression. N.Y.: Ronald Press,  Bandura, A., (1977). Social 
Learning ! eory. Englewood Cli" s, N.J.: Prentice-Hall. Bandura, A., (1986). Social 
Foundations of ! ought and Action. Englewood Cli" s, N.J.: Prentice-Hall, Sutherland, 
E.H., (1937). ! e professional thief-By a professional thief. Chicago: University of 
Chicago Press, Sutherland, E.H. & Cressey, D.R., (1978). Criminology. 10th ed., 
Philadelphia: JB Lippincott, Sutherland, E.H. & Cressey, D.R., (1966). Principles of 
criminology. 7th ed. Philadelphia: JB Lippincott.
19 Shaw, C. R. & McKay, H.D., (1942). Juvenile Delinquency and Urban Areas. Chicago, 
Ill.: University of Chicago Press
20  Elander, J., Rutter, M., Simono" , E. & Pickles, A., (2000). "Explanations for apparent 
late onset criminality in a high-risk sample of children followed up in adult life", 
British Journal of Criminology, 40, 497-509. Farrington, D. P., (1986). "Stepping stones 
to adult criminal careers", in D., Olweus, J., Block & M. R., Yarrow (eds), Development 
of antisocial and prosocial behaviour: Research, theories and issues, pp. 359–384. 
New York, NY: Academic Press, όπως παραπέμπονται στο Zara, G. & Farrington , 
D.P., (2013). "Assessment of risk for juvenile compared with adult criminal onset 
implications for policy, prevention and intervention", Psychology, Public Policy and 
Law, 19(2): 238.
21  Gomez-Smith, Z. & Piquero, A.R., (2005). "An examination of adult onset o" ending", 

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   76 6/12/2019   12:51:43 μμ



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 77

σύμφωνα με ερευνητικά πορίσματα, παράγοντες οι οποίοι εντοπίζονται στα 
πρώιμα στάδια της ανηλικότητας και λειτουργούν προστατευτικά καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτής, κατά την ενηλικίωση, δύνανται να μετατραπούν σε παράγο-
ντες «διακινδύνευσης», αυξάνοντας την πιθανότητα εμπλοκής σε παραβατι-
κή δράση. Τέτοιοι παράγοντες είναι κυρίως ατομικοί παράγοντες ψυχολογι-
κής φύσεως οι οποίοι, όταν συνδυαστούν με ένα υποστηρικτικό οικογενειακό 
και σχολικό περιβάλλον λειτουργούν προστατευτικά, κατά την ανηλικότητα, 
ωστόσο, κατά την ενηλικότητα, καθιστούν το άτομο ανίκανο να ανταποκρι-
θεί στην ανάληψη των αντίστοιχων απαιτούμενων ρόλων22. Oι Zara και Far-
rington, για παράδειγμα, διαπίστωσαν ότι η έναρξη της εγκληματικής δράσης, 
κατά την ενήλικη ζωή, συνδέεται με ατομικούς παράγοντες ψυχολογικής φύσε-
ως, οι οποίοι προστατεύουν το ανήλικο άτομο προσωρινά από την εκδήλωση 
αντικοινωνικής ή παραβατικής συμπεριφοράς καθιστώντας το ωστόσο ευά-
λωτο σε τέτοιες συμπεριφορές, κατά την ενηλικότητα23. Ειδικότερα, σύμφωνα 
με τα πορίσματα της έρευνάς τους, τα άτομα τα οποία εκδηλώνουν παραβατι-
κή συμπεριφορά για πρώτη φορά, μετά την ηλικία των 21 ετών, παρουσιάζουν 
ιστορικό νευρικότητας, άγχους, έλλειψης φιλικών συναναστροφών, κατά την 
ανηλικότητα και νευρωτισμό, κατά την εφηβική ηλικία. Ωστόσο, επισημαίνουν 
την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του φαινομένου.24

Αναφορικά με το φαινόμενο της υποτροπής και την εξέλιξη της εγκλη-
ματικής συμπεριφοράς, σε βάθος χρόνου, αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι 
παράγοντες «διακινδύνευσης» οι οποίοι εντοπίζονται, κατά την ανηλικό-
τητα, δύνανται να σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα για υποτροπή είτε 
κατά την ίδια ηλικιακή περίοδο είτε κατά τη μεταγενέστερη περίοδο της 
ενήλικης ζωής. Σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία, η έναρξη της παρα-

Journal of Criminal Justice, 33(5):524,  Harris, P.M., (2011). "! e # rst-time adult-onset 
o$ ender: Findings from a community corrections cohort", International Journal of 
O! ender " erapy and Comparative Criminology, 55(6):950, όπως παραπέμπονται 
στο Engdhal, O., (2014). "White-collar crime and # rst-time adult-onset o$ ending: 
Explorations in the concept of negative life-events as turning points. International", 
Journal of Law, Crime and Justice: 2.
22 Engdhal, O., (2014). ό.π., σελ. 3, Zara, G. & Farrington, D.P., (2010). "A longitudinal 
analysis of early risk factors for adult-onset o$ ending: What predicts a delayed 
criminal career?", Criminal Behaviour and Mental Health, 20:257-273, ! or nberry, 
T.P. & Krohn, M.D., (2005). "Applying interactional theory to the explanation of 
continuity and change in antisocial behavior", in D.P., Farrington (ed.), Integrated 
Developmental and Life Course " eories of O! ending, pp. 183-209. N.J.,Transaction, 
Piscataway. 
23 Zara, G. & Farrington, D.P., (2010). ό.π., Zara, G. & Farrington, D.P., (2013). ό.π.
24 Zara, G. & Farrington, D.P., (2016). ό.π., σελ. 35-36.
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βατικής συμπεριφοράς παρατηρείται συνήθως, κατά την ανηλικότητα25, με 
αυξανόμενη τη συχνότητα διάπραξης εγκλημάτων, κορύφωση της εγκλη-
ματικής δράσης στην εφηβεία και απότομη ύφεση, μετά την ενηλικίωση 
(αρνητική σχέση ηλικίας/εγκλήματος)26. Σύμφωνα με μερίδα επιστημόνων, 
η αντίστροφη αυτή σχέση παρατηρείται όχι, μόνο σε συνολικό, αλλά και σε 
ατομικό επίπεδο, ενώ υφίσταται διχογνωμία απόψεων σχετικά με τη δια-
δικασία και τους παράγοντες που τη καθορίζουν27. Στη βάση αυτή και υπό 
το πρίσμα της μελέτης των εγκληματικών σταδιοδρομιών28, οι παράγο-
ντες «διακινδύνευσης» διαδραματίζουν προεξάρχοντα ρόλο σε μια πιθανή 
«επιμονή» (persistence) και παγίωση της εγκληματικής δράσης σε βάθος 
χρόνου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση και η αλληλεπί-
δραση των διαφόρων παραγόντων «διακινδύνευσης», που σχετίζονται με 
το φαινόμενο της υποτροπής, δύναται να επεξηγηθούν στο πλαίσιο των 
γενικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων γύρω από το εγκληματικό φαινό-
μενο29, ωστόσο, επειδή οι παράγοντες «διακινδύνευσης» που σχετίζονται 
με την έναρξη, τη συνέχιση και τον τερματισμό της εγκληματικής δράσης 
διερευνώνται κυρίως στο πεδίο μελέτης της Εξελικτικής Εγκληματολογίας 
(Developmental Criminology) έχουν διατυπωθεί ειδικότερες θεωρητικές 

25 Σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία η έναρξη της αντικοινωνικής ή παραβατι-
κής συμπεριφοράς παρατηρείται συνήθως κατά το ηλικιακό στάδιο 8-14 ετών. Βλ. 
Farrington, D.P., (2003). "Developmental and life-course criminology: Key theoretical 
and empirical issues-# e 2002 Sutherland Award Address". Criminology, 41(2):223.
26 Ζαραφωνίτου, Χρ., (2004). Εμπειρική Εγκληματολογία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθή-
κη: 89.
27 Blumstein, A., Cohen, J., Roth, J. & Visher, C.A., (1986). "Criminal careers and 
career criminals (vols 1 & 2)", Washington: DC- National Academy Press, Gottfred-
son, M. & Hirschi, T., (1990). όπ., Sampson, R.J. & Laub, J.H., (1993). ό.π., Mo+  tt, 
T.E., (1993). "Life-course persistent and adolescence-limited antisocial behaviour: A 
developmental taxonomy. Psychological Review", 100:674-701., Mo+  t, T.E., (1994). 
"Natural histories of delinquency", in Elmar, G.M., Weitekamp & Hans-Jurgen, Kern-
er (eds), Longitudinal Research on Human Development and Criminal Behavior. 
Dordrecht:Kluwer Academic, Nagi n, D., Farrington, D.P., Mo+  t, T., (1995). "Life-
course trajectories of di; erent types of o; enders", Criminology, 33:111-139.
28 Σύμφωνα με τη θετικιστική προσέγγιση γύρω από το φαινόμενο των εγκληματικών 
σταδιοδρομιών ο όρος «εγκληματική σταδιοδρομία» ή «εγκληματική καριέρα» 
αναφέρεται σε μια «μακρόχρονη αλληλουχία εγκλημάτων, τα οποία διαπράττονται 
από έναν δράστη που παρουσιάζει έναν εμφανή δείκτη εγκληματικής δράσης σε μια 
δεδομένη χρονική περίοδο». Βλ. Ulmer, J. & Spencer, W.J., (1999). "# e contributions 
of an interactionist approach to research and theory on criminal careers. # eoretical 
Criminology", 3(1):97.
29 Vold, G.B., Bernard T.J., Snipes J.B., (1998). 2 eoretical criminology, 4 th edition, 
N.Y.: Oxford University Press. 
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προσεγγίσεις σχετικά με την υποτροπή και τη «συνέχεια» της εγκλημα-
τικής δράσης στο πέρασμα του χρόνου30. Ενδεικτικά, θα μπορούσε κανείς 
να αναφερθεί στη θεωρία που ανέπτυξε ο Farrington (Integrated Cognitive 
Antisocial Potential � eory), για την «αντικοινωνική ικανότητα» (antiso-
cial potential) η οποία συνδυάζει στοιχεία από τις θεωρητικές προσεγγίσεις 
γύρω από τον κοινωνικό έλεγχο, την κοινωνική εκμάθηση, το στιγματισμό, 
την «ένταση», αλλά και την ορθολογική επιλογή. Η «αντικοινωνική ικα-
νότητα» αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να διαπράττει αντικοι-
νωνικές πράξεις, ενώ η πρόγνωση ενός υψηλού βαθμού «αντικοινωνικής 
ικανότητας» συνδέεται με μια σειρά από παράγοντες «διακινδύνευσης» 
εντοπιζόμενους στην παιδική και εφηβική ηλικία, όπως το χαμηλό οικογε-
νειακό εισόδημα, η γονεϊκή εγκληματικότητα, οι ασταθείς γονεϊκές πρακτι-
κές ανατροφής, η ελλιπής γονεϊκή επιτήρηση, η διάσπαση της οικογενεια-
κής δομής, η σχολική αποτυχία, το σχολικό περιβάλλον με υψηλούς δείκτες 
εγκληματικότητας, οι φιλικές συναναστροφές με άλλους ανήλικους παρα-
βάτες, η υποβαθμισμένη περιοχή κατοικίας, αλλά και ατομικά χαρακτηρι-
στικά, όπως η παρορμητικότητα και το χαμηλό επίπεδο άγχους. Οι ως άνω 
παράγοντες παρουσιάζουν ιδιαίτερη προγνωστική αξία τόσο για την έναρ-
ξη της αντικοινωνικής και παραβατικής συμπεριφοράς, όσο και, για την 
υποτροπή31. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τυπολογική θεωρία 
της MoÉ  tt32, σύμφωνα με την οποία οι «χρόνιοι» ή «επίμονοι» παραβάτες 

30 Piquero, A., Farrington, D.P. & Blumstein, A., (2007). "Key issues in Criminal 
Career Research: New Analyses of the Cambridge Study in Delinquent Development", 
Cambridge: Cambridge University Press, Farrington, D.P., (2003). ό.π., Le Blanc, 
M., (1997). "A generic control theory of the criminal phenomenon: � e structural 
and dynamic statements of an integrative multilayered control theory", In Terence, 
P., � ornberry (ed.), Developmental � eories of Crime and Delinquency, Advances 
in Criminological � eory, vo1(7),  New Brunswick, N.J.: Transaction, MoÉ  tt, T.E., 
(1993). ό.π., Sampson, R.J. & Laub, J.H., (1993). ό.π., Laub, J.H. & Sampson, R.J., 
(2001). "Understanding desistance from crime. Crime and Justice", 28: 1-69, 
� ornberry, T.P. & Krohn, M.D., (2001). "� e development of delinquency: An 
interactional perspective", in Susan 0., White (ed.), Handbook of Youth and Justice. 
New York: Plenum, Catalano, R.F. & Hawkins, J.D., (1996). "� e Social Development 
Model: A theory of antisocial behavior", in J., David, Hawkins (ed.), Delinquency and 
Crime: Current � eories. Cambridge: Cambridge University Press.
31 Farrington, D.P., (2003. ό.π., σελ. 23-239.
32 Mof! tt, T.E., (1993). ό.π., Mof! tt, T.E., (1994). ό.π., Mof! tt, T.E., & Caspi, A., (2001). 
"Childhood predictors di# erentiate life-course persistent and adolescence-limited 
antisocial pathways among males and females. Development and Psychopathology", 
13:355-375.
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(life-course persistent o� enders)33 παρουσιάζουν ορισμένα νευροψυχολο-
γικής φύσεως χαρακτηριστικά (λ.χ. υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα, 
χαμηλό επίπεδο αυτοελέγχου, επιθετικότητα) τα οποία εντοπίζονται ήδη, 
κατά την παιδική ηλικία, και τα οποία σε συνδυασμό με την επίδραση πα-
ραγόντων σχετιζόμενων με τη λειτουργία και τη δομή της οικογένειας (λ.χ. 
χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status, ελλιπείς γονεϊκές πρακτικές ανατρο-
φής, αυστηρές πρακτικές πειθαρχίας, δυσαρμονικές σχέσεις γονέων, δια-
σπασμένη οικογενειακή δομή) αυξάνουν την πιθανότητα εμπλοκής του 
ατόμου σε αντικοινωνική συμπεριφορά και διαμορφώνουν το απαραίτητο 
υπόβαθρο για την εκδήλωση μιας «επίμονης» αντικοινωνικής και εγκλημα-
τικής δράσης σε βάθος χρόνου. Τα άτομα αυτά, λόγω της εμπλοκής τους 
σε αντικοινωνικές πράξεις σε πρώιμο ηλικιακό στάδιο, αδυνατούν να ανα-
πτύξουν κοινωνικούς δεσμούς και να αφομοιώσουν τη σύμφωνη με τους 
κοινωνικούς κανόνες συμπεριφορά δεδομένου ότι η αντικοινωνική συμπε-
ριφορά που επιδεικνύουν προκαλεί την αρνητική αντίδραση των ατόμων 
του οικογενειακού, σχολικού, φιλικού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλ-
λοντος. Κατά συνέπεια, αφομοιώνουν έναν αντικοινωνικό τρόπο ζωής και 
καθίστανται μη δεκτικά στην επίδραση των προστατευτικών παραγόντων 
που σχετίζονται με την αποχή34 από το έγκλημα (έγγαμος βίος, δημιουρ-
γία οικογένειας, επαγγελματική αποκατάσταση κ.λ.π).35 Σε αυτό το σημείο 
ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, αν και σύμφωνα με την ερευνητική 
εμπειρία έχει παρατηρηθεί εν γένει μια «συνέχεια» στην αντικοινωνική και 

33 Στο πλαίσιο της εν λόγω τυπολογίας η 2η κατηγορία παραβατών αναφέρεται σε 
εκείνα τα άτομα τα οποία εγκαταλείπουν την εγκληματική δράση, κατά την ενηλι-
κίωση (early adulthood) (adolescence-limited o� enders), ενώ σημαντικό ρόλο στην 
εμπλοκή τους στην παραβατικότητα φαίνεται να διαδραματίζουν οι φιλικές συνα-
ναστροφές με άλλους συνομήλικους παραβάτες. Βλ. Zara, G. & Farrington, D.P., 
(2016). ό.π. σελ. 32-34.
34 Σχετικά με το ζήτημα της διάκρισης ανάμεσα στη μόνιμη (permanent) και την προ-
σωρινή (temporary) αποχή από το έγκλημα βλ. Sampson, R.J., & Laub, J.H. (2003). 
Life course desisters? Trajectories of crime among delinquent boys followed to age 
70. Criminology, 41, 555-592. Στο πλαίσιο αρκετών ερευνών έχει επισημανθεί η έν-
νοια της αποχής ως μιας σταδιακής διαδικασίας και όχι, απλά ως ενός γεγονότος 
που λαμβάνει χώρα, ξαφνικά, και στιγμιαία. Η έννοια της αποχής ως μιας σταδιακής 
διαδικασίας έχει υιοθετηθεί κυρίως στο πλαίσιο μελέτης των εγκληματικών σταδι-
οδρομιών από τη σκοπιά της εξελικτικής Εγκληματολογίας. Βλ. σχετικά Le Blanc, 
M., & Frechette, M. (1989). Male criminal activity from childhood through youth: 
Multilevel and developmental perspectives. New York: Springer.
35 Βλ. Ka zemian, L. (2015). Desistance from crime and antisocial behavior. In J. 
Morizot, L. Kazemian (Εds.), $ e Development of Criminal and Antisocial Behavior: 
$ eories, Research and Practical Applications (pp. 295-312). N.Y.: Springer, Ζαρα-
φωνίτου, Χρ. (2004), ό.π.
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παραβατική συμπεριφορά από την παιδική στην εφηβική ηλικία και έπει-
τα στην ενήλικη ζωή36 εντούτοις, η πλειονότητα των ανήλικων παραβα-
τών δεν παρουσιάζει αντίστοιχη εμπλοκή στην παραβατικότητα, κατά την 
ενήλικη ζωή37. Η παρατήρηση αυτή δεν αντίκειται στα πορίσματα ερευνών 
τα οποία έχουν καταδείξει ότι η πρώιμη εμπλοκή στην παραβατικότητα 
αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για μια σχετικά μακρά σε 
χρονική διάρκεια εγκληματική καριέρα, καθώς και, για τη διάπραξη ενός 
αυξημένου αριθμού ποινικών αδικημάτων κλιμακούμενης βαρύτητας στο 
πέρασμα του χρόνου.38

Σε ερευνητικό επίπεδο και σχετικά με τον ρόλο των παραγόντων «δι-
ακινδύνευσης» οι οποίοι δύναται να επιδράσουν στην υποτροπή των ενή-
λικων παραβατών, ενδεικτική είναι η ευρείας κλίμακας μετα-ανάλυση των 
Gendreau, Little, Goggin (1996). Στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας, εξετά-
στηκαν μεταξύ άλλων παραγόντων και παράγοντες που εντοπίζονται, κατά 
την περίοδο της ανηλικότητας. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, ως 
ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες για την υποτροπή προέκυψαν το ιστο-
ρικό παραβατικής39 και αντικοινωνικής40 συμπεριφοράς, παράγοντες σχε-
τιζόμενοι με τη δομή της οικογένειας,41 την εφαρμογή γονεϊκών πρακτικών 

36 Farrington, D.P. (1989). Self-reported and o!  cial o" ending from adolescence to 
adulthood. In Malcolm W. Klein (ed.), Cross-National Research in Self-Reported 
Crime and Delinquency. Dordrecht, Netherlands: Klu, Tracy, P.E., & Kempf-Leonard, 
K. (1996). Continuity and Discontinuity in Criminal Careers. New York: Plenum.
37 Farrington, D.P. (2003), ό.π. σελ. 223, Robins, L.N. (1978). Sturdy childhood 
predictors of adult antisocial behaviour: Replications from longitudinal studies. 
Psychological Medicine, 8, 611-622. 
38 Βλ. Zara, G., & Farrington, D.P. (2016), ό.π. σελ. 32. Η πρώιμη εμπλοκή στην παρα-
βατικότητα, κατά την ανηλικότητα, φαίνεται να σχετίζεται σημαντικά με τη μακρά 
πορεία στο έγκλημα των λεγόμενων «χρόνιων» εγκληματιών (chronic o" enders). 
Για το ζήτημα των «χρόνιων» εγκληματιών βλ. ενδεικτικά Zara, G., & Farrington D.P. 
(2016). ό.π., Piquero, A., Farrington, D.P., & Blumstein, A. (2007), ό.π., Sampson, R.J., 
& Laub, J.H. (2003, ό.π., Wolfgang, M.E., Figlio, R.M., & Sellin, T. (1972). Delinquency 
in a birth cohort. Chicago, IL: University of Chicago Press.
39  Εν προκειμένω διερευνήθηκαν μεταβλητές, όπως το ιστορικό συλλήψεων, κατά 
την ενηλικότητα, το ιστορικό επιβολής επιτήρησης, επιβολής ποινικών καταδικών 
και εγκλεισμών κ.λ.π.
40 Διερευνήθηκαν μεταβλητές όπως: ο αριθμός συλλήψεων, κατά την ανηλικότητα, η 
επιβολή επιτήρησης, η επιβολή ποινικών καταδικών και εγκλεισμών, η χρήση ναρκω-
τικών ουσιών και αλκοόλ, η επιθετική συμπεριφορά, η διαταραχή συμπεριφοράς, τα 
προβλήματα συμπεριφοράς στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον και η συνανα-
στροφή με άλλους παραβάτες. 
41 Στην περίπτωση αυτή εξετάσθηκαν μεταβλητές σχετικά με το αν ένα άτομο διέμενε 
σε μονογονεϊκή οικογένεια ή όχι, ή αν είχε υιοθετηθεί.
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ανατροφής,42τη γονεϊκή παραβατικότητα,43 το φύλο, η ηλικία και η εθνικό-
τητα, η κοινωνική καταξίωση/επιτυχία,44 η χρήση ναρκωτικών ουσιών, το 
είδος των φιλικών συναναστροφών45 και οι «εγκληματογόνες ανάγκες».46 
Επιπρόσθετα, η μετα-ανάλυση των Cottle, Lee, Heilbrun (2001), κατέδειξε 
ως τον πιο σημαντικό προγνωστικό παράγοντα «διακινδύνευσης» για την 
υποτροπή των ανήλικων παραβατών το ιστορικό παραβατικής συμπεριφο-
ράς47. Παράλληλα, ιδιαίτερη προγνωστική αξία παρουσίαζαν και παράγο-
ντες, όπως η δυσλειτουργία των ενδοοικογενειακών σχέσεων,48 η άσκοπη 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η συναναστροφή με συνομήλικους πα-
ραβάτες, η διαταραχή συμπεριφοράς και η «ελαφριά» παθολογία η οποία 
αναφέρεται σε παραμέτρους, όπως το στρες και το άγχος. Τέλος, οι Zara 
και Farrington αναφέρουν ότι οι παράγοντες «διακινδύνευσης» για την 
υποτροπή και τη «συνέχεια» της εγκληματικής δράσης στο πέρασμα του 
χρόνου παρουσιάζουν ποικιλομορφία και διαφοροποίηση ανάλογα με το 
ηλικιακό στάδιο στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται κάθε φορά η εξέλιξη 
της εγκληματικής δράσης.49 

Σε αυτό το σημείο και στη βάση των παραπάνω θα πρέπει να αναφερ-
θούν μια σειρά από ερωτήματα γύρω από τους παράγοντες «διακινδύνευ-
σης» σχετικά με το εγκληματικό φαινόμενο τα οποία παραμένουν έως ένα 
βαθμό αναπάντητα. Ειδικότερα, η ερευνητική εμπειρία και η επιστημονική 

42 Εξετάστηκαν μεταβλητές σχετικά με τη γονεϊκή επιτήρηση, την ποιότητα του συ-
ναισθηματικού δεσμού γονέων–τέκνου, τις ενδοοικογενειακές διαμάχες μεταξύ γο-
νέων και τέκνων και την κακοποίηση.
43 Στην περίπτωση αυτή ελήφθη υπόψη τυχόν ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς 
γονέων ή αδελφών.
44 Ο παράγοντας της κοινωνικής καταξίωσης/επιτυχίας αναφέρεται σε μεταβλητές, 
όπως λ.χ. η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, η επαγγελματική πο-
ρεία και το εισόδημα.
45 Στην περίπτωση αυτή εξετάστηκαν τόσο η συναναστροφή όσο και η ταύτιση με 
άλλους παραβάτες
46 Στο πλαίσιο μελέτης των «εγκληματογόνων αναγκών» ελήφθησαν υπόψη μετα-
βλητές, όπως η αντικοινωνική στάση ζωής και η αντικοινωνική στάση απέναντι σε 
ζητήματα γύρω από την εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση.
47 Εξετάστηκαν μεταβλητές, όπως λ.χ. ηλικία πρώτης εμπλοκής στο ποινικό σύστη-
μα, αριθμός προηγούμενων συλλήψεων, είδος διαπραχθέντος ποινικού αδικήματος, 
διάρκεια πρώτου εγκλεισμού σε Σωφρονιστικό κατάστημα κ.λ.π.
48 Οι μεταβλητές που εξετάσθηκαν ήταν η σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση, η 
μονογονεϊκή οικογένεια, η παθολογία γονέα, η τοποθέτηση εκτός οικογενειακού πε-
ριβάλλοντος και προβλήματα στις σχέσεις των μελών της οικογένειας.
49 Σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας βλ. Zara, G. & Farrington, D.P., (2016). 
ό.π. σελ. 53-58.
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γνώση είναι περιορισμένη γύρω από τον ρόλο των βιολογικών παραγόντων, 
των φιλικών συναναστροφών, του σχολείου και του περιβάλλοντος διαμο-
νής ή κατοικίας ως παραγόντων «διακινδύνευσης» για την εκδήλωση παρα-
βατικής συμπεριφοράς. Επιπρόσθετα, η υπάρχουσα ερευνητική εμπειρία δεν 
προσφέρει επαρκείς απαντήσεις σχετικά με το φαινόμενο της υποτροπής 
και της «επιμονής» της εγκληματικής δράσης στο πέρασμα του χρόνου, της 
έναρξης της παραβατικής συμπεριφοράς, κατά την ενήλικη ζωή (μετά την 
ηλικία των 20 ετών), τη χρονική διάρκεια των εγκληματικών σταδιοδρομι-
ών και την αποχή από το έγκλημα. Παράλληλα, εξίσου περιορισμένη είναι 
η επιστημονική γνώση σε ζητήματα σχετιζόμενα με τη δράση των «προ-
στατευτικών» παραγόντων, αλλά και των «περιστατικών ζωής»50 τα οποία 
ευνοούν είτε την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς είτε την υποτροπή, 
ενώ τα ερευνητικά πορίσματα γύρω από την επίδραση της ποινικής εμπλο-
κής στην υποτροπή παραμένουν αντιφατικά. Τέλος, δεν έχει διερευνηθεί 
πλήρως το ζήτημα του μηχανισμού δράσης και αλληλεπίδρασης των δια-
φόρων παραγόντων («διακινδύνευσης» και «προστατευτικών»), καθώς και 
η αιτιώδης διαδικασία στη βάση της οποίας παρατηρείται η σύνδεση των εν 
λόγω παραγ όντων με την εγκληματική συμπεριφορά.51

2. Εμπειρική διερεύνηση

i. Μεθοδολογία έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί τη δεύτερη φάση του ερευνητικού προγράμ-
ματος του Ν.Π.Ι.Δ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με τίτλο «Το φαινόμενο της υποτροπής 
αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις, για 
την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη» που διεξήχθη 
τα έτη 2017 και 2018, και υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του ομίλου 
«Ελληνικά Πετρέλαια». Βασική στόχευση του ερευνητικού προγράμματος 
υπήρξε η ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση του φαινομένου της υποτροπής 
στη χώρα μας υπό το πρίσμα της διεθνούς ερευνητικής εμπειρίας. Κατά την 
πρώτη φάση του ερευνητικού προγράμματος (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 
2017), μελετήθηκαν τα σχετικά εννοιολογικά ζητήματα με βάση την εθνική 
νομοθεσία και τη διεθνή εγκληματολογική βιβλιογραφία, οι διαστάσεις του 
φαινομένου με βάση τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, όπως επίσης οι 
μεθοδολογικοί περιορισμοί των σχετικών εμπειρικών ερευνών. Επιπρόσθε-
τα, στο ίδιο πλαίσιο μελετήθηκαν οι παράγοντες που εκτιμάται ότι συμ-

50 Ζαραφωνίτου, Χρ., (2004). ό.π.
51 Farrington, D.P., (2003). ό.π. σελ. 227. Piquero, A., Farrington, D.P. & Blumstein, 
A., (2003). "< e criminal career paradigm", in Michael, Tonry (ed.), Crime and Justice, 
vol(30), Chicago: University of Chicago Press.
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βάλλουν στην υποτροπή των δραστών αξιόποινων πράξεων (παράγοντες 
διακινδύνευσης), όπως επίσης όσων επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα 
(προστατευτικοί παράγοντες). Η επικέντρωση σε παράγοντες που θωρα-
κίζουν από την υποτροπή, αλλά και η ουσιαστική κατανόηση των παρα-
γόντων που συμβάλλουν στην έναρξη και εξέλιξη του φαινομένου στην 
ελληνική πραγματικότητα, αποτελούν κύριες επιδιώξεις του φορέα, όπως 
διαφαίνεται και, από τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του52. 

Η δεύτερη αυτή φάση του ερευνητικού εγχειρήματος προέκυψε από την 
ανάγκη ενίσχυσης των ποσοτικών δεδομένων53 με τα συμπεράσματα μιας 
ποιοτικής προσέγγισης, που θα αξιοποιούσε τα βιώματα και τις εμπειρίες 
των ίδιων των ανθρώπων που έχουν βιώσει τη φυλακή και έχουν υπάρξει ή 
όχι, υπότροποι. Κατόπιν τούτου, αντικείμενο του παρόντος εγχειρήματος 
αποτέλεσε η διερεύνηση της διαδικασίας της κοινωνικής επανένταξης και 
η πρόληψη της υποτροπής με βάση τη βιωμένη εμπειρία, την ερμηνεία και 
τις αντιλήψεις ατόμων που έχουν βιώσει την εμπειρία του εγκλεισμού σε 
Κατάστημα Κράτησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα ειδικότερα ερωτή-
ματα που τέθηκαν και παρουσιάζεται στην τρέχουσα ανάλυση αναφέρεται 
στην εξέταση των παραγόντων «διακινδύνευσης» που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη της εγκληματικής δράσης, κατά την ανηλικότητα. 

Για τη συλλογή των δεδομένων ως καταλληλότερο εργαλείο, για τους 
στόχους του ερευνητικού προγράμματος, επιλέχθηκε η συνέντευξη ιστορι-
ών ζωής54. Πρόκειται για μια διαδικασία, κατά την οποία ο συνεντευξιαζό-
μενος καλείται να αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του, ανακαλώντας στη 
μνήμη του εμπειρίες, βιώματα, γεγονότα που αποτελούν μέρος της πορείας 
του55. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η αφήγηση διακρίνεται από τους 
52 Βλέπε ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡ. 300/2003 (ΦΕΚ Α` 256/05.11.2003) 
«Σύσταση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία 
“ΕΠΑΝΟΔΟΣ”».
53 Κατά την πρώτη φάση της έρευνας, διερευνήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης 
των δεδομένων που τηρεί η ΕΠΑΝΟΔΟΣ στην ηλεκτρονική της βάση 
δυνάμει των προσκομιζόμενων από τους ωφελούμενους αποφυλακιστηρίων. 
Ωστόσο, επειδή τα αποφυλακιστήρια δεν περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με το ποινικό παρελθόν των ωφελούμενων εντοπίστηκαν 
εγγενείς αδυναμίες στη χρήση των εν λόγω δεδομένων, για την ποσοτική 
αποτύπωση του φαινομένου της υποτροπής του εισερχόμενου στην ΕΠΑΝΟΔΟ 
πληθυσμού. 
54 Παπαθανασόπουλος, Ε., (2016). Ιστορίες ζωής ως μεθοδολογικό εργαλείο 
εγκληματολογικής ανάλυσης, στον Τιμητικό Τόμο Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, σ. 
269-281. Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα και Τσιώλης, Γ., (2006).
Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις – Η βιογραφική προσέγγιση στην 
κοινωνιολογική ποιοτική έρευνα, Αθήνα: εκδ. Κριτική. 
55 Τσιώλης, Γ., (2006). ό.π., σ. 170.
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άλλους τρόπους παρουσίασης, όπως η περιγραφή ή η επιχειρηματολογία, 
καθώς προϋποθέτει μια μορφή «αναβίωσης» της εμπειρίας56, πράγμα που 
προσδίδει ένα στοιχείο αυθεντικότητας στις διηγήσεις. Συμπληρωματικά, 
η αφηγηματική διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στο ερευνητικό υποκείμενο 
να συνδέσει το ίδιο τα γεγονότα της εξελικτικής διαδικασίας, που το οδή-
γησε στο σήμερα που λαμβάνει χώρα η εξιστόρηση, φωτίζοντας αυτά που 
αξιολογεί ως πιο σημαντικά. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα πραγματοποιήθηκε και η προεργασία για τη διεξα-
γωγή αυτού του ανοιχτού τύπου συνέντευξης. Ειδικότερα, προετοιμάστη-
καν: (α) Mια εισαγωγή που θα αποτελούσε το έναυσμα για αφήγηση, (β)
ένας κατάλογος θεμάτων, σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα που θα 
έπρεπε να καλυφθούν με το πέρας της συνέντευξης, (γ) ερωτήσεις έκφρα-
σης απόψεων, τοποθετήσεων, για να τεθούν στην καταληκτική φάση της 
συνέντευξης και (δ) τα προς συμπλήρωση δημογραφικά στοιχεία. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε η αναζήτηση και επιλογή πληροφορητών. Η 
«ΕΠΑΝΟΔΟΣ» αποτέλεσε και την κύρια δεξαμενή, για την εύρεση συμμε-
τεχόντων, ωστόσο η αναζήτηση δεν περιορίστηκε στα διαθέσιμα στοιχεία 
του εν λόγω φορέα. Παράλληλα με την προσέλκυση ερωτώμενων από την 
«ΕΠΑΝΟΔΟ», αποφασίστηκε και η αναζήτηση υποψηφίων σε άλλο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών σε αποφυλακισθέντες, με το σκεπτικό ότι θα αυξηθεί ο 
πλούτος της συλλεγόμενης πληροφορίας. Για τον σκοπό αυτόν, επιλέχθη-
κε ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο Ονήσιμος». Λόγω της 
δυσκολίας που υπήρξε στον εντοπισμό υπότροπων γυναικών στους φορείς 
επανένταξης, αποφασίστηκε η συλλογή υλικού από γυναίκες κρατούμενες 
του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών στον Ελαιώνα της Θήβας. Κατά τη 
διάρκεια παράλληλης έρευνας της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ», στο εν λόγω Κατάστη-
μα Κράτησης εντοπίσθηκαν 4 γυναίκες με ιστορικό υποτροπής, οι οποίες 
ενημερώθηκαν, όπως προβλέπεται από τους κανόνες δεοντολογίας της 
εγκληματολογικής έρευνας, για τη χρήση του υλικού για άλλους ερευνη-
τικούς σκοπούς και δέχτηκαν να απαντήσουν σε επιπρόσθετες ερωτήσεις. 

Μέσα από την ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιήθηκαν συνολικά 40 
συνεντεύξεις ιστοριών ζωής. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθη-
κε με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, ακολουθώντας τα 
εξής στάδια: (α) Aπομαγνητοφώνηση του υλικού, (β) δημιουργία ηλεκτρο-
νικού αρχείου, (γ) αρχική ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες σύμφωνα με 
τα ειδικότερα ερευνητικά ερωτήματα, (δ) διενέργεια επαναλαμβανόμενων 
αναγνώσεων του υλικού κάθε θεματικής ενότητας (ε) αναζήτηση αναδυ-
όμενων θεμάτων και δημιουργία κωδικών μέσω της παράθεσης αντιπρο-
σωπευτικών περιγραφών σε χωρία του κειμένου, (στ) ομαδοποίηση των εν 

56 Το ίδιο.
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λόγω κωδικών με γνώμονα τη συνάφειά τους και κατ’ επέκταση τη διαμόρ-
φωση θεματικών ενοτήτων, (ζ) σύνδεση των αναδυόμενων θεμάτων – μέσα 
από τα παραχθέντα εμπειρικά δεδομένα – με τα πορίσματα προγενέστερων 
εμπειρικών ερευνών και θεωρίες σχετικά με την ερμηνεία του εγκληματικού 
φαινομένου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, αλλά και, 
μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, τηρήθηκαν σχολαστικά οι βασικές αρ-
χές δεοντολογίας που θα πρέπει να διέπουν την εγκληματολογική έρευνα. 
Πιο συγκεκριμένα: (α) Ετοιμάστηκε έντυπο συγκατάθεσης του συνεντευ-
ξιαζόμενου για συμμετοχή στην έρευνα, καθώς και, για την παροχή συ-
ναίνεσης στη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης. (β) Η διαδικασία λήψης 
της συγκατάθεσης περιελάμβανε ενημέρωση για το αντικείμενο και τους 
σκοπούς της έρευνας, καθώς επίσης και, για τον τρόπο που θα διεξαχθεί η 
συνέντευξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες πληροφορούνταν για τον 
εθελοντικό χαρακτήρα της συνέντευξης και, για τη δυνατότητά τους να τη 
διακόψουν ανά πάσα στιγμή ή να μην απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερω-
τήματα. (δ) Δόθηκαν οι απαραίτητες εγγυήσεις σχετικά με την τήρηση του 
απορρήτου και, για τους τρόπους αξιοποίησης του υλικού. (γ) Οι συνεντευ-
κτές έδειξαν εγκαρδιότητα και αυθεντικό ενδιαφέρον για την κάθε ατομική 
ιστορία ζωής και σεβασμό απέναντι σε κάθε συμμετέχοντα. (ε) Τηρήθηκαν 
τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, για την αποθήκευση 
και δημοσίευση των συλλεχθέντων δεδομένων.

ii. Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

Η ομάδα των συνεντευξιαζόμενων απαρτίζεται από 40 άτομα (31 άνδρες 
και 9 γυναίκες). Η πλειονότητα των συμμετεχόντων (31 άτομα) αποτελεί-
ται από ημεδαπούς, λόγω του κεντρικού ρόλου της αφηγηματικής ικανότη-
τας στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων ιστοριών ζωής. Περίπου το 50% των 
ερωτηθέντων ήταν άνω των 50 ετών, ενώ με λίγες εξαιρέσεις, οι υπόλοιποι, 
σχεδόν επιμερίζονταν στις ηλικιακές κατηγορίες 31 -40 έτη και 41-50 έτη. 
Το 70% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι δεν είχε σύντροφο, κατά τον χρόνο 
διεξαγωγής της έρευνας (άγαμοι, διαζευγμένοι, σε χηρεία). Σχετικά με την 
ύπαρξη παιδιών, 21 άτομα δήλωσαν ότι είχαν την ιδιότητα του γονέα με την 
πλειονότητα αυτών να έχει ένα ή περισσότερα τέκνα. Ως προς το μορφω-
τικό επίπεδο, 21 άτομα είχαν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, 7 ήταν απόφοιτοι 
Λυκείου και 12 είχαν συνεχίσει στη μεταλυκειακή ή στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Αναφορικά με την επαγγελματική κατάσταση, 16 δήλωσαν εργαζό-
μενοι, ενώ 18 άνεργοι. Ειδικά σε σχέση με την ανεργία επισημαίνεται μια δι-
αφοροποίηση συγκριτικά με την προγενέστερη κατάσταση του εγκλεισμού, 
όπου 9 μόνο ανέφεραν ότι ήταν άνεργοι εκείνη την περίοδο. 
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Ως προς το ποινικό ιστορικό, καταγράφηκαν 22 περιπτώσεις υποτρο-
πής. Εδώ κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι η υποτροπή των συμμε-
τεχόντων διερευνήθηκε μόνο με βάση το υλικό των συνεντεύξεων, καθώς 
δεν υπήρξε η δυνατότητα αξιοποίησης επίσημων αρχείων (λ.χ. ποινικό μη-
τρώο). Συμπληρωματικά, σε ορισμένες περιπτώσεις συνεντευξιαζόμενων 
δεν κατέστη εφικτός ο ακριβής εντοπισμός της χρονικής ακολουθίας των 
αφηγούμενων γεγονότων, έτσι ώστε να προκύπτει με βεβαιότητα η υποτρο-
πή ή μη υποτροπή τους. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, οι υπότροποι 
παρουσιάζουν στο ποινικό ιστορικό τους τουλάχιστον 1 ποινική καταδίκη 
(είτε εξέτισαν είτε δεν εξέτισαν ποινή στερητικής της ελευθερίας) μετά την 
οποία ακολούθησε είτε εκ νέου επαφή με το σύστημα απονομής ποινικής 
δικαιοσύνης λ.χ. σύλληψη, εκ νέου ποινική καταδίκη, εγκλεισμός είτε αφα-
νής υποτροπή (εκ νέου διάπραξη ποινικού αδικήματος για την οποία δεν 
ακολούθησε επαφή με το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης).

iii. Αναδυόμενα θέματα για την περίοδο της ανηλικότητας 

Από την επεξεργασία των αφηγήσεων των πληροφορητών για την περίοδο 
της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, συγκροτούνται 30 θεματικές ενότητες 
που σχετίζονται με την ανάπτυξη εγκληματικής δράσης. Πρόκειται για θε-
ματικές που συστήνονται από το κοινό νοηματικό περιεχόμενο, όπως εντο-
πίζεται στον λόγο τους. Οι αναδυόμενες ενότητες που επιμερίζονται σε κα-
τηγορίες και υπο-κατηγορίες συνοψίζονται ως εξής: 

(1.) Κακή οικονομική κατάσταση.
(2.) Eργασία, κατά την ανηλικότητα.
(3.) Σχολείο: (3.1) Χαμηλές σχολικές επιδόσεις, (3.2) Σχέσεις με τους εκ-

παιδευτικούς, (3.3) Σχέσεις με τους συμμαθητές (ενδοσχολικές σχέσεις), 
(3.4) Αντικοινωνική συμπεριφορά εντός του σχολικού χώρου, (3.5) Σχο-
λική διαρροή. 

(4.) Κακοποίηση.
(5.) Εθισμός γονέων: (5.1) Εθισμός- Κατάχρηση αλκοόλ/ ουσιών πατέρα/ 

κηδεμόνα, (5.1.1) Κατάχρηση αλκοόλ πατέρα/κηδεμόνα, (5.1.2 )Τζόγος 
πατέρα, (5.2) Εθισμός- Εξάρτηση ουσιών μητέρας.

(6.) Σχέσεις με τους γονείς: (6.1) Τιμωρητικός πατέρας, (6.2) Γονική παραμέ-
ληση, (6.2.1) Απουσία κατάλληλης επίβλεψης, (6.2.2) Ανεπάρκεια στην 
παροχή φροντίδας.

(7.) Σχέσεις γονέων: (7.1) Συζυγική βία, (7.2) Διαζύγιο / διάσταση.
(8.) Ελλιπές υποστηρικτικό δίκτυο οικογένειας.
(9.) Ίδρυμα - ανάδοχες οικογένειες.
(10.) Συναναστροφές – παρέες συνομηλίκων.
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(11.) Χρήση ουσιών: (11.1) Έναρξη χρήσης, κατά την ανηλικότητα, (11.2) 
Ρόλος συναναστροφών, (11.3) Είδη και εξέλιξη χρήσης.

(12.) Γάμος, κατά την ανηλικότητα. 
Στην παρούσα ανάλυση επιλέγουμε να παρουσιάσουμε τις 6 από το σύ-

νολο των θεματικών57, οι οποίες φαίνεται να παρουσιάζουν συνάφεια με τις 
αντίστοιχες αναδυόμενες θεματικές που εντοπίστηκαν, κατά τη διερεύνηση 
της ομάδας των 22 υπότροπων συμμετεχόντων58. Οι θεματικές αναφέρονται 
στην οικονομική κατάσταση, στο σχολείο, στην κακοποίηση, στις σχέσεις 
με τους γονείς, στις σχέσεις μεταξύ των γονέων και, στο ίδρυμα –ανάδο-
χες οικογένειες. Για την καλύτερη κατανόηση των επιμέρους στοιχείων που 
συνθέτουν την κάθε κατηγορία μεταφέρονται αυτούσια, ενδεικτικά, κάποια 
σχόλια των συνεντευξιαζόμενων.

3. Κακή οικονομική κατάσταση 

Η κατηγορία «κακή οικονομική κατάσταση» διαμορφώνεται από αναφορές 
19 συμμετεχόντων που περιγράφουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, κατά 
την παιδική ηλικία. Από τους 19 συμμετέχοντες, οι 11 περιγράφουν έναρξη 
της παραβατικής δράσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ουσιών), κατά 
την ανηλικότητα και οι υπόλοιποι, κατά την ενηλικότητα. Οι συνοδευόμε-
νες στερήσεις σε άλλες περιπτώσεις περιγράφονται με μεγαλύτερη έμφαση 
και αφορούν ακόμη και σε βασικά αγαθά, ενώ σε άλλες γίνονται αντιληπτές 
ως «φυσιολογικές», απότοκες της «φτώχιας της οικογένειας». Ενδεικτικές εί-
ναι οι αναφορές συμμετεχόντων: 

«Φτωχά, σχολείο δεν πήγα πολύ. Ίδρυμα, ορφανοτροφείο. Οι 
γονείς με είχαν αφήσει και, με πήραν, μετά από δυο-τρια χρόνια 
[…] έλλειψη φαγητού και πάμε λέγοντας.»

«Η οικονομική υποστήριξη από τον πατέρα ήταν ελάχιστη 
[…] Ντάξει, ελάχιστα πράγματα. […], ξαφνικά, δεν είχα, ούτε 
παντελόνι να φορέσω.»

57 Η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη στο Ζαραφωνίτου, 
Χρ. (Επιστ. Υπεύθυνη), (2018). Ερευνητική έκθεση: Η πρόληψη της υποτροπής με 
βάση τo βίωμα και τις αντιλήψεις αποφυλακισμένων: Εμπειρικά δεδομένα – Κατευ-
θύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη. ΕΠΑΝΟ-
ΔΟΣ, Αθήνα: υπό έκδοση 
58 Αναλυτικά τα πορίσματα για τους υποτρόπους στο Ζαραφωνίτου, Χρ. (Επιστ. 
Υπεύθυνη), Κοντοπούλου, Ε., Πανάγος, Κ., Ανίτση, Ε., Λεμπέση, Μ., (2019). Εμπει-
ρική διερεύνηση της υποτροπής στο πλαίσιο του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ για την ποι-
οτική επανένταξη των αποφυλακισμένων: ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις, 
Εγκληματολογία, υπό δημοσίευση 
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 «[…] θυμάμαι ότι περνούσαμε δύσκολα. Φτωχοί άνθρωποι. 
Ο μπαμπάς στις λαϊκές, τίμιος άνθρωπος του μεροκάματου και η 
μαμά πωλούσε κιλίμια στον δρόμο και στα παζάρια […]. Θυμάμαι 
ότι τα βγάζαμε δύσκολα… πεινούσαμε κάποιες μέρες.»

Η έμμεση επίδραση της ατομικής οικονομικής κατάστασης στην πα-
ραβατικότητα έχει καταδειχτεί από πολύ νωρίς59. Κατά τα πορίσματα της 
έρευνας των Glueck, οι συνθήκες οικονομικής ανέχειας συνιστούν ένα πλαί-
σιο ανασφάλειας που ασκεί επίδραση στον ψυχισμό του παιδιού και κατ’ 
επέκταση, στη συμπεριφορά του. Η μεταγενέστερη μακρόχρονη έρευνα, 
του Cambridge, των West και Farrington (Cambridge Study in Delinquent 
Development)60, διαπίστωσε επίσης υψηλά ποσοστά εμπλοκής στην εγκλη-
ματικότητα στις περιπτώσεις νεαρών αγοριών που προέρχονται από φτωχές 
οικογένειες. Σύμφωνα με τις αναλύσεις των δεδομένων της προαναφερθεί-
σας μελέτης το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και οι ανεπαρκείς συνθήκες 
στέγασης αποτελούν δείκτες τόσο για την καταγεγραμμένη όσο και, για την 
αυτό-αναφερόμενη εγκληματικότητα61. Η επίδραση της οικονομικής κατά-
στασης συσχετίστηκε ωστόσο και, με την επίδραση άλλων παραγόντων. 
Παρομοίως, κατά την ανάλυση των δεδομένων της μακρόχρονης μελέτης 
Oregon Youth Study, οι Larzerele και Paterson62 επισημαίνουν τη σημασία 
των γονεϊκών δεξιοτήτων, ειδικότερα του τρόπου άσκησης επιτήρησης και 
επιβολής πειθαρχίας στην επίδραση του χαμηλού κοινωνικοοικονομικού 
status στην παραβατικότητα. Στην ίδια κατεύθυνση, οι Fergusson, Swain- 
Campbell & Horwood63 σχολιάζοντας τη σύνδεση που προκύπτει, από τη 
μακρόχρονη μελέτη «Christchurch Health and Development Study», μεταξύ 
χαμηλής κοινωνικής θέσης και αυξημένης αυτοαναφερόμενης και επισήμως 
καταγεγραμμένης εγκληματικότητας, τονίζουν τον ρόλο των ατομικών πα-
ραγόντων, του σχολείου και των συναναστροφών. Σχολιάζοντας τη σχέση 
μεταξύ των δυο μεταβλητών, κατά την ανάλυση των δεδομένων της μακρό-

59 Glueck S., Glueck E., (1950). ό.π., στο Ζαραφωνίτου, Xρ., (2004). ό.π.. Βλέπε επίσης 
Φαρσεδάκης, Ι., (2005). ό.π.
60 West, D. J. & Farrington, D. P., (1973). Who becomes delinquent? London: Heineman 
στο Ζαραφωνίτου, Χρ., (2004). ό.π.
61 Farrington D.P., Loeber R., Tto� , M.M., (2012). "Risk and protective factors for 
o� ending", in B.C., Welsh, D.P., Farrington (eds), ! e Oxford handbook of crime 
prevention, NY: Oxford University Press.
62 Larzelere, R.E. & Patterson, G.R., (1990). "Parental management: Mediator of the 
e� ect of socioeconomic status on early delinquency", Criminology, 28, 301-323. 
63 Fergusson, D.M., Swain-Campbell, N., Horwood, J., (2004). "How does childhood 
economic disadvantage lead to crime?", J Child Psychol Psychiatry, 45(5):956–966.
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χρονης έρευνας «Pittsburg Youth Study», οι Wikstrom & Loeber64 επισημαί-
νουν τον ρόλο της υποβαθμισμένης περιοχής κατοικίας. Σε μεταγενέστερη 
ανάλυση της ίδιας μακρόχρονης έρευνας, οι Defoe, Farrington & Loeber65 
καταλήγουν στην έμμεση επίδραση του χαμηλού κοινωνικοοικονομικού 
status στην παραβατικότητα. Σε γενικές γραμμές διαπιστώνεται ότι η δρά-
ση του κοινωνικοοικονομικού status μιας οικογένειας και ειδικότερα της 
οικονομικής της κατάστασης δεν είναι ανεξάρτητη από τη δράση άλλων 
οικογενειακών, ατομικών, σχολικών παραμέτρων66. 

4. Χαμηλές σχολικές επιδόσεις

Το σχολείο εμφανίζεται συχνά στις περιγραφές των συμμετεχόντων για την 
παιδική τους ηλικία. Οι αναφορές τους συστηματοποιούνται, σύμφωνα με 
το νοηματικό τους περιεχόμενο, σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες: (α) Xα-
μηλές σχολικές επιδόσεις, (β) σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, (γ) σχέσεις 
με τους συμμαθητές, (δ) αντικοινωνική συμπεριφορά εντός του σχολείου 
και (ε) σχολική εγκατάλειψη. Εδώ παρουσιάζεται η υποκατηγορία «χαμη-
λές σχολικές επιδόσεις». Συνολικά 19 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες που 
αναφέρονται στα σχολικά χρόνια κάνουν αναφορές στις σχολικές τους επι-
δόσεις. 12 περιγράφουν ότι είχαν μέτριες ή κακές σχολικές επιδόσεις και 7 
καλές. Από τους ερωτώμενους που περιγράφουν κακές ή μέτριες επιδόσεις, 
οι μισοί αναφέρουν έναρξη της παραβατικότητας, κατά την ανηλικότητα 
και οι άλλοι μισοί, κατά την ενήλικη ζωή. Οι μέτριες και χαμηλές σχολικές 
επιδόσεις συνδέονται συνήθως με απουσίες και αποτυχία προβιβασμού, κα-
θώς και αισθήματα ανίας απέναντι στο διάβασμα:

«Δεν ήμουν καθόλου καλός μαθητής […] Πρώτη Γυμνασίου, 
όλα τα μαθήματα κάτω από τη βάση»

64 Wikstrom, P.-O. and Loeber, R., (2000). "Do disadvantaged neighborhoods 
cause well-adjusted children to become adolescent delinquents?", Criminology, 38, 
1109–1142. Επίσης αναλύοντας τα δεδομένα της έρευνας Pitsburg Youth Study οι 
Stouthamer-Loeber et. al., (2002). επιβεβαιώνουν τη συγκέντρωση της σοβαρής 
παραβατικότητας σε περιοχές χαμηλού κοινωνικοοικονομικό στάτους. Stouthamer-
Loeber, M., Loeber, R., Wei, E., Farrington, D.P., Wikstrom, P.O.H., (2002). "Risk and 
promotive e< ects in the explanation of persistent serious delinquency in boys", J. 
Consult. Clin. Psychol, 70:111–23
65 Defoe, I.N., Farrington, D.P. & Loeber, R., (2013). "Disentangling the relationship 
between delinquency and hyperactivity, low achievement, depression, and low 
socioeconomic status: Analysis of repeated longitudinal data", Journal of Criminal 
Justice, 41(2), 100–107.
66 Ζαραφωνίτου Χρ., (2004). ό.π.

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   90 6/12/2019   12:51:46 μμ



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 91

«Έχω μείνει σε κάποια τάξη εγώ ξανακάνω τη Β Γυμνασίου 
[…]Το έβγαλα το Γυμνάσιο, κάπως το έβγαλα»

«Άθλιες (γελάει). Στην αρχή ήμουνα πολύ καλός μαθητής, 
με είχανε στείλει στη μαθηματική εταιρεία, αλλά εγώ δεν είχα 
αποφασίσει ότι δε θέλω να σπουδάσω.»

«Βαριόμουν να διαβάσω, αλλά με βοήθησε πολύ το ότι ο 
αδερφός μου ήταν 1,5 χρόνο παραπάνω, είχα μια ιδέα για το τι θα 
είχα να διαβάσω την επόμενη χρονιά.»

«[...] Δεν μ’άρεσε να διαβάζω. Ό,τι άκουγα εκεί, στο σχολείο. 
Όταν γύρναγα σπίτι, δεν έκανα τίποτα [...].»

Η ερευνητική βιβλιογραφία συγκλίνει στο γεγονός ότι οι σχολικές κα-
θυστερήσεις συναντώνται συχνότερα στα παιδιά που παρουσιάζουν παρα-
βατική συμπεριφορά67. Οι χαμηλές σχολικές επιδόσεις προσεγγίζονται συ-
χνά σε σχέση με τον δείκτη νοημοσύνης. Μάλιστα σύμφωνα με την ανάλυση 
των δεδομένων της έρευνας Pittsburg Youth Study από τους Lynam, Mo   tt 
& Stouthamer68, οι χαμηλές σχολικές επιδόσεις αποτελούν τον ενδιάμεσο 
κρίκο μεταξύ χαμηλής νοημοσύνης και παραβατικότητας. Ως προς τη σχέση 
των χαμηλών σχολικών επιδόσεων και την έναρξη της εγκληματικής συμπε-
ριφοράς, κατά την ενήλικη ζωή, οι Farrington και Hawkins69 διαπίστωσαν 
την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ χαμηλής δέσμευσης με το σχολείο, χαμηλής 
λεκτικής νοημοσύνης στην ηλικία των 8-10 ετών και επίμονης εγκληματι-
κής δραστηριότητας μεταξύ των ηλικιών 21-32. 

Η ισχυρή σχέση μεταξύ σχολικών επιδόσεων και παραβατικότητας θα 
μπορούσε να τεθεί εντός του επεξηγηματικού πλαισίου της θεωρίας για τον 
κοινωνικό έλεγχο που ανέπτυξε ο Hirschi (1969)70. Σύμφωνα με τη θεωρία 
του Hirschi υπάρχουν τέσσερα στοιχεία κοινωνικών δεσμών που, αν απου-
σιάζουν, το άτομο γίνεται ευάλωτο στην παράβαση και, στο έγκλημα71: H 

67 Φαρσεδάκης, Ι., (2005). ό.π
68 Lynam, D., Mo   tt, T.E., Stouthamer-Loeber, M., (1993). "Explaining the 
relation between IQ and delinquency: Class, race, test motivation, school failure, 
or self-control", J Abnorm Psychol, 102(2):187–196. Για τη σχέση νοημοσύνης και 
παραβατικότητας βλέπε επίσης: 
Kirton, D., (2005). "Young people and crime", in C., Hale, K., Hayward, A., Wahidin  and  E.,
Wincup (eds), Criminology, Oxford: Oxford University Press, pp 385–402.
69 Farrington D.P., Hawkins, J.D., (1993). "Predicting participation, early onset and 
later persistence in o   cially recorded o% ending", Criminal Behavior and Mental 
Health, 1; 1:1–33.
70 Hirshi, T., (1969). Causes of delinquency, Richmond: University of California Press 
στο Lynam et. al. (1993). ό.π.
71 Hayward, K. & Morison, W., (2005). "' eoretical criminology a starting point", 
in C., Hale, K., Hayward, A., Wahidin and E., Wincup (eds), Criminology, Oxford 
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«προσκόλληση», η «προσωπική δέσμευση», η «εμπλοκή» και η «πίστη». Όσο 
πιο χαμηλές σχολικές επιδόσεις παρουσιάζει ένα παιδί, τόσο πιο ψυχοπιε-
στική θα αντιλαμβάνεται τη σχολική εμπειρία72. Αποδυναμώνονται έτσι δυο 
βασικά σημεία των κοινωνικών δεσμών που συγκρατούν από το έγκλημα: 
H «προσκόλληση» με το σχολείο και η «δέσμευση» σε ένα συμβατικό τρόπο 
ζωής. Υπό το πρίσμα αυτό, η σύνδεση μεταξύ χαμηλών σχολικών επιδόσεων 
και παραβατικότητας δύναται να επεξηγηθεί και στη βάση της μεταγενέ-
στερης θεωρίας των Gottfredson και Hirschi (1990)73, σχετικά με το χαμηλό 
επίπεδο αυτοελέγχου. Δεδομένου ότι η σχολική φοίτηση προϋποθέτει την 
αναστολή της ικανοποίησης των άμεσων επιθυμιών, για την επίτευξη μα-
κροπρόθεσμων στόχων, άτομα με χαμηλό αυτό-έλεγχο αναμένεται να έχουν 
χαμηλές επιδόσεις με συνέπεια να αποθαρρύνονται από το σχολικό περι-
βάλλον και τον οργανωμένο τρόπο ζωής. 

5. Κακοποίηση 

Η κατηγορία «κακοποίηση» διαμορφώνεται από αναφορές 9 συνεντευξια-
ζόμενων οι οποίοι περιγράφουν ότι έχουν δεχτεί λεκτική και σωματική βία, 
κατά την παιδική τους ηλικία. Συχνά, πρόκειται για χρόνια κακοποίηση η 
οποία συντελείται στο πλαίσιο άσκησης ενδοοικογενειακής βίας από έναν 
κακοποιητικό και βίαιο απέναντι στη μητέρα, πατέρα. Ωστόσο, υπάρχουν 
και αναφορές για περιστατικά κακοποίησης εντός του ιδρύματος στο οποίο 
ο ερωτώμενος είχε τοποθετηθεί, κατά την παιδική του ηλικία ή από τους 
ανάδοχους στους οποίους ανατέθηκε η κηδεμονία. Οι ενδεικτικές αναφορές 
που ακολουθούν αντανακλούν και το νόημα της κατηγορίας. 

«Εγώ ήμουν ατίθασο παιδί, σίγουρα. Με τις καταστάσεις 
που ζεις, δεν θα είσαι ατίθασο παιδί; Δεν μπορείς να μην είσαι. Θα 
κάνεις ζημιές. Το αποτέλεσμα ήταν συνέχεια να τρώω ξύλο. Μετά 
καταλαβαίνεις και λες, «δεν είναι έτσι τα πράγματα.»»

«Πολύ άσχημα, πολύ ξύλο[…]. Δύσκολα τα πράγματα τότε, 
δεν ξέρω. Τότε, ήταν άσχημα τα πράγματα. Πολύ ξύλο, άσχημα 
πράγματα […] (Στο ίδρυμα η σωματική κακοποίηση συνεχίστηκε) 
Και στην εκκλησία που μας πηγαίνανε, με ξύλο μας πηγαίνανε. Δε 
θα πω το ίδρυμα αυτό ποιο ήτανε.»

«Έχω κακοποιηθεί από τον πατέρα μου για πολύ καιρό […]και 
λεκτική και σωματική βία»

University Press. 
72 Lynam, D. et. al., (1993). ό.π.
73 Gottfredson, M. R. & Hirschi, T., (1990). A general theory of crime, Stanford, CA: 
Stanford University Press.
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«αλλά οι κακές αναμνήσεις είναι από το […]. Μέσα στην 
οικογένεια που δεν υπήρχε επικοινωνία, υπήρχε βία και τέτοια 
πράγματα»

Από τους 9 ερωτώμενους που περιγράφουν ότι έχουν κακοποιηθεί, 
κατά την παιδική τους ηλικία, οι 7 είναι άνδρες και οι 2 γυναίκες. Πρέπει 
να αναφερθεί ότι, από τους 7 άνδρες, οι 6 αναφέρουν εμπλοκή σε 
βίαιη εγκληματικότητα. Ως προς την ηλικία έναρξης της παραβατικής 
δράσης, 8 από τους 9 συνεντευξιαζόμενους/νες αναφέρουν έναρξη της 
παραβατικής συμπεριφοράς, κατά την ανηλικότητα.

Η παιδική κακοποίηση προκύπτει συχνά μεταξύ άλλων ως παράγο-
ντας «διακινδύνευσης» για την πρώιμη έναρξη της παραβατικής δράσης74. 
Συγκρίνοντας παιδιά που έχουν παραμεληθεί και κακοποιηθεί, με παιδιά 
ομάδας ελέγχου ο Widom75 διαπίστωσε ότι τα παιδιά που έχουν υποστεί 
παραμέληση και κακοποίηση παρουσιάζουν μεγαλύτερο αριθμό συλλή-
ψεων, κατά την εφηβική περίοδο και την ενήλικη ζωή, καθώς και ιστορι-
κό βίαιης εγκληματικότητας. Χρησιμοποιώντας δεδομένα της έρευνας 
«Rochester Youth Development Study», προκειμένου να διερευνήσουν τη 
σχέση μεταξύ παιδικής κακομεταχείρισης και μετέπειτα εμπλοκής στην 
παραβατικότητα, οι Smith και É ornberry76 διαπίστωσαν ισχυρή σχέση 
μεταξύ της κακομεταχείρισης, πριν την ηλικία των 12 ετών και ακόλουθη 
αυτό-αναφερομένη και επισήμως καταγεγραμμένη παραβατική δραστη-
ριότητα. Σε μεταγενέστερη έρευνα, οι Stewart, Dennison και Waterson77 
διαπίστωσαν ότι το είδος της κακομεταχείρισης διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην εμπλοκή. Παρομοίως, εστιάζοντας στον τύπο της κακομεταχεί-
ρισης οι Smith, Ireland και É ornberry78 διαπίστωσαν ότι η παραμέληση 
και η άσκηση σωματικής βίας αυξάνουν τον κίνδυνο παραβατικότητας, 
συλλήψεων και βίαιης εγκληματικότητας. 

H θεωρητική εγκληματολογική εξήγηση του φαύλου κύκλου της βίας, 
δηλαδή της εμπλοκής του κακοποιημένου παιδιού στην παραβατικότητα 

74 Wasserman, G. A., Keenan, K., Tremblay, R. E., Coie, J.D., Herrenkohl, T.I., Loeber, 
R., et al., (2003). "Risk and protective factors of child delinquency", Child Delinquency 
Bulletin Series. 
75 Widom, C.S., (1989). "É e cycle of violence", Science, 244: 160–66. 
76 Smith, C. and É ornberry, T.P., (1995). "É e relationship between childhood 
maltreatment and adolescent involvement in delinquency", Criminology, 33: 451–81.
77 Stewart, A., Dennison, S. and Waterson, E., (2002). "Pathways from Child 
Maltreatment to Juvenile O! ending", School of Criminology and Criminal JUStice, 
Gri#  th University, pp.1-117. 
78 Smith, C.A., Ireland, T.O. and É ornberry, T.P., (2005). "Adolescent maltreatment 
and its impact on young adult antisocial behavior", Child Abuse and Neglect, 1099–
1119.
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έχει επιχειρηθεί από τον Patterson79. Με το μοντέλο του ο Patterson εξηγεί 
τον τρόπο με τον οποίο ένα δυσλειτουργικό μοτίβο αλληλεπίδρασης της 
οικογένειας μπορεί να εξελιχθεί και να κλιμακωθεί σε κακοποίηση και παρα-
βατική συμπεριφορά. Η δυσλειτουργική διαντίδραση, κατά τον ίδιο, ξεκινά 
από τη βρεφική ηλικία του παιδιού, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν 
και οι ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες που εντοπίζονται στο παιδί.

6. Ανεπάρκεια στην παροχή φροντίδας

Η υπο-κατηγορία «ανεπάρκεια στην παροχή φροντίδας» υπάγεται στην 
ευρύτερη ενότητα «σχέσεις με τους γονείς». Ειδικότερα, 13 συμμετέχοντες 
περιγράφουν ότι ένας από τους δυο γονείς ή και οι δύο είχαν μια αδιάφορη, 
απόμακρη, επικριτική στάση απέναντί τους, κατά την παιδική ηλικία, ενώ 9 
από τους 13 αναφέρουν έναρξη της παραβατικότητας, κατά την ανηλικότη-
τα. Ενδεικτικές είναι οι περιγραφές που ακολουθούν: 

«Ο πατέρας, σκληρός άνθρωπος, απόμακρος, όλο έλειπε από 
το σπίτι… με γκόμενες, δεν πολυενδιαφερόταν για εμάς (εννοεί 
τα παιδιά του). Θυμάμαι, όταν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο, η 
μάνα μου πήγε να σκάσει, ο πατέρας μου είπε απλά, ας πάει να βρει 
μια δουλειά να κάνει, εγώ δεν ταϊζω τεμπέληδες… Τι λες ρε φίλε, 
ήμουν 13 στα 14, πολύ μικρή, δεν είχα μυαλό και εσύ με διώχνεις 
έξω από το σπίτι…; αυτός με έβγαλε στο κλαρί…»

«Ο πατέρας ερχότανε άτυπα, δεν μπορούσε να με δει. Δεν είχε 
απαγορευτεί κάτι, αλλά δεν έδινε ποτέ διατροφή. Αυτό θυμάμαι 
ήταν το παράπονο της γιαγιάς. Άλλο ένα παράπονο. Τέλος πάντων, 
εγώ τον πατέρα μου έφτασα στο σημείο να τον βλέπω κρυφά, επειδή 
είχε κάνει μια σχέση με μια άλλη γυναίκα και δεν της είχε πει ότι 
είχε παιδί. Οπότε, εγώ πήγαινα με τη γιαγιά μου κρυφά.»

«Η μάνα μου με έδωσε σε αυτόν, λέγοντας «κάντε την ό,τι 
θέλετε, δεν τη θέλω» »

«Σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον». «Κοιτάξτε να δείτε, για 
να μπορέσω να επιβιώσω γιατί μεγάλωσα, ουσιαστικά ο πατέρας 
μου δεν ασχολήθηκε μαζί μου […] Με πίεσε, όταν λέμε με πίεσε, με 
φωνές […]»

Σύμφωνα με τους Wasserman et. al.80, η γονεϊκή παραμέληση τόσο μέσα 
από την ανεπαρκή επίβλεψη όσο και, μέσα από τη χαμηλή θετική συναισθη-
ματική εμπλοκή κατατάσσεται ανάμεσα στις γονεϊκές πρακτικές που σχετίζο-

79 Patterson, G.R., (1982). Coercive family process. Eugene, or: Castalia στο How ing, 
P.T., Wodarski, J.S., Kurtz, P.D., Gaudin, J.M., Jr., & Herbst, E.N., (1990). "Child abuse 
and delinquency: ' e empirical and theoretical links", Social Work, 35, 244--249.
80 Wasserman, G.A. et. al., (2003). ό.π.
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νται με διαταραχές διαγωγής που εμφανίζονται σε πρώιμη ηλικία. Η εμπλοκή 
των γονέων με τα παιδιά και ο δεσμός που υπάρχει μεταξύ τους αξιολογείται 
συνήθως, μέσα από την ποιότητα της επικοινωνίας, τη σχέση εμπιστοσύνης, 
τις κοινές δραστηριότητες και την τάση του παιδιού να προστρέχει για βο-
ήθεια81. Η παραβατικότητα και η επιθετικότητα έχουν συσχετιστεί με ανε-
παρκείς δεσμούς με τους γονείς από μια σειρά μελετών82. Οι Hawkins et. al83 
συνδέουν τους ανεπαρκείς δεσμούς των γονέων με τα παιδιά, με τη βίαιη 
εγκληματικότητα. Σύμφωνα με τους ίδιους, η ουσιαστική εμπλοκή των γο-
νέων στην ανατροφή των παιδιών μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτι-
κός παράγοντας απέναντι στην εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών. Αντίθετα, 
η έλλειψη αλληλεπίδρασης και εμπλοκής των γονέων με τα παιδιά μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο για μελλοντικές βίαιες συμπεριφορές. 

Υπό το πρίσμα της θεωρίας του Bowlby84, η σχέση με τη μητέρα είναι 
κρίσιμη για την εξέλιξη του παιδιού85. Σύμφωνα με τις έρευνες του Bowlby, 
άτομα που βίωσαν μεγάλης διάρκειας αποχωρισμό από τη μητέρα, κατά τα 
πέντε πρώτα έτη, εμφάνιζαν μεγαλύτερη εμπλοκή στην εγκληματικότητα 
σε σχέση με άτομα που δεν είχαν τέτοιες εμπειρίες86. 

Κατά τoν Hirshi (1969)87, οι δεσμοί που δημιουργούνται μεταξύ του 
ατόμου και πρωτογενών φορέων κοινωνικοποίησης, ανάμεσα στους οποί-
ους βρίσκονται και οι γονείς, ασκούν καταλυτικό ρόλο στην αποτροπή από 
το έγκλημα. Στο πλαίσιο αυτό, η ανεπαρκής φροντίδα συνιστά χαρακτηρι-
στικό ανεπαρκούς κοινωνικοποίησης η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
τη μη ανάπτυξη του χαρακτηριστικού του αυτοελέγχου από το παιδί88. Στην 
ίδια κατεύθυνση, ο Patterson89 περιγράφει μια σειρά από γονεϊκές δεξιότη-

81 Loeber, R. & Stouthamer-Loeber, M., (1986). "Family factors as correlates and 
predictors of juvenile conduct problems and delinquency", in M., Tonry & N., Morris 
(eds), Crime and justice: An annual review of research, vol(7), Chicago: University of 
Chicago Press
82 Στο ίδιο
83 Hawkins, J.D., Herrenkohl, T.I., Farrington, D.P, Brewer, D., Catalano, R.F., Harachi, 
T.W., Cothern, L., (2000). "Predictors of Youth Violence. O!  ce of Juvenile Justice and 
Delinquency Prevention", Washington DC.
84 Bowlby, J., (1951). Maternal Care and Mental Health, Geneva: World Health.
85 Juby, H. and Farrington, D.P., (2001). "Disentangling the link between disrupted 
families and delinquency", Br J Criminolοgy, 41:22–40.
86 Στο ίδιο
87 Hirshi, T., (1969). ό.π. και Hayward, K. & Morison, W., (2005). ό.π.
88 Hayward, K. & Morison, W., (2005). ό.π.
89 Patterson, G.R., (1982). ό.π. και Patterson, G.R., (1980). "Children who steal", in T., 
Hirschi & M. R., Gottfredson (eds), Understanding crime: Current theory and research, 
pp. 73-90. Beverly Hills, CA: Sage.S., Kurtz, P.D., Gaudin, J.M., Jr. & Herbst, E.N., 
(1990). "Child abuse and delinquency: # e empirical and theoretical links", Social 
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τες που θεωρεί καθοριστικές για την εξέλιξη του εφήβου. Ειδικότερα ανα-
φέρει τη διαρκή παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού, την προβολή 
κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από τη γονεϊκή συμπεριφορά, τον ξεκάθαρο 
ορισμό κανόνων, τις λογικές συμπεριφορές συμμόρφωσης και την ενίσχυση 
της συμμόρφωσης με τους κανόνες, καθώς και τη διαπραγμάτευση των δι-
αφωνιών με το παιδί. 

7. Βία μεταξύ των γονέων 

Η θεματική «βία μεταξύ των γονέων» υπάγεται στην ευρύτερη ενότητα 
«σχέσεις μεταξύ των γονέων». Πρόκειται για υπο-κατηγορία που συστή-
νεται από περιγραφές 7 ερωτώμενων αναφορικά με την άσκηση βίας του 
ενός γονέα στον άλλο. Οι περιγραφές περιλαμβάνουν σωματική άλλα και 
ψυχολογική βία, που προκύπτει από περιγραφές για εκφοβισμό της μητέρας 
από τον πατέρα. Όλες οι περιπτώσεις ατόμων, από τις περιγραφές των οποί-
ων συγκροτείται η εν λόγω ενότητα, αναφέρουν έναρξη της παραβατικής 
δράσης, κατά την ανηλικότητα. Ενδεικτικές είναι οι ακόλουθες περιγραφές:

«Ζούσα σε ένα σπίτι, όπου ο πατέρας μου ασκούσε βία στη 
μάνα μου. Όταν βλέπεις τον πατέρα σου, να χτυπά τη μάνα σου 
[…] θα σου πω περιστατικό που η μητέρα δεν άντεχε άλλο και πήγε 
να αυτοκτονήσει […]»

«Ουσιαστικά, η μάνα μου τον φοβόταν τον πατέρα μου και δεν 
ξέρω γιατί. Ενώ δεν υπήρχαν περιστατικά βίας μέσα στην οικογένεια, 
αλλά υπήρχε σιωπηλή βία. Ήταν ένας αυστηρός άνθρωπος, είχε 
εμμονές, είχε δει πράγματα στην Αθήνα που ίσως για μια μικρή 
κοινωνία, του χωριού, ήταν αδιανότητα, κατακριτέα και ανήθικα... 
και μάλλον... πιστεύω, δηλαδή ότι ο πατέρας μου έκανε προβολή 
αυτών των πραγμάτων στη μάνα μου.»

Ο ρόλος των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων έχει επισημανθεί από 
την έρευνα του ζεύγους Gluek90, η οποία κατέδειξε υψηλά ποσοστά κακών 
ή αποτυχημένων συζυγικών σχέσεων στις οικογένειες ανήλικων παραβα-
τών. Άλλωστε επρόκειτο για ευρήματα τα οποία στη συνέχεια επιβεβαιώ-
θηκαν από την έρευνα των McCord & Zola91. Παράλληλα, στο πλαίσιο της 
μελέτης του Cambridge Study in Delinquent Development, η γονεϊκή σύ-
γκρουση αναδείχθηκε μεταξύ άλλων ως προγνωστικός παράγοντας για την 

Work, 35, 244--249. στο Laub, J. H. & Sampson, R. J., (1988). "Unraveling families and 
delinquency: A reanalysis of the Gluecks’ data", Criminology, 26,355-380.
90 Ζαραφωνίτου, Χρ., (2004). ό.π.
91 McCord, W., McCord, J. & Zola, I., (1959). Origins of crime. New York: 
Columbia University Press στο Ζαραφωνίτου, Χρ., (2004). ό.π.
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παραβατικότητα 92. Μεταανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τους Buhler 
et. al.93 σε 68 έρευνες επιβεβαίωσε τη σύνδεση συγκρούσεων μεταξύ των 
γονέων και εφηβικών αντικοινωνικών συμπεριφορών. Επίσης, οι Bradford, 
Burns, Vaughn & Barber94, αναγνωρίζοντας πέντε τύπους ενδοοικογενεια-
κών συγκρούσεων95 διαπίστωσαν σύνδεση μεταξύ του κεκαλυμμένου τύπου 
σύγκρουσης με αντικοινωνικές συμπεριφορές του παιδιού και του εφήβου. 

Ως προς τη μαρτυρία ενδοοικογενειακής βίας ο Straus96, σχολιάζοντας 
τα δεδομένα των ερευνών «National Family Violence Survey» που διεξή-
χθησαν, κατά τη δεκαετία 1975 και 1985, διαπίστωσαν ότι η μαρτυρία της 
βίας μεταξύ των γονέων αποτελεί ένα ιδιαίτερα στρεσσογόνο γεγονός για 
το παιδί και παράγοντα «διακινδύνευσης» για ένα ευρύ φάσμα ψυχο-κοι-
νωνικών προβλημάτων ανάμεσα στα οποία εντάσσονται τα προβλήματα 
χρήσης αλκοόλ και ουσιών, η ενδοοικογενεική βία και η εγκληματικότητα 
εκτός της οικογένειας. Μεταγενέστερα ερευνητικά πορίσματα από την ανά-
λυση των δεδομένων της μελέτης «Christchurch Study» στη Νέα Ζηλανδία, 
κατέδειξαν ότι η βία μεταξύ των γονέων και η μαρτυρία βίας του πατέρα 
σχετίζεται με βίαια εγκλήματα και εγκλήματα, κατά της περιουσίας97. Τέ-
λος, η μαρτυρία ενδοοικογενειακής βίας συνδέθηκε με αυξημένη πιθανότη-
τα συμπεριφορικών προβλημάτων ειδικά των αγοριών και νεαρών παιδιών, 
ενώ στην περίπτωση συννοσηρότητας μαρτυρίας ενδοοικογενειακής βίας 
και κακοποίησης του παιδιού, οι επιπτώσεις στην προσαρμογή των παιδιών 
ήταν πολύ πιο βαριές98. 

Οι συγκρούσεις μεταξύ των γονέων συνδέονται με αυξημένη αναποτε-
λεσματικότητα στη γονεϊκή επίβλεψη και την επιβολή πειθαρχίας, ενώ πα-

92 Farrington D.P., Loeber, R., Tto! , M.M., (2012). ό.π.
93 Buehler, C., Anthony, C., Krishnakumar, A., Stone, G., Gerard, J., & Pemberton, 
S., (1997). "Interparental con" ict and youth problem behaviors: A meta-analysis", 
Journal of Child and Family Studies, 6, 233–247.
94 Bradford, K., Vaughn, L.B. & Barber, B.K., (2008). "When there is con" ict: 
Interparental con" ict, parent-child con" ict, and youth problem behaviors", Journal 
of Family Issues, 29, 780–805.
95 O φανερός τύπος (που περιλαμβάνει συγκρούσεις σε λεκτικό ή/και σωματικό 
επίπεδο), ο κεκαλυμμένος, ο συνεργατικός, ο αποφευκτικός και ο αποσυρμένος 
τύπος ενδοοικογενειακής σύγκρουσης. 
96 Straus, M.A., (1991). Children as witness to marital violence: A risk factor for 
life-long problems among a nationally representative sample of American men and 
women", Paper presented at the Ross Roundtable titled «Children and Violence,» 
Washington, DC.
97 Farrington, Loeber & Tto! , (2012). ό.π.
98 Wasserman et. al., (2003). ό.π.
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ράλληλα, παρέχουν πρότυπα επιθετικότητας και ασυνέπειας99. Οι Erel and 
Burman100 εντοπίζουν τρεις θεωρητικές υποθέσεις, κοινές στη βιβλιογραφία, 
για τη σύνδεση μεταξύ συζυγικών σχέσεων και σχέσεων γονέων παιδιών101. 
Σύμφωνα με την υπόθεση της διάχυσης, το κλίμα της συζυγικής σχέσης 
μεταφέρεται στη σχέση γονέα - παιδιού και εντέλει στη λειτουργικότητα 
του παιδιού. Για την υπόθεση της αντιστάθμισης, η κακή σχέση των γονέ-
ων παρουσιάζει αρνητική σύνδεση με τις σχέσεις γονέων - παιδιών. Αντλώ-
ντας από την ονομασία της, η υπόθεση της αντιστάθμισης αναφέρεται στην 
αντιστάθμιση της αρνητικής συζυγικής σχέσης που πραγματοποιείται από 
τους γονείς μέσω της (υπέρ)επένδυσης στη σχέση με τα παιδιά, πράγμα που 
συμβαίνει συνήθως με τις μητέρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 
οι περιγραφές δυο συνεντευξιαζόμενων: 

«Εκεί και ήμουν άτακτος και, με κυριέψαν άλλα πράγματα. 
Επειδή δεν ήθελε η μάνα μου να μου χαλάσει χατίρι σε τίποτα. 
Είχα αναγνωρίσει ότι μου είχε μεγάλη αδυναμία, αρρωστημένη 
αδυναμία μπορώ να πω, την έκανα ό,τι ήθελα τη γυναίκα αυτή, την 
έχω ταλαιπωρήσει πολλά χρόνια στη ζωή μου», 

«Δεν ξέρω, την εκμεταλλεύτηκα και εγώ […] Μετά, εγώ τη 
μάνα μου την έβλεπα σαν πορτοφόλι.»

Αναφορικά με τις διαδικασίες που οδηγούν στη σχέση μεταξύ μαρτυρί-
ας της βίας, παραβατικότητας και εγκληματικής συμπεριφοράς ο Straus102 
αναφέρει: (α) Τον ρόλο του προτύπου καταναγκασμού και βίας με τον οποί-
ον το παιδί γαλουχείται, κατά την παιδική ηλικία και επαναλαμβάνει, κατά 
την ενήλικη ζωή, (β) τις μειωμένες πιθανότητες που έχει ένα παιδί, που με-
γαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, να παρατηρήσει και να εκπαιδευτεί σε 
δεξιότητες διαπραγμάτευσης, αλλά και γενικά σε κοινωνική επάρκεια, (γ) 
την αγωνία, τον τρόμο και την αβοηθητότητα που νιώθει ένα παιδί, παρακο-
λουθώντας τις συγκρούσεις των γονέων που μπορεί να έχουν αποτελέσμα-
τα ανάλογα με αυτά του μετατραυματικού συνδρόμου, (δ) την άμβλυνση 

99 Φαρσεδάκης, Ι., (2005). ό.π.
100 Erel, O., & Burman, B. (1995). "Interrelatedness of marital relations and parent-
child relations: A meta-analytic review", Psychological Bulletin, 118(1), 108-132. 
Στο Bra dford, K., Vaughn, L.B. & Barber, B. K., (2008). "When there is con% ict: 
Interparental con% ict, parent-child con% ict, and youth problem behaviors", Journal 
of Family Issues, 29, 780–805.
101 Η υπόθεση της διάχυσης (spillover hypothesis), η υπόθεση της αντι-
στάθμισης (compensatory hypothesis) και η υπόθεση της κατηγοριοποίησης 
(compartmentalization hypothesis) η οποία ωστόσο, δεν έχει επαρκή εμπειρική υπο-
στήριξη. 
102 Straus, M.A., (1991). ό.π.
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του συναισθήματος και την έλλειψη της ενσυναίσθησης από τις επαναλαμ-
βανόμενες εκθέσεις στη σκληρότητα και στη βία απέναντι σε αγαπημένα 
πρόσωπα, (ε) τη μειωμένη ικανότητα γονέων, που δέχονται βίαιες συμπε-
ριφορές από τους συντρόφους τους, να δείξουν φροντίδα και στοργή προς 
το παιδί τους.

8. Ίδρυμα - ανάδοχες οικογένειες 

Όσον αφορά την παραμονή σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια, 3 ερωτώμενοι 
αναφέρουν ότι έχουν περάσει κάποια χρόνια της παιδικής τους ηλικίας σε ίδρυ-
μα. Η διαμονή στο ίδρυμα εναλλάσσεται με τη ζωή σε ανάδοχες οικογένειες ή 
στους γονείς. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα από τον λόγο τους: 

«Μας έδιναν σε τροφούς απ΄ το βρεφοκομείο, σε άλλους 
έπεσα καλά, σε άλλους έπεσα άσχημα. Σε μια μόνο έπεσα καλά, 
μια γερόντισσα, θεός σχωρέστη, αυτή τα παιδιά τ’ αγαπούσε και, αν 
έπαιρνε δέκα κοίταγε άλλα είκοσι»

«Επειδή η μάνα μου ήταν άρρωστη, άλλαζα κάθε πέντε μήνες 
ή μας έπαιρναν ανάδοχες οικογένειες»

«Φτωχά, σχολείο δεν πήγα πολύ. Ίδρυμα, ορφανοτροφείο. Οι 
γονείς με είχαν αφήσει και, με πήραν, μετά από δυο-τρια χρόνια.»

Τα παιδιά που μεγαλώνουν ή περνούν κάποιο χρονικό διάστημα σε 
ίδρυμα ή ανάδοχες οικογένειες, συγκεντρώνουν, ήδη, πολλούς παράγο-
ντες «διακινδύνευσης», λόγω της προγενέστερης κατάστασης που έχουν 
βιώσει στην οικογένεια καταγωγής τους103. Τόσο τα ποσοστά εγκλεισμού, 
όσο και τα ερευνητικά πορίσματα επιβεβαιώνουν από τη μια αυξημένα πο-
σοστά εγκλεισμού ατόμων που, για κάποιο χρονικό διάστημα της παιδικής 
του ηλικίας έχουν βρεθεί σε περιβάλλον θετής φροντίδας και, από την άλλη 
την υψηλότερη εμπλοκή ατόμων με τέτοιες εμπειρίες στην παραβατικότητα 
και στην εγκληματικότητα, κατά την ενήλικη ζωή104. Ως προς τα ποσοστά 
εγκλεισμού τα δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες καταδεικνύουν ότι πε-
ρίπου το 20% των κρατούμενων, σε ηλικία κάτω των 30 ετών και το 25% εξ 
αυτών που έχει προηγούμενες καταδίκες, αναφέρει ότι έχει τεθεί για κάποιο 
χρονικό διάστημα σε καθεστώς θετής φροντίδας105. Παρόμοια είναι και τα 
δεδομένα από τον Καναδά, όπου ο μέσος όρος εγκλεισμών σε ηλικία 19 ετών 

103 Courtney, M.E., Terao, S. & Bost, N., (2004). Midwest Evaluation of the Adult 
Functioning of Former Foster Youth: Conditions of the Youth Preparing to Leave 
State Care. Chicago: Chapin Hall Center for Children at the University of Chicago.
104 Στο ίδιο
105 Doyle, J.J., Jr., (2008). "Child Protection and Adult Crime: Using Investigator 
Assignment to Estimate Causal E> ects of Foster Care", Journal of Political Economy, 
116 (4): 746–70.
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είναι παραπάνω από διπλάσιος για αυτούς που έχουν υποβληθεί για κάποιο 
χρονικό διάστημα σε θετή φροντίδα, σε σχέση με τους υπολοίπους106.

Αναφορικά με τις έρευνες σε άτομα που έχουν τεθεί σε περιβάλλον 
θετής φροντίδας οι Courtney et. al.107, αναλύοντας τα δεδομένα της μελέ-
της «Midwest Evaluation of the Adult Functioning of Former Foster Youth 
(Midwest Study)» διαπίστωσαν ότι νέοι που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη 
σε καθεστώς ανάδοχης φροντίδας αναφέρουν σε ποσοστό περίπου 50% ότι 
έχουν ιστορικό συλλήψεων και έχουν καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα. 
Μεταγενέστερη έρευνα108 επίσης επιβεβαίωσε την ύπαρξη υψηλότερων πο-
σοστών εφηβικής παραβατικότητας σε παιδιά που έχουν τεθεί σε ανάδοχη 
φροντίδα. Ως προς τη σχέση ιδρύματος, ανάδοχης οικογένειας και ενήλικης 
εγκληματικότητας σύμφωνα με τα πορίσματα του Doyle109, που συνέκρινε 
παιδιά που τέθηκαν σε ανάδοχη φροντίδα, με παιδιά που δεν απομακρύν-
θηκαν από την οικογενειακή εστία. Τα παιδιά της πρώτης ομάδας εμφάνιζαν 
αυξημένα ποσοστά συλλήψεων, μέχρι την ηλικία των 31 ετών, σε σχέση με 
τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, που δεν είχαν απομακρυνθεί από το σπίτι 
τους. Επίσης, αξιολογώντας τη σχέση ανάδοχης οικογένειας και ενήλικης 
εγκληματικότητας, οι Lindquist & Sanatavirta110 (2014) διαπίστωσαν ότι οι 
περιπτώσεις ανδρών που έχουν ανατεθεί σε καθεστώς ανάδοχης φροντίδας 
σε ηλικία 13 έως 18 ετών, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότη-
τας, κατά την ενήλικη ζωή.

Αναφορικά με τους λόγους που διαμεσολαβούν μεταξύ τοποθέτησης 
σε ανάδοχη οικογένεια και εγκληματικότητας, οι ερευνητές αναφέρουν τη 
διατάραξη που προκαλείται στους οικογενειακούς δεσμούς από την εισα-
γωγή στο ίδρυμα, καθώς κάποια παιδιά βιώνουν την απομάκρυνση από την 
οικογένεια ως απόρριψη ή ως απώλεια. Επίσης, επισημαίνουν τις ελλιπείς 
δεξιότητες των ανάδοχων οικογενειών να διαχειριστούν ένα παιδί που ήδη 
αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά συμπεριφορικά προβλήματα111. 

ii. Συμπεράσματα

Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν είναι μέρος των πορισμάτων της έρευνας 
«Η πρόληψη της υποτροπής με βάση τo βίωμα και τις αντιλήψεις αποφυ-
λακισμένων: Εμπειρικά δεδομένα – Κατευθύνσεις για την αντεγκληματική 

106 Lindquist, M.J. and Santavirta, T., (2014). "Does placing children in foster care 
increase their adult criminality?", Labour Econ.;31:72–83
107 Courtney, M.E., Terao, S. & Bost, N., (2004). ό.π.
108 Doyle, J. J., Jr., (2007). "Child Protection and Child Outcomes: Measuring the 
E! ects of Foster Care", American Economic Review, 97 (5): 1583–610.
109 Doyle, J.J. Jr., (2008). ό.π.
110 Lindquist, M.J. & Santavirta, T. (2014). ό.π.
111 Στο ίδιο
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πολιτική και την κοινωνική επανένταξη». Η έρευνα διεξήχθη με σκοπό τη 
διερεύνηση της διαδικασίας της κοινωνικής επανένταξης και της πρόληψης 
της υποτροπής μέσα από τα βιώματα και τις εμπειρίες αποφυλακισθέντων οι 
οποίοι, κατά τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας ή κατά το παρελθόν, έχουν 
λάβει υπηρεσίες επανένταξης. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 40 συμ-
μετέχοντες, άνδρες και γυναίκες, εκ των οποίων οι 22, όπως προκύπτει από 
τις αναφορές τους, είναι υπότροποι. Για τη συλλογή των δεδομένων επι-
λέχθηκε η μέθοδος της συνέντευξης ιστοριών ζωής. Κατά τη διάρκεια των 
συνεντεύξεων, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αφηγηθούν, εκκινώντας από 
την παιδική τους ηλικία, την πορεία της ζωής τους, μέχρι σήμερα. Στη συνέ-
χεια, η ταξινόμηση και η κωδικοποίηση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 
με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. 

Κατά την ανάλυση της περιόδου της παιδικής ηλικίας προέκυψαν συ-
νολικά 30 θεματικές, που αποτελούνται από κύριες και επιμέρους ενότητες. 
Τα θέματα που αναδύθηκαν, κατά την ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση του 
υλικού, αναφέρονται κυρίως σε βιώματα και εμπειρίες των αποφυλακισθέ-
ντων από εκείνη την περίοδο της ζωής τους. Πρόκειται για βιώματα κοινά 
στις περιγραφές των συνεντευξιαζόμενων, τα οποία, παρουσιάζονται ανε-
ξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους, όπως για παράδειγμα, στις περι-
πτώσεις αναφορών κακοποίησης.

Οι περιορισμοί που επισημαίνονται στη μεθοδολογία της έρευνας ανα-
φέρονται στους γενικότερους περιορισμούς που διέπουν την ανάλυση του 
υλικού στην ποιοτική έρευνα112. Ο σημαντικότερος περιορισμός αναφέρεται 
στην υποκειμενικότητα των ερευνητών, κατά τη νοηματική κατηγοριοποί-
ηση του υλικού. Μειονέκτημα που αντισταθμίστηκε ωστόσο, από την ανά-
λυση των δεδομένων από περισσότερους ερευνητές, παρέχοντας έτσι τη 
δυνατότητα για επαλήθευση των κατηγοριών που προέκυψαν. Ειδικότερα, 
διεξήχθησαν δυο παράλληλες αναλύσεις του υλικού που συλλέχθηκε για την 
περίοδο της παιδικής ηλικίας, μία για το σύνολο των συμμετεχόντων και μία 
για τις περιπτώσεις των καταγεγραμμένων ως υπότροπων. Οι 6 θεματικές 
που αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη: «Κακή οικονομική κατάσταση», 
«χαμηλές σχολικές επιδόσεις», «κακοποίηση», «ανεπάρκεια στην παροχή 
φροντίδας», «βία μεταξύ των γονέων» και «ίδρυμα-ανάδοχες οικογένειες», 
προέκυψαν από την ανάλυση του συνόλου του υλικού και υπάγονται στις 
ευρύτερες εννοιολογικές κατηγορίες που προέκυψαν και αναφέρονται στο 
χαμηλό κοινωνικό status της οικογένειας καταγωγής, στην ύπαρξη δυσλει-
τουργικού οικογενειακού περιβάλλοντος, στην έλλειψη προσαρμογής στο 
σχολικό περιβάλλον, στην παρουσία παρεκκλινουσών φιλικών συναναστρο-

112 Κυριαζή, Ν., (2011). Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και 
των τεχνικών. Αθήνα: Πεδίο
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φών και στη χρήση ουσιών. Πρόκειται για κατηγορίες που παρουσιάζουν συ-
νάφεια με τις αντίστοιχες κατηγορίες οι οποίες εντοπίστηκαν σε παράλληλη 
ανάλυση των δεδομένων αναφορικά με τους εντοπιζόμενους παράγοντες 
«διακινδύνευσης», κατά την ανηλικότητα και το φαινόμενο της υποτροπής, 
που διενεργήθηκε στις περιπτώσεις καταγεγραμμένων υπότροπων113. 

Επίσης, κατά τη σύσταση των κατηγοριών, έμφαση δόθηκε στα βιώ-
ματα, «περιστατικά ζωής» (εγκατάλειψη του σχολείου, απώλεια γονέα, 
διαζύγιο γονέων, χρήση ουσιών), γεγονότα - συμβάντα, που επέλεξαν να 
εντάξουν οι ερωτώμενοι στις αφηγήσεις τους. Μέσω της επιλεκτικής ανα-
φοράς βιωμένων γεγονότων της παιδικής ηλικίας πραγματοποιείται από 
τους συνεντευξιαζόμενους, στο πλαίσιο της εξιστόρησης της διαδρομής του 
βίου τους, μια συσχέτιση των γεγονότων αυτών με τις μετέπειτα εμπειρίες 
εμπλοκής στην παραβατικότητα ή στην εγκληματικότητα, κατά την ενήλική 
ζωή. Πρόκειται για παράγοντες που στην πλειοψηφία τους έχουν επισημαν-
θεί από την ερευνητική βιβλιογραφία ως προς τη σχέση τους με την αντι-
κοινωνική ή παραβατική συμπεριφορά, κατά την ανηλικότητα, την ενήλικη 
ζωή, αλλά και, με το φαινόμενο της υποτροπής. 

Η προστιθέμενη αξία της παρούσας ανάλυσης έγκειται στη μέθοδο που 
εφαρμόστηκε για την άντληση των πληροφοριών, στις ιστορίες ζωής που 
προσφέρουν πλούσιες σε περιεχόμενο περιγραφές. Τα σχόλια των ερωτώ-
μενων χρησιμοποιούνται αυτούσια για τη σύσταση των κατηγοριών, προ-
σφέροντας τη δυνατότητα για μια σε βάθος ανάλυση του κάθε παράγοντα. 
Από τα πορίσματα της έρευνας επισημαίνεται η αθροιστική λειτουργία των 
παραγόντων «διακινδύνευσης» που εντοπίζονται, κατά την ανηλικότητα, 
την έναρξη, αλλά και την εξέλιξη, της παραβατικής συμπεριφοράς σε βά-
θος χρόνου. Παράλληλα, οι αυθόρμητες περιγραφές αποτελούν πρόσφορο 
έδαφος για τον τρόπο που τα αναδυόμενα θέματα σε κάθε περίπτωση συν-
δέονται, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μελέτης ενός ευρέος φάσματος πα-
ραγόντων «διακινδύνευσης» στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας. 

113 Τα εν λόγω πορίσματα, δεν παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη. Για τα 
πορίσματα της ανάλυσης για τις περιπτώσεις των καταγεγραμμένων υπότροπων 
βλέπε Ζαραφωνίτου, Χρ., (Επιστ. Υπεύθυνη), Κοντοπούλου, Ε., Πανάγος, Κ., Ανίτση, 
Ε., Λεμπέση, Μ., (2019). ό.π. ) Εμπειρική διερεύνηση της υποτροπής στο πλαίσιο 
του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, για την ποιοτική επανένταξη των αποφυλακισμένων: 
ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις.
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∆ρ. Φωτεινή Μηλιώνη, Διευθύντρια ΕΠΑΝΟΔΟΥ (Επιστ. Υπεύθυνη)
Έλλη Ανίτση, Υπ. ∆ρ. Εγκληµατολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου

Μάρθα Λεµπέση, Υπ. ∆ρ. Εγκληµατολογίας ΕΚΠΑ

...Είμαι γυναίκα.
Ο άλλος άνθρωπος.
Ο ίδιος άνθρωπος... 

Μ. Δημητρούκα 

Περίληψη

Οι νεαρές και ανήλικες κρατούμενες αποτελούν μια μικρή μειονότητα, τόσο 
σε σχέση με το σύνολο και του γενικού εγκάθειρκτου πληθυσμού, όσο και 
του πληθυσμού των ενήλικων γυναικών υπό κράτηση. Ο μικρός αριθμός 
τους έχει ως συνέπεια, να μην λειτουργούν ειδικά καταστήματα κράτησης 
για ανήλικες και νεαρές γυναίκες. Λόγω του μικρού τους ποσοστού, πολύ 
συχνά στα σωφρονιστικά συστήματα, δεν προβλέπονται κατάλληλες, για 
την ηλικία τους, συνθήκες κράτησης και δεν παρέχονται τα ανάλογα εκ-
παιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα, ούτε δραστηριότητες που ται-
ριάζουν στον βαθμό ανάπτυξής τους. Παρ’ όλα αυτά, οι ανάγκες τους δεν 
πρέπει να παραγνωρίζονται και πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα τελευταία 
χρόνια, ο πληθυσμός τους παρουσιάζει τάσεις ανόδου. Προς αυτήν την κα-
τεύθυνση, σημαντική κρίνεται τόσο η εμπειρική διερεύνηση για την απο-
τύπωση του προφίλ, καθώς και των αναγκών των ανηλίκων και νεαρών 
κρατούμενων γυναικών, όσο και η καταγραφή των πρακτικών που εφαρμό-
ζονται διεθνώς. Τα δεδομένα, που παρουσιάζονται στην παρούσα εισήγηση, 
προέκυψαν στο πλαίσιο της έρευνας «Παρεμβάσεις για την προώθηση της 
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ισότητας των φύλων και τη ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελμα-
τική επανένταξη και προσαρμογή των κρατούμενων και αποφυλακισμένων 
γυναικών». Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία τριών 
φορέων: του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 
Φύλων(Γ.Γ.Ι.Φ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) 
υπό την επιστημονική εποπτεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.

Abstract 

Young female prisoners and minors are a small minority in comparison 
to the total prison population and the population of female prisoners. 
! e consequence of this small percentage is that Greece, does not operate 
Treatment Institutes for Minor Women or Special Detention Premises for 
Young Women. Furthermore, the current detention premises may not o" er 
appropriate education and therapeutic programmes, tailored to the age 
and level of development of the speci# c population. Despite their small 
percentage, the needs of the minor and young women detainees, should be 
recognized and treated appropriately. Moreover, an increase is observed on 
the prison population of minor and young women. Towards this direction, 
it is considered important to investigate the pro# le and the speci# c needs of 
this population, through empirical research and also to record the existing 
practices on an international level. ! e data presented here, derived in 
the context of the research “Interventions for the promotion of equality 
and psychosocial, familial and vocational reintegration and adjustment of 
women prisoners and ex-prisoners”. ! e research was conducted with the 
collaboration of three organizations: EPANODOS P.L.E, under the auspice 
of the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights, Research Center 
for Gender Equality (KETHI) and General Secretariat for Gender Equality, 
under the Scienti# c Supervision of EPANODOS.

O ι νεαρές γυναίκες κρατούμενες στη σωφρονιστική πραγματικότητα 
αποτελούν μία πολύ μικρή μειονότητα, η οποία όμως χρειάζεται ειδική 

μεταχείριση τόσο εξαιτίας της ανηλικότητάς τους, όσο εξαιτίας του γονεϊ-
κού τους ρόλου. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους, τα νεαρά κρατούμενα κο-
ρίτσια συνήθως είναι μητέρες και μάλιστα, περισσότερων τους ενός παιδιών. 

Για τον λόγο αυτόν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα συστήνουν τη μη 
κράτηση των νεαρών. Κοινή βασική πρόβλεψη πολλών διεθνών κανόνων 
για την κράτηση είναι ότι η στέρηση της ελευθερίας πρέπει να αποτελεί το 
έσχατο μέτρο και σύμφωνα με διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. 
Επιπλέον, οι διεθνείς κανόνες τονίζουν ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται 

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   104 6/12/2019   12:51:51 μμ



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 105

στους κρατούμενους πρέπει να είναι απολύτως αναγκαίοι και ανάλογοι και 
η κράτηση πρέπει να γίνεται έτσι, ώστε να διευκολύνεται η κοινωνική επα-
νένταξη. Οι περισσότεροι κανόνες και ειδικότερα, οι Κανόνες της Μπαν-
γκόκ περιλαμβάνουν λεπτομερείς διατάξεις, σχετικά με τις συνθήκες κρά-
τησης, τους όρους φυλάκισης, την υγιεινή, τη διατροφή των κρατουμένων, 
τη νομική τους κάλυψη, την επαφή με τον έξω κόσμο, την εκπαίδευση, την 
εργασία, αλλά και την αναψυχή τους, καθώς και πολλές άλλες λεπτομέρειες 
της ζωής στη φυλακή1.

Στις ευρωπαϊκές χώρες, δεν προβλέπεται στον ίδιο βαθμό, ούτε εφαρμό-
ζεται σε όλες, η χρήση εναλλακτικών ποινών για τις κρατούμενες γυναίκες. 
Η χρήση μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων, ως εναλλακτική λύση στην 
κράτηση είναι σημαντική, τόσο ως μέσο για τη μείωση του υπερπληθυσμού 
των φυλακών, όσο και ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της κοινωνικής επα-
νένταξης των καταδικασθεισών γυναικών και, συνεπώς, για τη μείωση της 
υποτροπής σε εκ νέου παραβατική συμπεριφορά. Ορισμένες χώρες, όπως η 
Σουηδία, η Γερμανία, η Ολλανδία κάνουν ευρεία χρήση των εξωϊδρυματικών 
ποινών, όπως η απόλυση υπό όρους, η ηλεκτρονική επιτήρηση, η ημιελεύθε-
ρη δαβίωση, η επιβολή προστίμων, η κοινωνική εργασία. Όπου έχουν εφαρ-
μοσθεί, παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των κρατουμένων γυναικών2. 
Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι τέτοια θετικά αποτελέσματα προκύπτουν 
μόνο, όταν η χρήση εναλλακτικών μεθόδων για την κράτηση αποτελεί μέ-
ρος μιας ευρύτερης στρατηγικής μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων 
και πολιτικών αποποινικοποίησης.

Οι ανήλικες κρατούμενες αποτελούν μια μικρή μειονότητα σε σχέση με 
το σύνολο και του γενικού πληθυσμού των κρατουμένων και του πληθυ-
σμού των ενήλικων γυναικών υπό κράτηση. Ο μικρός αριθμός τους έχει ως 
συνέπεια, να μην λειτουργούν ειδικά καταστήματα κράτησης για ανήλικες 
και νεαρές γυναίκες. Συνήθως κρατούνται χωριστά από τις ενήλικες, σε δι-
αφορετικές πτέρυγες γυναικείων φυλακών ή σε πτέρυγες κράτησης γυναι-
κών σε ανδρικά σωφρονιστικά ιδρύματα. Λόγω του μικρού τους ποσοστού, 
πολύ συχνά στα σωφρονιστικά συστήματα, δεν προβλέπονται κατάλληλες 
για την ηλικία τους συνθήκες κράτησης και δεν παρέχονται τα ανάλογα 
εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα, ούτε δραστηριότητες που ται-
ριάζουν στον βαθμό ανάπτυξής τους. Έχουν πολύ περιορισμένες ευκαιρίες 

1 European Parliament –! ink Tank (2017), Prison Conditions in the Member States: 
Selected European Standards and Best Practices. Διαθέσιμο στο: http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583113/IPOL_BRI(2017)583113_EN.pdf
2 Μηλιώνη, Φ. (2011), Πολιτικές για την κρατούμενη και αποφυλακισμένη γυναίκα, 
παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική, Κοινωνία, Έγκλημα, Έθελοντισμός, Τμήμα 
Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών – Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών 
Ερευνών, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.
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κοινωνικής επανένταξης και λείπει η οπτική του φύλου στα προγράμματα 
ψυχοκοινωνικής στήριξης3.

Παρ’ όλα αυτά, οι ανάγκες τους δεν πρέπει να παραγνωρίζονται και 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα τελευταία χρόνια, ο πληθυσμός τους δεί-
χνει τάσεις ανόδου. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κράτησης, οι ανήλικες 
πρέπει να κρατούνται ξεχωριστά από τις ενήλικες και επιπλέον σε ξεχωρι-
στές πτέρυγες από τις κρατούμενες με βαριές ποινές. Επίσης, οι ανήλικες 
κρατούμενες, πολύ συχνά, καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήμα-
τα με τις ενήλικες, καθώς και αυτές, πολλές φορές, προέρχονται από αντί-
στοιχα με τις ενήλικες κοινωνικά πλαίσια. είναι μητέρες και οι μόνες που 
φροντίζουν τα παιδιά τους ή έχουν υποστεί βία στην παιδική τους ηλικία. 
Είναι πολύ περιορισμένες οι έρευνες που αφορούν τις υγειονομικές ανάγκες 
αυτών των κοριτσιών, σχετικά με την αναπαραγωγική τους υγεία, τη ψυχι-
κή τους υγεία, τη χρήση ουσιών. Από μελέτες προκύπτει, εντούτοις, ότι οι 
ανήλικες και νεαρές κρατούμενες ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για 
μετάδοση του ιού HIV4. 

Ο Ποινικός μας Κώδικας προβλέπει ως έσχατο μέσο την κράτηση των 
ανηλίκων, ορίζοντας ότι το αναμορφωτικό μέτρο του άρθρου 11 παρ. 1 περ. 
ιβ΄ επιβάλλεται μόνο για την πράξη, την οποία αν τελούσε ανήλικος θα 
ήταν κακούργημα. Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη μεταχείριση για τις νεαρές 
κρατούμενες οι οποίες είναι ελάχιστες στον αριθμό. Σε αυτό το μήκος κύμα-
τος κινούνται τόσο η Σύμβαση των Η.Ε για τα δικαιώματα του Παιδιού, όσο 
και οι κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες του ΟΗΕ που υπογραμμίζουν 
τη σημασία που έχει η αντιμετώπιση του συμφέροντος του παιδιού, κατά 
την καταδίκη των γονέων και πρωτοβάθμιων φροντιστών. Σε άλλες χώρες, 
όπως Αγγλία, Ουαλία, διεξάγονται έρευνες με θέμα τη σχέση συμφέροντος 
του παιδιού και της καταδίκης των γονέων.

Τα δεδομένα, που παρουσιάζονται στην παρούσα εισήγηση, προέκυ-
ψαν στο πλαίσιο της έρευνας «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων και τη ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανέ-
νταξη και προσαρμογή των κρατούμενων και αποφυλακισμένων γυναικών»5. 

3 Πιτσελά Α. (2016), Γυναίκες στις ελληνικές φυλακές, Crime in Crisis, Τιμητικός 
Τόμος Νέστορα Κουράκη.
4 United Nations O#  ce on Drugs and Crime (2009), Women’s health in prison. 
Correcting gender inequity in prison health. Διαθέσιμο στο: https://www.unodc.org/
documents/hiv-aids/WHO_EURO_UNODC_2009_Womens_health_in_prison_
correcting_gender_inequity-EN.pdf
5 Για αναλυτική παρουσίαση της έρευνας και των αποτελεσμάτων Βλέπε Μηλιώνη, 
Φ. (επιμ.), (2018). Έρευνα με θέμα «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων και τη ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη 
και προσαρμογή των κρατούμενων και αποφυλακισμένων γυναικών», Αθήνα: 
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Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία τριών φορέων: 
του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύ-
λων(Γ.Γ.Ι.Φ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) υπό 
την επιστημονική εποπτεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Την επιστημονική επίβλε-
ψη της έρευνας είχε η Φωτεινή Μηλιώνη, Δ. Ν., Διευθύντρια του Ν.Π.Ι.Δ. 
ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν (με αλφαβητική σειρά) 
οι ερευνήτριες Έλλη Ανίτση, Μάρθα Λεμπέση και Μυρτώ Χατζήνα.

Ως προς το αντικείμενο και τους σκοπούς της, η παρούσα έρευνα επι-
χείρησε να διερευνήσει το προφίλ του πληθυσμού των γυναικών που έχει 
εμπλακεί με το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, καθώς επίσης και 
τις στάσεις και τις απόψεις τους αναφορικά με την επανένταξή τους, στοχεύ-
οντας, παράλληλα, στην υποβολή προτάσεων για την ένταξη της ισότητας 
των φύλων στη σωφρονιστική μεταχείριση και τη μετασωφρονιστική αρωγή 
των αποφυλακισμένων γυναικών. Στην παρούσα έρευνα ως «επανένταξη» 
ορίζεται το συνεχές από την κράτηση έως την ομαλή μετάβαση στο κοινωνι-
κό γίγνεσθαι6. Η επανένταξη προσεγγίζεται μέσα από τρεις αλληλένδετες δι-
αστάσεις: Τη ψυχοκοινωνική, την οικογενειακή και την επαγγελματική επα-
νένταξη (που ουσιαστικά συνθέτουν την έννοια της, καθώς διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο, για την αποχή από την εγκληματική δραστηριότητα και 
την προσαρμογή στα δεδομένα της υπάρχουσας κοινωνίας). Οι τρεις διαστά-
σεις της επανένταξης εξετάζονται σε δυο φάσεις της ζωής μιας γυναίκας που 
έχει εμπλακεί με το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης: (α) Στη 
ζωή μέσα στη φυλακή και (β) στη ζωή, μετά την αποφυλάκιση. Κάθε διάστα-
ση (ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και εκπαιδευτική-εργασιακή) της επανέ-
νταξης αναλύεται σε τρεις χρόνους: (α) Παρελθόν, (β) παρόν και (γ) μέλλον.

Για τις ανάγκες της έρευνας σχεδιάστηκαν δυο οδηγοί συνέντευξης, 
ένας για κάθε ομάδα στόχου (κρατούμενες και αποφυλακισμένες). Ως προς 
τη μορφή των ερωτήσεων επιλέχθηκε ο συνδυασμός κλειστών και ανοιχτών 
ερωτήσεων. Και στις δυο περιπτώσεις τηρήθηκε η ίδια δομή και κάθε οδηγός 
περιελάβανε έξι ενότητες: (1)Ατομικά στοιχεία, (2) ψυχοκοινωνική επανέ-
νταξη, (3) οικογενειακή επανένταξη, (4) ποινικό ιστορικό, (5) εκπαιδευτική 

ΕΠΑΝΟΔΟΣ, Κ.Ε.Θ.Ι., Γ.Γ.Ι.Φ
6 UNMANUAL. Επίσης, όπως έδειξε έρευνα που διεξήχθη πρόσφατα σε 
αποφυλακισμένες, εξυπηρετούμενες του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», οι ίδιες οι 
γυναίκες «ορίζουν την επανένταξη ως μια διαδικασία προσωπικής επιλογής και 
ωρίμανσης. Διαδικασία που ξεκινά μέσα από τη φυλακή και συνεχίζεται έξω από 
αυτήν (..) που αποτελείται από αλλαγές στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο ζωής, στο 
τι αξιώνουν (..). Πέρα από τις εσωτερικές διεργασίες που συνεπάγεται, πρακτικά η 
διαδικασία αυτή μεταφράζεται σε θέληση για απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
νέων εμπειριών.» (σ.112) Ανίτση, Ε., (2017). Σχέση ποινής και τιμωρίας: Διερεύνηση 
στάσεων αποφυλακισθέντων (Διπλωματική), Αθήνα: Παντειον Πανεπιστήμιο
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-επαγγελματική επανένταξη και (6) προσωπικοί στόχοι ή προσδοκίες, μετά 
τη φυλακή (για την περίπτωση των κρατούμενων). Κατά τη δημιουργία του 
οδηγού συνέντευξης, χρησιμοποιήθηκαν σύντομες ερωτήσεις, οι διατυπώ-
σεις έγιναν με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δυσκολίες στην 
κατανόηση, λόγω της ανομοιογένειας και των γλωσσικών περιορισμών του 
δείγματος και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, στη διατύπωση των ερωτήσεων, 
ώστε να διέπονται από σεβασμό και διακριτικότητα προς τις συμμετέχου-
σες. Παράλληλα με τους οδηγούς, καταρτίστηκαν και τα έντυπα συγκατά-
θεσης στην έρευνα. 

Η διεξαγωγή του εμπειρικού μέρους πραγματοποιήθηκε το χρονικό δι-
άστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου (2018), στα καταστήματα κράτησης Γυναικών 
Κορυδαλλού και Γυναικών Ελεώνα Θήβας, στα τμήματα γυναικών των  Κ.Κ. 
Θεσσαλονίκης και Νεάπολης, στο Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ και, στον Σύλλογο 
Επανένταξης Αποφυλακισμένων «Ονήσιμος». Η συλλογή του υλικού έγινε 
από την ερευνητική ομάδα, με συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο (για το 
98% των περιπτώσεων). Η διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων με τις 
κρατούμενες ξεκίνησε, μετά από έγκριση της σχετικής άδειας από τη Γε-
νική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατόπιν ξεκίνησαν οι ενέργειες 
ενημέρωσης των κρατούμενων που συμπεριλάμβαναν γραπτή και προφο-
ρική ενημέρωση των κοινωνικών υπηρεσιών των καταστημάτων κράτησης, 
καθώς επίσης και πρόσκληση των κρατουμένων μέσω αφίσας -πρόσκλησης 
για συμμετοχή στην έρευνα που αναρτήθηκε και στα τέσσερα Κ.Κ. Στη συ-
νέχεια, ακολούθησαν επισκέψεις στα τρία Κ.Κ. Τις ημέρες διεξαγωγής των 
συνεντεύξεων η κοινωνική υπηρεσία καλούσε τις κρατούμενες που είχαν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον, για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Για τη διενέργεια 
των συνεντεύξεων, τα Κ.Κ. είχαν παραχωρήσει ειδικούς χώρους, όπως τη 
βιβλιοθήκη στο Κ.Κ. Κορυδαλλού, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Κ.Κ. 
Γυναικών Ελαιώνα-Θηβών και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Κ.Κ. 
Διαβατών Θες/νίκης.

Οι συνεντεύξεις ξεκινούσαν με την ενημέρωση των κρατούμενων για 
την ταυτότητα των φορέων, το πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας και τους 
σκοπούς της. Κατόπιν, οι ερευνήτριες προέτρεπαν τις συμμετέχουσες να 
διαβάσουν και σε περίπτωση που συμφωνούν να υπογράψουν το έντυπο συ-
ναίνεσης (ή διάβαζαν οι ίδιες το έντυπο όπου αυτό κρίνονταν απαραίτητο). 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι ερευνήτριες ενθάρρυναν τις συμμετέ-
χουσες να απαντήσουν τονίζοντας, παράλληλα,τον προαιρετικό χαρακτή-
ρα της διαδικασίας. Η μετάβαση από τη μια ενότητα στην άλλη συνοδεύ-
ονταν από σύντομη περιγραφή των ερωτήσεων που θα ακολουθούσαν7. Ο 

7 Κυριαζή, (2011). Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και 
των τεχνικών. Αθήνα: Πεδίο. 
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χρόνος διεξαγωγής της κάθε συνέντευξης ποίκιλε από 30’ έως 60’ περίπου 
λεπτά, ανάλογα με την κρατούμενη. Στο τέλος της κάθε συνάντησης, οι 
ερευνήτριες χορηγούσαν στις κρατούμενες ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για 
τις υπηρεσίες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και κάρτα με τα στοιχεία επικοινωνίας του 
φορέα. Σε γενικές γραμμές οι ερωτώμενες ήταν συνεργάσιμες και η εμπειρία 
συμμετοχής στη συνέντευξη αξιολογούνταν ως μια θετική εμπειρία8.

1. Χαρακτηριστικά των ανηλίκων και νεαρών κρατουμένων 

γυναικών.

Από τις 135 γυναίκες ερωτηθείσες, οι 7 είναι ανήλικες και νεαρές κρατούμε-
νες (14 έως 21 ετών, κατά δήλωσή τους). Από τις 7 ερωτηθείσες, οι 6 ανα-
φέρουν ότι είναι μητέρες ανήλικων παιδιών. Ειδικότερα, οι 4 έχουν από ένα 
παιδί και οι δυο είναι τρίτεκνες -πολύτεκνες. Ως προς την εθνικότητά τους, 
οι 4 είναι ημεδαπές και οι 3 αλλοδαπές. Επίσης, αναφορικά με το ποινικό 
τους ιστορικό, οι 6 δηλώνουν ότι είναι κατάδικες. Μάλιστα, σύμφωνα με 
τις απαντήσεις τους, οι περισσότερες κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί 
για εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικές 
ουσίες (εμπορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με αυτόν τον σκοπό 
είτε για κατοχή, είτε για χρήση, είτε για διακίνηση). Αξίζει να σημειωθεί ότι 
μία εξ αυτών είναι υπότροπη και στην ερώτησή των ερευνητριών, αν είναι 
η πρώτη φορά που βρίσκεται στη φυλακή, απάντησε ότι έχει καταδικαστεί 
και, στο παρελθόν και έχει βρεθεί ξανά στη φυλακή και μάλιστα, για τη διά-
πραξη άλλου αδικήματος. 

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, 2 δηλώνουν ότι δεν έχουν 
κάποια σχολική μόρφωση, 3 ότι έχουν φοιτήσει σε κάποιες του Δημοτικού, 
1 ότι έχει φοιτήσει σε κάποιες τάξεις του Γυμνασίου και 1 ότι είναι φοιτήτρια 
ΑΕΙ. Δυο από αυτές παρακολουθούν δραστηριότητες εντός της φυλακής, 
ενώ περιγράφουν την εμπειρία τους με αρκετά θετικό τρόπο. Χαρακτηρι-
στικά περιγράφουν: «Μου αρέσει η δασκάλα είναι πολύ καλή. Μου αρέσει η 
επικοινωνία μέσα στο μάθημα. Μου αρέσει που μαθαίνω να μιλάω με ωραίο 
τρόπο», «Περνάει ο χρόνος μου ευχάριστα και δεν σκέφτομαι τίποτα».

Ως προς τις μητέρες, τα βασικά τους προβλήματα εντός της φυλακής 
δεν διαφέρουν από αυτά που περιγράφουν οι άλλες μητέρες και συγκε-
ντρώνονται γύρω από την έλλειψη των ανήλικων παιδιών και τη συναι-
σθηματική αναστάτωση που προκαλείται από αυτή την έλλειψη: «Δεν έχω 

8 Αναλυτικά για τα ζητήματα δεοντολογίας της έρευνας βλέπε Ανίτση, Ε., (2018). 
Μεθοδολογικά ζητήματα της έρευνας στο (Φ. Μηλιώνη επιμ.) Έρευνα με θέμα 
«Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη ψυχοκοινωνική, 
οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατούμενων και 
αποφυλακισμένων γυναικών». Αθήνα: ΕΠΑΝΟΔΟΣ, Κ.Ε.Θ.Ι., Γ.Γ.Ι.Φ
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κανέναν να έρθει να μου φέρει το παιδί μου», «Κλαίω γιατί μου λείπει το 
παιδί μου», «Δεν θέλω να είμαι σε αυτή τη φυλακή (…) Δεν μπορώ να επι-
κοινωνήσω με τα παιδιά μου και δεν έχω επισκεπτήρια», «Δεν μπορώ να τα 
δω και στεναχωριέμαι πολύ, ξέρω ότι το παιδί μου ήταν στο νοσοκομείο και 
δεν μπορούσα να το δω…κόβομαι, κάνω κακό στον εαυτό μου». Ως προς 
την κατάσταση της υγείας τους, 6 από τις 7, δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν 
κάποιο θέμα υγείας. Δυο ανήλικες αναφέρουν ότι αυτό προέκυψε, κατά τον 
εγκλεισμό τους. Δυο λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, για το πρόβλημα 
υγείας τους. Όλες δηλώνουν ότι μπορούν (ή ίσως μπορούν) να απευθυν-
θούν κάπου για τα προβλήματά τους, είτε σε ψυχολόγο, είτε στην κοινωνι-
κή υπηρεσία, ή σε συγκρατούμενες τους.

Οι επιδιώξεις των ανήλικων μητέρων, μετά τη φυλακή, δε διαφέρουν 
από αυτές των άλλων κρατούμενων μητέρων. Τόσο τα όνειρα, όσο και τα 
πρώτα βήματα μετά τη φυλακή, κινούνται γύρω από την επανασύνδεση με 
τα παιδιά και την υπόλοιπη οικογένεια, αλλά και την εξασφάλιση μιας κα-
λύτερης ζωής για τα παιδιά τους: «Να πάω σπίτι μου, να δω το παιδάκι μου, 
τον άντρα μου, την πεθερά μου», «Να δω το παιδί μου. Να έχω δουλειά. Να 
παντρευτώ με τον φίλο μου. Να μην έχω προβλήματα», «Το όνειρό μου είναι 
να εξασφαλίζω ένα καλύτερο μέλλον στο παιδί μου, μακριά από τις παρανο-
μίες και τα ναρκωτικά». 

Αναφορικά με τα προβλήματα στη φυλακή, λόγω της ανηλικότητας, μια 
ερωτώμενη αναφέρει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τα οποία συν-
δέονται με το νεαρό της ηλικίας της και τη χρήση: «Η φυλακή δεν είναι για 
νέους ανθρώπους. Έπρεπε να υπάρχουν εναλλακτικές ποινές όχι, εγκλεισμός. 
Σε κάνει χειρότερο η φυλακή, σε θυμώνει και μπορεί να κάνεις κακό και στον 
εαυτό σου. Επίσης, έχω πρόβλημα εξάρτησης και, στη φυλακή δυσκολεύομαι 
πάρα πολύ». Άλλη ερωτώμενη περιγράφει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα, 
λόγω της συμπεριφοράς των συγκρατούμενων της: «Το «παίζουν» μεγάλες. 
Μαλώνουμε. Με κλέβουνε. Μου φέρονται άσχημα». 

Όλες δηλώνουν ότι μπορούν να απευθυνθούν κάπου για τα προβλήμα-
τά τους, είτε σε ψυχολόγο, είτε στην κοινωνική υπηρεσία, ή σε συγκρατού-
μενες τους. 

Οι σχέσεις με την οικογένεια, κατά τη φυλάκιση, διαμορφώνονται μέσα 
από την τηλεφωνική επικοινωνία και τα επισκεπτήρια που πραγματοποιού-
νται από τα μέλη της οικογένειας. 

Ως προς τις προσδοκίες για την επανασύνδεση με την οικογένειά τους, 
οι περισσότερες θεωρούν ότι δε θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Η 
οικογένεια περιγράφεται ως ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που αποδέχεται την 
κρατούμενη και ανυπομονεί για την επιστροφή της. 

Όμως υπάρχουν και αναφορές σε δυσκολίες, με μία νεαρή ερωτώμενη 
να μιλά για την αδιάφορη στάση της οικογένειας, τον φόβο για το μέλλον, 
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λόγω του εγκλωβισμού της σε μια ξένη χώρα: «Ήρθαν μόνο μία φορά στο 
δικαστήριο και μου βρήκαν δικηγόρο. Τίποτα άλλο […] Είναι δύσκολο που 
είναι μακριά. Φοβάμαι ότι θα με ξεχάσουν. Με στηρίζουν ακόμα όσο μπορούν, 
αλλά φοβάμαι πολύ που είμαι μόνη σε μια ξένη χώρα».

2. Εκπαίδευση των νεαρών κρατουμένων γυναικών

Η εκπαίδευση στις φυλακές είναι ένα από τα στοιχειώδη δικαιώματα των 
κρατουμένων και κάθε Κράτος Δικαίου έχει υποχρέωση σύμφωνα με την 
εσωτερική του νομοθεσία, αλλά και τους διεθνείς κανόνες, να προστα-
τεύει το σύνολο των δικαιωμάτων των εγκλείστων στους οποίους έχει με 
νόμο επιβληθεί περιοριστική της ελευθερίας ποινή, δηλαδή φυλάκιση/κά-
θειρξη. Η σωφρονιστική εκπαίδευση, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, 
παρέχει την απαραίτητη μόρφωση (τυπική και άτυπη) στους ανθρώπους 
που βρίσκονται σε χώρους εγκλεισμού. Στις περισσότερες χώρες της Ευ-
ρώπης, η σημασία της κατάρτισης και της εκπαίδευσης των κρατουμένων 
υπογραμμίζεται από τους αντίστοιχους εθνικούς σωφρονιστικούς κώδικες 
και τους σχετικούς κανονισμούς που διέπουν τη φυλάκιση, την οργάνωση, 
τους σκοπούς και τους στόχους της.9 Επίσης, το δικαίωμα στην εκπαίδευ-
ση των κρατουμένων κατοχυρώνουν και οι Συστάσεις του Συμβουλίου της 
Ευρώπης R (89) 12 για την «Εκπαίδευση στις φυλακές», όπου και τονίζεται 
ότι σε κάθε κρατούμενο/κρατούμενη θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα (όπως ο αλφαβητισμός, η βασική εκπαίδευση, 
η επαγγελματική κατάρτιση κ.α.), τα οποία θα είναι σύμφωνα με τις ικανό-
τητες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες του/της. 

Στην Ελλάδα το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι δικαίωμα για όλους/ες 
και κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα (άρθρο 16 παρ. 4 του Συντάγματος), 
όσο και το Σωφρονιστικό Κώδικα (Ν. 2776/1999 άρθρο 35). Συγκεκριμένα, 
η εκπαίδευση των κρατουμένων αποβλέπει στην απόκτηση ή συμπλήρω-
ση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και στην παρακολούθηση 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.10 Οι πολύχρονες προσπάθειες, 
η εμπλοκή πολλών κρατικών και μη φορέων, για την προώθηση επιτυχημέ-
νων σχεδίων δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης στον χώρο του εγκλει-
σμού στην Ελλάδα οδήγησε στη δημιουργία πραγματικών σχολείων εντός 
της φυλακής, τα γνωστά πια σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Σ.Δ.Ε. Τα Σ.Δ.Ε. 
είναι δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων που λειτουργούν τόσο στην κοινότητα 
όσο και, μέσα στα καταστήματα κράτησης (στην περίπτωση της υπό ανάλυ-
ση έρευνας λειτουργεί Σ.Δ.Ε. στο Κατάστημα της Θήβας).

9 Δημητρούλη, Κ., Θεμελή, Ο. & Ρηγούτσου, Ε., (2006). «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων 
στις Φυλακές. Το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας στη χώρα μας», σ.σ. 199 σε https://
repository.edulll.gr/edulll/retrieve/787/143.pdf
10 Στο ίδιο, σ.σ. 200.
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Αναφορικά με το σχολείο στη φυλακή, 4 ερωτηθείσες νεαρές κρατού-
μενες απάντησαν ότι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει σχολείο 
στη φυλακή, ενώ 3 απάντησαν αρνητικά με τη μία εξ αυτών να τονίζει ότι 
επιθυμεί κάποια στιγμή να ενταχθεί. Αντίστοιχη δυνατότητα παρακολού-
θησης δεν υπάρχει στον Κορυδαλλό, καθώς δεν υπάρχει σχολείο για τις 
κρατούμενες γυναίκες, για το οποίο οι ερωτηθείσες δήλωσαν έντονα τη 
δυσαρέσκειά τους.

 Στο υποερώτημα «Αν μετά τη φυλακή σκοπεύουν να συνεχίσουν το σχο-
λείο», από τις 4 νεαρές κρατούμενες που παρακολουθούν ή έχουν παρακο-
λουθήσει το σχολείο της φυλακής, μόνο μία απάντησε θετικά.

Τέλος, σε σχέση με τα εργαστήρια μέσα στη φυλακή, η πλειονότητα των 
νεαρών ερωτώμενων απάντησαν ότι γνωρίζουν ότι γίνονται εργαστήρια ή 
άλλες δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης στη φυλακή. Στο ερώ-
τημα «Τι είναι αυτό που σας αρέσει στα εργαστήρια;» οι απαντήσεις ήταν 
ενδεικτικές των αναγκών των νεαρών κρατούμενων γυναικών. Ενδεικτικά: 

α) Η εκμάθηση νέων πραγμάτων ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που 
παρακολουθούν τα εργαστήρια. 

β) Ορισμένες απάντησαν ότι τους αρέσει να συμμετέχουν στα εργαστήρια, 
επειδή ήταν αλλοδαπές ή Ρομά που δεν έχουν πάει στο σχολείο, μαθαί-
νουν τη γλώσσα, μαθαίνουν να γράφουν, να διαβάζουν. 

γ) Mε την ανάγκη των γυναικών να «ξεφύγουν» έστω για λίγο, από το πε-
ριβάλλον της φυλακής μέσα από τα εργαστήρια να τονίζεται επανειλημ-
μένως.

Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έγινε 
απολύτως κατανοητή στις ερωτώμενες η έννοια της «επαγγελματικής κα-
τάρτισης» και, γι’ αυτόν τον λόγο οι περισσότερες ονόμαζαν όλες τις δρα-
στηριότητες «Προγράμματα».

3. Οι προβλέψεις του Ελληνικού Σωφρονιστικού Κώδικα 

για τη νεαρή κρατούμενη γυναίκα

Οι γυναίκες αποτελούν σταθερά μια μικρή μειονότητα στο σωφρονιστικό 
σύστημα, μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία κρατουμένων. Το σωφρονιστι-
κό σύστημα απασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με άνδρες. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, την 01.01.2018, σε σύνολο 10.011 κρατουμένων στα Καταστήματα 
Κράτησης της χώρας, οι γυναίκες κρατούμενες ήταν 551, μόλις το 5,5% του 
συνόλου των κρατουμένων.
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Πίνακας 53. Γενικός Στατιστικός Πίνακας Κρατουμένων 

κατά την 1η Ιανουαρίου Εκάστου έτους (2010-2018)

1/1/2010 1/1/2011 1/1/2012 1/1/2017 1/1/2018

Αριθμός 

κρατουμένων
11364 12349 12479 9560 10011

Αριθμός 

ανδρών
10810 11772 11917 9033 9460

Αριθμός 

γυναικών
554 577 562 527 551

Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
σε www.ministryoD ustice.gr

Οι ανήλικες κρατούμενες αποτελούν μια μικρή μειονότητα, σε σχέση 
με το σύνολο και του γενικού πληθυσμού των κρατουμένων και του πληθυ-
σμού των ενήλικων γυναικών υπό κράτηση. Ο μικρός αριθμός τους έχει ως 
συνέπεια να μην λειτουργούν ειδικά καταστήματα κράτησης για ανήλικες 
και νεαρές γυναίκες. Συνήθως κρατούνται χωριστά από τις ενήλικες, σε δι-
αφορετικές πτέρυγες γυναικείων φυλακών ή σε πτέρυγες κράτησης γυναι-
κών σε ανδρικά σωφρονιστικά ιδρύματα. Λόγω του μικρού τους ποσοστού, 
πολύ συχνά στα σωφρονιστικά συστήματα, δεν προβλέπονται κατάλληλες 
για την ηλικία τους συνθήκες κράτησης και δεν παρέχονται τα ανάλογα 
εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα, ούτε δραστηριότητες που ται-
ριάζουν στον βαθμό ανάπτυξής τους11.

Η ιδιαιτερότητα όμως του γυναικείου φύλου επιβάλλει τη διαφορε-
τικότητα στη σωφρονιστική τους μεταχείριση. Η γυναίκα έχει ιδιαίτερες 
ανάγκες που την καθιστούν ευάλωτη σε ορισμένες καταστάσεις, όπως αυτή 
της φυλάκισης. Ο Σωφρονιστικός Κώδικας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πα-
ράγοντα φύλο, έχει συμπεριλάβει ορισμένες ρυθμίσεις που προβλέπουν τη 
διαφορετική μεταχείριση των γυναικών, αν και, στο σύνολο των ρυθμίσε-
ών του αναφέρεται γενικά στους κρατούμενους, άνδρες και γυναίκες χωρίς 
διακρίσεις12. Κανένα κεφάλαιο του Σωφρονιστικού Κώδικα δεν αφιερώνε-
ται αποκλειστικά στις γυναίκες13, παρά τις ομολογουμένως ειδικές ανάγκες 

11 Βλ. Πιτσελά, Α., (2016). ό. π.
12 Μητροσύλη, Μ. & Φρονίμου, Ε. (2008), Οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελμα-
τική επανένταξη ειδικών ομάδων πληθυσμού. Η περίπτωση των γυναικών κρατού-
μενων, ΑΘΗΝΑ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σ.σ. 22. 
13 Σε αντίθεση με την Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων η οποία 
αφιερώνει μια ειδική ενότητα του «Corpus Πρότυπων Κανόνων» στις γυναίκες 
στερημένες της ελευθερίας τους [CPT/Inf/E (2002) 1]. http://www.cpt.coe.int/
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τους όσον αφορά ιδίως τη ρύθμιση θεμάτων εγκυμοσύνης και μητρότητας14, 
αλλά και υγείας και υγιεινής15 και σε ορισμένα μόνο χωρία κάνει λόγο συ-
γκεκριμένα για το γυναικείο φύλο.

Ο Σωφρονιστικός Κώδικας μεριμνά και προβλέπει για τις ανήλικες γυναίκες 
κρατούμενες:

Οι ανήλικες κρατούνται σε χωριστά τμήματα ανήλικων γυναικών σε κατα-
στήματα κράτησης γυναικών ή σε τμήματα κράτησης γυναικών σε καταστή-
ματα κράτησης ανδρών. Ωστόσο, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, προκειμένου 
να συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες και τα συμφέροντά τους16, για να μη 
διακινδυνεύσει η επίτευξη του στόχου της κοινωνικής (επαν)ένταξης17.

Οι ανήλικες κρατούμενες αποτελούν μια πολύ μικρή μειονότητα τόσο 
απέναντι στους άνδρες ομολόγους τους, όσο και σε σύγκριση με τις ενή-
λικες γυναίκες κρατούμενες. Η μειονοτική θέση των ανήλικων κοριτσιών 

lang/grc/grc-standards.pdf. Βλ. επίσης Πιτσελά, Α., (2003). "Διεθνή κείμενα 
σωφρονιστικής πολιτικής". 921 επ.
14 Περιπτώσεις στις οποίες γυναίκες σε εγκυμοσύνη, κατά τη γυναικολογική 
εξέταση, και/ή κατά τον τοκετό, δένονται σε κρεβάτια ή άλλα έπιπλα ή κατ’ 
άλλον τρόπον δένονται σφικτά, είναι πλήρως απαράδεκτες και θα μπορούσαν να 
αξιολογηθούν ως απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση [Απόσπασμα από τη 10η 
ετήσια έκθεση της CPT/Inf (2000) 13, παρ. 27].
15 Η παράλειψη να διαθέσει το Κατάστημα Κράτησης θεμελιωδώς αναγκαία αγαθά 
μπορεί από μόνη της να σημαίνει ταπεινωτική μεταχείριση [Απόσπασμα από την 9η 
ετήσια έκθεση της CPT/Inf (99) 12, παρ. 30]. Επιπλέον, η δυνατότητα πρόσβασης των 
γυναικών, κατά πάντα χρόνο, σε εγκαταστάσεις υγιεινής, όπως και η χορήγηση ειδών 
υγιεινής έχουν εξαιρετική σημασία για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η παράλειψη 
χορήγησης τέτοιων βασικών αναγκών μπορεί από μόνη της να ισοδυναμεί με 
ταπεινωτική μεταχείριση [Απόσπασμα από τη 10η ετήσια έκθεση της CPT/Inf (2000) 
13, παρ. 31].
16 Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
CM/Rec (2012) 5 «Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για το σωφρονιστικό 
προσωπικό» (EuropeanCodeofEthicsforPrisonStaff), το σωφρονιστικό 
προσωπικό πρέπει να είναι ευαίσθητο (sensitive) στις ειδικές ανάγκες των ατόμων, 
όπως ανηλίκων, γυναικών, μειονοτήτων, αλλοδαπών, ηλικιωμένων και αναπήρων, 
καθώς και κάθε άλλου κρατουμένου που μπορεί να είναι ευάλωτος για άλλους 
λόγους, και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους 
(παρ. 19), όπως αναφέρεται σε Πιτσελά, Α.ό.π.
17 Για το δικαίωμα των κρατουμένων εν γένει στην κοινωνική επανένταξη, βλ. 
Πανούση, Γ., (2014). «Η επανένταξη ως δικαίωμα; Στο έργο του ιδίου», Το 
χρονολόγιο ενός εγκληματολόγου. Αθήνα: εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σ.σ. 167 επ. 
Γιοβάνογλου, Σ., (2006). Θεσμικά προβλήματα της κοινωνικής επανένταξης των 
αποφυλακιζομένων. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, σ. 23 επ.
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στο σωφρονιστικό σύστημα οδηγεί σε ακόμη περισσότερες μειονεκτικές 
καταστάσεις σε σύγκριση με τους άνδρες ομολόγους τους και τις ενήλικες 
γυναίκες κρατούμενες. Ειδικά καταστήματα κράτησης για ανήλικες και εν 
γένει για νεαρές γυναίκες δε λειτουργούν (και όχι, μόνο) στη χώρα μας18.

Σημαντικό επίσης είναι ότι στην ελληνική σωφρονιστική πραγματικό-
τητα, δεν έχει θεσμοθετηθεί, ούτε υλοποιείται η χωριστή κράτηση υποδίκων 
και καταδίκων νεαρής ηλικίας (εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας). Ο Σω-
φρονιστικός Κώδικας προβλέπει την κατά κανόνα χωριστή κράτηση των 
κρατουμένων νεαρής ηλικίας από τους λοιπούς κρατουμένους (άρθρο 12 
Σ.Κ.).Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας δε λειτουργεί ειδικό Κατά-
στημα Κράτησης νεαρών γυναικών, ούτε ίδρυμα αγωγής για κορίτσια ως 
αναμορφωτικό μέτρο19. Για τις νεαρές (εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας) 
γυναίκες, δηλαδή τις κρατούμενες που έχουν συμπληρώσει το 15ο, αλλά 
όχι, και το 21ο έτος της ηλικίας τους, δεν υπάρχει κανένα αυτοτελές ειδικό 
Κατάστημα Κράτησης για την έκτιση του ποινικού σωφρονισμού ή περιορι-
σμού σε ειδικό Κατάστημα Κράτησης νέων και ενδεχομένως της φυλάκισης 
ή κάθειρξης που επιβλήθηκε σε βάρος τους κατ’ εφαρμογή των άρθρων 127, 
130, 131 και 133 Π.Κ.20.

4. Προβλήματα για τις νεαρές γυναίκες κρατούμενες

Αν και ο μικρός αριθμός γυναικών κρατουμένων θα μπορούσε να αποτε-
λεί πλεονέκτημα προς όφελός τους σε σχέση με τους άνδρες, παραδόξως 
η υποεκπροσώπηση των γυναικών στη γενική εγκληματικότητα και στον 
έγκλειστο πληθυσμό της χώρας, δεν συνεπάγεται την ευνοϊκότερη μετα-
χείρισή τους από το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης και ειδικότερα το 
Σωφρονιστικό21.

18 Βλ. Πιτσελά, Α., (2016). ό. π.
19 Λειτουργεί μόνο ένα ίδρυμα αγωγής για αγόρια στον Βόλο, στο οποίο μπορούν να 
κρατούνται και άρρενες ανήλικοι κατηγορούμενοι σε περίπτωση παραβίασης των 
μη ιδρυματικών αναμορφωτικών μέτρων που τους επιβλήθηκαν ως περιοριστικοί 
όροι (άρθρου 282, παρ. 2 Κ.Π.Δ., όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4322/2015). Η 
τοποθέτηση του ανηλίκου σε ίδρυμα αγωγής έχει ασφαλώς ως ηπιότερο μέτρο σχέση 
προτεραιότητας έναντι της προσωρινής κράτησης στα ειδικά καταστήματα κράτησης 
νέων ή διαφορετικά διατυπωμένο, η προσωρινή κράτηση στα ειδικά καταστήματα 
κράτησης νέων ως επαχθέστερο μέτρο βρίσκεται σε σχέση επικουρικότητας έναντι 
της τοποθέτησης σε ίδρυμα αγωγής. Βλ. σχετ. Πιτσελά, Α., ό.π.
20 Στο ίδιο.
21 Φρονίμου, Ε. (2000). Γυναίκα και φυλακή: Όψεις της ελληνικής πραγματικότητας. 
Στο Η. Δασκαλάκη, κ.α. (επιμ.), Εγκληματίες και θύματα στο κατώφλι του 21ου 
αιώνα. Αφιέρωμα στη μνήμη Ηλία Δασκαλάκη, 367 επ. 
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Η χώρα μας, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, διαθέτει δύο αυτοτελή κλειστά 
(με μέτρα ασφαλείας και ελέγχου) καταστήματα κράτησης γυναικών, όπου 
και παραμένει η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών κρατουμένων με 
έντονη ηλικιακή, πολιτισμική, ποινική ανομοιογένεια του πληθυσμού. Λόγω 
μάλιστα του σχετικά μικρού αριθμού των καταδικασθεισών σε στερητικές 
της ελευθερίας ποινές και ακόμη μικρότερου αριθμού των προσωρινά κρα-
τούμενων γυναικών υπάρχουν λίγες φυλακές γυναικών, με αποτέλεσμα συ-
χνά οι γυναίκες να παραμένουν σε φυλακές μακριά από τα σπίτια και τις 
οικογένειές τους, γεγονός που εμποδίζει τη διατήρηση και ανάπτυξη των 
οικογενειακών σχέσεων και δεσμών.

Όπως για τις ενήλικες, δεν υπάρχουν, ούτε για τις νεαρές κρατούμενες 
στη χώρα μας μικρής δυναμικότητας Κ.Κ. ενταγμένα στο κοινωνικό, οικο-
νομικό και πολιτιστικό περιβάλλον της τοπικής κοινότητας. Δεν λειτουρ-
γούν, παρά το ρητά κατοχυρωμένο, στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, δικαίωμα των παιδιών να διατηρούν την επαφή με την οικογέ-
νειά τους με επισκέψεις22.

Σημαντικό επίσης, είναι ότι στην ελληνική σωφρονιστική πραγματικότη-
τα, δεν έχει θεσμοθετηθεί, ούτε υλοποιείται η χωριστή κράτηση υποδίκων και 
καταδίκων νεαρής ηλικίας (εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας). Ο Σωφρονι-
στικός Κώδικας προβλέπει την κατά κανόνα χωριστή κράτηση των κρατου-
μένων νεαρής ηλικίας από τους λοιπούς κρατουμένους (άρθρο 12 Σ.Κ.).

Οι ανάγκες όμως των νεαρών κρατουμένων δεν πρέπει να παραγνωρί-
ζονται και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κράτησης, οι ανήλικες πρέπει να 
κρατούνται ξεχωριστά από τις ενήλικες και επιπλέον σε ξεχωριστές πτέρυ-
γες από τις κρατούμενες με βαριές ποινές. Σημαντική είναι όμως η έλλειψη 
στοιχειώδους διαχωρισμού των κρατουμένων, πρόβλημα το οποίο συναντά-
ται στις γυναικείες φυλακές, καθώς εκεί συνυπάρχουν ανήλικες και κρατού-
μενες διαγνωσμένες με κάποια ψυχική διαταραχή (παρά την πρόβλεψη από 
τον νόμο ειδικού ψυχιατρικού τμήματος), με την ανάγκη περίθαλψης των 
τελευταίων να καθιστούν τη φυλακή το πλέον ακατάλληλο χώρο για αυτές.

Επιπλέον, οι ανήλικες κρατούμενες, πολύ συχνά, καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν τα ίδια προβλήματα με τις ενήλικες, καθώς και αυτές πολλές φο-
ρές προέρχονται από αντίστοιχα με τις ενήλικες κοινωνικά περιβάλλοντα, 
είναι μητέρες και οι μόνες που φροντίζουν τα παιδιά τους ή έχουν υποστεί 
βία στην παιδική τους ηλικία. 

Η μειονοτική θέση των ανήλικων κοριτσιών στο σωφρονιστικό σύστη-
μα οδηγεί σε ακόμη περισσότερες μειονεκτικές καταστάσεις σε σύγκριση 
με τους άνδρες ομολόγους τους και τις ενήλικες γυναίκες κρατούμενες. 
Ειδικά καταστήματα κράτησης για ανήλικες και εν γένει για νεαρές γυ-

22 Βλ. σχετ. Πιτσελά, Α., (2016). ό.π.
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ναίκες δε λειτουργούν (και όχι, μόνο) στη χώρα μας23. Επιπλέον, είναι ανέ-
φικτη, προς το παρόν, η κατάλληλη για την ηλικία τους διαμόρφωση του 
σωφρονιστικού συστήματος για τις ανήλικες γυναίκες όσον αφορά προ-
γράμματα εκπαίδευσης, εργασίας, θεραπείας και δραστηριοτήτων για τον 
προσωπικό-ελεύθερο χρόνο τους. Οι ευκαιρίες κοινωνικής (επαν)ένταξης 
συρρικνώνονται, λόγω και της έλλειψης κατάλληλων για την ηλικία τους 
και προσανατολισμένων στο φύλο τους, προγραμμάτων συμβουλευτικής 
και ψυχοκοινωνικής στήριξης24.

Τέλος, ιδιαίτερα μειονεκτική είναι η θέση των νεαρών γυναικών κρα-
τουμένων όσον αφορά τις δυνατότητες σχολικής και επαγγελματικής εκπαί-
δευσης25. Επειδή οι γυναίκες κρατούμενες είναι λίγες σε αριθμό δεν αποτε-
λούν προτεραιότητα στην καθημερινή σωφρονιστική πραγματικότητα (π.χ. 
σχετικά με τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
καθώς και επιμορφωτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηρι-
οτήτων). Τα διάφορα κοινωνικο-παιδαγωγικά προγράμματα και προγράμ-
μα τα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης λειτουργούν σποραδικά 
και αποσπασματικά, τα περισσότερα εκ των οποίων εντάσσονται στο πλαί-
σιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.26

4. Ο εγκλεισμός των κρατούμενων μητέρων ως συνθήκη 

ευαλωτότητας για τα ανήλικα παιδιά τους.

 Εκτιμάται από δεδομένα που βασίζονται στον αριθμό των κρατουμένων 
ότι περίπου 2.1 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη έχουν έναν από τους δύο 
γονείς τους στη φυλακή. Τα παιδιά αυτά μπορεί να βιώνουν τραύμα, στίγμα, 

23 Βλ. σχετ. Πιτσελά, Α., (2016). ό.π.
24 Βλ. συμπεράσματα από εμπειρική έρευνα για τη Γερμανία της Haverkamp, R., 
(2015). KriminalitätjungerFrauenundweiblicheJugendvollzug. NeueKriminalpolitik, 
301 επ., 311 επ. (314), όπως αναφέρεται σε Πιτσελά, Α., ό.π.
25 Για σχεδιασμό και διαμόρφωση της έκτισης της ποινής, κατά τρόπο, που να λαμβάνει 
υπόψη το φύλο των κρατουμένων, βλ. Jansen, I., (2007). Gender Mainstreaming im 
Jugendstrafvollzug, στο J., Goerdeler, Ph., Walkenhorst (Επιμ.), Jugendstrafvollzug in 
Deutschland, 238 επ., 243 επ. 251 όπωςαναφέρεται σε Πιτσελά, Α., ό.π.
26 Πρβλ. Πιτσελά, Α., (1999). «Η εκπαίδευση των κρατουμένων ως παράγοντας 
κοινωνικής τους επανένταξης», στο G., Bemmann, Δ., Σπινέλλη (επιμ.), Ποινικό 
Δίκαιο – Ελευθερία – Κράτος Δικαίου. Τιμητικός Τόμος για τον Γεώργιο-Αλέξανδρο 
Μαγκάκη, 647-671. Της ιδίας (2011). «Εκπαίδευση στη Φυλακή», στο Α., Ευθ., 
Χαλκιά (επιμ.), Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη. Η σύγχρονη 
εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Επιστήμη της Εγκληματολογίας. Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, 
Τομέας Εγκληματολογίας, τ. Ι, σ.σ.1533 επ.
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άγχος. Επίσης, μπορεί να ζουν σε περιβάλλοντα βλαπτικά για την προσωπι-
κή τους ευημερία, ανάπτυξη ή ολέθρια ακόμη και, για την ίδια τους τη ζωή.

Ο εγκλεισμός ή η σύλληψη του γονέα επηρεάζει τη ζωή ενός παιδιού. Ο 
χωρισμός από τον γονέα, αιφνίδιος και ανεπιθύμητος, βιώνεται τραυματικά 
από το παιδί. Σηματοδοτεί την αλλαγή των συνηθειών του σε προσωπικό, 
εκπαιδευτικό και οικονομικό επίπεδο, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που το 
παιδί συναντά δυσκολίες και, στο κοινωνικό περιβάλλον. 

Οι επιδράσεις της φυλακής στις οικογένειες και τα παιδιά των κρατου-
μένων αποτελούν ένα ζήτημαm, που δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς από την 
επιστημονική κοινότητα, ωστόσο τα λίγα δεδομένα που υπάρχουν καταδει-
κνύουν τις ολέθριες συνέπειες που μπορεί να έχει ο εγκλεισμός των γονέ-
ων για τα παιδιά27. Στη βιβλιογραφία, τα παιδιά των κρατούμενων συνή-
θως αποκαλούνται «ξεχασμένα θύματα» του εγκλήματος28, τα «ορφανά της 
δικαιοσύνης»29ή ακόμη και τα «κρυμμένα θύματα»30, καθώς είναι λίγες οι 
περιπτώσεις χωρών στις οποίες παρέχονται ακριβή στοιχεία για τον αριθμό 
των ανήλικων παιδιών των οποίων οι γονείς βρίσκονται στη φυλακή. 

Εκτός των άλλων, ο γονεϊκός εγκλεισμός έχει μελετηθεί σε σχέση με31: 
Την αντικοινωνική παραβατική συμπεριφορά, τα προβλήματα ψυχικής υγεί-
ας, τη χρήση ουσιών, τη σχολική αποτυχία. Για την περίπτωση της παραβα-
τικότητας ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής, τα οποία ωστόσο προσεγγίζο-
νται με επιφύλαξη, λόγω των προαναφερθέντων ελλείψεων στην ερευνητική 
βιβλιογραφία32: (α) Η τραυματική εμπειρία του αποχωρισμού γονέα -παιδιού. 
Για το παιδί είναι συχνά απρόσμενη, μπορεί να είναι βίαιη, κατά τη στιγμή 
της σύλληψης και συχνά χωρίς τις απαραίτητες εξηγήσεις. (β) Ο εγκλεισμός 
φέρνει στην επιφάνεια την εγκληματική δράση του γονέα, η οποία μπορεί 
να γίνει αντικείμενο μίμησης. (γ) Η συχνή αλλαγή φροντιστών, μετά τον 
εγκλεισμό του γονιού, συνδέεται με φτωχή επιτήρηση και έλλειψη φροντί-
δας προς το παιδί. (δ) Ο γονεϊκός εγκλεισμός μπορεί να αποτελέσει αφορ-
μή για στιγματισμό, εκφοβισμό ή κοροϊδία του ανηλίκου. (ε) Ο εγκλεισμός 
μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις του παιδιού, για την τιμωρία και τις 

27 Murray, J. (2005). ! e E" ects of Imprisonment on Families and Children of 
Prisoners. In A. Liebling and S. Maruna. (ed.) ! e E" ects of Imprisonment, 
Cullompton, England: Willan. p. 442.
28 Matthews, J. (1983) Forgotten Victims: How Prison A" ects the Family. London: 
National Association for the Care and Resettlement of O" enders.
29 Shaw, R. (1992). Imprisoned Fathers and the Orphans of Justice. In R. Shaw (ed.) 
Prisoners’ Children: What Are the Issues? London: Routledge.
30 Murray, (2005). ό.π.
31 Στο ίδιο.
32 Murray, J. & Farrington, D., P. (2008). ! e e" ects of parental imprisonment on 
children. Crime and justice. 37 (1), p. 133–206.
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συνέπειες της. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου τα παιδιά θεωρούν άδικο τον 
εγκλεισμό του γονιού τους μπορεί να αναπτύξουν εχθρικές στάσεις απέναντι 
στις αρχές. (στ) Τα επισκεπτήρια. Για την περίπτωση των επισκεπτηρίων τα 
ερευνητικά δεδομένα διίστανται. Για παιδιά που βρίσκονται ήδη σε ευάλωτες 
συνθήκες περιγράφονται τα “contagion e  ects”. Εδώ πρέπει να προστεθούν 
οι «θετικές επιδράσεις» που σημειώνονται στον εγκλεισμό. Στις περιπτώσεις 
κακοποιητικού γονέα, ο εγκλεισμός μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά για 
το παιδί. Άλλα στοιχεία που έχουν μελετηθεί είναι τα ατομικά χαρακτηρι-
στικά, το φύλο, η κληρονομικότητα και η ηλικία του παιδιού, με τον γονεϊκό 
εγκλεισμό στην εφηβική ηλικία να συνδέεται με την αντικοινωνική συμπε-
ριφορά, καθώς τα παιδιά αντιδρούν διαφορετικά στον εγκλεισμό ανάλογα 
με το εξελικτικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Κλείνοντας, τα ερευνητικά 
δεδομένα συμφωνούν33 στο ότι ο εγκλεισμός της μητέρας είναι περισσότερο 
επιβλαβής, για τα παιδιά από τον εγκλεισμό του πατέρα. Τούτο μπορεί να 
συμβαίνει για διάφορους λόγους: Τα παιδιά είναι πιο πιθανό να ζουν με τη 
μητέρα, να έχουν ισχυρότερους δεσμούς με τη μητέρα, να τοποθετηθούν σε 
ίδρυμα ή να αναλάβει κάποιο τρίτο πρόσωπο τη φροντίδα τους και όχι ο πα-
τέρας και, για πρακτικούς ακόμη λόγους, αφού τα γυναικεία καταστήματα 
είναι λιγότερα περιορίζονται σημαντικά οι επισκέψεις. 

Σημαντικά ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα έχουν κατ΄ επανάληψη προ-
βάλει θέματα σχετικά με τις οικογένειες των κρατουμένων γονέων. Στην 
Ευρώπη, σημαντική είναι η παρουσία και η συμβολή του Δικτύου «Children 
of Prisoners Europe» (COPE) στα παραπάνω ζητήματα. 34

Σε θεσμικό επίπεδο, η σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης, για τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι κρατού-
μενοι (Recommendation CM/Rec (2018) 5 of the Committee of Ministers 
to member States concerning children with imprisoned parents) αποτε-
λεί μία πρωτοποριακή σύσταση για τα παιδιά των κρατουμένων γονέων. 
35 Η σύσταση διερευνά τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών από 
τη σύλληψη, την παραπομπή τους στην ποινική δίκη, τον εγκλεισμό τους 
στη φυλακή, αλλά και, μετά την απόλυση των φυλακισμένων γονέων τους 
και υπογραμμίζει ότι τα παιδιά των κρατουμένων γονέων έχουν τα ίδια 
δικαιώματα με όλα τα άλλα παιδιά συμπεριλαμβανομένης της τακτικής 
επαφής με τους γονείς τους, εκτός εάν κάτι τέτοιο θεωρείται αντίθετο με 
το συμφέρον του παιδιού. 36 Επιπλέον η σύσταση καλεί τα κράτη – μέλη 

33 Στο ίδιο.
34 https://childrenofprisoners.eu/
35 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807b3175
36 Ομοίως η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα ορίζει 
ότι τα δικαιώματα και οι ανάγκες του παιδιού πρέπει να προβλέπονται σε όλα τα 
στάδια της ποινικής διαδικασίας. Περισσότερα για τη σύσταση βλ. σε Ν. Κουλούρης, 
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να λάβουν μέτρα που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 
των παιδιών με κρατούμενους γονείς.37

Στο Ποινικό μας Δίκαιο, ο νέος Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) προ-
βλέπει την κατ΄οίκον έκτιση της ποινής για τις μητέρες που έχουν την επιμέ-
λεια ανήλικων τέκνων, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το όγδοο έτος της 
ηλικίας τους. Παρόλα αυτά, δεν περιλαμβάνει ρύθμιση που θα προέβλεπε 
τη διεύρυνση της εφαρμογής αυτού του μέτρου για τις έγκυες γυναίκες και 
γυναίκες μητέρες κρατούμενες παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας των οποίων 
έχουν την επιμέλεια, κατά τα προβλεπόμενα στους γνωστούς, ως Κανόνες 
της Μπανγκόγκ. Σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία και τους Κανόνες των 
Ηνωμένων Εθνών για τη «Μεταχείριση των κρατούμενων γυναικών και τα 
μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα για τις γυναίκες δράστες» ή Κανόνες 
της Μπανγκόκ, η χρήση της κράτησης των γυναικών σε εγκυμοσύνη, των 
μητέρων που θηλάζουν και των μητέρων μικρών παιδιών θα πρέπει να χρη-
σιμοποιείται ως το έσχατο μέσο, για εκείνες τις γυναίκες που καταδικάστη-
καν για πολύ σοβαρά εγκλήματα και αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία 
και πάντα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το συμφέρον του παιδιού. Η χρήση μη 
στερητικών της ελευθερίας μέτρων, ως εναλλακτική λύση στην κράτηση εί-
ναι σημαντική τόσο ως μέσο για τη μείωση του υπερπληθυσμού των φυλα-
κών, όσο και ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης 
των καταδικασθεισών γυναικών και, συνεπώς, για τη μείωση της υποτροπής 

Η σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα παιδιά 
των οποίων οι γονείς είναι κρατούμενοι [σύσταση CM/Rec (2018)5] σε https://
theartofcrime.gr/%ce%b7-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce
%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82- %ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf
%80%ce%ae%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8e%ce%
bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83/
Βλέπε επίσης σε https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/
result_details.aspx?ObjectId=09000016807b339d
https ://www.maastr ichtuniversity.nl/blog/2018/04/ground-breaking-
recommendation-children-imprisoned-parents
https://gchumanrights.org/news-events/latest-news/news-detail-page/ground-
breaking-recommendation-for-children-of-imprisoned-parents.ht
https://youth.gov/youth-topics/children-of-incarcerated-parents
37 Σχετικά με τέτοια προγράμματα και το παράδειγμα των υπαίθριων επισκεπτηρίων 
στο Κ.Κ. Κορυδαλλού, αλλά και τους σκοπούς αυτών των δράσεων βλ. σε Ο. 
Αλοσκόφης, Υπαίθρια παιδικά επισκεπτήρια στο Κ.Κ. Κορυδαλλού: μια δράση 
για την ενίσχυση https://theartofcrime.gr/%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%af%ce
%b8%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b
a%ce%ac-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%80%cf%84%c-
e%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba-%ce%ba/
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σε εκ νέου παραβατική συμπεριφορά. Ορισμένες χώρες, όπως η Σουηδία, η 
Γερμανία, η Ολλανδία κάνουν ευρεία χρήση των εξωϊδρυματικών ποινών, 
όπως η απόλυση υπό όρους, η ηλεκτρονική επιτήρηση, η ημιελεύθερη δαβί-
ωση, η επιβολή προστίμων, η κοινωνική εργασία. Όπου έχουν εφαρμοσθεί, 
παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των κρατουμένων γυναικών38. Ωστόσο, 
έρευνες δείχνουν ότι τέτοια θετικά αποτελέσματα προκύπτουν μόνο, όταν η 
χρήση εναλλακτικών μεθόδων για την κράτηση αποτελεί μέρος μιας ευρύ-
τερης στρατηγικής μεταρρυθμίσεων.

Επίσης ο νέος Ποινικός Κώδικας προβλέπει στο άρθρο 105 παρ. 1 ότι 
όσοι καταδικάστηκαν σε ποινή στερητική της ελευθερίας μπορούν να απο-
λυθούν υπό τον όρο της ανάκλησης σύμφωνα με τους πιο κάτω διατάξεις 
και εφόσον έχουν εκτίσει: 

Α) Προκειμένου για φυλάκιση, τα δύο πέμπτα της ποινής τους,

Β) προκειμένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα τρία πέμπτα της ποινή τους,

Γ) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον δεκαεννέα (19) έτη. Για 
τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης δεν απαιτείται να έχει καταστεί η 
καταδίκη αμετάκλητη. 

Επιπλέον στην παρ. 7 προβλέπεται ότι κάθε ημέρα κράτησης των κρα-
τουμένων μητέρων για όσο διάστημα έχουν μαζί τους τα ανήλικα παιδιά 
τους υπολογίζεται ευεργετικά ως 2 ημέρες εκτιόμενης ποινής. 

Η σύντομη παρουσίαση που επιχειρείται εδώ, βασίζεται σε μια ποιο-
τική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας με θέμα «Παρεμβάσεις για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και τη ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και 
επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατούμενων και αποφυ-
λακισμένων γυναικών» στοχεύοντας περισσότερο στο να τροφοδοτήσει την 
έρευνα με ερωτήματα σε ένα διεθνώς ανεξερεύνητο πεδίο, παρά να δώσει 
απαντήσεις αναφορικά με το ζήτημα των επιπτώσεων του εγκλεισμού της 
μητέρας στην παραβατικότητα των παιδιών που μεγαλώνο υν εκτός της φυ-
λακής. Στην έρευνά μας συμμετείχαν 135 κρατούμενες γυναίκες από τις 551 
που κρατούνταν συνολικά, δηλαδή, το περίπου 25% των γυναικών κρατου-
μένων, η συντριπτική πλειονότητα (το 95%) των οποίων ήταν ενήλικες και 
μόνον το 5% νεαρές (εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας) γυναίκες. 39 

38 Βλ. Μηλιώνη (2011), ό.π.
39 Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Το 55% του δείγματος 
προέρχεται από το Κ.Κ. Θήβας και το 33% από το Κ.Κ. Γυναικών Κορυδαλλού. Το 
10% από το Κ.Κ. Θεσσαλονίκης (Διαβατά) και 2% από Κ.Κ. Νεάπολης. Η συντριπτική 
πλειονότητα των ερωτηθεισών γυναικών είναι ημεδαπές (ήτοι 62%) και, μόλις το 
37% αλλοδαπές. Σχετικά με τη χώρα καταγωγής των αλλοδαπών πάνω από τις μισές 
κατάγεται από όμορες βαλκανικές χώρες. Σε σχέση με τον τόπο διαμονής τους, πριν 
τη φυλάκιση οι περισσότερες συμμετέχουσες, αθροιστικά το 67%, απάντησαν ότι 
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Σε σχέση με τα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνά μας, το 81% 
των γυναικών (110 κρατούμενες) δηλώνει ότι έχει παιδιά, ενώ το 33% εξ αυ-
τών έχει τρία και περισσότερα από τρία παιδιά.40 Συνολικά, οι περισσότερες 
από τις μητέρες κρατούμενες (78%) αναφέρουν ότι είναι μητέρες ανήλικων 
παιδιών. 73 γυναίκες από το σύνολο των ερωτηθεισών, δηλαδή ποσοστό 
μεγαλύτερο του 50% αναφέρει ότι δεν έχει σύντροφο (διαζευγμένη, χήρα, 
άγαμη, σε διάσταση)41. Από αυτό το δεδομένο μπορεί κανείς να υποθέσει 
ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η μητέρα αποτελούσε το βασικό πρό-
σωπο αναφοράς των παιδιών (χωρίς, αυτό βέβαια να αποκλείει την παρου-
σία άλλων προσώπων, με δευτερεύοντα ρόλο ωστόσο).

Στην παρούσα φάση, τα ανήλικα παιδιά διαμένουν κυρίως με μέλη της 
οικογένειας τους, που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους. Συνήθως πρόκει-
ται για τους γονείς των κρατούμενων, τους γονείς του πατέρα, τα μεγαλύ-
τερα αδέρφια των παιδιών που μπορεί να είναι ενήλικα, αλλά δεν απέχουν 
πολύ ηλικιακά από τα παιδιά που ανέλαβαν να φροντίζουν, αλλά και άλ-
λους συγγενείς της ευρύτερης οικογένειας. Σε πολύ λιγότερες περιπτώσεις 
τη φροντίδα των παιδιών έχει αναλάβει ο πατέρας, που παρουσιάζεται είτε 
μόνος, είτε με τη συμπαράσταση άλλων μελών της οικογένειας, ή κάποιου 
ιδρύματος. 6% των κρατούμενων αναφέρει ότι τα παιδιά βρίσκονται σε 
ίδρυμα ή έχουν δοθεί για υιοθεσία.

Ως προς τις συνθήκες διαβίωσης πριν από τη φυλακή, οι περισσότερες 
κρατούμενες, 56 από τις 135 (ποσοστό της τάξης του 41%), απάντησαν ότι 
είχαν μία άσχημη/δυστυχισμένη ζωή, γεμάτη δυσκολίες, 45 κρατούμενες 
(ποσοστό 36%), απάντησαν ότι είχαν μία πολύ καλή/καλή ζωή, πριν τον 
εγκλεισμό τους. Εντοπίζονται έτσι περιπτώσεις παιδιών που μεγαλώνουν 
στο ίδιο στρεσσογόνο περιβάλλον που άφησαν οι μητέρες. Κρατούμενη μη-
τέρα χαρακτηριστικά δηλώνει: «Ζούσα στον καταυλισμό, σε ένα μικρό σπιτά-
κι. Κάνω χρήση ουσιών από τα 13 μου. Το πιο εύκολο πράγμα στον καταυλι-
σμό είναι τα ναρκωτικά. Υπάρχουν παντού. Μπήκα φυλακή πρώτη φορά, στα 
20. Είχα, τότε, ένα αγοράκι που το άφησα στην πεθερά μου. Βγήκα από τη  
φυλακή και, μετά έκανα άλλα 4 παιδιά κορίτσια. 

διέμεναν στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.
40 Σε σχέση με τον άνδρα κρατούμενο τα ποσοστά των κρατουμένων γυναικών με 
παιδιά είναι μεγαλύτερα. Σύμφωνα με έρευνα του Ο. Αλοσκόφη, κοινωνιολόγου του 
Κ.Κ. Κορυδαλλού ότι, για τους κρατούμενους τη 18/6/2018 ποσοστό 46,5% αυτών 
(δηλαδή οι 838 από τους 1802) είχε παιδιά ( συνολικά είχαν 1826 παιδιά, 969 αγόρια 
και 858 κορίτσια).
41 Παρόμοια είναι τα ευρήματα των Κουράκη και Μηλιώνη. Κουράκης Ν., Μηλιώνη 
Φ. και συν. (1995) «Έρευνα στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού» 
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Από περιγραφές των γυναικών προκύπτει παράλληλος εγκλεισμός και 
του πατέρα: «Δυσκολευόμουν αρκετά, αλλά τα κατάφερνα. Ζούσα με τον 
σύντροφό μου ο οποίος ήταν ήδη μπλεγμένος σε παρανομίες. Με χτυπούσε 
και, μ’ εκβίαζε, μ’ έβαζε με το ζόρι να κάνω πράγματα…τώρα είναι φυλακή 
και αυτός.», «Με τρία παιδιά, μ’ έναν σύζυγο στη φυλακή, με βοηθούσε ο 
πατέρας μου».

Παρατηρείται επίσης, ένας φαύλος κύκλος εμπλοκής στην παραβατικό-
τητα όπου, κατά την παιδική ηλικία των κρατούμενων, επισημαίνονται οι 
ίδιες συνθήκες που μεγαλώνουν τώρα τα παιδιά τους: «Οι γονείς μου χώ-
ρισαν, όταν ήμουν 12 ετών και ο πατέρας μου δεν βοηθούσε τότε, καθόλου 
(…) Η ζωή μου ήταν δύσκολη. Μέσα στη χρήση και στις παρανομίες, μπαι-
νόβγαινα στη φυλακή (…) Η ζωή μου ήταν κόλαση, μου έδινε χάπια, για να 
μη φοβάμαι και να κλέβω «τα χάπια μ’ έκαναν θρασύτατη». «Έκανα μαζί του 
τέσσερα παιδιά, χωρίς να το καταλάβω. Τα (..) μου τα έχει πάρει (…) τα έβαζα 
να ζητιανεύουν για φαγητό και χρήματα».

 Οι σχέσεις των παιδιών με τη μητέρα εντός της φυλακής διαμορφώνο-
νται μέσα από την τηλεφωνική επικοινωνία και τα επισκεπτήρια. Το 60% 
των κρατούμενων (81 γυναίκες) αναφέρει ότι έχει δεχτεί επισκεπτήριο από 
τα μέλη οικογένειάς του. Όμως, εξίσου αξιοσημείωτα είναι και τα ποσοστά 
που υποδηλώνουν ελλείψεις στις επαφές με την οικογένεια. Το 39% (53 γυ-
ναίκες) δηλώνει ότι δεν έχει δεχτεί επισκέψεις από κάποιο οικογενειακό μέ-
λος. Συμπληρωματικά, από το 60 % που αναφέρει ότι έχει δεχτεί επισκέψεις, 
ένα σημαντικό ποσοστό (42%) περιγράφει ότι δέχεται επισκεπτήρια αραιά, 
σπάνια ή ότι μια μόνο φορά έχει δει κάποιο οικογενειακό μέλος εντός της 
φυλακής. Οι βασικοί λόγοι που προβάλλουν οι κρατούμενες για την προα-
ναφερόμενη δυσκολία είναι οικονομικοί. Ειδικότερα αναφέρουν την από-
σταση και τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας να ανταπεξέρθει στα 
έξοδα ενός ταξιδιού, για να πραγματοποιήσει το επισκεπτήριο.

Για ορισμένες κρατούμενες, η επαφή με τα ανήλικα παιδιά βιώνεται ως 
μια ψυχοπιεστική συνθήκη. Τα παιδιά που είναι ούτως ή άλλως ένα ευαίσθη-
το ζήτημα πυροδοτούν συναισθήματα και σκέψεις που κάποιες μητέρες δυ-
σκολεύονται ιδιαίτερα να διαχειριστούν. Η συναισθηματική δυσκολία των 
κρατούμενων γυναικών αναδεικνύεται, επίσης, από το γεγονός ότι κάποιες 
δεν έχουν αποκαλύψει στα παιδιά τους όλη την αλήθεια για τον εγκλεισμό: 
«Της είπα ψέματα ότι πήρε αναβολή. Στο κρατητήριο που μιλούσα στο τηλέ-
φωνο. Μου είπε «δεν είμαι μικρή, ξέρω ότι δικάστηκες, να κάνεις υπομονή και 
να τρως». Όταν μου το ‘πε, έκλαιγα πολύ και είχα πέσει κάτω στο κρατητήριο, 
που μιλούσα στο τηλέφωνο. Με πήραν οι αστυνομικοί, γιατί δεν μπορούσα να 
σταθώ. Είμαι ανάξια μάνα. Να πεθάνω, να μην έχει μάνα το παιδί». 
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Χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία και των δυο μερών (κρατούμε-
νης και συντρόφου ή συνοδού και ανήλικων παιδιών) φαίνεται ότι το επι-
σκεπτήριο μπορεί να είναι μια πραγματικά οδυνηρή, ίσως και τραυματική 
εμπειρία για την ίδια την κρατούμενη, αλλά και, για τα ανήλικα παιδιά της: 
«Μόλις είδα τα παιδιά μου, χτυπιόμουνα μες στα τζάμια στο επισκεπτήριο. 
Φώναζα τα παιδιά μου, φώναζαν και αυτά την... (ανήλικη κόρη που βρίσκεται 
μαζί της στη φυλακή), έκλαιγε ο άντρας μου, τα παιδιά». 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό, 
συνολικά το 81%, των κρατούμενων γυναικών έχει παιδιά. Το 1/3 εξ αυτών 
δηλώνει ότι έχει τρία και περισσότερα από τρία παιδιά, ενώ οι περισσότερες 
από τις μητέρες κρατούμενες (78%) αναφέρουν ότι είναι μητέρες ανήλικων 
παιδιών. Τα ανήλικα παιδιά διαμένουν κυρίως με άλλα μέλη της οικογένει-
ας, σε λιγοστές περιπτώσεις με τον πατέρα ακόμη και, με άλλους συγγενείς 
της ευρύτερης οικογένειας. Υπάρχουν περιπτώσεις που αναφέρουν παράλ-
ληλο εγκλεισμό και του πατέρα. Από τις περιγραφές των κρατούμενων για 
τις άσχημες συνθήκες ζωής, πριν τη φυλακή, μπορούν να εξαχθούν συμπε-
ράσματα για τις συνθήκες στέρησης στις οποίες μεγαλώνουν στην παρούσα 
φάση τα παιδιά και μάλιστα, χωρίς τη μητρική παρουσία. Η επαφή των παι-
διών με τη μητέρα διαμορφώνεται μέσα από την τηλεφωνική επικοινωνία 
και τα επισκεπτήρια. Τα επισκεπτήρια, σε πολλές περιπτώσεις, χαρακτηρί-
ζονται ως αραιά ή σπάνια κυρίως, λόγω της απόστασης και των οικονομι-
κών δυσκολιών της υπόλοιπης οικογένειας. Ακόμη, υπάρχουν μητέρες που 
δεν έχουν δει τα παιδιά τους όσο βρίσκονται στη φυλακή, γιατί δεν τους 
έχουν πει την αλήθεια, για το που βρίσκονται. Άλλες πάλι δηλώνουν ότι 
δεν θέλουν τα παιδιά τους να μπουν στο περιβάλλον της φυλακής, λόγω 
της διαδικασίας του επισκεπτηρίου, αλλά και της ίδιας της φυλακής. Ακόμη 
και στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται το επισκεπτήριο, σε πολλές πε-
ριπτώσεις περιγράφεται ως μια ψυχοπιεστική συνθήκη από τη μητέρα τόσο 
για την ίδια, όσο και, για τα παιδιά που επισκέπτονται. Εκείνο που σε κάθε 
περίπτωση μπορεί να συναχθεί από τις περιγραφές των κρατούμενων είναι 
ότι οι δυσάρεστες αυτές συνέπειες, που παρατηρούνται στα παιδιά, συνδέο-
νται με μια σειρά από γεγονότα που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Πρόκει-
ται για συνέπειες που δεν είναι αποκομμένες από τις προ υπάρχουσες, του 
εγκλεισμού του γονιού, συνθήκες(προηγούμενες καταδίκες, ποινικό ιστο-
ρικό του γονιού, φτωχή άσκηση του γονεϊκού ρόλου, ανεργία γονιού -κακή 
οικονομική κατάσταση, προϋπάρχουσες διαταραγμένες ενδοοικογενειακές 
σχέσεις), που συνδέονται με τον ίδιο τον εγκλεισμό και τις οποίες το παιδί 
εξακολουθεί να βιώνει. Έτσι ο εγκλεισμός αποτελεί μια συνθήκη ευαλωτό-
τητας που προστίθεται σε μια ήδη βεβαρυμένη κατάσταση.
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5. Νεαρή γυναίκα. Κρατούμενη μητέρα.

 Από τις 135 ερωτηθείσες γυναίκες, οι 7 είναι ανήλικες και νεαρές κρατού-
μενες (14 έως 21 ετών). Από τις 7 ερωτηθείσες, οι 6 αναφέρουν ότι είναι 
μητέρες ανήλικων παιδιών. Οι νεαρές κρατούμενες μητέρες με παιδιά εκτός 
φυλακής αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τις άλλες μητέρες. Τα προ-
βλήματα αυτά αφορούν κυρίως, την έλλειψη των ανήλικων παιδιών και τη 
συναισθηματική αναστάτωση που προκαλείται από αυτήν την έλλειψη: 
«Δεν έχω κανέναν να έρθει να μου φέρει το παιδί μου», «Κλαίω, γιατί μου 
λείπει το παιδί μου», «Δεν θέλω να είμαι σ’ αυτήν τη φυλακή (…) Δεν μπορώ 
να επικοινωνήσω με τα παιδιά μου και δεν έχω επισκεπτήρια», «Δεν μπορώ 
να τα δω και στεναχωριέμαι πολύ. Ξέρω ότι το παιδί μου ήταν στο νοσοκομείο 
και δεν μπορούσα να το δω…κόβομαι, κάνω κακό στον εαυτό μου». 

Ως προς την κατάσταση της υγείας τους, 6 από τις 7, δηλώνουν ότι 
αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα υγείας. Δυο ανήλικες αναφέρουν ότι αυτό 
προέκυψε, κατά τον εγκλεισμό τους. Δυο λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, 
για το πρόβλημα υγείας τους. Όλες δηλώνουν ότι μπορούν (ή ίσως μπο-
ρούν) να απευθυνθούν κάπου για τα προβλήματά τους, είτε σε ψυχολόγο, 
είτε στην κοινωνική υπηρεσία ή σε συγκρατούμενες τους. 

Όμως η νεαρή γυναίκα κρατούμενη έχει διαφορετικές ανάγκες από την 
ενήλικη. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να κρατείται σε χωριστά καταστή-
ματα κράτησης, να λαμβάνει ιδιαίτερη αγωγή, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που ταιριάζουν στην ηλικία της και ειδικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, για τον γονεϊκό της ρόλο. Επίσης θα πρέπει να έχει πρόσβαση 
στις υγειονομικές υπηρεσίες και να λαμβάνει κατάλληλη στήριξη και θερα-
πεία. Δεν υπάρχουν πολλά παραδείγματα από το εξωτερικό. Μία πολύ καλή 
πρακτική ήταν το πρόγραμμα στήριξης κρατούμενων εγκύων «BirthCom-
panions», στη γυναικεία φυλακή Holloway (έχει κλείσει από το 2016) στην 
Αγγλία. Πρόκειται για μία υπηρεσία, όπου μαίες πραγματοποιούσαν εβδο-
μαδιαίες επισκέψεις στη φυλακή και, μέσα από ατομικές ή ομαδικές συνα-
ντήσεις, παρείχαν συμβουλές και πρακτικές για οικογενειακό προγραμμα-
τισμό, για γονική μέριμνα, θηλασμό, καθώς και ενθάρρυνση για ανταλλαγή 
συναισθημάτων και συζήτηση σε σχέση με την εμπειρία της εγκυμοσύνης. 
Το πρόγραμμα θεωρήθηκε, σύμφωνα με έρευνες, ιδιαιτέρως ωφέλιμο για 
όσες έγκυες κρατούμενες συμμετείχαν42.

42 Public Health England (2018), Gender Speci; c Standards to Improve Health 
and Wellbeing for Women in Prison in England. Διαθέσιμο στο: https://www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/687146/Gender_
speci; c_standards_for_women_in_prison_to_improve_health_and_wellbeing.pdf.
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6. Νεαρή γυναίκα και κοινωνική επανένταξη.

Στην έρευνά μας «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύ-
λων και τη ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη 
και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών», ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον δόθηκε στη γνώμη των γυναικών για την κοινωνική 
τους επανένταξη. Γι’ αυτό στην έρευνα συμμετείχαν εκτός από τις κρα-
τούμενες γυναίκες και 42 αποφυλακισμένες γυναίκες, οι οποίες μίλησαν 
για τη ζωή, μετά τη φυλακή και, για θέματα σχετικά με την κοινωνική 
επανένταξη. Όλες οι γυναίκες ήταν βαθιά επηρεασμένες από την εμπει-
ρία της φυλάκισης, ενώ η πλειονότητά τους φαίνεται να δίνει καθημερι-
νά έναν αγώνα για επιβίωση. Οι περισσότερες ερωτηθείσες ήταν άγαμες 
μητέρες ανηλίκων παιδιών που είχαν δοκιμάσει τον αποχωρισμό του παι-
διού τους, κατά τη διάρκεια της κράτησής τους και βίωσαν αισθήματα 
θλίψης, αγωνίας και εγκαρτέρησης. Οι δύο ερωτηθείσες γυναίκες που 
ως κρατούμενες είχαν ζήσει με το παιδί τους στη φυλακή έδωσαν έμφα-
ση στις στερήσεις που ακολουθούν τον εγκλεισμό και δυσκολεύουν την 
ανατροφή του παιδιού μέσα στη φυλακή. 

Η οικογενειακή επανένωση, μετά την αποφυλάκιση αναδεικνύεται 
για άλλη μία φορά θεμελιώδης. Οι γυναίκες ως κρατούμενες ανησυχούσαν 
για τη σχέση τους με την οικογένειά τους και τα παιδιά τους και ιδιαίτερα, 
για το ζήτημα της ανατροφής των παιδιών. Η οικονομική τους αδυναμία 
ήταν η μία τους έννοια, αλλά η βασικότερη ήταν το ενδεχόμενο της απόρ-
ριψής τους, από το ίδιο τους το παιδί. Όμως ως αποφυλακισμένες παραδέ-
χθηκαν ότι δεν αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα. Σε αυτό, σημαντικό ρόλο 
έπαιξε η επαφή που διατήρησαν ως κρατούμενες με τον έξω κόσμο, είτε με 
τη μορφή της τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε με τη μορφή των επισκεπτη-
ρίων. Οι ερωτηθείσες, στη μεγάλη πλειονότητά τους, είχαν επισκεπτήρια, 
ενώ όσες δεν είχαν, απέδωσαν αυτό στους εξής λόγους: Δεν είχαν κάποιον 
οικείο, ή οι οικείοι τους έμεναν μακριά, ή είχαν κόψει τους δεσμούς με το 
φυλακισμένο τους πρόσωπο, ή τέλος, οι ίδιες δεν επιθυμούσαν να δέχονται 
επισκεπτήρια. Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές της συνάντησής τους με 
τους δικούς τους, μετά την αποφυλάκισή τους, ανέδειξαν ως κύριο πρόβλη-
μα την αμηχανία της πρώτης επικοινωνίας ή τον φόβο στιγματισμού των 
ίδιων και των οικείων τους. Οι οικογενειακές σχέσεις, μετά την αποφυλάκι-
ση, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ίδιων των ερωτώμενων, άλλαξαν άλλοτε 
θετικά και άλλοτε αρνητικά. 

Αναλόγως η εκπαιδευτική και επαγγελματική επανένταξη των απο-
φυλακισμένων αποτελεί σημαντικό παράγοντα, για την κοινωνική τους 
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επανένταξη. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πλειονότητα των ερωτηθεισών 
έχει τελειώσει το Λύκειο, με κάποιες πολύ λίγες γυναίκες να είναι φοιτήτριες 
σε ΤΕΙ και ΑΕΙ. Ως κρατούμενη, παρά τη θετική της εικόνα, για τα εργαστή-
ρια των φυλακών δεν τα παρακολουθούσε, γιατί δεν την ενδιέφεραν. Ανα-
φορικά με την εργασία από τα δεδομένα παρατηρείται μία μεταστροφή της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας των γυναικών, μετά την αποφυλάκισή τους. 
Παρ’ όλο που αναζήτησαν εργασία με διάφορους τρόπους, όπως μέσω δια-
δικτύου, αγγελιών και οργανισμών, αρκετές γυναίκες ανέφεραν ότι αντιμε-
τώπισαν πληθώρα εμποδίων στην εύρεση της. Η πλειονότητα παρόλο που 
έχει εργασία νόμιμη με ασφαλιστική κάλυψη δηλώνει δυσαρεστημένη με τις 
οικονομικές αποδοχές της. Τέλος, όσες δεν εργάζονται στην παρούσα περί-
οδο, αναφέρουν ότι έχουν επιδιώξει την αναζήτηση εργασίας με ποικίλους 
τρόπους και ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω αναζήτησης στο μέλλον με 
περισσότερους τρόπους.

Ειδικότερα τα όνειρα και οι πρώτες σκέψεις των νεαρών γυναικών, μετά 
τη φυλακή κινούνται γύρω από την επανασύνδεση με τα παιδιά και την υπό-
λοιπη οικογένεια, αλλά και την εξασφάλιση μιας καλύτερης ζωής για τα παι-
διά τους: «Να πάω σπίτι μου, να δω το παιδάκι μου, τον άντρα μου, την πε-
θερά μου», «Να δω το παιδί μου. Να έχω δουλειά. Να παντρευτώ με τον φίλο 
μου. Να μην έχω προβλήματα», «Το όνειρό μου είναι να εξασφαλίζω ένα κα-
λύτερο μέλλον στο παιδί μου μακριά από τις παρανομίες και τα ναρκωτικά». 

Ως προς τις προσδοκίες, για την επανασύνδεση με την οικογένειά 
τους, οι περισσότερες νεαρές θεωρούν ότι δε θα αντιμετωπίσουν κάποιο 
πρόβλημα. Η οικογένεια περιγράφεται ως ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που 
αποδέχεται την κρατούμενη και ανυπομονεί για την επιστροφή της. Όμως 
υπάρχουν και αναφορές σε δυσκολίες με μία νεαρή ερωτώμενη να μιλά για 
την αδιάφορη στάση της οικογένειας, τον φόβο για το μέλλον, λόγω του 
εγκλωβισμού της σε μια ξένη χώρα: «Ήρθαν μόνο μία φορά στο δικαστήριο 
και μου βρήκαν δικηγόρο. Τίποτα άλλο […] Είναι δύσκολο που είναι μακριά. 
Φοβάμαι ότι θα με ξεχάσουν. Με στηρίζουν ακόμα όσο μπορούν, αλλά φοβά-
μαι πολύ που είμαι μόνη σε μια ξένη χώρα».

Όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι νεαρές κρατού-
μενες είναι ακόμη παιδιά που ζητούν τη στοργή και την αγκαλιά των γο-
νιών τους. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση ενός νεαρού κοριτσιού, για 
τα όνειρά του και τις επιθυμίες του, μετά τη φυλακή «Θα πάρω τη μαμά μου 
αγκαλίτσα».

Επίσης για τις νεαρές είναι σημαντικό να σπουδάσουν ή να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους, ενώ για άλλες ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δουλειά. 
Όλες οι γυναίκες αγωνιούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά, ενώ εκ-
φράζουν την ανησυχία τους, για το στίγμα και την αποδοχή της κοινωνίας. 
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Στη σχετική ερώτηση «Τι προβλήματα θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσετε στην 
αναζήτηση εργασίας» η νεαρή γυναίκα απάντησε χαρακτηριστικά «φοβά-
μαι, μήπως μάθουν για τη φυλακή». 

Τέλος, οι αλλοδαπές ζητούν να επιλύσουν διάφορα νομικά ζητήματα 
που θα τους διευκολύνουν στην οικογενειακή  ή επαγγελματική τους απο-
κατάσταση. 

Η ευαίσθητη αυτή αόρατη ομάδα των νεαρών κρατούμενων γυναικών, 
μας καλεί να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και δράσεις σε κάθε επίπεδο θεσμι-
κό και κοινωνικό. Ας μην ξεχάσουμε τα νεαρά αυτά κορίτσια.
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ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ: Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 

Σταµάτης Σπύρου, Εγκληµατολόγος, Δ.Ν., Κέντρο Απεξάρτησης 
Τοξικοµανών Κρατουµένων Ελεώνα Θηβών 

«Ούκ έτι γάρ μετά την παράβασιν δεικνύεται το τέλος 
εκ της αρχής, αλλά η αρχή εκ του τέλους.» 

Μάξιμος ο Ομολογητής

Περίληψη

Αναμφίβολα, οι ανήλικοι αποτελούν μία ιδιαίτερη πληθυσμιακή κατηγο-
ρία στην εκάστοτε κοινωνία, τα χαρακτηριστικά της οποίας, ενισχύουν 
τον ουσιώδη ρόλο της. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της παραβατικότητας 
ανηλίκων, ο δράστης διαφέρει από τον ενήλικο, αφού χρήζει διαφορετική 
αντιμετώπιση, με σκοπό την αποφυγή υποτροπής1. Το άρθρο θα διερευνήσει 
την υποτροπή ενήλικων εγκλείστων χρηστών, σε σχέση με τον εγκλεισμό, 
κατά την περίοδο της ανηλικότητας. Η εμπλοκή με το σύστημα ποινικής 
δικαιοσύνης (εφεξής Σ.Π.Δ) και ειδικότερα, ο εγκλεισμός σε νεαρή ηλικία 
πιθανώς να συντελεί στην υιοθέτηση ενός εγκληματικό τρόπου ζωής. Η με-
λέτη θα αναλύσει αυτομολογούμενα δεδομένα από έγκλειστους χρήστες, 
μέλη της θεραπευτικής κοινότητας ΕΠΙΛΟΓΗ του ΚΑΤΚΕΘ που αφορούν 
ιστορικό χρήσης, εμπλοκή με το Σ.Π.Δ και ιστορικό εγκλεισμών σε φυλακές 
ανηλίκων. Στόχος είναι να αναζητηθούν παράγοντες που εξηγούν τη σχέση 
εγκλεισμός, κατά τη νεαρή ηλικία και (επαν)εγκλεισμός, κατά την ενηλικί-
ωση. Ο παραβατικός τρόπος ζωής και η διάρκειά του έχουν αφετηρία την 
από νεαρή ηλικία επαφή του χρήστη με κατασταλτικούς μηχανισμούς αντι-
μετώπισης του εγκλήματος. 

1 Τρωϊάννου-Λουλά, Α., «Το δίκαιο των ανηλίκων και ο Ιωάννης Παπαζαχαρίου, 
Τόμος Β΄, στο Πάντειο Παν/μιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Αθήνα, 1994, 
σ.σ. 880.
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Abstract 

Undoubtedly minors remain a particular segment in each society while their 
characteristics tend to reinforce their essential role in it. Confronting juvenile 
delinquency hides a dilemma regarding proper treatment modes, that may 
avoid future recidivism and further involvement on criminal behavior. 
� e article presents relapse rates from incarcerated adult drug users in 
connection to incarceration during juvenile period. Early involvement with 
the criminal justice system (hereina� er referred as “C.J.S”), and in particular 
during juvenile con� nement, is likely to contribute to future adoption of a 
criminal lifestyle and possible incarceration. � e study processed data (ASI 
Addiction Severity Index) collected during intake process from incarcerated 
drug users, members of a prison therapeutic community, regarding history 
of drug usage, involvement with the C.J.S and a history of juvenile detention 
incidents. Factors that might explain a relation between incarceration 
during young age and (re)incarceration during adulthood will be explored. 
Criminal lifestyle and its duration is an outcome of early contact of the drug 
user with criminal justice mechanisms.

1. Εισαγωγή

Η Εκταση της υποτροπής εγκλείστων συχνά, είναι αποτέλεσμα είτε 
υποθέσεων είτε περιστασιακών εκτιμήσεων, χωρίς να υπάρχουν 

στοιχεία που μπορεί να συσχετισθούν με τις επιπτώσεις της στην αντιμε-
τώπιση και μελέτη της εγκληματικότητας στη χώρα μας. Η διερεύνηση του 
(επαν)εγκλεισμού συχνά ολοκληρώνεται με τη διαπίστωση ότι η μακροχρό-
νια εμπλοκή με το Σ.Π.Δ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εξαρτητικής 
συμπεριφοράς των χρηστών και του άμεσα συνδεδεμένου με αυτήν τρόπου 
ζωής. Η υποτροπή παραπέμπει στην εκ νέου εμπλοκή με το Σ.Π.Δ2, μετά 
τον εγκλεισμό, ενώ ο (επαν)εγκλεισμός παραπέμπει στην επιστροφή του 
δράστη σε καθεστώς κράτησης, λόγω τέλεσης νέου αδικήματος ή μη τήρη-
σης όρων ή μέτρων επιτήρησης. Οι συχνοί (επαν)εγκλεισμοί βεβαιώνουν 
ότι η παραβατικότητα και η συνακόλουθη εισαγωγή σε καθεστώς κράτησης 
είναι μια «δεύτερη» εξίσου «εθιστική» συμπεριφορά που παραμένει συχνό-

2 Στην παρούσα μελέτη, η ποινική δικαιοσύνη νοείται ως «σύστημα», υπό την έννοια 
ότι αποτελεί ενιαίο όλον, με βασικά υποσυστήματα την αστυνομία, τα δικαστήρια 
και τα σωφρονιστικά καταστήματα (βλ. Σπινέλλη, Κ.Δ., (2007). «Διερεύνηση του 
Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή. σ.σ. 
16 επ., ιδίως, σ.σ. και 20 επ.).
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τερη ανάμεσα σε μακροχρόνιους εξαρτημένους χρήστες, κάτι ανάλογο με 
το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας»3.

Οι διαπιστώσεις αυτές επαναπροσδιορίζουν την αποδοτικότητα, αλλά 
και την όλη λειτουργικότητα του Σ.Π.Δ. Πιθανές εξηγήσεις και αιτιάσεις 
της επιστροφής σε καθεστώς εγκλεισμού αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς 
αυτές αποτελούν ένα ισχυρό κριτήριο αξιολόγησης του συστήματος αυτού. 
Το τρίπτυχο, (1) πριν, (2) κατά τη διάρκεια και (3) μετά τον εγκλεισμό, με-
ταβλητών που εξηγούν τον (επαν)εγκλεισμό, βεβαιώνουν το πολυσύνθετο 
χαρακτήρα της υποτροπής4. Η ερευνητική υπόθεση που θα μελετηθεί είναι 
εάν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε έγκλειστους χρήστες που δε δήλωσαν 
εγκλεισμό κατά τη περίοδο της ανηλικότητας με αυτούς που είχαν εγκλει-
σμό σε φυλακές ανηλίκων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. 

2. Υποτροπή

 Η υποτροπή ορίζεται ως η συχνότητα εγκληματικών πράξεων και ο (επαν)
εγκλεισμός ως η συχνή (επαν) είσοδος σε καθεστώς κράτησης5. Αναφορι-
κά με τη χρήση ουσιών, ο όρος υποτροπή αναφέρεται στην εκ νέου χρήση, 
μετά από μια σχετικά μακρά περίοδο αποχής. Ο όρος «υποτροπή» χρησι-

3 Στα νοσοκομεία, στις φυλακές, στις θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης 
ή αποτοξίνωσης και γενικότερα σε ιδρύματα παρατηρείται το «Σύνδρομο της 
Περιστρεφόμενης Πόρτας» (revolving-door phenomenon). Το σύνδρομο υποδηλώνει 
ότι οι ασθενείς, οι φυλακισμένοι ή οι τρόφιμοι εξέρχονται από το ένα ίδρυμα, για να 
επανεισαχθούν σύντομα σε ένα άλλο και εμμέσως, επιβεβαιώνει τις επανειλημμένες 
και ανεπιτυχείς εισαγωγές των εξαρτημένων χρηστών για θεραπεία, αλλά και 
σωφρονισμό. Στο πεδίο των εξαρτήσεων αναφέρεται στην επαναλαμβανόμενη 
εισαγωγή στη θεραπεία, την απομάκρυνση από τη θεραπεία με υποτροπή στη 
χρήση και την επανεισαγωγή των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών σε θεραπευτικά 
προγράμματα (Hser, Anglin, Grella, Longshore, & Prendergast, (1997). Grella, 
Hser & Hsieh, (2003) και Scott, Foss & Dennis, (2005)). Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται 
απαραίτητη η διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης μελέτης και η αντιπαραβολή 
στοιχείων που σχετίζονται με το ιστορικό εγκλεισμών και τη συμμετοχή χρηστών σε 
κοινότητες απεξάρτησης.
4 Η απόκλιση από την κανονικότητα, υπό το πρίσμα των φορέων του Σ.Π.Δ, διαφέρει 
από αυτήν του παραβάτη, η οποία είναι μια «διαφορετική μορφή κανονικότητας», 
καθώς νοείται ως η επιστροφή, συχνά, στον µόνο τρόπο ζωής που εκείνος γνωρίζει 
και υπάρχει γι’ αυτόν.
5 Ο όρος «υποτροπή» χρησιμοποιείται από την εγκληματολογική του σκοπιά, με 
την έννοια της εκ νέου τέλεσης κάποιας αξιόποινης πράξης, οποτεδήποτε και 
κατόπιν οποιασδήποτε προηγηθείσας ποινικής μεταχείρισης. Βλ. Κατσιγαράκη, Ε., 
Καστρινάκη, Α., Πανάγος, Κ., «Ειδικές όψεις του επίσημου κοινωνικού ελέγχου 
των ανηλίκων δραστών, κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους 2009-2010, σε 
πανελλαδική κλίμακα», � e art of crime, τ. 28, 2015.
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μοποιείται ως εναλλακτικός προσδιορισμός του (επαν)εγκλεισμού, παρότι 
συναντάται συχνότερα στην ιατρική και ειδικότερα στο μοντέλο της νόσου 
του εθισμού6. Ο (επαν)εγκλεισμός αποδίδεται στην ύπαρξη προηγούμενων 
εγκλεισμών, ενώ η υποτροπή δηλώνει την ύπαρξη συχνών συλλήψεων, κα-
ταδικαστικών αποφάσεων, παραβίαση όρων και γενικότερης εμπλοκής στο 
Σ.Π.Δ7. Ο όρος υποτροπή δεν νοείται με την περιορισμένη έννοια του Π.Κ. 
(πρβλ. άρθρα 88, 89 και 90), αλλά περιλαμβάνει όλες τις παραβατικές ενέρ-
γειες που διαπιστώνονται από όργανα του Σ.Π.Δ (αστυνομικούς, εισαγγε-
λείς, δικαστές, αλλά και σωφρονιστικούς υπαλλήλους), όπως (αυτό) ομολο-
γούνται από τους ίδιους τους παραβάτες/έγκλειστους.

Η υποτροπή μετράται σύμφωνα με τις εγκληματικές πράξεις που έχουν 
ως αποτέλεσμα την επανασύλληψη8, την επανακαταδίκη και την επιστροφή 
στη φυλακή9 για πρώην έγκλειστους, είτε εντός τριών ή πέντε ετών από την 
αποφυλάκισή τους. Η αποχή από παραβατικές πράξεις δε συνάδει απαραί-
τητα με τον (επαν) εγκλεισμό, καθώς προγενέστερες ποινικές και δικαστι-
κές εκκρεμότητες τείνουν να αυξάνουν τις πιθανότητες εγκλεισμού και κα-
τόπιν τούτου να επιμηκύνουν τον συνολικό χρόνο παραμονής σε φυλακές. 
Λόγω αργοπορίας ολοκλήρωσης ποινικών υποθέσεων, συχνά αποτέλεσμα 
ετερόκλιτων εξωγενών παραγόντων, οι πιθανότητες (επαν) εγκλεισμού εί-
ναι συχνές για πρώην έγκλειστους. Είναι σημαντικό ότι ο (επαν) εγκλεισμός 
συνδέεται με τη μακροχρόνια εμπλοκή του πληθυσμού αυτού με το σύστη-
μα ποινικής δικαιοσύνης: αναμφίβολα αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνηση. 
Η άσκηση δικαιωμάτων και ενδίκων μέσων, π.χ. αντικατάσταση προσωρι-
νής κράτησης, διακοπή ποινής, άσκηση έφεσης σε συνδυασμό με ανάκληση 
ή αναστολή της ποινής συντελούν στον (επαν) εγκλεισμό. 

6 McLellan et al., "Addiction is a Chronic Brain Disease", (2000). Archived at the 
National Institute on Drug Abuse, https://archives.drugabuse.gov/about/welcome/
aboutdrugabuse/chronicdisease/. 

7 Η υποτροπή μετράται με τις δύο προαναφερόμενες διαφορετικές διακριτές 
προσεγγίσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντικρουόμενα συμπεράσματα πρβλ. 
Νικολόπουλος Γ. (2005), «Το ζήτηµα της επαγγελµατικής επανένταξης των πρώην 
καταδίκων: θεωρητικές επισηµάνσεις, ερευνητικά πορίσµατα και κοινωνικές 
δράσεις», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος Γ΄, αρ. 118, σ. 95 – 118. 

8 Jones, Mark and Barbara Sims, (1997), Recidivism of o& enders released from 
prison in North Carolina: A gender comparison. ' e Prison Journal 77:335-348.
9 Schwaner, Shawn L. (1998), Patterns of violent specialization: Predictors of 
recidivism for a cohort of parolees. American Journal of Criminal Justice 23:1-17 
και Toombs, Nancy J., Brent B. Benda, and Robert Flynn Corwyn, (1997) Recidivism 
among Arkansas boot camp graduates a* er 12 months. Journal of O& ender 
Rehabilitation 26:141-160.
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Εκτός από την έκταση της υποτροπής, όπως προέκυψε από επαναλη-
πτικές έρευνες των Wolfgang, Figlio και Sellin10, τo 51,9% των εγκλημάτων 
διαπράττονται -σε βάθος χρόνου- από µια μικρή ομάδα πολύ-υπότροπων 
εγκληματιών, η οποία δεν υπερβαίνει το 18%. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, 
το σχετικά µικρό ποσοστό «υπότροπων» τελεί ένα μεγάλο αριθµό εγκλημα-
τικών πράξεων. Η μελέτη σημειώνει ότι τα άτοµα αυτά δεν εξειδικεύονται 
στη τέλεση ορισµένων µόνο εγκληµάτων, αλλά τείνουν να «μεταφέρονται» 
εύκολα από τη μια εγκληματική πράξη στην άλλη. Οι «πολύ-υπότροποι» εί-
ναι δράστες «µικρής εγκληµατικότητας» που εκτίουν μικρές, αλλά διαδοχικές 
ποινές φυλάκισης με αποτέλεσμα η συνολική τους διάρκεια να καταλήγει σε 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εγκλεισμού. Συχνά δε, οι πολύ-υπότροποι είναι 
οι κύριοι «υπεύθυνοι» για τον υπερπληθυσµό των καταστημάτων κράτησης11. 

Η εργασία αυτή, θα συμβάλει στη μελέτη του (επαν)εγκλεισμού χρη-
στών, για να αξιολογήσει ερμηνείες και να διερευνήσει κατά πόσο ο εγκλει-
σμός την περίοδο της ανηλικότητας αποτελεί πρόκριμα εμπλοκής ανηλίκων 
δραστών με το Σ.Π.Δ και την περαιτέρω εγκληματικότητα. Στόχος είναι να 
αποτυπωθεί η έκταση του φαινομένου της υποτροπής και να συσχετισθεί 
με εξατομικευμένες μεταβλητές. Οι υπάρχουσες πληροφορίες για (επαν)
εγκλεισμό χρηστών είναι περιορισμένες και ως εκ τούτου, αυτό-ομολογού-
μενα στοιχεία ή αρχειακό υλικό12, παρουσιάζουν περιορισμούς εγκυρότητας 
και αξιοπιστίας. 

10 Wolfgang. Μ, Figlio Ρ., και Sellin Τ., (1972), Delinquency in a Birth Cohort, 
Studies in Crime and Justice, Chicago: University of Chicago Press. Πρβλ. Κουράκης 
Ν. (2006), «Θέσεις γύρω από την αναθεώρηση των κυρώσεων και σωφρονιστικών 
θεσμών του Ποινικού Κώδικα», Ποινικός Λόγος, Τεύχος 1, Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ. 
3 – 10. 
11 Ζαραφωνίτου, Χριστίνα, (2004). Εµπειρική Εγκληµατολογία, β’ εκδ., Νοµική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα σ.σ. 233. 
12 Ενδεικτικά αναφέρονται δύο μελέτες υποτροπής σε αρχειακό υλικό. Αρχικά, 
η έρευνα υποτροπής μίας δικαστικής αρχής στη Γαλλία, το 1982, συσχέτισε τον 
εγκλεισμό µε την υποτροπή και κατέγραψε ποσοστό 30%. Η μελέτη όρισε ως 
υπότροπους µόνο όσους είχαν εκτίσει προγενέστερα ποινή φυλάκισης και όχι, 
όσους είχαν κάποια ποινική καταδικαστική απόφαση στο ιστορικό τους. Η μελέτη 
αυτή κατέληξε ότι εγκλεισμός και σταθερή υποτροπή αλληλοσυνδέονται και ως εκ 
τούτου µια καταδίκη σε στερητική της ελευθερίας ποινή προδιαθέτει για υποτροπή. 
Μια αντίστοιχη έρευνα στον Καναδά, για το χρονικό διάστηµα 1966 έως 1970, σε 
μεγάλο δείγµα εγκλείστων παρακολούθησε (follow-up) τη γενικότερη συµπεριφορά 
τους για διάστηµα 5 ετών, µετά την αποφυλάκισή τους. Η μελέτη αυτή όρισε την 
υποτροπή ως νέα καταδίκη σε εγκλεισμό µε έκτιση ή αναστολή της ποινής. Ο δείκτης 
υποτροπής κυμαίνονταν από 44,3% έως 61%, ενώ η εξέταση του ίδιου δείγµατος, 
µετά 10 έτη, κατέληξε σε υποτροπή 65%. Ζαραφωνίτου, Χριστίνα, (2004). όπ.π., σ.σ. 
229-230, 231.
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3. Υποτροπή: Έκταση Φαινομένου

Η μελέτη των Langan και Levin, το 200213, από το B.J.S (Bureau of Justice 
Statistics) στις Η.Π.Α, εντόπισε και παρακολούθησε 272,111 αποφυλακισθέ-
ντες, τα 2/3 του συνόλου των αποφυλακισθέντων, από 17 διαφορετικές πο-
λιτείες για το έτος 1994. Το 67% πρώην εγκλείστων συνελήφθησαν εκ νέου, 
για τουλάχιστον µια σοβαρή αξιόποινη πράξη εντός τριών χρόνων από την 
αποφυλάκιση. Το 47% καταδικάστηκε για την τέλεση νέας παράβασης και 
το 52% του συνόλου επέστρεψε στη φυλακή. Από την ανάλυση προέκυψε 
ότι σε διάστημα τριών ετών και, μετά την αποφυλάκιση το 25% επέστρεψε 
στη φυλακή, για αδίκημα το οποίο διέπραξε, μετά την αποφυλάκιση.

Μία πιο πρόσφατη μελέτη υποτροπής, από τον ίδιο φορέα, κατέδειξε 
υψηλότερα ποσοστά σε πρώην εγκλείστους: Δείγμα 404.638 από 30 δια-
φορετικές πολιτείες εντός του 200514. Η υποτροπή διερευνήθηκε εντός και 
πέντε ετών αντίστοιχα από το έτος έναρξης της έρευνας. Η μελέτη αυτή κα-
τέγραψε όλες τις πιθανές περιπτώσεις υποτροπής. Ειδικότερα ανέλυσε πλη-
ροφορίες σχετικές με τη σύλληψη (arrest), την εκδίκαση (adjudication), την 
καταδίκη (conviction-όταν ο φερόμενος δράστης είχε τελέσει και καταδικα-
στεί για νέο αδίκημα), τη φυλάκιση (incarceration- όταν η καταδικαστική 
απόφαση εμπεριείχε ποινή φυλάκισης), την κάθειρξη (imprisonment-όταν 
η καταδικαστική απόφαση είχε ποινή εγκλεισμού σε Κατάστημα Κράτη-
σης) και τέλος, τον «πραγματικό» (επαν)εγκλεισμό (αναφέρεται ως return 
to prison-όταν η απόφαση είχε υποχρεωτική την έκτιση ποινής σε φυλα-
κή ή όταν ο δράστης είχε επιστρέψει στη φυλακή, λόγω παραβίασης όρων 
αποφυλάκισης ή όρων τμηματικής έκτισης της ποινής)15. Μόνο η μεταβλητή 
«επιστροφή στη φυλακή» αποτελεί αξιόπιστη μέτρηση της υποτροπής, κα-
θώς οι παραπάνω κατηγορίες σχετίζονται με μεθόδους διαχείρισης ή απε-
μπλοκής εγκληματιών από το εκάστοτε Σ.Π.Δ16.

13 Patrick, A., Langan, Ph.D., David, J., Levin, (2002). "Recidivism Of Prisoners 
Released In 1994", Bureau of Justice Statistics, https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/
rpr94.pdf. 

14 Durose, Matthew R., Alexia D. Cooper, and Howard N. Snyder, 2014, Recidivism 
of Prisoners Released in 30 States in 2005: Patterns from 2005 to 2010 (pdf, 31 pages), 
Bureau of Justice Statistics Special Report, NCJ 244205.
15 Durose, Matthew R., Alexia D. Cooper, and Howard N. Snyder, 2014, οπ.π, σελ. 
15. Πρβλ. Rauma, David, Berk, Richard A.; (1987). «Remuneration and recidivism: 
! e long-term impact of unemployment compensation on ex-o" enders.» Journal of 
Quantitative Criminology 3(1): 3-27.
16 Αρκετές έρευνες χρησιμοποιούν τον χρόνο ως δείκτη υποτροπής, τον αριθμό 
μηνών, έως οι δράστες συλληφθούν εκ νέου (Benedict et al., 1998; Dejong, 1997; 
Kruttschnitt et al., 2000; Visher and Linster, 1990), είτε έως επανέλθουν σε καθεστώς 
εγκλεισμού (Stewart et al., 1992), είτε παραβιάσουν όρους αποφυλάκισης (Hepburn 
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Η μελέτη αυτή παρέθεσε δεδομένα, για την εκ νέου σύλληψη πρώην 
εγκλείστων, καθώς και πληροφορίες σχετικές με την έκταση του (επαν) 
εγκλεισμού. Διαπιστώθηκε ότι εντός τριών ετών από την αποφυλάκιση, τα 
2/3 του πληθυσμού, συνελήφθησαν εκ νέου (68%): το αντίστοιχο ποσοστό, 
μετά πέντε έτη ήταν περίπου σε ποσοστό 76,6% του δείγματος. Η μελέτη 
κατέληξε ότι το 56,7% πρώην εγκλείστων συνελήφθησαν εκ νέου, πριν από 
το τέλος του πρώτου έτους, μετά την αποφυλάκισή τους. Ο χρόνος τέλεσης 
νέου αδικήματος, μετά την αποφυλάκιση, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στην «άλυτη εξίσωση της υποτροπής», καθώς όσο αυξάνει ο χρόνος αποχής 
από την παρανομία, τόσο αυξάνουν και οι πιθανότητες μη εμπλοκής του 
πληθυσμού αυτού με έκνομες δραστηριότητες. Όσοι είχαν εκτίσει ποινές 
για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, σε ποσοστό 82,1%, συνελήφθησαν εκ 
νέου για νέο αδίκημα σε σύγκριση με: το 76,9% των παραβατών για ναρκω-
τικά, το 73,6% για αδικήματα δημόσιας τάξης (public order crimes) και το 
71,3% για πράξεις βίαιης εγκληματικότητας. 

Σχετικά με την επιστροφή του αποφυλακιζόμενου σε καθεστώς εγκλει-
σμού, τα δεδομένα κατέδειξαν ότι εντός τριών ετών, μετά την αποφυλάκι-
ση, το 49,7% είχαν είτε μια σύλληψη η οποία οδήγησε στη φυλακή ή επι-
στροφή σε καθεστώς κράτησης, λόγω παραβίασης όρων αποφυλάκισης. Το 
αντίστοιχο ποσοστό για 5 έτη, μετά τον χρόνο αποφυλάκισης, ήταν 55,1%. 
Μεταξύ του πληθυσμού που επέστρεψε στη φυλακή, μετά ένα έτος από την 
αποφυλάκισή, οι δράστες εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας (36,4%) είχαν 
το υψηλότερο ποσοστό υποτροπής. Οι διακυμάνσεις του (επαν)εγκλεισμού 
σε ότι αφορά στον χαρακτήρα της πράξης, μετά ένα έτος από την αποφυλά-
κιση, ήταν για βίαιη εγκληματικότητα (27,5%), ναρκωτικά (28,1%) και αδι-
κήματα κατά της δημόσιας τάξης (27,7%): Όλες οι κατηγορίες παρέμειναν 
χαμηλότερες από αδικήματα, κατά της ιδιοκτησίας17. Πέντε έτη, μετά την 
αποφυλάκιση, το ποσοστό (επαν)εγκλεισμού για δράστες αδικημάτων κατά 
της ιδιοκτησίας (61,8%), ήταν υψηλότερο από τα αντίστοιχα αυτών που τέ-
λεσαν πράξεις βίαιης εγκληματικότητας (50,6%), παραβάσεις για ναρκωτι-
κά (53,3%) ή αδικήματα κατά της δημόσιας τάξης (52,6%). 

and Albonetti, 1994)..
17 Προγενέστερα, τα συμπεράσματα βρετανικής έρευνας (Burnett, 1992) θεμελιώνουν 
άμεση σχέση φυλάκισης και υποτροπής από συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν 
µε 130 έγκλειστους, για αδικήµατα κατά της ιδιοκτησίας. Τα 2/3 του δείγματος 
θεώρησαν πιθανή την εκ νέου εµπλοκή τους σε εγκληματικές πράξεις κάτω 
από ορισμένες περιστάσεις. Οι επικείμενες οικονοµικές δυσχέρειες, µετά την 
αποφυλάκισή και οι ελάχιστες προοπτικές κοινωνικής επανένταξης είναι οι πλέον 
σημαντικοί παράγοντες υποτροπής. Burnett Ros, (1992). � e dynamics of recidivism, 
University of Oxford, Centre for Criminological Research, στο Χ., Ζαραφωνίτου,  
(2004). όπ.π., σελ. 232. 
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Οι δράστες για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας επιστρέφουν συντομό-
τερα και σε μεγαλύτερο ποσοστό από όλους για διαφορετικούς λόγους. Η 
διαπίστωση ότι τα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας συχνά σχετίζονται και, 
με παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών είναι ουσιαστική στην ερμηνεία 
της υποτροπής. Το 2010, το ποσοστό των εγκλείστων στις Ομοσπονδιακές 
Φυλακές των Η.Π.Α, το οποίο είχε τελέσει αδικήματα για ναρκωτικά, ήταν 
51%. Η μελέτη σημείωσε ότι το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλότερο, κα-
θώς αρκετοί έγκλειστοι έχουν τελέσει αδικήματα υπό την επήρεια ναρκω-
τικών ουσιών, αφού συχνά επιλύουν προσωπικές ή οικονομικές διαφορές 
τελώντας πράξεις βίας, για να εξοικονομήσουν τα έσοδα για αγορά ναρ-
κωτικών ουσιών. Οι αξιόποινες πράξεις δεν παρατίθενται κατ ‘ανάγκη στο 
κατηγορητήριο και δεν προσμετρούνται στο συνολικό ποσοστό του (επαν)
εγκλεισμού το οποίο, σύμφωνα με τη μελέτη, παραμένει υψηλότερο από 
αυτό της αναφερόμενης μελέτης18. 

4. Υποτροπή: Αίτια

Τα αίτια της υποτροπής και του (επαν)εγκλεισμού έχουν κατηγοριοποιηθεί 
σε σχέση με τον εκ νέου εγκλεισμό. Οι προ-ιδρυματικοί, ιδρυματικοί και 
μετά-ιδρυματικοί19 παράγοντες σχετίζονται ή εξηγούν το φαινόμενο του 
(επαν)εγκλεισμού και της υποτροπής. Ως προς τους προ-ιδρυματικούς πα-
ράγοντες, έμφαση δίδεται στη γενικότερη «αντικοινωνική προσωπικότη-
τα» του παραβάτη, το βεβαρημένο ιστορικό κατάχρησης ναρκωτικών ουσι-
ών20 και τις τυχόν προηγούμενες εμπειρίες εγκλεισμού, ιδιαίτερα σε νεαρή 

18 Πρβλ. Guerino, Paul, Harrison, Paige, M., Sabol, William, J., (2011). Prisoners in 
2010 (PDF). Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. 
NCJ 236096.
19 Αλοσκόφης, Ο., (2010). Ο Άτυπος Κώδικας των Κρατουμένων. Στρατηγικές 
Επιβίωσης στη Σύγχρονη Φυλακή. Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν., Σάκκουλα και 
Αλοσκόφης, Ο., (2013). «Το κοινωνικό προφίλ των κρατούμενων και οι ανάγκες 
τους, μετά την αποφυλάκιση», Εισήγηση στο εργαστήριο εργασίας του Ν.Π.Ι.Δ. 
«Επάνοδος – Κέντρο επανένταξης αποφυλακιζομενων, http://epanodos.org.gr/
documents/10199/22195/593ab4e1-79ec-4642-a351. 

20 Σύμφωνα με έρευνα της προϊσταμένης της Υπηρεσίας Επιμελητών του Δικαστηρίου 
Ανηλίκων Βόλου, Κορώνα Σ. και της Επιμελήτριας Ανηλίκων, Σοφίας Χατζή 

σε 100 ανήλικους παραβάτες (τυχαίο δείγμα) από σύνολο 608, που δικάστηκαν τα 
έτη 2011 - 2013, από το Δικαστήριο Ανηλίκων Βόλου, το 53% των παραβατών δεν 
κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, το 32% κάνει χρήση και το 15% κάνει περιστασιακή 
χρήση. Η μελέτη κατέδειξε ότι η χρήση ουσιών και το αλκοόλ στην οικογένεια 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην εκδήλωση οποιασδήποτε μορφής 
παραβατικότητας των ανηλίκων. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 12% των ανήλικων 
παραβατών δήλωσε ότι στην οικογένειά του γίνεται χρήση, ενώ το 61% ότι υπάρχει 
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ηλικία. Η ηλικία εμπλοκής με το Σ.Π.Δ είναι καθοριστικός παράγοντας 
στη μελέτη της υποτροπής. Η οικογενειακή κατάσταση, η εκπαίδευση, η 
απασχόληση, το εισόδημα σχετίζονται με δημογραφικές μεταβλητές όπως 
ηλικία, φύλο, ιστορικό εγκληματικότητας στην οικογένεια, ανεπαρκείς παι-
δαγωγικές πρακτικές, χαμηλή διανοητική λειτουργικότητα, έλλειψη εργα-
σιακής εμπειρίας, απουσία επαγγελματικών/εκπαιδευτικών προσόντων και 
δεξιοτήτων και τέλος, χαμηλή κοινωνικο-οικονομική ταξική προέλευση. Οι 
μεταβλητές αυτές, μεμονωμένα ή και κατά ομάδες21, επαληθεύουν διαφο-
ρετικές ερευνητικές υποθέσεις. 

Αναντίρρητα ο εγκλεισμός συνδέεται με έντονες κοινωνικές, ψυχολο-
γικές και οικονομικές προεκτάσεις. Διαχρονικά το μέτρο του εγκλεισμού 
αποτυπώνει την αδυναμία της κοινωνίας να αντιμετωπίσει την εγκλημα-
τικότητα22, παρά την υποτιθέμενη οργανωμένη αναμόρφωση των εγκλεί-
στων. Η αύξηση της εγκληματικότητας, σε συνδυασμό με τον κατασταλτικό 
χαρακτήρα της φυλακής, καθιστούν αναποτελεσματική την οποιαδήποτε 
προσπάθεια αναμόρφωσης23. Η ιδρυματοποίηση, η εξοικείωση με την υπο-
κουλτούρα της φυλακής, οι συνθήκες διαβίωσης, κατά τον εγκλεισμό24, η δι-

χρήση αλκοόλ είτε σε ήπια μορφή είτε σε σοβαρή μορφή. Η χρήση ναρκωτικών 
ουσιών από τους ανηλίκους και η διάγνωση ψυχικής νόσου ή άλλων διαταραχών 
σχετίζονται σημαντικά με την εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ η ίδια 
τάση φαίνεται πως υπάρχει και στην υπότροπη παραβατική συμπεριφορά. Από τους 
ανήλικους παραβάτες, οι είκοσι κατηγορούταν για υποθέσεις ναρκωτικών εκ των 
οποίων, οι δεκαεννέα ήταν αγόρια και το ένα κορίτσι. Οι υπόλοιποι κατηγορούνταν 
οι 53 για κλοπές / ληστείες, οι δεκαοχτώ για σωματικές βλάβες και οι εννέα για 
αδικήματα κατά της ζωής. 
21 Klein, Steven, P. and Michael, N., Caggiano, (1986). � e Prevalence, Predictability, 
and Policy Implications of Recidivism. Santa Monica, Calif.: RAND, Petersilia, Joan, 
Susan, Turner and Joyce, Peterson, (1986). Prison Versus Probation in California: 
Implications for Crime and O! ender Recidivism. Santa Monica, Calif.: RAND και 
Turner, Susan and Joan, Petersilia, (1992). "Focusing on high-risk parolees: An 
experiment to reduce commitments to the Texas Department of Corrections", Journal 
of Research in Crime and Delinquency, 29:34-61.
22 Πρβλ. Χάιδου, Α., (2002). «Το Σωφρονιστικό Σύστημα – ζητήματα θεωρίας και 
πρακτικής», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 

23 Οι έρευνες για την αποτελεσµατικότητα ποινικών κυρώσεων εμφανίζονται, 
µετά τη δεκαετία του ‘50. Η αποτελεσµατικότητα µέτρων σωφρονισμού βασίζεται 
στη µέτρηση της υποτροπής, καθώς αρκετές εγκληµατολογικές στατιστικές 
περιλαµβάνουν πίνακες υποτροπής, ανάλογα µε τις επιβληθείσες κυρώσεις. 
Πανταλούδη, Έλενα, (2010). Η επίδραση της φυλακής στην υποτροπή, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Τομέας Εγκληματολογίας, Διπλωματική 
Εργασία, Αθήνα, σελ.96. 

24 Μελέτη του 2011, επεσήμανε ότι οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησης, 
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ακοπή της οικογενειακής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής και η συνεχή 
επιτήρηση επιδρούν αρνητικά στη ψυχοσωματική υγεία των εγκλείστων25. 
Οι ιδρυματικές μεταβλητές, που σχετίζονται με μακροχρόνια παραμονή 
σε καθεστώς κράτησης, ο πειθαρχικός έλεγχος. η χρήση ουσιών, κατά τον 
εγκλεισμό, η επιδείνωση της υγείας (ηπατίτιδα), τα υψηλά επίπεδα άγχους 
και η χρόνια κατάθλιψη, οδηγούν στην υποτροπή. Σημαντικός παράγοντας 
υποτροπής έχει αποδειχθεί η επιστροφή στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον, 
στον ίδιο «εγκληματογόνο» βιόκοσμο (αντίστροφα η αλλαγή τόπου κατοι-
κίας συσχετίζεται με μειωμένη υποτροπή, Kirk 2009).

5. Έρευνες στην ημεδαπή

Οι έρευνες, παρά τη σπουδαιότητά του φαινομένου, στην ημεδαπή έχουν 
συχνά περιγραφικό χαρακτήρα26. Καταγράφονται ελάχιστες «επαναληπτι-
κές» μελέτες, λόγω πολλαπλών δυσχερειών που παρουσιάζονται στη συλ-
λογή και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων. Η επαναληπτική έρευνα27 
(follow-up study) του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευ-
νών του ΕΚΠΑ, για νεαρούς αποφυλακισµένους (1995) μελέτησε ανήλικους 
κρατουμένους από του οποίους είχαν ληφθεί συνεντεύξεις (1993) στα Σω-
φρονιστικά Καταστήματα Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας. Κατά την πρώτη 
φάση, το 1993, μελετήθηκαν οι μετέπειτα επιπτώσεις του εγκλεισµού. Τα 
κυριότερα αδικήματα για τα οποία κρατούνταν οι έγκλειστοι της μελέτης 
ήταν η ληστεία (42%) και η κλοπή (32%). Η έρευνα ανίχνευσε τις αρνητικές 
επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης, ως προς την επανένταξη του πληθυσμού 
αυτού, µετά την αποφυλάκιση. Η μελέτη αναζήτησε εάν οι ανήλικοι, λόγω 
στιγµατισµού, έλλειψη στήριξης, αλλά και αποδοχής εγκληματικών προτύ-
πων, κατά τη διάρκεια του εγκλεισµού, οδηγήθηκαν ευκολότερα στην τέλε-
ση νέων αξιόποινων πράξεων28. 

συμπεριλαμβανόμενης και της απομόνωσης, συντελούν στην αύξηση της υποτροπής. 
Παρά την εγκυρότητα της υπόθεσης αυτής, δεν επαληθεύτηκε στατιστικά. Βλ. 
Drago, Francesco, Galbiati, Roberto, Vertova, Pietro (February 1, 2011) [2011]. 
"Prison Conditions and Recidivism" (PDF). American Law and Economics Review. 
13 (1): 103–130. doi:10.1093/aler/ahq024. Retrieved June 5, 2013.
25 Πρβλ. Πανταλούδη Έλενα, (2010). οπ.π..σελ.98. 

26 Πρβλ. Κρανιδιώτη, Μαρία και Σπύρου, Σταμάτης, (2010). «Επανεγκλεισμός 
παραβατών του νόμου περί ναρκωτικών σε Σωφρονιστικό κατάστημα και 
θεραπευτικά προγράμματα: “Nothing works” ή “Something works”;», Τιμητικός 
Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ.645-669..
27 Βλ. Κουράκης, Μηλιώνη και ερευνητική οµάδα φοιτητών Νοµικής Αθηνών, (1995). 
«Ποινικά - Έρευνα στις ελληνικές φυλακές», Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κοµοτηνή. 
28 Σταθοπούλου, Μηλιώνη, & Κουράκης, (2006). σελ. 2895. 342 Σταθοπούλου, 
Μηλιώνη & Κουράκης, (2006). σελ. 2896 – 2897. 
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Παρά τις δυσκολίες εντοπισµού, λόγω αναξιόπιστων πληροφοριών, κα-
τέστη εφικτό να ολοκληρωθούν 103 συνεντεύξεις (Μάιο, 1999 έως Ιούνιο, 
2000) από τους 156 ανήλικους που ήταν αρχικά στο πρώτο δείγμα, το 1993. 
Συνολικά 50 εντοπίσθηκαν σε φυλακές, 53 ήταν εκτός φυλακής, ενώ για 10 
δεν υπήρξαν πληροφορίες. Οι 50 νεαροί παραβάτες που εντοπίσθηκαν στις 
φυλακές ήταν πολύ- υπότροποι, είχαν εκτίσει περισσότερες από µία ποινές, 
µετά την αποφυλάκισή τους από το 1993 και, συνήθως διαπράττουν µικρής 
σηµασίας αξιόποινες παραβάσεις (π. χ. κλοπές). Οι νεαροί που μελετήθη-
καν, κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας29, φάνηκαν να είναι ακόμα δέσμιοι 
του εθισμού από ναρκωτικές ουσίες. Ενδιαφέρον είναι το εύρημα ότι το 19% 
των ερωτηθέντων θεωρούν ότι επηρεάστηκαν σε ό,τι αφορά τη χρήση, κατά 
τον εγκλεισμό, ενώ μικρά είναι τα ποσοστά όσων απευθύνθηκαν σε κάποιο 
θεραπευτικό πλαίσιο. Για τους 53 που εντοπίσθηκαν εκτός φυλακής προέ-
κυψε ότι είχαν εμπλοκή µε τον νόµο, µετά την αποφυλάκισή τους, καθώς 
διέπραξαν εγκληµατικές πράξεις για τις οποίες δεν συνελήφθησαν. Από την 
ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι, για διάστηµα 6-7 ετών, από το 1993 
και έως το 2000, µόλις ένας στους πέντε ανηλίκους (19,8%) δεν οδηγήθηκε 
πάλι στις φυλακές, ούτε του επιβλήθηκε ποινή. 

Η συνάφεια ανάμεσα στη χρήση, την παραβατικότητα και τον (επαν)
εγκλεισμό αποτυπώνεται στα ευρήματα έρευνας σε χρήστες οι οποίοι ζήτη-
σαν βοήθεια από το Ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο του Αιγινήτειου Νοσοκομεί-
ου30. Με τη χρήση ειδικά δομημένων ερωτηματολογίων και σε δείγμα 115 
εξαρτημένων χρηστών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 82,2% από αυτούς 
είχε συλληφθεί, κατά το παρελθόν και το 48,9% είχε καταδικαστεί τουλάχι-
στον μία έως και δύο φορές. Είναι ενδιαφέρουσα η διαπίστωση ότι οι χρήστες 
της μελέτης αυτής είχαν τελέσει τα εγκλήματα που ανέφεραν, σε ηλικίες προ-
γενέστερες από αυτήν, κατά την οποία, άρχισε η εμπλοκή τους με τη χρήση. 

Σε μία επισταμένη μελέτη, με πρωταρχικό στόχο την παρουσίαση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του παραβατικού φαινομένου στην περιφέ-
ρεια του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης31, ο ερευνητής καταλήγει ότι σε ένα 

29 Βλ., nearoiapofylakizomenoi.κουρακης.pdf. σελ. 6.
30 Ι., Λιάππας, Α., Κοκκέβη, V., Pomini, Ε., Αναστασοπούλου, Π., Παπαβασιλείου 
και Κ., Στεφανής, (1991). «Χρήστες Τοξικών ουσιών που απευθύνθηκαν για βοήθεια 
στο Ειδικό Εξω- τερικό Ιατρείο του Αιγινήτειου Νοσοκομείου για Ουσιοεξαρτημένα 
Άτομα: ΙΙ, παράνομες δραστηριότητες και νομικά προβλήματα των χρηστών: 
προκαταρκτικά ευρήματα», σε 12ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο, 18-21 
Απριλίου, σ.σ. 96. Βόλος, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία..
31 Καραμπέρη, Ελένη, (2016). «Ανήλικη Παραβατικότητα. Κοινωνιολογική προσέγγιση 
των θεσμών του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Το Παράδειγμα του Δικαστηρίου 
Ανηλίκων Θεσσαλονίκης», Διπλωματική εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
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δεύτερο επίπεδο. Ο αριθμός των «υπότροπων» ανηλίκων κυμαίνεται σε ένα 
μέσο ποσοστό 43,4%, κατά τη διάρκεια όλων των δικαστικών ετών που εξε-
τάσθηκαν (2010-2015), ενώ φαίνεται να παρουσιάζεται μια μικρή κάμψη 
αγγίζοντας το 38%, κατά το τελευταίο δικαστικό έτος. Το εξαιρετικά υψηλό 
ποσοστό «υποτροπής» στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης για ανηλίκους 
εγείρει αμφιβολίες και ενστάσεις για την αποτελεσματικότητα όσο και την 
επάρκεια του επίσημου κοινωνικού ελέγχου ως προς την αναχαίτιση της 
υποτροπής και γενικότερα της δευτερογενούς παρέκκλισης. 

6. Μεθοδολογία

Η έκταση του (επαν)εγκλεισμού και το ιστορικό εγκλεισμών, κατά την ανη-
λικότητα, σε δείγμα Ν=326 συμμετεχόντων στη θεραπευτική κοινότητα 
«ΕΠΙΛΟΓΗ» του ΚΑΤΚ, αποτελεί τον κύριο στόχο μελέτης της παρούσας 
εργασίας. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από 
το Σεπτέμβριο του 2014 έως και τον Δεκέμβριο του 2018. Το ερωτηματο-
λόγιο τύπου ASI (Addiction Severity Index-Δείκτης Σοβαρότητας Εξάρτη-
σης) περιλαμβάνει κοινωνικό δημογραφικές μεταβλητές, ιστορικό εμπλοκής 
με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, προηγούμενες θεραπείες, ατομικό και 
οικογενειακό ιστορικό χρήσης, συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και ψυχική 
κατάσταση. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα προ-
έρχονται από όσους απάντησαν θετικά στην ερώτηση: «Εάν έχεις μπει στη 
φυλακή στο παρελθόν, πόσες φορές και, για πόσο χρονικό διάστημα παρέ-
μεινες έγκλειστος» καθώς και «εάν έχεις κρατηθεί σε φυλακές ανηλίκων Και 
για πόσο χρονικό διάστημα». Η εργασία θα παρουσιάσει στοιχεία που αφο-
ρούν ατομικές μεταβλητές, πριν και κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού.

Τα στοιχεία συσχετίστηκαν με μεταβλητές που αποτυπώνουν το οικο-
γενειακό ιστορικό συλλήψεων και εγκλεισμών, καθώς και την ηλικία πρώ-
της σύλληψης και εγκλεισμού. Εκτός όμως από την περιγραφική μελέτη του 
(επαν)εγκλεισμού, η επιστροφή στη φυλακή θα συσχετισθεί με την πρώτη 
σύλληψη, την ηλικία πρώτου εγκλεισμού, τον εγκλεισμό σε φυλακές ανη-
λίκων, το οικογενειακό ιστορικό παραβατικότητας (σύλληψη και εγκλει-
σμός), καθώς και μη επιτρεπτές συμπεριφορές, κατά την παιδική ηλικία 
(5-12 ετών)32. Οι πληροφορίες αυτές προστέθηκαν στην εισαγωγική αυτή 

Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου σ.σ.127.
32 Οι ερωτήσεις που διερευνούν «διαταραχές διαγωγής» αφορούν απουσία από 
σχολείο, διαμονή εκτός σπιτιού, συμμετοχή σε παραβατικές ομάδες/διαπληκτισμούς/
καυγάδες, κακοποίηση ζωών, καταστροφή αντικειμένων, μικροκλοπές, συχνά ψέματα 
και εμπλοκή με τυχερά παιχνίδια. Οι επιλογές που ορίζουν την έκταση συμμετοχής 
στις ανωτέρω ερωτήσεις περιλαμβάνουν: α. συχνά, β. σπάνια γ. σχεδόν ποτέ και 
δ. ποτέ. Οι μεταβλητές αυτές σχετίζονται με την ηλικία διακοπής του σχολείου, 
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συνέντευξη, από τη θεραπευτική ομάδα του ΚΑΤΚ, με στόχο τη συσχέτι-
ση των ανωτέρω μεταβλητών. Οι συμπεριφορές αυτές χαρακτηρίζονται από 
βία/επιθετικότητα σε άτομα, αντικείμενα, κανόνες και θεσμούς, αλλά και 
στον εαυτό τους, είτε αυτές διώκονται ποινικά είτε όχι33. Παράλληλα, θα 
γίνει αναφορά στην κατηγοριοποίηση προβληματικών συμπεριφορών που 
παρουσιάζουν οι ανήλικοι, όπως ταξινομούνται σε διεθνή ψυχιατρικά εγχει-
ρίδια34. Σύμφωνα με την ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών στο DSM-
IV-ΤR TM (Διαγνωστικά Κριτήρια του American Psychiatric Association, 
2005) και το ICD-10 (Ταξινόμηση Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών 
της Συμπεριφοράς της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας WHO, 1997), τα 
προβλήματα και οι διαταραχές συμπεριφοράς των ανηλίκων που εκφράζο-
νται στα πλαίσια της νεανικής παραβατικότητας εμπίπτουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες: διαταραχές διαγωγής, εναντιωτική προκλητική διαταραχή, δι-
αταραχή διασπαστικής συμπεριφοράς και τέλος, διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). 

7. Δημογραφικά στοιχεία δείγματος

Η ηλικία των μελών της κοινότητας είναι κατά μέσο όρο 36,6 ετών. Όσοι 
δήλωσαν ότι δεν είχαν προηγούμενο εγκλεισμό (Ν=104) είχαν χαμηλότε-
ρο μέσο όρο ηλικίας (33,5) από αυτούς (38) που είχαν φυλακισθεί στο πα-
ρελθόν (Ν=222). Η πλειονότητα δεν είναι έγγαμοι (44%), δεν έχουν παιδιά 
(49%), ζουν τις τελευταίες 30 ημέρες με τον σύζυγο/σύντροφο τους (38%) 
και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών έχει συγκατοικήσει με χρήστες, πριν τον 
εγκλεισμό (45%). Συνολικά το 32% συγκατοικούσε με χρήστες και είχε 
ιστορικό εγκλεισμών. Είναι γνώριμη συμπεριφορά ότι η χρήση απομονώνει 
τον χρήστη και περιορίζει σχέσεις με μόνη δυνατή επικοινωνία άλλους χρή-
στες. Η σχέση ηλικίας και εγκλεισμού, κατά την περίοδο της ανηλικότητας, 
δεν κατέδειξε ουσιαστική διαφορά: ο μέσος όρος είναι 36 ετών και, για τις 
δύο κατηγορίες. 

Ο μέσος όρος πρώτης σύλληψης ήταν τα 22 έτη, ενώ του πρώτου εγκλει-
σμού ήταν τα 26 χρόνια. Από τα 72 μέλη του προγράμματος που δήλωσαν 
ότι είχαν εγκλεισμό σε φυλακές ανηλίκων, το 80% είχε συλληφθεί, πριν τα 19, 

την ηλικία έναρξης χρήσης και περαιτέρω εμπλοκή των χρηστών με το σύστημα 
δικαιοσύνης. 

33 Γεωργιάδης, Σ., Βύζακου, Σ., Παπαστυλιανού, Ν., (2009). «Η συσχέτιση της 
βίας ενάντια στα παιδιά μέσα στην οικογένεια με τη νεανική παραβατικότητα», 
Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια 
http://www.familyviolence.gov.cy/upload/research/erevna_2009june_aksiologisi.pdf. 

34 Πρβλ. American Psychiatric Association, (2000). Διαγνωστικά Κριτήρια DSM-IV-
TR TM, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας. Αθήνα: 2004. 
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ενώ από τους 243 που δεν είχαν εγκλεισμό στα ανήλικα, το ποσοστό ήταν 
35%. Ο μέσος όρος ηλικίας σύλληψης και, για τις δύο κατηγορίες ήταν 15,7 
και 23,7 αντίστοιχα. Ο εγκλεισμός σε φυλακές ανηλίκων (εγκλφαν) είναι πα-
ράγοντας πρόβλεψης εμπλοκής του πληθυσμού αυτού με το Σ.Π.Δ, αλλά και 
(επαν)εγκλεισμού. Από μαρτυρίες μελών του προγράμματος προκύπτει ότι 
ο εγκλεισμός σε νεαρή ηλικία καθιστά αφενός αδύνατη την απεμπλοκή του 
πληθυσμού αυτού από την εγκληματικότητα και τη χρήση αφετέρου, αποτε-
λεί μια οιονεί εγκληματική καριέρα. Το 22% του δείγματος είχε φυλακισθεί σε 
Κέντρο Κράτησης Νέων με μέσο όρο παραμονής, τους 22 μήνες. Όσοι είχαν 
φυλακισθεί σε νεαρή ηλικία, ο μέσος όρος πρώτου εγκλεισμού ήταν περίπου 
τα 18, ενώ αντίστοιχα όσων δεν είχαν εγκλεισμό ως ανήλικοι ήταν τα 28. 

Για την καταγωγή των μελών καταγράφηκαν στοιχεία που αφορούν την 
υπηκοότητα και εθνότητα. Η εθνότητα καθορίζει το καθεστώς της κατα-
γωγής του μέλους (αλλοδαπός/ημεδαπός): οι αλλοδαποί ήταν το 33% του 
δείγματος. Από το σύνολο των αλλοδαπών, το 63% είχε προηγούμενους 
εγκλεισμούς σε αντίθεση με το αντίστοιχο ποσοστό των ημεδαπών να κυ-
μαίνεται στο 71%. συνολικά το 47% του δείγματος είναι Έλληνες με ιστορικό 
προηγούμενων εγκλεισμών. Ο εγκλεισμός σε φυλακές ανηλίκων κατέδειξε 
ότι μόνο το 13% των αλλοδαπών είχαν εγκλεισμό σε νεαρή ηλικία. 

Το καθεστώς εργασίας/απασχόλησης, για ένα έτος, πριν τον εγκλεισμό, 
έδειξε ουσιαστικές διαφορές, καθώς ελέγχθηκε η διασταύρωση των μετα-
βλητών (επαν)εγκλεισμός και εργασία (κατηγορίες: σταθερή, περιστασιακή, 
άνεργος, φοιτητής και συνταξιούχος). Από όσους δήλωσαν άνεργοι, το 78% 
είχε φυλακισθεί, κατά το παρελθόν, σε αντίθεση με το αντίστοιχο ποσοστό 
61% για όσους δήλωσαν σταθερή εργασία. Σε δείγμα 222 εγκλείστων που 
ήταν υπότροποι, οι 140 ήταν είτε άνεργοι είτε περιστασιακά απασχολούμε-
νοι (63%). Το ποσοστό όσων είχαν προηγούμενους εγκλεισμούς και στα-
θερή εργασία ήταν 35%. Για αυτούς που είχαν εγκλεισμό σε νεαρή ηλικία, 
η σχέση με την αγορά εργασίας ήταν ανησυχητική: το 75% δήλωσε άνεργο 
ή περιστασιακά εργαζόμενο και μόνο ένα 22% δήλωσε σταθερή εργασία. Ο 
εγκλεισμός σε νεαρή ηλικία είναι ισχυρός παράγοντας αποχής ή και εγκα-
τάλειψης της αγοράς εργασίας. η αποχή είναι περιστασιακή, ενώ σταδιακά 
μετατρέπεται σε σταθερή. 

Από τα 22 άτομα που δεν είχαν συμμετάσχει με εκπαιδευτικές διαδικασί-
ες, το 45% είχε κρατηθεί σε Κατάστημα Κράτησης ανηλίκων, κατά το παρελ-
θόν. Το αντίστοιχο ποσοστό όσων είχαν ολοκληρώσει το Δημοτικό σχολείο 
και είχαν εγκλεισμό, κατά την περίοδο της ανηλικότητας, ήταν 31%. Διαπι-
στώθηκε ότι όσο αυξάνει η ολοκλήρωση εκπαιδευτικών βαθμίδων, τόσο μει-
ώνεται και το ποσοστό εγκλεισμών σε φυλακές ανηλίκων. Μόνο 2 από τους 
16 που είχαν παρακολουθήσει/ολοκληρώσει πανεπιστήμιο είχαν εγκλεισμό 
σε φυλακές ανηλίκων. Το 80% με εγκλεισμό σε νεαρή ηλικία δεν είχε ολο-
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κληρώσει τη στρατιωτική θητεία, καθώς η μη ένταξη στο στράτευμα ήταν 
συχνά αποτέλεσμα προβλημάτων χρήσης και ψυχικής υγείας (62% σε δείγμα 
Ν=42). Η σχέση με τη χρήση κατέδειξε ότι το 65% που δήλωσε εγκλεισμό 
σε φυλακές ανηλίκων δήλωσε ως ουσία έναρξης χρήσης, το χασίς. Το 75% 
(Ν=53) δήλωσε ότι ξεκίνησε τη χρήση χασίς, πριν τη ηλικία των 15 ετών, κα-
θώς και το 18% ανέφερε, κατά τη νεαρή ηλικία, καθημερινή έως συχνή χρήση 
εισπνεόμενων ουσιών (πτητικές ουσίες-διαλύτες: βενζίνες, κόλλες). 

8. Παραβατικότητα και Εγκλεισμός σε Φυλακές Ανηλίκων 

Η εγκληματικότητα του πληθυσμού καθορίστηκε από το αδίκημα, για το 
οποίο οι ερωτώμενοι είχαν καταδικαστεί ή ήταν υπόδικοι, κατά την έντα-
ξή τους στη θεραπευτική κοινότητα: Παραβάσεις σχετικές του νόμου περί 
ναρκωτικών, κλοπές και ληστείες συνθέτουν το 96% των αδικημάτων. Το 
αδίκημα διαφοροποιείται για όσους έχουν ιστορικό εγκλεισμού σε φυλα-
κές ανηλίκων, ειδικότερα σε αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, κλοπές ή και 
ληστείες. Ο εγκλεισμός σε νεαρή ηλικία δεν κατέδειξε ουσιαστική διαφο-
ρά ως προς τις παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικά. Όσοι εξέτιαν ποινές ή 
ήταν υπόδικοι για κλοπές ή ληστείες (N=43) είχαν υψηλότερο ποσοστό 
εγκλεισμού σε φυλακές ανηλίκων (35%) από παραβάτες ή υπόδικους για 
ναρκωτικά 15% (Ν=27). Είναι κοινή διαπίστωση ότι η συμμετοχή σε πρά-
ξεις σχετικές με τη διακίνηση ναρκωτικών δεν προϋποθέτει ένα συγκεκρι-
μένο εγκληματικό τρόπο ζωής, παρά μόνο την άμεση αξιοποίηση ευκαιριών 
και γνωριμιών. Αντίθετα, η διαδικασία εκμάθησης της εγκληματικότητας 
(criminal life-style) παρουσιάζεται σε αυτούς που εμπλέκονται σε αδικήμα-
τα κατά της ιδιοκτησίας. Η μακροχρόνια εγκληματική καριέρα είναι χαρα-
κτηριστικό γι’ αυτούς που διαπράττουν αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας. Τα 
αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα της προηγούμενης 
μελέτης υπότροπων στις Η.Π.Α, όπου οι έγκλειστοι με ιστορικό αδικημά-
των κατά της ιδιοκτησίας είχαν περισσότερες πιθανότητες υποτροπής και 
(επαν)εγκλεισμού από τις υπόλοιπες κατηγορίες των αδικημάτων. 

9. Επανεγκλεισμός και εγκλεισμός σε Φυλακές Ανηλίκων

Ως προς τη συχνότητα προηγούμενων εγκλεισμών προέκυψε ότι το 68%35 
δήλωσε ότι είχε φυλακισθεί, κατά το παρελθόν (δείγμα N=221). Εκτός 
από τη διμετάβλητη κατανομή (Ναι/Οχι) προέκυψε ότι το 36% είχε του-

35 Το ποσοστό είναι αρκετά υψηλότερο από τα επίσημα στοιχεία της μελέτης του B.J.S 
στις Η.Π.Α, ενώ όπως προκύπτει από προγενέστερη μελέτη αρχειακού υλικού, το 
αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα ήταν περίπου 42%, ήτις σημαντικά μικρότερο. 
Πρβλ. Σπύρου, Σταμάτης, (2012). Χρήση και Εμπορία Κοκαΐνης στην Ελλάδα, 
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα. 
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λάχιστον έναν εγκλεισμό κατά το παρελθόν, από 2 έως 5 προηγούμενους 
εγκλεισμούς το 49% και το 15% είχε από 6 έως 20 εγκλεισμούς. Ως προς 
τον χαρακτήρα της αξιόποινης πράξης, για το οποίο τα μέλη του δείγματος 
είχαν φυλακισθεί, τα στοιχεία επιβεβαίωσαν την προηγούμενη διαπίστωση: 
Από τα 32 άτομα που είχαν τουλάχιστον 6 εγκλεισμούς και άνω, το 75% 
ήταν για κλοπές ή και ληστείες. Το αντίστοιχο ποσοστό για το δείγμα αυ-
τών που είχαν τουλάχιστον έναν εγκλεισμό, κατά το παρελθόν, ήταν 34%. 
Αρκετοί έγκλειστοι χρήστες έχουν τελέσει αδικήματα για ναρκωτικά, αλλά 
και κλοπές με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής εικόνα σε ότι αφορά τη σχέ-
ση αδικήματος και προηγούμενων εγκλεισμών, ειδικότερα σε αυτομολο-
γούμενα δεδομένα36. 

Η διάρκεια παραμονής σε καθεστώς εγκλεισμού σχετίσθηκε με την 
ύπαρξη ή μη εγκλεισμού, κατά την ανηλικότητα (Γράφημα 1). Οι ερωτώ-
μενοι δήλωσαν τη συνολική διάρκεια παραμονής τους σε καταστήματα 
κράτησης, χωρίς βέβαια να προσμετρηθεί ο τρέχον χρόνος εγκλεισμού. Η 
μετατροπή του συνολικού χρόνου σε μήνες έδωσε τη δυνατότητα ακριβέ-
στερου υπολογισμού. Ο συνολικός μέσος όρος παραμονής σε καταστήματα 
κράτησης, κατά δήλωση των ερωτώμενων, ήταν 76 μήνες, δηλαδή 6 έτη και 
4 μήνες. Ο μέσος όρος παραμονής σε καταστήματα κράτησης, για αυτούς 
που είχαν εγκλεισμό σε φυλακές ανηλίκων, ήταν περισσότερο. προέκυψε 
ότι, από τους Ν=68 που δήλωσαν εγκλεισμό σε φυλακές ανηλίκων, ο μέσος 
όρος παραμονής σε καθεστώς κράτησης ήταν 90 μήνες (σχεδόν 7,5 έτη), σε 
αντίθεση με όσους δεν είχαν εισέλθει σε φυλακές ανηλίκων, όπου ο μέσος 
όρος συνολικής παραμονής ήταν 60 μήνες (5 έτη). Η συχνότητα των εγκλει-
σμών ήταν διπλάσια: Για την πρώτη ομάδα ο Μ.Ο. ήταν 2,3 (Ν=151), ενώ 
για τη δεύτερη ήταν 3,7 (Ν=68)37. 

36 Από μελέτη αρχειακού υλικού (ποινικός φάκελος και μητρώο) σε δείγμα Ν=357 
Ελλήνων καταδίκων παραβατών του ν.π. ναρκωτικών, από τον Ιούνιο έως τον 
Νοέμβριο του 2001, σε Κατάστημα Κράτησης, προέκυψαν τα εξής: από το ποινικό 
μητρώο το 77% είχε προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις, το 16% είχε μηδέν/
λευκό ποινικό μητρώο και, για το υπόλοιπο 7% δεν υπήρχαν στοιχεία στον φάκελο. Οι 
εξαρτημένοι χρήστες (τοξικομανείς) είχαν περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις 
και ένα σχετικά πιο βεβαρημένο ποινικό μητρώο ως προς το σύνολο των ποινών και 
την εμπλοκή τους στο σύστημα δικαιοσύνης: Το 42% (Ν=151) είχε προηγουμένως 
φυλακισθεί. Ως προς τη συνολική εικόνα, το 58% δεν είχε φυλακισθεί στο παρελθόν, 
το 20% είχε φυλακισθεί μια φορά, το 13% δύο φορές, το 4,5% τρεις φορές και τέλος, 
το 4,5% από τέσσερις έως και 10 φορές. Τα στοιχεία έδειξαν ότι το 61% των μη 
εξαρτημένων (Ν=256) δεν είχαν προηγούμενο εγκλεισμό, ενώ μόνο το 28% (Ν=101) 
των εξαρτημένων είχαν. Σπύρου, Σταμάτης, (2012). Χρήση και Εμπορία Κοκαΐνης 
στην Ελλάδα, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σ.σ.427 και επ. 
37 Η ανωτέρω διαπίστωση θα ήταν εσφαλμένη, εάν δεν είχε αφαιρεθεί ο Μ.Ο. 
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Γράφημα 1. Εγκλεισμός σε Φυλακές Ανηλίκων και Σύνολο Εγκλεισμών
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Ο πειθαρχικός έλεγχος, κατά την τρέχουσα κράτηση, ελέγχθηκε ως 
προς το ιστορικό εγκλεισμού σε φυλακές ανηλίκων. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι, από τους Ν=72 χρήστες που δήλωσαν εγκλεισμό σε φυλακές ανηλίκων, 
το 31% είχαν ελεγχθεί πειθαρχικά, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κράτη-
σής τους, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ή συμπεριφορές βίας, κατοχής 
απαγορευμένων ειδών κ.λπ. Σημειώνεται ότι μόνο το 11% είχε ελεγχθεί πει-
θαρχικά, για όσους δεν είχαν εγκλεισμό, κατά την ανηλικότητα. Η μακρο-
χρόνια εξοικείωση με την κουλτούρα και νοοτροπία της φυλακής, ειδικά, 
κατά τη νεαρή ηλικία, δημιουργεί έντονο το αίσθημα ασφάλειας που συμ-
βάλλει σε συμπεριφορές απείθειας. 

10. Προηγούμενη Θεραπεία και Ιστορικό εγκλεισμών

Ο υπό μελέτη πληθυσμός συχνά εμπλέκεται με το Σ.Π.Δ και ως εκ τούτου, 
η ένταξη σε θεραπευτικές κοινότητες ή θεραπευτικά πλαίσια αποτελεί κί-
νητρο, για την ευμενέστερη διευθέτηση ποινικών εκκρεμοτήτων ή και την 
αποφυγή συνέχισης του εγκλεισμού σε περίπτωση υποδικίας. Η συμμετοχή 
χρηστών σε ομάδες αυτοβοήθειας, που λειτουργούν σε καταστήματα κρά-
τησης, συντελεί στη καλύτερη έκβαση ποινικών υποθέσεων. Από την πο-
λυετή εμπειρία του γράφοντος σε καταστήματα κράτησης, η επαφή με άλ-
λους συγκρατούμενους σε ομάδες αυτοβοήθειας, εντός του καταστήματος 

παραμονής σε Κατάστημα Κράτησης ανηλίκων, καθώς αυτός ο χρόνος εγκλεισμού 
είχε προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο παραμονής. Το ίδιο ισχύει και, για τη 
συχνότητα των προηγούμενων εγκλεισμών. Ο Μ.Ο. παραμονής γι’ αυτούς που 
«πέρασαν από τα ανήλικα» ήταν, κατά δήλωσή τους, 23 μήνες. 

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   145 6/12/2019   12:52:03 μμ



146 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ

κράτησης, διευκολύνει τυχόν έκνομες συμπεριφορές. Εκτός από τα οφέλη 
ένταξης σε ομάδες αυτοβοήθειας, τα δεινά του εγκλεισμού και η ανάγκη 
για «δημιουργικό χρόνο» είναι κίνητρα συμμετοχής των χρηστών σε ομάδες 
αυτοβοήθειας. Η ένταξη σε θεραπευτικές ομάδες εντός της φυλακής ή σε 
οργανωμένη θεραπευτική κοινότητα συνοδεύεται με τη χορήγηση ευεργε-
τικού υπολογισμού ημερών ποινής. 

Τα στοιχεία κατέδειξαν ότι το 48% όσων είχαν εγκλεισμό σε φυλακές 
ανηλίκων ζήτησε βοήθεια σε θεραπευτικό πλαίσιο εκτός φυλακής σε αντί-
θεση με το αντίστοιχο 38% όσων δεν είχαν εγκλεισμό, κατά τη νεαρή ηλικία. 
Ο εγκλεισμός σε νεαρή ηλικία πιθανώς εμμέσως κινητοποιεί τον ανήλικο 
χρήστη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χρήσης σε θεραπευτικό πλαίσιο. 
Τα στοιχεία δεν κατέδειξαν αξιοσημείωτη διαφορά σε συμμετοχή σε ομάδες 
αυτοβοήθειας, κατά τον εγκλεισμό. Η προηγούμενη συμμετοχή σε θερα-
πευτικές διαδικασίες ή σε οργανωμένο θεραπευτικό κοινοτικό πλαίσιο σχε-
τίζεται με το ιστορικό εγκλεισμών του πληθυσμού: Το 77% όσων δεν είχαν 
προηγούμενους εγκλεισμούς, δεν είχε ενταχθεί σε κάποια μορφή θεραπείας. 
Σε αντίθεση με τη διαπίστωση αυτή, το ποσοστό αυτών που ζήτησαν βοή-
θεια και είχαν εισέλθει στη φυλακή, κατά το παρελθόν, ήταν περίπου 49%. 

11. Επανεγκλεισμός και Ιστορικό Χρήσης

Η κύρια ουσία και η ουσία έναρξης της χρήσης, οι οποίες δηλώθηκαν, κατά 
τη συνέντευξη, σχετίσθηκαν με τις δύο κατηγορίες που αποτυπώνουν το 
ιστορικό εγκλεισμών, κατά την ανηλικότητα. Ως προς την ουσία έναρξης 
της χρήσης διαπιστώθηκε ότι όσοι δήλωσαν ηρωίνη είχαν μικρή ποσοστι-
αία διαφορά σε ότι αφορά τον εγκλεισμό, κατά την ανηλικότητα (9%) από 
την άλλη κατηγορία. Είναι κοινή διαπίστωση, στο χώρο των εγκλείστων 
χρηστών, ότι η μακροχρόνια χρήση ενδοφλέβιας ηρωίνης για νεαρούς χρή-
στες, αλλά και κοκαΐνης (free-base) για ενήλικους αποτελούν «διαβατήριο» 
για παραβατικές συμπεριφορές και εγκλεισμό. Τα στοιχεία κατέδειξαν ότι 
όσοι είχαν εγκλεισμό σε νεαρή ηλικία δήλωσαν ενδοφλέβια χρήση αρκετά 
περισσότερο από τους υπόλοιπους: 69% και 48% αντίστοιχα. Σε ότι αφορά 
τη χρήση κάνναβης - η περισσότερο αναφερόμενη ουσία έναρξης χρήσης 
του πληθυσμού αυτού (77% του δείγματος)- η διαφορά στις δύο υπό μελέτη 
κατηγορίες ήταν στατιστικά ασήμαντη: περίπου 8%. 

Μπορεί να λεχθεί ότι η εισαγωγή σε φυλακές ανηλίκων προϋποθέτει 
ή φαίνεται να συνοδεύεται με χρήση «σκληρών ναρκωτικών ουσιών» και 
σπανιότερα με περιστασιακή χρήση κάνναβης, κατά τη νεαρή ηλικία. Η 
κύρια ουσία χρήσης παρέμεινε μια πολύπλοκη μεταβλητή: Αρκετοί χρή-
στες δηλώνουν διαφορετικούς συνδυασμούς ψυχοδραστικών ουσιών με 
αποτέλεσμα, η οποιαδήποτε αυθαίρετη κατηγοριοποίηση να αλλοιώνει την 
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εικόνα της μεταβλητής αυτής. Αυτοί που είχαν εγκλεισμό σε καταστήμα-
τα κράτησης ανηλίκων δήλωσαν πολύ περισσότερη χρήση ουσιών, κατά 
τη διάρκεια του τρέχοντος εγκλεισμού, από αυτούς που φυλακίσθηκαν ως 
ενήλικοι (τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 85% με 70%). Η διάρκεια συνολικής 
χρήσης ουσιών κωδικοποιήθηκε σε τέσσερις νέες κατηγορίες και συσχετί-
σθηκε με τον εγκλεισμό σε φυλακές ανηλίκων. Από τη συσχέτιση της με-
ταβλητής αυτής δεν προέκυψαν αξιόλογες πληροφορίες, με μόνη εξαίρεση 
ότι όσο αυξάνει ο συνολικός χρόνος χρήσης, τόσο αυτοί που είχαν εγκλει-
σμό ως ανήλικοι είναι ποσοστιαία περισσότεροι. Το οικογενειακό ιστορικό 
χρήσης και το ιστορικό εγκλεισμών δεν κατέδειξαν ουσιαστικές διαφορές 
στη μεταξύ τους συσχέτιση. 

12. Οικογενειακό Ιστορικό Εγκλεισμών 

Έχει διατυπωθεί ότι η φυλάκιση ενός γονέα, μπορεί να οδηγήσει σε έναν 
κύκλο «εγκληματικής συμπεριφοράς μεταξύ γενεών». Ερευνητικά στοιχεία 
κατέδειξαν ότι τα παιδιά των φυλακισμένων γονέων έχουν, κατά μέσο όρο, 
έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να φυλακιστούν38. Ωστόσο, οι παρά-
γοντες κινδύνου υποτροπής σπάνια εμφανίζονται σε όλα τα παιδιά και ως 
εκ τούτου, αυτές οι συμπεριφορές είναι αφενός δύσκολο να κατανοηθούν 
αφετέρου, να προβλεφθούν. Μια διαφορετική μελέτη διαπίστωσε ότι τα 
παιδιά των φυλακισμένων μητέρων είχαν πολύ υψηλότερα ποσοστά φυλά-
κισης - και ακόμη πιο πρόσφατες και συχνές συλλήψεις - από τα παιδιά των 
φυλακισμένων πατέρων39.

Εκτός από την ηλικία, η μεταβλητή (εγκλφαν) συσχετίστηκε με το οι-
κογενειακό ιστορικό συλλήψεων και εγκλεισμών. Αναφορικά με τη μετα-
βλητή αυτή δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή, με δύο κατηγορίες, στην 
οποία προσμετρήθηκε η συνολική ύπαρξη ή μη συλλήψεων, ή εγκλεισμών 
σε όλη την οικογένεια (μητέρας, πατέρας, αδέλφια ή ευρύτερη οικογένεια) 
του μέλους. Από τα στοιχεία προέκυψε ότι μέλος της οικογένειας του ερω-
τώμενου είχε συλληφθεί και εισέλθει στη φυλακή σε ποσοστό 44%. Σχετικά 
με το συνολικό οικογενειακό ιστορικό εγκλεισμών και εγκλεισμό σε φυλα-
κές ανηλίκων, τα στοιχεία κατέδειξαν ότι όσοι δεν είχαν «περάσει από τα 

38 Megan, Cox, (2009). * e Relationships Between Episodes of Parental Incarceration 
and Students’ Psycho-Social and Educational Outcomes: An Analysis of Risk Factors 
Philadelphia: Temple University..
39 Kopak and Smith-Ruiz, “Criminal Justice Involvement, Drug Use, and Depression 
Among African American Children of Incarcerated Parents,” Race and Justice, 89-
116. May 17, 2015 και πρβλ. U.S. Department of Justice O/  ce of Justice Programs 
Lauren, E., Glaze and Laura, M., Maruschak, (2010). «Parents in Prison and * eir 
Minor Children», BJS.

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   147 6/12/2019   12:52:04 μμ



148 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ

ανήλικα», η πλειονότητα (64%), δεν δήλωσε οικογενειακό ιστορικό εγκλει-
σμών σε αντίθεση με αυτούς που δήλωσαν εγκλεισμό σε φυλακές ανηλίκων, 
όπου το ποσοστό ήταν 60%. Ως προς το οικογενειακό ιστορικό εγκλεισμών, 
τα στοιχεία κατέδειξαν ότι το 13% του δείγματος έχει φυλακισθεί σε φυ-
λακές ανηλίκων και έχει οικογενειακό ιστορικό εγκλεισμού. Διαπιστώνεται 
μια συνέχεια εγκλεισμών, η οποία φαίνεται να συνεχίζεται, καθώς συχνά 
ξεκινάει σε νεαρή ηλικία. Η οικογένεια είναι καθοριστικός παράγοντας σε 
ότι αφορά την ύπαρξη και ερμηνεία της παραβατικότητας, αλλά υπάρχουν 
ελάχιστα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει αιτιατή σχέση οικογενειακού 
ιστορικού εγκλεισμών και εγκλεισμού σε φυλακές ανηλίκων.

Το οικογενειακό ιστορικό συλλήψεων (συνσυλλ), εγκλεισμών (συνεγκ) 
προσμετρήθηκε με το ιστορικό χρήσης αλκοόλ (συναλκ), ναρκωτικών ου-
σιών (συναρκ) και ψυχικών νοσημάτων (συνψυχ). Η δημιουργία μιας νέας 
μεταβλητής (συνιστ) μέτρησε τις παραπάνω (5) μεταβλητές. Οι μεταβλητές 
αυτές αποτελούν δείκτες ρίσκου σε ότι αφορά την εμπλοκή του πληθυσμού 
αυτού, με την παραβατικότητα και τη χρήση. Από τη μεταβλητή αυτή προ-
έκυψε ότι το 8% (Ν=26) του δείγματος απάντησε θετικά σε όλες τις πέντε 
αυτές κατηγορίες. Αναφορικά με τον εγκλεισμό σε φυλακές ανηλίκων η δι-
ασταύρωση των στοιχείων παρουσίασε τις εξής διακυμάνσεις: από τα Ν=72 
άτομα που δήλωσαν εγκλεισμό, κατά την ανηλικότητα, το 17% απάντησε 
θετικά και στις 5 μεταβλητές. 

10. Αποκλίνουσα Συμπεριφορά και Εγκλεισμός, κατά 

την Ανηλικότητα

Οι μεταβλητές που αποτυπώνουν μια σχετική δυσκολία προσαρμογής, κατά 
τη νεαρή ηλικία, σχετίσθηκαν με το ιστορικό εγκλεισμών και ειδικότερα με 
τον εγκλεισμό, κατά την ανηλικότητα. Σημειώνεται ότι οι μεταβλητές αυτές 
περιγράφουν υποκειμενικές συμπεριφορές, κατά την παιδική ηλικία και ως 
εκ τούτου δεν μπορούν να προβλέψουν με ασφάλεια τη μετέπειτα εμπλοκή 
των ερωτηθέντων με το Σ.Π.Δ ή και να συνδεθούν με συχνούς εγκλεισμούς. 
Είναι ενδιαφέρον, όπως προκύπτει από τη διασταύρωση των μεταβλητών 
αυτών, ότι όσοι είχαν εγκλεισμό σε φυλακές ανηλίκων δήλωσαν ότι συμ-
μετείχαν συχνότερα σε παραβατικές πράξεις έως και 12 ετών, τελούσαν πε-
ρισσότερες μικροκλοπές, κατά τη ηλικιακή αυτή περίοδο και δήλωσαν ότι 
συχνά παρέμειναν εκτός σπιτιού, για μεγάλο χρονικό διάστημα από αυτούς 
που δεν εισήλθαν σε φυλακή, κατά τη νεαρή ηλικία (δες Πίνακα 1).
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Πίνακας 1. Εγκλεισμός σε Φυλακές Ανηλίκων και Εναντιωματική 

Συμπεριφορά, κατά την Ενηλικότητα

Εγκλεισμός σε 
φυλακές ανηλίκων

Συμμετοχή σε 
παραβατικές πράξεις

Μικροκλοπές
Διαμονή 

εκτός σπιτιού

ΝΑΙ 52% 53% 45%

ΟΧΙ 30% 29% 29%

Ch spuare: .004 .000 .002

11. Συμπεράσματα

Ο εγκλεισμός, κατά τη νεαρή ηλικία, μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για 
μια συνεχή εμπλοκή με το Σ.Π.Δ και έναν ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης 
συμμετοχής σε παράνομες δραστηριότητες. Η συσχέτιση με τον εγκλεισμό, 
μετά την ενηλικίωση, κατέδειξε ότι εξωγενείς παράγοντες που συνυπάρ-
χουν και συντελούν στην εμφάνιση της παραβατικότητας, κατά τη νεαρή 
ηλικία, και τον εγκλεισμό σε φυλακές ανηλίκων. Η ουσία έναρξης, ο τρόπος 
χρήσης, το οικογενειακό ιστορικό χρήσης, συλλήψεων και εγκλεισμών, το 
αδίκημα, η περιστασιακή συμμετοχή σε θεραπευτικές διαδικασίες, ο πει-
θαρχικός έλεγχος, κατά την κράτηση και η «αποκλίνουσα» συμπεριφορά 
κατά τη νεαρή ηλικία (εναντιωματική συμπεριφορά) αποτελούν μεταβλη-
τές που συνδράμουν στη συνέχιση της παραβατικής συμπεριφοράς και 
κατά την ενηλικίωση. 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

American Psychiatric Association, (2000). Διαγνωστικά Κριτήρια DSM-
IV-TR TM. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας. Αθήνα, 2004. 

Benedict, Wm. Reed, Linn Huf -Corzine, and Jay, Corzine, (1998). "Clean 
up and go straight: Ef ects of drug treatment on recidivism among 
felony probationers", American Journal of Criminal Justice, 22:169-187.

Burnett, Ros, (1992). ! e dynamics of recidivism, University of Oxford, 
Centre for Criminological Research. στο Χ., Ζαραφωνίτου, (2004), 
όπ.π., σελ. 232. 

Dejong, Christina, (1997). "Survival analysis and speci� c deterrence: Inte-
grating theoretical and empirical models of recidivism", Criminology, 
35:561-575.

Drago, Francesco, Galbiati, Roberto, Vertova, Pietro, (February 1, 2011), 
[2011]. “Prison Conditions and Recidivism” (PDF), American Law and 

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   149 6/12/2019   12:52:04 μμ



150 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ

Economics Review, 13 (1): 103–130. doi:10.1093/aler/ahq024. Retrieved 
June 5, 2013.

Durose, Matthew, R., Alexia, D., Cooper, and Howard, N., Snyder, (2014). 
"Recidivism of Prisoners Released in 30 States in 2005: Patterns from 
2005 to 2010" (pdf, 31 pages), Bureau of Justice Statistics Special Report, 
NCJ 244205.

Go! man, E., (1994). Άσυλα. Δοκίμια για την Κοινωνική Κατάσταση των 
Ασθενών του Ψυχιατρείου και άλλων Τροφίμων (μετ. Ξ. Κομνηνός). 
Αθήνα: Ευρύαλος.

Grella, C., E., Hser, Y. I., & Hsieh, S., C., (2003). "Predictors of drug treat-
ment re-entry following relapse to cocaine use in DATOS", Journal of 
substance abuse treatment, 25(3), 145-154.

Guerino, Paul, Harrison, Paige, M., Sabol, William, J, (2011). “Prisoners in 
2010” (PDF). Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Bureau of 
Justice Statistics. NCJ 236096.

Hepburn, John, R., and Celesta, A., Albonetti, (1994). "Recidivism among 
drug o! enders: A survival analysis of the e! ects of o! ender character-
istics, type of o! ense, and two types of intervention", Journal of Quan-
titative Criminology, 10:159-179. 

Hser, Y.I., Anglin, M.D. & Powers, K., (1993). "A 24-year follow-up of 
California narcotics addicts. Archives of general psychiatry", 50(7), 
577-584. 

Jones, Mark and Barbara, Sims, (1997). "Recidivism of o! enders released 
from prison in North Carolina: A gender comparison", @ e Prison 
Journal, 77:335-348.

Klein, Steven, P. and Michael, N., Caggiano, (1986). @ e Prevalence, Pre-
dictability, and Policy Implications of Recidivism. Santa Monica, Calif.: 
RAND, 

Kopak and Smith-Ruiz, “Criminal Justice Involvement, Drug Use, and De-
pression Among African American Children of Incarcerated Parents,” 
Race and Justice, 89-116. May 17, 2015.

Kruttschnitt, Candace, Christopher, Uggen, and Kelly, Shelton, (2000). 
"Predictors of desistance among sex o! enders: \ e interaction of for-
mal and informal social controls", Justice Quarterly, 17:61-88. 

McLellan et al., (2000). "Addiction is a Chronic Brain Disease", archived at 
the National Institute on Drug Abuse, https://archives.drugabuse.gov/
about/welcome/aboutdrugabuse/chronicdisease/.nearoiapofylakizo-
menoi.κουρακης.pdf. σελ. 6.

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   150 6/12/2019   12:52:05 μμ



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 151

Megan, Cox, (2009). "! e Relationships Between Episodes of Parental 
Incarceration and Students’ Psycho-Social and Educational Outcomes: 
An Analysis of Risk Factors", Philadelphia: Temple University.

Patrick, A., Langan, Ph.D., David, J., Levin, (2002), "Recidivism Of Prison-
ers Released", in 1994, Bureau of Justice Statistics, https://www.bjs.gov/
content/pub/pdf/rpr94.pdf. 

Petersilia, Joan, Susan, Turner and Joyce, Peterson, (1986). "Prison Versus 
Probation in California: Implications for Crime and O# ender Recidi-
vism", Santa Monica, Calif.: RAND 

Rauma, David, Berk, Richard, A., (1987). “Remuneration and recidivism: 
! e long-term impact of unemployment compensation on ex-o# end-
ers.”, Journal of Quantitative Criminology, 3(1): 3-27.

Schwaner, Shawn, L., (1998). "Patterns of violent specialization: Predictors 
of recidivism for a cohort of parolees", American Journal of Criminal 
Justice, 23:1-17.

Scott, C., K., Foss, M.A., & Dennis, M.L., (2005). "Pathways in the re-
lapse—treatment— recovery cycle over 3 years", Journal of Substance 
Abuse Treatment, 28(2), S63-S72. 

Stewart, Kathryn, Paul, J., Gruenewald and Robert, Nash, Parker, (1992). 
"Assessing legal change: Recidivism and administrative per se laws", 
Journal of Quantitative Criminology, 8:375-394.

Toombs, Nancy, J., Brent, B., Benda, and Robert, Flynn, Corwyn, (1997). 
"Recidivism among Arkansas boot camp graduates a$ er 12 months", 
Journal of O! ender Rehabilitation, 26:141-160.

Turner, Susan and Joan, Petersilia, (1992). "Focusing on high-risk parolees: 
An experiment to reduce commitments to the Texas Department of 
Corrections", Journal of Research in Crime and Delinquency, 29:34-61.

Visher, Christy, A. and Richard, L., Linster, (1990). "A survival model of 
pretrial failure", Journal of Quantitative Criminology, 6:153-184.

Wolfgang. Μ, Figlio, Ρ., και Sellin, Τ., (1972). "Delinquency in a Birth 
Cohort, Studies in Crime and Justice", Chicago: University of Chicago 
Press. 

Lauren E., Glaze and Laura, M., Maruschak, (2010). "Parents in Prison and 
! eir Minor Children" BJS, U.S. Department of Justice O>  ce of Justice 
Programs.

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   151 6/12/2019   12:52:05 μμ



152 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ

Ελληνόγλωση Βιβλιογραφία

Αλοσκόφης, Ο., (2010). «Ο Άτυπος Κώδικας των Κρατουμένων. Στρατηγι-
κές Επιβίωσης στη Σύγχρονη Φυλακή». Αθήνα-Κομοτηνή

Σάκκουλα, Ν., Αντ. και Αλοσκόφης, Ο., (2013). «Το κοινωνικό προφίλ 
των κρατούμενων και οι ανάγκες τους, μετά την αποφυλάκιση, Ει-
σήγηση στο εργαστήριο εργασίας του Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος – Κέ-
ντρο επανένταξης αποφυλακιζομενων»»,http://epanodos.org.gr/
documents/10199/22195/593ab4e1-79ec-4642-a351.

Γεωργιάδης, Σ., Βύζακου, Σ., Παπαστυλιανού, Ν., (2009). «Η συσχέτιση της 
βίας ενάντια στα παιδιά μέσα στην οικογένεια με τη νεανική παρα-
βατικότητα», Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης & Καταπολέμησης 
της Βίας στην Οικογένεια, http://www.familyviolence.gov.cy/upload/
research/erevna_2009june_aksiologisi.pdf. 

Γιοβάνογλου, Σ., (2006). Θεσμικά Προβλήματα της Κοινωνικής Επανέντα-
ξης των Αποφυλακιζομένων. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.

Ζαραφωνίτου, Χριστίνα, (2004). Εµπειρική Εγκληµατολογία β’ εκδ., Νοµική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα σελ. 229-230, 231.

Λιάππας, Ι., Κοκκέβη, Α., Pomini, V., Αναστασοπούλου, Ε., Παπαβασιλεί-
ου, Π. και Στεφανής, Κ., (1991). «Χρήστες Τοξικών ουσιών που απευ-
θύνθηκαν για βοήθεια στο Ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο του Αιγινήτειου 
Νοσοκομείου για Ουσιοεξαρτημένα Άτομα: ΙΙ, παράνομες δραστηριό-
τητες και νομικά προβλήματα των χρηστών: προκαταρκτικά ευρήμα-
τα», σε 12ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο, 18-21 Απριλίου, σ.σ. 96, 
Βόλος, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία.

Καραμπέρη, Ελένη, (2016). «Ανήλικη Παραβατικότητα. Κοινωνιολογική 
προσέγγιση των θεσμών του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Το Πα-
ράδειγμα του Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης», Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νομική Σχολή Τμήμα Νομικής Μετα-
πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Διπλωματική εργασία.

Κατσιγαράκη Ε., Καστρινάκη Α., Πανάγος Κ., «Ειδικές όψεις του επίσημου 
κοινωνικού ελέγχου των ανηλίκων δραστών,  κατά τη διάρκεια του δι-
καστικού έτους 2009-2010, σε πανελλαδική κλίμακα», & e art of crime, 
τ. 28, 2015

Κουκουτσάκη, Αφροδίτη, (2006). Εικόνες Φυλακής, εκδ. Πατάκη, Αθήνα.

Κουράκης, Ν., (2006). «Θέσεις γύρω από την αναθεώρηση των κυρώσεων 
και σωφρονιστικών θεσμών του Ποινικού Κώδικα», Ποινικός Λόγος, 
Τεύχος 1, εκδ. Σάκκουλα, σ.σ. 3 – 10. 

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   152 6/12/2019   12:52:05 μμ



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 153

Κουράκης, Ν., (2008). «Μέριμνα για τους αποφυλακιζόμενους: Η σημα-
ντικότερη προϋπόθεση για μείωση της υποτροπής, αλλά και, για μια 
Αντεγκληματική Πολιτική με ανθρώπινο πρόσωπο», Ποινικός Λόγος, 
τεύχος 2, εκδ. Σάκκουλα, σ.σ. 253 – 257.

Κουράκης, Μηλιώνη και ερευνητική οµάδα φοιτητών Νοµικής Αθηνών, 
(1995). «Ποινικά - Έρευνα στις ελληνικές φυλακές», εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα - Κοµοτηνή. 

Κουράκης, Ν., (1999). Έφηβοι παραβάτες και κοινωνία, Αθήνα: Σάκκουλα.

Κρανιδιώτη, Μαρία και Σπύρου, Σταμάτης, (2010). «Επανεγκλεισμός πα-
ραβατών του νόμου περί ναρκωτικών σε Σωφρονιστικό κατάστημα και 
θεραπευτικά προγράμματα: “Nothing works” ή “Something works”;» 
Τιμητικός Τόμος Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Εκδόσεις Σάκκουλα. σ.σ. 645-
669.

Λαμπροπούλου, Ε., (1987). «Οι λειτουργίες του θεσμού της φυλακής», 
Έγκλημα και Κοινωνία, έτος Α΄, τεύχος 3, σ.σ. 113 – 130.

Μάτσα, Κ., (1995). «Η έννοια της κοινωνικής επανένταξης του απεξαρ-
τημένου», Το τρίγωνο της συνάντησης. Ουσία, περιβάλλον, προσωπι-
κότητα: το φαινόμενο της ουσιοεξάρτησης, Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα.

Νικολόπουλος, Γ., (2005). «Το ζήτηµα της επαγγελµατικής επανένταξης 
των πρώην καταδίκων: θεωρητικές επισηµάνσεις, ερευνητικά πορίσµα-
τα και κοινωνικές δράσεις», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος 
Γ΄, αρ. 118, σ.σ. 95 – 118. 

Πανταλούδη, Έλενα, (2010). «Η επίδραση της φυλακής στην υποτροπή», 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Τομέας Εγκληματολο-
γίας, Διπλωματική Εργασία, Αθήνα. 

Παπαγεωργίου, Β., (1998). «Έφηβοι υπό την Επιμέλεια της Υπηρεσίας 
Επιμελητών Ανηλίκων: παιδοψυχιατρική προσέγγιση του φαινομένου 
της υποτροπής στην παραπτωματικότητα», δ/κή διατριβή, Α.Π.Θ., (χ. 
εκδ.), Θεσσαλονίκη.

Σπινέλλη, Κ.Δ., (2007). Διερεύνηση του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης, 
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή.

Σπύρου, Σταμάτης, (2012). Χρήση και Εμπορία Κοκαΐνης στην Ελλάδα, εκδ. 
Σάκκουλα. 

Στεφανίδου, Αναστασία, (2018). «Η περιστρεφόμενη πόρτα στη θεραπεία 
των εξαρτήσεων» «Τhe revolving door in substance use treatment» 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή Πανεπι-

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   153 6/12/2019   12:52:06 μμ



154 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ

στήμιο Λευκωσίας, Τμήμα Νομικής ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρ-
τήσεις» Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Θεσσαλονίκη, 2018.

Τρωϊάννου-Λουλά. Α., (1994). «Το δίκαιο των ανηλίκων και ο Ιωάννης Πα-
παζαχαρίου», Τόμος Β΄, στο Πάντειο Παν/μιο Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Επιστημών, Αθήνα.

Χάιδου, Α. (2002). «Το Σωφρονιστικό Σύστημα – ζητήματα θεωρίας και 
πρακτικής», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   154 6/12/2019   12:52:06 μμ



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ Ι» 

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   155 6/12/2019   12:52:06 μμ



praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   156 6/12/2019   12:52:06 μμ



ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη 
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 

Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται μία προσέγγιση των συστημικών και 
συστηματικών παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών, που σχετίζο-
νται με την εκδήλωση της παραβατικότητας των ανηλίκων, ειδικότερα των 
παραγόντων (μεταβλητών) της φτώχειας και αποστέρησης, της κακοποίη-
σης, της ιδρυματοποίησης και άλλων παραμέτρων. Επιπλέον διατυπώνονται 
θεσμικές προτάσεις, για την υποστήριξη των ευάλωτων οικογενειών και των 
παιδιών και περιγράφονται πρωτοβουλίες και θεσμικές παρεμβάσεις του Κύ-
κλου Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Συνηγόρου του Πολίτη, στη βάση της 
διαχείρισης του φαινομένου της παρέκκλισης. Περαιτέρω επισημαίνονται 
ειδικότεροι προβληματισμοί για τα παιδιά προσφυγικής και μεταναστευτι-
κής προέλευσης που βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης και προστατευτικής 
φύλαξης, καθώς και, για την ανάγκη θέσπισης προστατευτικών διατάξεων, 
για το κρίσιμο στάδιο της μετεφηβικής ηλικίας.

Abstract 

! e present attempts to approach the systemic and systematic violations 
of chlildren’s rights, that are related to the manifestation of delinquency of 
minors, especially in regard to the variables of poverty and deprivation, abuse, 
institutionalization and other factors. Additionally, legal and institutional 
proposals are made and initiatives and interventions of the Ombudsman’s 
Department of Chlildren’s Rights are described regarding social inclusion. 
Furthermore, speci# c concerns are raised on several additional issues such 
as the detention or protective custody of migrant and refugee children and 
its impact on social integration and on the crucial stage of post adolescent 
period and its need for enhanced institutional protection.
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Ε πιτρέψτε μου να ξεκινήσω την εισήγησή μας, από τις θεσμικές μας συ-
στάσεις:

Ο Συνήγορος του Πολίτη:
• Είναι μία από τις πέντε συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες 

Αρχές
• Ένας από τους έξι κύκλους αρμοδιότητάς του είναι ο Κύκλος Δικαιω-

μάτων του Παιδιού 
• Η ιδιαιτερότητα του Κύκλου είναι ότι έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει 

(με βάση τον Ν. 3094/03) όχι, μόνο στις σχέσεις κράτους/πολίτη, αλλά 
και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, γεγονός που έχει προσφέρει πολύτιμη 
εμπειρία στους επιστήμονες του κύκλου και σε σχέση με τα ζητήματα 
παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών.

Η δράση του κύκλου περιλαμβάνει ιδίως:
• Διαχείριση αναφορών πολιτών (adhoc επίλυση). Οι πρωτογενείς πλη-

ροφορίες που προσφέρουν οι αναφορές και οι δευτερογενείς πληροφο-
ρίες των Οργανώσεων, αποτελούν εφαλτήριο για την άσκηση θεσμικής 
πίεσης (Συνηγορία), δηλαδή, για τη διαμόρφωση των διατάξεων, της 
διοικητικής πρακτικής και εν γένει του θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα 
με τις επιταγές της ΔΣΔΠ.

• Αυτοψίες
• Επιστημονικό έργο με δημοσίευση εκθέσεων και υλικού
• Παρεμβάσεις στο πεδίο με παρουσία σε σχολεία, ημερίδες και συνέ-

δρια, με στόχο την εξοικείωση με την έννοια των δικαιωμάτων του παι-
διού και την προαγωγή τους.

Όλες οι παραπάνω δράσεις επεκτείνονται οριζόντια στην παιδική ηλικία 
και συνδέονται με τα δικαιώματα, όπως περιλαμβάνονται στη Διεθνή Σύμ-
βαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (όπως κυρώθηκε από τον Ν. 2101/92, 
ο οποίος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι διακρίνεται από αυξημένη τυπική 
ισχύ έναντι του κοινού νόμου). Ενδεικτικά, πεδία παρέμβασης του κύκλου 
αποτελούν η άσκηση της γονικής μέριμνας και η σχολική εκπαίδευση, τα 
προγράμματα αποϊδρυματοποίησης, η μεταχείριση των ανηλίκων από την 
πολιτεία και τις Αρχές (με εξαίρεση τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές) 
και ακόμη, η οικονομική πολιτική και συνολικά, η αναχαίτιση του φαινομέ-
νου της αποστέρησης και της φτώχειας.

1. Η ολιστική προσέγγιση του Κύκλου στο ζήτημα 
της παραβατικότητας των παιδιών 

Αυτό που θεωρούμε στον Συνήγορο σημαντικό για τη διαχείριση του φαι-
νομένου της παραβατικότητας των παιδιών είναι η διάγνωση των προβλη-
μάτων σε βάθος και η αντιμετώπισή τους στη βάση της παραβίασης του 
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δικαιώματος που ενδέχεται να τροφοδοτεί την παρέκκλιση. Συνήθως η εκ-
δήλωση της παραβατικής συμπεριφοράς αποτελεί το τέλος σε μία μακρά 
σειρά παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Ακολουθώντας το νήμα αυτό των παραβιάσεων, δεν θα μπορούσε κα-
νείς, παρά να εκκινήσει τη συζήτηση από τα ζητήματα των κοινωνικών συν-
θηκών, της φτώχειας και της αποστέρησης που παραβιάζουν το δικαίωμα 
του παιδιού σε υγιή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη. 

Υπάρχει εξάλλου μία στατιστικά σημαντική συσχέτιση (με βάση τη σχε-
τική βιβλιογραφία και αρθρογραφία) ανάμεσα στη φτώχεια και στην εκδή-
λωση παραβατικής συμπεριφοράς1. Τούτου λεχθέντος, αν προσθέσουμε τα 
πιο πρόσφατα και αξιόπιστα στοιχεία για τη φτώχεια συνολικά στην Ευρώπη 
(δηλαδή, ότι οι εισοδηματικές ανισότητες είναι μεγαλύτερες στην Ε.Ε από 
ότι στις ΗΠΑ και ότι περισσότεροι από εκατό εκατομμύρια Ευρωπαίοι δια-
τρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομέ-
νων 24,9% του συνολικού πληθυσμού των παιδιών2), καθίσταται διαφανής 
η ανάγκη μόνιμης και συστηματικής οικονομικής και εν γένει υλικής υπο-
στήριξης των ευάλωτων οικογενειών. Η υποστήριξη με τη σειρά της είναι το 
όχημα για την ομαλή συμπερίληψη των παιδιών και, για την ανεμπόδιστη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων τους προκειμένου, να 
καταστεί εφικτή η οικοδόμηση κοινωνικής ταυτότητας, η οικειοποίηση ενός 
ρόλου, που αποτελεί αντίδοτο στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς.

Στην κατεύθυνση της υποστήριξης και παρακολούθησης των ευάλω-
των οικογενειών, ο Συνήγορος επιμένει επίσης, στην ενίσχυση των ήδη 
υφιστάμενων κοινωνικών υπηρεσιών, στη βάση της επένδυσης του συ-
στήματος με αποτελεσματικές κοινοτικές υπηρεσίες που βεβαίως θα έχουν 
στελεχωθεί από κοινωνικούς επιστήμονες και ψυχολόγους με την ανάλογη 
εκπαίδευση, οι οποίοι θα πρέπει να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται και να 
εποπτεύονται συστηματικά. 

Όμως, για να μην αναλώνεται κανείς σε μία ιδανική περιγραφή της δε-
οντολογίας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, για να γίνει αυτό, αφενός θα 
πρέπει να μεσολαβήσει για τους κοινωνικούς επιστήμονες, η εξαίρεση από 
τον κανόνα των προσλήψεων στο Δημόσιο, προκειμένου να μην προσλη-
φθεί προσωπικό με πρόσκαιρες συμβάσεις, επισφαλή χρηματοδότηση και 
περιορισμένο ορίζοντα παροχής υπηρεσιών στις ευάλωτες οικογένειες (και 

1 Ενδεικτικά Mok, P., Antonsen, S., Pedersen, C., κ.α. (2018). "Family 
income inequalities and trajectories through childhood and self-harm and 
violence in young adults: a population-based, nested case-control study", 
TheLancetPublicHealth, vol(3), Issue 10, pp. 498-507.
2 To εντυπωσιακό αυτό ποσοστό αναφέρεται στα δεδομένα της Eurostat, (2016). 
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/People_at_risk_of_
poverty_or_social_exclusion
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να χαθεί όλη η πολύτιμη σωρευμένη εμπειρία), ενώ αφετέρου όλες οι κοι-
νωνικές υπηρεσίες της χώρας θα πρέπει να ακολουθήσουν ενιαίες κατευ-
θυντήριες οδηγίες (τα λεγόμενα guidelines), προκειμένου να τηρούνται οι 
κανόνες και ένα συγκροτημένο πρωτόκολλο στην παροχή βοήθειας. Αυτό 
το τελευταίο σηκώνει μεγάλη συζήτηση, λόγω της διοικητικής αυτοτέλειας 
των ΟΤΑ, που όμως δεν είναι της παρούσης.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες όμως, εκτός από την αντιμετώπιση της απο-
στέρησης, θα βοηθούσαν και στην αναχαίτιση ενός ακόμη φαινομένου που 
σχετίζεται με την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς και αυτό δεν είναι 
άλλο από την κακοποίηση.

Με βάση τις αναφορές που έχουμε συγκεντρώσει, αλλά και την εμπει-
ρία των επιστημόνων της Αρχής που έχουν ασχοληθεί ενεργά, παρεμβαίνο-
ντας διαμεσολαβητικά σε περιστατικά κακοποίησης, η τρόπον τινά «βίαιη» 
παρέμβαση στο οικογενειακό περιβάλλον και η απομάκρυνση του παιδιού 
από τους οικείους, λειτουργεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων, υπο-
βοηθητικά μόνο, όταν γίνεται προσεκτικά, ακολουθώντας συγκεκριμένους 
κανόνες, έπεται (πάνω από όλα) η διασύνδεση της οικογένειας με ψυχοθε-
ραπευτικό ή συμβουλευτικό υποστηρικτικό πλαίσιο και αξιολογηθεί το αν 
είναι εφικτή η επανένωση. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αμβλύνονται οι εντάσεις που συνδέονται με το 
γεγονός της κακοποίησης, αλλά και το τραύμα και η κοινωνική ζημία που 
συνδέεται με τα περιστατικά αυτά μεταξύ των οποίων και η εκδήλωση πα-
ραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του παιδιού.

Κρίσιμο στοιχείο όμως, για την αναχαίτιση του φαινομένου της κακοποί-
ησης είναι επιπλέον η διάγνωση και αναγνώριση των περιστατικών αυτών.

Για τον λόγο αυτόν, ο Συνήγορος εισηγείται την υιοθέτηση του ειδι-
κού διαγνωστικού εργαλείου (Πρωτοκόλλου) του Ινστιτούτου Υγείας του 
Παιδιού και την εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών του πεδίου (γιατρών, 
κοινωνικών επιστημόνων, ψυχολόγων και εκπαιδευτικών), προκειμένου να 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να δρουν με γνώμονα το βέλτιστο συμ-
φέρον του παιδιού άμα τη εμφανίσει των συμπτωμάτων, όπως μνημονεύεται 
στο Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης Κακοποίησης 
και Παραμέλησης Παιδιών3.

Ειδικά για την ενθάρρυνση της αναφοράς των περιστατικών κακοποί-
ησης και την έγκαιρη παρέμβαση και υποστήριξη του παιδιού, ο Συνήγορος 
έχει προτείνει και προωθήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διάταξη σχετικά 
με την προστασία των εκπαιδευτικών, κοινωνικών επιστημόνων και για-
τρών του παιδιού, από την έγκληση και την αγωγή σε περίπτωση διατύπω-
σης υπόνοιας κακοποίησης παιδιού προς την αρμόδια εισαγγελία. Πρώτη 

3 http://www.0-18.gr/downloads/protokollo-eyretirio-kakopoiisis/Protocol_
ICH_06.2015.pdf
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γραμμή εξάλλου, για τη διάγνωση του φαινομένου και άρα πρώτη γραμμή 
άμυνας, για την αντιμετώπισή του είναι όλοι όσοι δουλεύουν στην προσχο-
λική και σχολική αγωγή.

Μία άλλη συστημική παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού συν-
δέεται με την ανεπάρκεια δομών ψυχικής υγείας για παιδιά και ιδίως για 
εφήβους (ενδεικτικά θα αναφέρω ότι τα δύο νοσοκομεία Παίδων δέχονται 
ηλικίες, τυπικά, μέχρι τα 16, ουσιαστικά όμως, μέχρι τα 14, λόγω κυρίως 
της υποστελέχωσής τους) με αποτέλεσμα, παιδιά στην εφηβεία να νοση-
λεύονται ακόμη και σε δομές που απευθύνονται σε ενηλίκους και να παρα-
βιάζεται το δικαίωμά τους στην περίθαλψη και την προστασία της ψυχικής 
υγείας. Ο στιγματισμός που ενδέχεται να προκαλέσει μία τέτοια διαχείρι-
ση της κατάστασης, αλλά και η ανεπάρκεια υπηρεσιών για την -σε χρονικό 
βάθος- παρακολούθηση και θεραπεία των παιδιών, αποτελούν παράγοντες 
που μπορούν, πιστεύουμε, να ενισχύσουν την ευαλωτότητα του παιδιού και 
την εκδήλωση παρεκκλίνουσας κοινωνικής συμπεριφοράς. Τον ίδιο ρόλο 
αρωγής και υποστήριξης της ευάλωτης οικογένειας καλούνται να αναλά-
βουν και να υλοποιήσουν οι επιμελητές ανηλίκων που, από τις αναφορές 
που λαμβάνουμε, αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις σε ό,τι αφορά στο 
φόρτο της εργασίας (λόγω και πάλι της υποστελέχωσης).

Σημειωτέον ότι οι επιμελητές δεν παρεμβαίνουν μόνο στην περίπτωση 
της επιβολής αναμορφωτικών μέτρων, αλλά και, μετά από εντολή του Ει-
σαγγελέα, για την παρακολούθηση των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο 
και αποτελούν πολύτιμους συμμάχους και, στο έργο του Συνηγόρου, για την 
εξατομικευμένη αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του κάθε παιδιού.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στα παιδιά που έχουν 
παραμείνει για μεγάλο διάστημα σε ίδρυμα και έχουν στερηθεί την οικο-
γενειακή επαφή. Η παραμονή των παιδιών σε ιδρύματα, ακόμη και, αν δεν 
υπάρχουν συστημικές δυσλειτουργίες σε αυτό, θεωρείται de facto κακο-
ποιητική4, διότι στερεί το παιδί από τα πρόσωπα συναισθηματικής αναφο-
ράς, προκαλεί σύγχυση σε σχέση με τις διαπροσωπικές σχέσεις, συνδέεται 
με κακή πρόγνωση για τη ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη και την κοι-
νωνική του προσαρμογή και εξάλλου προβλέπεται μόνο ως έσχατη λύση 
από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε αυτό το σκέ-
λος, η παρουσία της πολιτείας, πρέπει να είναι πολυεπίπεδη (με επιστρά-
τευση των κοινωνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών ψυχικής υγείας κλπ). 
Αλλά μία προεξέχουσα ανάγκη επιβάλλει την επέκταση και ενίσχυση του 
θεσμού της αναδοχής και βεβαίως στην υλοποίηση του Ν. 4538/2018 που 
ψηφίστηκε πρόσφατα.

4 R., Johnson, K.D., Browne, and C.E., Hamilton-Giachritsis, (2006). "Young children 
in institutional care at risk of harm", Trauma Violence and Abuse, 7(1): 1–26. 
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Μία άλλη παράμετρος, εν δυνάμει παραβίασης σχετίζεται με τη μετα-
χείριση παιδιών θυμάτων ή παιδιών υπόπτων, για την τέλεση κάποιας πρά-
ξης από τις αστυνομικές αρχές.

Η έλλειψη εκπαίδευσης και εφαρμογής ενιαίου πρωτοκόλλου συμπε-
ριφοράς απέναντι στα παιδιά, αλλοιώνει τα ίδια τα αποτελέσματα που συ-
γκεντρώνονται, κατά το στάδιο της προδικασίας, αλλά κυρίως μπορεί να 
παραβιάσει τα δικαιώματα των παιδιών, κατά την αλληλεπίδραση των ίδιων 
και των οικογενειών τους, με τα αστυνομικά όργανα.

Ωστόσο, όταν μιλάμε για εκπαίδευση στον Κύκλο Δικαιωμάτων του 
Παιδιού, επιμένουμε στη βιωματική εκπαίδευση, προκειμένου όχι, μόνο να 
εμπλουτιστούν οι γνώσεις, αλλά να τροποποιηθεί και η στάση των αστυνο-
μικών υπαλλήλων, ιδίως σε σχέση με τα εκάστοτε κοινωνικά στερεότυπα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κύκλος συμμετέχει σε ομάδα έργου υπό την επο-
πτεία της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, μαζί με την Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τις αρμόδιες αστυ-
νομικές διευθύνσεις, την Επάνοδο και άλλους φορείς, προκειμένου, μέσα 
στους επόμενους μήνες, να καταρτισθεί μία εγκύκλιος, με σαφείς πρακτικές 
κατευθυντήριες, για την προσέγγιση και διαχείριση περιστατικών που αφο-
ρούν σε παιδιά από την αστυνομία.

Προτείναμε όμως συγχρόνως και δεδομένης της έλλειψης ανθρώπι-
νων και υλικών πόρων, να εντοπιστούν αστυνομικά τμήματα τα οποία να 
παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την οπτική της χρήσης εκπαι-
δευτικών εργαλείων και εκεί, να δρομολογηθούν και στοχευμένα βιωματικά 
προγράμματα δια βίου μάθησης, με στόχο την ολοκληρωμένη θεσμική πα-
ρέμβαση στο θέμα αυτό.

Το ίδιο είδος συστηματικής βιωματικής εκπαίδευσης χρειάζεται να επι-
λεγεί και, για τους εκπαιδευτικούς όμως όχι, προαιρετικά και αποσπασμα-
τικά, αλλά υποχρεωτικά και συστηματικά. Αυτό το υπογραμμίζουμε, διότι 
θεωρούμε ότι αφενός θα τροφοδοτήσει ηθικά και συναισθηματικά τους εκ-
παιδευτικούς και θα τους βοηθήσει να σταθούν καλύτερα στα πόδια τους, 
αλλά ιδίως, θα διευκολύνει την αποδόμηση στερεοτύπων σε ότι αφορά τα 
παιδιά της σχολικής τάξης, διευκολύνοντας την κοινωνική τους συμπερίλη-
ψη που, με τη σειρά της είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της παραβατι-
κότητας.

2. Το διάστημα, μετά την επαφή με το σύστημα απονομής 

ποινικής δικαιοσύνης (υποτροπή κλπ)

Οι επιστημονικές μελέτες στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, έχουν αποδείξει 
ότι ο ποινικός σωφρονισμός ανηλίκων είναι ελάχιστα αποτελεσματικός (αν 
όχι, επιζήμιος) ως προς τη μετέπειτα κοινωνική προσαρμογή τους, γεγονός 
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που αποδεικνύεται και, από την ιδιαίτερα υψηλή υποτροπή των νέων, στους 
οποίους επιβάλλεται εγκλεισμός σε Σωφρονιστικό κατάστημα, που ανέρχε-
ται, μέχρι και σε ποσοστό 80%5.

Ευτυχώς, οι περιπτώσεις εγκλεισμού είναι σπάνιες, μετά τη θεσμοθέτη-
ση του Ν. 4322/20156, του κ. Παρασκευόπουλου (έχουμε μόνο 11 κρατουμέ-
νους στην Κόρινθο), ωστόσο δεν έχει ακόμη δοθεί αρκετό βάρος στην ενερ-
γοποίηση όλων των αναμορφωτικών μέτρων και έμφαση στην εκπαίδευση 
και ιδίως στην επαγγελματική κατάρτιση των παιδιών, την οποία θεωρούμε 
σημαντική προκειμένου να βρεθεί αυτός ο επιθυμητός κοινωνικός ρόλος 
και να αποφευχθεί ο ποινικός στιγματισμός του παιδιού και η επίδρασή 
του τελευταίου σε ενδεχόμενη δευτερογενή παρέκκλιση. Η επένδυση στην 
επαγγελματική κατάρτιση, είναι υπό αυτήν την έννοια, πολύτιμη και κατά 
το στάδιο του περιορισμού της ελευθερίας, αλλά και μετά από αυτό.

3. Πρόσθετοι προβληματισμοί: 

i. Το κοινωνικό και προσωπικό κόστος της διοικητικής κράτησης/
προστατευτικής φύλαξης των παιδιών

Παιδιά σε κίνηση (προσφυγικής και μεταναστευτικής προέλευσης) συνεχί-
ζουν, μέχρι σήμερα να κρατούνται ή να φυλάσσονται σε προαναχωρησιακά 
κέντρα και σε αστυνομικά τμήματα, σε εντελώς ακατάλληλες συνθήκες με 
ανεκπαίδευτο προσωπικό.

5 Όπως αναφέρεται και, στο κείμενο εισήγησης που παρουσιάσθηκε και συζητήθηκε 
στο 12ο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών (Κομοτηνή, 11-
14.10.2005). Εκτενέστερη παράθεση των ερευνητικών πορισμάτων γίνεται εις: Ευγ., 
Σταθουλοπούλου, Φωτ., Μηλιώνη, Ν., Κουράκη, (2004). «Νεαροί κρατούμενοι, μετά 
την αποφυλάκισή τους», περ. «Ποινικός Λόγος», 2895-2912. 
6 Άρθρο 7, παρ. 2.: Η παρ. 1 του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως 
εξής: «1. Η αξιόποινη πράξη που τελέστηκε από ανήλικο οκτώ έως δεκαπέντε ετών 
δεν καταλογίζεται σε αυτόν.» Παρ. 3: Η παρ. 1 του άρθρου 127 του Ποινικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «1. Περιορισμός σε ειδικό Κατάστημα Κράτησης νέων επι-
βάλλεται μόνο σε ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος 
της ηλικίας, εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργημα 
απειλούμενο με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, με την επιφύλαξη της παρ. 3α του 
άρθρου 124. Περιορισμός σε ειδικό Κατάστημα Κράτησης νέων δύναται να επιβληθεί 
και, για τις πράξεις του άρθρου 336 εφόσον τελούνται σε βάρος προσώπου νεότερου 
από δεκαπέντε (15) ετών. Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμέ-
νη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει, γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά 
μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρκή, λαμβανομένων, κατά πε-
ρίπτωση, υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικό-
τητας του ανηλίκου.»

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   163 6/12/2019   12:52:08 μμ



164 ΘΕΩΝΗ ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 

Επιμένουμε ότι το καθεστώς κράτησης και το καθεστώς φύλαξης το 
οποίο σε ελάχιστα διαφέρει από την κράτηση, εκθέτει τα παιδιά σε αγωνία 
και σε κινδύνους και ότι επιβαρύνει την ήδη εύθραυστη ψυχολογία τους 
διεμβολίζοντας προκαταβολικά τις όποιες προσπάθειες για την κοινωνι-
κή συμπερίληψή τους, ενώ εξάλλου τα καθιστά ευάλωτα σε κινδύνους και 
εγκληματικά δίκτυα.

Είναι σημαντικό να γίνει η επισήμανση ότι τα παιδιά δεν κατανοούν 
γιατί κρατούνται. Η λεπτοφυής διαφορά ανάμεσα στη διοικητική κράτη-
ση και την ποινική μεταχείριση τους διαφεύγει πολύ περισσότερο, όταν δεν 
δίνονται εξηγήσεις ή όταν οι τελευταίες είναι ανεπαρκείς και πρόχειρες ή 
παρεμβάλλεται το εμπόδιο της διαφορετικής γλώσσας.

Και σε αυτήν την περίπτωση, ο κεντρικός στρατηγικός σχεδιασμός, η καλ-
λιέργεια της κουλτούρας του θεσμού της αναδοχής και η ενίσχυση των δομών 
φιλοξενίας θα βοηθήσει στην πλήρη κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου.

ii. Η μετεφηβική ηλικία

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τη μετεφηβική ηλικία. Προφανώς, δεν υπάρχει 
χρόνος να αναλυθούν και να συζητηθούν τα ευρήματα του Συνηγόρου από τα 
Καταστήματα Κράτησης νέων, αλλά η ηλικία αυτή αποτελεί από τη μια μεριά 
ένα κρίσιμο κατώφλι εισόδου στην κοινωνική ζωή, ενώ από την άλλη η ευα-
λωτότητα δεν αίρεται μαγικά, με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. 

Αυτό που προσφέρουμε σαν τροφή για σκέψη και προβληματισμό, σε 
επόμενη ενδεχομένως συζήτηση, είναι η δημιουργία ενός πλέγματος προ-
βλέψεων αντίστοιχης μεταχείρισης των μετεφήβων, εντός του πλαισίου 
απονομής ποινικής δικαιοσύνης.

4. Επίλογος

Μία συχνή ερώτηση που μας κάνουν στον Συνήγορο είναι: «Τα παιδιά γνω-
ρίζουν τα δικαιώματά τους;». Μα δεν ήταν ποτέ το ζητούμενο να γνωρίζουν 
μόνο τα παιδιά τα δικαιώματά τους. Οι προσβολές είναι συστηματικές και 
συστημικές και προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από τον κόσμο των ενηλίκων. 

Αυτό που προσπαθήσαμε να περιγράψουμε σήμερα, είναι ότι οι διαδο-
χικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων οδηγούν σε μία σειρά από προβλήματα 
μεταξύ των οποίων και το θέμα της σημερινής ημερίδας.

Είναι δίκαιο και κυρίως αποτελεσματικό να αναγνωρίσουμε ότι ένα σύ-
στημα παιδικής προστασίας, αναλαμβάνει να διαγνώσει και να θεραπεύσει 
και τα προβλήματα των ενηλίκων που φροντίζουν ή ασχολούνται με τα παι-
διά, επειδή η φροντίδα των παιδιών περνάει και, μέσα από τη φροντίδα των 
ενηλίκων. Σε αυτό αποσκοπεί η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών που 
προαναφέ ραμε, των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά και η εκπαίδευση των 
επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά.
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ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ YΠΟ ΟΡΟ ΣΤΟΝ ΝΕΟ Π.Κ.: 

ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

Βάγια Πολυζωίδου, ∆ρ. Νοµικής ΑΠΘ, Λέκτορας Ποινικού ∆ικαίου 
Πανεπιστήµιου Λευκωσίας 

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η ανάδειξη των σημαντικότερων χαρακτηρι-
στικών της απόλυσης υπό όρο, στο πεδίο της παραβατικότητας των ανηλί-
κων. Ξεκινώντας από την αναγκαιότητα του θεσμού της απόλυσης υπό όρo, 
ως εναλλακτικό μοντέλο έκτισης της ποινής, προχωράμε στα συγκεκριμένα 
στοιχεία του θεσμού όσον αφορά τους ανηλίκους στο ελληνικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο (άρθρο 129 Π.Κ.), καθώς και στην απόλυση υπό τον όρο του κατ’ 
οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση (άρθρο 129 Α.Π.Κ.). Αναπό-
φευκτα η συζήτηση, αλλά και τα συμπεράσματα διεξάγονται στο πλαίσιο 
του νέου Π.Κ. (Ν. 4619/2019) με τέτοιον τρόπο, ώστε να παρουσιάζεται και 
μία πρώτη κριτική των σχετικών ρυθμίσεων. 

Abstract

! is article attempts to highlight the most important features of conditional 
dismissal (parole) in the " eld of juvenile delinquency. Starting from the 
necessity of the institution as an alternative model of punishment, we 
proceed to the speci" c characteristics of the conditional dismissal for 
minors in the Greek regulatory framework (article 129 CC) as well as of the 
electronic monitoring as a home-based supervision (Article 129 A of the 
CC). Inevitably, the discussion and the conclusions take place in the context 
of the new Greek CC (Law 4619/2019) in such a way that a " rst review of the 
relevant regulations is presented.
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1. Η απόλυση υπό όρους ως θεσμός1

Ε κκινώντας από τον θεσμό της απόλυσης (στη γενική του μορφή) θα λέ-
γαμε ότι η αναγκαιότητά της προκύπτει ακριβώς από την αποτυχία της 

φυλάκισης. Εξάλλου, η υπό όρους απόλυση ανηλίκων προσπαθεί να εντάξει 
τον -έτσι κι αλλιώς- επιεική θεσμό της απόλυσης στον χώρο όπου η αρχή 
της επιείκειας2 θα πρέπει να υπερκεράζει όλους τους άλλους σκοπούς. στο 
πεδίο αντιμετώπισης των ανηλίκων δραστών. 

Ο εγκλεισμός εν γένει προσβάλλει μία σειρά από έννομα αγαθά του 
καταδικασθέντος3 και μάλιστα όχι, μόνο την προσωπική ελευθερία και την 
ιδιωτικότητα, αλλά κάποιες φορές ακόμη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
ή τη σωματική ακεραιότητα, ενώ παράλληλα, οι συνθήκες κράτησης στη 
χώρα μας φαίνεται να θίγουν θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα (στην υγεία, 
στην εργασία, στην ερωτική και οικογενειακή ζωή, αλλά ακόμη και στην 
ασφάλεια). Με άλλα λόγια, οι στερητικές της ελευθερίας ποινές, βασικός 
σκοπός των οποίων θα έπρεπε να είναι ο σωφρονισμός, καταλήγουν να 
υπενθυμίζουν ακατάπαυστα τις παθογένειες του συστήματος και δημιουρ-
γούν αναπόφευκτα ένα περιθωριοποιημένο πληθυσμό. 

Άλλωστε, ακριβώς αυτήν τη σκληρή πραγματικότητα, πίσω από τον 
φαινομενικά επιεική4 μανδύα του εγκλεισμού5 (συγκριτικά με άλλες μορφές 
τιμώρησης), προσέγγισε εξονυχιστικά στο πνεύμα του Ευρωπαϊκού Διαφω-
τισμού και, με μία φιλελεύθερη ευαισθητοποίηση6 για την ανθρώπινη ύπαρ-

1 Ashford, J., B., Winston, L., C., (1993). "Determinate Versus Indeterminate Models", 
Justice Quarterl Juvenile Parole Policy in the United States, vol(10), no. 2, 179-196. 
2 Βλ. και Αιτιολογική Έκθεση στον νέο Π.Κ., N. 4619/2019, 129 «Άρθρο 129 […] 
Όπως και, στο επίπεδο απειλής της ποινής, έτσι και, στο επίπεδο της έκτισής της είναι 
προφανές ότι η μεταχείριση του ανηλίκου όχι, μόνο δεν μπορεί να είναι δυσμενέστερη, 
αλλά αντίθετα πρέπει να είναι, κατά κανόνα τουλάχιστον, επιεικέστερη από εκείνη 
των ενηλίκων.»
3 Βλ. Ανδρουλάκη, Ν., (2012). Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, 14 επ.
4 Έτσι, ο Φουκώ σε Επιτήρηση και Τιμωρία, αλλά και στην Ιστορία της σεξουαλικότη-
τας, αμφότερα Εκδόσεις Ράππα, 251 επ. και 168 επ., αντίστοιχα. 
5 Για την καλλιέργεια των σωφρονιστικών συστημάτων κλειστής μεταχείρισης, βλ. 
Αλεξιάδη, Σ., Σωφρονιστική, (2001). 27 επ. 
6 Βλ. Φουκώ, Μ., Επιτήρηση και Τιμωρία, ό.π., 105. Σε συζήτησή του με τον F. Scianna 
το 1975, ο Foucault θα αναφέρει: «Στην αρχή πίστευα ότι, για όλα έφταιγε ο Beccaria, 
οι μεταρρυθμιστές, με μια λέξη ο Διαφωτισμός. Μετά, παρατηρώντας τα πράγμα-
τα από πιο κοντά κατάλαβα ότι δεν είναι έτσι. Οι μεταρρυθμιστές, και ιδιαίτερα ο 
Beccaria, που όρθωναν το ανάστημά τους εναντίον των βασανιστηρίων και των ποινι-
κών καταχρήσεων του μοναρχικού δεσποτισμού, δεν πρότειναν σε καμία περίπτωση τη 
φυλακή ως εναλλακτική λύση. Τα σχέδιά τους, και κυρίως του Beccaria, βασίζονταν 
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ξη ο Μισέλ Φουκώ, στην Επιτήρηση και Τιμωρία7. Σήμερα, πλέον, η τάση 
αποφυγής του εγκλεισμού (όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό και δικαιοπολιτικά 
δικαιολογητέο) αποτυπώνεται όχι, τόσο σε νόμους που εισάγουν ειδική πα-
ραγραφή (πράξεων ή ποινών), αλλά πολύ περισσότερο, στα ενναλακτικά 
μοντέλα έκτισης της ποινής8 και στην ποινική συνδιαλλαγή9. 

i. Απόλυση υπό όρο στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, την υπό όρο απόλυση τη συναντούμε για πρώτη φορά στον 
Ν. 811/1917, ενώ από τη θέση του Π.Κ. σε ισχύ στα άρθρα 105 επ. Π.Κ.. 
Ήδη στο νέο Π.Κ.10, η απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης περιλαμβάνε-
ται στα άρθρα 105Β επ.. Χωροταξικά, λοιπόν, παρατηρούμε ότι η απόλυση 

σε μια καινούρια ποινική οργάνωση που προσπαθούσε να προσαρμόσει τις ποινές στη 
φύση του κάθε εγκλήματος [...]». «Η αναλογική σχέση ποινών και εγκλημάτων αντι-
κατόπτριζε, και αντικατοπτρίζει ακόμη, την καινούρια καπιταλιστική ιδεολογία της 
κοινωνίας: Μισθός ανάλογος με τη δουλειά, ποινή ανάλογη με το έγκλημα».
7 Η «Επιτήρηση και Τιμωρία» αποτελεί το πρώτο μεγάλο έργο του Φουκώ, μετά από 
τα γεγονότα του Μαΐου του 1968 και έπεται του σύντομου, αλλά πολύ αξιόλογου 
έργου «Η τάξη του λόγου» (1971). Βλ. σχετική ανάλυση σε Κουράκη, Ν., (1988). 
«Το πρόβλημα της ποινικής καταστολής στο έργο του Μισέλ Φουκώ», Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, ειδικό τεύχος 68Α, Αφιέρωμα στον Η. Δασκαλάκη, 130 – 149. 
8 Βλ. ενδεικτικά σε Sieber, U., Mitsilegas, V., Mylonopoulos, C., Billis, E., Knust, 
N., (2018). "Alternative Systems of Crime Control", National, Transnational and 
International Dimensions, Δημητράτος, Ν., 2015. «Ποινή και εναλλακτικοί τρόποι 
έκτισής της», ΠοινΧρον2015, 237, Δαγκλής, Ν., 2017. «Οι σύγχρονοι δρόμοι του 
ποινικού συμβιβασμού», ΠοινΧρον2017, 412. 
9 Βλ. ενδεικτικά σε Καλφέλη, Γ., Μια αποτυχημένη νομοθετική πρωτοβουλία για την 
«ποινική συνδιαλλαγή». Το πρόσφατο σχέδιο νόμου που ρυθμίζει την «απόδοση χρη-
μάτων στο Δημόσιο και την ποινική συνδιαλλαγή», ΠοινΔικ2014, 284 επ., Μυλω-
νόπουλο, Χρ., «Η «ικανοποίηση του παθόντος» και η «ποινική συνδιαλλαγή» στον 
N. 3904/2010*», ΠοινΔικ2011, 53 επ., Δημητράτο, Ν., «Περί του θεσμού της ποινι-
κής διαπραγμάτευσης (συνδιαλλαγής) στο ημέτερο σύστημα απονομής της ποινι-
κής δικαιοσύνης», ΠοινΧρον2016, 751, Τσόγκα, Λ., «Ο θεσμός του plea bargaining 
ή ποινικής συνδιαλλαγής συμβάλλει στην απονομή του δικαίου μέσα από τη δίκαιη 
δίκη ή όχι;», ΠοινΔικ2014, 288 επ., Πετρόπουλο, Κ., «Η πρακτική διάσταση της ποι-
νικής συνδιαλλαγής στην ελληνική έννομη τάξη», ΠοινΔικ2018, 599, Πετρόπουλος, 
Κ., «Εγκληματολογική προσέγγιση θεσμών ποινικής συνδιαλλαγής», ΠοινΔικ2017, 
1189, Μπίλλης, Ε., (2017). Plea bargaining Verständigung ποινική συνδιαλλαγή: συ-
γκριτικές και πρακτικές διαστάσεις, 717, Ζαμπίτης, Ε., (2014). Το plea bargaining και 
η παρ’ ημίν ποινική συνδιαλλαγή. Ζητήματα αναφυόμενα, κατά την εφαρμογή της 
τελευταίας, 292 επ. 
10 Ο νέος Π.Κ. κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 και η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
ανάγεται στην 1η Ιουλίου 2019 (λίγο μετά την παράδοση του συγκεκριμένου άρθρου). 
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περιλαμβάνεται στο γενικό μέρος του Π.Κ. -παρά το γεγονός ότι αφορά 
στο στάδιο της εκτέλεσης της ποινής11. Ως θεσμός δε, ανήκει στους εναλλα-
κτικούς τρόπους έκτισης στερητικής της ελευθερίας ποινής σε κατάσταση 
περιορισμένης ελευθερίας12 με βασικότερο σκοπό, την ειδική πρόληψη και 
συγκεκριμένα την αποφυγή της υποτροπής μέσω της σταδιακής επανέντα-
ξης του καταδικασθέντος. Στο πεδίο αντιμετώπισης των ανηλίκων δραστών, 
την προπαρασκευή της απόλυτης ελευθερίας των ανηλίκων επιχειρεί να 
επιτύχει και η ειδικότερη υποενότητα του 8ου Κεφαλαίου του Π.Κ.13 («Ειδι-
κές Διατάξεις για Ανηλίκους»), αποτελούμενη από τα άρθρα 129 και 129Α 
Π.Κ.14. Αναλυτικότερα: 

ii. Άρθρο 129 Π.Κ. – Απόλυση υπό όρο (για ανήλικο)

Το άρθρο 129 Π.Κ. εφαρμόζεται μόνον εφόσον στον ανήλικο επιβληθεί πε-
ριορισμός σε ειδικό Κατάστημα Κράτησης νέων (ο επονομαζόμενος παλαι-
ότερα «ποινικός σωφρονισμός») και όχι, φυλάκιση15 –οπότε, και εφαρμογής 
χρήζουν οι γενικές διατάξεις των άρθρων 105Β επ. Π.Κ.16. Περαιτέρω, η υφ’ 
όρον απόλυση για τους ανηλίκους διαφοροποιείται από την αντίστοιχη 
απόλυση ενηλίκων στα απαιτούμενα χρονικά όρια -τα οποία εν προκειμένω 
φαίνεται να είναι ευνοϊκότερα17. Έτσι οι ανήλικοι οι οποίοι κρατούνται σε ει-

11 Σύμφωνα με τον Μαργαρίτη «την τεχνική της ενσωματώσεως στο κείμενο του Ποινι-
κού Κώδικα ορισμένων βασικών σωφρονιστικών κανόνων υιοθέτησαν, σε συνέχεια του 
προϊσχύσαντος Ποινικού Νόμου, και τα ελληνικά Σχέδια Π.Κ. 1924/1933, υπό την επί-
δραση των απόψεων του Τ. Ηλιόπουλου και των επιλογών ξένων έννομων τάξεων. Στα 
σχετικά, μάλιστα, άρθρα ( 31–37), τα προσχέδια αυτά περιελάμβαναν ρυθμίσεις ακόμη 
και, για το σωφρονιστικό σύστημα που έπρεπε να εφαρμόζεται σε κάθε είδος ποινής 
[…]», Βλ. Μαργαρίτη, Λ., «Κατ’ οίκον έκτιση της ποινής (: άρθρο 56 παρ. 2 και 3 Π.Κ.) 
και έφεση κατά της οικείας δικαιοδοτικής κρίσεως (ΜΕΡΟΣ Α΄)», ΠοινΔικ2017, 265. 
12 Βλ. Μαργαρί τη, Λ., ό.π., 585, «Ναρκωτικά: Απόλυση υπό όρο και αναδρομική 
εφαρμογή του άρθρου 19Α του Ν 1729/1987», ΠοινΔικ2002, 548 και, από νομολογία 
ενδεικτικά ΑΠ Ολ 106/1991 ΠοινΧρον 1991,582.
13 Το συγκεκριμένο υποκεφάλαιο (με τις προβλέψεις περί απόλυσης) υπέστη τις πε-
ρισσότερες τροποποιήσεις –τόσο με τον Ν. 3189/2003 που αναμόρφωσε το δίκαιο 
ανηλίκων δραστών, αλλά και μετέπειτα με τον Ν. 3860/2010 και φυσικά με την πο-
λυσυζητημένη προσθήκη του άρθρου 129 Α.Π.Κ. με τον Ν. 4205/2013. Βλ. Πολυζωΐ-
δου, Β., (2016). Δίκαιο Προστασίας Ανηλίκου, σε Δανηλάτου, Πολυζωΐδου, Μπιστού-
να, Νομική Βιβλιοθήκη, 321. 
 14 Ίδια έχει παραμείνει η αρίθμηση τόσο του κεφαλαίου, όσο και των δύο σχετικών 
διατάξεων και, στο Ν.Π.Κ. (Ν. 4619/2019). 
15 Βλ. 130 παρ. 3 Ν.Π.Κ. και «έκτιση της ποινής σε Σωφρονιστικό κατάστημα».
16 Βλ. Πολυζωΐδου, ό.π.
17 Χωρίς φυσικά να μπορούν αυτά τα όρια της γενικής ρύθμισης του Π.Κ. να «συνα-
γωνιστούν» αντίστοιχες διατάξεις με σκοπό την αποσυμφόρηση φυλακών και σω-
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δικό Κατάστημα Κράτησης νέων απολύονται, όταν εκτίσουν το ένα δεύτερο 
της ποινής που τους επιβλήθηκε (άρθρο 129 παρ. 1 Π.Κ.). 

Επιπλέον, εάν υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι, κατά την κρίση του δικα-
στηρίου, η υφ’ όρον απόλυση μπορεί να χορηγηθεί και εφόσον έχει εκτιθεί 
πραγματικά ακόμη μικρότερο κλάσμα και συγκεκριμένα, το ένα τρίτο της 
ποινής (άρθρο 129 παρ. 4 Π.Κ.)18. 

Ο χρόνος δοκιμασίας διαφέρει επίσης από τον αντίστοιχα προβλεπόμε-
νο στο άρθρο 109 Π.Κ.19, καθώς στην περίπτωση των ανηλίκων δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερος από το εναπομείναν διάστημα της προς έκτιση ποι-
νής20. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως σήμερα πια (όχι, μόνο στο πλαίσιο 

φρονιστικών καταστημάτων, βλ. ενδεικτικά άρθρο 1 παρ. 2, Ν. 4043/2012 «Ανήλικοι 
κρατούμενοι, οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εκτίουν ποινή περιορισμού 
σε ειδικό Κατάστημα Κράτησης νέων, απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμε-
λειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης, χωρίς τη συνδρο-
μή των προϋποθέσεων του άρθρου 129 του Ποινικού Κώδικα, κατά τις εξής διακρίσεις: 
α) Εάν η ποινή του περιορισμού έχει διάρκεια, μέχρι τρία έτη εφόσον έχουν εκτίσει ή 
εκτίουν με οποιονδήποτε τρόπο το ένα δέκατο αυτής, β) εάν έχει διάρκεια μεγαλύτερη 
των τριών και, μέχρι πέντε έτη εφόσον έχουν εκτίσει ή εκτίουν με οποιονδήποτε τρόπο 
το ένα πέμπτο αυτής. Στους απολυόμενους μπορούν να επιβληθούν οι υποχρεώσεις 
που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 129 του Ποινικού Κώδικα.»
18 Ως τέτοιος σπουδαίος λόγος τυποποιούταν παλαιότερα «και η επιτυχής παρα-
κολούθηση εγκεκριμένου συμβουλευτικού προγράμματος ψυχικής απεξάρτησης από 
τοξικοεξαρτημένο» -διάταξη ωστόσο που καταργήθηκε με το Ν. 4619/2019 (βλ. κα-
τάργηση άρθρο 129 παρ. 9 Π.Κ.) και τη θέση της έχει πάρει πια, ο πιο κατανοητός 
όρος «της παρακολούθησης εγκεκριμένου από το νόμο θεραπευτικού προγράμματος 
απεξάρτησης από ναρκωτικές ή άλλες ουσίες» (βλ. άρθρο 129 παρ. 5 εδ. α’ Π.Κ.). 
Αξίζει να αναφερθεί ότι η καταργηθείσα διάταξη του άρθρο 129 παρ. 9 έτυχε ιδιαίτε-
ρης κριτικής (μετά την εισαγωγή της), καθώς προέβλεπε μόνο την υπό όρο απόλυ-
ση του ανηλίκου ως συνέπεια της ένταξής του σε πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης, 
ενώ οποιαδήποτε διακοπή φαινόταν να συνεπάγεται ανάκληση της απόλυσης. Όλοι, 
ωστόσο, γνωρίζουμε πως η πορεία ενός προγράμματος απεξάρτησης δεν είναι σχε-
δόν ποτέ γραμμική, ενώ οι δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει ένας ανήλικος εξαρ-
τημένος πολλές φορές θα τον καταβάλλουν και μπορεί να τον οδηγήσουν ακόμη 
και στη διακοπή του προγράμματος. Το ερώτημα ήταν αν μία τέτοια διακοπή μπορεί 
να συνιστά επαρκή λόγο ανάκλησης και επαναεισαγωγής σε Κατάστημα Κράτησης 
Νέων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του ανηλίκου αλλά και, για τη μετέπει-
τα συμπεριφορά του. Βλ. Ευστρατιάδη, Σ., «Οι νέες διατάξεις για την παραβατικό-
τητα των ανηλίκων - μια καινοτομία στο ποινικό σύστημα πηγή νέων δυσχερειών», 
ΠοινΔικ 2003, 1178 επ.
19 Παρέμεινε όμοιο στον νέο Π.Κ..
20 Ενώ στην περίπτωση της απόλυσης ενηλίκων συναντούμε τον περιορισμό του κα-
θορισμού χρόνου δοκιμασίας στα 3 έτη, εάν το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα εί-
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του νέου Π.Κ., αλλά κυρίως, μετά την καθοριστική αντικατάσταση του άρ-
θρου με τον Ν. 3189/2003) δεν τίθεται καν το ελάχιστο χρονικό διάστημα 
δοκιμασίας των 6 μηνών -όπως αυτό ετίθετο ως minimum στην αρχική μορ-
φή της διάταξης, αλλά και μετά τον Ν. 2207/1994.

Εξάλλου, κανόνας στην υφ’ όρον απόλυση είναι η χορήγησή της άλλως, 
η απόλυση χορηγείται πάντοτε (μετά από αίτηση της διεύθυνσης σε συν-
δυασμό με υποβολή έκθεσης της κοινωνικής υπηρεσίας), ενώ ως αρνητική 
προϋπόθεση τίθεται (άρθρο 129 παρ. 2 Π.Κ.) η με ειδική αιτιολογία κρίση 
του δικαστηρίου ότι «η διαγωγή του ανηλίκου, κατά την έκτιση της ποινής, 
καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του, για να αποτρα-
πεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων». Εδώ όμως οφείλουμε να 
προσέξουμε κάτι: Στην περίπτωση των ανηλίκων, στους οποίους έχει επι-
βληθεί, κατά το ελληνικό Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων, περιορισμός σε Ειδι-
κό Κατάστημα Κράτησης Νέων, η προσωπικότητα του δράστη και η όποια 
ροπή αυτού στην τέλεση σοβαρών αξιόποινων πράξεων έχει ήδη κριθεί ως 
προϋπόθεση του αναγκαίου επιβολής του περιορισμού σε αυτό. Η ποινή 
αυτή επιβάλλεται (άρθρο 127 παρ. 1 Π.Κ.), εφόσον η πράξη του ανηλίκου, 
«αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργημα και εμπεριέχει στοιχεία βίας 
ή στρέφεται κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας». 

Εξάλλου, «η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αι-
τιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά 
μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρκή, ενόψει των ιδιαίτε-
ρων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου». 
Ομοίως, ο κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων λαμβάνεται υπ’ όψη, 
κατά τη χορήγηση απόλυσης υπό όρο «εκτός αν κριθεί με ειδική αιτιολογία 
ότι η διαγωγή του ανηλίκου, κατά την έκτιση της ποινής, καθιστά απολύτως 
αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του, για να αποτραπεί η τέλεση από αυ-
τόν νέων αξιόποινων πράξεων» (άρθρο 129 παρ. 2 Π.Κ.). Ωστόσο, αν ως αρ-
νητική προϋπόθεση -και επομένως, ως λόγος αποκλεισμού χορήγησης της 
απόλυσης- κριθεί από το δικαστήριο η ίδια πράξη και ο ίδιος κίνδυνος τέλε-
σης νέων αξιόποινων πράξεων ο οποίος λήφθηκε υπόψη για την επιβολή του, 
κατ’ ουσίαν ποινικού σωφρονισμού, έναντι κάποιου ασφαλιστικού μέτρου 
των 122 επ. Π.Κ. φαίνεται να παραβιάζεται η αρχή ne bis in idem21.

Περαιτέρω, η επιβολή όρων (άρθρο 129 παρ. 5 Π.Κ.) αποτελεί διακριτι-
κή ευχέρεια του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων και, αν αποφασιστεί μπο-
ρεί να αφορά τον τρόπο ζωής του ανηλίκου, κατά τον χρόνο δοκιμασίας. Οι 
όροι ενδέχεται, π.χ., να αφορούν τον τόπο διαμονής, τη διαπαιδαγώγηση, 

ναι μικρότερο των 3 ετών.
21 Έτσι και Κυριακοπούλου, Ου., «Ασφαλιστική κράτηση κατά παραβατικών ανηλί-
κων; Αντιρρήσεις εκ του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ και της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού», ΠοινΧρον2010, 780 επ.
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την παρακολούθηση κάποιου προγράμματος απεξάρτησης22 ή ακόμη και 
τον τρόπο ζωής εν γένει κ.λπ. Επιμελητής ανηλίκων θα έχει υπό την προ-
στατευτική του επίβλεψη τον ανήλικο, κατά τον χρόνο δοκιμασίας23. Η πα-
ραβίαση των όρων συνεπάγεται ανάκληση της απόλυσης μόνο όμως «όταν 
πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεων, 
του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέσθηκε, δεν παρέχει 
ο ανήλικος την προσδοκία ότι, στο μέλλον θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του», 
όρος που τίθεται για πρώτη φορά στον Ν. 4619/2019 (άρθρο 129 παρ. 5 εδ. 
β νέου Π.Κ.). Αντίθετα, η καταδίκη για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα 
οδηγεί στην άρση της απόλυσης (άρθρο 129 παρ. 6 Π.Κ.). 

Ειδικά για την περίπτωση της ανάκλησης ο νομοθέτης του νέου Π.Κ. 
προβαίνει στην εξής τροποποίηση: Σε αντίθεση με το, μέχρι πρότινος ισχύ-
ον καθεστώς, όπου η παραβίαση των όρων της απόλυσης από τον ανή-
λικο αντιμετωπιζόταν με μία ex lege αναλογική εφαρμογή του άρθρο 107 
Π.Κ., στο νέο άρθρο 129 παρ. 5 in * ne Π.Κ. αφαιρείται η παραπομπή στο 
107 Π.Κ. και ορίζεται πια ότι «Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την 
απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή» -ό,τι 
δηλαδή προβλέπει και το 107 παρ. 2 Π.Κ.. Ωστόσο, είναι φανερό πως η 
υποκατάσταση μίας διάταξης, από το λεκτικό που η τελευταία περιλαμβά-
νει, δε λύνει το πρόβλημα της αθροιστικής έκτισης στις περιπτώσεις αυτές. 
De lege ferenda, θα μπορούσε ενδεχομένως εδώ κανείς να προτείνει μία 
ευνοϊκότερη αντιμετώπιση του ανηλίκου ο οποίος βλέπει την απόλυσή του 
να ανακαλείται: Μία πρόταση που θα εκτόπιζε το άρθρο 107 παρ. 2 Π.Κ. 
(όχι, μόνο αριθμητικά, αλλά και στην ουσία του), ώστε να μην ευνοείται η 
αθροιστική έκτιση της ποινής, μετά την ανάκληση, αλλά η συνέχιση του 
εναπομείναντος διαστήματος (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού δια-
στήματος της δοκιμασίας). Εξάλλου, ως επιχείρημα προς τούτη την κατεύ-
θυνση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον διαφορετικό τρόπο αντι-
μετώπισης και της άρσης (της απόλυσης) μεταξύ ανηλίκου και ενηλίκου, με 
τις συνέπειες για τον πρώτο να αποτυπώνονται στο άρθρο 132 Π.Κ. -όπου 
σε αντίθεση με τον κανόνα της αθροιστικής έκτισης της ποινής του άρθρου 
108 Π.Κ., παρατηρούμε έναν ιδιότυπο τρόπο διαμόρφωσης συρροής. 

Ερμηνευτικό κενό είχε δημιουργηθεί παλαιότερα24, στην περίπτωση 
που, ενώ χορηγούταν η υπό όρο απόλυση στον ανήλικο, καταδικαζόταν 
εντούτοις, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας για αξιόποινη πράξη, που είχε 
διαπράξει, πριν την καταδίκη που εξέτιε. Σήμερα, ωστόσο, η διάταξη της 

22 Βλ. παραπάνω υποσ. 18.
23 Βλ. άρθρο 7 περ. γ’ και 10 π.δ. 49/1979. 
24 Βλ. παλαιότερη μορφή της παρ. 6 «Αν ο απολυόμενος, κατά τον χρόνο της δοκιμασί-
ας του, τελέσει νέο κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο, η απόλυση ανακαλείται και 
εφαρμόζεται το άρθρο 132».
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παρ. 6 του άρθρο 129 Π.Κ. δεν αφήνει περιθώρια ερμηνείας25, καθώς κα-
θοριστική είναι η καταδίκη του ανηλίκου, κατά τον χρόνο δοκιμασίας και 
όχι, ο χρόνος τέλεσης του εγκλήματος.

Στις θετικές προσθήκες του νέου Π.Κ. συγκαταλέγεται και η αλλαγή 
του άρθρο 129 παρ. 3 εδ. α’ Π.Κ. με την υποβολή αίτησης απόλυσης εκ μέ-
ρους (της διεύθυνσης) του καταστήματος στο οποίο κρατείται ο ανήλικος 
όχι, με τη συμπλήρωση του ημίσεος της επιβληθείσας ποινής (σημείο κατά 
το οποίο θα μπορούσε να είναι ήδη ελεύθερος), αλλά δύο μήνες, πριν τη 
συμπλήρωση αυτή. Τέλος, ο χρονικός περιορισμός των δύο μηνών26, για την 
υποβολή νέας αίτησης απόλυσης εκ μέρους του καταστήματος -με αφετηρία 
την τελευταία απόρριψη- παραμένει, αλλά με μία εξίσου θετική προσθήκη 
ως εξαίρεση στον κανόνα των 2 μηνών, στην περίπτωση που «υπάρξουν νέα 
στοιχεία» (άρθρο 129 παρ. 3 in ! ne Π.Κ.).

iii. Άρθρο 129Α Π.Κ. - Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περι-

ορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

Από την πλευρά της, η διάταξη του άρθρου 129Α Π.Κ.27 κινείται στο μεταίχ-
μιο της απόλυσης των ανηλίκων, αλλά και της ηλεκτρονικής επιτήρησης 
-στη λογική του πλέγματος των σχετικών διατάξεων περί κατ’ οίκον πε-
ριορισμού ενηλίκων με ηλεκτρονική επιτήρηση28. Στόχος φαίνεται να είναι 
η δημιουργία ενός κανόνα που τόσο για τους ενηλίκους όσο και, για τους 
ανηλίκους θα οδηγεί στην αρχική καταφυγή στο βραχιολάκι και μετέπειτα 

25 Βλ. Μαργαρί τη, Λ., Δημή τραινα, Γ., Από λυση ενηλί κων και εφή βων υπό  ό ρο, Νομι-
κή Βιβλιοθήκη, 1995, 78 
26 Το χρονικό διάστημα των δύο μηνών, δε φαίνεται να εξυπηρετεί κανέναν άλλον 
σκοπό παρά μόνο την αποτροπή των επαναλαμβανόμενων πανομοιότυπων αιτήσε-
ων απόλυσης. Η μορφολογία του συγκεκριμένου χρονικού περιορισμού δεν μπο-
ρεί, παρά να μας θυμίσει τους δικονομικούς περιορισμούς στην αναστολή εκτέλεσης 
απόφασης του άρθρου 497 παρ. 7 και 471 παρ. 2 Κ.Π.Δ.. Ωστόσο, η φύση του θε-
σμού της απόλυσης, θα έπρεπε να αποτρέψει τον νομοθέτη από την υιοθέτηση ενός 
τέτοιου χρονικού ορίου, καθώς διαφέρει ουσιωδώς από τον προηγούμενο, τόσο σε 
επίπεδο ουσίας (η απόλυση δεν καθυστερεί την εκτέλεση μίας απόφασης, όπως η 
αναστολή, αλλά συνιστά η ίδια εκτέλεση), όσο και επίπεδο εφαρμογής (δεδομένου 
του ότι η απόλυση στους ανηλίκους δίνεται πάντοτε -με την απλή συνδρομή των 
τυπικών προϋποθέσεων- και μόνο κατ’ εξαίρεση δε χορηγείται, ενώ αντίθετα ο θε-
σμός της αναστολής εκτέλεσης της απόφασης -παρά τη διατύπωσή του- δίδεται κατ’ 
εξαίρεση και μόνο εφόσον δε συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις που τάσσονται 
στις οικείες διατάξεις. Ειδικά δε στο πεδίο της αναίρεσης δε δίδεται σχεδόν ποτέ. 
27 Η οποία ελάχιστα έχει αλλάξει και πάντως όχι, σε ζητήματα ουσίας, βλ. και Αιτιολο-
γική Έκθεση στον νέο Π.Κ., Ν. 4619/2019, 131. 
28 Εισήχθησαν με τον Ν. 4205/2013 αναμορφώνοντας το πεδίο της εκτέλεσης, αλλά 
και των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού. 
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στην κλασική απόλυση υφ’ όρον, ώστε η διαβίωση σε Κατάστημα Κράτη-
σης να ελαχιστοποιείται29. 

Η διαφορά του 129Α Π.Κ. έγκειται στην ιδιότητα του δράστη ως ανη-
λίκου –και στη συνεπαγόμενη αρχή της επιείκειας η οποία διέπει το σύνολο 
του εξεταζόμενου κεφαλαίου του Π.Κ.. Εξαιτίας αυτής, «ο ανήλικος έχει το 
δικαίωμα να απολυθεί υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονι-
κή επιτήρηση νωρίτερα σε σχέση με τους ενηλίκους. Επιπλέον, η υποχρεωτι-
κή έκθεση τόσο της κοινωνικής υπηρεσίας του Ειδικού Καταστήματος Κρά-
τησης Νέων, όσο και της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων στοχεύει στο να 
θέσει στη διάθεση του Δικαστηρίου Ανηλίκων, όσο το δυνατόν πληρέστερες 
πληροφορίες για τον ανήλικο. Επίσης, με τις εκθέσεις τους, οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες δύνανται να προτείνουν στο Δικαστήριο Ανηλίκων περιορισμούς και 
υποχρεώσεις που θα πρέπει να υποβληθούν στο συγκεκριμένο απολυόμενο 
ανήλικο, κατά την απόλυσή του, προκειμένου να μην τελέσει νέες αξιόποινες 
πράξεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συστηματικότερη ενασχόλη-
ση των αρμόδιων υπηρεσιών με τους ανήλικους κρατουμένους ήδη, από τις 
πρώτες ημέρες του εγκλεισμού τους30». Κατά τα λοιπά, το επονομαζόμενο 
«βραχιολάκι» αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο θεσμό  -του οποίου η απο-
τελεσματικότητα κρίνεται31. Πάντως, η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής έ χει 
δοκιμασθεί  ή δη επιτυχώ ς32, σε πολλέ ς αλλοδαπέ ς έ ννομες τά ξεις, με στόχο 

29 Βλ. Μαργαρίτη σε Μαργαρίτη – Δημήτραινα, ό.π., 64. 
30 Βλ. αιτιολογική έκθεση στο σχέ διο νό μου «Ηλετρονική  επιτή ρηση σε υποδί κους, 
καταδί κους και κρατουμέ νους σε ά δεια» (μετέπειτα Ν. 4205/2013). 
31 Βλ. άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 4205/2013, όπου ρητώ ς αναφέ ρεται πως, η έ ναρξη και 
οι λεπτομέ ρειες εφαρμογή ς του νέ ου μέ τρου καθορί ζονται ειδικό τερα με την έ κδο-
ση ειδικού  προεδρικού  διατά γματος (ΠΔ 62/2014) ού τως ώ στε και η πραγματική  
αποτελεσματικό τητα του θεσμού  αυτού  πρό κειται να αποδειχθεί  κατά  την πρακτική  
του εφαρμογή  στο μέ λλον. Βλ. Δημητρά τος, Ν., (2016). «Τιμητικό ς τό μος Νέ στωρος 
Κουρά κη», Ποινή  και εναλλακτικοί  τρό ποι έ κτισή ς της. Μί α κριτική  επισκό πηση», 
ΠοινΧρον2015, 237 επ.)
32  Contra, η μειοψηφία της νομοπαρασκευαστική ς Επιτροπή ς που συστάθηκε για τη 
σύ νταξη του σχετικού  νομοσχεδί ου με αρκετά επιχειρήματα: «Η πρό βλεψη του συ-
γκεκριμέ νου θεσμού  ως προσταδί ου της από λυσης, υπό  ό ρο θα συρρικνώ σει ουσιωδώ ς 
ή  θα αδρανοποιή σει ή  θα αποτρέ ψει την εικαζό μενη μελλοντική  εφαρμογή  ά λλων ση-
μαντικώ ν θεσμώ ν μεταχεί ρισης των κρατουμέ νων σε καθεστώ ς περιορισμέ νης ελευθε-
ρί ας (ό πως εί ναι οι ά δειες απουσί ας και ημιελεύ θερης διαβί ωσης), αν δεν συνδυαστεί  με 
αναθεώ ρηση των χρονικώ ν ορί ων εφαρμογή ς τους. Επί σης, θα αφή σει ανοικτό  το ενδε-
χό μενο ανακολουθιώ ν στη μεταχεί ριση των κρατουμέ νων που βρί σκονται «καθ’ οδό ν 
προς την ελευθερί α» (π.χ. να χορηγεί ται από λυση με ηλεκτρονική  επιτή ρηση, αλλά  να 
μη χορηγεί ται η «παραδοσιακή » από λυση υπό  ό ρο και να εκτί εται εντό ς της φυλακή ς 
το τελευταί ο τμή μα της ποινή ς. Επιπλέ ον, η προσθή κη της ηλεκτρονική ς επιτή ρησης 
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την ειδική  πρό ληψη33 του κρατουμέ νου, με την επιβολή  μιας λιγό τερο στιγ-
ματιστική ς έ κτισης ποινή ς σε καθεστώ ς σχετική ς ελευθερί ας34. 

Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οί κον περιορισμού με ηλεκτρονική 
επιτήρηση αποτελεί και, για τους ανήλικους ένα ενδιάμεσο στάδιο έκτισης 
της ποινής που σε κάθε περίπτωση προηγείται της υπό όρο απόλυσής τους. 
Οι προϋποθέσεις δε της έκτισης ποινής, σε καθεστώς ηλεκτρονικής επιτή-
ρησης για τον ανήλικο είναι χρονικά επιεικέστερες35 από τις αντίστοιχες της 
(απλής) απόλυσης υφ’ όρον -καθώς στην πρώτη περίπτωση, ο καταδικα-
σθείς δε βιώνει σε συνθήκες πλήρους χωροταξικής ελευθερίας (μέγεθος που 
δρα αντιστρόφως ανάλογα με τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής έκτι-
σης της ποινής σε Σωφρονιστικό κατάστημα/Κατάστημα Κράτησης Νέων). 
Έτσι, το κατώτατο όριο της ποινής που πρέπει να ε χει εκτιθεί  ανέρχεται στο 
1/3 (έναντι 1/2, για την περίπτωση του 129 Π.Κ.) της επιβαλλόμενης ποινής 
και πάντως «βραχιολάκι» δεν μπορεί να γίνει δεκτό σε περιπτώσεις που ο 
ανήλικος δεν έ χει παραμείνει στο ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων, για 
χρονικό διάστημα ί σο τουλάχιστον με το 1/5 της ποινής αυτής (έναντι 1/3, 
για την περίπτωση του 129 Π.Κ.). Η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Καταστήματος Κράτησης και Έκθεση της Υπη-
ρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων. Περιεχόμενο των εκθέσεων είναι και εδώ η 
ζωή του ανηλίκου με μία μεγαλύτερη έμφαση στο κοινωνικό περιβάλλον 
του ανηλίκου, δηλαδή, στα άτομα που τον περιβάλλουν και, με τα οποία θα 
συγκατοικήσει, καθώς και στη σχέση του μαζί τους36. 

Περαιτέρω, οι δυνατότητες απουσίας του ανηλίκου από τις συγκεκρι-
μένες γεωγραφικές συντεταγμένες που έχουν προγραμματιστεί στο μηχα-
νισμό ταυτίζονται με τις αντίστοιχες που ισχύουν και, στο πλαίσιο της ηλε-
κτρονικής επιτήρησης στους ενηλίκους (άρθρο 129Α Π.Κ. και παραπομπή 

στο πλαί σιο της εκτέ λεσης των ποινώ ν διευρύ νει τις κατασταλτικέ ς επιλογέ ς του ποινι-
κού  οπλοστασί ου με έ να ιδιαί τερα επαχθή  για την προσωπική  ελευθερί α τρό πο, χωρί ς 
να εγγυά ται ό τι θα συμβά λλει στον περιορισμό  του φαινομέ νου του υπερπληθυσμού  
των φυλακώ ν με τη μεί ωση του αριθμού  των καταδί κων.»
33 Βλ. Μπιτζιλέκη, Ν., σε Καϊάφα – Γκμπάντι, Μ., Μπιτζιλέκη, Ν., Συμεωνίδου – Κα-
στανίδου, Ε., (2016). Δίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων, 36 επ., Παρασκευόπουλο, Ν., 
Νούσκαλη, Γ., (2016). Ποινολογία – Άρ. 50-133, σε Λ., Μαργαρίτη, Ν., Παρασκευό-
πουλο, Γ., Νούσκαλη, 19 επ. 
34 Βλ. Νού σκαλη, Γ., (2015). Η λειτουργί α της αναλογικό τητας στις εναλλακτικέ ς-μη 
φυλακτικέ ς ποινέ ς, 275. 
35 Ακόμη πιο επιεικές χρονικό πλαίσιο συναντούμε στην περίπτωση της απόλυσης 
του άρθρου 35 του Ν. 4139/2013 (1/6 της επιβαλλόμενης ποινής), λόγω της φύσης 
του νόμου (: Ναρκωτικά).
36 Βλ. αιτιολογική έκθεση στο σχέ διο νό μου «Ηλετρονική  επιτή ρηση σε υποδί κους, 
καταδί κους και κρατουμέ νους σε ά δεια» (μετέπειτα Ν. 4205/2013). 
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σε 110Α Π.Κ.), ενώ όσον αφορά την ανάκληση παρατηρούμε ότι ακολουθεί 
τους κανόνες της απλής απόλυσης (άρθρο 129Α παρ. 4 Π.Κ. και παραπομπή 
σε άρθρο 129 παρ. 5 Π.Κ.). Ως προς την άρση, ωστόσο, παρατηρούμε πλέον 
μία διαφοροποίηση ανάλογα με το αν ο ανήλικος, κατά το διάστημα της 
ηλεκτρονικής επιτήρησης, τελέσει έγκλημα που, αν το τελούσε ενήλικος θα 
χαρακτηριζόταν: α) εκ δόλου πλημμέλημα ή β) κακούργημα. Και στις δύο 
περιπτώσεις οδηγούμαστε σε άρση του εξεταζόμενου τρόπου έκτισης, με 
συνέπεια και εδώ το μη υπολογισμό στην εκτιθείσα ποινή του χρόνου από 
την ημέρα της απόλυσης, μέ χρι τη νέα σύλληψη (ά ρθρο 129Α, παρ. 5, εδ. 
β και παρ. 6, εδ. β, Π.Κ.) και ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωμα να απολυ-
θεί στην περίπτωση: α) σύμφωνα με τα ορισθέντα στο άρθρο 129 Κ.Π.Δ. 
και στην περίπτωση, β) αφού παραμείνει στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης 
Νέων, έναν ακόμη χρόνο (σε σχέση με τον κανόνα του άρθρου 129 παρ. 1 
και παρ. 4 Π.Κ.). 

2. Αντί Επιλόγου- Συμπεράσματα

Ο νέος Π.Κ., που ξεκινά το ταξίδι του την 1η Ιουλίου του 2019, θα έρθει 
αναμφισβήτητα αντιμέτωπος με χιλιάδες σελίδες και λέξεις που θα τον κρί-
νουν -μέχρι ένα νέο νομοθέτημα να πάρει τη θέση του (όπως ακριβώς, δη-
λαδή γίνεται με κάθε σύγχρονο Κώδικα που υλοποιεί ή όχι, τις προσδοκίες 
των νομικών/κριτών του, και που ανταπεξέρχεται στις προκλήσεις της κάθε 
εποχής). Εξάλλου, η αναδιαμόρφωση όλου του χώρου απειλής – επιβολής 
– έκτισης της ποινής αποτελεί το δίχως άλλως πρωταρχική προτεραιότητα 
των συντακτών του νομοθετήματος που σήμερα, έχουμε στα χέρια μας37. 
Στο σκέλος της απόλυσης -και ιδίως της απόλυσης των ανηλίκων- φαίνεται 
ότι επήλθαν κάποιες38 θετικές αλλαγές που κινούνται στη βάση της εναλλα-
κτικής έκτισης ποινής προς όφελος τόσο του δράστη ο οποίος θα μπορέσει 
να επανενταχθεί ομαλότερα και γρηγορότερα, αλλά και του θύματος (μέσω 
της επανόρθωσης της βλάβης του από τον δράστη και της αποκατάστασης 
ακόμη και των σχέσεών τους) και τέλος, ακόμη και προς όφελος του συ-
στήματος απονομής δικαιοσύνης (βλ. αποσυμφόρηση και αναδιοργάνωση 
καταστημάτων) και της κοινωνίας ευρύτερα. 

Περαιτέρω, αν οι συνέπειες του εγκλεισμού είναι μία φορά βαριές για 
τον ενήλικο καταδικασθέντα, για τον ανήλικο είναι δυσβάσταχτες και κα-
θοριστικές για τη μετέπειτα ζωή του. Μάλιστα, η στέρηση της ελευθερίας 
είναι πάντοτε ίδια -ανεξαρτήτως αν συντελείται σε ίδρυμα αγωγής, Ειδικό 

37 Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του νέου Π.Κ., ό.π., 5 επ. 
38 Όπως αναπτύξαμε ήδη, οι περισσότερες αλλαγές εδώ ήταν διαρθωτικές και λογι-
κοσυστηματικές. Θα μπορούσαν, ωστόσο, να έχουν υιοθετηθεί ακόμη κάποιες περισ-
σότερο διευκρινιστικές. 
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Κατάστημα Κράτησης Νέων ή στη φυλακή39 (θα λέγαμε μάλιστα, πως αυτή 
είναι μία αναπόφευκτη αλληλουχία που θα ακολουθήσει με σειρά βαρύτη-
τας ο ανήλικος που θα υποστεί εγκλεισμό40 και σχεδόν αναπόφευκτα και 
ιδρυματισμό). Κάθε φορά, λοιπόν, που προκύπτει αναγκαιότητα εισαγωγής 
ή παραμονής ανηλίκου σε κάποιο ίδρυμα ή κέντρο κράτησης, αυτονόητο 
είναι ότι θα πρέπει να τύχει εκεί μιας μεταχείρισης, η οποία να βοηθήσει 
ενεργά στην ευημερία και την κοινωνική του επανένταξη41. 

Αν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, θα πρέπει να επανακαθορίσουμε το 
σχήμα αντιμετώπισης των παραβατικών ανηλίκων όχι, μόνο εξαντλώντας 
τα ηπιότερα μέσα (βλ. επιβολή αναμορφωτικών μέτρων με βαθμιαία βα-
ρύτητα, αλλά και θεραπευτικών μέτρων και κατόπιν εγκλεισμού σε ειδικό 
Κατάστημα Κράτησης νέων), αλλά και αντίστροφα, όταν δηλαδή ο εγκλει-
σμός σε ειδικό κατάστημα φαίνεται αναπόφευκτος ως το έσχατο μέσο συμ-
μόρφωσης θα πρέπει αυτός να επιβάλλεται με φειδώ και να μην απαντώνται 
αναχώματα στον παραγκωνισμό του, μέσω της υφ’ όρον απόλυσης με βρα-
χιολάκι ως προστάδιο επανένταξης και της υφ’ όρον απόλυσης ως ουσια-
στική κοινωνική επαν-εισαγωγή. Και οι δύο αυτοί θεσμοί, ωστόσο, ευνοούν 
και μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην εξωϊδρυματική μεταχείριση 
των ανηλίκων, μόνο με την παράλληλη ενίσχυσή τους από το υς Επιμελητές 
Ανηλίκων -η σπουδαιότητα του έργου των οποίων ήδη έχει αξιολογηθεί και 
θεωρητικά, αλλά και νομολογιακά42. 

39 Σκοπός, της παραμονής του σε ίδρυμα ή κέντρο κράτησης, σύμφωνα με θεμελι-
ώδη διεθνή κείμενα, είναι: Να του παρασχεθούν μέριμνα, προστασία, εκπαίδευση 
και επαγγελματικές δεξιότητες, γενικότερα, δε, κάθε δυνατή κοινωνική, εκπαιδευτι-
κή, επαγγελματική, ψυχολογική και ιατρική βοήθεια, ώστε ‐πέρα από την απόκτηση 
μόρφωσης και κατάρτισης‐ να καλλιεργηθούν στον ανήλικο το αίσθημα δικαιοσύ-
νης, αυτοσεβασμού και σεβασμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου και 
να αναλάβει, έτσι, ο ανήλικος ένα εποικοδομητικό και παραγωγικό ρόλο στην κοι-
νωνία (βλ. τους υπ. αρ. 26.1 και 2 Κανόνες του Πεκίνου και τον υπ’ αρ. 66 Κανόνα 
ΟΗΕ «για την Προστασία Ανηλίκων Στερημένων της Ελευθερίας τους»· πρβλ. άρθρο 
9 παρ. 4, 37 περ. γ’ και 40 παρ. 4 Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού). 
(υπ’ αρ. 30 Κανόνες ΟΗΕ “για την Προστασία Ανηλίκων Στερημένων της Ελευθερίας 
τους” και αρ. 13 της σύστασης R(87) 20 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης). 
40 Έτσι ακριβώς Ανθ., Χάϊδου, (2010). «Σκέψεις σχετικά με την εφαρμογή των ποι-
νικών κυρώσεων για τους ανηλίκους, Εγκληματολογικές Αναζητήσεις», Τιμητικός 
Τόμος για τον καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, 1103 επ. (1109). 
41 Βλ. Κουράκη, Ν., (2006). Το θεσμικό πλαίσιο του δικαίου ανηλίκων, 268 επ. 
42 Βλ. ΑΠ 948/2016 και σχολιασμό Κ., Κοσμάτου, «Ο ρόλος των Επιμελητών Ανη-
λίκων στην ποινική δίκη των ανηλίκων», & e Art of Crime, τ. 5, Νοέμβριος 2018, 
ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών 
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ΝΕΟΥΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ

Αµαλία Ατσαλάκη, ∆ρ. Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια, 
Μονάδα Εφήβων Αθήναs ΟΚΑΝΑ, Μέλος της Οµάδας Εκπαιδευτών 

Τµήµατος Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ΟΚΑΝΑ 

Περίληψη

Η ψυχοκοινωνική επιβάρυνση ενός παιδιού, ιδιαίτερα, κατά τα πρώτα χρό-
νια της ζωής του, χωρίς να προδιαγράφει τη μελλοντική εκδήλωση ψυχοπα-
θολογίας ή παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του, το καθιστά ωστόσο 
ευάλωτο τόσο σε ενδοψυχικό, όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Με κύριο 
θεωρητικό άξονα τη σκέψη του Winnicott, όπως αυτή διατυπώνεται στα 
κείμενά του που έχουν εκδοθεί υπό τον συγκεντρωτικό τίτλο «Αποστέρη-
ση και Παραβατικότητα», θα παρουσιαστούν τρείς παρεμβάσεις εστιασμέ-
νης πρωτογενούς πρόληψης και μία παρέμβαση δευτερογενούς πρόληψης 
σε Στέγες Νέων που υλοποιήθηκαν από Κέντρα Πρόληψης και τη Μονάδα 
Εφήβων Αθήνας του ΟΚΑΝΑ. 

Abstract

Psychosocial adverse events occurring during the ! rst years of life of a 
child although not determining future manifestation of psychopathology or 
delinquency have a signi! cant impact on the child’s capacity to overcome 
stressors at an intrapsychic and interpersonal level in the future. Using as a 

της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διαθέσιμο από:
https://theartofcrime.gr/%ce%bf-%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-
%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%b5%ce%
bb%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b7%ce%bb%-
ce%af%ce%ba%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80/
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theoretical framework Winnicott’s “Deprivation and Delinquency” we will 
present three interventions belonging to the � eld of primary prevention 
and one intervention, which can be considered as secondary prevention. 
� e interventions have been designed and implemented by the Centers for 
the Prevention of Addictions and the Adolescents Day Center of the Greek 
Organisation Against Drugs respectively. 

“Κατ’ αρχήν, το παιδί χρειάζεται να συνειδητοποιήσει ότι 
υπάρχει ένα πλαίσιο, για να αισθανθεί ελεύθερο και να είναι σε θέση 
να παίξει, να ζωγραφίσει, να είναι ξέγνοιαστο.”

“Ένα παιδί που το πλαίσιο ζωής του έχει υποστεί ρήξη δεν νιώθει 
πια ελεύθερο. Αισθάνεται αγωνία και, αν ελπίζει, ψάχνει για πλαίσιο 
αλλού από το σπίτι του. Το παιδί που το σπίτι του δεν κατορθώνει να 
το κάνει να νιώσει ασφάλεια ψάχνει τους τέσσερεις τοίχους έξω από 
το σπίτι” Winnicott, απεύθυνση τους Δικαστές, 1946, «Μερικές 
ψυχολογικές όψεις της νεανικής παραβατικότητας»

Η έκθεση ενός ανήλικου σε αντίξοες συνθήκες δεν οδηγεί νομοτελειακά 
στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς από μέρους του. Ωστό-

σο είναι τεκμηριωμένο ότι η ψυχοκοινωνική επιβάρυνση, κατά την παιδι-
κή ηλικία, αποτελεί τον κύριο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση συ-
μπεριφορών, σαν αυτές που ο Donald Winnicott περιέγραψε με τον γενικό 
όρο «αντικοινωνική τάση». Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των Anna Freud, 
Burlingham, Winnicott και Bowlby, στην Αγγλία του Δεύτερου Παγκόσμι-
ου πολέμου και της μεταπολεμικής περιόδου, η αποστέρηση, όχι τόσο με τη 
μορφή της υλικής ένδειας, όσο μ’ αυτήν της στέρησης της παρουσίας και 
της φροντίδας των γονέων, είχε δυσμενείς επιπτώσεις στη ψυχουναισθημα-
τική ανάπτυξη των παιδιών. Σε κάποιες περιπτώσεις τα παιδιά, ιδιαίτερα τα 
μικρότερα σε ηλικία, παρουσίαζαν ψυχοσωματικούς πόνους και ενοχλήσεις 
χωρίς οργανική αιτιολογία ή διαταραχές στον ύπνο και την όρεξη. Σε άλ-
λες, η δυσφορία τους εκδηλωνόταν με αντιδράσεις άγχους και θλίψης, με 
απόσυρση ή αντίθετα, με έντονη προσκόλληση στα νέα πρόσωπα που τα 
φρόντιζαν, προσωρινά ή μόνιμα (Freud & Burlingham, 1943, Winnicott & 
Bowlby, 1945). Αρκετά όμως από τα παιδιά αυτά δεν εξέφραζαν με σωματικά 
ή ψυχικά συμπτώματα τη «διαμαρτυρία» τους, για τον αποχωρισμό τους από 
τους γονείς τους, αλλά με συμπεριφορές. Οι συμπεριφορές αυτές, που συν-
δέονται με την αίσθηση της αποστέρησης από την πλευρά του παιδιού, αρ-
χικά είναι σχετικά «αθώες», όπως οι εκρήξεις θυμού, η ενούρηση, τα ψέματα 
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και οι μικροκλοπές, όταν όμως δεν βρίσκουν ανταπόκριση από την πλευρά 
του περιβάλλοντος, στην εφηβεία, τις διαδέχονται άλλες, πιο ανησυχητικές, 
όπως η χρήση ουσιών, οι φυγές, οι βανδαλισμοί, η παραβατικότητα. 

Οι παραπάνω συμπεριφορές μελετήθηκαν από τον Winnicott, όπως 
προαναφέρθηκε, όχι, ως δείκτες ψυχοπαθολογίας που αθροιστικά μπορεί 
να οδηγήσουν σε μια διάγνωση διαταραχής διαγωγής, κατά την παιδική 
ηλικία και αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας, μετά τα 15 χρόνια, 
αλλά, με σκοπό τη ψυχοδυναμική κατανόησή τους. O Αγγλος ψυχαναλυτής 
τις προσέγγισε υπό το πρίσμα μιας αρχικά ικανοποιητικής συνθήκης που 
χάθηκε και το παιδί, βιώνοντας την απώλειά της ως αδικία, καταγγέλλει 
ή προσπαθεί να αποκαταστήσει το άδικο με διάφορους τρόπους. Αλλοτε 
αποσπώντας βίαια, αντικείμενα που δεν του ανήκουν, για να αντισταθμίσει 
συμβολικά αυτό που στερήθηκε, άλλοτε ασκώντας βία σε ομοίους του, που 
εν προκειμένω έχουν κατοπτρική λειτουργία, άλλοτε κατευθύνοντας την 
καταστροφικότητά του προς τους θεσμούς ή τους εκπροσώπους τους, που 
ως προέκταση της γονικής εξουσίας εγκαλούνται για την αυθαιρεσία ή την 
αφερεγγυότητά τους κι άλλοτε κατευθύνοντας άμεσα την καταστροφικό-
τητα προς τον ίδιο του τον εαυτό. Βέβαια, οι συμπεριφορές αυτές, σε πρώ-
το χρόνο έχουν την αξία μιας παλινδρόμησης σε ένα προγενέστερο στάδιο 
ανάπτυξης, δίνοντας την ευκαιρία στο περιβάλλον, εφόσον κινητοποιηθεί, 
να παρέμβει επανορθωτικά. Στην περίπτωση όπου αυτές αγνοηθούν ή πα-
ρερμηνευθούν, εγκαθίστανται και κλιμακώνεται η σοβαρότητά τους. Τότε, 
σύμφωνα με τον Winnicott, η αντικοινωνική τάση μπορεί να δώσει τη θέση 
της στην παραβατικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετική δυνα-
μική, καθώς μεταξύ άλλων, συνεπιφέρει δευτερογενή οφέλη, είτε σε υλικό, 
είτε σε ψυχικό, είτε κυρίως, σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς προσφέρει ανα-
γνωρισιμότητα ή «κάλυψη» μέσα στην ομάδα, που και τα δύο εκτιμώνται 
ιδιαίτερα σε αυτήν την ηλικία (Winnicott, 1956).

Η συστηματική εμπλοκή με πράξεις που παραβιάζουν τον νόμο οδηγεί 
προοδευτικά, ενίοτε χωρίς αυτό να επιδιώκεται συνειδητά από τον έφη-
βο, στη δόμηση της ταυτότητας του «περιθωριακού», του παραβάτη, αυ-
τού που τοποθετεί εκτός ορίων την εγγραφή του στον κοινωνικό δεσμό. 
Αν στην αρχή η συνειδητοποίηση μιας τέτοιας συνθήκης συνοδεύεται από 
άγχος ή ενίοτε και υποκινείται ασυνείδητα από την ανάγκη του εφήβου 
να προσκρούσει στον φραγμό, για να επιβεβαιώσει ότι αυτός υπάρχει, εί-
ναι εκεί και θα τον εμποδίσει να «κάνει ό,τι θέλει» (κάτι που προκαλεί σε 
έναν έφηβο ανυπόφορη ανομολόγητη αγωνία, καθώς τον υποχρεώνει να 
αναλάβει την - ενήλικη- ευθύνη να είναι «ο πιο δυνατός»), στη συνέχεια η 
επαναληπτικότητα της παραβατικής δραστηριότητας, που κάποιες φορές 
αποκτά καταναγκαστικό χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση που αφορά ή 
συμπεριλαμβάνει τη χρήση ουσιών, οδηγεί στην εξάλειψη του άγχους, με-
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ρικές φορές μάλιστα και στην ανάδυση μιας μορφής απόλαυσης από την 
ίδια τη συμπεριφορά, ενδεικτική μεταξύ άλλων, του θυμού του εφήβου, για 
την αποτυχία ή την απροθυμία του περιβάλλοντος- οικογενειακού, αλλά 
και ευρύτερου κοινωνικού- να ανταποκριθεί και της «αντεκδίκησης» από 
μέρους του. Εξάλλου, είτε συλλαμβάνονται για κάποια αξιόποινη πράξη 
είτε κάνουν κακό στον εαυτό τους μέσω της χρήσης τοξικών ουσιών, οι 
έφηβοι, ακόμα κι όταν δηλώνουν συντετριμμένοι συνειδητά για το ότι 
«ντρόπιασαν» τους γονείς τους, την ίδια στιγμή τους τιμωρούν. έστω και 
στις περιπτώσεις που στην πράξη τους διαφαίνεται μια μορφή ψυχικού συμ-
βιβασμού, όπου ταυτόχρονα, μένουν πιστοί σε αυτούς και δεν τους «προ-
δίδουν», προβληματική συχνή, σε παιδιά γονέων που και οι ίδιοι υπήρξαν ή 
είναι ακόμα χρήστες ουσιών ή παραβατικοί. 

Οι κοινωνικές αλλαγές στις μεταπολεμικές δυτικές κοινωνίες οδήγη-
σαν, σε συνέχεια των παρατηρήσεων των ψυχαναλυτών στους οποίους ανα-
φερθήκαμε προηγουμένως, στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε ζητήματα 
που αφορούν τη ψυχική υγεία των ανηλίκων και την επίδραση που έχουν 
σε αυτήν είτε δυσλειτουργικές όψεις του οικογενειακού τους πλαισίου, είτε 
τραυματικά γεγονότα που μπορεί να έχουν δραματικές συνέπειες στην 
επάρκεια των γονέων. Κακοποίηση ή/και παραμέληση, ενδοοικογενειακή 
βία, εγκλεισμός ή φυλάκιση των γονέων, σοβαρή ψυχική ή σωματική ασθέ-
νεια, φτώχεια, εκτοπισμός λόγω πολέμου και καταφυγή σε άλλη χώρα, στιγ-
ματισμός και κοινωνικός αποκλεισμός. όλα τα παραπάνω έχει τεκμηριωθεί 
πλέον ότι συνιστούν πηγές ισχυρού «τοξικού στρες», και ιδιαίτερα, κατά 
την πρώιμη περίοδο της ανάπτυξης, τη βρεφική και εν μέρει και τη νηπιακή 
ηλικία, επηρεάζουν με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο όχι, μόνο τη λειτουργία, 
αλλά και την ίδια την αρχιτεκτονική του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου. Η 
σταθερή έκθεση σε χρόνιες αγχογόνες καταστάσεις οδηγεί είτε στον «εθι-
σμό» σε διαρκώς υψηλές τιμές κορτιζόλης είτε στην «απευαισθητοποίηση» 
των σχετικών υποδοχέων, κάτι που αντικατοπτρίζεται στην ενεργοποίηση 
μηχανισμών «πάλης» ή «φυγής» αντίστοιχα, που όμως «χρονιοποιούνται» 
και έκτοτε, αποτελούν σταθερά «μοτίβα συμπεριφοράς» του υποκειμένου, 
ακόμα κι όταν οι απειλές που τους έθεσαν σε λειτουργία αρχικά αποτελούν 
παρελθόν (Gerhardt, 2003). Στην πρώτη κατηγορία μπορούμε να αναγνω-
ρίσουμε νέους με έντονα παρορμητική συμπεριφορά, που μπορεί να παρα-
βούν τους κανόνες ή να μπλέξουν σε καυγάδες, επειδή ο άλλος που βρί-
σκεται απέναντί τους, προσπάθησε να τους επιβάλει έναν αδικαιολόγητο, 
κατά τη γνώμη τους, περιορισμό ή τους «κοίταξε περίεργα». Eύκολα βάσει 
των προηγούμενων βιωμάτων τους γίνεται αντιληπτός ως εχθρικός ή κα-
κοπροαίρετος. Στη δεύτερη, κάποιες φορές συναντάμε νέους που μοιάζουν 
αποσυνδεδεμένοι, αποκομμένοι από τους άλλους αλλά και, από όσα συμ-
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βαίνουν γύρω τους, δίνοντας κάποιες φορές την εικόνα ανθρώπων ψυχρών, 
αδιάφορων, που δεν τους αγγίζει τίποτα, οι οποίοι στις παιδιοψυχιατρικές 
πραγματογνωμοσύνες συχνά θεωρούνται «ψυχοπαθητικοί», ανίκανοι να 
εκδηλώσουν ενσυναίσθηση. Και στις δύο περιπτώσεις, οι έφηβοι αυτοί δι-
ατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να εξαρτηθούν από τοξικές ουσίες, τις οποίες θα 
χρησιμοποιήσουν ως μέσο «αυτοθεραπείας», στην πρώτη περίπτωση, για να 
«ηρεμήσουν» και να «χαλαρώσουν» και στη δεύτερη, για να αισθανθούν 
«ζωντανοί», «εύθυμοι», «δυνατοί», «κοινωνικοί»... Από τη στιγμή όμως, που 
ένας έφηβος εξαρτάται από τοξικές ουσίες αφενός ήδη διασχίζει μ’ αυτήν 
του την κίνηση το κατώφλι της παρανομίας, στον βαθμό που στη συντρι-
πτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι ουσίες από τις οποίες εξαρτώνται 
οι έφηβοι είναι απαγορευμένες από τον νόμο, αφετέρου εγγράφεται σε ένα 
πλέγμα σχέσεων και καταστάσεων που θα ευνοήσουν την εμπλοκή του και, 
με άλλες παραβατικές πράξεις.

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών δραστηριοποιείται όσον αφορά 
τους ανήλικους χρήστες παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών τόσο στο επί-
πεδο της πρόληψης, όσο και σε αυτό της απεξάρτησης και της θεραπείας. 
Στο επίπεδο της πρόληψης, έχει την επιστημονική εποπτεία των Κέντρων 
Πρόληψης που έχουν ιδρυθεί σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
σε όλους τους νομούς της χώρας. Τα Κέντρα Πρόληψης σχεδιάζουν και 
υλοποιούν παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυ-
χοκοινωνικής υγείας στην κοινότητα, συνεργαζόμενα γι´ αυτό με άλλους 
φορείς. Βασική ομάδα στην οποία απευθύνονται είναι οι ανήλικοι, τις πε-
ρισσότερες φορές μέσα από προγράμματα που υλοποιούνται στα σχολεία 
για τους μαθητές και τους γονείς τους. Οι δράσεις που σχεδιάζονται από τα 
στελέχη πρόληψης, ψυχοπαιδαγωγούς, κοινωνικούς επιστήμονες και επαγ-
γελματίες ψυχικής υγείας, έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση των παιδιών 
και των εφήβων και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων στο 
περιβάλλον τους, άλλα και σε ενδοψυχικό επίπεδο, ώστε να αποτραπεί η 
μελλοντική εμπλοκή τους σε συμπεριφορές εξάρτησης. Ωστόσο, σε κάποιες 
περιπτώσεις οι παράγοντες αυτοί είναι αδύναμοι, καθώς δεν υπάρχει υπο-
στηρικτικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά και οι έφηβοι να κα-
θίστανται ευάλωτα στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τη σωρευτι-
κή επίδραση παραγόντων κινδύνου από το ιστορικό τους. Με τους εφήβους 
αυτούς δεν αρκεί να «περιμένει κανείς τον χρόνο να κάνει τη δουλειά του», 
όπως συνήθιζε ο Winnicott να συμβουλεύει γονείς και επαγγελματίες που 
έρχονταν αντιμέτωποι με την ενορμητική θύελλα της εφηβείας (Winnicott, 
1964). Οι σχεδιασμοί που ακολουθούν τη λογική της καθολικής πρόληψης 
δεν είναι σε θέση να αναχαιτίσουν τις αντιξοότητες τις οποίες αυτοί οι ανή-
λικοι συναντούν πολύ πρώιμα στη διαδρομή της ζωής τους και χρειάζεται 
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να εφαρμοστεί, παράλληλα ή εξολοκλήρου, μεθοδολογία στοχευμένων 
δράσεων εστιασμένης πρόληψης, ειδικά στον βαθμό που συχνά πρόκειται 
για έναν πληθυσμό «αθέατο», δεδομένης της σχολικής διαρροής, που στην 
περίπτωσή τους είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στον υπόλοιπο μαθητικό 
πληθυσμό, ή της «περιθωριακής» κοινωνικής τους θέσης, που τους κάνει 
επιφυλακτικούς απέναντι σε κάθε είδους θεσμική πρωτοβουλία, ακόμα κι 
όταν έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτήν. 

Θα σας παρουσιάσω με συντομία ενδεικτικά δύο δράσεις εστιασμένης 
πρόληψης και μία δράση εστιασμένης πρόληψης που ακολουθήθηκε από 
παρέμβαση δευτερογενούς πρόληψης της Μονάδας Εφήβων Αθήνας του 
ΟΚΑΝΑ. Οι δράσεις εστιασμένης πρόληψης υλοποιήθηκαν και οι τρεις σε 
Στέγες Νέων. Στη μία περίπτωση επρόκειτο για ξενώνα που ανήκει στην 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών και λειτουργεί ως ανοικτή δομή φιλοξενίας για 
ασυνόδευτα αγόρια. Η παρέμβαση αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
από τη Νταίζη Τσοχαντζίδου, στέλεχος Πρόληψης του Κέντρου Πρόληψης 
Ν.Σμύρνης- Αγ. Δημητρίου «Ήλιος». Περιελάμβανε 7 συναντήσεις που έγι-
ναν το διάστημα Μαίου και Ιουλίου 2017, εμπνευσμένες από τη μέθοδο της 
Συστημικής Καταξιωτικής Διερεύνησης, που έχει ως κεντρικό θεωρητικό και 
μεθοδολογικό άξονα την ανάδειξη των «ανθεκτικών» όψεων ακόμα και συ-
στημάτων που διέρχονται σοβαρή κρίση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 
Νταίζη Τσοχαντζίδου, η παρέμβαση αποσκοπούσε να επιτρέψει στους νέους 
αυτούς, που έχουν υποστεί ψυχικούς-κάποιοι και φυσικούς- τραυματισμούς, 
«να συνδεθούν με τις ικανότητες, τα αποθέματα, τις αξίες τους, ώστε να με-
τουσιώσουν τη δυσκολία σε επιθυμία και όραμα». Οι νέοι που συμμετείχαν 
στην παρέμβαση κατάγονταν από τη Συρία, το Ιράν, το Πακιστάν και το 
Αφγανιστάν και βρίσκονταν στην Ελλάδα από λίγες μέρες έως περίπου ενά-
μιση χρονο. Παρόλο που εξαρχής υπήρχε επίγνωση των περιορισμών της 
παρέμβασης, καθώς οι νέοι μιλούσαν ελάχιστα ελληνικά και ήταν αβέβαιο 
για πόσο θα έμεναν στον ξενώνα ή ακόμα και στη χώρα, η εμψυχώτρια ήταν 
αποφασισμένη να εργαστεί με αυτά τα παιδιά που είχαν βιώσει απώλειες και 
ζούσαν μέσα στη ρευστότητα δίνοντας έμφαση, σύμφωνα με τα λεγόμενά 
της, «σε ό,τι είναι λειτουργικό, ζωντανό, σε ό,τι παραμένει σταθερό στον 
χώρο και στον χρόνο». Η παρέμβαση εμπνεύστηκε από την εκπαίδευση 
στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση που οργανώθηκε από τον Ηλία 
Γκότση, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
του ΟΚΑΝΑ και συστημικό ψυχοθεραπευτή, για στελέχη Πρόληψης, αλλά 
και άλλων φορέων. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης ο Ηλίας Γκότσης 
και ομάδα συνεργατών του σχεδίασαν επίσης δομημένες βιωματικές δρά-
σεις για την ευαιθητοποίηση και υποστήριξη του προσωπικού Δομών Παιδι-
κής Προστασίας, όπως τα «Παιδικά Χωριά SOS», η «Κιβωτός του Κόσμου» 
και το «Χαμόγελο του Παιδιού».
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Η δεύτερη δράση εστιασμένης πρόληψης στην οποία θα αναφερθώ βρί-
σκεται σε εξέλιξη. Έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από τα στελέχη Πρόληψης 
του Κέντρου Πρόληψης Χανίων, Ιωάννα Νυσταζάκη και Μαρία Επιτροπάκη 
στη Στέγη Αγίου Νεκταρίου, δομή φιλοξενίας που ανήκει και σε αυτήν την 
περίπτωση στην Εκκλησία και φιλοξενεί ανήλικα κορίτσια που βρίσκονται 
εκεί, είτε επειδή έχουν χάσει τους γονείς τους, είτε επειδή έχει αφαιρεθεί 
από τους γονείς η επιμέλειά τους, είτε γιατί εκείνοι δεν έχουν την οικονο-
μική δυνατότητα να τα μεγαλώσουν. Η δράση αυτή αξιοποιεί την αφήγη-
ση παραμυθιού ως εκφραστικό και δυνάμει «θεραπευτικό» μέσο. Οι ίδιες οι 
έφηβες ήταν εκείνες που διάλεξαν τις ιστορίες που ήθελαν να ακούσουν: Τη 
Σταχτοπούτα, την Ωραία Κοιμωμένη, την Κοκκινοσκουφίτσα, τη Χιονάτη, 
τα Τρία Γουρουνάκια, τον Τζακ και τη Φασολιά, αλλά και... το Ημερολόγιο 
μιας Ξενέρωτης! Διεκδίκησαν να χαρούν την εμπειρία της αφήγησης χωρίς 
δευτερογενή επεξεργασία- εν δυνάμει τραυματική ενδεχομένως- σε ομάδα 
λόγου, και δεν είναι ίσως τυχαίο που δυο κορίτσια αποκοιμήθηκαν κάποια 
στιγμή αγκαλιασμένες, ενώ άκουγαν το παραμύθι... Ζήτησαν ωστόσο από 
τις εμψυχώτριες να σχεδιάσουν βιωματικά εργαστήρια, ώστε να μπορέσουν 
να μετασχηματίσουν την εμπειρία του παραμυθιού σε άλλες μορφές έκφρα-
σης: κίνηση, μουσική, ζωγραφική... 

Στη συνέχεια, θα αναφερθώ στην παρέμβαση στη Στέγη Ανηλίκων Πε-
ρισσού, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει την ιδιαιτε-
ρότητα ως εκ τούτου να στελεχώνεται από φυλακτικό προσωπικό με την 
επαγγελματική ιδιότητα των σωφρονιστικών υπαλλήλων...! Η πρώτη πα-
ρέμβαση στη Στέγη έγινε από το Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ν. Ιωνίας «Ίρι-
δα» μεταξύ Οκτωβρίου 2009 και Μαίου 2013, μετά από επαφή στελεχών 
του Κέντρου με παιδιά που διέμεναν στη Στέγη σε καλοκαιρινή κατασκή-
νωση. Η παρέμβαση απευθύνθηκε σε δύο ηλικιακές ομάδες: Παιδιά 10-12 
ετών και εφήβους 14-18 ετών. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στον 
χώρο της Στέγης από τα στελέχη Πρόληψης Βακαλοπούλου Αναστασία, 
Παππά Γλυκερία και Κομνηνόγλου Γιάννη και περιελάμβαναν την αξιοποί-
ηση διαφόρων, εικαστικών κυρίως, εκφραστικών μέσων (κολάζ, ζωγραφι-
κή, φωτογραφία κ.α). Η θεματολογία τους αφορούσε, κατά τα λεγόμενα 
των εμψυχωτών, την καλλιέργεια «δεξιοτήτων ζωής», όπως η αναγνώριση 
των συναισθημάτων, οι σχέσεις με τους άλλους, η φροντίδα του εαυτού, η 
αυτογνωσία κ.α. Η παρέμβαση στη Στέγη Ανηλίκων αξιολογήθηκε ως θε-
τική, ιδιαίτερα όσον αφορά την ομάδα των παιδιών προεφηβικής ηλικίας, 
που συνδέθηκαν με τους εμψυχωτές, ως δυνάμει υποστηρικτικά μέλη της 
ευρύτερης τοπικής κοινότητας. Ωστόσο, το πλαίσιο της Στέγης έχει χαρα-
κτηριστικά που εκ των πραγμάτων αναδεικνύουν τα όρια της πρωτογενούς 
πρόληψης, έστω και εστιασμένης. Έτσι, τον Οκτώβριο του 2017, η Εταιρεία 
Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών κατέθεσε αίτημα συνεργασίας μέσω μελών 
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του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης, προς τη Μονάδα Εφήβων Αθήνας 
του ΟΚΑΝΑ, την «Ατραπό», ζητώντας την παρέμβασή της εφόσον διαπι-
στώθηκαν περιστατικά χρήσης ουσιών από νέους της Στέγης. Την κεντρική 
ευθύνη για την παρέμβαση ανέλαβε ο Δημήτρης Πετριλής, Επιστημονικός 
Υπεύθυνος της «Ατραπού». Στον σχεδιασμό συμμετείχαμε ο Δημήτρης Πε-
τριλής, η Βίκυ Μαργώνη, ο Ηλίας Γκότσης ως Υπεύθυνος του Τμήματος Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού κι εγώ, ενώ την υλοποίηση ανέλαβαν ο Δημήτρης 
Πετριλης και η Βίκυ Μαργώνη. 

 Εξετάζοντας το ιστορικό παρεμβάσεων στη Στέγη, η οποία φιλοξενεί 
παιδιά και εφήβους μεταξύ 9-18 ετών που βρίσκονται εκεί, είτε επειδή έχει 
αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους γονείς είτε γιατί οι ίδιοι οι κηδεμόνες τους 
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ανατροφής τους, 
κρίναμε ότι αυτό που φαινόταν να έχει προτεραιότητα τη δεδομένη χρο-
νική στιγμή ήταν να στηρίξουμε το πλαίσιο, να «πλαισιώσουμε», δηλαδή, 
τους φροντιστές, ώστε εκείνοι με τη σειρά τους να είναι όσο το δυνατόν 
καλύτερα σε θέση να «πλαισιώσουν» τα παιδιά. Πρόκειται για μια επιλογή 
σχεδιασμού παρέμβασης που εδράζεται στα κείμενα του Winnicott σύμφω-
να με τον οποίο, τελικά, αυτό που είναι θεραπευτικό σε χώρους φιλοξενίας 
για παιδιά και εφήβους με δύσκολο ιστορικό, δεν είναι η ψυχοθεραπεία υπό 
τη μορφή συνεδριών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αίτημα, ούτε σύμπτωμα 
ψυχικής τάξης με την αυστηρή έννοια του όρου. Θεραπευτικό, κατά τον 
Winnicott, σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί το περιβάλλον ζωής 
των ανηλίκων, αν αυτό εμπεριέχει φροντίδα και ψυχική επένδυση, από τα 
πιο απτά και υλικά στοιχεία του ως τα χαρακτηριστικά των συμπεριφορών 
και την ποιότητα των σχέσεων που διαμορφώνονται με τους ανθρώπους 
που αλληλεπιδρούν μαζί τους (Winnicott, 1970). Συνεπώς, οργανώθηκαν 
συναντήσεις των δύο θεραπευτών της «Ατραπού», με το φυλακτικό προ-
σωπικού του Ιδρύματος. Προτείναμε σε αυτές να συμμετέχουν επίσης, η 
μαγείρισσα και η καθαρίστρια, κάτι τέτοιο όμως δεν κατέστη εφικτό. Ωστό-
σο, εξασφαλίστηκε η συμμετοχή των τεσσάρων φυλάκων, οι οποίοι ως τότε, 
επειδή εργάζονταν σε βάρδιες εκ περιτροπής, δεν είχαν έναν σταθερό χρόνο 
και χώρο, για να βρίσκονται και να συζητούν για τη ζωή στη Στέγη και, για 
τα όσα συνέβαιναν, ή οι ίδιοι αισθάνονταν, ή παρατηρούσαν στη συμπερι-
φορά των παιδιών. Οι συναντήσεις αυτές, που συνεχίζονται, μέχρι σήμερα, 
έχουν ως αντικείμενό τους τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ των μελών, 
μελών/ προσωπικού, αλλά και της ομάδας του προσωπικού μεταξύ τους. 
Πολύ γρήγορα στην πορεία των συναντήσεων αναδύθηκε η ανάγκη να θε-
σπιστεί μια μορφή συμβολαίου που να διέπει τις σχέσεις σε όλα τα επίπεδα 
της δομής, ώστε τη φαντασιωσική παντοδυναμία και την αυθαιρεσία του 
«πιο ισχυρού» σε όλα τα επίπεδα, να αντικαταστήσει ένα συμβολικό σύστη-
μα κανόνων που να δεσμεύει όλους αδιακρίτως ως προς την τήρησή του.
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Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, από την εμπειρία μας στο 
σχεδιασμό παρεμβάσεων εστιασμένης πρόληψης τα τελευταία τρία χρόνια, 
σε ένα μεγάλο φάσμα χώρων που κυμαίνονται από την «προστασία», μέχρι 
την «εποπτεία» της παιδικής ηλικίας, το να προσεγγιστούν οι ανήλικοι απευ-
θείας δεν είναι πάντα, ούτε το αρχικό ζητούμενο, ούτε το πιο καίριο σημείο 
μιας τέτοιας παρέμβασης. Όταν εργάζεται κάποιος με την ευαλωτότητα, είτε 
αυτή ορίζεται αναπτυξιακά (οι πιο πρώιμες φάσεις της ανάπτυξης, η βρεφι-
κή και η νηπιακή ηλικία) είτε με βάση το ιστορικό ενός υποκειμένου ή μιας 
ομάδας, αυτό που προέχει είναι η εργασία με τα σημαντικά πρόσωπα που με-
ριμνούν για την καθημερινότητα του υποκειμένου ή της ομάδας αντίστοιχα. 
Προς αυτά θα κατευθυνθούν, μόλις εμπεδωθεί ένα πρώτο αίσθημα ασφάλει-
ας, οι πρώτες κινήσεις επιθετικότητας, αρχικά συνήθως φυσικής, με υλικές 
ζημιές στον χώρο και καυγάδες, και στη συνέχεια μέσα από ασυνείδητες προ-
σπάθειες να διχαστεί το προσωπικό σε «υπερασπιστές» και «εχθρούς» των 
ανηλίκων ή η ίδια η ομάδα των μελών σε «φίλους» και «αντιπάλους». Μέσα 
από τις κινήσεις αυτές, το παιδί εκφράζει την ελπίδα (και δοκιμάζει, κατά 
πόσο κάτι τέτοιο ισχύει) ότι ο άλλος θα το «αντέξει» έτσι όπως μπορεί να εί-
ναι στ’ αλήθεια (συγχρόνως άτακτο, ατίθασο, αγριεμένο, άπληστο, αλλά και 
φοβισμένο και ευαίσθητο και τρυφερό) κι όχι, όπως του ζητείται να είναι «για 
να μην δημιουργεί προβλήματα»(Winnicott, op.cit). Το να «επιβιώσουν» της 
καταστροφικότητας των μελών, αλλά και της δικής τους, που αναπόφευκτα 
αναμοχλεύεται σε πλαίσιο σημαδεμένο εξ ορισμού από τη βία και την εγκα-
τάλειψη, αποτελεί το διακύβευμα για τους φροντιστές, άρα και τον κεντρικό 
άξονα των δικών μας παρεμβάσεων που αποσκοπούν στο να αρθρωθούν σε 
λόγια τα βιώματά τους εντός του πλαισίου και ίσως να συνδεθούν, συνειδητά 
ή ασυνείδητα, με τις δικές τους προσωπικές ιστορίες.
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∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

Ευτυχία Κατσιγαράκη, Εγκληματολόγος, MSc, PhD, 
Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Α΄ Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης παρουσιάζονται ενδεδειγμένοι τρόποι 
με τους οποίους, άτομα που εντάσσονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με 
διαφορετικό πολιτισμικό, θρησκευτικό, κοινωνικό, οικονομικό υπόβαθρο, 
να μπορούν να συνυπάρξουν, αξιοποιώντας τη διαφορετικότητά τους ως 
μέσο κατανόησης, ενσυναίσθησης και συνύπαρξης. Οι ενδεικτικές αυτές 
δράσεις αντλούνται από το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Bόλου στο 
οποίο εκτίουν ποινή εγκλεισμού, αλλοδαποί ανήλικοι μαθητές κρατούμενοι.

Abstract

! e aim of this lecture is to present appropriate ways, through which, people 
coming from vulnerable social groups, with di" erent, cultural, religious, 
social and economic background, could co -exist by utilizing their di" erence 
as a way of understanding, empathy and coexistence. ! ese indicative actions 
are drawn from the Special Premises of Young Persons’ Detention of Volos, 
in which young foreigners are imprisoned and attend school. 

Ε ίναι πλέον γνωστό τοις πάση, ότι, από τα τέλη του 20ού αιώνα, οι απο-
καλούμενες δυτικές κοινωνίες καλούνται να διαχειριστούν έντονες και 

ραγδαίες αλλαγές τόσο σε οικονομικό, πολιτισμικό, τεχνολογικό, πολιτικό, 
όσο και σε δημογραφικό επίπεδο. Το φαινόμενο της μετανάστευσης απο-
τελεί συνάρτηση μιας σειράς παραγόντων, οι οποίοι, συνδέονται τόσο με 
τη γενικότερη οικονομική κατάσταση όσο και, με τις διεθνείς γεωπολιτικές 
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συνθήκες που επικρατούν. Διάφορες αιτίες, όπως ο υπερπληθυσμός, η ανι-
σότητα, η φτώχεια και οι πόλεμοι ώθησαν και συνεχίζουν να ωθούν τα άτο-
μα να μπουν στη διαδικασία αναζήτησης καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. 
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεταναστευτικό φαινόμενο 
ως ένα πολύπλοκο φαινόμενο, χαρακτηρίζεται από πολλές ανόμοιες δια-
δικασίες και καταστάσεις. Αφορά διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων και 
εθνοτήτων, ενώ προσδιορίζεται από ένα πλήθος κοινωνικών, οικονομικών 
και πολιτισμικών παραγόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι αλλαγές αυ-
τές να συνθέτουν μια ρευστή πραγματικότητα εντός της οποίας η εθνική 
ταυτότητα, η εθνοφυλετική και πολιτισμική ομοιογένεια και οι σχετικές με 
αυτές αντιλήψεις, να βρίσκονται σε κίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα, η μονοπολι-
τισμική κοινωνία -βασισμένη, κατά κύριο λόγο, στη διαφύλαξη των εθνικών 
& πολιτισμικών της στοιχείων, από κάθε είδους ξένη πρόσμειξη και επιρ-
ροή, στην ομοιογένεια, και στην αποσιώπηση της διαφοράς- παύει πλέον να 
αποτελεί σημείο αναφοράς, για την περιγραφή και κατανόηση της παρού-
σας κοινωνικής πραγματικότητας.

Στον αντίποδα πλέον της μονοπολιτισμικής κοινωνίας, βρίσκεται η πο-
λυπολιτισμική κοινωνία. Μια κοινωνία που αναγνωρίζει τη συνθήκη συνύ-
παρξης πολλαπλών πληθυσμιακών ομάδων και το δικαίωμα στη διαφορά. 
Διέπεται από τις αρχές του αλληλοσεβασμού και της ισότητας. Σύμφωνα 
μάλιστα, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, κάθε πολιτισμός έχει τα δικά του 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνο-
νται σεβαστά. Εν προκειμένω η πολυπολιτισμικότητα, υπό το πρίσμα της 
ετερότητας, αποτελεί ένα εν δυνάμει προνόμιο, το οποίο, για να μπορέσει 
να αξιοποιηθεί, πρέπει καταρχήν να διασφαλιστεί η αλληλεπίδραση ανάμε-
σα στους διάφορους πολιτισμούς-χωρίς όμως να εξαφανίζεται η ιδιαίτερη 
ταυτότητα κανενός .

Αποδεχόμενοι, ότι η κοινωνία αποτελείται από διαφορετικές ομάδες με 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, πρέπει να ενθαρρύνεται η διατήρηση των πολι-
τισμικών παραδόσεων και των ιστορικών στοιχείων των διαφόρων εθνοτι-
κών ομάδων που διαβιούν σε ένα κοινό κοινωνικό πλαίσιο.

Για την επίτευξη της συνθήκης αυτής, τα μέσα που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν (εκπαίδευση, δικαιοσύνη, θεσμοί), καθώς και το σύνολο των 
αρχών (αμοιβαία κατανόηση, συμπληρωματικότητα, ενεργός συνεργασία) 
αποτελούν τις συνιστώσες οι οποίες επί της ουσίας προσδιορίζουν τις θε-
σμικές πρακτικές επίτευξης, ορίζοντας έτσι την έννοια της διαπολιτισμι-
κότητας. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι η διαπολιτισμικότητα δεν 
προσβλέπει στην αφομοίωση των μεταναστών μετασχηματίζοντας τις πολι-
τισμικές τους σταθερές. Ρητός της στόχος είναι η εμπλοκή- σε έναν ανοικτό 
διάλογο (διαπολιτισμική επικοινωνία), κατά τον οποίο, οι ταυτότητες συ-
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γκροτούνται σε διαδικασίες αμοιβαίας αλληλεπίδρασης μεταξύ των εθνο-
φυλετικών ομάδων και της επικρατούσας ομάδας, σύμφωνα πάντα με την 
αρχή της αναγνώρισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ετερότητας

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, για παράδειγμα, η διδασκαλία ποικίλων εθνι-
κών πολιτισμών σε εκπαιδευτικές δομές στοχεύει, αφενός οι μαθητές να εί-
ναι υπερήφανοι για την καταγωγή τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα, στην 
ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης τους και αφετέρου, ενισχύει το αίσθημα 
σεβασμού τους, για τον πολιτισμό/ούς από τους οποίους προέρχονται οι 
άλλοι συμμαθητές τους, σεβόμενοι και αντιλαμβανόμενοι την έννοια της 
ετερότητας. Αυτή η δράση δρά καταλυτικά ως προς τη διευκόλυνση της 
διαδικασίας μετατροπής της πολυπολιτισμικής κατάστασης σε διαπολιτι-
σμικής. Σύμφωνα λοιπόν με τα προαναφερόμενα, ενώ ο όρος πολυπολιτι-
σμικοτητα (multicultural) περιγράφει μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγ-
ματικότητα και τη διαδικασία εξέλιξής της, ο όρος διαπολιτισμικότητα 
(intercultural) δηλώνει μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοι-
βαίας συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών εθνικών/μεταναστευ-
τικών ομάδων.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η πολιτισμική ετερότητα γίνεται 
ανεκτή στον βαθμό που δεν «προκαλεί» τις πολιτισμικές παραδοχές της κυ-
ρίαρχης ομάδας μιας κοινωνίας. Κατά κανόνα, ο σεβασμός και η ανεκτικό-
τητα στην πολιτισμική ετερότητα αφορά θρησκευτικές πεποιθήσεις, ήθη και 
έθιμα, τα οποία δεν εκλαμβάνονται ως στοιχεία ουσιαστικής διαφοροποίη-
σης ως προς τη διαμόρφωση της κοινωνίας της χώρας υποδοχής, και φυσικά 
δεν έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με τις πολιτισμικές της παραδόσεις, 
που είναι ουσιαστικές για τη διαμόρφωσή της.

Όμως παρό τι η πολυπολιτισμική θεώρηση και κατά συνέπεια, η δια-
πολιτισμικότητα έχει επικριθεί ως εξιδανικευμένη προσέγγιση της διαφο-
ράς- ετερότητας, εφόσον ταυτίζει τις ανισότητες με τις προκαταλήψεις και 
τις προκαταλήψεις με την άγνοια, πιστεύοντας, παράλληλα, ότι αυτές θα 
αρθούν μέσα από τη γνωριμία με τους άλλους, παρόλα αυτά δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί ότι αποτελεί το βασικό μέσο για την προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών σε μία κοινωνία, της ανεκτικότητας, στοχεύοντας, παράλ-
ληλα, στη δημιουργία μιας πολιτισμικά αρμονικής και ισόνομης κοινωνίας.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, θα σας παρουσιάσω ένα καλό παράδειγ-
μα προσέγγισης της πολυπολιτισμικότητας-ετερότητας, υπό το πρίσμα της 
διαπολιτισμικότητας. Πιο αναλυτικά, θα σας παρουσιάσω πώς είναι δυνατή 
η διαχείριση της ετερότητας, δηλαδή, ποιοι είναι οι ενδεδειγμένοι τρόποι με 
τους οποίους, άτομα που εντάσσονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με δι-
αφορετικό πολιτισμικό, θρησκευτικό, κοινωνικό, οικονομικό υπόβαθρο, να 
μπορούν να συνυπάρξουν, αξιοποιώντας τη διαφορετικότητά τους ως μέσο 
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κατανόησης, ενσυναίσθησης και συνύπαρξης. Ως παράδειγμα παράθεσης 
καλών πρακτικών διαχείρισης πολιτισμικών συγκρούσεων, θα σας παρουσι-
άσω ενδεικτικά, δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο που λειτουργεί 
εντός του χώρου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Bόλου στο 
οποίο εκτίουν ποινή εγκλεισμού αλλοδαποί ανήλικοι κρατούμενοι μαθητές.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη, το προφίλ των μαθητών και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου επέλεξαν να πραγμα-
τευθούν θέματα με ανθρωπιστικό-πολιτισμικό περιεχόμενο, ευελπιστώντας 
ότι αυτή η προσέγγιση, συνιστά μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουν από 
κοντά, οι κρατούμενοι μαθητές και όχι μόνο, τον πλούτο, τη διαφορετικό-
τητα, την ανθρωπολογική και κοινωνική αξία των παραδοσιακών ηθών και 
εθίμων με τα οποία γαλουχήθηκαν οι συγκρατούμενοι συμμαθητές τους. 
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι η αλληλοκατανόηση και ο αλληλοσεβασμός πα-
ρακινεί το άτομο να εξωτερικεύσει τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα του.

Πάνω σε αυτήν τη βάση επιλέχθηκε και η θεματολογία των βιβλίων. 
Κατά τη διάρκεια της συγγραφής τους, επιδιώχθηκε η ανάσυρση ευχάριστων 
παιδικών κι εφηβικών αναμνήσεων νοσταλγικών παραστάσεων από τις γει-
τονιές και τον τόπο προέλευσής τους, προκειμένου να αμβλυνθεί έστω και 
ελάχιστα, ο πόνος και η δυστυχία που κάποιοι έζησαν στη χώρα τους, μέσω 
της διήγησης, ευχαριστών εθίμων και συνήθειων, όπως για παράδειγμα πώς 
προετοιμάζεται, τελείται και γιορτάζεται το μυστήριο του γάμου στη χώρα 
τους, ή σε ένα άλλο βιβλίο, ποιες είναι οι παραδοσιακές συνταγές φαγητών 
του τόπου καταγωγής τους.

Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο προέκυψαν τα ακόλουθα βιβλία:
«Ανθρωπινά Δικαιώματα και παραβιάσεις τους στη σύγχρονη εποχή».

Στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού, το Δημοτικό πολυπολιτισμικό 
σχολείο του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Βόλου, συμμετείχε με 
τη συγγραφή σχετικού βιβλίου, έχοντας ως σκοπό την εκπαίδευση, επιμόρ-
φωση και ευαισθητοποίηση των κρατουμένων μαθητών του, σε πρακτικές 
γνώσεις και δεξιότητες που αποσκοπούσαν, στην κατανόηση της ανάπτυξης 
στάσεων και συμπεριφορών έτσι, ώστε οι κρατούμενοι μαθητές:

α) Να ασκούν και να υπερασπίζονται τα δημοκρατικά τους δικαιώματα 
και υποχρεώσεις, 

β) να εκτιμούν και να σέβονται τόσο τη μεταξύ τους πολιτισμική διαφο-
ρετικότητα, όσο και την εν γένει διαφορετικότητα σε επίπεδο του ευρύτε-
ρου κοινωνικού περιβάλλοντος, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να είναι σε 
θέση να συμβάλουν στην οικοδόμηση και την υπεράσπιση μιας καθολικής 
κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην κοινωνία.

Συγκεκριμένα οι δημιουργοί του εγχειρήματος αυτού αναφέρουν χαρα-
κτηριστικά:
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«Η συγγραφή αυτού του βιβλίου και η έκδοσή του είχε ως αφετηρία, 
την ανάγκη των μαθητών για δημιουργικότητα, συνεργασία, αλλά και, 
για ποιοτικότερη και ουσιαστικότερη συνεργασία. Συνεχίζοντας, επι-
σημαίνουν ότι η ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων εντάσσεται στην 
ανθρωπογεωγραφία, με την οποία ασχολούμαστε στο σχολείο και γε-
νικότερα σε θέματα πολιτισμού, στάσεων, συμπεριφορών και αποδοχής 
της διαφορετικότητας. Αυτά τα στοιχεία τα είδαμε και σε συμμετοχές 
μας σε προγράμματα που οι μαθητές παράγουν και δημιουργούν και 
αυτό τους δημιουργεί ευφορία, ικανοποίηση και θετική ενίσχυση της 
περί εαυτού εικόνας.»

Το επόμενο βιβλίο έχει τον τίτλο: «Σε ένα πιάτο ο κόσμος όλος»
Οι καθηγητές που επιμελήθηκαν το εν θέματι βιβλίο αναφέρουν χαρα-

κτηριστικά:
«Για όσους εργαζόμαστε καθημερινά μαζί τους, το φαγητό και η 

κουλτούρα πίσω από αυτό αποτελεί γόνιμο έδαφος, πάνω στο οποίο 
μπορούμε να μοιραστούμε εμπειρίες, να έρθουμε πιο κοντά και να αντι-
ληφθούμε αμφότεροι ευρύτερα ζητήματα διαφοροποίησης, αλλά κυρί-
ως ομοιότητας. Οι πολιτιστικές πληροφορίες κατατίθενται μέσα από 
προσωπικά βιώματα που φέρνουν οι μαθητές στην τάξη. Τα διαφορετι-
κά πολιτισμικά backgrounds που συνδιαλέγονται στο σχολείο μας, κα-
λύπτουν έναν πλούσιο γαστρονομικό γεωγραφικό χώρο. Μέσα από τη 
συνεργασία μας με τους μαθητές, για το παρόν βιβλίο συνταγών, δια-
σχίσαμε μια διαδρομή, κατά την οποία συναντήσαμε την παραδοσιακή 
διατροφή της κάθε χώρας, νέα υλικά που προστίθενται και παράγουν 
«μοντέρνες» γεύσεις. Την ιστορία συνεπώς, της κάθε κουζίνας, μέσα 
από το χθες και, στο σήμερα. Πολλές από τις συνταγές προέρχονται 
από γείτονες χώρες και παρατηρούμε συγγενή ή και κοινά πιάτα. Έχει 
ενδιαφέρον πως ίδιες ονομασίες πιάτων παρουσιάζουν διαφορετικές 
συνταγές, παρασκευές και εκτελέσεις σε κάθε χώρα ή και σε περιοχές 
της ίδιας χώρας κάποιες φορές. Τα κοινά στοιχεία, ωστόσο, όλων των 
κουζινών εντοπίζονται κυρίως στον τρόπο που περιγράφονται οι γα-
στρονομικές μνήμες. Μια πορεία, επομένως, που μας έφερε όλους σε 
στενότερη επαφή και μεγαλύτερη οικειότητα με το διπλανό μας που 
επέτρεψε να γνωρίσουμε καλύτερα τον «άλλο» και, τελικά, ίσως τον 
ίδιο μας τον εαυτό. Πάνω από τις κατσαρόλες και τα τηγάνια ή γύρω 
από το τραπέζι δημιουργείται, άλλωστε, ένας τόπος συμβολικός, χώ-
ρος επικοινωνίας και συναναστροφής. Αντιληφθήκαμε σε βάθος μαζί 
με τους μαθητές μας, πως η μαγειρική αποτελεί πολιτισμικό αγαθό από 
αυτά που μπορούν να μοιραστούν και να διδαχθούν πολύ εύκολα. Ξυ-
πνώντας οι αναμνήσεις των κρατουμένων μαθητών μας, ξεπηδήσανε 
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εικόνες για το ζεστό φαγητό της μαμάς, σχηματιστήκανε χαμόγελα 
που λες και, μόλις γευόντουσαν το υπό συζήτηση πιάτο. Υπάρχει μια 
γλώσσα για το φαγητό, κοινή σε όλους, αυτή αρθρώνεται κυρίως από 
εξωγλωσσικά στοιχεία, χειρονομίες, επιφωνήματα που προσπαθούν 
να σκιαγραφήσουν τη γευστική και την οσφρητική απόλαυση. Αυτή η 
ανάκληση των αισθήσεων υπενθυμίζει ένα κοινό παρελθόν όσον αφο-
ρά στον τρόπο που τρώμε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τ ο φαγη-
τό, πριν τον κατακερματισμό των περασμένων διατροφικών συνηθειών 
που έφερε η μετανάστευση και ο εγκλεισμός στους μαθητές που μοιρά-
στηκαν μαζί μας τις γαστρονομικές ιδιαιτερότητές τους.»

Αποδεικνύεται λοιπόν, ότι τέτοιου τύπου διαπολιτισμικές δράσεις, απο-
τελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο σύμφασης της διαφορετικότητας, το οποίο 
συμβάλλει αναμφίβολα στη δημιουργία ισχυρών βάσεων για την οικοδόμη-
ση εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης και ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των 
διαφορετικών πληθυσμών. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι προς 
όφελος όλων μας να κατανοήσουμε ότι ο πολιτισμός των «άλλων», δεν 
αποτελεί, όπως αναφέρουν οι Κατσίκας και Πολίτου (1999:29)1, τον νεκρό 
φλοιό της αναμέτρησης ανάμεσα σε εθνοτικές και φυλετικές ομάδες, αλλά 
το επίδικο περιεχόμενο και την ίδια τη μήτρα αυτής της αντιπαράθεσης.

1 Κατσίκας, X. και Πολίτου, Ε., (1999). Εκτός «Τάξης» το «Διαφορετικό»;. Αθήνα: 
GUTEMBERG
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Γιώργος Χλούπης, ∆ρ. Νοµικής, Λέκτορας Νοµικής Σχολής Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου 

Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση εξετάζονται δύο πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. 
Γίνεται αρχικά μια εισαγωγή στον θεσμό των Τοπικών Συμβουλίων Πρό-
ληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα), ως ένα εργαλείο συμμετοχικής αντε-
γκληματικής πολιτικής και στον θεσμό του Αστυνομικού της γειτονιάς, ενώ 
προτείνονται σχετικές δράσεις κυρίως για την πρόληψη της νεανικής πα-
ραβατικότητας και της υποτροπής αυτής. Μεταφέρεται επίσης η εμπειρία 
του εισηγητή από τη συμμετοχή του στο ΤοΣΠΠα του Δήμου Μοσχάτου – 
Ταύρου, με την ιδιότητα του αντιπροέδρου και διαμεσολαβητή με πρόεδρο 
τον ομότιμο καθηγητή κ. Φαρσεδάκη και, από τη συνεργασία του ως άνω 
Τοπικού Συμβουλίου, με τους αστυνομικούς της γειτονιάς που υπηρετούν 
στο Α.Τ. Μοσχάτου – Ταύρου.

Abstract

Two very important initiatives introduced within this paper. Initially, an 
introduction to ! e Local Prevention Councils, as a tool for participatory 
anti - crime policy and to the institution of the “Police O"  cer of the 
neighbourhood”, while relevant actions are proposed mainly to prevent 
juvenile delinquency and recidivism.

Η εθνική προληπτική πολιτική, γενικότερα, θα πρέπει να επιζητά στενό-
τερη συνεργασία μεταξύ του οικονομικού συστήματος και του συστή-

ματος ποινικής δικαιοσύνης, του εκπαιδευτικού συστήματος, της ακαδημα-
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ϊκής κοινότητας, της τοπικής κοινωνίας και των επικοινωνιακών φορέων. 
Έτσι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις και άλλες ομάδες μπορούν να 
κινητοποιηθούν σε προληπτικό επίπεδο με βασική κατεύθυνση την ενημέ-
ρωση. Εκπαιδευτικά προγράμματα στη μέση, ανώτερη και ανώτατη εκπαί-
δευση, σε επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό θυματοποίησης, στον τραπεζικό 
τομέα και σε κυβερνητικά στελέχη μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο. Το ίδιο σημαντικός είναι ο ρόλος των Ο.Τ.Α. Στο Παλέρμο της Ιτα-
λίας, για παράδειγμα, 25.000 παιδιά ετησίως συμμετέχουν σε σχετικά εκ-
παιδευτικά προγράμματα. Ο σκοπός είναι να αλλάξουν τα στερεότυπα που 
επιτρέπουν στη μαφία να ακμάζει. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί 
και, στο Χονγκ-Κονγκ. 

Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας είναι αποκεντρω-
μένες δομές αντεγκληματικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και έχουν συ-
σταθεί με το άρθρo 16 του Ν. 2713/1999. Οι δραστηριότητες τους απαριθ-
μούνται από το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 3002/1/14-στ’/14-1-02 απόφασης του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Οι τρεις βασικές ιδέες οι οποίες καθορίζουν το θεσμό των Τοπικών Συμ-
βουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας είναι ότι:

 – Η αντιμετώπιση του εγκλήματος πρέπει να γίνεται προπάντων όχι 
με καταστολή, όταν δηλαδή έχει πλέον συμβεί το κακό, αλλά, με 
πρόληψη και μάλιστα, ακόμη και σε περιοχές με μειωμένη εγκληματι-
κότητα. 

 – Η πρόληψη του εγκλήματος μπορεί να αφορά στη λήψη μέτρων είτε 
για την εξάλειψη των ευκαιριών που ευνοούν τη δράση του εγκλη-
ματία (περιστασιακή πρόληψη, π.χ. τοποθέτηση θωρακισμένης πόρ-
τας στο σπίτι μας) είτε και, για την καταπολέμηση των κοινωνικών 
παραγόντων που ευνοούν την εξώθηση προς το έγκλημα ορισμέ-
νων συμπολιτών μας. Κυρίως όσων ανήκουν στις λεγόμενες «ευπα-
θείς» κοινωνικές ομάδες, όπως αποφυλακισμένοι, ουσιοεξαρτημένοι ή 
απεξαρτημένοι, αλλοδαποί, άνεργοι, πένητες, εγκαταλειμμένα παιδιά, 
νεαρά παραβατικά άτομα, κακοποιημένες γυναίκες κ.λπ. (κοινωνική 
πρόληψη, π.χ. ηθική και ιατρική στήριξη σε ουσιοεξαρτημένους).

 – Κύριο ρόλο στην πρόληψη του εγκλήματος μπορεί να διαδραματί-
σει, πέρα από την επίσημη Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και ο ίδιος ο πολίτης. Η συμμετοχή αυτή των πολιτών στην πρόληψη 
του εγκλήματος δεν μπορεί, ασφαλώς να έχει τη μορφή της αυτοδικί-
ας, αφού τέτοιες συμπεριφορές δεν επιτρέπονται σε μια δικαιοκρατού-
μενη κοινωνία. Κυρίως η συμμετοχή αυτή πραγματώνεται είτε με τη 
λήψη από τον πολίτη ουσιαστικών πρωτοβουλιών και μέτρων, ώστε να 
προλαμβάνει -σε ατομικό επίπεδο- τη θυματοποίησή του (π.χ. να μην 
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αφήνει την τσάντα του στο κάθισμα του συνοδηγού ή στο πίσω κάθι-
σμα, όταν οδηγεί το αυτοκίνητό του) είτε και, με την ενεργό εθελοντική 
δράση του -σε συλλογικό επίπεδο- για την προώθηση του έργου ενός 
Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας. Ενώ δηλαδή η 
Πολιτεία χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πο-
λιτικής, οι πολίτες, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την 
τοπική αστυνομία και τους κοινωνικούς φορείς, αναλαμβάνουν πρω-
τοβουλίες για την εφαρμογή πολιτικών σε επιμέρους περιοχές.

Η ιδέα για τη σύσταση Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατι-
κότητας και, για ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην πρόληψη του εγκλήμα-
τος είναι σχετικά νέα και εμφανίσθηκε στην Ευρώπη και αλλού, κατά τη δε-
καετία του 1980, τόσο μέσα στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
όσο και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Αγγλία και Γαλλία. 
Μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει ιδρυθεί ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Πρό-
ληψη του Εγκλήματος (EUCPN, δηλαδή EU Crime Prevention Network), 
το οποίο δίκτυο συντονίζει τη δράση των κρατών στον τομέα αυτό και κα-
θιστά ευρύτερα γνωστές τις λεγόμενες «καλές πρακτικές» που εφαρμόζουν 
διάφορες χώρες για την πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς. 

Ενόψει αυτών των εξελίξεων, αντίστοιχες πρωτοβουλίες έλαβε και ο 
Έλληνας Νομοθέτης, αρχικά με τη σύσταση ενός πολυπληθούς Συμβουλίου 
Πρόληψης της Εγκληματικότητας (Ν.1738/1988), που όμως δεν μπόρεσε 
να λειτουργήσει, και στη συνέχεια με τη νομοθετική πρόβλεψη για ίδρυση 
τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας (όπως μετονομά-
στηκαν το 2005) σε Δήμους και Διαμερίσματα όλης της χώρας (άρθρου 16 
Ν. 2713/1999 και ΥΑ 3002/1/14-στ’ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ΦΕΚ Β’ 
12/14.1.2002), καθώς και ενός Κεντρικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Δη-
μόσιας Τάξης (άρθρου 13 Ν. 3387/2005), για να συντονίζει τη δράση των 
τοπικών Συμβουλίων. 

Με τον Ν. 3387/2005 (άρθρο 13) και τον Ν. 4249/2014 (άρθρο 42 παρ. 
3) τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των ΤοΣ-
ΠΠα.

Ήδη έχει εκδοθεί ένα λεπτομερές, αλλά και εύκολο στη χρήση του Εγ-
χειρίδιο με:

• Οδηγίες για τη σύσταση και λειτουργία τοπικών Συμβουλίων.
• Συμβουλές στους πολίτες για το πώς να αποφεύγουν τη θυματοποίησή 

τους.
• Καταγραφή χρήσιμων διευθύνσεων και τηλεφώνων για έγκαιρη επίλυ-

ση προβλημάτων που μπορούν να οδηγήσουν στην παραβατικότητα 
(π.χ. κέντρα και συμβουλευτικοί σταθμοί για αντιμετώπιση της ουσιο-
εξάρτησης), καθώς και
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• συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις για τις παρεμβάσεις στις οποίες 
μπορούν να προβαίνουν τα τοπικά Συμβούλια, ώστε να μειώσουν, κατά 
το δυνατόν, την παραβατικότητα στις περιοχές τους. Το κείμενο αυτού 
του εγχειριδίου υπάρχει επίσης στην ιστοσελίδα www.niotho-asfalis.
gr και θα μπορούσε να εμπλουτισθεί ακόμη περισσότερο με υποδείξεις 
των πολιτών σε κάποιο φόρουμ ή διαδραστική ιστοσελίδα του Δήμου.

Η σύσταση των ΤοΣΠΠα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβου-
λία στο πεδίο της αντεγκληματικής πολιτικής, καθώς ο πολίτης συμμετέχει 
ενεργά πλέον στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής 
στο επίπεδο της κοινότητάς του. Η θέσπισή τους υποδεικνύει μια τάση στην 
ανακατανομή των ρόλων στη διαμόρφωση της αντεγκληματικής πολιτικής. 
Αποτελούν συμβουλευτικά, γνωμοδοτικά όργανα, με αποστολή την κατα-
γραφή και μελέτη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη 
σχεδίαση, την οργάνωση, τον συντονισμό και την εφαρμογή από κοινοτι-
κούς φορείς πρωτοβουλιών κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν 
ορισμένες μορφές μικρομεσαίας κυρίως παραβατικότητας.

Η στελέχωση δε των τοπικών συμβουλίων και, από νομικούς, όπως δι-
κηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί, θα βοηθήσει σημαντικά και ουσιαστικά 
στο έργο τους, ειδικότερα στην ανάπτυξη της κοινοτικής διαμεσολάβη-
σης, η οποία, κατά την άποψη του εισηγητή, αποτελεί μια σημαντικότατη, 
πτυχή της όλης προσπάθειας, με την έννοια της ανάληψης πρωτοβουλι-
ών από τους Δήμους, ώστε οι πολίτες που έχουν προβλήματα γειτονίας 
μεταξύ τους (π.χ. διαπληκτισμοί, αμφισβητήσεις δικαιωμάτων κ.λπ.) να 
μπορούν -προτού υποβάλουν μήνυση ή προτού ζητήσουν άλλη δικαστι-
κή προστασία- να απευθύνονται με συναινετικές διαδικασίες σε κάποιο 
κοινά αποδεκτό πρόσωπο για επίλυση των διαφορών τους. Σημειώνεται 
ότι ο θεσμός αυτός της διαμεσολάβησης προβλέπεται ήδη σε εισαγγελικό 
και αστυνομικό επίπεδο από το άρθρο 25 παρ. 4 περ. α’ του Οργανισμού 
Δικαστηρίου (Ν. 1756/1988 -πρβλ. και ως προς τους ανηλίκους: άρθρο 
45Α Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) και, όπως προκύπτει από έρευνες, τα 
αποτελέσματα τέτοιων διαμεσολαβήσεων είναι ιδιαίτερα θετικά (ποσοστό 
επίλυσης διαφορών σε αστυνομικό και εισαγγελικό επίπεδο: 80%). Ενώ 
γίνονται σεμινάρια σε δικηγορικούς συλλόγους για την πιστοποίηση δι-
αμεσολαβητών. Βέβαια αυτό παραμένει σε ένα θεωρητικό επίπεδο, διότι ο 
αστυνομικός, στον οποίο αρχικά θα απευθυνθεί ο πολίτης για ένα πταίσμα 
ή μια ελάσσονος σημασίας πλημμεληματική παράβαση, θα ακολουθήσει τα 
προβλεπόμενα από τον κώδικα, ενώ θα μπορούσε, με τη συναίνεση των 
εμπλεκομένων να τους ενθαρρύνει να απευθυνθούν στο αρμόδιο ΤοΣΠΠα, 
υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται στον Δήμο και είναι ενεργό και να γίνει 
προσπάθεια διαμεσολαβητική, ώστε να μην έχουμε εισροή στο σημαντικά 
επιβαρυμένο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. 
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Στο Μοσχάτο πάντως, παρότι έχει ενημερωθεί το Α.Τ. και, ενώ στο Α.Τ. 
υπηρετούν και αποσπασμένοι αστυνομικοί της γειτονιάς, οι οποίοι έρχονται 
σε επαφή με τέτοια περιστατικά, δεν έχει απασχολήσει ποτέ το ΤοΣΠΠα κάτι 
σχετικό. Αντίθετα έχουν γίνει διαμεσολαβητικές προσπάθειες που αφορού-
σαν σε προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον ως θα αναφερθεί παρακάτω.

Εάν, π.χ. σε κάποιο Δήμο παρατηρούνται αυξημένα κρούσματα βίας 
μεταξύ μαθητών μέσα στο σχολείο ή και εκτός αυτού, το εκεί Τοπικό Συμ-
βούλιο Παραβατικότητας, πέρα από τη συνεργασία που θα πρέπει να έχει 
με εμπλεκόμενους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη λήψη κάποιων 
άμεσων μέτρων «κατευνασμού των παθών» και «εποπτείας των χώρων», ει 
δυνατόν χωρίς παρέμβαση της αστυνομίας και μηνύσεις, θα μπορούσε επι-
πλέον να ενθαρρύνει την οργάνωση από τους μαθητές θεατρικών παρα-
στάσεων με έργα που παρουσιάζουν τις επιπτώσεις της βίας και, ακόμη, να 
αναθέσει σε κάποιους ήδη απόφοιτους του σχολείου, που παλαιότερα είχαν 
παρόμοια βίαιη συμπεριφορά, αλλά ήδη εμφανίζουν απόλυτα ικανοποιητική 
κοινωνική ζωή, να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσος κρίκος και «διαμεσολα-
βητής» ανάμεσα στους ατίθασους μαθητές και στα πιθανά θύματά τους, σε 
συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και ίσως κάποιον ειδικό ψυχολόγο. 

Στο Μοσχάτο είχαμε υλοποιήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για 
το bulling στα σχολεία με τη συμμετοχή ψυχολόγου από το Χαμόγελο του 
Παιδιού, μάλιστα αυτή η συνεργασία οδήγησε και σε περαιτέρω συνεργα-
σία, καθώς ανατέθηκαν στον γράφοντα, ως συνήγορο, κάποιες υποθέσεις 
από γονείς παιδιών που τα τέκνα τους είχαν υποστεί σωματικές βλάβες από 
άλλο ανήλικο παιδί της έκτης δημοτικού. Ζητήθηκε από τους γονείς να δο-
θεί μια ευκαιρία και να μην αναφερθεί η υπόθεση στον εισαγγελέα ανηλί-
κων, αλλά να απευθυνθούμε σε ειδικά εκπαιδευμένο ψυχολόγο, όπως και 
έγινε, ο οποίος βοήθησε σε μεγάλο βαθμό και ξεπεράστηκαν τα προβλήμα-
τα με τη συνεργασία όλης της τάξης και της σχολικής κοινότητας. Δυστυ-
χώς όμως, μάθαμε ότι το παιδί που προκαλούσε τα προβλήματα, θύμα και 
αυτό αντίστοιχα, όπως κάθε παιδί με βίαιη συμπεριφορά, όταν τελείωσε την 
έκτη Δημοτικού και πήγε Γυμνάσιο, συνέχισε τη συμπεριφορά αυτή.

Επίσης σε άλλη περίπτωση, όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα σε Δη-
μοτικό σχολείο της περιοχής, από γονείς που διαμαρτύρονταν για την πα-
ρουσία ανήλικων ασυνόδευτων προσφύγων, έγινε μια ημερίδα σχετική, με 
τη συνεργασία του γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελλά-
δα και εκπροσώπους της ΜΚΟ ΝΟΣΤΟΣ που φρόντιζε τα παιδιά αυτά και, 
μετά από την παροχή σχετικών πληροφοριών, κυρίως για θέματα υγιεινής 
(πχ. εμβολιασμοί κλπ), δεν ξαναπαρουσιάστηκε πρόβλημα. Έγινε μεγάλη 
προσπάθεια από το ΤοΣΠΠα να παραστούν στην ημερίδα οι γονείς που εί-
χαν θορυβηθεί αρχικά από την παρουσία των παιδιών αυτών. Κάποιοι από 
αυτούς παραστήκανε.
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Είναι θεμελιώδης και η συνεργασία των διαφόρων θεσμών μεταξύ 
τους. Το ΤοΣΠΠα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου έχει στενή συνεργασία 
με τον αστυνομικό της γειτονιάς, ενδεικτικά αναφέρεται ότι σχεδιάζεται, 
οι δύο παραπάνω θεσμοί, να καλέσουν τη σχολική κοινότητα του Δήμου 
σε έναν διάλογο, που φιλοδοξούμε να είναι η αρχή μιας συνεχούς, αγαστής 
συνεργασίας για την επίλυση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η 
σχολική κοινότητα. Το θέμα της ατζέντας συζήτησης είναι η «Αντικοινωνική 
συμπεριφορά των ανηλίκων στα σχολεία του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου 
και τρόποι αντιμετώπισης».

Για την καλύτερη λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων χρήσιμο είναι 
να επιτευχθεί και μια συνεχής επικοινωνία τους με την Κοινωνική Υπηρεσία 
του κάθε Δήμου και να ορισθεί από την εν λόγω Υπηρεσία κάποιος κοινωνι-
κός λειτουργός, κοινωνιολόγος ή ψυχολόγος (συνήθως ονομάζεται «εμψυ-
χωτής») ως σύνδεσμός της με το τοπικό Συμβούλιο. Ο ειδικός αυτός επιστή-
μονας (κατά προτίμηση κάποιος που ασχολείται στην Κοινωνική Υπηρεσία 
με τις «ευπαθείς ομάδες» της περιοχής, δηλαδή προστασία ηλικιωμένων, 
αναπήρων και οικογένειας παιδιού) θα έχει ως αποστολή του:

• Αφενός να παρακολουθεί τη γενική εικόνα της μικροεγκληματικότη-
τας / παραβατικότητας στην περιοχή του και να θέτει υπόψη του Συμ-
βουλίου τα κοινωνικά εκείνα προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμε-
τώπισης, ώστε να μην οδηγήσουν σε παραβατικότητα (π.χ. περιοχές με 
εγκαταλειμμένα ή κακοποιημένα παιδιά σε κάποιες οικογένειες), και 
αφετέρου να μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Τοπικού 
Συμβουλίου, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές.

Εξάλλου, το ίδιο το Τοπικό Συμβούλιο θα έχει ως βασικό του έργο να 
προχωρεί σε μια αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων με μεθόδους κοι-
νωνικής πρόληψης, χωρίς δηλαδή μηνύσεις και χωρίς γενικότερη εμπλοκή 
της Ποινικής Δικαιοσύνης. Προς τον σκοπό αυτόν απαιτείται να ενεργεί το 
Τοπικό Συμβούλιο σε συνεννόηση με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, 
τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές (όταν αυτές ενεργούν, όπως σημει-
ώθηκε ήδη πιο πάνω, για εξωδικαστηριακή επίλυση διαφορών), συλλόγους 
γονέων, θεραπευτικές κοινότητες και φορείς για την πρόληψη των ναρκω-
τικών ουσιών, γραφεία ΟΑΕΔ, ομοειδή Συμβούλια άλλων (όμορων) Δήμων, 
Δικηγορικούς Συλλόγους, Πανεπιστημιακά τμήματα κ.λπ. Μάλιστα, εκπρό-
σωποι αυτών των φορέων ή και πολίτες με ειδικές γνώσεις σε αυτά τα θέμα-
τα μπορούν να αποτελέσουν τα μέλη ενός τέτοιου Τοπικού Συμβουλίου, που 
κατά νόμο κυμαίνονται από 5 έως 11. 

Κοντά στον προαναφερθέντα ειδικό επιστήμονα, τον «εμψυχωτή», θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί μια ολόκληρη ομάδα εθελοντών οι οποίοι θα 
λειτουργούν επί καθημερινής βάσεως ως αποδέκτες πληροφοριών για προ-
βλήματα παραβατικότητας με κοινωνικές προεκτάσεις (π.χ. προβλήματα 
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σχολικής και εξωσχολικής βίας), και που θα προσπαθούν να επιλύσουν τα 
προβλήματα αυτά με συναινετικό τρόπο. Ορισμένοι από αυτούς τους εθε-
λοντές θα μπορούσαν να βοηθούν, ανάλογα με την επαγγελματική τους 
εξειδίκευση και εμπειρία (π.χ. ψυχολόγοι) ως σύμβουλοι των μαθητών και 
γονέων στα σχολεία για τυχόν προβλήματα στις γονεϊκές σχέσεις, ως «δια-
μεσολαβητές» σε αστυνομικά τμήματα (π.χ. πρώην δικαστικοί λειτουργοί), 
για την επίτευξη προσέγγισης δράστη και θύματος (κυρίως όσον αφορά τα 
κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα), ως «επόπτες» των εξωτερικών χώρων 
στα σχολεία, ως συμπαραστάτες στην εξεύρεση εργασίας νεαρών ανέργων 
ή και αποφυλακιζομένων, ως διοργανωτές εκδηλώσεων για καταπολέμηση 
της ξενοφοβίας (π.χ. διοργάνωση ενός φεστιβάλ λαϊκών χορών και μου-
σικής από περισσότερες γειτονικές χώρες) κ.λπ. Μπορούν επίσης οι Δήμοι 
να προωθήσουν προγράμματα για τη στήριξη οικογενειών και παιδιών που 
έχουν εμπλακεί στην περιπέτεια των ουσιών (βλ. Δήμο Ζωγράφου), για τη 
λειτουργία κέντρου νέων ευκαιριών και υποστήριξης γυναικών –ιδίως κα-
κοποιημένων- (βλ. Δήμο Αιγάλεω), καθώς και, για την απασχόληση ειδικού 
παιδοψυχολόγου στα σχολεία (βλ. Δήμο Αγίων Αναργύρων). Τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν και, από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση στο πλαίσιο κοινοτικών προγραμμάτων για τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Είναι σημαντική η επέκταση της λειτουργίας των τοπικών Συμβουλί-
ων με παράλληλη ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, ώστε να γίνει 
ενεργότερη η συμμετοχή των πολιτών στην πρόληψη του εγκλήματος και 
να εμπεδωθεί έτσι με ουσιαστικότερο τρόπο το αίσθημα ασφάλειας, που 
προφανώς αποτελεί βασική προϋπόθεση, για να απολαύσουμε οποιοδήπο-
τε από τα θεμελιώδη δικαιώματά μας, αλλά και, για να έχουμε μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής.

Όπως αναφέρεται στον προαναφερθέντα σχετικό οδηγό (σελ. 43) «Ο 
Δήμος και η Κοινότητα, κύρια έκφραση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ικανοποίηση των δι καιωμάτων 
των πολιτών, μεταξύ των οποίων κορυφαία θέση κατέχει το δικαίωμα στην 
ασφάλεια. Είναι κοινή αντίληψη όλων ότι το κράτος μόνο του δεν μπορεί 
να προλάβει όλες τις αξιόποινες πράξεις. Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, μέσω των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας 
(ΤοΣΠΠΑ) πρέπει να είναι άμεση και αποτελε σματική. Αυτό που προέχει 
είναι επομένως να οργανωθούν δράσεις, που επιτρέπουν την παρακολού-
θηση και αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων και κοινωνικών φαι-
νομένων, με σκοπό:

• Την προστασία της τοπικής κοινωνίας μέσω της πρόληψης.
• Την καταπολέμηση του φόβου της μικρομεσαίας εγκληματικότη τας 

και ιδίως της καθημερινής παραβατικότητας.
• Την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πολίτη.
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• Την ευαισθητοποίηση των πολιτών, ήδη από τις νεαρές ηλικίες για συ-
μπεριφορά σύμφωνη με τους κοινωνικούς κανόνες και αποφυγή κατα-
στάσεων που οδηγούν στην παραβατικότητα.

• Τη σύσταση δικτύου για τη συνεργασία και τον συντονισμό όλων των 
οργανισμών, οργανώσεων, φορέων και ατόμων που δραστηριοποιού-
νται μέσα στην τοπική κοινωνία για την πρόληψη της παραβατικότητας.

• Τη συνδρομή του κοινωνικού έργου της αστυνομίας.
• Την κοινωνική πρόληψη παραβατικών τάσεων που μπορούν να εκδη-

λωθούν από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
• Τον σχεδιασμό για την πρόληψη των γενικότερων κοινωνικών κινδύ-

νων που οδηγούν στην παραβατικότητα.
• Την ενίσχυση και ενθάρρυνση του εθελοντισμού.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων και ιδίως του στόχου για μείωση 
της παραβατικότητας, υπάρχει δυνατότητα για σειρά από επιμέρους δρά-
σεις, ορισμένες από τις οποίες αναφέρθηκαν και άλλες οι οποίες αναφέρο-
νται ευθύς, αμέσως και αφορούν κυρίως στην πρόληψη της νεανικής παρα-
βατικότητας και της υποτροπής». 

Κατ’ αρχήν, είναι κρίσιμος ο συντονισμός του Τοπικού Συμβουλίου με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η ύπαρξη κάποιου συνδέσμου (ο εμ-
ψυχωτής) μεταξύ του Τοπικού Συμβουλίου και των δημοτικών υπηρεσιών. 
Εξίσου θεμελιώδες, είναι το να υπάρχει μέριμνα για την υλοποίηση των 
αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου, ώστε να μην καταστεί ο θεσμός αυ-
τός «διακοσμητικός». Θα ήταν πιο αποτελεσματικό, αν το Τοπικό Συμβούλιο 
υπαγόταν στην εσωτερική δομή του Δήμου περιλαμβανόμενη ως υπηρεσία 
στον Οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου. Θα ήταν καλό σε κά-
ποια συνεδρίαση να κληθεί να παραστεί ολόκληρο το δημοτικό συμβούλιο 
με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πέρα από τις μαρτυρίες των συνδημοτών και 
τις προσωπικές μας εμπειρίες και γνώσεις, να λάβει χώρα μια έρευνα πα-
ραβατικότητας για την κάθε περιοχή, ώστε να τεθούν οι προτεραιότητες 
και η ορθή διάσταση των προβλημάτων. Αρωγοί στην έρευνα αυτή μπο-
ρούν να είναι και τα πανεπιστήμια, ή τα αρμόδια κέντρα ερευνών, καθώς και 
εθελοντές για τη διενέργεια έρευνας με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
από τους δημότες, ενημερώνοντάς τους, ταυτόχρονα. Σε πρώτο στάδιο ενη-
μέρωση για την παραβατικότητα μπορεί να δοθεί από το αρμόδιο Τμήμα 
Ασφαλείας και τη Δημοτική Αστυνομία. Στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου 
στο πλαίσιο συνεργασίας με το ΕΑΣΤΕ και την καθηγήτρια κ. Ζαραφωνίτου 
έχει λάβει χώρα μια τέτοια έρευνα.

Θα ήταν εξαιρετικά επιβοηθητικό στο έργο του συμβουλίου και ουσιώ-
δες σε κάθε συνοικία να οριστεί και ένας εκπρόσωπος ο οποίος θα μετα-
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φέρει τα προβλήματα της συγκεκριμένης συνοικίας στο συμβούλιο και θα 
συνεργάζεται και, με τις ομάδες εθελοντών, ώστε να δημιουργηθεί ένα δί-
κτυο (ιστός) μεταξύ των συνοικιών του Δήμου και του Τοπικού Συμβουλίου.

Σε κάθε συνεδρίαση θα μπορούσε να καλείται και εκπρόσωπος ή εκ-
πρόσωποι από επαγγελματικές τάξεις, ή φορείς (διευθυντές σχολείων, εκ-
πρόσωποι επαγγελματιών κλπ), ώστε να εκθέσει – ενημερώσει για μορφές 
παραβατικότητας που συναντούν τα μέλη τους. 

Ειδικότερα, σχετικά με τις δράσεις:
1) Όπως αναφέρθηκε και, στο κυρίως κείμενο εάν παρατηρούνται αυ-

ξημένα κρούσματα βίας μεταξύ μαθητών μέσα στο σχολείο ή και εκτός 
αυτού, το Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας, πέρα από τη συνεργασία 
που θα πρέπει να έχει με εμπλεκόμενους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς 
για τη λήψη κάποιων μέτρων «κατευνασμού των παθών» χωρίς παρέμβαση 
της αστυνομίας και υποβολής μηνύσεων, θα μπορούσε επιπλέον να ενθαρ-
ρύνει την οργάνωση από τους μαθητές ημερίδων, πρακολούθησης ταινιών, 
παραστάσεων με έργα που παρουσιάζουν τις επιπτώσεις της βίας. Θα ήταν 
καλό οι ίδιοι οι μαθητές, με τη διακριτική επίβλεψη των δασκάλων, να ανα-
λάβουν πρωτοβουλίες για τα κρούσματα βίας στα σχολεία, με τον συντο-
νισμό του συμβουλίου και των συλλόγων (στις ΗΠΑ στο πρόγραμμα «Big 
Brother» έχουμε εμπλοκή ανηλίκων σε ρόλους που τους καθιστούν υπεύθυ-
νους για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας).

Επίσης είναι δυνατόν να προγραμματιστούν δράσεις για την ενημέρω-
ση των μαθητών σε θέματα ναρκωτικών ή άλλων μορφών παραβατικής συ-
μπεριφοράς.

2) Ενίσχυση του εθελοντισμού και δημιουργία ομάδων εθελοντών οι 
οποίοι θα λειτουργούν επί καθημερινής βάσεως ως αποδέκτες πληροφορι-
ών για προβλήματα παραβατικότητας με κοινωνικές προεκτάσεις (π.χ. προ-
βλήματα σχολικής και εξωσχολικής βίας) και θα ενημερώνουν το Τοπικό 
Συμβούλιο και τους φορείς και θα παράσχουν οιαδήποτε συνδρομή. Όπως 
αναφέρθηκε ειδικότερα παραπάνω ορισμένοι από αυτούς τους εθελοντές 
θα μπορούσαν να βοηθούν, ανάλογα με την επαγγελματική τους εξειδίκευ-
ση και εμπειρία. 

Η ομάδα εθελοντών (κυρίως νέα παιδιά γαλουχώντας έτσι και τη νέα 
γενιά στην αλληλοβοήθεια και ενημερώνοντάς την για την παραβατικότη-
τα, καθώς η νεανική παραβατικότητα αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας) θα 
μπορούσε να καταγράφει και σημεία για τα οποία χρειάζεται φωτισμός, η 
παρουσία αστυνομικής δύναμης. 

Επίσης οι ομάδες αυτές σε συνεργασία με υπηρεσίες του Δήμου, μπορούν 
να δραστηριοποιούνται σε ευαίσθητους χώρους, όπως σχολεία, παιδικές χα-
ρές, εγκαταλελειμμένα κτήρια, όταν στους χώρους αυτούς είναι γνωστό ότι 
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γίνεται προώθηση ναρκωτικών ουσιών, δίνοντας την αίσθηση κινητικότητας 
και παρουσίας στην περιοχή. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσουν και άτομα τρίτης 
ηλικίας, π.χ. να προγραμματίζονται δράσεις σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές.

 Οι εθελοντές επίσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στην καταγραφή 
της παραβατικότητας με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων.

Οι ομάδες αυτές μπορεί να επισκέπτονται μοναχικά άτομα του Δήμου 
τα οποία χρήζουν βοήθειας, βοηθώντας τα (π.χ. μεταφορά σε τράπεζα, ια-
τρούς κ.α.) και μειώνοντας τις πιθανότητες θυματοποίησής τους, αλλά και 
κάθε ευπαθή ομάδα για βοήθεια, όπως διανομή φαγητού ή άλλων αγαθών.

Οι εθελοντές αυτοί δύνανται να εκπαιδευτούν αν χρειαστεί από το Το-
πικό Συμβούλιο.

3) Μπορούν επίσης οι Δήμοι να προωθήσουν προγράμματα για τη στή-
ριξη οικογενειών και παιδιών που έχουν εμπλακεί στην περιπέτεια των ου-
σιών, για τη λειτουργία κέντρου νέων ευκαιριών και υποστήριξης γυναικών 
-ιδίως κακοποιημένων-, καθώς και, για την απασχόληση ειδικού παιδοψυ-
χολόγου στα σχολεία εφόσον δεν υπηρετεί εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής.

4) Σε συνδυασμό με την παραπάνω δράση να γίνουν επαφές και συνερ-
γασίες με ΜΚΟ ή σωματεία ή φορείς για ομάδες «ευαίσθητες» με τάση σε 
παραβατική συμπεριφορά, όπως ο «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» για τους αποφυλακισθέ-
ντες και η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ο ΟΚΑΝΑ για τους χρήστες ναρκωτικών, η Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς για τους νέους. Μπορεί να συσταθεί και Επιτροπή 
(από ιατρούς, ψυχολόγους, δικηγόρους κ.α.) με σκοπό την επιμόρφωση και 
ψυχολογική υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων. 

5) Συνεννόηση με το τοπικό τμήμα ασφάλειας και τη δημοτική αστυνο-
μία για τη διενέργεια πεζών περιπολιών ή μηχανοκίνητων περιπολιών, ιδιαί-
τερα σε σημεία όπου παρατηρούνται συχνά κρούσματα εγκληματικότητας. 
Τονίζεται η πραγματικά πολύ σημαντική πρωτοβουλία του «αστυνομικού 
της γειτονιάς» στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω.

6) Επαφές με εκπαιδευτικούς συλλόγους και συλλόγους γονέων και 
κηδεμόνων για καταγραφή των προβλημάτων και ενημέρωσή τους (μπο-
ρούν να διατεθούν και σχετικές ανοικτές επιστολές προς τους γονείς για 
την αντιμετώπιση ορισμένων συμπεριφορών). Επίσης, θα μπορούσαν να 
συγκροτηθούν εθελοντικές ομάδες επιστημόνων εξειδικευμένων σε 
θέματα μαθησιακών δυσκολιών και ψυχοπαθολογικών προβλημά-
των παιδιών που θα αναλάβουν τη διεξαγωγή σεμιναρίων ευαι-
σθητοποίησης των καθηγητών και των συλλόγων γονέων και κη-
δεμόνων προκειμένου να προβλεφθούν πιθανά προβλήματα που 
αγγίζουν τα όρια της παιδικής και εφηβικής παραβατικότητας. 

Οι ομάδες αυτές θα μπορούσαν να βλέπουν και τους γονείς και 
τα παιδιά, παράσχοντας στήριξη και συμβουλευτική, ώστε να προ-
ληφθεί η μετάβαση παιδιών σε παραβατικές συμπεριφορές.
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Στους χώρους των σχολείων ή σε αναγνωστήρια θα μπορούσαν 
ομάδες εθελοντών να βοηθούν στα μαθήματα παιδιά Δημοτικού ή 
Γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες ή προερχόμενα από ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες (μετανάστες, παιδιά χωρίς στήριξη οικογένειας, 
κλπ), ώστε να μην αισθάνονται παραμελημένα και διακόψουν το 
σχολείο με κίνδυνο να εκδηλώσουν αντικοινωνικές συμπεριφορές. 

7) Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων για την παραβατικό-
τητα και τους τρόπους αντιμετώπισης. Επίσης προβολές ταινιών, θεατρικές 
παραστάσεις και εκδηλώσεις για την καταπολέμηση παραγόντων που οδη-
γούν στην παραβατικότητα, όπως η ξενοφοβία. Στα σεμινάρια μπορεί να 
οριστεί εισηγητής ειδικός επιστήμονας ο οποίος θα ενημερώνει το κοινό και 
τους φορείς για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παραβατικών συμπεριφο-
ρών (π.χ. κίνδυνοι από το διαδίκτυο σε σεμινάριο στο οποίο θα συμμετέχουν 
εκπαιδευτικοί, γονείς μέλη των συλλόγων, μαθητές και μέλη των μαθητικών 
συμβουλίων κ.α.). Βάρος θα μπορούσε να δοθεί και στις τροχαίες παραβά-
σεις και στις συνέπειες αυτών σε συνεργασία με την τροχαία και σωματεία 
ιατρών ή ιατρικών συλλόγων πάνω σε θέματα παραβατικότητας ΚΟΚ και 
των οδυνηρών συνεπειών για την υγεία από τα τροχαία ατυχήματα.

Στο Μοσχάτο με αφορμή κάποιο περιστατικό έγινε μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα εκδήλωση από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ηλεκτρονικού 
εγκλήματος με θέμα social media και κίνδυνοι στην παιδική ηλικία. 

8) Σε συνεννόηση με τον Δήμο, διοργάνωση ομάδων άθλησης και ψυ-
χαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης για ανηλίκους κυρίως με αντι-
κοινωνική συμπεριφορά. 

9) Στην αποστολή των ΤοΣΠΠα προβλέπεται η συμμετοχή σε προγράμ-
ματα στήριξης και ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (πρώην χρη-
στών, αποφυλακισθέντων, αλλοδαπών κλπ), η συνδρομή στους αποφυλακι-
σμένους στην εξεύρεση εργασίας ή δημιουργικής τους απασχόλησης, με τη 
σύσταση για παράδειγμα κέντρων νεότητας σε συνεργασία με τον Δήμο και 
γενικώς στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό περιβάλλον, με εξατομικευ-
μένη προσέγγιση και ψυχολογική υποστήριξη ει δυνατόν. Θα μπορούσε να 
ενισχυθεί η συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, ώστε να ενημερωθεί ο άνεργος (ιδι-
αίτερα αν ο άνεργος είναι νεαρό άτομο με προηγούμενη παραβατική συμπε-
ριφορά) για επιδοτούμενες επιχειρήσεις και, για επαγγελματική κατάρτιση 
από ΚΕΚ. Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η πρόληψη της πιθανής παρα-
βατικότητας και κυρίως της υποτροπής των ατόμων που βιώνουν ειδικές 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ή ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας.

Τονίζεται το ότι κυρίως οι πρώτοι στόχοι-δράσεις πρέπει να είναι 
ρεαλιστικοί και στοχευμένοι, π.χ. περιπολίες αστυνομίας, καθαρισμός 
εγκαταλελειμμένης περιοχής, ασφαλέστερο κέντρο της πόλης, ή άσκηση 
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δραστηριοτήτων σε ευαίσθητους χώρους, ιδιαίτερα, μέχρι το Τοπικό Συμ-
βούλιο να αρχίσει να λειτουργεί ομαλά και να επιδιωχθούν έτσι άμεσα 
οφέλη τόσο για πρακτικούς λόγους, όσο και, για να εντυπωθεί μια αίσθη-
ση επίτευξης των στόχων. 

Τα ΤοΣΠΠΑ αποτελούν πραγματικά ένα, ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό 
στην προσπάθεια αντιμετώπισης της μικρής και μεσαίας παραβατικότητας, 
έχοντας δύο βασικές διαστάσεις μία συμβολική και μία πρακτική.

Η συμβολική διάσταση αφορά στη δυνατότητα που δίνεται στον πολί-
τη να συμμετάσχει, να διατυπώσει και να υλοποιήσει τρόπους πρόληψης και 
καταπολέμησης της παραβατικότητας. Ο ίδιος ο πολίτης με τη βοήθεια και 
τον συντονισμό ειδικών επιστημόνων γίνεται ο εμπνευστής και εφαρμο-
στής μιας αντεγκληματικής δράσης. 

Οι δημοτικές αρχές μαζί με τους δημότες εξετάζουν τα προβλήματα και 
συναποφασίζουν, στο πλαίσιο της νομιμότητας, οι πολίτες γνωρίζονται με-
ταξύ τους και εξοικειώνονται με τις υπηρεσίες του Δήμου. Ο πολίτης – δη-
μότης δραστηριοποιείται, γίνεται ενεργός. Ανοίγεται έτσι μια νέα διάσταση 
στην εφαρμοσμένη αντεγκληματική πολιτική.

Στην πρακτική του διάσταση αποτελεί ίσως μία από τις ουσιαστικό-
τερες πρωτοβουλίες αντεγκληματικής πολιτικής δεδομένης της πανελλή-
νιας εμβέλειας και του ιδιαίτερου προληπτικού χαρακτήρα της δράσης, 
αλλά και των ποικίλων δυνατοτήτων που παρέχει στον σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή αντεγκληματικής πολιτικής, σύμφωνα με όσα ακροθιγώς 
αναφέρονται παραπάνω.

Τα Τοπικά Συμβούλια αποτελούν μια πρόκληση, κατ’ αρχήν για τους 
πολίτες όπου οι ίδιοι με τον βαθμό συμμετοχής τους θα αποδείξουν το πόσο 
ενεργά συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες για την ασφάλειά τους. Επίσης θα 
φέρουν πιο κοντά τον πολίτη με την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ ο δημότης 
θα εμπεδώσει την αίσθηση ότι ό ίδιος συμμετέχει σε μια πρωτοβουλία που 
τον αφορά και συναποφασίζει.

Αποτελούν πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο της 
οποίας μπορεί να υλοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα δράσεων και να σταθεί έτσι 
αρωγός στο πολύ σημαντικό ζήτημα της ασφάλειας των δημοτών.

Αποτελούν πρόκληση για τους ίδιους του ειδικούς επιστήμονες και 
φορείς που απαρτίζουν τα Συμβούλια, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία 
να αναλάβουν δράσεις στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας των πολιτών, 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τον συντονισμό του Κεντρικού Συμβουλίου.

Τέλος, αποτελούν πρόκληση και, για τους πολιτικούς ταγούς καθώς, 
με την πολιτική βούληση για την υλοποίηση και συμπαράσταση σε αυτή 
την πρωτοβουλία, η οποία σημειωτέον είναι δοκιμασμένη και πετυχημένη 
σε άλλες χώρες, θα δείξουν στον πολίτη ότι τρόπος για την, κατά το δυνα-
τόν, αντιμετώπιση της παραβατικότητας υπάρχει και μπορεί να υλοποιηθεί, 
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ώστε να μην αποτελούν πια «γράμμα κενό» οι διάφορες πρωτοβουλίες για 
την αντιμετώπισή της. Η, πολλές φορές στείρα και, με ιδιαίτερα υψηλό κό-
στος, καταστολή δεν είναι πανάκεια, ούτε φαίνεται να έχει λύσει το πρόβλη-
μα της εγκληματικότητας, το βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και στη 
συμμετοχή – ευαισθητοποίηση του πολίτη στην αντιμετώπιση της παραβα-
τικότητας στο πλαίσιο της νομιμότητας. Εξάλλου, αυτό είναι κάτι που μας 
αφορά όλους. 

Όπως αναφέρει ο Θ. Παπαθεοδώρου, η σημασία θέσπισης τέτοιων πρω-
τοβουλιών έγκειται στην προβολή της ιδέας της αποκέντρωσης και της συ-
νεργασίας ως θεμελιώδους αρχής της συμμετοχικής αντεγκληματικής πο-
λιτικής. Επιβάλλει την ανάληψη από την πλευρά του κράτους, των Ο.Τ.Α. 
και των πολιτών, μιας κοινής κοινωνικής ευθύνης τόσο για τη χάραξη και 
υλοποίηση, όσο και, για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης. 
Συνεπάγεται την αναβάθμιση του ρόλου του πολίτη και τον μετασχηματι-
σμό του από απλό αποδέκτη των προβλημάτων της εγκληματικότητας, σε 
ενεργό υποκείμενο εξεύρεσης λύσεων για την αντιμετώπισή τους1. 

Με τα ΤοΣΠΠα δίνεται μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία πρακτικής 
εφαρμογής της συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής, με πολλές δια-
στάσεις. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι οι δημότες σε συνεργασία με ειδι-
κούς επιστήμονες και τη δημοτική αρχή, συγκεντρώνονται, συζητάνε και 
αποφασίζουν για την ασφάλειά τους είναι ένα μεγάλο βήμα. Οι πολίτες έρ-
χονται κοντά μεταξύ τους και, με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και αναλαμβάνουν δράση δημιουργική και, στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Η ενημέρωση από τους Δήμους για την πρωτοβουλία αυτή και η δι-
οργάνωση ανοικτών δράσεων και συζητήσεων για την, κατά το δυνατόν, 
συμμετοχή των πολιτών και των φορέων των δήμων (σύλλογοι γονέων και 
κηδεμόνων, εκκλησία, αστυνομία, ΚΑΠΗ, ΔΗΠΕΘΕ, κλπ) είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. Τα ΤοΣΠΠα δεν πρέπει να αποτελέσουν κλειστές λέσχες. Πρέ-
πει όλοι οι δημότες να καταστούν κοινωνοί αυτής της προσπάθειας. 

Όπως εύστοχα αναφέρει η καθηγήτρια Χρ. Ζαραφωνίτου, σχετικά με 
τα προβλήματα στην λειτουργία των ΤοΣΠΠα, η αμηχανία αυτή τόσο από 
την πλευρά της κεντρικής, όσο και της τοπικής εξουσίας αναδεικνύει την 
ιδιαιτερότητα της χώρας μας σε θέματα που άπτονται της «κοινωνίας των 
πολιτών», καθώς και την κυρίαρχη αναπαράσταση, η οποία αντανακλά σε 
μεγάλο βαθμό το κράτος και την κεντρική εξουσία ως μόνο αρμόδιο, για να 
αντιμετωπίσει ακόμα και τη μικροεγκληματικότητα της γειτονιάς2.

1 Βλ. σχετικά Θεόδωρος Παπαθεοδώρου «‘ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Πρόληψης 
της εγκληματικότητας. Ένα όργανο συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής», 
Αστυνομική Επιθεώρηση, Ιανουάριος/Φεβρουάρις 2001, σ.σ. 12 επ.
2 Ζαραφωνίτου, Χ., (2011). «Τοπική κοινωνία και αντεγκληματική πολιτική: όροι και 
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Από την άλλη, το μόνο που πρέπει να φοβόμαστε είναι ο κακός μας 
εαυτός, η προχειρότητα, ο ανταγωνισμός, η μικροπολιτική. Μας δίνεται μια 
σημαντική ευκαιρία η οποία απαιτεί μικρό κόστος σε σχέση με κατασταλτι-
κές πολιτικές, έχει μεγάλες προοπτικές και απαιτεί επίσης μεγάλη όρεξη και 
μεράκι, ώστε να γίνει κάτι διαφορετικό, ας μην αδρανήσουμε.

Στο εξεταζόμενο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας θα θίξουμε και τον θε-
σμό του Αστυνομικού της γειτονιάς, τα καθήκοντά του και τις πρωτοβουλίες 
που μπορεί να πάρει για την πρόληψη της νεανικής κυρίως παραβατικότητας.

Το ενδιαφέρον της πολιτείας σχετικά πρόσφατα έχει στραφεί στην ενί-
σχυση της αστυνόμευσης της εγγύτητας, με τη μορφή των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. 
και του αστυνομικού της γειτονιάς.

Στο άρθρο 74Α του Π.Δ. 141/1991, ως ισχύει, αναφέρεται ότι η αποστο-
λή του αστυνομικού της γειτονιάς συνίσταται στην προσέγγιση και διαρκή 
επικοινωνία με τους πολίτες μιας χωροταξικά ορισμένης περιοχής (γειτο-
νιά), στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας αυτών και στη δημιουργία 
αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την τοπική κοινω-
νία για την πρόληψη της εγκληματικότητας και στην αντιμετώπιση γενικά 
προβλημάτων αστυνομικής φύσεως. Σκοπός του θεσμού είναι να παγιώσει 
το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να μετασχηματίσει την απρόσωπη 
καταστολή σε πρόληψη με ανθρώπινο πρόσωπο και κοινωνική ευαισθησία, 
ξεπερνώντας τα στενά όρια της γνωστής αστυνομικής πρακτικής.

Μέσα στα καθήκοντά του αστυνομικού της γειτονιάς είναι η συμμετο-
χή του στις εκδηλώσεις τοπικών φορέων, στις συναντήσεις των κατοίκων, 
όπου συζητούνται προβλήματα αστυνομικής φύσεως που τους απασχολούν 
και σχετίζονται κυρίως με την παραβατικότητα ανηλίκων και τη διακίνη-
ση και χρήση ναρκωτικών. Επίσης πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις στα 
σχολεία της περιοχής και ενημερώνεται από τους διευθυντές, εκπαιδευτι-
κούς και εκπροσώπους συλλόγων γονέων για τα υφιστάμενα προβλήματα 
αστυνομικής φύσεως και προωθεί τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή 
τους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η καθημερινή παρουσία τους στη γειτονιά 
και η άσκηση αμιγώς προληπτικού έργου, ενεργώντας κατασταλτικά μόνο 
όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές προσεγγίσεις, καθώς ο πολίτης πρέπει σε 
τέτοιες περιπτώσεις να επικοινωνεί με την άμεσο δράση. Ο αστυνομικός 
της γειτονιάς είναι εφοδιασμένος με κάρτες με το κινητό του τηλέφωνο, 
τις οποίες μοιράζει στους πολίτες που μπορούν να το αναζητήσουν, κατά 
τις ώρες τις βάρδιάς του. Έτσι με την καθημερινή του παρουσία εμπεδώ-
νεται το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. Έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι 

προϋποθέσεις της συμμετοχής των πολιτών στις κοινοτικές μορφές πρόληψης της 
εγκληματικότητας», δημοσιευμένο στο Ε., Φασούλα, Φ., Μηλιώνη (Επίμ.), Κοινωνία, 
Έγκλημα, Εθελοντισμός, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 45-61.
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επιλύει μόνος του μικρά, αλλά σημαντικά για τους κατοίκους προβλήματα 
και επιλαμβάνεται σε πολλά άλλα θέματα καθημερινότητας τα οποία υπο-
βαθμίζουν τη γειτονιά και απειλούν την ασφάλεια των κατοίκων, προτού 
αυτά εξελιχθούν σε πραγματικά αστυνομικά προβλήματα, αναπτύσσοντας 
ανάλογες, κατά την κρίση του, δράσεις, χωρίς να εμπλέκει την υπηρεσία του 
εφόσον η συμβολή της δεν είναι απαραίτητη.

Είναι σημαντικό που η διάρκεια θητείας του αστυνομικού της γειτονιάς 
είναι σχετικά μακροχρόνια στην ίδια γειτονιά, ήτοι τουλάχιστον τριετής 
με δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόμα έτη, δίνοντας έτσι το περιθώριο 
καλλιέργειας σταθερών σχέσεων συνεργασίας με τους πολίτες, ουσιαστι-
κής γνώσης των προβλημάτων της περιοχής, παρακολούθησης της εξέλιξης 
αυτών και εφαρμογής μέτρων για την επίλυσή τους. Επίσης η ίδια η ηγεσία 
της αστυνομίας θέτει ως κριτήρια αξιολόγησης των αστυνομικών της γει-
τονιάς όχι, μόνο τους δείκτες εξιχνίασης των αδικημάτων, ούτε συλλήψε-
ων, ή τον αριθμό των βεβαιωθεισών παραβάσεων, αλλά κυρίως τη μείωση 
ή εξάλειψη ορισμένων μορφών εγκληματών στην περιοχή ευθύνης τους, ή 
πράξεων που στρέφονται ενάντια στη γειτονιά, τα λιγότερα παράπονα, τον 
αριθμό επίλυσης των προβλημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, 
την εφαρμογή αποτελεσματικών τακτικών δράσης, το είδος των προτάσεων 
για την επίλυση των προβλημάτων της γειτονιάς, την αύξηση εμπιστοσύνης 
των πολιτών προς την αστυνομία. 

Ο θεσμός αυτός λειτουργεί και, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, στε-
λεχώνεται από εξαιρετικούς αστυνομικούς, ο υπεύθυνος αστυνομικός είναι 
νέος, με όρεξη γα δουλειά, ιδιαίτερα κοινωνικός, χωρίς οικογενειακές υπο-
χρεώσεις με φιλότιμο και ενδιαφέρον γι’ αυτό που κάνει. Οι αστυνομικοί 
της γειτονιάς υπηρετούν αποσπασμένοι στο Α.ΤΟΠΙΚ Μοσχάτου, κάνουν 
και κακώς κάνουν, τις ίδιες υπηρεσίες με τους άλλους συναδέρφους τους, 
είναι δύο άτομα στον Ταύρο και δύο στο Μοσχάτο και πάλι εδώ, από προ-
σωπική εμπειρία μιλώντας, επιβεβαιώνεται ότι ο άνθρωπος τιμά τον θεσμό. 
Γι’ αυτό είναι πολύ κρίσιμη κατ’ αρχήν η σωστή αξιολόγηση του προσωπι-
κού που θα κληθεί να εφαρμόσει τον θεσμό αυτό και η ειδική εκπαίδευση 
και συνεχής μετεκπαίδευσή του.

Η συνεργασία των δύο θεσμών τοπικών συμβουλίων και του αστυνομι-
κού της γειτονιάς μπορεί να αναδειχθεί σε ουσιαστικό εργαλείο πρόληψης 
και ανάδειξης του κοινωνικού ρόλου της αστυνομίας.

Στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου με πρωτοβουλία του αστυνομικού της 
γειτονιάς και συνεργασία του Τοπικού Συμβουλίου έχει ξεκινήσει, ως ανε-
φέρθη παραπάνω, μια πρωτοβουλία διαλόγου με τη σχολική κοινότητα για 
την αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των ανηλίκων στα 
σχολεία του Δήμου μας.
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Η Ελληνική Αστυνομία γενικότερα και, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος αντεγκληματικής πολιτικής για τα έτη 2015 – 2019, δίνει ιδιαίτερο βά-
ρος και προτεραιότητα στην υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων και μέσω 
του αστυνομικού της γειτονιάς, για την προστασία της νεότητας με στόχο 
κυρίως την προστασία τους από το ενδεχόμενο θυματοποίησής τους, στην 
καταβολή επίσης κάθε δυνατής προσπάθειας στις υποθέσεις που αφορούν 
στα ναρκωτικά, όπου εμπλέκονται ανήλικοι, για επέκταση των ερευνών 
προς όλες τις κατευθύνσεις, προς ανακάλυψη και σύλληψη των κυκλωμάτων 
διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών. Στην επιτήρηση χώρων όπου συχνά-
ζουν νέοι, στη συνεχή επιτήρηση των σχολείων για τον εντοπισμό και την 
αποτροπή προσέγγισης και επαφής με τους μαθητές υπόπτων και κακοποι-
ών ατόμων και συνεργασία με τη σχολική κοινότητα για την αντιμετώπιση 
περιπτώσεων εκφοβισμού και σχολικής βίας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην 
διοργάνωση εκδηλώσεων για τα ναρκωτικά και άλλες μορφές εγκληματι-
κότητας σε συνεργασία με τοπικούς παράγοντες με στόχο την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση της νεολαίας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε ενημερωτι-
κές ημερίδες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου με σκοπό την αποφυγή 
θυματοποίησης ανηλίκων, στην άμεση ανταπόκριση σε περιπτώσεις εκφο-
βισμού μέσω διαδικτύου, στους ελέγχους με σκοπό την αποτροπή επαιτείας 
και οικονομικής εκμετάλλευσης των ανηλίκων, στην ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση του προσωπικού που χειρίζεται υποθέσεις ανηλίκων, στην άμεση 
ανταπόκριση και διερεύνηση πληροφοριών και καταγγελιών περιπτώσεων 
ενδοοικογενειακής βίας με θύματα ανηλίκους και την ενημέρωση των εισαγ-
γελικών αρχών και των συναρμόδιων φορέων υποστήριξης των θυμάτων.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και οι δυο πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο 
των σημερινών αποπροσωποποιημένων και ατομιστικών κοινωνιών, μπο-
ρούν να προσφέρουν πάρα πολλά στην πρόληψη της παραβατικότητας και 
στην πρόληψη ιδιαίτερα της νεανικής παραβατικότητας, αλλά και της υπο-
τροπής ανήλικων παραβατών, λειτουργώντας αποτελεσματικά έξω από το 
σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης και ενισχύοντας μέσα από τη συμμετοχή 
του πολίτη τις διαδικασίες πρόληψης. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως τοπικό συμβούλιο 
στον Δήμο, το οποίο υποθέτω ότι δεν αφορά μόνο στον δικό μας Δήμο, 
αλλά αποτελεί σημείο των καιρών, είναι η αδιαφορία, -μάλιστα, μετά από 
κουβέντες που έλαβαν χώρα με διάφορα άτομα, θα μπορούσα κάλλιστα να 
τη χαρακτηρίσω κυνική-, ο ατομισμός και ο υλισμός. Δε μπορεί να καταλά-
βει ο μέσος άνθρωπος ότι η αδιαφορία αυτή θα του επιστραφεί σε επίπεδο 
ζημίας. Η εγκληματικότητα μας αφορά όλους. Η κοινωνία είναι ζωντανή, 
στατιστικά θα εισπράξουμε το αποτέλεσμα της αδιαφορίας και του ατομι-
σμού. Ήδη το εισπράττουμε, στο επίπεδο για παράδειγμα της κλιματικής 
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αλλαγής. Στο δικό μας Τοπικό Συμβούλιο δουλεύουν 2–3 άτομα και οι πρω-
τοβουλίες αυτές οφείλονται στα ελάχιστα αυτά άτομα. Είμαστε τυχεροί που 
προεδρεύει ο ομότιμος καθηγητής κ. Ιακ. Φαρσεδάκης και συνεργαζόμαστε 
και, με την καθηγήτρια κ. Χρ. Ζαραφωνίτου που μας έχει στηρίξει σε ό,τι 
έχουμε ζητήσει από το υστέρημα του χρόνου της.

Οι θεσμοί απαρτίζονται από ανθρώπους. Ακόμα και, αν έχει προβλε-
φθεί το καλύτερο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των 
ανθρώπων, ο θεσμός είναι καταδικασμένος, ιδιαίτερα, όταν βασίζεται στον 
εθελοντισμό. Υπάρχουν τοπικά συμβούλια που έχουν κάνει εξαιρετική δου-
λειά, χωρίς να υπάρχει κεντρικός συντονισμός και οργάνωση, αλλά υπήρχε 
θέληση και μεράκι. 

Από το βήμα λοιπόν αυτό και, επειδή ανάμεσα στους ακροατές υπάρ-
χουν πολλά νέα παιδιά και νέοι εγκληματολόγοι, σας απευθύνω πρόσκλη-
ση να στελεχώσετε τα τοπικά συμβούλια του Δήμου σας, να ρωτήσετε αν 
υπάρχουν κατ’ αρχήν, να τους ξεσηκώσετε αν μπορείτε να συστήσουν και 
να ενεργοποιηθούν, να αποτελέσετε μια εγκληματολογική θρυαλλίδα 
κόντρα στον ατομισμό, την αδιαφορία, τον υλισμό και την αποχαύνωση 
των καιρών.
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση εξετάζει τους παράγοντες εκείνους (ενδο-οικογενεια-
κές σχέσεις, γεγονότα ζωής, ιδιοσυγκρασία του νέου, κλπ) που μπορούν να 
ευνοήσουν την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς σε ένα νεαρό άτομο. 
Εστιάζει στους οικογενειακούς δεσμούς, στην ομάδα των συνομηλίκων και, 
στον ρόλο του σχολείου ως τα κυριότερα πλαίσια στα όποια ζει και, με τα 
οποία αλληλεπιδρά, ο νεαρός που παραβαίνει. 

Για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας προτείνονται παρεμ-
βάσεις που θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
κοινότητας. 

Abstract

! e present essay examines correlation between personality traits, inter-
family relationships as well as life events and delinquency among juvenile 
o" enders. Special attention is given to some leading contributing factors 
such as family bonding, parenting practices, the group of peers and school 
environment. 

Considering delinquency prevention, local interventions are proposed 
as the most appropriate since they take into account the particularities of 
each community. 
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Ο περίφημος παιδίατρος, παιδαγωγός και πολυγραφότατος συγγραφέας, 
Γιάνους Κόρτσακ συνήθιζε, αναφερόμενος στους νέους, να υπενθυμί-

ζει: «Δεν είναι παιδιά. Είναι άνθρωποι». 
Με αυτήν του τη ρήση ήθελε ακριβώς να υπογραμμίσει τη σημασία της 

παιδικής και εφηβικής ηλικίας για τη μετέπειτα πορεία του ανθρώπου στη 
ζωή και τον σεβασμό που δικαιούνται οι νέοι.

Η νεανική παραβατικότητα– ακόμα κι αν πρόκειται για φαινόμενο συ-
γκεκριμένης έκτασης- το οποίο περιορίζεται κυρίως σε μορφές ήπιας εγκλη-
ματικότητας (κλοπές, φθορές ξένης περιουσίας, σωματικές βλάβες, παρα-
βάσεις του νόμου περί ναρκωτικών κλπ) χρήζει, ωστόσο, ειδικής μέριμνας, 
καθώς αφορά στο φυτώριο της κοινωνίας, στο μέλλον της.

Γιατί ένας νέος έλκεται από την παραβατικότητα; Μπορούμε να κάνου-
με λόγο, για ένα ομοιογενές σύνολο παραβατικών νέων; 

Σύμφωνα με τα εγχώρια στοιχεία, αλλά και τις μετρήσεις του ΟΗΕ, ο 
σύγχρονος νέος που θα εκδηλώσει αντί-κοινωνική/παραβατική συμπερι-
φορά δεν προέρχεται αποκλειστικά από κατώτερα κοινωνικό-οικονομικά 
στρώματα, συχνά μάλιστα πρόκειται για νέους που μεγάλωσαν ακόμα και 
σε εύπορα περιβάλλοντα (οι λεγόμενοι νέοι «blousons dorés»). Ενώ, πα-
ρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο φαινόμενο ανάλογα με τη χώρα/πολιτι-
σμό/γεωγραφική περιοχή.

Έτσι καλούμαστε να θέσουμε κάποια ερευνητικά ερωτήματα που αφο-
ρούν: Στην οικογενειακή ζωή του νέου (συγκεκριμένα στην ποιότητα των 
δεσμών με κάθε μέλος της οικογένειας), στις σχέσεις με το ευρύτερο κοινω-
νικό περιβάλλον, στη σχολική του ζωή, στην αυτό-εικόνα και στη προσω-
πικότητά του.

Ι. Οι οικογενειακοί δεσμοί

Πρώτος σταθμός στη σκέψη μας θα είναι το οικογενειακό πλαίσιο, καθώς 
αυτό αποτελεί τον πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης και έναν καθορι-
στικό παράγοντα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου. 

Είναι γεγονός ότι η οικογένεια αποτελεί το πρώτο «σχολείο» της συ-
ναισθηματικής αγωγής. Το πλαίσιο στο οποίο το παιδί μαθαίνει/ ή όχι, 
αρχικά να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός «όλου» και στη συνέχεια, 
σταδιακά να θέτει με τη βοήθεια των γονιών-παιδαγωγών τις βάσεις της 
αυτό-νόμησής του. 

Και είναι σε αυτήν ακριβώς τη πορεία προς την αυτό-νόμηση, που η ισορ-
ροπία μεταξύ ανεξαρτησίας και καθοδήγησης είναι αναγκαία, και που ελλεί-
ψει της, κάποιοι νέοι θα έρθουν σε σύγκρουση με την εξουσία και τον νόμο. 

Η οικογένεια, λοιπόν, εδώ είναι ιδωμένη όχι, ως άθροισμα ατόμων, αλλά 
ως ένα δυναμικό σύνολο, όπως αυτό περιλαμβάνει σταθερές σχέσεις, αλλη-
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λεπιδράσεις με συναισθηματικό υπόβαθρο (στοργή, ενθάρρυνση), τρόπους 
επικοινωνίας, κώδικες αξιών και αρχών, πολιτισμικά εφόδια, κουλτούρα που 
κληροδοτούνται στα νεότερα μέλη.

Η προσωπικότητα του ατόμου, όπως όλα τα ζωντανά συστήματα, θα 
διαμορφωθεί και θα επιβιώσει μέσα από ανοιχτα-διαπερατά όρια, μέσα από 
τη διαρκή, δηλαδή επικοινωνία με τους «σημαντικούς άλλους» (γονείς, 
αδέλφια, ευρύτερη οικογένεια, δάσκαλοι, κλπ) και, με τον κοινωνικό ιστό.

Σύμφωνα με έρευνες (Fulgini & Eccles, 1993), έφηβοι που έχουν πολύ 
αυταρχικούς γονείς, οι οποίοι προκαλούν το αίσθημα του φόβου ή επιβά-
λουν τη πειθαρχία με βίαια μέσα, προοδευτικά στρέφονταν στην ομάδα των 
συνομηλίκων. 

Αντίστοιχα, «ασύνδετες»- όπως ορίζονται στη βιβλιογραφία- οικογέ-
νειες όπου η επικοινωνία μεταξύ των μελών (ή της οικογένειας με το εξω-
τερικό περιβάλλον) είναι περιορισμένη, τα παιδιά έχουν ανεξαρτησία και 
πλήρη ελευθερία κινήσεων από πολύ νωρίς, συγχρόνως όμως, νοιώθουν μο-
ναξιά, συναισθηματική αποξένωση, και καλούνται, επίσης, να αναζητήσουν 
διεξόδους συμπόρευσης, έξω από την οικογενειακή εστία. 

Σύμφωνα με τις αρχές της Συστημικής θεωρίας, όταν ένα σύστημα δέ-
χεται συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες (παραμέληση-υπερ-προστατευτι-
κότητα, χαλαρότητα-πειθαρχία), στη πορεία τείνει να μην επεξεργάζεται 
καμία. Αποδιοργανώνεται και ακινητοποιείται. 

Απουσία σταθερών σχέσεων-επικοινωνίας και αξιών. Ο έφηβος οδηγείται 
είτε στην παθητικότητα (απόσυρση, απομόνωση) είτε στην επιθετικότητα. 

Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο καθ. Εγκληματολογίας, κος Ν. Κουράκης, 
η απόσυρση και η επιθετικότητα αποτελούν τις δύο όψεις της νεανικής παρα-
βατικότητας, με το πέρασμα στην πράξη να συνιστά, άλλοτε επίθεση-όπως 
στη περίπτωση της σωματικής βλάβης /φθοράς περιουσίας- κι άλλοτε επίθε-
ση προς τον ίδιο του τον εαυτό, όπως στα αδικήματα περί των ναρκωτικών. 

ΙΙ. Ομάδες συνομηλίκων

Η ομάδα των συνομηλίκων/των ομότιμων λειτουργεί σαν μια γέφυρα-πέρα-
σμα από το οικογενειακό πλαίσιο, στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 

Όταν ο έφηβος επιζητά να προκαλέσει μία ρήξη με το οικογενειακό 
περιβάλλον, εάν σε αυτό ασφυκτιούσε, είχε ματαιωθεί ή του δημιούργησε 
τραύματα, συνήθως θα καταφύγει σε εκείνη την ομάδα των συνομηλίκων 
που αισθάνεται ότι έχουν κοινά βιώματα.

Η ανάγκη για σταθερό πλαίσιο, όρια και πρόσωπα είναι έμφυτη στη 
ζωή του ανθρώπου.

Πολλά «μόνα» νεαρά άτομα βρίσκουν σε αυτήν την ομάδα τη συνοχή, 
τη νόρμα και τον σταθερό κώδικα αξιών, που δεν γνώρισαν στο σπίτι τους 
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και θα τον υιοθετήσουν ακόμα και, αν παρεκκλίνει των αρχών της κοινωνίας 
και της πολιτείας (νεαρός εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες έλεγε για 
την ομάδα που του γνώρισε τη χρήση: «Φοβόμουν να χάσω τους φίλους 
μου. Δεν είχα κανέναν άλλον στον κόσμο»).

Επίσης, σε αυτήν την ομάδα υπάρχει μια αυστηρή ιεραρχία και ένας 
«αρχηγός», ο οποίος λειτουργεί σαν μια «αυθεντία» με την οποία ο νέος 
ταυτίζεται από θαυμασμό και απουσία μιας αξιόπιστης πατρικής/μητρικής 
αυθεντίας στη, μέχρι τώρα ζωή του. 

Έτσι, η παραβατικότητα θα επιλεγεί απουσία άλλου, ικανού αντίβαρου, 
αλλά και ασυνείδητα, για να προκαλέσει το ενδιαφέρον, την κρούση που 
δεν προκάλεσε ο υγιής διάλογος.

ΙΙΙ. Φορείς για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας

Γνωρίζουμε ότι η πρόληψη είναι λιγότερο κοστοβόρα της καταστολής. 
Στον τομέα της πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας σημαίνοντα 

ρόλο παίζουν οι Επιμελητές Ανηλίκων με την πολύ-επίπεδη παρέμβασή 
τους. Με τη διεξοδική κοινωνική έρευνά τους, στο οικογενειακό και στο 
σχολικό περιβάλλον του νεαρού, μπορούν να εντοπιστούν τα κύρια προ-
βλήματα που αυτός αντιμετωπίζει. 

Ενώ, ο ρόλος τους, ενημερωτικός και συμβουλευτικός, στοχεύει στη δι-
ασύνδεση μεταξύ της οικογένειας-των εκπαιδευτικών-της κοινότητας στην 
οποία ζει ο νέος. 

Παράλληλα, ανεπίσημες πηγές κοινωνικού ελέγχου (σχολείο-δάσκα-
λοι, φορείς της Κοινότητας) μπορούν, επίσης, να συμβάλλουν στη φροντίδα 
και στη προστασία του ανήλικου. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ήδη υπάρχοντα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγεί-
ας με ειδικά προγράμματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας 
για θέματα Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων (ομιλίες, ομάδες γονέων, 
κλπ) και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς όλων των βαθμίδων (παι-
δικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια), σχο-
λικούς συμβούλους και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, μπορούσαν να 
αποτελέσουν έναν πρώτο πυλώνα κοινωνικής προστασίας. 

Επίσης, η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του παιδιού και του εφή-
βου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) ως επιστημονικό-μη κερδοσκοπικό σωματείο και ένας από 
τους πρώτους φορείς που συμμετείχαν στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση 
στην Ελλάδα, υλοποιεί προγράμματα και παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτι-
κής σε παιδιά και εφήβους με σκοπό τη προώθηση και στήριξη της ψυχικής 
υγείας των νεαρών ατόμων. 
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ΙV. Η ιστορία του Χρήστου 

Ο Χρήστος είναι ένας άνδρας, 48 ετών σήμερα, ο οποίος είχε ζητήσει στή-
ριξη από το πλαίσιό μας ως αποφυλακισμένος και έκτοτε παρακολουθούμε 
σταθερά την πορεία του. 

Κρατήθηκε πρώτη φορά σε ηλικία 16 ετών και, στη συνέχεια και επί 
25 περίπου χρόνια, ως υπότροπος, έχει κρατηθεί σε διάφορα Καταστήματα 
Κράτησης της χώρας. Τα τρία αυτά τελευταία χρόνια, είναι το μεγαλύτερο 
διάστημα που βρίσκεται εκτός φυλακής και κάνει μια σοβαρή προσπάθεια 
για την απεξάρτησή του από τις ναρκωτικές ουσίες και, για την ένταξή-ου-
σιαστικά-στην κοινωνία. 

Ανατρέχοντας στα πρώτα χρόνια της ζωής του, ο Χρήστος θυμάται τον 
εαυτό του να περιμένει τα βράδια τον πατέρα του να γυρίσει. Όσο εκείνος 
αργούσε, άρχιζε να ανησυχεί, γιατί αυτό, συνήθως, σήμαινε ότι θα γυρνούσε 
«χαμένος» (ο πατέρας του ήταν εξαρτημένος από τα τυχερά παιχνίδια και 
έτσι αποκαλούσε ο Χρήστος τη συνθήκη όπου επέστρεφε στο σπίτι έχοντας 
χάσει στο παιχνίδι) και θα ξεσπούσε σε εκείνους – τη μητέρα και τους δυο 
γιους της οικογένειας- τον θυμό και την απογοήτευσή του. 

Ήταν τέτοιος ο βαθμός της κακομεταχείρισής που υφίστατο, που ακόμα 
και σήμερα, όταν ανακαλεί σκηνές από τη ζωή του ως παιδί, βρίσκεται ξανά 
υπό το καθεστώς του φόβου για μια αόρατη, επερχόμενη απειλή.

Όταν ο Χρήστος, ήταν 15 περίπου ετών, οι γονείς του χώρισαν και ο 
ίδιος, όπως αποφασίστηκε, πήγε να ζήσει με τη μητέρα του. Σήμερα, αντι-
λαμβάνεται ότι αυτή η τροπή των πραγμάτων δεν ήταν ανακουφιστική, όπως 
κανείς θα περίμενε, καθώς ο Χρήστος εσωτερίκευσε την πικρία της μητέρας 
του και την απόρριψη που η ίδια βίωσε από τον άνδρα της ως γυναίκα. 

Τα ερχόμενα χρόνια της ζωής τους και, ενώ η μητέρα ήταν απορροφη-
μένη από την αγωνία του βιοπορισμού τους, ο ίδιος άρχισε να αποσύρεται 
και κατέφυγε εν τέλει στη χρήση. 

Η χρήση ναρκωτικών ουσιών και η νέα του «παρέα της χρήσης» (οι φί-
λοι με τους οποίους έκαναν μαζί χρήση) τον βοήθησαν, όπως θα πει, να απο-
βάλει τις οδυνηρές εικόνες της παιδικής του ηλικίας και να πάρει απόσταση 
από όσα έβλεπε να συμβαίνουν γύρω του. 

Για πολλά χρόνια θα ζήσει σε μία «ομίχλη», χωρίς να μπορεί να δει προ-
οπτικές για μια άλλη, πιο χρήσιμη ζωή.

Στο σχολείο δεν μπόρεσε να ενταχθεί, επανέλαβε την πρώτη Γυμνασίου 
δύο φορές και έφυγε και, από αυτό το περιβάλλον, έχοντας αποκομίσει ένα 
αίσθημα αποτυχίας και την εντύπωση ότι δεν «έπαιρνε τα γράμματα».

Όταν τον ρωτούσα για άλλους ανθρώπους στη ζωή του, πέραν της οι-
κογένειας και των «φίλων της χρήσης», μου απαντούσε, «κλειστές πόρτες».
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Ακούγοντας την ιστορία ζωής του Χρήστου, εύκολα θα πει κανείς ότι 
ανήκε στην λεγόμενη ομάδα υψηλού κινδύνου: Παιδί που προέρχεται από 
μονογονεϊκή οικογένεια, με πατέρα εξαρτημένο από τον τζόγο και κακοποι-
ητικό, πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, ένδεια στην οικογένεια. 

Ίσως, όμως, οι απαντήσεις και η ουσία της πρόληψης να βρίσκονταν 
πίσω από εκείνες τις «κλειστές πόρτες» της ζωής του Χρήστου. Τις κλειστές 
πόρτες της κοινωνίας όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, τις κλειστές πόρτες 
των δασκάλων του που δεν είχαν την επαρκή γνώση και ενημέρωση, για να 
παρέμβουν εγκαίρως και να μπορέσουν να τον κρατήσουν στους κόλπους 
του σχολείου, τις κλειστές πόρτες της ίδιας του της οικογένειας που έζησε 
αυτοεξόριστη, χωρίς να ζητά βοήθεια από ειδικούς. 

Κλειστές πόρτες που, αν τις ανοίξουμε, η κοινωνία θα είναι κερδισμένη 
και πολύ λιγότεροι νέοι άνθρωποι θα γυρνούν μες στη ζωή τους - όπως ο 
Χρήστος και ο πατέρας του- «χαμένοι».
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΜΕΣΩ 

ΤΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
Χαρά Γαλανού, Νομικός-Εγκληματολόγος, Επιμελήτρια Ανηλίκων Αθηνών

Το αναμορφωτικό μέτρο της παροχής κοινωφελούς 

εργασίας από τον ανήλικο
• Άρθρο 122 παρ. 1 στοιχ. ζ Π.Κ. (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

3189/2003) προβλέπεται ως κύριο και αυτόνομο μέτρο
• Άρθρο 29 ΠΔ 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-

νειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» αποστολή των ΥΕΑ & ΚΑ η εξω-
ιδρυματική μεταχείριση ανηλίκων που έχουν διαπράξει αδίκημα ή δια-
τρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν δράστες ή θύματα αξιόποινων πράξεων

• Μετακίνηση από το προνοιακό πρότυπο («ηθική παρεκτροπή», «δυ-
σχέρειες κοινωνικής προσαρμογής» χωρίς τέλεση αξιόποινης πράξης) 
στο δικαιϊκό πρότυπο, όπου τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, η 
αρχή της διαπαιδαγώγησης και η επίταση της ευθύνης του ανηλίκου 
ενδυναμώνουν τη θέση του στο ποινικό σύστημα ανηλίκων και τον 
καθιστούν ενεργό υποκείμενο της ποινικής δίκης και της κοινότητας 
στην οποία διαβιώνει 

• Τα αναμορφωτικά μέτρα δεν αποτελούν πλέγμα ποινών, ούτε σύνολο 
μέτρων ασφαλείας, αλλά μια τρίτη, ιδιαίτερη κατηγορία νομικών συνε-
πειών-κυρώσεων, κατά δε τη νομολογία του ΑΠ και κάποιων Δικαστη-
ρίων ουσίας, αποτελούν μέτρα διοικητικού χαρακτήρα

ΚΥΑ 73461/2017 (ΦΕΚ 3647/Β/16-10-2017) 

«Πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφε-
λούς εργασίας ανηλίκων και πίνακας φορέων που συμμετέχουν στην εφαρ-
μογή του μέτρου»

Στόχοι:
• Η υποβοήθηση της κοινωνικής (επαν)ένταξης του ανηλίκου μέσω της 

εφαρμογής ενός εξωιδρυματικού μέτρου.
• Η ανάπτυξη μιας επανορθωτικής προς την τοπική κοινωνία δράσης 

μέσω της συνεισφοράς σε κοινοτικό επίπεδο και της αποκατάστασης 
της βλάβης που επήλθε από την αξιόποινη πράξη.
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• Η αξιοποίηση της κοινωνικοποιητικής επίδρασης της απασχόλησης 
στην προσωπικότητα του ανηλίκου.

• Η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να 
προσφέρουν στον υπόχρεο ανήλικο/μετέφηβο μια θετική εμπειρία εν-
δυνάμωσης της θέσης του στην κοινότητα.

Καινοτομίες 

Εισάγονται καινοτόμες ρυθμίσεις για:
• Την επέκταση εφαρμογής των διατάξεων αυτής της ΚΥΑ και σε νέους 

στους οποίους το μέτρο έχει επιβληθεί με απόφαση του Δικαστηρίου 
Ανηλίκων, υλοποιείται ωστόσο, μετά την ενηλικίωσή τους.

• Την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στο 
αδίκημα που έχει διαπραχθεί και αναφέρονται στα δικαστικά έγγρα-
φα τα οποία δεν κοινοποιούνται στον φορέα παροχής κοινωφελούς 
εργασίας.

• Τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του ανηλίκου από και προς τον 
χώρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας από τα Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς, με επιμέλεια της αρμόδιας ΥΕΑ & ΚΑ σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

• Την τήρηση ειδικού μητρώου από κάθε ΥΕΑ & ΚΑ ανηλίκων ή νέων 
στους οποίους επιβλήθηκε και, από τους οποίους παρασχέθηκε το μέ-
τρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας.

Καινοτομίες 
• Η συμμετοχή εθελοντών στην υποβοήθηση της εφαρμογής του μέτρου 

και στην επίβλεψη του, υπό τον όρο, ότι αυτοί έχουν προηγουμένως 
εκπαιδευτεί και ενημερωθεί, για τα ειδικότερα θέματα της παροχής 
κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και νέους.

• Η υπαγωγή των ανηλίκων και νέων υπόχρεων σε παροχή κοινωφελούς 
εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚA κατά του κινδύνου ατυχήματος, 
ως μισθωτών. Η εισφορά, για την ασφάλισή τους ορίζεται σε 1% επί 
του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει 
κάθε φορά και βαρύνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων

• Η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός των φορέων υλοποίησης του 
θεσμού της κοινωφελούς εργασίας στους οποίους συγκαταλέγονται 
Δήμοι, Νοσοκομεία, ΜΚΟ, ΝΠΙΔ, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Δικηγορι-
κοί Σύλλογοι κ.α., οι οποίοι μπορούν να εμπλουτίζονται διαρκώς είτε 
κατόπιν αιτήματος του ίδιου του υποψήφιου φορέα είτε μετά από πρό-
ταση των ΥΕΑ & ΚΑ.
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Προϋποθέσεις εφαρμογής:
• Συμπλήρωση του ανώτατου ηλικιακού ορίου του ποινικού ακαταλόγι-

στου (15 έτος της ηλικίας) και νέοι 18-25 ετών.
• Η εργασία που θα παρασχεθεί να είναι σύμφωνη με την εργατική νο-

μοθεσία που αφορά στην ηλικία του ανήλικου ή νεαρού ενήλικα (ΥΑ 
130621/24-06-2003 «Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες 
απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι»)

• Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΑ & 
ΚΑ) της χώρας φροντίζουν, για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συ-
νεργασίας μεταξύ του φορέα εφαρμογής του μέτρου, του ανηλίκου και 
των γονέων του ή των εχόντων την επιμέλεια του ή του νέου.

• Να προσφέρονται, κατά το δυνατόν, συνοδευτικές υπηρεσίες στον 
ανήλικο, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και 
θετικών εμπειριών ή παράλληλης ψυχοκοινωνικής στήριξης, εάν η τε-
λευταία κρίνεται αναγκαία.

• Ποσοτικές εγγυήσεις: 150 ώρες το ανώτατο σύνολο ωρών (≥12 ώρες/
εβδομάδα, για 15-20 ετών, ≥15 ώρες/εβδομάδα, για 21-25 ετών) εξαί-
ρεση 180 ώρες.

• Να επιλέγονται, κατά προτεραιότητα, φορείς της τοπικής κοινωνίας 
στην οποία διαμένει ο ανήλικος, για την εφαρμογή του μέτρου, ώστε 
να μην αποδυναμώνεται η σχέση του με αυτήν.

Περαιτέρω εγγυήσεις:

Η επιβολή του μέτρου της κοινωφελούς εργασίας να είναι σύμφωνη με τις 
αρχές: 

• Της συναίνεσης, της διαπαιδαγώγησης, της επικουρικότητας (έσχατη 
επιλογή, πριν την επιβολή ιδρυματικής μεταχείρισης), της αναλογικό-
τητας (βαρύτητα της πράξης + προσωπικότητα του ανηλίκου+ συνθή-
κες διαβίωσης = επιλογή του μέτρου), της σκοπιμότητας. Ανταποκρί-
νεται το μέτρο στις ανάγκες του ανηλίκου;

• Της εξυπηρέτησης του συμφέροντος του ανηλίκου. Να προτιμώνται 
δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις γνώσεις του ανήλικου/
νέου και αναπτύσσουν τις κοινωνικές του δεξιότητες.

• Επιβολή σε “νεαρούς ενήλικες” (18+) εύλογη μια κάποια επιείκεια από 
πλευράς νομοθέτη και εφαρμοστή του δικαίου σε δράστες μετεφηβι-
κής ηλικίας, καθώς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (κυρίως μέσω 
συστάσεων του ΣτΕ) επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του ποινικού δι-
καίου ανηλίκων και στα άτομα αυτά αντιμετωπίζοντας την παραβατική 
συμπεριφορά τους ως συμπεριφορά παρορμητική και εφήμερη ενός με-
ταβατικού σταδίου ανάπτυξής τους.
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Προβλήματα εφαρμογής
• Συναίνεση του ανηλίκου. Είναι πραγματικά ελεύθερη; Θα μπορούσε ο 

ανήλικος να αρνηθεί χωρίς κόστος, για τον ίδιο;
• Συχνά, η υλοποίηση του θεσμού είναι άνευ περιεχομένου (υπηρεσίες 

πρασίνου, καθαριότητας, υπηρεσίες κυλικείου κλπ).
• Παραμένει αρρύθμιστη η ασφάλιση του ανηλίκου.
• Παραμένει ακάλυπτο το κόστος μετάβασής του υπόχρεου προς και, 

από τον φορέα υλοποίησης.
• Ελλιπές προσωπικό επίβλεψης, προβληματική η υλοποίηση του θε-

σμού αν προηγουμένως δεν υπάρχει επαρκής προετοιμασία των φορέ-
ων υποδοχής.

• Άκαμπτα ωράρια που απειλούν το δικαίωμα του ανηλίκου στην παι-
δεία και του νεαρού ενήλικα στην εργασία, εάν αυτοί βρίσκονται σε 
παράλληλες τέτοιες διαδικασίες.

• Δεν ικανοποιούνται οι ειδικότερες ανάγκες των ανηλίκων, για ανά-
πτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ενίσχυση των δεσμών τους με την 
κοινότητα μέσα στην οποία διαβιώνουν και εκφράζονται («ταίριασμα 
προσωπικών περιστάσεων του ανηλίκου-φορέα απασχόλησης και δρα-
στηριότητας»).

Η ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ 
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Στάθης Γράψας, Ηθοποιός –Σκηνοθέτης

Εργαστήρια
• Κέντρο Κράτησης Κορίνθου (Τμήμα Ανηλίκων 15-18 = 12).
• Ειδικό Κέντρο Κράτησης Νέων Αυλώνα (18-21 = 16).
• Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων (Ελεώνα-Θηβών = 22).
• Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (ΨΚΚ = 7).

Εκπαίδευση 
• Λονδίνο – Εργαστήρι εκπαίδευσης καλλιτεχνών στο εφαρμοσμένο θέ-

ατρο.
• Πρακτική εφαρμογή στο Βελιγράδι σε 10 ιδρύματα, για ορφανά και 

άστεγα παιδιά.
• Ρόττερνταμ – Μετεκπαίδευση, για καθοδηγητές εργαστηρίων σε ευ-

άλωτες ομάδες.
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Διεθνή σεμινάρια
• Βερολίνο & Ρόττερνταμ παρουσιάζοντας τη δουλειά του Αυλώνα.
• Φυλακές Αυστραλίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Ολλανδίας.
• 20+ παρουσιάσεις με ομάδες κρατουμένων. 

Αυλώνα 2010-2013

Μετά από εκτίμηση των συνθηκών, στοχεύσαμε στα εξής:
• Να αλλάξουμε την εικόνα που έχει ο κρατούμενος, για τον εαυτό του 

(αυξ. αυτό-εκτίμηση, αυτό-πεποίθηση, ικανός για κάτι άλλο και όχι, 
μονόδρομος). 

• Να ανακαλύψει καινούργιες δεξιότητες στο σώμα του (να σβήσει η 
σκληρότητα της φυλακής και να γίνει πιο εκφραστικό, πιο συντονισμέ-
νο και πιο συγχρονισμένο, δηλαδή να ελέγχει το σώμα του).

• Να ενταχθεί σε δημιουργική ομάδα – θέατρο (υιοθετήσει ομαδικό 
πνεύμα και τηρώντας τους κανόνες που βάζουν μπροστά την ανθρώ-
πινη ύπαρξη και όχι, την ατομική).

• Να συνειδητοποιήσει τους κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης, όταν 
αποφυλακιστεί (η ελευθερία του ενός δεν μπορεί να προσβάλει τα δι-
καιώματα του άλλου).

• Να νιώσει ότι μπορεί να ανήκει σε δημιουργική ομάδα, όταν αποφυ-
λακιστεί (η αναγνώριση της προσπάθειάς του εντός, μπορεί να συνε-
χίσει και εκτός φυλακής).

Το βασικό ζητούμενο, για τον κρατούμενο που αποφυλακίζεται είναι να 
εφοδιαστεί με νέες θετικές εμπειρίες που θα τον βοηθήσουν στη ζωή του.

Μέθοδος του Αυλώνα 
• Τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης κρατουμένων.
• Εργαστήρι προσωπικής Ανάπτυξης με βάση το θέατρο.

Αφετηρία-Επιστροφή-Μαρτυρίες
• Η κάθε παράσταση της μεθόδου είναι αποτέλεσμα δουλειάς ενός χρό-

νου. Οι συναντήσεις γίνονται 2 φορές την εβδομάδα, για 2 ώρες στην 
κάθε συνάντηση.

• ΑΦΕΤΗΡΙΑ – Η αρχή, το τόλμημα, η προσπάθεια, το νέο ομαδικό 
πνεύμα.

• Προβολή της Αφετηρίας & σχόλιο σκηνών, όπου σπάνε τα ταμπού της 
φυλακής και παρουσιάζονται κοινωνικά θέματα.

• ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – Το θέμα της υποτροπής που μας απασχολεί όλους
• Προβολή της Επιστροφής & σχόλιο, για τον χειρισμό του χρόνου και 

του σώματος.
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• ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ – Αφηγήσεις από την παιδική τους ηλικία. 
• Ο λόγος, όταν το σώμα είναι έτοιμο να μιλήσει.

Κλειδιά της μεθόδου 
• Η συμμετοχή στο θέατρο πρέπει να γίνει ΝΕΑ εμπειρία, για τον κρα-

τούμενο.
• Δεν πρέπει να τονίζουμε το «παίζω θέατρο», αλλά το «εκφράζομαι 

μέσα από το θέατρο». Nα εκφράζω την αλήθεια μου.
• Μύηση σε ομαδικό πνεύμα και όχι, να προβάλλεται η ατομικότητα.
• Τονίζουμε την ευθύνη, τον σεβασμό, και την πειθαρχία στην ομάδα και 

τους στόχους της.
• Νέος τρόπος σωματικής έκφρασης: Όχι, σώμα σφιγμένο και κλειδω-

μένο.
• Το σώμα είναι το αρχικό εργαλείο έκφρασης και πρέπει να το ελέγχω 

απόλυτα.
• Νέος τρόπος χειρισμού του χρόνου: H παύση και η διαστολή του 

χρόνου μου δίνει την ευκαιρία να σκεφτώ καλύτερα.
• Όταν είμαι ακίνητος ή κινούμαι αργά επί σκηνής, το σώμα καταγράφει 

την εμπειρία ως κάτι παραπάνω από απλή κίνηση.
• Ευαισθητοποίηση, για θέματα που, με προσπερνάνε σε ατομικό επί-

πεδο.
• Από την άγνοια και την αδιαφορία, για κοινωνικά θέματα, στην έκφρα-

ση και σχόλιο.

Νέα εκφραστικά μέσα
• Ο φυσικός λόγος ακολουθεί το μήνυμα που εκφράζεται από το σώμα, 

το οποίο εμπεριέχει συναίσθημα και αλήθεια. 
• Η διαδικασία να σπάσουμε το εξωτερικό κέλυφος, για να φτάσουμε 

στον εσωτερικό κόσμο αποδείχθηκε αποτελεσματικός. 
• Το ποσοστό της υποτροπής στην πρώτη ομάδα (όσο μπορούμε να εί-

μαστε ακριβείς), ήταν κάτω από το 10% των συμμετεχόντων. 
• Εννοείται ότι κανένα πρόγραμμα δεν λειτουργεί από μόνο του και 

απαιτείται συνεργασία, όπως γίνεται με το σχολείο στον Αυλώνα. Βλέ-
πω τη σταδιακή αλλαγή στους κρατούμενους που συμμετέχουν στο 
εργαστήρι. 

• Ο συναισθηματικός τους κόσμος εκδηλώνεται, η σωματική τους έκ-
φραση βελτιώνεται και ο λόγος τους αποκτά σκέψη και συνείδηση. 
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ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μυρσίνη Πυκνή, Χρήστος Μούργκας, Επιµελητές Ανηλίκων Τµήµατος 
Επιµελητών Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων 

και Κοινωνικής Αρωγής Πειραιά

Φωτογραφικές διαδρομές από τους εφήβους του Τμήματος Ανηλίκων Πειραιά 
(εκπαιδευτικό πρόγραμμα Photo-oPORTunity 2017)

Φωτογραφικές διαδρομές από τους εφήβους 

του Τμήματος Επιμελητών Ανηλίκων Πειραιά 

(εκπαιδευτικό πρόγραμμα Photo-oPORTunity 2017)

Φωτογραφικές διαδρομές από τους εφήβους 

του Τμήματος Επιμελητών Ανηλίκων Πειραιά 

(εκπαιδευτικό πρόγραμμα Photo-oPORTunity 2017)
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Φωτογραφικές διαδρομές από τους εφήβους του Τμήματος Ανηλίκων Πειραιά 
που συμμετείχαν στο (εκπαιδευτικό πρόγραμμα Photo-oPORTunity 2017 
σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΑΜΑΚΑ). 

Συμμετοχή σε έκθεση φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Τέχνης “Mind the Fact” 
Μάιος 2017.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου 2018

Αµφιθέατρο «Κοσµάς Ψυχοπαίδης»

Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α)*

Η «ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ»
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

 ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ 

ΣΤΟ 2ο ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ:

Η κοινωνική επανένταξη ανηλίκων  
και νεαρών παραβατών
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09.00-09.30 Προσέλευση - Εγγραφές

09.30-10.00 Χαιρετισµοί - Καλωσόρισµα

Μιχάλης Καλογήρου, Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας 

και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Παναγιώτα Κοζοµπόλη – Αµανατίδη, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιµης 

Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών ∆οµών Εγκλεισµού 

Κρατουµένων 

Βασίλειος Πέππας, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου 

Ξένη ∆ηµητρίου, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Ευτύχης Φυτράκης, Γενικός Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής 

του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων

Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Πρόνοιας & Ισότητας, ∆ήµος Αθηναίων

Ιφιγένεια Καµτσίδου, Πρόεδρος ΕΚ∆∆Α 

Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Πρόεδρος του ∆.Σ. της «ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ». 

Καλωσόρισµα και έναρξη των εργασιών του συνεδρίου

10.00-10.30
Απονοµή βραβείων ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ

Βραβεία και έπαινοι επιτυχηµένης κοινωνικής επανένταξης

10.30-12.00

1η Συνεδρία
«Ποινική ∆ικαιοσύνη και κοινωνική επανένταξη ανηλίκων 

και νεαρών παραβατών»

Συντονισµός: Ξένη ∆ηµητρίου, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Εισηγήσεις: 

«Ο ρόλος της Εισαγγελίας στην κοινωνική επανένταξη νεαρών 

παραβατών»

Ευθυµία Σωτηροπούλου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών 

«Ανήλικοι παραβάτες και προσπάθειες κοινωνικής επανένταξης

 Κ.Κ. Κορίνθου»

Αντώνης Τσουρέκης, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Κ.Κ. Κορίνθου

«∆ράσεις και παρεµβάσεις του Κ.Κ. Κασσαβέτειας»

Λεωνίδας Κωτούλας, Κοινωνικός Λειτουργός Κοινωνικής Υπηρεσίας 

K.K. Κασσαβέτειας 
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«Η επανένταξη των ανηλίκων παραβατών στην κοινότητα µέσω 

των αναµορφωτικών µέτρων»

Χαρά Γαλανού και Χριστίνα Κουζέλη, Επιµελήτριες Ανηλίκων 

Τµήµατος Επιµελητών Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων 

και Κοινωνικής Αρωγής Αθήνας

«Πιλοτικές δράσεις επανένταξης µε άρωµα πολιτισµού 

στο Τµήµα Επιµελητών Ανηλίκων Πειραιά»

Μυρσίνη Πυκνή και Χρήστος Μούργκας, Επιµελητές Ανηλίκων 

Τµήµατος Επιµελητών Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων και 

Κοινωνικής Αρωγής Πειραιά 

12.00-12.15 Συζήτηση

12.15-12.45 ∆ιάλειµµα-Καφές

12.45-13.30

2η Συνεδρία
«Νεότερα ελληνικά ερευνητικά δεδοµένα»

Συντονισµός: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, 

Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π.Ι.∆. ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ

Εισηγήσεις: 

«Έρευνα υποτροπής ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ: Παράγοντες διακινδύνευσης 

κατά την ανηλικότητα»

‘Ελλη Ανίτση, Υπ. ∆ρ. Εγκληµατολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου,

Ελένη Κοντοπούλου, ∆ρ. Εγκληµατολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου, 

Μάρθα Λεµπέση Μ∆Ε Εγκληµατολογίας, Υπ. ∆ρ. ΕΚΠΑ, 

Κώστας Πανάγος, ∆ρ. Εγκληµατολογίας ΕΚΠΑ 

(Επιστηµονική Υπεύθυνη Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου)

«Νεαρές γυναίκες και κοινωνική επανένταξη: Ερευνητικά πορίσµατα»

‘Ελλη Ανίτση, Υπ. ∆ρ. Εγκληµατολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου, 

Μάρθα Λεµπέση Μ∆Ε Εγκληµατολογίας, Υπ. ∆ρ. ΕΚΠΑ, 

Μυρτώ Χατζήνα, Νοµικός – Εγκληµατολόγος Msc 

Εντίτα Οκιένσκα, Συνεργάτις ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ

(Επιστηµονική Υπεύθυνη ∆ρ. Φωτεινή Μηλιώνη)

«Ο ρόλος του εγκλεισµού κατά την ανηλικότητα στην εγκληµατική 

υποτροπή»

Σταµάτης Σπύρου, Εγκληµατολόγος, Κέντρο Απεξάρτησης 

Τοξικοµανών Κρατουµένων Ελεώνα Θηβών

13.30-13.45 Συζήτηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.45-14.45 Ελαφρύ Γεύµα και Μουσική Εκδήλωση Εργαστηρίου ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ

14.45-16.00

3η Συνεδρία
«Κοινωνία και πρόληψη της υποτροπής ανηλίκων και νεαρών 

παραβατών Ι»

Συντονισµός: Φωτεινή Μηλιώνη, ∆ρ. Νοµικής, 

∆ιευθύντρια του Ν.Π.Ι.∆. ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ

Εισηγήσεις: 

«Σύγχρονοι προβληµατισµοί για την παραβατικότητα των ανηλίκων 

και αναγκαίες θεσµικές παρεµβάσεις»

Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη 

για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης εντός της φυλακής στην κοινωνική επανένταξη»

Πέτρος ∆αµιανός, ∆ιευθυντής Γυµνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝ Αυλώνα, 

Μέλος του ∆.Σ. του Ν.Π.Ι.∆. ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ

«Απόλυση ανηλίκων υφ’ όρον: µεταξύ έκτισης και επανένταξης»

Βάγια Πολυζωίδου, ∆ρ. Νοµικής ΑΠΘ, Λέκτορας Ποινικού ∆ικαίου 

Πανεπιστήµιου Λευκωσίας

«Σχεδιασµός παρεµβάσεων πρόληψης για ευάλωτους νέους: Ο ρόλος 

των Κέντρων Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας του ΟΚΑΝΑ»

Αµαλία Ατσαλάκη, ∆ρ. Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια, 

Μονάδα Εφήβων Αθήναs ΟΚΑΝΑ, Μέλος της Οµάδας Εκπαιδευτών 

Τµήµατος Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ΟΚΑΝΑ

«Η ανεργία ως παράγοντας υποτροπής»

Βασίλης Γκιτάκος, ∆ρ. Παντείου Πανεπιστηµίου ∆ιευθυντής Κέντρου 

Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ)

«Η οπτική των αποφυλακισθέντων»

Βασίλης Ρουµελιώτης, Στέφανος Ιγνατιάδης, Zallina Illurinze 

και Χάουρε Αχµεντ 

Παρέµβαση: Ανδρέας Φουντουλάκης, στέλεχος Γραφείου Εργασίας 

Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων Αθήνας, ΟΑΕ∆

16.00-16.15 Συζήτηση
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16.15-18.00

4η Συνεδρία
«Κοινωνία και πρόληψη της υποτροπής ανηλίκων 

και νεαρών παραβατών ΙΙ»

Συντονισµός: Καλλιόπη ∆ηµητρούλη, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

του Ν.Π.Ι.∆. ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ

Εισηγήσεις: 

«∆ιαπολιτισµικότητα και κοινωνική επανένταξη»

Ευτυχία Κατσιγαράκη, Γενική ∆ιευθύντρια, ∆ιοίκηση ∆ικαιοσύνης 

∆ιεθνών Νοµικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

«Το µοντέλο της ΑΡΣΙΣ, η προσέγγισή µας»

Κατερίνα Πούτου, Επιστηµονική Υπεύθυνη και Νόµιµη Εκπρόσωπος 

της ΑΡΣΙΣ

«Τοπική κοινωνία και πρόληψη της υποτροπής ανηλίκων και νεαρών 

παραβατών»

Γιώργος Χλούπης, ∆ρ. Νοµικής, Επιστηµονικός Συνεργάτης Νοµικής 

Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου

«Ο ανήλικος παραβάτης: δράστης ή θύµα της σύγχρονης κοινωνίας;»

Χαρά Βλαστάρη-∆υοβουνιώτου, Ψυχολόγος Συνεργάτις

του Συλλόγου Ονήσιµος

«Η επανένταξη προϋποθέτει καινούργια εκφραστικά µέσα»

Στάθης Γράψας, Ηθοποιός –Σκηνοθέτης

Προβολή αποσπάσµατος θεατρικού έργου µε συµµετοχή κρατουµένων 

18.00-18.15 Συζήτηση

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συµµετέχοντες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Η κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών παραβατών

Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου:

Επιστηµονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, 
Πρόεδρος ∆.Σ. ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ

Μέλη: Καλλιόπη ∆ηµητρούλη, Αντιπρόεδρος ∆.Σ., 
Πέτρος ∆αµιανός, Μιχάλης Μαυρής, Καλλιόπη Καστάνη, Μέλη ∆.Σ.

Συντονισµός: ∆ρ. Φωτεινή Μηλιώνη, ∆ιευθύντρια ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου:

Υπεύθυνες: Έλλη Ανίτση και Εντίτα Οκιένσκα
Μέλη: Νίκος Βαρβατάκος,

Βασίλης Ταξόπουλος, Ελπινίκη Κοιλού, 
Στέλλα Μάλλιου, Χάουρε Αχµεντ, Βαγγέλης Αηδόνης 

*Πρόσβαση στο Συνέδριο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

Πειραιώς 211, ΤΚ 177 78, Ταύρος

* Με λεωφορείο: α) Γραµµή 049 από Οµόνοια, στάση Ταύρος
β) Γραµµή 914 από Οµόνοια, στάση Ταύρος
γ) Γραµµή 815 από Γουδί, Βασ. Σοφίας, Πανεπιστηµίου, Οµόνοια, στάση Ταύρος
* Με τον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο: Σταθµός Ταύρου (απόσταση 12 λεπτών).
* Με το µετρό: Σταθµός Κεραµεικός και από την οδό Πειραιώς µε τις προαναφερόµενες 
λεωφορειακές γραµµές
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

Εισηγήσεις 1ης Συνεδρίας

«Ποινική Δικαιοσύνη και Κοινωνική Επανένταξη 
Ανηλίκων και Νεαρών Παραβατών»

«Ο ρόλος της Εισαγγελίας στην κοινωνική επανένταξη 
νεαρών παραβατών» 

Ευθυµία Σωτηροπούλου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Περίληψη

Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια, στον σωφρονισμό 
των νεαρών παραβατών. Ένας μεγάλος ρόλος, όπως αυτός του Εισαγγε-
λέα, δεν εξαντλείται και δεν περιορίζεται σε όσα ορίζουν μόνο οι νομικές 
διατάξεις, τυπολατρικά. Προσεγγίζεται κάθε φορά από την πλευρά, που οι 
συνθήκες επιτάσσουν, περιλαμβάνοντας έτσι, την ουσιαστική επίβλεψη και 
την ενίσχυση της επανένταξης, προκειμένου o Εισαγγελέας να γίνει ο σύν-
δεσμος του αποφυλακισθέντος νεαρού παραβάτη με το υγιές κομμάτι της 
κοινωνίας, συμβάλλοντας έτσι στην αποτροπή της υποτροπής. 

«Ανήλικοι παραβάτες και προσπάθειες κοινωνικής 
επανένταξης Κ.Κ. Κορίνθου»

Αντώνης Τσουρέκης, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Κ.Κ. Κορίνθου 

Περίληψη

Στο πλαίσιο του θέματος αυτού του συνεδρίου, για την «Κοινωνική Επανέντα-
ξη των Ανηλίκων και Νεαρών Παραβατών», θα επικεντρώσω την εισήγησή 
μου σε εκείνες τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που διαδραματίζονται 
εκτός του Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου, οι οποίες είναι καινοτόμες 
και θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο φάσμα δράσεων γύρω από 
το μεγάλο θέμα της ομαλής επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία. 
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«Η επανένταξη των ανηλίκων παραβατών στην κοινότητα 
μέσω των αναμορφωτικών μέτρων»

Χριστίνα Κουζέλη, διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών, Επιµελήτρια 
Ανηλίκων Τµήµατος Επιµελητών Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιµελητών 

Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθήνας 

Περίληψη

Η εισήγηση αυτή περιλαμβάνει την παρουσίαση μερικών αντιπροσωπευ-
τικών περιπτώσεων ανηλίκων αναφορικά με την εφαρμογή των αναμορ-
φωτικών μέτρων που τους επιβλήθηκαν από το δικαστικό σύστημα και τα 
αποτελέσματά τους. Σκοπός είναι να μας οδηγήσουν τα ίδια τα περιστατι-
κά στις προτάσεις, για λύσεις που θα πρέπει να δώσει η πολιτεία, για την 
επιτυχή ένταξη των νεαρών παραβατών μέσω της εφαρμογής των αναμορ-
φωτικών μέτρων. 

 «Πιλοτικές δράσεις επανένταξης με άρωμα πολιτισμού στο 
τμήμα Επιμελητών Ανήλικων Πειραιά»
Μυρσίνη Πυκνή και Χρήστος Μούργκας, Επιµελητές Ανηλίκων Τµήµατος 

Επιµελητών Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων 
και Κοινωνικής Αρωγής Πειραιά 

Περίληψη

Πιλοτικές δράσεις μέσω τέχνης υλοποιήθηκαν στο τμήμα Επιμελητών Ανη-
λίκων Πειραιά, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΑΜΑΚΑ (2015-2017), δίνοντας 
την ευκαιρία στους έφηβους που εμπλέκονται με τον νόμο και τους έχει 
επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της Επιμέλειας Επιμελητών, να ασκη-
θούν σε κοινωνικές δεξιότητες, να κοινωνικοποιηθούν και να επικοινωνή-
σουν. Οι φωτογραφικές διαδρομές στην πόλη του Πειραιά και ο διάλογος 
που αναπτύχθηκε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στάθηκε η αφορμή, για να 
αποκτήσουν οι έφηβοι νέα ερεθίσματα, να αλληλεπιδράσουν, να απελευθε-
ρώσουν σκέψεις και συναισθήματα και να εκφραστούν μέσω τέχνης.
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Εισηγήσεις 2ης Συνεδρίας

«Νεότερα Ελληνικά Ερευνητικά Δεδομένα

«Εμπειρικά δεδομένα, για την υποτροπή στο πλαίσιο του 
Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, για την κοινωνική επανένταξη των 
αποφυλακιζομένων: Παράγοντες «διακινδύνευσης», κατά 
την ανηλικότητα»

Χριστίνα Ζαραφωνίτου, καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου 
Πανεπιστηµίου & Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ (Επιστ. Υπεύθυνη), 
Ελλη Ανίτση, Υπ. ∆ρ. Εγκληµατολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου, Ελένη 

Κοντοπούλου, ∆ρ. Εγκληµατολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου, Μάρθα 
Λεµπέση Μ∆Ε Εγκληµατολογίας, Υπ. ∆ρ. ΕΚΠΑ, Κώστας Πανάγος, 

∆ρ. Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ 

Περίληψη

Στη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία, οι παράγοντες «διακινδύνευσης» που 
εντοπίζονται, κατά την περίοδο της ανηλικότητας, έχουν συνδεθεί τόσο 
με την έναρξη της παραβατικής συμπεριφοράς, όσο και, με το φαινόμενο 
της υποτροπής. Η παρούσα ανάλυση που αποτελεί μέρος του ερευνητι-
κού προγράμματος του Ν.Π.Ι.Δ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με τίτλο: «Το φαινόμενο 
της υποτροπής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και 
κατευθύνσεις, για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανέ-
νταξη» επιχειρεί τη διερεύνηση των παραγόντων «διακινδύνευσης», κατά 
την ανηλικότητα, για την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς μέσα από 
μια ποιοτική προσέγγιση, στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας. Το 
υλικό της έρευνας προέρχεται από 40 συνεντεύξεις ιστοριών ζωής με αν-
θρώπους που έχουν βιώσει την εμπειρία του εγκλεισμού και έχουν υπάρξει 
ή όχι, υπότροποι. 
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«Νεαρές γυναίκες κρατούμενες: Η αόρατη πλευρά 

του ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος»

Φωτεινή Μηλιώνη, Δ.Ν., Διευθύντρια ΕΠΑΝΟΔΟΥ (Επιστ. Υπεύθυνη), 
Ελλη Ανίτση, Υπ. ∆ρ. Εγκληµατολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου, 

Μάρθα Λεµπέση, Υπ. ∆ρ. Εγκληµατολογίας ΕΚΠΑ

Περίληψη

Οι νεαρές και ανήλικες κρατούμενες αποτελούν μια μικρή μειονότητα τόσο 
σε σχέση με το σύνολο και του γενικού εγκάθειρκτου πληθυσμού, όσο και 
του πληθυσμού των ενήλικων γυναικών υπό κράτηση. Ο μικρός αριθμός 
τους έχει ως συνέπεια, να μην λειτουργούν ειδικά Καταστήματα Κράτησης, 
για ανήλικες και νεαρές γυναίκες. Λόγω του μικρού τους ποσοστού, πολύ 
συχνά, στα Σωφρονιστικά συστήματα, δεν προβλέπονται κατάλληλες, για 
την ηλικία τους, συνθήκες κράτησης και δεν παρέχονται τα ανάλογα εκ-
παιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα, ούτε δραστηριότητες που ται-
ριάζουν στον βαθμό ανάπτυξής τους. Παρ’ όλα αυτά, οι ανάγκες τους δεν 
πρέπει να παραγνωρίζονται και πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα τελευταία 
χρόνια ο πληθυσμός τους παρουσιάζει τάσεις ανόδου. Προς αυτήν την κα-
τεύθυνση, σημαντική κρίνεται τόσο η εμπειρική διερεύνηση, για την απο-
τύπωση του προφίλ, καθώς και των αναγκών των ανηλίκων και νεαρών 
κρατούμενων γυναικών, όσο και η καταγραφή των πρακτικών που εφαρμό-
ζονται διεθνώς. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην παρούσα εισήγηση 
προέκυψαν στο πλαίσιο της έρευνας: «Παρεμβάσεις, για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και τη ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελμα-
τική επανένταξη και προσαρμογή των κρατούμενων και αποφυλακισμένων 
γυναικών». Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία τριών 
φορέων: του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 
Φύλων(Γ.Γ.Ι.Φ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι), 
υπό την επιστημονική εποπτεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.

«Ο ρόλος του εγκλεισμού, κατά την ανηλικότητα, στην 

εγκληματική υποτροπή: Η αρχή του τέλους»

Σταµάτης Σπύρου, Εγκληµατολόγος, Δ.Ν., Κέντρο Απεξάρτησης 
Τοξικοµανών Κρατουµένων Ελεώνα Θηβών 

Περίληψη

Αναμφίβολα οι ανήλικοι αποτελούν μία ιδιαίτερη πληθυσμιακή κατηγορία 
στην εκάστοτε κοινωνία, τα χαρακτηριστικά της οποίας ενισχύουν τον ου-
σιώδη ρόλο της. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της παραβατικότητας ανηλί-
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κων, ο δράστης διαφέρει από τον ενήλικο, αφού χρήζει διαφορετική αντι-
μετώπιση, με σκοπό την αποφυγή υποτροπής1. Το άρθρο θα διερευνήσει 
την υποτροπή ενήλικων εγκλείστων χρηστών σε σχέση με τον εγκλεισμό, 
κατά την περίοδο της ανηλικότητας. Η εμπλοκή με το σύστημα ποινικής 
δικαιοσύνης (εφεξής Σ.Π.Δ) και ειδικότερα ο εγκλεισμός σε νεαρή ηλικία 
πιθανώς να συντελεί στην υιοθέτηση ενός εγκληματικό τρόπου ζωής. Η με-
λέτη θα αναλύσει αυτομολογούμενα δεδομένα από έγκλειστους χρήστες, 
μέλη της θεραπευτικής κοινότητας ΕΠΙΛΟΓΗ του ΚΑΤΚΕΘ που αφορούν 
ιστορικό χρήσης, εμπλοκή με το Σ.Π.Δ. και ιστορικό εγκλεισμών σε φυλα-
κές ανηλίκων. Στόχος είναι να αναζητηθούν παράγοντες που εξηγούν τη 
σχέση εγκλεισμός, κατά τη νεαρή ηλικία και (επαν)εγκλεισμός, κατά την 
ενηλικίωση. Ο παραβατικός τρόπος ζωής και η διάρκειά του έχουν αφετηρία 
την από νεαρή ηλικία επαφή του χρήστη με κατασταλτικούς μηχανισμούς 
αντιμετώπισης του εγκλήματος. 

Εισηγήσεις 3ης Συνεδρίας

«Κοινωνία και Πρόληψη της Υποτροπής Ανήλικων 
και Νεαρών Παραβατών Ι»

«Σύγχρονοι προβληματισμοί, για την παραβατικότητα των 

ανηλίκων και αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις»

Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη 
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 

Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται μία προσέγγιση των συστημικών και 
συστηματικών παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών που σχετίζονται 
με την εκδήλωση της παραβατικότητας των ανηλίκων, ειδικότερα των πα-
ραγόντων (μεταβλητών) της φτώχειας και αποστέρησης, της κακοποίησης, 
της ιδρυματοποίησης και άλλων παραμέτρων. Επιπλέον διατυπώνονται θε-
σμικές προτάσεις, για την υποστήριξη των ευάλωτων οικογενειών και των 
παιδιών και περιγράφονται πρωτοβουλίες και θεσμικές παρεμβάσεις του 
Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού του Συνηγόρου του Πολίτη στη βάση της 
διαχείρισης του φαινομένου της παρέκκλισης. Περαιτέρω, επισημαίνονται 
ειδικότεροι προβληματισμοί, για τα παιδιά προσφυγικής και μεταναστευτι-

1 Τρωϊάννου-Λουλά, Α. (1994). «Το δίκαιο των ανηλίκων και ο Ιωάννης Παπαζαχαρί-
ου», Τόμος Β΄, Στο Πάντειο Παν/μιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, 
σ.σ. 880.
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κής προέλευσης που βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης και προστατευτικής 
φύλαξης, καθώς και, για την ανάγκη θέσπισης προστατευτικών διατάξεων, 
για το κρίσιμο στάδιο της μετεφηβικής ηλικίας.

«Απόλυση ανηλίκων υπό όρο στον νέο Π.Κ.: Μεταξύ έκτι-
σης και επανένταξης»

Βάγια Πολυζωίδου, ∆ρ. Νοµικής ΑΠΘ, Λέκτορας Ποινικού ∆ικαίου 
Πανεπιστήµιου Λευκωσίας 

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η ανάδειξη των σημαντικότερων χαρακτηρι-
στικών της απόλυσης υπό όρο στο πεδίο της παραβατικότητας των ανηλί-
κων. Ξεκινώντας από την αναγκαιότητα του θεσμού της απόλυσης υπό όρo 
ως εναλλακτικό μοντέλο έκτισης της ποινής, προχωράμε στα συγκεκριμένα 
στοιχεία του θεσμού όσον αφορά τους ανηλίκους στο ελληνικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο (άρθρο 129 Π.Κ.), καθώς και στην απόλυση υπό τον όρο του κατ’ 
οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση (άρθρο 129Α Π.Κ.). Αναπό-
φευκτα η συζήτηση, αλλά και τα συμπεράσματα διεξάγονται στο πλαίσιο 
του νέου Π.Κ. (Ν. 4619/2019) με τέτοιον τρόπο, ώστε να παρουσιάζεται και 
μία πρώτη κριτική των σχετικών ρυθμίσεων. 

«Σχεδιασμός παρεμβάσεων πρόληψης, για ευάλωτους νέ-
ους: Ο ρόλος των Κέντρων Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχι-
κής Υγείας του ΟΚΑΝΑ»
Αµαλία Ατσαλάκη, ∆ρ. Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια, Μονάδα 

Εφήβων Αθήναs ΟΚΑΝΑ, Μέλος της Οµάδας Εκπαιδευτών Τµήµατος 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ΟΚΑΝΑ 

Περίληψη

Η ψυχοκοινωνική επιβάρυνση ενός παιδιού, ιδιαίτερα, κατά τα πρώτα χρό-
νια της ζωής του, χωρίς να προδιαγράφει τη μελλοντική εκδήλωση ψυχοπα-
θολογίας ή παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του, το καθιστά ωστόσο 
ευάλωτο τόσο σε ενδοψυχικό, όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Με κύριο 
θεωρητικό άξονα τη σκέψη του Winnicott, όπως αυτή διατυπώνεται στα 
κείμενά του που έχουν εκδοθεί υπό τον συγκεντρωτικό τίτλο «Αποστέρη-
ση και Παραβατικότητα», θα παρουσιαστούν τρείς παρεμβάσεις εστιασμέ-
νης πρωτογενούς πρόληψης και μία παρέμβαση δευτερογενούς πρόληψης 
σε Στέγες Νέων που υλοποιήθηκαν από Κέντρα Πρόληψης και τη Μονάδα 
Εφήβων Αθήνας του ΟΚΑΝΑ. 
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Εισηγήσεις 4ης Συνεδρίας

«Κοινωνία και Πρόληψη της Υποτροπής Ανήλικων 
και Νεαρών Παραβατών ΙΙ»

«∆ιαπολιτισμικότητα και κοινωνική επανένταξη»
Ευτυχία Κατσιγαράκη, Εγκληματολόγος, MSc, PhD, Προϊσταμένη 

Γενικής Διεύθυνσης Α΄ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης παρουσιάζονται ενδεδειγμένοι τρόποι 
με τους οποίους, άτομα που εντάσσονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 
με διαφορετικό πολιτισμικό, θρησκευτικό, κοινωνικό, οικονομικό, υπόβα-
θρο να μπορούν να συνυπάρξουν, αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα τους 
ως μέσο κατανόησης, ενσυναίσθησης και συνύπαρξης. Οι ενδεικτικές αυτές 
δράσεις αντλούνται από το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Bόλου στο 
οποίο εκτίουν ποινή εγκλεισμού αλλοδαποί ανήλικοι μαθητές κρατούμενοι.

«Τοπική κοινωνία και πρόληψη της υποτροπής ανήλικων 
και νεαρών παραβατών»

Γιώργος Χλούπης, ∆ρ. Νοµικής, Λέκτορας Νοµικής Σχολής Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου 

Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση εξετάζονται δύο πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. 
Γίνεται αρχικά, μια εισαγωγή στον θεσμό των Τοπικών Συμβουλίων Πρό-
ληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα), ως ένα εργαλείο συμμετοχικής αντε-
γκληματικής πολιτικής και στον θεσμό του Αστυνομικού της γειτονιάς, ενώ 
προτείνονται σχετικές δράσεις κυρίως, για την πρόληψη της νεανικής πα-
ραβατικότητας και της υποτροπής αυτής. Μεταφέρεται επίσης, η εμπειρία 
του εισηγητή από τη συμμετοχή του στο ΤοΣΠΠα του Δήμου Μοσχάτου – 
Ταύρου, με την ιδιότητα του αντιπροέδρου και διαμεσολαβητή με πρόεδρο 
τον ομότιμο καθηγητή κ. Φαρσεδάκη και, από τη συνεργασία τού ως άνω 
Τοπικού Συμβουλίου με τους αστυνομικούς της γειτονιάς που υπηρετούν 
στο Α.Τ. Μοσχάτου – Ταύρου.

praktika synedriou epanodou 2019(2).indd   241 6/12/2019   12:52:28 μμ



242 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

«Ο Ανήλικος παραβάτης: Δράστης ή Θύμα της σύγχρονης 

κοινωνίας;»

 Χαρά Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου, Κοινωνιολόγος-Ψυχολόγος, ΜΑ Κλινι-
κής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας Université Côte d’Azur, Συνεργάτις 

του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο Ονήσιμος

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση εξετάζει τους παράγοντες εκείνους (ενδο-οικογενεια-
κές σχέσεις, γεγονότα ζωής, ιδιοσυγκρασία του νέου, κλπ) που μπορούν να 
ευνοήσουν την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς σε ένα νεαρό άτομο. 
Εστιάζει στους οικογενειακούς δεσμούς, στην ομάδα των συνομηλίκων και, 
στον ρόλο του σχολείου ως τα κυριότερα πλαίσια στα όποια ζει και, με τα 
οποία αλληλεπιδρά ο νεαρός που παραβαίνει. 

Για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας προτείνονται παρεμ-
βάσεις, που θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
κοινότητας. 
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ABSTRACTS 

Session 1

“Penal justice and social reintegration of minors 

and young o� enders”

“! e role of the prosecutor in the social integration of young 

o� enders”

E� himia Sotiropoulou, Prosecutor

Abstract

In the last years a lot has changed in the custodial treatment of the young 
o� enders. � e role of the prosecutor is not exhausted in the typical execution 
of the law but is approached according to the current needs. � erefore, 
the prosecutor’s role includes preventing recidivism with the essential 
monitoring and the promotion of the youth’s social integration in such a way 
that he/she acts as the link between the delinquent youth and the society.

“Minor delinquents and e� orts for social reintegration in 

the Special Detention Premise for Minors of Korinthos”

Antonis Tsourekis, Director of the Special Detention Premise f
or Minors of Korinthos

Abstract

In the context of the subject of the conference for “the social integration 
of the minors and the young o� enders”, I will focus my lecture on these 
initiatives and actions that take place in the Special Detention Center of 
Korinthos. � e innovative activities, that will be presented, could be applied 
in a broader context of actions for the promotion of social integration of ex-
o� enders in the greek society. 
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“� e social reintegration of young o� enders in the 

community through rehabilitative measures” 

 Christina Kouzeli, PhD in Social Sciences, Minors’ Guardian, 
Department of Minors’ Guardians of the Services Minors’ Guardians 

of the Minors’ Courts, Athens 

Abstract

� is lecture includes the presentation of some representative cases of minors 
regarding rehabilitation measures that are sentenced from the court and 
their results. � e purpose is to draw from the experience of the application of 
these measures, in order to make proposals for the successful reintegration 
of the young o� enders. 

«Pilot actions for social reintegration with ! avor 

of civilization in the Department of Minors’ Guardians 

of Piraeus»

Myrsini Pikni and Christos Mourgas, Minors’ Guardians, 
Department of Minors’ Guardians of the Services Minors’ Guardians 

and Social Assistance, Piraeus

Abstract

� ree pilot art projects were successfully carried out at the Juvenile Probation 
O!  ce in Piraeus, in collaboration with NGO AMAKA during 2015 - 2017. � e 
participants were mainly teenagers involved in the juvenile judicial system, 
serving reformatory measures. � e projects gave them the opportunity to 
practice social skills, to socialize and to communicate. Photography was the 
tool used to develop these skills and it proved powerful. Taking photographs 
in the city of Piraeus helped participants interact, stimulated them to discuss 
new issues such as human rights, and express their thoughts and feelings 
through art.
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Session 2

“Resent Empirical Evidence”

“Research evidence for recidivism from EPANODOS, PLE 

for social reintegration of ex-o! enders: Risk factors during 

childhood” 

Christina Zarafonitou, Professor of Criminology, Director of the Section 
of Criminology and of the MA “Criminology”, Panteion University 

of Social and Political Sciences, President of Epanodos (Scienti� c 
Responsible), Elli Anitsi, Phdc. Panteion University of Social 

and Political Sciences, Eleni Kontopoulou, Phd. Panteion University 
of Social and Political Sciences, Martha Lembesi, Phdc. University of 

Athens, Kostantinos Panagos, Phd. University of Athens

Abstract

International research literature has shown a link between risk factors found 
in a child’s life and both the onset of delinquency and recidivism. � e present 
analyses, which is part of the research program conducted by EPANODOS 
P.L.E under the auspice of the Ministry of Justice, Transparency and Human 
Rights, titled “Recidivism of ex-prisoners in Greece: Research evidence 
and guidelines for crime policy and social integration”, aims to explore the 
e� ect of risk factors emerged in childhood and adolescence on the onset 
and development of antisocial and criminal behavior. � e research material 
comes from 40 life stories interviews with people who experienced prison, 
while almost half of them are recidivists. 

“Young women in prison: " e invisible side of the greek 

penitentiary system”

Dr. Fotini Milioni, University of Athens, Director of Epanodos (Scienti� c 
Responsible), Elli Anitsi, Phdc. Panteion University of Social and Political 

Sciences, Martha Lembesi, Phdc. University of Athens

Abstract 

Young female prisoners and minors are a small minority in comparison 
to the total prison population and the population of female prisoners. 
� e consequence of this small percentage is that Greece does not operate 
Treatment Institutes for Minor Women or Special Detention Premises for 
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Young Women. Furthermore, the current detention premises may not o� er 
appropriate education and therapeutic programmes, tailored to the age 
and level of development of the speci� c population. Despite their small 
percentage the needs of the minor and young women detainees should be 
recognized and treated appropriately. Moreover, an increase is observed on 
the prison population of minor and young women. Towards this direction, 
it is considered important to investigate the pro� le and the speci� c needs of 
this population, through empirical research and also to record the existing 
practices on an international level. � e data presented here, derived in 
the context of the research “Interventions for the promotion of equality 
and psychosocial, familial and vocational reintegration and adjustment of 
women prisoners and ex-prisoners”. � e research was conducted with the 
collaboration of three organizations: EPANODOS P.L.E under the auspice of 
the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights, Research Center 
for Gender Equality (KETHI) and General Secretariat for Gender Equality, 
under the Scienti� c Supervision of EPANODOS.

“� e role of imprisonment during childhood in recidivism: 

� e beginning of the end”

Stamatis Spyrou, Phd. Criminologist, Center of Rehabilitation of Draug 
Addicted Detainees at Eleonas � iva 

Abstract 

Undoubtedly minors remain a particular segment in each society while their 
characteristics tend to reinforce their essential role in it. Confronting juvenile 
delinquency hides a dilemma regarding proper treatment modes that may 
avoid future recidivism and further involvement on criminal behavior. 
� e article presents relapse rates from incarcerated adult drug users in 
connection to incarceration during juvenile period. Early involvement with 
the criminal justice system (hereina! er referred as “C.J.S”), and in particular 
during juvenile con� nement, is likely to contribute to future adoption of a 
criminal lifestyle and possible incarceration. � e study processed data (ASI 
Addiction Severity Index) collected during intake process from incarcerated 
drug users, members of a prison therapeutic community, regarding history 
of drug usage, involvement with the C.J.S and a history of juvenile detention 
incidents. Factors that might explain a relation between incarceration 
during young age and (re) incarceration during adulthood will be explored. 
Criminal lifestyle and its duration is an outcome of early contact of the drug 
user with criminal justice mechanisms.
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Session 3

“Society and Prevention of Recidivism of Minors 

and Young O� enders I”

“Contemporary questions about minors’ delinquency and necessary 

institutional interventions”

� eoni Koufonikolakou, Deputy Ombudsman in � e Rights of Children 

Abstract 

� e present attempts to approach the systemic and systematic violations 
of chlildren’s rights that are related to the manifestation of delinquency of 
minors, especially in regard to the variables of poverty and deprivation, abuse, 
institutionalization and other factors. Additionally, legal and institutional 
proposals are made, and initiatives and interventions of the Ombudsman’s 
Department of Chlildren’s Rights are described regarding social inclusion. 
Furthermore, speci� c concerns are raised on several additional issues such 
as the detention or protective custody of migrant and refugee children and 
its impact on social integration and on the crucial stage of post adolescent 
period and its need for enhanced institutional protection.

“Conditional dismissal (parole) in the new Penal Code: 

Between punishment and integration”

Vagia Polyzoidou, PhD. Aristotle University of � essaloniki, Lecturer, 
School of Law University of Nicosia 

Abstract

� is article attempts to highlight the most important features of conditional 
dismissal (parole) in the � eld of juvenile delinquency. Starting from the 
necessity of the institution as an alternative model of punishment, we 
proceed to the speci� c characteristics of the conditional dismissal for 
minors in the Greek regulatory framework (article 129 CC) as well as of the 
electronic monitoring as a home-based supervision (Article 129 A of the 
CC). Inevitably, the discussion and the conclusions take place in the context 
of the new Greek CC (Law 4619/2019) in such a way that a � rst review of the 
relevant regulations is presented.
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“Designing intervention for vulnerable youth: � e role 

of Centers for the Prevention of Addictions and the 

Adolescents Day Center of the Greek Organization Against 

Drugs”

Amalia Atsalaki, PhD of Clinical Psychology, Psychotherapist, Department 
of Adolescents of ΟΚΑΝΑ, Member of the Educators’ Team of ΟΚΑΝΑ 

Abstract

Psychosocial adverse events occurring during the � rst years of life of a 
child although not determining future manifestation of psychopathology or 
delinquency have a signi� cant impact on the child’s capacity to overcome 
stressors at an intrapsychic and interpersonal level in the future. Using as a 
theoretical framework Winnicott’s “Deprivation and Delinquency” we will 
present three interventions belonging to the � eld of primary prevention 
and one intervention which can be considered as secondary prevention. 
� e interventions have been designed and implemented by the Centers for 
the Prevention of Addictions and the Adolescents Day Center of the Greek 
Organisation Against Drugs respectively. 

Session 4

“Society and Prevention of Recidivism of Minors 

and Young O! enders IΙ”

“Interculturality and social reintegration” 

E! ychia Katsigaraki, Criminologist, MSc, PhD, Head of the Directorate A 
of Ministry of Justice, Transparency and Human Rights 

Abstract

� e aim of this lecture is to present appropriate ways, through which, people 
coming from vulnerable social groups, with di! erent, cultural, religious, 
social and economic background, could co -exist by utilizing their di! erence 
as a way of understanding, empathy and coexistence. � ese indicative actions 
are drawn from the Special Premises of Young Persons’ Detention of Volos, 
in which young foreigners are imprisoned and attend school. 
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“Local society and the prevention of recidivism of minors 

and young o� enders” 

George Chloupis, PhD, Lecturer, Law School, European University of Cyprus 

Abstract

Two very important initiatives introduced within this paper. Initially, an 
introduction to � e Local Prevention Councils, as a tool for participatory 
anti - crime policy and to the institution of the “Police O�  cer of the 
neighbourhood”, while relevant actions are proposed mainly to prevent 
juvenile delinquency and recidivism.

“! e young o� ender: Perpetrator or victim of the 

contemporary society?”

Chara Vlastari Dyovouniotou, Sociologist- Psychologist, MA Clinical 
Psychology and Psychopathology Université Côte d’Azur, Associate 

of Onisimos NGO for the Reintegration of Ex -o# enders 

Abstract

� e present essay examines correlation between personality traits, inter-
family relationships as well as life events and delinquency among juvenile 
o! enders. Special attention is given to some leading contributing factors 
such as family bonding, parenting practices, the group of peers and school 
environment. 

Considering delinquency prevention, local interventions are proposed 
as the most appropriate since they take into account the particularities of 
each community. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο λοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 2ου Ετήσιου Τακτικού Συ-
νεδρίου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΝΠΙΔ, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δι-

καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Η Kοινωνι-
κή Επανένταξη Ανηλίκων και Νεαρών Παραβατών» με αθρόα συμμετοχή, 
σημαντικές εισηγήσεις και συγκινητικές στιγμές. Το συνέδριο πραγματοποι-
ήθηκε στις 19-12-2018, στο Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης», στο Εθνικό 
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σύμφωνα με το 
δημοσιευμένο πρόγραμμά του στην ιστοσελίδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ: http://
epanodos.org.gr/documents/243366/0/programma+teliko.pdf/182a8b41-
423e-4bcc-80ce-7eda411796dd

Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Αντε-
γκληματικής Πολιτικής του ΥΔΔΑΔ κ. Ευτύχης Φυτράκης, εκπροσωπώντας 
και τον Υπουργό ΥΔΔΑΔ κ. Μιχάλη Καλογήρου, εκπρόσωπος της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλει-
σμού Κρατουμένωνο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Πέππας, η 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου, η κα Ιφιγένεια Καµτσί-
δου Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, η κα Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραµµατέας 
Ισότητας των Φύλων, η κα Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήµαρχος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Ισότητας του ∆ήµου Αθηναίων και η Πρόεδρος 
της Επανόδου καθηγήτρια κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου.

Πριν από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, απονεμήθηκαν για 
δεύτερη χρονιά, τα βραβεία και οι έπαινοι επιτυχημένης κοινωνικής επα-
νένταξης σε δεκαοκτώ ωφελούμενους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.
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Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου της Επανόδου συμμετείχαν 
πολλοί αξιόλογοι ομιλητές. Οι εισηγήσεις ήταν υψηλού επιπέδου και αφο-
ρούσαν τόσο την Ποινική ∆ικαιοσύνη και κοινωνική επανένταξη ανηλίκων 
και νεαρών παραβατών, όσο και την πρόληψη της υποτροπής τους, με τις 
εισηγήσεις να αναδεικνύουν τόσο την επιστημονική διάσταση της έννοιας 
της κοινωνικής επανένταξης, όσο και την πρακτική εφαρμογή της. Επίσης, 
σε ειδική συνεδρία παρουσιάστηκαν τα νεότερα ελληνικά ερευνητικά δε-
δομένα σε σχέση με το φαινόμενο της υποτροπής, αναδείχθηκαν οι παρά-
γοντες διακινδύνευσης κατά την ανηλικότητα και τονίστηκε ο ρόλος του 
εγκλεισµού κατά την ανηλικότητα στην εγκληµατική υποτροπή.

Η παρουσίαση των καλών πρακτικών αφενός από την πλευρά των 
επαγγελματιών  από τον χώρο των Καταστημάτων, των δικαστικών λειτουρ-
γών και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο συνέβαλε στην αποτύπωση του σημαντικού έργου που επιτελεί-
ται στον τομέα αυτό, τόσο από την πλευρά των ομιλητών, όσο και, από την 
πλευρά του ακροατηρίου με τις γόνιμες παρεμβάσεις και ερωτήσεις του.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά το Εργαστήριο της ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ και 
κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, οι σύνεδροι δοκίμασαν 
τα εδέσματα που ετοίμασαν γι’ αυτούς οι φιλοξενούμενοι του Ξενώνα Προ-

σωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.
Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν με την προβολή αποσπάσματος 

θεατρικού έργου µε συμμετοχή νεαρών κρατουμένων το οποίο παρουσίασε 
ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, κ. Στάθης Γράψας.

Το Δ.Σ. και το προσωπικό της Επανόδου θέλουν να 
ευχαριστήσουν θερμά όλους τους συμμετέχοντες και τους 

εθελοντές, για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου.
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Πρακτικα 2oy Ετήσιου τακτικου συνΕδριου  
mΕ ΘΕμα:

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ»

Επιστημονική Διεύθυνση: Χριστίνα Ζαραφωνίτου
Επιμέλεια: Φωτεινή Μηλιώνη, Έλλη Ανίτση
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μετασωφρονιστικής μέριμνας με αποστολή την 
επαγγελματική κατάρτιση, αποκατάσταση, οικονομική 
συμπαράσταση και την προετοιμασία και προώθηση 
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