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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ Προσφώνηση
Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Πρόεδρος του Δ.Σ. της «Επανόδου»,
Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι

Υ

πουργέ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πρόεδρε της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος
και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων
Γενικέ Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
τ. Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη
Βοηθέ Συνήγορου του Πολίτη
Πρόεδρε της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας
Πρόεδρε του ΕΚΔΔΑ που σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία
Συνάδελφοι, Συνεργάτες, Φοιτητές, Φίλοι
Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου να σας καλωσορίζω στο 1ο ετήσιο
Συνέδριο της Επανόδου, με θέμα «Επάνοδος: Η πορεία προς την κοινωνική
επανένταξη».
Όπως προκύπτει και από τον τίτλο, το συνέδριο αυτό είναι αφιερωμένο
στην κοινωνική επανένταξη και τις πολλές και διαφορετικές πορείες όλων
εκείνων που την επιδιώκουν και εκείνων που την στηρίζουν.
Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της κομβικής σημασίας της κοινωνικής επανένταξης, η οποία αποτελεί βασική συνιστώσα της
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Χριστίνα Ζαραφωνίτου

σωφρονιστικής προοπτικής αντικαθιστώντας την απλή τιμωρία, μέσα από
τη διττή διάστασή της, που όσον αφορά τους αποφυλακισθέντες, είναι η
μετάπειση και η διακοπή της εγκληματικής δράσης και όσον αφορά την
κοινωνία, είναι η συντονισμένη προσπάθεια υποστήριξης και υπόδειξης
αυτής της επιλογής με οργανωμένο πρόγραμμα ορθολογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.
Τις διαστάσεις αυτές θα επιχειρήσει να αναδείξει το σημερινό συνέδριο, μέσα από επιστημονικές προσεγγίσεις, πολιτικές εφαρμογές και
εφαρμοσμένες δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, έγκριτοι επιστήμονες, εκπρόσωποι της χάραξης και εφαρμογής της αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής αλλά, κυρίως, εκείνοι τους οποίους αφορούν τα παραπάνω
μέτρα θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δικές τους οπτικές και να
παρουσιάσουν τα βασικά σημεία της δικής τους πορείας. Από την πλευρά μας, ως Επάνοδος, ευελπιστούμε να αποκομίσουμε χρήσιμη γνώση κι
εμπειρία για να συνεχίσουμε το έργο μας.
Αυτό το έργο θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε στα βασικά
του σημεία σήμερα. Η Επάνοδος, αν και μικρός, είναι ο μοναδικός φορέας
μετασωφρονιστικής μέριμνας στην Ελλάδα που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Την τελευταία χρονιά, που έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος του
Δ.Σ. της, συνεχίσθηκε το υπάρχον έργο, ενώ ξεκίνησαν και πολλές νέες
δράσεις που θα παρουσιαστούν αναλυτικά στη συνέχεια.
Βασική συνιστώσα του προγραμματισμού αυτού αποτελεί η πολύπλευρη δράση σε επίπεδο επικοινωνίας –ώστε η Επάνοδος να γίνει γνωστή στους κρατούμενους και τους εργαζόμενους όλων των σωφρονιστικών καταστημάτων– σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών (συμβουλευτικών,
εκπαιδευτικών, κάλυψης αναγκών κ.λπ.) και σε επίπεδο συνεργειών με
φορείς από το κράτος, τη δικαιοσύνη, την περιφέρεια, την κοινωνία των
πολιτών, την τέχνη, την εκπαίδευση κ.ο.κ. Το τόλμημά μας να ξεκινήσουμε προγράμματα εκπαίδευσης και εκμάθησης κάποιας τέχνης στα σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς και της λειτουργίας ξενώνα αποφυλακισθέντων είναι πολύ ελπιδοφόρο.
Αυτά και όσα άλλα δρομολογήθηκαν και θα δρομολογηθούν στην πορεία
δεν θα είχαν καμία ελπίδα επιτυχίας αν δεν είχαμε την απαραίτητη στήριξη
και υποστήριξη. Και για το λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω πρωτίστως τον
κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που με
εμπιστεύθηκε για την ανάληψη της ευθύνης του σημαντικού αυτού φορέα,
τον κ. Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής ο οποίος μαζί με τους
πολύ αξιόλογους συμβούλους του είναι πάντα δίπλα μας, όπως και τον Γενικό Διευθυντή Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Σταλίκα και τον Διευθυντή
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κ. Λαμπράκη, την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού
Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων κα. Παναγιώτα
Κοζομπόλη-Αμανατίδη για τη συμβολή της στην υποστήριξη από πλευράς
Κοινοβουλίου, την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα. Ξένη Δημητρίου, τους
Διευθυντές και το προσωπικό των Σωφρονιστικών Καταστημάτων για την
αγαστή συνεργασία, τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων φορέων, τους
χορηγούς μας (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, το προσωπικό, τους εθελοντές, τα μέλη του Δ.Σ. και τη
διευθύντρια της Επανόδου κα. Φ. Μηλιώνη που ακούραστα ανταποκρίνονται
στα πολλά και σύνθετα ζητήματα της λειτουργίας του φορέα, αλλά κυρίως
όλους εκείνους στους οποίους απευθυνόμαστε και που μας περιβάλλουν με
συνεχώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη. Τους υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι
μπορούμε για να μην απογοητευθούν και να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές
της Επανόδου, της πορείας προς την κοινωνική επανένταξη.
Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας.
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ΧαιρετισμόΙ
Παναγιώτα Κοζομπόλη – Αμανατίδη

Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος
και Λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων

Η πορεία προς την κοινωνική επανένταξη

Η

επανένταξη δεν αποτελούσε προτεραιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης τα προηγούμενα χρόνια. Την τελευταία τριετία, η φιλοσοφία της
σωφρονιστικής πολιτικής του ΥΔΔΑΔ έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο.
Έχει την αντίληψη, ότι η στέρηση της ελευθερίας πρέπει να χρησιμοποιείται
ως μέσο και μόνο για απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, ενώ δίνεται
βαρύτητα στην πρόληψη του εγκλήματος και στην Κοινωνική Επανένταξη
των κρατουμένων.
Η συγκεκριμένη φιλοσοφία αντικατοπτρίζεται σε όλα τα νομοθετήματα
από το 2015, αρχής γενομένης με την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, με
τις διατάξεις για την παραβατικότητα των ανηλίκων, για την αποσυμφόρηση των φυλακών, για τις μωρομάνες κ.ά., αλλά και από τις δράσεις του
ΥΔΔΑΔ στον τομέα αυτό. Φαίνεται επίσης και στο στρατηγικό Σχέδιο του
ΥΔΔΑΔ για τη σωφρονιστική πολιτική για την επόμενη τριετία 2018-2020.
Είναι πολύ σημαντικό ότι το ΥΔΔΑΔ υιοθέτησε τη συγκεκριμένη αντίληψη. Χωρίς αυτή την αντίληψη δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε για το
επόμενο βήμα. Ωστόσο, το γεγονός ότι, η πρόληψη του εγκλήματος και η
κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, αποτελεί τον πυρήνα της σωφρονιστικής πολιτικής του ΥΔΔΑΔ, είναι μεν αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι η
μόνη, για την υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής. Αυτό γιατί; Πρώτον γιατί
φαίνεται ότι στην κοινωνία η άποψη αυτή δεν είναι πλειοψηφική. Η κοινωνία, σε μεγάλο βαθμό, είναι φοβική στην επανένταξη των κρατουμένων, αισθάνεται ότι κινδυνεύει η ασφάλειά της. Αισθήματα που δυστυχώς κάποιοι
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για μικροπολιτικούς σκοπούς καλλιεργούν. Δεύτερον, γιατί η επανένταξη
πρέπει να έχει συγκεκριμένες αρχές και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Τρίτον,
γιατί είναι σημαντικό σε ποια κοινωνική ομάδα θα επιστρέψει ο κρατούμενος και, τέλος, ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα χρηματοδοτήσουν την
υλοποίηση αυτής της πολιτικής σε περίοδο μεγάλης δημοσιονομικής στενότητας για τη χώρα. Όλα τα ζητήματα που τίθενται για την υλοποίηση
μιας σωφρονιστικής πολιτικής που έχει ως επίκεντρό της τον άνθρωπο, την
πρόληψη του εγκλήματος και την ομαλή μετάβαση των κρατουμένων στην
κοινωνία, υποστηρίζονται από δράσεις σαν αυτή που γίνεται σήμερα εδώ.
Το Συνέδριο του φορέα «Επάνοδος».
Τέτοιες δράσεις βοηθούν:
–– Στην εμπέδωση της συγκεκριμένης φιλοσοφίας από την κοινωνία.
–– Προσεγγίζουν με επιστημονικό τρόπο το περιεχόμενο της επανένταξης
ώστε, να ενεργούνται δράσεις, όπως εκπαιδευτικές, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, πολιτιστικές, δράσεις που σχετίζονται με την επαφή
του κρατούμενου με την οικογένεια, τον ερωτικό σύντροφο, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα του ατόμου.
–– Αλλά και παράλληλες κοινωνικές δράσεις που σχετίζονται με τις κοινωνικές ομάδες που συναναστρεφόταν ο κρατούμενος.
Με την έννοια αυτή θέλω να επαινέσω την πρωτοβουλία για το συνέδριο αυτό.
Να ευχηθώ το 1ο συνέδριο να ακολουθήσουν πολλά με το ίδιο υψηλό
από όλες τις απόψεις, (επιστημοσύνης και εμπειρίας) επίπεδο συμμετεχόντων ως συμβολή στην προσπάθεια της ομαλής μετάβασης των κρατουμένων στην κοινωνία, στη μείωση της υποτροπής και εν τέλει στη μείωση της
εγκληματικότητας.
Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.
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Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι

Μ

ε χαρά χαιρετίζω σήμερα την έναρξη των εργασιών του 1ου Ετήσιου
Συνεδρίου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, ενός νομικού προσώπου που εποπτεύεται
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
είναι δε επιφορτισμένο με ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο: την υποβοήθηση
της επανένταξης των αποφυλακιζόμενων ατόμων στην κοινωνία. Και είναι
σημαντικό το έργο αυτό, όχι μόνον επειδή βοηθάει την ευάλωτη, ως γνωστόν, ομάδα των ατόμων που απολύονται από τη φυλακή να επανεισέλθουν
με τρόπο ομαλό στην κοινωνία, αλλά και επειδή η ομαλή ένταξή τους σε
αυτήν μπορεί να τους κρατάει μακριά από το έγκλημα και να διασφαλίζει
εν τέλει την ίδια την κοινωνία από αυτό.
Η αντεγκληματική πολιτική του Υπουργείου μας, όπως έχει πολλές
φορές μέχρι στιγμής διακηρυχθεί, υπηρετεί τέσσερις καίριους και κύριους
πυλώνες: την Ασφάλεια, τον Ανθρωπισμό, την Κοινωνική Επανένταξη και
τη Διαφάνεια. Έρχεται, λοιπόν, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ στο πεδίο αυτό να επιτελέσει ένα άκρως σημαντικό καθήκον, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του
ισχύοντος Σωφρονιστικού μας Κώδικα. Η ρύθμιση αυτή, όπως αναλύεται,
περαιτέρω, και στο ιδρυτικό της ΕΠΑΝΟΔΟΥ Προεδρικό Διάταγμα, προβλέπει ως σκοπό του νομικού αυτού προσώπου την επαγγελματική κατάρτιση, αποκατάσταση, οικονομική συμπαράσταση και την προετοιμασία και
προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και των
αποφυλακιζομένων.
Προκειμένου να επιτελέσει τον απαιτητικό αυτό σκοπό της, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, έχει πλείστες όσες δυσκολίες να επιλύσει που άπτονται πολλών προβλημάτων, τα οποία χρονολογούνται ήδη από την εποχή της σύστασής της.
Για παράδειγμα, συνεχίζει να λειτουργεί μόνο στην Αθήνα, ενώ σε άλλες
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πόλεις, έστω και αυτές που υπάρχουν φυλακές, δεν υπάρχουν ακόμη Παραρτήματά της ή συνεργαζόμενοι φορείς, ενώ από τις 10 προβλεπόμενες
οργανικές της θέσεις έχει πληρωθεί μόνο η μία από το 2006 έως σήμερα.
Σε εποχές δε οικονομικής κρίσης, υπό τους όρους που η κρίση αυτή επιδρά
σήμερα στη χώρα μας, τα προβλήματα αυτά καταλήγουν να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό δυσεπίλυτα.
Ωστόσο, μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται από το Υπουργείο μας για
τη βελτίωση της κατάστασης με επίλυση των χρόνιων πλέον προβλημάτων
της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Ήδη έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικές προτάσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ και VEBO, καθώς και στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με
βάση τον Ν. 4440/2016. Επίσης, γόνιμες συζητήσεις γίνονται και ως προς
τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να συνεργάζεται και με άλλους
φορείς στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως λ.χ. οι Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης, που παρέμειναν ανενεργές από το 1999 έως περίπου τις μέρες μας,
ή ακόμη και οι παλαιές Εταιρείες Προστασίας Αποφυλακιζομένων, εφόσον
αναζωογονηθούν κατά τόπους ή συγχωνευθούν στην ΕΠΑΝΟΔΟ.
Απώτερος στόχος, βέβαια, των συνεργασιών αυτών είναι η δικτύωση
με τους τοπικούς φορείς που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και την
τοπική κοινωνία εν γένει, ώστε να επιτευχθεί, κατ’ αρχάς, η επαγγελματική
αποκατάσταση των τέως κρατουμένων, αλλά και να επιλυθούν και άλλα
βασικά προβλήματά τους, όπως αυτό της στέγασης.
Αυτό που αναμένεται είναι να αναλάβει η ΕΠΑΝΟΔΟΣ έναν πιο ενεργό
ρόλο στην προσπάθεια αυτή με ό,τι μέσα χρειασθεί, λ.χ. προτάσεις αναμόρφωσης της σχετικής νομοθεσίας ή αναζήτηση χορηγιών σε ένα ευρύτερο
πεδίο. Στην προσπάθειά της αυτή το Υπουργείο μας θα είναι, όπως και ήδη
είναι, πολύ υποστηρικτικό, υποβοηθώντας την με κάθε τρόπο. Άλλωστε, το
σωφρονιστικό σύστημα χωρίς μετασωφρονιστική αρωγή, δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο του, που είναι η μείωση του εγκλήματος και η ασφάλεια της
κοινωνίας από την τέλεσή του. Με υποβοηθούμενους τους αποφυλακισμένους στην επάνοδό τους στην κοινωνία και μόνο μπορεί το σωφρονιστικό
σύστημα να αποβεί αποτελεσματικό. Γι’ αυτό, άλλωστε, η μετασωφρονιστική μέριμνα και η κοινωνική επανένταξη κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στο
«Στρατηγικό σχέδιο για το σωφρονιστικό σύστημα 2018-2020» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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Απονομή Βραβείων ΕΠΑΝΟΔΟΥ

Π

ριν από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου έγινε για πρώτη φορά
η βράβευση των καλύτερων παραδειγμάτων στην πορεία για την κοινωνική επανένταξη και των καλύτερων επιστημονικών μελετών της τελευταίας διετίας για θέματα κοινωνικής επανένταξης. Τα μεν πρώτα βραβεία
απονεμήθηκαν από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα. Ξένη Δημητρίου
τα δε δεύτερα από τον Πρόεδρο των ΕΛΠΕ ομότιμο καθηγητή κ. Σ. Τσοτσορό.
Βραβείο για την καλύτερη επιστημονική μελέτη απονεμήθηκε στους:
1. Καλλιόπη Ορφανάκη
2. Λερό Κωνσταντίνο
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 1ης Συνεδρίας
«Η Κοινωνική Επανένταξη ως Συστατικό
Στοιχείο της Σωφρονιστικής Πολιτικής»

praktika synedriou epanodou.indd 21

11/12/2018 2:57:13 μμ

praktika synedriou epanodou.indd 22

11/12/2018 2:57:13 μμ

Η Εισαγγελία

της στην

Μ

Αρείου Πάγου και η Συμβολή
Κοινωνική Επανένταξη1

του

Ξένη Δημητρίου, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

ια φορά και έναν καιρό ήταν τα κάτεργα.
Πριν το 2017, μια φορά και έναν καιρό ήταν η Βαστίλη. Μια φορά
και έναν καιρό ήταν ένα υγρό και μουχλιασμένο κελί κάτω από την γη για
τον Κολοκοτρώνη. Τρομάζουμε με αυτά τα παραμύθια. Τα παραμύθια που
οι κρατούμενοι φορούσαν ριγέ στολή και ήταν δεμένοι με αλυσίδα με μια
σιδερένια μπάλα για να μην δραπετεύσουν.
Το 2500 και μετά (...) οι απώτεροι απόγονοί μας θα λένε: «Μια φορά
και έναν καιρό στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική ήταν κάποιες απαράδεκτες φυλακές με απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής, με διαφθορά, με βία,
με γιγαντωμένο το χάσμα μεταξύ κοινωνίας και κράτησης, με συνωστισμό.
Κάποιες φυλακές μέσα στις οποίες είχαν τα κέντρα διεύθυνσής τους τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις». Και δεν θα το πιστεύουν το παραμύθι αυτό τα δεκαπεντασσέγγονά μας. Αν κάποια από αυτά, ανακαλύψουν
στο internet τη δημόσια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της κάθε μορφής απάνθρωπη ή ταπεινωτικής
μεταχείρισης και τιμωρίας στις 15/3/2011 για τις Ελληνικές Φυλακές, θα
κουνήσουν το κεφάλι τους και θα απορούν με την απανθρωπιά μας.
1983-1990, ΣΚΑ (Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κορυδαλλού).
Κρατούμενοι μέσα σε αυτό ανήλικοι από 12-21 ετών. Στα ίδια κελιά, στους
ίδιους θαλάμους. Κελιά με τουαλέτες συνεχόμενες με αυτά, χωρίς παραβάν.
Πλήθος ανηλίκων κρατούμενων, ο ένας πάνω στον άλλον. Έχει μια τεράστια τραπεζαρία που τρώνε όλοι μαζί οι ανήλικοι και έχει και παράθυρα η
φυλακή αυτή. Οι μικροί κρατούμενοι απροστάτευτοι.

Η παρούσα ομιλία προέρχεται από απομαγνητοφώνηση οπτικοακουστικού υλικού.
Ο ρέων λόγος κυριαρχεί στην αποτύπωση της ομιλίας.
1
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Το ίδιο χρονικό διάστημα, Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κασσαβέτειας. Έχει ατομικά κελιά για ένα ή δυο άτομα. Συμβατό με τα τότε
πρότυπα της Ευρώπης -και τα τωρινά, θα έλεγα- για Κράτηση Ανηλίκων.
Κάποια στιγμή, σε κάποια επίσκεψή μας βλέπουμε να γκρεμίζουν τα ατομικά κελιά και να φτιάχνουν μεγάλους θαλάμους.
Ίδρυμα Αγωγής Βόλου, Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Πειραιά για παιδιά 6
(συμπληρωμένα) - 12 ετών, Ίδρυμα Αγωγής Κορυδαλλού για ανήλικα αγόρια
12-21, Ίδρυμα Αγωγής Παπάγου για ανήλικα κορίτσια 12-21 ετών. Προσπαθήσαμε αργότερα και έκλεισαν όλα τα Ιδρύματα Αγωγής εκτός από του Βόλου. Όπως το γνωρίσαμε (το Ίδρυμα Αγωγής), το 2015, κουνήσαμε το κεφάλι
και αναρωτηθήκαμε γιατί να μην το έχουμε κλείσει και αυτό. Προσπαθήσαμε
για την μεταφορά του ΣΚΑ Κορυδαλλού στις πρώτες Στρατιωτικές Φυλακές
Αυλώνα. Έγινε. Όχι όμως όπως η Επιτροπή μας το ήθελε. Ένα κατάστημα
Κράτησης μέσα στην Φύση, που θα μπορούσαν τα κελιά του αν είχαν παράθυρα, να έχουν αυτοί οι νέοι που κρατούνταν εκεί ένα όμορφο πράσινο και
γαλάζιο ορίζοντα, που θα τους απάλυνε την κράτηση και θα τους έκανε να
ονειρεύονται. Αντί για παράθυρα, έχουν ψηλούς φεγγίτες, όπως στο Νταχάου. Τα κελιά του Αυλώνα είναι ακριβώς, όπως του Νταχάου. Δεν υπάρχει
κουζίνα για να τρώνε όλοι μαζί ή τουλάχιστον χωρισμένοι σε ομάδες και
γνωρίζουμε πόσο θεραπευτικό είναι το φαγητό γύρω από το τραπέζι.
Έγιναν στον χώρο των φυλακών πράγματα με βήματα χελώνας. Έχουμε αργήσει. Για ένα καλύτερο, όμως μέλλον στις φυλακές μας ποτέ δεν
είναι αργά. Σήμερα έχουμε στην Ελλάδα ανθρώπους ευαισθητοποιημένους
και εκπαιδευμένους που πιστεύουμε πως μπορούν να αλλάξουν τον ρου,
γιατί βλέπετε πως υπάρχουν και αυτά τα δεκαπεντασέγγονα μας (γέλια)
που θα είμαστε περήφανοι αν πουν «πως οι προπαππούδες μας και οι γιαγιάδες μας έκαναν θαύμα».
Όπως όλοι γνωρίζουμε, ένας από τους στόχους της Σωφρονιστικής Πολιτικής είναι η επανένταξη. Η επανένταξη, όμως, αρχίζει από την πρώτη
μέρα που ο κρατούμενος θα πατήσει το πόδι του στη Φυλακή. Η τελευταία
πρέπει να είναι πρότυπο ενός τρόπου ζωής που οι κρατούμενοι, συνήθως
δεν έχουν βιώσει στον έξω κόσμο. Πρέπει να έχει οργάνωση, να αποπνέει
εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη στον κρατούμενο. Ο τελευταίος να βλέπει ανθρώπους που δεν θα τον ταπεινώνουν, δεν θα τον ειρωνεύονται, όπως έχει
συνηθίσει να του φέρονται μέχρι εκείνη την στιγμή. Θέλει φροντίδα, θέλει
ασφάλεια. Εκείνος θέλει ασφάλεια, όχι εμείς από εκείνον ή όχι μόνο εμείς
από εκείνο. Για να φτάσει να εγκληματήσει έχει ο ίδιος πληγές, βαθιές πληγές στο σώμα και την ψυχή.
Για να μην πάρω τα κομμάτια των άλλων συναδέλφων θα μιλήσω λίγο
μόνο για την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τι προσπαθεί να κάνει. Τι κάνει
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και τι προσπαθεί να κάνει στο μέλλον. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν
γεννήθηκε έτσι. Γεννήθηκε πολλά χρόνια πιο νωρίς από κάποια Εισαγγελία
Πρωτοδικών, μετά κάποια Εισαγγελία Εφετών και μετά έγινε και Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πάντα, οι επισκέψεις στα Καταστήματα Κράτησης
από μεριά μας και από μεριά πολλών συναδέλφων μας, είναι κάτι που το
είχαμε αποφασίσει από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο Σώμα. Πολύ
μικροί στην ιεραρχία, υπήρχαν φωτισμένοι άνθρωποι. Θυμάμαι με πολλή
αγάπη την Μαρία Βασιλάκη που έγινε Αρεοπαγίτης και πέρσι συνταξιοδοτήθηκε, η οποία ήταν μαζί μας κάθε βδομάδα, ποτέ δεν έλειπε από εκείνο το
ΣΚΑ Κορυδαλλού που σας είπα. Όπου μέσα σε αυτή τη μεγάλη κουζίνα που
είχαν για να τρώμε, μαζευόμαστε και μάλιστα χωρίς κανέναν σωφρονιστικό υπάλληλο, χωρίς κανέναν Διευθυντή, μόνο με τα παιδιά. Τα παιδιά που
εμείς τα είχαμε δικάσει και εμείς τους είχαμε επιβάλει τον ποινικό σωφρονισμό στα περισσότερα τουλάχιστον, καθόμασταν και συζητούσαμε για την
πορεία τους, το μέλλον τους, το πώς πάνε, για το τι πρέπει να κάνουν από
εκεί και πέρα.
Στη συνέχεια, επίσης, με ομάδα εμπνευσμένων συναδέλφων βρεθήκαμε σε όλες τις φυλακές, όχι μόνο των ανηλίκων και των ενηλίκων και
προσπαθήσαμε εκεί από το πιο μικρό πράγμα που ήταν μια ελεημοσύνη με
πράγματα και τρόφιμα μέχρι άλλα πράγματα, να βοηθήσουμε και να απαλύνουμε τον τρόπο και τις συνθήκες κράτησης τους. Πιο συστηματικά, όμως,
τα τελευταία χρόνια και όχι τυχαία, βρήκαμε στο Υπουργείο μας ανοιχτά
αυτιά. Βρήκαμε ανοιχτές καρδιές και μπορέσαμε και εμείς να μπούμε καλύτερα και πιο ουσιαστικά και να έχουμε έναν ρόλο μέσα στις φυλακές.
Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, αν κοιτάξει τα επιτεύγματα που έγιναν
μέσα στις φυλακές.
Βρήκαμε όμως πολλές δυσκολίες, όπως πιστεύω ότι βρίσκει και η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής. Είπαμε αυτό που είχαμε πει,
ήδη από το 1983, ότι οι ανοιχτές φυλακές προς τους έξω (....) Είδαμε λοιπόν
ότι φυλακές που χτίστηκαν τα 20 τελευταία χρόνια ή και τα 10 τελευταία
χρόνια είναι στο πουθενά. Είδαμε φυλακές Γρεβενών στο πουθενά, φυλακές
Δομοκού στο πουθενά, φυλακές στο Μαλανδρίνο στο πουθενά που δεν μπορεί και να θέλει κάποιος φορέας και να θέλει ο Δικηγορικός Σύλλογος της
περιοχής και να θέλουν οι Δικαστές μας (....) Είναι πολύ μακρινό το ταξίδι
για να φτάσουν μέχρι εκεί. Είναι πραγματικά στο πουθενά. Δεν ξέρω ποιος
είχε αυτή την φαεινή ιδέα να διώξει τόσο μακριά τις φυλακές. Δεν ξέρω αν
αυτό το σχέδιο θυμίζει ή όχι Σιβηρία, φυλακές στη Σιβηρία που τους είχαν
πραγματικά απομονωμένους γιατί έτσι τους ήθελαν ή σε άλλα μέρη ώστε
να υπάρχει πρόσβαση. Πρόσφατα στις φυλακές Δομοκού, οι άνθρωποι είπαν
ότι πρόκειται για μια φτωχή φυλακή. Φτωχή με ποια έννοια; Ότι οι άνθρω-
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ποι είναι φτωχοί, δεν έχουν τα απαραίτητα. Δεν έχουν το τσιγάρο τους,
το ξυραφάκι να ξυριστούν ή την οδοντόπαστα να πλύνουν τα δόντια τους.
Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι προσπαθούν μέσω του Διευθυντή τους να προσελκύσουν από την κοινότητα, από την Λαμία ή από την Καρδίτσα κόσμο.
Δεν είναι εφικτό. Ούτε από την Εκκλησία δεν είναι εφικτό να πάνε εκεί. Δεν
έχουν ιερέα, που τον θέλουν ή να παίξουν ποδόσφαιρο με μια ποδοσφαιρική
ομάδα που έχουν κάνει οι κρατούμενοι και που θα μπορούσαν και θα ήθελαν
να πάνε. Δεν είναι εύκολο να διανύσουν χιλιόμετρα μέσα από χιόνια ή μέσα
από κακοκαιρίες ανεβαίνοντας το βουνό του Δομοκού και να ξανακατεβούν,
να φτάσουν στη φυλακή. Το ίδιο και στα Γρεβενά, οι άνθρωποι που πάνε να
τους επισκεφτούν πρέπει να βαδίσουν περίπου 2 χιλιόμετρα με τα πόδια
από την κεντρική αρτηρία. Υπάρχουν, λοιπόν, δυσκολίες αντικειμενικές και
έχουν ένα όνειρα έξω τα παιδιά. Αν είχαν παράθυρα, ας είχαν κάγκελα (....)
Έρχονται τόσα προγράμματα στον Αυλώνα που ούτε στις καλύτερες φυλακές Ανηλίκων της Ευρώπης. Είμαστε πραγματικά πρότυπο πιστεύω εκεί και
είμαστε όλοι περήφανοι για το έργο που γίνεται εκεί.
Η Εισαγγελία τώρα τι κάνει; Τα παιδιά σκεφτείτε ότι πρέπει να μείνουν
χρόνια μέσα χωρίς να βγαίνουν έξω, ούτε άδειες ούτε τίποτα. Σε αυτά τα
παιδιά, λοιπόν, δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούν το ΟΑΚΑ και να παρακολουθήσουν αγώνες μπάσκετ δυο φορές, δόθηκε η ευκαιρία να πάνε σε
μουσεία της περιοχής, σε στάδιο αρχαίο της περιοχής και να κάνουν αγώνες και να τα στεφανώσουμε. Να βρεθούν στις Μυκήνες σε εργαστήριο αγγειοπλαστικής και να είναι ένα πρωινό ολόκληρο εκεί και να μάθουν να
φτιάχνουν τον πυλό, όλη τη διαδικασία που έχει και να πάρουν μετά και
τα αντικείμενα που είχαν φτιάξει μαζί τους. Βρέθηκαν σε θέατρο, βρέθηκαν
στο Πλανητάριο, βρέθηκαν στην Βουλή όπου μας υποδέχτηκαν (.....)
(....) να τα δεξιώνονται μετά σε ταβέρνα της περιοχής έχοντας φτιάξει
μενού ειδικά για τα παιδιά, αγαπημένο μενού των παιδιών και αυτά τα
παιδιά να τα χειροκροτούμε. Αυτά όλα, δεν ήταν καθόλου απλά παρότι η
Εισαγγελέας της Κορίνθου, ήταν ήδη μια ευαισθητοποιημένη Εισαγγελέας
από την Αθήνα και από παλιότερα γιατί είχε υπάρξει Εισαγγελέας στην
μεγαλύτερη Εισαγγελία Ανηλίκων της χώρας, των Αθηνών. Παρ΄ όλα αυτά
δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε να πείσεις πάρα πολλούς ανθρώπους για να γίνουν όλα αυτά και προπαντός να βγουν τα παιδιά εκτός της Κορίνθου που
ήθελαν άλλη φύλαξη και άλλες διαδικασίες μετακίνησής τους. Εκεί λοιπόν
προσπαθήσαμε με διαλέξεις επί διαλέξεων να πείσουμε τους ανθρώπους
που θα υλοποιούσαν αυτά τα πράγματα: τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, υπαλλήλους που θα επέτρεπαν αυτή την έξοδο, τους σπουδαστές της
Σχολής Δικαστών και Εισαγγελέων να γνωρίσουν από κοντά τους εξαρτημένους κρατούμενους και να βγάλουν μετά τα συμπεράσματά τους και
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να έχουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις από αυτούς τους χώρους όντας
ακόμα σπουδαστές πριν μπουν στο σύστημα μέσα. Μια μέρα ήμασταν όλοι
μαζί, σπουδαστές από τη Σχολή και κρατούμενοι εξαρτημένοι, σε μια συνάντηση. Κάποια στιγμή οι κρατούμενοι εξαρτημένοι, όπως σας είναι γνωστό,
αγκαλιάστηκαν, είπαν τα ονόματα τους, έκαναν έναν κύκλο στο χώρο που
ήμασταν και είπαν με μια κραυγή ότι: «Είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανοί και
συνεχίζουμε». Τότε και εμείς αυθόρμητα με τα παιδιά της Σχολής αγκαλιαστήκαμε και εμείς και είπαμε τα ονόματά μας και φωνάξαμε όλοι μαζί
«Είμαστε εισαγγελείς και είμαστε εδώ».
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Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
εισήγηση στηρίχθηκε στα παρακάτω δημοσιευμένα κείμενα του ομιλητή.
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Το Πρόβλημα της Υποτροπής Νεαρών
Αποφυλακισμένων στην Ελλάδα1
Πορίσματα Επαναληπτικής (Follow-Up) Έρευνας
Εργαστηρίου Ποινικών
Εγκληματολογικών Ερευνών (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
του

και

Νέστωρ Ε. Κουράκης, Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας
Παν/μίου Αθηνών, Προέδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας
1. Η εισήγηση επικεντρώνεται στα πορίσματα έρευνας που διενεργήθηκε σε σχέση με νεαρούς αποφυλακισμένους Ελληνικών φυλακών από τον
Μάιο του 1999 έως τον Ιούνιο 2000, με φορέα το Εργαστήριο Ποινικών και
Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η σημασία των
πορισμάτων αυτής της έρευνας συνεχίζει να είναι και σήμερα ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς τα προβλήματα των εν λόγω νεαρών παρουσιάζουν μια διαχρονική εμβέλεια και δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπισθεί επαρκώς όλα αυτά
τα τελευταία χρόνια, παρά τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες των κρατικών
αρχών. Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, τα διαχρονικά αυτά προβλήματα
αφορούν ιδίως το ότι οι νεαροί αποφυλακιζόμενοι, έχοντας ήδη αποκτήσει
ή ενισχύσει μέσα στη φυλακή μια τάση προς την οκνηρία, την ιδρυματοποίηση, τη μη πειθάρχησή τους σε κοινωνικούς κανόνες και την εξάρτησή τους
από τις ουσίες, αλλά και στερούμενοι, από την άλλη πλευρά, μιας επαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης, συναντούν, μετά την έξοδό τους από τη
φυλακή, σχεδόν ανυπέρβλητες δυσκολίες να ορθοποδήσουν επαγγελματικά (πρόσθετα προβλήματα η καχυποψία της κοινωνίας και ο στιγματισμός
τους λόγω φυλακής), με μόνη τελικά δυνατότητα στήριξής τους από την
1

Κείμενο Εισήγησης που παρουσιάσθηκε και συζητήθηκε στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο
της «Επανόδου» (Αθήνα, 18.12.2017). Εκτενέστερη παράθεση των ερευνητικών πορισμάτων γίνεται εις: Ευγ. Σταθουλοπούλου/ Φωτ. Μηλιώνη/ Ν. Κουράκη, «Νεαροί
κρατούμενοι μετά την αποφυλάκισή τους», Ποινικός Λόγος, 2004, σ.σ. 2895-2912.
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οικογένεια –όπου αυτή υπάρχει– και τους λεγόμενους «δικούς τους ανθρώπους», καθώς και (κατά την τελευταία δεκαετία) από την «Επάνοδο», η
οποία άλλωστε διοργανώνει σήμερα και το επιτυχημένο αυτό Συνέδριο (για
τις πρώτες δράσεις της «Επανόδου» προς στήριξη των αποφυλακισμένων,
βλ. π.χ. τη μελέτη μου «Αποφυλακισμένοι και “Επάνοδος”», καθώς και την
«Έκθεση Πεπραγμένων της “Επανόδου” για το 2009», στον συλλογικό τόμο
Κοινωνία, Έγκλημα, Εθελοντισμός, με επιμ. Ευδοξίας Φασούλα και Φωτεινής Μηλιώνη, εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 2011, σ.σ. 273-276 και 531-607, όπου
και πλούσιο υλικό για προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα προς την
κατεύθυνση της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων).
Η έρευνα χαρακτηρίζεται ως επαναληπτική (follow-up) διότι ως βασικό
στόχο είχε να διαπιστώσει πρώτον, τι απέγιναν οι Έλληνες ανήλικοι κρατούμενοι από τους οποίους είχαν ληφθεί συνεντεύξεις κατά την προγενέστερη φάση της έρευνας (1993) στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας, και δεύτερον, τι επιπτώσεις είχε αργότερα στη ζωή
τους ο εγκλεισμός σε φυλακή.
Στην έρευνα συμμετείχαν ως ερευνητές, για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, 30 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Νομικής Σχολής
Αθηνών2, με επιστημονικό υπεύθυνο τον υπογράφοντα και συντονίστρια
την Εγκληματολόγο και μετέπειτα Διευθύντρια της «Επανόδου» κα. Φωτεινή Μηλιώνη. Στους νεαρούς ερευνητές δόθηκε οικονομική ενίσχυση από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Για τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι ερωτηματολογίων
ημιδομημένης συνέντευξης, ένα με 31 ερωτήσεις για όσους νεαρούς εντοπίσθηκαν εκτός φυλακής («μη έγκλειστοι») και ένα με 29 ερωτήσεις για
όσους βρέθηκαν να κρατούνται («έγκλειστοι»).
Από τους 156 ανήλικους κρατουμένους που είχαν εξετασθεί στις Φυλακές Ανηλίκων το 1993, κατέστη δυνατόν, μετά από επίπονες προσπάθειες,
να εντοπισθούν εκ νέου οι 113. Οι 50 βρέθηκαν και πάλι στις φυλακές (μόνον ένας, όμως, εξέτιε ποινή που του είχε επιβληθεί από το 1993), άλλοι 53
εκτός φυλακής, ενώ για 10 ακόμη νεαρούς διαπιστώθηκε ότι είτε δεν βρίσκονταν πλέον στη ζωή (5), σύμφωνα με δήλωση των συγγενών τους, είτε
Αδαμοπούλου Αγάπη, Αυγέρη Θεοδώρα, Κατσίγιαννη Βασιλική, Κικιλή Σοφία, Κούβελος Γιάννης, Κουλούρης Νίκος, Λάπα Εφη, Λυμπέρης Βασίλης, Μήτσης Γιώργος,
Ντούρα Φωτεινή, Ξουρή Ευδοξία, Παναγοπούλου Φερενίκη, Παπαγεωργίου Αναστασία, Παπαγεωργίου Χαρά, Παπαευστρατίου Αθηνά-Αναστασία, Παπαϊωάννου Χρήστος, Παπαπαναγιώτου Χριστίνα, Πατάκας Σταμάτης, Πατουλιώτης Παναγιώτης,
Πετροπούλου Ελένη-Αντιγόνη, Σιώχου Βασιλική, Σόμπολου Ανθή, Σταθοπούλου
Αναστασία, Σφενδυλάκης Γιάννης, Ταταράκης Μάνος, Τσίχλη Δάφνη, Τσουμάνης
Νίκος, Φερετζάκης Γιώργος, Χατζηλογίου Σοφία και Χιόνης Διονύσης.
2
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νοσηλεύονταν σε ψυχιατρείο (1), είτε κατοικούσαν στο εξωτερικό (1), είτε
αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα (3).
2. Κυριότερο ερευνητικό πόρισμα: Από το 1993 και έως το 1999-2000,
δηλ. σε διάστημα 6-7 ετών, μόνον ο ένας στους πέντε πρώην κρατούμενους
ανηλίκους που εντοπίσθηκαν εκ νέου (ποσοστό 19,8%) δεν οδηγήθηκε κάποια στιγμή και πάλι στις φυλακές, ούτε και του επιβλήθηκε κάποια ποινή.
Γεγονός, που φαίνεται να επιβεβαιώνει τη βασική υπόθεση της έρευνας, ότι
η διαδικασία βαθμιαίας προσαρμογής αυτών των ανηλίκων στον ιδρυματικό υποπολιτισμό της φυλακής δυσχεραίνει αποφασιστικά ή και καθιστά
ανέφικτη την κοινωνική τους (επαν)ένταξη μετά την αποφυλάκισή τους.
Και ότι οι περισσότεροι ανήλικοι (ποσοστό άνω του 80%), έχοντας ενστερνισθεί τα πρότυπα αυτού του υποπολιτισμού, οδηγούνται εν συνεχεία στη
διάπραξη νέων αξιόποινων πράξεων.
Ποια είναι όμως τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των εν λόγω νεαρών
και γιατί ακολουθούν οι περισσότεροι απ’ αυτούς, μετά την αποφυλάκισή
τους, μιαν εγκληματική σταδιοδρομία;
3. Ήδη κατά την πρώτη φάση της έρευνας, το 1993 (βλ. Ν. Κουράκη (κ.ά.),
Έρευνα στις Ελληνικές Φυλακές, Α.Ν. Σάκκουλας, σειρά «Ποινικά», αρ. 44,
Αθήνα/Κομοτηνή 1995), είχε διαπιστωθεί ότι οι νεαροί αυτοί, μέσης ηλικίας
τότε περί τα 20 έτη και κυρίως άρρενες, ήσαν παιδιά φτωχά και αμόρφωτα,
με διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις και πρόωρη απομάκρυνσή τους από
το σπίτι και το σχολείο. Συγκεκριμένα, οι γονείς τους σε μεγάλο ποσοστό
ήσαν αγράμματοι (46% έναντι 8% του γενικού πληθυσμού) και, ως επί το
πλείστον, χαμηλής εισοδηματικής κατάστασης (τεχνίτες, βιοτέχνες κ.λπ.).
Επιπλέον, σε ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό (39%) ο ένας τουλάχιστον από τους
φυσικούς γονείς είχε ήδη τότε φύγει από το σπίτι ή και από τη ζωή. Αλλά και
εκεί όπου οι γονείς ζούσαν μαζί, διαπληκτίζονταν μεταξύ τους (35%) και
ξεσπούσαν στα παιδιά τους με άσκοπες σωματικές τιμωρίες (32%). Μέσα
στο έκρυθμο αυτό οικογενειακό πλαίσιο, το σχολείο δεν φάνηκε ικανό να
προσφέρει στον ανήλικο κάποια εναλλακτική δυνατότητα ψυχικής ηρεμίας και κοινωνικοποίησης. Πολλοί ανήλικοι δεν πήγαν έτσι σχεδόν καθόλου
σχολείο (27% αγράμματοι), αλλά και όσοι πήγαν το αποστράφηκαν, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι απ’ αυτούς (56%) να μείνουν στην ίδια τάξη λόγω
απουσιών. Άρχισαν συνακόλουθα να μπαίνουν στη βιοπάλη, κυρίως από τη
μικρή ηλικία των 13 ετών, αλλά χωρίς και πάλι να νιώθουν ευχαριστημένοι
και ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους. Αγκιστρώθηκαν έτσι σε παρέες
όπου κυριαρχούσαν (σε ποσοστό 43% του συνόλου, κατά δήλωση των τότε
ερωτηθέντων) οι «πρεζάκηδες» και οι «χαπάκηδες». Σύντομα άρχισαν όμως
έτσι και οι ίδιοι να εθίζονται στις ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, κατά την
έρευνα παραδέχθηκαν σε ποσοστό 61% ότι είχαν ήδη τότε δοκιμάσει ναρ-
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κωτικά (κυρίως πριν από τον εγκλεισμό τους) και ότι τουλάχιστον το 1/3
από αυτούς (37%) έκαναν «συχνά» χρήση ουσιών, δηλ. ότι είχαν εξάρτηση
από αυτές. Από το σημείο αυτό και έως την πρώτη τους (μικρο)κλοπή για να
επιβιώσουν και να εξασφαλίσουν τη δόση τους, η απόσταση ήταν μικρή και
η πορεία τους προδιαγεγραμμένη. Ήδη στην ευαίσθητη ηλικία των 13 ή 14
ετών σημειώνεται η πρώτη εμπλοκή τους με τη Δικαιοσύνη και ο εγκλεισμός
τους σε ίδρυμα ή σωφρονιστικό κατάστημα για 10-12 μήνες. Ο χρόνος αυτός
ήταν βέβαια αντικειμενικά σύντομος, αλλά αρκετός, από μιαν άλλη σκοπιά,
για να εξοικειωθούν οι ανήλικοι με την έννοια της φυλακής και τον ιδρυματικό υποπολιτισμό της, να διδαχθούν την «τεχνογνωσία του εγκληματείν»
από άλλους εμπειρότερους συγκρατουμένους τους και, τελικά, να εξέλθουν
από τη φυλακή με όλα τα εφόδια για να διαπράξουν όχι πλέον μόνο (μικρο)
κλοπές, αλλά επίσης ληστείες, ανθρωποκτονίες, βιασμούς κ.λπ. Μάλιστα,
ένα από τα βασικότερα πορίσματα σ’ αυτή την πρώτη φάση της έρευνας ήταν
ότι όσοι ανήλικοι κρατούνταν τότε για σοβαρές αξιόποινες πράξεις, με ποινή
στέρηση της ελευθερίας από δύο έτη και πάνω, είχαν ήδη στην συντριπτική
τους πλειονότητα (96,7%) εγκλεισθεί και πρωτύτερα σε σωφρονιστικό κατάστημα. Γεγονός που αποδεικνύει την απόλυτη αναποτελεσματικότητα του
όποιου υποτιθέμενου «σωφρονισμού» στις φυλακές ανηλίκων, αλλά και την
αναπόφευκτη, τις περισσότερες φορές, στροφή των ανηλίκων στο έγκλημα
και την «εγκληματική σταδιοδρομία», ως μόνη πλέον διέξοδο στα αδιέξοδα
της ναρκοθετημένης και ναρκοεξαρτημένης ζωής τους.
4. Με ένα τόσο προβληματικό υπόβαθρο, οι ανήλικοι που συναντήσαμε μετά από 6-7 χρόνια, δηλ. κατά τη δεύτερη φάση της έρευνάς μας (19992000), δεν φάνηκε ότι μπόρεσαν στην πλειονότητά τους να ορθοποδήσουν
και να αποφύγουν την εκ νέου εμπλοκή τους με την ποινική Δικαιοσύνη.
Όπως τονίσθηκε ήδη, μόνον ένας στους πέντε νεαρούς, ηλικίας τότε 26-27
ετών, κατάφερε να μην ξαναπάει φυλακή και να μην του επιβληθεί κάποια
ποινή για διαπραχθέν έγκλημα. Μάλιστα, όσοι βρέθηκαν να κρατούνται
και πάλι στις φυλακές (συνολικά 53) είχαν ΟΛΟΙ εγκλεισθεί κατά μέσο
όρο τουλάχιστον δύο φορές. Κυριότερα αδικήματα για τα οποία κρατούνταν τότε οι έγκλειστοι ήταν η ληστεία (42%) και η κλοπή (32%), δηλ.
αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, κυρίως σε σχέση με απόκτηση της δόσης τους, ενώ σε μικρότερα ποσοστά κρίθηκαν ένοχοι για προμήθεια και
κατοχή ναρκωτικών ουσιών (12%), απλή σωματική βλάβη (8%) αλλά και
ανθρωποκτονία (4%). Οι ίδιοι αυτοί κρατούμενοι παραδέχθηκαν ότι είχαν διαπράξει και αδικήματα για τα οποία δεν συνελήφθησαν ποτέ, πρωτίστως κλοπές (18%), ενώ σε ανάλογες παραδοχές προέβησαν και οι 53
μη έγκλειστοι, κυρίως σε σχέση με μη αποκαλυφθείσες κλοπές (26%) και
απλές σωματικές βλάβες (32%).
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5. Πέρα όμως από την επανειλημμένη εμπλοκή τους με τη Δικαιοσύνη,
αλλά και σε προφανή συνάφεια με την εμπλοκή τους αυτή, οι νεαροί που
συναντήσαμε κατά τη δεύτερη φάση της έρευνάς μας φάνηκαν να είναι ακόμη δέσμιοι της εξάρτησης ή του εθισμού από ναρκωτικές ουσίες. Πράγματι,
από το σύνολο των ουσιαστικών απαντήσεων που μας δόθηκαν προέκυψε
ότι μόλις 27% των ερωτηθέντων δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικά, ενώ
περίπου 37% των ερωτηθέντων παραδέχθηκαν ότι κάνουν «συχνά» χρήση
ναρκωτικών ουσιών (στους εγκλείστους το ποσοστό είναι 43% και στους
μη εγκλείστους 33%). Ενδιαφέρον είναι ότι 19% των ερωτηθέντων θεώρησαν ότι επηρεάστηκαν στο να παίρνουν ναρκωτικά από τον εγκλεισμό
τους στη φυλακή, ενώ μικρά είναι, από την άλλη πλευρά, τα ποσοστά όσων
απευθύνθηκαν σε κάποια θεραπευτική κοινότητα για να απεξαρτηθούν (23%
έγκλειστοι και 17,5% μη έγκλειστοι). Ως «δημοφιλέστερη» ουσία για το 58%
των εγκλείστων (έναντι 27% των μη εγκλείστων) αναδεικνύεται το χασίς,
ενώ ακολουθούν τα σκληρά ναρκωτικά (ηρωίνη και κοκαΐνη) για 54% των
εγκλείστων (έναντι 10%) και τα χάπια που παρέχονται με ειδική συνταγή
γιατρού (36% για τους εγκλείστους, έναντι 17 % των μη εγκλείστων). Παρά
ταύτα, οι νεαροί στην πλειονότητά τους πιστεύουν ότι «δεν πρέπει να παίρνει κανείς ναρκωτικά» (67% των εγκλείστων και 73% των μη εγκλείστων),
αλλά τούτο, βέβαια, μόνο σε επίπεδο ρητορικών διακηρύξεων. Αντίθετα, σε
πρακτικό επίπεδο η εμπλοκή με τα ναρκωτικά και η συνακόλουθη εγκληματικότητα φαίνεται να είναι καθοριστική για τους νεαρούς αποφυλακιζόμενους. Όπως μας δήλωσε κάποιος από τους ερωτηθέντες «τα ναρκωτικά
είναι υπεύθυνα για την αλλαγή της συμπεριφοράς, για τα εγκλήματα και τα
αδικήματα που διέπραξα (...) και που διαπράττονται από τους νέους».
6. Μια τρίτη πτυχή στη ζωή των νεαρών, πέρα από την εμπλοκή με τη
Δικαιοσύνη και τα ναρκωτικά, είναι οι δυνατότητες που έχουν για επαγγελματική απασχόληση και αποκατάσταση. Και εδώ τα προβλήματα εμφανίζονται ανυπέρβλητα. Πέρα από την ελλιπή επαγγελματική επιμόρφωση
και εξειδίκευση, που προϋπήρχε ήδη κατά την εφηβική τους ηλικία και που
ασφαλώς δεν βελτιώθηκε με τα λιγοστά προγράμματα επιμόρφωσης των
φυλακών, η εξεύρεση εργασίας των νεαρών δυσχεραίνεται αποφασιστικά
και από ορισμένους άλλους, τρεις συγκεκριμένα, παράγοντες:
Εν πρώτοις, η φυλακή έχει στην προσωπικότητά τους αποδομητικές
επιπτώσεις, με την έννοια ότι τους καθιστά οκνηρούς. Αν μάλιστα σε αυτό
προσθέσει κανείς και την αποδόμηση που επέρχεται λόγω της εξάρτησης
από τις ναρκωτικές ουσίες, εύκολα γίνεται αντιληπτή η δυσκολία ν’ ανταποκριθεί ένας τέτοιος νεαρός στις απαιτήσεις ενός επαγγέλματος ή, έστω,
μιας θέσης εργαζομένου.
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Κατά δεύτερον, προβλήματα δημιουργούνται και από την ιδιότητα του
νεαρού ως πρώην κρατουμένου, που ενδεχομένως έχει σχέση με τις ναρκωτικές ουσίες. Η προκατάληψη και ο στιγματισμός αποτρέπουν εδώ τους περισσότερους εργοδότες να προσλάβουν στη δουλειά τους τέτοιους νεαρούς.
Με αποτέλεσμα, οι νεαροί αυτοί να καταφεύγουν και πάλι στα ηρεμιστικά
και στις ναρκωτικές ουσίες.
Τέλος, κατά τρίτο λόγο, ελάχιστη είναι η βοήθεια για εξεύρεση εργασίας και γενικότερη στήριξη που παρέχεται στους νεαρούς αποφυλακιζόμενους από τους αρμόδιους φορείς. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι
φορείς αυτοί δεν τηρούν αρχείο, ούτε και προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια
στους νεαρούς. Από επαφή που είχε η ερευνητική μας ομάδα με 24 φορείς
δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα και με 14 πιστοποιημένες δομές αμιγούς
επαγγελματικής αποκατάστασης (ΚΕΚ) με προγράμματα για ανήλικους παραβάτες, διαπιστώθηκε ότι 7 μόνο τέτοιοι φορείς και δομές μας έδωσαν κάποια στοιχεία για τους νεαρούς που αναζητούσαμε και ότι ελάχιστοι νεαροί
του αρχικού μας δείγματος (συνολικά 14 περιπτώσεις) ζήτησαν από αυτούς
και έτυχαν κάποιας βοήθειας, κυρίως χρηματικής. Εξάλλου, οι θέσεις εργασίας, που προκηρύσσονται από τον ΟΑΕΔ και που είναι επιδοτούμενες, δεν
επαρκούν να καλύψουν το πρόβλημα της ανεργίας αυτών των νεαρών, αφού
συνήθως αφορούν «κοινωνικά αποκλεισμένους», «αποφυλακισμένους»,
«πρώην χρήστες» κ.λπ., δηλ. στερεότυπες κατηγορίες που, ήδη με το όνομά
τους, διαιωνίζουν το πρόβλημα του στιγματισμού και, άρα, της εξεύρεσης
εργασίας. Συνακόλουθα, δεν προκαλεί απορία το γεγονός ότι μόλις το 15%
των ερωτηθέντων έτυχε συνδρομής από τον ΟΑΕΔ.
Εν όψει των ανωτέρω προβλημάτων, οι νεαροί ακόμη και όταν βρίσκουν
κάποια πλήρη εργασιακή απασχόληση (40% οι έγκλειστοι και 30% οι μη
έγκλειστοι), θεωρούν ότι αυτή δεν τους ικανοποιεί, καθώς τα χρήματα που
κερδίζουν μέσω αυτής δεν επαρκούν για τις βιοτικές τους ανάγκες (61% οι
έγκλειστοι και 58,5% οι μη έγκλειστοι). Άλλωστε, το είδος επαγγέλματος
στο οποίο καταφέρνουν οι νεαροί ν’ απασχοληθούν είναι συνήθως χαμηλής
εισοδηματικής εμβέλειας: βιοτέχνες, τεχνίτες, μικροέμποροι, εργάτες ή αυτοκινητιστές (42% για τους εγκλείστους και 30% για τους μη εγκλείστους).
Σε κάθε περίπτωση, η επίτευξη μιας απασχόλησης για τους νεαρούς φαίνεται ρεαλιστική μόνον όταν υπάρχει προσφορά εργασίας για ανειδίκευτους ή
όταν είναι εξασφαλισμένη κάποια επιχειρησιακή υποδομή στο πλαίσιο της
οικογένειας του νεαρού.
7. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι και γενικότερα η οικογένεια των
νεαρών θεωρείται από αυτούς αλλά και αποτελεί πράγματι τον σημαντικότερο συμπαραστάτη τους. Πιστεύουν, έτσι, οι νεαροί ότι μπορούν να
βασίζονται πράγματι στην εμπιστοσύνη «των δικών τους ανθρώπων» και
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δη των συγγενών τους (46%), του συζύγου ή συντρόφου (20%) και των
παιδιών τους (6%), ενώ εντυπωσιακό είναι, αντίστροφα, και το ποσοστό
7% των νεαρών που δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κανείς τον οποίον να θεωρούν «δικό τους άνθρωπο».
8. Ως προς τα προβλήματα και τις δυσκολίες που φοβούνται ότι θα
αντιμετωπίσουν οι νεαροί αποφυλακιζόμενοι στο σύνολό τους (έγκλειστοι και μη έγκλειστοι), πρώτη ιεραρχικά έρχεται η ανεύρεση εργασίας
(39%) και ακολουθούν οι οικονομικές δυσκολίες (32%) και τα προβλήματα
χρήσης ουσιών (5%). Τα προβλήματα αυτά οδηγούν το 1/5 περίπου των
ερωτηθέντων (20,4%) να αποδέχονται ρητά το ενδεχόμενο της διάπραξης
εκ μέρους τους νέων εγκλημάτων εφόσον βιώσουν ματαίωση των προσπαθειών τους. Οι περισσότεροι βέβαια, περί το 55% των ερωτηθέντων, θεωρούν ότι η βαθύτερή τους επιθυμία είναι να ξεχάσουν τον «εφιάλτη»
τη φυλακής και, σε μικρότερο βαθμό, «να κάνουν μια καινούρια αρχή».
Στην πράξη όμως, όπως προκύπτει από άλλες αντίστοιχες ερωτήσεις και
σημειώθηκε ήδη ανωτέρω, πάνω από τα 4/5 των ερωτηθέντων, δηλ. άνω
του 80%, δεν καταφέρνουν να αποφύγουν την υποτροπή στα επόμενα 6-7
χρόνια μετά την αποφυλάκισή τους.
9. Τι φταίει γι’ αυτό; Όπως συνάγεται από απαντήσεις που μας έδωσαν
οι ερωτηθέντες για τις επιδράσεις που έχει η φυλακή στην προσωπικότητά
τους, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς (34% του συνόλου, και αλλά 77%
των μη εγκλείστων) θεωρούν ότι υιοθέτησαν στη φυλακή κανόνες συμπεριφοράς που τους ακολουθούν ακόμη και σήμερα, όπως, «να κοιτάνε μόνο τον
εαυτό τους», «να μην ενδιαφέρονται για τους άλλους», «να μαθαίνουν πώς
να παρανομούν» και να τηρούν το αξίωμα «βλέπε, άκου, σώπα», γενικότερα, δε, όπως προκύπτει και από τις συζητήσεις μαζί τους, να πειθαρχούν
σε κανόνες μόνο και μόνο επειδή αυτοί τους επιβάλλονται άνωθεν, χωρίς
και να συνειδητοποιούν την αξία της πειθαρχίας. Περαιτέρω, ο εγκλεισμός
φαίνεται ότι αλλοίωσε βαθύτερα την προσωπικότητά τους, αφού όχι μόνο
τους έθισε, όπως επισημάνθηκε ήδη, στην οκνηρία, αλλ’ επιπλέον τους εξοικείωσε βαθμιαία με τον ιδρυματικό υποπολιτισμό της φυλακής, η σκέψη
της οποίας αντί να τους εκφοβίζει, τους φαίνεται να είναι, όπως θα έλεγε
και ο Καβάφης, «μια κάποια λύση». Χαρακτηριστική είναι, εν προκειμένω,
η εξομολόγηση ενός από τους ερωτηθέντες νεαρούς: «Στην κοινωνία των
φυλακών ζούμε καλύτερα. Έξω υπάρχουν οικονομικές, απρόβλεπτες καταστροφές... Έξω είναι πιο επικίνδυνα, μέσα είμαστε πιο ασφαλείς.». Πρόκειται βεβαίως για τη λεγόμενη νοοτροπία της «ιδρυματοποίησης», που τόσο
διεισδυτικά έχει περιγραφεί από τον Goffman στο έργο του Άσυλα (1961 και
ελλην. μτφρ. από τις εκδόσεις Ευρύαλος, 1994).
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10. Τελευταίο ερώτημα: Τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπισθεί η
κατάσταση; Φοβούμαι ότι στους πολυυπότρπους εγκληματίες, όπως οι νεαροί που ξανασυναντήσαμε στη δεύτερη φάση της έρευνάς μας, τα περιθώρια ανάσχεσης της υποτροπής είναι μικρά, λόγω της βαθειάς αλλοίωσης που συντελείται λόγω του εγκλεισμού στην ίδια την προσωπικότητά
τους. Ακόμη όμως και σε τέτοιους πολυυπότροπους εγκληματίες ο εκ νέου
εγκλεισμός τους, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια από την Πολιτεία
για συμπαράστασή τους (κυρίως με προγράμματα και μέτρα επαγγελματικής αποκατάστασης) εντός φυλακής και μετά την αποφυλάκισή τους, μόνο
κακό μπορεί να κάνει στους ίδιους και την κοινωνία, αφού τα τελούμενα
από αυτούς εγκλήματα, έπειτα από κάθε νέα αποφυλάκιση, θα είναι όλο
και βαρύτερα. Μία στήριξη αυτών των ανθρώπων από τη οικογένειά τους ή
και η δημιουργία από αυτούς αυτόνομης οικογένειας, σε συνδυασμό με την
εκμάθηση κάποιας τέχνης, την εξεύρεση εργασίας και την ψυχολογική τους
ενίσχυση από κοινωνικούς λειτουργούς θα μπορούσε ίσως να συντελέσει
αποφασιστικά σε μια καθυστερημένη, έστω, ένταξή τους στην κοινωνία.
Περισσότερες δυνατότητες επιτυχίας υπάρχουν βέβαια για τους μικρότερης ηλικίας παραβατικούς ανηλίκους, εκεί όπου το δένδρο δεν έχει ακόμη
«στραβώσει». Ήδη σε μια πολύ σημαντική Έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήματος
της Χώρας (Αθήνα, Ιούλιος 1994 - βλ. το κείμενό της εις: Ν. Κουράκη (κ.ά.),
Έρευνα στις Ελληνικές Φυλακές, ό.π., 1995, σελ. 263 επ., ιδίως σελ. 308
επ. και αρ. 50) είχε τονισθεί η ανάγκη «να εισαχθούν νέες μορφές ποινικών
κυρώσεων διακρινόμενες από περισσότερη φαντασία και προσαρμοσμένες
στην ψυχολογία του συγκεκριμένου έφηβου παραβάτη», ενώ είχε επισημανθεί και η ανάγκη «να επιδειχθεί προσοχή στο μεγάλο θέμα του ποιους ανηλίκους προφυλακίζουν οι αρμόδιες αρχές, δεδομένου ότι η νομοθεσία μας
(...) επιτρέπει τούτο μόνο εάν η πράξη που φέρεται ότι τέλεσε ο ανήλικος
τιμωρείται με ποινή κάθειρξης άνω των 10 ετών». Ήδη, όπως είναι γνωστό,
υπάρχει από το τέλος του 2003 μια νέα νομοθεσία περί ανηλίκων, με την
οποία εισήχθη σειρά ολόκληρη εξωιδρυματικών αναμορφωτικών μέτρων
για παραβατικούς ανηλίκους, όπως η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας
του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, η κοινωφελής εργασία και η συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη και θύματος για έκφραση συγγνώμης και
εν γένει για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης (ά. 122§1 περ.
γ’, ε’ και ζ’ ΠΚ). Επίσης δόθηκε στις εισαγγελικές αρχές η δυνατότητα να
απέχουν από ποινική δίωξη ανηλίκου αν κρίνουν, υπό προϋποθέσεις, ότι
η άσκησή της δεν είναι αναγκαία για να συγκρατηθεί ο ανήλικος από την
τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων (ά. 45Α ΚΠΔ). Πρέπει μάλιστα να ομολογηθεί ότι ήδη πριν από τη θέσπιση αυτής της νέας νομοθεσίας αλλά και
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τώρα, ακόμη περισσότερο, τα ελληνικά Δικαστήρια ήσαν και είναι ιδιαίτερα φειδωλά στο να εγκλείουν ανηλίκους σε φυλακές ή ιδρύματα (π.χ. ποσοστό 10% το 2003/2004), προφανώς τελώντας εν γνώσει των ολέθριων
συνεπειών που έχει ο εγκλεισμός στην περαιτέρω εξέλιξη ενός παρατατικού
ανηλίκου. Επομένως, με τη νέα νομοθεσία οι εφαρμοστές του δικαίου μας,
σε συνεργασία και με τους Επιμελητές Ανηλίκων, έχουν πλέον μια μεγάλη
«γκάμα» εξωιδρυματικών αναμορφωτικών μέτρων (ένδεκα συνολικά), ώστε
όχι μόνο να ανακόψουν με ήπιο τρόπο την εγκληματική σταδιοδρομία ενός
εκκολαπτόμενου παραβατικού ανηλίκου, αλλά και να επιτύχουν τη έγκαιρη
(επαν)ένταξή του στον κοινωνικό κορμό. Δεν μένει παρά να αξιοποιήσουν
αυτές τις δυνατότητες κατά το δυνατόν περισσότερο, προς το συμφέρον
των ανηλίκων και της κοινωνίας μας.
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Υποτροπή Αποφυλακισμένων στην Ελλάδα:
Ερευνητικές Προτάσεις με Βάση την Αξιολόγηση
των Δ ιαθέσιμων Π ηγών π ληροφόρησης σ χετικά
με το φ αινόμενο
Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας
Παντείου Πανεπιστημίου (Επιστ. Υπεύθυνη)
Ελένη Κοντοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Μάρθα Λεμπέση, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας, ΕΚΠΑ
Κώστας Πανάγος, Δρ. Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ι. Εισαγωγη

Σ

ύμφωνα με τις σχετικές θεωρίες περί της ποινής, ο εγκλεισμός ενός
δράστη σε κατάστημα κράτησης –όπως και κάθε ποινική κύρωση– στοχεύει στη γενική και ειδική πρόληψη (Κουράκης, 2009: 9-10). Με τον τελευταίο όρο νοείται η «συγκράτηση του ατόμου που ήδη εγκλημάτησε από
την τέλεση νέων εγκλημάτων στο μέλλον, είτε με την εκφόβισή του, είτε
με τη βελτίωσή του, είτε με την αχρήστευσή του» (Φαρσεδάκης, 2005: 62).
Σε ένα γενικότερο επίπεδο, η υποτροπή αποτελεί ένα βασικό μέτρο για την
αξιολόγηση της επιτυχίας ή αποτυχίας κάθε μέτρου της επίσημης κοινωνικής αντίδρασης απέναντι στο έγκλημα (Ζαραφωνίτου, 2004α: 228). Σε
αυτό το πλαίσιο, η μελέτη των παραγόντων που σχετίζονται με την υποτροπή αποκτά βαρύνουσα σημασία τόσο για την ανάπτυξη αποτελεσματικών
πολιτικών πρόληψης όσο και για το σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών
και δράσεων για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων (United
Nations, 2012: 7).
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης επιχειρείται η αξιολόγηση των
πηγών πληροφόρησης σχετικά με τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υποτροπής αποφυλακισμένων στη χώρα μας. Στο πρώτο μέρος

praktika synedriou epanodou.indd 41

11/12/2018 2:57:14 μμ

42

Χ. Ζαραφωνίτου, Ε. Κοντοπούλου, Μ. Λεμπέση, Κ. Πανάγος

εξετάζεται το πώς εννοιολογείται η υποτροπή με βάση την εθνική νομοθεσία, τις επίσημες εγκληματολογικές στατιστικές και την εγκληματολογική
βιβλιογραφία. Εν συνεχεία, συνοψίζονται τα μεθοδολογικά ζητήματα που
αφορούν την εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου. Το δεύτερο μέρος καταπιάνεται με τη διεθνή ερευνητική εμπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζονται –με βάση την επισκόπηση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας– οι
παράγοντες που συνδέονται με την υποτροπή. Το τρίτο μέρος εστιάζει στην
περίπτωση της Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, παρατίθενται αρχικά τα πορίσματα σχετικών εμπειρικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί στη χώρα μας.
Στη συνέχεια, εξετάζεται επίσης, κατά πόσο τα δεδομένα που τηρούνται
στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», με βάση τα στοιχεία που προσκομίζουν οι ωφελούμενοι, δύνανται να αξιοποιηθούν ως μια
στέρεα βάση για τη μελέτη της υποτροπής αποφυλακισμένων. Στον επίλογο
συμπυκνώνονται τα πρώιμα συμπεράσματα της ερευνητικής διαδρομής και
παρέχονται μελλοντικές κατευθύνσεις για την εμπειρική διερεύνηση του
φαινομένου στη χώρα μας.

Ιι. Εννοιολογικα

και

Μεθοδολογικα Ζητηματα

α) Η εννοιολόγηση της υποτροπής

Η υποτροπή αποτελεί ένα πολύμορφο φαινόμενο, το οποίο δεν ορίζεται με
ενιαίο τρόπο στη νομοθεσία, στην εγκληματολογική βιβλιογραφία και στις
επίσημες εγκληματολογικές στατιστικές. Κοινή συνισταμένη, όμως, όλων
των ορισμών είναι πως προκειμένου να θεωρηθεί ένας δράστης ως υπότροπος, είναι αναγκαίο να έχει τελέσει τουλάχιστον μία αξιόποινη πράξη, να
μεσολαβήσει η επίσημη κοινωνική αντίδραση και εν συνεχεία να διαπράξει
ένα νέο έγκλημα (Maltz, 1984: 64·Farrignton, 2016: 5). Υπό αυτό το πρίσμα, η υποτροπή διαφοροποιείται (τουλάχιστον μερικώς) από το ευρύτερο
φαινόμενο της «επίμονης εγκληματικής δράσης» (criminal persistence), το
οποίο αναφέρεται στην τέλεση διαφόρων εγκληματικών πράξεων από τον
ίδιο δράστη, δίχως όμως να έχει απαραίτητα εντοπισθεί από τις διωκτικές
αρχές (Farrignton, 2016: 5· Πιτσελά, 2013: 73). Πιο συγκεκριμένα:

α) Η νομική έννοια της υποτροπής
α.1) Η υποτροπή με βάση τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα
Στην ποινική νομοθεσία υφίστανται διακριτές προβλέψεις περί υποτροπής
στα διά του δόλου τελούμενα αδικήματα (άρ. 88-99 ΠΚ), στα εγκλήματα
αμέλειας (άρ. 93 ΠΚ) και στα πταίσματα (άρ. 412 ΠΚ). Η κοινή συνισταμένη των ως άνω ρυθμίσεων έγκειται στη δυνατότητα επαύξησης των επιβαλλόμενων ποινών. Με άλλα λόγια, η υποτροπή αποτελεί έναν θεσμό που
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συνεπάγεται την επίταση των επιβαλλόμενων ποινών, εφόσον συντρέχουν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται περιοριστικά στο νόμο. Οι
τελευταίες συνοψίζονται στην προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη και στη
διάπραξη μιας νέας αξιόποινης πράξης εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος (Καϊάφα-Γκμπάντι, 2016: 168 επ.). Ενδεικτικά, στο άρ. 88 ΠΚ
ρυθμίζεται το ζήτημα της υποτροπής στα εγκλήματα δόλου. Σε αυτές τις
περιπτώσεις απαιτούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή πλημμέλημα
από δόλο σε ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των έξι μηνών (δεν αρκεί
η επιβολή χρηματικής ποινής, ενώ σε περίπτωση που η απόφαση αφορά τη
συρροή εγκλημάτων, τότε αυτό που ενδιαφέρει είναι η συνολική ποινή κατά
τους όρους του άρ. 94 ΠΚ),
β) διάπραξη νέου κακουργήματος ή πλημμελήματος με δόλο (είτε ολοκληρωμένου ή σε απόπειρα), για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον τριών μηνών,
γ) τέλεση της ως άνω πράξης εντός δέκα ετών από την ημέρα δημοσίευσης της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (εφόσον η καταδίκη αφορούσε
κακούργημα) ή εντός πέντε ετών (εφόσον η καταδίκη αφορούσε πλημμέλημα). Εν προκειμένω, το βασικό νομικό γεγονός για τον υπολογισμό των
σχετικών προθεσμιών είναι η έκδοση της σχετικής απόφασης (εξ ου και
χρησιμοποιείται ο όρος «δικαστική υποτροπή»). Οι εν λόγω προθεσμίες
δεν διακόπτονται για όσο χρονικό διάστημα ο καταδικασμένος παραμένει
φυγόποινος ή βρίσκεται εντός καταστήματος κράτησης εκτίοντας ποινή.
Μια τέτοια επιλογή θα βασιζόταν στο (βάσιμο) επιχείρημα πως η εξέταση
της υποτροπής ενδείκνυται κατόπιν της απότισης μιας προηγούμενης ποινής και θα είχε νόημα δεδομένου ότι θα συνεπαγόταν πως η τελευταία δεν
άσκησε την αναγκαία επίδραση στον δράστη. Από την άλλη πλευρά, κάτι
τέτοιο θα συνεπαγόταν – όπως έγινε δεκτό κατά την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας με τον ν. 1419/1984 –την επιεικέστερη μεταχείριση του
φυγόποινου (π.χ. συνειδητά ερήμην καταδικασθέντος) σε σχέση με αυτόν
που υποβάλλεται στην εκτέλεση της ποινής του (Καϊάφα-Γκμπάντι, 2016:
168 επ.·Δημητράτος, 2005: 1144).
Περαιτέρω, βασισμένος στο ελληνικό νομικό πλαίσιο περί της υποτροπής, ο Αλεξιάδης (2004: 200-1) επιμερίζει τους υπότροπους δράστες σε δύο
κατηγορίες:
–– Τους απλά υπότροπους: Πρόκειται για δράστες που εμφανίζουν προοπτικές βελτίωσης (βελτιώσιμοι υπότροποι εγκληματίες). Η ποινική
τους μεταχείριση συνίσταται στην επιβολή στερητικών της ελευθερίας
ποινών, επιβαρυμένων μέχρι το ανώτατο όριο που τίθεται στο νόμο
(άρ. 89 ΠΚ),
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–– Τους καθ’ έξη ή κατ’ επάγγελμα υποτρόπους: Πρόκειται για δράστες
που αξιολογείται πως διαθέτουν μια τάση προς την τέλεση αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται στο άρ. 90 ΠΚ, η
τάση αυτή αναδεικνύεται μέσα από την τέλεση ενός κακουργήματος
από τον δράστη, παρά το γεγονός πως διαθέτει ήδη στο ενεργητικό του
τουλάχιστον τρεις καταδίκες για σοβαρά αδικήματα (κακουργήματα ή
εκ δόλου τελούμενα πλημμελήματα που απειλούνται με κάθειρξη). Η
νέα αξιόποινη πράξη συνδυαστικά με το ποινικό του παρελθόν, συνεπάγεται τον χαρακτηρισμό του δράστη ως επικίνδυνου για τη δημόσια
ασφάλεια (άρ. 90 ΠΚ).
α.2) Η υποτροπή με βάση τους ειδικούς ποινικούς νόμους και τον ισχύοντα
Σωφρονιστικό Κώδικα
Διατάξεις που αναφέρονται στην υποτροπή εντοπίζονται σε ειδικούς ποινικούς νόμους. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το άρ. 22 παρ. 2 του ν. 4139/2013
περί εξαρτησιογόνων ουσιών, όπου ορίζεται ως υπότροπος όποιος, χωρίς να
έχει κριθεί ως εξαρτημένος, έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα
διακίνησης ναρκωτικών μέσα στην προηγούμενη δεκαετία (Παρασκευόπουλος, 2014). Ο δε όρος «υποτροπή» απαντά επίσης στον ισχύοντα Σωφρονιστικό Κώδικα (ν. 2776/1999) και, ειδικότερα, στις διατάξεις που αφορούν
την πειθαρχική διαδικασία (άρ. 71 παρ. 8). Σε αυτό το πλαίσιο, ως υπότροπος θεωρείται ο κρατούμενος που τελεί ένα νέο πειθαρχικό παράπτωμα
εντός έξι μηνών (Παπαθανασόπουλος, 2016: 46 επ.).
α.3) Η υποτροπή με βάση την Ελληνική Στατιστική Αρχή
Για τις ανάγκες της τήρησης στατιστικών δεδομένων που αφορούν τη δήλη
εγκληματικότητα και τη λειτουργία του συστήματος απονομής της ποινικής
δικαιοσύνης, η αρμόδια Αρχή δεν χρησιμοποιεί απόλυτα το νομικό (στενό)
ορισμό της υποτροπής. Ειδικότερα, ως υπότροπος λογίζεται όποιος έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα και έχει εκτίσει ποινή για κακούργημα ή πλημμέλημα οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν, δίχως να ενδιαφέρει επίσης εάν η εν λόγω ποινή έχει μετατραπεί ή ανασταλεί. Με άλλα
λόγια, στο πλαίσιο των επίσημων εγκληματολογικών στατιστικών δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η χρονική απόσταση ανάμεσα στις τελεσθείσες αξιόποινες
πράξεις (Αλεξιάδης, 2004: 100).
α.4) Ο εγκληματολογικός ορισμός της υποτροπής
Ευρύτερος των ορισμών όλων είναι αυτός που απαντά στην εγκληματολογική βιβλιογραφία, όπου η υποτροπή νοείται ως η διάπραξη ενός νέου
εγκλήματος από ένα άτομο, κατόπιν οποιασδήποτε ποινικής του μεταχείρισης (Πιτσελά, 2013: 446, υποσ. 446· Αρχιμανδρίτου, 2000: 554, υποσ.
155). Σε αυτό το πλαίσιο, αρκεί η σύλληψη του δράστη από τις διωκτικές
αρχές (Farrington, 2016: 6). Η ευρύτητα των εγκληματολογικών ορισμών
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συνεπάγεται μια σειρά από ευνόητα ζητήματα, που αφορούν την ποσοτική αποτύπωση (μέτρηση) και ποιοτική διερεύνηση του φαινομένου. Για το
λόγο αυτό, ο Farrington (2016:8) έχει επισημάνει την αναγκαιότητα επικέντρωσης των εγκληματολόγων στην αποδεδειγμένη εκ νέου τέλεση μιας
αξιόποινης πράξης (provenre-offence) εντός μιας συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου (π.χ. δύο, πέντε ή παραπάνω χρόνια) κατόπιν της επιβολής ποινικής κύρωσης στον δράστη με δικαστική απόφαση (reconviction). Σε αυτό
το πλαίσιο, ενδείκνυται να μην αρκείται ο ερευνητής στην εκ νέου σύλληψη από την αστυνομία (rearrest), ενώ επίσης εξαιρεί τις καταδικαστικές
αποφάσεις που αφορούν την παραβίαση των όρων με τις οποίους αφέθηκε
ελεύθερος ένας κρατούμενος στο πλαίσιο του θεσμού της δοκιμασίας ή υφ’
όρον απόλυσης (reincarceration).
Σε ένα στενότερο κύκλο δραστών αναφέρεται ο αγγλικός όρος
“recidivism”, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την παράμετρο του
εγκλεισμού σε κατάστημα κράτησης. Ειδικότερα, με τον συγκεκριμένο όρο
δηλώνεται η τέλεση αξιόποινων πράξεων από αποφυλακισμένους μέσα σε
δύο χρόνια κατόπιν της αποφυλάκισής τους (Wilson, 2013: 366). Σε κάθε
περίπτωση, δεν αποκλείεται η εκ νέου τέλεση αξιόποινων πράξεων από
καταδικασμένους δράστες, δίχως όμως η μεταγενέστερη αξιόποινη πράξη
τους να γίνει αντιληπτή από τους φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου
του εγκλήματος. Πρόκειται για μια τυπική εκδοχή της αφανούς υποτροπής,
η οποία δύναται να διερευνηθεί εμπειρικά μέσω ερευνών αυτο-ομολογούμενης ενοχής (Ζαραφωνίτου, 2004α: 44 επ.· Wilson, 2013: 366).
α.5) Η έννοια της υποτροπής σε εμπειρικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί
στην Ελλάδα
Στην ελληνική ερευνητική εμπειρία, η έννοια της υποτροπής έχει συνδεθεί
κυρίως με την παράμετρο του εγκλεισμού των δραστών αξιόποινων πράξεων σε κατάστημα κράτησης. Έτσι, υπότροποι έχουν θεωρηθεί όσοι έχουν
επανέλθει στη φυλακή κατόπιν της πρώτης αποφυλάκισής τους λόγω της
τέλεσης μιας νέας αξιόποινης πράξης στο μετα-σωφρονιστικό στάδιο (εξαιρούνται όσοι τελούν αξιόποινες πράξεις κατά το χρόνο του εγκλεισμού).
Πιο συγκεκριμένα, στην εμπειρική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του ’80, ο αείμνηστος
Δασκαλάκης και οι συνεργάτες του διέκριναν τους υπότροπους κρατούμενους σε τρεις επιμέρους κατηγορίες: 1) τους απλούς υποτρόπους (οι οποίοι
διέθεταν στο ενεργητικό τους δύο φυλακίσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής
που εξέτιαν κατά το χρόνο συλλογής των ερευνητικών δεδομένων), 2) τους
μέσους υποτρόπους (δύο ή τρεις επιπλέον φυλακίσεις) και 3) πολλαπλούς
υποτρόπους (παραπάνω από τέσσερις επιπλέον φυλακίσεις). Μια αντίστοιχη κατάταξη των υποτρόπων υιοθετήθηκε στην έρευνα του Τομέα Ποινικών
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και Εγκληματολογικών Ερευνών του ΑΠΘ, που διεξήχθη από το Νοέμβριο
του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2009 με τη συμμετοχή κρατουμένων σε
πέντε διαφορετικά καταστήματα κράτησης της χώρας (Πιτσελά, 2012: 271
επ.· Γιοβάνογλου, 2012: 378).
Με βάση την παράμετρο του εγκλεισμού έχει επίσης διερευνηθεί το
φαινόμενο της υποτροπής στην επαναληπτική έρευνα (follow-up) του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του ΕΚΠΑ, που
αφορούσε νεαρούς αποφυλακισμένους. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα που
επέλεξαν να απαντήσουν οι ερευνητές αφορούσε το «τι απέγιναν οι Έλληνες ανήλικοι κρατούμενοι από τους οποίους είχαν ληφθεί συνεντεύξεις
κατά την προγενέστερη φάση της έρευνας (1993) στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας» (Κουράκης & Σταθουλοπούλου,
2007:45). Η υποτροπή ταυτίζεται επίσης με τον «επανεγκλεισμό» με βάση
την έρευνα των Κρανιδιώτη & Σπύρου (2010:656) αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και την εγκληματική δράση των παραβατών της νομοθεσίας
περί ναρκωτικών ουσιών.

β) Μεθοδολογικά ζητήματα ως προς τη μέτρηση της υποτροπής

Ο κεντρικός προβληματισμός κάθε μελέτης που αφορά την υποτροπή ακολουθεί ή πρέπει να ακολουθεί δύο κύριες κατευθύνσεις. Η μία αφορά το ερώτημα «τι μελετάμε ως υποτροπή» και η δεύτερη το «πώς τη μελετάμε». Και οι
δύο κατευθύνσεις εμπλέκουν στη διαδρομή τους πλήθος δευτερευόντων ερωτημάτων όπως λ.χ. το «μέγεθος της υποτροπής», τις «διαφοροποιήσεις της
ανάλογα με το είδος του δείγματος (κρατούμενοι, αποφυλακισμένοι κ.ά.)
και το μέγεθος του δείγματος», τις «διαφοροποιήσεις της ανάλογα με την
“selection period” ή την “follow-up period” καθώς, και το «πώς πληροφορούμεθα γι’ αυτό». Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά συνεπάγονται την περαιτέρω διερεύνηση ευρύτερων ζητημάτων, όπως η σχέση της πληροφορίας
με τους τρόπους και τα μέσα με βάση τα οποία σχετικά δεδομένα συγκεντρώνονται, δημοσιεύονται και χρησιμοποιούνται (Maguire, 2002: 325).
Παρά την ανάγκη εξασφάλισης συγκρισιμότητας μεταξύ των ερευνών
για την υποτροπή και διάχυσης των αποτελεσμάτων τους, υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες και μεθοδολογικές δυσκολίες αυτού του είδους των ερευνών
που μειώνουν συχνά και τη εγκυρότητα των πορισμάτων τους (Armstrong
& McNeill, 2012⠂ Blumstein & Larson, 1971⠂ Harris et al., 2009⠂ Harris et
al., 2011⠂ Wartna et al., 2010). Οι μελέτες για την υποτροπή συνήθως πραγματοποιούνται σε δείγμα συλληφθέντων ατόμων (Ahven, Salla & Vahtrus,
2010⠂ Wartna et al., 2008) ή καταδικασθέντων (Wartna et al., 2008, 2011)
ή αποφυλακισμένων (Ahven et al., 2010⠂ Baumer, 1997⠂ Beck & Shipley,
1989⠂ Bowles & Florackis, 2007⠂ Langan & Levin, 2002⠂ O’Donnell et al.,
2008⠂ Wartna et al., 2008, 2011). Ο τύπος μάλιστα δείγματος μπορεί να
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καθορίσει την ηλικιακή δομή και αν πρόκειται για ομάδα υψηλού ή χαμηλού κινδύνου. Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η υποτροπή συνηθέστερα
προσδιορίζεται με βάση είτε την παράμετρο της νέας σύλληψης (Ahven et
al., 2010⠂ Beck & Shipley, 1989⠂ Langan & Levin, 2002), είτε της νέας καταδίκης (Baumer, 1997⠂ Beck & Shipley, 1989⠂ Bowles & Florackis, 2007⠂
Wartna et al., 2008, 2011) ή με βάση την παράμετρο του νέου εγκλεισμού
(Baumer, 1997⠂ Harris et al., 2009, 2011⠂ O’Donnell et al., 2008)1. Αυτές οι
εγγενώς διαφορετικές όψεις στην οροθέτηση της υποτροπής οδηγούν αναπόφευκτα και σε διαφορετικά αποτελέσματα εντός ενός δεδομένου δείγματος, καθώς οι παραβάτες των λιγότερο σοβαρών αδικημάτων αποκλείονται
καθώς προχωρούμε στα επόμενα στάδια του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης για να φτάσουν τελικά μέχρι και τον εγκλεισμό2. Τέλος, ο χρόνος της
“follow-up περιόδου” (περιόδου μεταπαρακολούθησης) στις περισσότερες
μελέτες ποικίλλει από ένα έτος (Ahven et al., 2010) μέχρι και τρία έτη (σχετικά Beck & Shipley, 1989⠂ Langan και Levin, 2002⠂ Skardhamar και Telle,
2009⠂ 2012; Wartna et al., 2008). Εξάλλου μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
μεταπαρακολούθησης θα οδηγούσε προφανώς και σε υψηλότερο ποσοστό
υποτροπών, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μέτρηση της
υποτροπής. Είναι σημαντικό και ευρέως αναγνωρισμένο ότι οι παραπάνω
επιλογές στον ερευνητικό σχεδιασμό έχουν επιπτώσεις στα αριθμητικά
στοιχεία της υποτροπής. Πιο αναλυτικά:
β.1) Εννοιολόγηση και μονάδες μέτρησης της υποτροπής
Ένα από τα βασικά διλήμματα που διατρέχει την εγκληματολογική σκέψη
και το οποίο καλείται και ο σύγχρονος ερευνητής να αντιμετωπίσει αφορά
την ίδια την έννοια της υποτροπής. Οι συνέπειες των διαφορετικών θεωρήσεων της υποτροπής έχει ως αποτέλεσμα την επισφάλεια στις μετρήσεις της
και καθιστά σχεδόν αδύνατη την οποιαδήποτε σύγκριση. Σύμφωνα με τους
Elderbroom και King (2014), εντούτοις, δεν υπάρχει «σωστό» μέτρο της υποτροπής. Τα διαφορετικά μέτρα της υποτροπής θέτουν διαφορετικά κριτήρια
για την επισήμανση ενός ατόμου ως υπότροπου. Ο όρος «μέτρο» αναφέρεται
στον τύπο των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για να αποδοθούν οι
Για ενδελεχή ανασκόπηση στην ύπαρξη διαφορετικών μέτρων υπολογισμού της
υποτροπής βάσει διαφορετικών μονάδων υπολογισμού (σύλληψη ή καταδίκη ή
εγκλεισμό) βλ. περισσότερα σε Maltz (1984).
2
Στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία όταν αναφέρονται σε διαφορετικά δείγματα
και μέτρα υπολογισμού της υποτροπής απαντάται ο προσδιορισμός του «front-end»
και «back-end»,με το πρώτο να αναφέρεται στα πρώτα σημεία επαφής μεταξύ του
ατόμου και του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης (π.χ. συλλήψεις) και το τελευταίο
να αναφέρεται σε μεταγενέστερα σημεία επαφής (π.χ. εγκλεισμός). Βλ. περισσότερα
σε Maltz (1984).
1
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τιμές υπότροπος και μη υπότροπος σε ένα δεδομένο δείγμα. Η υποτροπή μπορεί να σημαίνει την πραγματική διάπραξη ενός νέου κακουργήματος ή πλημμελήματος, αλλά το μέτρο της υποτροπής είναι πιθανό να είναι μια εκτίμηση
της εγκληματικότητας που βασίζεται σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένας
επισημασμένος παραβάτης διαπράττει νέο κακούργημα ή πλημμέλημα. Για
παράδειγμα, για τη μέτρηση της υποτροπής στους νεαρούς παραβάτες το μέτρο συνήθως που χρησιμοποιείται είναι «η καταδικαστική απόφαση» ώστε
να γίνει η κατηγοριοποίηση των νεαρών σε υπότροπους ή μη.
Στις σύγχρονες έρευνες υποτροπής οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες
μονάδες μέτρησης (μέτρα) της υποτροπής (Harris, 2009: 12-13⠂ Farrington
& Davies, 2007: 69) περιλαμβάνουν τα διχοτομικά αποτελέσματα υποτροπή/μη υποτροπή με τουλάχιστον μία εκ νέου σύλληψη ή εκ νέου καταδίκη ή εκ νέου εγκλεισμό σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα (Armstrong
& McNeill, 2012⠂ Harris et al., 2009⠂ Holley & Ensley, 2003⠂ Lyman &
LoBuglio, 2006). Τα μέτρα σ’ ένα προδικαστικό στάδιο αποτυπώνουν εγγενώς υψηλότερα ποσοστά υποτροπής σε ένα δεδομένο δείγμα από τα μέτρα
σε ένα επόμενο στάδιο, καθώς αποκλείονται οι λιγότερο σοβαροί παραβάτες καθώς κινούμαστε εντός του συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, τα μέτρα αυτά είναι εγγενώς μη συγκρίσιμα μεταξύ
τους (Harris et al., 2011:7).
β.2) Πηγές άντλησης δεδομένων
Τα ποσοστά υποτροπής δύνανται να προσδιοριστούν αντλώντας δεδομένα από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας, των δικαστηρίων
και των σωφρονιστικών καταστημάτων (official data) και τα δεδομένα από
έρευνες αυτοαναφοράς (self-reportdata) (Ringland, 2013). Oι περισσότερες
μελέτες για την υποτροπή βασίζονται στα επίσημα αρχεία των υπηρεσιών
άσκησης του επίσημου κοινωνικού ελέγχου (Harris et al., 2009⠂ O’Donnell
et al., 2008). Κατά συνέπεια στο δείγμα περιλαμβάνονται μόνο τα άτομα
εκείνα που έχουν έρθει σε επαφή με το σύστημα απονομής της ποινικής
δικαιοσύνης και έχουν επισημανθεί είτε ως φερόμενοι ως δράστες, είτε
ως καταδικασθέντες είτε ως έγκλειστοι για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα
ποινικά αδικήματα. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η επίσημη καταγραφή της
εγκληματικότητας δεν αντανακλά και τις πραγματικές διαστάσεις του
φαινομένου αφού μεταξύ της εμφανούς εγκληματικότητας, την οποία και
απεικονίζουν οι στατιστικές και της πραγματικής εγκληματικότητας παρεμβάλλεται μια σκοτεινή περιοχή (ο λεγόμενος «σκοτεινός αριθμός»), που
δεν επιτρέπει αυθαίρετες γενικεύσεις ούτε σχετικά με την ποσότητα και το
είδος των αδικημάτων ούτε και με τα χαρακτηριστικά των δραστών (Ζαραφωνίτου, 2004α: 38⠂ Δασκαλάκης, 1974: 370-371).
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Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη πηγή άντλησης δεδομένων περί της υποτροπής, αξίζει να επισημανθούν επιγραμματικά τα ακόλουθα: οι έρευνες αυτο-ομολογούμενης ενοχής προσφέρονται για τη διερεύνηση του σκοτεινού
αριθμού της εγκληματικότητας. Παρ’ όλα αυτά η κριτική που τους έχει
ασκηθεί εστιάζει κυρίως στον υποκειμενισμό των απαντήσεων (Farrington,
1973: 99-110) και ενδεικτικά στην εκούσια παραποίηση των απαντήσεων
από τον ερωτώμενο, στα λάθη που οφείλονται σε κενά μνήμης και στην
ομολογία για αδίκημα που δεν περιλαμβάνεται στις νομικά αντιπροσωπευτικές κατηγορίες αξιόποινων πράξεων. Σημαντικός αναδεικνύεται επίσης
ο ρόλος του συνεντευκτή/των συνεντευκτών για τους οποίους έχει υποστηριχθεί ότι ασκούν επιρροή στην στάση των ερωτώμενων και μόνο με την
παρουσία τους εφόσον ανάλογα με το φύλο, την ηλικία ή την εθνική προέλευση δέχονται περισσότερο ή λιγότερο στερεοτυπικές απαντήσεις στα
ερωτηματολόγιά τους (Ζαραφωνίτου, 2004α: 47). Τα παραπάνω μεθοδολογικά προβλήματα μπορεί να θέτουν σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία και την
εγκυρότητα των ερευνών αυτο-ομολογούμενης ενοχής, παρ’ όλα αυτά μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα στο πλαίσιο συνδυασμένων μεθόδων
εγκληματολογικής έρευνας.
β.3) Είδος ποινής και είδος αδικήματος
Η πιο συνήθης πρακτική είναι η κατάτμηση των δειγμάτων των κρατουμένων ή των καταδικασθέντων παραβατών σύμφωνα με τον τύπο ή τη βαρύτητα του αρχικού εγκλήματος ή της ποινικής κύρωσης. Για παράδειγμα, στην
έρευνά τους, οι Armstrong & McNeill (2012:37) ομαδοποίησαν τους παραβάτες σύμφωνα με τον τύπο των κυρώσεων και διαπίστωσαν ότι το ποσοστό των υποτρόπων είναι υψηλότερο ανάμεσα σε εκείνους που τους είχαν
επιβληθεί ποινές στερητικές της ελευθερίας από ό,τι ανάμεσα σε εκείνους
που τους είχαν επιβληθεί εναλλακτικές ποινές όπως παροχή κοινωφελούς
εργασίας στην κοινότητα. Ομοίως, ο Haslund (2003) διαπίστωσε ότι το ποσοστό των υποτρόπων αυξάνεται από 50% σε 62% στην περίπτωση που το
υπό εξέταση δείγμα περιλαμβάνει κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί
εν γένει σε στερητικές της ελευθερίας ποινές (είτε φυλάκιση είτε κάθειρξη)
ή σε κάθε είδος ποινικής κύρωσης (Statistics Denmark, 2012⠂ Graunbøl
et al., 2010⠂ Wartna et al., 2011). Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι
οι έγκλειστοι πληθυσμοί διαφέρουν σημαντικά (είδος και διάρκεια ποινής/
υπόδικοι και κατάδικοι). Ο έγκλειστος πληθυσμός είναι ένας μεταβαλλόμενος πληθυσμός (οι κατάδικοι που μετάγονται σε άλλο κατάστημα κράτησης, οι υπόδικοι που κρατούνται με προσωρινή κράτηση ή αποβιώνουν
κατά τη διάρκεια της υπό μελέτη περιόδου) και κατά συνέπεια είναι ένας
δύσκολα διαχειρίσιμος ερευνητικά πληθυσμός (LoBuglio & Lyman, 2006⠂
Blumstein & Larson, 1971: 124-132).
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β.4) Η περίοδος μεταπαρακολούθησης (follow-up period)
Η διάρκεια της μεταπαρακολούθησης ορίζει το χρονικό διάστημα που παρακολουθείται ένα δεδομένο δείγμα. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στα αναμενόμενα αποτελέσματα⠂ η μεγαλύτερη χρονική περίοδος παρατήρησης
αποδίδει υψηλότερα ποσοστά υποτροπών σε σύγκριση με μια βραχύτερη
περίοδο παρακολούθησης. Η παράταση της περιόδου παρακολούθησης στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι μάλλον απαιτητική και κοστοβόρα και ένα
βασικό ερώτημα είναι επομένως ποια χρονική περίοδος είναι επαρκής για
να παράσχει μια σαφή εικόνα για το φαινόμενο της υποτροπής (Harris et al.,
2009:11). Μια ευρέως εφαρμοσμένη και συνιστώμενη διάρκεια παρακολούθησης στις σύγχρονες έρευνες για την υποτροπή είναι τα δύο έτη (Armstrong
& McNeill, 2012⠂ Farrington & Davies, 2007⠂ Graunbøl et al., 2010). Ένα
άλλο σημαντικό ερώτημα αποτελεί το εάν πρέπει να υπολογίζεται στη μελέτη το αποκαλούμενο “time at risk” (ολόκληρη η χρονική περίοδος)⠂ δηλαδή
με άλλα λόγια, αν πρέπει να συμπεριληφθεί στο χρόνο μεταπαρακολούθησης της έρευνας αναλογικά μόνο η χρονική περίοδος κατά την οποία ένα
άτομο βρίσκεται εκτός του καταστήματος κράτησης, του ιδρύματος κ.λπ. ή
θα πρέπει υπολογιστεί ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την τέλεση της
τελευταίας παράβασης. Οι Farrington και Davies (2007) υποστηρίζουν ότι
η περίοδος κατά την οποία εκτίεται η στερητική της ελευθερίας ποινή θα
πρέπει να αποκλείεται πλήρως από την περίοδο μεταπαρακολούθησης, παρόλο που ορισμένα είδη εγκλημάτων (όπως εκείνα που σχετίζονται με την
άσκηση βίας και τα ναρκωτικά) μπορούν πράγματι να λαμβάνουν χώρα και
μέσα στη φυλακή και ενώ κάποιος είναι ήδη έγκλειστος (Gillespie, 2005⠂
Wolff et al., 2007).
Όπως αναφέρθηκε ήδη, η αυξανόμενη αναλογία των υπότροπων μετά
από την παράταση της περιόδου μεταπαρακολούθησης τεκμηριώνεται ευρέως. Για παράδειγμα τα ερευνητικά πορίσματα των Wartna et al. (2010)
έδειξαν ότι το ποσοστό των υπότροπων σε δείγμα πρώην κρατουμένων στην
Ολλανδία ήταν 43% μετά από ένα έτος, 56% μετά από δύο έτη και 62% μετά
από τρία έτη. Μετά από οκτώ έτη, το 74% είχε μάλιστα καταδικαστεί για
νέο αδίκημα. Εκτός από την κατάδειξη της σταδιακής αύξησης των υπότροπων με την πάροδο του χρόνου στα δείγματα αυτά, τα ευρήματα καταδεικνύουν, επίσης, ότι η ένταση στην υποτροπή είναι υψηλότερη λίγο μετά
την έναρξη της περιόδου μεταπαρακολούθησης. Αυτό μάλιστα αποτελεί ένα
κοινό εύρημα στις μελέτες υποτροπής. Οι Bowles και Florackis (2007:368)
διαπίστωσαν ότι το 75% των παραβατών στο δείγμα τους, που καταδικάστηκαν εκ νέου μέσα σε δύο έτη από την απελευθέρωση τους από το κατάστημα κράτησης, καταδικάστηκαν εκ νέου μέσα στους πρώτους δώδεκα
μήνες (Allen & Shipley, 1989⠂ Armstrong & McNeill, 2012⠂ Skardhamar &
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Telle, 2012). Αν και οι ποσοστώσεις και οι ετήσιες διαφοροποιήσεις ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των μελετών, είναι σαφές ότι τα απόλυτα επίπεδα
υποτροπής αυξάνονται με υψηλότερο ρυθμό στις αρχές της περιόδου μεταπαρακολούθησης. Αυτό δείχνει ότι ο κίνδυνος της εσφαλμένης σύγκρισης
των αποτελεσμάτων είναι υψηλότερος όταν οι περίοδοι μεταπαρακολούθησης είναι διαφορετικές και πόσο μάλλον βραχείες.

Ιιι. Η Διεθνης Ερευνητικη Εμπειρια
α) Τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις διαστάσεις της
υποτροπής

Η απεικόνιση των διαστάσεων του φαινομένου της υποτροπής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αντικατοπτρίζει τη διαφορετικότητα των δικονομικών συστημάτων και κατά συνέπεια καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή τη σύγκριση των ερευνητικών πορισμάτων. Η δυσχέρεια αυτή καθίσταται ακόμα
μεγαλύτερη λόγω των διαφορετικών ερευνητικών σχεδιασμών. Οι Zara και
Farrington (2016:15) αναφέρουν ότι η Αγγλία και η Ουαλία θεωρούνται
πρωτοπόρες στον τομέα αυτό αφού διαθέτουν τέτοιου είδους δεδομένα σε
εθνικό επίπεδο ήδη από το 1971 και για αρκετά έτη (τήρηση δεδομένων σε
βάθος χρόνου, ανάπτυξη εργαλείων «εκτίμησης της διακινδύνευσης» για
την υποτροπή, επεξεργασία στοιχείων σχετικά με «δυναμικούς» παράγοντες «διακινδύνευσης»).
Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης τα οποία δημοσιεύθηκαν το έτος 2011 (Zara &
Farrington, 2016:9 επ.) Compendium of Reoffending Statistics for England
and Wales-Ministry of Justice 2011) προέκυψε ότι 42.721 άτομα τα οποία
είτε είχαν αποφυλακισθεί είτε είχαν τεθεί υπό επιτήρηση κατά το διάστημα
μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2000 παρουσίασαν τα εξής ποσοστά υποτροπής: το 20% είχε εκ νέου καταδικαστεί μέσα σε διάστημα τριών μηνών,
το 43% σε διάστημα ενός έτους, το 55% σε διάστημα δύο ετών, το 68% σε
διάστημα πέντε ετών και το 74% σε διάστημα εννέα ετών (ο δείκτης της
υποτροπής αυξάνει όσο αυξάνει και η «follow-up» περίοδος). Τα πιο σοβαρά
ποινικά αδικήματα φάνηκε να τελούνται κατά το 2ο και 3ο έτος της «followup» περιόδου. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, δεκαεννέα Ευρωπαϊκά
κράτη3 δεν διαθέτουν καθόλου δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά υποτροΑλβανία, Αρμενία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία,
Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Φυρόμ, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Ισπανία, Τουρκία και Ουκρανία. Βλ. αναλυτικά Zara & Farrington (2016)·Wartna &
Nijssen (2006)· Fazel & Wolf (2015).
3
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πής σε εθνικό επίπεδο ενώ δεκατέσσερα κράτη διαθέτουν τέτοιου είδους
ερευνητικά δεδομένα. Η διαφοροποίηση δε των ερευνητικών πορισμάτων
καθιστά ιδιαίτερα δυσχερές το εγχείρημα της σύγκρισης των ποσοστών της
υποτροπής μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών αλλά και σε διεθνές επίπεδο
με αποτέλεσμα την απουσία οποιασδήποτε συστηματικής και συγκριτικής
επισκόπησης του φαινομένου.
Κατά τα λοιπά, το εγκληματολογικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στη διερεύνηση των παραγόντων που συνδέονται με την εμφάνιση και την αποτροπή της υποτροπής. Με βάση τη διεθνή ερευνητική εμπειρία, οι τελευταίοι διακρίνονται σε δύο ευρείες κατηγορίες: τους παράγοντες «διακινδύνευσης»
και τους «προστατευτικούς».

β) Παράγοντες «διακινδύνευσης» και «προστατευτικοί»
παράγοντες για την υποτροπή
β.1) Παράγοντες διακινδύνευσης
Κατά τους Zara και Farrington (2016:53) ο παράγοντας «διακινδύνευσης»
(risk factor) αποτελεί «μια μεταβλητή βάσει της οποίας θα μπορούσε να
προβλεφθεί η αυξημένη πιθανότητα διάπραξης ενός ποινικού αδικήματος».
Oι παράγοντες «διακινδύνευσης» καταδεικνύουν μόνο τη συσχέτιση ανάμεσα σε μεταβλητές που τελούν σε ορισμένη χρονική ακολουθία και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα αιτιώδη σχέση (Losel & Farrington, 2012:10).
Εξίσου σημαντικοί θεωρούνται και οι «προστατευτικοί» από την υποτροπή
παράγοντες (protective factors), άλλως οι σχετιζόμενοι με την αποχή4 από
το έγκλημα (desistance factors). O «προστατευτικός» παράγοντας παρουσιάζει προγνωστική για την υποτροπή αξία, αφού βάσει αυτού δύναται να
προβλεφθεί η μειωμένη πιθανότητα διάπραξης ενός ποινικού αδικήματος
(Morizot & Kazemian, 2015:6 επ.).
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εξέταση των διαφορετικών παραγόντων που σχετίζονται με την έναρξη, τη συνέχιση και τον
τερματισμό της εγκληματικής δράσης εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο μελέτης του φαινομένου των εγκληματικών σταδιοδρομιών ενώ οι θεωρητικές
προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στη διερεύνηση και ανάδειξη των παραγόντων αυτών εντοπίζονται κυρίως στους κόλπους της εξελικτικής εγκληματολογίας (Piquero, Farrington & Blumstein, 2007⠂ Farrington, 2005⠂
LeBlanc, 1997⠂ Moffitt, 1993⠂ Sampson & Laub, 1993⠂ Thornberry &
Krohn, 2001). Στο πλαίσιο των ως άνω θεωρητικών προσεγγίσεων υποστηρίζεται ότι οι παράγοντες αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με το ηλικιακό
στάδιο το οποίο διανύει ένα άτομο. Παράλληλα, έρευνες έχουν καταδείξει
Σχετικά με την αποχή από το έγκλημα βλ. Uggen & Massoglia (2003)· Laub &
Sampson (2001)· Le Blanc & Frechette (1989).

4

praktika synedriou epanodou.indd 52

11/12/2018 2:57:14 μμ

Εισηγησεις 1ης Συνεδρίας

53

ότι η πιθανότητα παγίωσης της εγκληματικής δράσης σε βάθος χρόνου αυξάνεται όσο αυξάνεται και ο αριθμός των παραγόντων «διακινδύνευσης»
ενώ το αντίστοιχο ισχύει και για τους σχετιζόμενους με την αποχή από το
έγκλημα παράγοντες (Zara & Farrington, 2016:53⠂Glowacz & Born, 2015).
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι παράγοντες «διακινδύνευσης» για την
υποτροπή διακρίνονται σε «στατικούς» και «δυναμικούς»5. Στην περίπτωση των «στατικών» παραγόντων (λ.χ. ηλικία, φύλο, ιστορικό παραβατικής
συμπεριφοράς) δεν είναι εφικτή η παρέμβαση και τροποποίηση σε αντίθεση
με τους «δυναμικούς» παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται εν δυνάμει μεταβαλλόμενοι (αντικοινωνικές αξίες, συμπεριφορές, αντιλήψεις) και ως εκ
τούτου προσφέρονται για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης της υποτροπής (Andrews & Bonta, 1994⠂ Andrews, Bonta &
Wormith, 2006⠂ Bonta, 1996⠂Hanson, 2009⠂Resnick, Ireland & Borowski,
2004). Κατά τους Hanson και Harris (2000) οι «δυναμικοί» παράγοντες είναι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να μεταβληθούν και η μεταβολή τους
έχει ως συνέπεια την αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του κινδύνου για την
υποτροπή. Η χρησιμότητα της διάκρισης ανάμεσα σε «στατικούς» και «δυναμικούς» παράγοντες «διακινδύνευσης» έγκειται στο ότι οι «στατικοί»
παράγοντες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη διάγνωση των «υψηλής
διακινδύνευσης» ατόμων, ωστόσο, στο πλαίσιο της παρέμβασης για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση της υποτροπής οι παράγοντες αυτοί παρουσιάζουν μειωμένη αξία καθώς δεν δύνανται να μεταβληθούν (Morizot &
Kazemian, 2015).
Σύμφωνα με τους Mulder, Brand, Bullens & vanMarle (2011) σε ερευνητικό επίπεδο έχει προκύψει ότι στην περίπτωση, λόγου χάρη, των ανήλικων
παραβατών οι «στατικοί» παράγοντες «διακινδύνευσης» (είτε ατομικοί είτε
περιβαλλοντικοί) είναι παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, παράγοντες που
αφορούν τη νευροψυχολογία του ατόμου, η πρώιμη εμπλοκή στην παραβατικότητα, η επιβολή ποινικής καταδίκης σε νεαρή ηλικία, το εύρος της προγενέστερης εγκληματικής δράσης, η γονεϊκή εγκατάλειψη, η δυσαρμονία στις γονεϊκές σχέσεις κ.λπ.6 ενώ στους «δυναμικούς» παράγοντες περιλαμβάνονται
παράμετροι οι οποίες σχετίζονται με ατομικά και περιβαλλοντικά στοιχεία
όπως διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου καθώς και
χαρακτηριστικά της ψυχοπαθητικής προσωπικότητας, η διαταραχή συμπεριφοράς, η χρήση ναρκωτικών ουσιών, η υποβαθμισμένη περιοχή κατοικίας,
Αναφορικά με τις επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των παραγόντων «διακινδύνευσης», των «προστατευτικών» παραγόντων και άλλων συναφών εννοιών βλ. Morizot
& Kazemian (2015).
6
Οι ίδιοι παραπέμπουν λ.χ. στους Loeber etal. (2008)· Cottle, Lee & Heilbrun (2001)·
Hawkins et al. (2000)· Piquero, Brame & Moffitt (2005).
5
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το χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο του περιβάλλοντος εντός του
οποίου διαβιώνει ένα άτομο, οι φιλικές συναναστροφές με άλλους συνομήλικους παραβάτες κ.λπ.7 Αν και έχει διερευνηθεί μια πλειάδα παραγόντων «διακινδύνευσης» για την υποτροπή, οι παράγοντες αυτοί δύνανται να παρουσιάζουν διαφοροποίηση ανάλογα με το είδος της εγκληματικής δράσης και
το ηλικιακό στάδιο το οποίο διανύει ένα άτομο καθώς και ανάλογα με την
αλληλεπίδραση που παρουσιάζουν με άλλους παράγοντες «διακινδύνευσης»
αλλά και με «προστατευτικούς» από την υποτροπή παράγοντες (Farrington,
2012⠂Zara & Farrington, 2016). Οι Gendreau, Little και Goggin (1996) διεξήγαγαν μια ευρείας κλίμακας μετα-ανάλυση 131 ερευνών αναφορικά με την
υποτροπή ενήλικων παραβατών. Ανάμεσα στους πιο ισχυρούς προγνωστικούς για την υποτροπή παράγοντες εντάσσονται το ιστορικό παραβατικής8
και αντικοινωνικής9 συμπεριφοράς, παράγοντες σχετιζόμενοι με τη δομή
της οικογένειας10, την εφαρμογή γονεϊκών πρακτικών ανατροφής11 καθώς
και με τη γονεϊκή παραβατικότητα,12 το φύλο, η ηλικία και η εθνικότητα, η
κοινωνική καταξίωση/επιτυχία13, η χρήση ναρκωτικών ουσιών, το είδος των
φιλικών συναναστροφών14 και οι «εγκληματογόνες ανάγκες»15. Ως λιγότερο
7
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παραπέμπουν σε Kotler & McMahon (2005)· Vermeiren,
Jespers & Moffitt (2006)· Ford (2005)·Das (2008)·Kubrin & Stewart (2006)· Wilson et
al. (2001)·Carr & Vandiver (2001).
8
Ο συγκεκριμένος παράγοντας περιελάμβανε τη μέτρηση μεταβλητών όπως το ιστορικό συλλήψεων κατά την ενηλικότητα, το ιστορικό επιβολής επιτήρησης, επιβολής
ποινικών καταδικών και εγκλεισμών κ.λπ.
9
Ο παράγοντας αναφορικά με το ιστορικό αντικοινωνικής συμπεριφοράς περιελάμβανε μεταβλητές όπως ο αριθμός συλλήψεων κατά την ανηλικότητα, η επιβολή
επιτήρησης, η επιβολή ποινικών καταδικών και εγκλεισμών, η χρήση ναρκωτικών
ουσιών και αλκοόλ, η επιθετική συμπεριφορά, η διαταραχή συμπεριφοράς, τα προβλήματα συμπεριφοράς στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον και η συναναστροφή με άλλους παραβάτες.
10
Στην περίπτωση αυτή εξετάσθηκαν μεταβλητές σχετικά με το αν ένα άτομο διέμενε σε μονογονεϊκή οικογένεια ή όχι ή αν είχε υιοθετηθεί.
11
Ο παράγοντας αυτός αφορούσε στη μέτρηση μεταβλητών σχετικά με τη γονεϊκή
επιτήρηση, την ποιότητα του συναισθηματικού δεσμού γονέων–τέκνου, τις ενδοοικογενειακές διαμάχες μεταξύ γονέων και τέκνων και την κακοποίηση.
12
Στην περίπτωση αυτή ελήφθη υπόψη τυχόν ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς
γονέων ή αδελφών.
13
Ο παράγοντας της κοινωνικής καταξίωσης/επιτυχίας αναφέρεται σε μεταβλητές
όπως λ.χ. η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, η επαγγελματική πορεία και το εισόδημα.
14
Στην περίπτωση αυτή εξετάστηκαν τόσο η συναναστροφή όσο και η ταύτιση με
άλλους παραβάτες.
15
Στο πλαίσιο μελέτης των «εγκληματογόνων αναγκών» ελήφθησαν υπόψη μετα-
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σημαντικοί παράγοντες προέκυψαν το επίπεδο διανοητικής λειτουργίας,16
παράγοντες σχετιζόμενοι με το στρες17 καθώς και το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο της οικογένειας18 καταγωγής. Στη μετα-ανάλυση των Bonta,
Law και Hanson (1998) αναφορικά με τη διερεύνηση της «γενικής» υποτροπής19 καθώς και της υποτροπής της βίαιης παραβατικής συμπεριφοράς εξετάστηκαν 35 προγνωστικοί παράγοντες για τη «γενική» υποτροπή και 27
αντίστοιχοι παράγοντες για την υποτροπή που αφορά σε βίαιη παραβατική
συμπεριφορά. Στο πλαίσιο της έρευνάς τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
οι παράγοντες που σχετίζονται με την υποτροπή των ψυχικά διαταραγμένων
παραβατών είναι παρόμοιοι με τους παράγοντες που σχετίζονται με την υποτροπή των παραβατών χωρίς ψυχική διαταραχή. Το πόρισμα αυτό φάνηκε να
ισχύει, τόσο για την περίπτωση της «γενικής» υποτροπής, όσο και για την
περίπτωση της υποτροπής της βίαιης παραβατικής δράσης. Ως τέτοιοι παράγοντες αναδείχθηκαν το ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς, η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, η χρήση ναρκωτικών ουσιών καθώς και η
οικογενειακή δυσλειτουργία. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ύπαρξη
ψυχικής διαταραχής φάνηκε να σχετίζεται με χαμηλότερο βαθμό υποτροπής
αφού οι ψυχικά διαταραγμένοι παραβάτες σε αντίθεση με τους ψυχικά υγιείς, παρουσίαζαν μικρότερη πιθανότητα να υποτροπιάσουν ακόμα και στην
περίπτωση τέλεσης βίαιων ποινικών αδικημάτων.
Αναφορικά με την υποτροπή των δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων20
η ερευνητική εμπειρία έχει καταδείξει ότι η πιθανότητα να υποτροπιάσει
ένας δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων διαπράττοντας εκ νέου ένα ποινικό αδίκημα σεξουαλικής φύσεως φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι μάλλον σχετικά χαμηλή (Zara & Farrington, 2016: 288-292⠂Hanson, Morton
& Harris, 2003⠂ Hanson, Harris, Helmus & Thornton, 2014⠂ McCann &
Lussier, 2008⠂ Smallbone & Cale, 2015⠂ Mulder, Vermunt, Brand, Bullens
& VanMarle, 2012⠂ Chu & Thomas, 2010⠂Caldwell, 2010). Ωστόσο, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερο σκεβλητές όπως η αντικοινωνική στάση ζωής και η αντικοινωνική στάση απέναντι στα
ζητήματα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής αποκατάστασης.
16
Στην περίπτωση αυτή συμπεριελήφθησαν ως εξεταζόμενη μεταβλητή και οι μαθησιακές δυσκολίες.
17
Εξετάσθηκαν ως μεταβλητές το άγχος, η κατάθλιψη, η νεύρωση, ψυχιατρικά προβλήματα όπως λ.χ. η σχιζοφρένεια, απόπειρα αυτοκτονίας κ.λπ.
18
Το μορφωτικό επίπεδο καθώς και το επάγγελμα και εισόδημα των γονέων.
19
Στο πλαίσιο της «γενικής» υποτροπής περιλαμβάνονται όλα τα ποινικά αδικήματα ενώ η παράμετρος που ελήφθη υπόψη ήταν η εκ νέου σύλληψη ή παραπομπή για
νοσηλεία μετά την διάπραξη ποινικού αδικήματος.
20
Για τους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων βλ. αναλυτικά Zara & Farrington
(2016: 299 επ.).
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πτικισμό, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ζήτημα του σκοτεινού αριθμού, το
μέγεθος του οποίου εμφανίζεται ιδιαίτερα μεγάλο στα εγκλήματα με σεξουαλικό κίνητρο, δεδομένου ότι μόνο ένα μικρό μέρος αυτών απεικονίζεται
μέσα από τα επίσημα αρχεία της αστυνομίας και των δικαστηρίων, όσο
και τη διαφοροποίηση των εκάστοτε ερευνητικών σχεδιασμών. Ειδικότερα,
και όσον αφορά το σκοτεινό αριθμό, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πεδίο διερεύνησης των σεξουαλικών εγκλημάτων το μέγεθός του είναι τόσο μεγάλο ώστε ο χαμηλός, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, δείκτης για την
υποτροπή που αφορά σε εγκλήματα σεξουαλικής φύσεως να μην αντικατοπτρίζει το πραγματικό εύρος του φαινομένου (Baldwin, Faupel, Leversee,
Lobanov-Rostovsky, Przybylski, Rich, Seto, Simons & Wiseman, 2010⠂
Tjaden & Thoennes, 2006).
Οι Langan, Schmitt και Durose (2003) σε μια ευρείας κλίμακας έρευνα
μελέτησαν τα στοιχεία του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά
με 9.691 άρρενες δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων οι οποίοι αποφυλακίσθηκαν από τις φυλακές 15 Πολιτειών στην Αμερική κατά το έτος 1994 καθώς και σχετικά με 262.420 αποφυλακισθέντες παραβάτες (μη συμπεριλαμβανομένων των δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων). Λαμβάνοντας υπόψη
τις εκ νέου συλλήψεις για την τέλεση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος το
ποσοστό υποτροπής των αποφυλακισθέντων δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων ανήλθε στο 43% (4.163 από 9.691)21. Ο συνολικός δείκτης υποτροπής
για τους 262.420 αποφυλακισθέντες παραβάτες ήταν υψηλότερος αφού η
υποτροπή τους υπολογίστηκε στο 68% (179.391 από 262.420), ωστόσο, οι
δράστες εγκλημάτων σεξουαλικής φύσεως παρουσίαζαν τετραπλάσιες πιθανότητες να συλληφθούν για την εκ νέου τέλεση ενός τέτοιου εγκλήματος
(5,3% έναντι 1,3%)22. Αποτελεί κοινό ερευνητικό πόρισμα ότι οι δράστες
σεξουαλικών εγκλημάτων αν και παρουσιάζουν χαμηλότερο δείκτη υποτροπής αναφορικά με την τέλεση οποιουδήποτε είδους ποινικού αδικήματος σε
σύγκριση με τους υπόλοιπους παραβάτες, ωστόσο, παρουσιάζουν υψηλότερο δείκτη υποτροπής όταν πρόκειται για εγκλήματα σεξουαλικής φύσεως
(Baldwinetal., 2010). Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, θα πρέπει να τονισθεί ότι η
πιθανότητα υποτροπής στο πλαίσιο διερεύνησης των σεξουαλικών εγκλημάΌταν ελήφθη υπόψη ως παράμετρος μέτρησης για την υποτροπή η εκ νέου ποινική
καταδίκη τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 3,5% (υποτροπή που αφορούσε στην τέλεση αδικημάτων σεξουαλικής φύσεως) και 24% (υποτροπή που αφορούσε στην τέλεση
οποιουδήποτε είδους ποινικού αδικήματος) αντίστοιχα.
22
Βλ. επίσης την έρευνα των Sample & Bray (2003) στην οποία διαπιστώθηκε ότι
οι δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων παρουσίαζαν μεγαλύτερη πιθανότητα να συλληφθούν για την εκ νέου τέλεση αδικήματος σεξουαλικής φύσης σε αντίθεση με τα
άτομα εκείνα που δεν είχαν διαπράξει ποτέ σεξουαλικό έγκλημα.
21
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των εξαρτάται και από τον τύπο του παραβάτη (Harris & Hanson, 2004). Οι
Hanson και Morton-Bourgon (2005) σε μια από τις πιο σημαντικές ευρείας
κλίμακας μετα-αναλύσεις 82 ερευνών για την υποτροπή δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων διαπίστωσαν ότι οι βασικοί παράγοντες που συνδέονται με
την εκ νέου τέλεση ενός σεξουαλικού αδικήματος τόσο στην περίπτωση ενήλικων όσο και ανήλικων δραστών σεξουαλικών αδικημάτων είναι οι «παρεκκλίνουσες σεξουαλικές προτιμήσεις»23 και ο «αντικοινωνικός προσανατολισμός».24 Η μεταβλητή «αντικοινωνικός προσανατολισμός» προέκυψε
ως βασικός προγνωστικός παράγοντας τόσο στην περίπτωση της «γενικής»
υποτροπής όσο και στην περίπτωση της υποτροπής της βίαιης παραβατικής
συμπεριφοράς συμπεριλαμβανομένων και των βίαιων σεξουαλικών εγκλημάτων που διαπράττονται από ανήλικους δράστες.

β) Προστατευτικοί παράγοντες

Εξίσου σημαντικοί με τους παράγοντες «διακινδύνευσης» θεωρούνται και
οι «προστατευτικοί» από την υποτροπή παράγοντες μολονότι τα εμπειρικά δεδομένα στο πεδίο αυτό είναι πολύ περιορισμένα. Η βαρύνουσα σημασία τους έγκειται είτε στην άμβλυνση ή «απενεργοποίηση» της δράσης άλλων παραγόντων «διακινδύνευσης» (buffering protective factors)
είτε στην άμεση επίδραση στη μείωση (και ενδεχομένως στην αποχή) της
εγκληματικής δράσης στο πέρασμα του χρόνου χωρίς να μεσολαβεί αλληλεπίδραση με άλλους παράγοντες «διακινδύνευσης»(direct/promotive/
compensatory protective factors) (Losel & Farrington, 2012⠂ Loeber et al.,
2008⠂ Lodewijks, DeRuiter & Doreleijers, 2010⠂Glowacz & Born, 2015).
Οι Losel και Farrington (2012) κατηγοριοποίησαν τους «προστατευτικούς»
παράγοντες σε 5 ομάδες: (1) ατομικά χαρακτηριστικά, (2) οικογένεια, (3)
σχολικό περιβάλλον, (4) συνομήλικοι και (5) χαρακτηριστικά περιοχής κατοικίας. Σε άλλες περιπτώσεις οι «προστατευτικοί» παράγοντες διακρίνονται σε εγγενείς (χαρακτηριστικά προσωπικότητας, επίπεδο αυτοελέγχου,
αυτοεικόνα κ.λπ.) και εξωγενείς ή περιστασιακούς (οικογένεια, συνομήλιΗ έννοια των «παρεκκλινουσών σεξουαλικών προτιμήσεων» (deviant sexual
interests) αναφέρεται στη ροπή που μπορεί να παρουσιάζει ένα άτομο για εμπλοκή
σε ποινικά αξιόποινες ή εξαιρετικά ασυνήθιστες σεξουαλικές πράξεις λ.χ. βιασμός,
σεξουαλική επαφή με παιδιά, παραφιλίες κ.λπ.
24
Ο «αντικοινωνικός προσανατολισμός» (antisocial orientation/lifestyle instability)
αναφέρεται στην αντικοινωνική προσωπικότητα (αντικοινωνική διαταραχή της
προσωπικότητας, χαρακτηριστικά ψυχοπαθητικής προσωπικότητας), αντικοινωνικά χαρακτηριστικά (παρορμητικότητα, εχθρική συμπεριφορά, ασταθής τρόπος ζωής,
χρήση ναρκωτικών ουσιών) καθώς και στην ύπαρξη ιστορικού παραβατικότητας
(ιστορικό παραβατικότητας κατά την ανηλικότητα, παραβίαση της υφ’ όρον απόλυσης).
23
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κοι, σχολικό περιβάλλον, κοινότητα κ.λ.π) (Garmezy, 1993⠂ Noltemeyer &
Bush, 2013). Οι «προστατευτικοί» παράγοντες που συνδέονται με την αποχή από την εγκληματική δράση αποκτούν ιδιαίτερη αξία για τον περιορισμό
της διάρκειας, της έντασης και της βαρύτητας της εγκληματικής δράσης
στο πέρασμα του χρόνου και ως εκ τούτου θα πρέπει να αποτελούν βασική
παράμετρο στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου
της υποτροπής. Άλλωστε, η κατανόηση του φαινομένου προϋποθέτει σφαιρική επιστημονική γνώση τόσο στο πεδίο μελέτης των παραγόντων «διακινδύνευσης» όσο και στο πεδίο μελέτης των «προστατευτικών» παραγόντων.
Στο πλαίσιο της εξελικτικής εγκληματολογίας έχει διατυπωθεί η θέση
για τον ευεργετικό ρόλο ορισμένων «περιστατικών ζωής», ως «προστατευτικών» παραγόντων για τη μείωση της υποτροπής και την αποχή από το έγκλημα. Τέτοια περιστατικά ζωής είναι ο έγγαμος βίος, η δημιουργία οικογένειας,
η επαγγελματική αποκατάσταση, η εύρεση συντρόφου κ.λ.π. (Farrington &
West, 1995⠂ Theobald & Farrington, 2009⠂ Sampson & Laub, 1993, 2003⠂
Uggen, 2000⠂ Kreager, Matsueda & Erosheva, 2010⠂ Ζαραφωνίτου, 2004α).
Ο ρόλος των κοινωνικών δεσμών κατά τη διαδικασία προς την αποχή από
το έγκλημα καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός. Οι Giordano, Cernkovich &
Rudolph (2002) υποστηρίζουν ότι κατά τη διαδικασία της αποχής από το
έγκλημα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ατομικοί/υποκειμενικοί
όσο και οι περιβαλλοντικοί/κοινωνικοί παράγοντες επισημαίνοντας ότι η
αποχή από το έγκλημα είναι μάλλον αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων σχετικών με τις γνωστικές διεργασίες και «περιστατικών ζωής»
(«σημεία επιστροφής»). Ωστόσο, η Kazemian (2015) αναφέρει ότι ο τρόπος
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι γνωστικές με τις κοινωνικές διαδικασίες
προκειμένου ένα άτομο να οδηγηθεί στην αποχή από το έγκλημα παραμένει
ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί σε εμπειρικό επίπεδο.

γ) Δομημένα εργαλεία εκτίμησης της πιθανότητας υποτροπής

Σε ένα γενικότερο επίπεδο, το ζήτημα της υποτροπής συνδέεται άμεσα
με αυτό της μετα-εγκληματικής επικινδυνότητας ενός δράστη. Σε αυτό
το πλαίσιο, επιχειρείται η πρόγνωση της μελλοντικής συμπεριφοράς του
δράστη. Η εκτίμηση περί του κινδύνου της υποτροπής καθίσταται το κεντρικό κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων από τους φορείς της ποινικής
δικαιοσύνης. Έτσι, προκρίνεται –μεταξύ άλλων– ο υπολογισμός του βαθμού μετα-εγκληματικής επικινδυνότητας του κάθε δράστη και η ένταξή
του σε μια συγκεκριμένη κατηγορία (επικείμενων) εγκληματιών με βασικό στόχο την αχρήστευση/εξουδετέρωση αυτών μέσω του μακροχρόνιου
εγκλεισμού. Η τάση αυτή είναι γνωστή στην αντεγκληματική πολιτική
ως «αναλογιστική δικαιοσύνη» (actuarial justice). Με τον όρο αυτό νοείται, ειδικότερα, η «εκτόπιση της ατομικής αποδιδόμενης δικαιοσύνης
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από αποφάσεις βασιζόμενες στη στατιστική πιθανότητα της υποτροπής»
(Τζαννετάκη, 2010: 187 επ., 188, υποσ. 3). Η έννοια της επικινδυνότητας
συνδέεται με την απαρχή της εγκληματολογικής σκέψης, στο βαθμό που
αποτέλεσε ένα από τα βασικά πεδία μελέτης των εκπροσώπων της Ιταλικής Θετικής Σχολής (Κουράκης, 2009⠂ Βλάχου, 2016). Την ίδια, όμως,
στιγμή, αποτελεί μια από τις πλέον αμφισβητήσιμες έννοιες στο πεδίο
των ποινικών επιστημών (Αλεξιάδης, 2004: 178 επ.), ιδίως στο βαθμό
που – στο πεδίο της κοινωνίας της διακινδύνευσης (risk society) – συνδέεται με την αυστηροποίηση της ποινικής καταστολής και τη διεύρυνση
του επίσημου κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος (Ζαραφωνίτου, 2004β:
2049 επ⠂Πανούσης, 2014: 12 επ.).
Στον αντίποδα βρίσκονται –ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία– προγνωστικά εργαλεία που εστιάζουν στους παράγοντες που εκτιμάται πως
δρουν προστατευτικά στην ανάπτυξη της υποτροπής (Γιαννούλης, 2017:
209 επ.). Σε αυτό το πεδίο υπάγεται το πρότυπο / μοντέλο που έχει διαμορφωθεί από τους D.A. Andrews και J. Bonta και τιτλοφορείται ως «Ανταποκρισιμότητα σε Κινδύνους και Ανάγκες» (Risk-Need-Responsivity model).
Η δε εφαρμογή του έχει αξιολογηθεί ως επιτυχής στον Καναδά, την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένα κράτη της
ηπειρωτικής Ευρώπης (ιδίως στη Γερμανία). Σε αυτό το πλαίσιο, συστηματοποιούνται οχτώ βασικοί παράγοντες κινδύνου (όπως λ.χ. το ιστορικό
της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
που συνδέονται με την εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς, η επίδοση στην εκπαίδευση ή την εργασία). Στον καθένα από αυτούς αντιστοιχούν οι υποδεικνυόμενες ανάγκες του δράστη με γνώμονα την εξουδετέρωση των εν λόγω κινδύνων (όπως λ.χ. η καλλιέργεια της δεξιότητας να
διαχειρίζεται κανείς το συναίσθημα του θυμού, η βελτίωση της επίδοσης
στην εργασία). Οι πρώτες τέσσερις κατηγορίες – έτσι όπως τίθενται στο εν
λόγω εργαλείο – υποδεικνύονται ως εξαιρετικά σημαντικές (bigfour), ενώ
οι υπόλοιπες ως μέτριας βαρύτητας (moderatefour). Στην κατηγορία των
επανεντακτικών μοντέλων εντάσσεται επιπλέον το αποκαλούμενο “Good
Life Model” (το μοντέλο «των καλών βίων» ή του «ευ ζην»). Το τελευταίο
διαμορφώθηκε από τους T. Ward και S. Maruna. Εν προκειμένω, δεσπόζει
η θέση πως τα άτομα απέχουν από την τέλεση αδικημάτων εάν λάβουν
γνώσεις, ευκαιρίες και πόρους και καλλιεργήσουν τέτοιες δεξιότητες, που
θα τους επιτρέψουν να διάγουν έναν σύννομο βίο. Έτσι, προτάσσεται μια
επανεντακτική θεώρηση όσων κινδύνων εκτιμάται ότι συνδέονται με την
υποτροπή (Γιαννούλης, 2016: 209 επ.).
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Ιv. Τα Διαθεσιμα Ερευνητικα Στοιχεια

στην

Ελλαδα

α) Πορίσματα εμπειρικών ερευνών
α.1) Η έρευνα του Καρανίκα (1956)
Μια πρώιμη αναφορά στο φαινόμενο της υποτροπής εντοπίζεται στην εργογραφία του Καρανίκα (1956: 76). Εκεί παρατίθενται τα συμπεράσματα
έρευνας που παρουσιάστηκε σε διεθνές εγκληματολογικό συνέδριο της
εποχής. Η έρευνα στηρίχτηκε ειδικότερα στην επισκόπηση των διαθέσιμων
στατιστικών δεδομένων σχετικά με την εγκληματικότητα κατά την περίοδο των ετών 1927-1936 και στη μελέτη φακέλων καταδικασμένων από
το Εφετείο Θεσσαλονίκης. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, οι υπότροποι
δράστες ανέρχονταν σε 191.499 άτομα, γεγονός που αντιστοιχεί στο 24,4%
του συνολικού αριθμού των καταδικασμένων της εποχής (784.713). Κατά
τη διάρκεια των ετών 1929-1939 παραπέμφθηκαν στα Κακουργοδικεία της
Θεσσαλονίκης, των Σερρών, της Βέροιας και της Έδεσσας 1220 άτομα. Οι
υπότροποι ανέρχονταν σε 289 άτομα (85 εξ αυτών είχαν υποστεί καταδίκη
μετά την παρέλευση του τριακοστού έτους της ηλικίας τους). Η πλειονότητα των υπότροπων δραστών είχαν τελέσει για πρώτη φορά έγκλημα κατά
της περιουσίας (π.χ. κλοπή, ζωοκλοπή) και έγκλημα που εμπεριείχε βία.
Η πλειονότητά τους (67,7%) υποτροπίασε μέσα σε ένα έτος από την έκτιση της πρώτης επιβληθείσας ποινής. Με βάση τα παραπάνω, ο Καρανίκας
(1956: 77) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητα της υποτροπής αυξάνει στις περιπτώσεις που ο δράστης τελεί αδίκημα κατά της ιδιοκτησίας
(και ιδίως κλοπή) σε ηλικία νεώτερη των 25 ετών. Το κρισιμότερο διάστημα
αποτελούν το πρώτο εξάμηνο ή έτος από το χρόνο απότισης της πρώτης
επιβληθείσας ποινής.
α.2) Η έρευνα του ΕΚΚΕ
Αναφορές στο φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων απαντώνται
στην έρευνα που διεξήχθη από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
(ΕΚΚΕ) τη δεκαετία του ’80 με τη συμμετοχή 427 κρατουμένων σε έξι ανδρικές φυλακές της χώρας (Δασκαλάκης et al., 1999: 369). Τα κυριότερα
πορίσματα της έρευνας:
 το 45% του δείγματος ήταν υπότροποι (και βρίσκονταν για δεύτερη
τουλάχιστον φορά στη φυλακή)
 το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (23%) είχαν καταδικαστεί για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας
 Οι περισσότεροι ήταν ηλικίας 25-34 ετών, άγαμοι, άτεκνοι και είχαν
υποβληθεί σε εγκλεισμό ήδη από την εφηβεία τους.
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γ.1.3) Η έρευνα του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του ΕΚΠΑ
Η έρευνα του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του
ΕΚΠΑ που διενεργήθηκε στη χώρα μας από το Μάιο 1999 έως τον Ιούνιο
2000 και αφορούσε την υποτροπή των ανήλικων παραβατών (Κουράκης,
2000: 185-186). Πιο συγκεκριμένα, επρόκειτο για μια επαναληπτική (follow
up) έρευνα στο πλαίσιο της οποίας από τους 156 ανήλικους κρατουμένους
που είχαν εξετασθεί στις φυλακές ανηλίκων το 1993 (κατά την πρώτη φάση,
δηλαδή, της έρευνας όπου έγινε η λήψη συνεντεύξεων), εντοπίσθηκαν τελικά μετά από επίπονες προσπάθειες οι 113 εκ των οποίων οι πενήντα βρέθηκαν και πάλι στις φυλακές (Κουράκης et al., 2004: 2895-2912). Βασικότερο
ερευνητικό πόρισμα υπήρξε το ότι μόνον ο ένας στους πέντε πρώην κρατούμενους ανηλίκους που εντοπίσθηκαν εκ νέου (ποσοστό 19,8%) δεν οδηγήθηκε κάποια στιγμή και πάλι στις φυλακές, ούτε και του επιβλήθηκε κάποια
ποινή. Μάλιστα, χαρακτηριστικό ήταν ότι όσοι βρέθηκαν να κρατούνται
και πάλι στις φυλακές (σύνολο 53) είχαν όλοι εγκλεισθεί κατά μέσο όρο
τουλάχιστον δύο φορές (Κουράκης et al., 2007: 45-55). Η πραγματικότητα
που ανέδειξε η εν λόγω έρευνα ήταν πως ένα ποσοστό άνω του 80% των
νεαρών αποφυλακιζομένων δεν καταφέρνει, δυστυχώς, να αποφύγει την
υποτροπή μέσα στα επόμενα 6-7 χρόνια μετά την αποφυλάκισή τους.
α.4) Η έρευνα του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του
ΑΠΘ
Ορισμένα στοιχεία περί της υποτροπής αποφυλακισμένων εντοπίζονται
στην εμπειρική έρευνα με τίτλο «Κρατούμενοι και ανθρώπινα δικαιώματα
στις ελληνικές φυλακές», που διεξήχθη από τον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (Πιτσελά, 2012: 269
επ.). Η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα από τον Νοέμβριο του 2008 έως
τον Ιανουάριο του 2009 με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Το
τελευταίο συμπληρώθηκε με έγκυρο τρόπο από συνολικά 123 εγκλείστους
σε πέντε διαφορετικά καταστήματα κράτησης (Κουλούρης, 2012: 317-8). Με
βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, οι 38 εξ αυτών είχαν «καταδικασθεί και φυλακισθεί παραπάνω από μία φορές» (Γιοβάνογλου, 2012: 378). To
52,63% των υπότροπων κρατουμένων είχαν υποστεί καταδίκη και υποβληθεί
σε εγκλεισμό μόνο μία επιπλέον φορά («απλοί υπότροποι»), το 26,31% δύο
έως τρεις επιπλέον φορές («μέσοι υπότροποι») και οι υπόλοιποι τουλάχιστον
τέσσερις ή παραπάνω φορές («πολλαπλά υπότροποι» ή «πολυ-υπότροποι»).
Σε ό,τι αφορά το ποινικό τους παρελθόν, αξίζει να επισημανθεί ότι το ήμισυ
των συμμετεχόντων (50%) είχαν καταδικασθεί – κατά δήλωσή τους – για
παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και το 28,94% για
αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας (Γιοβάνογλου, 2012: 378-9).
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α.5) Έρευνα σχετικά με τους παραβάτες της νομοθεσίας περί ναρκωτικών
Τέλος, αναφορές στο φαινόμενο της υποτροπής των παραβατών της νομοθεσίας περί ναρκωτικών εξειδικευμένα εντοπίζονται σε μελέτη των Κρανιδιώτη & Σπύρου (2010: 645 επ.). Εκεί παρουσιάζονται τα πορίσματα έρευνας
που βασίστηκε στη μελέτη των ατομικών φακέλων εγκλείστων σε κατάστημα κράτησης (δεν προσδιορίζεται ο τόπος του καταστήματος). Κατ’ αυτό τον
τρόπο, συλλέχθηκαν στοιχεία που αφορούσαν 357 Έλληνες κρατούμενους
λόγω παραβίασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών κατά το έτος 2001 (συγκεκριμένα, από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του συγκεκριμένου έτους).
Σύμφωνα με τα πορίσματα, το 42% των κρατουμένων (151 άτομα) είχε
προηγουμένως κρατηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα (47,3% είχαν στον
ενεργητικό τους έναν προγενέστερο εγκλεισμό, 42,7% δύο ή τρεις εγκλεισμούς, ενώ οι υπόλοιποι είχαν άνω των τεσσάρων). Εκτός των ανωτέρω,
η έρευνα βασίστηκε στα συμπεράσματα συνεντεύξεων με θεραπευόμενους
χρήστες σε δύο Συμβουλευτικούς Σταθμούς του ΚΑΤΚΕΘ (στη Δικαστική
Φυλακή του Κορυδαλλού και στη Γυναικεία Φυλακή στον Ελαιώνα της Θήβας). Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι τον Νοέμβριο του 2008 και συμμετείχαν συνολικά 321 έγκλειστοι για
παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και άλλες αξιόποινες πράξεις. Ο
αριθμός των χρηστών που δήλωσαν ότι είχαν εγκλεισθεί σε φυλακή στο
παρελθόν (τουλάχιστον μία ακόμη φορά) ανήλθε στο 54% (Κρανιδιώτη &
Σπύρου, 2010: 659 επ.).

β) Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Στην Ελλάδα κύρια (αν όχι η μοναδική) πηγή για τη μελέτη της εγκληματικότητας αποτελούν οι επίσημες στατιστικές που συλλέγονται από τους
φορείς άσκησης του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Ο φορέας που συλλέγει
τα στατιστικά δεδομένα είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή25 (ΕΛΣΤΑΤ, πρώην ΕΣΥΕ). Κατά συνέπεια, κύριες πηγές άντλησης στατιστικών δεδομένων
για την υποτροπή στην Ελλάδα αποτελούν τα ετήσια ενιαία τεύχη με τίτλο:
«Στατιστική της Δικαιοσύνης: Πολιτική, Εγκληματολογική, Σωφρονιστική» της ΕΛΣΤΑΤ.
Στους ειδικούς πίνακες που αναφέρονται στους υπότροπους εγκληματίες, κριτήριο δεν αποτελεί η νομική έννοια της υποτροπής (άρ. 88επ. ΠΚ).
Αντίθετα, ως υπότροπος χαρακτηρίζεται ένας δράστης όταν καταδικάζεΗ οποία διαδέχθηκε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Το
2010 αναδιοργανώθηκε όλη η Στατιστική Υπηρεσία με τη θεσμοθέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής ΕΛΣΤΑΤ (ν. 3832/2010) με βασικό σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών της χώρας (www.statistics.gr).

25
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ται για κακούργημα ή πλημμέλημα και ο οποίος έχει εκτίσει οποτεδήποτε
στο παρελθόν ποινή για κακούργημα ή πλημμέλημα (Αλεξιάδης, 2004: 100).
Στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Αρχής είναι αναρτημένοι και διαθέσιμοι οι πίνακες με τα δεδομένα (χρονοσειρές από 1998 έως 2010) για τους
υποτρόπους: α) Υπότροποι κατά επιβληθείσες ποινές και ομάδες ηλικιών, β)
Υπότροποι κατά γενικές κατηγορίες αδικημάτων, γ) Υπότροποι κατά οικογενειακή κατάσταση και επίπεδο εκπαίδευσης.

γ) Πιλοτική έρευνα με βάση τα στοιχεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ
γ.1) Στόχος της έρευνας και παρουσίαση της βάσης δεδομένων
Ο στόχος της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας συνίσταται στην αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» στο πλαίσιο
μιας ευρύτερης προσπάθειας για την εμπειρική διερεύνηση της υποτροπής
στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, στην «ΕΠΑΝΟΔΟ» λειτουργεί βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία, το κοινωνικό ιστορικό (Κανδυλάκη, Α. 2000)26 και το ποινικό ιστορικό του ωφελούμενου/της ωφελούμενης του φορέα, τα οποία και επικαιροποιoύνται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα. Η μηχανοργάνωση αυτή δίνει τη δυνατότητα
ευκολότερης και ταχύτερης ανάκλησης των εκάστοτε πληροφοριών και
ιστορικών και επιτρέπει τη συστηματικότερη και αναλυτικότερη στατιστική επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων. Έτσι, το έργο του φορέα
αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την επιστημονική μελέτη από ερευνητές
διαφόρων κλάδων που εμπλέκονται στη διερεύνηση του πληθυσμού αυτού.
Στην ηλεκτρονική βάση έχουν καταγραφεί και συνεχίζουν να καταγράφονται συστηματικά όλοι οι αποφυλακισμένοι που προσήλθαν, επικοινώνησαν και έλαβαν υπηρεσίες από το φορέα.
Οι πρώτοι που εμπλέκονται στην επαφή με τον αποφυλακισμένο είναι
ο κοινωνικός λειτουργός και ο ψυχολόγος. Το πρώτο στάδιο, λοιπόν, αφορά
αυτούς και την πρώτη επαφή που έχουν με τους ενδιαφερόμενους είτε μέσω
προγραμματισμένου ραντεβού είτε χωρίς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον ενδιαφερόμενο συντάσσεται αναλυτικό ιστορικό με πληροφορίες
για τον ίδιο, τις ανάγκες του και τα αιτήματά του (Μηλιώνη et al., 2012:437
επ.). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι προσκομίζεται από τον ωφελούμενο το αποφυλακιστήριο του και με βάση το ονοματεπώνυμο ή ονοTo κοινωνικό ιστορικό είναι ένα κείμενο (φόρμα ή ελεύθερο), δομημένο έτσι ώστε
να δίνει μια σαφή και περιεκτική εικόνα για το άτομο, τις συνθήκες ζωής και το
πρόβλημα, ή τα προβλήματα για τα οποία έχει αιτηθεί βοήθεια. Ανακεφαλαιώνει και
εκθέτει με ιστορική σειρά επιμέρους αφηγήσεις για γεγονότα, πράξεις και συνθήκες
ζωής και τη νοηματοδότησή τους όπως επιτεύχθηκε στις συνεδρίες διαγνωστικής
εκτίμησης.
26
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ματεπώνυμα που αναγράφονται σε αυτό γίνεται αναζήτηση στη βάση του
φορέα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει ήδη διαμορφωθεί καρτέλα για
το συγκεκριμένο ωφελούμενο. Στην περίπτωση αυτή, ο σύμβουλος δεν προβαίνει εκ νέου στη διαμόρφωση καρτέλας, αλλά επικαιροποιεί τα στοιχεία
στην ήδη υπάρχουσα και ζητά από τον ωφελούμενο να δηλώσει εάν το αποφυλακιστήριο που προσκομίζει είναι νέο ή το ίδιο που είχε προσκομιστεί και
παλαιότερα. Σε κάθε περίπτωση το αποφυλακιστήριο επισυνάπτεται στην
ηλεκτρονική καρτέλα του ωφελούμενου προκειμένου εν συνεχεία ο νομικός
να συμπληρώσει ή να επικαιροποιήσει την καρτέλα του ποινικού ιστορικού
(ανεξαρτήτως ραντεβού ή μη για παροχή νομικών συμβουλών στον φορέα).
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαμορφωμένη καρτέλα (νέος ωφελούμενος του φορέα) συμπληρώνεται ηλεκτρονική καρτέλα είτε κατά τη διάρκεια της συνάντησης είτε αμέσως μετά την αποχώρηση του ενδιαφερόμενου
σύμφωνα με τις σημειώσεις του υπεύθυνου κοινωνικού λειτουργού ή/και
ψυχολόγου. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο διαφορετικός χρόνος συμπλήρωσης
της καρτέλας οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο ο ενδιαφερόμενος αντιμετωπίζει αυτή τη διαδικασία (πολλοί εξυπηρετούμενοι είναι επιφυλακτικοί όταν υπάρχει μια τελείως τυποποιημένη επαφή). Στην περίπτωση που
ο ωφελούμενος διαμένει εκτός Αθηνών και το ραντεβού πραγματοποιείται
τηλεφωνικά, του ζητείται η αποστολή του αποφυλακιστηρίου. Μετά τη συλλογή αυτών των στοιχείων, και μία φορά το μήνα τουλάχιστον, τα ήδη καταχωρημένα στη βάση δεδομένων στοιχεία ελέγχονται διασταυρώνονται,
διορθώνονται και διαγράφονται τυχόν διπλοεγγραφές. Η τήρηση αρχείου
με στοιχεία της ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης των
αποφυλακιζόμενων και ανήλικων παραβατών στην «ΕΠΑΝΟΔΟ» θεωρούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, η δε συλλογή, επεξεργασία και χρήση
τους διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
γ.2) Μεθοδολογία και περιορισμοί
Πηγή των δεδομένων αποτέλεσαν τα στοιχεία που τηρούνται στην ηλεκτρονική βάση της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» και τα αποφυλακιστήρια που προσκόμισαν
όσοι αποφυλακισμένοι προσήλθαν στο φορέα κατά τα έτη 2014 και 2016.
Τα έντυπα αυτά καταρτίζονται από τη γραμματεία του κάθε καταστήματος κράτησης (δίχως να έχει έως σήμερα διαμορφωθεί ένα ενιαίο δελτίο
καταγραφής σε πανελλαδική κλίμακα). Τα αποφυλακιστήρια, ωστόσο, δεν
αποτελούν δελτία του ποινικού μητρώου και δεν περιλαμβάνουν απαραίτητα πληροφορίες για το συνολικό ποινικό παρελθόν ενός αποφυλακισμένου.
Σε ορισμένες περιπτώσεις αποφυλακιστηρίων παρέχονται πληροφορίες για
παραπάνω από μία ποινικές καταδίκες του ωφελούμενου. Ωστόσο, αναγράφεται μόνο ο χρόνος εκδίκασης της υπόθεσης και όχι ο χρόνος τέλεσης
της πράξης, που αποτελεί το κρίσιμο μέγεθος για τη διερεύνηση τυχόν υπο-
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τροπής. Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται οι αναγραφόμενες αξιόποινες
πράξεις να έχουν τελεστεί σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχει προηγηθεί η
επίσημη κοινωνική αντίδραση.
Για τους παραπάνω λόγους, η παρούσα ερευνητική απόπειρα δεν είναι εξ
ορισμού σε θέση να αποδώσει ασφαλείς πληροφορίες σχετικά με την υποτροπή ωφελούμενων που προσήλθαν στο ΝΠΙΔ κατά τα ανωτέρω έτη. Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστίασε σε όσους ωφελούμενους διέθεταν στο ενεργητικό
τους τουλάχιστον δύο καταδικαστικές αποφάσεις. Δεν συμπεριελήφθησαν
στο δείγμα περιπτώσεις ωφελούμενων του φορέα στο αποφυλακιστήριο των
οποίων αναγράφεται ότι η δεύτερη εκ των δύο δικαστική απόφαση υπήρξε
αθωωτική. Επίσης, εξαιρέθηκαν όσοι ωφελούμενοι είχαν υποβληθεί σε αναμορφωτικά μέτρα για πράξη που τέλεσαν κατά την ανηλικότητά τους.
γ.3) Αποτελέσματα
Η έρευνα διενεργήθηκε στην ηλεκτρονική βάση καταγραφής της ΕΠΑΝΟΔΟΥ με βάση το έτος προσκόμισης του αποφυλακιστηρίου ή των αποφυλακιστηρίων στο φορέα και συγκεκριμένα για τα έτη 2014 και 2016. Τα
ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία απεικονίζονται στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Αναφορικά με το ποινικό παρελθόν των ατόμων του δείγματος και για
τα δύο υπό εξέταση έτη διαπιστώθηκε ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 27%
παρουσίαζε τουλάχιστον δύο καταδικαστικές αποφάσεις (Πίνακας 1).
Πίνακας 1: Κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία
Αποφυλακισμένοι
Έτος

Υπόδικος ή 1
2 καταδικαστικές
Ελλιπή
καταδικαστική
αποφάσεις και
στοιχεία
απόφαση
άνω

Σύνολο

2014

107 (58%)

51 (27%)

27 (15%) 185 (100)

2016

178 (66%)

73 (27%)

20 (7%)

271 (100)

Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, διαπιστώνεται –όπως αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες– η αριθμητική υπεροχή
των αντρών (92% το έτος 2014 και 90% το έτος 2016) ενώ αναφορικά με
την εθνικότητα η συντριπτική πλειονότητα των σχετικών καταγραφών αφορά ημεδαπούς (78% το έτος 2014 και 63% το έτος 2016). H κατανομή του
δείγματος κατά ομάδες ηλικιών καταδεικνύει ότι οι παραγωγικές ηλικίες
των 30-59 ετών (αθροιστικά) (Πίνακες 2, 3, 4) έχουν ισχυρό προβάδισμα.
Μεγάλο τμήμα των αποφυλακισμένων ανήκει στο ενεργό παραγωγικό δυναμικό των ανδρών, το οποίο αποσύρεται από την αγορά εργασίας κατά την
έκτιση της ποινής.
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Πίνακας 2
Φύλο
Έτος

Άνδρας

Γυναίκα

Ελλιπή στοιχεία

Σύνολο

2014

47 (92%)

4 (8%)

-

51 (100)

2016

66 (90%)

7 (10%)

-

73 (100)

Πίνακας 3
Εθνικότητα
Έτος

Ημεδαπός

Αλλοδαπός

Ελλιπή στοιχεία

Σύνολο

2014

40 (78%)

11 (22%)

-

51 (100)

2016

46 (63%)

27 (37%)

-

73 (100)

Πίνακας 4
Ηλικία
Έτος

60 ετών Ελλιπή
και άνω στοιχεία

Σύνολο

6
14
15
10
(12%) (27%) (29%) (20%)

6 (12%)

-

51
(100)

2
(3%)

5 (7%)

-

73
(100)

18-23 24-29 30-39 40-49 50-59

2014

-

2016

2
(3%)

16
24
24
(22%) (33%) (33%)

Όσoν αφορά την οικογενειακή κατάσταση του δείγματος (Πίνακες 5,
6, 7), η πλειονότητα σύμφωνα με τις σχετικές καταγραφές συγκεντρώνεται
στην κατηγορία άγαμοι (51% το 2014 και το 45% το 2016) και χωρίς τέκνα
(51% το 2014 και το 56% το 2016). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί
ότι τα χαμηλά ποσοστά των έγγαμων (10% το 2014 και 26% το 2016) φαίνεται να συνηγορούν στην άποψη ότι η απουσία ενός «προστατευτικού»
παράγοντα όπως αυτός της οικογένειας δύναται να ευνοήσει τη συνέχιση
της εγκληματικής δράσης στο πέρασμα του χρόνου.
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Πίνακας 5
Οικογενειακή κατάσταση

Έτος

Άγαμος Έγγαμος Διαζευγμέ/η
/η
νος /η

Χήρος Εν δια- Ελλιπή
Σύνολο
/α
στάσει στοιχεία

2014

26
(51%)

5 (10%)

15 (29%)

1 (2%)

4 (8%)

-

51
(100)

2016

33
(45%)

19
(26%)

11 (15%)

2 (3%)

4 (5%)

4 (5%)

73
(100)

Πίνακας 6
Τέκνα
Έτος

Ναι

Όχι

Ελλιπή στοιχεία

Σύνολο

2014

25 (49%)

26 (51%)

-

51 (100)

2016

32 (44%)

41 (56%)

-

73 (100)

Πίνακας 7
Αριθμός Τέκνων
Έτος

1

2

3<

2014
2016

Ελλιπή στοιχεία

Σύνολο

11 (44%)

8 (32%)

12 (37%)

10 (31%)

6 (24%)

-

25 (100)

5 (16%)

5 (16%)

32 (100)

Η σχέση του συγκεκριμένου δείγματος αποφυλακισμένων και επιπέδου
εκπαίδευσης, όπως χαρακτηριστικά προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες
(Πίνακες 8 και 9), υποδεικνύει ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για άτομα
μέσης εκπαίδευσης (με το ποσοστό να κυμαίνεται και στα δύο υπό εξέταση
έτη στο 59%) ενώ κατά δεύτερο λόγο βασικής εκπαίδευσης (ποσοστό 17%
το 2014 και 19 % το 2016). Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και το ποσοστό
των αναλφάβητων που παρουσιάζεται μικρό και στα δύο υπό εξέταση έτη
(6% το 2014 και 3% το 2016).
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Πίνακας 8
Μορφωτικό επίπεδο
Έτος 2014
(Ν)

ΠΟΣΟΣΤΟ %

3

6

Στοιχειώδους εκπαιδεύσεως

9

17

Μέσης εκπαιδεύσεως

30

59

Ανωτάτης εκπαιδεύσεως29

5

10

Άλλο

0

0

Ελλιπή στοιχεία

4

8

51

100

Αναλφάβητος/η
27

28

ΣΥΝΟΛΟ

272829

Πίνακας 9
Μορφωτικό επίπεδο
Έτος 2016
(Ν)

ΠΟΣΟΣΤΟ %

2

3

Στοιχειώδους εκπαιδεύσεως

14

19

Μέσης εκπαιδεύσεως

43

59

Ανωτάτης εκπαιδεύσεως

3

4

Άλλο

1

1

Ελλιπή στοιχεία

10

14

ΣΥΝΟΛΟ

73

100

Αναλφάβητος/η
27

28
29

Επιπρόσθετα, αναφορικά με το είδος του επαγγέλματος το οποίο ασκούσαν τα άτομα του δείγματος κατά το χρονικό διάστημα πριν τον εγκλεισμό
τους διαπιστώθηκε ότι στην πλειονότητά τους εργάζονταν ως ιδιωτικοί
υπαλληλοι (53% το 2014 και 55% το 2016) σε θέσεις χαμηλής ευθύνης ενώ
τα επαγγέλματα που ασκούσαν ήταν κυρίως χειρωνακτικά. Επίσης, σε σημαντικό ποσοστό δηλώθηκε η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος (το 18% το
Ημιτελής φοίτηση σε Δημοτικό και Απόφοιτος/η Δημοτικού.
Ημιτελής φοίτηση σε Γυμνάσιο, Απόφοιτος/η Γυμνασίου, Ημιτελής φοίτηση σε
Λύκειο, Απόφοιτος/η Λυκείου Απόφοιτος/η ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ και Απόφοιτος/η ΙΕΚ.
29
Απόφοιτος/η ΠΕ /ΤΕ.
27
28
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2014 και 19% το 2016) και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις η σύσταση
και λειτουργία επιχείρησης. Ενδιαφέρον επίσης εμφανίζει και η καταγραφή έστω και σε χαμηλό ποσοστό ατόμων που δήλωσαν ότι ουδέποτε είχαν
ασκήσει κάποιο επάγγελμα (2% το 2014 και 3% το 2016). Τέλος, διαπιστώθηκε ένα αξιοσημείωτο ποσοστό (27% το 2014 και 19% το 2016) μη καταχώρησης των σχετικών στοιχείων (Πίνακας 10).

Πίνακας 10
Επάγγελμα
Έτος

Δεν έχει
Ελλιπή
Ιδιωτικός
Ελεύθερος
Οικιακά εργαστεί
υπάλληλος επαγγελματίας
στοιχεία
ποτέ

Σύνολο

2014

27 (53%)

9 (18%)

-

1 (2%)

14 (27%)

51
(100)

2016

40 (55%)

14 (19%)

3 (4%)

2 (3%)

14 (19%)

73
(100)

Αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης, στην πλειονότητά τους τα άτομα του δείγματος δηλώθηκαν ως φιλοξενούμενοι (49% το 2014 και 31%
το 2016) και άστεγοι (20% το 2014 και 18% το 2016). Επίσης, σε χαμηλό
ποσοστό δηλώθηκε η ύπαρξη ιδιόκτητης κατοικίας (4% το 2014 και 8% το
2016) και κατά συνέπεια η ύπαρξη ασφάλειας για την ιδιόκτητη κατοικία.
Μολονότι, όπως προαναφέρθηκε, το δείγμα είναι περιορισμένο και ως εκ
τούτου δεν επιτρέπει την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για τον πληθυσμό των αποφυλακιζόμενων, εντούτοις, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι παρατηρείται μια εν γένει δυσκολία στην κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Για παράδειγμα, όσον αφορά το ζήτημα της στέγασης τα άτομα
αυτά συνήθως καταφεύγουν στην αναζήτηση της συνδρομής των φιλικών
ή οικείων προσώπων τους καθώς και εκείνης των επίσημων φορέων όπως
η ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Εάν μια τέτοια αναζήτηση δεν καρποφορήσει, η αδυναμία
κάλυψης της ανάγκης στέγασης αποτελεί μονόδρομο επιφέροντας μια σειρά
από ατομικά και κοινωνικά προβλήματα (Πίνακες 11 & 12).
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Πίνακας 11
Συνθήκες διαβίωσης
Έτος 2014
(Ν)

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Ιδιόκτητη Κατοικία

2

4

Ενοικιαζόμενη Κατοικία

2

4

Φιλοξενούμενος/η

25

49

Δομή Στέγασης

1

2

Διαμονή σε Ξενοδοχείο

3

6

Άστεγος/η

10

20

Άλλο30

1

2

Ελλιπή στοιχεία

7

13

51

100

ΣΥΝΟΛΟ

30

Πίνακας 12
Συνθήκες διαβίωσης
Έτος 2016
(Ν)

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Ιδιόκτητη Κατοικία

6

8

Ενοικιαζόμενη Κατοικία

11

15

Φιλοξενούμενος/η

23

31

Δομή Στέγασης

3

4

Διαμονή σε Ξενοδοχείο

5

7

Άστεγος/η

13

18

Άλλο30

2

3

Ελλιπή στοιχεία

10

14

ΣΥΝΟΛΟ

73

100

Στην κατηγορία «Άλλο» υπάγονται οι περιπτώσεις στις οποίες οι αποφυλακισμένοι
δήλωσαν ότι διέμεναν σε κατειλημμένο χώρο και σε κέντρα προσφύγων
(camps).

30
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Ποινική κατάσταση

Αναφορικά με την ποινική κατάσταση των ατόμων του δείγματος, η πλειονότητα εμφανίζεται να διαθέτει δύο καταδικαστικές αποφάσεις (37% το
2014 και 34% το 2016)31 ενώ ακολουθούν οι περιπτώσεις όπου στο αποφυλακιστήριο αναγράφονται τρεις καταδικαστικές αποφάσεις (19% το 2014
και 16% το 2016)31 (Πίνακας 13).
Πίνακας 13
Αριθμός καταδικαστικών αποφάσεων
Έτος

2

3

4

5

6

7

24

2 και 3 και 7 και
άνω άνω άνω

2014

19
10
5
5
4
1
1
(37%) (19%) (10%) (10%) (8%) (2%) (2%)

2
(4%)

3
(6%)

1
(2%)

2016

25
12
(34%) (16%)

5
(7%)

10
(14%)

5
(7%)

7
(9%)

5
(7%)

2
2
(3%) (3%)

-

Σχετικά με την ποινική τους μεταχείριση, η κατά επιβληθείσα ποινή
κατανομή του δείγματος καταδεικνύει ότι στην πλειονότητα των ερευνώμενων κατά το έτος 2014 επιβλήθηκαν βραχείας διάρκειας ποινές φυλάκισης σε ποσοστό 57%, ενώ για την πλειονότητα των ερευνώμενων του 2016
παρατηρούνται βαρύτερες μακροχρόνιες ποινές με την επιβολή της ποινής
κάθειρξης να ανέρχεται σε ποσοστό 58% (Πίνακας 14).
Πίνακας 14
Ποινές
Κάθειρξη

Φυλάκιση

Περιορισμός σε κατάστημα
κράτησης νέων

Ελλιπή
στοιχεία

2014

26 (36%)

41 (57%)

1 (1%)

4 (6%)

2016

53 (58%)

38 (41%)

-

1 (1%)

Τέλος, όσον αφορά το είδος του ποινικού αδικήματος για το οποίο καταδικάστηκαν οι ωφελούμενοι του δείγματος, παρατηρείται ότι τόσο το 2014
όσο και το 2016 η πλειονότητά τους είχε καταδικαστεί για αδικήματα κατά
της ιδιοκτησίας (κυρίως κλοπές, ληστείες και διακεκριμένες κλοπές) και
παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ακολουθούν τα χρέη προς το
Στις κατηγορίες «2 και άνω», «3 και άνω», «7 και άνω» περιλαμβάνονται οι
περιπτώσεις εκείνες όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον 2 ή 3 ή 7 καταδικαστικών αποφάσεων αντίστοιχα αλλά δεν κατέστη εφικτό να διαπιστωθεί ο ακριβής
αριθμός αυτών.

31
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δημόσιο, αδικήματα κατά της περιουσίας και παραβάσεις της νομοθεσίας
περί όπλων. Σε πολλές περιπτώσεις αποφυλακιστηρίων, ωστόσο, δεν αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία σχετικά με προηγούμενή καταδίκη
ή προηγούμενες καταδίκες (π.χ. είδος/είδη αδικήματος) (Πίνακες 15 & 16).
Πίνακας 15
Ποινικά Αδικήματα
Έτος 2014
Αριθμός αδικημάτων

1

2

3

4

5

10

2 και άνω

Ιδιοκτησία

15

12

2

-

-

1

1

Περιουσία

1

2

2

-

-

-

1

Υπομνήματα

5

1

-

1

1

-

1

Νόμισμα

1

-

-

-

-

-

-

Προσωπική ελευθερία

3

1

-

-

-

-

-

Ζωή

1

-

-

-

-

-

1

Σωμ. βλάβες

3

1

-

-

-

-

-

Ενδοοικογενειακή βία Ν. 3500

-

-

-

-

-

-

-

Πολιτειακή εξουσία

3

1

-

-

-

-

-

Απονομή δικαιοσύνης

3

2

-

-

-

-

-

Τιμή

2

-

-

-

-

-

-

Δημόσια τάξη

1

-

-

-

-

-

-

Γενετήσια ελευθερία

1

-

-

-

-

-

1

Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

1

-

-

-

-

-

-

Ν. περί όπλων

9

3

-

-

-

-

-

Ν. περί εισόδου, διαμονής κ.λπ.
υπηκόων τρίτων χωρών

8

-

-

-

-

-

-

Χρέη προς το δημόσιο

2

2

-

1

-

-

-

Ναρκωτικά

15

2

4

-

2

-

-

Κ.Ο.Κ.

3

2

-

-

-

-

-

Ακάλυπτες επιταγές

2

-

-

-

-

-

-

Σ.Π.Κ.

-

1

-

-

-

-

-

Άλλο

2

-

1

-

-

-

-

32

32

Στα «Άλλα» αδικήματα περιλαμβάνονται η ψευδής υπεύθυνη δήλωση και παραβιάσεις του Α.Ν. 86/1967, του ΝΔ 905/1971, του ΝΔ 4233/1962 και του Ν. 2725/1999.

32
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Πίνακας 16
Ποινικά Αδικήματα
Έτος 2016

Αριθμός αδικημάτων

1

2

3

4

5

10

2 και άνω

Ιδιοκτησία

14

10

3

2

2

-

4

Περιουσία

8

1

-

-

-

-

3

Υπομνήματα

4

-

-

-

-

-

2

Νόμισμα

3

-

-

-

-

-

-

Προσωπική ελευθερία

-

2

-

-

-

-

-

Ζωή

3

-

-

-

-

-

-

Σωμ. βλάβες

10

-

-

-

-

-

-

Ενδοοικογενειακή βία Ν. 3500

1

-

-

-

-

-

-

Πολιτειακή εξουσία

4

-

-

-

-

-

-

Απονομή δικαιοσύνης

1

-

-

-

-

-

-

Τιμή

1

-

-

-

-

-

-

Δημόσια τάξη

-

-

-

-

-

-

-

Γενετήσια ελευθερία

2

2

-

-

-

-

-

Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

-

-

-

-

-

-

-

Ν. περί όπλων

10

1

-

-

-

-

-

Ν. περί εισόδου, διαμονής κ.λπ.
υπηκόων τρίτων χωρών

6

-

-

-

-

-

-

Χρέη προς το δημόσιο

4

2

1

-

-

-

5

Ναρκωτικά

18

11

3

-

-

-

-

Κ.Ο.Κ.

2

1

-

-

-

-

1

Ακάλυπτες επιταγές

2

-

-

-

-

-

3

Σ.Π.Κ.

-

-

-

-

-

-

-

Άλλο

6

1

-

-

-

-

-

32

Θα μπορούσε, λοιπόν, κανείς να υποστηρίξει ότι παρά την ύπαρξη των
ως άνω αναφερόμενων μεθοδολογικών περιορισμών, τα στοιχεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τα συγκεκριμένα έτη
και το συγκεκριμένο φορέα ο οποίος δέχεται ένα πολύ χαμηλό ποσοστό του
αποφυλακισμένου πληθυσμού στην Ελλάδα. Συνοψίζοντας, αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι το 27% των αποφυλακισμένων τόσο για το έτος 2014
όσο και για το έτος 2016 παρουσίαζε τουλάχιστον δύο καταδικαστικές αποφάσεις. Από τα άτομα αυτά η πλειονότητα και στα δύο υπό εξέταση έτη
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εμφανίζεται να έχει καταδικαστεί δύο φορές κυρίως για παραβάσεις κατά
της ιδιοκτησίας καθώς και για παραβίαση των διατάξεων ειδικών ποινικών
νόμων (Ν. περί Ναρκωτικών). Αναφορικά με την ποινική μεταχείριση στην
οποία υποβλήθηκαν, για το έτος 2014 στην πλειονότητά τους έλαβαν ποινή
φυλάκισης (57%) ενώ για το έτος 2016 στην πλειονότητα των περιπτώσεων
επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης (58%). Όσον αφορά το φύλο, την ηλικία και την
οικογενειακή τους κατάσταση πρόκειται για άνδρες (92% το έτος 2014 και
90% το έτος 2016) άγαμους χωρίς τέκνα οι οποίοι ανήκουν στις παραγωγικές ηλικίες των 30-59 ετών. Τέλος, πρόκειται κατά κύριο λόγο για άτομα
μέσης εκπαίδευσης (με το ποσοστό να ανέρχεται και στα δύο υπό εξέταση
έτη στο 59%) και με την πλειονότητα να εμφανίζεται στην κατηγορία φιλοξενούμενοι και άστεγοι.

V. Συμπερασματα

kαι

Μελλοντικες Κατευθυνσεις

Βασικό συμπέρασμα της μέχρι τώρα ερευνητικής διαδρομής αποτελεί ότι
όλες οι διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, αναφορικά με τη φαινομενολογία
της υποτροπής αποφυλακισμένων στη χώρα μας, εμφανίζουν εγγενείς αδυναμίες. Εντούτοις, η στέρεα επιστημονική γνώση σχετικά με τα ποσοτικά
και ποιοτικά χαρακτηριστικά του φαινομένου αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση μιας πολιτικής, που θα εγγυάται την κοινωνική
επανένταξη.
Σε ένα πρώτο επίπεδο, κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση ενός κοινού εργαλειακού ορισμού της υποτροπής από τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό επίπεδο και η μεταξύ τους συνεργασία κατά την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
Ως ασφαλέστερος ορισμός προτείνεται η εκ νέου δικαστικά διαπιστωμένη
τέλεση αξιόποινων πράξεων από αποφυλακισμένους (κατόπιν της απόλυσής τους από κατάστημα κράτησης). Σε αυτό το πλαίσιο, η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»
θα μπορούσε να συμβάλει στην εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου μέσω
της τήρησης αναλυτικότερων στοιχείων αναφορικά με το ποινικό παρελθόν
των ωφελούμενων. Προκειμένου τα συλλεχθέντα στοιχεία να καταστούν
χρήσιμα για την ασφαλή μέτρηση της υποτροπής, είναι ειδικότερα αναγκαίο
να καταγράφεται με σαφήνεια ο χρόνος τέλεσης της κάθε αξιόποινης πράξης που έχει τελεσθεί από τους ωφελούμενους. Θα πρέπει να είναι επίσης
σαφές εάν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις έχει τελεσθεί κατά το χρονικό
διάστημα που έπεται της πρώτης αποφυλάκισης του ωφελούμενου, ανεξάρτητα από τον λόγο της απόλυσής του. Στο ίδιο πλαίσιο, κρίνεται αναγκαία
η ανάπτυξη συνεργασίας της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» με το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις γραμματείες των καταστημάτων κράτησης και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
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Από την άλλη πλευρά, «ο ερευνητής των δεδομένων δεν πρέπει να ξεχνά
ότι το έγκλημα συνιστά εμπειρία ζωής» (Τσίγκανου, 2016: 49). Σε ένα δεύτερο επίπεδο, λοιπόν, τα ποσοτικά δεδομένα είναι αναγκαίο να ενισχυθούν
με τα συμπεράσματα ποιοτικής έρευνας, που θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση της πορείας των δραστών αξιόποινων πράξεων κατόπιν της αποφυλάκισής τους με απώτερο στόχο την ανάδειξη όσων παραγόντων σχετίζονται με
την υποτροπή και τη θωράκιση από την ανάπτυξή της. Με άλλα λόγια, είναι
αναγκαία η εμπειρική διερεύνηση της διαδικασίας της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισμένων, έτσι όπως νοηματοδοτείται και βιώνεται
από τους ίδιους. Η διεθνής ερευνητική εμπειρία είναι ασφαλώς σημαντική σε αυτό το επίπεδο, αλλά είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού σωφρονιστικού πληθυσμού και γενικότερα στην
τρέχουσα ελληνική κοινωνική πραγματικότητα. Ως καταλληλότερο εργαλείο προτείνεται η συνέντευξη ιστοριών ζωής (Παπαθανασόπουλος, 2010⠂
Τσιώλης, 2006) με αποφυλακισμένους από το όλο το φάσμα των ωφελούμενων της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ».
Απώτερο στόχο της ανάλυσης των ποσοτικών και των ποιοτικών
δεδομένων ενδείκνυται να αποτελέσει η διαμόρφωση ενός μοντέλου
προστατευτικών παραγόντων για το φαινόμενο της υποτροπής. Για την
«ΕΠΑΝΟΔΟ» – που με βάση τον καταστατικό της στόχο επιδιώκει τη διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης όσων απολύονται από τα καταστήματα κράτησης – η επικέντρωση στους προστατευτικούς παράγοντες που
συνηγορούν στην εξουδετέρωση των παραγόντων κινδύνου ως προς την
υποτροπή αποτελεί μονόδρομο. Εν συνεχεία, τα ερευνητικά δεδομένα θα
συμβάλλουν στην αξιολόγηση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών και στην
ανάδειξη καλών πρακτικών, στις οποίες και θα μπορέσουν να στηριχτούν
οι δράσεις του ΝΠΙΔ και η πολιτική περί της κοινωνικής επανένταξης των
αποφυλακισμένων ευρύτερα.
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Η Κοινωνική Επανένταξη tων Καταδίκων:
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Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη
στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Περιληψη

Τ

ο ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης των καταδίκων εμφανίζεται,
συνήθως, ως προγραμματική διακήρυξη της αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής αποβλέποντας, μακροπρόθεσμα, στη μείωση των τιμών εγκληματικότητας μέσα από τον έλεγχο της υποτροπής. Στη σημερινή
κατάσταση του ποινικού πεδίου το πρόταγμα της κοινωνικής επανένταξης
καλείται να αναμετρηθεί με τον «φόβο του εγκλήματος» και το «αίσθημα
ανασφάλειας» που κυριαρχούν στο κοινωνικό σώμα, καθώς και την αυξημένη τιμωρητικότητα χαρακτηρίζει τους φορείς του ποινικού συστήματος· απ’
την άλλη, η εμβέλεια των ενταξιακών πολιτικών δεν φαίνεται να ξεπερνά
ένα περιορισμένο ποσοστό του συνόλου των καταδίκων. Σ’ αυτή την προοπτική, το ζητούμενο από τις πολιτικές κοινωνικής επανένταξης των καταδίκων
εντοπίζεται στην αναζήτηση καινούργιων προτύπων και μεθόδων δράσης, με
στόχο την ενεργό συμμετοχή των αποφυλακιζομένων σ’ ένα ριζικά μεταβαλλόμενο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον, ώστε να αποφεύγεται η ποινική τους «ανακύκλωση», δεδομένου ότι οι ευάλωτοι πληθυσμοί στην αγορά
εργασίας παραμένουν εξίσου ευάλωτοι και απέναντι στο ποινικό σύστημα.
«Άφησε τους ανθρώπους τα ζώα και τα πράγματαν να φύγουν προς την
αληθινή στιγμή τους. Όπως εκείνα την ορίζουν, χωρίς ανάγκη να δικαιολογήσουν την αναχώρηση ή την απουσία τους»1
Από τη συλλογή του ιδίου: Το τρυγόνι δεν ζει πια εδώ. Η ζωή με και χωρίς αγάπη:
Ποιήματα, επαναλήψεις και διορθώσεις, Αθήνα, Ύψιλον, 2016.
1
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Ι. Προδιάθεση
Το ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης των καταδίκων εμφανίζεται, συνήθως, ως προγραμματική διακήρυξη της αντεγκληματικής και της σωφρονιστικής πολιτικής αποβλέποντας, κυρίως, στη μείωση των τιμών εγκληματικότητας μέσω του ελέγχου της υποτροπής. Απ’ αυτή την άποψη, η κοινωνική
επανένταξη αποτελεί περισσότερο αντικείμενο της ποινικής φιλοσοφίας (στο
πλαίσιο της συζήτησης για τους στόχους της ποινής) και λιγότερο της ποινικής δογματικής, αφού δεν περιέχεται στη διαλεκτική «έγκλημα-ποινή». Η
Εγκληματολογία, απ’την άλλη, περιλάμβανε ανέκαθεν το ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης στην προβληματική για τη «μεταχείριση του εγκληματία»2 -ανάλογα, βέβαια, με την εκάστοτε θεώρηση του τελευταίου στο επίπεδο
τόσο των κοινωνικών αναπαραστάσεων όσο και της κοινωνικής θεωρίας.3
Απ’ αυτή την άποψη, το ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης φαίνεται
να στερείται τόσο μιας ποινικοδογματικής θεμελίωσης όσο και ενός συνεκτικού θεωρητικού πλαισίου αναφοράς, γεγονός που επιτείνει τη διάσταση ανάμεσα στις πολιτικές διακηρύξεις και τις ποινικές πρακτικές,4 όπως,
άλλωστε, βεβαιώνουν, σε μεγάλο βαθμό, οι έρευνες αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης5. Εξάλλου, αυτός καθαυτός ο στόχος
της κοινωνικής επανένταξης αντιτίθεται ευθύς εξαρχής στο πρόταγμα της
ασφάλειας, όπως καταδεικνύουν τα ποικίλα κωλύματα εργασιακής αποκατάστασης των αποφυλακισμένων που δημιουργούνται από την υποχρέωση
Για την έννοια της «μεταχείρισης του εγκληματία», τις σημασίες («ευρύτερη /
στενότερη») και τις διακρίσεις της («παλαιό πρότυπο»/ «νέες προσεγγίσεις») βλ.
Η. Δασκαλάκη, Μεταχείριση του εγκληματία, τόμ. Α’, παραδόσεις, Α.Ν. Σάκκουλας,
Αθήνα–Κομoτηνή, 1981, σ.σ. 1-35· I. Crow, The Treatment and Rehabilitation of Offenders, Sage Publications, London, 2003.
3
D. Melossi, «Η κοινωνική θεωρία και οι μεταβαλλόμενες αναπαραστάσεις του
εγκληματία», μετ. Χ. Κωνσταντινίδου, στο: Α. Κουκουτσάκη (επιμ.), Εικόνες εγκλήματος, Πλέθρον, Αθήνα, 2000, σ.σ. 21-59.
4
Ως «ποινικές πρακτικές» μπορούμε να ορίσουμε, γενικά, το σύνολο των κοινωνικών δράσεων (socialactions) που αναπτύσσονται κατά την άσκηση της τιμωρητικής εξουσίας του κράτους και καλύπτουν ένα μεγάλο αριθμό φορέων, θεσμών και
υπηρεσιών· βλ. αναλυτικά D. Garland και P. Young, ‘‘Towards a social analysis of
penality’’, από το συλλογικό έργο των ίδιων, The power to punish. Contemporary
penality and social analysis, Heinemann Educational Books, London - Humanities
Press, New Jersey, 1983, pp. 1-36.
5
Βλ. Γ. Νικολόπουλου, «Ποινική μεταχείριση και κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων: μια προβληματική σχέση», στον ιστότοπο του ΠΜΣ «Εγκληματολογία»
του Παντείου Πανεπιστημίου http://criminology.panteion.gr/attachments/article/3
13/%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE
%A5.pdf Επίσης βλ. υποσημ. 10.
2
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υποβολής ποινικού μητρώου για τη διεκδίκηση συγκεκριμένων θέσεων εργασίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εμπεδώνεται ο ποινικός στιγματισμός και υπονομεύεται κάθε προσπάθεια υλοποίησης των διακηρύξεων για κοινωνική επανένταξη.
Οι παραπάνω ιδιαιτερότητες που διέπουν το εγχείρημα της κοινωνικής
επανένταξης των κρατουμένων έχουν απασχολήσει διεξοδικά την εγκληματολογική συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση των σχετικών προγραμμάτων, καταλήγοντας,με πολύ συγκρατημένους τόνους, ανάμεσα στο «nothing
works» και στο «something works»6. Οι εκτιμήσεις αυτές συνέβαλαν, όπως
είναι γνωστό, στην ανάδειξη της «κρίσης» του λεγόμενου «θεραπευτικού
μοντέλου» μεταχείρισης των κρατουμένων και άνοιξαν ένα ευρύ πεδίο προβληματισμών τόσο γύρω από ζητήματα μακροκοινωνικής τάξεως (σε σχέση,
ιδίως, με το περιεχόμενο της ποινικής εξουσίας, τη χρήση της φυλακής και
τις κοινωνικές συνέπειες της ποινικής μεταχείρισης) όσο και γύρω από ζητήματα μικροκοινωνικής τάξεως (σε σχέση, ιδίως, με τον καταλυτικό ρόλο
που ασκούντα «δεινά του εγκλεισμού» και η οργάνωση του χρόνου των κρατουμένων στη μετέπειτα πορεία τους στην κοινότητα).
Η συναίνεση που είχε διαμορφωθεί από το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου γύρω από την προώθηση της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων, μέσα από την αναζήτηση διαφόρων μεθόδων ποινικής μεταχείρισης,
συναντά σταδιακά, από τη δεκαετία του ’60, σημαντικές ενστάσεις τόσο από
την πλευρά των σχετικών ερευνών αξιολόγησης7 όσο και από τις ριζοσπαστικές τάσεις που άρχισαν να επικρατούν στην εγκληματολογική θεωρία.
Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε την ιδέα της εναλλαξιμότητας
(interchangeability) των διαφόρων μέτρων μεταχείρισης, που πρότεινε το
1964 ο Roger Hood σε εισήγησή του στη 2η Συνέλευση των Διευθυντών των
Ινστιτούτων Εγκληματολογικών Ερευνών του κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης8, αναφερόμενος στα πορίσματα ενός συνόλου βρετανικών,
κυρίως, ερευνών αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών
Βλ. ενδεικτικά M. Israel, J. Dawes, ‘‘Something from nothing»: Shifting credibility
in community correctional programs in Australia’’, Criminal Justice, 2002, vol. 2, no.
1, σελ. 5-25.
7
Σχετικά με τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν για τη μεθοδολογία αυτών των ερευνών βλ. ενδεικτικά: H.- J. Albrecht, «Εξελίξεις στο σύγχρονο σωφρονισμό: Φυλακή
και εγκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες», επίμετρο στο: Α. Χάιδου, Το σωφρονιστικό σύστημα. Ζητήματα θεωρίας και πρακτικής, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2002,
σ.σ. 191-232 (ιδίως την §3.4. «Το ζήτημα των σωφρονιστικών στόχων: Τι συνέβη με
τη μεταχείριση και την επανόρθωση;» σ.σ. 214-218).
8
R. Hood, Research on the effectiveness of punishments and treatments, in European Committee on Crime Problems, Strasbourg, Council of Europe, Collected Studies
in Criminological Research, 1967.
6
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μεταχείρισης: «Απ’ όσο γνωρίζουμε, τίποτα δεν οδηγεί σε αξιοσημείωτα ή
διαφοροποιημένα αποτελέσματα, έτσι ώστε όλα να συμβαίνουν σα να βρισκόμαστε μπροστά σ’ένα μαύρο κουτί που η αδιαφάνειά του αποκρύπτει τις
διαδικασίες που εξελίσσονται στο εσωτερικό του.»
Επίσης, το 1974 ο Robert Martinson δημοσιεύει το κλασικό άρθρο του
με τίτλο «What works? –questions and answers about prison reform»9, όπου,
μετά από ανάλυση 231 προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων, καταλήγει σ’ ένα μετριοπαθέστερο συμπέρασμα από το αφοριστικό
“nothing works”, που εσφαλμένα του αποδίδεται:«Με λίγες και μεμονωμένες εξαιρέσεις, οι προσπάθειες αποκατάστασης («the rehabilitative efforts»)
που καταγράφονται εδώ και καιρό, δεν εμφανίζουν αξιοσημείωτες επιπτώσεις στις τιμές υποτροπής. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείονται περιπτώσεις
επιτυχίας ή, έστω, μερικής επιτυχίας· σημαίνει, απλώς, ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι μεμονωμένες και δεν παρουσιάζουν κάποιο ξεκάθαρο χαρακτηριστικό που να υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα κάποιας ιδιαίτερης
μεθόδου μεταχείρισης. Δεν πρέπει επίσης να αποκλείσουμε ότι παράγοντες,
που δεν σχετίζονται με το πεδίο της αποκατάστασης, συμβάλλουν ενεργά
στη μείωση της υποτροπής - όπως π.χ. η τάση μείωσης των τιμών υποτροπής
σε δράστες πάνω από 30 χρονών· πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι αυτού
του είδους οι παράγοντες φαίνεται να έχουν πολύ λίγη σχέση με κάποια από
τις μεθόδους μεταχείρισης που, προς το παρόν, διαθέτουμε».
Γενικεύοντας, η υποχώρηση του λεγόμενου «αναμορφωτικού ιδεώδους»
συμβάδισε με την έναρξη, περί τα μέσα της δεκαετίας του ’70, και στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού, των διαδικασιών απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και σταδιακής υποχώρησης του κράτους πρόνοιας, οδηγώντας, έτσι,
στην αποδυνάμωση της προνοιακής διάστασης της σωφρονιστικής πολιτικής, προκρίνοντας τις τιμωρητικές και εξουδετερωτικές (incapacitative)
λειτουργίες της ποινής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναπτύχθηκαν εντονότερα
οι διαδικασίες περιθωριοποίησης των κοινωνικών ομάδων που θίγονταν
περισσότερο από αυτές τις εξελίξεις στο εργασιακό πεδίο, ανάμεσα στις
οποίες περιλαμβάνονταν, βέβαια, οι πρώην κρατούμενοι.
Στο καινούργιο τοπίο που διαμορφώνουν πλέον οι σωφρονιστικές
πολιτικές των δυτικών κοινωνιών κυριαρχούν οι τάσεις διαχείρισης
R. Martinson, ‘‘What works? - questions and answers about prison reform’’, The Public Interest, 1974, vol. 35, pp. 22-54. Για μια κριτική αποτίμηση αυτής της διαπίστωσης
και των συνεπειών της βλ. ενδεικτικά: τη συζήτηση ανάμεσα στους Α.Ν. Doob και P.
Gendrau στο Canadian Journal of Criminology, 1989, vol. 31, no. 1, pp. 179-192 και
193-195, I. Crow, ό.π., υποσημ. 1, pp. 21-37, F.T. Cullen, ‘‘The twelve people who saved
rehabilitation: How the science of criminology made a difference’’, Criminology, 2005,
vol. 43, no. 1, pp. 1-42, S. A. French, P. Gendreau, ‘‘Reducing prison misconducts. What
works!’’, Criminal Justice and Behavior, 2006, vol. 33, no. 2, pp.185-218.
9
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(managerialism) και εμπέδωσης των κοινωνικών διακρίσεων, ενώ μετατοπίζεται το βάρος της κοινωνικής ένταξης στον κοινωνικό και τον ιδιωτικό
τομέα, οι οποίοι, ωστόσο, παραμένουν, συχνά, ανεπαρκώς εξοπλισμένοι
γα να μπορέσουν να φέρουν αποτελεσματικά σε πέρας αυτό το καθήκον10.
Επιπλέον, η κυριαρχία του προτάγματος της ασφάλειας προσδιορίζει πλέον
αποφασιστικά τον τρόπο οργάνωσης των ποινικών πρακτικών11, αποβλέποντας, κυρίως, στην πολιτική διαχείριση των εγκληματοφοβικών αισθημάτων του κοινωνικού σώματος12.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η απουσία εκείνων των μακροκοινωνικών και μικροκοινωνικών προϋποθέσεων, που μπορούν να εγγυηθούν την
επιτυχία των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης, δυσχεραίνει –αν δεν
υπονομεύει, κιόλας– κάθε κοινωνική δράση, εφόσον καταλήγει συχνά σε σύγκρουση της προνοιακής λογικής με τις αντιστάσεις του κοινωνικού πεδίου, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις της αγοράς
εργασίας και να διαπεράσει τα φράγματα της κοινωνικής περιχαράκωσης13.
D. Garland, ‘‘The limits of the sovereign state. Strategies of Crime Control in Contemporary Society’’, The British Journal of Criminology, 2006, vol. 36, no. 4, pp.
445-471.
11
Για την έμφαση της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής στην ασφάλεια βλ.
ενδεικτικά: Θ. Παπαθεοδώρου, Δημόσια ασφάλεια και αντεγκληματική πολιτική.
Συγκριτική προσέγγιση, β΄ έκδοση, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005, καθώς και τις
συμβολές στους συλλογικούς τόμους: L. VanCampenhoudt, Y. Cartuyvels, F. Digneffe,
D. Kaminski, P. Mary, A. Rea (dir.), Réponses à l’ insecurité. Des discours aux pratiques,
Labor, Bruxelles, 2000, R. Lévy, L. Mucchielli, R. Zauberman, Crime et insecurité: un
demi-siècle de bouleversements. Mélanges pour et avec Philippe Robert, L’Harmattan, Paris, 2006, Th. Papathéodorou, Ph. Mary (dir.), Mutations des politiques criminelles en Europe, Papazissis, Athènes, 2006, Χ. Ζαραφωνίτου (επιμ.), (Αν)ασφάλεια,
αντεγκληματική πολιτική και δικαιώματα του ανθρώπου, Α.Ν. Σάκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2007· ειδικότερα για τη σχέση (αν)ασφάλειας και τιμωρητικότητας βλ. Χ. Ζαραφωνίτου, Ν. Κουράκης (επιμ.), (Αν)ασφάλεια, τιμωρητικότητα και αντεγκληματική
πολιτική, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2009 (ιδίως σ.σ. 67-91).
12
Πρβλ. αντί άλλων πολλών τις ακόλουθες διαπιστώσεις της F. Digneffe, Αίσθημα
ανασφάλειας, παραβατικότητα και κοινωνικός αποκλεισμός, Ποινική Δικαιοσύνη,
2000, τόμ. 8-9, σ.σ. 890-892 (892): «Έχουμε την εντύπωση ότι οι πολυάριθμες
παρεμβάσεις των δημοσίων πολιτικών που αποβλέπουν στον περιορισμό του
αποκλεισμού και στην επανασύσταση των κοινωνικών δεσμών δεν απευθύνονται
τόσο στους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς αλλά σε ένα άλλο υποκείμενο: στην κοινή
γνώμη, που η ανασφάλειά της προβάλλεται από τα ΜΜΕ και, κατά τις προεκλογικές
περιόδους, καταντά πλέον έμμονη ιδέα για τους πολιτικούς».
13
Ι. Τσίγκανου Εκπαίδευση και απασχόληση «κοινωνικά μειονεκτούντων» ατόμων:
φράγματα και αποκλεισμοί, στο ΕΚΚΕ, Ανεργία, εργασία, εκπαίδευση – κατάρτιση
στην Ελλάδα και στη Γαλλία, ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1998, σσ. 249-259. Βλ. και υποσημ. 20.
10
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Συγκεφαλαιώνοντας, η διάσταση μεταξύ διακηρυγμένων στόχων και πρακτικών αποτελεί μια σταθερά στη συζήτηση γύρω από την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων14, η οποία εκδηλώνεται τόσο στο επίπεδο της θεωρίας
(κυρίως ως διάσταση μεταξύ των προταγμάτων της επανένταξης και της ασφάλειας) όσο και στο επίπεδο των πρακτικών (κυρίως ως διάσταση μεταξύ σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων επανένταξης). Οι αναλογίες με την αντίστοιχη συζήτηση για τη φυλακή –τόσο στο μακροκοινωνικό
επίπεδο της αποτελεσματικότητάς της όσο και στο μικροκοινωνικό επίπεδο
της δράσης των φορέων του ποινικού συστήματος– μας προσφέρουν τη δυνατότητα να προτείνουμε την ανάλυση του ζητήματος της κοινωνικής επανένταξης
των κρατουμένων σε μια προοπτική που θα επιτρέψει να αναδειχθούν:
 αφενός το περιεχόμενο και οι στοχεύσεις των σχετικών διακηρύξεων,
δηλ. η θέση που επιφυλάσσουν στην ιδέα της επανένταξης οι εκάστοτε
νομοθετικές ρυθμίσεις και οι σημασίες που της αποδίδονται σε σχέση
με άλλες προτεραιότητες της αντεγκληματικής και της σωφρονιστικής
πολιτικής,
 και αφετέρου οι επιπτώσεις της ρητορικής της επανένταξης στον τρόπο
που διαμορφώνονται τόσο οι πρακτικές για τη μεταχείριση των κρατουμένων όσο και, γενικότερα, οι λειτουργίες ένταξης/αποκλεισμού
που αναπτύσσει σήμερα ο ποινικός κοινωνικός έλεγχος.
Πρόκειται για μια διαπίστωση που προέκυψε από τις έρευνες εφαρμογής των
προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής, για τις οποίες βλ. διεξοδικά Ε. Λαμπροπούλου, Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου και των θεσμών της ποινικής
δικαιοσύνης, Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 1999, σελ. 80 επ. Βλ. επίσης F. Ost, M.
Van de Kerchove, Les rôles du judiciaire et le jeu du droit, στον τόμο Acteur social
et délinquance. Une grille de lecture du système de justice pénale. Hommage au
Professeur Christian Debuyst, Pièrre Mardaga Éditeur, Liège - Bruxelles, 1990, pp.
271-293, οι οποίοι προτείνουν την υπέρβαση του θεωρητικού δίπολου «μηχανική
εφαρμογή των κανόνων - περιθώρια ελευθερίας των φορέων του συστήματος» μέσω
μιας «παιγνιώδους θεωρίας του δικαίου» («théorie ludique du droit»)· σ’ αυτή την
προοπτική επιχειρείται να αναδειχθούν οι τακτικές των φορέων του ποινικού συστήματος κατά την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τις επαγγελματικές πρακτικές τους και, ιδίως, η προσπάθειά τους να εξισορροπήσουν ανάμεσα στη σύμβαση
και το νεωτερισμό, την εξωτερική προέλευση των κανόνων και την εφαρμογή τους
μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον κάθε φορέα, τις ιδεολογικές αναπαραστάσεις
- νοηματοδοτήσεις των κανόνων και τις ωφελιμιστικές πρακτικές μείωσης του κόστους κατά την υλοποίησή τους. Απ’ αυτή την άποψη, όπως παρατηρεί ο R. Castel, L’
application de la loi: l’ordre des interactions et l’ordre des déterminations στον τόμο
Acteur social et délinquance. Une grille de lecture du système de justice pénale, ό.π.,
pp. 295-303 (299): «αν ο καταναγκασμός αποτελεί συστατικό στοιχείο του νόμου,
η ‘‘επεξεργασία των περιστάσεων’’ είναι εξίσου ουσιώδης, εφόσον, όπως και στο
παιχνίδι, ο κανόνας τηρείται με την κυριαρχία πάνω στις συγκυρίες και το τυχαίο».
14
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93

στην

Ελληνική

Επιχειρώντας μια συνοπτική περιοδολόγηση της ιδέας της επανένταξης στο
πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης από το 1967 μέχρι σήμερα, παρατηρούμε ότι αυτή εμφανίζεται με άνισο τρόπο, καθώς αλλού αγνοείται αλλού
αναγνωρίζεται μεμονωμένα και περιστασιακά και αλλού καθιερώνεται πανηγυρικά.
Συγκεκριμένα, η ελληνική σωφρονιστική νομοθεσία αντιμετώπισε με
αρκετές διακυμάνσεις το ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων, αμφιταλαντευόμενη απ’ τη μια ανάμεσα σε διεθνείς επιταγές και
εγχώριες ανάγκες και απ’ την άλλη ανάμεσα σε ωφελιμιστικούς στόχους
σχετικά με τη διαχείριση του σωφρονιστικού πληθυσμού αλλά και την ανάγκη σεβασμού των ορίων της προσωπικής τους ζωής. Αυτή η προσπάθεια
συγκερασμού διαφορετικών προτεραιοτήτων προκύπτει ανάγλυφα, αν εξετάσει κανείς το περιεχόμενο των γενικών αρχών των Σωφρονιστικών Κωδίκων που ίσχυσαν από το 1967 μέχρι σήμερα.
Αρχικά, οι Κώδικες του 1967 (α.ν. 125/1967 «Σωφρονιστικός Κώδιξ
εκτελέσεως ποινών και μέτρων ασφαλείας») και του 1989 (Ν. 1851/1989
«Κώδικας βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις») έθεταν ως τελικό σκοπό της κράτησης στα αντίστοιχα άρθρα 1 ο μεν πρώτος «την κοινωνικήν αναπροσαρμογήν των κρατουμένων
δια της αγωγής και βελτιώσεως αυτών» ο δε δεύτερος «την αγωγή … και
την κοινωνική επανένταξη».
Αντίθετα, ο ισχύων ν. 2776/1999 («Σωφρονιστικός Κώδικας») φαίνεται να ακολουθεί, κατ’ αρχήν, μια ουδέτερη στάση απέναντι στο σκοπό της
εκτέλεσης των στερητικών της ελευθερίας ποινών και μέτρων ασφαλείας,
επιλέγοντας την τυπική στοχοθεσία της νομιμότητας των όρων έκτισής
τους και αποφεύγοντας να θέσει ουσιαστικούς στόχους -όπως η βελτίωση,
η κοινωνική αναπροσαρμογή ή η κοινωνική επανένταξη- με την αιτιολογία
ότι τέτοιου είδους στοχοθεσίες συνεπάγονται την επιβολή μιας επιπλέον
«ποινής κοινωνικής αναμόρφωσης» στην ήδη επιβληθείσα, που θα υπερέβαινε τα επιτρεπτά όρια επέμβασης στη ζωή και την προσωπικότητα του
κρατουμένου. Περιορίζεται, επομένως, ο Κώδικας του 1999, στο τμήμα των
«Γενικών αρχών» του, να διακηρύσσει ότι οι ποινές και τα μέτρα ασφαλείας κατά της ελευθερίας εκτελούνται «σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις διεθνείς συμβάσεις, τους νόμους και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή τους» (άρ.1§1). Εντούτοις, αυτή η απουσία στο επίπεδο
των γενικών αρχών της σωφρονιστικής μεταχείρισης κάθε αναφοράς στην
ιδέα της κοινωνικής επανένταξης οδηγεί σε παραδοξότητες, αν λάβουμε
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υπόψη ότι μεταξύ των διεθνών συμβάσεων», στις οποίες αναφέρεται το
άρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα, περιλαμβάνεται και το Διεθνές Σύμφωνο
για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ, που κυρώθηκε με το
ν. 2462/1997, σύμφωνα με το οποίο ουσιαστικός σκοπός της μεταχείρισης
των κρατουμένων είναι η «βελτίωση» («reformation») και η «κοινωνική
επανένταξή» τους («social rehabilitation»). Το ίδιο παρατηρείται, επίσης,
αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που κυρώθηκε με το ν. 2101/1992, η οποία προβλέπει στο άρ. 40 §1, για κάθε παιδί
που παραπέμπεται στο ποινικό σύστημα, το δικαίωμα σε αξιοπρεπή μεταχείριση, καθώς και «την ανάγκη για επανένταξή [του] στην κοινωνία και
την ανάληψη ενός εποικοδομητικού ρόλου στην κοινωνία».
Ωστόσο, πέρα απ’ αυτή την κατ’ αρχήν τυπική ουδετερότητα του ν.
2776/1999 σε σχέση με τους σκοπούς έκτισης της ποινής, συναντάμε διάσπαρτες αναφορές, σε επιμέρους διατάξεις του, στο στόχο της «προσαρμογής στην κοινωνική ζωή μετά την απόλυση» (όπως π.χ. στο άρ. 51 παρ.1),
με εμβληματικό, βέβαια, το 12ο κεφάλαιό του με τίτλο «Μετασωφρονιστική
μέριμνα», όπου προβλέπεται ρητά στο άρ. 81§1 ότι «η Πολιτεία οφείλει να
μεριμνά έγκαιρα για την ομαλή επάνοδο και προσαρμογή του κρατουμένου,
που πρόκειται να απολυθεί οριστικά, στο κοινωνικό, επαγγελματικό και
οικογενειακό του περιβάλλον». Ανάλογες διατάξεις για την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων μπορούμε να συναντήσουμε και στους μεταγενέστερους του Σωφρονιστικού Κώδικα του 1999 «Εσωτερικούς κανονισμούς
λειτουργίας» των γενικών και ειδικών καταστημάτων κράτησης ανηλίκων.
Σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση προσανατολίζεται η πρόσφατη
νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για έναν καινούργιο Σωφρονιστικό Κώδικα, που
ολοκλήρωσε ήδη το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, χωρίς, ωστόσο, να
έχει εισαχθεί ακόμη στη διαδικασία της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας
και ψήφισης15. Σ’ αυτό το κείμενο είναι εμφανής η μεταβολή της στάσης
της Πολιτείας απέναντι στην ιδέα της επανένταξης, αφού τελευταία περιλαμβάνεται πλέον ρητά στο κεφάλαιο των Γενικών Αρχών του εν λόγω
νομοσχεδίου και μάλιστα με διττή σημασία:
 αφενός ως περιεχόμενο της μεταχείρισης των κρατούμενων, κατά την
οποία -όπως αναφέρεται στην 1η παράγραφο του 2ου άρθρου- «διευκολύνεται η ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων που στηρίζουν την κοινωνική επανένταξη»,
Βλ. το σχέδιο του προτεινόμενου Σωφρονιστικού Κώδικα στον ιστότοπο http://
www.opengov.gr/ministryofjustice/wp-content/uploads/downloads/2017/10/sofronistikos_kodikas.pdf
15
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ενώ, αφετέρου, η επανένταξη αναγνωρίζεται ρητά ως δικαίωμα των
κρατουμένων. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι: «Οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα για την προετοιμασία
της επιστροφής τους στο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό
τους περιβάλλον σύμφωνα με την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Η κράτηση οργανώνεται έτσι ώστε να διευκολύνει την επανένταξή
τους στην ελεύθερη κοινωνία».
Καταλήγοντας, μέσα σε 50 χρόνια οι διακηρύξεις της ελληνικής σωφρονιστικής νομοθεσίας πέρασαν από το στόχο της «κοινωνικής αναπροσαρμογής» και της «αγωγής» στην de lege ferenda αναγνώριση της κοινωνικής επανένταξης ως βασικής συνιστώσας της ποινικής μεταχείρισης και
δικαιώματος των κρατουμένων.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, -όπως αποδεικνύεται διαχρονικά από τη θέσπιση Σωφρονιστικών Κωδίκων στη χώρα μας- το ζητούμενο κάθε σχετικής
νομοθετικής πρωτοβουλίας αφορά, κυρίως, στον τρόπο και την έκταση εφαρμογής όσων νομοθετικά προβλέπονται, με την έκδοση των απαραίτητων εκτελεστικών πράξεων και τη δημιουργία των αναγκαίων υλικοτεχνικών υποδομών, που θα επιτρέψουν τη μετατροπή τους από «law in the books» σε «law
in action». Δεν στερείται, προφανώς, αυτοτελούς σημασίας αυτή καθαυτή η
εισαγωγή ενός νέου νομοθετήματος στο πεδίο της έκτισης των στερητικών
της ελευθερίας ποινών, ενόψει, ιδίως, του ιδεολογικού στίγματος που αποτυπώνει, του γενικού προσανατολισμού που χαράσσει και των κατευθυντήριων
γραμμών που επιβάλλει στη δράση των φορέων εφαρμογής· εντούτοις, η μακρά σειρά νεωτερικών θεσμών και ρυθμίσεων - που προβλέπονταν τόσο από
προγενέστερους Σωφρονιστικούς Κώδικες όσο και από τον ισχύοντα αλλά
παραμένουν ανενεργοί - δεν μπορεί παρά να μας καθιστά επιφυλακτικούς ως
προς την τελική εφαρμογή και του πρόσφατου νομοσχεδίου.

ΙΙΙ. Οι Πρακτικές της Κοινωνικής Επανένταξης:
«Something works»
Οι διακυμάνσεις της ελληνικής έννομης τάξης στο ζήτημα της μετασωφρονιστικής μέριμνας δεν είναι άσχετες, ασφαλώς, με την αντίστοιχη συζήτηση των εγκληματολόγων γύρω από την αξιολόγηση των προγραμμάτων
κοινωνικής επανένταξης των πρώην κρατουμένων. Το ιδεολογικό και διαχειριστικό κενό που δημιούργησε η κρίση του «αποκαταστατικού προτύπου» -παρά τις αμφισβητήσεις και αρνητικές εμπειρίες από την εφαρμογή
του16- όχι μόνο επέτεινε την κατασταλτική λειτουργία της ποινικής μηχαΒλ. ενδεικτικά: Γ. Νικολόπουλου, To ζήτημα της επαγγελματικής επανένταξης των
πρώην καταδίκων: θεωρητικές επισημάνσεις, ερευνητικά πορίσματα και κοινωνικές

16
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νής αλλά αποθάρρυνε και την ανάληψη οποιασδήποτε μορφής υποστήριξης
προς τους «πελάτες» του ποινικού συστήματος, αφού τα σημαντικότερα εργαλεία της κοινωνικής επανένταξης (όπως π.χ. η επαγγελματική σταθερότητα) κατέστησαν πλέον ιδιαιτέρως επισφαλή, με συνέπεια όσες κατηγορίες πληθυσμού παραμένουν ευάλωτες στην αγορά εργασίας, να είναι εξίσου
ευάλωτες και απέναντι στο ποινικό σύστημα17.
Σήμερα, βέβαια, έχουμε διανύσει αρκετό δρόμο και από την αντίληψη
του «nothing works» που κυριάρχησε το ’70 μπορούμε να θεωρήσουμε ασφαλέστερη τη διαβεβαίωση των ερευνητών ότι «κάτι φαίνεται να δουλεύει,
αλλά χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση, με καλά καθορισμένα κριτήρια
αποτελεσματικότητας, ώστε να αποδειχθεί το είδος των προγραμμάτων που
πρέπει να εφαρμόζουμε, σε ποιό βαθμό, με ποιές κατηγορίες παραβατών και
μέσα σε τί είδους καθεστώς ποινικής [ή εξωποινικής] μεταχείρισης»18.
Η σύγχρονη αντίληψη για την ποινική μεταχείριση αναγνωρίζει τους
κρατούμενους όχι ως «αντικείμενα παρέμβασης» αλλά ως φορείς δικαιωμάτων και ενεργούς μετόχους σε «διαδικασίες αλλαγής», ώστε το εγχείρημα
της κοινωνικής τους επανένταξης να βασίζεται στην ατομική τους υπευθυνοποίηση και συμμετοχή («the “responsibility model” of rehabilitation»)19.Aπ’
αυτή την άποψη, η ποινική μεταχείριση που είναι προσανατολισμένη στην
κοινωνική επανένταξη βασίζεται -όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Γ. Πανούδράσεις», Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Γ΄/2005, τόμ. 118, σ.σ. 95-118.
17
T. Godefroy, ‘‘Nouvelle donne sur le marché du travail, nouvelle économie répressive?’’, στο: S. Paugam (dir.), L’ exclusion ; l’ état des savoirs, Paris, La Découverte,
1996, pp. 449-459.
18
M. Israel, J. Dawes, ό.π.,υποσημ. 6.
19
P. Raynor, Rehabilitative and reintegrative approaches, στο A. Bottoms, S. Rex,
G. Robinson (eds), Alternatives to Prison. Options for an insecure society, Willan
Publishing, Cullompton, Devon, 2007, pp. 195-223. Γενικότερα, για το ζήτημα της
προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων των κρατουμένων και τη νομική
φύση του καθεστώτος του σωφρονιστικού εγκλεισμού βλ. ενδεικτικά Β. Καρύδη, Ε.
Φυτράκη, (επιμ.), Ποινικός εγκλεισμός και δικαιώματα. Η οπτική του Συνηγόρου
του Πολίτη, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011, τον διάλογο Σ. Αλεξιάδη και Α. Μανιτάκη, Ποινικά Χρονικά, τ. ΛΘ΄ (39), 1989, σ.σ. 161- 180, 785-800 και Χ. Τ. Χατζή, Η
φυλάκιση ως ειδική σχέση εξουσίασης. Δικαιώματα υπό σκιά, Το Σύνταγμα, 2/1995,
σ.σ. 287-299 (298-299), η οποία επισημαίνει ότι η αναγνώριση των δικαιωμάτων
των κρατουμένων και η άσκησή τους στη συνθήκη του εγκλεισμού συναντά «τα
προδιαγεγραμμένα όρια διατήρησης του ίδιου του θεσμού της φυλακής» και οδηγεί
σε «ρήξη με την πειθαρχική λειτουργία της φυλακής ως μηχανισμού επιτήρησης και
χειραγώγησης», καταλήγοντας, όμως, σε μια «διόλου ευκαταφρόνητη για το Κράτος
Δικαίου» εξέλιξη, όπου η λειτουργία του ίδιου του θεσμού της φυλακής καθίσταται
«απλώς πιο διαφανής».
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σης20- στην αναγόρευση του κρατούμενου σε «subjectum (δηλ. σε υποκείμενο
ελευθερίας και ηθικής)» και όχι στην υποβάθμισή του σε «subjectus, δηλαδή
σε υπάκουο, υποτελές, άβουλο ον, το οποίο πρέπει να ανασυναρμολογηθεί».
Σε αυτή την προοπτική δοκιμάζονται πλέον καινούργια πρότυπα ποινικής μεταχείρισης - όπως το αλληλοδρασιακής έμπνευσης «παράδειγμα της
αποχής» («the desistance paradigm»)21 - μέσα από τα οποία επιβεβαιώνεται
η δυνατότητα εναρμόνισης της ουσιαστικής στοχοθεσίας της κοινωνικής
επανένταξης των κρατουμένων με το δικαιοκρατικό πλαίσιο έκτισης της
ποινής και τo σεβασμό του ατομικού αυτοπροσδιορισμού και της αξιοπρέπειας των κρατουμένων.
Απ’ την άλλη, στο μακρο-κοινωνικό επίπεδο ανάλυσης, πρόσφατες έρευνες22 αντιστρέφουν την υπόθεση της «ατομικής υποτροπής» («individual
recidivism») ως βασικής αιτίας για την αύξηση των τιμών εγκληματικότητας μετά από μεγάλης κλίμακας επιστροφή κρατουμένων στην κοινότητα,
Γ. Πανούση, «Η κοινωνική επανένταξη ως αυτοτελές δικαίωμα των κρατουμένων. Αρχή διαλόγου», στο: Το δημόσιο δίκαιο σε εξέλιξη. Σύμμεικτα προς τιμήν του
καθηγητού Πέτρου Ι. Παραρά, Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2012, σ.σ.
677-698.
21
Πρόκειται, γενικά, για μια θεωρητική προοπτική που, με αφετηρία τη διαπίστωση ότι
οι κοινωνικές δομές καθορίζουν τη διαθεσιμότητα ορισμένων ταυτοτήτων, κοινωνικών
ρόλων και πόρων (resources), αναγνωρίζει τη βαρύνουσα σημασία της «εαυτού ταυτότητας» στα κίνητρα της συμπεριφοράς· σ’ αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται -μέσω του
«γνωστικού μετασχηματισμού» («cognitive transformation») και της «αλλαγής στην
ταυτότητα» («change inidentity»)- να παύσουν τα άτομα να αυτοπροσδιορίζονται ως
«εγκληματίες», επινοώντας καινούργιες, μη εγκληματικές ταυτότητες, βλ. S. Maruna, T. P. LeBel, ‘‘The desistance paradigm in correctional practice: from programmes
to live’’ στο: F. McNeill, P. Raynor, C. Trotter (eds), Offender Supervision. New directions in theory, research and practice, Routledge, London – N. York, 2012, pp. 65-87.
Σ’ αυτή τη δυναμική διαδικασία «αποκατάστασης της ταυτότητας» («identity repair»)
προτείνεται η εφαρμογή της αφηγηματικής μεθόδου για την ερμηνεία των τραυματικών
εμπειριών του παρελθόντος και την εναντίωση στον ποινικό στιγματισμό· βλ.R. Stone,
‘‘Desistance and identity repair: Redemption narratives as resistance to stigma’’, British Journal of Criminology, 2016, vol. 56, pp. 956-975.
22
L. Hannon, R. DeFina, ‘‘The State of the Economy and the Relationship Between
Prisoner Reentry and Crime’’, Social Problems, 2010, vol. 57, no. 4, pp. 611-629. Για
μια περισσότερο ριζική κριτική της σχέσης μεταξύ των πολιτικών επανένταξης των
αποφυλακισμένων και της οικονομίας βλ. L. Wacquant, ‘‘Prisoner reentry as myth
and ceremony’’, Dialectical Anthropology, 2010, vol. 34, pp. 605–620, ο οποίος θεωρεί ότι η «επιστροφή του φυλακισμένου στην κοινότητα» («prisoner“ reentry”») οδηγεί, ουσιαστικά, στην εμπέδωση του θεσμού της φυλακής και την αναπαραγωγή του
πληθυσμού της («prison fare»), αφού η συντριπτική πλειοψηφία των αποφυλακισμένων επανέρχεται σ’ αυτήν, χωρίς καμία σημαντική επαφή με την αγορά εργασίας.
20
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αναδεικνύοντας τη βαρύνουσα σημασία των οικονομικών και κοινωνικών
χαρακτηριστικών, που επικρατούν στις γεωγραφικές περιοχές υποδοχής των
αποφυλακισθέντων, ιδίως σε περιόδους ύφεσης της οικονομίας (όπως π.χ.
η καταγραφή σημαντικών τιμών υποτροπής σε περιοχές με υψηλή ανεργία
και χαμηλή οικονομική δραστηριότητα αλλά και, αντίστροφα, η επιτυχημένη
απορρόφηση των αποφυλακισθέντων σε περιβάλλοντα με ισχυρή οικονομική
ανάπτυξη). Σ’ αυτή την προοπτική ανάλυσης η σχέση μεταξύ οικονομικών
συνθηκών και ποινικής πολιτικής αποδεικνύεται περισσότεροστενή και αλληλοεξαρτώμενη παρά ανταγωνιστική, κατά τρόπον ώστε να συνιστά αποφασιστικό όρο για την κατανόηση των επιπτώσεων των μαζικών αποφυλακίσεων στις τιμές εγκληματικότητας. Απ’ αυτή την άποψη, πρόσθετη προϋπόθεση
για την επιτυχία των προγραμμάτων επανένταξης -πέρα από τις εξατομικευμένες παρεμβάσεις- αποτελεί η βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών
συνθηκών που επικρατούν στους τόπους υποδοχής των αποφυλακισθέντων.
Αν επανέλθουμε στην προοπτική που υιοθετεί η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για έναν καινούργιο Σωφρονιστικό Κώδικα και θεωρήσουμε την κοινωνική επανένταξη ως δικαίωμα των κρατουμένων23 και βασική συνιστώσα της ποινικής τους μεταχείρισης, τότε δεν
πρέπει να την περιορίσουμε απλώς σε ένα ζήτημα αρχών και κανόνων, που
διέπουν την εκτέλεση των στερητικών της ελευθερίας ποινών αλλά, αντίθετα, να διευρύνουμε την εμβέλειά της, ώστε να διαπερνά όλα τα επίπεδα
της ποινικής καταστολής: από τη γενική - αφηρημένη απειλή της ποινής στο
νόμο, στην ειδική - συγκεκριμένη επιβολή της με τη δικαστική απόφαση,
στην εκτέλεσή της αλλά και μετά απ’ αυτήν, «στα κυρωτικά προάστια του
δικαίου», όπου συναντάμε τις «λεγόμενες νόμιμες συνέπειες της ποινικής
καταδίκης», δηλ. τις «επακόλουθες νομικές μεταβολές στο status του ατόμου οι οποίες προβλέπονται στο νόμο με μόνη προϋπόθεση την επέλευση της
ποινικής καταδίκης».24
Για τη συζήτηση γύρω από την ύπαρξη δικαιώματος των κρατουμένων στην κοινωνική επανένταξη βλ. ενδεικτικά: Σ. Γιοβάνογλου, Θεσμικά προβλήματα της κοινωνικής
επανένταξης των αποφυλακιζομένων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006,
Ν. Κουράκη, «Μέριμνα για τους αποφυλακιζόμενους: Η σημαντικότερη προϋπόθεση
για μείωση της υποτροπής, αλλά και για μια αντεγκληματική πολιτική με ανθρώπινο πρόσωπο», Ραδάμανθυς, 2008, τόμ. 13, σ.σ. 336-346 / Ποινικός Λόγος, 2008, τόμ.
2, σ.σ. 253-257, Γ. Πανούση, «Η κοινωνική επανένταξη ως αυτοτελές δικαίωμα των
κρατουμένων. Αρχή διαλόγου», στο: Το δημόσιο δίκαιο σε εξέλιξη. Σύμμεικτα προς
τιμήν του καθηγητού Πέτρου Ι. Παραρά, Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή
2012, σ.σ. 677-698, του ίδιου, Πέραν των σωφρονιστικών κανόνων; Προκαταρκτικές σκέψεις, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 50/2011, σ.σ. 461-466, T. Leckner, Ποινική
δίκη και κοινωνικοποίηση εγκληματιών, Ποινικά Χρονικά, ΛΒ’, 1982, σ.σ. 1-19.
24
Ε. Φυτράκη, Προάγοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι έννομες συνέπειες της
23
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Χαρακτηριστικό θετικό παράδειγμα σ’ αυτή την κατεύθυνση, αποτελούν
οι πρόσφατες αλλαγές της ποινικής μας νομοθεσίας για τους τοξικοεξαρτημένους, όπου τα προτάγματα της θεραπείας και της επανένταξης υπερτερούν, συχνά, μπροστά στην ποινική αξίωση της Πολιτείας, με ευνοϊκές
προβλέψεις για αναστολή και, εντέλει, παύση της δίωξης, ευεργετικό υπολογισμό λόγω παρακολούθησης θεραπευτικών προγραμμάτων κ.λπ.25
Αντίθετα, ανασταλτικές στην προώθηση της ιδέας της επανένταξης
προβάλλουν οι διατάξεις της ποινικής μας νομοθεσίας για τις παρεπόμενες
ποινές και το ποινικό μητρώο26, καθώς και το πλήθος των κωλυμάτων, που
θεσπίζονται σε διάσπαρτες διατάξεις, για την κατάληψη θέσεων εργασίας
λόγω ποινικής καταδίκης27. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκρότησε το
2015 ομάδα εργασίας «για την καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και εξορθολογισμό των κωλυμάτων και εν γένει θεσμικών εμποδίων επαγγελματικής
επανένταξης αποφυλακισμένων και ποινικώς διωχθέντων προσώπων»28, η
οποία, δύο χρόνια αργότερα, κατέθεσε το πόρισμά της, το οποίο διαβιβάστηκε
στη Βουλή και συζητήθηκε, στις 14-9-2017, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Σωφροποινικής καταδίκης, Εγκληματολογία, 2011, 2, σ.σ. 46-52 (47).
25
Βλ. διεξοδικά Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, «Μεταξύ θεραπείας και καταστολής:
Η ποινική μεταχείριση των εξαρτημένων δραστών αξιόποινων πράξεων», Ποινική
Δικαιοσύνη, 2017, τόμ. 11, σ.σ. 1017–1025.
26
Για τις επιπτώσεις του ποινικού μητρώου στη διαδικασία της επανένταξης βλ. Σ.
Γιοβάνογλου, ό.π., υποσημ. 23, V. DeGreef (dir.), Le casier judiciaire. Approches critiques et perspectives comparées, Larcier, Bruxelles, 2011. Στην Ελλάδα, το εύρος
των νομοθετικών κωλυμάτων για την κατάληψη θέσεων εργασίας λόγω ποινικής
καταδίκης έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, ο
οποίος ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες «στην κατεύθυνση της εναρμόνισης της
κείμενης νομοθεσίαςμε την ανάγκη επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των
αποφυλακισμένων» βλ. Β. Καρύδη, Ε. Φυτράκη (επιμ.), ό.π., υποσ. 19, ιδίως στις
σ.σ. 157-169.
27
Βλ. Ε. Φυτράκη, ό.π., υποσημ. 24, Δ. Μπλίτσα, Διάκριση στον τομέα της εργασίας
λόγω προηγούμενης ποινικής καταδίκης, Ποινική Δικαιοσύνη, 2014, Μέρος Α’ (τ. 7,
σ.σ. 626-636) & Μέρος Β’ (τόμ. 8/9, σ.σ. 739-752).
28
Η ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε με Απόφαση του τότε Υπουργού Ν. Παρασκευόπουλου (υπ’ αριθ. 53243οικ/27-8-2015, ΑΔΑ 6ΥΗΥΩ-ΚΑΛ) και αποτελούνταν από
τους/τις: Αγγ. Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής στη Νομική Σχολή ΑΠΘ, Σ. Γιοβάνογλου, Δρ. Νομικής ΑΠΘ, Δ. Μπλίτσα, Εισαγγελική Πάρεδρο, υποψήφια Δρ. ΑΠΘ, Α. Κιβρακίδου, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Δρ.
Νομικής ΑΠΘ, Χ. Λαμπάκη, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, υποψήφιο Δρ. ΑΠΘ και Ε. Τσαουσάκου, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, ενώ τη συνδρομή της προσέφερε η Ζ. Μιχαλοπούλου, Δρ. Νομικής ΑΠΘ και δικηγόρος Θεσσαλονίκης.
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νιστικού Συστήματος και Λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων29. Απομένει, βέβαια, να εξετάσουμε κατά πόσον οι λύσεις που θα υιοθετήσουν, τελικά,
τα εμπλεκόμενα Υπουργεία στην απαιτητική εξίσωση της προστασίας των εννόμων αγαθών και της υποχρέωσης για κοινωνική ένταξη όλων των πολιτών,
θα ακολουθήσουν τις συστάσεις της ομάδας εργασίας, διευρύνοντας, κατ’
αυτόν τον τρόπο, το φάσμα των ωφελουμένων από το παραπάνω εγχείρημα.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, από την αντιπαραβολή των δύο παραπάνω περιπτώσεων αναδεικνύεται η ανάγκη μιας ενδελεχούς εξέτασης της
δυνατότητας διεύρυνσης των ρυθμίσεων με ευνοϊκότερη αντιμετώπιση για
συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, που έχουν παραπεμφθεί στο ποινικόσύστημα, ώστε -πέρα από τους απεξαρτημένους- να μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να επωφελούνται και αποφυλακισμένοι με δικαστικές εκκρεμότητες, οι
οποίοι, όμως, ακολουθούν μια θετική τροχιά επανένταξης, όπως προκύπτει
π.χ. από την επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών τους, την ένταξή τους
σε σταθερή οικογενειακή δομή, την εργασιακή τους απασχόληση κ.λπ. Απ’
αυτή την άποψη, θα μπορούσε, ενδεχομένως,να εξουσιοδοτηθεί ένας δημόσιος αναγνωρισμένος φορέας, όπως η «Επάνοδος»30, να πιστοποιεί επίσημα
την επιτυχή ενταξιακή πορεία συγκεκριμένων ατόμων και την ανάγκη να
μην ανακοπεί αυτή από τις δικαστικές τους εκκρεμότητες του παρελθόντος.
Συγκεφαλαιώνοντας: Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η προοπτική της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων, δεν
μπορεί, προφανώς, να περιοριστεί στο επίπεδο των διακηρύξεων ούτε, όμως,
αποκλειστικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μεμονωμένων παρεμβάσεων· απαιτείται να διευρυνθεί η εμβέλειά της στο πλαίσιο μιας ολιστικής
Οι εργασίες της Επιτροπής επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στις περιπτώσεις θεσμικών κωλυμάτων για την άσκηση επαγγελμάτων του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να επεκταθούν σε κωλύματα πρόσβασης σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα· βλ. το πόρισμα της Επιτροπής στο Ε. Φυτράκη (επιμ.), Αόρατες ποινές.
Ευρωπαϊκή διάσταση - ελληνική προοπτική, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων / Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής,
Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2018, σ.σ. 213-364, καθώς και το σχετικό video από την
ενημέρωση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και Λοιπών
Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων στην ιστοσελίδα: http://www.hellenicparliament.
gr/Koinovouleftikes-Εpitropes/Synedriaseis?met_id=e2dcc135-d402-4ea9-938da7e801120fd3.
30
Το Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος», µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελεί τον
επίσημο φορέα της Πολιτείας για την παροχή μετασωφρονιστικής μέριμνας σύμφωνα με τον ισχύοντα Σωφρονιστικό Κώδικα (άρ. 81§1 του ν. 2776/1999). Ιδρύθηκε με
το Π.Δ. 300/2003, ενώ ο Κανονισμός Λειτουργίας του προβλέπεται στην Υ.Α. Δικαιοσύνης 68173/18-26/9/2008.
29
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προσέγγισης, που θα διατρέχει όλα τα επίπεδα της ποινικής καταστολής:
από τη γενική-αφηρημένη απειλή της ποινής στο νόμο μέχρι την ειδική-συγκεκριμένη επιμέτρηση και επιβολή της και, τέλος, με την εκτέλεσή της·
όπως έγραφε μία καθηγήτρια της αντεγκληματικής πολιτικής, η Christine
Lagerges: «Επιβάλλεται μεγάλη προσοχή. Είναι βέβαιο ότι η επανένταξη,
χωρίς να αποτελεί απλή ουτοπία, απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
Εμφανίζεται μάλλον σαν τη γραμμή του ορίζοντα προς την οποία πρέπει να
τείνουμε»31.
Αν η προοπτική της επανένταξης δεν μπορέσει να καλύψει την απόσταση ανάμεσα στη φυλακή και την κοινωνία, τότε το κενό θα καλύπτεται
ολοένα και περισσότερο από τις πολιτικές του αποκλεισμού και της καταστολής...
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Κοινωνικός Αποκλεισμός και Επανένταξη.
Σκέψεις και Προβληματισμοί
Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών – ΕΚΚΕ

Περίληψη

Τ

ο παρόν κείμενο συνιστά ένα προσωπικό σημείωμα σκέψεων και προβληματισμών αναφορικά με το σημαντικό ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων και ομάδων. Ως εκ τούτου, δεν
έχει τη δομή μιας ολοκληρωμένης μελέτης, παρά μόνον της κατάθεσης θέσεων και απόψεων που έχουν προκύψει από πολυετή ερευνητική εμπειρία
φαινομένων αποκλεισμού. Ο βασικός προβληματισμός που διατρέχει το κείμενο είναι πως τόσο το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού όσο και το ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης δεν μπορούν να θεωρηθούν θεωρητικά και
εμπειρικά εξαντλημένα. Είναι ανάγκη σήμερα, εν μέσω πολυεπίπεδων κρίσεων, να επιστρατεύσουμε την κοινωνιολογική μας φαντασία προκειμένου να
διατυπώσουμε μια εμπειρικά βάσιμη και επιστημονικά αξιόπιστη θεωρητική
ερμηνευτική πρόταση η οποία να οδηγεί σε μια ολιστική κατανόηση των φαινομένων αποκλεισμού ατόμων και ομάδων στις σύγχρονες κοινωνίες.
------Το 1994 ήταν η πρώτη χρονιά που ασχολήθηκα με το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής επανένταξης αποκλεισμένων κοινωνικά ατόμων και ομάδων, των πρώην κρατουμένων συμπεριλαμβανομένων,
στο πλαίσιο ενός πρωτοποριακού για την εποχή εκείνη ερευνητικού προγράμματος του ΕΚΚΕ (Κατσούλης Η., Καραντινός Δ., κ.ά., 1996). Έκτοτε, και για
25 περίπου χρόνια, η περιπλάνησή μου στη δίνη της ογκώδους ελληνικής και
διεθνούς βιβλιογραφίας με βοήθησε να καταλήξω στις ακόλουθες σχετικές
με το θέμα σκέψεις και θέσεις, οι περισσότερες από τις οποίες αναμένουν
ακόμη ενδελεχή εμπεριστατωμένη και εκτεταμένη εμπειρική επιβεβαίωση
(Τσίγκανου Ι., επ., 2002), και τις οποίες σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας.
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Στο επιστημολογικό επίπεδο έχω πλέον πεισθεί ότι η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού, στην ουσία της, «απορρέει αλλά και εκφράζει μια
ουσιαστική ανυπαρξία σταθερών και παγιωμένων δομών, υπαινίσσεται μια
δομική χαλαρότητα και ρευστότητα και ως εκ τούτου αποδεικνύεται τελικά
ένας χαλαρός και ευέλικτος όρος γένους. Είναι ακριβώς αυτή η ευελιξία
του που συνιστά τη δύναμη και την αδυναμία του. Τη δύναμη να αντικειμενικοποιεί τα πράγματα, να αίρει την αντιπαράθεση και να καθιστά τελικά
τη συζήτηση τεχνική. Την αδυναμία του να υπακούσει στις απαιτήσεις ενός
ορισμού που να ανταποκρίνεται στα πράγματα αλλά και να υπάγει τα πράγματα κάτω από τα ίδια χαρακτηριστικά υπό σταθερές συνθήκες αφαίρεσης»
(Τσαούσης Δ., 1998: 91-92).
Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού δημιουργεί μια νέα ομαδοποίηση και ταξινόμηση των κοινωνικών προβλημάτων με τρόπο που «περιορίζει
τη γνωστική μας ικανότητα αναφορικά με τον κοινωνικό κόσμο διότι αποποιείται και συσκοτίζει την ενότητά του» (Πετράκη Γ., 1998: 19). Συμφωνώ
λοιπόν με την άποψη πως ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν αποτελεί έννοια
αυτή καθαυτή, αλλά «περιγραφική απόληξη μιας σύνθετης κοινωνικής διαδικασίας που αφορά τη δομή της κοινωνικής οργάνωσης, την οικονομική
της διάρθρωση, το πολιτικό της οικοδόμημα, την ταξική της οργάνωση. Με
αυτήν την έννοια η υποκατάσταση των παλαιότερων θεωρητικών παραδειγμάτων που συνδέονταν με συνολικές αναγνώσεις της κοινωνικής δομής,
όπως το παράδειγμα των κοινωνικών ανισοτήτων ή παλαιότερα των κοινωνικών τάξεων, από ένα παράδειγμα κοινωνικού αποκλεισμού, οδηγεί σε
έναν αδιάρθρωτο θεωρητικό κατακερματισμό του κοινωνικού αντικειμένου
και στην αδυναμία διατύπωσης μιας συνολικής θεωρίας για τη σημερινή
κοινωνική διάρθρωση και, κυρίως, για την κοινωνική μεταβολή» (Πετράκη
Γ., 1998: 19-21). Οδηγεί επίσης στην αδυναμία να κατανοηθεί επακριβώς ο
κοινωνικός χώρος τον οποίο καταλαμβάνουν κατηγορίες συμπολιτών μας
όπως οι πρώην κρατούμενοι, ως μια κατηγορία αποκλεισμένων ατόμων, καθώς, η κοινωνική διάρθρωση που ο κοινωνικός αποκλεισμός υπαινίσσεται
συγκροτείται με όρους εντός–εκτός. Αλήθεια… εντός πού, και εκτός από τί
… Κι εδώ το παράδειγμα του κοινωνικού αποκλεισμού απαντά επιστρατεύοντας την έννοια της κοινωνικής ένταξης σε εννοιολογική αντίστιξη με την
έννοια της περιθωριοποίησης.
Σας βεβαιώ, ότι παρά την εξαιρετικά επίπονη και σοβαρή ενασχόλησή
μου με την έννοια της περιθωριοποίησης, δεν έxω ακόμη κατορθώσει να κατανοήσω τον κοινωνικό τόπο που το περίφημο αυτό κοινωνικό περιθώριο καταλαμβάνει. Δεν θα ασχοληθώ εδώ με την έννοια της κατώτατης τάξης, τη
γνωστή μας underclass, ούτε με τις θεωρίες επιπολιτισμού και αφομοίωσης,
καθώς όλα αυτά προϋποθέτουν ένα κάποιο σύστημα αναφοράς στην κοινω-
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νική διαστρωμάτωση. Και το παράδειγμα του κοινωνικού αποκλεισμού αυτό
το αποκλείει (Τσίγκανου Ι., 1998). Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως επεξηγηματική
έννοια προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η ιδέα του Park, διατυπωμένη ήδη
από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, κατά την οποία το κοινωνικό περιθώριο
καταλαμβάνει επακριβώς το κοινωνικό σύνορο, έναν τόπο συγχρόνως εντός
κι εκτός και στον οποίο τόπο οι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι μετεωρίζονται
διαρκώς βρισκόμενοι σε μια κατάσταση limbo (Park R., 1928). Μια τέτοια
πρόσληψη είναι απολύτως συνεπής με το παράδειγμα του κοινωνικού αποκλεισμού ως εντόνως αταξική.
Αναφορικά με την κοινωνική ένταξη όλης της γης των αποκλεισμένων
των πρώην κρατουμένων συμπεριλαμβανομένων, αυτή αφορά –κατά το παράδειγμα του κοινωνικού αποκλεισμού– τη διαφυγή από την κατάσταση της
φτώχειας, η οποία όμως προσλαμβάνεται μοναδιαία ως ανεπάρκεια πόρων
διαβίωσης. Πρόκειται δηλαδή κυρίως για την ένταξη στην αγορά εργασίας.
Στο σημείο αυτό, και για να παρηγορηθούν και λίγο οι θιασώτες του παραδείγματος του κοινωνικού αποκλεισμού υποστηρίζω ότι η μεγαλύτερη ίσως
συνεισφορά του παραδείγματος –αν δεχθούμε ότι πρόκειται περί παραδείγματος– είναι η αποκωδικοποίηση των όρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και επίτευξης της κοινωνικής ένταξης. Υπό το πρίσμα αυτό η συζήτηση
γύρω από τις διαδικασίες αποκλεισμού έχει επιφέρει μια αναδιατύπωση
της σημασίας της εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, δηλαδή της αύξησης του εκπαιδευτικού κεφαλαίου προς επίτευξη υλικού αλλά
και κοινωνικού κεφαλαίου και κατ’ επέκταση προς επίτευξη της κοινωνικής ένταξης. Για το λόγο αυτό σε επίπεδο χάραξης και άσκησης πολιτικών
ένταξης πρώην κρατουμένων για παράδειγμα τα προγράμματα εκπαίδευσης
και κατάρτισης διαδραμάτισαν για μια περίοδο οραματικό στόχο.
Και μετά ήρθε η κρίση! Στις σύγχρονες συνθήκες της κρίσης το δικαίωμα στην εργασία, η αναδιανομή του πλούτου, η προστασία από τους κοινωνικούς κινδύνους, η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών ακόμη και ο
προσοντισμός (credentialism), έχουν υποταχθεί στην παγκόσμια ανταγωνιστική αλλά και ευέλικτη αγορά εργασίας, όπου ακόμη και το ίδιο το κράτος
γίνεται μάρτυρας του περιορισμού των δυνατοτήτων του. Την ίδια στιγμή, η
επιχειρηματικότητα έχει και αυτή υποταχθεί στις νέες διαδικασίες οργάνωσης και παραγωγής με τη διάχυση εργαλειακών και άκρως ανταγωνιστικών
αξιών. Η νέα αυτή τάξη πραγμάτων μας εισάγει σε μια περίοδο ανακατατάξεων. Ζούμε σε μια εποχή όπου το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ανεργία αλλά
η ανεργία και η εργασία ταυτόχρονα.
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Όταν, προ κρίσης, η συζήτηση για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κοινωνική ένταξη αποκλεισμένων ατόμων και
ομάδων είχε να επιδείξει κάποιες, λίγες, ωστόσο, εμπειρικά επιβεβαιωμέ-
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νες επιτυχίες στο πεδίο εφαρμογής πολιτικών επαύξησης του εκπαιδευτικού κεφαλαίου προς εξυπηρέτησιν της ένταξης, μπορεί σε συνθήκες κρίσης
να προσφέρει έστω τα ίδια πενιχρά αποτελέσματα; Μήπως είναι η ώρα να
ανασκουμπωθούμε και να επανεξετάσουμε τις ερμηνείες και τα εργαλεία
μας προκειμένου οι περισσότερο ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες συμπολιτών μας –όπως είναι η περίπτωση των πρώην κρατουμένων– να μπορούν να
προστατευτούν αποτελεσματικά και δόκιμα; Εγώ πάντως σας υπόσχομαι
ότι θα το προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω να καταλάβω πώς θα υπηρετηθεί
καλύτερα η ένταξη των πιο ευάλωτων από τους ευάλωτους στις παρούσες
συνθήκες της κρίσης και, κατόπιν, ίσως να ξανασυναντηθούμε για να συζητήσουμε τα όποια αποτελέσματα και τις προοπτικές μιας κατανοούσας
κοινωνιολογικής προσπάθειας. Διότι, αν σήμερα προκαλούνται «νέοι αποκλεισμοί» –όπως συχνά αναφέρεται στο συνολικό κοινωνικό επίπεδο ή στο
επίπεδο επιμέρους κοινωνικών συστημάτων, για να τους κατανοήσουμε
χρειαζόμαστε μια νέα θεωρία για την κοινωνική δομή ή για τους επιμέρους μετασχηματισμούς της υπάρχουσας, μέσω των οποίων παράγονται ή
διευρύνονται οι αποκλεισμοί. Η χαλαρή επιστημολογικά εννοιολόγηση του
κοινωνικού αποκλεισμού και η απομάκρυνσή της από τα κάθετα σχήματα
κοινωνικής διαστρωμάτωσης, δημιουργεί μια σειρά από έντονους θεωρητικούς προβληματισμούς, αναφορικά με την κοινωνική κατάσταση και την
κοινωνική θέση των αποκλεισμένων ατόμων και ομάδων. Πρόκειται για μια
προσέγγιση που στενεύει την έννοια της φτώχειας και ως εκ τούτου χρειάζεται να αναδιατυπωθεί, ώστε να αγκαλιάσει στην ολότητά της την αναπαραγωγή της ανέχειας, της πείνας, αλλά και της απληστίας που εμποδίζουν
ή διευκολύνουν κατά περίπτωση την κοινωνική ένταξη.
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Εξορθολογισμός Κωλυμάτων Επαγγελματικής
Επανένταξης των Αποφυλακιζομένων:
Μια Ορθολογική Επανενταξιακή Πολιτική
Σοφία Γιοβάνογλου, Δρ. Νομικής,
Επιστημονική Συνεργάτις Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
στον Χρήστο Βέττα, (1961-2018)1

1. Τρία Εισαγωγικά Ερωτήματα

M

ε την εισήγησή μου αυτή πρόκειται να απαντήσω σε 3 ειδικότερα ερωτήματα: 1) τι εννοούμε με τον όρο κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων και πώς συνδέεται αυτή με την επαγγελματική τους επανένταξη, 2) τι είναι η Ομάδα Εργασίας για τον «εντοπισμό των κωλυμάτων
επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων» και ποια η αποστολή
της, και, τέλος, 3) ποιο είναι το έργο της εν λόγω Ομάδας, καθώς και η σημασία του για τον σχεδιασμό μιας ορθολογικής επανενταξιακής πολιτικής.

2. Η Επαγγελματική ως οψη της Κοινωνικής
Επανένταξης των Αποφυλακιζομένων
Ως κοινωνική επανένταξη ορίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία η υποχρέωση της Πολιτείας να υποβοηθήσει το αποφυλακιζόμενο άτομο να επανέλΟ Χρήστος Βέττας ήταν απόφοιτος του προγράμματος «Ιθάκη» του ΚΕΘΕΑ, εργάστηκε επί χρόνια σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης εξαρτημένων ατόμων
που ήταν έγκλειστοι σε φυλακές. Υπήρξε πρωτεργάτης της πρωτοβουλίας για τη
δημιουργία της πρώτης μονάδας απεξάρτησης σε ελληνική φυλακή, σε αυτόνομη
πτέρυγα σωφρονιστικού καταστήματος, στη Φυλακή της Θεσσαλονίκης - Διαβατών
(ΚΕΘΕΑ-Προμηθέας).
1
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θει στην κοινωνική ζωή με τη δυνατότητα να αναδημιουργήσει τις οικογενειακές, εργασιακές και κοινωνικές του σχέσεις με ίσες ευκαιρίες με τον
μη εγκληματήσαντα2. Ο ίδιος αυτός όρος (κοινωνική επανένταξη/social
re-integration) αποδόθηκε από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα
Ναρκωτικά και το Έγκλημα, στη Βιέννη, ως «στήριξη προς τους δράστες
εγκλημάτων μετά τη φυλάκιση, αλλά και την περίοδο πριν από αυτήν, από
την άσκηση δηλαδή της ποινικής δίωξης μέχρι και την περίοδο μετά την
απόλυση»3. Ο όρος αυτός, δηλαδή, και, κατά συνέπεια, η διαδικασία μετάβασης στην οποία αναφέρεται, επεκτείνεται και στην περίοδο της έκτισης
της ποινής, ενώ ταυτόχρονα ανατρέχει στην πρώτη ημέρα της σύλληψης,
περιλαμβάνοντας περισσότερες κατηγορίες παραβατών, ακόμη και τους
ποινικά διωκομένους, και όχι μόνο τους αποφυλακιζομένους, που μας αφορούν στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης.
Το ίδιο Γραφείο, λίγα χρόνια αργότερα, το 2012, επανήλθε με το Εισαγωγικό εγχειρίδιο για την πρόληψη της υποτροπής και την κοινωνική επανένταξη των παραβατών στο ίδιο θέμα. Συνέδεσε δε τον όρο κοινωνική (επαν)
ένταξη, στο πεδίο της αντεγκληματικής πολιτικής, με παρεμβάσεις και προγράμματα που συνιστούν προσπάθειες του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης να αποτρέψει άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο να εγκληματήσουν ή να επανεγκληματήσουν από τον κίνδυνο αυτόν. Τα προγράμματα
αυτά και οι παρεμβάσεις γίνονται σε συνεργασία και με άλλους φορείς ή με
ΜΚΟ ή με εκπαιδευτικά ιδρύματα ή και με τις ίδιες τις κοινότητες ή τα μέλη
της οικογένειας των ατόμων αυτών, όπως περαιτέρω διευκρινίζεται4.
Σκοπός των εν λόγω παρεμβάσεων και προγραμμάτων ορίζεται η επίτευξη της λεγόμενης αποχής ή απεμπλοκής του παραβάτη από έγκλημα
(«desistance from crime»), η οποία συνδέεται με την επιτυχή επανένταξη
των δραστών στην κοινωνία αυτήν καθεαυτήν. Η αποχή από το έγκλημα
σημαίνει το να μαθαίνει το άτομο, που βρίσκεται σε κίνδυνο να εγκληματήσει, να ζει μια ζωή ελεύθερη από το έγκλημα ή αλλιώς να τερματίζει την
εγκληματική του δραστηριότητα.
Γιοβάνογλου Σ. (2006), Θεσμικά προβλήματα της κοινωνικής επανένταξης των
αποφυλακιζομένων, Σάκκουλα: Θεσσαλονίκη, σσ. 57-58.
3
United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna (2006), Custodial and Non-custodial Measures. Social Re-integration, Criminal Justice Assessment Toolkit, United
Nations: New York, 1.
4
United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna. (2012), Introductory Handbook
on the Prevention of Recidivism and the social re-integration of Offenders. International Handbook series. English, Publishing and Library Section, United Nations
Office at Vienna, 5-6. Και την ελληνική μετάφραση του Ν. Βαρβατάκου, βλ. στην
ιστοσελίδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ: http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/
Translation+UNODC+3.pdf/0a215430-da39-4927-9b22-987ad6484a88
2
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Παρά δε τον νεφελώδη και πολύπλοκο χαρακτήρα του όρου αποχή από
το έγκλημα, ο οποίος εμπερικλείει «αμφιθυμία» και «ταλάντευση»5, τα δεδομένα παλαιότερων, αλλά και πρόσφατων εμπειρικών ερευνών, δείχνουν
ότι υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, που, εάν διασφαλισθούν, εγγυώνται
την επιτυχία της διαδικασίας αυτής. Στις προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται λ.χ. η διατήρηση της επαφής με τον εκτός φυλακής κόσμο, η εξασφάλιση χώρου διαμονής μετά την αποφυλάκιση, η διατήρηση των οικογενειακών δεσμών, η εκπαίδευση και η κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση,
η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και η πρόσβαση στην πληροφορία, η
αντιμετώπιση προβλημάτων από τη χρήση αλκοόλη εξαρτησιογόνων ουσιών εν γένει, η οικονομική διαχείριση, η παροχή συμβουλευτικής μέσα κι έξω
από τη φυλακή σε πολλά επίπεδα κ.ά.6
Ως παράγοντες-κλειδιά, μεταξύ των όρων επιτυχούς επανένταξης στην
κοινωνία, διακρίνονται, και πάλι με βάση το ως άνω Εισαγωγικό Εγχειρίδιο, η οικογένεια του κρατουμένου/αποφυλακιζομένου, καθώς και η εύρεση
από μέρους του πλήρους και σταθερής απασχόλησης7. Η ίδια δε η απασχόληση ανάγεται, περαιτέρω, σε κλειδί της ικανότητας των παραβατών να διασφαλίσουν τη στέγασή τους, να δημιουργήσουν οικονομική σταθερότητα, να
υποστηρίξουν τα μέλη των οικογενειών τους, να κερδίζουν αυτο-σεβασμό,
να κάνουν φίλους και, τέλος, να απόσχουν από το έγκλημα στο μέλλον8.
Η σημασία, συνεπώς, της εύρεσης απασχόλησης στη διαδικασία κοινωνικής επανένταξης του αποφυλακιζομένου ή με άλλα λόγια της επαγγελματικής του επανένταξης, που μας αφορά στην παρούσα εισήγηση, είναι θεμελιώδης. Αποτελεί προϋπόθεση ή sine qua non όρο της ευρύτερης διαδικασίας
κοινωνικής επανένταξής του. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ωστόσο,
το κρατούμενο/αποφυλακιζόμενο άτομο δεν καλείται μόνο να βελτιώσει
τους όρους εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισής του, αλλά και να
αντιμετωπίσει ένα πλήθος άλλων κωλυμάτων, που φύονται συνήθως στη
νομοθεσία περί ποινικού μητρώου και μεταφυτεύονται στη συνέχεια στην
Πρόκειται για μια διαδικασία που βρίσκεται πίσω από τον τερματισμό της
εγκληματικής δραστηριότητας. Για μια λεπτομερή ανάλυση του όρου, βλ. Laub H. J.,
Sampson R.F. (2001), ‘‘Understanding Desistance from Crime’’, Crime and Justice,
vol. 28, pp. 1-69, 1 επ., καθώς και Jarman B., Scurfield L. (2011), The Social Reintegration of Ex-Prisoners in Council of Europe Member States, Bruxelles: Quaker
Council for European Affairs (QCEA), 23.
6
Βλ. Γιοβάνογλου 2006, ό.π., 231 επ. και 239 επ., και εκεί παραπομπές, καθώς και
Θανοπούλου Μ., Μοσχόβου Β. (1998), Εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία αποφυλακισμένων και ανήλικων παραβατών. Διερεύνηση μιας βασικής διάστασης των
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε, 166.
7
United Nations Office on Drugs and Crime, 2012, 10.
8
Ibid, 62.
5
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ειδικότερη και πολυσχιδή νομοθεσία για την έναρξη ή την άσκηση πολλών
επαγγελμάτων ή για τον διορισμό του σε μια θέση εργασίας. Το διαρκώς
παρόν αυτό πρόβλημα οδήγησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ), το 2015 στη σύσταση μιας Ομάδας Εργασίας, η αποστολή και το έργο της οποίας αναλύονται αμέσως παρακάτω.

3. Η Ομάδα Εργασίας για τον «Εντοπισμό των Κωλυμάτων Ε παγγελματικής Ε πανένταξης των Α ποφυλακιζομέ νων » και η Α ποστολή της
Έχοντας επίγνωση των γνωστών ως κωλυμάτων επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων, αλλά και των εν γένει καταδικαζομένων,
τον Αύγουστο του 2015 το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ), και δη η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, συνέστησε, για πρώτη φορά, Ομάδα Εργασίας για τον σκοπό
αυτόν. Ειδικότερα, δυνάμει Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων9 συστήθηκε Ομάδα Εργασίας «για την
καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των κωλυμάτων και εν γένει θεσμικών εμποδίων επαγγελματικής επανένταξης αποφυλακισμένων και εν γένει ποινικώς διωχθέντων προσώπων».10
Οι εργασίες της Ομάδας αυτής, όπως προσδιορίστηκαν εξ αρχής, αφορούσαν αποκλειστικά στις περιπτώσεις κωλυμάτων που σχετίζονται με επαγγέλματα του διωτικού τομέα. Η δε αποστολή της επιμερίσθηκε στους τρεις
παρακάτω σκοπούς: α) να συγκεντρώσει και, ει δυνατόν, να κωδικοποιήσει
τα επαγγέλματα του ιδιωτικού τομέα, τα οποία είναι «κλειστά» σε άτομα, σε
βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή έχει εκδοθεί καταδικαστική
απόφαση για την τέλεση αδικήματος, β) να εντοπίσει και να καταγράψει τα
διαφαινόμενα προβλήματα των σχετικών με αυτά νομοθετικών διατάξεων,
και γ) να προτείνει μεταρρυθμίσεις στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο11.
ΥΑ υπ’ αριθ. 53243 οικ/27-08-2015 (ΑΔΑ: 6ΥΗΥΩ-ΚΑΛ).
Μέλη της Ομάδας ορίστηκαν: η Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εγκληματολογίας–Σωφρονιστικής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ως Πρόεδρος, η Σοφία Γιοβάνογλου, Δρ. Νομικής ΑΠΘ,
η Άννα Κιβρακίδου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Δρ. Νομικής ΑΠΘ, ο Χρήστος Λαμπάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Υποψήφιος Δρ. Νομικής ΑΠΘ, η Δήμητρα Μπλίτσα,
Εισαγγελική Πάρεδρος, Υποψήφια Δρ. Νομικής ΑΠΘ, ως μέλη, και η Ελένη Τσαουσάκου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ως Γραμματέας. Στη συνέχεια, την ευγενική
συνδρομή της στην Ομάδα προσέφερε η Ζωή Μιχαλοπούλου, Δρ. Νομικής ΑΠΘ, και
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, λόγω των ειδικών γνώσεών της στο Διοικητικό Δίκαιο.
11
Πιτσελά Α., Γιοβάνογλου Σ., Κιβρακίδου Α., Λαμπάκη Χ., Μπλίτσα Δ., Τσαουσάκου Ε. (2018), Έκθεση για τον εξορθολογισμό των κωλυμάτων επαγγελματικής επανένταξης αποφυλακισθέντων και εν γένει ποινικώς διωχθέντων προσώπων, στο:
9

10
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Παρενθετικά στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κωλύματα
της επαγγελματικής επανένταξης σχετίζονται με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας, το οποίο εμπεριέχει και την
επαγγελματική, υπό την έννοια του δικαιώματος του καθενός να επιλέγει την
μορφή της επαγγελματικής του ενασχόλησης και να προσδιορίζει αυτοδύναμα, ιδίως τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο άσκησής της12. Περιορισμοί στην
ελευθερία αυτή, ωστόσο, μπορούν να τεθούν είτε με τη μορφή αρνητικών προϋποθέσεων (κωλυμάτων) είτε με τη μορφή θετικών υποχρεώσεων προς ενέργεια, με σκοπό τη διασφάλιση ενός υπέρτερου δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος ή αγαθού (π.χ. δημόσια τάξη, υγεία, ασφάλεια). Αρκεί, βέβαια, οι
περιορισμοί αυτοί να είναι αντικειμενικοί, δικαιολογημένοι και ανάλογοι13.
Όσον αφορά στο έργο της Oμάδας Εργασίας αυτό καθεαυτό, δηλαδή
στον εντοπισμό και τη συγκέντρωση των νομοθετικών διατάξεων που θεσπίζουν εμπόδια επαγγελματικής επανένταξης14, μετά από διετή έρευνα και
επεξεργασία των σχετικών διατάξεων που ανευρέθησαν, προέκυψαν: α) ο
«Πίνακας εντοπισθέντων επαγγελμάτων του Ιδιωτικού τομέα με νομοθετικές
προβλέψεις κωλυμάτων λόγω ποινικής δίωξης ή καταδίκης»15, καθώς και β)
μια «Έκθεση για τον εξορθολογισμό των κωλυμάτων επαγγελματικής επανένταξης αποφυλακισθέντων και εν γένει ποινικώς διωχθέντων προσώπων»16.
Στον εν λόγω Πίνακα, που δεν φιλοδοξεί να είναι εξαντλητικός για
λόγους που αναφέρονται διεξοδικά σε αυτόν, αποτυπώθηκαν 12 μεγάλες
κατηγορίες επαγγελμάτων (ασφάλεια, ψυχαγωγία, τουρισμός, μηχανικοί,
ιατρική – κοινωνική υπηρεσία, μεταφορές, οικονομία, αθλητισμός, ναυτιλία, εκπαίδευση, φροντίδα παιδιών, άλλες υπηρεσίες). Πολυάριθμες δε επί
μέρους επαγγελματικές ειδικότητες ή ιδιότητες, που ξεπερνούν τις 150,
Ε. Φυτράκης (επιμ.), Αόρατες Ποινές. Ευρωπαϊκή διάσταση – Ελληνική προοπτική
(212-241), Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 212 επ.
12
Πιτσελά/Γιοβάνογλου/Κιβρακίδου/Λαμπάκη/Μπλίτσα/Τσαουσάκου (2018), ό.π.,
213 επ.
13
Περισσότερα για το θέμα αυτό, βλ. ibid, 213.
14
Πιτσελά/Γιοβάνογλου/Κιβρακίδου/Λαμπάκη/Μπλίτσα/Τσαουσάκου, (2018), ό.π.,
216 επ.
15
Πιτσελά Α., Γιοβάνογλου Σ., Κιβρακίδου Α., Λαμπάκη Χ., Μπλίτσα Δ., Τσαουσάκου
Ε. (2018), Πίνακας εντοπισθέντων επαγγελμάτων του ιδιωτικού τομέα με νομοθετικές προβλέψεις κωλυμάτων λόγω ποινικής καταδίκης, στο: Ε. Φυτράκης (επιμ.), Αόρατες Ποινές. Ευρωπαϊκή διάσταση – Ελληνική προοπτική (242-363) (υπό έκδοση).
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αθήνα: Εθνικό
Τυπογραφείο, 242 επ.
16
Πιτσελά/Γιοβάνογλου/Κιβρακίδου/Λαμπάκη/Μπλίτσα/Τσαουσάκου (2018), ό.π.,
212 επ.
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αντιστοιχούν στις κατηγορίες αυτές, όπως: ιδιοκτήτης και προσωπικό ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, κατασκευαστής κλειδιών, επισκευαστής κλειδαριών, ιδιοκτήτης και προσωπικό καταστήματος
πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, ιδιοκτήτης επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, ιδιοκτήτης επιχείρησης ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ιατρός, εκδιδόμενα πρόσωπα, ιδιωτικός εκπαιδευτικός, ιδιοκτήτης και υπεύθυνος παιδότοπου, υπεύθυνος επίβλεψης παιδιών17.

4. Το έργο της Ομάδας Εργασίας και η Σημασία του για τον
Σχεδιασμό μιας Ορθολογικής Επανενταξιακής Πολιτικής
Ήδη από τα πρώτα στάδια της συγκέντρωσης των σχετικών νομοθετικών
διατάξεων που περιλάμβαναν κωλύματα για την επαγγελματική επανένταξη
των καταδικασθέντων/αποφυλακισθέντων προέκυψε ότι τα σχετικά νομοθετήματα διαφέρουν, τόσο ως προς τις κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες τα
γέννησαν, όσο και ως προς τις κεντρικές νομοθετικές επιλογές που έγιναν.
Επιπλέον, το συγκεντρωθέν δαιδαλώδες μωσαϊκό διατάξεων είχε ως περαιτέρω συνέπεια να εμφανίζει η σχετική νομοθεσία, όπως εξ αρχής διαφαινόταν, πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά, καθώς και η προτεινόμενη
από την Ομάδα Εργασίας αντιμετώπισή τους, που οδηγεί, άλλωστε, και στον
εξορθολογισμό τους, παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω αναλυτικά18.
Α. Οι σημαντικές ασυνέπειες και αντιφάσεις που εμφάνιζε η σχετική
νομοθεσία ήταν ιδίως:
α) Η ανυπαρξία συνάφειας μεταξύ καταδίκης – κωλύματος. Εάν, για
παράδειγμα, κάποιος θέλει να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη
στην Ελλάδα, δεν θα πρέπει να έχει καταδικασθεί, μεταξύ άλλων, για τα
αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατασκοπείας, κ.λπ. Ωστόσο, η προϋπόθεση της έλλειψης καταδίκης για δόλια χρεωκοπία, δωροδοκία
και συκοφαντική δυσφήμιση είναι προφανές ότι δεν έχει καμία σχέση με
τη φύση του επαγγέλματος αυτού καθεαυτό19. Η σχετική θέση της Ομάδας
Εργασίας ήταν ότι οι απαγορεύσεις άσκησης επαγγέλματος σε καταδικασθέντες θα πρέπει να περιορίζονται σε καταδίκες για αδικήματα, τα οποία
είναι συναφή, παρουσιάζουν δηλαδή στενό δεσμό με τη φύση και τις συνθήκες άσκησης του ρυθμιζόμενου επαγγέλματος.
β) Η αδικαιολόγητη διαφοροποίηση για επαγγελματίες του ίδιου κλάδου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οποιαδήποτε καταδίκη για κακούρIbid, 216 επ.
Ibid, ό.π., 220 επ.
19
Βλ. τις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του άρθρου 2 του Π.Δ. 23/2000 «Σχολές ναυαγοσωστών, άδεια ναυαγοσώστη, πρόσληψη».
17
18
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γημα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του καταδικασθέντος, από το επάγγελμα
του οδοντιάτρου, αλλά όχι και από αυτό του ιατρού (!).20 Επίσης, η άσκηση
ποινικής δίωξης κατά προσώπου που εργάζεται σε κατάστημα, το οποίο προσφέρει οινοπνευματώδη ποτά, συνεπάγεται ανάκληση της άδειας εργασίας
του, ενώ η υποδικία του ιδιοκτήτη του καταστήματος δε συνιστά από μόνη
της λόγο για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος (!).21
γ) Η ανομοιομορφία ως προς τις γενικές προϋποθέσεις επιβολής ενός
κωλύματος. Παρατηρήθηκε, γενικώς, αδικαιολόγητη διαφοροποίηση στις
επιλογές του νομοθέτη σχετικά με το κατά πόσον: i) απαιτείται αντίγραφο
γενικής ή δικαστικής χρήσης (το μεν δικαστικής περιλαμβάνει όλες σχεδόν
τις καταδίκες του προσώπου έως τα 80 του χρόνια, οπότε όλα τα δελτία
καταστρέφονται, το δε γενικής λιγότερες, εφόσον μετά την πάροδο προθεσμιών συγκεκριμένων σβήνονται ορισμένες από αυτές22), τη στιγμή που
η Ομάδα θεώρησε ότι η απαίτηση αντιγράφου δικαστικής χρήσης από τον
ενδιαφερόμενο θα πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση και να περιορίζεται σε
«ευαίσθητα» επαγγέλματα, όπως αυτά που αφορούν λ.χ. στην προστασία
της ανηλικότητας· ii) απαιτείται αμετάκλητη ή αρκεί η οριστική ή η τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τη στοιχειοθέτηση κωλύματος, ενώ σε
ορισμένες περιπτώσεις η ιδιότητα λ.χ. του υποδίκου συνιστά κώλυμα, παρότι η Δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη αποφανθεί περί της ενοχής, πράγμα που
συγκρούεται με το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα υπεράσπισης του
κατηγορουμένου· iii) μπορεί η ιδιότητα του υποδίκου, φυγοποίνου ή φυγοδίκου να εμποδίζει τον ενδιαφερόμενο από το να εργαστεί.
δ) Η ανομοιομορφία ως προς τη χρονική διάρκεια των κωλυμάτων. Η
νομοθεσία για την «άσκηση του επαγγέλματος των κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών», για παράδειγμα, προβλέπει ότι το κώλυμα παύει να ισχύει, όταν περάσουν πέντε έτη από την έκτιση της ποινής ή
την παραγραφή αυτής ή την δι’ απονομής χάριτος άφεση αυτής. Αντίστοιχη
πρόβλεψη δεν υπάρχει, ωστόσο, σε όλα τα επαγγέλματα23.
Βλ. άρθρο 3 περ. δ΄ τουΑ.Ν. 1565/1939 «Κώδικας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος», και πρβλ. με άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 1026/1980 «Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Ομοσπονδίας, κ.λπ..».
21
Βλ. άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων
πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως».
22
Άρθρα 576 επ. ΚΠΔ.
23
Βλ. παρ. 4 του άρ. 1 της ΑΠΟΦ του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμ.
1010/10/4/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1948) «Άσκηση του επαγγέλματος των κατασκευαστών
κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών και συναφή θέματα» (Αστυνομική Διάταξη
υπ’ αριθμ. 9Α).
20
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ε) Η αδικαιολόγητη αυστηρότητα των ρυθμίσεων για την ανειδίκευτη εργασία. Η λίστα των επαγγελμάτων, η πρόσβαση στα οποία απαγορεύεται σε καταδικασθέντες, περιλαμβάνει και επαγγέλματα, η άσκηση των
οποίων δεν προϋποθέτει ειδικές επιστημονικές γνώσεις ή τεχνικές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα, στην περίπτωση του σερβιτόρου24. Το γεγονός
αυτό περιορίζει υπέρμετρα, ειδικά σε περιόδους βαθείας οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διάγουμε στην Ελλάδα σήμερα, τις δυνατότητες επαγγελματικής τους απορρόφησης25.
στ) Η ανεπάρκεια νομοθετικού πλαισίου για ορισμένα επαγγέλματα.
Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να ασκήσει το επάγγελμα του ιατρού στην
Ελλάδα, δεν συνιστούν εμπόδιο τελεσθέντα από αυτόν εγκλήματα κατά της
ζωής ή της γενετήσιας ελευθερίας, όσο οξύμωρο και αν ακούγεται αυτό.
ζ) Ο ελλιπής ουσιαστικός έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, λόγω φόρτου εργασίας. Δυσκολεύονται οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο των κατατεθειμένων υπεύθυνων δηλώσεων26 για τη
μη ύπαρξη κωλύματος συνεπεία ποινικής καταδίκης, τον οποίο απαιτεί το
μεγαλύτερο μέρος της σχετικής νομοθεσίας27.
Β. Σε ένα δεύτερο στάδιο, οι προσπάθειες της Ομάδας Εργασίας για τον
«εντοπισμό των κωλυμάτων επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων» συνέτειναν ακριβώς στην αντιμετώπιση των ήδη ανιχνευθέντων
προαναφερόμενων προβλημάτων της ισχύουσας νομοθεσίας. Απώτερος
σκοπός της ήταν ο εξορθολογισμός των εν λόγω διατάξεων και εν τέλει
των ίδιων των κωλυμάτων, μέσω της εύρεσης μιας κατάλληλης ισορροπίας
μεταξύ της εκπλήρωσης της υποχρέωσης της Πολιτείας για την κοινωνική
επανένταξη των αποφυλακιζομένων και της προστασίας του κοινού.28
Βλ. άρθρο 4 του Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως».
25
Πρβλ., όμως, την καινοτόμο ρύθμιση της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του προηγηθέντος Ν. 2447/1994 «Απόλυση-αναστολή ποινών-Τροπ. ΠΚ, ΚΠολΔ, ΚΠοινΔ κλπ.»,
σύμφωνα με την οποία: «Τα κωλύματα διορισμού σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ.,
υπηρεσίες δήμων και κοινοτήτων, που οφείλονται σε προηγούμενη εγκληματική δράση, δεν ισχύουν για άτομα το οποία έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας
που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο, εφόσον προσλαμβάνονται σε
θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή ως ωρομίσθιοι».
26
Βάσει του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) «Σχέσεις κράτους- πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου
δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».
27
Πιτσελά/Γιοβάνογλου/Κιβρακίδου/Λαμπάκη/Μπλίτσα/Τσαουσάκου (2018), Έκθεση για τον εξορθολογισμό των κωλυμάτων επαγγελματικής επανένταξης αποφυλακισθέντων και εν γένει ποινικώς διωχθέντων προσώπων, ό.π., 227 επ.
28
Ibid, 227 επ.
24
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Οι ειδικότερες επιλογές της Ομάδας υπήρξαν οι εξής:
α) Να υπάρχει «συνάφεια» μεταξύ του αδικήματος και της άσκησης
του επαγγέλματος, που ο καταδικασθείς επιθυμεί να ασκήσει ή ήδη ασκεί,
έτσι ώστε ένα πρόσωπο που έχει καταδικασθεί για αδίκημα, η τέλεση του
οποίου προσβάλλει ένα συγκεκριμένο έννομο αγαθό, να αποκλεισθεί από
επάγγελμα, κατά την άσκηση του οποίου το ίδιο έννομο αγαθό βρίσκεται
εκτεθειμένο σε αυτόν.
β) Να καταργηθεί το κώλυμα άσκησης επαγγέλματος συνεπεία της παρεπόμενης ποινής της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς
και το κώλυμα εκ της ιδιότητας του φυγοποίνου ή φυγοδίκου, διότι αυτά
μπορούν να καταλαμβάνουν και αδικήματα μη συναφή, κατά τα προαναφερόμενα, με τη φύση του επαγγέλματος, που επιθυμεί να ασκήσει ή ασκεί ο
καταδικασθείς.
γ) Να υπάρξει συνοχή και ομοιομορφία σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις,
που αντιμετωπίζουν παρεμφερή επαγγέλματα.
δ) Να αναζητείται από τη Διοίκηση αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και μόνο κατ’ εξαίρεση αντίγραφο δικαστικής χρήσης.
ε) Κατ’ εξαίρεση μόνο να επιτρέπεται ο επαγγελματικός αποκλεισμός
ατόμων, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, λόγω του τεκμηρίου της αθωότητας, στις περιπτώσεις που αυτό είναι
απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να αποτραπεί αποδεδειγμένα επικείμενος
κίνδυνος για ένα εξαιρετικά σπουδαίο κοινωνικό αγαθό.
στ) Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα επαγγέλματα, που προϋποθέτουν
επαφή με ανηλίκους ή άλλες ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Λόγω της μεγάλης ευαλωτότητας του εννόμου αγαθού της ανηλικότητας (παιδιών από 0
έως 18 ετών), τα σχετικά επαγγέλματα θεωρούνται «ευαίσθητα».
ζ) Να αμβλυνθεί η αυστηρότητα των κωλυμάτων για επαγγέλματα
προσβάσιμα σε ανειδίκευτους εργαζομένους ή εργαζομένους με περιορισμένες γνώσεις.
η) Να υπάρξει de lege ferenda θέσπιση γενικών κανόνων που να απαιτούν: ηα) αμετάκλητη καταδίκη ως προς την ωριμότητα της σχετικής ποινικής δικαστικής κρίσης, ηβ) επιβολή ποινής στερητικής της ελευθερίας άνω των 6
μηνών και εισαγωγή δίκαιων και, κατά το δυνατόν, ενιαίων κανόνων για τη διάρκεια και την άρση της απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος.
Θα πρέπει δε να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η Ομάδα Εργασίας
πρότεινε να εισαχθούν και στην ελληνική έννομη τάξη de lege ferenda τα
λεγόμενα ειδικά πιστοποιητικά, τα οποία θα μπορούσαν στο μέλλον να
εκδίδονται από τα Τμήματα Ποινικού Μητρώου ή από άλλη αρμόδια διοικητική αρχή. Στη χώρα μας τα ειδικά πιστοποιητικά καταλληλότητας, λ.χ.
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Σοφία Γιοβάνογλου

για εργασία κοντά σε ανηλίκους, τα οποία έχουν ήδη εισαχθεί σε άλλες
χώρες της Ευρώπης, είναι άγνωστα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα μπορούσαν
να αφορούν στον έλεγχο των κρίσιμων αδικημάτων, η τέλεση των οποίων
συνιστά κώλυμα, στις περιπτώσεις θέσεων εργασίας που προϋποθέτουν
επαφή με παιδιά, περιέχοντας μόνο καταδίκες (ή βεβαιώνοντας την απουσία καταδικών) για αδικήματα που συνδέονται άμεσα με τον χαρακτήρα
της επιθυμητής εργασίας.
Και τέλος, θ) να υπάρξει μέριμνα για την επανένταξη «ειδικών» ομάδων δραστών, όπως οι απεξαρτημένοι χρήστες ναρκωτικών ουσιών και οι
ανήλικοι παραβάτες.
Γ. Τα ως άνω αποτέλεσαν και τις κατευθυντήριες αρχές, με βάση τις
οποίες η Ομάδα Εργασίας προχώρησε σε προτάσεις αναμόρφωσης της προαναφερθείσας προβληματικής νομοθεσίας, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στον
εκτενή Πίνακα Εντοπισθέντων Επαγγελμάτων που κατέθεσε, με βάση τα
όσα παραπάνω αναφέρθηκαν.29 Η συγκεκριμένη εργασία, χωρίς ─εκ των
πραγμάτων─ να αποτελεί μια αυτοτελή πρόταση σχεδίου νόμου, μπορεί να
συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό σε επόμενη πρωτοβουλία για τη σύνταξη
ενός τέτοιου σχεδίου νόμου, το οποίο και θα κάνει πράξη την αναμόρφωση
της εν λόγω νομοθεσίας αυτής καθεαυτήν.

5. Επίλογος
Οι ως άνω καταγραφείσες εργασίες και προτάσεις της Ομάδας Εργασίας για τον «εντοπισμό των κωλυμάτων επαγγελματικής επανένταξης των
αποφυλακιζομένων» δεν συνιστούν μόνο την πρώτη επίσημη καταγραφή
και ταξινόμηση κωλυμάτων επαγγελματικής επανένταξης στον Ιδιωτικό τομέα των καταδικασθέντων και των εν γένει ποινικώς διωχθέντων
προσώπων, μετά από σχετική απόφαση της Πολιτείας. Αποτελούν, ταυτόχρονα, και την πρώτη καταγεγραμμένη προσπάθεια εξορθολογισμού
τους. Μόνο μέσω του εξορθολογισμού τους, άλλωστε, μπορεί να καταστεί
δυνατή η εφαρμογή στην πράξη μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής, που να κατευθύνεται στην ομαλότερη κοινωνική, επανένταξη των
καταδικαζομένων / αποφυλακιζομένων και να υλοποιεί τον στόχο της για
την προστασία της κοινωνίας από το έγκλημα. Η επιτυχής κοινωνική επανένταξη της ευάλωτης αυτής κατηγορίας του πληθυσμού στην κοινωνία,
όπως είναι γνωστό, συμβάλλει στη μείωση της υποτροπής και, συνεπώς,
στη μείωση της εγκληματικότητας.
Θα ήθελα, κλείνοντας την εισήγησή μου αυτή, να σας διαβάσω λίγους
από τους στίχους του τραγουδιού «Σταμπαρισμένος Άντρας» του διάσημου
29

Βλ. πιο πάνω, υπό ΙΙ.2., όπου αναφέρονται.
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αμερικανού τραγουδοποιού και τραγουδιστή, Merle Haggart (1937-2016),
που τον αποκάλεσαν «ποιητή εκτός νόμου» και «ποιητή της εργατιάς». Ο
Merle Haggart υπήρξε για δέκα χρόνια, από 13 ετών έως 23, κρατούμενος σε
φυλακές, μέχρι που αναγνωρίσθηκε για τα τραγούδια του και του απονεμήθηκε χάρη (1971) από τον τότε Κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Ronald Reagan.

Βγήκα με το κεφάλι μου ψηλά απ’ τη φυλακή,
Ήθελα τη ντροπή ν’ αφήσω πίσω.
Μα όπου και να καταλήξω, η μαύρη στάμπα με ακολουθεί […]
Το όνομά μου δεν θα ξεπλυθεί και μέχρι τα εκατό να ζήσω,
αφού οι πάντες το γνωρίζουνε ότ’ ήμουν στη στενή.
Merle Haggart, «Σταμπαρισμένος Άντρας»30

30

Σε ελεύθερη απόδοση της γράφουσας.
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Παρουσίαση του Εργου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ
στην Κ οινωνική Ε πανένταξη
Φωτεινή Μηλιώνη, Δρ. Νομικής, Διευθύντρια του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Η

Επάνοδος, στη διάρκεια της δεκαετούς περίπου λειτουργίας της, έχει
να παρουσιάσει ένα πλούσιο έργο με πολλές διαστάσεις. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται ο απολογισμός του φορέα που αφορά το έτος 2017.

Διοικητικος Τομεας
Στον διοικητικό τομέα κατά το διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017
πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:
 Ενισχύθηκε το προσωπικό του φορέα με νέους συνεργάτες νομικό, κοινωνιολόγους, υπεύθυνους δικτύωσης.
 Συντάχθηκαν τα περιγράμματα θέσης.
 Εντάχθηκε ο φορέας στη διαδικασία της κινητικότητας.
 Ορίστηκε υπεύθυνος επανένταξης σε κάθε Κατάστημα Κράτησης.
 Συντάχθηκαν και υπογράφηκαν πρωτόκολλα συνεργασίας με τα Καταστήματα Κράτησης (Αγιάς Κρήτης, Χανίων, Δομοκού, Μαλανδρίνου,
Νιγρίτας Σερρών, Πάτρας, Γρεβενών) για την υλοποίηση εργαστηρίων.
 Υποβλήθηκαν προτάσεις επί του νομοσχεδίου του νέου Σωφρονιστικού
Κώδικα.
 Μελετήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης ακινήτων των Εταιρειών Προστασίας Αποφυλακιζομένων.
 Ενισχύθηκε η συνεργασία με τις Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης.
 Προχώρησε η σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής.
 Ενισχύθηκαν πρωτοβουλίες και αιτήματα για υποστήριξη θεμάτων
αποφυλακιζομένων και αποφυλακισμένων (όπως λειτουργία εργαστηρίων, συνεργασίες κ.λπ.).
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Φωτεινή Μηλιώνη
Θεσπίστηκε βραβείο καλύτερης επιστημονικής μελέτης σε θέματα κοινωνικής επανένταξης.
Θεσπίστηκε βραβείο καλύτερου παραδείγματος κοινωνικής επανένταξης.
Δόθηκαν βραβεία στους καλύτερους μαθητές των σχολείων του Καταστήματος Κράτησης Αυλώνα και ΣΔΕ Λάρισας μετά από σχετική πρόταση της Προέδρου.
Συζητήθηκαν εισηγήσεις για δημιουργία νέων πρωτοβουλιών (όπως
ΚΟΙΝΣΕΠ).
Οργανώνεται το 1ο Τακτικό Συνέδριο του φορέα στις 18/12/2017 με
θέμα «ΕΠΑΝΟΔΟΣ: Η πορεία προς την κοινωνική επανένταξη».
Ενισχύθηκε η συνεργασία με άλλους φορείς του χώρου (Ονήσιμος κ.λπ.).
Αναπτύχθηκε η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια για εκπόνηση μελετών και πρακτικής άσκησης φοιτητών.
Υποβλήθηκαν αιτήσεις για υλοποίηση προγραμμάτων (VEBO κ.λπ.).
Καλλιεργήθηκε η συνεργασία με την Κοινωνική εταιρική ευθύνη με επιστέγασμα τη συνεργασία με τα Ελληνικά Πετρέλαια και την Cosmote.
Ενισχύθηκε το άνοιγμα του φορέα στην κοινωνία και η υποστήριξη του
φορέα από ανώνυμους πολίτες

Τομεας Συμβουλευτικης
Ο τομέας συμβουλευτικής στελεχώνεται από δύο υπαλλήλους του ΥΔΔΑΔ
οι οποίοι έχουν παράλληλα καθήκοντα και παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σε αποφυλακισμένους, ωφελούμενους του φορέα μας καθώς και από
εξωτερικούς συνεργάτες δικηγόρους, ψυχολόγο, σύμβουλο απασχόλησης οι
οποίοι στελεχώνουν τον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο τομέας
συμβουλευτικής ενισχύθηκε με μία μόνιμη υπάλληλο του ΥΔΔΑΔ την κοινωνική λειτουργό κα Ν. Μαγκαβέτσου, η οποία βρίσκεται με παράλληλα καθήκοντα δύο φορές την εβδομάδα στα γραφεία της Επανόδου για την παροχή
υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης.
Ο τομέας συμβουλευτικής διαρθρώνεται σε δύο τμήματα το τμήμα υποδοχής και το τμήμα της συμβουλευτικής τα οποία βρίσκονται σε άμεση σχέση και συνεργασία μεταξύ τους. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του έτους 2017 στον φορέα προσήλθαν (έγινε δηλαδή υποδοχή μέσω
του νέου ηλεκτρονικού Portal της Επανόδου συνολικά 272 ατόμων εκ των
οποίων οι 13 υποδοχές έγιναν στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού (μέσω
του ηλεκτρονικού portal του φορέα από την κοινωνική υπηρεσία του Καταστήματος Κράτησης, 1 υποδοχή έγινε στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων ΚΚ
ΚΡΗΤΗ Ι). Επίσης, από 01/01/2017 έως 31/12/2017 προσήλθαν στον φορέα
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για πρώτη φορά 321 άτομα, δεσμεύτηκαν, πραγματοποίησαν παραπάνω από
ένα ραντεβού με τους συμβούλους του φορέα και έλαβαν σχεδόν το σύνολο
των συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιπλέον την ίδια περίοδο 59 άτομα
παλαιότεροι ωφελούμενοι (2014, 2015, 2016) επανήλθαν στον φορέα και
πραγματοποίησαν ραντεβού με συμβούλους του φορέα.
Συνολικά, στην ΕΠΑΝΟΔΟ είχαν προγραμματιστεί 1449 συμβουλευτικές συναντήσεις με ωφελούμενους αποφυλακισμένους από τις οποίες
πραγματοποιήθηκαν οι 989.
Ειδικότερα, κατεγράφησαν από την γραμματεία ότι πραγματοποιηθήκαν στον φορέα 222 συναντήσεις νομικής συμβουλευτικής (είχαν προγραμματιστεί 317), 640 συναντήσεις (είχαν προγραμματιστεί 917) ψυχοκοινωνικής στήριξης και 127 συναντήσεις εργασιακής συμβουλευτικής
(είχαν προγραμματιστεί 215). Δόθηκαν 500 τηλεκάρτες, 802 εισιτήρια
ΟΣΥ και 710 δωροεπιταγές των 10 ευρώ του Σκλαβενίτη.
Κατά το διάστημα από 1/1 – 31/12 παρασχέθηκαν συμβουλευτικές υπηρεσίες και ειδικότερα:
 Πληροφόρηση ενημέρωση για θέματα που αφορούν ζητήματα επιδομάτων, συμβουλευτικής, κατάρτισης, εκπαίδευσης, απασχόλησης και
γενικά για κάθε θέμα που αφορά τη διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης.
 Ψυχοκοινωνική στήριξη: ψυχολογική υποστήριξη των αποφυλακισμένων, των ανηλίκων παραβατών και των οικογενειών τους. Το διάστημα από 1/1 – 31/12/2017 πραγματοποιήθηκαν 640 συναντήσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης από τις 917 προγραμματισμένες.
 Νομική συμβουλευτική: αντιμετώπιση νομικών θεμάτων κυρίως σε
συμβουλευτική βάση. Παρασχέθηκαν επεξηγήσεις σε νομικά ζητήματα, καθώς και οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες. Το διάστημα από 1/1/31/12/2017 πραγματοποιήθηκαν 222 συναντήσεις νομικής συμβουλευτικής (είχαν προγραμματιστεί 317),
 Συμβουλευτική απασχόλησης & επιχειρηματικότητας: εκπόνηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και
επαγγελματικού προσανατολισμού, συνεργασία με τον ΟΑΕΔ ή άλλους
αρμόδιους φορείς, ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρήσεων ή μονάδων
υπό την εποπτεία της πολιτείας στις οποίες προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα αποφυλακισμένοι. Το διάστημα από 1/1/ - 31/12/2017 πραγματοποιήθηκαν 127 συναντήσεις εργασιακής συμβουλευτικής (είχαν
προγραμματιστεί 215). Επιπλέον για την απασχόληση υλοποιήθηκαν:
▪▪ Σύνδεση με εργοδότες μέσω κυρίως των κλαδικών τους οργανώσεων. Κατεγράφησαν οι κλαδικές οργανώσεις με συναφή αντικείμενα με τις επαγγελματικές ανάγκες των αποφυλακισμένων (π.χ.
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αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες κ.λπ.) οι οποίες ενημερώθηκαν για το
φορέα και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για την ενημέρωση
και τη διερεύνηση πιθανής συνεργασίας με στόχο την προώθηση
των εργασιακών δικαιωμάτων και ευκαιριών των αποφυλακισμένων.
▪▪ Λειτουργία job-club. Ξεκίνησε η λειτουργία job-club κάθε Τρίτη
και Παρασκευή 11.00–13.00 που προσφέρει πληροφορίες για θέσεις εργασίας, σύνταξη βιογραφικού κ.λπ.
▪▪ Mentoring εργοδοτών για την απασχόληση αποφυλακισμένων. Ξεκίνησε ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση εργοδοτών για την απασχόληση αποφυλακισμένων.
▪▪ Ενισχύθηκε η δυνατότητα τοποθέτησης στην αγορά εργασίας
μέσω της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Νέοι Ορίζοντες» εφόσον ο αποφυλακισμένος πληρεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις και ολοκληρώσει τη συμβουλευτική διαδικασία της Επανόδου. Για αυτό το λόγο ενημερώθηκαν τα Καταστήματα Κράτησης και άλλοι φορείς προκειμένου
να προωθηθούν περισσότεροι αποφυλακισμένοι για εργασιακή
απασχόληση στην ΚΟΙΝΣΕΠ «Νέοι Ορίζοντες».
Για την καλύτερη πλαισίωση των αποφυλακισμένων το διάστημα 1/1 –
31/12/2017 παρασχέθηκαν:
 Εισιτήρια. Δόθηκαν 802 εισιτήρια ΟΣΥ (δεδομένα βάσης)
 Τηλεκάρτες. Δόθηκαν 500 τηλεκάρτες των 4 ευρώ εκάστη (δεδομένα
βάσης)
 Δωρεάν γεύματα. Δόθηκαν 710 Δωροεπιταγές των 10 ευρώ του Super
Market Σκλαβενίτης (δεδομένα βάσης)
 Οικονομική ενίσχυση σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Ενισχύθηκαν οικονομικά 38 άτομα (στοιχεία λογιστηρίου)
 Στέγαση: Για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των αποφυλακισμένων πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:
▪▪ Προσωρινή φιλοξενία σε ξενοδοχείο. Φιλοξενήθηκαν 25 άτομα
(στοιχεία λογιστηρίου).
▪▪ Φιλοξενία στον ξενώνα βραχύχρονης φιλοξενίας της Επανόδου.
Φιλοξενήθηκαν συνολικά 6 άτομα εκ των οποίων σήμερα διαμένει
ένας.
▪▪ Επιδότηση ενοικίου. Επιδοτήθηκε το ενοίκιο 4 αποφυλακισμένων
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Τομεας Προγραμματων








και

Καταρτισης

Η Επάνοδος λειτουργεί εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια.
Ειδικότερα, λειτουργούν εργαστήριο γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού, εργαστήριο Η/Υ και κατά διαστήματα εργαστήριο μηχανολογίας
αυτοκινήτου ή ποδηλάτου. Τα εργαστήρια τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι αποφυλακισμένοι έχουν σκοπό την αναβάθμιση
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των αποφυλακισμένων για
την ευκολότερη εργασιακή τους επανένταξη. Μετά το πέρας των εργαστηρίων χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Αναβαθμίστηκε η υποδομή του εργαστηρίου των Η/Υ με αγορά νέου εξοπλισμού
ενώ ξεκίνησε η λειτουργία του job- club.
Επιπλέον λειτουργούν καλλιτεχνικά εργαστήρια όπως: εργαστήριο κατασκευής χειροποίητων κοσμημάτων, ομάδα θεάτρου, μουσική ομάδα
και ομάδα κινηματογράφου - video – φωτογραφίας των οποίων επίσης
ενισχύθηκε ο εξοπλισμός.
Υλοποιείται το πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ. Συνεχίστηκε η υλοποίηση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ που
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και προβλέπει
την επιδότηση ενοικίου 5 αποφυλακισμένων και την εργασιακή τους
αποκατάσταση. Το πρόγραμμα λήγει στις 31/12/2017.
Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος «National Coordinators
for the Implementation of European Agenda for Adult Learning»/
“Εθνικοί Συντονιστές για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας
για την Εκπαίδευση Ενηλίκων» το οποίο πραγματοποιήθηκε από το
φορέα μας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια στα Καταστήματα Κράτησης Λάρισας, Διαβατών, Αγιάς και Κορυδαλλού με τίτλο:
«Εγκλεισμός και εκπαίδευση: δύο δρόμοι συγκλίνοντες ή παράλληλοι;» τα οποία αφορούσαν εκπαιδευτικούς των ΣΔΕ και υπαλλήλους
των Καταστημάτων Κράτησης.

Τομεας Αναπτυξης

και

Ερευνας

Εγκρίθηκαν και υλοποιούνται τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:
 Έρευνα με θέμα: «Το φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων
στην Ελλάδα – Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη».
 Έρευνα με θέμα: «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των
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φύλων για την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών» (συνεργασία με ΓΓΙΦ και ΚΕΘΙ).

Δρασεις
1. Ορίστηκαν υπεύθυνοι επανένταξης ανά Κατάστημα Κράτησης οι οποίοι
είναι:
Υπευθυνοι Επανενταξης

ως

με το

Συνδεσμοι των Καταστηματων Κρατησης
Ν.Π.Ι.Δ Επανοδος

Κ.Κ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΣΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΜΑΓΚΑΒΕΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Κ.Α.Υ.Φ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Ε.Κ.Κ.Ν ΑΥΛΩΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΩΝΑΣ ΘΗΒΑΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΓΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΓΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΤΖΗ ΖΩΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α΄ΤΥΠΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

ΠΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΑΓΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΕΝ. ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

praktika synedriou epanodou.indd 128

11/12/2018 2:57:17 μμ

Εισηγησεις 2ης Συνεδρίας

129

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α΄ΤΥΠΟΥ

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΛΙΤΣΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΛΕΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑ
ΣΕΡΡΩΝ

ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΥΓΟΥΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΣΗΦΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΣΑΡΑΚΟΥ ΜΕΤΑΞΩΤΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΒΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤ.ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΒΟΛΟΥ

ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Β΄ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Ε.Α. Κ.Κ.Ν ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑ

ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
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2. Δημιουργήθηκαν πρωτόκολλα συνεργασίας με τα Καταστήματα Κράτησης Αγιάς Κρήτης, Χανίων, Δομοκού, Μαλανδρίνου, Νιγρίτας Σερρών,
Πάτρας, Γρεβενών για την υλοποίηση εργαστηρίων.
3. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις ενημέρωσης κρατουμένων και προσωπικού στα Καταστήματα Δομοκού, Αγιάς Κρήτης, Χανίων, Διαβατών,
Χαλκίδας, Γυναικών Θήβας, Αυλώνα.
4. Λειτούργησαν εκπαιδευτικά εργαστήρια στα Καταστήματα Κράτησης.
Σήμερα λειτουργούν εργαστήρια όπως εκμάθησης ελληνικής Γλώσσας,
κεραμικής, δημιουργικής γραφής και θεάτρου στα Καταστήματα Κράτησης Αγιάς Κρήτης, Χανίων, Δομοκού, Μαλανδρίνου, Νιγρίτας Σερρών,
Πάτρας, Γρεβενών.
5. Συμμετοχή στην 32η Πανελλήνια έκθεση έργων κρατουμένων.
6. Διοργάνωση εκδηλώσεων και bazaar.

Εντυπο Υλικο








Σχεδιάστηκε νέο λογότυπο του φορέα
Ανανεώθηκαν και επικαιροποιήθηκαν τα φυλλάδια του φορέα
Δημιουργήθηκε φυλλάδιο πληροφοριών για τους ωφελούμενους
Επικαιροποποιήθηκε ο «Οδηγός χρήσιμων πληροφοριών» μετά την
αποφυλάκιση: Επάνοδος
Βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με το ΥΔΔΑΔ για την ανανέωση της
ιστοσελίδας
Δημιουργήθηκε αναλυτικός Οδηγός υπηρεσιών του φορέα αναρτημένος
στην ιστοσελίδα μας (www.epanodos.org.gr)
Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ημερολόγιο, αφίσα του φορέα και άλλο
προωθητικό υλικό
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Η Συμβουλευτικη

της

Επανοδου

Δήμητρα Θεοδωρακοπούλου, Ψυχολόγος, BA, MSc,
Υπεύθυνη τμήματος Συμβουλευτικής, ΝΠΙΔ Επάνοδος

Περιληψη

Η

εργασία με τον πληθυσμό των αποφυλακισμένων αποτελεί πρόκληση
για τον σχεδιασμό της συμβουλευτικής παρέμβασης (ψυχοκοινωνικά,
νομικά, εργασιακά) καθώς κινείται ταυτόχρονα σε δυο βασικούς άξονες. Η
κρίση στην οποία περιέρχεται το άτομο κατά την πρώτη περίοδο της αποφυλάκισής του περιγράφει ένα πεδίο ψυχικών εντάσεων, ανασφάλειας και
άγχους, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αίσθηση
επείγοντος. Η δι-επιστημονική συμβουλευτική καλείται επομένως να ανταποκριθεί αρχικά στην αντιμετώπιση του επείγοντος που επιζητά μια άμεση
λύση, και στην συνέχεια στην ατομική ενδυνάμωση, την σταδιακή αποκατάσταση και την ομαλή επανένταξη. Ένα κλινικό περιστατικό αποτυπώνει
την παραπάνω διαδικασία.
--------------Κεντρικός πυρήνας της εργασίας με τον πληθυσμό των αποφυλακισμένων αποτελεί η συμβουλευτική και υποστηρικτική τους πλαισίωση (ψυχοκοινωνικά, νομικά, εργασιακά, εκπαιδευτικά). Απαραίτητο πριν από όλα
κρίνεται να αναγνωρίσουμε τον άνθρωπο που αποφυλακίζεται και φτάνει
στην Επάνοδο εξ αρχής ως ένα άτομο που βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης.
Τι εννοούμε με αυτό και πως ορίζεται ό,τι ονομάζουμε «περιστατικό σε κρίση» λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επάνοδος δεν είναι φορέας θεραπευτικής
παρέμβασης ούτε μονάδα επειγόντων περιστατικών.
Η μετάβαση από μια κατάσταση εγκλεισμού και περιορισμού (βραχυχρόνια ή/και μακροχρόνια) σε μια συνθήκη πλήρους ελευθερίας και ανοικτότητας φέρει εντός της, υπαρξιακά αλλά και υπαρκτικά στοιχεία τρόμου
και αγωνίας, αβεβαιότητας. Αυτά σε συνδυασμό με την τραυματική εμπει-
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ρία που έχει προηγηθεί και την διαταραγμένη σχέση που έχει επιφέρει στον
συσχετισμό του ατόμου με τους άλλους και επομένως, με την κοινότητα τον
καθιστά ευάλωτο και επιρρεπή σε μοντέλα σκέψης, σε μοτίβα συμπεριφοράς που ενέχουν χαρακτηριστικά επικινδυνότητας τόσο για τον εαυτό του
όσο και για τους άλλους.
Προκειμένου να περιγράψουμε ικανοποιητικά την ψυχική θέση, τη σύγχυση στην οποία περιέρχεται ο άνθρωπος που μόλις αποφυλακίζεται και
αργά ή γρήγορα φτάνει στην Επάνοδο, είναι απαραίτητο να κάνουμε ένα
βήμα πίσω, εκεί ακριβώς όπου εδρεύει το περιβάλλον της φυλακής. Για την
κατανόησή μας χρειάζεται να ξεφύγουμε από σχηματικές ιδέες του τύπου
–όπως για παράδειγμα– ότι η φυλακή είναι μια «κακή μητέρα» όταν μπορεί
εξίσου να βιώνεται, όσο παράδοξο και αν αυτό ακούγεται, ως χώρος προστασίας από μια επώδυνη ζωή έξω από αυτήν, ως χώρος που αναλαμβάνει
αλεξιερεθιστικό ρόλο απέναντι σε βίαιες ενορμήσεις, ή ακόμα ως έσχατο
καταφύγιο μπροστά σε μια ανεξέλεγκτη θανατηφόρο διεργασία1. Η ναρκισσιστική παντοδυναμία που μπορεί να τρομοκρατούσε το περιβάλλον πριν
τον εγκλεισμό μετατρέπεται σε κατάθλιψη, η βίαιη συμπεριφορά σε άγχος, η
κτητικότητα σε πανικό εγκατάλειψης. Παρατηρούμε δηλαδή πως εντός της
συνθήκης εγκλεισμού συμβαίνει μια αλλαγή του τρόπου με τον οποίο εκδηλώνονται τα ψυχικά δυναμικά και οι αντιδράσεις και από άλλο-πλαστικές
γίνονται αυτό-πλαστικές (οι σωματοποιήσεις, δερματίτιδες, ασθένειες του
πεπτικού αποτελούν παραδείγματα αυτής της αυτό-πλαστικής τροπής)2.
Ενώ αργότερα, και πριν την αποφυλάκιση, η παθητικότητα, η εξάρτηση, η
επιδεινούμενη αποκοινωνικοποίηση του εγκλεισμού επιφέρουν μια κατάσταση άγχους, έναν αληθινό «ίλιγγο εξόδου» που μπορεί να αποτελεί και την
αιτία μιας σύντομης υποτροπής (ειδικότερα σε περιπτώσεις μακροχρόνιας
κράτησης). Στο σημείο αυτό, να αναφέρουμε πως πολλοί παραβατικοί, κυρίως αυτοί που είναι περισσότερο διαταραγμένοι, βιώνουν τον εγκλεισμό ως
ανακούφιση και την έξοδό τους από αυτόν ως επικίνδυνη έκθεση.
Εάν μάλιστα, στο παραπάνω ψυχικό σχήμα συμπεριλάβουμε την απουσία οικογενειακού/υποστηρικτικού περιβάλλοντος, ή στην περίπτωση που
αυτό υπάρχει διαταραγμένες ή/και νοσηρές οικογενειακές σχέσεις, την
ανεργία, την έλλειψη δεξιοτήτων, την χρήση ουσιών, ενεργά θέματα υγείας
και ψυχοπαθολογίας, αλλά πλέον και την μη γνώση της ελληνικής γλώσσας,
την απουσία νομιμοποιητικού status και βεβαίως, το κενό υπηρεσιών και
φορέων να ανταποκριθούν σε μια όλο και αυξανόμενη δεξαμενή αιτημάτων
προερχόμενη από ιθαγενείς και αλλογενείς ‘‘outcasts’’ τότε, έχουμε απέναBalier Claude, Ψυχανάλυση της Βίας, Ψυχαναλυτική μελέτη των βίαιων συμπεριφορών, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 1998.
2
Ό.π.
1
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ντί μας ακριβώς ό,τι περιγράφουμε ως περιστατικό σε κρίση. Χρειάζεται να
αντιληφθούμε πως δεν είναι απαραίτητο κάποιος να συγκεντρώνει όλα τα
παραπάνω για να θεωρηθεί κρίσιμη η κατάσταση στην οποία περιέρχεται.
Συχνά, και αυτό το παρατηρούμε κυρίως σε άτομα που η συνάντησή τους
με την παραβατικότητα και τον εγκλεισμό ήταν μοναδική (δίχως προηγούμενο ιστορικό), μόνο του το γεγονός της ίδιας της κράτησης διαταράσσει
σε τέτοιο βαθμό το σύνολο των εσωτερικών του σταθερών που τον καθιστά
αυτομάτως σε κρίση. Οι επωφελούμενοι της Επανόδου, την πρώτη περίοδο
μετά την αποφυλάκισή τους κινούνται μέσα σε μια τέτοια σφαίρα κρίσης.
Άλλοι εγγύτερα της δίνης της και άλλοι στο μεταίχμιο της.
Το κινέζικο ιδεόγραμμα για την λέξη κρίση (προφέρεται γέι-ζι) είναι
σύνθετη λέξη και αποτελείται από τα συνθετικά «κίνδυνος» και «ευκαιρία». Ο κίνδυνος στην δική μας περίπτωση αφορά στην κατάσταση εκείνη
που χαρακτηρίζεται από σοβαρή απειλή, αβεβαιότητα και αίσθηση επείγοντος3. Πρόκειται για κλιμακούμενη σε ένταση κατάσταση που δεν εμφανίζεται εξ αρχής στην μεγαλύτερη έντασή της αλλά κλιμακώνεται σταδιακά.
Επικρατεί υψηλό αίσθημα ανασφάλειας, οι εμπλεκόμενοι σε αυτήν κυριεύονται από άγχος καθώς αισθάνονται να χάνουν τον έλεγχο της κατάστασης4. Παρατηρείται αντιληπτική αδυναμία αντιμετώπισης και διαχείρισης
όσων τους αφορούν με αποτέλεσμα την έντονη ανησυχία για το χειρότερο
σενάριο εξέλιξης των γεγονότων και συχνά την ίδια την επιβίωση τους.
Μέσα σε μια τέτοια κατάσταση και εάν δεν αξιολογηθούν έγκαιρα τα πρόδρομα συμπτώματα της κρίσης, η υποτροπή δεν είναι απλά πιθανή αλλά
ουσιαστικά εν εξελίξει.
Η συμβουλευτική εργασία μας στην Επάνοδο, ο τρόπος με τον οποίο
ανταποκρινόμαστε στην κρίση που έχει περιέλθει το άτομο που μας απευθύνεται κινείται σε αυτόν ακριβώς τον άξονα. Από την μια, στην άμεση
παρέμβαση ώστε να αποφευχθεί η εξέλιξη της κατάστασης σε οξεία –να
καμφθεί δηλαδή η κορύφωσή της, και από την άλλη στην αντιμετώπιση και
την ομαλοποίηση. Στην πρώτη φάση επομένως, μιλάμε για διαχείριση του
επείγοντος και στην δεύτερη για ενδυνάμωση και προετοιμασία για ενδεχόμενα περιστατικά στο μέλλον. Η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο
είναι ρευστή και όχι απόλυτα ή πάντοτε διακριτή. Η πολυεπίπεδη συμβουλευτική και στήριξη (ψυχοκοινωνική, εργασιακή, νομική) της Επανόδου, η
δυνατότητα και η ευκαιρία ένταξης και συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε καλλιτεχνικά εργαστήρια, στόχο έχει ακριβώς αυτήν την
μετάβαση από την κατάσταση της κρίσης και της πιθανής υποτροπής σε
Uriel Rosenthal, Bert Pijnenburg (1991) (ed.), Crisis Management and Decision
Making. Simulation Oriented Scenarios, Kluwer Academic Publishers.
4
Βλ. Uriel Rosenthal, Bert Pijnenburg (ed.): ό.π.
3
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μια κατάσταση σταδιακής επανένταξης. Οπωσδήποτε απαιτείται χρόνος,
καθώς πρόκειται για διαδικασία με συνεχώς μεταβαλλόμενα δυναμικά, για
ένα συνεχές γίγνεσθαι.
Το κλινικό περιστατικό που ακολουθεί περιγράφει τα δυο επίπεδα συμβουλευτικής στη διαχείριση της κρίσης· την παρέμβαση απέναντι στο επείγον και τον απαιτούμενο συντονισμό για την διαδικασία της ενδυνάμωσης
και ομαλοποίησης.

Κλινικό Περιστατικό:

Άνδρας 50 ετών, σε διάσταση, με δυο γιους -από δεύτερο γάμο- στην εφηβεία. Η πρώην σύζυγος άνεργη. Ο ίδιος εκτίει σχεδόν 5 χρόνια φυλάκισης,
το μεγαλύτερο διάστημα στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού. Ενημερώνεται για την Επάνοδο από την κοινωνική υπηρεσία του Ψυχιατρείου Κρατουμένων. Αμέσως μετά την αποφυλάκισή του, μόλις 2 μέρες μετά,
απευθύνεται στην Επάνοδο με αιτήματα που αφορούν: πληροφορίες και ενημέρωση, οικονομική βοήθεια, συμβουλευτική απασχόλησης, νομική συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
Αφού καταγράφονται τα αιτήματά του από την Υποδοχή του φορέα (γραμματεία) κλείνεται ένα R/V μαζί μου για μια πρώτη διερευνητική συνεδρία μέσα
στην ίδια εβδομάδα. Στόχος αυτού του πρώτου R/V είναι τόσο η καταγραφή
ενός αναλυτικού ιστορικού (οικογένεια, εργασιακή εμπειρία, εκπαιδευτικό
επίπεδο, κατάσταση υγείας, ποινικό ιστορικό) όσο και μια πρώτη εκτίμηση
της ψυχικής του θέσης στην παρούσα χρονική στιγμή. Αγχώδης, μέσα σε
ενοχές για τη διάλυση της ζωής του ιδίου αλλά και της οικογένειάς του, για
την απουσία του τα τελευταία χρόνια, για την επιθυμία του να επανορθώσει τώρα, αμέσως για όλα (να στηρίξει την οικογένεια οικονομικά, να επανασυνδεθεί και να κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη των παιδιών
του, να ξεχάσει ό,τι κακό συνέβη). Είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειάζεται.
Επισημαίνεται, πως αυτή του η προθυμία και η αγωνιώδης προσπάθεια να
προσφέρει το καλύτερο στους άλλους, οδήγησε στο παρελθόν σε αποφάσεις
που κατέληξαν και στην εμπλοκή του με το νόμο, επιφέροντας, τελικά, και
τον εγκλεισμό. Το επίπεδο ανταπόκρισής του είναι σε ικανοποιητικό βαθμό καθώς έχει τη δυνατότητα συμβολικών και ερμηνευτικών συσχετισμών.
Συμφωνούμε σε μια σειρά ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής και υποστήριξης που και ο ίδιος αναγνωρίζει πως έχει ανάγκη. Ωστόσο, «καίγεται»
με φλέγοντα ζητήματα επιβίωσης. Στο σημείο αυτό, καλούμαι, πέραν της
επαγγελματικής μου ιδιότητας ως ψυχοθεραπεύτριας να διαχειριστώ την
κρίση που παρουσιάζεται μπροστά μου ως σύμβουλος επανένταξης οδηγώντας τον Κο Α. στην εδώ και τώρα επαναξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό
των προτεραιοτήτων του. Στην αναγνώριση των δυνατοτήτων του τη δεδομένη στιγμή, την ενδυνάμωση των ενεργών υγιών στοιχείων του, και στην
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παροχή κατευθύνσεων «πυρόσβεσης» (π.χ. παραπομπή ΟΑΕΔ για επίδομα
αποφυλακισμένου, διερεύνηση κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης, αλλά
και οικονομική ενίσχυση από την Επάνοδο). Λαμβάνοντας υπόψη πως ο κος
Α. μπροστά σε «ανυπέρβλητες» για εκείνον δυσκολίες, είτε ενεπλάκη στο
παρελθόν σε παραβατική συμπεριφορά, είτε κατά την προφυλάκισή του και
αδυνατώντας να διαχειριστεί την ριζική αλλαγή των έως τότε δεδομένων
του υπέστη νευρικό κλονισμό, σωματοποίησε αναπτύσσοντας αυτοάνοσο
και βρέθηκε για μεγάλο διάστημα με ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή σχεδιάζεται μια παρέμβαση πλαισίωσης που περιλαμβάνει ψυχολογική στήριξη
και συμβουλευτική σταθερά μια φορά την εβδομάδα –που στην πορεία έγινε
σε 15ήμερη βάση– οικονομική ενίσχυση (κάθε φορά ένα μικρό ποσό ώστε να
πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, να καλύπτει τα εισιτήρια που χρειάζονται τα
παιδιά του για τα μέσα συγκοινωνίας, αλλά και μικροποσά για την διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών), νομική συμβουλευτική και συμβουλευτική απασχόλησης. Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική υποστήριξη
που κρίνεται αναγκαία για την πλαισίωσή του ώστε: α) να αναγνωρίσει τις
συναισθηματικές του δυσκολίες, β) να αποδεχτεί το εύρος των δυνατοτήτων του και άρα, τους περιορισμούς που αυτοί έθεταν, γ) να «εκπαιδευτεί»
σε ενέργειες μικρών βημάτων (ένα βήμα τη φορά, ελέγχοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο παρορμητικές ή/και αποσπασματικές κινήσεις), δ) να παραμείνει
σε ένα σχήμα «ελέγχου» της κρίσης που είχε περιέλθει και, ε) με την κατάλληλη νομική και εργασιακή συμβουλευτική να απεμπλακεί από υποθετικά
σενάρια, φαντασιακά αδιέξοδα και ανησυχίες και να επαναπροσδιορίσει το
άμεσο παρόν και μέλλον του με νέα δεδομένα και κατευθύνσεις.
Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι η νομική και η εργασιακή υποστήριξή
του κρίθηκε εξ αρχής απαραίτητη, χρειάστηκε ένα διάστημα μέχρι να κλειστούν τα αντίστοιχα R/V. Υπήρχαν θέματα αλληλοεμπλεκόμενα, μη διακριτά το ένα από το άλλο, με αποτέλεσμα ο κύριος Α. να βρίσκεται σε σύγχυση
αδυνατώντας να τα διαχειριστεί. Αυτή η κατάσταση προφανώς και του δημιουργούσε αισθήματα αβεβαιότητας, ανησυχίας αλλά και τον περιόριζε σε
μια ατμόσφαιρα αναπόλησης της πρωθύστερης ζωής του –προ εγκλεισμού.
Έπρεπε σε πρώτη φάση λοιπόν να αναγνωρίσει τις επιμέρους δυσκολίες
του, να αποσαφηνίσει τα αιτήματά του και να ενδυναμωθεί ώστε να «αντέξει» όποιες ματαιώσεις θα μπορούσαν να αναδυθούν κατά την διερεύνηση
των νομικών και εργασιακών του αιτημάτων. Τότε πια, κλείστηκαν και τα
αντίστοιχα R/V με τους συναδέλφους.
Με σαφές αίτημα πλέον, ο κ. Α χωρίς προφάσεις ή/και δυσκολίες εμπλέκεται στις διαδικασίες αναζήτησης εργασίας και δεν διστάζει να πάρει το
ρίσκο έκθεσης και σε εργασιακά περιβάλλοντα διαφορετικά από την μέχρι
τότε εμπειρία του. Αν και αναγνωρίζει προκλήσεις στην εργασιακή του επα-
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νένταξη λόγω της ηλικίας του –όπως αναφέρει ο ίδιος– συντονίζεται με την
συμβουλευτική διαδικασία που παρέχεται, είναι δεκτικός και με ενδιαφέρον και υπομονή ξεδιπλώνει και εξοικειώνεται με αναδυόμενα χαρακτηριστικά της εργασιακής του προσωπικότητας.
Κατά την εργασιακή συμβουλευτική η διεργασία ανάδειξης θετικών χαρακτηριστικών και διαφορετικών δεξιοτήτων που ο καθένας μέσα στα χρόνια
αναπτύσσει, είναι αυτή που δύναται και να οδηγήσει στην αξιοποίηση του
επωφελούμενου σε εργασιακά περιβάλλοντα διαφορετικά των προηγούμενων
παραβατικών. Σαφώς και απαιτείται χρόνος, δέσμευση και συνέπεια, γεγονός που βλέπουμε συχνά να αποθαρρύνει και όσους αντιλαμβάνονται την
εργασιακή συμβουλευτική ως πράξη εύρεσης εργασίας κάποιου τρίτου για
λογαριασμό τους. Οπωσδήποτε και είναι δύσκολο, οπωσδήποτε και οι χρόνοι
του καθενός δεν είναι ίδιοι όσο και η ψυχική αντοχή ή ανοχή σε τέτοιου τύπου διεργασίες.
Στην περίπτωση του κ. Α. και στη διάρκεια της εργασιακής συμβουλευτικής που έλαβε (ατομική συνεδρία, τηλεφωνικές επικοινωνίες) διαμορφώθηκε ένα πλάνο δράσης, ανασχεδιάστηκαν κάποιες λεπτομέρειες όταν
χρειάστηκε, αλλά υπήρξε και ανατροφοδότηση για τη συνέχεια.
Κινητοποιημένος πλέον, και με σαφώς ενδυναμωμένη την εικόνα εαυτού (να μπορεί να διαχειρίζεται καθημερινές απογοητεύσεις και δυσκολίες),
παρών στην ζωή των παιδιών του (ως πατέρας, συναισθηματικά και ψυχικά
και όχι αποκλειστικά ως «πάροχος αγαθών») αναλαμβάνει να αναζητήσει
και τρόπους επίλυσης ζητημάτων που άπτονταν νομικής συμβουλευτικής.
Ο κ. Α είναι σε θέση να «ακούσει» και να διαχειριστεί τις κατευθύνσεις
που δίνονται για κληρονομικά ζητήματα, που χρόνια είναι σε εκκρεμότητα,
αλλά και για τους περιορισμούς που το ποινικό του μητρώο έφερε σε επιθυμίες του χωρίς πια αυτοί (οι περιορισμοί) να γίνονται αφορμή για αρνητικά
σενάρια διαλύοντας την καθημερινότητά του και καθηλώνοντάς τον σε μια
θέση ενοχών και αυτό-υποτίμησης.
Στην πορεία των συνεδριών, διάρκειας συνολικά 5 μηνών περίπου, η
Επάνοδος φαίνεται να λειτούργησε για τον Κο Α. όχι μόνο ως σημείο αναφοράς και στήριξης στην περίοδο της κρίσης του, αλλά και ως ευκαιρία
μέσα από ομάδες που αποφάσισε να συμμετάσχει να υπάρξει και αλλιώς,
να αφεθεί, να εκτεθεί, και να ενδυναμωθεί για την μεγαλύτερη έκθεσή του,
εκείνη που αφορούσε στην επαφή του με τους άλλους, στην αγορά εργασίας,
στις σχέσεις με τους οικείους του.
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Συνέργειες και Καλές Πρακτικές
των Ε πιμελητών Κ οινωνικής Α ρωγής με Σ τόχο
την Ε πανένταξη Ε νήλικων Π αραβατών

Ο

Χρυσάνθη Ταταρίδου, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Επιμελητών
Κοινωνικής Αρωγής Αθήνας

ι Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΚΑ) λειτουργούν
στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου. Στελεχώθηκαν το 2007 με κοινωνικούς
επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (όπως Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς
Λειτουργούς, Νομικούς, Ψυχολόγους). Η λειτουργία τους ρυθμίζεται πλέον
από το Π.Δ. 101/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» με το οποίο συγχωνεύτηκαν οι Υπηρεσίες
Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής με τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων.
Ως αποστολή έχουν:
1. Τη συνδρομή και επίβλεψη ατόμων τα οποία έχουν καταδικαστεί με αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους υπό επιτήρηση ή των οποίων η ποινή
έχει μετατραπεί σε υποχρέωση παροχής κοινωφελούς εργασίας ή έχουν
απολυθεί υπό όρους, μετά από απόφαση δικαστηρίου ή παραγγελία του
δικαστή εκτέλεσης ποινών ή του αρμόδιου εισαγγελέα (άρθρο 15, παρ. 4,
Ν. 1941/1991) και
2. Τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας ως προς τον τρόπο ζωής ή άλλα προσωπικά στοιχεία σε προσωρινά κρατούμενους ή στα άτομα στα οποία
έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι σύμφωνα με το άρθρο 282 Κ.Π.Δ.,
μετά από ανάθεση του δικαστή εκτέλεσης ποινών ή του αρμόδιου εισαγγελέα (άρθρο 15, παρ. 5, Ν. 1941/1991).
Οι ΥΕΚΑ είναι σχετικά νέες Υπηρεσίες που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με σκοπό να υποστηρίξουν την εφαρμογή των εναλλακτικών της φυλάκισης μέτρων στην κοινότητα.
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O Ρόλος Ενός Επιμελητή
Ο πληθυσμός - στόχος που εξυπηρετούν οι Υπηρεσίες μας αποτελείται από ανθρώπους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφορετικές ανάγκες. Η ενασχόληση του Επιμελητή στοχεύει στο να τους κινητοποιήσει κατάλληλα, ώστε να
μην επαναλάβουν την ίδια ή άλλη παραβατική πράξη. Ο ρόλος του είναι εποπτικός, αλλά και υποστηρικτικός, προκειμένου τα άτομα να τηρούν απρόσκοπτα τους όρους που τους επέβαλε η δικαστική απόφαση και ταυτόχρονα να
ενισχύεται η λειτουργικότητα τους σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό
επίπεδο. Η δουλειά του Επιμελητή κατά τις ατομικές συνεδρίες με τους υπόχρεους αφορά σε εξατομικευμένη συμβουλευτική, με στόχο την ενδυνάμωση
τους, έτσι ώστε να διαχειριστούν δυσκολίες που τους εμποδίζουν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα τους. Απώτερος στόχος είναι η αναπλαισίωση και
ο επαναπροσδιορισμός του ατόμου τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό
επίπεδο και η αποφυγή υποτροπής ή/και παλίνδρομων συμπεριφορών.
Για τον Επιμελητή Κοινωνικής Αρωγής, η εξατομικευμένη προσέγγιση
παροχής υπηρεσιών, κατά την οποία συνεκτιμά μία πλειάδα προσωπικών,
κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και άλλων παραμέτρων, αποτελεί
ένα εξαιρετικά σημαντικό ποιοτικό παράγοντα για το έργο του που αυξάνει
την εργασιακή προσπάθεια που απαιτείται από κάθε περίπτωση.
Οι υπηρεσιακές εισροές αφορούν ενήλικες με δικαστικές αποφάσεις
που προέρχονται από τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Εφετών όλης της
χώρας και εφόσον οι υπόχρεοι διαμένουν στη διοικητική εμβέλεια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών στην οποία ανήκει και η εκάστοτε ΥΕΚΑ.
Εν συντομία, τα καθήκοντα ενός Επιμελητή όσον αφορά στην επιμέλεια και επιτήρηση περιλαμβάνουν:
 Σταθερά καθορισμένες συνεδρίες με τον υπόχρεο
 Τη διερεύνηση του προφίλ του και την εκτίμηση των αναγκών του
 Την ανάπτυξη μιας συμβουλευτικής σχέσης με σκοπό την υποστήριξη
του ατόμου, την ανάληψη της ατομικής του ευθύνης και τον επαναπροσδιορισμό του στο κοινωνικό πλαίσιο
 Την παραπομπή του, εάν κρίνεται αναγκαίο, σε φορείς που παρέχουν
εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης ευπαθών και μη κοινωνικών ομάδων (π.χ. υπηρεσίες υγείας, σίτισης, στέγασης, κέντρα απεξάρτησης,
ψυχιατρικές δομές, κ.λπ.)
 Την τήρηση και ενημέρωση Ατομικού Δελτίου Επιμέλειας, τήρηση ατομικού φακέλου και αρχείου, ηλεκτρονικού αρχείου και μητρώου
 Τη συνεργασία με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών
 Τη σύνταξη εισηγήσεων, εκθέσεων ανά εξάμηνο, προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αλλά και κατά περίπτωση, για την αναφορά πιθανής παραβίασης των όρων επιτήρησης
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Βασικοί στόχοι των παραπάνω ενεργειών είναι η κινητοποίηση και η
ενδυνάμωση των ατόμων που εξυπηρετούμε, η αναθεώρηση των στόχων
τους και η ομαλή πορεία τους στην κοινωνία.

Προβλήματα που Αντιμετωπίζουν οι Εξυπηρετούμενοι
των Υ πηρεσιών Ε πιμελητών Κ οινωνικής Α ρωγής ( υεκα )
Το όραμα της ομαλής επανένταξης των ατόμων, μέσω της ποινικής διαχείρισής τους (έστω και στο πλαίσιο των εναλλακτικών της φυλάκισης μέτρων)
αποτελεί κύρια στόχευση όλων των επίσημων νομικών κειμένων της Πολιτείας εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο στην πράξη συγκρούεται βάναυσα με
τα οικονομικά, κοινωνικά και εργασιακά προβλήματα της σημερινής πραγματικότητας της χώρας μας. Η οικονομική κρίση, η ανεργία, οι ελαστικοί
όροι απασχόλησης και η έκταση της παραοικονομίας, η έλλειψη υποδομών/
προνοιακών μέτρων σε συνδυασμό με τις επιμέρους προσωπικές δυσκολίες
που βιώνουν τα άτομα στην καθημερινή τους διαβίωση, αποτελούν βασικά εμπόδια στην πραγμάτωση του δικαιώματός τους στην επανένταξη. Και
αυτό γιατί η αποστέρηση δυνατοτήτων και ευκαιριών στην καθημερινή διαβίωση μπορεί να αποτελέσει παράγοντα υποτροπής.
Οι επιμέρους προσωπικές δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι πολυεπίπεδες και σχετίζονται άμεσα με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Πηγάζουν από την ανεπάρκεια τόσο δυνατοτήτων τους στο επίπεδο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και σε
οικονομικό και ενδοοικογενειακό αλλά και σε ατομικό επίπεδο, όσον αφορά
στην αυτοεικόνα τους.
Η περιθωριοποίηση, ο προηγούμενος εγκλεισμός (όπου αυτός υπήρξε),
αλλά και ο στιγματισμός αποτελούν σημαντικές συνθήκες που ανακόπτουν
την ομαλή πορεία των υπόχρεων στις δομές μας. Μια πλειάδα κοινωνικών παραγόντων (το στίγμα, οι φτωχές κοινωνικές δεξιότητες, η πρόωρη
απομάκρυνση από το σχολικό περιβάλλον, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης,
οι μικρές δυνατότητες εργασιακής απασχόλησης), ατομικών παραγόντων
(προβλήματα ψυχικής υγείας, εξάρτηση από ουσίες, οι φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις, ο αναλφαβητισμός, οι χαλαροί οικογενειακοί δεσμοί), οικονομικών παραγόντων (η ένδεια, η ανεργία, τα χαμηλά εφόδια και οι ελλιπείς δεξιότητες) και θεσμικών παραγόντων (το ποινικό μητρώο, η έλλειψη
άδειας παραμονής για τους αλλοδαπούς, οι παρεπόμενες ποινές, αλλά και
άλλες παράμετροι, όπως η έλλειψη εξειδικευμένων δομών και διαδικασιών
που να απαντούν στις ανάγκες τους) αποτελούν συνθήκες που δυσκολεύουν
το έργο του Επιμελητή.
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και

Καλές Πρακτικές

Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής λειτουργούν σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασιών με διάφορους φορείς. Και αυτό γιατί μία από τις
βασικές αρμοδιότητες του Επιμελητή αποτελεί η παραπομπή περιστατικών
σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες. Η παραπομπή μπορεί να γίνει είτε όταν
αξιολογείται ότι θα είναι προς όφελος του ατόμου, είτε στο πλαίσιο της
εφαρμογής της δικαστικής απόφασης (π.χ. επιβολή θεραπευτικών μέτρων).
Η αναγκαιότητα της παραπομπής, στοιχειοθετείται από τα πορίσματα της
λήψης του κοινωνικού ιστορικού και της εκτίμησης των αναγκών και επιθυμιών του ατόμου. Όταν εκτιμηθεί ότι οι καταδικασθέντες έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλα προσωπικά εμπόδια που υπονομεύουν την προσπάθειά
τους για μια ομαλή κοινωνική ζωή, οι Επιμελητές καλούνται να τους υποστηρίξουν ενεργά, προκειμένου να εξισορροπήσουν τις προσωπικές τους
ανάγκες και επιθυμίες με τους κοινωνικούς καταναγκασμούς που προέρχονται από την ιδιαίτερα επισφαλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Με
βάση αυτό το στόχο, οι Επιμελητές κατανέμουν ευθύνες, κυρίως όμως δημιουργούν διαύλους επικοινωνίας και εμπιστοσύνης -κι αυτό γιατί έγινε κατανοητό- ότι οι υπηρεσίες μας, εκτός του ελεγκτικού τους ρόλου, είναι και
πρέπει να είναι άμεσοι συνεργάτες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και
νομικών προσώπων δημοσίου τομέα ή και των μη κερδοσκοπικών νομικών
προσώπων ιδιωτικού τομέα και άλλων.
Κάθε παραπομπή που γίνεται σε άλλο φορέα ή υπηρεσία απαιτεί προετοιμασία από την πλευρά του Επιμελητή τόσο σε σχέση με τον υπόχρεο και
το οικογενειακό - κοινωνικό του περιβάλλον, όσο και με τους φορείς που
θα γίνει η παραπομπή. Μετά την παραπομπή συνεχίζεται η συνεργασία του
Επιμελητή με το φορέα υποδοχής για την παρακολούθηση της πορείας και
εξέλιξης του ατόμου. Σκοπός αυτής της εξελικτικής διαδικασίας διερεύνησης αναγκών, εκτίμησης των κινδύνων και παραπομπής σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης, είναι να παρασχεθούν συνολικά
ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην κατεύθυνση της βελτίωσης των όρων ζωής
των ατόμων και της ελαχιστοποίησης των πιθανοτήτων παραβίασης των
όρων της δικαστικής τους απόφασης.
Α. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιμελητές συνεργάζονται θεσμοθετημένα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε περιπτώσεις ατόμων στις οποίες το
δικαστήριο έχει ορίσει την παροχή κοινωφελούς εργασίας. Για να γίνει
αυτό έχει προηγηθεί η πολυετής προσπάθεια των Επιμελητών να προσεγγίσουν όσους περισσότερους φορείς είναι δυνατό, προκειμένου να τους
ενημερώσουν, να τους ευασθητοποιήσουν και να τους παρακινήσουν να
«ανοίξουν» το πλαίσιο τους, προκειμένου να υποδεχθούν, αλλά κυρίως να
αποδεχθούν καταδικασθέντες και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές οριοθε-

praktika synedriou epanodou.indd 142

11/12/2018 2:57:18 μμ

Εισηγησεις 3ης Συνεδρίας

143

τημένο περιβάλλον, στο οποίο εκείνοι θα τους παρέχουν με την εργασία
τους τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με την προοπτική
να αναπτύξουν περισσότερες.
Οι Επιμελητές είναι ενεργά παρόντες όταν συνάπτεται το Συμφωνητικό Παροχής Κοινωφελούς Εργασίας μεταξύ του Δήμου και του υπόχρεου,
εξηγούν πλήρως το ρόλο τους και τους όρους της παροχής και στα δύο μέρη
και κυρίως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Επικοινωνούν συχνά
με τον υπεύθυνο Επόπτη του Δήμου και παρέχουν συνδρομή και στήριξη
στους υπόχρεους καθ’ όλη τη διάρκεια της έκτισης της ποινής τους, για
προσωπικά τους ζητήματα ή και θέματα που ανακύπτουν από τη συνεργασία με το φορέα. Σε συνεργασία με τον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών,
πραγματοποιούν περιοδικούς, απροειδοποίητους επιτόπιους ελέγχους στον
τόπο παροχής της κοινωφελούς εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η
τήρηση των όρων και αν όχι να γίνεται διαχείριση των προβλημάτων που
εμποδίζουν την απρόσκοπτη εφαρμογή του θεσμού.
Τα πρώτα ΦΕΚ που εκδόθηκαν με φορείς πιστοποιημένους να συμμετέχουν στην κοινωφελή εργασία ήταν εξαιρετικά περιορισμένα, ωστόσο σήμερα το δίκτυο των Δήμων έχει επεκταθεί, καθώς με συνεχή προσπάθεια οι
Επιμελητές εντόπισαν νέους, συνεργάστηκαν στενά μαζί τους, προκειμένου
να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και έναν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας. Αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας διατηρείται σταθερά και οριζόντια προκειμένου να απαντήσουμε σε ανάγκες και άλλων ατόμων, όχι μόνο
αυτών που παρέχουν κοινωφελή εργασία, αλλά και αυτών που βρίσκονται
στην εποπτεία των Υπηρεσιών μας, είτε με αναστολή υπό περιοριστικούς
όρους είτε με υφ’ όρων απόλυση.
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων είναι οι κυριότεροι συνεργάτες
μας. Συνεργαζόμαστε μαζί τους προκειμένου οι καταδικασθέντες που διαμένουν στα όρια αρμοδιότητάς τους να εξασφαλίσουν την παροχή υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας στα Δημοτικά Ιατρεία των Δήμων, να ενταχθούν
σε προγράμματα «Κοινωνικού Παντοπωλείου» και «Κοινωνικού Φαρμακείου», σε ξενώνες φιλοξενίας αστέγων (όπου υπάρχουν) και σε προγράμματα
σίτισης (επίσης όπου υπάρχουν), σε προγράμματα καταβολής επιδομάτων
σε δικαιούχους παροχής κοινωνικής προστασίας, σε εκπαιδευτικά ή άλλα
προγράμματα. Ταυτόχρονα, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων είναι οι
καλύτεροι συνεργάτες μας όταν συναξιολογούμε την επισφαλή θέση ατόμων που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Αττικής.
Β. Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΚΑ) συνεργάζονται με χώρους απεξάρτησης για τη βοήθεια καταδικασθέντων χρηστών
ουσιών, είτε η θεραπεία επιβάλλεται ως όρος της δικαστικής απόφασης είτε
η Υπηρεσία εκτιμά ότι απαιτείται και αποτελεί ανάγκη και επιθυμία του
ίδιου του ατόμου.
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Η συνεργασία μας με το ΚΕΘΕΑ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς
υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης, συνίσταται στην
παραπομπή και προετοιμασία του εξαρτημένου ατόμου να κάνει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του. Η στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο υποδοχής
και παρακολούθησής του στο φορέα υποδοχής βοηθάει να εξασφαλίσουμε
ότι τα άτομα θα είναι συνεπή και θα συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις του
προγράμματος. Επίσης, θα λάβουν συμβουλευτική και θεραπεία απεξάρτησης, φροντίδα για θέματα υγείας και νομικές εκκρεμότητες, εκπαίδευση
και κατάρτιση.
Κατά παρόμοιο τρόπο, συνεργαζόμαστε με τον ΟΚΑΝΑ και τη Μονάδα
Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ.
Επίσης, οι ΥΕΚΑ συνεργάζονται με το ΡΕΤΟ ΕΛΛΑΣ, που αποτελεί μια
ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωφελή προσφορά κυρίως προς
πρώην χρήστες, με σκοπό την κοινωνική επανένταξη. Η ένωση βοηθά τα άτομα να αναπτυχθούν κοινωνικά και πνευματικά μέσα από την δημιουργική
απασχόληση της επιπλοποιίας ή την επισκευή παλαιών αντικειμένων ηλεκτρικών και άλλων, με εργαστήρια και καταστήματα σε διάφορες πόλεις της
χώρας, όπου τα αντικείμενα της δημιουργίας τους μεταπωλούνται. Ο φορέας
είναι παράλληλα και φορέας για την παροχή κοινωφελούς εργασίας.
Γ. Περαιτέρω στον τομέα της ψυχικής υγείας και της υγείας γενικότερα, οι ΥΕΚΑ συνεργούν με Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα οποία παρέχουν ένα
φάσμα υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής περίθαλψης, συμβουλευτικής και αποκατάστασης. Η συνεργασία μας αυτή είναι οριζόντια και μη θεσμοθετημένη
και ενεργοποιείται όταν εντοπίζονται διαταραχές στην ψυχική τους υγεία,
σε περιπτώσεις που στο παρελθόν υπήρξε «διπλή διάγνωση» (ψυχιατρική
συμπτωματολογία και ουσιοεξάρτηση) και άλλες. Ένας άλλος σημαντικός
φορέας, αρωγός στην επίτευξη των στόχων μας αποτελεί η ανεξάρτητη μη
κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, που προσφέρει κοινωνικές και ιατρικές
υπηρεσίες στους τομείς της πρόληψης και της θεραπείας και φυσικά και
πολλές άλλες.
Δ. Τα άτομα τα οποία έχουν πρόσφατα υποστεί τον εγκλεισμό παραπέμπονται στην ΕΠΑΝΟΔΟ, όπου ωφελούνται από πλευράς ψυχοκοινωνικής στήριξης, έκτακτης οικονομικής βοήθειας, νομικής βοήθειας και κυρίως
συμβουλευτικής για ζητήματα απασχόλησης.
Αλλά, και ένας άλλος φορέας ανοιχτής επικοινωνίας είναι ο Σύλλογος
Συμπαράστασης Κρατουμένων «Ο Ονήσιμος», που μεριμνά για την κάλυψη
των αναγκών τους μέσω οικονομικού βοηθήματος ή και αγαθών πρώτης ανάγκης. Επίσης, αποτελεί φορέα υποδοχής υπόχρεων κοινωφελούς εργασίας.
Ε. Παράλληλα, για τα άτομα που έχουν περαιτέρω εμπλοκή με το
ποινικό σύστημα, εκκρεμούν εις βάρος τους ποινικές ή αστικές δίκες, και
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έχουν αποδεδειγμένα χαμηλό εισόδημα, παραπέμπονται στη Νομική Βοήθεια των Πρωτοδικείων ή στον κατά τόπους Δικηγορικό Σύλλογο.
Είναι δεδομένη επίσης η συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου για την εύρεση του ατόμου που αν και έχει καταδικαστική απόφαση
με όρους, δεν έχει έρθει σε επαφή με τις Υπηρεσίες μας. Επίσης, οι Αστυνομικές Αρχές μας ενημερώνουν για την τήρηση του όρου της εμφάνισης
τους, όπως επιτάσσουν οι αποφάσεις. Αλλά συχνή είναι και η συνεργασία
μας με τον ΟΑΕΔ, τον ΟΑΕΕ και άλλους δημόσιους φορείς, κυρίως για την
έκδοση εγγράφων που ξεπερνούν συμπτωματικά εμπόδια και διευκολύνουν
την εξυπηρέτησή τους.
Οι παραπάνω συνέργειες, που πολλές από αυτές δεν καταγράφονται
στις στατιστικές, είναι μόνο μερικές από αυτές που καλούμαστε να ενεργοποιήσουμε μέσα στο πλαίσιο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, σε κλίμα
συνεργασίας και αλληλεγγύης, γιατί μπορούν να λειτουργήσουν σαν ανάχωμα σε περαιτέρω περιθωριοποίηση και στην εκ νέου εμπλοκή στο Σύστημα Απονομής Ποινικής Δικαιοσύνης.

Καλές Πρακτικές
Ενδεικτικά:
1. Συμβουλευτική Σχέση και Παρέμβαση. Κατά τη διάρκεια άσκησης του
ρόλου του, ο Επιμελητής πραγματοποιεί συνεδρίες με τον καταδικασθέντα, λαμβάνει πληροφορίες (από τη λεκτική και μη επικοινωνία) που τον
βοηθούν να διερευνήσει σε βάθος το προφίλ του ατόμου, να αντιληφθεί
τις προσδοκίες του και τις ανάγκες του, τις δυσκολίες του, και όλα αυτά
λαμβάνονται υπόψη για το περιεχόμενο των συνεδριών που θα ακολουθήσουν, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας σταθερής συμβουλευτικής σχέσης. Η δράση στοχεύει στη συνδρομή και παρέμβαση του Επιμελητή στις προβληματικές συνθήκες που βιώνει σήμερα. Παράλληλα, η
παρέμβαση αναδεικνύει τις «υγιείς» πλευρές της ζωής του ατόμου και
τις δεξιότητες και ικανότητες του που δεν είχαν «φωτιστεί» κατάλληλα, οι οποίες θα αποτελέσουν εφαλτήριο για μια νέα θέαση του εαυτού,
ενίσχυση της αποδοχής και του αισθήματος της δικαιοσύνης. Διευκρινίζεται, ότι η επιμέλεια από Επιμελητή Κοινωνικής Αρωγής αποτελεί περιοριστικό όρο μιας δικαστικής απόφασης και όχι προσωπική επιθυμία του
εξυπηρετούμενου. Ο Επιμελητής θα πρέπει να κινητοποιήσει κατάλληλα
το άτομο να αποδεχθεί την παρέμβαση, προκειμένου να αμβλυνθούν οι
προβληματικές καταστάσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να τον οδηγήσουν στην τέλεση νέου αδικήματος.
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2. Η ενθάρρυνση των εξυπηρετούμενων να αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες, χόμπυ, κατασκευές, χειροτεχνίες και γενικά ότι τους ενδιέφερε
μέχρι τώρα στον ελεύθερο χρόνο τους ή ακόμη και στην παιδική τους
ηλικία, και να μας τα παρουσιάσουν, έχει καταδείξει ότι μπορούν να
γίνουν μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές.
3. Η εμπλοκή του οικογενειακού υποστηρικτικού δικτύου σε όλα τα στάδια της
επιμέλειας του ατόμου. Οι Επιμελητές προσπαθούν να εμπλέκουν τα
μέλη της οικογένειας ή/και άλλα άτομα του στενού περιβάλλοντος (φίλοι, γνωστοί, εργοδότες), προσφέροντας ενημέρωση, συμβουλευτική και
υποστήριξη, όταν βέβαια κρίνουν ότι μπορεί να γίνει υποστηρικτικό και
όχι ανασταλτικό της προσπάθειας του καταδικασθέντος. Η συμμετοχή
της οικογένειας, όπως καταδεικνύει η εμπειρία μας, αυξάνει τις πιθανότητες της αποτελεσματικότητας και της ολοκλήρωσης της παρέμβασης.
Η ευαισθητοποίηση της οικογένειας προσφέρει την κινητοποίησή της για
ενεργή συμμετοχή στην επιμέλεια, την πρόληψη της υποτροπής και την
αποχή από νέα παραβατική δραστηριότητα.
4. Η ενθάρρυνση του ατόμου, μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, να συζητήσει θέματα υγείας και υγιεινής, τα οποία παρότι εμφανή, διστάζει να
τα φέρει στο προσκήνιο, έχει καταδείξει ότι αν γίνεται με σεβασμό στην
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, βοηθά στην κινητοποίησή τους να αποδεχθούν
μια παραπομπή σε έναν αρμόδιο φορέα, ενώ το αποτέλεσμα ενισχύει την
καλή υγεία τους, την αυτοεικόνα τους και την αυτοεκτίμηση τους.
5. Διεπιστημονικότητα. Συχνά ο Επιμελητής αντιλαμβάνεται πως για μια
δύσκολη περίπτωση θα πρέπει να ενσωματώσει απόψεις ενός φάσματος ειδικών, προκειμένου μέσα από τη διεπιστημονικότητα να γίνει πιο
αποτελεσματικός. Ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί,
νομικοί, ειδικοί σύμβουλοι της επανένταξης, αλλά και μέλη της τοπικής
κοινωνίας, όλοι μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην επιμέλεια
και επιτήρηση με όραμα την κοινωνική επανένταξη. Για το λόγο αυτό, οι
Επιμελητές, οι οποίοι δεν έχουν την πολυτέλεια της Εποπτείας, συνεργάζονται μεταξύ τους σε επίπεδο υπηρεσίας ή και δια –υπηρεσιακά, αλλά
και με ειδικούς απασχολούμενους στους φορείς που συνεργούν, έτσι
ώστε η παρέμβασή τους να είναι πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική.
6. Τέλος, η εμπιστοσύνη και η καλή συνεργασία με τους Εισαγγελείς Εκτέλεσης Ποινών που μας αναθέτουν τις υποθέσεις βοηθά να επιτευχθούν
οι συνολικοί στόχοι, καθώς καταδεικνύει την καταλληλότητα της παρέμβασής μας και ενισχύει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

praktika synedriou epanodou.indd 146

11/12/2018 2:57:18 μμ

Εισηγησεις 3ης Συνεδρίας

147

Επίλογος
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η κοινωνική επανένταξη δεν είναι
μια γραμμική αυτόματη διαδικασία, αλλά απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που απαιτεί όχι μόνο συμβουλευτικές δράσεις και δικτύωση των
επαγγελματιών, αλλά και παρεμβάσεις σε θεσμικό/νομοπαρασκευαστικό
επίπεδο, εργασιακό και κοινωνικό.
Προφανώς απέχουμε από την πραγματικότητα που οραματιζόμαστε,
κάτι που γίνεται περισσότερο αντιληπτό στις μέρες μας αφού η οικονομική
και ανθρωπιστική κρίση πλήττει ακόμη και τον γενικό πληθυσμό, οπότε κατανοούμε την επισφάλεια της κοινωνικής θέσης ατόμων που έχουν υποστεί
διακρίσεις και περιθωριοποίηση. Παρόλα αυτά, οι Επιμελητές Κοινωνικής
Αρωγής προσεγγίζουμε το ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης με σεβασμό
στην αξιοπρέπεια, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και του αυτοπροσδιορισμού τους, την ενθάρρυνση, την κινητοποίησή τους, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των δυνάμεών τους.
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Εκπαίδευση: Ουσιαστικός Παράγοντας
Κοινωνικής Επανένταξης
Καλλιόπη Δημητρούλη, Νομικός, Μed, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΔΟΥ

Περίληψη

Η

κοινωνική επανένταξη αποτελεί δικαίωμα των κρατουμένων και αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος,
έχει τους ίδιους στόχους με την εκπαίδευση ως προς την απομάκρυνση των
κρατουμένων από την παραβατική συμπεριφορά και την προσωπική αλλαγή. Η παρούσα εισήγηση διαπραγματεύεται το ρόλο της εκπαίδευσης στην
προσωπική αλλαγή των αποφυλακισμένων και την επανένταξή τους στην
κοινωνική πραγματικότητα. Η εκπαίδευση αποτελεί μια σταδιακή δοκιμασία στη διεργασία του προσωπικού μετασχηματισμού. Στη θετική αλλαγή
των κρατουμένων επιδρά η παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
μέσα στη φυλακή και η συνέχισή της μετά την αποφυλάκιση.
-------------

1. Εκπαίδευση

και

Κοινωνική Επανένταξη

Η διακήρυξη του Βερολίνου σχετικά με την επανένταξη παραβατών και αποφυλακισμένων (The Berlin Declaration on the Reintegration of Offenders
and Ex–Οffenders), που υιοθετήθηκε το 2012 από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.,
αναφέρει ότι τα προβλήματα του πληθυσμού των φυλακών στις χώρες της
Ευρώπης δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills) και δεξιοτήτων ζωής (life
skills), όχι μόνο στην αγορά εργασίας, αλλά στην οικογένεια, στο κοινωνικό περιβάλλον και στην καθημερινή ζωή.
Ως σημαντικότερη ανάγκη των κρατουμένων στις ευρωπαϊκές φυλακές εμφανίζεται η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και η απασχό-
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ληση, (ETΕ: Education, Training, Employment) ακολουθούν η ανάγκη για
στέγη και απεξάρτηση, τα προβλήματα υγείας, η ανάγκη για αλλαγή του
τρόπου ζωής και σκέψης, στάσης και συμπεριφοράς (Moore, 2011, όπ.
αναφ. στο ExOCoP1, 2012).
Τα πρώτα βήματα της εκπαίδευσης στη φυλακή σημειώνονται το 1790,
όταν o W. Rogers, ιερέας της φυλακής Walnut Street στη Φιλαδέλφεια, οργανώνει τα πρώτα μαθήματα για κρατούμενους. Οι κρατούμενοι παρακολουθούν τα μαθήματα με την παρουσία φρουρών και ενός κανονιού που
τους στοχεύει, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η τάξη σε περίπτωση παρεκτροπής της συμπεριφοράς των εγκλείστων εκπαιδευομένων (Gehring, 1980·
Rothman & Morris, 1998). Με την έναρξη των μαθημάτων στη φυλακή ξεκινά ο διάλογος για τη «Σωφρονιστική Εκπαίδευση» (Correctional Education)
που εξελίσσεται μέχρι τις μέρες μας σε σχέση με τη μείωση της υποτροπής
και την κοινωνική επανένταξη.
Στόχοι της εκπαίδευσης είναι η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, η προετοιμασία των κρατουμένων για την
κοινωνική επανένταξη. Στη θετική αλλαγή των κρατουμένων επιδρά η παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα στη φυλακή και η συνέχισή της μετά την αποφυλάκιση. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη φυλακή επαναπροσδιορίζεται με τους Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες2, Σύσταση
Rec (2006)2 (Council of Europe, 2006), οι οποίοι περιλαμβάνουν περιεκτικές
οδηγίες για την εκπαίδευση των κρατουμένων. Συγκεκριμένα, υπερασπίζεται το δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Κάνει ιδιαίτερη μνεία στις
εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων κρατουμένων. Μεταξύ άλλων, υποδεικνύει την παροχή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από εξωτερικούς φορείς
και τη σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τα αντίστοιχα προγράμματα στην κοινότητα, έτσι ώστε οι κρατούμενοι να μπορούν να συνεχίσουν
την εκπαίδευσή τους και μετά τη φυλακή. Επιπλέον, ορίζει ότι «όλοι οι
κρατούμενοι πρέπει να επωφελούνται από τις ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν
για να υποστηρίξουν την επάνοδό τους στην ελεύθερη κοινωνία μετά την
απόλυση».
Η κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων καθορίζεται από τη διάρκεια, τη συνέχεια, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, τους στόχους, αλλά και
ExOCoP “Ex-Offenders Community of Practice”. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μάθησης
“European Learning Network”, το οποίο δραστηριοποιήθηκε από το 2009 μέχρι το
2012, με στόχο την επανένταξη των πρώην κρατουμένων (με περισσότερους από
40 εταίρους, από 14 κράτη–μέλη της Ε.Ε.). http://www.exocop.eu/sixcms/detail.
php?gsid=bremen02.c.730.de
2
European Prison Rules.
1
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τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινότητα, εφόσον η εκπαίδευση αποτελεί την πρωταρχική ανάγκη των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων.
Η εκπαίδευση και η επανένταξη των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων έχουν κοινούς στόχους ως προς την καλλιέργεια του σεβασμού στην
ανθρώπινη αξία και την αυτοδυναμία του ατόμου, την αναγνώριση των κρίσιμων παραγόντων στη διαδικασία της αλλαγής, την κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων πρόκλησης της παραβατικότητας.
Ο στόχος της προσωπικής αλλαγής των πρώην κρατουμένων προσδιορίζεται με την απομάκρυνσή τους από την παραβατική συμπεριφορά και την
υιοθέτηση ενός πιο λειτουργικού πλαισίου ύπαρξης και κοινωνικών σχέσεων. Σημαντικός είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προσωπική αλλαγή
των αποφυλακισμένων και την επανένταξή τους στην κοινωνική πραγματικότητα. Η εκπαίδευση αποτελεί μια σταδιακή δοκιμασία στη διεργασία του
προσωπικού μετασχηματισμού.

2. Το εκπαιδευτικό προφίλ

των

κρατουμένων

Οι ενήλικοι κρατούμενοι έχουν στην πλειοψηφία τους αρνητικές εμπειρίες από το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ συχνά διακατέχονται από συναισθήματα αποτυχίας και ντροπής για την πρόωρη αποχώρησή τους από το
σχολείο και τις πολλαπλές δυσχέρειες στην εύρεση εργασίας (Winters,
1997, όπ. αναφ. στο Δημητρούλη, Θεμελή και Ρηγούτσου, 2008). H δυναμική
και η συνέχεια της τυπικής εκπαίδευσης ενδυναμώνει τους κρατουμένους,
έτσι ώστε να αποκτήσουν ευκαιρίες μέσα από την εκπαίδευση για να αλλάξουν τη στάση ζωής τους μετά τη φυλακή. Οι δομές τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργούν μέσα στη φυλακή είναι Δημοτικό και Γυμνάσιο, αλλά
και λυκειακές τάξεις. Σε 12 Καταστήματα Κράτησης λειτουργούν Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)3 στα οποία συγκεντρώνεται η συντριπτική
πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων κρατουμένων. Οι κρατούμενοι, επίσης,
μπορούν να φοιτήσουν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Ένας πολύ μικρός αριθμός κρατουμένων φοιτά σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Μέσα στο
2017 ξεκίνησε η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης μετά από συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ.) με τον Ο.Α.Ε.Δ.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) θεσμοθετούνται με το Ν. 2525/1997, ως ένα
ευέλικτο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων που δίνει τη δυνατότητα σε όσους διαρρέουν από το εκπαιδευτικό σύστημα, πριν ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το
απολυτήριο γυμνασίου.
3
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Συγκεκριμένα τα ποσοστά των εκπαιδευόμενων κρατουμένων4 κατανέμονται:
55%

Σ.Δ.Ε.

18%

Δημοτικό Σχολείο

10%

Γυμνάσιο

9,90%

Λύκειο

5,90%

Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.

1,20%

Ι.Ε.Κ.

2. Το Εκπαιδευτικό Προφίλ

των

Πρώην Κρατουμένων

Οι αποφυλακισμένοι δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα και δεν έχουν τις ίδιες
εμπειρίες και ανάγκες κατά τη μετάβασή τους από τη φυλακή στην κοινότητα (Visher & Travis, 2011). Οι πρώην κρατούμενοι βιώνουν ή έχουν βιώσει
πολλών ειδών αποκλεισμούς, έχουν εγκαταλείψει ή έχουν απομακρυνθεί
από το σχολικό περιβάλλον και δεν κατόρθωσαν να αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες στην προ-ιδρυματική ζωή τους, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής. Στην έρευνα
“Boston Reentry Study”5 των Western, Braga & Kohl (n.d.) σε πρώην κρατούμενους αναδείχθηκε ότι το 60% εγκατέλειψε το σχολείο στο γυμνάσιο.
Μετά τη φυλακή εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες
στην απόκτηση επίκαιρων δεξιοτήτων και προσόντων, λόγω προσωπικών
επιλογών, αλλά και των συνθηκών διαβίωσής τους. Επιχειρούν την απομάκρυνση από την παραβατική συμπεριφορά σε πολύ αντίξοες συνθήκες.
Στοιχεία από μη δημοσιευμένη έρευνα (Φρονίμου, Λεμπέση, Καστρινάκη & Σταμπουλή, 20156) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
(Ε.Κ.Κ.Ε.) σε συνεργασία με την Επάνοδο καταδεικνύουν ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των αποφυλακισμένων που αναζητούν υποστήριξη στην Επάνοδο μετά την αποφυλάκισή τους είναι άνδρες, σε ποσοστό που αγγίζει το
88,6% και το 44,5% είναι αλλοδαποί. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έχουν
Στοιχεία Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Νοέμβριος 2017
Western B., Braga Α. & Kohl R. (n.d.) Έρευνα σε πρώην κρατούμενους από φυλακές
της Βοστόνης, οι οποίοι αποφυλακίστηκαν ανάμεσα στο 2012 με 2013 (διάρκεια
έρευνας 12 μήνες μετά την αποφυλάκιση). https://www.themarshallproject.
org/2015/04/02/meet-our-prisoners#.R8fIOWgD4.
6
Φρονίμου E. (Επιστημονική Υπεύθυνη), Λεμπέση M.. Καστρινάκη A. & Σταμπουλή
A. (Επιστημονική Ομάδα) (2015), Οι ωφελούμενοι του έργου: Παρουσίαση στοιχείων από το αρχείο του Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος» (2010-2013). Εισήγηση στην Ημερίδα
«Η πρόκληση της κοινωνικής οικονομίας για την κοινωνική επανένταξη των
αποφυλακισμένων», Αθήνα, 2/6/2015.
4
5
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αποχωρήσει πρόωρα από την εκπαίδευση. Το 43,7% έχει ολοκληρώσει κάποιες τάξεις του γυμνασίου ή έχει πάρει το απολυτήριο γυμνασίου, ενώ το
15% έχει αποφοιτήσει από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών,
σε μικρότερο ποσοστό 13,1% έχουν ολοκληρώσει κάποιες τάξεις του λυκείου ή έχουν απολυτήριο λυκείου, ένα μικρότερο ποσοστό 9,1% έχει παρακολουθήσει ή ολοκληρώσει σπουδές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) και ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό 7,1% έχει αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

3. Η Σημασία της Εκπαίδευσης στην Κοινωνική
Επανένταξη: Ερευνητικά Δεδομένα
Η λειτουργία της τυπικής εκπαίδευσης μέσα στη φυλακή δοκιμάζει την
αντοχή των κρατουμένων σε μια διαρκή σχέση με έναν συγκεκριμένο στόχο, παρέχει το πλεονέκτημα απόκτησης τυπικών προσόντων, αλλά και δίοδο
στις προσδοκίες όσων θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Τα σημαντικότερα θέματα και οι προβληματισμοί που αναδύονται, μεταξύ άλλων,
σχετικά με την εκπαίδευση στις φυλακές είναι:
 Η ίδρυση σχολείων μέσα στη φυλακή
 Η προετοιμασία των εκπαιδευόμενων για συνέχιση των σπουδών τους
και σε ανώτατο επίπεδο (πανεπιστημιακές σπουδές)
 Η ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
 Η απόκτηση δεξιοτήτων ζωής (life skills) και κοινωνικών δεξιοτήτων
(social skills)
Με την εκπαίδευση επιχειρείται :
▪▪ Η μείωση των συνεπειών του εγκλεισμού
▪▪ Η δημιουργική διαχείριση του «νεκρού» χρόνου
▪▪ Η επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία
▪▪ Η απόκτηση τυπικών προσόντων
▪▪ Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων
▪▪ Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων
▪▪ Η καλλιέργεια της υπευθυνότητας
▪▪ Η απόκτηση ικανοτήτων να θέτουν στόχους, να διαχειρίζονται
προβλήματα
▪▪ Η βελτίωση της αυτοεκτίμησης
▪▪ Η απόκτηση κοινωνικής εμπειρίας και βαθμιαίας προετοιμασίας
για τη ζωή εκτός των τειχών
▪▪ Η βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης
▪▪ Η μείωση της υποτροπής
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Κρατούμενοι που δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, παρουσιάζουν
σταθερά υψηλότερο ποσοστό υποτροπής και χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης. Νεαροί κρατούμενοι, οι οποίοι δεν συνέχισαν την εκπαίδευσή τους
μέσα στη φυλακή, συχνά περιπλανούνται από την κοινότητα στη φυλακή και
αντίστροφα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
μειώνουν την υποτροπή μεταξύ των παραβατών (Nally, Lockwood, Taiping &
Knutson, 2012). Δραστική μείωση της υποτροπής εμφανίζεται σε κρατούμενους, οι οποίοι ολοκληρώνουν έναν κύκλο σπουδών κατά τη διάρκεια της
ποινής τους και παρακολουθούν προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με
βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους (Allen, 1998· Batiuk, 1997· Clark, 1991·
Vacca, 2004). Επικρατεί η άποψη ότι όσοι τελειώνουν μεταδευτεροβάθμια
εκπαίδευση στη φυλακή είναι αυτοί που έχουν πιθανότητες καλύτερης επανένταξης και ξεκινούν με καλύτερες προοπτικές (Knepper, 1989).
Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκτός από τη μείωση του κινδύνου της εκ νέου εμπλοκής των
κρατουμένων στα γρανάζια του ποινικού μηχανισμού, περιορίζει τη χρήση
βίας και παράλληλα συμβάλλει σημαντικά στον εξανθρωπισμό της φυλακής
(Newman, Lewis & Beverstock, 1993). Οι Duguid (2000) και Reuss (2000
[2012]) ισχυρίζονται ότι η συμμετοχή των κρατουμένων σε εκπαιδευτικές
διεργασίες υποστηρίζει μια νέα αίσθηση του εαυτού, τη δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης και αλλαγής της παραβατικής συμπεριφοράς (Δημητρούλη, 2017). Η απομάκρυνση από την παραβατική συμπεριφορά συνδέεται με
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που καλλιεργούν την κριτική σκέψη και στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
Οι κρατούμενοι που δεσμεύονται σε μαθησιακούς στόχους, σύμφωνα με
τις ανάγκες τους, ενισχύονται στην ανάληψη υπευθυνότητας, μοιράζονται
τις εμπειρίες τους, ενθαρρύνονται στη διεργασία ερμηνείας των πεποιθήσεων και της προσωπικής τους στάσης. Οι λόγοι που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στη φυλακή είναι η συνέχιση της εκπαίδευσης, η
επαγγελματική επανένταξη, η βελτίωση δεξιοτήτων γραμματισμού και αριθμητισμού, η κάλυψη του προσωπικού χρόνου, η συντομότερη αποφυλάκιση.
Ως κυριότεροι παράγοντες για την επίτευξη των στόχων τους μετά την αποφυλάκιση αναδεικνύονται η συνέχεια της μάθησης, η απόκτηση αυτοεκτίμησης, η προσωπική αλλαγή, η βελτίωση της ποιότητας ζωής (Loewen, 1997).
Ακόμα και στο σύστημα της φυλακής μπορεί να καλλιεργηθεί η δυναμική για προσωπικό μετασχηματισμό και αλλαγή. Σύμφωνα με τον Behan
(2014) στην Ιρλανδία οι περισσότεροι κρατούμενοι επιλέγουν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, με την ελπίδα της προετοιμασίας μιας παραγωγικής και δημιουργικής ζωής μετά τη φυλακή, για να καταναλώσουν το νεκρό χρόνο μέσα
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στη φυλακή, αλλά και να αποσπάσουν τη σκέψη τους από τις ιδρυματικές
συνθήκες διαβίωσής τους, για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα της
φυλακής. Κρατούμενοι με μακροχρόνιες ποινές ή και περιόδους εναλλαγής,
μέσα και έξω από τη φυλακή και με καλύτερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο δηλώνουν ενδιαφέρον για τον κόσμο που τους περιβάλλει και απορρέει από
την έμπνευση της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μερικοί
χρησιμοποιούν το χρόνο τους για να αναστοχαστούν την προηγούμενη δράση τους και τη βλάβη που προκάλεσαν σε άλλους. Τείνοντας προς την ενηλικίωση και την ωριμότητα, αρχίζουν να εκτιμούν πως η εκπαίδευση μπορεί
να υποστηρίξει τη μεταστροφή τους από μια ζωή με παραβατική δράση.
Η επανένταξη των κρατουμένων καθορίζεται και από την ικανότητα
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία,
τα οποία ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν την επιλογή αποφυγής της παραβατικής συμπεριφοράς. Η μεγαλύτερη βελτίωση παρουσιάζεται σε ηλικίες
17-21 και 31-35 χρόνων, σε ποσοστό 93% και 88% αντίστοιχα. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και το επίπεδο εκπαίδευσης, εφόσον όσοι εξακολουθούν να σπουδάζουν και μετά τη φυλακή θέτουν ένα στόχο και παραμένουν
απασχολημένοι, έχουν μια νόμιμη ρουτίνα, ωριμάζουν ως ενήλικοι (Duguid
& Pawson, 1998· Duguid, 2000).
Η εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με την επανένταξη και αποδεικνύεται
ότι οι αποφυλακισμένοι με υψηλότερη μόρφωση παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής σε πλήθος ερευνητικών αποτελεσμάτων (Eikeland,
Manger & Asbjørnsen, 2009). Τα συμπεράσματα της μεταανάλυσης σε 267
έρευνες (Davis, Steele, Bozick, Malcolm, Williams, Turner, Jeremy Miles,
Saunders & Steinberg, 2014) σε πρώην κρατούμενους στην Αμερική, με ελάχιστο χρόνο παραμονής εκτός φυλακής τα τρία χρόνια, συνδέουν τη μείωση
της υποτροπής (13%) με την παρακολούθηση προγραμμάτων σωφρονιστικής εκπαίδευσης7 (correctional education) μέσα στη φυλακή.
Η εκπαίδευση αποτελεί μια σταδιακή δοκιμασία στη διεργασία του
προσωπικού μετασχηματισμού και της επανένταξης των αποφυλακισμένων
στην κοινωνική πραγματικότητα. Η Ress (1999) διερευνά την προσωπική
αλλαγή των κρατουμένων σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Αγγλία
και το ερώτημα που την απασχολεί είναι η διάσταση της αλλαγής των κρατουμένων μέσα από την εκπαίδευση και η επίδρασή της στη λειτουργία της
φυλακής και της σωφρονιστικής πρακτικής.
Η σωφρονιστική εκπαίδευση (correctional education) περιλαμβάνει την εκπαίδευση
ενηλίκων σε βασικές δεξιότητες και Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English Second
Language, ESL), τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενηλίκων που οδηγεί στην απόκτηση
απολυτηρίου γυμνασίου (General Education Development, GED), την επαγγελματική εκπαίδευση ή την τεχνική εκπαίδευση καριέρας (Career Technical Education,
CTE) και τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
7
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Τριάντα μέρες πριν την αποφυλάκιση, ως ουσιαστικότερη ανάγκη των
πρώην κρατουμένων εμφανίζεται η εκπαίδευση σε ποσοστό 94% και η ανάγκη για αλλαγή στάσης αγγίζει το 64%. Εάν και το 57% των ανδρών και
το 73% των γυναικών, που συμμετέχουν στην έρευνα, ισχυρίζονται ότι
έχουν ένα πλάνο ένταξης στην κοινότητα, οι ερευνητές δηλώνουν ότι μόνο
το 15% με 20% των πρώην κρατουμένων μπορεί να πετύχει το στόχο της
επανένταξης (Visher & Travis, 2011). Δεκαπέντε και πλέον μήνες μετά την
αποφυλάκιση, ενώ η εκπαίδευση εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα,
οι ανάγκες μετατοπίζονται στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην
επιβίωση, όπως οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υγείας κ.ά.

Επίλογος
Κανένα πρόγραμμα σωφρονιστικής μεταρρύθμισης δεν μπορεί να είναι
αποτελεσματικό χωρίς την εκπαίδευση και την κατάρτιση του έγκλειστου
πληθυσμού (Δημητρούλη, Θεμελή & Ρηγούτσου, 2008, 2011, 2012). Μοχλό
στη δυναμική της αλλαγής των πρώην κρατουμένων αποτελεί η ανάπτυξη
αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά η προοπτική επανένταξής τους χρειάζεται να στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική
κοινοτικής παρέμβασης, εξαιτίας των αναγκών τους για απασχόληση, επανασύνδεση με την οικογένεια, τροφή, στέγη συμβουλευτική υποστήριξη. Η
ζωή μετά τη φυλακή παραμένει άγνωστη και αβέβαιη και κάθε πρόγραμμα
εκπαίδευσης χρειάζεται να επιμείνει στη δυναμική της μαθησιακής διεργασίας, με στόχο την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των κρατουμένων στον
αυτοπροσδιορισμό και την αλληλεπίδρασή τους με το κοινωνικό πλαίσιο.
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Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Επανένταξη:
Δυσκολίες και Προκλήσεις

Ο

Γιάννης Παπασαραντόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Συλλόγου
Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο Ονήσιμος»

Ονήσιμος αποτελεί σήμερα ένα Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς
Φιλανθρωπικό (ΦΕΚ 883/ τ. Β 4-12-1989), τα έσοδα του οποίου προέρχονται αποκλειστικά από ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ύπαρξη και οι δράσεις
του Συλλόγου στο ευρύ κοινό γίνεται γνωστή μέσα από τη διανομή του ετήσιου περιοδικού «Φίλοι Φυλακισμένων».
Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογος έχει δυο βασικούς άξονες δράσης: α)
την στήριξη του κρατούμενου και της οικογένειάς του και β) τη στήριξη του
αποφυλακισμένου.
Έτσι, εντός των Καταστημάτων Κράτησης παρέχει:
 Οικονομική στήριξη των Φιλόπτωχων Ταμείων των 35 Καταστημάτων
Κράτησης της χώρας.
 Υλική στήριξη των Κ.Κ. με είδη πρώτης ανάγκης (είδη ένδυσης/υπόδησης, βιβλία, τηλεκάρτες, τσιγάρα).
 Χρηματοδότηση του Προγράμματος Εικαστικής Παρέμβασης και Θεραπείας του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Ελεώνα Θηβών
(Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ.).
 Με χρηματοδότηση του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» το Πρόγραμμα
εφαρμόζεται σε 7 Καταστήματα Κράτησης, συντονίστρια η Κοινωνική
Λειτουργός και Εικαστική θεραπεύτρια, κα Άλκηστη Μπούρα.
Μετά το πέρας της κράτησης και με παρότρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών των Καταστημάτων Κράτησης ή και της ίδιας της οικογένειας που
έλαβε στήριξη όσο κάποιο μέλος της κρατείτο, αρχίζει το κρίσιμο και εξαιρετικής σημασίας έργο της ψυχο-κοινωνικής επανένταξης.
Για τον/την αποφυλακισμένο/η ο Σύλλογος παρέχει:
 Νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε ποινικά και αστικά δικαστήρια.
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Υλική στήριξη (συμβολή σε: πληρωμή ενοικίων, ιατρικών εξετάσεων,
λογαριασμών ΔΕΚΟ, τρόφιμα, είδη προσωπικής καθαριότητας, ένδυση).
 Συμβολή στην εκπαιδευτική κατάρτιση (φροντιστήρια).
 Ψυχολογική στήριξη σε αποφυλακισμένους και μέλη της οικογένειάς
τους.
Ως Επαν-ένταξη αντιλαμβανόμαστε το σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην εξέλιξη ενός απομονωμένου ατόμου που ζει στο περιθώριο,
σε ένα άτομο που θα βιώνει την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του ως
ικανοποιητική (CNLE-Conseil National des Politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale).
Στοιχειώδεις παράμετροι για να μπορεί το άτομο να επανέλθει ως ελεύθερος πολίτης στη κοινωνία αποτελούν:
 Η ύπαρξη ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος όπου θα στεγάζεται.
 Η οικογένεια: ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελών.
 Το αίσθημα του «ανήκειν» σε μία κοινότητα, οικογένεια, κοινωνικό
περιβάλλον, εργασιακό πλαίσιο.
 Η κατάρτιση: ολοκλήρωση των βασικών σπουδών, απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
Αντίστοιχα, ανασταλτικούς παράγοντες στην Επανένταξη εντοπίζουμε:
 Την απουσία σταθερής κατοικίας.
 Την απουσία σταθερού υποστηρικτικού περιβάλλοντος (οικογένεια,
φίλοι).
 Το τοξικό οικογενειακό περιβάλλον (συγκρουσιακές σχέσεις, ιστορικό
ψυχοπαθολογίας, χρήση, παραβατικότητα).
 Τις εξαρτήσεις (ουσίες, τζόγος, κ.ά.).
 Τα σοβαρά προβλήματα υγείας/ψυχοπαθολογίας.
Από το 1982 που ο Σύλλογος δραστηριοποιείται εντός και εκτός Καταστημάτων Κράτησης μια σειρά «καλών πρακτικών» έχουν συμβάλει στην
αποτελεσματικότητά του:
 Η δημιουργία και διατήρηση ενός ισχυρού δικτύου εθελοντών.
 Η στενή συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο συγγενών φορέων.
 Η στήριξη στην οικογένεια του κρατούμενου ως πρόληψη, καθώς σε αυτό
το περιβάλλον πρόκειται να επανέλθει το άτομο με την κράτησή του.
 Η ενδυνάμωση του αποφυλακισμένου και της οικογένειας με παρότρυνση για συνέχιση της κατάρτισής τους (ΣΔΕ, ΚΕΚ).
 Προσέγγιση σύμφωνη με την κουλτούρα και τις πολιτισμικές αναφορές του ατόμου.
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Δρ. Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Περίληψη

Η

εργασιακή (επαν)ένταξη των πρώην κρατουμένων αποτελεί κρίσιμο
παράγοντα πρόληψης της υποτροπής και ενίσχυσης της προσπάθειας προσαρμογής τους στη ζωή μετά την αποφυλάκιση. Εξ’ αιτίας πολλών
παραγόντων, η απασχόληση των πρώην κρατουμένων δεν είναι μια εύκολη
υπόθεση. Εμπόδια σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο έρχονται συχνά να
υπονομεύσουν την προσπάθεια για επαναφορά στη νομιμότητα και στην
«κανονικότητα» της ζωής τους. Σίγουρα, μια από τις πιο συχνές δυσκολίες
είναι η αντιμετώπιση της αρνητικής στερεοτυπίας για τους πρώην παραβάτες που επικρατεί ανάμεσα στους εργοδότες, αλλά και το κοινωνικό σύνολο
και επηρεάζει σημαντικά τις ευκαιρίες απασχόλησης. Η εμπειρία έχει δείξει
ότι, όπου υπάρχουν οργανωμένες δράσεις και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
για τη στήριξη των αποφυλακισμένων και την προετοιμασία τους, ήδη πριν
από την αποφυλάκιση, καθώς και παρεμβάσεις μέσω συνεργασιών με φορείς
της αγοράς και της τοπικής κοινωνίας, τα εμπόδια κάμπτονται και αυξάνονται τα ποσοστά επιτυχίας των στόχων της επανένταξης. Επίσης, η επιχειρηματικότητα, με έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, μπορεί να
είναι μια λύση εφικτή και συμβατή με τους στόχους και τις επιδιώξεις τόσο
της ίδιας της ομάδας, όσο και μιας ανθρωποκεντρικής ενταξιακής πολιτικής. Στο παρόν κείμενο τίθενται οι προβληματισμοί σχετικά με την πορεία
που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα αναφορικά με τη μετασωφρονιστική πολιτική, αναδεικνύονται τα κρίσιμα σημεία στη μετατόπιση
του πεδίου παρέμβασης και παρουσιάζονται μοντέλα καλών πρακτικών από
τον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Λέξεις κλειδιά: εργασιακή επανένταξη, απασχόληση αποφυλακισμένων, επιχειρηματικότητα, κοινωνική επιχείρηση.
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Απασχόληση Πρώην Κρατουμένων: Το Ιδιο Πρόβλημα
με Α λλη Μ ατιά
Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι η απασχόληση και η έμμισθη εργασία των
πρώην κρατουμένων παραβατών και ιδιαίτερα η σταθερή απασχόλησή τους
είναι ένας καθοριστικής σημασίας παράγοντας πρόληψης της υποτροπής
(Farrington et al, 1996, Maruna, 2001). Όπως αναφέρει και ο Γ. Νικολόπουλος (2005) η είσοδος των πρώην παραβατών στην αγορά εργασίας θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιτυχίας των παρεμβάσεων που
αναπτύσσονται στο πεδίο της μεταχείρισης της πελατείας του συστήματος
απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.
Ο/η πρώην κρατούμενος/η κατά την αποφυλάκισή του/της έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις στην πορεία για την κοινωνική επανένταξη, με μία από τις σοβαρότερες να είναι αυτή της (επαν) εισόδου στην
αγορά εργασίας. Οι έρευνες σχεδόν σε όλο τον κόσμο1, δείχνουν ότι τα ποσοστά απασχόλησης, όπως και οι αποδοχές των πρώην κρατουμένων είναι
ιδιαίτερα χαμηλές και την ίδια στιγμή, τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης
συνδέονται στενά με τα υψηλά ποσοστά υποτροπής (Holzer, et al. 2003).
Μια σειρά από παράγοντες, ατομικοί και ευρύτερα κοινωνικοί φαίνεται να επηρεάζουν την είσοδο των αποφυλακισμένων στην αγορά εργασίας.
Στους κυριότερους εξ΄ αυτών περιλαμβάνονται τα προβλήματα σωματικής
και ψυχικής υγείας, η κατάχρηση ουσιών, οι ανεπαρκείς γνώσεις και δεξιότητες, η περιορισμένη εργασιακή εμπειρία, αλλά και η κοινωνική προκατάληψη και το στίγμα αυτών των ομάδων που επιδρά στη γνώμη που έχει για
αυτούς η κοινωνία και οι άνθρωποι της αγοράς εργασίας (εργοδότες).
Κάποιοι άλλοι παράγοντες που δεν αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία, αλλά επιδρούν στην κοινωνική και εργασιακή επανένταξη των πρώην κρατουμένων είναι το φύλο, το είδος του αδικήματος για το οποίο είχε
κάποιος καταδικαστεί, αλλά και οι αντιλήψεις των εργοδοτών σε σχέση
με την ανταπόκριση των πρώην κρατουμένων στις απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας(Cosgrove & O’Neill, 2011:16).
Ειδικότερα, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που αναφέρουν ότι το στίγμα που συνδέεται με τη φυλακή και την εμπλοκή με το νόμο, μπορεί να έχει
μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στην κοινωνική και εργασιακή επανένταξη
για τις γυναίκες, δεδομένου ότι θεωρείται ότι είναι «διπλά αποκλίνουσες»:
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την
απασχόληση και τις αμοιβές από την εργασία των πρώην παραβατών είναι αρκετά
περιορισμένη. Στις περισσότερες έρευνες που διεξάγονται από τους κοινωνικούς
επιστήμονες για την αγορά εργασίας οι συμμετέχοντες δεν δηλώνουν συχνά ή
με ειλικρίνεια την πιθανή σχέση τους με την παραβατικότητα ή με το σύστημα
απονομής δικαιοσύνης.
1
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παραβάτες του νόμου, αλλά και παρεκκλίνουσες από τη «θηλυκότητα».
Προς επιβεβαίωση όσων αναφέρθηκαν, σε έρευνα του Gill (στο Cosgrove &
O’Neill, 2011:17) για τις προοπτικές των αποφυλακισμένων στην απασχόληση, οι γυναίκες κρατούμενες ανησυχούσαν περισσότερο από τους άνδρες
για το στίγμα της φυλακής και ήταν λιγότερο πιθανό να θεωρούν ότι θα
ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά την αποφυλάκισή τους. Ακόμη όμως
και αν προσδοκούσαν μια άμεση εργασιακή αποκατάσταση, ήταν πρόθυμες
να συμμετάσχουν σε μαθήματα για την τόνωση της αυτοπεποίθησής τους
και πολλές ήταν πρόθυμες να δεχθούν θέσεις μερικής απασχόλησης και χαμηλά αμειβόμενη εργασία.
Η στάση των εργοδοτών για την απασχόληση πρώην κρατουμένων φαίνεται συχνά να επηρεάζεται περισσότερο από τον τύπο του αδικήματος για
το οποίο είχαν καταδικαστεί παρά για την ίδια την κατάσταση στην οποία
βρέθηκαν. Μια σειρά από αδικήματα όπως, σεξουαλικά εγκλήματα, αδικήματα κατά της περιουσίας, απάτη, πλαστογραφία και άσκηση βίας φαίνεται
ότι αποθαρρύνουν έναν εργοδότη από την πρόσληψη του παραβάτη, ακόμα
και αν έχει εκτίσει την ποινή του και «ξεπληρώσει» το χρέος του προς την
Πολιτεία (Cosgrove & O’Neill, 2011:17). Επί της ουσίας, πρόκειται περισσότερο μάλλον για την υποκειμενική εκτίμηση των εργοδοτών βάσει του
αξιακού τους συστήματος, παρά για την πιθανότητα υποτροπής και επανάληψης της παραβατικής πράξης. Παρόλα αυτά οι εργοδότες φαίνεται ότι
θα έδιναν μια «δεύτερη ευκαιρία» σε πρώην κρατούμενο, παρέχοντάς του
εργασία, αν διαπίστωναν τη διάθεσή του να αλλάξει.
Συνοψίζοντας τη γνώση που έχει συσσωρευθεί από την επιστημονική
έρευνα και την παρατήρηση στο πεδίο για την ομάδα των αποφυλακισμένων, μπορεί κανείς να αναφερθεί στις συνήθεις διαπιστώσεις αναφορικά με
τις δυσκολίες πρόσβασης και ένταξης των πρώην κρατουμένων στην αγορά
εργασίας, οι οποίες αναφέρονται:
α) Στην έλλειψη βασικών επαγγελματικών γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων των πρώην κρατουμένων εξ’ αιτίας της ανεπαρκούς ένταξής τους
στο εκπαιδευτικό σύστημα και της μακροχρόνιας απουσίας τους από την
αγορά εργασίας.
β) Στην έλλειψη επικοινωνίας με το ευρύτερο περιβάλλον και στην άγνοια
των θεσμών και των ευκαιριών που μπορούν να δώσουν λύση σε διάφορα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν με την αποφυλάκιση και
γ Στον κοινωνικό στιγματισμό και την προκατάληψη με την οποία αντιμετωπίζεται αυτή η ομάδα από το κοινωνικό σύνολο.
Εντούτοις, διερευνώντας τα ανωτέρω σημεία θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη, υπό τη μορφή προβληματισμού, μερικά κρίσιμα σημεία, που οδήγησαν στη διαμόρφωση και συντήρηση αυτής της πραγματικότητας. Ένα από
αυτά είναι η αστοχία ή ανυπαρξία εκπαιδευτικών προγραμμάτων προετοι-
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μασίας των κρατουμένων για τη ζωή μετά τη φυλακή, τα οποία θα πρέπει
να σχεδιάζονται με γνώμονα τις προηγούμενες γνώσεις, δεξιότητες και
επάγγελμα (αν υπάρχει) των κρατουμένων, τις εξατομικευμένες ανάγκες
τους για επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων
και προσόντων, την κλίση, το ταλέντο, την επιθυμία τους, τα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν (για παράδειγμα, η κατάσταση υγείας τους), την προσφορά
και ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και τις αναπτυξιακές προοπτικές της τοπικής αγοράς εργασίας στην οποία
θα απευθυνθούν οι κρατούμενοι μετά την αποφυλάκιση.
Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να αγνοείται ότι στη μεγάλη τους
πλειονότητα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, τα καταστήματα κράτησης λειτουργούν πρωτίστως ως κλειστά συστήματα με χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας ή «ανοίγματος προς τον έξω κόσμο». Συνέπεια τούτου είναι να παρουσιάζεται ένα έλλειμμα, μερικές φορές και ανυπαρξία, συμπράξεων μεταξύ
καταστημάτων κράτησης και φορέων της τοπικής κοινωνίας με συγκεκριμένη στόχευση, ενώ είναι βέβαιο ότι πρέπει να αναγνωριστεί ο χαμηλός
βαθμός συμμετοχής εξωτερικών φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης, επιχειρηματικότητας, ενημέρωσης του πληθυσμού των φυλακών για θεσμικά και άλλα
θέματα που συνδέονται με την απασχόληση, από εξειδικευμένους συμβούλους και ανθρώπους της «αγοράς». Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται έλλειψη
προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ειδικού και γενικού κοινού, απουσία ευρείας κλίμακας εκστρατειών ευαισθητοποίησης με θέμα το
«ΑΝΤΙ-στίγμα», έλλειψη συνεργασίας των αρμόδιων φορέων με εργοδότες
και επιχειρηματίες, οι οποίοι θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τον
πληθυσμό των κρατουμένων και αποφυλακισμένων μέσω διαμεσολαβητών
εργασιακών συμβούλων και χαμηλά κίνητρα για τους εργοδότες για την
απασχόληση πρώην κρατουμένων. Και όλα αυτά υπό το βάρος του σοβαρού
ελλείμματος της χώρας σε δομές μετασωφρονιστικής μέριμνας.
Η τελευταία αυτή διαπίστωση συνδέεται με μια χαλαρή πολιτική αντιμετώπισης των πρώην κρατουμένων, η οποία στερείται κεντρικού σχεδιασμού
και συγκεκριμένης στόχευσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι τυχαίο
ότι δεν υπάρχει συστηματική έρευνα και επίσημη καταγραφή στοιχείων που
αφορούν την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των κρατουμένων μετά
την έκτιση της ποινής τους. Οι πρώην κρατούμενοι στην Ελλάδα, μοιάζουν
να είναι ένας «αόρατος» πληθυσμός που κινείται όχι απλά στο κοινωνικό
περιθώριο, αλλά και μακριά από το βλέμμα και την συμπαράσταση της επίσημης Πολιτείας. Η μόνη περίπτωση να εντοπιστούν και να διερευνηθεί η
κατάστασή τους μετά την αποφυλάκιση είναι αν οι ίδιοι βρεθούν στο κατώφλι της Επανόδου, του μοναδικού επίσημου φορέα μετασωφρονιστικής
μέριμνας στην Ελλάδα, ο οποίος μάλιστα διαθέτει μία και μοναδική έδρα
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στην πρωτεύουσα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς με ευκολία, ότι αυτός ο
πληθυσμός, των πρώην κρατουμένων πορεύεται επί της ουσίας αβοήθητος,
σε αθέατα μονοπάτια, αντιμέτωπος με τις δυσκολίες της προσαρμογής στην
«κανονικότητα» και επαναφοράς στην ενεργό ζωή. Σε αυτή την πορεία, η
επαναφορά από την αφάνεια στην επιφάνεια, δυστυχώς πολλές φορές είναι
η υποτροπή, δηλαδή η επαναφορά του πληθυσμού στη θέση της «πελατείας»
του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.
Ο τρόπος με τον οποίο η Πολιτεία, αλλά και η κοινωνία εξακολουθεί
να αντιμετωπίζει τα εμπόδια και τις δυσκολίες που συναντούν οι πρώην
κρατούμενοι κατά την εργασιακή τους επανένταξη αναδύεται μέσα από το
ερώτημα που συχνά τίθεται: «Γιατί οι πρώην κρατούμενοι δεν βρίσκουν εργασία;» ή αλλιώς ειπωμένο «Γιατί οι επιχειρήσεις δεν προσλαμβάνουν πρώην
κρατούμενους;». Με τα σημερινά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο, το ερώτημα φαντάζει ξεπερασμένο και εν πολλοίς συντηρεί μια μοιρολατρική στάση.
Η νέα τάση στην αντιμετώπιση της κοινωνικής επανένταξης των πρώην κρατουμένων ξεπερνάει αυτά τα σύνορα και η συζήτηση τίθεται σε άλλη βάση,
όπου το ερώτημα επαναδιατυπώνεται και καταλήγει να διερευνά τα οφέλη
μιας επιχείρησης από την πρόσληψη και απασχόληση πρώην κρατουμένων.
Ενδεικτικό παράδειγμα της νέας συζήτησης, ή της μετατόπισης της συζήτησης, αποτελεί το δημοσίευμα του BBC News με τίτλο: «Why companies
give employment to ex-offenders» («γιατί οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν
πρώην παραβάτες»)2. Στο άρθρο αυτό, μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης ενός πεντάστερου ξενοδοχείου αναφέρει πώς επιλέγει το προσωπικό του, ήδη πριν
την αποφυλάκισή του, συνεργαζόμενος με καταστήματα κράτησης. Επίσης, η
επικεφαλής μιας ιδιωτικής εταιρείας εύρεσης προσωπικού που από το 2013
ασχολείται εντατικά με την εύρεση εργασίας σε αποφυλακισμένους αναφέρει
ότι «…δεν πρόκειται μόνο για έναν κοινωνικό σκοπό και το να δίνεις την
ευκαιρία στους ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους, αλλά κυρίως πρόκειται
για το να προσλαμβάνεις τους καλύτερους, άσχετα από το παρελθόν τους!».
Αλήθεια πόσο κοντά ή μακριά είναι η ελληνική πραγματικότητα σήμερα
από τον στόχο να μετατοπίσει τη συζήτηση;
Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων, έρχεται σύντομα η ώρα που το
σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης, αλλά και η ακολουθούμενη μετασωφρονιστική πολιτική θα πρέπει να αναμετρηθεί με τον εαυτό της. Μέσα από την
εκτίμηση της σημερινής κατάστασης στη χώρα και τις διαπιστωμένες δυσκολίες της κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης των πρώην κρατουμένων,
μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες, αλλά και τις απειλές για το
σχεδιασμό μιας νέας πολιτικής αντιμετώπισης ενός κρίσιμου προβλήματος
Ιστοσελίδα του BBC News http://www.bbc.com/news/uk-37956201, ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 12/11/16.
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με κοινωνικές διαστάσεις. Στα θετικά σημεία μιας αναμορφωτικής προσπάθειας θα πρέπει να καταγραφεί αρχικά η εκφρασμένη πολιτική βούληση του
Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι η ύπαρξη ενός ικανού επιστημονικού προσωπικού, το οποίο δραστηριοποιείται εντός και εκτός καταστημάτων κράτησης
και είναι πρόθυμο, υπό σωστή καθοδήγηση να αναλάβει δράση, έχοντα στη
διάθεσή του και τα κατάλληλα εργαλεία. Από την άλλη, αναγνωρίζοντας
τα εμπόδια σε μια νέα πορεία, πρέπει να καταγραφεί η ανεπάρκεια στην
έρευνα και τεκμηρίωση (μπορεί άραγε να δοθεί σήμερα αξιόπιστη απάντηση
στο ερώτημα πόσοι αποφυλακισθέντες ανά έτος βρίσκουν απασχόληση και
μέσα σε πόσο διάστημα;), το έλλειμμα ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού
εντός των καταστημάτων κράτησης για παροχή συμβουλευτικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Αυτά, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία δομών
μετασωφρονιστικής μέριμνας ανά την επικράτεια, την έλλειψη κουλτούρας
συνεργασίας και ενός ρεαλιστικού πλάνου παρέμβασης που θα στηρίζεται
σε διαπιστωμένες ανάγκες και στοχευμένες παρεμβάσεις, την ελλιπή ευρωπαϊκή δικτύωση για τη μεταφορά καλών πρακτικών και τις επικρατούσες
ιδεοληψίες δημιουργούν εμπόδια και σε πολλές περιπτώσεις τροφοδοτούν
την ατολμία για ριζικές αλλαγές.
Παρά τα όσα όμως καταγράφονται ως εμπόδια και δυσκολίες στην αλλαγή πολιτικής και στάσης στην αντιμετώπιση του φαινομένου, υπάρχουν
και καλά παραδείγματα, εφαρμοσμένων σχεδίων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αφετηρία για το σχεδιασμό παρεμβάσεων σε κεντρικό επίπεδο
με πολλαπλούς αποδέκτες. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια σχετική πρωτοβουλία, η οποία εκ του αποτελέσματος αξιολογείται ως μια καλή πρακτική.

Καλή Πρακτική: Το παράδειγμα του Σχεδίου «Δίκτυο
την Κ οινωνική και Ε παγγελματική Ε πανένταξη »

για

Πρόκειται για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης για
την προετοιμασία και υποστήριξη της (επαν) ένταξης στην απασχόληση 60
πρώην κρατουμένων. Το Σχέδιο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» του Υπ.
Εργασίας και συγχρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους.
Η εφαρμογή του Σχεδίου πραγματοποιήθηκε από Κοινοπραξία εταίρων, με
επικεφαλής εταίρο την ΕΠΑΝΟΔΟ, Ν.Π.Ι.Δ., οι οποίοι συγκρότησαν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επάνοδος». Η αρχικά προσδιορισμένη διάρκεια του
Σχεδίου ήταν 18 μήνες, για τα έτη 2012-2013 και παρατάθηκε σε 30 μήνες.
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Η περιοχή παρέμβασης ήταν ο δήμος Αθηναίων και η Περιφερειακή Ενότητα
Πειραιά, όπου εκπροσωπήθηκε συμβολικά3 από το δήμο Κορυδαλλού.
Η βασική στόχευση του Σχεδίου ήταν η πολυεπίπεδη ενδυνάμωση των
ωφελούμενων, μέσα από την αναβάθμιση των γνώσεών τους, την ανάπτυξη
και βελτίωση των δεξιοτήτων τους (επαγγελματικών και κοινωνικών), την
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην
κοινωνική οικονομία. Ταυτόχρονα επιδιώχθηκε μέσα από δράσεις και συμμαχίες η διείσδυση στην τοπική αγορά εργασίας, η κινητοποίηση φορέων
σε τοπικό επίπεδο και η ανάπτυξη συνεργιών με εξειδικευμένους φορείς,
καθώς και η ευαισθητοποίηση και εμπλοκή εργοδοτών.
Στις κατηγορίες δράσεων του Σχεδίου εντάχθηκαν μία μελέτη-ανάλυση
της τοπικής αγοράς εργασίας στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου, δράσεις ηλεκτρονικής και φυσικής δικτύωσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
(Α.Σ.) και προώθηση καινοτόμων ενεργειών συνεργασίας με άλλους τοπικού φορείς και άλλες Α.Σ. Στον τομέα της ενημέρωσης–ευαισθητοποίησης
εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό σχέδιο για τους άμεσα και
έμμεσα ωφελούμενους, αλλά και τον πληθυσμό των τοπικών κοινωνιών.
Η κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών της ομάδας-στόχου για βελτίωση,
αναβάθμιση, επικαιροποίηση και εξειδίκευση των γνώσεων και εργασιακών
τους δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, πραγματοποιήθηκε μέσα από δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης, ενώ
ένα σύνολο αλληλένδετων ενεργειών με στόχο τη συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο,
και των εν δυνάμει εργοδοτών τους διέτρεχε όλο το Σχέδιο.
Τα καινοτομικά στοιχεία του Σχεδίου, εκτός του χαρακτήρα της ολοκληρωμένης παρέμβασης και της ομάδας-στόχο αφορούν: α) στην εκπαίδευση και προετοιμασία κατάλληλων υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών
από την ομάδα των ωφελούμενων, με παράλληλη υποστήριξη κατά τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας της επιχείρησης και β) το mentoring
εργοδοτών, που εκτός της διάγνωσης των αναγκών των επιχειρήσεων, παρασχέθηκε στους εν δυνάμει εργοδότες των αποφυλακισμένων υποστήριξη
για την υπέρβαση εμποδίων στη λήψη απόφασης για την απασχόληση/ πρόσληψη προσωπικού από την ομάδα-στόχο.
Στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του Σχεδίου μπορεί κανείς να συμπεριλάβει το γεγονός ότι πρόκειται για ολοκληρωμένη παρέμβαση, δηλαδή
παρέμβαση που συμπεριλάμβανε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, προώθησης στην απασχόληση, στήριξης της επιχειρηματικότητας και μετα-παρακολούθησης των συμμετεχόντων, πρώην κρατούμενων. Επίσης, σημαντικό
ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου έπαιξε το ίδιο το εταιρικό σχήμα,
3

Λόγω ύπαρξης στο δήμο της δικαστικής φυλακής του Κορυδαλλού.
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εξ’ αιτίας της πολυμορφίας και αντιπροσωπευτικότητας των εταίρων (ιδιαίτερα του επικεφαλής εταίρου λόγω εξειδίκευσης στην ομάδα-στόχο) αλλά και
η ανάπτυξη συνεργασίας με τον κόσμο της αγοράς και την τοπική κοινωνία.
Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η ίδρυση της πρώτης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ένταξης στην Ελλάδα, με μέλη αποκλειστικά αποφυλακισμένους και με την επωνυμίας «Νέοι Ορίζοντες». Η
επιχείρηση ιδρύθηκε προς τα τέλη του 2014, αρχικά από δέκα αποφυλακισμένους- ωφελούμενους του Σχεδίου και αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς λειτουργεί μέχρι και σήμερα, έχοντας αυξήσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της, δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας για ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού και αναπτύξει ένα ενδιαφέρον πελατολόγιο4.
Το παράδειγμα της κοινωνικής επιχείρησης «Νέοι Ορίζοντες» αποτελεί
μια επίσης καλή πρακτική προς την κατεύθυνση της εργασιακής επανένταξης των πρώην κρατουμένων μέσα από την ενίσχυση και προετοιμασία τους
για την επιχειρηματικότητα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα στοιχεία από
τη διεθνή έρευνα και πρακτική που αφορούν στη σχέση των αποφυλακισμένων με την επιχειρηματικότητα και οι προοπτικές απασχόλησης μέσω αυτής.

Εναλλακτικές

διαδρομές απασχόλησης :

Αυτοαπασχόληση,

επιχειρηματικότητα και κοινωνική επιχειρηματικότητα

Η κοινωνική περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός που συνοδεύει τη φυλάκιση, καθώς και η ψυχολογική εμπειρία της τιμωρίας μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τους πρώην παραβάτες και να τους οδηγήσει στην
επιλογή της αυτοαπασχόλησης ή στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.
Η αυτοαπασχόληση φαντάζει ως μια ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι
της μισθωτής εργασίας για τους πρώην κρατούμενους, καθώς μειώνονται
σημαντικά οι περιορισμοί από το στίγμα του ποινικού τους μητρώου και
του εγκλεισμού. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Fairlie (στο Cosgrove & O’Neill,
2011:17) οι αποφυλακισμένοι που κάνουν αυτή την επιλογή ενδέχεται να
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις από τους δανειοδοτικούς οργανισμούς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους πελάτες και καταναλωτές των προϊόντων και υπηρεσιών τους, με αποτέλεσμα να απειλείται η
βιωσιμότητα της επιχείρησής τους. Ανεξαρτήτως όμως αυτών των πιέσεων, υπάρχουν σοβαροί λόγοι που υποστηρίζουν την άποψη ότι οι πρώην
παραβάτες έχουν καλές πιθανότητες και δυναμική για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Συχνά εμφανίζονται ικανοί να αναλάβουν το ρίσκο και
να δρουν αυτόνομα.
Για περισσότερες πληροφορίες: «ΚΟΙΝΣΕΠ Νέοι Ορίζοντες» http://neoiorizonteskoinsep.blogspot.gr/

4
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Εκτός όμως της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με την
κλασική έννοια του όρου, οι πρώην κρατούμενοι φαίνεται ότι λειτουργούν
επαρκώς και σε μερικές περιπτώσεις αρκετά επιτυχημένα μέσα σε συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα, όπως είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Στην
έκθεση “Reducing re-offending through social enterprise”5 αναδεικνύεται
το γεγονός ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, με την αποστολή τους να δημιουργούν κοινωνική αξία και την επιχειρηματική ώθηση, μπορούν να παράσχουν επιτυχημένες λύσεις για την επανένταξη των πρώην παραβατών
στην κοινότητα. Το όφελος για την κοινότητα, τα άτομα και τα δημόσια
ταμεία είναι σημαντικό, καθώς, για παράδειγμα, οι πρώην παραβάτες που
έχουν μια θέση εργασίας είναι κατά 30% με 50% λιγότερο πιθανό να υποτροπιάσουν (Ryman, 2012).
Η συμμετοχή κρατουμένων και πρώην κρατουμένων σε σχήματα συνεταιριστικών επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας δεν είναι κάτι καινούργιο, τουλάχιστον παγκοσμίως. Εδώ και 30 χρόνια η γειτονική μας Ιταλία
εφαρμόζει σχετικές πρωτοβουλίες με στόχο τη μείωση της υποτροπής και
την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνική και οικονομική ζωή,
τροφοδοτώντας με το παράδειγμά της ακόμη και σκανδιναβικές χώρες
όπως η Σουηδία.
Στην Ελλάδα, πρόσφατα, μόλις το 2011, η νομοθεσία εξελίχθηκε προς
αυτή την κατεύθυνση (ν.4019/2011) θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από μέλη ευάλωτων ομάδων
συμπεριλαμβανομένων των αποφυλακισμένων και των νεαρών παραβατών.
Ακόμα και με το νέο νόμο 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία οι δυνατότητες υπάρχουν, αλλά χρειάζεται να ωριμάσουν περισσότερο οι συνθήκες. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά τα οφέλη ακόμη
μεγαλύτερα, ώστε να αξίζει η Πολιτεία να επενδύσει σε αυτό.
Γιατί όμως η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια χρήσιμη επιλογή
για τους πρώην παραβάτες και την κοινωνία; Η απάντηση βρίσκεται εν πολλοίς στις ίδιες τις αρχές και τις αξίες που προωθεί η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και στο γεγονός ότι η «ηθική» της αφορά στην ενσωμάτωση
και συμπερίληψη και όχι στον αποκλεισμό, ενώ την ίδια στιγμή μέσω αυτής
προωθείται και η ιδέα του ενεργού πολίτη. Σύμφωνα με τον Pearce (2003) οι
κοινωνικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο μοιράζονται πέντε βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχουν κοινωνικό σκοπό ή αποστολή, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και παρέχουν υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. Δεύτερον, επιτυγχάνουν
τον κοινωνικό σκοπό τους με τη δέσμευση, σε κάποιο επίπεδο, της παραγωγής
προϊόντων και υπηρεσιών εντός της αγοράς. Τρίτον, δεν διανέμουν τα κέρδη
τους σε ιδιώτες, αλλά κρατάνε τα περιουσιακά τους στοιχεία και τον πλούτο
προς όφελος της κοινότητας. Τέταρτον, στηρίζονται στη δημοκρατική συμ5

http://www.ohrn.nhs.uk/resource/policy/SocialEnterprise.pdf
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μετοχή των μελών τους, στο πλαίσιο της διακυβέρνησής τους. Πέμπτον, διατηρούν την ανεξαρτησία τους με δέσμευση και λογοδοσία έναντι των μελών
τους και της ευρύτερης κοινότητας. Περαιτέρω, οι κοινωνικές επιχειρήσεις
συνδέονται συνήθως με μια κοινή δέσμευση για «εμπορία για κοινωνικό σκοπό» ή ως «έχοντας μια κοινωνική συνείδηση» (Cosgrove & O’Neill, 2011:8).
Επιπρόσθετα, η κοινωνική επιχειρηματικότητα παρέχει την εμπειρία
της συνεργατικότητας και της ομαδικής δουλειάς: το να δουλεύεις μαζί
με άλλους για έναν σκοπό σε κάνει να νοιώθεις «συνδεδεμένος» με κάτι.
Η εμπειρία από το εξωτερικό αναφέρει ότι όσοι κρατούμενοι και πρώην
κρατούμενοι έχουν βιώσει την εμπειρία συνειδητοποιούν ότι το μοντέλο
της συνεργατικότητας και του συνεταιρισμού είναι μια πολύτιμη εμπειρία
στη ζωή τους. Δίνει ελπίδα και αποδεικνύει ότι η ενδυνάμωση είναι εφικτή. Παράλληλα, η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ελκυστική και από
οικονομικής άποψης, καθώς συνήθως πρόκειται για ήπια επιχειρηματική
δραστηριότητα, χαμηλού κεφαλαίου εκκίνησης.
Η ανάπτυξη και η προώθηση της ιδέας του κοινωνικού επιχειρείν μεταξύ κρατουμένων και πρώην κρατουμένων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
Στην πραγματικότητα είναι μια πρόκληση που δοκιμάζει το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και τα κοινωνικά αντανακλαστικά. Ειδικά, όσον αφορά
την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας εντός των καταστημάτων κράτησης, μια σημαντική πτυχή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη
λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων εντός της φυλακής είναι η σύνδεση
με τον πραγματικό κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων. Παραδείγματα καλών πρακτικών από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο δείχνουν ότι οι
κοινωνικές επιχειρήσεις κρατουμένων πρέπει να είναι ή να προσπαθήσουν
να γίνουν κανονικές παραγωγικές επιχειρήσεις (The John Howard Society
of Canada, 2013). Αυτό σημαίνει να προσομοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε μια επιχείρηση του έξω κόσμου με στόχο την επανένταξη. Η προσομοίωση με μια κανονική παραγωγική επιχείρηση μειώνει το κενό μεταξύ
της εργασίας εντός της φυλακής, όπως τη γνωρίζουμε ως τώρα, και της
εργασίας μετά την έκτιση μιας ποινής.
Μέρος της «κανονικότητας» της επιχείρησης είναι και το γεγονός ότι
η επιχείρηση δεν πρέπει να περιλαμβάνει θεραπευτικές δραστηριότητες
(εκτός αν υπάρχουν ψυχιατρικοί ασθενείς). Αντί αυτού πρέπει να λειτουργεί στη βάση της μέτρησης της παραγωγής, τον ποιοτικό έλεγχο, τη σύνδεση
με την αγορά, τους στόχους της παραγωγής, την καινοτομία στην παραγωγή
και στη συνεργασία, την ανάληψη πολλαπλών ρόλων και δραστηριοτήτων.
Η εργασία στη φυλακή ως μέρος μιας κοινωνικής επιχείρησης οφείλει να
οργανωθεί σύμφωνα με το μοντέλο της ελεύθερης κοινωνίας και πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εργασία όπως υπάρχει εκτός φυλακής,
με τις ίδιες ικανοποιήσεις και αγωνίες, αλλά κυρίως με τους ίδιους κανόνες.
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Είναι βέβαιο ότι μια τέτοια στόχευση θα συναντήσει πολλά εμπόδια
που συνδέονται κυρίως με το περιβάλλον παρέμβασης (τη φυλακή) στο
οποίο προτάσσεται η ασφάλεια έναντι της παραγωγικότητας και υπάρχει
ο φόβος για αλλαγή. Δεν πρέπει να παραβλέπεται επίσης το γεγονός ότι το
προσωπικό των φυλακών δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, όμως ούτε και αρκετά ώριμο
ώστε να υποστηρίξει τη μετάβαση των κρατουμένων από τη θεραπευτική
εργασία, στην επαγγελματική απασχόληση και εμπορική δραστηριοποίηση.
Εντούτοις, η κοινωνική επιχειρηματικότητα παραμένει μια ευκαιρία
για την προετοιμασία για τη ζωή μετά τη φυλακή και την ενδυνάμωση των
κρατουμένων, την εργασιακή επανένταξη των πρώην κρατουμένων, τη μείωση της υποτροπής και την ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.
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Εισαγωγή

H

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων
«Νέοι Ορίζοντες» (εφεξής, Κοιν.Σ.Επ.), αποτελεί φορέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), συστάθηκε τον Ιούλιο του
2014 σύμφωνα με το τότε νομικό πλαίσιο (Ν.4019/2011, «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ
216Α/30-9-2011, ) και αποτελεί ένα από τα πρώτα επιτυχημένα παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα αλλά το μοναδικό που διοικείται αποκλειστικά
από την ευάλωτη ομάδα των αποφυλακισμένων.
Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία αποτελεί μια μορφή εναλλακτικής οικονομίας, η οποία ανταποκρίνεται με αποτελεσματικό τρόπο στις
κοινωνικές ανάγκες, δημιουργώντας μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας
και κοινωνικών σχέσεων στη βάση της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της
αμοιβαιότητας και της κοινωνικής συνοχής.
Σε νομικό επίπεδο, οι Κοιν.Σ.Επ. σήμερα ορίζονται -βάσει του νόμου
για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Ν. 4430/2016)1 - ως Φορείς

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη νομοθεσία βλ. Τράπεζα
Πληροφοριών Νομοθεσίας – e-nomothesia.gr. (2017). Νόμος 4430/2016 – ΦΕΚ 205/
Α/31-10-2016 (Κωδικοποιημένος), στο: https://www.e-nomothesia.gr/kat-oikonomia/
nomos-4430-2016.html [4 Apr. 2017].
1
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Κοινωνικής Οικονομίας, επομένως η δημιουργία και το πεδίο δράσης τους
είναι καθορισμένο με βάση την οικονομική τους δραστηριότητα.
Στον πυρήνα της φιλοσοφίας των κοινωνικών επιχειρήσεων κυριαρχεί η
ιδέα ότι η οικονομική δραστηριότητα είναι το κατεξοχήν και αποτελεσματικότερο μέσο συνεχούς κοινωνικής ανάπτυξης και εξέλιξης (McKinsey, 2017).
Το σημαντικότερο, ίσως, χαρακτηριστικό των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ότι γεννήθηκαν προκειμένου να καλύψουν μια ανάγκη της κοινωνίας μη στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση του κέρδους. Με αυτό το δεδομένο,
οι κοινωνικές επιχειρήσεις ενδέχεται να παρουσιάζουν μία σχετική ανθεκτικότητα στις εκάστοτε οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες, καθώς η
ανάγκη της κοινωνίας ως συνόλου δεν παύει να υπάρχει. Πέραν τούτου, η
κοινωνική οικονομία παρουσιάζεται ότι προσφέρει μία βιώσιμη λύση στην
κοινωνία, τη στιγμή που η οικονομική κρίση τείνει να αποεπενδύει το κράτος, μέσω ιδιωτικοποιήσεων. Έτσι, λειτουργίες του κοινωνικού κράτους
πρόνοιας μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα, και αναλαμβάνονται από κοινωνικές επιχειρήσεις (Σκερλετόπουλος, 2017).
Το σημαντικότερο προϊόν της κοινωνικής επιχείρησης είναι η δημιουργία θετικών εξωτερικοτήτων. Δεν δημιουργείται απλά ένα προϊόν προς
κατανάλωση για την κάλυψη μίας προσωπικής ανάγκης (όπως συμβαίνει
με την πλειονότητα των τυπικών επιχειρήσεων). Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποπειρώνται να καταπολεμήσουν φαινόμενα όπως τη φτώχεια και
την ανεργία, να προστατεύσουν το περιβάλλον, και να συμπληρώσουν το
κράτος, όπου αυτό τείνει να αδυνατεί να αντεπεξέλθει2.
Η κοινωνική οικονομία αποτελείται από συνεταιρισμούς, ενώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, ενώ ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες στην Ευρώπη δρα στον τομέα αυτού του τύπου οικονομίας.
Σε αυτό το πνεύμα δημιουργήθηκε και η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες»,
η οποία μάλιστα αποτελεί πλέον ένα επιτυχημένο παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ.
Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων» στην Ελλάδα, μάλιστα το μοναδικό στην
χώρα μας και το τρίτο ευρωπαϊκά, το οποίο διοικείται από άτομα τα οποία
έχουν βιώσει εγκλεισμό σε κατάστημα κράτησης (το 100% των ιδρυτικών
μελών είναι αποφυλακισμένοι), ενώ το 100% των εργαζόμενων στην επιχείρηση προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, μακροχρόνια άνεργοι κ.ά.).

Βλ. σχετικά στην European Commision (2017) Social economy in the EU – Aνάπτυξη
– European Commission στο: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_el
[4 Apr. 2017].
2
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Κοινωνική Οικονομία;

Για να καταλάβει κανείς τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
θα πρέπει να κατανοήσει πρώτα από όλα τι είναι Κοινωνική Οικονομία.
Οι ορισμοί που έχουν προταθεί για την Κοινωνική Οικονομία είναι τόσο
ετερογενείς όσο και οι πρακτικές που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της.
Πράγματι, σύμφωνα με τον A. Μωϋσίδη (2013) «το ζήτημα της Κοινωνικής
Οικονομίας είναι πολύ ασαφές και διαφιλονικούμενο ως προς την εννοιολογική, επιστημολογική, ιδεολογική, εφαρμοστική και πολιτική πτυχή του».
Η Κοινωνική Οικονομία ορίζεται, συνήθως, είτε με βάση το νομικό καθεστώς των οργανώσεων με τις οποίες συνδέονται οι δραστηριότητες του
τομέα, είτε με βάση τις κοινές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των διαφόρων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν (Ντούλια, 2015: 29-30).
Σύμφωνα με μελετητές (όπως Χρυσάκης, Ζιώμας, Χατζαντώνης & Καραμητροπούλου, 2002: 33-38): «Η Κοινωνική Οικονομία ή Τρίτος Τομέας
αποτελεί το χώρο της οικονομίας που βρίσκεται ανάμεσα στον Ιδιωτικό και
το Δημόσιο τομέα της οικονομίας και στον οποίο διεξάγονται οικονομικές
δραστηριότητες με οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς και στόχους».
Οι T. Νικολόπουλος και Δ. Καπογιάννης (Νικολόπουλος & Καπογιάννης,
2012: 21) αναφέρουν ότι «η κοινωνική ή αλληλέγγυα οικονομία (που εμπεριέχεται και διασταυρώνεται με τον τρίτο τομέα, αλλά δεν ταυτίζεται) είναι η πληθυντική οικονομία» (….), στην οποία αναπτύσσονται δραστηριότητες από συλλογικές πρωτοβουλίες ανθρώπων (κοινότητες ή ομάδες) που
παράγουν κοινά αγαθά προς ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, τις οποίες
δεν καλύπτει ούτε το Κράτος, ούτε ο Ιδιωτικός τομέας» (Νικολόπουλος &
Καπογιάννης, 2012: 21).
Ο τρίτος αυτός τομέας χαρακτηρίζεται από συλλογικές δραστηριότητες ατόμων και κοινοτήτων, προερχόμενες «από τα κάτω» και οι οποίες
αναπτύσσονται λόγω υπαρχόντων αναγκών και όχι από ενώσεις κεφαλαίων. Συνιστά ή επιδιώκει ένα τρίτο εναλλακτικό οικονομικό σύστημα, που
αναπτύσσεται με διαφορετικούς οικονομικούς και κοινωνικούς όρους, αξίες και μορφικά και αξιακά χαρακτηριστικά από ότι η κλασσική οικονομία
της αγοράς (Νικολόπουλος, 2012).
Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που διεξάγονται από συλλογικές πρωτοβουλίες και εμφορούνται από τις εξής αρχές:
 Δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών
τους, καθώς και της ευρύτερης κοινότητας, και όχι στο κέρδος.
 Έχουν αυτόνομη διοίκηση, δηλαδή αποφασίζουν αυτόνομα τον τρόπο
λειτουργίας τους.
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Εφαρμόζουν δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση την
αρχή «ένα μέλος-μία ψήφος» ανεξάρτητα από τη συνεισφορά του κάθε
μέλους στο κεφάλαιο.
 Κατά τη διανομή των κερδών, προβάδισμα έχουν τα μέλη και οι εργαζόμενοι/ες έναντι του κεφαλαίου.
Στις περισσότερες βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες, οι δραστηριότητες Κοινωνικής Οικονομίας (επιχειρήσεις και οργανισμοί) μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα: α) είτε με το νομικό - θεσμικό
καθεστώς (θεσμική – προσέγγιση) β) είτε με τις κοινές αρχές που υπηρετούν
(κανονιστική προσέγγιση) (Κετζετσοπούλου, 2004: 9). Ομαδοποίηση δύναται να γίνει βάσει του νομικού καθεστώτος (Θεσμοθετημένος Τομέας) όπου
περιλαμβάνονται ενδεικτικά: οι συνεταιρισμοί, οι εταιρείες ή κοινωνίες αλληλοβοήθειας, τα σωματεία, οι ενώσεις, μη κερδοσκοπικού οργανισμού, τα
ιδρύματα, οι φιλανθρωπικές, οι εθελοντικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα ταμεία αλληλασφάλισης και αλληλοβοήθειας, οι μη κερδοσκοπικές
παραγωγικές επιχειρήσεις, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι
κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης (Κοι.σ.Πε) κ.α.3 Επίσης,
ομαδοποίηση δύναται να γίνει βάσει του σκοπού που υπηρετούν και των
αρχών από τις οποίες διέπονται και εδώ περιλαμβάνονται: οι τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες, οι ενώσεις εθελοντικής εργασίας, οι οργανώσεις γειτονιάς, οι κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υγεία, την παιδεία, την
κατοικία και οργανώσεις ενίσχυσης του τρίτου κόσμου, οι εναλλακτικές
- «ηθικές» - τράπεζες, οι Μ.Κ.Ο (παροχής ποικίλων υπηρεσιών) κ.α. (Καπογιάννης, Μαυριδάκης, Ναξάκης, Νικολόπουλος, Νικολόπουλος, Παπαδόπουλος & Χαραλάμπους, 2005).

Τι Είναι Κοινωνική Επιχείρηση;
Η κοινωνική αποστολή βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και δεν θεωρείται συμπληρωματική λειτουργία. Το κριτήριο της
συλλογικής πρωτοβουλίας υπογραμμίζει ότι πρόκειται για εγχειρήματα που
απαιτούν τη δημιουργία ομάδας. Δίνεται σημασία στην αξία των συνεταιριστικών αρχών, και συγκεκριμένα στην αρχή «ένα μέλος-μία ψήφος», ενώ
τίθενται και τα ζητήματα της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικής διοίκησης – διάσταση η οποία έχει ενσωματωθεί στις νομικές μορφές που έχουν
θεσμοθετηθεί για τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες της ΕΕ.
Τέλος, οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν απαγορεύουν τη διανομή των
κερδών, αλλά θέτουν περιορισμούς, ώστε να μην καθορίσει η μεγιστοποίηση
Βλ. σχετικά στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας Οδηγός Ίδρυσης
και Λειτουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων (2005), σ.σ. 10-11.
3
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του κέρδους τη λειτουργία τους. Αυτά τα κριτήρια καθορίζουν, εν πολλοίς
και, τον τρόπο με τον οποίο αρθρώνονται τα βήματά μας για τη δημιουργία
μιας κοινωνικής επιχείρησης.
Επιπλέον, η Κοιν.Σ.Επ. είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό
σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. Σύμφωνα με το καταστατικό της προβλέπονται περιορισμοί στη διανομή του κέρδους ως εξής:
i. ποσοστό τουλάχιστον 5% διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού,
ii. ποσοστό έως 35% αποδίδεται στους εργαζόμενους του Φορέα, εκτός κι αν
τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογημένα τη
διάθεση του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες,
iii. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη
διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

Το Νομικό Πλαίσιο που Διέπει τις Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ν. 4430/2016)
Ι) Εισαγωγή. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις προβλέπεται στο Νόμο 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.
Πρόκειται για αστικό συνεταιρισμό με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ
του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι
είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα και συμμετέχουν
σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών
μερίδων που κατέχουν.
Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες:
αα) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες4. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και
των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές
τις κατηγορίες. αβ) Οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων5, οι οποίες επιΩς «ευάλωτες» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην
κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω
παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν: α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή), β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα, γ) οι ανήλικοι με παραβατική
συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.
5
Ως «ειδικές» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται
σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από
4
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διώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που
ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον
των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. αγ) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, θεωρούνται
αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.
β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές
υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος».
Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και
δικαιολογητικών που μπορεί να υποβληθούν και ηλεκτρονικά. Κατόπιν της
χορήγησης βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία.
ΙΙ) Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η εγγραφή
της στο Μητρώο και από την εγγραφή, η οποία περιλαμβάνει και την καταχώριση του καταστατικού στο Μητρώο, η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Εξαιρετικά σημαντική είναι η πρόβλεψη
του νόμου ότι μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους - εταίρου σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του
προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.
Για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του καταστατικού της από τουλάχιστον πέντε (5) πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, και από τουλάχιστον επτά
(7), αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.
πρέπει να περιέχει: α) την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ..
Για τα φυσικά πρόσωπα: τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις κατοικίας,
τους Α.Φ.Μ. των ιδρυτικών μελών και αντίστοιχα για τα νομικά πρόσωπα:
την επωνυμία, την έδρα, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό Γ.Ε.Μ.Η., τους όρους
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν: α) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων,
γ) οι άστεγοι, δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ε) οι οικονομικοί
μετανάστες, στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση
του αιτήματος χορήγησης ασύλου, ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, η) τα
άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε
ετών και άνω των πενήντα ετών.
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εξόδου και εισόδου των μελών και τους λόγους αποβολής ενός μέλους, την
έκταση της ευθύνης των μελών, το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας και
τον ορισμό της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που θα μεριμνήσει για
την έγκρισή του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι επιτρέπεται η συμμετοχή και νομικών προσώπων στην Κοιν.Σ.Επ., όμως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό
του 1/3 των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Κατ’ εξαίρεση,
ε Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του
φορέα που τα εποπτεύει.
Ως προς το κεφάλαιο της επιχείρησης, αυτό διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες, ο αριθμός των οποίων και η ονομαστική τους αξία, η οποία
είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται ειδικότερα στο καταστατικό. Τα
μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της οποίας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και
είναι ίσο για όλα τα μέλη. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου, πέραν δε του ποσού
που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της
Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της.
ΙΙΙ) Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Κοιν.Σ.Επ., δικαιούται ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που
αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου
της Διοίκησης. Συνέρχεται με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
της Κοιν.Σ.Επ. τακτικώς, μία τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, και μέσα σε
διάστημα τριών μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα
με συγκεκριμένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. από το
1/3 των μελών ή με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ.. Αν
η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση παρά το αίτημα του 1/3 των
μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου, που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682
επ. Κ.Πολ.Δ.. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στον
παρόντα νόμο, στο ν. 1667/1986 ή στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. είναι
άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
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ΙV) Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί τη διοίκηση της
Κοιν.Σ.Επ., εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αποτελείται τουλάχιστον
από τρία μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της, ενώ σε περίπτωση τριμελούς επιτροπής οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των
δύο μελών. Η διάρκεια της θητείας των μελών ορίζεται με το καταστατικό
και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε ετών και μικρότερη των δύο.
Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά τον
μήνα, ή όποτε κριθεί αναγκαίο από το 1/3 των μελών της και οι αποφάσεις
της που αντίκεινται στον νόμο, σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες.
V) Διανομή κερδών. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη
της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά
ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους
και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
VI) Πόροι. Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της
επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας
της, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της, επιχορηγήσεις από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς
ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’
βαθμού, έσοδα από άλλα προγράμματα, κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και
κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με
το καταστατικό της.
VII) Λύση και εκκαθάριση. Η Κοιν.Σ.Επ. λύεται αν τα μέλη μειωθούν
κάτω του ελάχιστου ορίου, όπως ορίζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα
ανωτέρω αναφερόμενα. Επίσης, λύεται αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του νόμου, οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ.
στο Μητρώο.
Η Διοικούσα Επιτροπή εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να εξοφλήσουν τα χρέη και
να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις της Κοιν.Σ.Επ.. Αν απομένει
μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και ενεργητικό, η Κοιν.Σ.Επ. αναβιώνει
αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση εγγράφεται στα οικεία Μητρώα. Με το
πέρας της εκκαθάρισης το υπόλοιπο δεν διανέμεται, αλλά διατίθεται στο
Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης οδηγεί σε
αυτοδίκαιη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από τα οικεία Μητρώα.
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Κοιν.Σ.Επ.

Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτεί ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού, έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, καθώς και τυπικές διαδικασίες ίδρυσης.
Στις ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού ανήκουν τόσο η προπαρασκευή
διαφόρων επιχειρηματικών εργαλείων, όπως είναι η έρευνα αγοράς και το
επιχειρηματικό σχέδιο, όσο και η κινητοποίηση και ενημέρωση των πιθανών
εταίρων της με στόχο τη δημιουργία του αρχικού πυρήνα της επιχείρησης
και την προσέλκυση και άλλων ατόμων ή φορέων που πιθανόν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.
Επιπλέον, απαιτείται η εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ωστόσο,
η εγγραφή στο μητρώο δεν αποτελεί δείκτη της βιωσιμότητας της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται. Επισημαίνεται ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εγγραφή και πιστοποίηση των Κοιν.Σ.Επ.,
των Κοι.Σ.Π.Ε. και των άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας σε αυτό διενεργούνται χειρόγραφα από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας6.

Κοιν.Σ.Επ. «Νεοι Οριζοντες»
Πώς δημιουργήθηκε
Το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων «Επάνοδος» Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακισμένων υλοποίησε Σχέδιο Δράσης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»7. Το εταιρικό σχήμα της «Επανόδου» υλοποίησε το συγκεκριμένο έργο εκτιμώντας
ότι οι αποφυλακισμένοι/ -ες βρίσκονται αντιμέτωποι/-ες με την κοινωνιΓενικές πληροφορίες για ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας:
http://www.ypakp.gr/ και https://kalo.yeka.gr/ Ή στο Τμήμα του Γενικού Μητρώου
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Σοφοκλέους 4, ΤΚ 10559 7ος
όροφος τηλ.: 210 3256570, 210 3256149.
7
Το σχέδιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
6

praktika synedriou epanodou.indd 181

11/12/2018 2:57:19 μμ

182

Παναγιώτης Φραγκιάς, Παναγιώτα-Τάνια Καμμένου

κή απομόνωση, την οικονομική ανέχεια και αδιέξοδα σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Το Σχέδιο Δράσης όριζε
ως περιοχή παρέμβασης το Δήμο Αθηναίων και το Δήμο Κορυδαλλού. Η
συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού σηματοδότησε το γεγονός ότι η τοπική
κοινωνία προετοιμάστηκε ώστε να υποδεχθεί τους πρώην κρατούμενους
και εργάστηκε προς την κατεύθυνση της επανένταξής τους. Ωφελούμενοι/ες του Σχεδίου Δράσης ήταν 60 (εξήντα) άνεργοι/-ες αποφυλακισθέντες,
κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης. Αντικείμενο του Σχεδίου Δράσης ήταν
η υποστήριξη και η προετοιμασία 60 ανέργων αποφυλακισμένων ανδρών
και γυναικών, με στόχο την απασχόλησή τους. Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετείχαν ως εταίροι:
 ΕΠΑΝΟΔΟΣ – Κέντρο Επανένταξης αποφυλακιζομένων, www.
epanodos.org.gr (Συντονιστής εταίρος)
 ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση υποστήριξης νέων, www.arsis.gr
 Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας, www.dakm.gr
 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορυδαλλού (ΔΗ. Κ.Ε.ΚΟ.), www.
korydallos.gr
 Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), www.eede.gr
 Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)
www.pesydap.gr
 Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΠΟΨΗ ΑΕ, www.apopsi.gr
Συγκεκριμένα, οι 60 ωφελούμενοι/-ες του Σχεδίου Δράσης προετοιμάστηκαν κατάλληλα, μέσα από δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και
επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι/ -ες επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης,
είτε συστήνοντας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
στον κλάδο της Πράσινης Οικονομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών
στην οργάνωση γραφείου.
Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκε η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες». Η
Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις
καθώς και στον τομέα δημιουργίας και συντήρησης κήπων και εξωτερικών
χώρων.
Η ιδέα γεννήθηκε λόγω της έντονης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και
του μεγάλου ποσοστού της ανεργίας που μαστίζει την χώρα μας. Αφετηρία
όλων αυτών των προσπαθειών είναι η στήριξη ατόμων που προέρχονται,
κυρίως από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» εκπαιδεύτηκαν στα εξής
αντικείμενα:
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1. «Διαμόρφωση, Συντήρηση και Φύλαξη χώρων Πρασίνου»:
Διάρκεια 115 ώρες (69 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 46 ώρες πρακτικής
άσκησης).
2.«Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»:
Διάρκεια 60 ώρες (48 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 12 ώρες πρακτικής
άσκησης).
Στόχος λοιπόν της Κοιν.Σ.Επ., ήταν η δημιουργία μίας ανθρωποκεντρικής επιχείρησης που θα στηρίζεται στην ομαδική προσπάθεια και με βασικά
εφόδια την ελπίδα και την αγάπη για το κοινό καλό, με όραμα την αφετηρία
της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με τρόπο ασφαλή και φιλικό στο περιβάλλον ώστε να αποτελέσει
την αφετηρία ένταξης στην αγορά εργασίας και στα μέλη ευπαθών ομάδων.
Στα μόλις 4 χρόνια λειτουργίας της η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» έχει καταφέρει να καθιερωθεί στο χώρο της και μάλιστα έχει αναλάβει πολλά έργα
στηρίζοντας την αλλαγή του παραδείγματος στην εργασιακή επανένταξη
των αποφυλακισμένων με την ίδρυση μιας επιχείρησης από τους ίδιους και
η οποία στοχεύει στην κοινωνική ανταποδοτικότητα και την συνεργασία
και όχι αποκλειστικά στο κέρδος, προβάλλοντας έναν άλλο τρόπο ζωής,
ένα διαφορετικό σύστημα αξιών.

Παράδειγμα Αποφυλακισμένου – Ιδρυτικού Μέλους
Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες»

της

«Παναγιώτης»

Ο Παναγιώτης, ετών 48, βρέθηκε στο κέντρο της «Επανόδου» έπειτα από
προτροπή-παραπομπή της Διεύθυνσης του 18 Άνω, αναζητώντας εργασία,
ώστε να προχωρήσει σε μία επιτυχή κοινωνική επανένταξη, χωρίς να εξαρτάται από κάποιον άλλο πέραν από τον εαυτό του. Την εποχή εκείνη, η
«Επάνοδος» είχε ξεκινήσει τη διαδικασία συνεντεύξεων για την επιλογή
ατόμων-αποφυλακισμένων, οι οποίοι θα συμμετείχαν σε πρόγραμμα του
Σχεδίου Δράσης το οποίο υλοποιούσε, με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ». Το Σχέδιο υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες
ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού
Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. Ο Παναγιώτης αφού έλαβε κοινωνικές
υπηρεσίες του κέντρου και έκανε συνεδρίες με τον σύμβουλο απασχόλησης,
αιτήθηκε και πέρασε από συνέντευξη, προκειμένου να συμμετέχει στο πρό-
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γραμμα κατάρτισης και απασχόλησης επιτυχώς, καθώς κρίθηκε ότι ήταν
έτοιμος να συμμετέχει ενεργά και με αφοσίωση.
Η πορεία που ακολούθησε στο πρόγραμμα κατάρτισης ήταν θεαματική, σε βαθμό που έδινε κίνητρο και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Με
την ολοκλήρωση του προγράμματος ανέλαβε ηγετική θέση σε πρωτοβουλία συμμετεχόντων του προγράμματος να δημιουργήσουν μία Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση, ώστε να καταφέρουν επιτέλους τη δημιουργία
μιας ανθρωποκεντρικής επιχείρησης που να στηρίζεται στην ομαδική προσπάθεια και με βασικά τους εφόδια την ελπίδα και την αγάπη για το κοινό
καλό, οραματίστηκαν την αφετηρία της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Αρωγός στην όλη προσπάθειά του, το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων «Επάνοδος», το οποίο τον στήριξε και συνεχίζει να τον στηρίζει
πολύπλευρα (κοινωνικά, επαγγελματικά, συμβουλευτικά). Εδώ και τρία
χρόνια, ο Παναγιώτης πλαισιώνει το κομμάτι της υποδοχής της «Επανόδου» καθημερινά, ενώ παράλληλα εργάζεται και ηγείται της Κοιν.Σ.Επ.,
η οποία καταμετρά για πελάτες της το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, την Μ.Κ.Ο. Άρσις, το Κέντρο Μελέτης του
Εγκλήματος, το Ν.Π.Ι.Δ. Επάνοδος, το Συνήγορο του Πολίτη, το Υπουργείο
Εργασίας, την Περιφέρεια Αττικής κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κοιν.Σ.Επ.
«Νέοι Ορίζοντες»
Διεύθυνση: Δεριγνύ 28-30 (κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας), Αθήνα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2130442285, 6948590110 Fax: 210 8817158
Ωράριο λειτουργίας γραφείου: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 14:00
Email: neoi.orizontes.koinsep@gmail.com
Site: http://neoiorizontescleaner.com
Blog: http://neoiorizonteskoinsep.blogspot.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/koinsepneoiorizontes
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 4ης Συνεδρίας
«Τα Εργαστήρια της Επανοδου και η συμβολή
τους στην π ορεία της κ οινωνικής ε πανένταξης »
Παρουσίαση όλων των εργαστηρίων από τους εκπαιδευτές
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Το Εργαστήριο Εκμάθησης
της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού
Ελευθέριος Κωστομένος, τελειόφοιτος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ,
εθελοντής της Επανόδου και Εκπαιδευτής στο εργαστήριο
Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού

Καλησπέρα σας,

Ο

νομάζομαι Ελευθέριος Κωστομένος και θα μιλήσω για το μάθημα των
Ελληνικών. Πρώτα, όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συντονιστική
επιτροπή για την πολύ τιμητική αυτή πρόσκληση και να συστηθώ στο κοινό:
Είμαι τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και εθελοντής της Επανόδου. Φέτος συμπληρώνω τρία χρόνια εθελοντικής συνεισφοράς στο χώρο
της κοινωνικής επανένταξης.
Η γνωριμία μου με τον φορέα της Επανόδου έγινε μέσω της Νομικής
Σχολής στην οποία φοιτώ. Δυστυχώς, αν και πρόκειται για τον μοναδικό
κρατικό φορέα που ασχολείται με το θέμα, η δράση του δεν είχε τύχει της
απήχησης που θα όφειλε, οπότε και έπρεπε να έρθω σε επαφή με κάποιον
που γνώριζε το φορέα προκειμένου να τον γνωρίσω.
Κάνοντας μια διαδικτυακή έρευνα για το έργο του φορέα ομολογώ πως
γοητεύτηκα και θέλησα να έρθω σε επαφή μαζί του, οπότε και υπέβαλα μια
αίτηση συμμετοχής σε έναν κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων που έτρεχε
εκείνη τη περίοδο. Στο πλαίσιο αυτού αφού καταρτίσθηκα τόσο θεωρητικά
γύρω από τα ζητήματα του σωφρονιστικού συστήματος και της κοινωνικής
επανένταξης όσο και βιωματικά έμαθα πως να αλληλεπιδρώ με τις ομολογουμένως ευαίσθητες αυτές κοινωνικές ομάδες αλλά και πως να θέτω τα
όρια μου, στοιχείο εξαιρετικά σημαντικό στον συγκεκριμένο χώρο.
Ολοκληρώνοντας αυτή την εκπαίδευση αποφάσισα να ενταχθώ στο
δυναμικό της Επανόδου στελεχώνοντας κάποιο από τα εθελοντικά της
προγράμματα και ειδικότερα αυτό της εκμάθησης ελληνικών κυρίως σε αλ-
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Ελευθέριος Κωστομένος,

λοδαπούς αποφυλακισμένους και ανήλικους Ρομά οι οποίοι είχαν κάποια
εμπλοκή με τη δικαιοσύνη.
Τώρα, το μάθημα διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος που είναι
και το πιο θεωρητικό αφορά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτού εγώ και οι συνάδελφοί
μου επιχειρούμε να εξοικειώσουμε τους συμμετέχοντες με τη γραμματική
και το συντακτικό της ελληνικής γλώσσας καθώς και να εμπλουτίσουμε το
λεξιλόγιο τους. Ακόμα, έχουμε συμπεριλάβει αναφορές στον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ιστορία ώστε η ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία
να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη. Αυτό που θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα εδώ είναι η προσπάθεια μας να προσαρμόσουμε το μάθημα στις μαθησιακές ανάγκες των ωφελουμένων, κάνοντας το σε τουλάχιστον 2 γλώσσες
(ελληνικά και αγγλικά) και προσαρμόζοντας τις ασκήσεις που τους δίνουμε
στο επίπεδο γνώσης της Ελληνικής του καθενός.
Το δεύτερο μέρος αφορά το πιο κοινωνικό στοιχείο. Στο πλαίσιο αυτού
θα συζητήσουμε κάποιο θέμα της κοινωνικής ή πολιτικής επικαιρότητας,
θα μιλήσουμε για τις διαπροσωπικές σχέσεις ή ακόμα και για τις κακοτοπιές που θα πρέπει να αποφεύγουμε (ναρκωτικά, παραβατικότητα κ.α.). Η
σημασία αυτού είναι διττή, αφενός να εξοικειώσουμε τους μαθητές με την
προφορική χρήση της ελληνικής γλώσσας και αφετέρου να τους βοηθήσουμε
να αναπτύξουν τον κοινωνικό τους προβληματισμό. Γιατί ας έχουμε υπ’ όψη
μας πως οι περισσότεροι ωφελούμενοι είναι εφηβικής ή μετεφηβικής ηλικίας
και οι ανάγκες τους, προφανώς, δεν περιορίζονται μονάχα στο να μάθουν να
διαχειρίζονται σωστά τη γλώσσα αλλά επιθυμούν και να ενημερώνονται για
το τι συμβαίνει γύρω τους και, γιατί όχι, να παίρνουν και θέση.
Τέλος, το τρίτο μέρος, για το οποίο θα μιλήσει αναλυτικότερα η Μαρία
Περρή που θα ακολουθήσει, αφορά την πρόσφατη ένταξη στο πρόγραμμα
των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους πολιτισμού, όπως μουσεία, θέατρα και εκθέσεις τέχνης. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούμε να παράσχουμε
πληθώρα ευεργετικών ερεθισμάτων και παραστάσεων στους ωφελούμενους
ώστε να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες και να αναπτύξουν
υγιείς κοινωνικές σχέσεις, στοιχεία που αποτελούν και τις μοναδικές εγγυήσεις για την οριστική τους απομάκρυνση από την παραβατικότητα και την
αποσόβηση του απευκταίου ενδεχομένου της υποτροπής!

praktika synedriou epanodou.indd 190

11/12/2018 2:57:19 μμ

Εισηγησεις 4ης Συνεδρίας

191

Μαρία Παναγιώτα Καρασαντέ, τελειόφοιτη της Νομικής Σχολής
του ΕΚΠΑ, εθελόντρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και Εκπαιδεύτρια
στο εργαστήρι Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού

Κ

αλησπέρα σας και από εμένα.. εγώ ονομάζομαι Καρασαντέ Μαρία και
όπως προαναφέρθηκε και από τον Λευτέρη είμαστε φοιτητές Νομικής
επι πτυχίω… μαζί με το Λευτέρη Κωστομένο και τη Μαρία Περρή έχουμε αναλάβει το εργαστήριο εκμάθησης ελληνικής γλώσσας στην ΕΠΑΝΟΔΟ. Προσωπικά τώρα μιλώντας… η φοίτηση μου στη Σχολή ήταν αρχικά η αφορμή
για να έρθω σε επαφή με το φορέα. Ωστόσο, ζούμε όλοι στην ίδια κοινωνία…
ερχόμαστε καθημερινά είτε άμεσα είτε έμμεσα αντιμέτωποι με καταστάσεις,
με ανθρώπους, με προσωπικές ιστορίες που είναι κοινά αποδεκτό ότι όντως
υφίστανται και προσωπικά δεν με άφησαν ούτε μπορούν να με αφήσουν αδιάφορη… και αυτή ήταν και η κύρια αιτία που εμένα προσωπικά με έφερε κοντά
στο φορέα σε συνδυασμό και με το αντικείμενο που σπουδάζω…
Από την στιγμή που μας ζητήθηκε να μιλήσουμε σχετικά με τη λειτουργία του εργαστηρίου και το ρόλο μας στην ΕΠΑΝΟΔΟ και για την εμπειρία
μας ως εθελοντές στο φορέα σκεφτόμουν πως πρέπει να είναι η πορεία της
ομιλίας μου… Ωστόσο, από την αρχή πήρα την απόφαση να παραμείνω σταθερή σε δυο πράγματα: να είναι 1) αυθόρμητη και 2) αληθινή… όπως και
οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό (εργαστήριο) και που απευθύνονται
στην ΕΠΑΝΟΔΟ γενικότερα…
Άνθρωποι με αυθόρμητους χαρακτήρες με αληθινά προβληματικό και
τραυματικό παρελθόν και κατά μεγάλο ποσοστό τραυματικό παρόν και μέλλον, που όμως έχουν μια αληθινή θέληση για βελτίωση και ανατροπή της
όλης αυτής προβληματικής κατάστασης και αληθινή θέληση για δημιουργία
νέων συνθηκών και προοπτικών ζωής. Και αυτό προσπαθούν να το κάνουν
ξεκινώντας από το πιο απλό… Με το να μάθουν πώς να επικοινωνούν με
τον άνθρωπο, με την κοινωνία, με τον ίδιο τους τον εαυτό, να επικοινωνούν με τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους, να τοποθετούνται μέσα
στην κοινωνία και στον πολιτισμό που ζουν. Στην ατομική αυτή προσπάθειά τους, όλοι μας ξέρουμε με τι είδους δυσκολίες έρχονται αντιμέτωποι:
με τις δικές τους προσωπικές απογοητεύσεις και αδυναμίες αλλά και με τις
κοινωνικές συγκρούσεις λόγω ενός προβληματικού οικογενειακού ή κοινωνικού περιβάλλοντος.
Και αυτές οι προσωπικές συγκρούσεις εντείνονται γιατί αντιμετωπίζουν και προβλήματα α΄ βαθμού όπως είναι τα προβλήματα υγείας, η πείνα,
ο ρουχισμός, η στέγαση, η εύρεση εργασίας και πολλά άλλα… Και αυτά όλα
σε πρώτο στάδιο.. γιατί πάνω από όλα είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ…
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Μαρία Παναγιώτα Καρασαντέ,

Σε δεύτερο στάδιο… έρχονται αντιμέτωποι με το γνωστό πρόβλημα της
«περιθωριοποίησης» και όσα αυτό συνεπάγεται για τη μετέπειτα εξέλιξη
και πορεία της ζωής τους … Πρόκειται για ένα «πρόβλημα» που μπορεί να
επιβαρύνει το παρόν και το μέλλον τους, επειδή οι ίδιοι δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, λόγω του ήδη βεβαρημένου παρελθόντος
τους …και αυτό αφενός λόγω της κατάστασης εγκλεισμού από την οποία
προέρχονται, επειδή δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να εγκλιματιστούν στην
κοινωνία και να ανακτήσουν τις απαιτούμενες κοινωνικές δεξιότητες και
αντοχές, αφετέρου γιατί κάποιοι συνεχίζουν να ζουν σε ένα προβληματικό
περιβάλλον το οποίο συνεχίζει να τραυματίζει τον ψυχικό τους κόσμο και
έτσι αντί να επουλώνουν πληγές τις θρέφουν, είτε σωματικά είτε ψυχικά
και κλείνονται όλο και περισσότερο στον εαυτό τους… μαζί με το στίγμα
τους… Συνακόλουθα η κοινωνία δεν μπορεί να τους πλησιάσει… άλλοτε
γιατί δε θέλει να τους βρει, άλλοτε γιατί δεν τους βρίσκει και άλλοτε γιατί
και οι ίδιοι επιλέγουν να χάνονται/κρύβονται αλλά με τη κοινωνία να το
γνωρίζει σιωπηλά…
Όπως, λοιπόν, προανέφερε και ο καθηγητής κύριος Πανούσης στην ομιλία του «το forum επιτρέπει να σκεφτόμαστε ελεύθερα… και η βάση ενός
συνεδρίου είναι ότι δεν πρέπει να συμφωνούμε σε οποιαδήποτε συνταγή
ευτυχίας». Άρα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά που πρέπει
να συζητήσουμε και να λύσουμε...
Καταρχήν, λοιπόν, ένα από αυτά είναι ότι εξαιρούνται κάποια άτομα,
κάποιες κοινωνικές ομάδες από το θεσμό της κοινωνικής επανένταξης. Η
αλήθεια είναι ότι ένας φορέας όπως η ΕΠΑΝΟΔΟΣ χρειάζεται περισσότερη στήριξη και ενίσχυση τόσο στη φάση της κοινωνικής επανένταξης στην
οποία μπορεί να συμβάλει όσο και σε σωφρονιστικό επίπεδο για να μπορέσει να υπάρξει η ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με το φορέα όταν
ακόμα είναι κρατούμενος.
Οι αποφυλακισμένοι ΔΕΝ ΖΗΤΑΝΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ όπως π.χ. συνεχή χρηματοδότηση, αλλά μια ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δηλαδή μια ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Η ΠΑΙΔΕΙΑ, λοιπόν, ανέκαθεν αποτελούσε ένα ασφαλές παράθυρο διαφυγής από αυτές τις ατομικές και κοινωνικές συγκρούσεις. Και αυτό ΔΙΟΤΙ
η παιδεία και η μόρφωση σε μαθαίνουν να σκέφτεσαι, να εκφράζεσαι, να
χρησιμοποιείς το λόγο (άρα, παύεις να χρησιμοποιείς τη βία… τουλάχιστον
τη σωματική), ανοίγουν οι ορίζοντές σου, έρχεσαι σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς, τόπους, κουλτούρες, διαλέκτους, τρόπους σκέψεων..
Έτσι διευρύνονται οι ορίζοντές σου, γίνεσαι πιο διαλλακτικός, πιο open
minded…

praktika synedriou epanodou.indd 192

11/12/2018 2:57:20 μμ

Εισηγησεις 4ης Συνεδρίας

193

Aυτό γίνεται και στο μάθημα… το οποίο είναι και ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
και γίνεται ταυτόχρονα σε 2 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά)… Στο μάθημα
έχουμε ανθρώπους κυριολεκτικά από διαφορετικά μέρη του πλανήτη, από
διαφορετικές φυλές, με διαφορετικές θρησκείες, με διαφορετικές αρχές,
που συνυπάρχοντας όλοι μαζί γνωρίζουμε διαφορετικούς κόσμους και μαθαίνουμε να κατανοούμε το διαφορετικό, να ζούμε με το διαφορετικό, να
γνωρίζουμε το διαφορετικό και γινόμαστε όλοι μια παρέα ( Αναφορά σε μια
δράση του μαθήματος: Mια μέρα τους είχαμε ζητήσει να μας φέρουν και να
μας παρουσιάσουν ο καθένας από τη χώρα του κάτι ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό… φαγητό, ποτό, σημαία, χορό, εικόνα, μια πληροφορία, souvenir,
οτιδήποτε… άλλος μαγείρεψε, άλλος έφερε πατατάκια, άλλος έβαλε μουσική, άλλος επειδή μόλις είχε αποφυλακιστεί και δεν είχε καθόλου χρήματα...
(γιατί δυστυχώς υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα) αλλά μας περιέγραψε
τη σημαία της χώρας του γιατί η χαρά της συμμετοχής και η ουσία είναι που
μετράει!, άλλος χόρεψε, άλλος μας είπε ιστορίες από την πατρίδα του και
όλα αυτά τα προσπαθήσαμε με λόγια ελληνικά…)
ΓΙΑΤΙ έτσι και αλλιώς η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα του πολιτισμού. Διδάσκει ήθος, αρχές, αξίες, διδάσκει τι είναι τέχνη, τι είναι ομορφιά, τι είναι ζωή…
Και προσωπικά πιστεύω ότι τα παιδιά είναι σημαντικό να μάθουν να
επικοινωνούν με απλά ελληνικά και να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις
ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ να διδαχθούν αρχές και αξίες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και αρχές και αξίες πανανθρώπινα αποδεκτές, που
λόγω του ταραγμένου κοινωνικού ή οικογενειακού περιβάλλοντος που μεγάλωσαν είτε λόγω των δύσκολων συνθηκών διαβίωσής τους δεν μπόρεσαν
να διδαχθούν, να αποκτήσουν είτε να αφομοιώσουν. ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ
ΕΙΝΑΙ να κατέχουν την λεγόμενη αυτή κοινωνική παιδεία η οποία θα τους
ενδυναμώσει για τη ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ.
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Μαρία Περρή

Μαρία Περρή, M.Ed. (Master in Education)
στις Δημιουργικές Τέχνες στην Εκπαίδευση,
Εθελόντρια στο εργαστήριο εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας και του
Ελληνικού Πολιτισμού

Τι Διδασκουμε (Διδακτεα Υλη)

Σ

υναισθηματική Αγωγή (ψυχ+αγωγία): Το μάθημά μας ξεκινά με εισαγωγικές ασκήσεις, για να χαλαρώσουν οι μαθητές, να πάρουν ανάσα
και να συγκεντρωθούν, ώστε να έχουν καλύτερη απόδοση στο μάθημά μας.
Καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος λαμβάνουν χώρα Ασκήσεις δημιουργικής φαντασίας… Έναρξη:
Γραμματική: - Αλφάβητο + προφορές γραμμάτων (τόνοι + ηχοχρώματα).
–– Ουσιαστικά (Ενικός + Πληθυντικός αριθμός = οι πτώσεις).
–– Ρήματα (γραμματικοί χρόνοι).
–– Επίθετα (τα φύλα στην Ελληνική γλώσσα + η κλίση τους).
Συντακτικό: Τα σημεία στίξης (μουσικότητα λόγου). Η Ελληνική φωνή
κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν «αυδή». Τυχαίο; Η λέξη αυτή ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «άδω» που σημαίνει τραγουδώ.
Ετυμολογία: Η διδασκαλία στην ετυμολογία μιας λέξης, βοηθά στο να
καταλάβουμε ποιός είναι ο σωστός τρόπος γραφής ακόμα και λέξεων που
ποτέ δεν έχουμε δει ή γράψει! Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι
οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα,
θαλπωρή και φιλότιμο. Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το
βίο, την αγάπη από τον έρωτα, το ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον
από το ενδιαφέρον…
Ζωντανή γλώσσα: Δημιουργική Ώρα, όπου συζητούνται «προσωπικοί
ορισμοί λέξεων». Κάθε λέξη έχει προσωπικό νόημα, διαφορετικές συνδέσεις
(μνημικές εικόνες + αίσθηση + συναισθηματική αξία). Στο πλαίσιο αυτό
αναλύονται θέματα που μας απασχολούν όλους στην καθημερινότητά μας.
Γινόμαστε «Λεξικογράφοι» και φτιάχνουμε το δικό μας λεξικό εννοιών! Αν
δεν γνωρίζω τον ορισμό σου = δεν ξέρω ποιο το σοκάκι της σκέψης σου…
Εκπαιδεύουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, γνωρίζοντας τον εαυτό μας και
τους άλλους.

Εκπαιδευτικές Εξορμήσεις
1) Στο Μουσείο Ακρόπολης επισκεφθήκαμε την πτέρυγα που φιλοξενούσε
την έκθεση «Emotions» (07/11). Μιλήσαμε για τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, αλλά και για τα συναισθήματα που εκπέμπει το κάθε έργο, προχωρώ-
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ντας σε λεκτικές αντιστοιχίες του δικού μας συναισθηματικού κόσμου με
αυτού των εκθεμάτων. Έτσι, άνθισε δημιουργικός διάλογος που προσέδωσε
γνώσεις ιστορίας (πληροφορίες), μέσα από ασκήσεις μνήμης και φαντασίας.
Αργότερα, μέσα στη σχολική τάξη μας, ακολούθησε συζήτηση περί έρωτος,
οπότε μιλήσαμε και για τους κινδύνους που έχει ο έρωτας στις μέρες μας,
π.χ. για το HIV/ AIDS = Θέμα: «Ποτέ μου δεν ξεχνώ το προφυλακτικό!».
2) Στη Στέγη Ωνάση (09/12) παρακολουθήσαμε Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι στο
έργο του: «Οι Δαιμονισμένοι», απ’ όπου αναδύονται μηδενιστές και προφήτες, τρομοκράτες και επαναστάτες, εκτελεστές και αυτόχειρες. Οι ερωτήσεις που μας γεννά το έργο πυροδοτούν νέους προβληματισμούς σκέψης…
Η συζήτηση περί Θεού, θανάτου και ζωής υπήρξε άκρως καρποφόρα στη λεωφόρο της μάθησης (εννοιολογική + ιστορική + συγκριτική ανάλυση = “τα
κοινά”). Ακολούθησαν ασκήσεις δημιουργικής φαντασίας προς εποικοδομητικότερη εμπέδωση της άμεσης γνώσης που κοινωνήσαμε στην επικείμενη
θεατρική παράσταση.

Πως Διδασκουμε (Διδακτικα Μεσα/Ed. Media)
Χρησιμοποιούμε οπτικοακουστικό υλικό = βασική αρχή έμπνευσης στη σχολική μας τάξη: Videos, Εικόνες, Κείμενα, Μουσικά έργα, καθώς και «Φύλλα
Εργασιών» (Homework), συνεχίζοντας τη διαδικασία μάθησης και στο σπίτι.

Ρολος Διδασκαλου
Η μάθηση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Μέσα από τη διδακτική πρακτική μας, τα παιδιά οικοδομούν τη δική τους γνώση, όντας ενεργοί συμμέτοχοι στην ανάπτυξή τους. Η μάθηση καθοδηγεί την ανάπτυξη, προλειαίνοντας το έδαφός της.
Στο διαδραστικό μαθησιακό πλαίσιο, οι δάσκαλοι είναι καθοδηγητές
γνώσης και κοινωνοί διδακτικής εμπειρίας, χωρίς ποινές αλλά μόνο με θετικές ενισχύσεις, μέσα από τη δημιουργία κατάλληλων θεματικών ερωτήσεων, που λειτουργούν ως έμπνευση (παιδαγωγικά ερεθίσματα). Αν αυτό
επιτευχθεί τα υπόλοιπα είναι ζήτημα καλά σχεδιασμένου χρόνου!

Εκπαιδευτικοι Στοχοι

και

Μελλοντικα Σχεδια

1. Να μάθουμε την Ελληνική γλώσσα.
2. Να γνωρίσουμε τον Ελληνικό πολιτισμό.
3. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς να γράψουμε το δικό μας «Μικρό Βιβλίο» με τα ποιήματά μας, εικονογραφημένο από εμάς τους ίδιους!
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Μαρία Περρή

Αnamenomena Maθhσiaka Aπoteλeσmata
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν
αποκτήσει άρτια γνώση της Ελληνικής γλώσσας (Ομιλία + Ανάγνωση +
Γραφή), γνωρίζοντας την εξέλιξη της μέσα στο χρόνο, καθώς και τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες της με άλλες γλώσσες (Συγκριτική Ανάλυση με
σύγχρονες και αρχαίες γλώσσες).

Σημειωση
… Αυτοί οι “κοινωφελήτες” μαθητές έχουν μέγιστη θέληση για μάθηση:
Σέβονται κι αναγνωρίζουν το διδακτικό έργο μας, ενώ είναι ιδιαίτερα
πρόθυμοι για γνώση, δείχνοντας μεγάλη προσοχή στο μάθημα και θέτοντας
συνεχείς ερωτήσεις, απ’ όπου προκύπτουν νέες γνώσεις = για όλους μας…
άλλωστε η μάθηση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία («Γηράσκω αεί διδασκομένη»)…
Είμαι εκεί που πάντα ήθελα να ’μαι. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ = που μου δίνετε την
ευκαιρία.
Χαίρομαι βαθιά που μπορώ να βοηθώ αυτά τα παιδιά να μαθαίνουν. Και
πιο πολύ χαίρομαι που κι αυτά διψούν για μάθηση. Η γνώση είναι το μόνο
“όπλο”!
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Εργαστήριο «κλωστή

Ξ

και

βελόνα»

Άννα Θεοχαράκη, Εικαστικός,
Υπεύθυνη του Εργαστηρίου ‘’Κλωστή και βελόνα’’

εκινώ πάντα τα εργαστήριά μου λέγοντας ότι η επιθυμία μου δεν είναι
να σας μάθω να κάνετε κοσμήματα, να δημιουργείτε πολύτιμα αντικείμενα, εκφράζοντας παράλληλα τον εαυτό σας, κάνοντας έκκληση στον
καλύτερο εαυτό, που εκείνος γνωρίζει να δημιουργεί αρμονία και ομορφιά.
Δουλεύουμε με κουρελάκια, σύμβολα της κατακερματισμένης ψυχής.
Η κλωστή ένα από τα αρχαιότερα σύμβολα σύνδεσης και την βελόνα, μια
προέκταση των χεριών μας. Με τα χέρια έχουμε την δυνατότητα να εκφράσουμε την «καρδιά» μας και ό,τι αυτή αισθάνεται. Η κλωστή που αφήνει η
βελόνα στο ύφασμα είναι τα ίχνη της δράσης μας. Μοιάζει λίγο με την ζωή
μας η δημιουργία ενός περικάρπιου. Είναι οι διαδρομές, οι επιλογές, η σύνθεση των δεδομένων, που θα χαρακτηρίσουν το αποτέλεσμα. Μιλάμε για το
σχέδιο, τις νοητές γραμμές που το δημιουργούν και συνδέουν φαινομενικά ασύνδετα στοιχεία. Μιλάμε για το χρώμα και πως το καθένα θέλει την
κατάλληλη παρέα για να αναδείξει όλο το δυναμικό του. Είναι και αυτά,
λίγο σαν τους ανθρώπους. Μιλάμε για τον σεβασμό που θέλει το φθαρτό
υλικό μας έτσι ώστε να αντέξει στην χρήση όσο περισσότερο γίνεται. Το
αντικείμενο το φτιαγμένο από τα χέρια μας είναι η δική μας σύνδεση με τον
αποδέκτη του. Ένα κόσμημα, φτιαγμένο με ελευθερία έκφρασης και χαρά
προσφοράς είναι πάντα καλοδεχούμενο από πολλούς ανθρώπους.
Δυσκολεύτηκα να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους, ομολογώ. Σε αντίθεση με τα άλλα εργαστήρια που κάνω, το να τους επηρεάσω ήθελε μεγάλη
υπομονή και επιμονή. Την δεύτερη χρονιά τα πράγματα ήταν πιο εύκολα.
Είχα κι εγώ καταλάβει την ιδιαιτερότητα του καθενός και πάνω σε αυτήν
ήταν που εργαστήκαμε. Επιλέξαμε να φτιάχνουμε καρφίτσες, μικρά ραφτά
«πινακάκια», ώστε να πληρώνεται καλύτερα και η εργασία τους και οι ίδιοι
να επιτρέπουν στον καλύτερο εαυτό να εργάζεται, μια και το οικονομικό
αίτημα, εμφανίζεται συχνά ως θέμα συζήτησης. Θυμάμαι από τον εαυτό
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Άννα Θεοχαράκη

μου, όταν πρωτοξεκίνησα να πουλάω τα κοσμήματά μου, την χαρά και την
επιβεβαίωση που έπαιρνα και την δύναμη να συνεχίσω.
Επίσης κάτι που με δυσκολία μπορούν ν’ αποδεχθούν είναι το να κινηθούν αυτοδύναμα, να μην τα περιμένουν όλα από την ΕΠΑΝΟΔΟ και τους
εκπαιδευτές. Να πιστέψουν στον εαυτό τους, τη δύναμή τους και να σταθούν στα πόδια τους.
Ονειρεύτηκα για αυτούς ένα εργαστήρι ισόγειο - ένα τόπο συνάντησης,
δημιουργίας και πώλησης.
Επιπλέον του εργαστηρίου στην ΕΠΑΝΟΔΟ, θα αναφερθώ στο εργαστήρι των φυλακών της Θήβας. Εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολο να εξηγήσω
στην ομάδα το νόημα που κρύβεται πίσω από το ύφασμα και την κλωστή.
Ίσως γιατί κάποιες από τις συμμετέχουσες μετέχουν και σε άλλο σχετικό
εργαστήρι άλλου φορέα. Άξιζε όμως η προσπάθεια ιδιαίτερα για κάποια νέα
κορίτσια (κυρίως αλλοδαπές) που αγκιστρώθηκαν πιο εύκολα, καθώς βρήκαν το εργαστήρι ως μέσον επικοινωνίας και αυτοπροσδιορισμού, ιδιαίτερα στην ανάγκη τους να διεκδικήσουν τη θέση τους μέσα στην κοινότητα
των φυλακών από άλλες παλαιότερες τροφίμους. Ολοκληρώθηκε σύντομα,
αλλά ελπίζω ότι στη συνέχεια θα μας δοθεί η ευκαιρία να το κτίσουμε καλύτερα στις βάσεις που μπήκαν ήδη.
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Θεατρικό εργαστήριο

Κ

Μαριτίνα Πάσσαρη, ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτις,
υπεύθυνη θεατρικής ομάδας

αλησπέρα θα ξεκινήσω με μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν.
Ήρθα στην Επάνοδο το Νοέμβρη του 2016 για να αναλάβω τη
θεατρική ομάδα. Δεν είχα ένα συγκεκριμένο σχέδιο στο μυαλό μου, αλλά η
προηγούμενη εμπειρία μου σε επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές ομάδες μου
έδινε σιγουριά ότι με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρω αφού ξέρω να αυτοσχεδιάζω. Άλλωστε, ο αυτοσχεδιασμός είναι ένα θέμα που ασχολούμαι ιδιαίτερα στα μαθήματά μου εδώ και χρόνια.
Η ομάδα που βρήκα τον Νοέμβρη του 2016 έχει μικρή σχέση με την ομάδα που έχουμε τώρα. Η ομάδα ήταν αρκετά εκπαιδευμένη. Μου είπαν, ότι
είχαν πάρει μέρος σε παραστάσεις διαφόρων ειδών, είχαν παίξει μεγάλους
ή μικρότερους ρόλους, ίσως είχαν συμμετάσχει και στη διαδικασία συγγραφής έργων ή αποσπασμάτων για τη σκηνή. Είχαν όρεξη για δουλειά και
είχαν γνώση των δυσκολιών. Δεν είμαι σίγουρη ότι είχαν ακολουθήσει με
τους προηγούμενους συνεργάτες το ίδιο σύστημα που εφαρμόζω, όμως όλοι
(με ελάχιστες εξαιρέσεις, γιατί εξαιρέσεις δε μπορεί να μην υπάρχουν) ήταν
ανοιχτοί σε καινούριες εμπειρίες που μπορεί και να τους ξεβόλευαν λίγο.
Η άποψή μου για την ενασχόληση με το θέατρο είναι λίγο πολύπλοκη
για να την εκθέσω εδώ με λίγες λέξεις. Ας πούμε όμως στα γρήγορα ότι θεωρώ υπερβολικό το φόβο για την έκθεση που απαιτεί η υποκριτική λειτουργία. Γενικά πιστεύω ότι το να αρχίσεις να παίζεις στο θέατρο, να εκτίθεσαι
δηλαδή, είναι λίγο όπως το κολύμπι: βουτάς πρώτα στο νερό με φόβο και
μετά μαθαίνεις να κολυμπάς. Δε χρειάζεται ταλέντο για να βουτήξεις και
να αφεθείς στο νερό, αλλά τόλμη και επιθυμία. Μετά γνώση και τεχνική.
Χωρίς όμως την επιθυμία να βουτήξεις και να παίξεις δε γίνεται τίποτα. Το
θέατρο ξεκινά από ένα ομαδικό παιχνίδι και δεν υπάρχει ταλέντο χωρίς να
γίνεις μούσκεμα και να μάθεις να στέκεσαι στον αφρό.
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Μαριτίνα Πάσσαρη,

Για μας που εργαζόμαστε επαγγελματικά στο θέατρο υπάρχει ένας
κίνδυνος όταν διευθύνουμε μια ομάδα ερασιτεχνών. Να υποβιβάζουμε τις
απαιτήσεις και τα καλλιτεχνικά όρια επειδή από την αρχή πιστεύουμε ότι
το αποτέλεσμα θα είναι κατώτερο. Φυσικά και δε θα είναι το ίδιο με μια
επαγγελματική ομάδα. Όμως ένας τρόπος υπάρχει να ασχολείσαι καλλιτεχνικά με το θέατρο και για τον καθένα μας είναι μοναδικός και δεν μπορεί
να αλλάζει κατά περίσταση. Η μόνη διαφορά που παρατήρησα δουλεύοντας
με αυτή την ομάδα είναι ότι εδώ υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και επιθυμία για καθοδήγηση και όρια, μεγαλύτερη δίψα για μάθηση από όση παραδέχονται οι πρωτοετείς μαθητές μιας καλλιτεχνικής σχολής. Και γι’ αυτό
πιστεύω ότι όλοι εμείς που συνεργαζόμαστε με τις καλλιτεχνικές ομάδες
πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί και παρόντες με συνείδηση του ρόλου μας.
Δε σκηνοθετούμε, μαθαίνουμε καινούρια πράγματα σε κάποιους που μπορεί
να μην έχουν άλλη τέτοια ευκαιρία.
Αυτό το ζήτημα της διδασκαλίας αναδύθηκε ακόμα πιο έντονα φέτος με
την καινούρια σύνθεση της ομάδας. Πέρσι ήταν πιο εύκολο να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα με συζητήσεις, ομαδικές ασκήσεις, σωματικό ζέσταμα, αυτοσχεδιασμούς χωρίς λόγο, επινόηση σε σκηνές που επιστρατεύουν
φαντασία και λόγο, γράψιμο, αυτόματο ή με χρονικό όριο μέσα στην τάξη.
Όλα αυτά μας έδωσαν υλικό για μια πρωτότυπη παράσταση μικρής διάρκειας. (Το ότι δεν πραγματοποιήθηκε οφείλεται στο ότι δεν καταφέραμε
να συντονιστούμε). Αντίθετα, αυτή τη χρονιά, η μη καλή γνώση ελληνικών
από ένα ποσοστό της ομάδας, μας δίνει μια καινούρια κατεύθυνση που θα
μπορούσε κανείς να την ονομάσει συμπληρωματική της εκμάθησης των ελληνικών. Αντί λοιπόν να αποφύγουμε την υποκριτική με λόγο αποφάσισα να
κολυμπήσουμε πάλι σε βαθιά νερά.
Πέρσι, όταν η ιδέα που είχα να παρουσιάσουμε όλες οι ομάδες τη δουλειά μας σε μια παράσταση που θα συνδύαζε μουσική της ομάδας μουσικής,
δικά μας κείμενα και σκηνές της θεατρικής ομάδας και φωτογραφίες του
εργαστηρίου φωτογραφίας -η ομάδα του κοσμήματος είχε δηλώσει ότι θα
μπορούσε να βοηθήσει στα κοστούμια- ναυάγησε, δίνοντάς μου ένα μάθημα:
ότι είναι πιο δύσκολο να οργανώσεις κάτι σε τέτοιες συνθήκες παρά να το
συλλάβεις και να το ετοιμάσεις, αρχίσαμε να ασχολούμαστε με ένα κείμενο.
Μετά από πρόταση μιας εθελόντριας αρχίσαμε να εργαζόμαστε πάνω
σε ένα πρωτότυπο θεατρικό κείμενο με ενδιαφέρον θέμα και μικρές σκηνές
που μπορούν να δουλευτούν χωριστά, από λίγους ή περισσότερους ηθοποιούς. Γιατί ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι σε αυτές τις 2
ώρες τη βδομάδα -ελάχιστη ενασχόληση αν σκεφτεί κανείς ότι οι επαγγελματικοί θίασοι για να ανεβάσουν ένα έργο κάνουν πρόβα 5 ώρες τη μέρα 6
φορές τη βδομάδα για 2 μήνες το λιγότερο- είναι η ακατάστατη παρουσία
των μελών που αναστατώνει τον προγραμματισμό.
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Αυτό το έργο λοιπόν, είναι ένα κείμενο που έγραψε ο Πήτερ Μπρούκ
-ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του 20ού αιώνα πειραματιστής,
πολυπράγμων, ουμανιστής, κήρυκας της απλότητας και αφαίρεσης στη θεατρική τέχνη. Μαζί με τους συνεργάτες του διασκεύασαν για τη σκηνή το βιβλίο Ο άνθρωπος που μπέρδεψε τη γυναίκα του με ένα καπέλο του γνωστού
νευρολόγου Όλιβερ Σακς. Το ονόμασαν «The Man who», με αυτό τον τίτλο
παίχτηκε και στην Ελλάδα, και είναι ένα έργο που ψάχνει την ανθρώπινη
ποιότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις νευρολογικών ασθενειών. Προκαλεί
γέλια αλλά και συγκίνηση και είναι ένας απρόσμενος τρόπος να προβληματιστεί κανείς πάνω στην εύθραυστη φύση της ανθρώπινης αντίληψης και
εμπειρίας πέρα από ψυχολογισμούς.
Το κείμενο αυτό ξάφνιασε την ομάδα αλλά, γρήγορα άλλαξαν γνώμη,
κατανοώντας την αξία του με δικό τους τρόπο.
Το ίδιο κείμενο αρχίσαμε να δουλεύουμε και αυτή τη χρονιά, αφού η
σύνθεση της ομάδας έχει αλλάξει ριζικά και οι απαιτήσεις των καινούριων
μελών διαφέρουν. Με λιγότερη έως καθόλου θεατρική πείρα οι περισσότεροι, κάποιοι δεν έχουν δει καν θέατρο εκτός από θέατρο στην τηλεόραση, με
λιγοστή γνώση ελληνικών, κάποιοι πείστηκαν δύσκολα να συμμετάσχουν.
Έχουμε βέβαια, τη βοήθεια των εθελοντών, η συμμετοχή τους είναι πολύ
σημαντική στη δημιουργία του κλίματος της ομάδας, όμως σήμερα δε θα
δείξουμε τι κάνουν οι εθελοντές!
Και τώρα μια μικρή παρουσίαση που δουλέψαμε στα γρήγορα για σας
όπου τρία μέλη έχουν την καλοσύνη να μας παίξουν. Η Θοδώρα, ο Ραζά και
ο Χουσείν σε μια σκηνή από το «The Man who».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πρόγραμμα 1Ου Ετήσιου Συνεδρίου

της

Επανόδου

Η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»
Νομικο Προσωπο Ιδιωτικου Δικαιου
Υπο την Εποπτεια του Υπουργειου Δικαιοσυνης,
Διαφανειας και Ανθρωπινων Δικαιωματων
Διοργανωνει

και σας

Καλει στο 1Ο Ετησιο Συνεδριοτης
Με Θεμα:

«Επάνοδος: Η πορεία προς την Κοινωνική Επανένταξη»
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης»
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

09.00-09.30: Προσέλευση-Εγγραφές
09.30-10.00: Καλωσόρισμα-Χαιρετισμοί
 Προσφώνηση από την Πρόεδρο του Δ.Σ. της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» Καθηγήτρια
κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου
 Χαιρετισμός Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρου Κοντονή
 Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων, κ.
Παναγιώτα Κοζομπόλη – Αμανατίδη
 Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Ευτύχη Φυτράκη
 Καλωσόρισμα Προέδρου ΕΚΔΔΑ κ. Ιφιγένειας Καμτσίδου
10.00-10.30: Απονομή βραβείων ΕΠΑΝΟΔΟΥ
 Βραβείο και έπαινοι επιτυχημένης κοινωνικής επανένταξης
Απονομή από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου
 Βραβείο καλύτερης επιστημονικής μελέτης
Απονομή από τον Πρόεδρο των ΕΛ.ΠΕ. και χορηγό της ΕΠΑΝΟΔΟΥ
Ομότ. Καθηγητή κ. Στάθη Τσοτσορό
10.30-12.00: 1η Συνεδρία
«Η κοινωνική επανένταξη ως συστατικό στοιχείο
της σωφρονιστικής πολιτικής»
Συντονισμός: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ

Ομιλητές:
Ξένη Δημητρίου, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η συμβολή της στην κοινωνική επανένταξη»
Γιάννης Πανούσης, Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Η επανένταξη ως δικαίωμα»
Νέστωρ Κουράκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας
«Νεαροί κρατούμενοι μετά την αποφυλάκισή τους. Τα προβλήματα που αντι-
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μετωπίζουν και δυνατότητες για αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων»
Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και Κώστας Πανάγος, Δρ. Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ, Ελένη Κοντοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Μάρθα Λεμπέση ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Υ.Δρ. ΕΚΠΑ.
«Το φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα – Εμπειρικά
Δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη»
12.00-12.30: Διάλλειμα-Καφές
12.30-14.00: 2η Συνεδρία
«Όψεις και συνιστώσες της κοινωνικής επανένταξης»
Συντονισμός: Καλλιόπη Δημητρούλη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.
ΕΠΑΝΟΔΟΣ

Ομιλητές:
Γιώργος Νικολόπουλος, Καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
«Η κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων: Από τις διακηρύξεις στις πρακτικές»
Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών
«Κοινωνικός αποκλεισμός και επανένταξη»
Σοφία Γιοβάνογλου, Δρ. Νομικής, Επιστημονική Συνεργάτις στο Γραφείο
του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
«Εξορθολογισμός κωλυμάτων επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων: μια ορθολογική επανενταξιακή πολιτική»
Φωτεινή Μηλιώνη, Δρ. Νομικής, Διευθύντρια του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»
«Παρουσίαση του έργου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ στην κοινωνική επανένταξη»
Δήμητρα Θεοδωρακοπούλου, ψυχολόγος, BA, MSc, υπεύθυνη του τμήματος
συμβουλευτικής του Ν.Π.Ι.Δ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»
«Οι σύμβουλοι της Επανόδου παρουσιάζουν τη συμβουλευτική στην κοινωνική επανένταξη»
14.00-15.00: Ελαφρύ Γεύμα

praktika synedriou epanodou.indd 205

11/12/2018 2:57:20 μμ

206

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

15.00-16.30: 3ηΣυνεδρία
«Συνέργειες και Συνεργασίες για καλές πρακτικές κοινωνικής
επανένταξης»
Συντονισμός: Πέτρος Δαμιανός, Διευθυντής Γυμνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝ
Αυλώνα, Μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ
Χρυσάνθη Ταταρίδου, Προϊσταμένη υπηρεσίας επιμελητών κοινωνικής
αρωγής Αθήνας
«Συνέργειες και καλές πρακτικές των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής με
στόχο την επανένταξη ενήλικων παραβατών»
Καλλιόπη Δημητρούλη, Νομικός, Μed, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΔΟΥ
«Eκπαίδευση: ουσιαστικός παράγοντας κοινωνικής επανένταξης»
Γιάννης Παπασαραντόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΟΝΗΣΙΜΟΣ
«Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Επανένταξη: Δυσκολίες και Προκλήσεις»
Στέλλα Παπαμιχαήλ, Κοινωνιολόγος, Δρ. Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
«Απασχόληση και καλές πρακτικές»
Παναγιώτης Φραγκιάς, Πρόεδρος της Διοικούσας «Νέοι Ορίζοντες
Κοιν.Σ.Επ.», Παναγιώτα-Τάνια Καμμένου, Επιστημονική Συνεργάτις
«Νέοι Ορίζοντες Κοιν.Σ.Επ.»
«Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων
Νέοι Ορίζοντες» «Νέοι Ορίζοντες Κοιν.Σ.Επ.»
16.30-18.00: 4η Συνεδρία
«Τα Εργαστήρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και η συμβολή τους στην πορεία
της κοινωνικής επανένταξης»
Συντονισμός: Μιχάλης Μαυρής, Μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ
και υπεύθυνος των καλλιτεχνικών εργαστηρίων & Γιάννης Φαρσεδάκης,
εγκληματολόγος, υπεύθυνος εκπαιδευτικών εργαστηρίων Επανόδου
Ζωντανή παρουσίαση όλων των εργαστηρίων από τους εκπαιδευτές.
Θα ακολουθήσει μικρός κύκλος τραγουδιών από την ομάδα του μουσικού εργαστηρίου της Επανόδου και το θεατρικό δρώμενο «Αυτοσχεδιασμός
χωρίς λόγο»
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες
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Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου:
Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Χρ. Ζαραφωνίτου, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΕΠΑΝΟΔΟΥ
Μέλη: Κ. Δημητρούλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Π. Δαμιανός, Μ. Μαυρής, Κ. Καστάνη, Μέλη Δ.Σ. & Φ. Μηλιώνη, Διευθύντρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ

Γραμματειακή υποστήριξη του Συνεδρίου:
Ν. Βαρβατάκος, E. Okienska, Έ. Ανίτση, Ευ. Χαϊνάς, Γ. Δημητρακόπουλος,
Μ. Παρασκευαΐδου, Ε. Κοιλού , Γκ. Μουσκάι
Πρόσβαση στο Συνέδριο

*

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
Πειραιώς 211, ΤΚ 17778, Ταύρος

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

*

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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Απολογισμος Συνεδριου

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου ετήσιου
συνεδρίου της Επανόδου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ) με θέμα με θέμα: «ΕΠΑΝΟΔΟΣ: Η πορεία προς την κοινωνική επανένταξη».
Η Εναρκτήρια Προσφώνηση - Χαιρετισμός του 1ου ετήσιου συνεδρίου
της Επανόδου έγινε από την Πρόεδρο του Δ.Σ. της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου. Η κ. Ζαραφωνίτου αναφέρθηκε στο βασικό στόχο του συνεδρίου που ήταν η ανάδειξη της κομβικής σημασίας της
κοινωνικής επανένταξης, η οποία αποτελεί και τη βασική συνιστώσα της
σωφρονιστικής προοπτικής.
Τόνισε λοιπόν πως το συνέδριο είναι αφιερωμένο στην κοινωνική επανένταξη αλλά και στις διαφορετικές πορείες όλων εκείνων που την επιδιώκουν και εκείνων που την στηρίζουν.
Εν συνεχεία χαιρέτισε η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων, κ.
Παναγιώτα Κοζομπόλη–Αμανατίδη, η οποία αναφέρθηκε κυρίως στην πορεία προς την κοινωνική επανένταξη και την ομαλή μετάβαση των αποφυλακιζόμενων ατόμων στην κοινωνία.
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής
Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Ευτύχη Φυτράκη, ο οποίος τόνισε το σημαντικό έργο της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ, ως νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα
την υποβοήθηση της επανένταξης των αποφυλακιζόμενων ατόμων στην κοινωνία καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Πριν την έναρξη των εισηγήσεων της 1ης συνεδρίας έγινε για πρώτη
φορά η βράβευση των καλύτερων παραδειγμάτων στην πορεία για την κοινωνική επανένταξη και των καλύτερων επιστημονικών μελετών της τελευταίας διετίας για θέματα κοινωνικής επανένταξης. Τα μεν πρώτα βραβεία
απονεμήθηκαν από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου, τα
δε δεύτερα από τον Πρόεδρο των ΕΛ.ΠΕ. ομότιμο καθηγητή κ. Σ. Τσοτσορό.
Την πρώτη συνεδρία με θέμα: «Η κοινωνική επανένταξη ως συστατικό στοιχείο της σωφρονιστικής πολιτικής» συντόνισε η Καθηγήτρια
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Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ και
συμμετείχαν ως ομιλητές οι κ.κ. Γιάννης Πανούσης, Ομότιμος Καθηγητής
Εγκληματολογίας, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νέστωρ Κουράκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, και οι Χριστίνα Ζαραφωνίτου,
Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, και Κώστας Πανάγος, Δρ. Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ, Ελένη Κοντοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Μάρθα Λεμπέση
ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Υ.Δρ. ΕΚΠΑ.
Συγκεκριμένα ο Ομ. Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης παρουσίασε την ομιλία του με θέμα «Το πρόβλημα της υποτροπής νεαρών αποφυλακισμένων
στην Ελλάδα. Πορίσματα επαναληπτικής (follow-up) έρευνας του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (Πανεπιστήμιο Αθηνών)». Επικεντρώθηκε στα πορίσματα έρευνας που διενεργήθηκε σε σχέση
με νεαρούς αποφυλακισμένους Ελληνικών φυλακών από τον Μάιο 1999
έως τον Ιούνιο 2000, με φορέα το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξετάζοντας το πρόβλημα της
υποτροπής νεαρών αποφυλακισμένων στην Ελλάδα.
Στο κλείσιμο της 1ης συνεδρίας οι Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου (επιστ. υπεύθυνη), Δρ. Κώστας Πανάγος, Δρ. Ελένη Κοντοπούλου και Υπ. Δρ. Μάρθα
Λεμπέση παρουσίασαν την εισήγηση με θέμα «Υποτροπή αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Ερευνητικές προτάσεις με βάση την αξιολόγηση των
διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης σχετικά με το φαινόμενο». Συγκεκριμένα επιχειρήθηκε η αξιολόγηση των πηγών πληροφόρησης σχετικά με τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υποτροπής αποφυλακισμένων
στη χώρα μας και εξετάστηκε κατά πόσο τα δεδομένα που τηρούνται στο
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», με βάση τα στοιχεία
που προσκομίζουν οι ωφελούμενοι, δύνανται να αξιοποιηθούν ως μια στέρεα βάση για τη μελέτη της υποτροπής αποφυλακισμένων.
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις της 2ης Συνεδρίας με θέμα «Όψεις και συνιστώσες της κοινωνικής επανένταξης» την οποία συντόνισε η κα. Καλλιόπη Δημητρούλη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Αρχικά ο
Καθηγητής και Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, κος. Γιώργος Νικολόπουλος, παρουσίασε την εισήγηση με θέμα
«Η κοινωνική επανένταξη των καταδίκων: Από τις διακηρύξεις στις πρακτικές». Συγκεκριμένα ο ομιλητής υπογράμμισε πως το ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης των καταδίκων εμφανίζεται, συνήθως, ως προγραμματική
διακήρυξη της αντεγκληματικής πολιτικής, αποβλέποντας, μακροπρόθεσμα,
στη μείωση των τιμών εγκληματικότητας μέσα από τον έλεγχο της υποτρο-
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πής. Επίσης, αναφέρθηκε συνοπτικά στις Διακηρύξεις για την επανένταξη
στην ελληνική σωφρονιστική νομοθεσία και οι πρακτικές της κοινωνικής
επανένταξης: «something works».
Ακολούθησε η Διευθύντρια Ερευνών – ΕΚΚΕ Ιωάννα Τσίγκανου, η
οποία παρουσίασε την εισήγηση με θέμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός και
Επανένταξη. Σκέψεις και προβληματισμοί». Η παρούσα ομιλία συνιστά
ένα προσωπικό σημείωμα σκέψεων και προβληματισμών, αναφορικά με το
σημαντικό ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης κοινωνικά αποκλεισμένων
ατόμων και ομάδων. Τονίστηκε πως θα πρέπει να επιστρατεύσουμε την
κοινωνιολογική μας φαντασία προκειμένου να διατυπώσουμε μια εμπειρικά βάσιμη και επιστημονικά αξιόπιστη θεωρητική ερμηνευτική πρόταση, η
οποία να οδηγεί σε μια ολιστική κατανόηση των φαινομένων αποκλεισμού
ατόμων και ομάδων.»
Στη συνέχεια η Δρ. Νομικής και Επιστημονική Συνεργάτις στο Γραφείο
του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Σοφία Γιοβάνογλου
παρουσίασε την εισήγηση με θέμα «Εξορθολογισμός κωλυμάτων επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων: μια ορθολογική επανενταξιακή πολιτική». Η εισήγηση αυτή επιχείρησε να απαντήσει σε τρία ερωτήματα και ειδικότερα: 1) στο τι εννοούμε με τον όρο κοινωνική επανένταξη
των αποφυλακιζομένων και πώς συνδέεται αυτή με την επαγγελματική τους
επανένταξη, 2) στο τι είναι η Ομάδα Εργασίας για τον «εντοπισμό των κωλυμάτων επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων» και ποια η
αποστολή της, και, τέλος, 3) στο ποιο είναι το έργο της εν λόγω Ομάδας και
ποια η σημασία του στο πλαίσιο του σχεδιασμού μιας ορθολογικής επανενταξιακής πολιτικής.
Η επόμενη ομιλήτρια Δρ. Νομικής, Διευθύντρια του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», κα. Φωτεινή Μηλιώνη μίλησε για το έργο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ στην
κοινωνική επανένταξη. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε ο απολογισμός των
δράσεων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ για το 2017 όσον αφορά τον διοικητικό τομέα,
τον τομέα της συμβουλευτικής, τον τομέα προγραμμάτων και κατάρτισης
(εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά εργαστήρια κ.ά.), τα ερευνητικά προγράμματα
που υλοποιούνται και τις δράσεις της στο εν λόγω διάστημα.
Την 2η συνεδρία ολοκλήρωσε η ψυχολόγος και υπεύθυνη του τμήματος
Συμβουλευτικής της Επανόδου κα. Δήμητρα Θεοδωρακοπούλου με την εισήγηση: «Η Συμβουλευτική της Επανόδου». Η ομιλία εστίασε κυρίως στο
ρόλο της δι-επιστημονικής συμβουλευτικής, η οποία καλείται να ανταποκριθεί αρχικά στην αντιμετώπιση του επείγοντος που επιζητά μια άμεση λύση,
και στην συνέχεια στην ατομική ενδυνάμωση, την σταδιακή αποκατάσταση
και την ομαλή επανένταξη. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτυπώθηκε μέσα
από ένα κλινικό περιστατικό.
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Εν συνεχεία παρουσιάστηκε η 3η συνεδρία με τίτλο: «Συνέργειες και
Συνεργασίες για καλές πρακτικές κοινωνικής επανένταξης» την οποία
συντόνισε ο κ. Πέτρος Δαμιανός, Διευθυντής Γυμνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝ Αυλώνα, Μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Αρχικά η κα. Χρυσάνθη Ταταρίδου, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Αθήνας μίλησε με θέμα: «Συνέργειες και καλές πρακτικές των Επιμελητών
Κοινωνικής Αρωγής με στόχο την επανένταξη ενήλικων παραβατών».
Αναλύθηκε η αποστολή της Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, ο
ρόλος του Επιμελητή, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξυπηρετούμενοι της εν λόγω Υπηρεσίας καθώς και η Δικτύωση, οι συνεργασίες που
έχουν αναπτυχθεί και οι καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν.
Η επόμενη εισήγηση παρουσιάστηκε από την Νομικό και Αντιπρόεδρο
Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΔΟΥ κα. Καλλιόπη Δημητρούλη με τίτλο «Εκπαίδευση: ουσιαστικός παράγοντας κοινωνικής επανένταξης» και διαπραγματεύτηκε το
ρόλο της εκπαίδευσης στην προσωπική αλλαγή των αποφυλακισμένων και
την επανένταξή τους στην κοινωνική πραγματικότητα. Τονίστηκε ότι η εκπαίδευση αποτελεί μια σταδιακή δοκιμασία στη διεργασία του προσωπικού
μετασχηματισμού. Στη θετική αλλαγή των κρατουμένων επιδρά η παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα στη φυλακή και η συνέχισή
της μετά την αποφυλάκιση.
Ακολούθησε η εισήγηση με τίτλο «Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και
Επανένταξη: Δυσκολίες και Προκλήσεις» από τον κ. Γιάννη Παπασαραντόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. ΟΝΗΣΙΜΟΣ. Στην εν λόγω ομιλία παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες δράσης του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο Ονήσιμος», οι παροχές και δράσεις του καθώς και οι «καλές
πρακτικές» που έχουν συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του.
Στη συνέχεια η Δρ. Κοινωνιολογίας Στέλλα Παπαμιχαήλ παρουσίασε
ομιλία με τίτλο «Απασχόληση και καλές πρακτικές». Στην ομιλία τέθηκαν
οι προβληματισμοί σχετικά με την πορεία που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα αναφορικά με τη μετασωφρονιστική πολιτική, αναδεικνύοντας τα κρίσιμα σημεία στη μετατόπιση του πεδίου παρέμβασης και παρουσιάζοντας μοντέλα καλών πρακτικών από τον τομέα της απασχόλησης και
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Την συνεδρία ολοκλήρωσε η ομιλία των κ.κ. Παναγιώτη Φραγκιά, Πρόεδρου της Διοικούσας «Νέοι Ορίζοντες Κοιν.Σ.Επ.» και Παναγιώτας-Τάνιας Καμμένου, Επιστημονικής Συνεργάτιδας «Νέοι Ορίζοντες Κοιν.Σ.Επ.»
με τίτλο «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ «Νέοι Ορίζοντες Κοιν.Σ.Επ.»». Αρχικά προκειμένου να γίνει κατανοητό το τι είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση προσδιορίστηκε ο ορισμός της κοινωνικής οικονομίας και
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κατόπιν της κοινωνικής επιχείρησης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τη
διαδικασία σύστασής των, την πορεία δημιουργίας της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΝΕΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», τον στόχο της, ενώ στο τέλος, αναφέρθηκε ένα παράδειγμα
αποφυλακισμένου – ιδρυτικού μέλους της.
Τέλος στη 4η συνεδρία με τίτλο «Τα Εργαστήρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και η
συμβολή τους στην πορεία της κοινωνικής επανένταξης», έγινε παρουσίαση όλων εργαστηρίων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ από τους εκπαιδευτές και συντονιστές τους κ.κ. Δρ Μιχάλη Μαυρή, Μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ
και υπεύθυνος των καλλιτεχνικών εργαστηρίων και Γιάννη Φαρσεδάκη,
εγκληματολόγο και υπεύθυνο εκπαιδευτικών εργαστηρίων Επανόδου.
Αρχικά παρουσιάστηκε «Το εργαστήριο εκμάθησης της Ελληνικής
Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού» από τους εκπαιδευτές κ.κ. Ε.
Κωστομένο, Μ. Π. Καρασαντέ και Μ. Περρή. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ο
στόχος του εργαστηρίου, η διδακτική ύλη, οι δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει κυρίως κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι πρόσφατα ενταγμένες
εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο του εργαστηρίου (όπως στο Μουσείο
Ακρόπολης και στη Στέγη Ωνάση) και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από την εκπαιδεύτρια Άννα Θεοχαράκη
το Εργαστήριο ″κλωστή και βελόνα‶. Αναφέρθηκε ο στόχος του εργαστηρίου, τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η
ίδια από το ξεκίνημα του μέχρι σήμερα.
Τέλος, η εκπαιδεύτρια του Θεατρικού Εργαστηρίου Μαριτίνα Πάσσαρη παρουσίασε το εργαστήριο. Η παρουσίαση ξεκίνησε με μια σύντομη αναδρομή του από το παρελθόν στο παρόν, στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι
δυσκολίες που αντιμετώπισε, οι αλλαγές που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια, οι
προτάσεις και η υλοποίησή τους και ολοκλήρωσε με μια μικρή παρουσίαση
ενός αποσπάσματος του θεατρικού έργου «The Man who» από τη θεατρική
ομάδα της Επανόδου.
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Δελτίο Τύπου Συνεδρίου

Ο

λοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του πρώτου ετήσιου συνεδρίου
της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «ΕΠΑΝΟΔΟΣ: η πορεία
προς την κοινωνική επανένταξη» με μεγάλη συμμετοχή, σημαντικές εισηγήσεις και συγκινητικές στιγμές. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 1812-2017 στο Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης», στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σύμφωνα με το δημοσιευμένο
πρόγραμμά του http://www.epanodos.org.gr/web/guest/synedria-emerides
Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του ΥΔΔΑΔ κ. Ευτύχης Φυτράκης εκπροσωπώντας
και τον Υπουργό ΥΔΔΑΔ κ. Σ. Κοντονή, η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων, κα Παναγιώτα Κοζομπόλη – Αμανατίδη, ο Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου κ. Βασίλειος Πέππας, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα. Ξένη Δημητρίου, η κα. Κοντονή εκ μέρους του ΕΚΔΔΑ και η Πρόεδρος της Επανόδου
καθηγήτρια κα. Χριστίνα Ζαραφωνίτου.
Πριν την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου έγινε για πρώτη φορά η
βράβευση των καλύτερων επιστημονικών μελετών για θέματα κοινωνικής
επανένταξης και των καλύτερων παραδειγμάτων στην πορεία για την κοινωνική επανένταξη. Το μεν πρώτο βραβείο παραδόθηκε από τον Πρόεδρο
των ΕΛ.ΠΕ ομότιμο καθηγητή κ. Σ. Τσοτσορό το δε δεύτερο από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα. Ξένη Δημητρίου.
Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου της Επανόδου συμμετείχαν
πολλά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι εισηγήσεις ήταν υψηλού επι-
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πέδου και αφορούσαν τόσο την επιστημονική διάσταση της έννοιας της κοινωνικής επανένταξης όσο και την πρακτική εφαρμογή της.
Η παρουσίαση των καλών πρακτικών αφενός από την πλευρά της Επανόδου αφετέρου από τους συνεργαζόμενους φορείς συνέβαλε στην αποτύπωση του σημαντικού έργου στον τομέα αυτό τόσο από την πλευρά των ομιλητών όσο και από την πλευρά του ακροατηρίου με τις γόνιμες παρεμβάσεις
και ερωτήσεις του.
Σημαντική υπήρξε η συμβολή των επαγγελματιών από το χώρο των Καταστημάτων Κράτησης, των Δικαστηρίων και λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο.
Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν με τις αναλυτικές παρουσιάσεις
των εργαστηρίων της Επανόδου με ωραίο θεατρικό δρώμενο και τη μουσική
συντροφιά της μουσικής ομάδας της Επανόδου. Έχει ήδη δρομολογηθεί η
δημοσίευση των πρακτικών του Συνεδρίου.

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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