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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σύμφωνα 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 κάθε μέτρου της επίσημης κοινωνικής αντίδρασης απέναντι στο έγκλημα
(Ζαραφωνίτου, 2004: 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 Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966), το οποίο κυρώθηκε
από τον Έλληνα νομοθέτη με το ν. 2462/1997, ορίζεται ότι το «σωφρονιστικό σύστημα
προβλέπει μεταχείριση των κρατουμένων, ουσιαστικός σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση
και η κοινωνική επανένταξή τους» (άρ. 10 παρ. 3). Ο όρος κοινωνική επανένταξη
«αναφέρεται στη διαδικασία της […] ένταξης των αποφυλακισμένων στο κοινωνικό
περιβάλλον» (Μηλιώνη, 2016: 2351). Πιο αναλυτικά, προσδιορίζεται «ως το καθήκον του
Κράτους να υποβοηθά τον απολυόμενο από τη φυλακή να επανέλθει στην κοινωνική ζωή,
έχοντας τη δυνατότητα να αναδημιουργήσει τις οικογενειακές, εργασιακές και κοινωνικές
του σχέσεις με ίσες ευκαιρίες με τον μη εγκληματήσαντα» (Γιοβάνογλου, 2006: 61). Η ως
άνω διαδικασία – μεταξύ άλλων – αναγνωρίζεται ότι στοχεύει στην πρόληψη της
υποτροπής του δράστη. Εφόσον κάτι τέτοιο επιτευχθεί, γίνεται λόγος περί «επιτυχημένης
κοινωνικής επανένταξης» (Ηνωμένα Έθνη, 2007: 7)1.
Τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υποτροπής δύνανται να προσδιοριστούν
αντλώντας δεδομένα από τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, των δικαστηρίων και των
καταστημάτων κράτησης, όπως επίσης τα δεδομένα που αντλούνται από έρευνες αυτοομολογούμενης ενοχής (Ringland, 2013∙ O’Donnell et al., 2008). Εντούτοις, ο μελετητής των
στοιχείων αναφορικά με την υποτροπή «δεν πρέπει να ξεχνά ότι το έγκλημα συνιστά
εμπειρία ζωής» (Τσίγκανου, 2016: 49). Για το λόγο αυτό, τα ποσοτικά δεδομένα είναι
αναγκαίο να ενισχύονται με τα συμπεράσματα ποιοτικών ερευνών. Σε αυτό το πεδίο
κινείται η παρούσα ερευνητική έκθεση. Στην τελευταία παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα
που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με τίτλο «Το φαινόμενο
της υποτροπής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για
την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη». Το Έργο υλοποιήθηκε υπό την
επιστημονική ευθύνη της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Καθηγήτριας κ. Χ.
1

Βλ. το Εγχειρίδιο των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη της υποτροπής και την κοινωνική επανένταξη των
παραβατών, Μτφρ. Ν. Βαρβατάκου, 2012, σ. 7 [www.epanodos.org.gr] (το πρωτότυπο κείμενο διατίθεται
στην ιστοσελίδα www.unodc.org).

3

ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ζαραφωνίτου και με συντονίστρια τη Διευθύντρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ κ. Φ. Μηλιώνη. Η
χρηματοδότηση χορηγήθηκε από τον Όμιλο «Ελληνικά Πετρέλαια».
Πιο αναλυτικά, το ως άνω Έργο διεξήχθη από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Δεκέμβριο
του 2018 από ειδική ερευνητική ομάδα που συστάθηκε για αυτό το σκοπό (αποτελούμενη
από κατά συγγραφείς της παρούσας έκθεσης) στο πλαίσιο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Κατά την πρώτη
φάση (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2017), η ερευνητική ομάδα εστίασε στο εννοιολογικό
περιεχόμενο του όρου «υποτροπή των δραστών αξιόποινων πράξεων» με βάση την εθνική
νομοθεσία, τις επίσημες εγκληματολογικές στατιστικές, τη εγκληματολογική βιβλιογραφία
και προγενέστερες εμπειρικές έρευνες. Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν συστηματικά τα
μεθοδολογικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου
τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
Στη συνέχεια, η ομάδα προέβη στην επισκόπηση της σχετικής διεθνούς ερευνητικής
εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκαν οι διαστάσεις της υποτροπής αποφυλακισμένων
στην αλλοδαπή, όπως επίσης οι παράγοντες που συνδέονται με την υποτροπή με βάση τις
διαθέσιμες εμπειρικές έρευνες και τις σχετικές θεωρητικές αναλύσεις. Επόμενο βήμα των
μελών της ερευνητικής ομάδας αποτέλεσε η αναζήτηση στοιχείων αναφορικά με τα
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της υποτροπής των δραστών αξιόποινων πράξεων
στη χώρα μας. Αφού διαπιστώθηκε η ανυπαρξία συστηματικών εμπειρικών ερευνών και
ενδελεχών στοιχείων επί του θέματος από τις αρμόδιες αρχές, εξετάστηκε το κατά πόσο τα
δεδομένα που τηρούνται στην ΕΠΑΝΟΔΟ με βάση τα στοιχεία που προσκομίζουν οι
ωφελούμενοι δύνανται να αξιοποιηθούν ως μια στέρεα βάση για τη μελέτη κατά
υποτροπής αποφυλακισμένων (Ζαραφωνίτου et al., 2018).
Εν συνεχεία, κρίθηκε απαραίτητη η διερεύνηση της πορείας των παραβατών κατόπιν της
αποφυλάκισής τους με απώτερο στόχο την ανάδειξη όσων παραγόντων σχετίζονται με την
υποτροπή και την αποχή αυτών από το έγκλημα με βάση το βίωμα των ίδιων των
αποφυλακισμένων. Για το σκοπό αυτό, η ερευνητική ομάδα προέβη στον σχεδιασμό μιας
ποιοτικής έρευνας με εργαλείο τη συνέντευξη ιστοριών ζωής. Οι συνεντεύξεις και η
ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων υλοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη φάση του Έργου
(από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο 2018). Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά τριάντα έξι
(36) ωφελούμενοι του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» και του Σωματείου «ΟΝΗΣΙΜΟΣ», οι οποίοι
κλήθηκαν στην παροχή συνέντευξης με αυτό το θέμα. Στην έρευνα έλαβαν επίσης μέρος
τέσσερις (4) κρατούμενες στο Κατάστημα Κράτησης της Θήβας. Η παρούσα έκθεση
βασίζεται στο ερευνητικό υλικό που παρήχθη μέσω των ως άνω συνεντεύξεων.
Στο πρώτο μέρος εξετάζεται ευσύνοπτα η έννοια της υποτροπής με βάση την εθνική
νομοθεσία, την εγκληματολογική βιβλιογραφία και την προγενέστερη ερευνητική εμπειρία.
Επίσης, συνοψίζεται η διεθνής ερευνητική εμπειρία σχετικά με τους παράγοντες που
συνδέονται με την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων από δράστες ποινικών αδικημάτων
(risk factors) και όσους ευνοούν την αποχή των αποφυλακισμένων από το έγκλημα
(protective factors / desistance factors). Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται η μεθοδολογία
και τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας που είχε ως στόχο τη διερεύνηση των
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παραγόντων που συνεπάγονται την πρόληψη της υποτροπής και το αντίθετο με βάση το
βίωμα, την ερμηνεία και τις σχετικές αντιλήψεις ατόμων που έχουν βιώσει την εμπειρία
του εγκλεισμού σε κατάστημα κράτησης.
Πιο αναλυτικά, σε πρώτη φάση παρουσιάζονται τα ατομικά χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων, όπως επίσης στοιχεία σχετικά με την παιδική τους ηλικία με κύρια έμφαση
στους παράγοντες που συνέβαλαν στην πρώτη τους εμπλοκή με την παραβατικότητα και
τους φορείς του ποινικού συστήματος. Στη συνέχεια, εξετάζεται η βιωματική εικόνα των
συμμετεχόντων αναφορικά με τη λειτουργία του ποινικού συστήματος και το ρόλο της
φυλακής στις σύγχρονες κοινωνίες με κύρια έμφαση στο κατά πόσο η εν λόγω ποινική
πρακτική (η φυλάκιση) συμβάλλει στην πρόληψη της υποτροπής. Σε δεύτερη φάση, δίνεται
έμφαση στους παράγοντες που συνέβαλαν στην υποτροπή όσων συμμετεχόντων δήλωσαν
ότι τέλεσαν καινούργιες αξιόποινες πράξεις κατόπιν την πρώτης εμπλοκής τους με το
ποινικό σύστημα. Τέλος, παρουσιάζονται οι παράγοντες που υποδείχθηκαν από τους
συμμετέχοντες ότι «θωρακίζουν» τους αποφυλακισμένους από την υποτροπή
(προστατευτικοί παράγοντες) και ευνοούν τη διαδικασία της κοινωνικής τους επανένταξης.
Στον επίλογο συμπυκνώνονται τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας και παρέχονται
μελλοντικές κατευθύνσεις για την εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου στη χώρα μας. Η
έκθεση ολοκληρώνεται με τον κατάλογο της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας
που αξιοποιήθηκε για την εκπόνησή της.

5

ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
α) Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ
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 (Zara & Farrignton, 2016: 5· Πιτσελά, 2013: 73).
Στην ποινική νομοθεσία υφίστανται διακριτές προβλέψεις αναφορικά με την υποτροπή 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
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.)2. 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

2

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 (για το λόγο αυτό 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).
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ναρκωτικών

μέσα

στην

Ευρύτερος είναι ο σχετικός ορισμός 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 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 (proven re-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, 2004: 44 επ.· Wilson, 2013:
366).
Στην ελληνική ερευνητική εμπειρία, τέλος, 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 μετα3

Ο όρος «υποτροπή» απαντά επίσης στον ισχύοντα Σωφρονιστικό Κώδικα (ν. 2776/1999) και, ειδικότερα, στις
διατάξεις που αφορούν την πειθαρχική διαδικασία (άρ. 71 παρ. 8). Ως υπότροπος θεωρείται ο κρατούμενος
που τελεί ένα νέο πειθαρχικό παράπτωμα εντός έξι μηνών. Για τις ανάγκες της τήρησης δεδομένων που
αφορούν την εμφανή εγκληματικότητα και τη λειτουργία του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης, η
αρμόδια Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν χρησιμοποιεί απόλυτα τον νομικό ορισμό της υποτροπής. 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 στατιστικών δεν λαμβάνεται
υπ’ όψιν η χρονική απόσταση ανάμεσα στις τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις (Αλεξιάδης, 2004: 100).
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σωφρονιστικό στάδιο (εξαιρούνται όσοι τελούν αξιόποινες πράξεις κατά το χρόνο του
εγκλεισμού). Ενδεικτικά, στην έρευνα του ΕΚΚΕ που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του
’80, ο Καθηγητής Ηλίας Δασκαλάκης και οι συνεργάτες του διέκριναν τους υπότροπους
κρατούμενους σε τρεις κατηγορίες: 1) τους απλούς υπότροπους δράστες (οι οποίοι
διέθεταν στο ενεργητικό τους δύο φυλακίσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής που εξέτιαν
κατά το χρόνο συλλογής των ερευνητικών δεδομένων), 2) τους μέσους υπότροπους (δύο ή
τρεις επιπλέον φυλακίσεις) και 3) πολλαπλούς υπότροπους (παραπάνω από τέσσερις
επιπλέον φυλακίσεις)4.
β) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ «ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
β.1) Εισαγωγικές παρατηρήσεις
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: s10).5 Εξίσου σημαντικοί θεωρούνται και οι «προστατευτικοί» από την
υποτροπή παράγοντες (protective factors), άλλως οι σχετιζόμενοι με την αποχή 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).
To θεωρητικό επεξηγηματικό πλαίσιο σχετικά με τη δράση και αλληλεπίδραση των
παραγόντων «διακινδύνευσης» και των προστατευτικών παραγόντων στηρίζεται στη γενική
εγκληματολογική θεωρία έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από τις διάφορες
θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από το εγκληματικό φαινόμενο (Vold, Bernard & Snipes,
1998). Ωστόσο, επειδή η εξέταση των διαφορετικών παραγόντων που σχετίζονται με την
4

Μια αντίστοιχη κατάταξη υιοθετήθηκε στην έρευνα του Τομέα Ποινικών 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 ΕΚΠΑ, η
οποία αφορούσε νεαρούς αποφυλακισμένους (Κουράκης, Μηλιώνη και ερευνητική ομάδα φοιτητών
Νομικής, 1995). 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).
5

Ο αιτιώδης παράγοντας «διακινδύνευσης» (causal risk factor) πρέπει να σχετίζεται με το αποτέλεσμα, να
προηγείται χρονικά του αποτελέσματος και να αποτελεί προγνωστικό παράγοντα αφού ληφθούν υπόψη όλες
οι άλλες μεταβλητές ή ανεξάρτητα από όλες τις άλλες μεταβλητές. Βλ. Morizot J., & Kazemian L. (2015), σελ.
1-18 και Farrington, D.P., & Welsh, B.C. (Eds.) (2007).
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έναρξη (onset), τη «συνέχεια» ή «επιμονή» (persistence), την αποχή (desistance) και τον
τερματισμό (termination) της εγκληματικής δράσης εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο
μελέτης του φαινομένου των εγκληματικών σταδιοδρομιών6, η ανάπτυξη νέων θεωρητικών
προσεγγίσεων υπό το πρίσμα της Εξελικτικής Εγκληματολογίας7 παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον (Piquero et al. 2007∙ Farrington 2003∙ Le Blanc 1997∙ Moffitt 1993∙ Sampson &
Laub 1993∙ Thornberry & Krohn 2001∙ Catalano & Hawkins 1996).
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 ότι η πιθανότητα παγίωσης της εγκληματικής
δράσης σε βάθος χρόνου αυξάνεται όσο αυξάνεται και ο αριθμός των παραγόντων
«διακινδύνευσης» (Zara & Farrington, 2016: 53∙ Glowacz & Born, 2015).
β.2) Παράγοντες «διακινδύνευσης»
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι παράγοντες «διακινδύνευσης» για την υποτροπή
διακρίνονται σε «στατικούς» και «δυναμικούς».8 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. Οι «δυναμικοί» παράγοντες διακρίνονται περαιτέρω σε
εκείνους που παρουσιάζουν μια σταθερότητα (stable dynamic factors) και σε εκείνους που
δύνανται να παρουσιάσουν μια ραγδαία εξέλιξη (acute dynamic factors).9 Οι «σταθεροί»
6

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μελέτη του φαινομένου της υποτροπής δεν ταυτίζεται με τη μελέτη του
φαινομένου των εγκληματικών σταδιοδρομιών, ωστόσο, η διερεύνηση του φαινομένου των εγκληματικών
σταδιοδρομιών προϋποθέτει σε κάποιο βαθμό τη διερεύνηση του φαινομένου της υποτροπής. Για το
φαινόμενο των εγκληματικών σταδιοδρομιών βλ. ενδεικτικά Blumstein, A., Cohen, J., Roth, J., & Visher, C.A.
(1986), Cernkovich, S.A., & Giordano, P.C. (2001), Paternoster, R., Dean, W.C., Piquero A., Mazerolle, P., &
Brame, R. (1997), Hirschi, T., Gottfredson, M. (1995), Sampson, R.J., & Laub, J.H. (1993), Moffitt, T. (1993).
7

Σε γενικές γραμμές η εξελικτική εγκληματολογία ασχολείται με τρία βασικά ζητήματα: (α) την εξέλιξη της
παραβατικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο πέρασμα του χρόνου (β) τους παράγοντες
«διακινδύνευσης» (διαφορετικοί ανά ηλικιακό στάδιο) για την έναρξη και τη «συνέχεια» της εγκληματικής
συμπεριφοράς καθώς και τους «προστατευτικούς» παράγοντες που αποτρέπουν την εμπλοκή στην
εγκληματική δράση ή ευνοούν τον τερματισμό της και (γ) την επίδραση των «περιστατικών ζωής» στην
εξέλιξη της εγκληματικής συμπεριφοράς. Βλ. Farrington, D.P. (2003).
8

Αναφορικά με τις επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των παραγόντων «διακινδύνευσης», των «προστατευτικών»
παραγόντων και άλλων συναφών εννοιών βλ. Morizot, J., & Kazemian, L. (2015: 1-18).
9

Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση δεν φαίνεται να βρίσκει ισχυρό έρεισμα σε εμπειρικό επίπεδο.
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«δυναμικοί» παράγοντες αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητοι για μήνες ή έτη (λ.χ.
αλκοολισμός) ενώ εκείνοι που παρουσιάζουν το στοιχείο του «ραγδαίου» κατά τη
μεταβολή τους (λ.χ. κατάχρηση αλκοόλ) δύνανται να μεταβληθούν σε διάστημα μερικών
ημερών, ωρών ή ακόμα και λεπτών. Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη
δημιουργία μακροχρόνιων βελτιώσεων θα πρέπει να στοχεύουν στην πρώτη κατηγορία των
«δυναμικών» παραγόντων αφού η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με το χρόνο εκδήλωσης
της υποτροπής και άρα παρουσιάζει περιορισμένη αξία σχετικά με την πρόληψή της σε
βάθος χρόνου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Beech και Ward (2004) φαίνεται να αμφισβητούν τη διάκριση
ανάμεσα σε «στατικούς» και «δυναμικούς» παράγοντες «διακινδύνευσης» υποστηρίζοντας
ότι οι «στατικοί» παράγοντες «διακινδύνευσης» έχουν μια προγνωστική αξία γιατί
λειτουργούν ως ενδείξεις της λειτουργίας των «δυναμικών» παραγόντων στο παρελθόν.
Εάν η προσέγγιση αυτή υιοθετηθεί τότε η κατηγοριοποίηση σε «στατικούς» και
«δυναμικούς» παράγοντες παρουσιάζεται ως άνευ νοήματος (Mann, Hanson & Thornton,
2010). 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 (“high risk
individuals”) 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 και
van Marle (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 στη
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.λ.π10 ενώ στους «δυναμικούς»
παράγοντες11 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, το
χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο του περιβάλλοντος εντός του οποίου διαβιώνει

10

Οι ίδιοι παραπέμπουν λ.χ. στους Loeber, R., Farrington, D.P., Stouthamer Loeber, M., & Raskin White, H.
(2008), Cottle, C.C., Lee, R.J., & Heilbrun, K. (2001), Hawkins, J.D., Herrenkohl, T.I., Farrington, D.P., Brewer, D.,
Catalano, R.F., Harachi, T.W., & Cothern, L. (2000) και Piquero, A., Brame, R., & Moffitt T.E. (2005).
11

Οι Andrews και Bonta (1994) αναφέρονται στους «δυναμικούς» παράγοντες και με τον όρο
«εγκληματογόνες ανάγκες» (criminogenic needs) στις οποίες εντάσσουν στοιχεία όπως την αντικοινωνική
σκέψη, τις αντικοινωνικές αξίες και συμπεριφορές. Οι «δυναμικοί» παράγοντες αποτελούν συνήθως το
επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διαμόρφωσης στρατηγικών πρόληψης και
αντιμετώπισης της υποτροπής. Βλ. επίσης Gendreau, P., Little, T., & Goggin, C. (1996).
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ένα άτομο, οι φιλικές συναναστροφές με άλλους συνομήλικους παραβάτες κ.λ.π. 12 Αν και
έχει διερευνηθεί μια πλειάδα παραγόντων σχετικά με 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).
Αναλυτικότερα, για το ζήτημα της υποτροπής των ανήλικων παραβατών τα ερευνητικά
πορίσματα έχουν καταλήξει, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, σε μια πλειάδα
παραγόντων «διακινδύνευσης» σχετικά με τη «γενική» υποτροπή.13 Οι Cottle, Lee, Heilbrun
(2001) αναφέρουν μια σειρά από παράγοντες «διακινδύνευσης» σχετικά με την υποτροπή
των ανήλικων παραβατών έτσι όπως έχουν προκύψει μέσα από την ερευνητική εμπειρία.
Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι το ανδρικό φύλο (Dembo, Schmeidler, Nini-Gough, Sue,
Borden & Manning, 1998) και το είδος του διαπραττόμενου ποινικού αδικήματος (Myner,
Santman, Cappelletty & Perlmutter, 1998∙ Archwamety & Katsiyiannis, 1998) αποτελούν
σταθερούς παράγοντες που συνδέονται με την υποτροπή των ανήλικων παραβατών ενώ τα
αποτελέσματα άλλων ερευνών εμφανίζονται αντικρουόμενα σχετικά με παράγοντες όπως
η χρήση ναρκωτικών ουσιών (Dembo, Turner, Sue, Schmeidler, Borden & Manning, 1995∙
Wierson & Forehand, 1995), η διασπασμένη δομικά οικογένεια (μονογονεϊκή) (Minor,
Hartmann & Terry, 1997∙ Myner et al. 1998), το επίπεδο νοημοσύνης (Duncan, Kennedy &
Patrick, 1995∙ Katsiyiannis & Archwamety, 1997) και το ιστορικό προβλημάτων
συμπεριφοράς (Wierson & Forehand, 1995∙ Repo & Virkkunen, 1997∙ Myner et al. 1998). Η
απουσία κοινών ερευνητικών πορισμάτων εν προκειμένω δύναται εν μέρει να οφείλεται
στη διαφορετική μεθοδολογία της εκάστοτε έρευνας. Στη μετα-ανάλυσή τους εξέτασαν 8
κατηγορίες προγνωστικών της υποτροπής παραγόντων σε ανήλικους παραβάτες.
Ειδικότερα εξετάστηκαν: (α) δημογραφικά χαρακτηριστικά, (β) ιστορικό παραβατικότητας,
(γ) κοινωνικοί και οικογενειακοί παράγοντες, (δ) παράγοντες που σχετίζονται με τη
μόρφωση, (ε) επίπεδο νοημοσύνης (στ) ιστορικό χρήσης ναρκωτικών ουσιών, (ζ) κλινικοί
παράγοντες καθώς και (η) η εφαρμογή εργαλείου εκτίμησης της «διακινδύνευσης» για την
υποτροπή (risk assessment). Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους κατέδειξαν ότι το ιστορικό
παραβατικής συμπεριφοράς14 αποτελεί τον πιο σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την
υποτροπή ενώ διαπιστώθηκε και η σχετικά σημαντική προγνωστική αξία παραγόντων όπως

12

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παραπέμπουν σε Kotler, J.S., & McMahon, R.J. (2005), Vermeiren, R., Jespers, I.,
& Moffitt, T. (2006), Ford, J.A. (2005), Das, J. (2008), Kubrin, C.E., & Stewart, E.A. (2006), Wilson, J.J., Rojas, N.,
Haapanen, R., Duxbury, E., & Steiner, H. (2001) και Carr, M.B., & Vandiver, T.A. (2001).
13

Με τον όρο «γενική» υποτροπή (general/ overall recidivism) εννοείται η υποτροπή που αφορά στην τέλεση
οποιουδήποτε είδους ποινικού αδικήματος.
14

Περιελάμβανε μεταβλητές όπως λ.χ. ηλικία πρώτης εμπλοκής στο ποινικό σύστημα, αριθμός
προηγούμενων συλλήψεων, είδος διαπραχθέντος ποινικού αδικήματος, διάρκεια πρώτου εγκλεισμού σε
σωφρονιστικό κατάστημα κ.λ.π.
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η δυσλειτουργία των ενδοοικογενειακών σχέσεων,15 η άσκοπη αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου, η συναναστροφή με συνομήλικους παραβάτες, η διαταραχή συμπεριφοράς και η
ελαφριά παθολογία η οποία αναφέρεται σε παραμέτρους όπως το στρες και το άγχος.
Στην κλασική μακροχρόνια προοπτική έρευνα “Cambridge Study in Delinquent
Development” οι παράγοντες «διακινδύνευσης» για την υποτροπή και τη «συνέχεια»
(persistence) της εγκληματικής δράσης στο πέρασμα του χρόνου παρουσιάζουν
ποικιλομορφία και διαφοροποίηση ανάλογα με το ηλικιακό στάδιο στο πλαίσιο του οποίου
εξετάζεται κάθε φορά η εξέλιξη της εγκληματικής δράσης. Κατά το ηλικιακό στάδιο 8-10
ετών ο ατομικός παράγοντας της αντικοινωνικότητας φαίνεται να διπλασιάζει την
πιθανότητα της υποτροπής16 ενώ παράγοντες όπως η γονεϊκή εγκληματικότητα
(καταδικασμένος γονέας), το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα,17 η πολυπληθής οικογένεια
(5 ή περισσότερα τέκνα),18 οι ανεπαρκείς γονεϊκές πρακτικές ανατροφής,19 η δυσαρμονία
στις σχέσεις των γονέων και το χαμηλό μη-λεκτικό IQ φάνηκε να διαδραματίζουν
καταλυτικό ρόλο στη «συνέχεια» της εγκληματικής δράσης. Ορισμένες μεταβλητές που
σχετίζονται με τη δομή και τη λειτουργία της οικογένειας έχει αποδειχθεί ότι συνδέονται
και με άλλους επιβαρυντικούς για το άτομο παράγοντες με αποτέλεσμα το σύνολο αυτών
των συνθηκών να παρουσιάζει σαφή συσχέτιση με την εκδήλωση αντικοινωνικής και
παραβατικής συμπεριφοράς.20 Κατά το ηλικιακό στάδιο 12-14 ετών οι παράγοντες που
συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα υποτροπής είναι παράγοντες που σχετίζονται με τη
δομή και τη λειτουργία της οικογένειας όπως η πολυπληθής οικογένεια, οι ανεπαρκείς
γονεϊκές πρακτικές ανατροφής και η έλλειψη γονεϊκής επιτήρησης, οι δυσαρμονικές
γονεϊκές σχέσεις καθώς και η αδυναμία εύρεσης εργασίας από τον πατέρα. Επίσης,
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και ατομικοί παράγοντες όπως η αντικοινωνικότητα, η
επίδειξη αρνητικής στάσης απέναντι στην αστυνομία, η έλλειψη δημοφιλίας, η διάσπαση
προσοχής, η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, η φυγή από το σχολείο καθώς και η διάπραξη
κλοπών εκτός οικίας. Τέλος, τόσο η φιλική συναναστροφή με άλλους ανήλικους παραβάτες
όσο και η αυτο-ομολογούμενη παραβατική δράση φαίνεται να συνδέονται με αυξημένη
15

Οι μεταβλητές που εξετάσθηκαν ήταν η σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση, η μονογονεϊκή οικογένεια, η
παθολογία γονέα, η τοποθέτηση εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος και προβλήματα στις σχέσεις των μελών
της οικογένειας.
16

Αν και η αντικοινωνική συμπεριφορά η οποία εκδηλώνεται νωρίς κατά την ανηλικότητα διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς κατά την ενηλικότητα, εντούτοις, η
πλειονότητα των ανηλίκων που παρουσιάζουν αντικοινωνική συμπεριφορά δεν παρουσιάζουν αντίστοιχη
συμπεριφορά κατά την ενηλικότητα. Βλ. Robins, L.N. (1978).
17

Το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα φάνηκε να τετραπλασιάζει την πιθανότητα υποτροπής.

18

Η ύπαρξη 4 ή περισσότερων αδελφών σε ηλικία 10 ετών φάνηκε να τριπλασιάζει για το άτομο την
πιθανότητα υποτροπής και «συνέχειας» της εγκληματικής δράσης.
19

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται συνήθως παράγοντες όπως οι πρακτικές πειθαρχίας και επιβράβευσης του
παιδιού, η ποιότητα του συναισθηματικού δεσμού γονέα-παιδιού, το ενδιαφέρον του γονέα για την
εκπαίδευση του παιδιού, οι γονεϊκές διαμάχες και η γονεϊκή εγκατάλειψη ή παραμέληση.
20

Τόσο το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα όσο και οι σχέσεις δυσαρμονίας μεταξύ των γονέων κατά το
ηλικιακό στάδιο των 8-10 ετών φάνηκε να τετραπλασιάζουν τις πιθανότητες υποτροπής.
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πιθανότητα εκδήλωσης υποτροπής. Κατά την ηλικιακή περίοδο 16-18 ετών οι παράγοντες
που φαίνεται να συνδέονται σε μεγαλύτερο βαθμό με την υποτροπή είναι η αντικοινωνική
συμπεριφορά, η κατάχρηση αλκοόλ, η εμπλοκή σε τυχερά παίγνια, η επίδειξη αρνητικής
στάσης απέναντι στην αστυνομία, η ασταθής εργασία ή η απουσία εργασίας καθώς και η
αυτό-ομολογούμενη παραβατική δράση συμπεριλαμβανομένων των βίαιων ποινικών
αδικημάτων. Τέλος, κατά την ηλικία των 32 ετών οι πιο σημαντικοί παράγοντες που
σχετίζονται με την υποτροπή αφορούν την αντικοινωνικότητα, την εμπλοκή σε τυχερά
παίγνια, την κατάχρηση αλκοόλ, την επίδειξη αρνητικής στάσης απέναντι στην αστυνομία,
την απουσία επαγγελματικής αποκατάστασης και τον υψηλό βαθμό αποτυχίας κατά την
εξέλιξη της πορείας της ζωής (Zara & Farrington, 2016: 53-58).21 Σύμφωνα με τα παραπάνω
στην περίπτωση των υπότροπων παρατηρείται αυξημένη πιθανότητα να συντρέχουν
αθροιστικά περισσότεροι παράγοντες «διακινδύνευσης» κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Ένα από τα πιο ευρέως αποδεκτά ερευνητικά πορίσματα στο πεδίο μελέτης της εξέλιξης
της εγκληματικής δράσης στο πέρασμα του χρόνου αποτελεί η σύνδεση της υποτροπής με
την ηλικία έναρξης της αντικοινωνικής ή παραβατικής συμπεριφοράς η οποία συνήθως
παρατηρείται κατά το ηλικιακό στάδιο 8-14 ετών (Piquero, Farrington & Blumstein, 2007).
Ειδικότερα, όσο πιο νωρίς εκδηλώσει ένα άτομο αντικοινωνική ή παραβατική
συμπεριφορά τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να παρουσιάσει μια μακρά εγκληματική
σταδιοδρομία με στοιχεία κλιμάκωσης της βαρύτητας των τελούμενων ποινικών
αδικημάτων (Zara & Farrington, 2016: 32). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η
πρώιμη έναρξη της αντικοινωνικής ή παραβατικής συμπεριφοράς κατά την ανηλικότητα
αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα συσχέτισης με την παγίωση της εγκληματικής δράσης
των λεγόμενων «χρόνιων» εγκληματιών.22
Οι Gendreau, Little, Goggin (1996) διεξήγαγαν μια ευρείας κλίμακας μετα-ανάλυση23 131
ερευνών αναφορικά με την υποτροπή ενήλικων παραβατών. Ανάμεσα στους
προγνωστικούς για την υποτροπή παράγοντες που διερευνήθηκαν εντάσσονται το ιστορικό
παραβατικής24 και αντικοινωνικής25 συμπεριφοράς, παράγοντες σχετιζόμενοι με τη δομή
21

Η μέτρηση της μεταβλητής «επιτυχημένη ζωή» περιελάμβανε κριτήρια όπως: η απόκτηση οικίας,
επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση, επιτυχημένη συμβίωση με σύντροφο, επιτυχημένη δημιουργία
οικογένειας, μη εμπλοκή σε καβγάδες την τελευταία πενταετία, μη κατάχρηση ουσιών, απουσία διάγνωσης
ψυχιατρικών διαταραχών, ανυπαρξία αυτο-ομολογούμενης παραβατικότητας τα τελευταία 5 έτη και
ανυπαρξία ποινικών καταδικών τα τελευταία 5 έτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταβλητή «αποτυχία στη ζωή»
παρουσίαζε στατιστικά σημαντική σχέση με την υποτροπή τριπλασιάζοντας την πιθανότητα εκδήλωσής της.
22

Για το ζήτημα των «χρόνιων» εγκληματιών βλ. ενδεικτικά Zara, G., & Farrington D.P. (2016), Piquero, A.,
Farrington, D.P., & Blumstein, A. (2007), Sampson, R.J., & Laub, J.H. (2003) και Wolfgang, M.E., Figlio, R.M., &
Sellin, T. (1972).
23

Βλ. Cooper, H.M., & Hedges, L.V. (1994).

24

Ο συγκεκριμένος παράγοντας περιελάμβανε τη μέτρηση μεταβλητών όπως το ιστορικό συλλήψεων κατά
την ενηλικότητα, το ιστορικό επιβολής επιτήρησης, επιβολής ποινικών καταδικών και εγκλεισμών κ.λ.π.
25

Ο παράγοντας αναφορικά με το ιστορικό αντικοινωνικής συμπεριφοράς περιελάμβανε μεταβλητές όπως
αριθμός συλλήψεων κατά την ανηλικότητα, επιβολή επιτήρησης, επιβολή ποινικών καταδικών και
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της οικογένειας,26 την εφαρμογή γονεϊκών πρακτικών ανατροφής27 καθώς και με τη
γονεϊκή παραβατικότητα,28 το φύλο, η ηλικία και η εθνικότητα, η κοινωνική
καταξίωση/επιτυχία,29η χρήση ναρκωτικών ουσιών, το είδος των φιλικών
συναναστροφών30, οι «εγκληματογόνες ανάγκες» κ.λ.π.31 Ως οι πιο ισχυροί προγνωστικοί
παράγοντες για την υποτροπή προέκυψαν οι σχετιζόμενοι με το ιστορικό παραβατικής και
αντικοινωνικής συμπεριφοράς, τα χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος, η
ηλικία, η εθνικότητα, το φύλο καθώς και οι «εγκληματογόνες ανάγκες» (criminogenic
needs). Όπως άλλωστε υποστηρίζουν οι Hanson και Bussiere (1998) σύμφωνα με την
ερευνητική εμπειρία ο υπότροπος παραβάτης παρουσιάζει χαρακτηριστικά όπως το νεαρό
της ηλικίας, η χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, η αντικοινωνική συμπεριφορά, η
ασταθής επαγγελματική πορεία καθώς και οι συναναστροφές με άλλους παραβάτες
(Gendreau et al. 1996∙ Bonta, 1996).32
Στη μετα-ανάλυση των Bonta, Law και Hanson (1998) αναφορικά με τη διερεύνηση της
«γενικής» υποτροπής33 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. Στην
περίπτωση διερεύνησης της «γενικής» υποτροπής δηλαδή της υποτροπής η οποία
αναφέρεται στην εκ νέου τέλεση κάθε είδους ποινικού αδικήματος κατέληξαν στα εξής
συμπεράσματα:
(α) όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά οι μεταβλητές ηλικία, φύλο (άρρεν) και
το να είναι ένα άτομο άγαμο φάνηκε να αποτελούν ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες
για την υποτροπή,
εγκλεισμών, χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, επιθετική συμπεριφορά, διαταραχή συμπεριφοράς,
προβλήματα συμπεριφοράς στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον και συναναστροφή με άλλους
παραβάτες.
26

Στην περίπτωση αυτή εξετάσθηκαν μεταβλητές σχετικά με το αν ένα άτομο διέμενε σε μονογονεϊκή
οικογένεια ή όχι ή αν είχε υιοθετηθεί.
27

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.
28

Στην περίπτωση αυτή ελήφθη υπόψη τυχόν ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς γονέων ή αδελφών.

29

Ο παράγοντας της κοινωνικής καταξίωσης/επιτυχίας αναφέρεται σε μεταβλητές όπως λ.χ. η οικογενειακή
κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, η επαγγελματική πορεία και το εισόδημα.
30

Στην περίπτωση αυτή εξετάστηκαν τόσο η συναναστροφή όσο και η ταύτιση με άλλους παραβάτες

31

Στο πλαίσιο μελέτης των «εγκληματογόνων αναγκών» ελήφθησαν υπόψη μεταβλητές όπως η
αντικοινωνική στάση ζωής και η αντικοινωνική στάση απέναντι στα ζητήματα της εκπαίδευσης και της
επαγγελματικής αποκατάστασης.
32

H έννοια του “criminal lifestyle” παρουσιάζει συνάφεια με έννοιες όπως η αντικοινωνική προσωπικότητα, η
ψυχοπαθητική προσωπικότητα και το χαμηλό επίπεδο αυτοελέγχου.
33

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.
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(β) η φυλή και η κοινωνική τάξη φάνηκε να μην σχετίζονται με την υποτροπή,
(γ) όλες οι σχετιζόμενες με το ιστορικό παραβατικότητας μεταβλητές34 αποτέλεσαν
σημαντικούς παράγοντες για την πρόγνωση της υποτροπής. Η τέλεση ενός βίαιου
εγκλήματος (είτε με την ευρεία είτε με τη στενή έννοια)35 παρουσίασε μια αντιστρόφως
ανάλογη σχέση με την υποτροπή.
Ειδικότερα, η τέλεση ανθρωποκτονίας ή ενός εγκλήματος σεξουαλικής φύσεως φάνηκε να
σχετίζεται με μικρότερη υποτροπή με εξαίρεση τη χρήση όπλου κατά την τέλεση της
αξιόποινης πράξης η οποία παρουσίασε θετική συσχέτιση με την υποτροπή. Παράλληλα,
ούτε η βαρύτητα του ποινικού αδικήματος φάνηκε να σχετίζεται με την υποτροπή. Ωστόσο,
σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι μολονότι η βαρύτητα ενός ποινικού
αδικήματος συνδεόταν με χαμηλότερη υποτροπή, εντούτοις, το ιστορικό βίαιης
συμπεριφοράς φάνηκε να σχετίζεται θετικά με την υποτροπή γεγονός το οποίο οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι τα εξεταζόμενα ποινικά αδικήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε
συνδυασμό με άλλους παράγοντες του ιστορικού παραβατικότητας ενός ατόμου,
(δ) οι περισσότερες σχετιζόμενες με τον «παρεκκλίνοντα τρόπο ζωής» μεταβλητές
παρουσίασαν μέτριου βαθμού συσχέτιση με την υποτροπή. Ως σημαντικοί προγνωστικοί
παράγοντες αναδείχθηκαν η ενδοοικογενειακή δυσλειτουργία, η δυσκολία στην ανάπτυξη
διαπροσωπικών σχέσεων και η χρήση ναρκωτικών ουσιών ενώ τα προβλήματα σχετικά με
την απόκτηση μόρφωσης και την επαγγελματική αποκατάσταση δεν φάνηκε να σχετίζονται
με την υποτροπή και
(ε) η αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας αναδείχθηκε ως ο σημαντικότερος
παράγοντας «διακινδύνευσης» σε σύγκριση με τους υπόλοιπους κλινικούς παράγοντες.
Αναφορικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με την υποτροπή της βίαιης παραβατικής
συμπεριφοράς η ανωτέρω έρευνα εντόπισε, όπως ήδη αναφέρθηκε, 27 διαφορετικούς
παράγοντες «διακινδύνευσης» καταλήγοντας στα εξής συμπεράσματα:
(α) ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες «διακινδύνευσης» ήταν το ιστορικό
παραβατικής συμπεριφοράς ενώ όλες οι μεταβλητές που συνδέονταν με το ιστορικό

34

Σημαντικές μεταβλητές οι οποίες ελήφθησαν υπόψη ήταν ο αριθμός των προηγούμενων ποινικών
καταδικών και η ηλικία πρώτης εμπλοκής στην παραβατικότητα.
35

Στα βίαια εγκλήματα υπό ευρεία έννοια εντάχθηκαν όλα τα αδικήματα που είχαν ως αποτέλεσμα την
πρόκληση σωματικής βλάβης αλλά και εκείνα τα οποία θεωρήθηκαν αυξημένης βαρύτητας λόγω λ.χ. της
χρήσης όπλου ή απειλής. Τα βίαια εγκλήματα υπό στενή έννοια περιορίζονται μόνο στα αδικήματα εκείνα
που έχουν ως συνέπεια την πρόκληση σωματικής βλάβης.
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παραβατικότητας αλλά και εκείνες που σχετίζονταν με τα εξεταζόμενα ποινικά αδικήματα
φάνηκε να συνδέονται με την εκδήλωση βίαιης εγκληματικής δράσης
(β) η ηλικία αποτέλεσε καλύτερο προγνωστικό παράγοντα σε σύγκριση με τη φυλή,
(γ) όλες οι σχετιζόμενες με το ιστορικό παραβατικότητας και με το είδος του τελεσθέντος
ποινικού αδικήματος μεταβλητές (εκτός του τελεσθέντος βίαιου ή σεξουαλικού εγκλήματος
και της χρήσης όπλου) φάνηκε να συνδέονται με την πρόγνωση της υποτροπής της βίαιης
παραβατικής συμπεριφοράς. Το ιστορικό βίαιης παραβατικής δράσης αποτέλεσε
ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα σε σύγκριση με το εξεταζόμενο τελεσθέν βίαιο
έγκλημα. Τα τελεσθέντα με τη στενή έννοια βίαια ή σεξουαλικής φύσεως ποινικά
αδικήματα δεν φάνηκε να αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες για την υποτροπή της
βίαιης παραβατικής συμπεριφοράς ενώ τα τελεσθέντα με την ευρεία έννοια βίαια ποινικά
αδικήματα παρουσίασαν μέτρια συσχέτιση. Και σε αυτή την περίπτωση το ιστορικό βίαιης
συμπεριφοράς παρουσίαζε υψηλότερη συσχέτιση με την εκδήλωση βίας από ό,τι το
τελεσθέν βίαιο ποινικό αδίκημα (με την ευρεία έννοια),
(δ) αναφορικά με τις μεταβλητές που σχετίζονται με τον «παρεκκλίνοντα τρόπο ζωής»
(deviant lifestyle history), οι δυσκολίες προσαρμογής στον εργασιακό/επαγγελματικό
τομέα36 αποτέλεσαν τον καλύτερο προγνωστικό παράγοντα «διακινδύνευσης» για την εκ
νέου τέλεση ενός βίαιου ποινικού αδικήματος ακολουθούμενες από το ιστορικό
δυσλειτουργικού οικογενειακού περιβάλλοντος,
(ε) η ύπαρξη αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας φάνηκε να αποτελεί
ισχυρότερο παράγοντα «διακινδύνευσης» σε αντίθεση με άλλους κλινικούς παράγοντες
λ.χ. σχιζοφρένεια ή άλλες διαταραχές διάθεσης37 και
(στ) άλλες μεταβλητές όπως η φυλή, η κλινική αξιολόγηση/εκτίμηση της «διακινδύνευσης»
και η βαρύτητα του τελεσθέντος ποινικού αδικήματος παρουσίασαν μέτριου βαθμού
προγνωστική αξία για την υποτροπή της βίαιης παραβατικής συμπεριφοράς.
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
36

Τα προβλήματα σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση δεν φάνηκε να σχετίζονται με τη «γενική»
υποτροπή ωστόσο αποτέλεσαν τον τρίτο ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα για την υποτροπή που αφορά
σε βίαια εγκλήματα.
37

Οι διαταραχές διάθεσης φάνηκε να μην σχετίζονται με την υποτροπή της βίαιης παραβατικής
συμπεριφοράς ενώ οι ψυχώσεις φάνηκε να παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση.
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τέτοιοι παράγοντες αναδείχθηκαν το ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς, η
αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, η χρήση ναρκωτικών ουσιών καθώς και η
οικογενειακή δυσλειτουργία. Σε θεωρητικό, άλλωστε, επίπεδο έχει διατυπωθεί η άποψη
ότι οι βασικοί παράγοντες που σχετίζονται με το έγκλημα είναι οι ίδιοι ανεξάρτητα από
μεταβλητές όπως η φυλή, το φύλο, η κοινωνική τάξη και η ύπαρξη ή ανυπαρξία ψυχικής
διαταραχής (Andrews & Bonta, 1994).
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. Όπως αναφέρουν οι Nilsson,
Wallinius, Gustavson, Anckarsater και Kerekes (2011) η ερευνητική εμπειρία έχει καταδείξει
ότι το ποσοστό υποτροπής σε βίαια εγκλήματα από παραβάτες με ψυχιατρικά
προβλήματα, οι οποίοι έχουν νοσηλευθεί, κυμαίνεται από 6% έως 15% (Friendship,
McClintock, Rutter & Maden 1999∙ Maden, Scott, Burnett, Lewis, & Skapinakis, 2004∙
Yoshikawa, Taylor, Yamagami, Okada, Ando, Taruya, Matsumoto & Kikuchi, 2007).
Υποστηρίζουν μάλιστα ότι πρόκειται για μια ομάδα παραβατών οι οποίοι παρουσιάζουν
μικρότερη πιθανότητα υποτροπής σε βίαιη παραβατική συμπεριφορά σε σύγκριση με
παραβάτες χωρίς ψυχιατρικά προβλήματα που έχουν εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό
κατάστημα, μεταξύ των οποίων παραπάνω από το 1/3 παρουσιάζει υποτροπή με μια εκ
νέου ποινική καταδίκη (Langan & Lewin, 2002). Στη προοπτική μακροχρόνια έρευνα που
διεξήγαγαν σε δείγμα ψυχικά διαταραγμένων παραβατών38 οι οποίοι είχαν διαπράξει βίαιο
ή σεξουαλικής φύσεως ποινικό αδίκημα και για τους οποίους η «follow-up» χρονική
περίοδος ήταν περίπου 5 έτη, εξέτασαν το δείκτη υποτροπής σε βίαια ποινικά αδικήματα
προσπαθώντας παράλληλα να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ εγκληματολογικών και
κλινικών παραγόντων «διακινδύνευσης» και υποτροπής με παράμετρο την εκ νέου ποινική
καταδίκη. Από τα δεδομένα τους προέκυψε ότι μόνο στο 20% επιβλήθηκε εκ νέου ποινική
καταδίκη για την τέλεση βίαιου ποινικού αδικήματος ενώ το ποσοστό αυξήθηκε σε 27%
όταν ελήφθησαν υπόψη και άλλα ποινικά αδικήματα. Αναφορικά με τους παράγοντες
«διακινδύνευσης», η ηλικία επιβολής της πρώτης ποινικής καταδίκης και ο αριθμός των
επιβληθεισών στερητικών της ελευθερίας ποινών παρουσίασαν θετική συσχέτιση με την
υποτροπή της βίαιης εγκληματικής δράσης ενώ από τους εξεταζόμενους κλινικούς
παράγοντες η διαταραχή της συμπεριφοράς αναδείχθηκε ως σημαντικός παράγοντας
«διακινδύνευσης».39
Ο Farrington (1998, 1991) αναφέρει ότι η τέλεση των βίαιων εγκλημάτων κατά την εξέλιξη
της εγκληματικής δράσης στο πέρασμα του χρόνου παρουσιάζει μια τυχαιότητα καθώς οι

38

Στο δείγμα των 100 παραβατών είχαν επιβληθεί δύο ειδών ποινές: είτε υποχρεωτικός εγκλεισμός σε
ψυχιατρικό κατάστημα είτε εγκλεισμός σε φυλακή.
39

Βλ. επίσης Moffitt, T.E. (1993) και Hofvander, B, Ossowski, D, Lundstrom, S., & Anckarsater, H. (2009).
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παραβάτες δεν φαίνεται, τουλάχιστον με τα διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα και
λαμβάνοντας υπόψη τους μεθοδολογικούς περιορισμούς της μελέτης του φαινομένου της
υποτροπής, να παρουσιάζουν εξειδίκευση σε μια τέτοιας φύσεως εγκληματική δράση.
Επισημαίνει ότι η πιθανότητα να εμπλακεί κάποιος σε βίαιη εγκληματική δράση αυξάνεται
για εκείνους τους παραβάτες που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα διάπραξης
εγκλημάτων λόγω της μακράς εγκληματικής τους πορείας και του υψηλότερου αριθμού
ποινικών αδικημάτων που διαπράττουν. Παράλληλα, σε ερευνητικό επίπεδο έχει προκύψει
ότι ένα μεγάλο ποσοστό των χαρακτηριστικών ψυχοπαθητικής διαταραχής της
προσωπικότητας40 εντοπίζεται σε άτομα που εμπλέκονται σε αντικοινωνική, παραβατική
και βίαιη συμπεριφορά καθιστώντας την συγκεκριμένη διαταραχή σημαντικό παράγοντα
«διακινδύνευσης» για την υποτροπή συμπεριλαμβανομένης της εκ νέου εμπλοκής σε βίαιη
εγκληματική συμπεριφορά (Zara & Farrington, 2016: 232, 257∙ Jolliffe & Farrington, 2009∙
DeLisi, 2009∙ Tuvblad, Bezdjian, Raine & Baker, 2013). Αξίζει να σημειωθεί ότι έρευνες
έχουν καταδείξει ότι τα άτομα με χαρακτηριστικά ψυχοπαθητικής προσωπικότητας έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν υποτροπή σε αντίθεση με άτομα τα οποία δεν
παρουσιάζουν τέτοια χαρακτηριστικά (Hemphill, Hare & Wong, 1998). Το παραπάνω
συμπέρασμα φάνηκε να προκύπτει ακόμα και στην περίπτωση της υποτροπής που αφορά
σε βίαια εγκλήματα από νεαρούς παραβάτες (Langstrom & Grann, 2002).
Αναφορικά με την υποτροπή των δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων41 αξίζει να σημειωθεί
ότι η αντίληψη του κοινού παρουσιάζει τους παραβάτες αυτού του είδους ως έχοντες
αυξημένη πιθανότητα υποτροπής, ιδίως υποτροπής που αφορά σε σεξουαλικά εγκλήματα
(Zara & Farrington, 2016: 288). Σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία 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 & Van Marle, 2012∙ Chu & Thomas, 2010∙ Caldwell, 2010). Ωστόσο, η
ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερο σκεπτικισμό
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 στο σκοτεινό αριθμό αξίζει να σημειωθεί ότι στο πεδίο
διερεύνησης των σεξουαλικών εγκλημάτων το μέγεθός του είναι τόσο μεγάλο ώστε ο
40

Για την ψυχοπαθητική προσωπικότητα βλ. Hare, R.D. (1998), Hare, R.D., & Neumann C.S. (2008), Hare, R.D.,
& Neumann, C.S. (2010) και Cooke, D.J., & Michie, C. (2001). Για τη διαφοροποίηση των εννοιών της
αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας και της ψυχοπαθητικής προσωπικότητας καθώς και για τα
αντίστοιχα εργαλεία μέτρησής τους βλ. αναλυτικά Zara G., & Farrington D.P. (2016), ό.π., σελ.231 επ.
41

Για τα είδη των δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων βλ. αναλυτικά Zara G., & Farrington D.P. (2016), ό.π.,
σελ. 299 επ.
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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).
Ενδεικτικά θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί σε έρευνες όπως αυτή των Hanson και
Bussiere (1998) σύμφωνα με την οποία η πιθανότητα ένα άτομο να διαπράξει εκ νέου ένα
ποινικό αδίκημα σεξουαλικής φύσεως υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 13,4% εντός μιας
χρονικής περιόδου 4-5 ετών. Ωστόσο, στην περίπτωση των βιαστών το ποσοστό
υπολογίστηκε στο 18,9% ενώ στην περίπτωση των παιδόφιλων στο 12,7%. Όταν μετρήθηκε
η υποτροπή που αφορά στην τέλεση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος το ποσοστό
αυξήθηκε κατά μέσο όρο στο 36,3% (36,9% στην περίπτωση των παιδόφιλων και 46,2%
στην περίπτωση των βιαστών). Η πιθανότητα υποτροπής για τα βίαια ποινικά αδικήματα
μη σεξουαλικής φύσεως υπολογίστηκε κατά μέσο όρο στο 12,2%, ωστόσο, εντοπίστηκε
σημαντική διαφορά και πάλι ανάμεσα στην ομάδα των παιδόφιλων (9,9%) και των βιαστών
(22,1%). Οι Langan, Schmitt και Durose (2003) σε μια ευρείας κλίμακας έρευνα αναφέρουν
ότι με βάση 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, η υποτροπή που παρουσίασαν
διαπράττοντας εκ νέου αδίκημα σεξουαλικής φύσεως υπολογίστηκε, σύμφωνα με
δεδομένα που αντλήθηκαν από τα αρχεία της αστυνομίας, για μια «follow-up» περίοδο 3
ετών, σε ένα ποσοστό της τάξεως του 5,3% (517 από τους 9.691). 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).42
Ο συνολικός δείκτης υποτροπής για 262.420 αποφυλακισθέντες παραβάτες (μη
συμπεριλαμβανομένων των δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων) 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%).43 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 (Baldwin
42

Όταν 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.
43

Βλ. επίσης την έρευνα των Sample, L.L., & Bray T.M. (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.
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et al. 2010). Στη μετα-ανάλυση των Harris και Hanson (2004) διαπιστώθηκε ότι για μια
follow-up περίοδο 15 ετών οι παραβάτες που είχαν ήδη καταδικαστεί για την τέλεση
σεξουαλικού εγκλήματος παρουσίαζαν διπλάσιο δείκτη υποτροπής αναφορικά με την εκ
νέου τέλεση ενός τέτοιου εγκλήματος σε σύγκριση με τους παραβάτες εκείνους που
διέπρατταν αδίκημα σεξουαλικής φύσεως για πρώτη φορά (37% έναντι 19%). Για τις
«follow-up» περιόδους των 5, 10 και 15 ετών τα ποσοστά υποτροπής της παραβατικής
συμπεριφοράς που αφορούσε σε σεξουαλικά εγκλήματα ήταν 14%, 20% και 24%
αντίστοιχα. Σε έρευνα των Hood, Shute, Feilzer και Wilcox (2002) αναφέρεται ότι το
ποσοστό των παραβατών που καταδικάστηκαν εκ νέου για σεξουαλικό ποινικό αδίκημα σε
Αγγλία και Ουαλία ήταν χαμηλότερο από 10% ακόμα και για εκείνους τους παραβάτες οι
οποίοι μελετήθηκαν για χρονικό διάστημα 6 ετών. Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, θα πρέπει
να τονισθεί ότι η πιθανότητα υποτροπής στο πλαίσιο διερεύνησης των σεξουαλικών
εγκλημάτων εξαρτάται και από το είδος του παραβάτη. Για παράδειγμα στην έρευνα των
Harris και Hanson (2004) οι παιδόφιλοι με θύματα ανήλικους άρρενες παρουσίαζαν το
μεγαλύτερο δείκτη υποτροπής σχετικά με την εκ νέου τέλεση ενός σεξουαλικού
εγκλήματος (23% για μια «follow-up» περίοδο 5 ετών και 35% για μια «follow-up» περίοδο
15 ετών) σε σύγκριση με τους βιαστές (14% και 24% αντίστοιχα) και τους παιδόφιλους με
θύματα ανήλικα κορίτσια (9% και 16% αντίστοιχα).
Παράλληλα, σύμφωνα με πορίσματα ερευνών στο πεδίο μελέτης των εγκληματικών
σταδιοδρομιών ο παράγοντας της ηλικίας αναδεικνύεται σε βασικό προγνωστικό
παράγοντα της υποτροπής. Αναφορικά με τους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων έχει
διαπιστωθεί ότι η υποτροπή αυτού του είδους παρουσιάζει πτωτική πορεία με την πάροδο
του χρόνου όπως συμβαίνει και με άλλου είδους παραβατικές συμπεριφορές
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εμπεριέχουν το στοιχείο της βίας (Zara &
Farrington, 2016: 289∙ Hanson et al. 2003∙ Hirschi & Gottfredson 1983∙ Moffitt, 1993∙
Sampson & Laub, 2003).44 Ο Hanson (2005) μελέτησε για μια χρονική περίοδο 7 ετών μετά
την αποφυλάκισή τους 8 διαφορετικά δείγματα δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων από
τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τη Μ. Βρετανία καταλήγοντας στο
συμπέρασμα ότι ο μέσος δείκτης υποτροπής παρουσίαζε σταθερή πτώση με την πάροδο
της ηλικίας και ειδικότερα 14,8% για παραβάτες ηλικίας κάτω των 40 ετών, 8,8% για
παραβάτες ηλικίας 40 ετών, 7,5% για παραβάτες σε ηλικία 50 ετών και 2% για παραβάτες
ηλικίας 60 ετών και άνω.45Παράλληλα, έρευνες έχουν καταδείξει ότι η νεαρή ηλικία κατά
την αποφυλάκιση των δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων συνδέεται και με μεγαλύτερη
πιθανότητα υποτροπής τους (Barbaree, Langton, Blanchard & Cantor, 2009∙ Dickey,
Nussbaum, Chevolleau & Davidson, 2002). Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι αν και η υποτροπή
μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου υπάρχουν ορισμένες παραβατικές συμπεριφορές
44

Βλ. και την έρευνα του Howard, P. (2011). Αναφορικά με την καμπύλη που απεικονίζει τη σχέση ηλικίας –
εγκλήματος (age-crime curve) βλ. Farrington, D.P. (1986) και Zara, G., Farrington, D.P. (2016), ό.π., Sampson,
R.J., & Laub, J.H., 1993,2003, ό.π.
45

Βλ Zara G., Farrington D.P. (2016), ό.π. οι οποίοι παραπέμπουν και σε Thornton, D. (2006).
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σεξουαλικής φύσεως (λ.χ. παραφιλικές συμπεριφορές) οι οποίες φαίνεται να
παρουσιάζουν αυξημένη υποτροπή με την πάροδο της ηλικίας (Barbaree et al. 2009∙
Dickey et al. 2002).
Όπως αναφέρουν οι Craig, Browne, Stringer και Beech (2005) σχετικά με τους «στατικούς»
παράγοντες «διακινδύνευσης» για την εκ νέου τέλεση εγκλημάτων σεξουαλικής φύσεως τα
εμπειρικά δεδομένα καταδεικνύουν παράγοντες όπως το ιστορικό παραβατικής
συμπεριφοράς, το ιστορικό τέλεσης σεξουαλικών εγκλημάτων,46 τα χαρακτηριστικά
ψυχοπαθητικής προσωπικότητας,47 η ηλικία και η χρονική περίοδος εγκλεισμού σε
σωφρονιστικό κατάστημα, οι παραφιλίες και τα «παρεκκλίνοντα ενδιαφέροντα»
σεξουαλικής φύσεως (Craig, Browne & Stringer, 2003∙ Worling & Curwen, 2000∙ Hanson &
Bussiere, 1998∙ McGuire, 2000∙ Browne, Foreman & Middleton, 1998∙ Hanson & Harris,
1998). Αναφορικά με τους αντίστοιχους «δυναμικούς» παράγοντες «διακινδύνευσης»
επισημαίνουν τη σχέση ανάμεσα στην υποτροπή και την αδυναμία εύρεσης εργασίας, τη
χρήση ναρκωτικών ουσιών, τον «εγκληματικό τρόπο ζωής», τις αρνητικές επιρροές από το
κοινωνικό περιβάλλον και την παρορμητικότητα (χαμηλό επίπεδο αυτοελέγχου)(Craig et al.
2003∙ Hanson & Harris 2000∙ Serin, Mailloux & Malcolm, 2001).
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 περισσότεροι δράστες παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα για την
εκ νέου τέλεση ενός μη σεξουαλικού ποινικού αδικήματος παρά ενός αδικήματος
σεξουαλικής φύσεως (13,7% έναντι 36.2%).48 Στο πλαίσιο της ίδιας μετα-ανάλυσης
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»49 και ο

46

Ορισμένες έρευνες έχουν αναδείξει ως τον πιο ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για την εκ νέου τέλεση ενός
αδικήματος σεξουαλικής φύσεως τον αριθμό των σεξουαλικών εγκλημάτων που έχει διαπράξει ένα άτομο
στο παρελθόν υποστηρίζοντας ότι όσο περισσότερα τέτοια αδικήματα έχει διαπράξει ένα άτομο τόσο
μεγαλύτερη η πιθανότητα της υποτροπής του. Βλ. Harris, A.J.R., & Hanson, R.K. (2004).
47

Βλ. σχετικά Porter, S., Birt, A.R., & Boer, D.P. (2001) και Porter, S., Fairweather, D., Drugge, J., Herve, H., Birt,
A., & Boer D.P. (2000).
48

Το ποσοστό της υποτροπής που αφορούσε σε αδικήματα σεξουαλικής φύσεως ήταν 13,7%, το ποσοστό για
την υποτροπή που αφορούσε σε βίαια μη σεξουαλικής φύσεως αδικήματα ήταν 14,3%, το ποσοστό της
υποτροπής που αφορούσε σε βίαια εγκλήματα τόσο σεξουαλικής όσο και μη σεξουαλικής φύσεως ήταν
14,3%. Tέλος το ποσοστό της υποτροπής που αφορούσε σε όλων των ειδών τα ποινικά αδικήματα
υπολογίστηκε στο 36,2%.
49

Η 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, παραφιλίεςς κ.λ.π. Βλ. Hanson R.K., &
Morton-Bourgon K.E., 2005, ό.π., σελ. 1154. Βλ. επίσης, Hudson, S.M., & Ward T. (1997) και Marshall, W.L.
(1997).
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«αντικοινωνικός προσανατολισμός»50. 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 δράστες51.
Οι Hanson και Harris (1998) μελέτησαν 200 υπότροπους και 201 μη υπότροπους δράστες
σεξουαλικών εγκλημάτων κατηγοριοποιώντας τους σε βιαστές, παιδόφιλους με θύματα
ανήλικα αγόρια και παιδόφιλους με θύματα ανήλικα κορίτσια. Οι υπότροποι φάνηκε να
παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό σεξουαλική παρέκκλιση ενώ τα θύματά τους
παρουσίαζαν ποικιλομορφία αναφορικά με την ηλικία και το φύλο ενώ στην πλειονότητά
τους δεν γνωρίζονταν με το δράστη. Επίσης, παρουσίαζαν ιστορικό με αδικήματα
σεξουαλικής φύσεως κατά την ανηλικότητα, εμφάνιζαν σε μεγαλύτερο ποσοστό
παραφιλίες καθώς και έναν τρόπο ζωής με στοιχεία σεξουαλικής παρέκκλισης. Παράλληλα,
η χρήση ναρκωτικών ουσιών καθώς και η ύπαρξη ενός ασταθούς και αρνητικού κοινωνικού
περιβάλλοντος φάνηκε να εντοπίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στους υπότροπους. Τέλος,
οι υπότροποι φάνηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό να μην ανταποκρίνονται στην εφαρμογή
θεραπευτικών προγραμμάτων σε αντίθεση με τους μη υπότροπους.
Όσον αφορά στην υποτροπή των ανήλικων δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων, οι Zara και
Farrington (2016: 290) αναφέρουν ότι η ερευνητική εμπειρία έχει οδηγήσει στα εξής
πορίσματα: (α) οι ανήλικοι παραβάτες όταν διαπράττουν εκ νέου ένα ποινικό αδίκημα,
αυτό συμβαίνει κατά την ανηλικότητα και συνήθως δεν εμπίπτει στην κατηγορία των
σεξουαλικών εγκλημάτων, (β) όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία των ανήλικων υπότροπων
δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων συνιστούν μια μικρή ομάδα σε σύγκριση με τους
υπόλοιπους ανήλικους παραβάτες, (γ) οι ανήλικοι υπότροποι δράστες σεξουαλικών
εγκλημάτων οι οποίοι συνεχίζουν να διαπράττουν σεξουαλικά εγκλήματα κατά την
ενηλικότητα συνιστούν και αυτοί μια μειονότητα το μέγεθος της οποίας υπολογίζεται στο
5-10% και (δ) η πιθανότητα ενός ανήλικου δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων να
παρουσιάσει υποτροπή αυξάνεται όσο αυξάνεται και η «follow-up» χρονική περίοδος
(Burke, Loeber & Birhamer, 2002∙ Caldwell 2002,2010∙ Zimring, 2004∙ Lussier, Tzoumakis,
Cale & Amirault, 2010).52
50

Ο «αντικοινωνικός προσανατολισμός» (antisocial orientation/lifestyle instability) αναφέρεται στην
αντικοινωνική προσωπικότητα (αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας, χαρακτηριστικά
ψυχοπαθητικής προσωπικότητας), αντικοινωνικά χαρακτηριστικά (η 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) . Βλ.
Hanson, R.K., & Morton-Bourgon, K.E., 2005, ό.π., σελ. 1154 και Caspi, A., Moffitt, T.E., Silva, P.A., StouthamerLoeber, M., Krueger, R.F., & Schmutte P.S. (1994).
51

Βλ. Zara G., & Farington D.P. (2016), σελ. 291-292.

52

Βλ. επίσης για την υποτροπή ανήλικων δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων σε Αγγλία και Ουαλία και την
έρευνα των Hargreaves, C., & Francis, B. (2014) όπως παραπέμπεται σε Zara G. & Farrington D.P., (2016) σελ.
290 επ.
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Τέλος, οι Mann, Hanson και Thornton (2010) σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση αναφέρουν
τους εξής παράγοντες «διακινδύνευσης» για την υποτροπή των δραστών σεξουαλικών
εγκλημάτων: (α) εμμονή του ατόμου στη σεξουαλική δραστηριότητα, (β) σεξουαλική
προτίμηση για ανήλικα άτομα που βρίσκονται είτε στην προεφηβεία είτε στην εφηβεία, (γ)
προτίμηση στην άσκηση βίας κατά τη σεξουαλική δραστηριότητα, (δ) δύο ή περισσότερες
μορφές παραφιλίας, (ε) πεποιθήσεις οι οποίες νομιμοποιούν την παρεκκλίνουσα
σεξουαλική δραστηριότητα, (στ) συναισθηματική ικανοποίηση από τη σύναψη σχέσης με
ανήλικα άτομα, (ζ) απουσία συναισθηματικών σχέσεων με ενήλικες, (η) αστάθεια στον
τρόπο ζωής (χαμηλό επίπεδο αυτοελέγχου, χρόνια αστάθεια στην επαγγελματική
αποκατάσταση και στη διαμονή/κατοικία, έλλειψη ουσιαστικών καθημερινών
δραστηριοτήτων, ανεύθυνες αποφάσεις/επιλογές, περιορισμένοι και μη ρεαλιστικοί
μακροπρόθεσμοι στόχοι), (θ) δυσκολία στην εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στα
προβλήματα της καθημερινότητας, (ι) παραβίαση των κανόνων/νόμου, (κ) εχθρότητα προς
τους άλλους και (λ) ύπαρξη κοινωνικού δικτύου το οποίο ασκεί αρνητική επίδραση. Αξίζει
να σημειωθεί ότι ορισμένοι από τους παραπάνω παράγοντες έχει προκύψει ότι αποτελούν
παράγοντες «διακινδύνευσης» και για την εκδήλωση της παραβατικής συμπεριφοράς
γενικότερα (λ.χ. η παρορμητικότητα στον τρόπο ζωής, η αδυναμία επίλυσης των
προβλημάτων της καθημερινότητας, η εχθρότητα, οι ασταθείς σχέσεις).53
β.3) «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, De Ruiter &
Doreleijers, 2010∙ Glowacz & Born, 2015).54 Ορισμένοι δε «προστατευτικοί» παράγοντες
γίνονται αντιληπτοί ως η αρνητική έκφανση των αντίστοιχων παραγόντων
«διακινδύνευσης» ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση
ένας «προστατευτικός» παράγοντας μπορεί να συνυπάρχει και να αλληλεπιδρά με τον
αντίστοιχο παράγοντα «διακινδύνευσης» (De Vries Robbé, Mann, Maruna & Thornton,
2015).

53

Βλ. σχετικά και Hanson, R.K., & Morton-Bourgon K.E. (2004).

54

Η δράση του «προστατευτικού» παράγοντα μπορεί είτε να αμβλύνει την δράση ενός παράγοντα
«διακινδύνευσης» είτε να διακόψει τη δράση μιας αλυσίδας παραγόντων «διακινδύνευσης» ή να εμποδίσει
εντελώς την εμφάνιση της δράσης ενός παράγοντα «διακινδύνευσης».
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Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση στο πεδίο
μελέτης των «προστατευτικών» παραγόντων φαίνεται να αποτελεί σημαντική παράμετρο
στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υλοποίηση αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και
αντιμετώπισης της υποτροπής. Οι παράγοντες «διακινδύνευσης» αποτελούν ατομικά ή
κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης
προβληματικής συμπεριφοράς είτε πρόκειται για την έναρξη, είτε για τη «συνέχεια» είτε
για την κλιμάκωση μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό οι «προστατευτικοί»
παράγοντες συνδέονται με χαμηλή πιθανότητα να επέλθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα (Losel &
Farrington, 2012: s9∙ Glowacz & Born, 2015: 284-285∙ Luthar, 2006∙ Masten & Obradovic,
2006). Η πιθανότητα αυτή μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των «προστατευτικών»
παραγόντων που αλληλεπιδρούν. 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.λ.π.) και εξωγενείς
ή περιστασιακούς (οικογένεια, συνομήλικοι, σχολικό περιβάλλον, κοινότητα κ.λ.π)
(Garmezy, 1993∙ Noltemeyer & Bush, 2013). Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι «προστατευτικοί» παράγοντες που συνδέονται με τη μείωση της υποτροπής
εντοπίζονται στη βιβλιογραφία και ως παράγοντες σχετιζόμενοι με την αποχή55 από το
έγκλημα (desistance factors) (Kazemian, 2015). Οι «προστατευτικοί» παράγοντες που
συνδέονται με την αποχή56 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 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).

55

Τόσο οι θεωρητικοί όσο και οι «εργαλειακοί» ορισμοί για την αποχή διαφέρουν στο πλαίσιο των διαφόρων
ερευνών γεγονός που καθιστά δύσκολη τη σύγκριση των εμπειρικών δεδομένων. Η διαφορετικές
εννοιολογικές προσεγγίσεις για την αποχή από την εγκληματική δράση καθώς και ο διαφορετικός τρόπος
μέτρησης του φαινομένου δημιουργεί δυσχέρειες στην εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων. Βλ. Uggen,
C., Massoglia, M. (2003). και Laub, J.H., & Sampson R.J. (2001).
56

Σχετικά με το ζήτημα της διάκρισης ανάμεσα στη μόνιμη (permanent) και την προσωρινή (temporary)
αποχή από το έγκλημα βλ. Sampson, R.J., & Laub, J.H. (2003), Piquero, A. (2004) και Bushway, S.D., Brame, R.,
& Paternoster, R. (2004). Σχετικά με την έννοια της αποχής, τους «εργαλειακούς» ορισμούς και τον τρόπο
μέτρησης βλ. Sthouhamer-Loeber, M., Wei, E., Loeber, R., & Masten, A. (2004).
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Ο ρόλος των κοινωνικών δεσμών κατά τη διαδικασία προς την αποχή57 από το έγκλημα
καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός. Μάλιστα, η αποχή από το έγκλημα θα μπορούσε,
σύμφωνα με μια άποψη, να εννοηθεί ως μια σταδιακή διαδικασία κατά την οποία
αυξάνεται ο αριθμός των κοινωνικών δεσμών του ατόμου (Horney, Osgood & Marshall,
1995). Ειδικότερα, έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι η εύρεση εργασίας και η σταθερότητα
στην επαγγελματική αποκατάσταση ευνοούν την αποχή από το έγκλημα (Kazemian, 2015:
299∙ Giordano, Cernkovich & Rudolph, 2002∙ Uggen, 2000∙ Sampson & Laub, 1993, 2003).
Ωστόσο, ορισμένες έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είτε η ευεργετική
επίδραση της εργασίας αφορά σε ορισμένες ηλικιακές περιόδους (Kazemian, 2015: 299∙
Morizot & Le Blanc, 2007) είτε ότι η εργασία μολονότι δεν συνδέεται με χαμηλότερη
πιθανότητα εκ νέου εγκλεισμού ωστόσο συνδέεται με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά
το οποίο κάποιος απέχει από το έγκλημα μέχρι τον επόμενο εγκλεισμό (Kazemian,
2015:299∙ Tripodi, Kim & Bender, 2010) είτε ότι η εύρεση εργασίας δεν αποτελεί έναν
παράγοντα που σχετίζεται με την αποχή αλλά μια συνέπεια της απόφασης του ατόμου να
απέχει από το έγκλημα (selection effect) (Kazemian, 2015: 299∙ Skardhamar & Savolainen,
2014). Στην ίδια κατεύθυνση ο έγγαμος βίος φαίνεται να σχετίζεται σημαντικά με την
αποχή από το έγκλημα (Sampson & Laub 1993, 2003∙ Horney et al. 1995∙ Doherty &
Ensminger, 2013∙ Farrington & West, 1995). Οι Theobald και Farrington (2009) διαπίστωσαν
τη διαφοροποίηση της επίδρασης του έγγαμου βίου στην υποτροπή (σημαντική μείωση
στον αριθμό των εκ νέου ποινικών καταδικών) ανάλογα με την ηλικία κατά την οποία ένα
άτομο αποφασίζει να παντρευτεί. Οι Laub, Nagin και Sampson (1998) τόνισαν τόσο τη
σημασία του χρονικού σημείου κατά το οποίο κάποιος αποφασίζει να εμπλακεί στον
έγγαμο βίο όσο και της ποιότητας/σταθερότητας του έγγαμου βίου. Παράλληλα, κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι η επίδραση του γάμου στην πορεία της εγκληματικής δράσης ενός
ατόμου συνιστά μια σταδιακή διαδικασία ενώ οι Laub και Sampson (2003) απέρριψαν την
άποψη ότι η σχέση ανάμεσα στον έγγαμο βίο και την εγκληματική συμπεριφορά είναι
πλασματική και οφείλεται σε μια διαδικασία αυτο-επιλογής (τα άτομα που παρουσιάζουν
μεγαλύτερη πιθανότητα για αποχή από το έγκλημα παρουσιάζουν και μεγαλύτερη
πιθανότητα να παντρευτούν). Ο έγγαμος βίος φαίνεται να επιδρά στην υποτροπή
συμβάλλοντας στην αποχή από το έγκλημα κυρίως λόγω της επένδυσης χρόνου σε
διαφορετικές καθημερινές δραστηριότητες (οικογενειακές δραστηριότητες με τα παιδιά)
με αποτέλεσμα τη μείωση των συναναστροφών με άλλους παραβάτες (Warr, 1998) ενώ η
ύπαρξη συζύγου φαίνεται να αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα άσκησης άτυπου
57

Στο πλαίσιο αρκετών ερευνών έχει επισημανθεί η έννοια της αποχής ως μιας σταδιακής διαδικασίας και όχι
απλά ως ενός γεγονότος που λαμβάνει χώρα ξαφνικά και απότομα. Η έννοια της αποχής ως μιας σταδιακής
διαδικασίας έχει υιοθετηθεί κυρίως στο πλαίσιο μελέτης των εγκληματικών σταδιοδρομιών από τη σκοπιά
της Εξελικτικής Εγκληματολογίας. Η πρώτη απόπειρα ορισμού της αποχής ως διαδικασίας έλαβε χώρα από
τους Le Blanc και Frechette (1989) οι οποίοι υποστήριξαν ότι πριν τη διακοπή της εγκληματικής δράσης, η
δείκτης Λάμδα εμφανίζει πτώση, οι παραβάτες παρουσιάζουν μια αυξανόμενη τάση ειδίκευσης σε ορισμένη
παραβατική δραστηριότητα εμπλεκόμενοι όλο και περισσότερο σε μικρότερης βαρύτητας ποινικά αδικήματα
έως ότου επέλθει η κορύφωση της δράσης τους. Βλ. Le Blanc, M., & Frechette, M. (1989), Loeber, R., & Le
Blanc, M. (1990), Kazemian, L. (2015), Bottoms, A., Shapland, J., Costello, A., Holmes, D., & Muir, G. (2004),
Maruna, S. (2001) και Le Blanc, M. (1993).
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κοινωνικού ελέγχου (Laub & Sampson, 2003). Το είδος του συντρόφου που επιλέγεται
φαίνεται να επηρεάζει τη σχέση μεταξύ έγγαμου βίου και αποχής από τα έγκλημα στην
περίπτωση που ο σύντροφος παρουσιάζει παραβατική συμπεριφορά (Van Schellen,
Poortman & Nieuwbeerta, 2012).
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο μελέτης της αποχής από το έγκλημα
έχουν διερευνηθεί σε περιορισμένη ωστόσο έκταση, τόσο η συμβίωση όσο και η απόκτηση
της ιδιότητας του γονέα (Kazemian, 2015: 302∙ Savolainen, 2009∙ Kreager et al. 2010). Άλλοι
παράγοντες που έχουν συνδεθεί με τη αποχή από το έγκλημα είναι το είδος των φιλικών
συναναστροφών (Kazemian, 2015: 302∙ Warr, 1993∙ Wright & Cullen, 2004), η κατάταξη στο
στρατό (Sampson & Laub, 1993)58 αλλά και παράγοντες που σχετίζονται με αλλαγές στις
γνωστικές διεργασίες του ατόμου (συναισθήματα, σκέψεις, κίνητρα και στόχοι) (Kazemian,
2015:303∙ Giordano et al. 2002∙ Shover, 1996∙ Maruna, 2001).59 Συνοψίζοντας, οι
παράγοντες που σχετίζονται με την αποχή από το έγκλημα δύνανται να είναι είτε εξωγενείς
σχετιζόμενοι με τα «περιστατικά ζωής» (Sampson & Laub, 1993, 2003) είτε εγγενείς
σχετιζόμενοι με τον ανθρώπινο παράγοντα και το ψυχισμό του (Maruna, 2001).60 Οι
Giordano et al. (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»).61 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.
Οι περισσότερες έρευνες στο πεδίο μελέτης της υποτροπής φαίνεται να επικεντρώνονται
κυρίως στην εξέταση των παραγόντων «διακινδύνευσης» και λιγότερο στο ζήτημα των
«προστατευτικών» παραγόντων. Μάλιστα οι Lodewijks et al. (2010) αναφέρουν ότι η
μελέτη λ.χ. των «προστατευτικών» παραγόντων από την υποτροπή της βίαιης παραβατικής
συμπεριφοράς φαίνεται να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις στο πεδίο της
μελέτης και εφαρμογής εργαλείων για τη
λεγόμενη «αξιολόγηση/εκτίμηση της
διακινδύνευσης» (risk assessment) (Farrington, 2003, 2007). Οι ίδιοι μελέτησαν την
επίδραση των «προστατευτικών» παραγόντων από την υποτροπή σε βίαιη εγκληματική
58

Βλ. ωστόσο Craig, J., & Foster, H., (2013).

59

Βλ. την κριτική άποψη των Sampson και Laub επί του θέματος καθώς υποστήριζαν ότι η αποχή από το
έγκλημα δεν προϋποθέτει απαραίτητα μια αλλαγή στις γνωστικές διεργασίες του ατόμου.
60

Οι εγγενείς παράγοντες που αφορούν σε σκέψεις, συναισθήματα, κίνητρα κλπ σε αντίθεση με τους
εξωγενείς δεν έχουν διερευνηθεί σε εμπειρικό επίπεδο.
61

Για τα τρία διαφορετικά επεξηγηματικά μοντέλα σχετικά με την επίδραση των κοινωνικών και
υποκειμενικών/ατομικών παραγόντων στην αποχή από το έγκλημα βλ. LeBel, T.P., Burnett, R., Maruna, S., &
Bushway, S., (2008).
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δράση σε τρία δείγματα ανήλικων παραβατών οι οποίοι είχαν διαπράξει βίαια
εγκλήματα62 και οι οποίοι εμπλέκονταν σε διαφορετικά στάδια κατά την ποινική
διαδικασία: πριν την εκδίκαση της υπόθεσης, κατά τη φάση του λεγόμενου «residential
treatment» και κατόπιν της απόλυσης από σωφρονιστικό κατάστημα. Οι δύο τελευταίες
ομάδες εξετάσθηκαν για μια περίοδο περίπου 18 μηνών ενώ η ομάδα των παραβατών οι
οποίοι δεν είχαν υποβληθεί ακόμα σε ποινική δίκη εξετάσθηκαν για μια χρονική περίοδο
36 μηνών. Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας «προστατευτικοί» παράγοντες φάνηκε να
αμβλύνουν τη δράση παραγόντων «διακινδύνευσης» τόσο στους υψηλού (και στις τρεις
ομάδες) όσο και στους χαμηλού «ρίσκου» παραβάτες (στις δύο από τις τρεις ομάδες). Για
παράδειγμα, στην ομάδα των χαμηλού «ρίσκου» αποφυλακισμένων ανήλικων παραβατών
το ποσοστό της υποτροπής της βίαιης παραβατικής δράσης μειώθηκε από 38% στο 0%
λόγω της παρουσίας δύο ή περισσότερων «προστατευτικών» παραγόντων. Όπως
αναφέρουν οι ίδιοι η αλληλεπίδραση των παραγόντων «διακινδύνευσης» με τους
«προστατευτικούς» παράγοντες στην αποχή από το έγκλημα αποτελεί κοινό ερευνητικό
πόρισμα κυρίως σε έρευνες με δείγματα από το γενικό πληθυσμό και όχι σε κλινικά
δείγματα βίαιων εγκληματιών (McKnight & Loper, 2002∙ Resnick et al. 2004∙ StouthamerLoeber, Loeber, Wei, Farrington & Wikstrom, 2002∙ Stouthamer-Loeber, Wei, Loeber &
Masten, 2004∙ Youngblade, Theokas, Schulenberg, Curry, Huang & Novak, 2007). Στο
πλαίσιο της ίδιας έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι κοινωνικοί δεσμοί λ.χ. ο δεσμός με
«συμβατικούς» άλλους και η κοινωνική στήριξη αποτελούσαν σημαντικούς προγνωστικούς
παράγοντες για την αποχή από το έγκλημα και για τις τρεις ομάδες των ανήλικων
παραβατών. Τέλος, στην περίπτωση της ομάδας των αποφυλακισμένων διαπιστώθηκε
σημαντική σχέση ανάμεσα στη θετική στάση του ανήλικου παραβάτη απέναντι στο σχολείο
και την αποχή από το έγκλημα.
Οι de Vries Robbé, Mann, Maruna και Thornton (2015) επισημαίνουν την ανάγκη
ενσωμάτωσης των «προστατευτικών» παραγόντων στα διάφορα εργαλεία
αξιολόγησης/εκτίμησης της «διακινδύνευσης» για την υποτροπή εστιάζοντας το
ενδιαφέρον τους στα εργαλεία εκτίμησης της «διακινδύνευσης» για την υποτροπή που
αφορά σε εγκλήματα σεξουαλικής φύσεως.63 Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι προκειμένου να
ενσωματωθούν τέτοιου είδους παράγοντες στα εργαλεία αυτά θα πρέπει να προηγηθεί μια
διαδικασία η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: (α) τον εντοπισμό των
«προστατευτικών» παραγόντων μέσα από τη θεωρία, (β) τη διαμόρφωση θεωρητικών
μοντέλων επεξήγησης του τρόπου με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί δύνανται να μειώσουν
62

Στην κατηγορία των βίαιων ποινικών αδικημάτων περιλαμβάνονταν αδικήματα τα οποία εμπεριείχαν το
στοιχείο της βίας λ.χ. σωματικές βλάβες, ανθρωποκτονίες αλλά και σεξουαλικά εγκλήματα καθώς και
εγκλήματα τα οποία εμπεριείχαν το στοιχείο της απειλής με χρήση όπλου.
63

Σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο η επιστημονική γνώση αναφορικά με τους «προστατευτικούς»
παράγοντες που σχετίζονται με τη μείωση της υποτροπής που αφορά σε σεξουαλικά αδικήματα είναι πολύ
περιορισμένη. Βλ. De Vries Robbé M., Mann R.E., Maruna S., & Thornton D. (2015).
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τον κίνδυνο για την υποτροπή, (γ) τη διερεύνηση σε εμπειρικό επίπεδο και (δ) τη
διαμόρφωση και αξιολόγηση των αντίστοιχων εργαλείων για την εκτίμηση της δράσης των
«προστατευτικών» παραγόντων στην υποτροπή που αφορά σε σεξουαλικά εγκλήματα. Στο
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διερευνώνται παράγοντες κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί αλλά και
παράγοντες που σχετίζονται με την ψυχοσύνθεση, τη συμπεριφορά και τις διαπροσωπικές
σχέσεις του ατόμου. Άλλωστε, όπως αναφέρουν, «προστατευτικοί» παράγοντες οι οποίοι
σχετίζονται με την αποχή από το έγκλημα γενικά, θα μπορούσαν να παρουσιάζουν
παρόμοια επίδραση και στην περίπτωση της υποτροπής που αφορά σε σεξουαλικά
εγκλήματα, όπως λ.χ. η ηλικία, η σταθερή εργασία, ο έγγαμος βίος, η συναναστροφή με
«συμβατικούς» άλλους, η αποχή από το αλκοόλ, η απουσία στρες και η ψυχική υγεία, το
κίνητρο και η αποφασιστικότητα για την απεμπλοκή από την παραβατική συμπεριφορά, η
αισιοδοξία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων με νόμιμα μέσα κ.λ.π. (Sampson &
Laub, 2001∙ Burnett & Maruna, 2006∙ LeBel, Burnett, Maruna & Bushway, 2008∙ Maruna,
2001).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η περαιτέρω εμπειρική διερεύνηση του ρόλου των
«προστατευτικών» παραγόντων καθίσταται αναγκαία για τη διεύρυνση της επιστημονικής
γνώσης και τη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου της υποτροπής και κατ’ επέκταση για
την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπισή της. Άλλωστε, όπως έχει ήδη
επισημανθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «διακινδύνευσης» και των
«προστατευτικών» παραγόντων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως μια αναγκαία
παράμετρος στο πεδίο μελέτης της υποτροπής τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό
επίπεδο.
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ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
α) ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά την πρώτη φάση του Έργου διερευνήθηκε – μεταξύ άλλων
θεμάτων – κατά πόσο είναι εφικτό να αξιοποιηθούν τα στοιχεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ για τη
μελέτη του ποινικού παρελθόντος των ωφελούμενων αποφυλακισμένων. Για το σκοπό
αυτό μελετήθηκαν τα στοιχεία που τηρούνται στην ηλεκτρονική βάση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ με
βάση τα αποφυλακιστήρια που προσκόμισαν όσοι αποφυλακισμένοι προσήλθαν στο
φορέα κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2016. Εντούτοις, τα συγκεκριμένα έντυπα δεν
περιλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση αναλυτικές πληροφορίες για το ποινικό παρελθόν του
εκάστοτε αποφυλακισμένου. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχονταν πληροφορίες για
παραπάνω από μία ποινικές καταδίκες του ωφελούμενου. Εντούτοις, αναφερόταν μόνο ο
χρόνος εκδίκασης της υπόθεσης και όχι ο χρόνος τέλεσης της πράξης, ο οποίος και
αποτελεί ένα κρίσιμο μέγεθος για την ασφαλή διερεύνηση της υποτροπής. Στη βάση αυτή,
το ερευνητικό ενδιαφέρον εστίασε σε όσους ωφελούμενους διέθεταν στο ενεργητικό τους
τουλάχιστον δύο καταδικαστικές αποφάσεις με σκοπό να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά
του εν λόγω πληθυσμού (Ζαραφωνίτου et al. 2018).
Ειδικότερα, σχετικά με το ποινικό παρελθόν των εξεταζόμενων περιπτώσεων προέκυψε ότι
ένα ποσοστό της τάξεως του 27% και για τα δύο έτη64 παρουσίαζε τουλάχιστον δύο
καταδικαστικές αποφάσεις65. Όσον αφορά το ποινικό αδίκημα για το οποίο
καταδικάστηκαν οι εν λόγω ωφελούμενοι, 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, χρέη προς το
δημόσιο, αδικήματα κατά της περιουσίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Κατά τα λοιπά, διαπιστώθηκε η αριθμητική υπεροχή των αντρών (92% και 90%), ενώ η
συντριπτική πλειονότητα των σχετικών καταγραφών αφορούσε ημεδαπούς (78% και 63%
αντίστοιχα). H κατανομή του δείγματος κατά ομάδες ηλικιών κατέδειξε ότι οι παραγωγικές
ηλικίες των 30-59 ετών (76% και 88%) είχαν ισχυρό προβάδισμα καθώς και ότι μεγάλο
τμήμα των εν λόγω αποφυλακισμένων ανήκει στο ενεργό παραγωγικό δυναμικό των
ανδρών. Παράλληλα, η πλειονότητα ήταν άγαμοι (51% το 2014 και το 45% το 2016) και
64

Σε ποσοστό 58% για το έτος 2014 και 66% για το έτος 2016 είτε βρίσκονταν σε καθεστώς υποδικίας είτε
παρουσίαζαν μία καταδικαστική απόφαση ενώ σε ποσοστό 15% και 7% αντίστοιχα τα καταγεγραμμένα
στοιχεία ήταν ελλιπή.
65

Η πλειονότητα αυτών εμφανίζεται να διαθέτει δύο καταδικαστικές αποφάσεις (37% το 2014 και 34% το
2016), ενώ ακολουθούν οι περιπτώσεις όπου στο αποφυλακιστήριο αναγράφονται τρεις καταδικαστικές
αποφάσεις (19% το 2014 και 16% το 2016), τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις (10% το 2014 και 9% το
2016), πέντε καταδικαστικές αποφάσεις (10% το 2014 και 7% το 2016), 6 καταδικαστικές αποφάσεις (8% το
2014 και 3% το 2016) και 7 καταδικαστικές αποφάσεις (2% το 2014 και 3% το 2016). Τέλος, σε μία περίπτωση
αποφυλακιστηρίου αναγράφονταν 24 καταδικαστικές αποφάσεις για το έτος 2014 ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις διαπιστώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον 2 ή 3 ή 7 καταδικαστικών αποφάσεων αντίστοιχα αλλά δεν
κατέστη εφικτό να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός αυτών.
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χωρίς τέκνα (51% και 56%). Όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο, επρόκειτο κατά κύριο
λόγο για άτομα μέσης (με το ποσοστό να κυμαίνεται και στα δύο υπό εξέταση έτη στο 59%)
και βασικής εκπαίδευσης (17% και 19%), ενώ το ποσοστό των αναλφάβητων
παρουσιάστηκε μικρό και στα δύο υπό εξέταση έτη (6% και 3% αντίστοιχα). Η πλειονότητα
εργάζονταν κατά το χρονικό διάστημα πριν τον εγκλεισμό τους ως ιδιωτικοί υπαλληλοι
(53% και 55%) σε θέσεις χαμηλής ευθύνης, ενώ τα επαγγέλματα που ασκούσαν ήταν
κυρίως χειρωνακτικά. Επίσης, σε σημαντικό ποσοστό δηλώθηκε η άσκηση ελεύθερου
επαγγέλματος (18% και 19%) και 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% και 3%). Τέλος,
αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης, στην πλειονότητά τους τα άτομα του δείγματος
δηλώθηκαν ως φιλοξενούμενοι (49% και 31%) και άστεγοι (20% και 18%) ενώ σε χαμηλό
ποσοστό δηλώθηκε η ύπαρξη ιδιόκτητης κατοικίας (4% και 8%).
Βασικό συμπέρασμα της πρώτη φάσης του Έργου αποτέλεσε ότι η ΕΠΑΝΟΔΟΣ θα
μπορούσε να συμβάλει στη διερεύνηση της υποτροπής των αποφυλακισμένων μέσω της
τήρησης αναλυτικότερων και σαφέστερων στοιχείων αναφορικά με το ποινικό παρελθόν
των ωφελούμενων66. Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα για την 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
(Ζαραφωνίτου et al. 2018). Εν συνεχεία, κατά την πρώτη φάση του Έργου διαπιστώθηκε ότι
τα ποσοτικά δεδομένα είναι αναγκαίο να ενισχυθούν με τα συμπεράσματα ποιοτικής
έρευνας. Η τελευταία θα εστίαζε στη διερεύνηση της πορείας των δραστών αξιόποινων
πράξεων κατόπιν της αποφυλάκισής τους με απώτερο στόχο την ανάδειξη όσων
παραγόντων σχετίζονται με την πρόληψη της υποτροπής.
Με άλλα λόγια, κρίθηκε 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 κοινωνική πραγματικότητα της χώρας μας.
Τέτοια ερευνητικά δεδομένα είναι γενικότερα σε θέση να συμβάλλουν στην αξιολόγηση
των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ανάδειξη καλών πρακτικών, στις οποίες και θα
μπορέσουν να στηριχτούν οι μελλοντικές δράσεις του νομικού προσώπου και η
αντεγκληματική πολιτική ευρύτερα. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, κατά την πρώτη
φάση του Έργου έλαβε χώρα ο σχεδιασμός μιας ποιοτικής εμπειρικής έρευνας.

66

Για το λόγο αυτό, καταρτίστηκε από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας ένας κατάλογος ερωτημάτων
(φόρμα), ώστε να αξιοποιηθεί από τους επαγγελματίες που εργάζονται στον φορέα κατά τη λήψη του
ποινικού ιστορικού. Στο ίδιο πλαίσιο, προτάθηκε 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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β) ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο τη διερεύνηση της πρόληψης της υποτροπής και κατ’
επέκταση της διαδικασίας της κοινωνικής επανένταξης με βάση τη βιωμένη εμπειρία, την
ερμηνεία και τις αντιλήψεις ατόμων που έχουν βιώσει στην εμπειρία του εγκλεισμού σε
κατάστημα κράτησης (αποφυλακισμένων). Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν ορισμένα ειδικότερα
ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία είχαν ως στόχο να διευκολύνουν την επίτευξη του κύριου
ερευνητικού στόχου. Τα εν λόγω ερωτήματα είχαν ως ακολούθως:
•
•
•
•

Ποιοι είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη εγκληματικής δράσης
σύμφωνα με την βιωμένη εμπειρία και την ερμηνεία των αποφυλακισμένων;
Πως αξιολογείται η λειτουργία του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης
από τους αποφυλακισμένους;
Ποιοι είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με την υποτροπή (την εκ νέου τέλεση
αξιόποινων πράξεων κατόπιν της αποφυλάκισης του δράστη);
Ποιοι είναι οι παράγοντες που «θωρακίζουν» τον αποφυλακισμένο από την
υποτροπή και υποβοηθούν την κοινωνική του επανένταξη;

γ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Ως καταλληλότερο εργαλείο για την επίτευξη του ως άνω ερευνητικού στόχου επιλέχθηκε η
συνέντευξη ιστοριών ζωής. Η τελευταία στοχεύει στην παραγωγή ποιοτικών ερευνητικών
δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, το ερευνητικό υποκείμενο καλείται να εξιστορήσει, να
διηγηθεί, να αφηγηθεί και να ερμηνεύσει περιστατικά που συνέβησαν στη ζωή του και
καθόρισαν την πορεία του στο χρόνο (Παπαθανασόπουλος, 2010∙ Τσιώλης, 2006).
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, επιλέχθηκε η γραμμική αφήγηση (Τσιώλης, 2014:
213), εκκινώντας από την παιδική ηλικία του συνεντευξιαζόμενου και φτάνοντας στο
σήμερα. Για το σκοπό αυτό, διαμορφώθηκε ένας οδηγός συνέντευξης, ο οποίος βασίστηκε
στα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης που είχε προηγηθεί. Ο εν λόγω
οδηγός περιλάμβανε έξι βασικές θεματικές που θα ήταν ευκταίο να τεθούν προς συζήτηση
με τα ερευνητικά υποκείμενα και έναν ενδεικτικό κατάλογο ερωτήσεων. Ωστόσο, ήταν
σαφές ότι ο κατάλογος θα προσαρμοζόταν στην πορεία της κάθε συνέντευξης και στις
ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε συνεντευξιαζομένου, ενώ επιπλέον (διευκρινιστικά)
ερωτήματα θα προέκυπταν κατά την εξέλιξη της συνέντευξης.
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
1) Ατομικά χαρακτηριστικά
Φύλο
Ηλικία
Εθνικότητα
Χρόνια και καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα (για την περίπτωση των αλλοδαπών)
Οικογενειακή κατάσταση: α) Έγγαμος – Άγαμος β) Άτεκνος – Με τέκνα
Επαγγελματική κατάσταση
2) Η παιδική ηλικία: Οικογένεια, σχολείο και φιλικές συναναστροφές
Που γεννήθηκες και που έζησες τα παιδικά σου χρόνια;
Θα ήθελες να μας μιλήσεις για το οικογενειακό σου περιβάλλον;
Θα ήθελες να μας μιλήσεις για τα σχολικά χρόνια και τις παρέες σου κατά την περίοδο αυτή;
3) Η πρώτη αξιόποινη πράξη και η πρώτη εμπλοκή με το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης
Πότε θυμάσαι ότι τέλεσες κάποια πράξη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «αξιόποινη»
(δίχως να γίνει αντιληπτή από τις διωκτικές αρχές); Που θα απέδιδες την τέλεσή της;
Πότε ήταν η πρώτη φορά που είχες εμπλοκή με τις αρχές λόγω της τέλεσης μιας αξιόποινης
πράξης (ανεξάρτητα από το εάν ακολούθησε η έκδοση καταδικαστικής απόφασης);
Τι θυμάσαι από αυτή την εμπειρία και που θα απέδιδες την τέλεση της πράξης;
Ακολούθησε η τέλεση και άλλων αξιόποινων πράξεων μέχρι να συλληφθείς και να καταδικαστείς
σε εγκλεισμό σε κατάστημα κράτησης;
4) Ο πρώτος εγκλεισμός σε κατάστημα κράτησης: Βιωματική εικόνα και συνθήκες κράτησης
Πότε ήταν η πρώτη φορά που εισήχθης σε κατάστημα κράτησης και για ποιο λόγο;
Πώς θα περιέγραφες την εμπειρία του εγκλεισμού; Τι θυμάσαι από εκείνη την περίοδο;
Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τις πρώτες μέρες της κράτησης;
Πώς διαμορφώθηκε το πρόγραμμά σου μέσα στη φυλακή την επόμενη περίοδο (π.χ. συμμετοχή
σε δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα κτλ.);
Εξέτισες ολόκληρη την ποινή στο ίδιο κατάστημα ή υποβλήθηκες σε μεταγωγή; Αν ναι, πόσο
άλλαξε η ζωή σου στην καινούργια φυλακή;
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Κατά το χρόνο της κράτησης σου, είχε τύχει να υποβληθείς σε πειθαρχική ποινή; Πότε
αποφυλακίστηκες και για ποιο λόγο;
5) H περίοδος κατόπιν της πρώτης αποφυλάκισης και η διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης
(διερεύνηση τυχόν υποτροπής)
Ποια ήταν τα συναισθήματά σου όταν έλαβες το αποφυλακιστήριο; Ποιες σκέψεις σου περνούσαν
από το μυαλό όταν έφευγες από τη φυλακή;
Πώς ήταν οι πρώτες μέρες εκτός φυλακής; Ποιες ήταν οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι ανάγκες
σου εκείνη την περίοδο;
Πώς κάλυψες τις ανάγκες σου σε στέγη, διατροφή, εύρεση εργασίας; Ποια ήταν η στάση του
οικογενειακού / φιλικού σου περιβάλλοντος απέναντί σου κατόπιν της αποφυλάκισής σου;
Από τη στιγμή της (πρώτης) σου αποφυλάκισης, τέλεσες ξανά κάποια αξιόποινη πράξη; Εάν ναι,
έγινε αντιληπτή από τις διωκτικές αρχές;
Εάν ναι, που αποδίδεις σήμερα το γεγονός ότι κατόπιν της αποφυλάκισής σου τέλεσες μια νέα
αξιόποινη πράξη;
Εάν όχι, που αποδίδεις σήμερα το γεγονός ότι κατόπιν της αποφυλάκισής δεν τέλεσες μια νέα
αξιόποινη πράξη;
[Σε περίπτωση που η νέα αξιόποινη πράξη οδήγησε εκ νέου σε εγκλεισμό, επαναλαμβάνονται
προσαρμοσμένα τα ερωτήματα των ενοτήτων 4 και 5]
6) Αξιολόγηση του ποινικού συστήματος, των υπηρεσιών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και νοηματοδότηση της
κοινωνικής επανένταξης
Πότε αποφάσισες ότι επιθυμείς να απευθυνθείς στην ΕΠΑΝΟΔΟ και για ποιο λόγο; Ποιες ήταν οι
αρχικές σου προσδοκίες και ανάγκες;
Ποιες από τις υπηρεσίες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ έχουν συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών σου και τι θα
είχες να προτείνεις για τη βελτίωση / ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών;
Με βάση τη βιωματική σου εικόνα, πώς αξιολογείς τη λειτουργία του ποινικού συστήματος στη
χώρα μας (αστυνομία, εισαγγελίες και δικαστήρια);
Με βάση τη βιωματική σου εικόνα, ποιος θα έλεγες ότι είναι ο σκοπός της φυλάκισης; Για ποιο
λόγο υπάρχει η φυλακή στη σημερινή κοινωνία;
Με βάση την εμπειρία σου και τον τρόπο σκέψης σου, τι σημαίνει για σένα ο όρος «κοινωνική
επανένταξη»;
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δ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Σε μια πρώτη φάση, αναζητήθηκαν άτομα που θα μπορούσαν να λάβουν μέρος στην
εμπειρική έρευνα με βάση το πληροφοριακό σύστημα καταγραφής των ωφελούμενων της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Στη συγκεκριμένη βάση περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως τα ατομικά
στοιχεία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το εργασιακό υπόβαθρο, το ποινικό ιστορικό και οι
τρέχουσες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε από
πιστοποιημένο στέλεχος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ στη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος.
Το πεδίο της αναζήτησης περιορίστηκε στην ενότητα του ποινικού ιστορικού. Το αρχικό
κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή υποψήφιων συμμετεχόντων ήταν η ύπαρξη
δεύτερου αποφυλακιστηρίου. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιλέχθηκαν άτομα που είτε έχουν
επισκεφτεί στο παρελθόν το φορέα και έχουν επανέλθει με νέο αποφυλακιστήριο είτε
έχουν προσέλθει για πρώτη φορά στην ΕΠΑΝΟΔΟ και έχουν δηλώσει ότι έχουν δύο
αποφυλακιστήρια.
Στη συνέχεια, αναζητήθηκαν υποψήφιοι συμμετέχοντες με βάση το ημερολόγιο που
τηρείται από τον φορέα, σε έντυπη μορφή, για τον προγραμματισμό των συναντήσεων των
ωφελούμενων με τους επαγγελματίες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Σε αυτή τη φάση, η επιλογή των
συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε με κριτήριο την παρακολούθηση συνεδριών κατά τη
διάρκεια του 2018 και την καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η επιλογή του τρέχοντος
έτους έγινε για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα στον εντοπισμό των ωφελούμενων
καθώς ο φορέας από την εμπειρία του έχει διαπιστώσει ότι ο ειδικός πληθυσμός που
εξυπηρετεί, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει, αλλάζει συχνά αριθμό
τηλεφώνου. Το δεύτερο κριτήριο τέθηκε καθώς η αφηγηματική ικανότητα του ερευνητικού
υποκειμένου διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ποιοτική έρευνα. Για τη διασφάλιση του
απαιτούμενου επιπέδου άνεσης στην προφορική επικοινωνία πραγματοποιήθηκαν κλήσεις
μόνο σε Έλληνες ωφελούμενους και αλλοδαπούς που ομιλούν ικανοποιητικά την ελληνική
γλώσσα.
Εν συνεχεία, με βάση τα αρχεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ εντοπίστηκαν ωφελούμενοι που έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς εξειδικευμένα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης που έχει
πραγματοποιήσει ο φορέας ή παρακολουθούν συστηματικά τις δραστηριότητες του
(συνεδρίες συμβουλευτικής, εργαστήρια). Στη φάση αυτή συμπεριλήφθηκαν επίσης
φιλοξενούμενοι του Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.
Επιπρόσθετα, τα στελέχη συμβουλευτικής της ΕΠΑΝΟΔΟΥ (ψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί, επαγγελματικοί σύμβουλοι και νομικοί) ενημερώθηκαν από την ερευνητική
ομάδα για το αντικείμενο της έρευνας προκειμένου να παραπέμψουν περιπτώσεις στις
οποίες έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη πιθανής υποτροπής και είναι παράλληλα σε θέση να
επικοινωνήσουν με άνεση στην ελληνική γλώσσα. Από τον κύκλο των ωφελούμενων
επιλέχθηκαν επίσης άτομα που δεν είχαν τελέσει νέα αξιόποινη πράξη κατόπιν της
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απόλυσής τους από κατάστημα κράτησης, προκειμένου να διερευνηθούν οι παράγοντες
που συνέβαλαν στη μη υποτροπή τους.
Με την ολοκλήρωση της κάθε φάσης αναζήτησης καταρτίστηκαν κατάλογοι με τα ατομικά
στοιχεία των υποψήφιων συμμετεχόντων. Οι τελευταίοι παραδόθηκαν σε στελέχη της
ΕΠΑΝΟΔΟΥ, οι οποίοι και πραγματοποίησαν τηλεφωνικές κλήσεις προς τους υποψήφιους
συνεντευξιαζόμενους. Η τηλεφωνική επικοινωνία ξεκινούσε με ενημέρωση των
υποψήφιων συμμετεχόντων σχετικά με το αντικείμενο, τους σκοπούς διεξαγωγής της
έρευνας και την ακολουθούμενη μεθοδολογία για την παραγωγή των δεδομένων.
Λόγω της δυσκολίας που υπήρξε στον εντοπισμό (υπότροπων) γυναικών στους φορείς
παροχής μετασωφρονιστικής μέριμνας, αποφασίστηκε η διεξαγωγή συνεντεύξεων με
κρατούμενες του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών στον Ελεώνα της Θήβας. Κατά τη
διάρκεια παράλληλης έρευνας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ στο εν λόγω κατάστημα67 αναγνωρίστηκαν
τέσσερις υπότροπες, οι οποίες ενημερώθηκαν για τη χρήση του υλικού για άλλους
ερευνητικούς σκοπούς και δέχτηκαν να απαντήσουν σε επιπρόσθετες ερωτήσεις.
Παράλληλα με την προσέλκυση συμμετεχόντων από την ΕΠΑΝΟΔΟ, αποφασίστηκε επίσης
η αναζήτηση υποψηφίων από άλλο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε αποφυλακισθέντες. Ο
νέος φορέας εντάχθηκε με το σκεπτικό ότι θα αυξήσει τον πλούτο της συλλεγόμενης
πληροφορίας καθώς θεωρήθηκε ότι μπορεί να εξυπηρετεί και αποφυλακισθέντες που δεν
έχουν απευθυνθεί στην ΕΠΑΝΟΔΟ. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ο Σύλλογος
Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ». Για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Σύλλογο από τους ερευνητές.
Ακολουθώντας την ως άνω πολυφασική διαδικασία, πραγματοποιήθηκαν συνολικά
συνεντεύξεις με σαράντα άτομα (36 εκτός φυλακής και 4 εντός της Γυναικείας Φυλακής της
Θήβας), τα οποία – αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη στοχοθεσία και το περιεχόμενο
του εγχειρήματος – συμφώνησαν να παράσχουν συνέντευξη και την ηχογράφησή της,
παρέχοντας για το σκοπό αυτό την ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους. Μόλις ολοκληρώθηκαν
οι συνεντεύξεις, η ερευνητική ομάδα προέβη σε μια πρώτη αξιολόγηση του παραχθέντος
ερευνητικού υλικού. Σε αυτό το σημείο διαπιστώθηκε η εξάντληση των δυνατοτήτων
προσέγγισης άλλων αποφυλακισμένων. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η μη συνέχιση της
διαδικασίας και έναρξη της απομαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, κατά την υλοποίηση αλλά και μετά την
ολοκλήρωση της έρευνας τηρήθηκαν σχολαστικά οι βασικές αρχές δεοντολογίας που θα

67

Πρόκειται, ειδικότερα, για την έρευνα με θέμα: «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων
για την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και
αποφυλακισμένων γυναικών», που υλοποιήθηκε από την ΕΠΑΝΟΔΟ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).
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πρέπει να διέπουν την εγκληματολογική έρευνα (Σπινέλλη & Κρανιδιώτη, 2009: 549 επ.).
Πιο συγκεκριμένα:
•

Διαμορφώθηκε ένα έντυπο συγκατάθεσης του συνεντευξιαζόμενου για συμμετοχή
στην έρευνα καθώς και για την παροχή συναίνεσης στη μαγνητοφώνηση της
συνέντευξης,

•

Η διαδικασία λήψης της συγκατάθεσης περιλάμβανε ενημέρωση αναφορικά με το
αντικείμενο και τους σκοπούς της έρευνας καθώς και για τον τρόπο που θα
διεξαχθεί η συνέντευξη. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες πληροφορούνταν για
τον εθελοντικό χαρακτήρα κατά συνέντευξης και για τη δυνατότητά κατά να
διακόψουν ανά πάσα στιγμή τη συνέντευξη ή να μην απαντήσουν σε συγκεκριμένα
ερωτήματα,

•

Δόθηκαν οι απαραίτητες εγγυήσεις σχετικά με την τήρηση του απορρήτου και για
τους τρόπους αξιοποίησης του υλικού,

•

Οι συνεντευκτές έδειξαν εγκαρδιότητα και αυθεντικό ενδιαφέρον για την κάθε
ατομική ιστορία ζωής και σεβασμό απέναντι σε κάθε συμμετέχοντα,

•

Τηρήθηκαν τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την
αποθήκευση και τη δημοσίευση των παραχθέντων δεδομένων.

ε) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διεξαγωγή και η μετέπειτα απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων οδήγησε στην
παραγωγή ενός πλούσιου ερευνητικού υλικού, έκτασης περίπου 120.000 λέξεων. Κατ’ αυτό
τον τρόπο, διαμορφώθηκε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία είχαν πρόσβαση
αποκλειστικά τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Σε ένα πρώτο επίπεδο, εξαιρέθηκαν από τη
βάση όσα δεδομένα δεν σχετίζονταν με τα ερευνητικά ερωτήματα και όσα θα μπορούσαν
να αποκαλύψουν την ταυτότητα των συμμετεχόντων ή άλλων προσώπων. Στη συνέχεια,
επιχειρήθηκε μια αρχική ταξινόμηση των δεδομένων με βάση τις ακόλουθες θεματικές:
•

Στοιχεία σχετικά με την παιδική ηλικία των συμμετεχόντων, όπως επίσης την πρώτη
τους εμπλοκή με την παραβατικότητα και τους φορείς του ποινικού συστήματος,

•

Η βιωματική εικόνα των συμμετεχόντων αναφορικά με τη λειτουργία του ποινικού
συστήματος και το ρόλο της φυλακής στις σύγχρονες κοινωνίες με κύρια έμφαση
στο κατά πόσο η εν λόγω ποινική πρακτική (η φυλάκιση) συμβάλλει στην πρόληψη
της υποτροπής,
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•

Οι παράγοντες (ατομικά χαρακτηριστικά και περιστάσεις) που δύνανται να
αξιολογηθούν ότι συνέβαλαν στην υποτροπή (παράγοντες διακινδύνευσης) όσων
συμμετεχόντων δήλωσαν ότι είχαν τελέσει νέες αξιόποινες πράξεις κατόπιν την
πρώτης εμπλοκής τους με το ποινικό σύστημα (22 ως προς τον αριθμό).

•

Οι παράγοντες που υποδεικνύονται από τους συμμετέχοντες ότι «θωρακίζουν»
τους αποφυλακιζομένους από την περαιτέρω εμπλοκή τους στο έγκλημα
(προστατευτικοί παράγοντες ως προς την πρόληψη της υποτροπής) και ευνοούν τη
διαδικασία της κοινωνικής τους επανένταξης.

Το κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας ανέλαβε την ανάλυση των δεδομένων που
περιλαμβάνονταν σε μια από τις παραπάνω ενότητες της βάσης. Σε αυτό το πλαίσιο,
επιλέχθηκε η θεματική ανάλυση (Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 115 επ.). Πιο συγκεκριμένα, σε
κάθε χωρίο του κειμένου των συνεντεύξεων δόθηκε ένας αντιπροσωπευτικός κωδικός. Ο
κωδικός αυτός μπορούσε να είναι αμιγώς περιγραφικός (να συνοψίζει το περιεχόμενο του
συγκεκριμένου χωρίου) ή να έχει αναφορές στο θεωρητικό πλαίσιο, η επισκόπηση του
οποίου είχε προηγηθεί. Εν συνεχεία, επιχειρήθηκε η ομαδοποίηση των εν λόγω κωδικών με
γνώμονα τη συνάφειά τους και κατ’ επέκταση η διαμόρφωση θεματικών ενοτήτων. Στο
καταληκτικό στάδιο επιχειρήθηκε η σύνδεση των αναδυόμενων θεμάτων – μέσα από τα
παραχθέντα εμπειρικά δεδομένα – με τα πορίσματα προγενέστερων εμπειρικών ερευνών
και θεωρίες σχετικά με την ερμηνεία του εγκλήματος και της υποτροπής.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
α) ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Στην ποιοτική εμπειρική έρευνα συμμετείχαν 31 άνδρες και 9 γυναίκες. Οι 9 συμμετέχοντες
είχαν καταγωγή από κράτος της αλλοδαπής, ενώ οι υπόλοιποι κατάγονταν από την Ελλάδα.
Στην ηλικιακή κατηγορία των 20 έως 40 ετών ανήκαν οι δέκα συμμετέχοντες, ενώ οι
υπόλοιποι ήταν άνω των 41 ετών. Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, οι 15 εξ
αυτών δήλωσαν άγαμοι, 8 άτομα δήλωσαν ότι είναι έγγαμοι, 2 άτομα ότι βρίσκονται στην
κατάσταση της χηρείας και 11 άτομα δήλωσαν ότι είναι διαζευγμένοι. Οι υπόλοιποι
δήλωσαν ότι διαβιώνουν σε συντροφική σχέση. Επιπλέον στοιχεία παρατίθενται στους
ακόλουθους πίνακες:
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
20-30
31-40
2
8

41-50
11

51+
19

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ
Κατά τον παρόντα χρόνο
Απόφοιτος ΑΕΙ /ΤΕΙ

5

Φοιτητής/ρια

2

Μεταλυκειακή Εκπαίδευση

5

Απόφοιτος Λυκείου

7

Απόφοιτος Γυμνασίου

6

Απόφοιτος Δημοτικού

3

Μαθητής/ρια

2

Καμία σχολική μόρφωση

2

Ελλιπής φοίτηση στο Λύκειο

1

Ελλιπής φοίτηση στο Γυμνάσιο

4

Ελλιπής φοίτηση σε Δημοτικό

3

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ
Δημόσιος υπάλληλος

1

Ιδιωτικός υπάλληλος
Ελεύθερος επαγγελματίας/
Επιχειρηματίας

14

Άνεργος

18

1

Μαθητής/ρια

0

Φοιτητής/φοιτήτρια

1

Συνταξιούχος

1

Δεν εργάζονται/Κρατούμενες

4
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β) ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΕΛΛΗ ΑΝΙΤΣΗ
β.1) Εισαγωγή
Από τη νοηματική ανάλυση των περιγραφών των αποφυλακισθέντων εξάγονται 12 κύριες
κατηγορίες και 18 υπο - κατηγορίες. Οι κύριες κατηγορίες αναλύονται στην κακή
οικονομική κατάσταση, στην εργασία κατά την ανηλικότητα, στο σχολείο, στην
κακοποίηση, στον εθισμό των γονέων, στις σχέσεις με τους γονείς, στις σχέσεις μεταξύ των
γονέων, στο ελλιπές υποστηρικτικό δίκτυο της οικογένειας, στο ίδρυμα και τις ανάδοχες
οικογένειες, στις συναναστροφές και τις παρέες συνομηλίκων, στην χρήση ουσιών και στο
γάμο κατά την ανηλικότητα. Όλες οι θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες συστήνονται
από το κοινό νοηματικό περιεχόμενο που εντοπίζεται στα σχόλια των ερωτώμενων. Για την
καλύτερη κατανόηση της κάθε κατηγορίας τα σχόλια των ερωτώμενων, στα οποία
ενυπάρχει και ο πλούτος της πληροφορίας, μεταφέρονται αυτούσια. Σε όλες τις
περιπτώσεις τα ευρήματα σχολιάζονται υπό το πρίσμα των θεωρητικών προσεγγίσεων και
των εμπειρικών δεδομένων.
β.2) Κακή οικονομική κατάσταση
Η κατηγορία «κακή οικονομική κατάσταση» διαμορφώνεται από αναφορές 19
συμμετεχόντων που περιγράφουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες κατά την παιδική ηλικία.
Από τους 19 συμμετέχοντες οι 11 περιγράφουν έναρξη της παραβατικής δραστηριότητας
(συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ουσιών) κατά την ανηλικότητα και οι υπόλοιποι κατά
την ενηλικότητα. Οι συνοδευόμενες στερήσεις σε άλλες περιπτώσεις περιγράφονται με
μεγαλύτερη έμφαση και αφορούν ακόμη και σε βασικά αγαθά, ενώ σε άλλες γίνονται
αντιληπτές ως «φυσιολογικές», απότοκες της «φτώχιας της οικογένειας». Η κακή
οικονομική κατάσταση συνδέεται με τις χαμηλές εργασιακές απολαβές των γονέων, με την
ανατροφή από τρίτο πρόσωπο και τη μη καταβολή της διατροφής από το γονέα, με την
εγκατάλειψη από τους γονείς και με τις συνθήκες στέρησης που επικρατούν στο ίδρυμα.
Ενδεικτικές είναι οι περιγραφές συμμετεχόντων:
«Φτωχά, σχολείο δεν πήγα πολύ. Ίδρυμα, ορφανοτροφείο. Οι γονείς με είχαν
αφήσει και με πήραν μετά από δυο-τρια χρόνια […] έλλειψη φαγητού και πάμε
λέγοντας.»
«Θυμάμαι ότι υπήρχε … ήταν λίγο μετά τον εμφύλιο… μεγάλη φτώχεια. Και η
περιοχή που μείναμε ήταν κόσμος φτωχός, άνθρωποι που είχαν έρθει από τη
Σμύρνη […] από αγροτικές περιοχές, σιγά-σιγά γέμιζε η Αθήνα. Το 7-νομά σε ένα
δωμά… το έχω βιώσει, μέχρι και στο πατάρι υπήρχε στρώμα για να κοιμάται
κάποιος. Μέναμε δυο τρεις οικογένειες μαζί […]»
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«Οι γονείς μου δεν είχαν λεφτά… φτωχοί και αγράμματοι άνθρωποι… τι να σου
κάνουν και αυτοί με τόσα παιδιά»
Αν και η κακή οικονομική κατάσταση δεν προκαλεί την παραβατικότητα δημιουργεί
ωστόσο ένα πλαίσιο στέρησης και πνευματικής και ηθικής μόρφωσης που ευνοεί τη μη
ανάπτυξη αναστολών (Niceforo, 1905 στο Φαρσεδάκης, 2005). Η έμμεση επίδραση της
ατομικής οικονομικής κατάστασης έχει καταδειχτεί από την έρευνα των Glueck (Glueck,
1950 στο Ζαραφωνίτου, 2004). Οι Glueck χρησιμοποίησαν ως δείκτη της οικονομικής
κατάστασης της οικογένειας τον βαθμό εξάρτησης από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σύμφωνα
με τις παρατηρήσεις τους οι οικονομικά εξαρτημένες οικογένειες συγκεντρώνουν τον
μεγαλύτερο αριθμό παραβατών. Κατά τα πορίσματα της έρευνας οι συνθήκες οικονομικής
ανέχειας συνιστούν ένα πλαίσιο ανασφάλειας που ασκεί επίδραση στον ψυχισμό του
παιδιού και κατ’ επέκταση στη συμπεριφορά του. Το κλίμα αβεβαιότητας που
καλλιεργείται με τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα προσαρμογής
(Γαρδίκας, 1968 στο Φαρσεδάκης, 2005).
Μεταγενέστερη μακρόχρονη έρευνα των West και Farrington (Cambridge Study in
Delinquent Development, 1973 στο Ζαραφωνίτου, 2004) διαπίστωσε επίσης υψηλά
ποσοστά εμπλοκής στην εγκληματικότητα στις περιπτώσεις νεαρών αγοριών που
προέρχονται από φτωχές οικογένειες. Τα ποσοστά εμπλοκής ήταν πολύ μικρότερα για τις
περιπτώσεις νέων από οικογένειες με οικονομική επάρκεια και εισοδηματικά άνετες
οικογένειες. Προέκυψε έτσι ένας θετικός συσχετισμός μεταξύ της οικονομικής κατάστασης
και της εμπλοκής στην εγκληματικότητα, με τους νεαρούς που έχουν χαμηλότερο
οικογενειακό εισόδημα να χαρακτηρίζονται ως περισσότερο τρωτοί απέναντι στην
εγκληματικότητα. Η επίδραση της οικονομικής κατάστασης συσχετίστηκε ωστόσο και με
την επίδραση άλλων παραγόντων όπως η πολυμελής οικογένεια, η εγκληματικότητα
γονέων, οι ασθενείς οικογενειακές σχέσεις και ο χαμηλός δείκτης ευφυίας.
Η σύνδεση της κακής οικονομικής κατάστασης με την παραβατικότητα εμφανίζεται μέσα
από τη σχέση της παραβατικότητας με το χαμηλό κοινωνικό status. Στην προαναφερθείσα
μελέτη του Cambridge Study in Delinquent Development αξιολογήθηκαν πολυάριθμοι
δείκτες αναφορικά με το κοινωνικο-οικονομικό status των αγοριών κατά την παιδική και
εφηβική ηλικία αλλά και κατά την ενηλικότητα (Farrington, Loeber & Ttofi, 2012). Σύμφωνα
με τα ευρήματα για την παιδική ηλικία, η χαμηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της
οικογένειας κατά την ηλικία 8 έως 10 ετών αποτελεί σημαντικό δείκτη για τη μετέπειτα
αυτό-αναφερόμενη αλλά όχι καταγεγραμμένη εγκληματικότητα. Το χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα και οι ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης αποτελούν δείκτες τόσο για την
καταγεγραμμένη όσο και για την αυτό-αναφερόμενη εγκληματικότητα.
Για να αξιολογήσουν την επίδραση του κοινωνικοοικονομικού status στην παραβατικότητα
οι Larzerele και Paterson (1990) ανέλυσαν τα δεδομένα της μακρόχρονης έρευνας Oregon
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Youth Study. Δείκτες για το κοινωνικοοικονομικό status αποτέλεσαν το μορφωτικό επίπεδο
και η εργασία των γονέων. Διερευνώντας επίσης την παράμετρο των γονεϊκών δεξιοτήτων,
αναφορικά με δυο άξονες την επιτήρηση και την πειθαρχία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι
η επίδραση του κοινωνικοοικονομικού status στην παραβατικότητα εξαρτάται σε
σημαντικό βαθμό από τις γονεϊκές αυτές δεξιότητες.
Στην ίδια κατεύθυνση οι Fergusson, Swain-Campbell & Horwood (2004) ανέλυσαν τα
δεδομένα της έρευνας Christchurch Health and Development Study στη Νέα Ζηλανδία.
Σύμφωνα με τα ευρήματά τους η μειονεκτική κοινωνικο-οικονομική θέση κατά την παιδική
ηλικία συνδέεται με αυξημένο βαθμό αυτό- αναφερόμενης εγκληματικότητας και
καταγεγραμμένων καταδικαστικών αποφάσεων. Ωστόσο, κατά τη σύνδεση αυτή
διαμεσολαβούν παράγοντες που σχετίζονται με το ίδιο το άτομο, το σχολείο και τις
συναναστροφές.
Οι Wikstrom & Loeber (1993, 2000) κατόπιν ανάλυσης των δεδομένων της μακρόχρονης
έρευνας Pittsburg Youth Study για το ρόλο της υποβαθμισμένης περιοχής επισημαίνουν ότι
(Stouthamer-Loeber et al., 2002): (α) οι έφηβοι που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές
έχουν την τάση να παραβατούν συχνότερα σε σχέση με τους εφήβους που ζουν σε άλλες
περιοχές ενώ βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να εμπλακούν σε σοβαρή
παραβατικότητα, (β) η επίδραση της υποβάθμισης της περιοχής τείνει να είναι μεγαλύτερη
στους εφήβους που συγκεντρώνουν λιγότερους παράγοντες διακινδύνευσης σε σύγκριση
με τους εφήβους που συγκεντρώνουν περισσότερους παράγοντες. Στα αγόρια, που
συγκεντρώνουν αυξημένους παράγοντες, διαπιστώνονται όμοια επίπεδα παραβατικότητας
ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας. Επίσης αναλύοντας τα δεδομένα της έρευνας Pittsburg
Youth Study οι Stouthamer-Loeber et. al. (2002) επιβεβαιώνουν την συγκέντρωση της
σοβαρής παραβατικότητας σε περιοχές χαμηλού κοινωνικοοικονομικό status. Περίπου το
70% των δεκαεννιάχρονων και το 41% των δεκατριάχρονων καταγράφονται ως σοβαροί
παραβάτες στις περιοχές με κοινοτικές κατοικίες.
Σε μεταγενέστερη ανάλυση της ίδιας μακρόχρονης έρευνας, προκειμένου να διερευνήσουν
τις αιτιώδεις σχέσεις ανάμεσα στην υπερκινητικότητα, τις χαμηλές σχολικές επιδόσεις, την
κατάθλιψη, το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status και την παραβατικότητα, οι Defoe,
Farrington & Loeber (2013) καταλήγουν στην έμμεση επίδραση του χαμηλού κοινωνικοοικονομικού status στην παραβατικότητα. Σύμφωνα με την ανάλυσή τους η
υπερκινητικότητα και το χαμηλό status, στο δείγμα τους, οδηγούν σε χαμηλές σχολικές
επιδόσεις, που με τη σειρά τους οδηγούν στην παραβατική συμπεριφορά.
Σε γενικές γραμμές διαπιστώνεται ότι η δράση του κοινωνικού -οικονομικού status μιας
οικογένειας και ειδικότερα της οικονομικής της κατάστασης δεν είναι ανεξάρτητη από τη
δράση άλλων οικογενειακών, ατομικών, σχολικών παραμέτρων (Ζαραφωνίτου, 2004).
Όπως διαφαίνεται και από τις περιγραφές των συμμετεχόντων η κακή οικονομική
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κατάσταση περιγράφεται συχνά σε ένα πλαίσιο εγκατάλειψης, απουσίας του γονέα και
έλλειψης ενδιαφέροντος για την κατάσταση του παιδιού.
β.3) Εργασία κατά την ανηλικότητα
Συναφής ως προς το περιεχόμενο είναι και η κατηγορία «εργασία κατά την ανηλικότητα»
που αναλύεται ακολούθως. Ειδικότερα, 13 συμμετέχοντες περιγράφουν ότι έχουν εργαστεί
κατά την παιδική ηλικία, ενώ 6 από του 13 αναφέρουν έναρξη της παραβατικότητας κατά
την ανηλικότητα. Η εργασία κατά την ανηλικότητα αποδίδεται σε συνθήκες όπως: η κακή
οικονομική κατάσταση της οικογένειας, η εγκατάλειψη της οικογένειας από τον ένα γονέα,
η ασθένεια του γονέα, η έλλειψη ενδιαφέροντος των γονέων για τη φροντίδα των παιδιών.
Χαρακτηριστικές είναι οι περιγραφές ερωτώμενων:
«θέλαμε να πάρουμε κάτι και δεν μπορούσαμε, ο γέρος έπαιρνε όλα τα λεφτά»
«Ο πατέρας δεν δούλευε, η δεύτερη μητέρα δεν δούλευε, τα 4 παιδιά της δεν
δούλευε κανείς. Από 8 χρονών, εγώ έφερνα φαγητό στο σπίτι και δεν είχα
παπούτσια για να φορέσω. Τους έδινα σε αυτούς όλα τα λεφτά (1000 το μήνα).
Δούλευα 22 ώρες το 24ωρο. Αυτοί στο σπίτι μόνο φαί, τσιγάρο και ποτό (κρασί και
τσίπουρο)».
«Πάντα εργαζόμουν, από 13 ετών είχα μάθει δίπλα στον πατέρα μου να εργάζομαι,
είτε στα γήπεδα είτε να πουλάω εφημερίδες, είτε να πουλάω πορτοκαλάδες, είτε να
κάνω διάφορες δουλειές (π.χ. να είμαι πωλητής σε διάφορα καταστήματα) […] Τα
περισσότερα χρόνια δούλευα ως υπάλληλος σε ξενοδοχείο.»
Στην ερευνητική βιβλιογραφία επισημαίνεται μια ευρύτερη συμφωνία αναφορικά με τις
δυσμενείς συνέπειες της εργασίας κατά την εφηβική περίοδο (National Research Council.
Committee on the Health and Safety Implications of Child Labor, 1998). Οι Tanner και Krahn
(1991), κατόπιν έρευνας που διεξήγαγαν σε 2000 μαθητές Λυκείου σε τρεις καναδικές
πόλεις διαπίστωσαν ότι έφηβοι με περιστασιακή απασχόληση παρουσιάζουν υψηλότερα
ποσοστά αναφοράς κατανάλωσης αλκοόλ και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων σε
σχέση με εφήβους που δεν εργάζονται. Κατά τους ερευνητές η διαφορά που διαπιστώνεται
δεν αποδίδεται στις διαφορές στο εισόδημα (δηλαδή στη μεγαλύτερη δυνατότητα
κατανάλωσης που παρέχεται στους εργαζόμενους νέους λόγω του μεγαλύτερου
εισοδήματος) ή στον ελλιπή γονεϊκό έλεγχο, που ασκείται περιορισμένα, λόγω της
εργασίας των νέων. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της έρευνας, η παραβατική
δραστηριότητα των εργαζόμενων εφήβων αποδίδεται στις συχνότερες συναναστροφές
τους με παραβατικούς εφήβους, σε σχέση με τους μη εργαζόμενους νεαρούς.
Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας “Monitoring the future” οι Bachman &
Schulenberg (1993) διαπίστωσαν ότι η εντατική εργασία συνδέεται με κλοπές και
προβλήματα με την αστυνομία. Οι εντατικές ώρες εργασίας κατά την εφηβική ηλικία
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συνδέονται επίσης με δυσκολίες στην προσαρμογή, καθώς επηρεάζουν αρνητικά τις ώρες
και την ποιότητα του ύπνου, το καθημερινό πρωινό γεύμα, την άσκηση και τον ελεύθερο
χρόνο (Στο ίδιο).
Για τους Safron, Schulenberg & Bachman (2001) η εντατική εργασία συνδέεται επίσης με τη
χρήση ουσιών68. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος απασχόλησης, τόσο πιο συχνή είναι η
εμφάνιση της χρήσης (Στο ίδιο). Οι ίδιοι ερμηνεύουν αυτή τη σύνδεση ως απόρροια του
τρόπου που διαμορφώνεται η καθημερινότητα των νέων με την εντατική εργασία. Οι
έφηβοι που εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε μη δομημένες κοινωνικές δραστηριότητες και λιγότερο σε αθλητικές και σχολικές
δραστηριότητες. Συμπληρωματικά με τα εντατικά ωράρια, δεδομένα άλλων ερευνών
επισημαίνουν τον ρόλο της χαμηλής ποιότητα της εργασίας και των ψυχοπιεστικών
συνθηκών που επικρατούν, στην κατανάλωση αλκοόλ και στη χρήση ουσιών (National
Research Council. Committee on the Health and Safety Implications of Child Labor, 1998).
Αντίθετα για τους Paternoster et. al. (2003), οι όποιες διαφορές παρατηρούνται ανάμεσα
σε εργαζόμενους και μη δεν είναι αποτέλεσμα της εντατικής εργασίας αλλά «της
επίδρασης της επιλογής». Για τους ερευνητές, διαπιστώνονται ήδη σημαντικές διαφορές
πριν την έναρξη της εργασίας ανάμεσα στους μαθητές που δεν εργάζονται και σε αυτούς
που εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς. Οι νέοι που καταλήγουν στην εργασία μπορεί να
έχουν χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις, να παρουσιάζουν ελάχιστο ενδιαφέρον για
ακαδημαϊκές επιδιώξεις και να έχουν ήδη μεγαλύτερη εμπλοκή σε παραβατικές ή
ακατάλληλες για την ηλικία συμπεριφορές. Ως αποτέλεσμα κάθε παρατηρούμενη διαφορά
μεταξύ εφήβων που απασχολούνται εντατικά σε κάποια εργασία και εφήβων που δεν
εργάζονται αποτελεί, κατά τους ερευνητές, πλάνη να αποδίδεται στην εντατική εργασία
καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη η δράση άλλων προ υπάρχοντών παραγόντων.
Κάτω από αυτό το σκεπτικό, αναφερόμενοι στις εγκληματολογικές θεωρίες οι Paternoster
et. al. (2003) διαφωνούν τόσο με τις παραδοσιακές και τις σύγχρονες θεωρίες έντασης
(Merton, 1938 & Agnew, 1992, 1993, 2001)69 που προσεγγίζουν την εργασία κατά την
εφηβεία ως ένα συμβατικό μέσο, όσο και με τις θεωρίες των καθημερινών
δραστηριοτήτων70 που πρεσβεύουν ότι η εντατική εργασία δημιουργεί συνθήκες
68

Στην ερευνητική βιβλιογραφία διαπιστώνεται σύνδεση της εργασίας κατά την εφηβική ηλικία με τη χρήση
ουσιών (μαριχουάνα, κοκαΐνη). Βλέπε National Research Council (US) and Institute of Medicine (US)
Committee on the Health and Safety Implications of Child Labor, 1998.
69

Για τις θεωρίες έντασης η εργασία, έστω και κατά την εφηβεία αξιολογείται ως ένας συμβατικός τρόπος
(ένα συμβατικό μέσο) για την επίτευξη του στόχου που είναι τα χρήματα. Οι νέοι που εργάζονται πρέπει να
αισθάνονται λιγότερη πίεση γιατί έχουν αποκτήσει αυτό που αξιώνουν (πιθανώς τα χρήματα) μέσω της
εργασίας.
70

Οι θεωρίες των καθημερινών δραστηριοτήτων επιστρατεύονται συχνά για να εξηγήσουν το γεγονός ότι η
εργασία κατά την εφηβεία, αντί να αναχαιτίζει την παραβατική συμπεριφορά, αντίθετα οδηγεί στην
παραβατικότητα και στα προβλήματα συμπεριφοράς.

43

ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ευεπίφορες στην παραβατικότητα. Κατόπιν ανάλυσης των δεομένων της έρευνας National
Longitudinal Survey of Youth (NLSY97) οι ερευνητές συνηγορούν μάλλον υπέρ της γενικής
θεωρίας του εγκλήματος (Gottfredson & Hirshi, 1990) που προσεγγίζει την εργασία κατά
την εφηβεία υπό το πρίσμα του αυτοελέγχου71.
β.4) Σχολείο
Το σχολείο εμφανίζεται συχνά στις περιγραφές των συμμετεχόντων για την παιδική τους
ηλικία. Οι αναφορές τους συστηματοποιούνται, σύμφωνα με το νόημά τους, σε πέντε
διαφορετικές κατηγορίες: (α) χαμηλές σχολικές επιδόσεις, (β) σχέσεις με τους
εκπαιδευτικούς, (γ) σχέσεις με του συμμαθητές, (δ) αντικοινωνική συμπεριφορά εντός του
σχολείου και (ε) σχολική εγκατάλειψη.
Το σχολείο αποτελεί σημαντικό φορέα ανεπίσημου κοινωνικού ελέγχου. Όπως έχει
επισημάνει ο Leaute (1979) οποιαδήποτε προληπτική δράση που ασκείται από την παιδεία,
ως προς την εγκληματικότητα, εξουδετερώνεται από άλλους παράγοντες (Φαρσεδάκης,
2005). Ένα κοινό στοιχείο που συνάγεται από το σύνολο των ερευνών αφορά στον
συσχετισμό μεταξύ σχολικής απροσαρμοστικότητας και παραβατικότητας (Φαρσεδάκης,
2005).
β.4.1) Χαμηλές σχολικές επιδόσεις
Συνολικά 19 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες που αναφέρονται στα σχολικά χρόνια
περιγράφουν τις σχολικές τους επιδόσεις. Αναλυτικά, 12 συμμετέχοντες αναφέρουν ότι
είχαν χαμηλές ή σχετικά χαμηλές σχολικές επιδόσεις και 7 καλές. Από τους ερωτώμενους
που περιγράφουν χαμηλές επιδόσεις οι μισοί αναφέρουν έναρξη της παραβατικότητας
κατά την ανηλικότητα και οι άλλοι μισοί κατά την ενήλικη ζωή. Οι χαμηλές σχολικές
επιδόσεις συνδέονται συνήθως με απουσίες και αποτυχία προβιβασμού καθώς και
αισθήματα ανίας απέναντι στο διάβασμα:
«Άθλιες (γελάει). Στην αρχή ήμουνα πολύ καλός μαθητής, με είχανε στείλει στη
μαθηματική εταιρεία, αλλά εγώ δεν. Είχα αποφασίσει ότι δε θέλω να σπουδάσω.»
«Βαριόμουν να διαβάσω, αλλά με βοήθησε πολύ το ότι ο αδερφός μου ήταν 1,5
χρόνο παραπάνω, είχα μια ιδέα για το τι θα είχα να διαβάσω την επόμενη χρονιά.»

71

Υπό την οπτική αυτή οι νέοι με χαμηλό αυτοέλεγχο είναι λιγότερο πιθανό να έχουν υψηλή εμπλοκή και
δέσμευση με το σχολείο που προϋποθέτει αναστολή της ικανοποίησης των επιθυμιών για την προσκόμιση
κάποιου μελλοντικού οφέλους. Οι νέοι αυτοί θα μπουν μάλλον σε πειρασμό από τα οφέλη που μπορούν να
αποκομίσουν με τα χρήματα που θα τους αποδώσει άμεσα η εργασία και είναι ίσως για αυτούς τους λόγους
και σε μεγαλύτερο κίνδυνο διάπραξης παραβατικών πράξεων, κατανάλωσης αλκοόλ και χρήσης ναρκωτικών
ουσιών.
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Η ερευνητική βιβλιογραφία συγκλίνει στο γεγονός ότι οι σχολικές καθυστερήσεις
συναντώνται συχνότερα στα παιδιά που παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά
(Φαρσεδάκης, 2005). Όπως προέκυψε από την έρευνα των Glueck (1950) τα παιδιά με
παραβατική συμπεριφορά παρουσίαζαν καθυστέρηση ενός χρόνου σε σχέση με τα παιδιά
που δεν είχαν εμπλοκή στην παραβατικότητα, είχαν πολύ χαμηλό ενδιαφέρον για το
σχολείο, ενώ ακόμη και σε περιπτώσεις με τον ίδιο δείκτη νοημοσύνης, τα παιδιά με
παραβατική συμπεριφορά εμφάνιζαν χειρότερα σχολικά αποτελέσματα (Στο ίδιο).
Η σχέση του δείκτη νοημοσύνης με την παραβατικότητα έχει καταδειχτεί από αρκετές
έρευνες (Lynam, Moffitt & Stouthamer, 1993). Οι Lynam et. al. (1993) σημειώνουν ότι οι
παραβατικοί έφηβοι κατά μέσα όρο σκοράρουν 8 βαθμούς χαμηλότερα από τους μη
παραβατικούς εφήβους, σχέση που εμφανίζεται αρκετά ισχυρή στις περιπτώσεις λεκτικών
δοκιμασιών. Ωστόσο, για τους ερευνητές εκείνο που παραμένει να διευκρινιστεί είναι η
κατεύθυνση της σχέσης μεταξύ των δυο μεταβλητών ή ο προσδιορισμός μιας τρίτης
μεταβλητής που ασκεί επίδραση στο δείκτη ευφυίας και στην παραβατικότητα. Σε έρευνα
που διεξήγαγαν σε αγόρια- συμμετέχοντες της έρευνας Pittsburg Youth Study εντόπισαν
μια έμμεση επίδραση του δείκτη ευφυίας στην παραβατικότητα μέσω της χαμηλής
σχολικής επίδοσης. Μάλιστα η επίδραση αυτή επιβεβαιώθηκε μόνο για τις περιπτώσεις
των αφροαμερικανών νέων, πράγμα που αποδόθηκε στην συννοσηρότητα με άλλους
παράγοντες (για παράδειγμα υψηλή συγκέντρωση των παιδιών αυτών σε γειτονιές που
χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή ανεπίσημο κοινωνικό έλεγχο).
Η χαμηλή νοημοσύνη και η χαμηλή παρακολούθηση του σχολείου έχει αναδειχτεί ανάμεσα
στους βασικούς παράγοντες διακινδύνευσης από τη μελέτη του Cambridge Study in
Delinquent Development (Κirton, 2005). Ως προς τη σχέση των χαμηλών σχολικών
επιδόσεων και την έναρξη της εγκληματικής συμπεριφοράς κατά την ενήλικη ζωή, οι
Farrington και Hawkins (1991) αναλύοντας τα δεδομένα της ίδιας μελέτης διαπίστωσαν την
ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ χαμηλής δέσμευσης με το σχολείο, χαμηλής λεκτικής
νοημοσύνης στην ηλικία των 8-10 ετών και επίμονης εγκληματικής δραστηριότητας μεταξύ
των ηλικιών 21-32.
Η ισχυρή σχέση μεταξύ σχολικών επιδόσεων και παραβατικότητας μπορεί να εξηγηθεί από
τη θεωρία ελέγχου του Hirshi (1969) (Lynam et. al., 1993). Σύμφωνα με τη θεωρία του
Hirshi υπάρχουν τέσσερα στοιχεία κοινωνικών δεσμών που αν απουσιάζουν, το άτομο
γίνεται ευάλωτο στην παράβαση και στο έγκλημα (Χαΐδου, 1996). Τα στοιχεία αυτά είναι η
«προσκόλληση», η «προσωπική δέσμευση», η «εμπλοκή» και η «πίστη». Για τη θεωρία των
κοινωνικών δεσμών η επιτυχία στο σχολείο αποτρέπει τους ανήλικους από την
εγκληματική συμπεριφορά, καθώς συνδέεται με σωστή οργάνωση του ελεύθερου χρόνου
και την ενασχόληση με παραγωγικές δραστηριότητες που οδηγούν σε κομφορμιστική
συμπεριφορά (Στο ίδιο). Όσο χειρότερες επιδόσεις έχει ένα παιδί στο σχολείο, τόσο πιο
ψυχοπιεστική θα βρίσκει την εμπειρία του σχολείου (Lynam et. al., 1993).
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Αποδυναμώνονται έτσι δυο βασικά σημεία των κοινωνικών δεσμών που συγκρατούν από
το έγκλημα η «προσκόλληση» με το σχολείο και η «δέσμευση» σε ένα συμβατικό τρόπο
ζωής (Στο ίδιο).
Για τον Cusson (1981) η σχολική αποτυχία είναι αποτέλεσμα ενός φαύλου κύκλου, όπου τα
παιδιά αποτυγχάνουν γιατί δεν ενδιαφέρονται και εν συνεχεία η σχολική αποτυχία τους
προκαλεί έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο (Φαρσεδάκης, 2005). Εστιάζοντας στα
χαρακτηριστικά στου σχολείου σε σχέση με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας του
μαθητή εντοπίζει τις αντιθέσεις μεταξύ των δύο (Στο ίδιο). Το σχολείο συνδέεται με την
εργασία, την πνευματική ζωή, την δέσμευση σε μακροπρόθεσμους στόχους ή ακόμη την
παθητικότητα και την υποταγή στην αυθεντία του εκπαιδευτικού, δηλαδή τα αντίθετα από
αυτά που ενδιαφέρουν τον παραβατικό ανήλικο που ενδιαφέρεται για δράση, διέγερση και
παιχνίδι (Στο ίδιο). Σε κάθε περίπτωση, σχολιάζοντας αυτή την αντίθεση ο ίδιος
επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο των γονέων στην συγκράτηση του εφήβου από την
παραβατικότητα.
Κάτω από αυτό το σκεπτικό η σύγχρονη εκδοχή της θεωρίας του ελέγχου των Gottfredson
και Hirshi (1990) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει τη σύνδεση των
χαμηλών σχολικών επιδόσεων με την παραβατικότητα. Αφού το σχολείο απαιτεί την
αναστολή της ικανοποίησης των άμεσων επιθυμιών για την κατάκτηση μακροπρόθεσμων
στόχων, άτομα με χαμηλό αυτό-έλεγχο αναμένεται να έχουν χαμηλές επιδόσεις με
συνέπεια να αποθαρρύνονται από το σχολικό περιβάλλον και τον οργανωμένο τρόπο ζωής.
β.4.2) Σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς
Ορισμένοι ερωτώμενοι αναφέρονται στη σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα 4
συμμετέχοντες περιγράφουν αποθαρρυντική στάση των καθηγητών, συγκρούσεις και
«ξύλο»:
« [...]και είχε και τις δύο τάξεις η κυρία δασκάλα, και έπεφτε ξύλο για να επιβάλλει
την τάξη. Πολύ ξύλο ρε παιδί μου. Ήταν δικαιολογημένο, αλλά ήταν πολύ,
υπερβολικό.», «Στο σχολείο, έτρωγες πολύ ξύλο θυμάμαι (γέλια) [...] Ξύλο πολύ,
είχε έναν χάρακα στα χέρια, όχι πουθενά αλλού, και γινόντουσαν τούμπανο».
Ο Φαρσεδάκης (2005) περιγράφει μια σειρά ερευνών που έχουν αναδείξει την επίδραση
της θετικής ατμόσφαιρας που δημιουργείται από του δασκάλους στο σχολείο στον
περιορισμό της παραβατικότητας. H στάση των εκπαιδευτικών προσεγγίζεται κυρίως ως
προστατευτικός παράγοντας (Simoes, Matos, Batista-Foguet, 2008). Ειδικότερα, εντός του
πλαισίου του σχολείου οι καλές σχέσεις με τους δασκάλους, το αίσθημα ασφάλειας και οι
ευκαιρίες για συμμετοχή ανάμεσα σε άλλα δρουν ως προστατευτικοί παράγοντες, ενώ η
απουσία αυτών μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά προς την παραβατική συμπεριφορά
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(Στο ίδιο). Για τους Simoes et. al. (2008) η καλή σχέση με τους εκπαιδευτικούς συνδέεται με
τον βαθμό ικανοποίησης από το σχολείο.
Ως προς την αυστηρή στάση των εκπαιδευτικών τα πορίσματα σχετικής έρευνας των
Finlayson και Lougran (1976) (Φαρσεδάκης, 2005) δείχνουν ότι οι δάσκαλοι εμφανίζονται
ως πιο αυταρχικοί στα «υψηλής παραβατικότητας» σχολεία. Η επίδραση ωστόσο της
αυστηρότητας των εκπαιδευτικών είναι μεγαλύτερη αναφορικά με την αντικοινωνική παραβατική συμπεριφορά εντός (ζημιές στην τάξη, διακοπές στο μάθημα, εγγραφές στους
τοίχους) και όχι εκτός του σχολείου (Στο ίδιο). Για τον Cusson (1981) η αυστηρή στάση των
εκπαιδευτικών, όπως εκφράζεται μέσα από τιμωρίες, αποβολές και απορρίψεις αντανακλά
την αντίδραση τους στις δυσκολίες προσαρμογής των μαθητών στο σχολείο που
συνδέονται με τα προβλήματα και την έλλειψη ενδιαφέροντος του οικογενειακού
περιβάλλοντος (Στο ίδιο). Πρόκειται δε, κατά τον ίδιο για μια αδυναμία του σχολικού
συστήματος να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις.
Οπωσδήποτε ακόμη και στο πλαίσιο της απάντησης στην δυσκολία προσαρμογής του
μαθητή η αυστηρότητα στη στάση του εκπαιδευτικού και οι αξιολογήσεις στις οποίες
προβαίνει συμβάλλουν στην αυτοαξιολόγηση του ίδιου του μαθητή στη συνέχεια. Υπό το
πρίσμα της θεωρίας της συμβολικής αλληλεπίδρασης και της θεωρητικής οπτικής του
Matsueba (1992) για την παραβατικότητα, ο εαυτός γίνεται αντιληπτός στο πλαίσιο των
αντανακλάσεων των σημαντικών άλλων (Heimer & Matsueba, 1994) ανάμεσα στους
οποίους βρίσκονται και οι δάσκαλοι/ εκπαιδευτικοί. Για τη θεωρία της ετικέτας
(Λαμπροπούλου, 1994) οι πράξεις του ατόμου (εν προκειμένω του μαθητή) οδηγούν στις
αντιδράσεις των εκπαιδευτικών που επηρεάζουν την προσωπική αντίληψη του μαθητή για
τον εαυτό του, ο οποίο αποδεχόμενος τις αξιολογήσεις υπάγεται σε παραβατικές ομάδες
και μέσω της «αυτό -εκπληρούμενης προφητείας» οδηγείται στην παραβατική
συμπεριφορά.
β.4.3) Σχέσεις με τους συμμαθητές (ενδοσχολικές σχέσεις)
Συνολικά, 14 ερωτώμενοι κάνουν αναφορά στη σχέση με τους συμμαθητές τους κατά τη
σχολική ηλικία. Από τους 14, οι 8 αναφέρουν θετικές αναμνήσεις και οι 6 δυσλειτουργικές
σχέσεις. Από τους 6, οι 3 εστιάζουν στις επιφανειακές σχέσεις, στη χρήση, στην
εκφοβιστική συμπεριφορά των συμμαθητών και στο στιγματισμό από τους συμμαθητές
ενώ 2 περιγράφουν ένα είδος εκφοβιστικής συμπεριφοράς των ιδίων απέναντι στους
συμμαθητές τους:
«Είχαμε πάρει το πάνω χέρι καλά εμείς και κανένας άλλος. Οι παιδικές ιστορίες που
τελικά δεν καταλήξανε στο σωστό δρόμο [...] Δεν σηκώναμε κουβέντα, ήμασταν
εμείς και κανένας άλλος»,
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«τα πάντα τα πάντα και μπούλινγκ στα άλλα τα παιδιά [...] την εποχή ας πούμε που
εμείς ήμασταν πιο δυνατοί ας πούμε και όποιος ας πούμε έφερνε αντίρρηση όχι
ξυλοδαρμούς έτσι εντάξει, αλλά το σχετικό μπούλινγκ ας πούμε που κάναμε στα
παιδιά ας πούμε»
Στην ερευνητική βιβλιογραφία οι σχέσεις με τους συμμαθητές εξετάζονται συνήθως στο
πλαίσιο των σχέσεων με τους συνομηλίκους. Η επίδρασή τους διαφοροποιείται ανάλογα
με το πρόσημο που λαμβάνουν (θετικές ή αρνητικές σχέσεις). Στο σχολικό περιβάλλον η
καλή σχέση με τους συμμαθητές μπορεί να αποτελεί ένα προστατευτικό παράγοντα
(Simoes et. al., 2008). Για τους Simoes et. al. (2008) η σχέση με τους συμμαθητές μαζί με
άλλα δεδομένα (οικογένεια, φίλοι, δάσκαλοι) συνδέεται με την ανάπτυξη των προσωπικών
αυτών παραγόντων, που αναφέρονται στο υποκειμενικό αίσθημα ευζωίας και στο αίσθημα
σχολικής ικανοποίησης που με τη σειρά τους αναχαιτίζουν την ροπή προς την
παραβατικότητα (Στο ίδιο).
Μια σχετικά νέα μεταβλητή για τη σύνδεση της παραβατικότητας με τις σχέσεις με
συνομήλικους, που συνδέεται με το σχολικό πλαίσιο είναι η απόρριψη από τους
συνομηλίκους. Σύμφωνα με τα σχετικά ερευνητικά πορίσματα τα νεαρά παιδιά που
εκδηλώνουν επιθετικές συμπεριφορές συχνά λόγω αυτών των συμπεριφορών, μπορεί να
απορρίπτονται από τους συνομηλίκους τους. Τα παιδιά, με επιθετικές συμπεριφορές, που
έχουν βιώσει την απόρριψη εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να
εκδηλώσουν αντικοινωνικές συμπεριφορές σε σχέση με άλλα παιδιά που έχουν υπάρξει
επιθετικά αλλά δεν έχουν βιώσει εμπειρίες απόρριψης από τους συνομήλικους τους
(Wasserman et. al., 2003). Η συχνότητα δε βίαιων εκδηλώσεων στην εφηβεία είναι
σημαντικά μεγαλύτερη για τους νεαρούς που έχουν βιώσει την απόρριψή των
συνομήλικων τους (Στο ίδιο). Επιπροσθέτως, οι ίδιοι νεαροί εμφανίζουν μεγαλύτερα
ποσοστά εμπλοκής και επιμονής στη βίαιη εγκληματικότητα κατά την ενήλικη ζωή.
Μια ακόμη πιο πρόσφατη εξέλιξη στην έρευνα των παραγόντων της παιδικής ηλικίας που
συνδέονται με την παραβατικότητα και εμπλοκή στο έγκλημα κατά την ενηλικότητα είναι η
μελέτη του εφήβου που ασκεί εκφοβισμό στους συμμαθητές του. Κατά τα πορίσματα της
έρευνας των Andershed, Kerr & Stattin (2001) η εκφοβιστική συμπεριφορά στο σχολείο σε
πολλές περιπτώσεις είναι μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου βίαιης και επιθετικής
συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας των Bender & Losel (2011) ο
εκφοβισμός των συμμαθητών ή άλλων παιδιών του σχολείου αποτελεί σημαντικό δείκτη
για την εκδήλωση αντικοινωνικών συμπεριφορών κατά την ενηλικότητα Η άσκηση
σωματικής βίας είναι πιο ισχυρός δείκτης από την λεκτική/ έμμεση βία. Αντίθετα, κατά
τους ίδιους, η θυματοποίηση στο πλαίσιο σχολικού εκφοβισμού δεν συνδέεται με
αντικοινωνικές συμπεριφορές κατά την ενηλικότητα.
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β.4.4) Αντικοινωνική συμπεριφορά εντός του σχολικού χώρου
Συνολικά, 3 ερωτώμενοι περιγράφουν δείγματα αντικοινωνικών συμπεριφορών εντός τους
σχολικού χώρου που συνδέονται με αποβολές από το σχολείο, φθορές, φασαρίες και
επιθετικές συμπεριφορές απέναντι σε άλλα παιδιά. Και οι 3 έχουν εμπλοκή με το σύστημα
απονομής της ποινικής δικαιοσύνης κατά την ανηλικότητα ενώ το ποινικό τους ιστορικό
περιλαμβάνει εμπλοκή σε βίαιη εγκληματικότητα:
«Αποβολές, έτσι και αλλιώς [...] Όταν ένα παιδί είναι λίγο ζωηρό, το δίνει και στο
σχολείο και στην καφετιέρα και δεξιά και αριστερά»
«Στο Γυμνάσιο ξεφύγαμε λίγο, γίνανε έτσι και ζημιές τέτοια πράγματα. Έκανα
διάφορα.»
«Στο Γυμνάσιο δεν, απλά στο Λύκειο το έχασα ας πούμε, έκανα φασαρίες, είχα
χτυπήσει παιδιά.»
Αν και η ερευνητική βιβλιογραφία βρίθει από έρευνες για την αντικοινωνικότητα εντός
τους σχολικού χώρου (school crime) και την εφηβική παραβατικότητα οι ερευνητικές
προσπάθειες για σύνδεση των δυο προβληματικών περιοχών είναι σπάνιες (Weerman,
Harland, Van der Laan, 2007). Μια τέτοια απόπειρα αποτελεί η έρευνα των Weerman et. al.
(2007) σε 2000 περίπου μαθητές στην Ολλανδία. Αναφορικά με την αντικοινωνικότητα στο
σχολικό χώρο, διαπιστώθηκε ότι 7 στους 10 μαθητές έχουν εμπλακεί σε κάποιο είδος
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Σημαντικό κρίθηκε επίσης το ποσοστό (9,4%) που ανέφερε
ότι έχει εμπλακεί σε κάποιο σοβαρό περιστατικό βίας. Επίσης, κοινή ήταν η αναφορά για
graffiti, βανδαλισμούς στο σχολείο και μικροκλοπές (αναφορά από 1 περίπου στους 10
μαθητές) ενώ σχετικά σπάνια ήταν η αναφορά σοβαρών παραπτωμάτων.
Ως προς την παραβατικότητα εκτός του σχολείου, το δείγμα ανέφερε επίσης σε υψηλά
ποσοστά εμπλοκή σε καυγάδες, κλοπές σε μαγαζιά, graffiti, βανδαλισμούς. Πολύ μικρό
ήταν το ποσοστό των ερωτώμενων νέων που ανέφερε εμπλοκή σε σοβαρή
εγκληματικότητα (ληστείες, κλοπές). Η συσχέτιση που παρατηρήθηκε μεταξύ των δυο
προβληματικών περιοχών δηλαδή της αντικοινωνικότητας στο σχολείο και της
παραβατικότητα εκτός σχολείου ήταν ήπια, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό ερωτώμενων
ανέφερε αντικοινωνική συμπεριφορά εντός αλλά όχι εκτός σχολείου, ενώ εξίσου
σημαντικό ήταν και το ποσοστό εφήβων που ανέφεραν παραβατική συμπεριφορά εκτός
σχολείου χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές για τον σχολικό χώρο. Όμως
σημαντική εμφανίστηκε η σχέση μεταξύ αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο σχολείο και
μετέπειτα παραβατικής συμπεριφοράς, με τη βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά να
αποτελεί προγνωστικό δείκτη για σοβαρή παραβατικότητα.
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β.4.5) Σχολική εγκατάλειψη
Συνολικά 19 από τους 40 συμμετέχοντες αναφέρουν διακοπή του σχολείου. Από τους 19
συμμετέχοντες που εγκατέλειψαν το σχολείο οι 13 είναι άνδρες, οι οποίοι περίπου
μοιράζονται αναφορικά με την ηλικία έναρξης της παραβατικής δραστηριότητάς και οι 6
γυναίκες. Ανάμεσα στους λόγους διακοπής, περιγράφονται η εισαγωγή σε ίδρυμα, οι
συγκρούσεις με τους συμμαθητές και άλλα παιδιά του σχολείου, η ανάγκη για εργασία, η
έξοδος από τη χώρα διαμονής, η έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο, η αποτυχία
προβιβασμού λόγω απουσιών. Ενδεικτικές είναι οι ακόλουθες περιγραφές:
«Είχαμε χτυπήσει αρκετά παιδιά εκεί. Οπότε είχα σταματήσει να μιλάω μετά μαζί
τους αλλά δεν μου μιλάγαν ούτε αυτοί. Δηλαδή δεν τους πέρασε, αλλά δεν κάναμε
και παρέα. Οπότε σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο»
«Αλλά τότες η μαμά μου μου είπε ότι πρέπει να δουλέψω για να έχουμε φαγητό
στο σπίτι»
«Αλλά εγώ δεν ξυπνούσα το πρωί να πάω… δεν τα περνα τα γράμματα … και τότες
η μάνα μου μου είπε ότι πρέπει να δουλέψω για να έχουμε φαγητό»
«δεν μου άρεσε το σχολείο το έβρισκα πολύ βαρετό, επίσης είχα πολύ κακούς
βαθμούς τι να πάω να κάνω να ταλαιπωριέμαι;»
Κατά την ανάλυση των δεδομένων της προαναφερθείσας έρευνας του Cambridge, Study in
Delinquent Development από τον Farrington (1986), για την αξιολόγησης της επίδρασης της
εγκατάλειψης του σχολείου στην παραβατικότητα επισημάνθηκε κυρίως η δυσκολία
αξιολόγησης της μεταβλητής αυτής ξεχωριστά από την επίδραση άλλων παραγόντων όπως
η ωρίμανση, η εργασία ή η ανεργία μετά την διακοπή του σχολείου, ο γάμος με άτομο που
παρουσιάζει παραβατικότητα ή το αντίθετο.
Για την επίδραση της διακοπής του σχολείου στην παραβατικότητα τα δεδομένα από τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορεί να φανούν αρκετά χρήσιμα καθώς τα ποσοστά
εγκατάλειψης του σχολείου την τελευταία εικοσαετία, ειδικά αναφορικά με τις εθνικές
μειονότητες είναι αρκετά ψηλά (Sweeten, Bushway & Paternoster, 2009). Σύμφωνα με την
ειδική αναφορά της Harlow (2003) για το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περίπου το 41%
των κρατούμενων στις ΗΠΑ (το έτος 1997) και το 31% από τα άτομα σε καθεστώς
επιτήρησης δεν είχε ολοκληρώσει το Λύκειο ή κάποια ισότιμη σχολή. Τα αντίστοιχα
ποσοστά στο γενικό πληθυσμό ήταν 18%. Ως προς τους λόγους εγκατάλειψης του σχολείου
στην ίδια αναφορά οι κρατούμενοι αναφέρουν τα σχολικά προβλήματα- προβλήματα στη
συμπεριφορά και την έλλειψη ενδιαφέροντος, τα οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα
ενώ σε μικρότερα ποσοστά αναφέρονται η καταδίκη για έγκλημα και η εμπλοκή σε
παράνομες δραστηριότητες, τα οικονομικά προβλήματα, η εργασία, η εγκυμοσύνη και
άλλα.
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Οι Sweeten, Bushway & Paternoster (2009) κατά την ανάλυση των δεδομένων της National
Longitudinal Survey of Youth 1997 Cohort (NLSY97) επισημαίνουν τη σημασία της
διαδικασίας, η οποία ξεκινά σε πρώιμη ηλικία και οδηγεί στην εγκατάλειψη του σχολείου
και στην εμπλοκή στην εγκληματικότητα. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνάς τους δεν
βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της εγκατάλειψης του σχολείου και της
παραβατικότητας. Αντίθετα η σύνδεση μεταξύ παραβατικότητας και εγκατάλειψης το
σχολείου εδράζεται στις σταθερές διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των μαθητών που
εγκατέλειψαν το σχολείο και αυτών που ολοκλήρωσαν την τυπική εκπαίδευση. Ειδικότερα,
οι μαθητές που εγκατέλειψαν το σχολείο είχαν τα εξής χαρακτηριστικά: χαμηλές σχολικές
επιδόσεις, περιστατικά συλλήψεων, ιστορικό δυσκολιών στο σχολείο και αντικοινωνικών
συμπεριφορών, ήταν σεξουαλικά ενεργοί στο παρελθόν ενώ οι μητέρες τους είχαν γίνει
μητέρες σε πολύ νεαρή ηλικία.
β.5) Κακοποίηση
Η κατηγορία «κακοποίηση» διαμορφώνεται από αναφορές 9 συνεντευξιαζόμενων που
περιγράφουν ότι έχουν δεχτεί λεκτική και σωματική βία κατά την παιδική τους ηλικία.
Συχνά πρόκειται για χρόνια κακοποίηση η οποία συντελείται στο πλαίσιο άσκησης
ενδοοικογενειακής βίας από έναν κακοποιητικό και βίαιο απέναντι στη μητέρα πατέρα.
Ωστόσο, η κακοποίηση δεν περιορίζεται στο οικογενειακό πλαίσιο. Υπάρχουν και αναφορές
για περιστατικά κακοποίησης εντός του ιδρύματος στο οποίο ερωτώμενος είχε μεταφερθεί
ως παιδί καθώς και για κακοποίηση από ανάδοχους γονείς. Από τους 9 ερωτώμενους που
περιγράφουν ότι έχουν κακοποιηθεί κατά την παιδική τους ηλικία οι 7 είναι άνδρες και οι
δυο γυναίκες. Πρέπει να αναφερθεί ότι από τους 7 άνδρες οι 6 αναφέρουν εμπλοκή σε
βίαιη εγκληματικότητα. Ως προς την ηλικία έναρξης της παραβατικής δραστηριότητας, οι 8
από τους 9 συνεντευξιαζόμενους/νες αναφέρουν έναρξη της παραβατικής συμπεριφοράς
κατά την ανηλικότητα. Οι ενδεικτικές αναφορές που ακολουθούν αντανακλούν και το
νόημα της κατηγορίας.
«Εγώ ήμουν ατίθασο παιδί, σίγουρα. Με τις καταστάσεις που ζεις, δεν θα είσαι
ατίθασο παιδί; Δεν μπορείς να μην είσαι. Θα κάνεις ζημιές. Το αποτέλεσμα ήταν
συνέχεια να τρώω ξύλο. Μετά, καταλαβαίνεις και λες «δεν είναι έτσι τα πράγματα.»
«Πολύ άσχημα, πολύ ξύλο […]. Δύσκολα τα πράγματα τότε δεν ξέρω. Τότε ήταν
άσχημα τα πράγματα. Πολύ ξύλο, άσχημα πράγματα […] (Στο ίδρυμα η σωματική
κακοποίηση συνεχίστηκε) Και στην εκκλησία που μας πηγαίνανε με ξύλο μας
πηγαίνανε. Δε θα πω το ίδρυμα αυτό ποιο ήτανε.»
«Έχω κακοποιηθεί από τον πατέρα μου για πολύ καιρό […]και λεκτική και σωματική
βία»
Η παιδική κακοποίηση προκύπτει συχνά μεταξύ άλλων ως παράγοντας «διακινδύνευσης»
για την πρώιμη έναρξη της παραβατικής δράσης. (Wasserman et. al., 2003). Συγκρίνοντας
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παιδιά που έχουν παραμεληθεί και κακοποιηθεί με παιδιά ομάδας ελέγχου ο Widom
(1989) διαπίστωσε ότι τα παιδιά που έχουν υποστεί παραμέληση και κακοποίηση
παρουσιάζουν μεγαλύτερο αριθμό συλλήψεων κατά την εφηβική περίοδο και την ενήλικη
ζωή καθώς και ιστορικό βίαιης εγκληματικότητας. Εμφανίζουν μεγαλύτερο μέσο όρο
εμπλοκής σε αδικήματα, μικρότερη ηλικία εμπλοκής στην εγκληματικότητα και μεγαλύτερο
ποσοστό υψηλού αριθμού (5>) καταδικαστικών αποφάσεων. Ως προς τις διαφορές που
επισημαίνονται σε σχέση με το φύλο οι άνδρες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά
παραβατικότητας, ενήλικης εγκληματικότητας και βίαιης εγκληματικότητας και στις δυο
ομάδες. Οι γυναίκες της πρώτης ομάδας εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες
για την ύπαρξη σύλληψης στο ιστορικό τους ενώ σε σχέση με τη βίαιη εγκληματικότητα δεν
καταγράφονται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες των δυο ομάδων.
Χρησιμοποιώντας δεδομένα της έρευνας Rochester Youth Development Study,
προκειμένου να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ παιδικής κακοποίησης και μετέπειτα
εμπλοκής στην παραβατικότητα, οι Smith και Thornberry (1994) διαπίστωσαν ισχυρή σχέση
μεταξύ της κακοποίησης πριν την ηλικία των 12 ετών και ακόλουθη αυτό-αναφερομένη και
επισήμως καταγεγραμμένη παραβατική δραστηριότητα. Πράγμα που επιβεβαιώθηκε
επίσης και για τις περιπτώσεις σοβαρών μορφών παραβατικότητας. Σε μεταγενέστερη
έρευνα οι Smith, Ireland και Thornberry (2005) διερευνήσαν την σύνδεση μεταξύ
κακοποίησης κατά την εφηβική ηλικία και παραβατικότητας. Σύμφωνα με τα πορίσματα
της έρευνας τους η κακοποίηση κατά την εφηβική ηλικία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο
εμπλοκής σε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές κατά την εφηβική και τη μετεφηβική περίοδο.
Ως προς το είδος της κακοποίησης η παραμέληση και η άσκηση σωματικής βίας αυξάνουν
τον κίνδυνο παραβατικότητας, συλλήψεων και βίαιης εγκληματικότητας.
Αναφορικά με τη σύνδεση του είδους της κακοποίησης και της εμπλοκής στην
παραβατικότητα κατά την ενηλικότητα στην εγκληματικότητα οι Stewart, Dennison και
Waterson (2002) από έρευνα σε δεδομένα του Τμήματος Παιδικής Προστασίας του
Queensland διαπίστωσαν ότι το είδος της κακοποίησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
εμπλοκή. Διακρίνοντας 4 τύπους κακοποίησης, τη «συναισθηματική», τη «σωματική», τη
«σεξουαλική» και την «παραμέληση» διαπίστωσαν ισχυρή σύνδεση μόνο μεταξύ των δυο
τύπων, της «παραμέλησης» και της «σωματικής κακοποίησης» με την μετέπειτα εμπλοκή,
επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα της προαναφερθείσας έρευνας. Εξίσου σημαντικό το
εύρημα, της εν λόγω έρευνας, που δείχνει ότι τα παιδιά που απομακρύνονται από την
οικεία τους και τοποθετούνται σε άλλο πλαίσιο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εμπλοκής
στην παραβατικότητα. Οι ερευνητές απέδωσαν αυτό το εύρημα στο γεγονός ότι τα παιδιά
που απομακρύνονται από την οικογένειά τους είναι συχνά παιδιά που έχουν υποστεί
βαριάς μορφής κακοποίηση.
Μια συνθετική απόπειρα θεωρητικής εγκληματολογικής εξήγησης του φαύλου κύκλου της
βίας, δηλαδή της εμπλοκής του κακοποιημένου παιδιού στην παραβατικότητα έχει γίνει
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από τον Patterson (1982) (Howing et. al., 1990). O Patterson εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο
ένα δυσλειτουργικό μοτίβο αλληλεπίδρασης της οικογένειας μπορεί να εξελιχθεί και να
κλιμακωθεί σε κακοποίηση και παραβατική συμπεριφορά δίνοντας ωστόσο έμφαση και
στους ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες του ίδιου του παιδιού. Σύμφωνα με τον ίδιο η
δυσλειτουργική σχέση ξεκινά από τη βρεφική ηλικία του παιδιού. Ακόμη και ένα «εύκολο»
βρέφος μπορεί να προκαλέσει πίεση στο γονέα ενώ ένα «δύσκολο», λόγω
ιδιοσυγκρασιακών παραγόντων βρέφος, μπορεί να προκαλέσει σημαντικά επίπεδα άγχους
στο γονέα. Όταν και ο γονέας είναι ευερέθιστος και έχει ελλείπεις γονεϊκές δεξιότητες
προκύπτει ένας συνδυασμός βρέφους -γονιού που μπορεί να προκαλέσει σημαντική
διατάραξη στη διαδικασία δημιουργίας του δεσμού. Σε απάντηση προς την αντιδραστική
συμπεριφορά του παιδιού ο γονέας κλιμακώνει τις αντιδράσεις του, οι οποίες μπορεί να
ξεκινούν από απειλές. Στην πορεία όσο οι αντιδράσεις του παιδιού γίνονται πιο σθεναρές ο
γονέας αντιδρά πιο έντονα χρησιμοποιώντας και σωματική βία. Αρχικά η βία μπορεί να
αναχαιτίζει παροδικά τις αντιδράσεις του παιδιού ωστόσο προκαλεί ακόμη πιο έντονες
αντιδράσεις οι οποίες εγκαθίστανται ως ένα γενικευμένο σχήμα κοινωνικά επιθετικής
συμπεριφοράς και εκτός του σπιτιού η οποία προοδευτικά καταλήγει στην
παραβατικότητα.
β.6) Εθισμός γονέων
Η κατηγορία «εθισμός γονέων» επιμερίζεται σε δυο ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στον
πατέρα/ άρρενα κηδεμόνα που με τη σειρά της υπο- επιμερίζεται σε δυο νέες κατηγορίες
ανάλογα με το είδος του εθισμού και η δεύτερη στη μητέρα.
β.6.1) Εθισμός- Κατάχρηση αλκοόλ / ουσιών πατέρα / κηδεμόνα
Πρόκειται για κατηγορία που συγκροτείται από τις αναφορές 7 συμμετεχόντων που
αναφέρουν επίμονη ενασχόληση του πατέρα με τυχερά παιχνίδια (χαρτοπαιξία) και
κατάχρηση αλκοόλ από τον πατέρα / κηδεμόνα. Από τους 7 συμμετέχοντες οι 6 αναφέρουν
έναρξη της παραβατικής δραστηριότητας κατά την ανηλικότητα. Από τα δυο θέματα που
διαμορφώνουν την παρούσα κατηγορία προκύπτουν δυο υπο-κατηγορίες: (α) κατάχρηση
αλκοόλ πατέρα/ κηδεμόνα και (β) επίμονη ενασχόληση πατέρα με τυχερά παιχνίδια.
β.6.1.1) Κατάχρηση αλκοόλ πατέρα / κηδεμόνα
Η κατηγορία αυτή συγκροτείται από 5 αναφορές συμμετεχόντων. Στις περισσότερες
περιπτώσεις η κατάχρηση αλκοόλ από τον πατέρα/ κηδεμόνα συνδέεται με περιγραφές
εκδηλώσεων βίαιων συμπεριφορών εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Προς αυτή
την κατεύθυνση ενδεικτικές είναι οι περιγραφές που ακολουθούν:
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«Έπινε αλκοόλ αρκετό με συνέπεια να βγάζει νεύρα σε μένα, στη μητριά μου […] Αν
έπινε και πείραζε τα κορίτσια θα τον σκότωνα»
«Η μητέρα μου ήταν καλός άνθρωπος ο πατέρας άστο καλύτερα και ξύλο έχω φάει
από αυτόν. Επίσης, έπινε πολύ (αλκοόλ εννοεί). Χτυπούσε και τη μάνα μου […]. Τα
άλλα μου τα αδέρφια ήταν πιο ήσυχα και υπάκουα… όχι ότι και αυτά δεν είχαν φάει
τις σφαλιάρες τους… Έλεγε (ο πατέρα της εννοεί) εάν δεν φας ξύλο δεν θα γίνεις
άνθρωπος…»
Ο εθισμός του πατέρα στο αλκοόλ είναι ένα θέμα που δεν έχει ερευνηθεί αρκετά ως προς
τη σύνδεση του με την εφηβική παραβατικότητα ή τη μελλοντική εγκληματικότητα του
παιδιού. Ωστόσο, από πολύ νωρίς η έρευνα του ζεύγους Glueck (1950) είχε αναδείξει τον
εθισμό των γονέων στο αλκοόλ ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που είχαν επισημανθεί στις
οικογένειες των παραβατικών ανηλίκων (Φαρσεδάκης, 2005). Ειδικά ως προς τον πατέρα,
στο σχετικό πίνακα με τα πορίσματα της έρευνας για τις οικογένειες των παραβατικών
ανηλίκων, ο εθισμός στο αλκοόλ εμφανίζεται σε σημαντικά υψηλό ποσοστό (62,8%) (ενώ
αντίστοιχα ο εθισμός της μητέρας στο αλκοόλ σε ποσοστό 23%).
Σε μεταγενέστερη ανάλυση των δεδομένων έρευνας, στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ,
αναφορικά με πρόγραμμα αποτροπής της εγκληματικότητας η McCord (1983) επισημαίνει
ότι ο εθισμός του πατέρα στο αλκοόλ, η ύπαρξη εγκληματικότητας ή η επιθετικότητα του
πατέρα ενισχύουν την ευαλωτότητα του παιδιού για εξάρτηση από το αλκοόλ, ψυχική
ασθένεια, πρώιμο θάνατο και σοβαρή εγκληματικότητα (McCord, 1991). Ως προς την
εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών πρόσφατη έρευνα έχει διαπιστώσει σύνδεση ανάμεσα
στον εθισμό του πατέρα στο αλκοόλ και την κακοποιητική συμπεριφορά των παιδιών
απέναντι σε ζώα (Becker & French, 2004).
Πολυάριθμες έρευνες υποστηρίζουν ότι παιδιά με γονείς με εθισμό στο αλκοόλ
παρουσιάζουν αυξημένο ρίσκο να αναπτύξουν εξάρτηση από το αλκοόλ (Sher et. al., 1991 •
Johnson & Leff, 1999). Συμπληρωματικά, ο εθισμός του πατέρα στο αλκοόλ έχει βρεθεί να
συνδέεται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κατά την εφηβική ηλικία (Pihl, Peterson
& Finn, 1990).
β.6.1.2) Επίμονη ενασχόληση πατέρα με τυχερά παιχνίδια (χαρτοπαιξία)
Η κατηγορία αυτή συγκροτείται από 2 αναφορές συμμετεχόντων. Συνεντευξιαζόμενος
χαρακτηριστικά αναφέρει «να σου πω ο πατέρας μου ήτανε χαρτοπαίκτης ζάρια […] και η
μάνα μου θεώρησε καλά δλδ με το μυαλό το δικό της ας πούμε, ότι αν φύγουμε από τη
Γερμανία θα σταματήσει και να παίζει χαρτιά. Έπαιζε χρόνια, πολλά χρόνια»
Ως προς την παθολογική εξάρτηση του πατέρα από τα τυχερά παιχνίδια η ερευνητική
βιβλιογραφία, όπως και στην περίπτωση του εθισμού του πατέρα στο αλκοόλ, κινείται
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γύρω από τη διερεύνηση εκδήλωσης παρόμοιων συμπεριφορών από τα παιδιά γονέων με
εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, κατά την εφηβική ηλικία και την ενήλικη ζωή. Υπάρχει
εκτενής εμπειρική υποστήριξη για τη σύνδεση μεταξύ προβλημάτων του πατέρα με το
τζόγο και προβλήματα των παιδιών με το τζόγο κατά την εφηβεία (Vitaro και Wanner,
2011).
Αναφορικά με την αντικοινωνική συμπεριφορά των εφήβων οι Vitaro et. al. (2008) κατόπιν
σύγκρισης εφήβων γιων ατόμων που εμφανίζουν προβλήματα με το τζόγο με ομάδα
ελέγχου διαπίστωσαν ότι τα παιδιά της πρώτης ομάδας ανέφεραν περισσότερα
καταθλιπτικά συναισθήματα και προβλήματα διαγωγής κατά την περίοδο της μέσης
εφηβείας και της μετεφηβικής περιόδου σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Κατά
τους ερευνητές τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την γνώση σε ένα ανεξερεύνητο αντικείμενο,
καταδεικνύοντας ότι τα παιδιά ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον τζόγο
βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης μιας ποικιλίας προβλημάτων προσαρμογής.
β.6.2) Εθισμός- Εξάρτηση ουσιών μητέρα
Δυο συμμετέχοντες αναφέρουν εθισμό της μητέρας. Και οι δυο αναφέρουν χρήση ουσιών:
«η μητέρα μου με γέννησε στα 16 της άλλωστε δεν μπορούσε να με μεγαλώσει.. […] τη
μισούσα γιατί ήτανε ένα πρεζόνι που δανειζότανε λεφτά από όλο τον κόσμο και έλεγε
ψέματα και ερχόντουσαν μετά και ξεφτίλιζαν τη γιαγιά μου για να τους δώσει πίσω τα
δανεικά, την έβλεπα στο δρόμο και ντρεπόμουν και άλλαζα δρόμο …», «Η μητέρα πουθενά,
δυστυχώς ήτανε χρήστρια και δεν ήτανε κάπου».
Οι συνέπειες της χρήσης ουσιών από τη μητέρα αποτελούν ένα θέμα που δεν έχει
ερευνηθεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένες οι πληροφορίες για την
παραβατικότητα παιδιών από μητέρες με εξάρτηση στην ηρωίνη, στην κοκαΐνη ή με
πολυτοξικομανία (Johnson & Leff, 1999). Ωστόσο, τα δεδομένα που υπάρχουν συνηγορούν
υπέρ της σημασίας των οικογενειακών μεταβλητών στη χρήση των εφήβων. Οι έφηβοι που
κάνουν χρήση ναρκωτικών είναι πολύ πιθανό να έχουν έναν ή δυο γονείς που κάνει επίσης
χρήση ναρκωτικών ουσιών (Στο ίδιο). Τα λιγοστά ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν
διαφορές στη νοημοσύνη και την προσωπικότητα των παιδιών που προέρχονται από
χρήστες γονείς (Στο ίδιο). Στην περίπτωση εθισμού της μητέρας οι προαναφερθείσες
διαφορές τείνουν να αποδίδονται σε χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά την διάρκεια της
κύησης.
Στο σχολιασμό των προαναφερθεισών περιπτώσεων εξαρτήσεων των γονέων (αλκοόλ,
χαρτοπαιξία, χρήση ουσιών) οι έρευνες εστιάζουν στον κίνδυνο εμφάνισης εξαρτήσεων στα
παιδιά κατά την πρώιμη ακόμη εφηβική ηλικία, επιβεβαιώνοντας τον σχετικό κίνδυνο.
Σύμφωνα με την κοινωνιο- γνωστική θεωρία της κοινωνικής μάθησης του Bandura η
μίμηση των εξαρτητικών γονεϊκών προτύπων, οδηγεί στην υιοθέτηση τέτοιων
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συμπεριφορών ως αποτελέσματα της εκμάθησης της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς ή
μέσω της παρατήρησης των γονέων κατά την παιδική ηλικία (Bandura, 1965 στο
Φαρσεδάκης 2005). Κατά την ίδια θεωρία οι πεποιθήσεις των εφήβων για την
συμπεριφορά επηρεάζονται από τα πρότυπα τους, που είναι συνήθως οι φίλοι και οι
εξαρτημένοι γονείς (Petraitis, Flay & Miller, 1995). Μέσω της παρατήρησης των προτύπων,
για παράδειγμα της κατανάλωσης αλκοόλ από τον πατέρα, το παιδί διαμορφώνει τις
πεποιθήσεις του για τις συνέπειες και τις στάσεις του απέναντι στην υπό παρατήρηση
συμπεριφορά (Στο ίδιο).
β.7) Σχέσεις με τους γονείς
Η κατηγορία «σχέσεις με τους γονείς» επιμερίζεται σε δυο ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται
στην σχέση με τον βίαιο πατέρα και η δεύτερη στην γονεϊκή παραμέληση που με τη σειρά
της υπο- επιμερίζεται σε δυο νέες κατηγορίες ανάλογα με τις μορφές παραμέλησης που
εντοπίζονται και αφορούν στην απουσία κατάλληλης επίβλεψης και στην ανεπάρκεια στην
παροχή φροντίδας.
β.7.1) Τιμωρητικός πατέρας
Από τις περιγραφές 5 συμμετεχόντων προκύπτουν αναφορές για άσκηση βίας του πατέρα
κατά την παιδική ηλικία. Η βία είτε αποδίδεται στην κατανάλωση αλκοόλ από τον πατέρα,
είτε περιγράφεται ως ένας τρόπος πειθάρχησης ενός «άτακτου» παιδιού. Η κατηγορία
διαμορφώνεται από σχόλια ανδρών που αναφέρουν στο σύνολό τους παραβατική
συμπεριφορά κατά την ανηλικότητα. Παρατίθενται ενδεικτικά, αποσπάσματα από το λόγο
τους:
«Ερχότανε ο πατέρας μου, μια φορά μπορεί στο δίμηνο με ‘βλεπε. Μου δινε κανά
χέρι ξύλο, ντάξει ήσυχα πράγματα»
«Εργολάβος οικοδομών, με τους οικοδόμους είχε να κάνει, όλο νεύρα και κακό από
το προσωπικό του. Δηλαδή, όταν με ‘βλεπε και ‘μενα έτσι ξέσπαγε και σε ‘μενα»
«Ο πατέρας μου έπινε, γινόταν πολύ βίαιος, κυρίως με μας, βασικά με όποιον
έβρισκε δίπλα του. »
Οι ανεπαρκείς γονεϊκές δεξιότητες είναι πολύ συχνά στη βάση της παραβατικής
δραστηριότητας των ανηλίκων (Wasserman et. al., 2003 • Φαρσεδάκης, 2005). Παράλληλα,
η επίδραση των σχέσεων του παιδιού με τους γονείς, στην παραβατικότητα, στην
ερευνητική βιβλιογραφία προσεγγίζεται κυρίως μέσα από τον τρόπο άσκησης του γονεϊκού
ρόλου (Wasserman et. al., 2003).
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Ως προς τη στάση του πατέρα και τον ακατάλληλο τρόπο επιβολής πειθαρχίας σε σχέση με
την παραβατική δράση του ανηλίκου ενδεικτικοί είναι οι πίνακες που συντάχτηκαν από τις
σχετικές έρευνες των Glueck (1950) και McCord (1959) (Φαρσεδάκης 2005). Οι
συμπεριφορές των γονέων προσεγγίζονται ανάμεσα σε δυο άκρα την υπερβολική
αυστηρότητα / υπερβολική προστασία και την πλήρη απουσία/ αδιαφορία του γονέα.
Σύμφωνα με τους πίνακες των ερευνητικών πορισμάτων, του ζεύγους (1950) Glueck το
94,3% των ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά κατατάσσεται στην κατηγορία
«πατέρας, ακατάλληλος τρόπος επιβολής πειθαρχία» ενώ στη δεύτερη το 73% των
παραβατικών εφήβων επιμερίζεται ανάμεσα στις κατηγορίες «τύπος πειθαρχίας
βασισμένος στο φόβο» και «ασυνεπής άσκηση πειθαρχία», που αναφέρεται σε εναλλαγές
ανάμεσα στην υπερβολική αυστηρότητα και την υπερβολική επιείκεια του πατέρα. Στην
έρευνα των McCord (1959) κατόπιν παρακολούθησης του δείγματος για 20 χρόνια
διαπιστώθηκε ότι η επιβολή πειθαρχίας με επιθετικό τρόπο αποτελεί ισχυρό δείκτη
πρόγνωσης για καταδίκες των παιδιών στην ενήλικη ζωή στη δεκαετία των 40 ετών
(Hawkins et. al., 2000).
Τα ευρήματα των Glueck και McCord επιβεβαιώνονται και από τη μεταγενέστερη ανάλυση
των δεδομένων της έρευνας Pittsburgh Youth Study. Σύμφωνα με τα πορίσματα της εν
λόγω έρευνας η συνύπαρξη χαμηλής επίβλεψης και υψηλών ποσοστών επιβολών τιμωρίας
οδηγεί σε αύξηση του κινδύνου για παραβατική συμπεριφορά σε αγόρια ηλικίας 7 έως 13
ετών (Wasserman et. al., 2003).
Ως προς το φύλο του γονέα που ασκεί τον γονεϊκό ρόλο και τη σύνδεση του με την
παραβατικότητα, αν και οι McCord από το 1969 είχαν διαπιστώσει σχετικές
διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην επίδραση των δυο φύλων των γονέων, ο ρόλος του
πατέρα δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς (Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986). Ο ρόλος του
πατέρα στην οικογένεια έχει προσεγγιστεί με διάφορους τρόπους, είτε ως η βασική πηγή
εισοδήματος, είτε μέσα από τη σημασία του ως πρότυπο για τα νεαρά αγόρια, είτε μέσα
από μια τρίτη οπτική κατά την οποία ασκεί, στην ανάπτυξη των παιδιών, την ίδια επιρροή
με τη μητέρα. Από μεταανάλυση, σχετικών με την επίδραση του φύλου του γονέα,
ερευνών οι Loeber & Stouthamer-Loeber (1986) διέγνωσαν μια ελαφρώς σημαντικότερη
συσχέτιση μεταξύ της πατρικής συμπεριφοράς και της παραβατικότητας και της
επιθετικότητας.
β.7.2) Γονεϊκή παραμέληση
Η κατηγορία «γονεϊκή παραμέληση», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των περιγραφών
που την διαμορφώνουν, επιμερίζεται σε δυο υπο - κατηγορίες: (α) απουσία κατάλληλης
επίβλεψης και (β) ανεπάρκεια στη παροχή φροντίδας.
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Στην ερευνητική βιβλιογραφία η αδιαφορία των γονέων εντοπίζεται στο πλαίσιο
οικογενειακών διαδικασιών που ενέχουν μεταβλητές που εμφανίζουν ισχυρή σύνδεση με
την παραβατικότητα και την εξέλιξη στην εγκληματικότητα. Από την έρευνα των Glueck
(1950) έχει επισημανθεί από πολύ νωρίς ο καθοριστικός ρόλος των οικογενειακών
μεταβλητών της επιτήρησης, του δεσμού και της πειθαρχίας στην παραβατικότητα (Laub &
Sampson, 1988). Ευρήματα που 30 χρόνια μετά, επιβεβαιώνονται από την ανάλυση των
δεδομένων των Glueck από τους Laub & Sampson (1988). Γενικότερα, οι ασθενείς σχέσεις
με τους γονείς συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ψυχο-κοινωνικών
προβλημάτων (Rutter και Giller 1985 στο Φαρσεδάκης, 2005). Ως προς τον ορισμό των
ασθενών σχέσεων οι Rutter και Giller (Στο ίδιο) αναφέρουν τα εξής χαρακτηριστικά:
έλλειψη κοινών οικογενειακών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, έλλειψη στενής ψυχικής
επικοινωνίας, έλλειψη στοργικής ταύτισης με τους γονείς και απόσυρση από το σπίτι ή τον
χώρο των οικογενειακών συγκεντρώσεων. Σύμφωνα με τους Wasserman et. al. (1996) η
γονεϊκή παραμέληση τόσο μέσα από την ανεπαρκή επίβλεψη όσο και μέσα από τη χαμηλή
θετική συναισθηματική εμπλοκή κατατάσσεται ανάμεσα στις γονεϊκές πρακτικές που
σχετίζονται με διαταραχές διαγωγής που εμφανίζονται σε πρώιμη ηλικία (στο Wasserman
et. al., 2003).
β.7.2.1.) Απουσία κατάλληλης επίβλεψης
Συνολικά, 20 συμμετέχοντες περιγράφουν ανεπαρκή επίβλεψη από τους γονείς τους κατά
την παιδική και εφηβική ηλικία. Οι λόγοι που αναφέρονται είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος,
η απουσία του γονέα, το ασταθές περιβάλλον ανατροφής, η ανατροφή με κηδεμόνα
(γιαγιά), το φόρτο εργασίας του γονέα, η βαριά ασθένεια και η απώλεια του ενός εκ των
δυο γονέων που οδήγησε σε ανεπαρκή επίβλεψη από τον άλλο γονέα. Από τους 20
συμμετέχοντες, οι 14 αναφέρουν έναρξη της παραβατικής δράσης κατά την ανηλικότητα.
Ερωτώμενη χαρακτηριστικά αναφέρει:
«Μάνα, πατέρας μου πεθάνανε. Ήμουν 9 χρονών, έμεινα στη γιαγιά και μέχρι 9 ½ 10 ζούσα, με τη γιαγιά μου, τότε που θυμάμαι, και μετά ζούσα στη γειτονιά. Στη
γειτονιά, από δω και από κει μέχρι 13 χρονών. (Ποιος σε τάιζε;) Η γιαγιά μέχρι 13
χρονών που πέθαναν οι γονείς μου, ναι» «Και ο αδερφός μου μαζί στη γειτονιά».
Πολυάριθμες έρευνες (Glueck, 1950, Hirshy, 1969, West & Farrington, 1973, Wilson, 1980,
1982a, 1982b, 1987) έχουν καταδείξει την σύνδεση της απουσίας γονεϊκής επιτήρησης με
την παραβατικότητα (Wilson 1987). Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι ο ορισμός της
γονεϊκής επιτήρησης παρουσιάζει διαφοροποιήσεις (Riley, 1987). Ειδικότερα, πρόκειται για
μια μεταβλητή που εξαρτάται κατά πολύ από την ηλικία του εφήβου. Οι πρακτικές
επιτήρησής που χρησιμοποιούνται σε παιδιά ηλικίας 10 και 11 ετών διαφέρουν σημαντικά
από αυτές που εφαρμόζονται σε εφήβους 14 και 15 χρόνων. Επικαλούμενοι τον ορισμό του
Hirshi (1969): «η σημαντική παράμετρος αναφέρεται στην ψυχολογική παρουσία του γονέα
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… τα παιδιά που θεωρούν ότι οι γονείς τους δεν γνωρίζουν, δεν ενδιαφέρονται για το που
βρίσκονται είναι πολύ πιθανό να έχουν εμπλοκή σε παραβατικές συμπεριφορές» (σ. 88-89)
οι Riley και Shaw (1985) εστιάζουν στην ποιότητα της σχέσης κατά την άσκηση του
γονεϊκού ελέγχου. Στην έρευνα τους, έδειξαν ότι ο κρίσιμος παράγοντας για τον οποίο
ορισμένοι γονείς κατορθώνουν να ασκήσουν έλεγχο στη συμπεριφορά των εφήβων
παιδιών τους, ενώ άλλοι αποτυγχάνουν, είναι η ίδια η σχέση. Σύμφωνα με τον σχολιασμό
των ευρημάτων τους, οι ίδιοι αναφέρουν ότι αυτό προκαλεί ελάχιστη εντύπωση καθώς όσο
τα παιδιά μεγαλώνουν η επίβλεψη είναι περισσότερο το αποτέλεσμα της
διαπραγμάτευσης μεταξύ γονέα και εφήβου.
Σε κάθε περίπτωση όπως επισημαίνεται και από την μετα ανάλυση των Loeber &
Stouthamer-Loeber (1986) η έλλειψη επιτήρησης αναφέρεται σε παράγοντα που έχει
πολλάκις διερευνηθεί ξεχωριστά από το επίπεδο συναισθηματικής εμπλοκής του γονέα με
το παιδί και την ποιότητα της σχέσης. Μάλιστα σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των
ερευνητών διαφορετικά επίπεδα επιτήρησης συνδέονται με ποσοτικές αλλά και ποιοτικές
διαφοροποιήσεις της παραβατικής συμπεριφοράς.
β.7.2.2) Ανεπάρκεια στην παροχή φροντίδας
Συνολικά, 13 συμμετέχοντες περιγράφουν ότι ένας από τους δυο γονείς ή και οι δύο είχαν
μια αδιάφορη, απόμακρη, επικριτική στάση απέναντί τους κατά την παιδική ηλικία. Από
τους 13 συμμετέχοντες οι 9 αναφέρουν έναρξη της παραβατικότητας κατά την
ανηλικότητα. Ενδεικτικές είναι οι περιγραφές που ακολουθούν:
«Ο πατέρας, σκληρός άνθρωπος απόμακρος όλο έλειπε από το σπίτι… με γκόμενες,
δεν πολυενδιαφερόταν για εμάς (εννοεί τα παιδιά του)» Θυμάμαι όταν σταμάτησα
να πηγαίνω σχολείο η μάνα μου πήγε να σκάσει ο πατέρας μου είπε απλά ας πάει
να βρει μια δουλειά να κάνει εγώ δεν ταϊζω τεμπέληδες… Τι λες ρε φίλε ήμουν 13
στα 14 πολύ μικρή δεν είχα μυαλό και εσύ με διώχνεις έξω από το σπίτι…; αυτός με
έβγαλε στο κλαρί…»
«Σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον» «Κοιτάξτε να δείτε, για να μπορέσω να
επιβιώσω γιατί μεγάλωσα, ουσιαστικά ο πατέρας μου δεν ασχολήθηκε μαζί μου […]
Με πίεσε, όταν λέμε με πίεσε με φωνές […]»
Η εμπλοκή των γονέων με τα παιδιά και ο δεσμός που υπάρχει μεταξύ τους αξιολογείται
συνήθως μέσα από την ποιότητα της επικοινωνίας, την σχέση εμπιστοσύνης, τις κοινές
δραστηριότητες και την τάση του παιδιού να προστρέχει για βοήθεια (Loeber &
Stouthamer-Loeber, 1986). Η παραβατικότητα και η επιθετικότητα έχει συσχετιστεί με
ανεπαρκείς δεσμούς με τους γονείς από μια σειρά μελετών (Στο ίδιο). Ως προς την έναρξη
της εγκληματικότητας σε μεταγενέστερη φάση της ζωής έρευνα του Wadsworth (1979) σε
δείγμα 5000 ατόμων επίσης επιβεβαιώνει τη σύνδεση (Στο ίδιο). Οι Hawkins et. al (2000),
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επίσης, συνδέουν τους ανεπαρκείς δεσμούς των γονιών με τα παιδιά με την μεταγενέστερη
βίαιη εγκληματικότητα του παιδιού στην ενήλικη ζωή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ίδιους
η ουσιαστική εμπλοκή των γονέων στην ανατροφή των παιδιών μπορεί να λειτουργήσει ως
προστατευτικός παράγοντας απέναντι στην εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών. Αντίθετα η
έλλειψη αλληλεπίδρασης και εμπλοκής των γονέων με τα παιδιά μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο για μελλοντικές βίαιες συμπεριφορές.
Υπό το πρίσμα της θεωρίας του Bowlby (1951) για το τραύμα η μακρά περίοδος
αποχωρισμού από την μητέρα ειδικά κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού
μπορεί να επιφέρει μη αναστρέψιμα αρνητικά αποτελέσματα στο παιδί (Juby & Farrington,
2001). Σύμφωνα με τις έρευνες του Bowlby, άτομα που βίωσαν μεγάλης διάρκειας
αποχωρισμό από τη μητέρα κατά τα πέντε πρώτα έτη εμφάνιζαν μεγαλύτερη εμπλοκή στην
εγκληματικότητα σε σχέση με άτομα που δεν είχαν τέτοιες εμπειρίες (Στο ίδιο).
Κατά τoν Hirshi (1969) οι δεσμοί που δημιουργούνται μεταξύ του ατόμου και πρωτογενών
φορέων κοινωνικοποίησης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και οι γονείς ασκούν
καταλυτικό ρόλο στην αποτροπή από το έγκλημα (Hayward & Morison, 2005). Ειδικά η
ανεπαρκής φροντίδα που λαμβάνει το παιδί συνιστά χαρακτηριστικό ανεπαρκούς
κοινωνικοποίησης η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χαμηλό αυτοέλεγχο του
παιδιού. Οι γονείς που δημιουργούν δεσμούς με τα παιδιά τους, τα επιτηρούν επαρκώς,
αναγνωρίζουν την έλλειψη αυτοελέγχου, συμμορφώνουν δείγματα συμπεριφοράς που
φανερώνουν έλλειψη αυτοελέγχου και ενισχύουν την κοινωνική προσαρμογή του παιδιού.
Κατά τη θεωρία του αυτοελέγχου τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοιου είδους συνθήκες
έχουν αυξημένο το χαρακτηριστικό του αυτοελέγχου άρα και μειωμένες πιθανότητες να
εμπλακούν σε παραβατική δραστηριότητα. Αντίθετα οι έφηβοι που μεγαλώνουν σε
συνθήκες ανεπαρκούς φροντίδας εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες εμπλοκής στην
παραβατικότητα.
Στο ίδιο σκεπτικό ο Patterson (1980, 1982) περιγράφει μια σειρά από γονεϊκές δεξιότητες
που περιλαμβάνουν (Laub & Sampson, 1988) διαρκή παρατήρηση της συμπεριφοράς του
παιδιού, προβολή κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από τη γονεϊκή συμπεριφορά, ξεκάθαρο
ορισμό κανόνων, λογικές συμπεριφορές συμμόρφωσης και ενίσχυση της συμμόρφωσης με
τους κανόνες και διαπραγμάτευση των διαφωνιών με το παιδί. Ο ίδιος επισημαίνει τον
καθοριστικό ρόλο των δεξιοτήτων του γονέα για την εξέλιξη του εφήβου.
Αναλύοντας τον ρόλο της οικογένειας οι Loeber & Stouthamer-Loeber (1986) προτείνουν
τέσσερα παραδείγματα οικογενειακής λειτουργίας, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα
πλαίσιο για την κατανόηση των διαταραχών διαγωγής του παιδιού, τα οποία είναι: α) η
παραμέληση, β) η σύγκρουση, γ) η παρέκκλιση και δ) η αποδιοργάνωση. Η παραμέληση,
που είναι και η εστία του ενδιαφέροντος στην υπό μελέτη κατηγορία, αναφέρεται σε ένα
οικογενειακό μοτίβο στο οποίο οι γονείς περνούν ανεπαρκή χρόνο σε θετικές
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αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι γονείς μπορεί να αγνοούν ή να μη
δίνουν σημασία σε χαμηλής σημασίας (κατά την εκτίμηση των ιδίων) παραβατικότητα
όπως εμπλοκή σε καυγάδες, εκφοβιστικές συμπεριφορές απέναντι στους συμμαθητές και
μικροκλοπές, ενώ μπορεί να ενημερώνονται από την αστυνομία για σοβαρές μορφές
παραβατικότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις σε ένα πρώτο επίπεδο οι γονείς μπορεί να
δίνουν την εικόνα «επιτρεπτικότητας» απέναντι στα παιδιά. Ο περιορισμένος χρόνος που
αφιερώνουν οι γονείς στα παιδιά και η άγνοια, πολλές φορές, για την παραβατικότητα του
παιδιού αποτελούν στοιχεία που μπορεί να αναχαιτίσουν τη δυνατότητα των γονέων για
την άσκηση αποτελεσματικής πειθαρχίας.
β.8) Σχέσεις γονέων
β.8.1) Συζυγική βία
Η κατηγορία αυτή διαμορφώνεται από περιγραφές 7 ερωτώμενων αναφορικά με την
άσκηση βίας του ενός γονιού στον άλλο. Οι περιγραφές περιλαμβάνουν σωματική άλλα και
ψυχολογική βία μέσω του εκφοβισμού της μητέρας. Όλες αυτές οι περιπτώσεις αναφέρουν
έναρξη της παραβατικής δράσης κατά την ανηλικότητα. Ενδεικτικές είναι οι ακόλουθες
περιγραφές:
«Ζούσα σε ένα σπίτι, όπου ο πατέρας μου ασκούσε βία στη μάνα μου. Όταν βλέπεις
τον πατέρα σου να χτυπά τη μάνα σου […] θα σου πω περιστατικό που η μητέρα δεν
άντεχε άλλο και πήγε να αυτοκτονήσει […]»
«Ουσιαστικά η μάνα μου, τον φοβόταν τον πατέρα μου και δεν ξέρω γιατί. Ενώ δεν
υπήρχαν περιστατικά βίας μέσα στην οικογένεια, αλλά υπήρχε σιωπηλή βία. Ήταν
ένας αυστηρός άνθρωπος, είχε εμμονές, είχε δει πράγματα στην Αθήνα που ίσως
για μια μικρή κοινωνία, του χωριού, ήταν αδιανότητα, κατακριτέα και ανήθικα... και
μάλλον... πιστεύω δηλαδή ότι ο πατέρας μου έκανε προβολή αυτών των πραγμάτων
στη μάνα μου.»
Ο ρόλος των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων έχει επισημανθεί από την έρευνα του
ζεύγους Gluek (Ζαραφωνίτου, 2004). Σύμφωνα με τα πορίσματα των Glueck στο 63,2% των
περιπτώσεων των ανήλικων παραβατών οι συζυγικές σχέσεις των γονέων ήταν
αποτυχημένες ή κακές (Στο ίδιο). Στη μελέτη του Cambridge Study in Delinquent
Development η γονεϊκή σύγκρουση αναδείχτηκε επίσης ανάμεσα στους προβλεπτικούς
παράγοντες παραβατικότητας (Farrington, Loeber & Ttofi, 2012). Οι συγκρούσεις
συνδέονται με αυξημένη αναποτελεσματικότητα στη γονεϊκή επίβλεψη και την επιβολή
πειθαρχίας ενώ παράλληλα παρέχουν πρότυπα επιθετικότητας και ασυνέπειας
(Φαρσεδάκης, 2005).
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Μεταανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τους Buhler et. al. (1997) σε 68 έρευνες
επιβεβαίωσε επίσης τη σύνδεση συγκρούσεων μεταξύ των γονέων και εφηβικών
αντικοινωνικών συμπεριφορών. Στην ερευνητική βιβλιογραφία αναγνωρίζονται πέντε
τύποι συγκρούσεων (Bradford, Burns Vaughn & Barber, 2008): ο φανερός (που
περιλαμβάνει συγκρούσεις σε λεκτικό ή/και σωματικό επίπεδο), ο κεκαλυμμένος, ο
συνεργατικός, ο αποφευκτικός και ο αποσυρμένος τύπος. Σε μελέτη που διεξήγαγαν οι
ίδιοι ο κεκαλυμμένος τύπος σύγκρουσης βρέθηκε επίσης να σχετίζεται με αντικοινωνικές
συμπεριφορές του παιδιού και του εφήβου.
Ως προς τη μαρτυρία ενδοοικογενειακής βίας ο Straus (1991) σχολιάζοντας τα δεδομένα
των ερευνών National Family Violence Survey που διεξήχθησαν κατά τις δεκαετίες 1975 και
1985 επισημαίνει ότι: (α) ετησίως στην Αμερική δέκα εκατομμύρια παιδιά γίνονται
μάρτυρες σωματικών επιθέσεων μεταξύ των γονέων. Στα δυο τρίτα των περιπτώσεων η
ασκούμενη συζυγική βία έχει έναν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. (β) η μαρτυρία της βίας
μεταξύ των γονέων αποτελεί ένα ιδιαίτερα στρεσσογόνο γεγονός για το παιδί και
παράγοντα διακινδύνευσης για μια ποικιλία ψυχο-κοινωνικών προβλημάτων που
περιλαμβάνουν: προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, προβλήματα χρήσης αλκοόλ
και ουσιών, συγκρούσεις στο γάμο και βία, σωματική κακοποίηση των παιδιών και
επιθέσεις και άλλου είδους εγκλήματα εκτός της οικογένειας.
Μεταγενέστερα ερευνητικά δεδομένα από την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης
Christchurch Study στη Νέα Ζηλανδία έδειξαν ότι η βία μεταξύ των γονέων και η μαρτυρία
βίας του πατέρα σχετίζεται με βίαια εγκλήματα και εγκλήματα κατά της περιουσίας
(Farrington, Loeber & Ttofi, 2012). Η μαρτυρία ενδοοικογενειακής βίας συνδέθηκε με
αυξημένη πιθανότητα συμπεριφορικών προβλημάτων ειδικά των αγοριών και νεαρών
παιδιών, ενώ στην περίπτωση συννοσηρότητας μαρτυρίας ενδοοικογενειακής βίας και
κακοποίησης του παιδιού οι επιπτώσεις στην προσαρμογή των παιδιών ήταν πολύ πιο
βαριές (Wasserman et. al., 2003).
Οι Erel and Burman (1995) (Bradford et. al., 2008) αναφέρουν τρεις θεωρητικές υποθέσεις
που είναι κοινές στη βιβλιογραφία για τη σύνδεση μεταξύ συζυγικών σχέσεων και σχέσεων
γονέων παιδιών: (α) την υπόθεση της διάχυσης (spillover hypothesis), (β) την υπόθεση της
αντιστάθμισης (compensatory hypothesis) και (γ) την υπόθεση της κατηγοριοποίησης
(compartmentalization hypothesis) η οποία ωστόσο δεν έχει επαρκή εμπειρική υποστήριξη.
Σύμφωνα με την υπόθεση της διάχυσης, το κλίμα της συζυγικής σχέσης μεταφέρεται στην
σχέση γονέα παιδιού και εντέλει στην λειτουργικότητα του παιδιού. Για την υπόθεση της
αντιστάθμισης η κακή σχέση των γονέων παρουσιάζει αρνητική σύνδεση με τις σχέσεις
γονέων παιδιών. Αντλώντας από την ονομασία της η υπόθεση της αντιστάθμισης
αναφέρεται στην αντιστάθμιση της αρνητικής συζυγικής σχέσης που πραγματοποιείται από
τους γονείς μέσω της (υπέρ) επένδυσης στη σχέση με τα παιδιά, πράγμα που συμβαίνει
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συνήθως με τις μητέρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι περιγραφές δυο
συνεντευξιαζόμενων:
«Εκεί και ήμουν άτακτος και με κυριέψαν άλλα πράγματα. Επειδή δεν ήθελε η μάνα
μου να μου χαλάσει χατίρι σε τίποτα, είχα αναγνωρίσει ότι μου είχε μεγάλη
αδυναμία, αρρωστημένη αδυναμία μπορώ να πω, την έκανα ότι ήθελα τη γυναίκα
αυτή, την έχω ταλαιπωρήσει πολλά χρόνια στη ζωή μου»,
«Δεν ξέρω την εκμεταλλεύτηκα και εγώ […] Μετά εγώ τη μάνα μου την έβλεπα σαν
πορτοφόλι.»
Αναφορικά με τις διαδικασίες που οδηγούν στη σχέση μεταξύ μαρτυρίας της βίας,
παραβατικότητας και εγκληματικής συμπεριφοράς ο Straus (1991) αναφέρει: (α) το ρόλο
του προτύπου καταναγκασμού και βίας στο οποίο το παιδί γαλουχείται κατά την παιδική
ηλικία και επαναλαμβάνει κατά την ενήλικη ζωή, (β) τις μειωμένες πιθανότητες που έχει
ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον να παρατηρήσει και να εκπαιδευτεί σε
δεξιότητες διαπραγμάτευσης αλλά και γενικά σε κοινωνική επάρκεια, (γ) την αγωνία, τον
τρόμο και την αβοηθητότητα που νιώθει ένα παιδί παρακολουθώντας τις συγκρούσεις των
γονέων που μπορεί να έχουν επιπτώσεις ανάλογες με αυτές του μετατραυματικού
συνδρόμου, (δ) την άμβλυνση του συναισθήματος και την έλλειψη της ενσυναίσθησης από
τις επαναλαμβανόμενες εκθέσεις στην σκληρότητα και στη βία απέναντι σε αγαπημένα
πρόσωπα, (ε) τη μειωμένη ικανότητα γονέων που δέχονται βίαιες συμπεριφορές από τους
συντρόφους τους να δείξουν φροντίδα και στοργή προς το παιδί τους.
β.8.2) Διαζύγιο / διάσταση
Συνολικά, 9 συμμετέχοντες αναφέρουν ότι οι γονείς τους είχαν πάρει διαζύγιο ή ήταν εν
διαστάσει κατά την παιδική τους ηλικία.
Η παράμετρος του διαζυγίου προσεγγίζεται μέσα από τις εμπειρικές προσεγγίσεις που
ασχολούνται με τις διασπασμένες οικογένειες (broken families) (Ζαραφωνίτου, 2004). Ο
όρος αναφέρεται σε οικογένειες των οποίων η ισορροπία έχει διαταραχθεί λόγω διαζυγίου,
χωρισμού, εγκατάλειψης ή λόγω έλλειψης εσωτερικής συνοχής. Ο χρόνος στον οποίο
πραγματοποιείται η οικογενειακή διάσπαση έχει συχνά βρεθεί στο επίκεντρο του
ερευνητικού ενδιαφέροντος χωρίς ωστόσο τα ερευνητικά δεδομένα να είναι σαφή ως προς
τη σύνδεση (Στο ίδιο).
Κατά τους Wasserman et. al. (2003) παιδιά προερχόμενα από διαζύγιο βρέθηκαν να
εμφανίζουν περισσότερες αντικοινωνικές συμπεριφορές μέχρι την ηλικία των 10 ετών σε
σύγκριση με παιδιά οι γονείς των οποίων παρέμεναν σε γάμο. Ως προς τις συνέπειες της
διασπασμένης από διαζύγιο ή εγκατάλειψη από τους γονείς οικογένεια σε σύγκριση με τις
συνέπειες της απώλειας ή θανάτου του γονέα ο Wadsworth (1979) στο πλαίσιο της μελέτης
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UN National Service of Health and Development (Farrington, Loeber & Ttofi, 2012)
κατέδειξε ότι το διαζύγιο ή ο χωρισμός σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα καταδίκης μέχρι
την ηλικία των 21 ετών.
Η χρονική περίοδος μετά τον χωρισμό αξιολογήθηκε επίσης ως προς την σχέση της με την
παραβατικότητα (Juby & Farrington, 2001). Υπό την οπτική του θεωρητικού πλαισίου της
πορείας ζωής το διαζύγιο δεν γίνεται αντιληπτό ως ένα μοναδικό ψυχοπιεστικό γεγονός
αλλά ως η συσσώρευση πολλών πιεστικών γεγονότων που το καθένα ξεχωριστά
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο παιδί, τα οποία και οδηγούν στον χωρισμού (Στο ίδιο).
Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης εξετάζεται και η περίοδος μετά το διαζύγιο, η οποία ωστόσο
παρουσιάζει σημαντικές μεθοδολογικές δυσκολίες στη διερεύνησή της. Σε κάθε
περίπτωση, τα δεδομένα συμφωνούν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αστάθεια που
προκαλείται κατά την εξελικτική αυτή πορεία τόσο πιο καταστρεπτικές είναι οι συνέπειες
για τα παιδιά. Τα παιδιά που παρέμειναν με τη μητέρα τους μετά τον χωρισμό εμφάνιζαν
τα ίδια ποσοστά παραβατικότητας με παιδιά από οικογένειες οι οποίες περιγράφονταν ως
μη συγκρουσιακές (Farrington, Loeber & Ttofi, 2012). Αντίθετα τα παιδιά των οποίων την
ανατροφή ανέλαβε ο πατέρας, συγγενείς ή θετοί γονείς εμφάνιζαν υψηλότερα ποσοστά
παραβατικότητας. Η διαφορά αποδόθηκε στο γεγονός ότι οι συνθήκες ζωής στην δεύτερη
περίπτωση ήταν περισσότερο ασταθείς.
Σύμφωνα με το παράδειγμα της αποδιοργάνωσης της οικογένειας που αναλύεται από τους
Loeber & Stouthamer-Loeber (1986), ασυνήθιστα συμβάντα που διαταράσσουν την
λειτουργία της οικογένειας μπορεί να οδηγήσουν σε παραμέληση και συγκρούσεις εντός
του οικογενειακού πλαισίου. Οι χρόνιες συγκρούσεις μεταξύ των συζύγων και η διάλυση
του γάμου (ή της συντροφικής σχέσης) μπορεί άμεσα ή έμμεσα να επηρεάσουν τη
συμπεριφορά του παιδιού. Από την άλλη αυτού του είδους οι πιέσεις μπορεί να
προκαλέσουν ευερεθιστότητα και επιθετικές συμπεριφορές στους γονείς άρα και μια
αποφευκτική συμπεριφορά του παιδιού απέναντι στον γονέα προκειμένου να αποφύγει
αυτές τις δυσάρεστες εκδηλώσεις. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι γονείς αδυνατούν να
διαχειριστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
β.9) Ελλιπές υποστηρικτικό δίκτυο οικογένειας
Η κατηγορία αυτή διαμορφώνεται από 4 αναφορές συμμετεχόντων για το υποστηρικτικό
δίκτυο της οικογένειας. Από τους 4 συμμετέχοντες 3 περιγράφουν έλλειψη πηγών
υποστήριξης της οικογένειας. Χαρακτηριστικά οι ερωτώμενοι αναφέρουν:
«Μόνο η αδερφή του πατέρα μου ήταν εδώ, δεν υπήρχε κανένας άλλος, όλοι οι
υπόλοιποι ήταν στην Κ..»
«Άλλη οικογένεια, κάπου εκεί γύρω υπήρχε, δεν ήτανε κοντά μου.»
«Δεν έχει έρθει κανένας να μου προσφέρει ένα πιάτο φαΐ.»
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Η κοινωνική υποστήριξη του εφήβου αποτελεί ένα παράγοντα που δεν έχει λάβει επαρκή
ερευνητική προσοχή (MacNeil, Stewart & Kaufman, 2000). Η έννοια της κοινωνικής
υποστήριξης είναι δύσκολο να οριστεί επαρκώς ως προς τη φύση, την ποιότητα και το
εύρος των συμπεριφορών και των δραστηριοτήτων που καλύπτει, ενώ οι έρευνες που
προσεγγίζουν το φαινόμενο της κοινωνικής υποστήριξης συνήθως εστιάζουν σε μια ή τρεις
ευρείες κατηγορίες (Στο ίδιο): (α) Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μεταβλητές που
σχετίζονται με τα δομικά χαρακτηριστικά των δικτύων κοινωνικής υποστήριξης,
συμπεριλαμβανομένων το μέγεθος του δικτύου και τη σύνθεσή του. (β) Η δεύτερη
κατηγορία περιλαμβάνει παράγοντες που αντανακλούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
ατόμων και των μελών των κοινωνικών δικτύων, με τις έρευνες εδώ να εστιάζουν στα είδη
των υποστηρικτικών συμπεριφορών και στις σχέσεις που αναπτύσσονται ενώ (γ) η τρίτη
εστιάζει σε εκείνους τους ψυχολογικούς και γνωστικούς παράγοντες που θεωρείται ότι
επηρεάζουν την παροχή κοινωνικής υποστήριξης. Γενικά τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν
ότι η σχέση που υπάρχει μεταξύ κοινωνικής υποστήριξης του εφήβου και παραβατικότητας
είναι περίπλοκη (Στο ίδιο). Επισημαίνεται ωστόσο η σημασία της κοινωνικής υποστήριξης
και η κατανόηση του τρόπου που ο έφηβος αντιλαμβάνεται, βιώνει και χρησιμοποιεί την
κοινωνική υποστήριξη σε επίπεδο πρόληψης.
β.10) Ίδρυμα - ανάδοχες οικογένειες
Συνολικά, 3 ερωτώμενοι αναφέρουν ότι έχουν περάσει κάποια χρόνια της παιδικής τους
ηλικίας σε ίδρυμα. Η διαμονή στο ίδρυμα εναλλάσσεται με τη ζωή σε ανάδοχες οικογένειες
ή στους γονείς. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα από το λόγο τους:
«Μας έδιναν σε τροφούς απ΄ το βρεφοκομείο, σε άλλους έπεσα καλά, σε άλλους
έπεσα άσχημα, σε μια μόνο έπεσα καλά, μια γερόντισσα, θεός σχωρέστη, αυτή τα
παιδιά τα’ αγαπούσε και αν έπαιρνε δέκα κοίταγε άλλα είκοσι»
«Επειδή η μάνα μου ήταν άρρωστη, άλλαζα κάθε πέντε μήνες ή μας έπαιρναν
ανάδοχες οικογένειες»
«Φτωχά, σχολείο δεν πήγα πολύ. Ίδρυμα, ορφανοτροφείο. Οι γονείς με είχαν
αφήσει και με πήραν μετά από δυο-τρια χρόνια»
Τα παιδιά που μεγαλώνουν ή περνούν κάποιο χρονικό διάστημα σε ίδρυμα ή σε ανάδοχες
οικογένειες συγκεντρώνουν πολλούς παράγοντες διακινδύνευσης, ήδη, λόγω της
προγενέστερης κατάστασης που έχουν βιώσει στην οικογένεια καταγωγής τους (Courtney,
Terao & Bost, 2004). Τόσο τα ποσοστά φυλάκισης όσο και τα ερευνητικά δεδομένα
επιβεβαιώνουν από την μια αυξημένα ποσοστά φυλάκισης ατόμων που για κάποιο χρονικό
διάστημα της παιδικής του ηλικίας έχουν βρεθεί σε περιβάλλον θετής φροντίδας και από
την άλλη την υψηλότερη εμπλοκή ατόμων με τέτοιες εμπειρίες στην παραβατικότητα και
στην εγκληματικότητα κατά την ενήλικη ζωή. Ως προς τα ποσοστά φυλάκισης τα δεδομένα
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από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι περίπου το 20% των κρατούμενων, σε ηλικία κάτω
των 30 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 25% εξ αυτών που έχει προηγούμενες
καταδίκες, αναφέρει ότι έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα σε καθεστώς θετής
φροντίδας (Doyle, 2008). Παρόμοια είναι και τα δεδομένα από τον Καναδά όπου ο μέσος
όρος εγκλεισμών σε ηλικία 19 ετών είναι παραπάνω από διπλάσιος για αυτούς που έχουν
περάσει κάποιο χρονικό διάστημα σε θετή φροντίδα σε σχέση με τους υπολοίπους
(Lindquist & Sanatavirta, 2014).
Αναφορικά με τις έρευνες σε άτομα που έχουν περάσει από περιβάλλον θετής φροντίδας ο
Doyle (2007) διεξάγοντας σχετική έρευνα στην Πολιτεία του Ιλινόι αξιοποίησε δεδομένα
από βάση τήρησης δεδομένων και συνέκρινε παιδιά που τοποθετήθηκαν σε θετή φροντίδα
με παιδιά οι υποθέσεις των οποίων είχαν αξιολογηθεί για κακοποίηση ή παραμέληση αλλά
δεν απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνάς του τα
παιδιά της πρώτης ομάδας εμφάνιζαν υψηλότερα ποσοστά εφηβικής παραβατικότητας.
Κάνοντας αναθεώρηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας οι Courtney et. al. (2004)
αναφέρουν ότι οι νέοι που έχουν μεγαλώσει ή περάσει από ανάδοχες οικογένειες έχουν
περιορισμένη εκπαίδευση, σχετικά κακή υγεία (ψυχική και σωματική) και υψηλή
πιθανότητα για αστεγία, εγκλεισμό και ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Οι ίδιοι ερευνητές
αναλύοντας τα δεδομένα της μελέτης Midwest Evaluation of the Adult Functioning of
Former Foster Youth (Midwest Study) για νέους που έχουν κλείσει τα 18 σε καθεστώς
ανάδοχης φροντίδας διαπίστωσαν ότι περίπου το 50% του δείγματός τους ανέφερε ότι έχει
ιστορικό συλλήψεων και έχει καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα. Σύμφωνα με τα ευρήματά
τους τα αγόρια είχαν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα σε σχέση με τα κορίτσια για εμπλοκή
με το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Επίσης επισήμαναν ότι τα παιδιά που
συμμετείχαν στην έρευνα είχαν υψηλά ποσοστά εμπλοκής σε βίαιη δραστηριότητα και
υψηλά ποσοστά θυματοποίησης.
Ως προς την σχέση ιδρύματος, ανάδοχης οικογένειας και ενήλικης εγκληματικότητας ο
Doyle (2008) ακολουθώντας τη μεθοδολογία της προηγούμενης έρευνάς του συνέκρινε τα
στοιχεία βάσης δεδομένων για την προστασία παιδιών με τα στοιχεία της Αστυνομίας του
Ιλινόι. Ομοίως με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας για την αυξημένη
παραβατικότα στα παιδιά που είχαν τεθεί σε ανάδοχη φροντίδα, τα ποσοστά συλλήψεων
μέχρι την ηλικία των 31 ετών, ήταν αυξημένα για τα παιδιά αυτά σε αντίθεση με τα παιδιά
που δεν είχαν απομακρυνθεί από το σπίτι τους. Επίσης, αξιολογώντας την σχέση ανάδοχης
οικογένειας και ενήλικης εγκληματικότητας οι Lindquist & Sanatavirta (2014) διαπίστωσαν
ότι οι περιπτώσεις ανδρών που είχαν ανατεθεί σε καθεστώς ανάδοχης φροντίδας σε ηλικία
13 έως 18 ετών εμφάνιζαν υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας κατά την ενήλικη ζωή.
Αναφορικά με τους λόγους που διαμεσολαβούν μεταξύ τοποθέτησης σε ανάδοχη
οικογένεια και εγκληματικότητας οι ερευνητές αναφέρουν τη διατάραξη που προκαλείται
στους οικογενειακούς δεσμούς από την εισαγωγή στο ίδρυμα καθώς κάποια παιδιά
βιώνουν την απομάκρυνση από την οικογένεια ως απόρριψη ή ως απώλεια. Επίσης
66

ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

επισημαίνουν τις ελλιπείς δεξιότητες των ανάδοχων οικογενειών να διαχειριστούν ένα
παιδί που ήδη αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά συμπεριφορικά προβλήματα.
β.11) Συναναστροφές – παρέες συνομηλίκων
Συνολικά, 23 ερωτώμενοι αναφέρονται στις φιλικές συναναστροφές τους κατά την παιδική
και εφηβική ηλικία. Δυο ερωτώμενοι ανακαλούν θετικές εμπειρίες, 6 περιγράφουν τις
φιλικές τους συναναστροφές με ένα ουδέτερο τρόπο σε σχέση με την εμπλοκή τους με την
παραβατικότητα και 15 με αρνητικό τρόπο. Οι 15 αυτοί συμμετέχοντες ανακαλούν
εμπειρίες συναναστροφών που σχετίζονται με την χρήση, άλλες παραβατικές
συμπεριφορές ή με την επιλογή ατόμων που βίωναν τις ίδιες επιβαρυντικές εμπειρίες στο
οικογενειακό τους περιβάλλον. Ενδεικτικές είναι οι περιγραφές ερωτώμενων:
«Είχα επιλέξει να κάνω παρέα με αυτά τα άτομα γιατί με γεμίζανε και τους γέμιζα.
Με καταλαβαίνανε»
«Οι παρέες στη γειτονιά συναντηθήκαμε στο Γυμνάσιο, στο Δημοτικό δεν ήταν έτσι.
Ότι φίλους είχαν ήταν απ’ το σχολείο. Στο Γυμνάσιο ήταν από τη γειτονιά,
μεταφέρεις τη γειτονιά στο σχολείο. (μετά από ερώτησή μου) Είχαμε κάνει την κλίκα
η οποία μπορεί να πάει στην τουαλέτα να μαστουρώνει με βενζίνες, να κάνει
κανένα τσιγαράκι κτλ,»
«εγώ δεν έκανα παρέα με καλά παιδιά με παιδιά από οικογένεια γιατί εγώ τι είχα
να παρουσιάσω; Εγώ ντρεπόμουνα να κάνω παρέα με καλά παιδιά»
Κατόπιν σύνθεσης των πορισμάτων 66 μελετών με τη διαδικασία της μεταανάλυσης οι
Hawkins et. al. (2000) επισημαίνουν τρεις παράγοντες διακινδύνευσης σε σχέση με το
περιβάλλον των συνομηλίκων των νέων που εμφανίζουν συσχέτιση με την βίαιη
συμπεριφορά σε νεαρή ηλικία: την παραβατική συμπεριφορά στα αδέρφια, την ύπαρξη
φίλων με παραβατική συμπεριφορά και την ένταξη σε συμμορία. Κατά την εφηβική ηλικία
οι παραβατικοί φίλοι ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στην διάπραξη βίαιων πράξεων σε
σχέση με την παιδική ηλικία. Κατά την παιδική ηλικία εμφανίζονται σημαντικότερες οι
επιδράσεις των οικογενειακών και των ατομικών παραγόντων (Wasserman et. al., 2003).
Στις περιπτώσεις όπου οι φίλοι δεν ενέκριναν τις παραβατικές συμπεριφορές οι αναφορές
παραβατικών συμπεριφορών, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών επιθέσεων ήταν
πολύ μικρότερες (Hawkins et. al., 2000).
Οι Wasserman et. al. (2003) αναγνωρίζουν δυο βασικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με
τις επιρροές των συνομηλίκων: τον συγχρωτισμό με παραβατικούς συνομηλίκους και την
απόρριψη από τους συνομηλίκους. Για την περίπτωση του συγχρωτισμού αναφέρουν ότι οι
παραβατικοί συνομήλικοι ασκούν επιρροή στην εμπλοκή στην παραβατικότητα μη
παραβατικών συνομηλίκων με την συχνότητα των επαφών να επηρεάζει το είδος και την
έκταση της εμπλοκής. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι ακόμη και στις περιπτώσεις εφήβων με
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προϋπάρχουσα παραβατική δραστηριότητα ο συγχρωτισμός με παραβατικούς
συνομηλίκους συνδέεται με αύξηση στην συχνότητα και την σοβαρότητα της παραβατικής
συμπεριφοράς.
Αν και έχει διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ συναναστροφής με παραβατικούς συνομηλίκους
και παραβατικότητας η σύνδεση μεταξύ των δυο παραμένει ένα πεδίο αντιπαραθέσεων
(Haynie, 2002). Το πρόβλημα εντοπίζεται στην ερμηνεία της σύνδεσης καθώς δεν είναι
σαφές αν αυτή αντανακλά τα αποτελέσματα της επίδρασης των συνομηλίκων ή το
αποτέλεσμα της επιλογής του ίδιου του νέου, που συγκεντρώνει διάφορες ευαλωτότητες,
να συγχρωτιστεί με μια ομάδα παραβατικών νέων (Στο ίδιο). Οπωσδήποτε ο συγχρωτισμός
με παραβατικούς συνομηλίκους δεν είναι αποσυνδεδεμένος από τον ίδιο το νέο. Οι
ανήλικοι που συγκεντρώνουν ατομικούς και οικογενειακούς παράγοντες διακινδύνευσης
έχουν την τάση να συγχρωτίζονται με παραβατικούς ανηλίκους ή/και να αποζητούν αυτού
του είδους τις συναναστροφές (Φαρσεδάκης, 2005).
Ο Cusson (1981) δίνοντας έμφαση στην προσωπικότητα του νέου αναγνωρίζει μια σειρά
από χαρακτηριστικά προσωπικότητας (σχετική δεκτικότητα, ευαλωτότητα σε αυτού του
είδους την υποβολή) που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιρροή των παραβατικών
συναναστροφών, προχωρά δε πιο πέρα διακρίνοντας δυο φάσεις αναφορικά με τον τρόπο
επίδρασης των παρεών των φίλων (Στο ίδιο): την φάση της αμοιβαίας επίδρασης και την
φάση της εκμάθησης της αναγκαίας τεχνικής. Κάθε φάση διαφοροποιείται ανάλογα με τον
βαθμό μύησης του νέου στην παραβατικότητα. Η πρώτη φάση της αμοιβαίας επίδρασης,
αναφέρεται στους νέους που δεν έχουν εξοικείωση με την παραβατικότητα και
περιλαμβάνει σχετικά απλές ως προς την εκτέλεση πράξεις (για παράδειγμα κλοπή
ποδηλάτων, κλοπές σε καταστήματα, βανδαλισμού, τσακωμούς) που πραγματοποιούνται
με σκοπό την διέγερση, τα παιχνίδι, την απόκτηση κύρους και την έντονη επιθυμία. Η
δεύτερη φάση αφορά στους μυημένους στην παραβατικότητα νεαρούς και αναφέρεται
στην εκμάθηση της απαραίτητης σε κάθε περίπτωση τεχνικής ανάλογα με το είδος της
σκοπούμενης παράβασης.
Οι Cairns και Cairns (1995) προσεγγίζοντας το ζήτημα του ρόλου της παραβατικότητας των
συνομηλίκων στην παραβατικότητα του εφήβου προβάλλουν μια θεώρηση που συνδυάζει
τόσο τις θεωρίες της μάθησης όσο και αυτές της επιλογής (Haynie, 2002). Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις της μελέτης τους, καθώς η συγκρότηση της φιλίας εδράζεται στη βάση των
κοινών, αναγνωρίσιμων χαρακτηριστικών μεταξύ των ατόμων (προϊόν επιλογής), η ίδια η
φιλία οδηγεί στην υιοθέτηση, μέσω των αλληλεπιδράσεων, συμπεριφορών τους ενός από
τον άλλο που με την σειρά της έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη ακόμη μεγαλύτερης
ομοιότητας μεταξύ των μελών της ομάδας (διαδικασία κοινωνικοποίησης).
Γεγονός είναι πάντως ότι στις περιπτώσεις των νεαρών παραβατών η πλειοψηφία των
παραβατικών πράξεων τείνει να διαπράττεται από μικρές ομάδες παρά από μεμονωμένα
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άτομα (Farrington et. al., 2012). Στη βάση της ομαδικής διάπραξης της εφηβικής
παραβατικότητας οι Farrington et. al. (2012) επαναφέρουν το ζήτημα της ερμηνείας των
παραβατικών συναναστροφών στην εφηβική παραβατικότητα. Έτσι οι έφηβοι είτε
διαπράττουν αδικήματα μαζί, γιατί έχουν επιλέξει ο ένας τον άλλο για αυτό το σκοπό ή με
αυτά τα κριτήρια, είτε λόγω του στιγματισμού που επιφέρει η εμπλοκή με τις αρχές τείνουν
στην συνέχεια να συγχρωτίζονται με παραβατικούς ανήλικους, είτε ακόμη όπως σε κάθε
περίπτωση δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού (παραβατικές ή μη) στις περιπτώσεις των
εφήβων, αυτές τείνουν να πραγματοποιούνται ομαδικά. Αξιολογώντας τα ερευνητικά
πορίσματα οι ίδιοι καταλήγουν στο ότι η ύπαρξη συναναστροφών με παραβατικούς
συνομηλίκους αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την εμπλοκή στην
παραβατικότητα. Αντίθετα η απουσία τέτοιου είδους συναναστροφών ή οι συναναστροφές
με συνομηλίκους με φιλο -κοινωνικές συμπεριφορές μπορεί να λειτουργήσει ως
προστατευτικός παράγοντας όπως έχει καταδειχτεί από τις έρευνες Cambridge Study in
Delinquent Development, Christchurch Health and Development Study και Rochester Youth
Development Study.
β.12) Χρήση ουσιών
Η χρήση ουσιών αναφέρεται σε ένα είδος παραβατικής συμπεριφοράς που επισημαίνεται
σε αρκετές περιπτώσεις από τους συμμετέχοντες κατά την εξιστόρηση της εφηβικής τους
ηλικίας. Η κατηγορία αυτή αναλύεται σε τρεις υποκατηγορίες σύμφωνα με τα κεντρικά
νοήματα που αναδύονται: (α) την έναρξη χρήσης κατά την ανηλικότητα, (β) τον ρόλο των
συναναστροφών και (γ) τις αναφορές στα είδη και την εξέλιξη της χρήσης.
β.12.1) Έναρξη χρήσης κατά την ανηλικότητα
Συνολικά, 15 συμμετέχοντες αναφέρουν έναρξη της χρήσης ουσιών κατά την ανηλικότητα.
Η αναφερόμενη ηλικία είναι 13 έως 17 ετών. Η έναρξη της χρήσης ερμηνεύεται κυρίως ως
ένας τρόπος να ανταπεξέλθει κάποιος στις δυσκολίες, «να ξεχαστεί» από τα προβλήματά
του, «να νιώσει καλά», «να αντέξει τα συναισθήματά του» ή ως περιέργεια, «για μαγκιά»,
«από αντίδραση», λόγω των συνθηκών της εποχής ή της ώθησης από τον περίγυρο:
«Απ’ τα 13 μαστούρωμα με τη βενζίνα (με την παρέα της γειτονιάς –σχολείου). Το
είχαμε κάνει απλά σαν κάτι που βρήκαμε εξερευνητικά, α κάνεις αυτό παθαίνεις
αυτό […]Μας έκανε να ξεχνιόμαστε ασχολιόμασταν με αυτό. Έδινε μια διάθεση για
τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, ένα συν ή ένα πλην την κάθε φορά
(δηλαδή;) Το πώς αισθανόσουνα , φόρτιζε το συναίσθημα αρνητικά ή θετικά, αυτό.»
«Αφού δεν κάνει τίποτα δεν πειράζει κιόλας»
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«Μ’άρεσε πολύ η μαστούρα. Δεν σκεφτόμουν τα προβλήματά μου, χαμογελούσα
[…]Αποκτάς μια εξάρτηση του μυαλού, στον εγκέφαλο. Λες ότι άμα πιω, θα νιώσω
καλά.»
β.12.2) Ρόλος συναναστροφών
Από τις περιγραφές των συμμετεχόντων αναδύεται ο κεντρικός ρόλος των συναναστροφών
στην έναρξη της χρήσης ουσιών. Συνολικά, 10 ερωτώμενοι συνδέουν την χρήση ουσιών με
τις συναναστροφές τους. Όπως φανερώνεται από τις περιγραφές τους, κατά την εξέλιξη
της χρήσης οι παρέες αλλάζουν και διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος των ναρκωτικών
ουσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι περιγραφές για την χρήση συνοδεύονται από
αναφορές για κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Χαρακτηριστικές είναι οι
αναφορές που ακολουθούν:
«Πέσαμε όλοι μαζί με την παρέα»
«Κοιτάξτε εγώ άρχισα το χασίς γιατί έκανα παρέα με αυτά τα παιδιά… και το
έκαναν όλοι γιατί όχι και εγώ;»
«Κάποιοι από αυτούς έκαναν χρήση ναρκωτικών (λ.χ. κάνναβη, χάπια αλλά και
άλλα πρέζα) και σιγά σιγά δοκίμασα και εγώ… το ήθελα πολύ …το έβλεπα σαν
επανάσταση[…] ήταν απαγορευμένο και αυτό με τραβούσε… το δοκίμασα και
κόλλησα…»
β.12.3) Είδη και εξέλιξη χρήσης
Ως προς τα είδη κατά την έναρξη επισημαίνονται η ηρωίνη, το «χασίς», η «βενζίνα», τα
«χάπια», τα «ηρεμιστικά», τα «σιρόπια» και οι «αμφεταμίνες». Οι περισσότερες
περιπτώσεις περιγράφουν εξέλιξη της χρήσης σε άλλες ουσίες και εξάρτηση σε σύντομο
χρονικό διάστημα κατά την εφηβική και μετεφηβική περίοδο.
«Ξεκινήσαμε με χάπια, μετά σιρόπια και μετά στα 16, 17 ½ δοκίμασα την ηρωίνη
που ήταν και η μελλοντική μου καταστροφή»
«[…] κράτησε (περίπου 2 χρόνια) μέχρι την ημέρα που δεν βρήκαμε να πάρουμε και
ψωνίσαμε πρέζα. Εκεί κάπου σταμάτησε και το άλλο το κομμάτι σιγά, σιγά. Το να
είμαστε μόνο στο τσιγάρο».
«[…] τσιγάρο χάπια ηρωίνη σε μικρό χρονικό διάστημα»
Τα δεδομένα της ερευνητικής βιβλιογραφίας συμφωνούν ότι, κατά την διάρκεια της
εφηβικής και της μετεφηβικής περιόδου, ένα μεγάλο εύρος παραβατικών συμπεριφορών
δεν εμφανίζεται μεμονωμένα αλλά παράλληλα με άλλες παραβατικές συμπεριφορές
(Wayne et. al., 1988). Ειδικότερα, η συχνή χρήση και κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών
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απαντάται με μεγαλύτερη συχνότητα σε νέους που εμπλέκονται σε χρόνιες παραβατικές
συμπεριφορές σε σχέση με άλλους εφήβους (Hawkins et. al., 1988). Στη βιβλιογραφία
παρουσιάζονται τρεις βασικές υποθέσεις αναφορικά με το είδος και την κατεύθυνση της
σχέσης μεταξύ των δυο (Otero – Lopez et. al., 1994): (1) Η χρήση ναρκωτικών ουσιών
προκαλεί την παραβατικότητα. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή η χρήση προηγείται των
άλλων παραβατικών συμπεριφορών. Υπό το πρίσμα αυτό η διάπραξη αδικημάτων
συνδέεται με την ανάγκη για απόκτηση των ναρκωτικών ουσιών. (2) Η εμπλοκή στην
παραβατικότητα προκαλεί τη χρήση ουσιών. Κάτω από αυτό το σκεπτικό η εμπλοκή στην
παραβατικότητα προηγείται. (3) Οι δυο μεταβλητές δεν συνδέονται με αιτιακή σχέση.
Σύμφωνα με την τρίτη αυτή υπόθεση τόσο η χρήση ουσιών όσο και η εμπλοκή σε άλλες
μορφές παραβατικότητας είναι απόρροια κοινών παραγόντων αλλά η μια μεταβλητή δεν
ασκεί άμεση επιρροή στην άλλη.
Οι Hawkins et al. (1988) υποστηρίζουν ότι σύμφωνα με τα υπάρχοντα ερευνητικά στοιχεία,
παρά τις διαφορές στον χρόνο έναρξης και στα μοτίβα διατήρησης της παραβατικής
συμπεριφοράς οι παράγοντες που σχετίζονται με την επίμονη παραβατική συμπεριφορά
και τη συχνή χρήση ναρκωτικών ουσιών είναι κοινοί και συνοψίζονται ως εξής: (α) Πρώιμη
έναρξη αντικοινωνικών συμπεριφορών. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλία, η συχνότητα και
η σοβαρότητα αντικοινωνικών συμπεριφορών πριν την ηλικία των 10 ετών τόσο
μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή σε παραβατικές συμπεριφορές στην εφηβεία με υψηλό
κίνδυνο εξέλιξης στην ενηλικότητα. Η πρώιμη έναρξη αντικοινωνικών συμπεριφορών
επίσης εμφανίζεται ως παράγοντας διακινδύνευσης για τη χρήση ναρκωτικών κατά την
εφηβεία. (β) Χρήση ναρκωτικών ουσιών και εμπλοκή στην εγκληματικότητα γονέων και
αδερφών. (γ) Ελλιπείς και ασυνεπείς γονεϊκές πρακτικές διαχείρισης. (δ) Οικογένειες σε
κοινωνική απομόνωση με οικονομικές στερήσεις. (ε) Σχολική αποτυχία. (στ) Χαμηλός
βαθμός δέσμευσης σε εκπαιδευτικούς στόχους και στο σχολείο. (ζ) Παράγοντες που
σχετίζονται με τους συνομηλίκους. Έχει ήδη επισημανθεί ο σημαντικός ρόλος των
συνομηλίκων στην εμπλοκή στην παραβατικότητα. Παρομοίως οι συνομήλικοι ή οι παρέες
χρηστών αποτελούν ένα από τους ισχυρότερους δείκτες χρήσης ουσιών κατά την εφηβεία.
(η) Στάσεις και πεποιθήσεις. Γενικά ένα σύνολο στάσεων και πεποιθήσεων που
αναφέρονται στην ύπαρξη δεσμών μεταξύ του ατόμου και της συμβατικής κοινωνίας
μπορεί να λειτουργήσει ανασχετικά στην εμπλοκή σε χρήση ουσιών ή σε άλλου είδους
παραβατικές συμπεριφορές. (θ) Ύπαρξη δεσμών στη γειτονιά. (ι) κινητικότητα. (κ)
βιολογικοί παράγοντες. (λ) χαρακτηριστικά προσωπικότητας.
β.13) Γάμος κατά την ανηλικότητα
Συνολικά, 5 συμμετέχοντες αναφέρουν ότι έχουν συνάψει γάμο ή στενή συντροφική σχέση
κατά την ανηλικότητα. Στις περιπτώσεις των γυναικών ο γάμος / στενή συντροφική σχέση
διεξάγεται κατόπιν επιλογής του συντρόφου από τους γονείς στο πλαίσιο της κουλτούρας
της φυλής. Ο σύντροφος χαρακτηρίζεται είτε θετικά ή αρνητικά:
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«Η μάνα μου του έδωσε την άδεια. Όταν γνώρισαν οι δικοί μου τον πρώην μου, εγώ
ήμουν 12 ετών. Δεν μπορούσα καν να περάσω τα σύνορα, ήμουν ανήλικη. Δεν τον
ήξερα, η μάνα μου τον βρήκε.»
«δεν ήταν καλός άνθρωπος […] Μεγάλο μούτρο, με πήρε γιατί ήθελε χέρια να
δουλεύουν στις παρανομίες του, με χτυπούσε και με έβαζε να κάνω πράγματα που
δεν ήθελα […] Μου έδινε χάπια για να είμαι «θρασύτατη» να κλέβω και να
ληστεύω…»
Στην ερευνητική βιβλιογραφία ο γάμος κατά την ανηλικότητα εξετάζεται ως απόρροια της
παραβατικότητας και ειδικότερα της χρήσης ουσιών. Αν και οι δυο μεταβλητές μπορεί
συχνά να εμφανίζονται μαζί τα δεδομένα δεν συμφωνούν ως προς την αιτιακή σύνδεση
μεταξύ τους. Οι Ellickson, Martino και Collins (2004) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ
καπνίσματος, κατανάλωσης αλκοόλ και χρήσης μαριχουάνας και γάμου κατά την εφηβεία.
Από τα πορίσματά τους δεν βρέθηκε συσχετισμός μεταξύ χρήσης αλκοόλ, ναρκωτικών
ουσιών και γάμου κατά την ανηλικότητα. Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματά τους αποδίδουν
τη σύνδεση μεταξύ των δυο σε μια τάση του ατόμου για ανάληψη ρίσκου και εμπλοκή σε
αντισυμβατικές συμπεριφορές και όχι στην έκπτωση της κρίσης που προέρχεται από τη
χρήση.
Αντίθετα o Blair (2010) σε έρευνά του σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα στις Ηνωμένες
Πολιτείες διαπίστωσε ότι η χρήση ουσιών και η παραβατική συμπεριφορά στην εφηβεία
επηρεάζουν την πιθανότητα σύναψης γάμου και την ηλικία σύναψης του πρώτου γάμου.
Ειδικότερα οι παραβατικές συμπεριφορές αυξάνουν την πιθανότητα για γάμο και μειώνουν
την ηλικία σύναψης και για τα δυο φύλα.
Οι προαναφερθείσες έρευνες δεν λαμβάνουν υπόψη πολιτισμικά ζητήματα στην σύναψη
γάμων κατά την ανηλικότητα, όπως συμβαίνει με την κατηγορία που προκύπτει από την
παρούσα ανάλυση όπου οι περισσότερες περιπτώσεις όπου έχουν αναφέρει γάμο κατά την
ανηλικότητα είναι γυναίκες ρομά.
β.14) Συμπεράσματα
Κατά την ανάλυση της περιόδου της παιδικής ηλικίας προέκυψαν συνολικά 30 θεματικές
που σχετίζονται με την ανάπτυξη της εγκληματικής δράσης. Τα θέματα που αναδύθηκαν
κατά την ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση του υλικού αναφέρονται κυρίως σε βιώματα και
εμπειρίες των αποφυλακισθέντων από εκείνη την περίοδο της ζωής τους. Οι θεματικές
διαμορφώνονται από το κοινό νοηματικό περιεχόμενο όπως εντοπίζεται στο λόγο των
συμμετεχόντων, επιμερίζονται σε βασικές κατηγορίες και υπο-κατηγορίες και συνοψίζονται
ως εξής: (1.) Κακή οικονομική κατάσταση, (2.) Εργασία κατά την ανηλικότητα, (3.) Σχολείο:
(3.1) Χαμηλές σχολικές επιδόσεις, (3.2) Σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, (3.3) Σχέσεις με
τους συμμαθητές (ενδοσχολικές σχέσεις), (3.4) Αντικοινωνική συμπεριφορά εντός του
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σχολικού χώρου, (3.5) Σχολική διαρροή, (4.) Κακοποίηση, (5.) Εθισμός γονέων: (5.1)
Εθισμός- Κατάχρηση αλκοόλ/ ουσιών πατέρα/ κηδεμόνα: (5.1.1) Κατάχρηση αλκοόλ
πατέρα/κηδεμόνα, (5.1.2 )Τζόγος πατέρα, (5.2) Εθισμός- Εξάρτηση ουσιών μητέρας, (6.)
Σχέσεις με τους γονείς: (6.1) Τιμωρητικός πατέρας, (6.2) Γονική παραμέληση: (6.2.1)
Απουσία κατάλληλης επίβλεψης, (6.2.2) Ανεπάρκεια στην παροχή φροντίδας, (7.) Σχέσεις
γονέων: (7.1) Συζυγική βία, (7.2) Διαζύγιο / διάσταση, (8.) Ελλιπές υποστηρικτικό δίκτυο
οικογένειας, (9.) Ίδρυμα - ανάδοχες οικογένειες, (10.) Συναναστροφές – παρέες
συνομηλίκων, (11.) Χρήση ουσιών: (11.1) Έναρξη χρήσης κατά την ανηλικότητα, (11.2)
Ρόλος συναναστροφών, (11.3) Είδη και εξέλιξη χρήσης, (12.) Γάμος κατά την ανηλικότητα.
Πρόκειται για παράγοντες που στην πλειοψηφία τους έχουν επισημανθεί από την
ερευνητική βιβλιογραφία ως προς τη σχέση τους με την αντικοινωνική ή παραβατική
συμπεριφορά κατά την ανηλικότητα και την ενήλικη ζωή. Από τα πορίσματα της έρευνας
επισημαίνεται η αθροιστική λειτουργία των παραγόντων καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις.
Ειδικότερα, μέσω της επιλεκτικής αναφοράς βιωμένων γεγονότων της παιδικής ηλικίας
πραγματοποιείται από τους συνεντευξιαζόμενους, στο πλαίσιο της εξιστόρησης της
διαδρομής του βίου τους, μια συσχέτιση των γεγονότων με τις μετέπειτα εμπειρίες
εμπλοκής στην παραβατικότητα ή στην εγκληματικότητα κατά την ενήλική ζωή. Οι
περιγραφές αποτελούν πρόσφορο έδαφος για τον τρόπο που τα αναδυόμενα θέματα σε
κάθε περίπτωση συνδέονται, αλλά και λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της ελληνικής
πραγματικότητας.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τα θέματα που εντοπίστηκαν στο σύνολο του δείγματος
αναφορικά με την ανάπτυξη της εγκληματικής δράσης παρουσιάζουν συνάφεια με τις
αντίστοιχες κατηγορίες οι οποίες εντοπίστηκαν σε παράλληλη ανάλυση των δεδομένων
αναφορικά με τους εντοπιζόμενους παράγοντες «διακινδύνευσης» κατά την ανηλικότητα
και το φαινόμενο της υποτροπής, που διενεργήθηκε στις περιπτώσεις καταγεγραμμένων
υπότροπων. Συγκεκριμένα, οι θεματικές που εντάσσονται στις κατηγορίες «κακή
οικονομική κατάσταση», «οικογένεια», «σχολείο», «φιλικές συναναστροφές» και «χρήση
ουσιών» προέκυψαν και στις δυο παράλληλες αναλύσεις του υλικού που συλλέχθηκε για
την περίοδο της παιδικής ηλικίας και που αφορούν τόσο την παρούσα ανάλυση που
αναφέρεται στο σύνολο των συμμετεχόντων όσο και την ανάλυση των περιπτώσεων των
καταγεγραμμένων ως υπότροπων που ακολουθεί.
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γ) Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΜΑΡΘΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
γ.1) Εισαγωγή
Η σύγχρονη φυλακή επηρεαζόμενη από την αντεγκληματική πολιτική της νέας κοινωνικής
άμυνας (Ancel, 1995: 533-549) προσπάθησε ταυτόχρονα να είναι ένας τόπος τιμωρίας και
ένα «σχολείο» επανένταξης και κοινωνικής επαναπροσαρμογής (Δρόσου, 2016: 63-64).
Ενώ, λοιπόν, διακηρυκτικός στόχος της στερητικής της ελευθερίας ποινής είναι και η
μείωση των πιθανοτήτων υποτροπής, αυτό δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από
ερευνητικά εμπειρικά δεδομένα με τη φυλακή όχι μόνο να μην «σωφρονίζει», αλλά να
αποτελεί σχολείο εγκληματικότητας, επιτυγχάνοντας ακριβώς τους αντίθετους στόχους
από αυτούς που διακηρύσσει (Φαρσεδάκης, 1996: 69 & Menninger, 1968: 11-18).
Σύμφωνα με μελέτη του Kupers, τα αριθμητικά δεδομένα της υποτροπής είναι
χαρακτηριστικά της αποτυχίας του θεσμού της φυλάκισης με το 63% των κρατουμένων σε
διάστημα μόλις τριών ετών από την αποφυλάκισή του, να υποπίπτει σε νέο αδίκημα.
Ειδικά οι πρώην κρατούμενοι που παρουσιάζουν κλονισμένη ψυχική υγεία (συνήθως
αποτέλεσμα του εγκλεισμού) αυξάνουν το ποσοστό στο 80% (Kupers, 1999: 87). Όπως
προσθέτει και ο Marshall «η φυλακή ενθαρρύνει τη διαφθορά και τη βίαιη συμπεριφορά
που υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγξει και δημιουργείται κατά συνέπεια ένας φαύλος
κύκλος βίας με το έγκλημα να επιφέρει την τιμωρία και η τιμωρία να γεννά το έγκλημα και
έτσι, όλο και περισσότερα εγκλήματα να απαιτούν όλο και περισσότερες τιμωρίες»
(Marshall, 2001: 107).
Επιπλέον, οι φυλακές, οι οποίες οργανώνουν με απάνθρωπο τρόπο τη ζωή των εγκλείστων,
υποβαθμίζοντας, ταπεινώνοντας, αλλοτριώνοντας και στερώντας τους την αυτονομία και
την ασφάλεια, δίνουν έμφαση στις αρνητικές πολιτισμικές αξίες, όπως είναι η βία,
υποβάθμιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, με τις οποίες «πείθονται»
ότι είναι αποδεκτό να επιλύονται οι συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων (Κουλούρης, 2009:
165 & Δρόσου, 2016: 67).
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα πήραν θέση και ανέδειξαν την αποτυχία κατά τα λεγόμενά
τους του θεσμού, με τη φυλακή να μην ικανοποιεί το σκοπό του σωφρονισμού
επιβεβαιώνοντας το συμπέρασμα του Young, πως η φυλακή και ευρύτερα το ποινικό
σύστημα παράγουν εγκληματίες (Young, 2002: 254-255). Στο πλαίσιο λοιπόν της παρούσας
έρευνας ζητήθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους (υπότροπους και μη) να μιλήσουν για τη
βιωμένη εμπειρία μέσα στο ΣΠΔ, να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα και όλα αυτά
υπό το πρίσμα του φαινομένου της υποτροπής μέσα και από την ευρύτερη συζήτηση για
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τον ρόλο της φυλάκισης στις σύγχρονες κοινωνίες. Ήταν πολύ σημαντικό να «δούμε» την
σχέση υποτροπής και φυλάκισης
μέσα από τα μάτια και τον μη υπότροπων
συνεντευξιαζόμενων μιας και μόνο η επαφή τους με το ΣΠΔ και ο εγκλεισμός σε κάποιο ΚΚ
τους είχε φέρει σε επαφή με υπότροπους εγκληματίες.
Όπως ήταν και αναμενόμενο στις συνεντεύξεις κυριάρχησαν οι αναφορές στην
κατακλυσμική εμπειρία του εγκλεισμού και στη φυλακή. Μάλιστα τα ίδια τα ερευνητικά
υποκείμενα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα πρόθυμα στο να μιλήσουν για τη φυλακή (εν
αντιθέσει με άλλα ζητήματα στις συνεντεύξεις που αποδείχθηκε ότι μάλλον τους
προκαλούσαν αμηχανία, όπως οι αναφορές στην οικογενειακή τους ζωή ή στα παιδικά
τους χρόνια) με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένα πολύ πλούσιο ερευνητικό υλικό. Μέσα
από την επεξεργασία του συγκεκριμένου υλικού, όπου κυριάρχησε το βίωμα της φυλακής
συστάθηκαν συνολικά 8 θεματικές κατηγορίες με τα δεινά του εγκλεισμού και την
υποκουλτούρα των κρατουμένων να αναδύονται ως βασικοί επιβαρυντικοί παράγοντες ως
προς το φαινόμενο της υποτροπής από το σύνολο των ερευνώμενων (υπότροπών και μη).
Ενώ οι υπότροποι συνεντευξιαζόμενοι ανέδειξαν με τα λεγόμενά τους την ένταξη στην
κοινωνία των κρατουμένων ως έναν σημαντικό παράγοντα υποτροπής.
Αναδυόμενα θέματα από το βίωμα της φυλακής
Συστάθηκαν συνολικά 8 θεματικές κατηγορίες που επιμερίζονται σε υποκατηγορίες.
❑ Πρώτες σκέψεις κατά τους εγκλεισμούς
❑ Συναισθήματα κατά τους εγκλεισμούς
❑ Τα δεινά του εγκλεισμού (Αναγκαστική συμβίωση /υποχρεωτικός συγχρωτισμός με
ανεπιθύμητους συγκατοίκους και ανύπαρκτη ιδιωτική ζωή∙ Απώλεια προσωπικής
ασφάλειας -Θυματοποίηση∙ Αισθητηριακή αποστέρηση∙ Ψυχολογικά προβλήματα∙
Στέρηση της αυτονομίας∙ Στέρηση αγαθών και υπηρεσιών
❑ Υποκουλτούρα των κρατουμένων
▪ Συγχρωτισμός με κρατούμενους με διαφορετικό ποινικό προφίλ και η
εκμάθηση της εγκληματικής συμπεριφοράς μέσα στη φυλακή
▪ Υπερπληθυσμός/Συνωστισμός
▪ Βία στην υποκουλτούρα των κρατουμένων
▪ Ο άτυπος «κώδικας» συμπεριφοράς των κρατουμένων
❑ Η ένταξη στην κοινωνία των κρατουμένων ως παράγοντας υποτροπής
▪ Η ποινή και ο εκτιθείς χρόνος
▪ Επικοινωνία με την οικογένεια/επισκεπτήρια -Διάρρηξη των
οικογενειακών/φιλικών δεσμών
▪ Εργαστήρια/ Δραστηριότητες / Προγράμματα/ Εργασία - Αναξιοποίητος
καθημερινός χρόνος
▪ Φόβος Θυματοποίησης
▪ Χρήση μέσα στη φυλακή/Προγράμματα απεξάρτησης
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❑ Ο σκοπός της φυλακής (Αναμόρφωση/Σωφρονισμός, Προστασία της
κοινωνίας/Εγκλεισμός και φυλακή μόνο για ορισμένα αδικήματα, Εκφοβισμός,
Τιμωρία/Εκδίκηση, Να έχουν εργασία κάποιοι άνθρωποι/να βγάζουν κάποιοι
χρήματα, Συμβολική λειτουργία- Εργαλειακή λειτουργία).
❑ Αποτυχία του θεσμού της φυλακής
❑ Προτάσεις

γ.2) Σκέψεις και συναισθήματα κατά τους εγκλεισμούς
Η μελέτη του κόσμου της φυλακής, τόσο μέσα από τις επιστημονικές διερευνήσεις όσο και
από τις μαρτυρίες και τον λόγο των ίδιων των ανθρώπων που υφίστανται τον εγκλεισμό
στην Ελλάδα, διαψεύδει τη λειτουργία της φυλακής ως τόπου διόρθωσης ήδη κεκτημένων
εγκληματικών συμπεριφορών. Αντίθετα, αποκαλύπτει τη φυλακή ως ένα εργαστήριο
παραγωγής βίας, ανακύκλωσης της εγκληματικής συμπεριφοράς και εκμάθησης νέων. Και
στην παρούσα έρευνα εκτός από την έντονα επικριτική στάση των ερευνητικών
υποκειμένων απέναντι στη φυλακή ως μία κατακλυσμική και συνάμα καταστροφική
βιωματική εμπειρία παράλληλα, αναδείχθηκε μέσα από τις συνεντεύξεις η μικρή
εκφοβιστική επίδραση της στέρησης της ελευθερίας στο να αποτρέψει την ομάδα κινδύνου
από νέες παράνομες πράξεις και υπογραμμίστηκε η επίδραση της ίδιας της φυλακής στην
υποτροπή με την ποινή της φυλάκισης να μην λειτουργεί για κανέναν, όχι μόνον
επανακοινωνικοποιητικά αλλά ούτε καν εκφοβιστικά.
Όλοι οι κρατούμενοι δεν βιώνουν με τον ίδιο τρόπο την εμπειρία του εγκλεισμού.
Παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο και το μέγεθος της επίδρασης του εγκλεισμού
περιλαμβάνουν την προσωπικότητα και ατομικά χαρακτηριστικά του κρατούμενου. Ο
κρατούμενος που πρωτοεισέρχεται στο ΚΚ να μαθαίνει μια ποικιλία στρατηγικών
προσαρμογής με εκείνες που θα επιλέξει τελικά να εξαρτώνται από το κοινωνικό
υπόβαθρο, τα ασυνείδητα σχήματα αντίληψης και πρακτικής που αφομοιώνει, καθώς και
από τα σχέδια του για το μέλλον (προοπτική επανένταξης ή μη) (Αλοσκόφης, 2010: 75). Οι
πρώτες του επιλογές είναι συνήθως αμυντικές με την κατεύθυνση τους να εξαρτάται, σε
σημαντικό βαθμό, από τις πρώτες γνωριμίες (Αλοσκόφης, 2010: 75-76).
γ.2.1) Σκέψεις κατά τους εγκλεισμούς
Βρισκόμενος στη φυλακή, οι πρώτες σκέψεις τον κατακλύζουν, στην αρχή όλοι νομίζουν ότι
βρίσκονται ακόμη έξω, ότι πρόκειται για ένα κακό όνειρο και αργούν να
συνειδητοποιήσουν πόσο θα μείνουν στη φυλακή με τις πρώτες εντυπώσεις, όπως
αναφέρει και ο Clemmer (1958: 100), να παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη του όσα
χρόνια και αν περάσουν. Η κατηγορία «Πρώτες σκέψεις κατά τον 1ο εγκλεισμό»
συστήνεται από αναφορές 34 συμμετεχόντων.
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Ν=34

✓ αρνητικές σκέψεις (αυτοκτονικός
ιδεασμός)
✓ άρνηση της πραγματικότητας προσκόλληση στην ελπίδα ότι
γρήγορα θα αποφυλακιστούν/
«κακό όνειρο»
✓ προσκόλληση στην ελπίδα ότι
γρήγορα θα αποφυλακιστούν μείωση της σημασίας του
εγκλεισμού
✓ σκέψεις για απόδραση
✓ άρνηση της ευθύνης και την
απόδοση ευθυνών σε άλλους
✓ σκέψεις που είχαν να κάνουν με
την οικογένεια και τα παιδιά τους
✓ η εξασφάλιση της δόσης (η
περίπτωση των εξαρτημένων)
✓ αδυναμία να θυμηθούν ή δεν
επιθυμούσαν να θυμηθούν
✓ συνειδητοποίηση
της
πραγματικότητας και αποδοχή
της ευθύνης
Ένας μικρός αλλά σημαντικός αριθμός συνεντευξιαζόμενων (κυρίως οι μη υπότροποι) που
ήταν σε θέση να ανακαλέσει στην μνήμη του και θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις του κατά
τον 1ο εγκλεισμό αναφέρθηκε εν γένει σε αρνητικές σκέψεις (σκέψεις θανάτου) κατά τις
πρώτες ημέρες επιβεβαιώνοντας τα ερευνητικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία πάνω
από το 50 τοις εκατό του συνολικού αριθμού αυτοκτονιών λαμβάνει χώρα μέσα στις
πρώτες 48 ώρες της εισόδου του νέου κρατούμενου στο χώρο της φυλακής (βλ. σχετ.
Hayes, 1995: 431-456· Backett, 1988: 70-84· Rowan, 1994: 166-175∙ Θεμελή, 2016).
Η πλειονότητα όμως των συνεντευξιαζόμενων (υπότροποι και μη) μας περιέγραψαν
σκέψεις τους που καταδείκνυαν μια προσκόλληση στην ελπίδα ότι γρήγορα θα
αποφυλακιστούν/ αρνούμενοι την πραγματικότητα, κατέφυγαν σε καθησυχαστικές
σκέψεις του τύπου «ζω ένα κακό όνειρο και σύντομα θα ξυπνήσω και όλα θα έχουν
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τελειώσει», κάποιοι άλλοι ερωτώμενοι (κυρίαρχα οι υπότροποι) προσπάθησαν να
μειώσουν την σημασία του πρώτου εγκλεισμού, παραμένοντας προσκολλημένοι στην
ελπίδα ότι γρήγορα θα αποφυλακιστούν, κάποιοι μας είπαν ότι κατέφυγαν σε σκέψεις που
είχαν να κάνουν με κάποια σχέδια απόδρασης, άλλοι αναλίσκονταν στην άρνηση της
ευθύνης και την απόδοση ευθυνών σε άλλους, κάποιοι αναζήτησαν καταφύγιο σε σκέψεις
που είχαν να κάνουν με την οικογένεια και τα παιδιά τους (κυρίως οι γυναίκες), για τους
ουσιοεξαρτημένους οι σκέψεις τους ήταν γύρο από την εξασφάλιση της δόσης τους, ενώ
ελάχιστοι μίλησαν για συνειδητοποίηση της κατάστασης και αποδοχή της ευθύνης.
Χαρακτηριστικά:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

«Μπαίνω μέσα και ήταν σαν τις ταινίες [...]. Σκέφτηκα πως θα ζήσω εγώ εδώ… θα
πεθάνω.», Σκέφτηκα να κάνω κακό στον εαυτό μου…», «Προσπάθησα να
αυτοκτονήσω….», «Όλο έκλαιγα και κοβόμουνα….»,
«Σε καμία περίπτωση δεν το φανταζόμασταν δηλαδή». Ντάξει, ένα –δυο χρόνια θα
καθίσεις μέσα, ίσα, ίσα που και αυτό περιμέναμε…», «Δεν είχα αποδεχτεί ότι ήμουν
κρατούμενη, το αντιμετώπιζα ως κάτι προσωρινό», «ε… εγώ νόμιζα ότι θα ξέμπλεκα
γρήγορα αλλά δεν…»,
«Ήξερα ότι θα βγω σε εννιά μήνες, …ε ναι ωραία και τι έγινε;»,
«Το οχτάμηνο μου φάνηκε αιώνες. Το μυαλό μας ήταν συνέχεια στο πώς θα
μπορέσουμε να την κοπανούσαμε»,
«Απ’ όλους μόνο εμένα έπιασαν…(μάλλον εννοεί ότι υπήρχαν και άλλοι ή άλλες που
έκαναν κλοπές) αυτό είναι άδικο οι άλλοι έφταιγαν!»,
«Σκεφτόμουν τα παιδιά μου…. έλειπαν τα παιδιά μου….»,
«...μου έλειπε η πρέζα… σκεφτόμουν που να βρω… πώς να βρω», «Μου έλειπε και η
πρέζα… είχα πολλά στερητικά τότε… μόνο την πρέζα σκεφτόμουν»,
«Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν θέλω να τα θυμάμαι, άσχημα ήτανε…»
«Τίποτα, θα πληρώσω, το κάνα θα πληρώσω…», «Εγώ ήξερα ότι έχω κάνει κάτι
παράνομο και έπρεπε να τιμωρηθώ. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς».

Η κατηγορία «Πρώτες σκέψεις κατά τον 2ο εγκλεισμό» συστήνεται από αναφορές 15
συμμετεχόντων και οι οποίοι τυγχάνει να είναι όλοι υπότροποι με τον εκ νέου εγκλεισμού
να λειτουργεί μόνο σε δύο περιπτώσεις υπότροπων γυναικών αφυπνιστικά, «Ντάξει εγώ
φταίω που οδηγήθηκα εκεί, δεν φταίει κανένας», «Είμαι πλέον μεγάλη και ξέρω τι μου
γίνεται, μέσα στη χρήση αλλά καλά καταλαβαίνω τα πάντα... είμαι μέσα σωστά γιατί έχω
κάνει κάτι πολύ σοβαρό… πρέπει να δικαστώ να πάρω μια ποινή…»

Σκέψεις κατά τον 2ο εγκλεισμό

Ν=15

✓ άρνηση της πραγματικότητας προσκόλληση στην ελπίδα ότι
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γρήγορα θα αποφυλακιστούν
συνειδητοποίηση
της
πραγματικότητας και αποδοχή
της ευθύνης
σκέψεις που είχαν να κάνουν με
την οικογένεια και τα παιδιά τους
καμία σκέψη λόγω χρήσης (η
περίπτωση των εξαρτημένων)
ξεκούραση
πρακτικές σκέψεις για την
επιβίωση μέσα στη φυλακή
προδιαγεγραμμένη
πορεία
(υποτροπή) και οι συνέπειες σε
οικεία πρόσωπα

Στην συγκεκριμένη κατηγορία κυρίαρχη αναδεικνύεται η άρνηση της πραγματικότητας προσκόλληση στην ελπίδα ότι γρήγορα θα αποφυλακιστούν, ενώ για πρώτη φορά
εμφανίζεται στα σκέψεις των ερευνητικών υποκειμένων η φυλακή ως τόπος ανάπαυλας
και ξεκούρασης από τη επικίνδυνη ζωή μέσα στον κόσμο της παρανομίας, γίνονται
αναφορές σε πρακτικές σκέψεις επιβίωσης μέσα στο κατάστημα κράτησης (αναφορές
εξοικείωσης με την εγκάθειρκτη ζωή) και φαίνεται στις σκέψεις τους πλέον να κυριαρχεί η
υποτροπή ως κάτι το αναπόφευκτο (προδιαγεγραμμένη πορεία ζωής) με τις δεύτερες
σκέψεις τους να έχουν να κάνουν όχι για τις συνέπειες στους ίδιους αλλά σε οικεία
πρόσωπα. Χαρακτηριστικά:
•

•
•
•

•

«Στην αρχή έλεγα ότι θα φύγω γρήγορα….», «Μας κράτησαν μέχρι το δικαστήριο,
προσωρινή κράτηση στον Κορυδαλλό. Καθόμουν ήσυχος, γιατί πίστευα ότι θα έρθει
ο δικηγόρος και θα βγω…»
«… να τη βγάλω καθαρή από εδώ μέσα… πρέπει να τελειώσω με όλα αυτά και να
πάω σπίτι μου, να δω το παιδί μου»
«Αυτό σκεφτόμουνα, λίγο να αράξω… να ξεκουραστώ»
Δεν σκεφτόμουνα κάτι, είχα πάει κάτι σαν το ρομπότ», «Τώρα το τι θα γίνει το
βλέπουμε… ξέρουμε το χώρο», «Τώρα πρέπει να ξεψωριαστούμε, να βρούμε ρούχα
να κοιμηθούμε, «Οι πρώτες σκέψεις η σκέψη ήταν αυτή, το να έχεις τα τσιγάρα σου
να έχεις τα τσιγάρα σου να έχεις τον καφέ σου …»
Κατάλαβες; Προσπαθείς, αλλά δε σ’ αφήνει και τι φταίνε και οι δικοί σου…»,
«Όποιος ανοίγει αυτές τις πόρτες δύσκολα τις κλείνει… και έχω δημιουργήσει αυτά
τα λίγα χρόνια μια τέτοια μεγάλη παραβατικότητα ποτέ δεν σε ξεχνάνε και άμα
έρθεις πρώτη φορά εδώ θα ξανάρθεις. Όχι δεν είναι δεδομένο αυτό αλλά το πρώτο
που σκέφτηκα ήταν αυτό. Και αυτό με ενόχλησε», «Σκέφτηκα ότι μπαίνω θα
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επιβιώσω αλλά έμπαινα γιατί ξαναμπαίνω, ποιος είμαι εγώ που ξαναμπαίνω και
δημιουργώ περισσότερα προβλήματα στην οικογένεια».
Τέλος, για τους υπότροπους χρήστες δεν υπάρχουν σκέψεις: «Είμαι μέσα στη χρήση. Δεν
σκεφτόμουν και πολλά. Δεν σκέφτομαι τίποτα…»
Η κατηγορία «Πρώτες σκέψεις κατά τον 3ο εγκλεισμό» συστήνεται από αναφορές 7
συμμετεχόντων, όλοι υπότροποι.
Σκέψεις κατά τον 3ο εγκλεισμό

Ν= 7

✓ άρνηση της πραγματικότητας προσκόλληση στην ελπίδα ότι
γρήγορα θα αποφυλακιστούν
✓ πρακτικές
σκέψεις
που
αναδεικνύουν μια εξοικείωση με
το περιβάλλον της φυλακής και
ευρύτερα με τη λειτουργία του
ΣΠΔ

Από τα λεγόμενα των ερευνητικών υποκειμένων ο εγκλεισμός μέσα από τις σκέψεις τους
είναι κάτι με το οποίο πλέον έχουν εξοικειωθεί ενώ συνεχίζει και στη συγκεκριμένη
κατηγορία να αναδεικνύεται κυρίαρχη η άρνηση της πραγματικότητας – προσκόλληση στην
ελπίδα ότι γρήγορα θα αποφυλακιστούν η οποία όμως πλέον εδράζεται στην βιωματική
εμπειρία και γνώση του ΣΠΔ. Χαρακτηριστικά:
•

•

«Κοίταξε δεν γνώριζα ότι θα είναι μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί εγώ πάντα
ευελπιστούσα ότι θα γίνει το εφετείο και θα βγω έξω. Το εφετείο βέβαια δεν έγινε
ποτέ. Πήρε 10 αναβολές εσκεμμένες. Πάντα είχα στο μυαλό μου, γίνεται το εφετείο
και σε 8 μήνες βγαίνω. Δεν είχα τελεσίδικη ποινή εγώ. Όταν έχεις τελεσίδικη ποινή
ξέρεις θα βγάλω τόσα. Εγώ είχα πρωτόδικα και περίμενα το εφετείο που δεν έγινε
ποτέ. Είχαν φροντίσει κάποιοι άνθρωποι να μη γίνει ποτέ και έτσι έκατσα τόσο
καιρό.»
«Ήταν πιο ήπια τα πράγματα, τα ήξερα… τα είχα περάσει ξανά» , «Δεν ήταν κάτι
καινούριο, όχι την τρίτη φορά ήξερα ότι ήταν για λίγο και ήξερα πλέον πως
λειτουργεί το σύστημα και μετρούσα δλδ πότε θα φτάσει στον εισαγγελέα να τη δει
να κάνει το συμψηφισμό να μου δώσει το…», «Κατά τον τελευταίο εγκλεισμό: Ήξερα
ότι δεν θα κάτσω πολύ φυλακή. Δεν φοβόμουν να μπω φυλακή, ήξερα πως θα
φύγω. Έμπαινα μέσα στο θάλαμο και ήξερα ποιος είναι το καλό παιδί, το κακό παιδί,
ο ρουφιάνος...»
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Συνεπώς, συμπερασματικά φαίνεται στις σκέψεις των υπότροπων εγκλείστων, μέσα από το
βίωμα των διαδοχικών εγκλεισμών, να κυριαρχεί η άρνηση της πραγματικότητας προσκόλληση στην ελπίδα ότι γρήγορα θα αποφυλακιστούν. Κανένα «μάθημα» δεν
μαθαίνεται αφού οι πρώτες σκέψεις τους δείχνουν να λειτουργούν με τέτοιον τρόπο ώστε
να «εξουδετερώνουν» την όποια επίδραση του εγκλεισμού, μειώνοντας ακόμα και τη
σημασία και τις αρνητικές επιπτώσεις του. Και εν τέλει, επέρχεται η εξοικείωση με τη
φυλακή και μαθαίνουν εκτός των άλλων (τρόπους επιβίωσης κ.τ.λ.) πώς λειτουργεί το ΣΠΔ
και πώς να υπολογίζουν εμπειρικά το πότε θα αποφυλακιστούν.
γ.2.2) Συναισθήματα κατά τους εγκλεισμούς
Συναισθήματα κατά τον 1ο εγκλεισμό
Έλλειψη συναισθημάτων/πάγωμα
Ν=18
Αναφορά σε συναισθήματα κατά τον 1o
εγκλεισμό
Ν=22/40
✓ Στεναχώρια
✓ Άγχος
✓ Ανυπομονησία
✓ Φόβος
✓ Ντροπή
✓ Σοκ
✓ Ανακούφιση

Όποιος μπαίνει πρώτη φορά φυλακή έρχεται αντιμέτωπος μ’ ένα ιδιαίτερο περιβάλλον που
παραπέμπει σε αρχέγονες καταστάσεις (Αλοσκόφης, 2010: 151) και δύναται να νιώθει ένα
πάγωμα στοιχείο που αναδείχθηκε μέσα από το λεγόμενα των ερευνητικών υποκειμένων
κατά την αναφορά τους σε συναισθήματα κατά τον 1ο εγκλεισμό, με την κατηγορία
«Έλλειψη συναισθημάτων/πάγωμα» να συστήνεται από 18 αναφορές συμμετεχόντων. Το
«σύνδρομο του παγώματος» συμβαίνει στα πρώτα στάδια του εγκλεισμού και συνίσταται
σε μια πλήρη έλλειψη οποιουδήποτε συναισθήματος (Ρηγούτσου, 2005). Χαρακτηριστικές
είναι αναφορές των συμμετεχόντων στην έρευνα:
• «Τίποτα… δεν νοιώθεις… στην αρχή».
• «Κενό… αυτά… Δύσκολα ήτανε».
• «Μέσα στη φυλακή γίνεσαι πέτρα, δεν υπάρχουν συναισθήματα».
Κατά τον 1ο εγκλεισμό από τα λεγόμενα των ερευνητικών υποκειμένων που αναφέρθηκαν
σε συναισθήματα (22 σχετικές αναφορές), φαίνεται να κυριαρχούν αρνητικά
συναισθήματα. Το άτομο δεν ξέρει τι είδους συμπεριφορές θα αντιμετωπίσει, πώς να
αντιδράσει (Αλοσκόφης, 2010: 121).
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Στεναχώρια: «Στεναχώρια είχα που έχασα την ελευθερία μου…», «Όλο έκλαιγα….»
Άγχος: «…ντάξει είχα άγχος»
Ανυπομονησία: «Δεν μπορούσα να περιμένω…. Θα κάτσω μέχρι να γίνει δικαστήριο
και θα βγω έξω…»
Φόβος: «Η πρώτη εικόνα της φυλακής στη Νεάπολη της Κρήτης ... ήταν ο φόβος.
Ήταν μια πολύ σκληρή στιγμή.», «Τρομερός φόβος…», «Φοβόμουν να μιλήσω…»
Ντροπή: Αισθανόμουν ντροπή για αυτό που έκανα, δεν μίλησα με τους δικούς μου,
δεν ήθελα (ούτε με τον αδερφό μου), «Το μεγαλύτερό μου πρόβλημα ήταν να μην
καταλάβουν οι γονείς μου, δεν είχα άλλο πρόβλημα».
Σοκ: «Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι μπορώ να μπω. Κάποιες
παρανομίες έκανα και δεν με πιάσανε, κάποιες τις έκανα και με πιάσανε. ΣΟΚ».
«Εγώ πίστευα ότι δεν θα με πιάσουνε ποτέ δλδ αυτό που κάνω είμαι υπεράνω, ξέρω
’γω αλεπού... Έπαθα μεγάλη πλάκα, σοκ!»

Με ορισμένους συνεντευξιαζόμενους (κυρίως χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών) όμως να
διαφοροποιούνται και να κάνουν λόγο εκτός από αρνητικά συναισθήματα και για ένα
αίσθημα ανακούφισης:
• «Ανακούφιση…» «Ήμουν χάλια, στερητικά αλλά… είπα ουφ… σώθηκα… ακούγεται
περίεργο αλλά μπήκα φυλακή και μ’ έσωσε!».
Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά τους επόμενους εγκλεισμούς μειώθηκαν στο ελάχιστο οι
αναφορές των ερευνητικών υποκειμένων σε συναισθήματα και όσοι (κυρίως οι υπότροπο)
αναφέρθηκαν σε αυτά μιλούν πλέον για έλλειψη φόβου («Δεν φοβόμουν να μπω φυλακή...
Έμπαινα μέσα στο θάλαμο και ήξερα ποιος είναι το καλό παιδί, το κακό παιδί, ο
ρουφιάνος...», «τώρα δεν υπάρχει φόβος… ξέρω…») και την ίδια στιγμή κάνουν λόγο
κυρίως για αισθήματα αγανάκτησης, θυμού και αδικίας. Χαρακτηριστικές είναι οι κάτωθι
αναφορές:
• «Αγανάκτηση, πάλι τα ίδια λέω»
• «Τσατίστηκα, είχα εκνευρισμό… Εκνευρίστηκα με την απονομή δικαιοσύνης και με
τον τρόπο που απονέμεται η δικαιοσύνη, «Είμαι θυμωμένη και μέσα στη χρήση.»,
«Θυμός! Θεωρούσα ότι είχα μπει άδικα μέσα εκείνη τη φορά, δεν ίσχυε εκείνη η
κατηγορία.»
• «Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη με μένα που δεν έφυγα όταν έπρεπε από αυτόν τον
άντρα».
Οι συνεντευξιαζόμενοι μετά το πρώτο σοκ του εγκλεισμού φαίνεται ότι προσπάθησαν να
διαμορφώσουν ένα προσωπικό «σχέδιο επιβίωσης». Όπως θα δούμε και εν συνεχεία
ήρθαν αντιμέτωποι με διλημματικές καταστάσεις οι οποίες δρούσαν ανασταλτικά προς μια
προοπτική επανένταξης στην κοινωνία. Όπως υπογραμμίζεται μέσα από τα λεγόμενά τους
χρειάστηκε να επιλέξουν ανάμεσα στην απομόνωση και την κοινωνικότητα, σε
δραστηριότητες περίσπασης και αδράνεια, κινητικότητα στο χώρο και ασφάλεια
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(Αλοσκόφης, 2010: 75). Κατά τη διάρκεια της ιδρυματικής τους ζωής ήρθαν αντιμέτωποι με
διλλήματα να τερματίσουν την επικοινωνία με οικεία πρόσωπα, ή να προσπαθήσει να έχει
επαφές. Επίσης, διλλήματα ανέκυψαν από τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη να
προετοιμαστούν ψυχολογικά για την αποφυλάκιση τους και την επιθυμία να αμβλύνουν
την υπαρξιακή τους αγωνία σχετικά με την κατάσταση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
(Schmid & Jones, 1993: 439-463).
γ.3) Τα δεινά του εγκλεισμού
Η ιδέα της κοινωνικής επανένταξης των δραστών υπό συνθήκες στερητικές της ελευθερίας
βασίζεται στην αντίληψη ότι η αναμόρφωση, η ανάπλαση της προσωπικότητας μπορεί να
επιτευχθεί μέσα στο εξαναγκαστικό πλαίσιο της φυλακής. Η προετοιμασία για τις
απαιτήσεις της ζωής «εν ελευθερία» μέσα σε ιδρυματικό περιβάλλον όπως αναδείχθηκε
μέσα από τον βιωματικό λόγο των ερευνητικών υποκειμένων είναι σχεδόν αδύνατη, διότι
οι επικρατούσες συνθήκες ζωής στα σωφρονιστικά καταστήματα παρεκκλίνουν από τις
αντίστοιχες στην ελεύθερη κοινωνία. Επιπρόσθετα, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος της
υιοθέτησης κανόνων συμπεριφοράς (υποκουλτούρα) των εγκλείστων που θέτουν
αναχώματα σε κάθε προσπάθεια κοινωνικής επανένταξης (Πιτσελά, 2002: 236-237).
Ο περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας, ο υψηλός βαθμός παθητικότητας που
προκαλούν, η ανυπαρξία ερεθισμάτων και παροτρύνσεων στα σωφρονιστικά καταστήματα
για την άμβλυνση των δεινών του εγκλεισμού, αναστέλλουν και στιγματίζουν την εξέλιξη
της προσωπικότητας, προκαλούν προβλήματα στη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία και
τα οποία προβλήματα γίνονται εντονότερα αισθητά στη μελλοντική ζωή του θιγόμενου
ατόμου.
Οι κρατούμενοι με τον εγκλεισμό τους σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα δεν στερούνται
μόνο την ελευθερία τους αλλά υπόκεινται σε μια σειρά από αποστερήσεις που απορρέουν
από το γεγονός του εγκλεισμού. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει υποστηριχθεί ότι ο
εγκλεισμός στη φυλακή επιφέρει αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις, καθώς στερεί από
τους ανθρώπους θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα (Bukstel & Kilmann, 1980: 469-493· De
Viggiani, 2007: 115-135· Smith, 2000: 339-353∙ Τoch, 1992). O Sykes (1958) πρώτος
περιέγραψε τις αποστερήσεις αυτές ως «δεινά του εγκλεισμού» (pains of imprisonment),
υπογραμμίζοντας ότι η στέρηση της ελευθερίας, η έλλειψη αγαθών, υπηρεσιών και
ετεροφυλικών σχέσεων, η απώλεια της αυτονομίας και η παντελής έλλειψη της ασφάλειας
της ζωής που συνεπάγεται ο εγκλεισμός, δεν αποτελούν απλές ενοχλήσεις αλλά πρόκειται
για «απειλητικές ψυχικές οδύνες» (Αλοσκόφης, 2010: 112) που προκαλούν έκπτωση στην
αίσθηση της προσωπικής αξίας των κρατουμένων και πλήττουν την ψυχική τους υγεία
(Sykes & Messinger, 1960: 13).
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Τα ίδια τα ερευνητικά υποκείμενα ανέδειξαν σε μείζονος σημασία μέσα από το βίωμα της
επαφής τους με το ΣΠΔ το θέμα των δεινών του εγκλεισμού (σχεδόν σε όλες τις
συνεντεύξεις έγιναν αναφορές σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν εν γένει τα δεινά του
εγκλεισμού). Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις η περιγραφή της ζωής τους μέσα στη
φυλακή ξέφυγε συναισθηματικά ουδέτερους και υπερβολικά καθωσπρέπει όρους
δείχνοντας στους συνεντευκτές προθυμία να περιγράψουν έστω και με αναφορές σε τρίτα
πρόσωπα, ζοφερές λεπτομέρειες της εγκάθειρκτης ζωής και των στερήσεων που αυτή
συνεπάγεται.
Πιο συγκεκριμένα μέσα από τις συνεντεύξεις αναδύθηκε το ζήτημα της μεγάλης
καταπίεσης στη ζωή των εγκλείστων λόγω της αναγκαστικής συμβίωσης / του
υποχρεωτικού συγχρωτισμού με ανεπιθύμητους συγκατοίκους και της ανύπαρκτης
ιδιωτικής ζωής μέσα στη φυλακή, με την στέρηση της αυτονομίας και την απώλεια της
προσωπικής ασφάλειας να αναδεικνύονται ως τα δεινά εκείνα που θέτουν κατά τα
λεγόμενά τους τα σημαντικότερα εμπόδια σε οποιαδήποτε προοπτική επανένταξης.
Η κατηγορία «Δεινά του εγκλεισμού» συστήνεται από αναφορές 34 συμμετεχόντων. Οι
αναφορές τους συστηματοποιούνται, σύμφωνα με το νόημά τους, σε πέντε διαφορετικές
υποκατηγορίες: (α) Αναγκαστική συμβίωση / υποχρεωτικός συγχρωτισμός με
ανεπιθύμητους συγκατοίκους και ανύπαρκτη ιδιωτική ζωή, (β) Απώλεια προσωπικής
ασφάλειας – Θυματοποίηση (βία στη φυλακή μεταξύ κρατουμένων, εξεγέρσεις,
σεξουαλική παρενόχληση κ.α.), (γ) Αισθητηριακή αποστέρηση, (δ) Στέρηση αγαθών και
υπηρεσιών, (ε) Στέρηση της αυτονομίας & (στ) Ψυχολογικά προβλήματα.
Δεινά του εγκλεισμού

Ν=34

✓ Αναγκαστική
συμβίωση
/
υποχρεωτικός συγχρωτισμός με
ανεπιθύμητους
συγκατοίκους
και ανύπαρκτη ιδιωτική ζωή,
✓ Απώλεια προσωπικής ασφάλειας
– Θυματοποίηση
✓ Αισθητηριακή αποστέρηση
✓ Στέρηση αγαθών και υπηρεσιών
✓ Στέρηση της αυτονομίας
✓ Ψυχολογικά προβλήματα
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γ.3.1) Αναγκαστική συμβίωση / υποχρεωτικός συγχρωτισμός με ανεπιθύμητους
συγκατοίκους και ανύπαρκτη ιδιωτική ζωή
Πιο συγκεκριμένα μέσα από τις συνεντεύξεις η υποκατηγορία «Αναγκαστική συμβίωση /
υποχρεωτικός συγχρωτισμός με ανεπιθύμητους συγκατοίκους και ανύπαρκτη ιδιωτική
ζωή» συστήνεται από αναφορές 15 συμμετεχόντων. Οι συγκρατούμενοι τους μπορεί να
είναι βρώμικοι, να κάνουν φασαρία, να έχουν ανθυγιεινές συνήθειες, να ρυπαίνουν τον
χώρο, άλλοι να είναι ουσιοεξαρτημένοι, άρρωστοι κτλ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και
ο Αλοσκόφης «μέσα σ’ ένα μικρό κελί ο έγκλειστος δεν έχει τη δυνατότητα να κρατήσει
απόσταση από τους άλλους για να εκτελέσει σωματικές λειτουργίες, να συγκαλύψει
δυσάρεστες συνήθειες, σωματικές ατέλειες, χαρακτηρολογικά ελαττώματα και να
διαφυλάξει έτσι κάποια αίσθηση αξιοπρεπείας» (Αλοσκόφης, 2010: 116). Μέσα λοιπόν από
τις συνεντεύξεις αναδύθηκαν επιμέρους τα θέματα:
• της αναγκαστική συμβίωσης με άτομα με διαφορετικό ποινικό ιστορικό:
«Κοιτάχτε να δείτε, εγώ μπήκα τώρα για 4 μήνες και με βάλανε με ανθρώπους που
είχαν σκοτώσει (…)
• της αναγκαστικής συμβίωσης με άτομα με διαφορετική εθνικότητα/η
εθνοπολιτισμική ετερογένεια και η αδυναμία επικοινωνίας (λόγω γλώσσας και ως
προς το διαφορετικό εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο): «Τώρα άμα έχεις 30 Αλγερινούς
και 30 Κούρδους και 30 Τσιγγάνους. Δεν είμαι ρατσιστής εγώ. Απλά οι Τσιγγάνοι
έχουν ένα θέμα. Λόγω έλλειψης παιδείας δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί του.
Συνεννοείσαι αλλά μέχρι ένα σημείο, ντάξει. Δεν έχουνε μάθει και ο τρόπος που
ζούνε είναι λίγο. Δεν είναι τόσο καθαροί ας πούμε. Είναι λίγο δύσκολο να
συμβιώσεις, μένεις μαζί τους δηλαδή…», «Μπαίνω σε ένα θάλαμο για 40 άτομα, οι
38 Αλβανοί», «(…) ένα συνονθύλευμα, ένας λάκκος ψυχών …αλλοδαπών ψυχών».
• της ανύπαρκτης ιδιωτικής ζωής: «Όσο έκανα την προετοιμασία για τις εξετάσεις οι
άλλες συγκρατούμενες στο κελί δεν μ’ άφηναν να διαβάσω, έβαζαν δυνατά τη
μουσική, έκαναν φασαρία.», «(…) μας έκανε τον νταή τον σκληρό στο κελί, δλδ το
βράδυ να ανοίγει τηλεόραση τέτοια πράγματα την ώρα που κοιμόμασταν», «Αυτό
που άρχισα να καταλαβαίνω ήταν ότι ήθελα να έχω τον προσωπικό μου χρόνο…»
Το άτομο είναι όμως υποχρεωμένο να καταπιέζει τα εχθρικά συναισθήματα που
προκαλούνται πολλές φορές αναπόφευκτα μέσα από την καθημερινή τριβή με τους
συγκρατούμενούς του. Μια καταπίεση η οποία οδηγεί σε κάποιες περιπτώσεις σε
αντισταθμιστική συμπτωματολογία όταν το άτομα φτάνει να ψυχαναγκαστικά υπερβολική
αλληλεγγύη με ανθρώπους των οποίων η παρουσία του είναι ενδόμυχα βασανιστική
(Αλοσκόφης, 2010: 117). Χαρακτηριστικά:
«Όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους κατάδικους, τους έβλεπα με συμπάθεια,
επειδή ήταν άνθρωποι που υποφέρουν. Εκεί ένιωσα ένα μεγάλο φόβο, γιατί
ανατράπηκε αυτό που σκεφτόμουν. Κατάλαβα πολύ γρήγορα, μέσα σε ώρες, ότι εγώ
δεν έχω καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά επειδή είχα μια ποινή
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έντεκα χρόνια, έπρεπε να ζήσω με αυτούς. Οπότε, άρχισα να ταυτίζομαι μαζί τους.
Ακόμα και αν έβλεπα ότι κάποιος κάνει παράλογα πράγματα ή λέει μαλακίες...
συναισθηματικά πίεζα τον εαυτό μου ότι αυτός έχει δίκιο σε όλα [...]. Δεχόμουν ότι
αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα περισσότερο ενδιαφέρον από τους άλλους…»
γ.3.2. Απώλεια προσωπικής ασφάλειας – Θυματοποίηση
Σημαντική είναι και η απώλεια της προσωπικής ασφάλειας και η βία μέσα στη φυλακή
που εκπορεύεται μέσα από τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία της φυλακής ως
μικροκοινωνίας και με την ατμόσφαιρα στη φυλακή να φορτίζεται συνεχώς από την ένταση
που αποτελούν τα «δεινά του εγκλεισμού» (Mathiesen, 1991: 182-183). Ο «κάθε
κρατούμενος αφήνεται σε μια παρατεταμένη στενή επαφή με άλλους (…) οι οποίοι έχουν
μακρό ιστορικό βίαιης, επιθετικής συμπεριφοράς ή που για τον κάθε κρατούμενο
προσλαμβάνονται ως "επικίνδυνοι" και "κακοί"» (Sykes, 1958: 77). Η απειλή, ο φόβος μιας
ενδεχόμενης βίας και ο συνακόλουθος κίνδυνος να χάσουν ακόμα και τη ζωή τους
αποτυπώνεται στα λεγόμενά τους με ρητές αναφορές στον εξαναγκασμό που βίωναν
μεριμνώντας συνέχεια για την αυτοπροστασία τους σ’ έναν χώρο στον οποίο όπως
επισημαίνουν οι Wright (1985: 257-277) και ο Jewkes (2002) έχουν λίγες δυνατότητες να
αποφύγουν τις αντιπαραθέσεις. Χαρακτηριστικά:
• «Δεν είναι ο νόμος, εκεί να πας να κοιμηθείς. Εκεί είσαι με το ένα μάτι ανοιχτό, με
το άλλο κλειστό», «Εγώ είχα βεντέτα δεν είχα εμπιστοσύνη σε κανέναν [...], «(…)
φόβος στα ανήλικα περνούσε η μαγκιά και ο εκφοβισμός για τον άλλο…», «Φόβος
για την ύπαρξή μου. Φοβόμουν το πρωί αν θα ξυπνήσω», «Φοβόμουνα τους
συγκρατούμενους» , «Να τσακώνεσαι με τον άλλον από πάνω; Το βράδυ να
κοιμηθείς ας πούμε και να σου βάλει ένα στυλό ξέρω γω την ώρα που κοιμάσαι και
να σου κάνει μία έτσι να πούμε στο λαιμό; Γιατί τι έχει να χάσει; Ισόβια έχει….».
Η άσκηση βίας και οι απειλές είναι κάτι το συνηθισμένο. Χαρακτηριστικές είναι και οι
παρακάτω μαρτυρίες θυματοποίησης: «Μου έριξε μια τάβλα στον αυχένα και για αυτό
έχω πρόβλημα. Σας τα λέω πολύ περιληπτικά, δεν χρειάζεται περισσότερες
λεπτομέρειες…», «(…)Εν τω μεταξύ όλο το χρονικό διάστημα κατέβηκα μόνο μια φορά κάτω
στην αυλή. Και ήρθε ένας κρατούμενος και με χτύπησε…». Κίνδυνο διατρέχουν όσοι είχαν
διαφορές με συνεργούς ή ανταγωνιστές στην παρανομία τους οποίες υπάρχει το
ενδεχόμενο να συναντήσουν ξανά στη φυλακή: Ήμουν ήδη στόχος [...] Όχι μόνο την
ανθρωποκτονία, έχω βλάψει και άλλους ανθρώπους. Είχαν μπει άνθρωποι στη δική μου
περιοχή, και ήμουν αναγκασμένος να μην τον αφήσω να πουλάει εκεί, έπρεπε να τον
βγάλω από τη μέση (...) είχα ανοιχτά μέτωπα [...]. Ακόμα και για το φαγητό που έπαιρνα,
δεν έπαιρνα της υπηρεσίας. Φοβόμουν για τη ζωή μου [...]».
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γ.3.3) Αισθητηριακή αποστέρηση
Η υποκατηγορία «Αισθητηριακή αποστέρηση» συστήνεται από αναφορές 14
συμμετεχόντων. Οι συνεντευξιαζόμενοι ανέδειξαν και το θέμα της αισθητηριακής
αποστέρησης την οποία μόνο οι τηλεοράσεις να ανακουφίσουν μπορούν: «Βλέπεις μόνο
μπετά, χάνεις την όρασή σου. Όταν η όραση δεν μπορεί να φύγει μακριά, αποκτάς
πρόβλημα», «γιατί όταν είσαι σε μία φυλακή η οποία μετά συγχωρήσεως να σου πάρω
αυτό (παίρνει ένα κομμάτι χαρτί) είναι έτσι με 4 τοίχους, αυτό το πράγμα 4 τοίχοι, 4 τοίχοι
έτσι όπως σας λέω, και είναι ένα πράγμα εδώ, εσύ το μόνο που βλέπεις είναι αυτούς τους
τεράστιους τοίχους και ένα μπετό εδώ και τον ουρανό, αριστερά και δεξιά δεν βλέπεις
τίποτα, χάνεις την όρασή σου. Μπορείς να επιβιώσεις εκεί;»
γ.3.4) Στέρηση της αυτονομίας
Η υποκατηγορία «Στέρηση της αυτονομίας» συστήνεται από αναφορές 3 συμμετεχόντων.
Στη φυλακή υπάρχουν κανόνες που ρυθμίζουν την καθημερινότητα του κρατούμενου,
έχοντας ως αποτέλεσμα την έλλειψη αυτονομίας. Ο γραφειοκρατικός έλεγχος περιορίζει
στο ελάχιστο την προσωπική αυτονομία προκειμένου να είναι εφικτή η επιτήρηση του
μέγιστου αριθμού ατόμων από το μικρότερο δυνατό αριθμό υπαλλήλων (Αλοσκόφης,
2010: 114) με όλα γύρο του να του θυμίζουν πόσο αδύναμος και εξαρτημένος είναι με
ελάχιστες επιλογές δράσης. Επειδή αυτοί οι κανόνες τίθενται πέρα από οποιαδήποτε
επιθυμία η συμμετοχή του κρατούμενου, πολλές φορές οι κρατούμενοι εκφράζουν μια
έντονη εχθρότητα προς την εξάρτησή τους από τις αποφάσεις του προσωπικού και την
περιορισμένη δυνατότητα να έχουν προσωπικές επιλογές και αγαθά, γεγονός που
αναδείχθηκε και μέσα από τις συνεντεύξεις. Χαρακτηριστικές είναι οι κάτωθι αναφορές:
• «Πραγματικότητα της φυλακής πήγαινε κόντρα στη λογική μου, τι είναι παράλογο
και τι λογικό… ο απόλυτος έλεγχος και ποιος ο λόγος;… οι άλλοι εχθροί… όλοι
εχθροί.»
• «Εγκλωβισμός, δεν μπορώ να το φανταστώ, πριν μπω ήδη από το κομμάτι της
κράτησης καταλαβαίνεις; Είναι η αίσθηση του εγκλωβισμού και ότι άλλοι
αποφασίζουν για τι κάνεις πότε το κάνεις…»
Το γραφειοκρατικό σύστημα τους εξαναγκάζει να εκλιπαρούν συνεχώς για ασήμαντα
πράγματα (π.χ. τσιγάρα, τηλεκάρτες κ.α.), σε βαθμό που κανένας ενήλικας δεν κάνει στην
κοινωνική ζωή και να έρχεται σε σύγκρουση με το σωφρονιστικό προσωπικό και τους
υπαλλήλους. Χαρακτηριστικά:
•

«Έχω φτύσει Κοινωνική λειτουργό, για τσιγάρα… αλήθεια όχι ψέματα (…) Είσαι για
φτύσιμο. Μπαπ ροχάλα (…) κούτα πήρα (..) μόλις κατέβηκα να κάνω αναφορά»,
«Θα το πληρώσεις δώσε μου την τηλεκάρτα(…) δες το ιστορικό μου γιατί είμαι
μέσα, είμαι γιατί τρελαίνομαι».
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γ.3.5) Στέρηση αγαθών και υπηρεσιών
Η υποκατηγορία «Στέρηση αγαθών και υπηρεσιών» συστήνεται από αναφορές 24
συμμετεχόντων. Ο εγκλεισμός συνεπάγεται την απώλεια πολλών και σημαντικών υλικών
αγαθών και απολαύσεων και αποτελεί για τα άτομα μια οδυνηρή απώλεια. Η αποστέρηση
μάλιστα προσωπικών αντικειμένων υποβαθμίζει το επίπεδο ζωής σε απλή επιβίωση:
«Δηλαδή απλά πράματα που εμείς θέλαμε για την καθημερινή μας ζωή δεν τα άφηναν να
περάσουν, μαξιλάρια, κουβέρτες τέτοια πράγματα».
Μόνο ένα minimum υλικών αναγκών ικανοποιείται μέσα στη φυλακή και όταν μάλιστα
στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, τα υλικά αγαθά αποτελούν ένα πολύ σημαντικό τμήμα
της εικόνας που έχει το κάθε άτομο για τον εαυτό του η στέρηση τους αποτελεί πλέον μια
επίθεση στα βαθύτερα στρώματα της προσωπικότητας (Sykes, 1958: 69) και συνεπάγεται
μια απώλεια αυτοεξουσιότητας (Αλοσκόφης, 2010: 114): «Άλλο πρόβλημα... με έχει πιάσει
το κράτος όπως με ήμουν, δεν πρέπει να μου δώσει σεντόνια, ένα μαξιλάρι, οδοντόκρεμα...
δεν μου έδωσε τίποτα. Κάποια πράγματα τα έφερε η οικογένεια (αλλά γιατί να φέρει αυτή,
είναι υποχρεωμένη;), από τη στιγμή που ως κράτος σε πιάνω και σε βάζω φυλακή, ό,τι και
να έχω κάνει, πρέπει να μου δώσεις το φαγητό μου, τα πάντα... Τι δεν είμαι άνθρωπος; Δεν
έχω δικαιώματα;»
Έτσι η φτώχεια (αναφορικά με τις δυνατότητες πρόσβασης σε υλικά αγαθά) που βιώνει
κάποιος εντός φυλακής η οποία μάλιστα δεν είναι πάντα μεγαλύτερη από την φτώχεια που
βιώνουν κάποια άτομα που ζουν εκτός φυλακής, αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα: «Δεν
είχα και λεφτά, για χαρτί υγείας, σαμπουάν», «Δεν είχα και λεφτά, για τα βασικά…. Τα
έπαιρνα από ΚΥ... ελεημοσύνη…», «…ερχότανε, μου έφερνε τον καφέ τα τσιγάρα. Γιατί όταν
δεν έχεις να φας, τα απαραίτητα, κάτι πρέπει να κάνεις».
γ.3.6) Ψυχολογικά προβλήματα
Η υποκατηγορία «Ψυχολογικά προβλήματα συστήνεται από αναφορές 8 συμμετεχόντων.
Έρευνες υποδεικνύουν ότι διάφορες διαστάσεις του εγκλεισμού, όπως η μονοτονία της
φυλακής, ο υπερπληθυσμός, η αποκοπή από το οικογενειακό και ευρύτερα κοινωνικό
περιβάλλον, η έκθεση στη βία της φυλακής και η διαβίωση υπό διαρκή επιτήρηση
συνδέονται με αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις. Οι ερωτώμενοι αναφέρθηκαν τόσο σε
θέματα κλονισμού της δικής τους ψυχικής υγείας αναδεικνύοντας και τον φόβο του
ενδεχόμενου κλονισμού της μέσα στη φυλακή.
• «Ναι. είχα ψυχολογικά… έκανα 6 μήνες να κοιμηθώ. Ακριβώς 6 μήνες»
• «…βέβαια το γεγονός εδώ πέρα της αρρώστιας και του εγκλεισμού μου στον
Κορυδαλλό για 6 μήνες επιδείνωσε λίγο την κατάστασή μου. Έφτασα στο σημείο να
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χρειάζομαι φαρμακευτική βοήθεια» (συνέπειες εγκλεισμού στην ψυχοσύνθεσή
του)»
Ο φόβος μάλιστα κλονισμού της ψυχικής τους υγείας μεταφράζεται σε απόγνωση, όταν
κάποιοι φυλακισμένοι παρατηρούν την εμφάνιση αισθημάτων παραίτησης ή και αποδοχής
του ιδρυματικού καθεστώτος. Ακόμη και η συμβίωση τους με συγκρατούμενους, οι οποίοι
παρουσιάζουν ενδείξεις παραίτησης, επιτείνει το φόβο στους υπόλοιπους κρατούμενους
ότι, τελικά, αυτό που ορίζει ένας εξωτερικός παρατηρητής ως προσαρμογή στη φυλακή
αποτελεί στην ουσία μια διαδικασία επιδείνωσης της ψυχικής τους υγείας.
• «…έτσι με 4 τοίχους, αυτό το πράγμα 4 τοίχοι, 4 τοίχοι έτσι όπως σας λέω, και είναι
ένα πράγμα εδώ, εσύ το μόνο που βλέπεις είναι αυτούς τους τεράστιους τοίχους και
ένα μπετό εδώ και τον ουρανό.. Μπορείς να επιβιώσεις εκεί; Μόνο αν είσαι τρελός.
Για αυτό ή βγαίνεις τρελός ή βγαίνεις….», «Τον άνθρωπο πρέπει να τον έχεις κάθε
μέρα, να του απασχολείς το μυαλό του. Μετά από 1,5-2 χρόνια, σαλτάρεις…».
γ.4) Υποκουλτούρα των κρατουμένων
Ο όρος «υπο-κουλτούρα» της φυλακής αναφέρεται στην ιδιότυπη κοινωνική οργάνωση
που αναπτύσσεται μέσα στη φυλακή, ανεξάρτητα από το επίσημο νομικό καθεστώς που τη
διέπει και ενάντια σε αυτό (Τσαλίκογλου, 1996: 189). Η διαδικασία αποδοχής και η
ενσωμάτωση στην κουλτούρα των κρατουμένων αποκαλείται ιδρυματοποίηση
(prisonization) και αποτελεί δευτερογενή κοινωνικοποίηση. H διαδικασία της
ιδρυματοποήσης, σύμφωνα με τον Sykes (1958), αρχίζει με την είσοδο του ατόμου στη
φυλακή, όταν θα αναζητήσει τρόπους να εξουδετερώσει τις πολυάριθμες στερήσεις (δεινά
του εγκλεισμού) που επιβάλλονται με τον εγκλεισμό: στέρηση της ελευθερίας, στέρηση
αγαθών και υπηρεσιών, στέρηση της αυτονομίας, στέρησης της αυτοπροστασίας κ.α. με
την υποκουλτούρα των κρατουμένων να αποτελεί αντίδραση και αμυντική κίνηση στα
προβλήματα που συνεπάγεται η στέρηση της ελευθερίας.
Σύμφωνα με τον Clemmer πρόκειται για μια περίπτωση προσπολιτισμού ή πολιτισμικής
πρόσκτησης στον κόσμο του εγκλήματος που δημιουργεί εμπόδια στην προοπτική
επανένταξης, έστω και αν βραχυπρόθεσμα βοηθάει στην ιδρυματική ζωή κάνοντας την πιο
υποφερτή (Clemmer, 1958: 30). Απέναντι λοιπόν, στην πίεση που ασκεί το σύστημα του
σωφρονιστικού καταστήματος και το μηχανισμό «ψυχικής εξόντωσης» οι κρατούμενοι, με
την είσοδό τους στη φυλακή, αντιπαρατάσσουν ένα όμοιο σύστημα που λειτουργεί όμως
σαν μηχανισμός άμυνας και χαρακτηρίζεται για την αντίθεσή του απέναντι στο προσωπικό
και στους κανόνες του σωφρονιστικού καταστήματος (Λαμπροπούλου, 1986: 418-419).
Κατά συνέπεια η υποκουλτούρα των εγκλείστων προκύπτει ως απάντηση στην ανάγκη να
καινοτομήσουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν συλλογικά ένα κοινωνικό πρόβλημα στο
οποίο η κυρίαρχη κουλτούρα δεν προσφέρει ικανοποιητικές λύσεις (Becker, 2000: 130-131·
Αστρινάκης, 1991: 8∙ Αλοσκόφης, 2010: 21).
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Η αποδοχή του συστήματος αξιών και η ενσωμάτωση στην κοινωνία των κρατουμένων δεν
λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την άφιξη στο σωφρονιστικό κατάστημα. Η προσαρμογή είναι
συνάρτηση του χρόνου παραμονής στη φυλακή και της προσωπικότητας του κρατουμένου.
Σύμφωνα με τον Clemmer (1958) ο βαθμός κοινωνικοποίησης στην υποπολιτισμική ομάδα
της φυλακής είναι συνάρτηση μιας σειράς παραγόντων μεταξύ των οποίων σημαντικό ρόλο
διαδραματίζουν ο χρόνος παραμονής στο ίδρυμα, η αυστηρότητα και το μέγεθος της
φυλακής, η δυνατότητα επαφής με τον έξω κόσμο και η ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας
του κάθε κρατουμένου (Mathiesen, 1994: 41). Επίσης, όσο πιο καταπιεστικό είναι το
καθεστώς κράτησης τόσο περισσότερο αλλοτριωμένοι νιώθουν οι κρατούμενοι και
περισσότερο πρόθυμοι να ενταχθούν σε μια υποκουλτούρα που μετριάζει τις
αποστερήσεις και λειτουργεί ανταγωνιστικά προς την τυπική οργάνωση που τους
καταδυναστεύει (Smith & Hepburn, 1979: 251-262∙ Αρχιμανδρίτου, 2000: 125, 567∙
Τσαλίκογλου, 1996: 189-192∙ Αλοσκόφης, 2010: 32-33) με το καθεστώς να επηρεάζει
σημαντικά την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των εγκλείστων, τουλάχιστον σε ότι αφορά
τις προοπτικές ομαλής επανένταξης (Schwartz, 1973: 233-257).
Ο υποπολιτισμός μπορεί να θεωρηθεί ως η πηγή της παρέκκλισης δηλ. το άτομο με την
είσοδό του στην ομάδα, μαθαίνει τις αξίες εκείνες που τον οδηγούν σε συμπεριφορές οι
οποίες χαρακτηρίζονται από την ευρύτερη κοινωνία ως παρεκκλίνουσες ή εγκληματικές.
γεγονός που αναδείχθηκε μέσα από τον λόγο των ερευνώμενων. Η υποπολιτισμική ομάδα
δύναται να παρέχει υποστήριξη στην παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, θεωρώντας την ανεκτή
ή και επιθυμητή. Κατά συνέπεια, το άτομο που έχει υιοθετήσει παρεκκλίνουσα
συμπεριφορά οδηγείται σε κάποια ομάδα, η οποία θα του παρέχει τη στήριξη για τη
συνέχιση αυτής της συμπεριφοράς. Η σύνδεση της εγκληματικής συμπεριφοράς με τη
συμμετοχή του ατόμου σε κάποια υποπολιτισμική ομάδα έχει αποτελέσει αντικείμενο
αρκετών θεωριών, οι οποίες είναι γνωστές ως «υποπολιτισμικές θεωρίες» ή «θεωρίες της
υποκουλτούρας».72
Ο Clemmer (1950: 313) κατέληξε πως «η κουλτούρα της φυλακής επηρεάζει τα άτομα που
μετέχουν σε αυτή… η φυλάκιση αποτελεί πηγή εγκληματικότητας αφού στη διάρκεια της οι
κρατούμενοι μαθαίνουν ή εξειδικεύουν μεθόδους παραβίασης του νόμου. Ο Hornant
(1984: 5-24) επίσης, παρατήρησε ότι καθώς στη φυλακή οι κρατούμενοι δεν εκπαιδεύονται
σε κάποια τέχνη ή εργασία όταν αποφυλακίζονται αδυνατούν να βρουν εργασία και
επιστρέφοντας στην κατάσταση της χαμηλής αυτοεκτίμησης, την οποία εξουδετέρωνε η
ένταξή τους στην υποκουλτούρα της φυλακής, στρέφονται εκ νέου στο έγκλημα
παραβιάζοντας την αναστολή τους.

72

Βλ. αναλυτικότερα για τις υποπολιτισμικές θεωρίες σε Χάιδου, Α. (1996: 160-189).
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Υποκουλτούρα των κρατουμένων
✓ Συγχρωτισμός με κρατούμενους Ν=30
με διαφορετικό ποινικό προφίλ
και η εκμάθηση της εγκληματικής
συμπεριφοράς μέσα στη φυλακή
Ν=10
✓ Υπερπληθυσμός/Συνωστισμός
Ν=31
✓ Βία
✓ Ο
άτυπος
«κώδικας» Ν=13
συμπεριφοράς των κρατουμένων

γ.4.1) Συγχρωτισμός με κρατούμενους με διαφορετικό ποινικό προφίλ και η εκμάθηση
της εγκληματικής συμπεριφοράς μέσα στη φυλακή
Η κατηγορία «Συγχρωτισμός με κρατούμενους με διαφορετικό ποινικό προφίλ και η
εκμάθηση της εγκληματικής συμπεριφοράς μέσα στη φυλακή» συστήνεται από αναφορές
30 συμμετεχόντων. Η υπόθεση ότι εγκληματική συμπεριφορά μαθαίνεται με τη
συναναστροφή, την αλληλενέργεια με άλλα άτομα με τα οποία επικοινωνεί είναι πλατιά
διαδεδομένη και υποστηρίζεται κυρίως μέσα από το θεωρητικό σχήμα του διαφορικού
συγχρωτισμού/«διαφορικής συναναστροφής» (differential association) συναναστροφής/ή
της διαφοροποιούσας κοινωνικής ένταξης και τη θεωρία διαφορικής συναναστροφής –
ενίσχυσης (Akers). Κυριότερος εκπρόσωπος της θεωρίας του διαφορικού συγχρωτισμού
είναι ο Sutherland (1883-1950), ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η εγκληματική
συμπεριφορά μαθαίνεται, όπως οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η βασική εκμάθηση
της εγκληματικής συμπεριφοράς απαιτεί στενές προσωπικές σχέσεις, η εκμάθηση
περιλαμβάνει τις βασικές τεχνικές τέλεσης ενός εγκλήματος και τη συγκεκριμένη
κατεύθυνση των κινήτρων, των ορμών, των εκλογικεύσεων και των στάσεων και το άτομο
τελικά υιοθετεί εγκληματική συμπεριφορά εξαιτίας το γεγονότος ότι μέσω της
συναναστροφής με διάφορες προσωπικές ομάδες, πείθεται ότι πρέπει να παραβαίνει το
νόμο και όχι να τον σέβεται. Μάλιστα οι έγκλειστοι κατρακυλάνε εκ νέου στο έγκλημα,
αξιοποιώντας μάλιστα και τις τεχνικές γνώσεις (modus operandi) και γνωριμίες που
απέκτησαν μέσα στη φυλακή, κατά την ανεμπόδιστη συναναστροφή τους εκεί με άλλους,
εμπειρότερους εγκληματίες. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά ανέδειξαν οι ερωτώμενοι:
•

«Στη φυλακή, ο σωφρονισμός γενικά δεν υπάρχει [...]. Παρόλο αυτά, τα μικρά που
μπαίνουν, βγαίνουν χειρότερα. Όλοι μιλάνε, ο ένας από τον άλλον μαθαίνει άλλα
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πράγματα και όταν θα βγει θα κάνει και άλλα πράγματα, μεγαλύτερα, παράνομα
εννοώ»
«Κοιτάχτε να δείτε, εγώ μπήκα τώρα για 4 μήνες και με βάλανε με ανθρώπους που
είχαν σκοτώσει (..) και τώρα μέσα στους καρχαρίες πήγα. Να βγεις να ενταχτείς
τώρα; Εμένα αν κάποιος τώρα με πειράξει στο δρόμο, θα τον εσκοτώσω, εννοείται.
Δεν ξέρω τι θα του κάνω»
«Μεγάλο πρόβλημα, η φυλακή πρέπει να προσέχει ποιον βάζει με ποιον στο κελί…
γιατί ο άλλος μαθαίνει…»
«Στις αγροτικές τον γνώρισα αυτόν, έναν Σύριο βασικά. Αυτός μου έμαθε να κάνω
μεταφορά λαθρομετανάστες και πιάστηκα δεύτερη φορά και μπήκα 2η φορά
φυλακή»
«Μέσα στην πρώτη φυλακή, έκανα γνωριμίες παράξενες. Που θα τους γνώριζα
αυτούς τους ανθρώπους, στην καφετέρια της γειτονιάς μου; Στη φυλακή τους
έμαθα. Αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την προστασία… Μέσα τους
γνώρισα, μπήκα αρνάκι, βγήκα λύκος, πως να στο πω…»

Πολλοί μέσα στη φυλακή θα εκμεταλλευτούν για να δικτυωθούν και να διδαχθούν νέες
τεχνικές ή απλά θα συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους μέσα από ένα συνεχές
συναναστροφών με «εγκληματίες», φίλους, γνωστούς, τόσο μέσα όσο και έξω από τη
φυλακή. Χαρακτηριστικά:
• «Είχα γνωρίσει κάποια άτομα από το πατρικό μου και με βοηθήσανε αυτά τα
παιδιά. Με συμπαρασταθήκανε, μου λένε αν ‘ρθει να σε πειράξει κανένας να ’ρθεις
να το πεις σε ‘μας… έμαθα πολλά από αυτούς…»
• «Είχα πολλούς γνωστούς μέσα, δικτυώθηκα… κάναμε δουλειές μέσα και έξω…»
• «Δεν είχα πρόβλημα, είχα φίλους που κάνανε φυλακή (…) είχα άκρες και μέσα»
• «Υποτροπή στο έγκλημα είναι ότι μπαίνεις σε ένα χώρο μέσα, όπου είναι πάρα
πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι, με κοινά ενδιαφέροντα, θα μπεις μέσα για να
οργανώσεις τις δουλειές, μπίζνες, είτε εκεί μέσα ή όταν βγεις έξω. Δεν κάνει κάτι
άλλο η φυλακή. Συνεχίζεις την παραβατικότητά σου και μέσα από τις φυλακές και
έχεις και καλές γνωριμίες όταν βγεις έξω [...]. Ο εγκλεισμός βοηθάει στο να
εξελιχθεί κάποιος, ό,τι θέλεις, μπορείς να το βρεις εκεί μέσα. Μπορείς να πεις ότι
δεν θα κάνεις τίποτα, αλλά αυτό είναι σχετικό, γιατί μπορεί να θέλεις εσύ να
αγιάσεις, αλλά δεν θα σε αφήσουνε οι άλλοι να αγιάσεις…»
γ.4.2) Υπερπληθυσμός / Συνωστισμός
Το στοιχείο του υπερπληθυσμού είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς δύναται άμεσα να δώσει
την εικόνα των συνθηκών κράτησης, ενώ σύμφωνα με μια σειρά από έρευνες, οι συνθήκες
κράτησης και ο συνωστισμός είναι ανάμεσα στους μακρο-παράγοντες ιδρυματοποίησης. Οι
Farrington και Nuttal κατέληξαν στη διαπίστωση ότι ο βαθμός ιδρυματοποίησης,
συναρτάται άμεσα και από τις συνθήκες κράτησης, συνέπεια του υπερπληθυσμού «είναι
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πιθανό οι κρατούμενοι να επηρεαστούν από άλλους κρατούμενους λόγω των συνθηκών
υπερπληθυσμού, ενώ είναι δύσκολο να συμμετέχουν στις δραστηριότητες καθώς ο
συνωστισμός εντείνει το στρες και την επιθετικότητα (Farrington & Nuttal, 1980: 230). Η
υποκατηγορία
υπερπληθυσμός/συνωστισμός
συστήνεται
από
αναφορές
10
συμμετεχόντων. Χαρακτηριστικά:
• «Υποτροπή στο έγκλημα είναι ότι μπαίνεις σε ένα χώρο μέσα, όπου είναι πάρα
πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι, με κοινά ενδιαφέροντα, θα μπεις μέσα για να
οργανώσεις τις δουλειές, μπίζνες, είτε εκεί μέσα ή όταν βγεις έξω. Δεν κάνει κάτι
άλλο η φυλακή. Συνεχίζεις την παραβατικότητά σου και μέσα από τις φυλακές και
έχεις και καλές γνωριμίες όταν βγεις έξω [...].
• «…τόσοι πολλοί μέσα σ’ ένα χώρο χωρίς να κάνουν τίποτα… λίγες οι θέσεις για
μεροκάματα και σκεφτόμασταν άλλα…»
γ.4.3) Βία στην υποκουλτούρα των κρατουμένων
Η υποκατηγορία βία στην υποκουλτούρα των κρατουμένων συστήνεται από αναφορές 31
συμμετεχόντων. Ο συνωστισμός και ο συγχρωτισμός είναι ενισχυτικοί παράγοντες της βίας
εντός των φυλακών. Όπως τονίζουν οι συμμετέχοντες, ο υπερπληθυσμός και ο
συγχρωτισμός έχουν ως αποτέλεσμα την έξαρση της βίας μεταξύ των κρατουμένων.
Ενδεικτικά:
• «Οι περισσότεροι εκεί μέσα, γιατί πλακώνονταν; Γιατί δεν έχουν με τι να
απασχολούνται; Σε τρελαίνει η φυλακή, η κλεισούρα…»
• «Σε τρελαίνει η φυλακή, η κλεισούρα. Φαντάσου 45 άτομα στην πτέρυγα, με ψηλές
μάντρες και δεν μπορείς να δεις τον ουρανό»
• «Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι ενώ όλη η φυλακή είναι για 1500 άτομα, είναι μέσα
2500. Σε ένα θάλαμο, ο οποίος θα έπρεπε να έχει 10 άτομα το πολύ, ήταν πάνω από
20, στοιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο. (…)Ο άλλος δεν έχει που να βάλει τα
πράγματά του, τσιγάρο όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ενώ εγώ δεν καπνίζω
κιόλας, ήμουν μέσα σε ένα ντουμάνι. Συνθήκες που δημιουργούν μια κλιμάκωση και
οι εντάσεις δημιουργούνται με το παραμικρό. Και μετά για τον καπνό μπορεί να
γίνει καυγάς».
Επίσης, ενισχυτικός παράγοντας, πέραν του τύπου της φυλακής, φαίνεται πως είναι και ο
συγχρωτισμός αλλοεθνών με τις έρευνες που μελέτησαν το φαινόμενο να διαπιστώνουν
ότι η πλειονότητα των βίαιων περιστατικών οφείλεται σε φυλετικές διαφορές (Cole, 1999·
Knox, G. et al. 1996: 27-63· McCorkle, R. et al. 1995: 317-332). Χαρακτηριστικά:
• «Οι Αλβανοί με τους Άραβες και το αντίθετο χτυπάνε εμάς, είχε γίνει μεγάλη
φασαρία όσο ήμουν μέσα. Όταν γινόταν φασαρία δεν έμενε παράθυρο [...]. Κάτι
βρίσκανε σαν αφορμή δύο, ξεκινούσε ο καβγάς από αυτούς και μετά μπαίνανε και
άλλοι... ο καθένας για να βοηθήσει τον δικό του [...]. Βρίσκανε πάντα τους λόγους
για να ξεκινήσει ένας καβγάς».
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Ο Cohen κατέληξε ότι πως οι στερήσεις της φυλακής διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο
στην ιδρυματοποίηση, αφού μέσα από την υποκουλτούρα της φυλακής φαίνεται οι
κρατούμενοι να εξασφαλίζουν ό,τι στερούνται (τρόφιμα, αλκοόλ, ναρκωτικά κ.α.) με τα
περισσότερα από αυτά να τα αγοράζουν λαθραία. Σύμφωνα πάντα με τον Cohen «οι
συγκρούσεις και οι διαφωνίες που επισύρουν το εμπόριο παράνομο αγαθών, δεν μπορούν
να διευθετηθούν από τους νόμους που διέπουν το κατάστημα και το προσωπικό» (Cohen,
Cole & Bailey, 1976: 18) και με τις δοσοληψίες αυτές να διέπονται από τους δικούς τους
άτυπου κανόνες, ποινές, τρόπους αποπληρωμής, οι οποίες διασφαλίζονται με τη βία ή την
απειλή βίας.
• «Η βία ξεκινάει από τα ναρκωτικά, αν δεν τα πληρώσεις έχει μαχαίρωμα».
• «Λόγοι που υπάρχει βία μεταξύ των κρατουμένων; Γιατί χρωστάς ένα κουτί καφέ και
δεν το πας. Για τη μοιρασιά των ναρκωτικών, πήρες, έδωσες, δεν επέστρεψες…».
γ.4.4) Ο άτυπος «κώδικας» συμπεριφοράς των κρατουμένων
Μπαίνοντας μέσα στη φυλακή ο κρατούμενος θα δεχθεί έναν καταιγισμό από συστάσεις /
οδηγίες σχετικά με τη συμπεριφορά που πρέπει να έχει απέναντι σε υπαλλήλους και
συγκρατούμενους καθώς και στο πώς να οργανώσει τη ζωή του. Οι συστάσεις αυτές
παραπέμπουν σ’ έναν κώδικα άτυπων κανόνων συμπεριφοράς που δεν δύναται να
αγνοήσει, ακόμη και αν δεν τον ενστερνίζεται.
Στον πυρήνα του υποπολιτισμού της φυλακής βρίσκεται ο άτυπος «κώδικας»
συμπεριφοράς των κρατουμένων, που αποτελείται από ένα σύνολο ρητών επιταγών το
οποίο καθοδηγεί την καθημερινή τους αλληλόδραση (Wulbert, 1965: 1-9). Ο άτυπος
«κώδικας» των κρατουμένων είναι ένα σύστημα αξιών και κανόνων, το οποίο υφίσταται
παράλληλα με τους επίσημους κανόνες που αφορούν το σωφρονιστικό κατάστημα και οι
βασικές του αρχές απαγορεύουν την κατάδοση συγκρατουμένου, την παροχή βοήθειας στο
προσωπικό και τη διεύθυνση της φυλακής και υπογραμμίζουν την αλληλεγγύη με τους
συγκρατούμενους. Οι παραβιάσεις του επιφέρουν ποικίλες κυρώσεις οι οποίες
κλιμακώνονται, ξεκινώντας από μια απλή αποδοκιμασία και την απομόνωση (την αποβολή
από την κοινότητα των ομοίων) και φτάνουν μέχρι τη φυσική βία (Αρχιμανδρίτου, 2000:
103). Γι’ αυτό το λόγο, ακόμη και όσοι προσπαθούν αντισταθούν και να μείνουν
ανεπηρέαστοι από τη φυλακή αναγκάζονται να συμμορφωθούν υποκριτικά έστω και στο
ελάχιστο ή μεριμνούν τουλάχιστον ή μη συμμόρφωση να μείνει μυστική (Clemmer, 1958·
Sykes & Messinger, 1960: 5-6∙ Αρχιμανδρίτου, 2000: 102-105∙ Δημόπουλος, 2004: 368-369).
Η κατηγορία «Άτυπος “κώδικας” συμπεριφοράς των κρατουμένων» συστήνεται από
αναφορές 13 συμμετεχόντων. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές των συνεντευξιαζόμενων
στον άτυπο κώδικα της φυλακής και στις παρακάτω αρχές εν είδει συμβουλών επιβίωσης
σ’ έναν νέο κρατούμενο με κυρίαρχες τις αναφορές στον σεβασμό στους κανόνες τις
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φυλακής, την τήρηση του νόμου της σιωπής και την θυματοποίηση / εκμετάλλευση των πιο
αδύναμων / ευάλωτων κρατουμένων:
• «Η υποδοχή από τους υπόλοιπους είναι ανάλογη του πώς φέρεσαι εσύ. Αν σέβεσαι
τους κανόνες της φυλακής, όλα είναι ΟΚ. Αλλιώς έχεις πρόβλημα… κι εγώ τι να
κάνα… τους σεβάστηκα αναγκαστικά»
• «Δεν ανακατευόμουνα. Ναρκωτικά, ελικόπτερα ταξιδεύανε. Βλέπε, άκου, σιώπα,
όπως στο στρατό. Όσο δεν ανακατεύεσαι καλά…», «Είδα και φόνο μπροστά στα
μάτια μου εγώ αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις. Θα σκοτώσουν άμα μιλήσεις. Αυτά, τι
άλλο να σας πω», «Εκεί δεν πρέπει να είσαι ρουφιάνος, ό,τι βλέπεις... όταν
πηγαίνεις στον αρχιφύλακα, ψάχνουν να βρουν τι είπες και ρωτάνε… Το πιο
δύσκολο πράγμα στην φυλακή είναι η επιβίωση, να μην μιλάς πολύ, να κάνεις την
πάπια [...]. Την άλλη φορά, μαχαιρωθήκανε. Μου λέει ο φύλακας «αν μου πες τι
έγινε, αύριο θα φύγεις». Αλλά δεν μίλησα. Θα με καθαρίζανε εμένα. Αυτός έλεγε
παραμύθια, αν του έλεγε εγώ τι έγινε, θα με έδινε. Θα με κάνανε μαύρο μετά [...]
• Γιατί τους ανθρώπους που ήταν λίγο πιο down στη φυλακή τους λέγαμε αδυναμία.
Την αδυναμία όλοι καλώς κακώς την κακομεταχειριζόντουσαν. Όταν βλέπαν ένα
ευάλωτο άνθρωπο, τον κακομεταχειρίζονταν, πολλά πράγματα. Έλα κάνε μου ένα
σφουγγάρισμα. Δηλαδή, σαν υπηρέτης. Κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνο, φτιάξε μου
ένα καφέ. Σαν ο άλλος ο μάγκας να πούμε, δεν έχει χέρια να φτιάξει ένα καφέ. Εκεί
πάνω κατακρίνω και τον εαυτό μου, επειδή μπήκα σε αυτό το γρανάζι καλώς κακώς
για την επιβίωσή μου. Γιατί ο καθένας φοράει μια μάσκα. Η μάσκα του σκληρού και
του κακού μέσα έχει πιο μεγάλη σημασία απ’ ότι έξω. Μέσα το κακό και το σκληρό
δεν το δίνουμε σημασία» «Ενώ μέσα λόγω που είναι σκληρή κοινωνία είναι πολύ
σκληρά τα πράγματα (…) ο αδύναμος και ο ευάλωτος δεν περνάει καλά».
γ.5) Η ένταξη στην κοινωνία των κρατουμένων ως παράγοντας υποτροπής
Παρά τον μεγάλο αριθμό ερευνών για την ιδρυματοποίηση (Λαμπροπούλου, 1986: 432), οι
γνώσεις για την επίδραση στην υποτροπή των κρατουμένων είναι περιορισμένη. Οι
περισσότερες δεν κατέληξαν σε ασφαλή συμπεράσματα για το κατά πόσο ο βαθμός
αποδοχής των αξιών της κοινωνίας των κρατουμένων συσχετίζεται ή μη μια μελλοντική
εγκληματική καριέρα. Ο υψηλός βαθμός παθητικότητας που προκαλούν τα σωφρονιστικά
καταστήματα και οι αβέβαιες προοπτικές των κρατουμένων μετά την αποφυλάκισή τους
οδηγούν συχνά στην αποδοχή του περιθωριακού ρόλου που τους απονέμει το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο λόγω της καταδίκης και της παραμονής τους στη φυλακή
(Λαμπροπούλου, 1994: 257). Το αν θα λάβει χώρα πλήρης ιδρυματοποίηση στη φυλακή ή
όχι, εξαρτάται καταρχάς από το ίδιο το άτομο, δηλαδή από την προσαρμοστικότητά του σε
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μια κουλτούρα, η οποία επηρεάζεται από τον τύπο των σχέσεων που είχε πριν τη φυλάκιση
ή από την προσωπικότητά του (Αρχιμανδρίτου, 2000: 100).73
Ένας σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας αφορά το είδος και οι σχέσεις τις οποίες
ένας έγκλειστος έχει και καταφέρνει να διατηρήσει με άτομα εκτός των τειχών αν και στο
πλαίσιο του καταναγκασμού μέσα στο κλειστό περιβάλλον της φυλακής, περιορίζεται
συχνά σε μεγάλο βαθμό το δικαίωμα της επικοινωνίας των κρατουμένων με το ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον (Χάιδου, 2002: 53-54). Οι χαλαροί δεσμοί και οι αραιές επαφές του
κρατούμενου με πρόσωπα του συγγενικού και φιλικού του περιβάλλοντος συμβάλλουν στη
διαδικασία «αποκοινωνικοποίησης» του εγκλείστου. Εάν ο δεσμός είναι αρκετά ισχυρός, η
«ιδρυματοποίηση» επέρχεται πιο δύσκολα. Ο κρατούμενος έχει κάποιο ηθικό και υλικό
στήριγμα κατά τη διάρκεια της κράτησής του, αντιμετωπίζει με περισσότερη υπομονή τα
δεινά που συνεπάγεται ο εγκλεισμός του και δέχεται με μεγαλύτερη αισιοδοξία και
δυνατότητα κοινωνικής προσαρμογής, τη χρονική στιγμή της απόλυσής του από το
κατάστημα κράτησης.
Από την έρευνα προέκυψε πως στην ένταξη στην κοινωνία των κρατουμένων συντείνουν η
κακή οικονομική κατάσταση, η διάρρηξη των οικογενειακών/φιλικών δεσμών, ο
αναξιοποίητος καθημερινός χρόνος και ο φόβος θυματοποίησης και για τους χρήστες η μη
παρακολούθηση προγραμμάτων απεξάρτησης και η συνέχιση της χρήσης στη φυλακή. η
ποινή που τους έχει επιβληθεί και ο εκτιθείς χρόνος.
γ.5.1) Ποινή και ο εκτιθείς χρόνος
Όπως έχουν αναδείξει οι έρευνες για την ιδρυματοποίηση των Clemmer (1940: 298-299),
Haynes (1948: 432-440), Atchley & McCabe (1968: 312-323), Wellford (1967: 197-203), ο
χρόνος εγκλεισμού και η αναλογία της ποινής με το χρόνο εγκλεισμού είναι παράγοντες
που επηρεάζουν σαφώς θετικά το ενδεχόμενο της ένταξης ενός κρατούμενου στην
κοινωνία των κρατουμένων. Μάλιστα έχει προκύψει ερευνητικά πώς όσο περισσότερο
διαρκεί η εγκάθειρκτη ζωή ή όσο μεγαλύτερη είναι η ποινή που έχει επιβληθεί, τόσο
αυξάνονται οι πιθανότητες ένταξης στην κοινωνία των κρατουμένων. Ιδιαίτερα όσοι
συμμετέχοντες έχουν περάσει πολλά χρόνια εγκλεισμού, φαίνεται πως δεν μπορούν να
διανοηθούν μια «ελεύθερη ζωή». Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των κάτωθι
συνεντευξιαζόμενων οι οποίοι δήλωσαν:
• «Κοιτάχτε. Επειδή έχω βγάλει πάνω από 10 φορές φυλακή στη ζωή μου μέχρι τώρα,
έχω ξεχάσει, έχει σταματήσει ο χρόνος. Άμα κοιτάξει κάποιος το ποινικό μου μητρώο
είναι χιλιόμετρα μακριά η σελίδα αυτή, ατελείωτη, πολύ, ατελείωτη. Η τελευταία

73

Μια ασταθής προσωπικότητα που έγινε ασταθής λόγω της έλλειψης «κοινωνικοποιητικών» σχέσεων πριν
από την (εγκληματική) πράξη, είναι περισσότερο ευάλωτη, εφόσον η προσωπικότητά του δεν τον βοήθησε να
συνάψει γερές κοινωνικές σχέσεις πριν την εμπλοκή του. Βλ. Αρχιμανδρίτου (2000: 100).
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φορά που βρέθηκα φυλακή, μπορεί να είναι 9, μπορεί να είναι και 12 έχω χάσει το
νούμερο»
«Δεν είναι θέμα ότι έγινα φυλακόβιος…»
«Έχω μπει μερικές φορές, δεν έχω κρατήσει» (δεν θυμάται πόσες φορές)…Ναι δεν
δίνω και σημασία πια… Είναι κάπως…. Συνηθίζεις, σου φαίνεται πιο οικείο». Δεν
έχουν νόημα αυτά... όπως λέει ο λάθος «Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα».
Είναι γνωστά αυτά, ειδικά όταν έχει εμπλακεί και έχεις φάει μια ζωή... ξέρεις, 22
χρόνια στη φυλακή δεν περνάνε εύκολα»
«Έξω είναι ζούγκλα, ξέρω τις δυσκολίες έξω. Μέσα ήταν εύκολο. Αφού περάσεις
δυο μήνες μέσα στη φυλακή, μετά συνηθίζεις. Το κάνεις τρόπο ζωής»
«Η ζωή μου πάντα ήταν δύσκολη. Μέσα στη χρήση και στις παρανομίες
μπαινόβγαινα στη φυλακή. Εδώ όλοι με ξέρουν. Με ξέρουν μέχρι και οι πέτρες…».

Έντονα στοιχεία ιδρυματοποίησης παρουσίαζε κι ένας συνεντευξιαζόμενος μη υπότροπος
με πολλά έγκλειστης ζωής. Χαρακτηριστικά:
• «Έκατσα μέσα 22 χρόνια σκαστά… τι να σου πως… έχω γυρίσει σχεδόν όλες τις
φυλακές τις Ελλάδας… μια ζωή μέσα…»
γ.5.2) Επικοινωνία με την οικογένεια / επισκεπτήρια – Διάρρηξη των οικογενειακών /
φιλικών δεσμών
Όσο ενισχύεται η κοινωνική απομόνωση του κρατουμένου από την «ελεύθερη κοινωνία»
τόσο η ανάγκη του «ανήκειν» τον οδηγεί στην ένταξη στην κοινωνία των κρατουμένων.
Σύνδεσμος του με τον «έξω κόσμο» είναι το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Η
διατήρηση των δεσμών αυτών επιτυγχάνεται μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας, των
επισκεπτηρίων και των αδειών.
Η διάρρηξη των οικογενειακών και φιλικών δεσμών έχει ως αποτέλεσμα την διευκόλυνση ή
την ενίσχυση της ένταξης στην κοινωνία των κρατουμένων, όπως έχουν δείξει έρευνες των
Morris & Morris (1962: 348), Charkoudian, Cosgrove, Ferrell & Flower (2012: 94-97), Vera
Institute of Justice (Di Zerega & Villalobos-Agudelo, 2011). Μάλιστα η συγκεκριμένη έρευνα
του Vera Institute κατέληξε πως οι κρατούμενοι/κρατούμενες, που διατηρούν επαφή με
μέλη της οικογένειάς τους, είναι περισσότερο πιθανό να τηρήσουν τους όρους επιτήρησης
τους μετά την αποφυλάκιση. Ομοίως, σε έρευνα του Urban Institute of Justice στις ΗΠΑ
καταγράφηκε η σημασία της επαφής του κρατούμενου με μέλη της οικογένειάς του κατά
τη διάρκεια του εγκλεισμού. Η διευκόλυνση της επικοινωνίας αποδείχθηκε ότι μειώνει τις
επιπτώσεις του αποχωρισμού ενώ την ίδια στιγμή αυξάνει τις πιθανότητες για επιτυχή
επανασύνδεση της οικογένειας. Με εκείνους που διατηρούν τους οικογενειακούς δεσμούς
κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού να έχουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής σε
σύγκριση με αυτούς που αποκόπτονται από την οικογένειά τους (Travis, Cincotta-McBride
& Solomon, 2003/2005).
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Οι περισσότεροι μη-υπότροποι συνεντευξιαζόμενοι, υπογραμμίζοντας τη σημασία του
επισκεπτηρίου και της τηλεφωνικής επικοινωνίας με οικεία πρόσωπα («για να μη χάσω τον
εαυτό μου… για να μην τρελαθώ… για να την παλέψω…»), αναφέρουν ότι είχαν
επισκεπτήρια και τηλεφωνική επικοινωνία με την οικογένειά τους και εν γένει
προσπάθησαν να κρατήσουν επαφή με τον έξω κόσμο: «Είχα τη γυναίκα, ερχότανε, μου
έφερνε τον καφέ τα τσιγάρα. Γιατί όταν δεν έχεις να φας, τα απαραίτητα, κάτι πρέπει να
κάνεις», «Είχα επισκεπτήρια, ερχόταν ο σύντροφος μου να με δει. Μιλούσαμε και στο
τηλέφωνο και μου ’δινε κουράγιο… να αντέξω», εν αντιθέσει με τους υπότροπους
συνεντευξιαζόμενους.
Ο εγκλεισμός αρχικά μπορεί να ενώνει την οικογένεια αλλά εν συνεχεία λειτουργεί
διασπαστικά, μάλιστα ορισμένοι κρατούμενοι φαίνεται να ελαχιστοποιούν ή και να
διακόπτουν την επικοινωνία με το συγγενικό και το φιλικό τους περιβάλλον προκειμένου
να αποφύγουν την συναισθηματική ένταση (Αλοσκόφης, 2010: 158). Χαρακτηριστικά
σχολιάζουν οι S. Cohen και L. Taylor, η μείωση της συναισθηματικής εξάρτησης απαλλάσσει
τον έγκλειστο από τη μόνιμη αβεβαιότητα αν θα έχει επισκεπτήριο, αν θα πάρει άδεια
καθώς και από τη συγκαταβατική συμπάθεια των άλλων όταν δεν έχει (Cohen & Taylor,
1981: 78-81). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επαφή με την οικογένεια βιώνεται ως μια
ψυχοπιεστική συνθήκη για ορισμένους κρατούμενους γεγονός που αναδείχθηκε από τους
υπότροπους συνεντευξιαζόμενους οι οποίοι δεν επιθυμούσαν επικοινωνία με την
οικογένειά τους και την απέφευγαν ή τη σταμάτησαν. Χαρακτηριστικά:
• «Τι να πεις τώρα να ’ρθουν να σε δουν τώρα οι δικοί σου για 20 λεπτά να κάνουν
ολόκληρο ταξίδι από την Αθήνα για να ’ρθουν να σε δουν 20 λεπτά μέσα από ένα
τζάμι και να σηκωθούν να φύγουνε;», «Μόνο τη μάνα μου δεν ήθελα να έρχεται στη
φυλακή, ήρθε δυο φορές με ζόρι. Δεν ένιωθα καλά.
• «Με σκότωνε κάθε φορά που ήταν… ενώ περίμενα πως και πώς να βγω όταν
ερχόταν η ώρα να γυρίσω πέθαινα, τέλος πάντων επιβίωσα σε αυτό», «Είπα ότι ό,τι
είναι να το τραβήξω... Και όταν πήγα φυλακή, δεν ζήτησα άδεια. Έμεινα 3,5 προς 4
χρόνια χωρίς να ζητήσω άδεια, αν και το διακαιόμουν. Δεν το ζήτησα, ήθελα να
μείνω στη φυλακή. Είχα αμείλικτη συμπεριφορά απέναντι στον εαυτό μου, ήθελα
να περάσω ό,τι ήταν να περάσω, ντρεπόμουν την οικογένεια μου».
Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπήρχαν ανήλικα τέκνα στην οικογένεια τα πράγματα
σύμφωνα με τα λεγόμενα των ερευνητικών υποκειμένων φαίνεται να περιπλέκονταν
ακόμα περισσότερο. Τα παιδιά που είναι ούτως ή άλλως ένα ευαίσθητο ζήτημα
πυροδοτούν συναισθήματα και σκέψεις που κάποιοι κρατούμενοι δυσκολεύονται
ιδιαίτερα να διαχειριστούν. Ενδεικτικά είναι τα σχόλια κρατούμενων:
•

«Κοιτάχτε τι παθαίνω με τα επισκεπτήρια εδώ. Θέλω να έρχονται αλλά όταν
έρχονται νιώθω ότι τους κουράζω. Και δε θέλω να μιλάω και πολύ στο τηλέφωνο με
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την κόρη μου. Στην αρχή της είπα ότι θα βγω σε ένα χρόνο. Μετά άλλαξαν τα
πράγματα. Της είπα ψέματα ότι πήρε αναβολή. Στο κρατητήριο που μιλούσα στο
τηλέφωνο. Μου είπε “δεν είμαι μικρή, ξέρω ότι δικάστηκες...”».
Η συναισθηματική δυσκολία των κρατουμένων αναδεικνύεται, επίσης, από το γεγονός ότι
κάποιοι δεν έχουν αποκαλύψει στην οικογένειά τους όλη την αλήθεια ως προς τον
εγκλεισμό. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή:
•

«Όταν ήμουν στη φυλακή, τους έπαιρνα μια φορά το μήνα τηλέφωνο και τους έλεγα
ότι δουλεύω κάπου σε ένα βουνό και ότι δεν πιάνει τηλέφωνο. Αυτοί ήθελαν μόνο
να ξέρουν ότι είμαι καλά. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, δεν ήθελα να τους
στεναχωρήσω. Ξέρω ποια είναι η κατάσταση στο Ιράν για αυτό το θέμα, δεν θα
ήθελα να πάθουν κάτι οι άνθρωποι. Και δεν είχε νόημα να ξέρουν, αφού δεν
μπορούσαν να αλλάξουν.»

Επίσης, χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία και των δυο μερών (κρατούμενου/ης και
συντρόφου ή συνοδού και ανήλικων παιδιών) φαίνεται ότι το επισκεπτήριο μπορεί να είναι
μια πραγματικά οδυνηρή ίσως και τραυματική εμπειρία για τον/την
κρατούμενo/κρατούμενη αλλά και για τα παιδιά του: «Η πρώτη έχει έρθει και είναι
δύσκολο. Η μικρή έπαθε πανικό στην αρχή πίσω από τα κάγκελα, μετά τη βάλανε στο
ελεύθερο. Μετά έκλαιγε, το κρατούσε μέσα της. Φοβήθηκα μην πάθει τίποτα».
γ.5.3) Εργαστήρια / Δραστηριότητες / Προγράμματα / Εργασία – Αναξιοποίητος
καθημερινός χρόνος
Οι έρευνες των Garabetian (1963: 139-154) και Μαυρή (2003) κατέδειξαν πως ο
αναξιοποίητος καθημερινός χρόνος δρα ενισχυτικά ως προς την ένταξη στην κοινωνία των
κρατουμένων. Η έρευνα μας ανέδειξε ιδιαίτερα τις συνέπειες του κενού χρόνου, με τους
υπότροπους συνεντευξιαζόμενους να αναφέρουν ότι το μόνο που είχαν να κάνουν ως
κρατούμενοι ήταν απλά να εκτίσουν την ποινή τους (doing time) περιοριζόμενοι στην
σωματική άσκηση στο προαύλιο:
• «γυμναστική. Δεν υπήρχαν τότε εκπαιδευτικές δραστηριότητες…»
• «Εγώ προσωπικά επέλεξα. Ναρκωτικά δεν παίρνω για να τα κόψω και να περνάω
δύσκολα. Άρα τι έμενε να κάνω; Για μένα το μόνο πράγμα ήταν η γυμναστική και το
φαγητό»
Ο ελεύθερος χρόνος των υπότροπων ερωτώμενων φαίνεται να αναλίσκεται κυρίως στην
παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών, διαβάσματος βιβλίων, τηλεφωνημάτων με όλες
σχεδόν τις αναφορές των συνεντευξιαζόμενων να συνηγορούν σε μια πραγματικότητα της
φυλακής όπου ο κρατούμενος δεν κάνει απολύτως τίποτα, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό,
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καθώς μαρτυρεί αδιαφορία και παθητικότητα συμπτώματα της ιδρυματοποίησης των
κρατουμένων. Χαρακτηριστικά:
• «όλη μέρα, πίναμε τον καφέ μας συζητούσαμε, παίζαμε κανά παιχνίδι, κανά
τηλέφωνο, το απόγευμα πάλι καφέ»
• «ντάξει ξυπνάς το πρωί, καθαρίζεις το κελί σου αν θέλει καθάρισμα, βγαίνεις έξω,
πίνεις ένα καφεδάκι, μπαίνεις μέσα βλέπεις λίγο τηλεόραση…»
• «όχι όχι θα σου πω… άκου να δεις κάτι εμείς στην Τρίπολη δεν κάναμε τίποτα «μαμ
κακά και ύπνο»
Η κάθε μέρα μέσα στη φυλακή περιγράφεται ως ίδια, μονότονη και απαράλλακτη χωρίς
ουσιαστικές δραστηριότητες και όπως έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί, τα προβλήματα
προσαρμογής είναι μεγαλύτερα σε φυλακές που προσφέρουν λιγότερες ευκαιρίες για
δημιουργικές δραστηριότητες, ψυχολογική υποστήριξη, επισκεπτήρια κ.α. (Wooldredge,
1999: 235-250· Αλοσκόφης, 2010: 120).
• «η μία ημέρα επαναλαμβανόταν με την άλλη. Η μία ημέρα καρμπόν της άλλης. Θα
σηκωθείς το πρωί, 7 και τέταρτο το πρωί που ανοίγουν οι πόρτες, θα πας να
φτιάξεις στην ουρά σε ένα κουζινάκι έναν καφέ, και θα πας να πιάσεις μια καρέκλα
όποια καρέκλα είναι και θα.. ..όταν θα ξυπνήσει ο Ν. θα πήγαινα μέσα στον Ν. θα
μου λέγε ό,τι θα μου λέγε , θα ερχόταν το μεσημέρι το φαγητό 11:30 η ώρα, θα
ερχότανε… θα κλείνανε 12:30 τις πόρτες και θα τις ξανανοίγαν λίγο αργότερα»
• «Πίνω καφέ, απλώνω την μπουγάδα των κοριτσιών και περνάει η ώρα. Κάθε μέρα
το ίδιο και το ίδιο, δεν κυλά ο χρόνος, την ίδια μέρα ζεις κάθε μέρα»
Για να αξιοποιήσουν τον απεριόριστο ελεύθερο χρόνο προσπαθούν να φτιάξουν ένα
πρόγραμμα στη ζωή τους. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση μιας γυναίκας υπότροπής,
περιγράφοντας τον χρόνο της μέσα στη φυλακή: «Δεν κάνω τίποτα όλη μέρα κάθομαι.
Πλένω κάποιες φορές τα ρούχα μου και κάνω μικροαγγαρείες σε άλλες κοπέλες για να
περάσει η ώρα. Βαρετή η ζωή στη φυλακή».
Τις εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες που παρέχει το σωφρονιστικό κατάστημα
(προαυλισμός, μεροκάματα, τηλεόραση, διάβασμα) προσπαθούν να τις εντάξουν στην
ημέρα τους, ώστε να έχουν την ψευδαίσθηση της δημιουργικής απασχόλησης:
• «Η ώρα δεν περνά μέσα στη φυλακή. Ευτυχώς έκανα κανένα μεροκάματο… όταν
υπήρχε και αυτό… κατά τα άλλα τίποτα ύπνος και τηλεόραση.»
• «Δεν έχεις και τι να κάνεις… η μέρα περνά με γυμναστική, τηλεόραση και καφέ…»
Εργαστήρια / Δραστηριότητες / Προγράμματα
Η εκπαιδευτική διαδικασία στη φυλακή είναι ένα ακόμα μεγάλο ζητούμενο. Παλαιότερες
έρευνες καταδεικνύουν ότι η παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
αφορά τη μειονότητα των κρατουμένων, μόλις το 9% (Θανοπούλου & Μοσχοβού, 1998:
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72). Μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο της φυλακής, η εκπαίδευση ανοίγει ένα παράθυρο
επικοινωνίας, αποφορτίζοντας τον/την κρατούμενο/η από τα δεινά του εγκλεισμού,
λειτουργώντας ως δίαυλος προετοιμασίας για κοινωνική ενσωμάτωση. Έρευνες μάλιστα
έχουν δείξει ότι η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα αυξάνει σημαντικά την
αυτοεκτίμηση και βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές δεξιότητες των κρατουμένων
(Parker, 1990: 140-146). Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές κυρίως των μη-υπότροπων
συνεντευξιαζόμενων που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες: «Είναι καλό το
σχολείο, σου δίνει δύναμη… νομίζεις ότι δεν είσαι φυλακή… σε βοηθάει να πειθαρχήσεις….
να γνωρίσεις τον εαυτό σου…» .
Επίσης, οι κρατούμενοι/ες αντλούν ιδιαίτερη ικανοποίηση από την συμμετοχή τους σε
δημιουργικές δραστηριότητες καθώς συχνά για πρώτη φορά τους δίνεται η δυνατότητα
καλλιέργειας και ανάπτυξης των θετικών πλευρών της προσωπικότητας τους (Kett, 1995):
«Πάντα η Θήβα είχε προγράμματα και σχολείο. «Τώρα πάω στο σχολείο, με άλλαξε, μου
έδωσε την ικανότητα να μαθαίνω καινούρια πράγματα. Η ζωή είναι άθλια, μονότονη, είμαι
σε δύσκολη πτέρυγα και ευτυχώς έχω το σχολείο».
Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι η εκπαίδευση στη φυλακή συνδέεται άρρηκτα με τη
μείωση της υποτροπής και την κοινωνική επανένταξη (Allen, 1988: 28-29· Harlow, 2003·
Duguit, 1995: 141-145). Ο δείκτης υποτροπής των φυλακισμένων που εμπλέκονταν στην
εκπαιδευτική διαδικασία αποτυπώνεται σημαντικά χαμηλότερος (25%) από τον αντίστοιχο
του υπόλοιπου πληθυσμού της φυλακής (77%) (Batiuk, 1997: 70-72· Clark, 1991).74
Μέσα από τα λεγόμενα των ερωτώμενων και ιδιαίτερα των υπότροπων, αυτό που
αναδείχθηκε για την ελληνική σωφρονιστική πραγματικότητα ήταν ότι η εκπαίδευση και η
επιμόρφωση των κρατουμένων εξαντλείται κυρίως σε καλλιτεχνικά μαθήματα, όπως
μαθήματα ζωγραφικής, μαθήματα μουσικής ή μαθήματα περισσότερου τεχνικού,
πρακτικού χαρακτήρα όπως η εκμάθηση χρήσης Η/Υ κ.α. Αυτό που αξίζει εδώ να
επισημάνουμε είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα
(καλλιτεχνικά ή τεχνικά) διεξάγονται περιστασιακά, στο πλαίσιο κάποιων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων ή αποτελούν πρωτοβουλία οργανώσεων και πρωτοβουλιών πολιτών ή
στηρίζονται από αυτούς και από εθελοντές και δεν φαίνεται να συνδέονται με την
απόκτηση τυπικών προσόντων και γνώσεων συνδεδεμένων με την αγορά εργασίας και η
παρακολούθησή τους εξαντλείται στο «πέρασμα του χρόνου», στο «σπάσιμο της
ρουτίνας» και «ευεργετικό υπολογισμό… μείωση της ποινής».
• «Υπήρχαν ναι υπήρχαν δραστηριότητες διάφορες δεν ήταν σταθερές και δεν
μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι…»

74

Μάλιστα, ερευνητικά τονίζεται ότι η ευεργετική επίδραση που ασκεί η μείωση του κινδύνου της
υποτροπής όχι τόσο η συμμετοχή όσο κυρίως η ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας (Batiuk, 1997:
70-72· Clark, 1991).
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Τα ερευνητικά δεδομένα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δείχνουν τη γενικότερη
απροθυμία των κρατουμένων να δεσμευτούν και να παρακολουθήσουν σχολικά μαθήματα
ή προγράμματα επαγγελματικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα γεγονός που αναδείχθηκε
και στην παρούσα έρευνα ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των υπότροπων συνεντευξιαζόμενων.
Που οφείλεται αυτό; Θα μπορούσε να αποδοθεί από τη μία σε λόγους υποκειμενικούς,
όπως ο ιδρυματισμός, η εξάρτηση από ουσίες αλλά από την άλλη και σε λόγους
αντικειμενικούς, που έχουν να κάνουν με τον αποσπασματικό χαρακτήρα των
προγραμμάτων κατάρτισης που οργανώνονται στον χώρο των φυλακών αλλά και με το
γεγονός ότι τα μαθήματα δεν ανταποκρίνονται πάντα στις ανάγκες των κρατουμένων
(Θανοπούλου & Μοσχόβου, 1998: 165-168∙ Μηλιώνη, 2009: 611). Όπως αναφέρουν
χαρακτηριστικά και οι ερωτώμενοι:
•
•
•
•
•

«Υπήρχανε υπήρχανε αλλά εγώ κάθισα λίγο καιρό μέσα και δεν τα είδα.»
«Ξέρω ότι παιδιά πηγαίνανε σχολείο, διάφορα πράγματα αλλά εγώ τι να πάω να
κάνω στο σχολείο, το έχω τελειώσει»
«όχι αφού τα έχω τελειώσει όλα τι να παρακολουθήσω;» (εκπαιδευτικά
προγράμματα)
«Δεν ενδιαφέρθηκα δε νομίζω ότι είχε»
«Δεν μου άρεσαν… βαρετά…».

Εργασία
Η εργασία μέσα στη φυλακή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη ζωή των κρατουμένων
και αποτελεί πάγιο αίτημά τους για δύο λόγους: πρώτον γιατί προσφέρει διέξοδο από το
άγχος και τις στερήσεις μιας άκρως πιεστικής και γεμάτη εξαναγκασμούς καθημερινότητας,
το οποίο συνεπάγεται ο εγκλεισμός σε κλειστό ίδρυμα, όπως η φυλακή, αλλά κυρίως γιατί
προσφέρει στους εργαζόμενους κρατούμενους τον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών
εργασίας τους και, με αυτόν τον τρόπο τους δίνει τη δυνατότητα μείωσης της ποινής τους
και άρα και συντομότερης αποφυλάκισής τους όμως δεν συμβάλλει σε καμία περίπτωση
στην επαγγελματική κατάρτιση των κρατουμένων και στην προετοιμασία τους για την
κοινωνική τους επανένταξη μετά την αποφυλάκισή τους (Μητροσύλη & Φρονίμου, 2008).
Οι κρατούμενοι, συνήθως, απασχολούνται σε θέσεις ευεργετικού υπολογισμού που
σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία της φυλακής και σε εργασίες ή υπηρεσίες για
την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών και άλλων κτιρίων ή χώρων, όπως εργασίες
καθαριότητας, μαγειρείου, πλυντηρίου, καθαρισμού ή μεταφορά τροφίμων, κηπουρικές
εργασίες κ.λπ. Η ανάληψη των εργασιών αυτών γίνεται για τρίμηνη το πολύ διάρκεια, με
δυνατότητα ανανέωσής της, ώστε να επωφεληθούν από τον ευεργετικό υπολογισμό όσο το
δυνατόν περισσότεροι κρατούμενοι:
• «Δούλεψα 3 μήνες καθαρίστρια»
• «Ποτέ, πάντα κοίταζα να δουλεύω, μεροκάματα. Τότε δούλευα καθαριστής…»
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«Εργασία στα μαγειρεία ως μάγειρας», «Μπήκα στα μεροκάματα καθάριζα τη
φυλακή»
«εγώ δούλευα στη φυλακή λόγω γνώσεων και τα λοιπά ήμουνα στο λογιστήριο…»

Τόσο ο αριθμός των προσφερομένων θέσεων, όσο και το είδος των εργασιών που
εξυπηρετούν τις ανάγκες των φυλακών δεν επιτρέπουν στους φυλακισμένους να
αξιοποιήσουν το χρόνο της φυλάκισης είτε ως χρόνο προϋπηρεσίας σε κάποιο επάγγελμα,
είτε ως χρόνο εκμάθησης κάποιου επαγγέλματος.
• «…στο τέλος, δυο μέρες πριν αποφυλακιστώ στις δύο και στις τρεις Γενάρη πήγα στο
τυπογραφείο. Ωραία πήγαμε στο τυπογραφείο, από τις 8 μέχρι τις 12. Κοροϊδεύουμε
την κοινωνία εκεί μέσα μεροκάματο για να πληρώσουμε την ποινή μας. Να είναι
ουσιαστική, να είναι ουσιαστικό το μεροκάματο, να το καταλάβει ο άλλος να μάθει
κάτι…».
Κατά συνέπεια βασικό κίνητρο των κρατουμένων για να εργαστούν παραμένει απλώς η
ταχύτερη αποφυλάκιση (άρ. 46 ΣΚ) και η, στο μέτρο του δυνατού, πιο ευχάριστη και
δημιουργική παραμονή στη φυλακή:
• «Στον Κορυδαλλό στους φούρνους για περισσότερα μεροκάματα»,
• «Έκανα μεροκάματα. Από τρία χρόνια που έπρεπε να μείνω στη φυλακή, έκανα 2,5
χρόνια, επειδή είχα έξι μήνες μεροκάματα (καθαρισμό και τέτοια) [...].
Σύμφωνα λοιπόν με τις απαντήσεις, δημιουργείται ο προβληματισμός κατά πόσο είναι
χρήσιμες οι δυνατότητες εργασίας που προσφέρονται μέσα στη φυλακή και κατά πόσο
ανταποκρίνονται πραγματικά στην αγορά εργασίας εκτός φυλακής και άρα κατά πόσο
δρουν ανασχετικά ως προς την υποτροπή μετά την αποφυλάκιση.
γ.5.4) Φόβος θυματοποίησης
Η φυλακή είναι σαφώς ένας χώρος που ενέχει βία, γεγονός που αναδείχθηκε από το
σύνολο των συνεντευξιαζόμενων, υπότροπων και μη. Αξίζει όμως να επισημανθεί ότι και οι
υπότροποι στο σύνολό τους αναφέρθηκαν έστω και έμμεσα στον φόβο, με τον φόβο μέσα
από τα λεγόμενά τους να αναδεικνύεται ως το ισχυρότερο συναίσθημα μεταξύ των
φυλακισμένων και ο βασικός λόγος ένταξης σε ομάδες μέσα στη φυλακή για την
προστασία τους. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές των υπότροπων συνεντευξιαζόμενων:
• «Στην αρχή δεν ήταν καλά αλλά από ένα σημείο και μετά και με την συμπαράσταση
των γνωστών μου, το ξεπέρασα. «Είχα γνωρίσει κάποια άτομα από το πατρικό μου
και με βοηθήσανε αυτά τα παιδιά. Με συμπαρασταθήκανε, μου λένε αν ‘ρθει να σε
πειράξει κανένας να ’ρθεις να το πεις σε ’μας»
• «Είχα πολλούς γνωστούς» «Κάποια στιγμή που έπαιξα μπουνιές με κάτι Ρώσους στο
προαύλιο δεν με παρατήσαν οι Έλληνες»
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Ναι σε ομάδα Ρουμάνων για προστασία! Με ρώτησε κάποια στιγμή ένας Ρουμάνος
τι έχω, του εξήγησα και πήγαν όλοι οι Ρουμάνοι και τον έσπασαν στο ξύλο. Αυτός το
έκανε αυτό, γιατί ήταν μάγκας. Ήταν ισοβίτης, είχε βγάλει 24 χρόνια, ήταν για φόνο
μέσα, είχε κάνει και άλλους δύο φόνους μέσα στην φυλακή. Είχα ακούσει και από
άλλους ότι είναι επικίνδυνος. Τον φοβήθηκα.»

Όπως και να έχει ο φόβος φαίνεται πως είναι κυρίαρχο συναίσθημα στη φυλακή. Για να τον
αντιμετωπίζουν όπως αναδεικνύεται μέσα από τα λόγια των υπότροπων ερευνητικών
υποκειμένων, εντάσσονται στην κοινωνία των κρατουμένων, τηρούν τους κανόνες που
αυτή επιβάλλει. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές τους στις κατηγορίες των εγκλείστων
που μέσα στη φυλακή έχουν κάθε λόγο να φοβούνται για την σωματικής τους ακεραιότητα
(οι δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων και οι πληροφοριοδότες):
•

•
•

«Έναν τέτοιο (εννοεί βιαστή παιδιού) ξέρεις τι του κάνα; Ξύλο; ξύλο; και κοντάρι,
αλήθεια σου λέω, ούτε λάδι ούτε βαζελίνη, το ματώσαμε. Τι τον φέρνεις εδώ ρε; Να
μη μου τύχει εμένα στο παιδί μου κάτι τέτοιο;»,
«Καλά, αν έχεις πειράξει παιδί ή έχεις δείρει γυναίκα, δεν σε γλυτώνει τίποτα, τα
πεις δεν τα πεις»
«Όταν μπήκα στην αγροτική φυλακή εντάξει δεν είπα ότι έκανα ασέλγεια ας πούμε
ότι ήμουνα για οικονομικά μέσα. Δεν ξέρει ο κρατούμενος για ποιο λόγο είσαι μέσα,
αυτά είναι μυστικά δλδ για αυτό τα οποία μένουνε σε ένα γραφείο.

Εξίσου πρόσφορος στόχος για την εκτόνωση της επιθετικότητας είναι ο πληροφοριοδότης
και εκείνος που συνεργάζεται με τους υπαλλήλους και την διοίκηση της φυλακής:
• «Δεν μπορείς να μιλήσεις. Θα σκοτώσουν άμα μιλήσεις. Αυτά, τι άλλο να σας πω»
• «Δεν σε ενοχλεί κανένας ποτέ. Δεν θα σε πειράξει ποτέ κανένας… αν δεν μιλάς…»
• «Ούτε με πείραξαν, ούτε άκουσα ούτε είδα ... ο νόμος της σιωπής... ήταν μια δική
μου στρατηγική [...].Το πιο δύσκολο πράγμα στην φυλακή είναι η επιβίωση, να μην
μιλάς πολύ, να κάνεις την πάπια [...]
• «Την άλλη φορά, μαχαιρωθήκανε. Μου λέει ο φύλακας «αν μου πες τι έγινε, αύριο
θα φύγεις». Αλλά δεν μίλησα. Θα με καθαρίζανε εμένα. Αυτός έλεγε παραμύθια, αν
του έλεγε εγώ τι έγινε, θα με έδινε. Θα με κάνανε μαύρο μετά [...].
γ.5.5) Χρήση ουσιών μέσα στη φυλακή και προγράμματα απεξάρτησης
Είναι γνωστό ότι τα ναρκωτικά είναι βασική παράμετρος της ζωής και στις ελληνικές
φυλακές (Αλοσκόφης, 2010: 58) και η ύπαρξη τους μέσα στη φυλακή αναδείχθηκε ως ένα
από τα βασικότερα αναδυόμενα θέματα:
• «δεν μπορείς να φανταστείς τι ναρκωτικά υπήρχανε κάθε τρεις και λίγο τα χανε όλα
αυτοί και εμένα δεν με πείραξε, με πείραξε, με ενοχλούν ήμουνα και σε μια
κατάσταση μεταβατική ο εκβιασμός που κάνανε και η παρότρυνση το να μυήσουνε
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κόσμο, η ανοχή της υπηρεσίας, και η ανοχή της υπηρεσίας έφτανε σε επίπεδα που
για μένα ήταν εξωφρενικά»
«Από το 2001 μέχρι το 2008 δεν πίνω, είμαι καθαρός. Αλλά ξεκίνησα πάλι μέσα στη
φυλακή, η φυλακή επανέφερε μέσα την χρήση…».

Με τους πρώην έγκλειστους να θεωρούν την χρήση ουσιών και κατά τον εγκλεισμό τους ως
το πιο πρόσφορο μέσο μείωσης του άγχους και διασκέδασης από τη στιγμή μάλιστα που οι
ευκαιρίες για εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση ή εργασία είναι ελάχιστες (Ackers,
Hayner & Cruninger, 1977: 527-554):
• «Το χασίσι πήγαινε φουλ εκεί μέσα. Η πρέζα είναι φάρμακο μες στη φυλακή [...]»
• «Έπινα συνέχεια… μήπως είχα και κάτι άλλο να κάνω»
• «…καθισιό και πρέζα…».
Ο B. Crewe επισημαίνει, και μια τραγική ειρωνεία, πως ενώ πολλοί αναζητούν στα
ναρκωτικά μια ανάπαυλα από τα δεινά του εγκλεισμού, κάποιοι άλλοι βλέπουν τον
εγκλεισμό σαν μια ευκαιρία να κάνουν αποχή (off), μια προσωρινή ανάπαυλα από τη
χρήση (Crewe, 2007: 457-181):
• «Αλλά μου έκανε καλό η φυλακή γιατί μου έκοψε την πρέζα. Είχα αρρωστήσει.
Μόνος μου, όχι σε πρόγραμμα, γυμναστική. Σηκωνόμουν το πρωί, περπάτημα,
μονόζυγο, είχα βάλει το πρόγραμμα. Έτσι ζω και είμαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα»
Μάλιστα κάποιοι αναγνώρισαν ότι η ζωή τους στη φυλακή ήταν πιο υποφερτή από εκείνη
που έκαναν προηγούμενα ως τοξικομανείς (Booker Loper, 2002: 1033-1050):
• «Και τότε μπήκα φυλακή που με έσωσε. Να σου πω την αλήθεια, δεν ήθελα να
φύγω από τη φυλακή. Ένιωθα ασφάλεια εκεί μέσα, ήταν καλύτερη η ζωή μου».
Από τους 40 συνεντευξιαζόμενους οι 18 δήλωσαν ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα
εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες κατά τον εγκλεισμό τους σε κάποιο σωφρονιστικό
κατάστημα. Από αυτούς τους 18 οι 10 αναφέρθηκαν στα προγράμματα απεξάρτησης εντός
της φυλακής και στις δικές τους προσπάθειες για απεξάρτηση:
• «Στη Νιγρίτα που ήταν πήγαινα στο ΚΕΘΕΑ, γιατί δούλευε ένας θεραπευτής που τον
ήξερα από παλιά.»
• «Προσπάθησα να μπω στο πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ αλλά τα παράτησα. Δεν άντεξα
είναι δύσκολο…»
Οι Peat και Winfree (1992: 209) κατέληξαν μετά από μελέτες τους σε καταστήματα
απεξάρτησης ότι η φυλάκισης και η υποκουλτούρα της φυλακής αντιτίθενται στους
στόχους του σωφρονισμού αλλά και στη θεραπευτική διαδικασία. Αντί να συμμετέχουν στα
θεραπευτικά προγράμματα και στα προγράμματα αυτοβελτίωσης, τα αποφεύγουν. Η
πλειονότητα μάλιστα των υπότροπων συνεντευξιαζόμενων έκανε σαφείς αναφορές για
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χρήση μέσα στη φυλακή και για παράνομο εμπόριο ψυχοτρόπων ουσιών γεγονός που
δυναμίτιζε όποια προσπάθεια αποχής από τη χρήση και μη υποτροπής:
• «Ναι, συνέχεια… χρήση…»
• «Είχα έρθει σε σημείο να μην έχω στερητικά από την ποσότητα ναρκωτικών που έχω
καταναλώσει αφού τα έβρισκα παντού…»
Τέλος, αυτό που επισημάνθηκε από τους υπότροπους και εθισμένους στη χρήση ουσιών
ήταν η περιορισμένη βοήθεια σε αυτή τους την προσπάθεια με αναφορές στη διακοπή της
παρακολούθησης του προγράμματος λόγω μεταγωγής ή την διακοπή του προγράμματος
λόγω εγκλεισμού:
• «Την τελευταία φορά … παρακολούθησα κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης αλλά
δυστυχώς μου ήρθε η μεταγωγή για Δομοκό και δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω το
πρόγραμμα»
• «Μέσα στη φυλακή δεν υπήρχε πρόγραμμα απεξάρτησης τότε. Γι’ αυτό διέκοψα το
πρόγραμμα»
Η έλλειψη προγραμμάτων/ανεπάρκεια:
• «Τα Προγράμματα, δεν υπάρχουνε, ή και αν υπάρχουνε είναι ανεπαρκή. Τότε στον
Κορυδαλλό, υπήρχε και το ΚΕΘΕΑ που παρακολουθούσα»
Η τυπική παρακολούθηση προγράμματος μόνο για το δικαστήριο με παράλληλη χρήση:
• «Τότε στον Κορυδαλλό, υπήρχε και το ΚΕΘΕΑ που παρακολουθούσα (αλλά έκανε
παράλληλη χρήση). Ναι αυτό ήταν καθαρά να το πούμε για τα δικαστήρια»
Η παρακολούθηση προγράμματος μόνο για να περνάει η ώρα μέσα στη φυλακή:
• «Προσπαθούσα να βγάλω ένα πρόγραμμα. Ερχόταν τότε το ΚΕΘΕΑ, αλλά πας εκεί
για να σπάσεις τη ρουτίνα της φυλακής.
γ.6) Ο σκοπός της φυλακής
Ο σκοπός της φυλακής αναδείχθηκε ως βασικό αναδυόμενο θέμα μέσα τα λεγόμενα των
συμμετεχόντων. Οι αναφορές τους συστηματοποιούνται, σύμφωνα με το νόημά τους, σε
έξι διαφορετικές κατηγορίες: (α) Αναμόρφωση/Σωφρονισμός, (β) Προστασία της
κοινωνίας/Εγκλεισμός και φυλακή μόνο για ορισμένα αδικήματα, (γ) Εκφοβισμός, (δ)
Τιμωρία/Εκδίκηση, (ε) Να έχουν εργασία κάποιοι άνθρωποι/να βγάζουν κάποιοι χρήματα,
(στ) Συμβολική λειτουργία – Εργαλειακή λειτουργία.
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Ο σκοπός της φυλακής
✓ Αναμόρφωση/Σωφρονισμός

Ν=11

✓ Προστασία της
κοινωνίας/Εγκλεισμός και
φυλακή μόνο για ορισμένα
αδικήματα

Ν=13

✓ Εκφοβισμός

Ν=4

✓ Τιμωρία/Εκδίκηση

Ν=10

✓ Να έχουν εργασία κάποιοι
άνθρωποι/να βγάζουν κάποιοι
χρήματα

Ν=8

✓ Συμβολική λειτουργίαΕργαλειακή λειτουργία

Ν=2

Αποτυχία του θεσμού της φυλακής

Ν=24

Η κοινωνική επανένταξη συνιστά τον ειδικοπροληπτικό σκοπό της στερητικής της
ελευθερίας ποινής (Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 1997: 105). Η ποινή λειτουργεί ως
προσπάθεια αποτροπής της τελέσεως ενός εγκλήματος στο μέλλον είτε από τον
συγκεκριμένο εγκληματία, είτε και από τους άλλους κοινωνούς. Επιδιώκεται δηλ με αυτήν
η πρόληψη τελέσεως νέων εγκλημάτων και δη με δύο τρόπους, που μπορούν βέβαια να
συνυπάρχουν: από τη μια πλευρά με τον εκφοβισμό, τον παραδειγματισμό και την έμμεση
διαπαιδαγώγηση των πολλών μέσα από την ποινή και τους μηχανισμούς της ποινικής
δικαιοσύνης (γενική πρόληψη) και από την άλλη πλευρά με τον εκφοβισμό, τη βελτίωση ή
την αχρήστευση των συγκεκριμένων δραστών, ανάλογα με το αν πρόκειται για άτομα
ακίνδυνα, βελτιώσιμα ή ανεπίδεκτα βελτιώσεως (ειδική πρόληψη). Ο σκοπός της ποινής
αναζητείται εδώ όχι στην πραγμάτωση της δικαιοσύνης με κάθε θυσία, αλλά στην
εξυπηρέτηση αναγκών που αφορούν στην ανθρώπινη συμβίωση, δηλ. στην πρόληψη του
εγκλήματος, και ευρύτερα, στην ασφάλεια της κοινωνίας.
Οι συνεντευξιαζόμενοι παρά την κριτική τους στάση απέναντι στο θεσμό της φυλακής
τόνισαν ότι σκοπός της φυλακής παραμένει η αναμόρφωση και σωφρονισμός των
εγκλείστων:
•

«Για να σε βγάλει καλύτερο άνθρωπο στον κόσμο …»
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«Θεωρητικά είναι να επιμορφώσει και να βγάλει έναν καλύτερο άνθρωπο που έχει
αναγνωρίσει τα λάθη του και προσπαθεί πλέον να κυλήσει με ρυθμούς και τους
κανόνες της κοινωνίας»
«Υποτίθεται ότι είναι σωφρονισμός για να μπορέσεις να επανέλθεις»
«Οι φυλακές τι ονομάζονται διαφορετικά; Αναμορφωτικά κέντρα; Κάπως..
αναμορφωτήρια, τι σημαίνει αναμορφωτήριο; Να με αναμορφώσεις, το λάθος μου
να το διορθώσεις, να με συμμορφώσεις…»
«Βασικά είναι να σε κάνουν άνθρωπο. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι ειδικοί
άνθρωποι, να σου εμφυσήσουν ότι έκανες λάθος. Κάποιοι θέλουν και κάποιοι όχι»

Η προστασία της κοινωνίας και ο εγκλεισμός στη φυλακή μόνο για ορισμένα αδικήματα
(εγκλήματα βίας):
• «Ίσως για κάποια αδικήματα θα έπρεπε να υπάρχει. Θέλεις να σου πω ποια; Δε
ξέρω για το φόνο, αλλά σίγουρα για παιδεραστία και βιασμούς γενικά θα έπρεπε να
υπάρχει εγκλεισμός και κάποιου είδους ψυχολογική υποστήριξη. Κάτι τέτοιο νομίζω.
Γιατί είναι άνθρωποι άρρωστοι και αυτοί. Δεν ξέρω σε πιο βαθμό βέβαια, μπορεί
και να ακουστεί λίγο σα δικαιολογία δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο, δεν είμαι
ειδικός. Κατά τα άλλα δε νομίζω ότι βοηθάει...»
• «Αν δεν ήταν φυλακή, αστυνομία και αυτά, ο άνθρωπος θα φάει τον άλλο. Ένας
άνθρωπος που είναι κακός, που πάει να σκοτώσει τον άλλο, να τιμωρηθεί. Και είναι
αλλιώς ένας άνθρωπος που μπορεί να πάει να κάνει κακό. Μπορεί να σκοτώνει, να
κάνει μια ληστεία που χτυπάει ένας άνθρωπος. Μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει
βιασμός, μπορεί να κάνει κάτι κακό, αυτό ναι, φυλακή…»
• «Λίγοι πάνε γιατί σκοτώνει, βιάζει το παιδάκι (…) Η φυλακή είναι για αυτούς…»
Η πρόληψη του εγκλήματος μέσω του εκφοβισμού:
• «Η φυλακή είναι το εργαλείο για να φοβίζει τους ανθρώπους να κάνουνε κάτι».
• «Παντού υπάρχουν φυλακές, όχι μόνο εδώ. Είναι κάτι που είναι γνωστό, ξέρουν
όλοι ότι άμα κάνεις παρανομία, εκεί θα βρεθείς, το ένα πόδι είναι εκεί. Μπορεί να
μην συμβεί ποτέ, αλλά έχεις το φόβο»
• «Να φοβηθούν και να μην το ξανακάνουν…»
• «Η φυλακή είναι εκεί για να σου λέει ότι αν κάνεις κάτι που δεν είναι νόμος θα
τιμωρηθείς…»
Όμως εν τοις πράγμασι η ποινή ακόμα και σήμερα θεωρούν ότι λειτουργεί με όρους
παρελθόντος και αναχρονιστικούς ως τιμωρία για ένα έγκλημα που έγινε ήδη στο
παρελθόν. Κατά συνέπεια επιδιώκεται με αυτήν η ανταπόδοση του κακού και η
αποκατάσταση, έτσι, της δικαιοσύνης και της διασαλευμένης πολιτικής, θρησκευτικής και
ηθικής τάξεως μέσα από την εκδίκηση ή την εξιλαστήρια θυσία του δράστη. Η ποινή
θεωρείται ως συστατικό της ουσίας του εγκλήματος και άρα ως αναγκαία συνέπειά του.
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Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν και οι συνεντευξιαζόμενοι ο σκοπός της ποινής είναι η
τιμωρία:
• «Γενικότερα φυλακή για φυλακή, τίποτα άλλο, τιμωρητικά, δεν υπάρχει
σωφρονισμός και τέτοια, σε αυτά που είδα εγώ, αυτά που είδα είναι μόνο για
τιμωρία, τίποτα άλλο…»
• «Η τιμωρία είναι μέχρι ένα σημείο νομίζω ..Σίγουρα δεν είναι κανένας
σωφρονισμός, να σε κάνουνε καλύτερο άνθρωπο, να σε δεχτούνε πίσω ή τέτοιες
μπούρδες ας πούμε.»
• «…πιστεύω ότι το σύστημα δεν είναι σωφρονιστικό, είναι εκδικητικό έκανες κάτι
πρέπει να πληρώσεις με τη μορφή της εκδίκησης δεν μπορώ να το δεχτώ με τη
μορφή του κόστους και της συμμόρφωσης μπορώ να το δεχτώ στα χρόνια που
ήμουνα εγώ μέσα δεν ήταν έτσι…
• «Τιμωρία… σε φέρνει αντιμέτωπη με τον κακό σου εαυτό με αυτό που έχεις
κάνει….»
• «Πρέπει να πληρώσεις… οκ!» «Η τιμωρία, για να καταλάβεις ότι έκανες κάτι
κακό….».
Η φυλακή διαχωρίζοντας ανάμεσα σε νομοταγείς και εγκληματίες και περιορίζοντας –
αποκλείοντας τους τελευταίους εκπληρώνει μια κοινωνική λειτουργία δημιουργώντας
αλληλεγγύη μεταξύ των νομοταγών μελών της (Λαμπροπούλου, 1994: 260).
Συμβολική λειτουργία – Εργαλειακή λειτουργία της φυλακής:
• «Η φυλακή λέει (ενν. ο ψυχολόγος) υπάρχει για να λένε οι απ’ έξω ότι έχουν μέσα
κάποιους που είναι κακοί και τους φυλάνε»
• «Ρόλος της φυλακής... Ήταν, είναι και θα είναι (ίσως να αλλάξουν λίγο τα πράγματα)
να υποδείξει στον άνθρωπο με έναν άγριο τρόπο ότι δεν μπορεί να ζει έξω από το
στερεότυπο και το καθιερωμένο και οφείλει να συμμορφώνεται.»
Να έχουν εργασία κάποιοι άνθρωποι / να βγάζουν κάποιοι χρήματα:
• «Τι να σας πω για τις φυλακές. Μας έχουν κάνει μεροκάματο. Από μένα δουλεύει ο
αστυνομικός, ο δικηγόρος, ο δικαστής, τα προγράμματα. Είναι ένας κύκλος. Η
παρανομία ανέκαθεν υπήρχε. Τον κρατούμενο, όταν τον έχεις μέσα και δεν τον
απασχολείς κάπου μέσα στη φυλακή, για ψυχοθεραπεία, να κάνει κάτι, να φτιάχνει
κάτι ... μας έχουν μέσα για μεροκάματο, τα παίρνουν από παντού...»
• «Στην Ελλάδα υπάρχουν οι φυλακές τώρα για να βγάλουν την Ελλάδα από την
κρίση. Όσο πιο πολλοί ξένοι είναι στις φυλακές, η Ελλάδα παίρνει περισσότερα
λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από έναν Έλληνα, παίρνουν 55-60 ευρώ, από
κάποιον της ΕΕ παίρνουν 85 ευρώ την ημέρα. Εκτός ΕΕ παίρνουν 125 ευρώ. Αυτά τα
λεφτά τα παίρνουν κάθε μέρα από την ΕΕ. Και εμείς μέσα, παίρναμε το πολύ δέκα
ευρώ από αυτά [...]»
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«Εγώ είμαι της άποψης ότι οι αστυνομικοί και οι δικαστές συντηρούν το έγκλημα, οι
γιατροί της αρρώστιες, είμαι τέτοιας άποψης.»
«Οι φυλακές δεν σωφρονίζουνε… Αλλά για να μπορώ να κονομάει το κράτος, οι
εισαγγελείς, οι πρόεδροι... αν υπήρχαν φυλακές, τι σπουδάσανε τότε, από που θα
παίρνουνε μισθοί. Όλοι αυτοί έχουν βοηθούς και παραβοηθούς... οι 300 του
Λεωνίδα [...]. Πολλά λεφτά, πέφτει χρήμα.»

γ.7) Αποτυχία του θεσμού της φυλακής
Η κατηγορία «Αποτυχία του θεσμού της φυλακής» συστήνεται από αναφορές 24
συμμετεχόντων (υπότροπων και μη). Η τοποθέτηση τους μάλιστα στην έρευνα πως ο χώρος
της φυλακής γεννά και ενέχει βία και οδηγεί στην υποτροπή φαίνεται να επιβεβαιώνει την
άποψη Meninger (1968: 11-18) πως το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης γεννά
το έγκλημα, αντί να το αποτρέπει, συνδυαστικά με αυτή του Wortley (1996: 115-117) πως
«οι άνθρωποι γίνονται βίαιοι εξαιτίας του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται». Όλες
αυτές οι απόψεις αντικατοπτρίζονται πλήρως στις αφηγήσεις των συμμετεχόντων
(ιδιαίτερα των υπότροπων) με την έξαρση της βίας στη φυλακή να είναι σαφώς
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ατόμου-περιβάλλοντος.
Τα ίδια τα ερευνητικά υποκείμενα έχοντας μια άκρως κριτική στάση απέναντι στο θεσμό
της φυλακής μιλώντας για τον σκοπό της φυλακής τόνισαν ότι η φυλακή δεν συμβάλλει
ούτε στην αποτροπή της εγκληματικότητας ούτε στον σωφρονισμό των φυλακισμένων.
• «Αν ήμουν εγώ δικαστής, θα έβαζα κάποιους μέσα στη φυλακή, αλλά όχι για πολύ
καιρό. Γιατί όσο περνάει ο καιρός και δεν έχεις τι να κάνεις εκεί μέσα, μπορεί ο
άλλος να βγει χίλιες φορές χειρότερος απ’ ό,τι ήσουν πριν».
Μάλιστα το βασικό θέμα που αναδύθηκε και συζητήθηκε, ιδιαίτερα από τους υπότροπους
συνεντευξιαζόμενους, ήταν η αποτυχία του θεσμού και η μη εκφοβιστική λειτουργία της
στερητικής της ελευθερίας ποινής, με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρο από το
φαινόμενο της υποτροπής των εγκλείστων και την αστοχία της ποινής της φυλάκισης στην
περίπτωση των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών.
• «Νομίζεις ότι εάν παίρνεις ναρκωτικά φοβάσαι τη φυλακή; είναι αστείο… μόνο τα
ναρκωτικά σκέφτεσαι και τίποτα άλλο… είσαι άρρωστος μέχρι και τα παιδιά σου
μπορείς να πουλήσεις… δεν αισθάνεσαι τίποτα… δεν φοβάσαι τίποτα ζεις μόνο για
την πρέζα…».
Η φυλακή δηλαδή, δεν κάνει καλύτερο και κοινωνικότερο το φυλακισμένο σύμφωνα με το
«αναμορφωτικό ιδεώδες», αλλά αντίθετα τον κάνει πολύ χειρότερο. Όμως ο φόβος που
προκαλεί η φυλάκιση χάρη στο ότι συνιστά μια τιμωρία πολλαπλών, βαρύτατων και
παρατεταμένων πόνων, καθιστά αρκετά από τα αποφυλακιζόμενα άτομα πιο προσεκτικά
ως προς την επιλογή των τρόπων που ενεργούν. Το άτομο αποφυλακίζεται ηθικά και
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κοινωνικά χειρότερο σε σύγκριση με το πως ήταν όταν φυλακίσθηκε – αλλά πιο φοβισμένο
και πιο προσεκτικό (Μαγγανάς, 2008: 137-138). Χαρακτηριστικά:
• «Για να σε βγάλει καλύτερο άνθρωπο στον κόσμο αλλά δυστυχώς δεν γίνεται έτσι,
σε βγάζει πιο άγριο»
• «Κοιτάχτε να δείτε, εγώ μπήκα τώρα για 4 μήνες και με βάλανε με ανθρώπους που
είχαν σκοτώσει (..) και τώρα μέσα στους καρχαρίες πήγα. Να βγεις να ενταχτείς
τώρα; Εμένα αν κάποιος τώρα με πειράξει στο δρόμο, θα τον εσκοτώσω,
εννοείται…»
• «Μόλις βγήκα από τη φυλακή δε βγήκα καλύτερος, βγήκα χειρότερος. Επειδή είδα
πώς δουλεύει τι σύστημα της φυλακής και ήξερα μετά ότι άμα τυχόν ξαναβρεθώ
μέσα, ήξερα πώς θα λειτουργούσα (…)»
• «Δεν την είχα πάρει από φόβο. Άμα την είχα πάρει απ’ τα ανήλικα από φόβο, δεν θα
υπήρχε ούτε δεύτερη, ούτε τέταρτη, ούτε δέκατη φορά»
• «Το λάθος ήτανε που δε φοβήθηκα τη φυλακή γιατί έμπλεξα στη φυλακή όπου ότι
ήθελε κάνανε. Και λέω μια ή άλλη. Θα το ξαναδώ το έργο επανάληψη ακόμη μια
φορά».
Όμως, αυτή η πραγματικότητα, με αυτά τα στοιχεία όπως αναδείχθηκε από την έρευνα να
μην είναι αρκετή ώστε να γίνει πλειοψηφική η άποψη της αντικατάστασης του θεσμού της
φυλακής με μια άλλη μέθοδο ποινικής μεταχείρισης. Αντίθετα η κατάργηση της φυλακής
είναι μειοψηφική άποψη, ακόμα και σε αυτούς που βιώνουν κάθε αρνητική επίπτωση της
εγκάθειρκτης ζωής. Συγκεκριμένα μόνο ένας αναφέρθηκε στην κατάργηση του θεσμού των
φυλακών. Αυτή η δήλωση δεν προκαλεί εντύπωση, αν αναλογιστούμε πως όλες οι
σύγχρονες κοινωνίες υιοθετούν το μέτρο της στερητικής ελευθερίας ποινής, προκειμένου
να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα με το να φαίνεται αδιανόητη για τους
περισσότερους, ακόμα και γι’ αυτούς που βιώνουν τον εγκλεισμό, η κατάργηση του
θεσμού. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν κάτι να
αντιπροτείνουν κάποιο εναλλακτικό μέτρο ποινικής μεταχείρισης, εμμένοντας σχεδόν όλοι
στην διαπίστωση της αποτυχίας.
γ.8) Προτάσεις
Σχεδόν στο σύνολό τους οι ερωτώμενοι προέβησαν στη διατύπωση προτάσεων ως προς τον
εγκλεισμό και ως προς την στερητική της ελευθερίας ποινή, τόσο για τη βελτίωση της
κατάστασης εντός των φυλακών όσο και εν γένει τη βελτίωση της σωφρονιστικής
μεταχείρισης. Οι αναφορές τους συστηματοποιούνται, σύμφωνα με το νόημά τους, σε επτά
διαφορετικές κατηγορίες: (α) Εναλλακτικές της στερητικής ελευθερίας ποινές, (β)
Εναλλακτικές ποινές για τους χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, (γ) Διαχωρισμός κρατουμένων,
(δ) Βραχυχρόνιες ποινές, (ε) Εργασία μέσα στη φυλακή, (στ) Ψυχολογική στήριξη από
ειδικούς, (ζ) Πρόληψη του εγκλήματος με όρους κοινωνικής πρόληψης.
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Προτάσεις
✓ Εναλλακτικές της
ελευθερίας ποινές

στερητικής Ν=10

✓ Εναλλακτικές ποινές για τους Ν=10
χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών
✓ Διαχωρισμός κρατουμένων

Ν=14

✓ Βραχυχρόνιες ποινές

Ν=2

✓ Εργασία μέσα στη φυλακή

Ν=3

✓ Ψυχολογική
ειδικούς

στήριξη

από Ν=3
Ν=2

✓ Πρόληψη του εγκλήματος με
όρους κοινωνικής πρόληψης

Ειδικότερα, 10 συμμετέχοντες αναφέρθηκαν εν γένει στις εναλλακτικές της στερητικής
ελευθερίας ποινές, π.χ. παροχή κοινωφελούς εργασίας, περιορισμός κατ’οίκον, βραχιολάκι
κ.α.:
• «Δηλαδή τι θα προτιμούσα εγώ. Θα προτιμούσα οι άνθρωποι, οι οποίοι μπαίνουν
για πλάκα μέσα, δηλαδή σε πολύ μικρό παραβάσεις ας πούμε. Τι τον βάζεις μέσα
αυτό τον άνθρωπο; Αναγκαστικά πρέπει να κάτσει δυο μήνες φυλακής. Άνθρωπος ο
οποίος είχε δουλειά, την έχασε, μετά δεν θέλουν να τον ξαναπάρουν στη δουλειά
γιατί ήταν φυλακή. Εεε, η οικογένεια, ένα περιβάλλον δηλαδή εργασιακό, γειτονικό,
έχει χαλάσει πολύ. Άρα τι να το κάνεις αυτό; Στείλτον αυτούς τους 2 μήνες να
καθαρίζει την Αθήνα, 8 ώρες την ημέρα. Κόψε μου και τα 2 τα χέρια ότι μέσα σε 3
μήνες αυτή η πόλη θα λάμψει.»
Ενώ, 10 συμμετέχοντες αναφέρθηκαν πιο συγκεκριμένα στις εναλλακτικές ποινές για τους
χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών.
• «Ε εντάξει αυτοί είναι χρήστες, είναι και άλλοι είναι και κλέφτες είναι και άλλοι
διάφοροι. Έχει ανάγκη από κάτι άλλο» «Εντάξει ίσως σε κάποια κλειστή κοινότητα»
(εννοεί το χρήστη και σε ερώτηση σχετικά με το αν ο σωφρονισμός εξυπηρετείται
στην περίπτωση ενός χρήστη)
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«Έχει να προσφέρει αλλά είναι… (εννοεί τη φυλακή) ο άνθρωπος είναι άρρωστος με
κάποια φάρμακα ή ναρκωτικά ή χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση πιστεύω, δηλαδή
σαν… ο χρήστης, σαν αποτοξινωτικό κέντρο κάτι τέτοιο και με ίδιους ανθρώπους
όχι… γιατί είναι και ανάμεικτοι, άλλο έχει κάνει κάτι ο ένας άλλη σχέση έχει ο άλλος,
κάτι άλλο είναι ο άλλος, όλοι μαζί, μπερδεύονται λίγο τα πράγματα».

14 συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στον διαχωρισμό των κρατουμένων μέσα στη φυλακή.
• «Νομίζω το πιο σημαντικό που πρέπει να αλλάξει, είναι να μην είναι όλοι μαζί. Και
δεν είναι σημασία αν είναι βαριά τα εγκλήματα ή όχι, σημασία έχει ο ένας μαθαίνει
από τον άλλον εγκλήματα. Αν ήταν πιο απομονωμένα, θα ήταν καλύτερα πιστεύω.»
2 συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην επιβολή από τα δικαστήρια μη μακροχρόνιων ποινών
κατά τον πρώτο εγκλεισμό τους.
• «Αν ήμουν εγώ δικαστής, θα έβαζα κάποιους μέσα στη φυλακή, αλλά όχι για πολύ
καιρό. Ανάλογα τι έχουν κάνει θα έβαζα τις ποινές. Μία που έκανε μόνο για πρώτη
φορά μια πράξη, δεν θα της έβαζα πολλά χρόνια. Αν συνέχιζε να το κάνει, θα της
έβαζα μεγαλύτερη ποινή [...].»
3 συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην εργασία μέσα τη φυλακή.
• «Αυτό που μιλάμε, αυτό που πρέπει να γίνει, αντί να είναι εκεί μέσα και να
κάθονται σε μια καρέκλα και επειδή πάσα μήτηρ κακίας που λένε το καλύτερο να
υπήρχε είναι ένα έργο που πρέπει να κάνει το κράτος. Ωραία, 15- 20 άτομα, εσάς με
κάποια… ευεργέτημα εδώ μέσα και να μην κοροϊδευόμαστε, ελάτε εδώ να
δουλέψετε και θα μειωθεί η ποινή σας και θα πάρετε και μια αμοιβή ξέρω ’γω»
3 συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε ζητήματα ψυχολογικής στήριξης από ειδικούς μέσα στη
φυλακή.
• «Σίγουρα μέσα από τη φυλακή δεν γίνεται. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Το μόνο που
θέλουνε αυτοί οι άνθρωποι εγώ πιστεύω είναι κάποια στήριξη ψυχολογική και
ανθρώπους δίπλα τους, πιστεύω ότι έχουνε δυνατότητες να αλλάξουνε τη ζωή τους,
με τη φυλακή δεν νομίζω ότι… και αν θα γίνει θα γίνει επειδή ο άλλος φοβάται μην
ξαναπέσει φυλακή δεν θα γίνει γιατί θέλει να το κάνει από θέση να αλλάξει τη ζωή
του και να καταλάβει ότι αυτό που έκανε δεν είναι κακό. Καταλάβατε;»
2 συμμετέχοντες μίλησαν για πρόληψη του εγκλήματος με όρους κοινωνικής
πρόληψης.
• «τι εξυπηρετεί… εεε. νομίζω ότι εξυπηρετεί την αδυναμία του συστήματος να
κοιτάξει να προσεγγίσει με άλλο τρόπο κάποιους ανθρώπους και να μπορέσει να
κάνει τέτοια κοινωνία ώστε να μπορούν να αποφευχθούνε, να μην δίνει τη
δυνατότητα στους ανθρώπους… να μπορούν να παρανομούνε, δλδ ξεκινάει.. είναι
πολύ μεγάλη συζήτηση… αν είχαμε καλές δουλειές, αν είχαμε διάφορα 5-6
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πράγματα που είναι βασικά πολύ καλά σε σχέση.. μάλλον όπως είναι σε άλλες
χώρες δεν θα πήγαινε ο άλλος ούτε να κλέψει, αν τα ναρκωτικά τα περιορίζανε δεν
θα πήγαινε να πιει, αν υπήρχε παιδεία στα σχολεία και όχι μόνο στα σχολεία και
στους γονείς γιατί τα πάντα ξεκινάνε από την οικογένεια, αυτά τώρα είναι μεγάλη
συζήτηση, δεν θα πηγαίναν τα παιδιά να καταφύγουν στα ναρκωτικά, είναι χίλια
δυο πράγματα, τώρα τι μου λέτε; μου λέτε μια ερώτηση άκυρη. πρέπει να συζητάμε
ώρες. Και μετά θα μπορούσαν να μην υπάρχουν και οι φυλακές. Καταλάβατε;»
«Πρέπει να ψάξεις μέσα και να απαντήσεις τα «γιατί». Γιατί έκλεψε αυτή? Δεν
γεννήθηκε κλέφτρα. Δεν είχε δουλειά… δεν είχε να φάει…».

γ.9) Συμπεράσματα
Η μελέτη του κόσμου της φυλακής, τόσο μέσα από τις επιστημονικές διερευνήσεις όσο και
από τις μαρτυρίες και τον λόγο των ίδιων των ανθρώπων που υφίστανται τον εγκλεισμό
στην Ελλάδα, διαψεύδει τη λειτουργία της φυλακής ως τόπου διόρθωσης ήδη κεκτημένων
εγκληματικών συμπεριφορών. Αντίθετα, αποκαλύπτει τη φυλακή ως ένα εργαστήριο
παραγωγής βίας, ανακύκλωσης της εγκληματικής συμπεριφοράς και εκμάθησης νέων
(Βαρλάγκα, 2011: 88-89). Και στην παρούσα έρευνα εκτός από την έντονα επικριτική
στάση των ερευνητικών υποκειμένων απέναντι στη φυλακή ως μία κατακλυσμική και
συνάμα καταστροφική βιωματική εμπειρία παράλληλα, αναδείχθηκε μέσα από τις
συνεντεύξεις η μικρή εκφοβιστική επίδραση της στέρησης της ελευθερίας στο να
αποτρέψει την ομάδα κινδύνου από νέες παράνομες πράξεις και υπογραμμίστηκε η
επίδραση της ίδιας της φυλακής στην υποτροπή με την ποινή της φυλάκισης να μην
λειτουργεί για κανέναν, όχι μόνον επανακοινωνικοποιητικά αλλά ούτε καν εκφοβιστικά.
Η ιδέα της κοινωνικής επανένταξης των δραστών υπό συνθήκες στερητικές της ελευθερίας
βασίζεται στην αντίληψη ότι η αναμόρφωση, η ανάπλαση της προσωπικότητας μπορεί να
επιτευχθεί μέσα στο εξαναγκαστικό πλαίσιο της φυλακής. Η προετοιμασία για τις
απαιτήσεις της ζωής «εν ελευθερία» μέσα σε ιδρυματικό περιβάλλον όπως αναδείχθηκε
μέσα από τον βιωματικό λόγο των ερευνητικών υποκειμένων είναι σχεδόν αδύνατη, διότι
οι επικρατούσες συνθήκες ζωής στα σωφρονιστικά καταστήματα παρεκκλίνουν από τις
αντίστοιχες στην ελεύθερη κοινωνία. Επιπρόσθετα, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος της
υιοθέτησης κανόνων συμπεριφοράς (υποκουλτούρα) των εγκλείστων που θέτουν
αναχώματα σε κάθε προσπάθεια κοινωνικής επανένταξης (Πιτσελά, 2002: 236-237).
Η παρούσα έρευνα κατέδειξε πως ο υπότροπος κρατούμενος από τη στιγμή του
εγκλεισμού του, αποσυνδέεται από την κοινωνική του ταυτότητα και υιοθετεί αυτή που
του επιβάλλει η κοινωνία των κρατουμένων. Όταν αποφυλακιστεί οι δεσμοί του με την
ελεύθερη κοινωνία έχουν διαρρηχθεί και το στίγμα του «πρώην εγκλείστου» τον
ακολουθεί. Η επανένταξη στην κοινωνία φαντάζει σχεδόν αδύνατη, αφού πια δεν δύναται
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να αναγνωρίσει τον κόσμο στον οποίο αφέθηκε να ζήσει πλέον ελεύθερος, μιας και ο
κόσμος του είναι αυτός της φυλακής.
• «Η φυλακή σε τρελαίνει… δεν κάνεις τίποτα… σαν το ζώο στο κλουβί. Έχουν βάλει
τους πάντες εδώ μέσα, κάθε καρυδιάς καρύδι… Πώς να αλλάξεις δρόμο εδώ μέσα…
χειρότερος γίνεσαι καριέρα κάνεις… Η ζωή σου είναι εδώ με τα παιδιά μέσα…»
Ο χρόνος εγκλεισμού αναδεικνύεται ως «χαμένος» χρόνος καθώς ο κρατούμενος
αποκόπτεται από την κοινωνία, την αγορά εργασίας, το οικογενειακό και φιλικό
περιβάλλον, και μετατρέπεται σ’ ένα ξένο σώμα όταν επιστρέφει στην κοινωνία, στην
ελεύθερη ζωή. Η μακρόχρονη κράτηση ή συνεχόμενες κρατήσεις (ιδιαίτερα στην
περίπτωση των υπότροπων)μετατρέπει τον κοινωνικό χρόνο σε ένα συνεχές παρόν, με
αποτέλεσμα ο κρατούμενος να κινδυνεύει να απωλέσει κάθε στόχο και σκοπό στη ζωή του,
την ίδια ώρα που η ζωή συνεχίζεται εν ελευθερία. Όταν λοιπόν αποφυλακιστεί, η ζωή που
ήξερα δεν υπάρχει και πρέπει να βρει τρόπο να ενταχθεί σε μια άλλη κοινωνία από αυτή
την οποία γνώριζε μέχρι τη στιγμή του εγκλεισμού (Cohen & Taylor, 1972).
• Φυλακή… στοιβαγμένοι άνθρωποι… δεν κάνεις τίποτε δεν λες τίποτε χαζεύεις…. και
μετά τίποτε πάλι… που να πας, τι να κάνεις; Όλα σε σπρώχνουν προ τα πίσω… αυτό
που ξέρεις πλέον καλύτερα να κάνεις είναι η παρανομία… Μέσα στη φυλακή
περιμένεις να βγάλεις την ποινή σου για να κάνεις πάλι τα ίδια»
Ο περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας, ο υψηλός βαθμός παθητικότητας που
προκαλούν, η ανυπαρξία ερεθισμάτων και παροτρύνσεων στα σωφρονιστικά καταστήματα
για την άμβλυνση των δεινών του εγκλεισμού, αναστέλλουν και στιγματίζουν την εξέλιξη
της προσωπικότητας, προκαλούν προβλήματα στη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία και
τα οποία προβλήματα γίνονται εντονότερα αισθητά στη μελλοντική ζωή του θιγόμενου
ατόμου. Επιπλέον, η ισχύς του άτυπου κώδικα των κρατουμένων συναρτάται από την
ένταση των δεινών του εγκλεισμού. Όταν η τυπική οργάνωση αδυνατεί να καλύψει βασικές
ανάγκες για απαραίτητα είδη, ασφάλεια, πληροφόρηση, συμβουλευτική κ.α. οι έγκλειστοι
αναγκαστικά στρέφονται ο ένας στον άλλο και η σχετική σημασία των άτυπων σχέσεων
ενισχύεται (Αλοσκόφης, 2010: 55).
Συνεπώς η αγωγή και κοινωνική επανένταξη ή η «επανακοινωνικοποίηση» του καταδίκου,
που επιδιώκεται υπό συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης σε σωφρονιστικό κατάστημα,
βρίσκεται σε αντίφαση με μία υποστηρικτική διαδικασία κοινωνικοποίησης. Τέλος, ο κενός
καθημερινός χρόνος, αφού δεν φαίνεται πως είναι προτεραιότητα να αξιοποιηθεί,
προκειμένου να μπορέσει μετά την αποφυλάκιση να επανενταχθεί στην κοινωνία,
προσθέτει στον κρατούμενο μια ακόμα ποινή, από τη μία στερείται την ελευθερία του, και
από την άλλη αδρανοποιείται όσο διαρκεί ο εγκλεισμός καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την
προσαρμογή στην πραγματικότητα της ελεύθερης ζωής.
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δ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΗ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

δ.1) Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διερεύνηση των παραγόντων «διακινδύνευσης» για την
υποτροπή παρουσιάζει ιδιαίτερη επιστημονική αλλά και πρακτική αξία δεδομένου ότι
θέτει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών
πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Στο παρόν κεφάλαιο θα διερευνηθεί η
πιθανή ανάδυση παραγόντων «διακινδύνευσης» για την υποτροπή έτσι όπως αυτό
προκύπτει μέσα από κοινές αναφορές των ίδιων των συνεντευξιαζόμενων. Ωστόσο, θα
πρέπει να επισημανθεί ότι στην ποιοτική έρευνα δεν προβαίνουμε σε ποσοτικοποίηση των
δεδομένων και ως εκ τούτου δεν καταφεύγουμε στη χρήση εργαλείων στατιστικής
επεξεργασίας. Συνεπώς, δεν διερευνώνται πιθανές απλές ή αιτιώδεις συσχετίσεις μεταξύ
των εξεταζόμενων παραγόντων ή μεταβλητών οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
στατιστική ή εμπειρική γενίκευση. Αντίθετα, το πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας θα
μπορούσε να θεωρηθεί συμβατό μόνο με την έννοια της θεωρητικής γενίκευσης (De Vaus,
2011: 199-201∙ Τσιώλης, 2014).
δ.2) Τα χαρακτηριστικά της ομάδας των υπότροπων αποφυλακισθέντων
Από το σύνολο των 40 συμμετεχόντων και βάσει του διαθέσιμου υλικού που
συγκεντρώθηκε από τις διεξαχθείσες συνεντεύξεις αντλήσαμε ένα δείγμα 22 υπότροπων
αποφυλακισθέντων ατόμων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η υποτροπή των
συμμετεχόντων διερευνήθηκε μόνο με βάση το υλικό των συνεντεύξεων καθώς δεν υπήρξε
η δυνατότητα αξιοποίησης επίσημων αρχείων (λ.χ. ποινικό μητρώο) καθώς και ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις συνεντευξιαζόμενων δεν κατέστη εφικτός ο ακριβής εντοπισμός της
χρονικής ακολουθίας των αφηγούμενων γεγονότων έτσι ώστε να προκύπτει με βεβαιότητα
η υποτροπή ή μη υποτροπή τους.
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας οι υπότροποι παρουσιάζουν στο ποινικό ιστορικό τους
τουλάχιστον 1 ποινική καταδίκη (είτε εξέτισαν είτε δεν εξέτισαν ποινή στερητικής της
ελευθερίας) μετά την οποία ακολούθησε είτε εκ νέου επαφή με το σύστημα απονομής
ποινικής δικαιοσύνης λ.χ. σύλληψη, εκ νέου ποινική καταδίκη, εγκλεισμός είτε αφανής
υποτροπή (εκ νέου διάπραξη ποινικού αδικήματος για την οποία δεν ακολούθησε επαφή
με το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης).
Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος στην πλειονότητά του
αποτελούνταν από Έλληνες άνδρες. Ειδικότερα, αποτελούνταν από 17 άνδρες και 5
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γυναίκες75 ενώ όσον αφορά την εθνικότητά τους επρόκειτο για 20 Έλληνες, 1 Ρουμάνο και
1 Γαλλίδα. Αναφορικά με την ηλικία των συμμετεχόντων 5 άτομα ανήκαν στην ηλικιακή
ομάδα 31-40 ετών, 7 άτομα στην ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών, 9 άτομα στην ηλικιακή
ομάδα 51-60 ετών και 1 άτομο στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών. Σχετικά με το
μορφωτικό επίπεδο των συνεντευξιαζόμενων76, σε 3 περιπτώσεις δηλώθηκε μεταλυκειακή
εκπαίδευση, σε 6 περιπτώσεις δηλώθηκε ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
σε 3 περιπτώσεις δηλώθηκε ολοκλήρωση της φοίτησης στο Γυμνάσιο, σε 1 περίπτωση
δηλώθηκε η ολοκλήρωση της φοίτησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε 2 περιπτώσεις
αναφέρθηκε ελλιπής φοίτηση στο Λύκειο, σε 3 περιπτώσεις αναφέρθηκε ελλιπής φοίτηση
στο Γυμνάσιο, σε 3 περιπτώσεις δηλώθηκε ελλιπής φοίτηση στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, και τέλος, σε 1 περίπτωση επρόκειτο για άτομο χωρίς καμία σχολική
μόρφωση.
Όσον αφορά την επαγγελματική ιδιότητα των ατόμων του δείγματος κατά το χρόνο
διεξαγωγής της παρούσας έρευνας77 8 συμμετέχοντες δηλώθηκαν ως άνεργοι, 8
συμμετέχοντες ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, 2 άτομα ως ελεύθεροι επαγγελματίες και 4 άτομα
ως μικροπωλητές78. Κοινό στοιχείο των παραπάνω κατηγοριών θεωρείται το επάγγελμα
χαμηλής εισοδηματικής εμβέλειας.
Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων η πλειονότητα αυτών δήλωσε
ότι δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε έγγαμο βίο ή έχει εμπλακεί και στην πορεία έχει τερματίσει
τον έγγαμο βίο με τη λήψη διαζυγίου. Ειδικότερα, 2 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι
έγγαμοι, 5 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι διαζευγμένοι και 1 συμμετέχων δήλωσε ότι
βρίσκεται εν διαστάσει, 12 συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είναι άγαμοι (4 βρίσκονταν σε
συντροφική σχέση) και 2 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι βρίσκονταν σε χηρεία 79. Παράλληλα,

75

Σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία το φύλο έχει προκύψει ως παράγοντας «διακινδύνευσης» για την
υποτροπή καθώς οι άνδρες φαίνεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής σε σχέση με τις
γυναίκες. Βλ. Cottle, C.C., Lee, R.J., & Heilbrun, K. (2001) και Dembo, R., Schmeidler, J., Nini-Gough, B., Sue,
C.C., Borden, P., & Manning, D., (1998).
76

Η εξέταση του μορφωτικού επιπέδου αφορά το χρόνο κατά τον οποίο διεξήχθη η έρευνα καθώς ορισμένοι
από τους συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά την ενήλικη
ζωή δεδομένου ότι είχαν διακόψει τη φοίτησή τους κατά την περίοδο της ανηλικότητας.
77

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων δεν κατέστη εφικτό να
διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την εργασιακή τους πορεία στα χρονικά διαστήματα μεταξύ
των αποφυλακίσεων κατά την περίοδο της ενήλικης ζωής λ.χ. αν εργάζονταν συστηματικά ή περιστασιακά ή
δεν εργάζονταν καθόλου και ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να προσεγγίσουμε το ζήτημα της εργασιακής
απασχόλησης και επαγγελματικής αποκατάστασης υπό το πρίσμα της μελέτης των παραγόντων
«διακινδύνευσης» για την υποτροπή.
78

Ο ένας εξ αυτών δήλωσε ως επαγγελματική ιδιότητα μουσικός και μικροπωλητής.

79

Σε 1 εκ των 2 περιπτώσεων ο αποθανών σύζυγος της συνεντευξιαζόμενης είχε εμπλοκή στην
παραβατικότητα. Η ίδια αναφέρει: «ο άντρας μου και εγώ μπαινοβγαίναμε στη φυλακή (…) μεγάλο μούτρο,
ήθελε χέρια για τις βρωμοδουλείες του». Σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία ο έγγαμος βίος με σύζυγο
ενταγμένο στην παραβατικότητα δεν λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας συνδεόμενος με τη μείωση
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από το σύνολο των 22 υπότροπων συμμετεχόντων 6 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν είχαν
την ιδιότητα του γονέα σε αντίθεση με 16 συμμετέχοντες οι οποίοι ανέφεραν την γονεϊκή
ιδιότητα.80 Τέλος, 16 συμμετέχοντες παρουσίαζαν την ιδιότητα του χρήστη και
τοξικοεξαρτώμενου (είτε κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας είτε κατά το παρελθόν) και
6 συμμετέχοντες δεν είχαν καμία εμπλοκή σε χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Αναφορικά με το ποινικό ιστορικό των καταγεγραμμένων ως υπότροπων συμμετεχόντων
θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η καταγραφή του είδους και του αριθμού των επαφών με
το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης παρουσιάζει περιορισμούς γιατί
στηρίζεται στις αφηγήσεις των ίδιων των συνεντευξιαζόμενων. Ειδικότερα, κατά τη
διενέργεια των συνεντεύξεων σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε είτε αδυναμία
ανάκλησης στη μνήμη του ποινικού ιστορικού σε όλο του το εύρος (λ.χ. σε περιπτώσεις
χρόνιων τοξικοεξαρτώμενων ατόμων ή σε περιπτώσεις ατόμων που παρουσίαζαν μεγάλο
αριθμό ποινικών εμπλοκών στο πέρασμα του χρόνου) είτε μη επιθυμία παροχής περαιτέρω
πληροφοριών και διευκρινήσεων σχετικά με την γενικότερη εμπλοκή στο ποινικό σύστημα.
Στη βάση των ανωτέρω και αναφορικά με τον αριθμό των καταγεγραμμένων ποινικών
καταδικών θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση καταγραφής της επιβολής
περισσότερων από 2 ποινικών καταδικών δεν προκύπτει πάντα με σαφήνεια η χρονική
ακολουθία των σχετικών γεγονότων έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να περιγράψουμε με
βεβαιότητα το πόσες φορές υποτροπίασε ένα άτομο μετά την πρώτη του ποινική
καταδίκη.81 Σύμφωνα, λοιπόν, με τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων προέκυψε ότι στην
περίπτωση 5 συμμετεχόντων δηλώθηκαν 2 ποινικές καταδίκες, στην περίπτωση 5
συμμετεχόντων δηλώθηκαν 3 ποινικές καταδίκες, στην περίπτωση 1 συμμετέχοντα
αναφέρθηκαν 4 ποινικές καταδίκες, 2 συμμετέχοντες ανέφεραν 5 ποινικές καταδίκες και
στην περίπτωση 1 συμμετέχοντα αναφέρθηκαν 7 ποινικές καταδίκες. Τέλος, 1
συνεντευξιαζόμενος ανέφερε ότι είχε καταδικαστεί πάνω από 2 φορές, 3
συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν ότι είχαν καταδικαστεί πάνω από 3 φορές, 2
συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν ότι είχαν καταδικαστεί πάνω από 4 φορές, ενώ στην
περίπτωση 2 συμμετεχόντων αναφέρθηκε η επιβολή ποινικής καταδίκης πάνω από 5 και 10
φορές αντίστοιχα.

της υποτροπής ή την αποχή από το έγκλημα. Βλ. Andersen, S.H., Andersen L.H., & Skov P.E. (2015) και van
Schellen M., Poortman A. R., & Nieuwbeerta P. (2012).
80

Ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας κατά την ενήλικη ζωή έχουν συνδεθεί με τη μείωση της πιθανότητας
για υποτροπή και κατ’ επέκταση με την αποχή από το έγκλημα όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο
σημείο της παρούσας μελέτης και όπως θα αναφερθεί και παρακάτω. Σχετικά με το γάμο ως
«προστατευτικό» παράγοντα συνδεόμενο με την αποχή από το έγκλημα βλ. Sampson, R.J., & Laub, J.H.
(1993), Laub, J.H., & Sampson, R.J. (2001) και Theobald, D., & Farrington, D.P. (2009).
81

Για παράδειγμα στο ποινικό ιστορικό ενός ατόμου μπορεί να έχουν καταγραφεί 5 ποινικές καταδίκες αλλά
οι 3 από αυτές να αφορούν πραγματικά περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα σε χρόνο προγενέστερο της
επιβολής της πρώτης ποινικής καταδίκης.
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Περιορισμοί παρατηρήθηκαν και στην καταγραφή του αριθμού των εκτιθεισών στερητικών
της ελευθερίας ποινών (αριθμός εγκλεισμών). Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν
διευκρινίζεται αν ο εγκλεισμός σε σωφρονιστικό κατάστημα έλαβε χώρα στο πλαίσιο της
επιβολής του μέτρου της προσωρινής κράτησης82 ή στο πλαίσιο έκτισης στερητικής της
ελευθερίας ποινής83 ή κατόπιν παραβίασης της υφ’ όρον απόλυσης84. Αναλυτικά σχετικά
με τον αριθμό των καταγεγραμμένων εγκλεισμών: 2 εγκλεισμοί αναφέρθηκαν από 7
συμμετέχοντες, 3 εγκλεισμοί από 7 συμμετέχοντες, 4 εγκλεισμοί από 4 συμμετέχοντες, 5
εγκλεισμοί από 1 συμμετέχοντα και 7 εγκλεισμοί δηλώθηκαν από 1 συμμετέχοντα. Τέλος,
στην περίπτωση 1 συμμετέχοντα δηλώθηκαν τουλάχιστον 3 εγκλεισμοί και στην περίπτωση
1 συμμετέχοντα δηλώθηκαν περισσότεροι από 10 εγκλεισμοί.
Όσον αφορά το είδος της παραβατικής συμπεριφοράς στην οποία ενεπλάκησαν οι
υπότροποι του δείγματος καταγράφηκε μια ευρεία γκάμα ποινικών αδικημάτων σύμφωνα
με τις αφηγήσεις των ίδιων των συνεντευξιαζόμενων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να
σημειωθεί, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν
κατέστη εφικτή η καταγραφή του ποινικού ιστορικού σε όλο του το εύρος καθώς κάποιοι
συνεντευξιαζόμενοι είτε δεν ενθυμούνταν είτε δεν επιθυμούσαν να μας παρέχουν τη
σχετική πληροφορία. Αναλυτικότερα, αναφορικά με το είδος των καταγεγραμμένων
ποινικών αδικημάτων ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι συνεντευξιαζόμενοι είχαν εμπλακεί σε
αξιόποινες πράξεις όπως: κλοπή, ληστεία, πλημμεληματικές και κακουργηματικές
παραβάσεις του Νόμου περί Ναρκωτικών, σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απάτη, έκδοση
ακάλυπτων επιταγών και παραβάσεις σχετικά με οφειλές προς το Δημόσιο, παράνομη
οπλοφορία και οπλοκατοχή, μεταφορά λαθρομεταναστών, λιποταξία, ανθρωποκτονία,
μαστροπεία ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής κ.λ.π.
δ.3.) Οι παράγοντες «διακινδύνευσης» για την υποτροπή κατά την ανηλικότητα
δ.3.1) Ο ρόλος της οικογένειας κατά την ανηλικότητα
Μολονότι το εγκληματικό φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο πολυπαραγοντικό, εντούτοις, ο
ρόλος της οικογένειας στη ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου κατά την
περίοδο της ανηλικότητας κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικός. Μέσα από την εγκληματολογική
82

Στους καταγεγραμμένους εγκλεισμούς μπορεί να περιλαμβάνονται και περιπτώσεις κράτησης σε
κρατητήριο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα λεγόμενα των συμμετεχόντων έχουν καταγραφεί 3 περιπτώσεις
κράτησης σε κρατητήριο ωστόσο δεν αποκλείεται, χωρίς ωστόσο να προκύπτει με βεβαιότητα, και άλλοι
μικρής διάρκειας εγκλεισμοί έως 30 ημέρες να εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία (έχει καταγραφεί
τουλάχιστον 1 τέτοια περίπτωση «προφυλάκισης» κατά τα λεγόμενα του συνεντευξιαζόμενου χρονικής
διάρκειας 20 ημερών). Όσον αφορά τις περιπτώσεις εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα λόγο επιβολής
του μέτρου της προσωρινής κράτησης έχουν καταγραφεί 2 τέτοιες περιπτώσεις ενώ σε άλλες 2 περιπτώσεις
δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν πρόκειται για έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής ή για την υποβολή
στο μέτρο της προσωρινής κράτησης.
83

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν και περιπτώσεις στις οποίες καταδικάστηκε κάποιος πρωτόδικα αλλά
αθωώθηκε σε 2ο βαθμό και αποφυλακίστηκε (έχει καταγραφεί 1 τέτοια περίπτωση).
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Έχει καταγραφεί 1 τέτοια περίπτωση εγκλεισμού.
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θεωρία και έρευνα έχουν επισημανθεί μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με
τη δομή και τη λειτουργία του οικογενειακού περιβάλλοντος συγκροτώντας τη βάση πάνω
στην οποία θεμελιώνεται ο προεξάρχων ρόλος της οικογένειας τόσο στην έναρξη της
εγκληματικής συμπεριφοράς όσο και στο φαινόμενο της υποτροπής. Ειδικότερα, στο
πλαίσιο μελέτης της σύνδεσης της οικογένειας με την εκδήλωση παραβατικής
συμπεριφοράς βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας έχουν επισημανθεί τόσο παράγοντες
που σχετίζονται με τη διάσπαση ή την παντελή απουσία οικογενειακού περιβάλλοντος όσο
και με τη λειτουργία των ενδοοικογενειακών σχέσεων.85 Ωστόσο, η σχέση των δομικών και
λειτουργικών χαρακτηριστικών της οικογένειας με την αντικοινωνική ή παραβατική
συμπεριφορά δεν είναι πάντοτε τόσο σαφής καθώς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
πιθανή παρεμβολή και αλληλεπίδραση περισσότερων παραγόντων.
Το θεωρητικό επεξηγηματικό πλαίσιο γύρω από τη σχέση των οικογενειακών παραγόντων
και της εγκληματικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου της
υποτροπής, στηρίζεται κυρίως στη βάση των θεωριών του κοινωνικού ελέγχου (control
theories), της έντασης (strain theories) αλλά και της κοινωνικής εκμάθησης (social learning
theories). Σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση του Hirschi για τους κοινωνικούς δεσμούς
το άτομο το οποίο έχει αναπτύξει ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς παρουσιάζει μικρότερη
πιθανότητα να εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά. Τα 4 συστατικά στοιχεία των
κοινωνικών δεσμών είναι η «προσκόλληση» (attachment) σε πρόσωπα τα οποία είναι
φορείς των κοινά αποδεκτών αξιών και κανόνων (λ.χ. γονείς, σχολείο, συνομήλικοι), η
δέσμευση (commitment) σε κοινά αποδεκτούς στόχους (λ.χ. εκπαίδευση), η «συμμετοχή»
(involvement) σε κοινά αποδεκτές δραστηριότητες και η «αποδοχή» (belief) των
κοινωνικών κανόνων και αξιών. Στη συνέχεια ο Hirschi από κοινού με τον Gottfredson
τροποποίησαν την αρχική θεωρία περί κοινωνικών δεσμών διαμορφώνοντας έναν νέο
γενικό θεωρητικό σχήμα γύρω από την έννοια του χαμηλού αυτοελέγχου και τη σύνδεσή
του με την εκδήλωση της παραβατικής συμπεριφοράς αλλά και τη «συνέχεια» (continuity)
της εγκληματικής δράσης στο πέρασμα του χρόνου (Hirschi & Gottfredson 1995∙ DeLisi &
Vaughn 2007). Σύμφωνα με τη θεωρία των Gottfredson και Hirschi (1990) το χαμηλό
επίπεδο αυτοελέγχου διαμορφώνεται και αποκρυσταλλώνεται νωρίς κατά την παιδική
ηλικία και παραμένει αμετάβλητο κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Στη βάση αυτή η
εγκληματική συμπεριφορά του ατόμου και η «συνέχειά» της στο πέρασμα του χρόνου
συνιστούν απόρροια της δράσης αυτού του μοναδικού και σταθερού χαρακτηριστικού η
γένεση του οποίου σχετίζεται με τις πλημμελείς γονεϊκές πρακτικές ανατροφής και
πειθαρχίας, την έλλειψη δεσμού ανάμεσα στο γονέα και το παιδί, την ελλιπή γονεϊκή
επιτήρηση καθώς και τη γονεϊκή παραβατικότητα και εν γένει γονεϊκή παρεκκλίνουσα
συμπεριφορά.86 Παράλληλα, η γενική θεωρία της «έντασης» έτσι όπως διαμορφώθηκε από

85

Ο όρος «διασπασμένη» οικογένεια αναφέρεται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σε εκείνες τις περιπτώσεις
στις οποίες παρατηρείται η απουσία του ενός γονέα είτε λόγω διαζυγίου είτε λόγω θανάτου (broken home).
Βλ. Κατσιγαράκη, Ε. (2004), σελ. 58.
86

Βλ. Σπινέλλη Κ.Δ. (2005), σελ. 274.
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τον Agnew (1992, 2001) περιλαμβάνει τρία διαφορετικά είδη «έντασης» με το ένα εξ
αυτών να σχετίζεται με την έκθεση του ατόμου σε αρνητικά φορτισμένα ερεθίσματα. Στην
περίπτωση αυτή το άτομο είτε εκτίθεται σε ανεπιθύμητες και δυσάρεστες καταστάσεις είτε
γίνεται αποδέκτης αρνητικής μεταχείρισης από τρίτους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα
μπορούσε να ενταχθούν και οι δυσλειτουργικές ενδοοικογενειακές σχέσεις ή στρεσογόνες
καταστάσεις. Τέλος, οι ψυχολογικές θεωρίες της συμπεριφοράς και της κοινωνικής
εκμάθησης (Bandura 1977∙ Akers 1973, 1998) προσφέρονται για την επεξήγηση της
ταύτισης του ανήλικου ατόμου με τα γονεϊκά πρότυπα συμπεριφοράς αλλά και με τα
πρότυπα συμπεριφοράς των υπόλοιπων μελών της οικογένειας (λ.χ. των αδερφών).
Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές η ανθρώπινη συμπεριφορά διαμορφώνεται και εξελίσσεται
μέσα από τις εμπειρίες που αποκομίζει το άτομο στο πλαίσιο της διαδικασίας της
κοινωνικής εκμάθησης. Στη βάση αυτή συναφής είναι η θεωρία του Sutherland για τη
«διαφοροποιούσα συναναστροφή» (Sutherland 1937, Sutherland & Cressey 1966, 1978) η
οποία εστιάζει στην εκμάθηση και αφομοίωση συμπεριφορών που ευνοούν την
παραβίαση του νόμου87. Όσον αφορά το ρόλο της οικογένειας εντός του ειδικότερου
θεωρητικού επεξηγηματικού πλαισίου του φαινομένου της υποτροπής υπό το πρίσμα της
μελέτης των εγκληματικών σταδιοδρομιών και ειδικότερα στο πεδίο μελέτης της
Εξελικτικής Εγκληματολογίας θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επίδραση των δομικών και
λειτουργικών χαρακτηριστικών του οικογενειακού περιβάλλοντος επισημαίνεται σε
θεωρίες όπως λ.χ. των Sampson & Laub (life course model/ age-graded informal social
control theory), της Moffitt (dual taxonomy), του Farrington (ICAP theory) κ.λ.π. Στην
περίπτωση του θεωρητικού μοντέλου των Sampson & Laub (1993, 2001) η οικογένεια
μεταξύ άλλων κοινωνικοποιητικών φορέων διαδραματίζει προεξάρχοντα ρόλο στην
ισχυροποίηση των κοινωνικών δεσμών του ατόμου έτσι ώστε το άτομο να οδηγηθεί εν
τέλει μέσα από τη «δυναμική» διαδικασία της αποχής (desistance) στη διακοπή
(termination) της εγκληματικής του καριέρας. Ως εκ τούτου παράγοντες που σχετίζονται με
τη δομή και τη λειτουργία του οικογενειακού περιβάλλοντος δύνανται να καταστήσουν
ανίσχυρους τους κοινωνικούς δεσμούς του ατόμου και να αυξήσουν την πιθανότητα
εκδήλωσης του φαινομένου της υποτροπής. Στην τυπολογική θεωρία της Moffitt (Moffitt
1993, Moffitt & Caspi, 2001) το επιβαρυμένο οικογενειακό περιβάλλον (χαμηλό
κοινωνικοοικονομικό status, ελλιπείς γονεϊκές πρακτικές ανατροφής, αυστηρές πρακτικές
πειθαρχίας, δυσαρμονικές σχέσεις γονέων, διασπασμένη οικογενειακή δομή) σε
συνδυασμό με συγκεκριμένα νευροψυχολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου συγκροτούν το
υπόβαθρο για την ανάπτυξη μιας χρόνιας και «επίμονης» (persistent) εγκληματικής δράσης
(life-course persistent offenders). Τέλος, στο πλαίσιο της θεωρίας του Farrington (2003)
(Integrated Cognitive Antisocial Potential Theory-ICAP) τα ιδιαίτερα δομικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά της οικογένειας δύνανται να αυξήσουν το βαθμό της «αντικοινωνικής
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Βλ. Κουράκης Ν. (2004), σελ. 98.
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ικανότητας» (antisocial potential) του ατόμου η οποία με τη σειρά της σχετίζεται με την
έναρξη, τη «συνέχεια» αλλά και την αποχή από το έγκλημα.88
δ.3.2) Απουσία - διάσπαση της δομής του οικογενειακού περιβάλλοντος
Οι Glueck & Glueck (1950) στο κλασικό έργο τους «Unraveling Juvenile Delinquency»
διαπίστωσαν ότι οι 500 άρρενες ανήλικοι παραβάτες οι οποίοι παρουσίαζαν βαριά και
«επίμονη» παραβατικότητα σε σύγκριση με το δείγμα των 500 αρρένων ανηλίκων τους
οποίους είχαν επιλέξει από δημόσια σχολεία της Βοστώνης προέρχονταν στην πλειονότητά
τους από διασπασμένες οικογένειες. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι μελέτησαν το εν
λόγω δείγμα σε βάθος χρόνου έως και την ηλικία των 32 ετών καταλήγοντας, μεταξύ
άλλων, στο συμπέρασμα ότι οι άρρενες οι οποίοι ανήκαν στο δείγμα των ανήλικων
παραβατών είχαν ακολουθήσει ένα εντελώς διαφορετικό «μονοπάτι» στη ζωή τους σε
σύγκριση με τους άρρενες που ανήκαν στην ομάδα ελέγχου επιβεβαιώνοντας έτσι τη
σταθερότητα της εγκληματικής δράσης της πειραματικής ομάδας στο πέρασμα του
χρόνου.89 Αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τις αρνητικές συνέπειες της
«διασπασμένης» οικογενειακής δομής στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου
ενδεικτικές είναι οι ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις των Bowlby (1960) και Ainsworth, Bell &
Stayton (1974)90 καθώς και η εγκληματολογική θεωρία των κοινωνικών δεσμών του Hirschi
(1969). Κατά τον Hirschi το πιο σημαντικό συστατικό στοιχείο του κοινωνικού δεσμού είναι
η «προσκόλληση» στους «συμβατικούς» άλλους (οικογένεια, σχολείο, συνομήλικοι). Η
«προσκόλληση» αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή διαδικασία
αφομοίωσης των «συμβατικών» αξιών και κανόνων. Στην περίπτωση της «διασπασμένης»
οικογενειακής εστίας ο αποχωρισμός του παιδιού από το γονέα επιδρά αρνητικά στην
ομαλή ανάπτυξη του δεσμού γονέα- τέκνου και κατ’ επέκταση στην ομαλή ανάπτυξη
κοινωνικών δεσμών με τρίτους.91 Οι Sampson & Laub (1993) στο πλαίσιο του «δυναμικού»
θεωρητικού μοντέλου που ανέπτυξαν για την επεξήγηση του φαινομένου των
εγκληματικών σταδιοδρομιών (life-course model) αναφέρουν ότι στην περίπτωση της
διάσπασης της οικογενειακής δομής λαμβάνει χώρα μια μακρά διαδικασία που
περιλαμβάνει στρεσογόνα γεγονότα και καταστάσεις εντοπισμένα χρονικά είτε πριν (λ.χ.
ενδοοικογενειακές συγκρούσεις) είτε μετά (λ.χ. παρουσία πατριού ή μητριάς) τη
διάσπαση και τα οποία δύνανται να λειτουργήσουν επιβλαβώς στην ομαλή ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη του εμπλεκόμενου ανηλίκου.92 Στη βάση των ανωτέρω θεωρητικών
προσεγγίσεων και μιας πλειάδας εμπειρικών μελετών σχετικά με τη σύνδεση του
οικογενειακού περιβάλλοντος και της παραβατικής συμπεριφοράς, το διασπασμένο
88

Βλ. επίσης τις θεωρίες των Catalano, R.F., & Hawkins, J.D. (1996), Le Blanc, M. (1997).

89

Βλ. Sampson, R., & Laub, J. (1993), Glueck, S., & Glueck, E. (1968), σελ. 169-170.

90

Βλ. Κατσιγαράκη Ε., ό.π., σελ. 100.

91

Βλ. επίσης Vold, G.B., Bernard, T.J., & Snipes J.B. (1998), ό.π., σελ. 207-208 και Κατσιγαράκη Ε., ό.π., σελ.
100-101.
92

Βλ. επίσης Amato, P.R. (1993), Pagani, L., Boulerice, B., Tremblay, R.E. & Vitaro, F. (1997).
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οικογενειακό σχήμα έχει επανειλημμένως μελετηθεί ως παράγοντας «διακινδύνευσης» για
το φαινόμενο της υποτροπής.93 Ο Farrington αναφέρει ότι η διάσπαση της οικογένειας
αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που συνδέεται όχι μόνο με την έναρξη της
παραβατικής συμπεριφοράς αλλά και με την υποτροπή καθώς συμβάλλει στην αύξηση του
βαθμού «αντικοινωνικής ικανότητας» του ατόμου (antisocial potential) (Farrington,
2003:236).
Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων η διάσπαση ή η παντελής απουσία της
«παραδοσιακής» οικογενειακής δομής αναδύεται μέσα από τις αναφορές της
πλειονότητας των συνεντευξιαζόμενων. Πράγματι, από τους 22 συμμετέχοντες υπότροπους
οι 12 αναφέρθηκαν είτε στη διασπασμένη οικογενειακή δομή είτε στην παντελή απουσία
της. Ειδικότερα, σε 6 περιπτώσεις αναφέρθηκε η ύπαρξη διαζυγίου των γονέων κατά την
περίοδο της ανηλικότητας των συνεντευξιαζόμενων («Από χωρισμένους γονείς ήμουνα,
πώς να το περιγράψω; δύσκολα», «Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν έξι μηνών», «Όταν
χωρίσανε ήμουν 7 ετών») και σε 2 περιπτώσεις αναφέρθηκε ο θάνατος γονέα κατά την
ανηλικότητα («Ο πατέρας δεν υπήρχε γιατί τον έχασα πολύ μικρός, ήμουνα 6 η δημοτικού»,
«Αρρώστησε η μητέρα μου στα 7 μου, είχε ένας είδος πολύποδα, καρκίνωμα στο κεφάλι,
στα δέκα μου πέθανε») 94. Επίσης, σε 4 περιπτώσεις αναφέρθηκε η διαμονή κατά την
ανηλικότητα σε ίδρυμα ενώ σε μία εξ αυτών ο συνεντευξιαζόμενος ανέφερε ότι μετά τη
διαμονή του σε ίδρυμα το εγκατέλειψε και έζησε μόνος εκτός του πλαισίου κάποιας δομής
(«Λόγω ότι εγώ μεγάλωσα σε ίδρυμα, το να είμαι στη φυλακή μου θύμισε τη ζωή μου...»,
«Η γιαγιά μου και ο παππούς με δώσανε στο ορφανοτροφείο. Από εκεί το έσκασα μετά από
τέσσερις μήνες και βρέθηκα στην Ιταλία»). Παράλληλα, σε 2 περιπτώσεις παράλληλα με τη
διαμονή στο ίδρυμα αναφέρθηκε και η διαμονή σε ανάδοχη οικογένεια («Μας έδιναν σε
τροφούς απ΄ το βρεφοκομείο, σε άλλους έπεσα καλά, σε άλλους έπεσα άσχημα», «Άλλαζα
κάθε πέντε μήνες ή μας έπαιρναν ανάδοχες οικογένειες») ενώ σε 4 περιπτώσεις στις οποίες
είχε προηγηθεί η διάσπαση της οικογενειακής δομής είτε λόγω διαζυγίου είτε λόγω
θανάτου γονέα αναφέρθηκε η διαμονή με παππούδες ή άλλους συγγενείς («Έγινε μια
αίτηση από τη γιαγιά όπου κέρδισε εκείνη την κηδεμονία και με μεγάλωσε», «μια στη θεία
μου, μια στη γιαγιά μου, μια από δω, μια από κει»).Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε 2
περιπτώσεις στις οποίες έγινε αναφορά στην ύπαρξη διαζυγίου επισημάνθηκε ότι ο ένας εκ
των δύο γονέων είχε τελέσει εκ νέου γάμο («η μητέρα μου είχε ξαναπαντρευτεί», «η
δεύτερη μητέρα δεν δούλευε»).

δ.4) Δυσλειτουργικές ή ανύπαρκτες σχέσεις γονέα -τέκνου
δ.4.1) Η περιστασιακή ή μόνιμη απουσία γονέα και ο αδύναμος ή ανύπαρκτος δεσμός
μεταξύ γονέα-τέκνου
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Gendreau et al. (1996), ό.π., Cottle et al. (2001), ό.π., Myner et al., (1998), ό.π.

94

Σε 2 περιπτώσεις αναφέρθηκε ο θάνατος του γονέα όταν οι συνεντευξιαζόμενοι συμπλήρωσαν τα 18 έτη.
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Η διάσπαση της οικογενειακής δομής δύναται να συνοδεύεται από περιστασιακή ή μόνιμη
απουσία του ενός ή ακόμα και των δύο γονέων με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολα
εφικτή η ανάπτυξη συναισθηματικού δεσμού μεταξύ του απόντος γονέα και του παιδιού.
Στην περίπτωση διάσπασης της οικογένειας λόγω θανάτου ενός εκ των δύο γονέων αλλά
και στην περίπτωση παντελούς απουσίας οικογενειακού σχήματος (λ.χ. διαμονή σε ίδρυμα)
η αδυναμία ανάπτυξης του γονεϊκού δεσμού με το παιδί είναι δεδομένη. Ωστόσο, η
αδυναμία ανάπτυξης ενός τέτοιου δεσμού ενδεχομένως θα μπορούσε να παρατηρηθεί
ακόμα και σε μη διασπασμένες οικογένειες ως αποτέλεσμα δυσλειτουργικών
ενδοοικογενειακών σχέσεων. Από την ανάλυση των αφηγούμενων γεγονότων κατά την
περίοδο της ανηλικότητας προέκυψε ότι 12 από τους 22 υπότροπους βίωσαν είτε παντελή
απουσία είτε περιστασιακή παρουσία γονέα είτε παρουσία ενός αδιάφορου ή σκληρού ή
απόμακρου γονέα95 («Η μητέρα μου με άφηνε (..) εγώ τη μάνα μου την έβλεπα σαν
πορτοφόλι (…) ο πατέρας ερχότανε άτυπα, δεν μπορούσε να με δει», «Ερχότανε ο πατέρας
μου, μια φορά μπορεί στο δίμηνο με βλεπε», «Όταν χωρίσανε ήμουν 7 ετών και
εμφανίστηκε ξανά στη ζωή μου όταν ήμουν 12», «Ο πατέρας, σκληρός άνθρωπος
απόμακρος όλο έλειπε (…) δεν πολυενδιαφερόταν για εμάς», «Σηκώθηκε και έφυγε από το
σπίτι, μας παράτησε και εξαφανίστηκε»). Από τις παραπάνω ενδεικτικές αναφορές
διαφαίνεται η ανυπαρξία ή η κακή ποιότητα των σχέσεων γονέα - τέκνου και κατ’ επέκταση
η συναισθηματική απομάκρυνση και αποξένωση των συνεντευξιαζόμενων κατά την
περίοδο της ανηλικότητάς τους από το γονέα ή τους γονείς τους. Ο ανύπαρκτος ή
ανίσχυρος δεσμός μεταξύ γονέα και τέκνου φαίνεται να αποτελεί σημαντική παράμετρο
σχετιζόμενη με την εκδήλωση της παραβατικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο της θεωρίας
των κοινωνικών δεσμών του Hirschi καθώς αντικατοπτρίζει το βαθμό «προσκόλλησης» του
παιδιού στους γονείς. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι οι Loeber και StouthamerLoeber (1986:40) ανέπτυξαν 4 παραδείγματα ενδοοικογενειακής λειτουργίας και
ειδικότερα το παράδειγμα της «παραμέλησης» (neglect paradigm) το οποίο επικεντρώνεται
στη μελέτη του βαθμού εμπλοκής του γονέα με το παιδί και του παιδιού με το γονέα
αντίστοιχα καθώς και της γονεϊκής επιτήρησης, το παράδειγμα της «σύγκρουσης» (conflict
paradigm) το οποίο αναφέρεται στις γονεϊκές πρακτικές πειθαρχίας καθώς και στο ζήτημα
της απόρριψης μεταξύ γονέα–παιδιού, το παράδειγμα των «γονεϊκών παρεκκλινουσών
συμπεριφορών και στάσεων» (deviant behaviors and attitudes paradigm) το οποίο δίνει
έμφαση στη γονεϊκή παραβατικότητα και στην υιοθέτηση παρεκκλινουσών στάσεων
μεταξύ των γονέων και τέλος, το παράδειγμα της «διάσπασης» (disruption paradigm) το
οποίο επικεντρώνεται στις δυσαρμονικές συζυγικές σχέσεις και στην γονεϊκή απουσία. 96 Οι
ίδιοι επισημαίνουν άλλωστε ότι παράγοντες που σχετίζονται με την κοινωνικοποίηση του
95

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αντίθετα σε 2 περιπτώσεις αναφέρθηκε η ασφυκτική αγάπη και
υπερπροστασία ή «αδυναμία» του γονέα προς το παιδί η οποία ωστόσο γινόταν αντιληπτή από τους ίδιους
τους συνεντευξιαζόμενους ως ένδειξη μιας δυσλειτουργικής σχέσης. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «αγάπη σε
ασφυκτικό αν θέλεις έτσι περιοριστικό … υπήρχε μια παραποίηση εικόνας με την υπερπροστασία» και «μου
είχε μεγάλη αδυναμία, αρρωστημένη αδυναμία μπορώ να πω, την έκανα ό,τι ήθελα τη γυναίκα αυτή».
96

Βλ. επίσης Sampson, R., & Laub, J. (1993), ό.π., σελ. 65.
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ατόμου κατά την ανηλικότητα όπως η απόρριψη του παιδιού από το γονέα, ο βαθμός
εμπλοκής του παιδιού με το γονέα και η γονεϊκή επιτήρηση θεωρούνται από τους πλέον
σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες για την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς.
Οι Zara & Farrington (2016:54) διαπίστωσαν ότι κατά το ηλικιακό στάδιο 8-10 ετών μεταξύ
των παραγόντων «διακινδύνευσης» για την υποτροπή περιλαμβάνονται οι σχετικοί με τις
γονεϊκές πρακτικές ανατροφής παράγοντες, έκφανση των οποίων αποτελεί και η ποιότητα
της συναισθηματικής σχέσης μεταξύ γονέα και παιδιού (“warmth or coldness of emotional
relationships”). Παράλληλα, οι Gendreau et al. (1996) στην ευρείας κλίμακας μετα-ανάλυσή
τους σχετικά με την υποτροπή των ενήλικων παραβατών διαπίστωσαν ότι ισχυροί
προγνωστικοί παράγοντες «διακινδύνευσης» είναι και οι σχετικοί με τη δομή και τη
λειτουργία της οικογένειας. Στη βάση αυτή διερεύνησαν και τις γονεϊκές πρακτικές
ανατροφής μετρώντας μεταξύ άλλων την ποιότητα του συναισθηματικού δεσμού μεταξύ
γονέα–τέκνου μέσα από τη διερεύνηση της παρουσίας ή απουσίας τρυφερότητας στη
μεταξύ τους σχέση.

δ.4.2) Ενδοοικογενειακή βία και ασκούμενη βία εντός άλλων δομών φιλοξενίας και
διαμονής κατά την ανηλικότητα
Ένα άλλο ζήτημα που αναδύεται μέσα από τις αναφορές των συνεντευξιαζόμενων ήταν και
αυτό της ενδοοικογενειακής βίας ή της βίας που ασκούνταν στο πλαίσιο δομών φιλοξενίας
και διαμονής εκτός οικογενειακής στέγης λ.χ. ίδρυμα. Πράγματι σύμφωνα με τα όσα μας
αφηγήθηκαν οι συνεντευξιαζόμενοι σε 7 περιπτώσεις διαπιστώθηκε η χρήση σωματικής ή
λεκτικής βίας σε βάρος τους είτε από γονέα είτε από συγγενή ο οποίος είχε αναλάβει την
επιμέλειά τους είτε από το προσωπικό ιδρύματος στο οποίο διέμεναν. Ενδεικτικά
αναφέρουν: «Μέσα στην οικογένεια (….), υπήρχε βία και τέτοια πράγματα (….) και ως προς
τα παιδιά γενικότερα», «Καλή ήτανε (ενν. η γιαγιά) απλά υπήρχε πολύ βία λόγω
νοοτροπίας γερμανικής. Υπήρχαν οι τιμωρίες», «(....)άστο καλύτερα και ξύλο έχω φάει από
αυτόν. Έλεγε εάν δεν φας ξύλο δεν θα γίνεις άνθρωπος» «Έζησα σε ένα βίαιο περιβάλλον
από την πλευρά του πατέρα μου (…) Η βία αφορούσε και μένα, ναι». Από τους 7
συνεντευξιαζόμενους οι 6 είχαν ήδη αναφερθεί σε παντελή απουσία ή περιστασιακή
παρουσία γονέα είτε παρουσία ενός αδιάφορου ή σκληρού ή απόμακρου γονέα. Συνεπώς,
από το σύνολο των 22 συνεντευξιαζόμενων υπότροπων ατόμων 13 αναφέρθηκαν στην
αδυναμία ανάπτυξης ενός ποιοτικά «καλού» συναισθηματικού δεσμού μεταξύ γονέα και
τέκνου λόγω δυσλειτουργικών ενδοοικογενειακών σχέσεων και ειδικότερα είτε λόγω
περιστασιακής ή μόνιμης απουσίας των γονεϊκών προσώπων είτε λόγω της παρουσίας ενός
αδιάφορου ή απόμακρου ή κακοποιητικού γονέα. Οι Gendreau, Little, Goggin (1996) στη
μετα-ανάλυσή τους σχετικά με την υποτροπή ενήλικων παραβατών διαπίστωσαν την
ισχυρή προγνωστική αξία των γονεϊκών πρακτικών ανατροφής στο πλαίσιο των οποίων
μέτρησαν μεταβλητές όπως η γονεϊκή επιτήρηση, η ποιότητα του συναισθηματικού δεσμού
γονέων–τέκνου, οι ενδοοικογενειακές διαμάχες μεταξύ γονέων και τέκνων αλλά και η
κακοποίηση. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να προκύπτει συσχέτιση
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ανάμεσα στην ενδοοικογενειακή βία και την εκδήλωση αντικοινωνικής ή παραβατικής
συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τους Li, Chu, Goh, Ng & Zeng (2015) έρευνες έχουν δείξει ότι
ανήλικοι με ιστορικό παιδικής κακοποίησης97 παρουσιάζουν πολύ υψηλότερη πιθανότητα
να συλληφθούν ή να παραπεμφθούν για παραβατική συμπεριφορά κατά την περίοδο της
ανηλικότητας.98 Οι ίδιοι παραπέμπουν και σε μια σειρά από έρευνες σχετικά με τη
σύνδεση της υποτροπής των ανήλικων παραβατών και την παιδική κακοποίηση.
Ειδικότερα, στην έρευνα του Ryan (2006) διαπιστώθηκε ότι οι νεαροί παραβάτες οι οποίοι
είχαν ιστορικό σωματικής κακοποίησης και παραμέλησης παρουσίαζαν 1.58 μεγαλύτερη
πιθανότητα υποτροπής μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 10 ετών σε σύγκριση με εκείνους
τους νεαρούς παραβάτες που δεν είχαν υποστεί κακοποίηση (50% έναντι 37%). Επίσης, στη
μετα-ανάλυση των Cottle, Lee, and Heilbrun (2001) διαπιστώθηκε ότι η παιδική
κακοποίηση συνιστούσε έναν σημαντικό προγνωστικό παράγοντα «διακινδύνευσης» αν και
ο βαθμός της επίδρασής του ήταν μικρότερος σε σύγκριση με εκείνον άλλων
παραγόντων.99 Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο των περισσότερων
ερευνών οι οποίες έχουν καταδείξει συσχέτιση ανάμεσα στη παιδική κακοποίηση και την
υποτροπή κατά την ανηλικότητα ελάχιστες έρευνες έχουν λάβει υπόψη την πιθανή
διαφοροποίηση των ανήλικων παραβατών έναντι των μη παραβατών αναφορικά με μια
σειρά από άλλα χαρακτηριστικά (Li et al. 2015:992). Στην έρευνα των Li et al. (2015)
διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης της υποτροπής για τους παραβάτες που είχαν υποστεί
κακοποίηση100 ήταν μεγαλύτερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη των μη
κακοποιημένων παραβατών (57% έναντι 38%). Παράλληλα, στην περίπτωση των
παραβατών που είχαν υποστεί κακοποίηση η πρώτη σύλληψη έλαβε χώρα νωρίτερα (μισό
χρόνο) σε σύγκριση με το χρονικό σημείο της πρώτης σύλληψης των παραβατών που δεν
είχαν υποστεί κακοποίηση. Μια τέτοια διαπίστωση θα μπορούσε να στηρίξει το επιχείρημα
ότι η εμπειρία της κακοποίησης δύναται να επιταχύνει τη διαδικασία (“speed up the age”)
για την εμπλοκή του κακοποιημένου ατόμου σε παραβατική δράση (Widom 1989). Τέλος,
διαπίστωσαν ότι οι κακοποιημένοι νεαροί παραβάτες προέρχονταν από οικογενειακά
περιβάλλοντα με προβλήματα και δυσλειτουργικές ενδοοικογενειακές σχέσεις γεγονός που
δυσχεραίνει τη διερεύνηση του ρόλου της παιδικής κακοποίησης ως παράγοντα
«διακινδύνευσης» για την υποτροπή. Ωστόσο, στο πλαίσιο της έρευνάς τους κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η παιδική κακοποίηση αποτελεί παράγοντα «διακινδύνευσης» ακόμα και
αν ληφθούν υπόψη άλλοι ατομικοί και οικογενειακοί παράγοντες (Li et al. 2015:1003).
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Ο εργαλειακός ορισμός της παιδικής κακοποίησης ή κακομεταχείρισης στο πλαίσιο διαφορετικών
ερευνητικών σχεδιασμών δύναται κάθε φορά να διαφοροποιείται.
98

Βλ. έρευνες στις οποίες παραπέμπουν: Fagan, A.A. (2005), Lemmon, J. H. (1999) και Swanston, H. Y.,
Parkinson, P. N., O’Toole, B. I., Plunkett, A. M., Shrimpton, S., & Oates, R. K. (2003).
99

Βλ. επίσης Mallie, A. L., Viljoen, J. L., Mordell, S., Spice, A., & Roesch, R. (2011) και Huang, H., Ryan, J. P., &
Herz, D. (2012).
100

Στo πλαίσιο της εν λόγω έρευνας στην έννοια της παιδικής κακοποίησης ή κακομεταχείρισης (child
maltreatment) περιλαμβάνονται: η σωματική κακοποίηση (physical abuse) , η σεξουαλική κακοποίηση (sexual
abuse) , η παραμέληση (neglect) και η ενδοοικογενειακή βία (family violence).
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Στη βάση των προαναφερθέντων θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σύνδεση της χρήσης βίας
με την εκδήλωση αντικοινωνικής ή παραβατικής συμπεριφοράς ή υποτροπής θα μπορούσε
να επεξηγηθεί είτε δυνάμει της θεωρίας των κοινωνικών δεσμών του Hirschi (1969)
σύμφωνα με την οποία η άμβλυνση ή η διάσπαση των δεσμών του ατόμου με τους
«συμβατικούς» άλλους (λ.χ. γονείς) δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για την εκδήλωση
εγκληματικής συμπεριφοράς είτε δυνάμει της θεωρίας της έντασης (Agnew 1992) είτε
δυνάμει των ψυχολογικών θεωριών της συμπεριφοράς ή της κοινωνικής εκμάθησης. Ο
Bandura άλλωστε (Bandura & Walters, 1959) υποστήριζε ειδικά για τη βίαιη συμπεριφορά
ότι ένα άτομο μαθαίνει να είναι βίαιο λόγω της έκθεσής του σε περιστατικά άσκησης βίας
από τρίτους. Στη βάση αυτή λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει λόγος για ταύτιση του ανήλικου
ατόμου με το γονεϊκό πρότυπο βίαιης συμπεριφοράς μέσα από τη διαδικασία της
παρατήρησης και της μίμησης (Σπινέλλη, 2005: 222-223).
δ.4.3) Η ελλιπής γονεϊκή επιτήρηση
Ο Patterson (1982) στο πλαίσιο της θεωρίας που ανέπτυξε σχετικά με το ρόλο της
οικογένειας (coercion theory) στην εκδήλωση της παραβατικής συμπεριφοράς
επικεντρώθηκε στην επίδραση του άμεσου γονεϊκού ελέγχου ο οποίος ασκείται μέσω της
γονεϊκής επιτήρησης και της επιβολής των τιμωριών και περιορισμών101. Ειδικότερα
αναφέρει μια σειρά από γονεϊκές δεξιότητες οι οποίες συναρτώνται με επιτυχημένες
πρακτικές γονεϊκής ανατροφής μεταξύ των οποίων εντάσσει και τη γονεϊκή επιτήρηση για
μακρά χρονικά διαστήματα. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «γονείς των ανηλίκων που
διαπράττουν κλοπές δεν εντοπίζουν την παραβατική συμπεριφορά, δεν την τιμωρούν και
δεν νοιάζονται» (parents of stealers do not track; they do not punish; and they do not care)
(Patterson, 1980: 89). Η ελλιπής γονεϊκή επιτήρηση φαίνεται να διαδραματίζει
προεξάρχοντα ρόλο και στο πλαίσιο του θεωρητικού μοντέλου των 4 παραδειγμάτων που
ανέπτυξαν οι Loeber και Stouthamer-Loeber (1986). Αντίθετα, οι Hirschi (1969) και Nye
(1958) έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στον έμμεσο γονεϊκό έλεγχο ο οποίος ασκείται επιτυχώς
στην περίπτωση που έχει αναπτυχθεί ο κατάλληλος συναισθηματικός δεσμός γονέα –
τέκνου μέσω του οποίου οι γονείς εμφανίζονται ως «ψυχικά παρόντες» στις περιπτώσεις
εκείνες που ο ανήλικος αμφιταλαντεύεται σχετικά με τη διάπραξη ή τη μη διάπραξη μιας
αξιόποινης πράξης.102 Στη μεταγενέστερη θεωρία τους, ωστόσο, οι Gottfredson και Hirschi
(1990) ενσωμάτωσαν την έννοια του άμεσου γονεϊκού ελέγχου στηριζόμενοι κυρίως στο
μοντέλο που είχε αναπτύξει ο Patterson.103 Στο πλαίσιο αυτό τόνισαν τη βαρύνουσα
σημασία της γονεϊκής επιτήρησης, της αναγνώρισης των συμπεριφορών εκείνων που
παραβιάζουν τους κανόνες και της συστηματικής επιβολής τιμωρίας χωρίς να
παραγνωρίζεται η ανάγκη εκδήλωσης συναισθημάτων τρυφερότητας από τους γονείς στο
101

Κατσιγαράκη, Ε., ό.π., σελ. 108.

102

Κατσιγαράκη Ε., ό.π., σελ. 102-109, Sampson, R., & Laub, J., (1993), ό.π., σελ. 67

103

Βλ. επίσης τη διαφοροποίηση στο θεωρητικό μοντέλο του Hagan ανάμεσα στις έννοιες «“relational” και
“instrumental” control. Στην τελευταία αυτή έννοια εντάσσεται και η γονεϊκή επιτήρηση. Hagan, J. (1989).
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παιδί.104 Σύμφωνα με τη θεωρία τους η παραβατική συμπεριφορά οφείλεται στο χαμηλό
επίπεδο αυτοελέγχου το οποίο διαμορφώνεται όταν οι γονείς αδυνατούν να επιτηρήσουν
επαρκώς τη συμπεριφορά του παιδιού και να αναγνωρίσουν και να τιμωρήσουν
παρεκκλίνουσες συμπεριφορές.
Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προέκυψαν συχνές αναφορές είτε
άμεσες είτε έμμεσες στην ελλιπή γονεϊκή επιτήρηση. Από το σύνολο των 22 υπότροπων
συνεντευξιαζόμενων σε 5 περιπτώσεις αναφέρθηκε ελλιπής ή παντελής απουσία γονεϊκής
επιτήρησης από τον έναν ή και τους δύο γονείς105 («ο πατέρας μου ήταν για δουλειές
μίλαγε με ανθρώπους στα τηλέφωνα, δουλειές και πάλι δουλείες», «ξεκινούσαμε το πρωί
και γυρνάγαμε το βράδυ (…) εγώ δεν την πέρναγα στο σπίτι ας πούμε γύρναγα (… )η
απόλυτη ελευθερία», «υπήρχε η επίβλεψη από τα μεγαλύτερα αδέρφια αλλά πόσο να
υπάρχει αυτή η επίβλεψη όταν ο καθένας είναι στο σπίτι του»). Η ελλιπής γονεϊκή
επιτήρηση φαίνεται να διερευνάται ως ένας από τους βασικούς παράγοντες
«διακινδύνευσης» και για το φαινόμενο της υποτροπής όπως προκύπτει και από την
ευρείας κλίμακας μετα-ανάλυση των Gendreau, Little & Goggin (1996) καθώς καταδεικνύει
τη δυσλειτουργία στο πλαίσιο άσκησης των γονεϊκών πρακτικών ανατροφής. Οι Farrington,
Piquero, Jennings (2013: 6) στο πλαίσιο της μακροχρόνιας προοπτικής έρευνας «Cambridge
Study in Development Delinquent» διαπίστωσαν ότι ήδη κατά το πρώιμο ηλικιακό στάδιο
των 8-10 ετών οι μελλοντικοί εγκληματίες του δείγματός τους διέφεραν από τους μη
εγκληματίες στη βάση συγκεκριμένων παραγόντων «διακινδύνευσης» μεταξύ των οποίων
εντοπίζονται και οι γονεϊκές πρακτικές ανατροφής (ανεπαρκής γονεϊκή επιτήρηση,
ανεπαρκείς πρακτικές επιβολής πειθαρχίας και αποχωρισμός του γονέα από το παιδί).
Επιπρόσθετα, οι Zara & Farrington (2016:54-55) αναφέρονται στις γονεϊκές πρακτικές
ανατροφής και στο ρόλο τους ως παραγόντων «διακινδύνευσης» για την υποτροπή.
Ειδικότερα, κατά την πρώιμη περίοδο της ανηλικότητας (8-10 ετών) επισημαίνουν το
σημαντικό ρόλο των γονεϊκών πρακτικών ανατροφής (child-rearing methods) ως
προγνωστικών παραγόντων «διακινδύνευσης» για την εκδήλωση παραβατικής
συμπεριφοράς κατά την ανηλικότητα δίνοντας έμφαση στην επιβολή πειθαρχίας, την
επιβράβευση, την ανάπτυξη «ζεστών» ή «ψυχρών» συναισθηματικών σχέσεων γονέαπαιδιού, το γονεϊκό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση του παιδιού, τις διαφωνίες μεταξύ των
γονέων και την παραμέληση του παιδιού. Κατά το ηλικιακό στάδιο 12-14 ετών
διαπίστωσαν ότι οι πιθανότητες για την εκδήλωση υποτροπής αυξάνονται εάν ένα άτομο
προέρχεται από πολυπληθή οικογένεια στην οποία παρατηρούνται ανεπαρκείς γονεϊκές
πρακτικές ανατροφής, ελλιπής γονεϊκή επιτήρηση, δυσαρμονικές σχέσεις μεταξύ γονέων
καθώς και απουσία εργασίας στο πρόσωπο του πατέρα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι
104

Sampson R., & Laub J. (1993), ό.π.

105

Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και όλες οι προαναφερθείσες περιπτώσεις στις οποίες ο ένας εκ των
δύο ή και οι δύο γονείς είτε έλειπαν περιστασιακά είτε μόνιμα από την καθημερινή ζωή των
συνεντευξιαζόμενων κατά την περίοδο της ανηλικότητας. Για τις αναφορές των συνεντευξιαζόμενων σχετικά
με την περιστασιακή ή μόνιμη απουσία ενός ή και των δύο γονέων βλ. τις αναφορές των συνεντευξιαζόμενων
στο προηγούμενο αντίστοιχο υποκεφάλαιο της παρούσας.
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σύμφωνα με τα αποτελέσματα ορισμένων ερευνών στο πλαίσιο μελέτης των εγκληματικών
σταδιοδρομιών, διαφορετικού τύπου πορείες στο έγκλημα (delinquency trajectories)
φαίνεται να συνδέονται με την εφαρμογή διαφορετικού τύπου μοτίβων106 γονεϊκών
πρακτικών ανατροφής κατά την παιδική ηλικία.107

δ.4.4) Δυσλειτουργικές σχέσεις γονέων και γονεϊκή παραβατική συμπεριφορά
δ.4.4.1) Δυσαρμονικές σχέσεις γονέων
Ένα άλλο θέμα το οποίο φαίνεται να αναδύεται σύμφωνα με τις αναφορές των
συνεντευξιαζόμενων είναι εκείνο των δυσαρμονικών σχέσεων μεταξύ των γονέων. Σε 4
περιπτώσεις έγιναν αναφορές όπως: «ο πατέρας μου ήταν και αυτός νευρικός (ενν.
απέναντι στη μητέρα) λόγω της δουλειάς του», «μεταξύ τους υπήρχε μια πολύ ψυχρή
σχέση, δηλαδή δεν ήταν δύο άνθρωποι που ερωτεύτηκαν και παντρευτήκανε»). Οι
συζυγικές δυσαρμονικές σχέσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα συνδεόμενο με την
εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο των 4 παραδειγμάτων των Loeber &
Stouthamer-Loeber (1986) ενώ ο ρόλος τους στην εκδήλωση της παραβατικής
συμπεριφοράς θα μπορούσε να ενταχθεί στο εξηγητικό πλαίσιο των θεωριών του
κοινωνικού ελέγχου (Hirschi 1969) και της έντασης (Agnew 1992). Παράλληλα, έρευνες
έχουν καταδείξει την αρνητική επίδραση των γονεϊκών συγκρούσεων στην
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού αλλά και στις γονεϊκές πρακτικές ανατροφής
και κατ’ επέκταση στην εκδήλωση αντικοινωνικής ή παραβατικής συμπεριφοράς108.
Σύμφωνα με έρευνες η «διάσπαση» που επέρχεται σε μια οικογένεια λόγω διαζυγίου
γίνεται αντιληπτή ως μια διαδικασία πολλαπλών στρεσογόνων γεγονότων και
καταστάσεων τα οποία λαμβάνουν χώρα είτε πριν είτε μετά τη «διάσπαση» (λ.χ.
ενδοοικογενειακές γονεϊκές συγκρούσεις και ελλιπής γονεϊκή επιτήρηση και παραμέληση
του παιδιού ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων αυτών) και τα οποία επηρεάζουν
αθροιστικά και συνολικά τη ψυχοσύνθεση και συμπεριφορά του παιδιού (Morrison &
Cherlin, 1995∙ Amato 1993).109 Οι Zara & Farrington (2016:54-55) αναφέρουν ότι στους
παράγοντες «διακινδύνευσης» για την υποτροπή κατά το ηλικιακό στάδιο 12-14 ετών
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οικογενειακών μεταβλητών και οι δυσαρμονικές συζυγικές

106

Οι Maccoby & Martin (1983) πρότειναν μια τυπολογία γονεϊκών πρακτικών ανατροφής στη βάση ενός
δισδιάστατου πλαισίου το οποίο έχει ως άξονες: (α) την υποστήριξη (τρυφερότητα, αποδοχή, ανταπόκριση
κ.λ.π.) και (β) τον έλεγχο (τιμωρία, επιτήρηση, περιορισμός, επιβολή κανόνων κλπ). Στη βάση αυτού του
πλαισίου δημιούργησαν 4 διαφορετικά πρότυπα/μοτίβα γονεϊκών πρακτικών ανατροφής.
107

Hoeve, M., Blokland, A., Dubas, J.S., Loeber, R., Gerris, J.R.M. & van de Laan, P.H. (2008).

108

Βλ. Coohey, C., Braun N. (1997), Boss, P. (1980) και Johnson, R. (1986) όπως παραπέμπονται στο
Κατσιγαράκη Ε. (2004), ό.π. σελ. 68-69.
109

Σχετικά με την επίδραση των συζυγικών συγκρούσεων στην παραβατικότητα των ανηλίκων βλ. και τις
έρευνες των Nye I. (1958), McCord, W., McCord, J. & Zola, I. (1959) και Jaffe, L. (1963) όπως παραπέμπονται
στο Κατσιγαράκη Ε. (2004) ό.π., σελ. 63.
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σχέσεις ενώ ο εντοπισμός του ίδιου παράγοντα «διακινδύνευσης» κατά το ηλικιακό στάδιο
8-10 ετών φάνηκε να τετραπλασιάζει τις πιθανότητες για υποτροπή.

δ.4.4.2) Ενδοοικογενειακή βία μεταξύ των γονέων
Εκτός από τις προαναφερθείσες αναφορές στις γονεϊκές δυσαρμονικές σχέσεις 5 επιπλέον
συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν στη χρήση βίας από τον πατέρα προς τη μητέρα ή τη
μητριά. Αναφέρουν ενδεικτικά τα παρακάτω σχόλια: «Η βία του πατέρα ήτανε προς τη
μητέρα», «Έπινε αλκοόλ αρκετό με συνέπεια να βγάζει νεύρα σε μένα, στη μητριά μου»,
«Ζούσα σε ένα σπίτι, όπου ο πατέρας μου ασκούσε βία στη μάνα μου».
Η
ενδοοικογενειακή βία μεταξύ των συζύγων επηρεάζει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του
ανήλικου ατόμου καθώς επιδρά με τρόπο άμεσο στην ψυχοσύνθεσή του αλλά και με τρόπο
έμμεσο λόγω της πιθανής επίδρασής της στη λειτουργία άλλων οικογενειακών
μεταβλητών. Το εξηγητικό πλαίσιο αναφορικά με τη σύνδεση της ενδοοικογενειακής βίας
μεταξύ των συζύγων και της εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς θα μπορούσε
κάλλιστα να εντοπισθεί στη βάση των θεωριών του κοινωνικού ελέγχου, της έντασης
καθώς και των θεωριών της κοινωνικής εκμάθησης αφού το άτομο αφομοιώνει τη χρήση
βίας ως έναν φυσιολογικό τρόπο επικοινωνίας και συμπεριφοράς ταυτιζόμενο με το
γονεϊκό πρότυπο βίαιης συμπεριφοράς. Λαμβάνοντας κανείς υπόψη το σύνολο των
σχολίων των συνεντευξιαζόμενων σχετικά με την ύπαρξη τυχόν συζυγικών συγκρουσιακών
σχέσεων αλλά και σχετικά με τη πιθανή χρήση βίας μεταξύ των συζύγων από το σύνολο
των 22 συνεντευξιαζόμενων οι 9 προέβησαν σε σχετική αναφορά περί δυσλειτουργικών
συζυγικών σχέσεων.
δ.4.4.3) Γονεϊκή παραβατική ή παρεκκλίνουσα συμπεριφορά
Η γονεϊκή παραβατική ή παρεκκλίνουσα συμπεριφορά έχει επανειλημμένως αναδειχθεί ως
σημαντικός παράγοντας «διακινδύνευσης» τόσο για την έναρξη της παραβατικής
συμπεριφοράς όσο και για την υποτροπή των ανηλίκων. Οι Loeber και Stouthamer-Loeber
(1986) συμπεριέλαβαν τον εν λόγω παράγοντα «διακινδύνευσης» στο μοντέλο των 4
παραδειγμάτων ενδοοικογενειακής λειτουργίας τα οποία συνδέονται με την εκδήλωση
παραβατικής συμπεριφοράς (το παράδειγμα των «γονεϊκών παρεκκλινουσών
συμπεριφορών και στάσεων») ενώ οι Laub & Sampson (1988:367,375) αναφέρουν
χαρακτηριστικά: «γονείς οι οποίοι διαπράττουν ποινικά αδικήματα ή καταναλώνουν
υπερβολική ποσότητα αλκοόλ συνήθως καταφεύγουν στην άσκηση ασταθών και σκληρών
πρακτικών πειθαρχίας ή είναι “χαλαροί” στην επιβολή πειθαρχίας των παιδιών τους. Η
επιτήρηση που ασκούν είναι ανεπαρκής ή ανύπαρκτη και ο δεσμός γονέα-παιδιού είναι
ασθενής[...]Η παραβατική συμπεριφορά τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα
διαταράσσουν σε σημαντικό βαθμό τις οικογενειακές πρακτικές γονεϊκού ελέγχου, γεγονός
το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες για εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς». Στη βάση
αυτή η σύνδεση της γονεϊκής παραβατικότητας ή παρέκκλισης θα μπορούσε να ενταχθεί
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στο επεξηγηματικό πλαίσιο των θεωριών του κοινωνικού ελέγχου δεδομένου ότι επιδρά
έμμεσα στην εκδήλωση της παραβατικής συμπεριφοράς, δηλαδή, διαμέσου άλλων
οικογενειακών μεταβλητών λειτουργικού χαρακτήρα (Pardini, Waller & Hawes 2015:203). Η
ως άνω αναφερθείσα σύνδεση θα μπορούσε ένα επεξηγηθεί και δυνάμει του θεωρητικού
πλαισίου της κοινωνικής εκμάθησης αφού η γονεϊκή συμπεριφορά λειτουργεί ως πρότυπο
για το παιδί αλλά και στη βάση της θεωρίας της έντασης έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε
από τον Agnew (1992). Σύμφωνα με τα όσα αφηγήθηκαν οι συνεντευξιαζόμενοι από τους
22 υπότροπους οι 5 αναφέρθηκαν σε γονέα ή γονείς με παραβατική ή παρεκκλίνουσα
δράση λ.χ. αξιόποινες πράξεις ή χρήση ναρκωτικών ουσιών ή άλλου είδους παρεκκλίνουσα
συμπεριφορά λ.χ. εμπλοκή σε τυχερά παίγνια και αλκοολισμό. Ενδεικτικές είναι οι
παρακάτω αναφορές: «να σου πω ο πατέρας μου ήτανε χαρτοπαίκτης, ζάρια», «ο πατέρας
μου ήταν αλκοολικός (….) Η μητέρα πουθενά, δυστυχώς ήτανε χρήστρια και δεν ήτανε
κάπου», «(…)Τότε μπήκε ο πατέρας μου στη φυλακή». Αναφορικά με το φαινόμενο της
υποτροπής οι Zara και Farrington (2016: 53-54) αναφέρουν ότι η γονεϊκή παραβατική
συμπεριφορά κατά το στάδιο στο οποίο το παιδί είναι ηλικίας 8-10 ετών θεωρείται
σημαντικός παράγοντας «διακινδύνευσης» για την υποτροπή ενώ οι Farrington, Piquero,
Jennings (2013:6) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω παράγοντας
«διακινδύνευσης»110 διαφοροποιούσε τους μελλοντικούς παραβάτες του δείγματος από
τους μη - παραβάτες ήδη από την ηλικία των 8-10 ετών. Σε αυτό το σημείο αξίζει να
σημειωθεί ότι αναφορικά με την παραβατικότητα των οικογενειακών μελών στο πλαίσιο
της μακροχρόνιας μελέτης «Cambridge Study in Delinquent Development» προέκυψε ότι
το 40% των ατόμων έως την ηλικία των 40 ετών είχε ήδη καταδικαστεί, γεγονός το οποίο
ίσχυε και για το 28% των πατέρων τους, για το 13% των μητέρων τους, για το 43% των
αρρένων αδερφών τους καθώς και για το 12% των θηλέων αδερφών τους.111 Τέλος, το 64%
των οικογενειών από τις οποίες προέρχονταν τα άτομα του δείγματος είχαν τουλάχιστον 1
μέλος ποινικά καταδικασμένο ενώ το 6% των οικογενειών ήταν υπεύθυνο για τις μισές
ποινικές καταδίκες όλων των καταγεγραμμένων οικογενειακών μελών (Farrington, Piquero
& Jennings 2013:5).112
δ.5) Το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status της οικογένειας
Σύμφωνα με τα πορίσματα ερευνών το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status της οικογένειας
φαίνεται να συνδέεται είτε άμεσα είτε έμμεσα με την εκδήλωση παραβατικής
110

Περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη ποινικού μητρώου γονέα αλλά και οι περιπτώσεις στις
οποίες υπήρχε αδερφός ή αδερφή με παραβατική συμπεριφορά.
111

Στην παρούσα μελέτη καταγράφηκαν 3 περιπτώσεις στις οποίες αναφέρθηκε η παραβατική συμπεριφορά
αδερφών και συγκεκριμένα η εμπλοκή τους στη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Και στις 3 περιπτώσεις επρόκειτο
για συμμετέχοντες στην έρευνα οι οποίοι δήλωσαν και οι ίδιοι εμπλοκή στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και
τοξικοεξάρτηση.
112

Βλ. επίσης, Besemer, S., & Farrington, D. P. (2012).
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συμπεριφοράς αν και η φύση της σχέσης αυτής δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρη καθώς
υποστηρίζεται ότι θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει την επιλεκτική καταγραφή της
εγκληματικότητας από τους φορείς του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης
(Ζαραφωνίτου, 2004: 106-109, 173 επ. και 236 επ.). Αναφορικά με το φαινόμενο της
υποτροπής ο Farrington αναφέρει το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ως σημαντικό
παράγοντα «διακινδύνευσης» για την υποτροπή κατά το ηλικιακό στάδιο 8-10 ετών
δεδομένου ότι φάνηκε να τετραπλασιάζει την πιθανότητα για υποτροπή ενώ για το
ηλικιακό στάδιο 12-14 ετών επισημαίνει την απουσία επαγγελματικής απασχόλησης του
πατέρα (Zara & Farrington, 2016: 54-55). Επίσης, οι West και Farrington (1973) αναφέρουν
ότι το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα φάνηκε να συνδέεται με μια σειρά από άλλα
οικογενειακά και γονεϊκά χαρακτηριστικά όπως ελλιπείς γονεϊκές πρακτικές ανατροφής,
αυστηρές πρακτικές πειθαρχίας, δυσαρμονικές γονεϊκές σχέσεις, αυξημένος αριθμός
οικογενειακών μελών καθώς και ελλιπή γονεϊκή επιτήρηση. Άλλωστε, υποστηρίζεται ότι το
χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status συνδέεται με δυσλειτουργικές ενδοοικογενειακές
σχέσεις και ενδοοικογενειακή αστάθεια γεγονός το οποίο επιδρά αρνητικά στην ομαλή
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου (Zara & Farrington, 2016:54). Σε κάθε περίπτωση
κατά τον Farrington το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status αποτελεί σημαντικό παράγοντα
«διακινδύνευσης» τόσο για την έναρξη της παραβατικής συμπεριφοράς κατά την παιδική
και εφηβική ηλικία όσο και για την «επιμονή» της εγκληματικής δράσης σε βάθος χρόνου
δεδομένου ότι μεταξύ άλλων παραγόντων αυξάνει το βαθμό «αντικοινωνικής ικανότητας»
του ατόμου (Farrington, 2003:236). Παράλληλα, στο πλαίσιο της τυπολογίας της Moffitt
(1993) αναφέρεται ότι ένας παράγοντας που διακρίνει τους εγκληματίες που συνεχίζουν
την εγκληματική τους δράση σε βάθος χρόνου (life-course persistent offenders) από
εκείνους που τη διακόπτουν νωρίς (adolescence-limited offenders) είναι και το χαμηλό
οικογενειακό κοινωνικό και οικονομικό status το οποίο δεν δρα μεμονωμένα αλλά
αλληλεπιδρά με μια σειρά άλλους οικογενειακούς και ατομικούς παράγοντες
νευροψυχολογικής φύσεως.
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας από την ανάλυση των αφηγήσεων των
συνεντευξιαζόμενων αναδείχθηκε ως κοινό στοιχείο στην πλειονότητα των περιπτώσεων το
χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status της οικογένειας καταγωγής. Ειδικότερα, 12 από τους
22 υπότροπους προέρχονταν από οικογενειακά περιβάλλοντα με ιδιαίτερα έντονες
οικονομικές δυσκολίες. Μέσα από τις αφηγήσεις τους αναφέρθηκαν ενδεικτικά τα
παρακάτω χαρακτηριστικά σχόλια: «να σου πω αυτομάτως αρχίσαν προβλήματα,
προβλήματα με το που ήρθαμε εδώ το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνω εγώ και η
αδερφή μου και η μάνα μου να δουλέψουμε, για να ζήσουμε, δεν είχαμε λεφτά καβάτζα
(….) τα πράγματα ήταν δύσκολα γιατί έπρεπε αμέσως να βρούμε δουλειά», «Οι γονείς μου
δεν είχαν λεφτά… φτωχοί και αγράμματοι άνθρωποι τι να σου κάνουν και αυτοί με τόσα
παιδιά», «Εμένα δεν με βοήθησε κανένας. Χωριατόπαιδο κατέβηκα μόνος μου στην Αθήνα,
πάλευα από τα 17 στα καράβια…». Στη βάση των παραπάνω σχολίων θα μπορούσε κανείς
να υποστηρίξει ότι το χαμηλό οικογενειακό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
όταν
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συνδυάζεται και με άλλους επιβαρυντικούς οικογενειακούς δομικούς και λειτουργικούς
παράγοντες δημιουργεί προσκόμματα στην ομαλή ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη του
παιδιού αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για την εκδήλωση αντικοινωνικής και κατ’
επέκταση παραβατικής συμπεριφοράς.

δ.6) Το σχολείο
δ.6.1) Οι κακές σχολικές επιδόσεις και η εγκατάλειψη του σχολείου
Κατά τους Gottfredson & Hirschi (1990: 105) το σχολείο ως βασικός φορέας
κοινωνικοποίησης του ατόμου αποτελεί έναν μηχανισμό άσκησης ανεπίσημου κοινωνικού
ελέγχου ενδεχομένως αποτελεσματικότερο σε σύγκριση με το οικογενειακό περιβάλλον. Τα
έως τώρα ερευνητικά πορίσματα καταδεικνύουν μια σαφή σχέση ανάμεσα στις κακές
σχολικές επιδόσεις, τη σχολική αποτυχία και τη νεανική παραβατικότητα (Sampson & Laub,
1993: 101).113 Οι Wiatrowski, Griswold & Roberts (1981) αναφέρουν τέσσερα επιμέρους
στοιχεία της έννοιας της «προσκόλλησης» στο σχολείο (school attachment): (α) τη σχολική
επίδοση, (β) τις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες ή στόχους, (γ) την εμπλοκή σε σχολικές
δραστηριότητες και (δ) τους δεσμούς με το σχολικό περιβάλλον και την ικανοποίηση που
μπορεί να αντλεί το άτομο από το σχολείο. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι όσο αυξάνεται ο βαθμός
προσκόλλησης στο σχολείο τόσο μειώνεται η πιθανότητα εκδήλωσης παραβατικής
συμπεριφοράς. Ο Kercher (1988) υπογραμμίζει ότι από τα τέσσερα επιμέρους στοιχεία της
έννοια της «προσκόλλησης στο σχολείο», η σχολική επίδοση φαίνεται να παρουσιάζει την
πιο δυνατή συσχέτιση με την παραβατική συμπεριφορά114. Στο πλαίσιο ορισμένων
ερευνών μάλιστα, τονίζεται ο ρόλος της έλλειψης ενδιαφέροντος για το σχολείο ως
καθοριστικού παράγοντα για την πρόκληση των κακών σχολικών επιδόσεων (Caplan, 1978∙
Glueck & Glueck, 1950∙ Peyre, 1964)115. Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις προσεγγίσεις που εμπίπτουν στο ευρύτερο πλαίσιο της
θεωρίας της «έντασης» η πίεση του σχολικού περιβάλλοντος και η απογοήτευση που
πηγάζει από τις σχολικές αποτυχίες οδηγούν το άτομο στην εμπλοκή σε παραβατική
συμπεριφορά (Merton, 1948a,1948b, 1968∙ Cohen, 1955∙ Cloward & Ohlin 1960). Ο Cohen
για παράδειγμα υποστήριζε ότι τα αγόρια που προέρχονται από την εργατική τάξη
εντάσσονται σε ένα σχολικό περιβάλλον εμφορούμενο από τις αξίες της μεσαίας τάξης
χωρίς ωστόσο να είναι εφοδιασμένα με τη κατάλληλη γνώση και τις ικανότητες να
ανταποκριθούν στις προσδοκίες που απορρέουν από το αξιακό σύστημα της μεσαίας
τάξης. Ως εκ τούτου καθίστανται επιρρεπή στη σχολική αποτυχία στιγματιζόμενα από το
113

Βλ. Jensen, G.F. (1976), Hirschi, T. (1969) και Loeber, R., & Dishion, T. (1983) όπως παραπέμπονται στο
Sampson, R. & Laub, J. (1993) ό.π. Βλ. επίσης, Cernkovich, S.A., & Giordano, P.G. (1992) και Thaxton, S., &
Agnew, R. (2004).
114

Βλ. Sampson, R. & Laub, J. (1993). ό.π. Σχετικά με το ρόλο του σχολείου στην εκδήλωση παραβατικής
συμπεριφοράς βλ. επίσης Krezmien, M.P., Mulcahy, C.A., & Leone, P.E. (2008) και Grigorenko, E.L., Macomber,
D., Hart, L., Naples, A., Chapman, J., Geib, C.F., & Wagner, R. (2015).
115

Όπως παραπέμπονται στο Φαρσεδάκη, Ι. (2005), σελ. 71-72.
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σχολικό περιβάλλον ως «προβληματικά». Η ματαίωση αυτή με τη σειρά της οδηγεί τα
άτομα στην ένταξη σε υποπολιτισμικές ομάδες και στην εμπλοκή σε παραβατική δράση
(Agnew, 2006). Στη βάση των παραπάνω ο ρόλος του σχολικού περιβάλλοντος φαίνεται να
συνδέεται και με το φαινόμενο της υποτροπής. Στη μετα-ανάλυση των Cottle, Lee &
Heilbrun (2001) διαπιστώθηκε η σύνδεση των μαθησιακών δυσκολιών (educational
disability) και του χαμηλού λεκτικού δείκτη ΙQ (lower full-scale and verbal IQ) με την
υποτροπή. Οι κακές σχολικές επιδόσεις επισημάνθηκαν από τους Farrington, Piquero &
Jennings (2013) ως παράγοντας «διακινδύνευσης» ο οποίος από κοινού με άλλους
παράγοντες διαφοροποιούσε ήδη από την ηλικία των 8-10 ετών τους μελλοντικούς
παραβάτες από τους μη-παραβάτες του υπό εξέταση δείγματος ενώ οι Zara & Farrington
(2016) αναφέρουν το σκασιαρχείο από το σχολείο ως ένα σημαντικό παράγοντα
«διακινδύνευσης» σχετιζόμενο με την υποτροπή κατά την ηλικιακή περίοδο 12-14 ετών. Ο
δεσμός με το σχολείο αναφέρεται ως σημαντικός παράγοντας για την ομαλή
κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών και στο πλαίσιο των θεωρητικών
προσεγγίσεων σχετικά με το φαινόμενο των εγκληματικών σταδιοδρομιών (Farrington,
2003∙ Le Blanc, 1997, Catalano & Hawkins,1996∙ Sampson & Laub 1993∙Moffitt, 1994).
Αναφορικά με τα όσα αφηγήθηκαν οι συνεντευξιαζόμενοι θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
από το σύνολο των 22 υπότροπων συνεντευξιαζόμενων 2 συνεντευξιαζόμενοι δήλωσαν ότι
δεν είχαν φοιτήσει ποτέ σε σχολείο. Επρόκειτο για 2 αθίγγανες γυναίκες οι οποίες
ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Πήγα για λίγο στο σχολείο, λίγους μήνες στην πρώτη, έτσι για
να πάρω μια μυρουδιά. Καλά ήταν (….) Αλλά τότες η μαμά μου μου είπε ότι πρέπει να
δουλέψω για να έχουμε φαγητό στο σπίτι», «Εγώ δεν πήγα σχολείο δεν τα έπαιρνα κιόλας
εύκολα και μ’ έστελναν για το μεροκάματο». Εν προκειμένω και όπως προκύπτει από τα
λεγόμενα των συνεντευξιαζόμενων η μη φοίτηση στο σχολείο φαίνεται συναρτώμενη με
την κακή οικονομική κατάσταση της οικογένειας και την ανάγκη εργασίας των ανήλικων
παιδιών. Παράλληλα σε 10 περιπτώσεις έγινε αναφορά στις κακές σχολικές επιδόσεις και
την έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο. Ειδικότερα, οι συνεντευξιαζόμενοι ενδεικτικά
δήλωσαν: «Το Γυμνάσιο πήγα και μια χρονιά στο λύκειο. Δεν τα κατάφερα, δεν ήθελα και
εγώ», «Δεν ήμουν καθόλου καλός μαθητής (….)Πρώτη Γυμνασίου, όλα τα μαθήματα κάτω
από τη βάση», «δεν μου άρεσε το σχολείο το έβρισκα πολύ βαρετό, επίσης είχα πολύ
κακούς βαθμούς τι να πάω να κάνω να ταλαιπωριέμαι;», «Θυμάμαι μια ζωή να είμαι ένας
μαθητής, ο οποίος δεν τραβούσε, κακός μαθητής με πολλά προβλήματα και όλα ξεκινάγανε
από το σπίτι. Δεν είχα το μυαλό ούτε να διαβάσω». Επίσης, 10 συνεντευξιαζόμενοι, εκ των
οποίων οι 6 είχαν ήδη κάνει αναφορά στις κακές σχολικές επιδόσεις τους, δήλωσαν ότι
κάποια στιγμή κατά την ανηλικότητα εγκατέλειψαν το σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρουν: «Το
Γυμνάσιο πήγα και μια χρονιά στο λύκειο. Δεν τα κατάφερα, δεν ήθελα και εγώ (…) δεν με
ενδιέφερε ιδιαίτερα να συνεχίσω δηλαδή δεν έβλεπα κάτι», «Οπότε σταμάτησα να
πηγαίνω σχολείο», «Εγώ σταμάτησα το σχολείο και πρόσεχα τη μικρή μου αδερφή στο σπίτι
για να δουλεύει η μαμά μου», «Πήγα σχολείο μέχρι δέκα χρονών». Οι ως άνω ενδεικτικές
αναφορές προέκυψαν βάσει των αφηγήσεων των ίδιων των συνεντευξιαζόμενων ωστόσο
μέσα από την περαιτέρω μελέτη των καταχωρημένων δημογραφικών στοιχείων σχετικά με
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το μορφωτικό επίπεδο των συνεντευξιαζόμενων προέκυψε ότι στην περίπτωση 5 επιπλέον
ατόμων υπήρξε διακοπή της φοίτησης στο σχολείο παρόλο που δεν έγινε σχετική αναφορά
από τους ίδιους τους συμμετέχοντες κατά την αφήγηση των ιστοριών ζωής. Ως εκ τούτου,
από τα σχόλια των συνεντευξιαζόμενων καθώς και από τα καταχωρημένα ατομικά στοιχεία
αναδεικνύεται ως κοινή συνισταμένη η σχολική αποτυχία ή οι κακές σχολικές επιδόσεις
καθώς και η έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται
η συμμετοχή στη σχολική ζωή.
δ.6.2) Τα προβλήματα συμπεριφοράς στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος
Υποστηρίζεται ότι η αδυναμία προσαρμογής του ανηλίκου στο σχολικό περιβάλλον
αποτελεί ένδειξη της πιθανής αδυναμίας για μελλοντική προσαρμογή στο ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο (Leaute, 1972)116. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί ότι η σχολική αποτυχία
και οι σχολικές καθυστερήσεις συνοδεύονται από συμπεριφορές σχολικής απειθαρχίας
(Φαρσεδάκης, 2005: 70). Σύμφωνα με τα όσα αφηγήθηκαν οι συνεντευξιαζόμενοι τα
προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον αναδύθηκαν ως κοινό στοιχείο σε 4
περιπτώσεις. Ειδικότερα, σε 1 περίπτωση έγινε λόγος για την άσκηση ενδοσχολικής βίας
(bullying) («(…) το σχετικό bullying ας πούμε που κάναμε στα παιδιά (….) κάναμε εμείς
κουμάντο στο σχολείο»). Σε μια 2η περίπτωση ο συνεντευξιαζόμενος ανέφερε ότι υπήρξε
αποδέκτης ενδοσχολικής βίας από τους συμμαθητές όταν άλλαξε σχολικό περιβάλλον
προβαίνοντας έτσι και ο ίδιος σε χρήση βίας με τη συμμετοχή εξωσχολικών φίλων ως
απάντηση στη θυματοποίησή του από το σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα αναφέρθηκε στο
συχνό σκασιαρχείο που έκανε από το σχολείο συχνάζοντας με φίλους στο σπίτι του
προκειμένου να κάνουν χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών («(…)Οπότε εγώ έπαιζα ξύλο
συνέχεια μαζί τους. Φώναζα παιδιά από τη γειτονία και κάναμε φασαρία. Είχαμε χτυπήσει
αρκετά παιδιά εκεί (….)Οπότε οι κοπάνες γινόντουσαν (…) Πίναμε χασίσι ποτά,
ερχόντουσαν κοπέλες»). Και στην 3η περίπτωση έγινε λόγος από τον συνεντευξιαζόμενο για
την από κοινού προσφυγή σε πράξεις ενδοσχολικής βίας καθώς και για τις συχνές
αποβολές του από το σχολικό περιβάλλον. Ο ίδιος απέδιδε τη συμπεριφορά του στο
«ζωηρό» χαρακτήρα του. Χαρακτηριστικά περιγράφει: «Είχαμε πάρει το πάνω χέρι καλά
εμείς και κανένας άλλος. Οι παιδικές ιστορίες που τελικά δεν καταλήξανε στο σωστό δρόμο
(…) Αποβολές, έτσι και αλλιώς (…)». Στην 4η περίπτωση ο συνεντευξιαζόμενος, ο οποίος σε
αντίθεση με τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις ολοκλήρωσε τη φοίτησή του στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναφέρθηκε στην εμπλοκή του σε καυγάδες με άλλους
συμμαθητές καθώς και στη χρήση βίας προκειμένου όπως υποστήριξε να επιβιώσει στο
«δύσκολο» σχολικό περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε («Δεν μπορεί ένα παιδί όπως ήμουν
εγώ, που έχει μεγαλώσει στα πούπουλα να επιβιώσει εκεί, τόσο χαϊδεμένο, αναγκαστικά
πρέπει να γίνει διαφορετικός, αλητάκος»). Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αναφορές
θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους συμπεριφορές
116

Όπως παραπέμπεται στο Φαρσεδάκη, Ι. (2005).ό.π., σελ. 69.
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που εμπεριέχουν άλλοτε σε μικρότερο και άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό τη χρήση βίας σε
βάρος τρίτων εντάσσονται στην έννοια της αντικοινωνικής συμπεριφοράς.117 Σύμφωνα με
τα ερευνητικά πορίσματα στο πλαίσιο μελέτης των εγκληματικών σταδιοδρομιών η
«επιμονή» στην εγκληματική δράση φαίνεται να σχετίζεται με το χρονικό σημείο έναρξης
της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου όσο πιο νωρίς εκδηλώσει κανείς
αντικοινωνική συμπεριφορά τόσο αυξάνει η πιθανότητα για μια μακρά εγκληματική
πορεία. Παράλληλα, η ηλικιακά πρώιμη εμπλοκή σε αντικοινωνική συμπεριφορά
θεωρείται ως σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για την κλιμάκωση της βαρύτητας των
τελούμενων ποινικών αδικημάτων σε βάθος χρόνου (Zara & Farrington, 2016:32).

δ.7) Οι φιλικές συναναστροφές κατά την ανηλικότητα: Παραβατικότητα και χρήση
ναρκωτικών ουσιών
Σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία ο παράγοντας των φιλικών συναναστροφών με
άλλους παραβάτες έχει αναδειχθεί ως σημαντικός προγνωστικός παράγοντας τόσο για την
έναρξη της παραβατικής δράσης όσο και για το φαινόμενο της υποτροπής (Warr, 1993,
1998∙ Warr & Stafford, 1991∙ Elliot & Menard, 1996∙Dishion & Andrews, 1995∙ Zara &
Farrington, 2016∙ Cottle, Lee & Heilbrun, 2001∙ Gendreau, Little, Goggin, 1996). Σε επίπεδο
θεωρητικής επεξήγησης της διμεταβλητής αυτής σύνδεσης έχουν διατυπωθεί διάφορες
θεωρητικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της κοινωνικής εκμάθησης (Akers, 1998) καθώς και η
θεωρία του «διαφορικού συγχρωτισμού» (Sutherland, 1937∙ Sutherland & Cressey, 1978).
O Akers (1998) υποστηρίζει ότι εκτός από το ιστορικό παραβατικότητας η συναναστροφή
με συνομήλικους παραβάτες είναι ο επόμενος πιο ισχυρός προγνωστικός παράγοντας
«διακινδύνευσης» για την έναρξη, την υποτροπή αλλά και την αποχή από το έγκλημα
(Akers, 1998:164∙ Laub & Sampson, 2001:2) ενώ κατά τον Sutherland το άτομο εμπλέκεται
στην τέλεση εγκληματικών πράξεων γιατί ενυπάρχει σε αυτό πλεόνασμα ορισμών –
χαρακτηρισμών που ευνοούν την παραβίαση έναντι του ποσού των ορισμών που δεν την
ευνοούν γεγονός το οποίο συνιστά απόρροια της συναναστροφής του με άλλα
παρεκκλίνοντα άτομα (Vold, Bernard & Snipes, 1998: 179-200). Ο ρόλος των φιλικών
συναναστροφών με άλλους παραβάτες αναδεικνύεται και μέσα από το επεξηγηματικό
πλαίσιο των θεωρητικών προσεγγίσεων γύρω από το φαινόμενο των εγκληματικών
σταδιοδρομιών. Η συναναστροφή με παρεκκλίνοντες άλλους συνιστά παράγοντα
«διακινδύνευσης» για την υποτροπή και τη «συνέχεια» της εγκληματικής δράσης στο
πέρασμα του χρόνου υπό το πρίσμα της λειτουργίας των κοινωνικών δεσμών και της
κοινωνικοποίησης του ατόμου (Farrington, 1992, 2003∙ Catalano & Hawkins, 1996∙
Thornberry & Krohn, 2001∙ Le Blanc, 1997).
117

Για τις έννοιες του «συνδρόμου αντικοινωνικότητας» (syndrome of antisociality), της αντικοινωνικής
διαταραχής της προσωπικότητας (antisocial personality disorder) και της διαταραχής της συμπεριφοράς
(conduct disorder) βλ.DSM-IV & DSM-IV-TR American Psychiatric Association, APA, 1994, 2000 και Zara &
Farrington(2016), ό.π. σελ. 250 επ. καθώς και Hare, R.D. (1993) και Farrington, D.P. (1997).
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Όσον αφορά τις αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων σχετικά με το είδος των φιλικών τους
συναναστροφών κατά την ανηλικότητα θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε 4 περιπτώσεις
αναφέρθηκε η συναναστροφή με άτομα τα οποία προέρχονταν τόσο από το σχολικό όσο
και από το εξωσχολικό περιβάλλον («Είχα πολλές παρέες, πολλούς φίλους και από το
σχολείο και από άλλες τάξεις», «όχι δεν ήταν μονάχα συμμαθητές (….) ήταν η ομάδα του
ποδοσφαίρου ας πούμε»). Παράλληλα 10 συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν στην
αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά των ατόμων τα οποία συναναστρέφονταν
επισημαίνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις άλλοτε τη συμμετοχή τους στην τέλεση των
αξιοποίνων πράξεων και άλλοτε τη διαφοροποίηση της στάσης τους. Επίσης, στη
συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων έγινε λόγος για την τέλεση κλοπών και
ειδικότερα για την τέλεση μικροκλοπών. Ενδεικτικά αναφέρουν: «Έκανα παρέα μόνο με
δικούς μας και με τους φίλους του άντρα μου (….) Κάποιοι από αυτούς έκαναν χρήση
ναρκωτικών (….) είναι συνηθισμένο σε εμάς και κάποιοι από αυτούς είχαν εμπλοκή με τον
νόμο», «Έκανα παρέα με κάτι μεγαλύτερα παιδιά (….) Κάποιοι από αυτούς έκαναν χρήση
ναρκωτικών και κάποιες μικροκλοπές… για μαγκιά όχι για να προκαλέσουν κακό…», «Είχα
γνωρίσει μια παρέα από τον Άγιο Παύλο με κάποια παιδιά, και όλα αυτά τα βράδια
ξενυχτάγαμε και γυρνάγαμε από ’δω και από ’κεί. Κάναμε διάφορες βλακείες για να
βγάλουμε χρήματα. Κλοπές και όχι μόνο…». Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί
ότι σε 10 περιπτώσεις οι συνεντευξιαζόμενοι μας ανέφεραν ότι οι φιλικές τους
συναναστροφές ήταν με άτομα τα οποία έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών ενώ σε 5
περιπτώσεις τα άτομα των φιλικών συναναστροφών εμπλέκονταν και στην τέλεση άλλων
αξιόποινων πράξεων κυρίως κλοπών σύμφωνα με τις ανωτέρω ενδεικτικές αφηγήσεις
(«Είχαμε κάνει την κλίκα η οποία μπορεί να πάει στην τουαλέτα να μαστουρώνει με
βενζίνες, να κάνει κανένα τσιγαράκι κτλ (….) είχαμε μπλέξει με κάτι παιδιά στην Ομόνοια
που κάναμε δοσοληψίες με χάπια, με akineton με special K», «Πέσαμε όλοι μαζί με την
παρέα (….) Ξεκινήσαμε με χάπια, μετά σιρόπια και μετά στα 16, 17 ½ δοκίμασα την ηρωίνη
που ήταν και η μελλοντική μου καταστροφή», «Στο σχολείο έκανα παρέα και χρήση με
συμμαθητές (….)Η πρώτη επαφή με το χασίς έγινε στα 16, έξω από το σχολείο. Με σχολική
παρέα, με συμμαθητές»). Στη βάση των ανωτέρω προκύπτει ότι οι συνεντευξιαζόμενοι οι
οποίοι αναφέρθηκαν στη συναναστροφή τους κατά την ανηλικότητα με άλλους χρήστες
ναρκωτικών ουσιών δήλωσαν ότι και ίδιοι ενεπλάκησαν κατά την ίδια περίοδο ή αργότερα
στη χρήση ουσιών γεγονός το οποίο φαίνεται να συνδέεται και με την περαιτέρω πορεία
της εγκληματικής δράσης στο πέρασμα του χρόνου.
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε 2 περιπτώσεις αναφέρθηκε η συναναστροφή στο
πλαίσιο συντροφικής σχέσης με άτομο εμπλεκόμενο σε παραβατική συμπεριφορά («Πώς
να ήταν (ενν. η συντροφική σχέση), μέσα στη χρήση… αυτό τα λέει όλα», «Δεν είχαμε λεφτά
και έκανε νταραβέρια με ναρκωτικά…. άσε που έπινε και ο ίδιος (εννοεί ήταν χρήστης)(…)
αυτός με έμπλεξε με το πάρε δώσε με τα ναρκωτικά»
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δ.8) Παραβατικότητα και χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά την ανηλικότητα
δ.8.1) Εμπλοκή σε αξιόποινες πράξεις
Το ιστορικό παραβατικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς έχει αναδειχθεί ίσως ως ο πιο
ισχυρός προγνωστικός παράγοντας «διακινδύνευσης» για το φαινόμενο της υποτροπής
(Cottle, Lee & Heilbrun, 2001∙ Gendreau, Little & Goggin, 1996∙ Bonta, Law & Hanson, 1998∙
Zara & Farrington, 2016). Η ερευνητική εμπειρία στο πλαίσιο μελέτης των εγκληματικών
σταδιοδρομιών έχει καταδείξει τη σύνδεση μεταξύ της πρώιμης εμπλοκής στην
παραβατικότητα με τη μακρά χρονική διάρκεια της εγκληματικής δράσης καθώς και με την
τέλεση υψηλού αριθμού ποινικών αδικημάτων σε βάθος χρόνου (Farrington, 2003∙ Le
LeBlanc & Frechette, 1989). Επίσης, έχει παρατηρηθεί μια «συνέχεια» (continuity) στην
παραβατική και αντικοινωνική δράση κατά τη μετάβαση από την παιδική στην εφηβική
ηλικία και εν τέλει στην ενήλικη ζωή (Farrington, 2003∙ Tracy & Kempf-Leonard, 1996).
Ωστόσο, αν και η πρώιμη αντικοινωνική συμπεριφορά διαδραματίζει προεξάρχοντα ρόλο
στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς κατά την ενήλικη ζωή, εντούτοις, το
μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων οι οποίοι εκδηλώνουν αντικοινωνική συμπεριφορά κατά
την ανηλικότητα δεν εκδηλώνουν αντικοινωνική συμπεριφορά και κατά την ενήλικη ζωή
(Zara & Farrington, 2016:58∙ Robins, 1978). Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η
παραβατική συμπεριφορά αποτελεί έκφανση ενός ευρύτερου συνδρόμου αντικοινωνικής
συμπεριφοράς ή αντικοινωνικότητας (syndrome of antisociality) το οποίο περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων συμπεριφορές όπως η κατάχρηση αλκοόλ, η ριψοκίνδυνη οδήγηση, το
σκασιαρχείο από το σχολείο, η εμπλοκή σε πράξεις ενδοσχολικής βίας κλπ. (Farrington,
1991, 2003∙ Zara & Farrington, 2016: 58).
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας από το σύνολο των 22 υπότροπων συμμετεχόντων οι 13
αναφέρθηκαν στην εμπλοκή τους σε αξιόποινες πράξεις ήδη από την περίοδο
ανηλικότητας. Στις περιπτώσεις στις οποίες έγινε αναφορά στην ηλικία της πρώτης
εμπλοκής στην παραβατικότητα 2 συνεντευξιαζόμενοι έκαναν λόγο για την ηλικιακή
περίοδο 7-8 ετών, 2 συνεντευξιαζόμενοι για την ηλικιακή περίοδο 12-14 ετών και 4
συνεντευξιαζόμενοι για την ηλικιακή περίοδο 16-17 ετών. Αναφορικά με το είδος της
παραβατικής δράσης ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: «Μετά πηγαίναμε στη γειτονιά και
κάναμε τη διανομή (….) τα κλέβαμε (….) 13 χρονών με είχανε πιάσει σε ένα supermarket, το
είχα ρημάξει, έκλεβα τα αυτοκινητάκια», «Και κει άρχισα να…. πήγα και έκλεψα, έκλεψα
για να έχω κάποια πράγματα (….) Έκανα κλοπές», «μικρή έχω κάνει και πεζοδρόμιο για
την πρέζα (….) έκλεβα τους πάντες μέσα στο σπίτι, τη μάνα μου, τον πατριό μου τις θείες
μου, όλους τους ψείριζα…». Από τις αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων προκύπτει ότι η
εμπλοκή στην παραβατικότητα κατά την ανηλικότητα είχε χαρακτήρα άλλοτε περιστασιακό
και άλλοτε συστηματικό αλλά σε κάθε περίπτωση επρόκειτο για πράξεις χαμηλής
βαρύτητας ιδίως μικροκλοπές. Σύμφωνα με ερευνητικά πορίσματα στο πεδίο μελέτης των
εγκληματικών σταδιοδρομιών διαφορετικά ποινικά αδικήματα διαπράττονται σε
διαφορετικά ηλικιακά στάδια λ.χ. ένα άτομο στην ηλικία των 14 ετών μπορεί να διαπράττει
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κλοπές από καταστήματα, στην ηλικία των 16 ετών μπορεί να «περάσει» στις διαρρήξεις,
στην ηλικία των 18 ετών στις ληστείες και να κλιμακώσει εν τέλει την εγκληματική του
δράση κατά την ενήλικη ζωή διαπράττοντας αξιόποινες πράξεις ακόμα και κατά της ζωής
εμπεριέχουσες το στοιχείο της άσκησης βίας (Farrington, 2003:224∙ Zara & Farrington,
2016:32).
Παράλληλα, η επαφή με το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης έχει μελετηθεί ως
παράγοντας «διακινδύνευσης» για την υποτροπή στο πλαίσιο μελέτης του «ιστορικού της
παραβατικότητας» λ.χ. αριθμός συλλήψεων, ηλικία πρώτης εμπλοκής στο ποινικό
σύστημα, αριθμός επιβληθεισών ποινικών καταδικών, διάρκεια πρώτου εγκλεισμού κ.λ.π.
(Cottle, Lee & Heilbrun 2001∙ Οι Gendreau, Little & Goggin 1996∙ Bonta, Law & Hanson
1998). Η εν λόγω συσχέτιση θα μπορούσε να ιδωθεί υπό το πρίσμα της θεωρητικής
προσέγγισης της ετικέτας (Becker, 1963∙ Lemert, 1972∙ Goffman, 1968∙ Garfinkel, 1956). Στη
βάση του εν λόγω θεωρητικού πλαισίου ο ποινικός στιγματισμός που υφίσταται το
εμπλεκόμενο στο ποινικό σύστημα άτομο δύναται να αυξήσει την πιθανότητα για
υποτροπή είτε λόγω τη αλλαγής που επιφέρει στην αυτοεικόνα του είτε λόγω του
αποκλεισμού του από τις «συμβατικές» ευκαιρίες και τους «συμβατικούς» άλλους ως
αποτέλεσμα της ποινικής στιγματιστικής διαδικασίας (Liska & Messner, 1999∙ Matsueda,
1992∙ Chassin, Presson, Young & Light, 1981∙ Bernburg & Krohn, 2003∙ Schwartz & Skolnick
1962).118 Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων σε 5 περιπτώσεις
αναφέρθηκε κάποιου είδους επαφή με το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης κατά
την ανηλικότητα. Ενδεικτικά αναφέρουν: «Την πρώτη φορά βρήκανε πάνω μου, οπότε με
πήγαν αυτόφωρο, πέρασα αυτόφωρη διαδικασία, τέλος πάντων ήμουνα ελεύθερος (….) Η
φάση είναι ότι κάθε φορά είχα ένα παρών που έπρεπε να δίνω, μόλις τελείωνε το παρών
που έδινα με πιάνανε για κάτι άλλο», «Η πρώτη ποινή ήταν ποινή φυλάκισης σε ηλικία 1617 χρονών την οποία και πλήρωσε η μητέρα μου», «Εκεί, γύρω στην Τρίτη Λυκείου. Εκεί
έγινε και η πρώτη σύλληψη».
Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι συνεντευξιαζόμενοι ενεπλάκησαν κατά την
ανηλικότητα στην τέλεση είτε μίας είτε περισσότερων αξιοποίνων πράξεων οι ίδιοι
αναφέρθηκαν κυρίως στην οικογένεια, στις φιλικές συναναστροφές, τη χρήση ναρκωτικών
ουσιών και τους οικονομικούς λόγους. Αναφορικά με το ρόλο της οικογένειας 1
συνεντευξιαζόμενος αναφέρθηκε στην υπερπροστατευτική στάση του οικογενειακού του
118

Η ερευνητική εμπειρία σχετικά με την επίδραση της ποινικού στιγματισμού και της ποινικής εμπλοκής εν
γένει στην υποτροπή καταδεικνύει τη διαφορετικότητα των ερευνητικών πορισμάτων άλλοτε υπέρ της
θεωρίας της ετικέτας, άλλοτε υπέρ της θεωρίας του εκφοβισμού ενώ στο πλαίσιο άλλων εμπειρικών μελετών
δεν φαίνεται να προκύπτει κανενός είδους σύνδεση μεταξύ της ποινικής εμπλοκής και της υποτροπής. Η
αντιφατικότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων οφείλεται εν μέρει στη διαφορετικότητα των ερευνητικών
σχεδιασμών καθώς και στα εκάστοτε μεθοδολογικά προβλήματα και περιορισμούς. Βλ. Spohn, C. &
Holleran, D. (2002). The effect of imprisonment on recidivism rates of felony offenders: A focus on drug
offenders. Criminology, 40(2):329-358.
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περιβάλλοντος ως το γενεσιουργό λόγο της έλλειψης ευθυνοποίησης για τις πράξεις του
(«με την υπερπροστασία και την υπεραγάπη που αυτό ξέρεις μου δημιούργησε και μένα
και τη βολή ότι βολεύτηκα μέσα σε αυτό αλλά δημιουργεί και ανευθυνότητα αυτό, όταν για
ό,τι κάνεις καθαρίζει ο άλλος»), 1 συνεντευξιαζόμενος αναφέρθηκε στην έλλειψη της
πατρικής φιγούρας και κατ’ επέκταση στην απουσία καθοδήγησής του κατά την
ανηλικότητα γεγονός το οποίο συνδέει και με την σχολική αποτυχία και την αδυναμία του
να θέσει και να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς στόχους («Αλλά λέμε αν υπήρχε μια πατρική
φιγούρα ή οτιδήποτε να μου δείξει έναν άλλο δρόμο μάλλον θα τον ακολουθούσα, γιατί
ήμουν πολύ σκεπτόμενος», 1 συνεντευξιαζόμενος αναφέρθηκε στην ενδοοικογενειακή βία
που είχε υποστεί ως ανήλικος από τον πατέρα του αλλά και στη στάση της μητέρας του
απέναντι σε αυτή την κατάσταση γεγονότα τα οποία όπως αναφέρει του είχαν
δημιουργήσει έντονα συναισθήματα οργής («Ήταν η οργή που είχα μέσα μου, είχα πάρα
πολύ οργή μέσα μου. Εκεί αποδίδω την εμπλοκή μου με την παρανομία (...) Όταν φτάνεις
στην ηλικία των 17 και το μόνο που έχεις ζήσει είναι βία και φασαρίες και η ίδια σου η
μάνα, που έχει ζήσει την κατάσταση, σε δίνει μια και δυο για να τρως ξύλο, φτάνεις σε αυτή
τη φάση και λες “επιτέλους είμαι ελεύθερος”») και τέλος 1 συνεντευξιαζόμενος
αναφέρθηκε στη γενικότερη δυσλειτουργία των ενδοοικογενειακών του σχέσεων («Αυτό
που διαπίστωσα είναι ότι σε όλη μου τη ζωή, έκανα ό,τι έκανα γιατί ήθελα να τρίψω στα
μούτρα των γονιών μου κοιτάξτε πώς τα κάνατε»). Σε 3 περιπτώσεις αναφέρθηκε η ανάγκη
εξεύρεσης χρημάτων για την εξασφάλιση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, οι
συνεντευξιαζόμενοι δήλωσαν τα παρακάτω: «Δεν ήταν πολύ βαριά αδικήματα ήταν όλα και
όλα πάνω στη χρήση», «Όταν μπαίνεις στη χρήση, όπως και να ‘ναι, είσαι παραβατικός
χαρακτήρας. Χρειάζεσαι λεφτά, δεν έχεις λεφτά, κάτι πρέπει να κάνεις», «μικρή έχω κάνει
και πεζοδρόμιο για την πρέζα (….) και ότι έκλεβα τους πάντες μέσα στο σπίτι, τη μάνα μου,
τον πατριό μου τις θείες μου… όλους τους ψείριζα…». Όπως άλλωστε θα αναφερθεί
αναλυτικότερα παρακάτω η χρήση ναρκωτικών ουσιών φαίνεται να συνδέεται με την
εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς μολονότι βάσει της υπάρχουσας ερευνητικής
εμπειρίας η κατεύθυνση της εν λόγω σχέσης δεν είναι πάντα σαφής. Σε κάθε περίπτωση
πρόκειται για μια αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση με μακροπρόθεσμες συνέπειες για την
εξέλιξη της παραβατικής δράσης στο πέρασμα του χρόνου (Mulvey, Schubert & Chassin,
2010). Επίσης, 4 συμμετέχοντες ανέφεραν τις φιλικές συναναστροφές ως παράγοντα ο
οποίος συνέβαλε στην εμπλοκή τους στην παραβατικότητα κατά την ανηλικότητα. Σε 1 εκ
των 4 περιπτώσεων αναφέρθηκε ο ρόλος της παρέας σε συνδυασμό με την έπαρση.
Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «(…) μέλος μιας παρέας λοιπόν που χλευάζει κάποιον
άνθρωπο αλλά είναι και μια έπαρση ότι δεν μπορείτε εσείς αλλά εγώ μπορώ να το κάνω
αυτό. Δηλαδή αν δεν ήταν με την παρέα ίσως να μην γινόταν», «Όλοι μαζί το κάναμε (….) Ο
ένας ξεμυάλιζε τον άλλον», «τα κλέβαμε (….) Αυτά ήταν της παρέας τα extreme της
παρέας». Παράλληλα, σε 4 περιπτώσεις οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην ανάγκη ή την
επιθυμία εξεύρεσης χρημάτων ή την ανάγκη επιβίωσης («Οι παρέες μας ήταν από τη
γειτονιά, συνομήλικα παιδιά, παιχνίδι, κλέψιμο κανένα χαρούπι, κανένα ψωμί από τον
φούρνο, κανένα φρούτο από τον μανάβη. Πολλή πείνα σου λέω...πείνα», «Και κει άρχισα
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να, πήγα και έκλεψα, έκλεψα για να έχω κάποια πράγματα (….) Έκανα κλοπές»). Σε αυτό το
σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η επιθυμία ή ανάγκη εξεύρεσης χρημάτων αποτελεί
παράγοντα σχετιζόμενο με την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς εντασσόμενο στο
επεξηγηματικό θεωρητικό πλαίσιο των θεωριών της έντασης (strain theories) με βασική
θεωρητική προσέγγιση εκείνη του Merton γύρω από τη διάσταση των πολιτισμικών στόχων
και των διαθέσιμων νόμιμων μέσων για την επίτευξή τους (Merton, 1938, 1948a, 1948b)
αλλά και εκείνη του Agnew (1992) ο οποίος διεύρυνε την έννοια της «έντασης»
συσχετίζοντάς την με τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της θεωρίας
του αναφέρεται: (α) στην «ένταση» που προκαλείται στο άτομο λόγω της αδυναμίας του
να επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους λ.χ. οικονομικούς, (β) στην «ένταση» που
προκαλείται από την παρουσία «αρνητικών» ερεθισμάτων λ.χ. καταστάσεις στις οποίες
εκτίθεται ένα άτομο που διαβιώνει σε μια δυσλειτουργική οικογένεια και (γ) στην
«ένταση» που προκαλείται από την απουσία «θετικών» ερεθισμάτων λ.χ. απώλεια ενός
αγαπημένου προσώπου ή διακοπή μιας συντροφικής σχέσης.119 Τέλος, σε 2 περιπτώσεις οι
συνεντευξιαζόμενοι μας ανέφεραν χαρακτηριστικά ως λόγους εμπλοκής τους στην
παραβατικότητα κατά την ανηλικότητα την εκδίκηση και την τάση ή ροπή προς παραβίαση
των κανόνων («Νομίζω ότι από μικρός είχα μια τάση αυτό που ήταν απαγορευμένο εγώ να
πηγαίνω (….) είχα μια τάση να παραβιάζω πράγματα», «Η κλοπή ήταν ένας τρόπος
εκδίκησης για αυτό που έγινε»).
δ.8.2) Χρήση ναρκωτικών ουσιών
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω σύμφωνα με παλαιότερα και σύγχρονα εμπειρικά δεδομένα
παρατηρείται μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και την
εμπλοκή σε αξιόποινες πράξεις μολονότι η χρονική ακολουθία μεταξύ των δύο
παραγόντων δεν θεωρείται πάντα απόλυτα σαφής. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών δύναται
να λειτουργήσει ως παράγοντας «διακινδύνευσης» για την έναρξη της παραβατικής
συμπεριφοράς είτε μεμονωμένα είτε σε αλληλεπίδραση με άλλους παράγοντες (Mulvey,
Schubert & Chassin, 2010∙ Brunswick & Boyle, 1979∙ Dembo, Wothke, Seeberger,
Shemwell, Pacheco, Rollie, Schmeidler, Livingston, & Hartsfield, 2002∙ Mason, Hitchings &
Spoth, 2007). Η χρήση ναρκωτικών ουσιών αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα
«διακινδύνευσης» τόσο για την εκδήλωση βαριάς παραβατικότητας όσο και για την
υποτροπή (Wilson, Rojas, Haapanen, Duxbury & Steiner, 2001∙ Dembo, Williams, Fagan, &
Schmeidler, 1993∙ D’Amico, Edelen, Miles, & Morral, 2008∙ Gendreau, Little & Goggin, 1996∙
Bonta, Law, Hanson, 1998).
Από το σύνολο των 22 συμμετεχόντων υπότροπων οι 11 εξ αυτών δήλωσαν ότι κατά την
εφηβεία έκαναν είτε περιστασιακή είτε συστηματική χρήση ναρκωτικών ουσιών («εγώ είχα
119

Σχετικά με τις θεωρίες της έντασης βλ. επίσης Cohen, A.K. (1955). Delinquent boys: The culture of gang.
N.Y.: The Free Press, Cloward, R., & Ohlin, L. (1960). Delinquency and opportunity: A theory of delinquent
gangs. N.Y.: Free Press.
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αρχίσει και από μικρός να ασχολούμαι με διάφορες ουσίες. Εεε… 15, 16, 17 εκεί μέσα»,
«Ξεκινήσαμε με χάπια (15 ετών), μετά σιρόπια και μετά στα 16, 17 ½ δοκίμασα την ηρωίνη
που ήταν και η μελλοντική μου καταστροφή», «Η πρώτη επαφή με το χασίς έγινε στα 16,
έξω από το σχολείο. Με σχολική παρέα, με συμμαθητές (….) Τελειώνοντας το σχολείο,
έμπλεξα με την πρέζα», «Χρήση για μαγκιά από τα 16 μου. Κυρίως χάπια και χασίς
(….)πάντως γρήγορα πέρασα και στην πρέζα νομίζω στα 17 γι’ αυτό και με έδιωξαν από το
σπίτι»).
Όσον αφορά τους λόγους εμπλοκής στη χρήση ναρκωτικών ουσιών στην πλειονότητά τους
οι συμμετέχοντες (9 συνεντευξιαζόμενοι) επικαλέστηκαν τις φιλικές συναναστροφές ( «Η
πρώτη επαφή με το χασίς έγινε στα 16, έξω από το σχολείο. Με σχολική παρέα, με
συμμαθητές», «έκανα παρέες με κάτι μεγαλύτερα παιδιά αυτά μου έδωσαν και να
δοκιμάσω ναρκωτικά», «Κοιτάξτε εγώ άρχισα το χασίς γιατί έκανα παρέα με αυτά τα
παιδιά… και το έκαναν όλοι γιατί όχι και εγώ;», «Στα 17, με εκείνες τις παρέες. Ξεκίνησα με
χάπια και σιρόπια. Οι παρέες κάνανε ναρκωτικά. Τα δοκίμασα όλα»).
Σε 3 περιπτώσεις έγινε λόγος για προσωπική επιλογή («Το επιλέγεις στις αρχές, μόλις
αρρωστήσεις εκεί είναι το τραβάτε με και ας κλαίω», «και σιγά σιγά δοκίμασα και εγώ… το
ήθελα πολύ …το έβλεπα σαν επανάσταση… ήταν απαγορευμένο και αυτό με τραβούσε…»),
σε 1 περίπτωση αναφέρθηκε ότι η εμπλοκή στη χρήση οφειλόταν σε περιέργεια και σε 1
περίπτωση στην επιθυμία επίδειξης «μαγκιάς» («χρήση για μαγκιά», «η περιέργεια με
ώθησε να κάνω χασίς»), σε 2 περιπτώσεις αναφέρθηκε ο ρόλος της οικογένειας («ξεκινάει
από πιο πριν, σας είπα ξεκινάει από τις οικογένειες (…)«πιστεύω η έλλειψη παιδείας των
γονιών μου», «Ήθελα να τη σπάσω στους γονείς μου και βρήκα αυτό»), σε 2 περιπτώσεις οι
συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν στο ρόλο του σχολείου ( «ήδη έχω ένα background που
έχω μεγαλώσει κάπως και έχουνε καταγραφεί κάποια πράγματα είτε από το σχολείο (…) αν
υπήρχε παιδεία στα σχολεία», «Έπρεπε να είχα πάει σχολείο. Θα γλίτωνα από πάρα πολλά
και θα μπορούσα να είχα τώρα άλλη ζωή»), 1 συνεντευξιαζόμενος αναφέρθηκε στα
ναρκωτικά ως τη «μόδα» της εποχής του («ήτανε και διαφορετικά τα πράγματα, ήταν και
μόδα τώρα τα υποτιμάνε τα ναρκωτικά, παίζαν όλα ρόλο, είχαμε και τα λεφτά εμείς, είχαμε
και τις δραχμές ήταν και καλής ποιότητας ναρκωτικά παίζαν όλα ρόλο») και τέλος, σε 1
περίπτωση έγινε λόγος για το ρόλο του κράτους και της κοινωνίας εν γένει ( «από τον
τρόπο που λειτουργεί αυτό το κράτος (…)είτε από την κοινωνία γύρω μου (…) αν τα
ναρκωτικά τα περιορίζανε δεν θα πήγαινε να πιει»).
δ.9) Εργασία και έγγαμος βίος κατά την ανηλικότητα
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και την υπάρχουσα ερευνητική εμπειρία η ανεύρεση
εργασίας και ο έγγαμος βίος ή η δημιουργία οικογένειας θεωρούνται προστατευτικοί
παράγοντες οι οποίοι συνδέονται με την αποχή από το έγκλημα (Sampson & Laub, 1993∙
Laub & Sampson, 2001∙ Laub, Nagin & Sampson, 1998∙ Farrington & West, 1995∙ Nally,
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Lockwood, Ho & Knutson 2014, Glaser, 1969∙ Shover, 1985, 1996∙ Theobald & Farrington,
2009∙ Mischkowitz,1994). Oι Sampson και Laub (1993) στο πλαίσιο της θεωρίας τους για
τον άτυπο κοινωνικό έλεγχο και την εξέλιξη της εγκληματικής συμπεριφοράς σε βάθος
χρόνου (age-graded theory) υπό το πρίσμα ενός μοντέλου αναφερόμενου στη λεγόμενη
«πορεία της ζωής» (life-course model) ανέδειξαν τον έγγαμο βίο και την επαγγελματική
αποκατάσταση κατά την ενήλικη ζωή ως εκείνα τα «περιστατικά ζωής» (life-events) που
λειτουργούν καταλυτικά στη διαδικασία της αποχής από το έγκλημα. Όσο πιο ισχυροί είναι
οι κοινωνικοί δεσμοί που αναπτύσσει το ενήλικο άτομο με την οικογένεια και το εργασιακό
περιβάλλον τόσο αυξάνει η πιθανότητα να απέχει εν τέλει από το έγκλημα. Με άλλα λόγια
η εργασιακή αποκατάσταση και ο «ποιοτικά καλός» έγγαμος βίος120 αποτελούν «σημείαεπιστροφής» (turning-points) για τους ενήλικες παραβάτες.
Σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία η εργασία κατά την ανηλικότητα φαίνεται να
λειτουργεί μάλλον ως παράγοντας «διακινδύνευσης» για την εκδήλωση παραβατικής
συμπεριφοράς (Agnew, 1986∙ Cullen, Williams & Wright, 1997∙ Marsh & Kleitman,2005).
Ωστόσο, σχετικά με το φαινόμενο της υποτροπής οι Zara & Farrington (2016:56-57)
αναφέρουν μεταξύ των παραγόντων «διακινδύνευσης» κατά την ηλικιακή περίοδο 16-18
ετών την απουσία εργασίας. Ο εγκληματογόνος ρόλος της εργασίας κατά την ανηλικότητα
θα μπορούσε να επεξηγηθεί στη βάση είτε των θεωριών της κοινωνικής εκμάθησης λ.χ.
Akers (1973, 1998), Sutherland (1937) είτε της θεωρίας του κοινωνικού ελέγχου λ.χ. Hirschi
(1969), Gottfredson & Hirschi (1990) είτε στη βάση ενός συνδυαστικού μοντέλου με
στοιχεία και από τις δύο θεωρητικές κατευθύνσεις. Πράγματι, ο εργαζόμενος ανήλικος
ανάλογα και με το είδος της εργασίας αλλά και τις ώρες εργασίας παραμένει αρκετές ώρες
εκτός της οικογενειακής εστίας χωρίς γονεϊκή επιτήρηση, αποσπάται από τις υποχρεώσεις
που υπαγορεύει η συμμετοχή του στη σχολική ζωή και πιθανώς να εκτίθεται σε
συναναστροφές με πολύ μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα με αντικοινωνική ή παραβατική
συμπεριφορά (Ploeger, 1997). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του
ρόλου της εργασίας κατά την ανηλικότητα ιδίως στο πεδίο μελέτης της υποτροπής καθώς η
ερευνητική εμπειρία παραμένει περιορισμένη. Στην ίδια κατεύθυνση θα μπορούσε κανείς
να υποστηρίξει την ανάγκη εμπειρικής διερεύνησης του έγγαμου βίου και τη δημιουργίας
οικογένειας κατά την περίοδο της ανηλικότητας καθώς δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα
120

Η προστατευτική δράση του γάμου θα μπορούσε να ιδωθεί εντός του θεωρητικού πλαισίου της θεωρίας
των Sampson & Laub (1993), της θεωρίας των κοινωνικών δεσμών του Hirschi καθώς και στο πλαίσιο των
θεωριών της κοινωνικής εκμάθησης. Η αλλαγή στην παραβατική συμπεριφορά μπορεί να επέλθει λόγω του
κοινωνικού δεσμού που αναπτύσσει το άτομο μέσα από το γάμο και κατ’ επέκταση λόγω της ανάπτυξης ενός
συστήματος αλληλεξαρτώμενων υποχρεώσεων, αμοιβαίας υποστήριξης και περιορισμών μεταξύ των
συζύγων. Παράλληλα, ο έγγαμος βίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη ρουτίνα και τις φιλικές
συναναστροφές των συζύγων οδηγώντας στη μείωση του χρόνου που αφιερώνεται σε φίλους εκτός
οικογενειακής εστίας καθώς και στη μείωση της έκθεσης σε ομάδες συνομήλικων παραβατών. Τέλος, έχει
υποστηριχθεί η δυνατότητα άσκησης άμεσου κοινωνικού ελέγχου από τον έναν σύζυγο στον άλλο καθώς και
η αναδιαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου στη βάση ενός «συμβατικού» ρόλου που αρμόζει σε ενήλικα
βλ. σχετικά Sampson, R., Laub, J.H., & Wimer, C. (2006).
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ερευνητικά δεδομένα. Ειδικότερα, οι εμπειρικές μελέτες στο πλαίσιο μελέτης των
εγκληματικών σταδιοδρομιών επικεντρώνονται στο ρόλο του έγγαμου βίου και της
οικογένειας κατά την ενήλικη ζωή ως «προστατευτικών» παραγόντων συνδεόμενων με τη
διαδικασία της αποχής από το έγκλημα.
Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων προέκυψε ότι από το σύνολο των 22
υπότροπων οι 11 εργάζονταν κατά την ανηλικότητα ενώ οι 10 εξ αυτών δήλωσαν ότι είχαν
εγκαταλείψει το σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρουν: «δούλεψα από 16», «Εμένα δεν με
βοήθησε κανένας. Χωριατόπαιδο κατέβηκα μόνος μου στην Αθήνα, πάλευα από τα 17 στα
καράβια…», «εγώ δεν πήγα σχολείο και μ’ έστελναν για το μεροκάματο», «Εγώ, όσο ήμουν
μικρός δούλευα (...) δεν είχα παιδικά χρόνια». Στη πλειονότητα των περιπτώσεων η έναρξη
της εργασίας τοποθετείται χρονικά στην εφηβεία αν και υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες
αναφέρθηκε η ένταξη στην αγορά εργασίας ήδη κατά την παιδική ηλικία ενώ παράλληλα
αναδύεται έντονο το στοιχείο της ανάγκης οικονομικής συνεισφοράς ακόμη και των
ανήλικων μελών της οικογένειας μέσω της εργασίας ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες στις
οποίες οι ανήλικοι δεν φοιτούσαν στο σχολείο.
Αναφορικά με τον έγγαμο βίο κατά την ανηλικότητα 1 συνεντευξιαζόμενος μας ανέφερε ότι
παντρεύτηκε σε ηλικία 17 ετών λόγω απροσδόκητης εγκυμοσύνης της συντρόφου του και
στη συνέχεια χώρισε γιατί δεν ήταν έτοιμος να αναλάβει το ρόλο του συζύγου και πατέρα
δεδομένου του νεαρού της ηλικίας του («έχω και έναν πρώτο γάμο που έχω τη μεγάλη μου
την κόρη η οποία ήμασταν μικροί και οι δύο, έμεινε έγκυος τότε δεν γινότανε (17 ετών) (…)
η δική μου οπτική ήταν να συνεχίσω να είμαι ελεύθερος») και 1 συνεντευξιαζόμενη
ανέφερε ότι παντρεύτηκε στα 16 έτη («παντρεύτηκα στα 16»). Σε αυτό το σημείο αξίζει να
σημειωθεί ότι από τους ως άνω 2 συνεντευξιαζόμενους η 1 εξ αυτών ήταν αθίγγανη η
οποία είχε εγκαταλείψει το σχολείο και εργαζόταν ήδη από πολύ νεαρή ηλικία.
δ.10) Οι παράγοντες «διακινδύνευσης» για την υποτροπή κατά την ενηλικότητα
δ.10.1) Η χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά την ενήλικη ζωή
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω από το σύνολο των 22 υπότροπων συμμετεχόντων οι 11 εξ
αυτών είχαν εμπλακεί σε χρήση ναρκωτικών ουσιών ήδη κατά την περίοδο της
ανηλικότητας. Στην περίπτωση 5 συνεντευξιαζόμενων η έναρξη της χρήσης ναρκωτικών
ουσιών τοποθετείται χρονικά στην ενήλικη ζωή («Ξεκίνησα τη χρήση γύρω στα 2223.(..)μιλάμε για χασίς...», «Το 1988, ξαφνικά, από τη μια μέρα στην άλλη, περνάω στην
ηρωίνη», «Τότε ήμουν 21 ετών. Πολύ αργότερα έρχομαι σε εμπλοκή με την αστυνομία, από
τότε που μπήκα στις ουσίες»). Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες ενεπλάκησαν στη
χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά την ανηλικότητα συνέχισαν τη χρήση και κατά την ενήλικη
ζωή τους γεγονός το οποίο καταδεικνύει μια «συνέχεια» της εν λόγω αντικοινωνικής
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συμπεριφοράς σε βάθος χρόνου καθώς και την αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση ανάμεσα
στην τοξικοεξάρτηση και την παραβατικότητα.
Σχετικά με τις προσπάθειες απεξάρτησης οι συνεντευξιαζόμενοι ενδεικτικά αναφέρουν:
«έχω μπει 2 φορές στον ΟΚΑΝΑ και στη μορφίνη και στη μεθαδόνη προσπάθησα να
αποκολληθώ από αυτές τις συνήθειες», «μόνος μου (…) στον ΟΚΑΝΑ δεν πρόκειται να πάω
ποτέ», «θυμάμαι στο 18 που είχα πάει, έβαλα ναρκωτικά μέσα στο πρόγραμμα (…) Μετά
τους έξι μήνες «ξαναμπήκα» στο πρόγραμμα (…) Συνέχισα στον ΟΚΑΝΑ και έπαιρνα χάπια,
πούλαγα τα χάπια του ΟΚΑΝΑ, αυτά που μου δίνανε για το Σαββατοκύριακο, το take home
το πούλαγα», «Μέχρι τώρα που βρίσκομαι στο πρόγραμμα, παλεύω με τον εαυτό μου να
κρατηθώ καθαρός, είμαι καθαρός, αλλά για να πεις στον άλλο ότι είμαι καθαρός, δεν
πρέπει να έχουν περάσει ένα δυο μόνο χρόνια, πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 5
χρόνια», «πήγα στο 18 (…) Έγιναν διάφορες προσπάθειες απεξάρτησης» «Δεν έχω κόψει
τελείως (…) το προσπαθώ μέσα στη φυλακή(…) Παρακολουθώ τη συμβουλευτική του
ΚΕΘΕΑ».
Αναφορικά με τη χρήση και την τοξικοεξάρτηση κατά την ενήλικη ζωή ορισμένοι
συνεντευξιαζόμενοι επεσήμαναν τους λόγους για τους οποίους είτε ενεπλάκησαν για
πρώτη φορά κατά την ενήλικη ζωή στη χρήση είτε συνέχισαν την εμπλοκή αυτή από την
ανηλικότητα στην ενήλικη ζωή μεταβαίνοντας από «ήπια» σε «βαριά» χρήση. Ενδεικτικά
περιγράφουν: «Έπινα γιατί μ’ άρεσε (...)Το έκανα σαν ευχαρίστηση, όταν με κούραζε, το
σταμάταγα», «Έκανα πρώτη φορά χρήση ηρωίνης και μ’ άρεσε τόσο πολύ νομίζω γιατί με
απάλλαξε από το αλκοόλ, η κατάστασή μου λόγω του αλκοόλ είχε γίνει ανυπόφορη (…)
ένιωσα μια απίστευτη ανακούφιση από έναν συσσωρευμένο πόνο, χρόνων!», «Δεν ξέρω αν
θα μπορούσα να αντέξω συναισθηματικά αυτό τον κόσμο, αν δεν υπήρχαν τα ναρκωτικά.
Τα ναρκωτικά μου πρόσφεραν ανακούφιση. Το πνεύμα της εποχής ήταν “sex, drugs and
rock n roll”. Δεν μπορούσες να θεωρηθείς ως ένας επαναστατημένος νέος, αν δεν έκανες
ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά για μένα ήταν επιθυμία για ζωή, τρόπος για ζωή. Δεν ήθελα να
πεθάνω. Ο τρόπος που με έκανε να αντέξω τα προβλήματα. Είμαι ακόμα σε αυτό το
δρόμο», «αυτό που δεν μου έδινε η δράση μου το έδινε η συγκεκριμένη ουσία, το γέμισμα
της αδρεναλίνης». Από τις ανωτέρω περιγραφές προκύπτει ότι η χρήση των ναρκωτικών
ουσιών γίνεται αντιληπτή από τους ίδιους τους συνεντευξιαζόμενους κυρίως ως επιλογή,
ως μέσο ευχαρίστησης ή ανακούφισης από στρεσογόνες καταστάσεις αλλά και ως
«επανάσταση» ή ως τρόπος ζωής.
δ.10.2) Οι φιλικές συναναστροφές κατά την ενήλικη ζωή
Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω το είδος των φιλικών συναναστροφών αποτελεί
σημαντικό παράγοντα «διακινδύνευσης» για την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς
αλλά και ειδικότερα για το φαινόμενο της υποτροπής. Πρόκειται για μια σχέση η οποία έχει
προκύψει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο (Akers, 1998∙ Sutherland,
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1937∙Sutherland & Cressey, 1978∙ Gendreau, Little & Goggin, 1996∙ Farrington, 1992, 2003∙
Catalano & Hawkins, 1996∙ Thornberry & Krohn, 2001∙ Le Blanc, 1997).
Ορισμένοι εκ των συμμετεχόντων (7 συνεντευξιαζόμενοι) αναφέρθηκαν στις
συναναστροφές τους με παρεκκλίνοντα άτομα και κατά την ενήλικη ζωή. Ενδεικτικά
αναφέρουν: «Οι συναναστροφές σίγουρα» (ενν. ευθύνονταν για τη χρήση)», «Ό,τι
έπαιρνα ήταν για μένα και για την παρέα μου» (φίλοι χρήστες)», «Έκανα παρέα μόνο με
δικούς μας και με τους φίλους του άντρα μου (…)Κάποιοι από αυτούς έκαναν χρήση
ναρκωτικών και κάποιοι είχαν εμπλοκή με τον νόμο», « μπαίνοντας στη νύχτα ας πούμε και
σε παραβάτες συναναστρέφεσαι με παραβάτες (…) τέλος πάντων καταλαβαίνεις τι λέω
γνωρίζεσαι με περισσότερους, οπότε ξέρεις και έχεις και επιλογές (…)». Από τις αφηγήσεις
των συνεντευξιαζόμενων αναδεικνύεται τόσο ο ρόλος των παρεκκλινόντων φίλων όσο και
των διαφόρων δικτύων γνωριμιών με άτομα ενταγμένα στην παραβατικότητα.
Θα πρέπει τέλος, να σημειωθεί ότι στο ευρύτερο πλαίσιο των φιλικών συναναστροφών 4
συνεντευξιαζόμενοι έκαναν αναφορά στην ύπαρξη συντρόφου με παραβατική ή
παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, κυρίως εμπλοκή στη χρήση ναρκωτικών ουσιών («Γνωρίζω
την Ξ και πέφτουμε και οι δυο στα χάπια», «Ήρθα στην ΕΠΑΝΟΔΟ, αφού πέθανε ο φίλος
μου από ναρκωτικά», «Πώς να ήταν (ενν. η σχέση), μέσα στη χρήση…αυτό τα λέει όλα»,
«Δεν είχαμε λεφτά και έκανε νταραβέρια με ναρκωτικά(…) άσε που έπινε και ο ίδιος (εννοεί
ήταν χρήστης)».
δ.11) Οι απόψεις των συνεντευξιαζόμενων
«διακινδύνευσης» για την υποτροπή

σχετικά

με

τους

παράγοντες

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι απόψεις των ίδιων των συμμετεχόντων σχετικά
με τους παράγοντες οι οποίοι λειτούργησαν ως παράγοντες «διακινδύνευσης» για την
υποτροπή. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από τις αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων
ορισμένες αναφορές σχετίζονται τόσο με το φαινόμενο της υποτροπής όσο και με την εν
γένει εμπλοκή στην παραβατικότητα.
Καταρχάς, ένα πρώτο στοιχείο που αναδύθηκε από τις αφηγήσεις 8 συνεντευξιαζόμενων
ήταν εκείνο της επιθυμίας ή ανάγκης εξεύρεσης χρημάτων ανεξάρτητα από την ύπαρξη
χρήσης ναρκωτικών ουσιών και τοξικοεξάρτησης ή μη. Με άλλα λόγια η επιθυμία ή ανάγκη
εξεύρεσης χρημάτων στην προκείμενη περίπτωση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τη χρήση
ναρκωτικών ουσιών («Καθαρά οικονομικοί λόγοι γιατί είχαμε έξοδα στο σπίτι, δεν υπήρχε
άλλο εισόδημα», «αλλά το έκανα για την επιβίωση. Έψαξα για δουλειά, αλλά παντού
ήθελαν ταυτότητα. Είχα μόνο το αποφυλακιστήριο. Και σκέφτηκα “χαζός είμαι εγώ, να
κάθομαι να πεθαίνω από πείνα, όταν υπάρχουν άλλοι τρόποι;», «τα λεφτά ήταν ίσα που
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επιβιώνεις (…) Και το οικονομικό κέρδος και η εξουσία που είχες. Είσαι κάποιος, μετράς.
Κάνεις κουμάντο121 (…) γιατί όλοι θέλαμε χρήμα»).
Η δεύτερη κατηγορία που προέκυψε ανέδειξε το στοιχείο της χρήσης ναρκωτικών σε
συνδυασμό με την ανάγκη εξεύρεσης χρημάτων για την εξασφάλιση της ίδια της χρήσης
(12 συνεντευξιαζόμενοι). Ενδεικτικά, οι συνεντευξιαζόμενοι σχολίασαν τα παρακάτω:
«έβγαινε ένα μεροκαματάκι από κει (…) Είχα έσοδα και από τους γιατρούς και κλοπές (…)
Βγήκανε εκεί κάποια χρήματα για ναρκωτικά», «Κλοπές (…) για να βρω τη δόση μου.
Υπήρχε μισθός και καλός μισθός αλλά όταν υπάρχουν ναρκωτικά δε φτάνει ο μισθός», «Δεν
έκανα διακίνηση για να οικονομήσω, αλλά για να έχω τη δόση μου (…) μια φορά πρεζάκιας
πάντα πρεζάκιας», «Νομίζεις ότι εάν παίρνεις ναρκωτικά φοβάσαι τη φυλακή; είναι
αστείο…μόνο τα ναρκωτικά σκέφτεσαι και τίποτα άλλο(…) είσαι άρρωστος μέχρι και τα
παιδιά σου μπορείς να πουλήσεις, δεν αισθάνεσαι τίποτα, δεν φοβάσαι τίποτα ζεις μόνο
για την πρέζα».
Η τρίτη κατηγορία που προέκυψε ανέδειξε το ρόλο της οικογένειας. Ειδικότερα, 3
συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν στην ενδοοικογενειακή δυσλειτουργία καθώς και σε
στρεσογόνα γεγονότα που θα μπορούσαν να «πυροδοτήσουν» την υποτροπή. Ενδεικτικά
αναφέρουν: «(…) ξεκινάει από πιο πριν, σας είπα ξεκινάει από τις οικογένειες (…) ήδη έχω
ένα background που έχω μεγαλώσει κάπως και έχουνε καταγραφεί κάποια πράγματα (…)
πιστεύω η έλλειψη παιδείας των γονιών μου (…) αν υπήρχε παιδεία και στους γονείς γιατί
τα πάντα ξεκινάνε από την οικογένεια»122, «Αναγκάζεσαι να κάνεις, όλα αυτά, ανάλογα με
το πώς έχεις μεγαλώσει».
Η τέταρτη κατηγορία ανέδειξε το ρόλο του σχολείου και της απόκτησης μόρφωσης στη
βάση μιας γενικότερης κοινωνικοποίησης απαραίτητης για την ομαλή ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη του ατόμου (3 συνεντευξιαζόμενοι) («εάν δεν ξέρεις να γράφεις ούτε να
διαβάζεις, όταν δεν πας σχολείο μαθαίνεις στην παρανομία και μετά άντε να βγεις από
εκεί…», «Έπρεπε να είχα πάει σχολείο. Θα γλίτωνα από πολλά και θα μπορούσα να
βοηθήσω και τα παιδιά μου τώρα»123).
Στην ίδια κατεύθυνση επισημάνθηκε από 1 συνεντευξιαζόμενο ο ρόλος της κοινωνίας στη
δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την πρόληψη της παραβατικότητας και της
υποτροπής (« (…) ξεκινάει από πιο πριν (…) ήδη έχω ένα background που έχω μεγαλώσει

121

Ο συνεντευξιαζόμενος αναφέρεται στην εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

122

Το εν λόγω σχόλιο αναφέρεται τόσο στην γενικότερη εμπλοκή στην παραβατικότητα όσο και στην
υποτροπή.
123

Το εν λόγω σχόλιο της συνεντευξιαζόμενης αναφέρεται γενικά στην ένταξή της στην παραβατικότητα και
ως εκ τούτου και στην υποτροπή.
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κάπως και έχουνε καταγραφεί κάποια πράγματα είτε από το σχολείο είτε από την
οικογένεια είτε από την κοινωνία γύρω μου» 124).
Η έκτη κατηγορία που προέκυψε ανέδειξε το στοιχείο της αποποίησης ή εξουδετέρωσης
της ευθύνης για την εμπλοκή σε παραβατικές συμπεριφορές. Συγκεκριμένα, σε 1
περίπτωση ο συνεντευξιαζόμενος απέδωσε την υποτροπή του σε αφέλεια παρουσιάζοντας
τον εαυτό του ως θύμα επικαλούμενος και την εμπλοκή άλλων ατόμων οι οποίοι
χαρακτηρίζονταν κατά την άποψή του από την ίδια αφέλεια ενώ σε ένα άλλο περιστατικό
υποτροπής δεν αναγνώριζε την ιδιότητα του θύματος στα άτομα εκείνα σε βάρος των
οποίων διέπραξε την αξιόποινη πράξη χαρακτηρίζοντάς την απλά ως «δουλειά» («(…) αλλά
έτυχε και ξέρεις ποιο είναι το κακό ότι δεν έτυχε μονάχα σε μένα έτυχε και σε άλλους 125 (…)
εγώ βασικά δεν πήγα να βγάλω τον λαθρομετανάστη ο λαθρομετανάστης θα πέρναγε
μόνος του (…) εμείς κάναμε μια δουλειά και τους βγάλαμε έξω τους ανθρώπους, μεν
παράνομα φύγαν όμως αυτοί οι ανθρώποι, όμως εμάς μας τιμωράνε για 6 χρόνια»126). Σε 1
άλλη περίπτωση η συνεντευξιαζόμενη φαίνεται να δικαιολογεί τις αξιόποινες πράξεις της
αρνούμενη ότι προκαλούν βλάβη ή ζημία στα πρόσωπα εκείνα σε βάρος των οποίων
διαπράττονταν («σε μια κυρία που έχει λεφτά δεν θα της λείψει ένα βραχιόλι, ή ένα
δεκάευρο σιγά γι’ αυτήν δεν είναι τίποτα»127).
Σε μια επόμενη θεματική κατηγορία αναδείχθηκε ο ρόλος της φυλακής ως σημαντικού
παράγοντα «διακινδύνευσης» για την υποτροπή.128 Σύμφωνα με τις αφηγήσεις 6
συμμετεχόντων επισημάνθηκε κυρίως ο ρόλος του ποινικού στιγματισμού, της
«ιδρυματοποίησης» αλλά και της συναναστροφής με άλλους παραβάτες ( «Αν έχει κάνει ο
άλλος 6 χρόνια φυλακή τι θα κάνει όταν βγει έξω; θα πάει να δουλέψει οικοδομή; Δεν θα
πάει να δουλέψει οικοδομή, θα πάρει ξανά το Kalashnikov και θα πάει να κάνει ληστεία»,
«η φυλακή έχει και μια έννοια ιδρυματοποίησης που σε κάνει νωθρό... δεν ξέρω αν με
καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν το πολυ-ψάχνεις να πας να εργαστείς, να κουραστείς, προτιμάς
το εύκολο (…) Το εύκολο είναι συνήθως και παραβατικό», «Υπάρχει και κάτι άλλο….της
124

Το εν λόγω σχόλιο αναφέρεται στην γενικότερη εμπλοκή στην παραβατικότητα αλλά και στο φαινόμενο
της υποτροπής.
125

Ο συνεντευξιαζόμενος αναφέρεται στο ποινικό αδίκημα της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκου

126

Ο συνεντευξιαζόμενος αναφέρεται στην παράνομη μεταφορά μεταναστών.

127

Σε αυτή την περίπτωση το σχόλιο της συνεντευξιαζόμενης αφορά στο ποινικό αδίκημα της κλοπής.

128

Ο ρόλος του εγκλεισμού στην υποτροπή δύναται να επεξηγηθεί κυρίως στο πλαίσιο της θεωρίας της
ετικέτας (Becker, Lemert, Goffman) αλλά και της θεωρίας της διαφοροποιούσας συναναστροφής
(Sutherland). Βλ. Lemert, E.M. (1972), Becker, H. (1963), Goffman, E. (1968), Sutherland, E.H. (1937),
Sutherland, E.H. & Cressey, D.R. (1978). Σε επίπεδο ερευνητικής εμπειρίας βλ. Gaes, G.G., & Camp., S.D.
(2009), Chen, M.K., & Shapiro J.M. (2007), Cullen, F.T., Jonson, C.L., & Nagin, D.S. (2011), Loeffler, C.E. (2013),
Listwan, S.J., Sullivan, C.J., Agnew R., Cullen, F.T., & Colvin, M. (2013), Boshier, R., & Johnson, D. (1974) και
Nagin, D.S., Cullen F.T., & Jonson, C.L. (2009).
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τσιγγάνας και της αποφυλακισμένης… η ρετσινιά….. Τι θα πω αν μάθουν ότι έχω κάνει
φυλακή δεν θα μου δώσουν δουλειά θα φοβούνται και άρα εγώ τι θα κάνω για να ζήσω;»).
Στην περίπτωση 2 συνεντευξιαζόμενων η υποτροπή παρουσιάστηκε ως απόρροια
προσωπικής επιλογής. Χαρακτηριστικά αναφέρουν:
1. «Εγώ που ήμουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη φυλακή, εγώ επέλεγα την
παραβατική συμπεριφορά. Ήταν επιλογή μου...»
2. «Γιατί όταν επιλέγεις και βλέπεις ότι μάλλον αυτό σε πάει φυλακή….»
Στην περίπτωση 3 συνεντευξιαζόμενων έγινε αναφορά στην ανωριμότητα ως παράγοντα
που συνέβαλε στην υποτροπή τους. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν στην «ανωριμότητα»,
στο «μυαλό» και στην ανάγκη να «πληρώσεις για να μάθεις» («Γιατί, όταν επιλέγεις και
βλέπεις ότι μάλλον αυτό σε πάει φυλακή. Δεν αξίζει και πας και το κάνεις, ε ναι, είσαι
ανώριμος», « Πληρώνεις, στη ζωή πληρώνεις για να μάθεις»).
Παράλληλα, 2 συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν στην «κακή ψυχολογία» η οποία
πυροδότησε την εκ νέου εμπλοκή σε αξιόποινες πράξεις. Ενδεικτικά αναφέρουν: «Αν
ήμουνα καλά ψυχολογικά δεν υπήρχε περίπτωση να το κάμω, αλλά ήμουνα διαλυμένος
εκείνη την περίοδο». Επιπρόσθετα, 1 συνεντευξιαζόμενος μας επεσήμανε το ρόλο του
στιγματισμού στην εκ νέου επαφή του με το ποινικό σύστημα λόγω της προηγούμενης
εμπλοκής του στην παραβατικότητα σε συνάρτηση με τις φιλικές του συναναστροφές, 1
συνεντευξιαζόμενος αναφέρθηκε στο ρόλο των φιλικών συναναστροφών, 1
συνεντευξιαζόμενος στο ρόλο του γάμου και 1 συνεντευξιαζόμενος στο ρόλο του οξύθυμου
χαρακτήρα του. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Άμα κάνεις παρέα με κάποιον, άντε να
πείσεις μετά ότι δεν είσαι μπλεγμένος», «Και όλες μου οι παρέες ήταν άτομα που πίνανε
χασίς. Μου λέγανε, πάρε και για μένα, και έπαιρνα ένα κιλό, το μοίραζα σε τρεις –
τέσσερις. Σιγά – σιγά το ένα κιλό έγινε δύο, δέκα, εκατό ... τόνοι», «Ο γάμος, ενώ στην αρχή
έπαιξε κάποιο ρόλο (ενν. για τη μη εμπλοκή στο έγκλημα), τελικά ήταν αυτός ο ρόλος που
τελικά έμπλεξα ξανά, που κύλισα πάλι», «δε σήκωνα μύγα στο σπαθί μου (…) Αλλά όταν με
πείραζες τρελαινόμουνα, όταν δεν με πείραζες δεν τρελαινόμουνα»129.
Τέλος, σε 1 περίπτωση η παραβατική συμπεριφορά και κατ’ επέκταση και η υποτροπή
γίνεται αντιληπτή ως τρόπος ζωής και σε 1 περίπτωση γίνεται αντιληπτή ως εξάρτηση. Οι 2
συνεντευξιαζόμενοι σχολίασαν: «Επειδή δεν προσπαθούν να βγουν από τις παρανομίες (…)
Είναι πιο εύκολο να ζεις έτσι, είναι σαφές», «Eξάρτηση δεν είναι μόνο η χρήση, είναι και η
παραβατική συμπεριφορά».

129

Το εν λόγω σχόλιο αναφέρεται στην πρώτη εμπλοκή του συνεντευξιαζόμενου στο ποινικό αδίκημα της
πρόκλησης σωματικής βλάβης αλλά και στην υποτροπή του.
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δ.12) Συμπεράσματα
Από την ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των αφηγήσεων των συνεντευξιαζόμενων
προέκυψαν τα εξής γενικά συμπεράσματα αναφορικά με το φαινόμενο της υποτροπής και
τους σχετιζόμενους με αυτό παράγοντες «διακινδύνευσης:
➢ Το δείγμα των υπότροπων συνεντευξιαζόμενων αποτελούνταν στην πλειονότητα
από άνδρες ηλικίας 40-60 ετών, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, άγαμους και
χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
➢ Ειδικά για το ρόλο του έγγαμου βίου προέκυψε ότι στην συντριπτική πλειονότητα
των περιπτώσεων οι υπότροποι του δείγματος ήταν είτε άγαμοι, είτε διαζευγμένοι
γεγονός που συνηγορεί στην απουσία ενός σημαντικού «προστατευτικού» από την
υποτροπή παράγοντα.
➢ Διερευνώντας του πιθανούς παράγοντες «διακινδύνευσης» για την υποτροπή οι
οποίοι εντοπίζονται κατά την περίοδο της ανηλικότητας αναδείχθηκε ο ρόλος της
οικογένειας και ειδικότερα η διασπασμένη οικογενειακή δομή, η «κακή» ποιοτικά
σχέση και ο αδύναμος ή ανύπαρκτος δεσμός μεταξύ γονέα και τέκνου, η ελλιπής
γονεϊκή επιτήρηση, το χαμηλό κοινωνικοικονομικό status της οικογένειας
καταγωγής, οι δυσαρμονικές γονεϊκές σχέσεις, η ενδοοικογενειακή βία καθώς και η
γονεϊκή παρεκκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά.
➢ Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε ήταν η σχολική αποτυχία, η έλλειψη
ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς στόχους και η διακοπή της φοίτησης στο
σχολείο ως κοινή συνισταμένη των αφηγήσεων των συμμετεχόντων.
➢ Ένα ακόμα στοιχείο που αναδύθηκε από τις αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων
ήταν αυτό του ρόλου των παρεκκλινουσών φιλικών συναναστροφών τόσο κατά την
ανηλικότητα όσο και κατά την ενήλικη ζωή αλλά και των δικτύων γνωριμιών με
άλλα άτομα ενταγμένα στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και την παραβατικότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι ανέφεραν ότι οι φιλικές τους συναναστροφές κατά την
ανηλικότητα περιελάμβαναν χρήστες ναρκωτικών ουσιών δήλωσαν ότι
ενεπλάκησαν και οι ίδιοι κάποια στιγμή είτε κατά την ανηλικότητα είτε αργότερα
κατά την ενήλικη ζωή στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και την τοξικοεξάρτηση.
➢ Καταγράφηκε η εμπλοκή στην παραβατικότητα και στη χρήση ναρκωτικών ουσιών
κατά την ανηλικότητα ως ένα συχνά αναδυόμενο από τις αφηγήσεις των
συνεντευξιαζόμενων στοιχείο, γεγονός το οποίο συνηγορεί στην άποψη ότι
παρατηρείται μια «συνέχεια» στην αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά σε
βάθος χρόνου. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος της πρώιμης εμπλοκής στην
παραβατικότητα και την παρέκκλιση καθώς και η πρώιμη επαφή με το σύστημα
απονομής ποινικής δικαιοσύνης ως παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα της
υποτροπής.
➢ Παράλληλα ο παράγοντας της εργασίας κατά την ανηλικότητα φαίνεται να
συνδυάζεται με τη σχολική αποτυχία και τη διακοπή της φοίτησης στο σχολείο.
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➢ Τέλος, αναδεικνύεται ο ρόλος της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και της
τοξικοεξάρτησης τόσο στην εμπλοκή στην παραβατικότητα όσο και στο φαινόμενο
της υποτροπής καθώς πρόκειται για μια αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση μακράς
διάρκειας με μακροπρόθεσμες και δύσκολα αναστρέψιμες συνέπειες για τη ζωή
του υπότροπου ατόμου.
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ε) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Η
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
ε.1) Εισαγωγικές επισημάνσεις
Εκτός από τους παράγοντες που προσλαμβάνονται ως επιβαρυντικοί για την εκ νέου
τέλεση αξιόποινων πράξεων από τους αποφυλακισμένους και τους δράστες αξιόποινων
πράξεων εν γένει (risk factors), το επιστημονικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί κατά τις
τελευταίες δεκαετίες στη διερεύνηση των αποκαλούμενων «προστατευτικών παραγόντων»
(protective factors). Oι παράγοντες που συνδέονται με την άμβλυνση της πιθανότητας της
υποτροπής απαντούν επίσης ως παράγοντες που σχετίζονται με την αποχή από το έγκλημα
(desistance factors) [Kazemian, 2015].
Πιο αναλυτικά, η συμβολή των εξεταζόμενων παραγόντων συνίσταται στην άμβλυνση ή
«απενεργοποίηση» της δράσης παραγόντων διακινδύνευσης / κινδύνου. Υπό αυτό το
πρίσμα, ως τέτοιοι παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν ως ιδιότητες, δεξιότητες,
καταστάσεις και μέτρα που «εξουδετερώνουν» τη λειτουργία των επιβαρυντικών, όπως
αναδύθηκαν μέσω των συνεντεύξεων με τους υπότροπους δράστες και παρουσιάστηκαν
στην προηγούμενη ενότητα της παρούσας εμπειρικής έρευνας. Ωστόσο, οι προστατευτικοί
παράγοντες δύνανται να οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα (την πρόληψη της υποτροπής),
δίχως να μεσολαβεί η αλληλεπίδρασή τους με παράγοντες κινδύνου (Losel & Farrington,
2012∙ Loeber et al., 2008∙ Lodewijks, De Ruiter & Doreleijers, 2010∙ Glowacz & Born, 2015).
Με άλλα λόγια, οι εξεταζόμενοι παράγοντες δεν αποκλείεται να σηματοδοτούν ως
αυτόνομα γεγονότα (χωρίς να αλληλεπιδρούν με τους παράγοντες κινδύνου) τη χαμηλή
πιθανότητα για την εκ νέου τέλεση αξιόποινων πράξεων από τους αποφυλακισμένους
(Καπαρδής et al., 2016: 1883 επ.). Η πιθανότητα της υποτροπής μειώνεται όσο αυξάνεται ο
αριθμός των προστατευτικών παραγόντων που αλληλεπιδρούν (Losel & Farrington, 2012∙
Glowacz & Born, 2015∙ Luthar, 2006∙ Masten & Obradovic, 2006).
Σε αυτό το σκηνικό έχουν διαμορφωθεί δομημένα εργαλεία – βασισμένα στα πορίσματα
εμπειρικών ερευνών (evidence-based tools) – που επιχειρούν τη συστηματοποίηση των
παραγόντων που συνδέονται με την πρόληψη της υποτροπής και την υποβοήθηση της
κοινωνικής επανένταξης των δραστών. Στα αποκαλούμενα «επανεντακτικά» εργαλεία
εντάσσεται αυτό που έχει διαμορφωθεί από τους ψυχολόγους Andrews & Bonta και
τιτλοφορείται ως «Ανταποκρισιμότητα σε Κινδύνους και Ανάγκες» (Risk-Need-Responsivity
Model), όπως επίσης το “Good Life Model” των Ward & Maruna (το μοντέλο «των καλών
βίων» ή του «ευ ζην»). Στο πρώτο συστηματοποιούνται βασικοί παράγοντες, που έχει
αναδειχθεί ότι “σηματοδοτούν” τον κίνδυνο υποτροπής (όπως λ.χ. το ιστορικό
152

ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

αντικοινωνικής συμπεριφοράς του δράστη, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που
συνδέονται με την εκδήλωση τέτοιας συμπεριφοράς, η επίδοσή του στην εκπαίδευση ή την
εργασία). Στον καθένα από αυτούς αντιστοιχούν οι υποδεικνυόμενες ανάγκες του δράστη
με γνώμονα την εξουδετέρωση ή τη μείωση του κινδύνου της υποτροπής (όπως λ.χ. η
καλλιέργεια της δεξιότητας να διαχειρίζεται κανείς το συναίσθημα του θυμού και η
βελτίωση της επίδοσης στην εργασία). Με βάση το δεύτερο (Good Life Model), η κοινωνική
επανένταξη συνιστά δικαίωμα των δραστών, στους οποίους και εναπόκειται να
αποφασίσουν εάν θα θελήσουν να το ασκήσουν. 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
(Γιαννούλης, 2017: 209-222).
Στο πλαίσιο της παρούσας εμπειρικής έρευνας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν – μεταξύ
άλλων – να υποδείξουν τους παράγοντες που συνδέονται με την πρόληψη της υποτροπής
των αποφυλακισμένων και κατ’ επέκταση ευνοούν την κοινωνική τους επανένταξη. Αξίζει
να επισημανθεί εξ αρχής ότι οι προβαλλόμενοι προστατευτικοί παράγοντες – σύμφωνα με
τις αντιλήψεις και την εμπειρία των συμμετεχόντων – αναφέρονται τόσο στη φάση της
κράτησης (της έκτισης της ποινής) όσο και στο μετασωφρονιστικό στάδιο. Κατ’ αυτό τον
τρόπο, αναδεικνύεται η σημασία μιας πάγιας θεωρητικής θέσης και κατεύθυνσης για την
σωφρονιστική πολιτική: η κοινωνική επανένταξη (με τη μορφή της ειδικής πρόληψης)
οφείλει να ιδωθεί ως βασική στόχευση της στερητικής της ελευθερίας ποινής
(Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 1997: 105), η δε προετοιμασία για την κοινωνική
επανένταξη των αποφυλακισμένων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός των φυλακών από
την πρώτη στιγμή που ένας δράστης τίθεται σε συνθήκες εγκλεισμού (Πανούσης, 2012: 677
επ.)130. Κατά τα λοιπά, οι αναδυόμενοι παράγοντες μέσα από το λόγο των συμμετεχόντων
αναφέρονται τόσο σε «περιστατικά ζωής» όσο και σε γνωστικές διεργασίες του δράστη.
ε.2) Η εύρεση κατοικίας και η κάλυψη των πάγιων εξόδων
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων υπέδειξε ως βασικό παράγοντα για την πρόληψη της
υποτροπής την κάλυψη βασικών αναγκών των αποφυλακισμένων κατά το πρώτο διάστημα
της απόλυσής τους από το κατάστημα κράτησης. Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι τελευταίες
συνίστανται στην εύρεση οικίας και στην κάλυψη των σχετικών εξόδων131. Σε αυτό το
πλαίσιο, αναδεικνύεται η σημασία της ύπαρξης ενός ισχυρού οικογενειακού ή/και φιλικού
πεδίου υποστήριξης, το οποίο και θα αναλάβει τα σχετικά έξοδα για λογαριασμό του
130

Σύμφωνα με το σχέδιο του Νέου Σωφρονιστικού Κώδικα, 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». Επίσης, εκεί προβλέπεται ότι η κράτηση των
εγκλείστων οφείλει να «οργανώνεται έτσι ώστε να διευκολύνει την επανένταξή τους στην ελεύθερη
κοινωνία».
131

Η σημασία της εύρεσης στέγης για την επιτυχή κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων έχει
τονισθεί στην εμπειρική έρευνα των Graffam et al. (2004: 147 επ.).
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αποφυλακισμένου132. Όπως επισημάνθηκε από αλλοδαπό αποφυλακισμένο: «Είναι πολύ
δύσκολο κάποιος να επανενταχθεί. Ξέρεις ποιος μπορεί μόνο να το κάνει; Αυτός που έχει
μάνα, πατέρα, αδερφή κτλ. Αν δεν έχεις κανέναν, όπως εγώ, κάτι με σπρώχνει από πίσω να
κάνω κάτι, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Προχτές δεν είχα να φάω και πάω σε ένα φούρνο, που
είναι κοντά, και ζήτησα πέντε αυγά και ένα ψωμί, και μου είπε όχι. Πάω στην Ομόνοια, και
ζήτησα ένα ποτήρι νερό και μου είπαν μόνο σε μπουκάλι. Πώς να μην κάνω καμία βλακεία
(ενν. αξιόποινη πράξη), δεν έχω κανέναν να με βοηθήσει». Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται
ως αναγκαία η οικονομική υποστήριξη του αποφυλακισμένου από κρατικούς ή άλλους
φορείς για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να προβούν στην αναζήτηση εργασίας και
γενικότερα να αναδιοργανώσουν τη ζωή τους133:
•

... θα έπρεπε να υπάρχει ένα επίδομα για το πρώτο διάστημα, μέχρι να βρεις
δουλειά, ένα μικρό ποσό. Ξέρω παιδιά που θέλουν να ξαναμπούν στη φυλακή.
Μέσα στη φυλακή, το έχω συναντήσει αυτό. Τη στιγμή που ανοίγει η πόρτα, και δεν
έχεις κάπου να μείνεις, σκέψου το, είναι τρομαχτικό. Τουλάχιστον για κάποια
άτομα, πρέπει να υπάρχει μια φροντίδα,

•

[…] πόσο είσαι έτοιμος να πας για δουλειά, όταν βγαίνεις από ένα τέτοιο
περιβάλλον (ενν. από τη φυλακή); Εγώ όταν βγήκα από αυτό το περιβάλλον, την
πρώτη μέρα ήμουν τελείως αλλού, την πρώτη εβδομάδα έβλεπα τα αυτοκίνητα
τεράστια, μεγάλους τους δρόμους ... όλα ήταν τεράστια. Μια βουή ... μια φασαρία,
έβλεπες τους ανθρώπους να περπατάνε και ήσουν έντρομος. Έμπαινες μέσα στο
σπίτι σου και έλεγες «ωραία, τώρα ηρέμησα». Οι πρώτες μέρες ήταν έτσι και σιγά –
σιγά άρχισες να συνηθίζεις. Η δουλειά θέλει πρόγραμμα, θέλει να ξυπνήσεις το
πρωί, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχεις μάθει στο πρόγραμμα της φυλακής.

•

Είχα γνωρίσει έναν [...], που δούλευε με πλαστά [...] με ρώτησε τι θέλω να κάνω
τώρα. Του ζήτησα λεφτά να πάω σε ένα ξενοδοχείο να κοιμηθώ [...]. Ξύπνησα μετά
από πολλές ώρες [...] του είπα «πάμε να αρχίσουμε να δουλέψουμε [...]». Βγάλαμε
λεφτά. Μέσα σε ένα μήνα βγάλαμε 45 χιλιάρικα [...] δεν ήξερα να κάνω κάτι άλλο
[...]. Εδώ χρωστάω ενοίκια, ΔΕΗ και νερό, το νερό το άνοιξα παράνομα, γιατί μου το
κόψανε. Και δεν ξέρω τι να κάνω [...],

132

Η οικογένεια διαδραματίζει πολυσήμαντο ρόλο στην ισχυροποίηση των κοινωνικών δεσμών του δράστη,
ώστε να οδηγηθεί στον τερματισμό της εγκληματικής του πορείας (Sampson & Laub, 1993, 2001).
133

Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται στους ωφελούμενους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ συγκαταλέγεται η
βραχύχρονη φιλοξενία σε ξενοδοχείο ή στον ξενώνα του ΝΠΙΔ, η επιδότηση ενοικίου και η δωρεάν παροχή
εισιτηρίων και γευμάτων (Μηλιώνη, 2018: 126). Υπηρεσίες μετασωφρονιστικής μέριμνας παρέχονται επίσης
από άλλους κρατικούς και μη κρατικούς οργανισμούς, όπως λ.χ. Εταιρείες Προστασίας Αποφυλακιζομένων, ο
ΟΑΕΔ και οι Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης ανά περιφερειακή ενότητα (Κουλούρης, 2017: 37-38). Στους
εν λόγω φορείς εντάσσεται ακόμη ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ», ο οποίος
αποτελεί φιλανθρωπικό σωματείο με στόχο την αρωγή απόρων κρατουμένων και αποφυλακισμένων. Μεταξύ
άλλων, μεριμνά για την κάλυψη των βασικών αναγκών των τελευταίων παρέχοντας λ.χ. τρόφιμα, ενδύματα,
πληρωμή ενοικίων και λογαριασμών (Παπασαραντόπουλος, 2018: 159-160).
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•

Όταν μου είπαν στο εφετείο ότι θα βγω, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό
που θα πάω και τι θα κάνω, που θα μείνω [...]. Ήθελα να πάω κάπου, που δεν ήξερα
τίποτα και δεν με ήξερε κανένας [...]. Αγχώθηκα πάρα πολύ, αισθανόμουν ότι
πνίγομαι [...]. Στη δική μου περίπτωση, αν δεν είχα τη βοήθεια από τα συγκεκριμένα
άτομα, θα μπορούσα ξανά να κάνω το ίδιο [...]. Υπάρχουν κοπέλες που για αυτό το
λόγο γυρνάνε πίσω. Κάποιες λέγανε ευτυχώς που είμαι εδώ (ενν. στη φυλακή) μέσα
και έχω ένα φαγητό να φάω, παρά να είμαι συνέχεια στο κυνήγι [...]. Μετά το
ξενοδοχείο, το σπίτι μου ήταν στην ΕΠΑΝΟΔΟ, στους ξενώνες από τον Φεβρουάριο
μέχρι τον Σεπτέμβριο. Μας έδιναν και ένα ποσό για σούπερ μάρκετ. Τότε πήγα σε
δικό μου σπίτι. Αν δεν υπήρχε αυτή η φιλοξενία, δεν θα μπορούσα να κάνω σπίτι
μου. Ούτε στη δουλειά να πάω, ούτε λεφτά να βγάλω. Μάζεψα κάποια λεφτά και
μετά βρήκα το δικό μου σπίτι. Αν πιέζεσαι οικονομικά και ο άλλος είναι μαθημένος
να έχει πιο πολλά λεφτά και να ζει αλλιώς, θα πει «δεν έχω που να μείνω, δεν έχω
βοήθεια από κανέναν, η μόνη λύση είναι να ξαναμπλέξω»,

•

Αν δεν υπήρχαν κάποιες οργανώσεις, όπως ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ, να βοηθούν ... το ζήτημα
δεν είναι να βρεις μόνο το σπίτι (π.χ. μπορεί να σε φιλοξενήσει κάποιος φίλος), είναι
και οι λογαριασμοί, τα τρόφιμα, μετρητά, το ρεύμα, το τηλέφωνο, το νερό ... μετά
δεν υπάρχει κοινωνική ένταξη [...]. Ένα σοβαρό πρόγραμμα, θα μπορούσε να
καλύπτει κάποιους λογαριασμούς,

•

Η πολιτεία ... θα μπορούσε μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ να βοηθήσει τους
αποφυλακισμένους με ένα ποσό, για να μπορέσουν να επανενταχθούν. Να μην τους
αφήνεις ξεκάρφωτους, να μπορεί να καλύψει τα τσιγάρα, τον καφέ του,

•

Πρέπει να υπάρχει κάτι από την πρόνοια, μέχρι να βρεις δουλειά, έστω στην αρχή.
Μόνο όταν βγήκα πήρα 850 ευρώ από τον ΟΑΕΔ. Μετά, τι θα κάνεις; [...].

ε.3) Η ενημέρωση των κρατουμένων αναφορικά με τους φορείς μετασωφρονιστικής
μέριμνας
Στο ως άνω πλαίσιο, οι συμμετέχοντες υποδεικνύουν ως βασική την ενημέρωση των
κρατουμένων σχετικά με τις υφιστάμενους φορείς υποστήριξης των αποφυλακισμένων.
Έτσι, η γνώση σχετικά με τις υπηρεσίες που υποβοηθούν την κοινωνική επανένταξη
αναδεικνύεται σε έναν αυτοτελή και ουσιώδη παράγοντα για την πρόληψη της υποτροπής
των πρώην κρατουμένων134. Επιπλέον, υποδεικνύουν την περαιτέρω ενίσχυσή τους, ώστε
134

Κατά τα τελευταία χρόνια, συγκεκριμένοι υπάλληλοι σε κάθε κατάστημα κράτησης της χώρας έχουν
ορισθεί ως σύνδεσμοι ανάμεσα στα τελευταία και στην ΕΠΑΝΟΔΟ. Επίσης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα
υλοποιούνται επισκέψεις του προσωπικού του ΝΠΙΔ σε φυλακές με στόχο την ενημέρωση των εγκλείστων
αναφορικά με τις υφιστάμενες υπηρεσίες μετασωφρονιστικής μέριμνας (Μηλιώνη, 2018: 128-130). Η
ΕΠΑΝΟΔΟΣ έχει προβεί στην έκδοση ενός «Οδηγού Χρήσιμων Πληροφοριών μετά την αποφυλάκιση» (2017),
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να βελτιωθούν και να μεγιστοποιηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες μετασωφρονιστικής
μέριμνας135:
•

Δεν ήξερα για τα προγράμματα. Δεν με ενημέρωσε κανείς, ούτε στον Κορυδαλλό,
ούτε στο Δομοκό. Πιστεύω ότι θα είχα πάρει άλλο δρόμο (ενν. δεν θα είχα επιλέξει
να τελέσω αξιόποινες πράξεις κατόπιν της αποφυλάκισής μου), αλλά το έκανα για
την επιβίωση,

•

δεν ξέραμε για την ΕΠΑΝΟΔΟ και τις υπηρεσίες της, αν μπορούμε να
φιλοξενηθούμε. Δεν ξέραμε καν ότι όταν βγαίνουμε από τη φυλακή, μπορούμε να
πάρουμε το επίδομα. Δεν υπήρχε ενημέρωση [...]. Όταν πάνε να κάνουν μια
ενημέρωση στη φυλακή (ενν. σχετικά με τους φορείς της μετασωφρονιστικής
μέριμνας), φωνάζουν μόνο τα παιδιά που είναι στο σχολείο, δεν φωνάζουν όλους
τους κρατούμενους. Αλλά πρέπει να τους φωνάζεις όλους. Δώσε ελπίδα στον άλλον
[...]. Θέλω να πηγαίνω σε φυλακές, να μιλήσω στους κρατούμενους [...]. Στη φυλακή
θέλω να πάω και να βοηθήσω. Ενημέρωση κρατουμένων από κάποιον άλλον που
έχει κάνει φυλακή. Δίνεις στον άλλον ελπίδα, βλέπουν οι άλλοι ότι μπορείς να
αλλάξεις,

•

Υπάρχουν μεγάλοι οργανισμοί, μεγάλοι εφοπλιστές, αλλά δεν μπλέκονται με αυτά.
Κοιτάζουν αλλού με μεγαλύτερη επιφάνεια... αυτοί για τα μάτια του κόσμου κάνουν
δωρεές... αλλά δεν μπλέκονται με της φυλακής τα κάγκελα. Εκεί πρέπει να γίνει
μεγάλος στόχος, ώστε οι φυλακές, το Υπουργείο και όλοι οι εμπλεκόμενοι να δίνουν
βοήθεια στον ΟΝΗΣΙΜΟ ... Όλα τ’ άλλα είναι για να έχουμε να λέμε. Αν δεν υπάρχει
μια δεύτερη ΕΠΑΝΟΔΟΣ, μια τρίτη ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ένας δεύτερος ΟΝΗΣΙΜΟΣ, δεν
πρόκειται να βελτιωθεί αυτό το πράγμα και θα ’ναι πάντα στην αρχή του. Όσες
συνεντεύξεις και να παίρνετε, όσα και να αναδείξετε με αυτά που σας είπα [...],

ο οποίος περιλαμβάνει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε
απολυμένους από τα καταστήματα κράτησης. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-2017%CE%BD%CE%AD%CE%BF-2.pdf/107f4a4d-a300-45f8-8bfc-b08ff70b6a1b
135

Η αναγκαιότητα ενίσχυσης των φορέων υποστήριξης των αποφυλακισμένων έχει επισημανθεί από την
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2017: 8), στο πλαίσιο της διατύπωσης παρατηρήσεων
αναφορικά με το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδίου για το Σωφρονιστικό Σύστημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρατηγικός Σχεδιασμός 2018-2020): «Θα ήταν χρήσιμο το Σχέδιο
να περιλαμβάνει προβλέψεις ενίσχυσης ήδη υπαρχουσών δομών μετασωφρονιστικής μέριμνας, όπως είναι η
ΕΠΑΝΟΔΟΣ».

156

ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ε.4) Η επιτυχής ένταξη στην αγορά εργασίας – Η σημασία της εκπαίδευσης και της
επαγγελματικής κατάρτισης
Στο πεδίο της εξελικτικής εγκληματολογίας έχει διαπιστωθεί ο ευεργετικός ρόλος
ορισμένων «περιστατικών ζωής» σε ό,τι αφορά την αποχή από το έγκλημα. Σε αυτά
περιλαμβάνεται – μεταξύ άλλων – η επαγγελματική αποκατάσταση του δράστη (Kazemian,
2015: 299∙ Giordano, Cernkovich & Rudolph, 2002∙ Uggen, 2000∙ Sampson & Laub, 1993,
2003). Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα επισημαίνουν ως
εξαιρετικά σημαντική την απόκτηση μια σταθερής επαγγελματικής θέσης, που να επιτρέπει
στους αποφυλακισμένους να καλύψουν τις βιοποριστικές τους ανάγκες (Νικολόπουλος,
2006: 95 επ.)136. Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαία η υποστήριξη των πρώην κρατουμένων
στην αναζήτηση εργασίας μέσω της παροχής σχετικής συμβουλευτικής από επαγγελματίες
που απασχολούνται στους φορείς μετασωφρονιστικής μέριμνας137, όσο και η έμπρακτη
κοινωνική υποστήριξή τους. Και αυτό γιατί το κοινωνικό στίγμα που συνεπάγεται ο
ποινικός εγκλεισμός και κατ’ επέκταση η επιφυλακτικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται
οι πρώην κρατούμενοι από τους υποψήφιους εργοδότες λειτουργούν ως τροχοπέδη στην
επαγγελματική τους αποκατάσταση (Παπαμιχαήλ, 2018: 162-3) και κατ’ επέκταση ως
μηχανισμός κοινωνικού αποκλεισμού (Τσίγκανου, 2002):
•

... για μένα η κοινωνική επανένταξη σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα βγει έξω, το
πρώτο και το βασικότερο που πρέπει να του προσφέρεις είναι μια δουλειά. Όλα τ’
άλλα, μπορεί να τα βρει μετά μόνος του. Δηλαδή, δεν είμαι από τους ανθρώπους
που ζητάω από το σύστημα, που λέω ότι είμαι αδικημένος, που χρωστάει, που
πρέπει να μου δώσει. Δεν είμαι αυτής της λογικής. Δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα.
Αλλά, η πολιτεία όμως πρέπει τουλάχιστον για κάποιους ανθρώπους – που το
θέλουνε – να τους δώσει την ευκαιρία να μπορέσουν να δουλέψουν ουσιαστικά.
Πολλά παιδιά δεν έχουν αυτή την ευκαιρία. Και είναι ένα βασικό κομμάτι μόλις
βγαίνεις από τη φυλακή, για να μην μπεις πάλι μέσα [...],

•

Ο αποφυλακισμένος χρειάζεται μια εργασία, να μπορεί να επιβιώσει γιατί αλλιώς
θα πάει να κλέψει. Αυτό δεν το βλέπει το κράτος.

136

Μια καλή πρακτική σε ό,τι αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφυλακισμένων αποτελούν οι
«Νέοι Ορίζοντες». Πρόκειται για Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που καταπιάνεται με τον τομέα
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως επίσης στον τομέα δημιουργίας και
συντήρησης κήπων και εξωτερικών χώρων. Η σύστασή της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου
Δράσης της ΕΠΑΝΟΔΟΥ με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Φραγκιάς
& Καμμένου, 2018: 173 επ.∙ Παπαμιχαήλ, 2018: 161 επ.).
137

Εν ολίγοις, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων περιλαμβάνει
την εξοικείωσή τους με τη μελέτη σχετικών αγγελιών, τη σύνταξη και υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων,
την ανάπτυξη της δεξιότητας της αυτο-αξιολόγησης και γενικότερα τη διασύνδεσή τους με την αγορά
εργασίας (Πατρικάκου & Κουγιουμτζής, 2016: 180 επ.).
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•

Εγώ ήμουν τρία χρόνια εκεί μέσα [...]. Έβλεπα [...] να βγαίνουν και μετά από λίγο
καιρό (π.χ. ένα μήνα) να επιστρέφουν για νέες πράξεις που τέλεσαν. Αδικία δεν
είναι; Γιατί δεν έχουν δουλειά [...],

•

Το πιο σημαντικό (ενν. για έναν αποφυλακισμένο) είναι να έχει κάποια ειδικότητα
και να βρει σταθερή δουλειά. Από ’κει και πέρα, αν έχεις κάποιο σταθερό μεσαίο
εισόδημα, που θα σε βοηθήσει να ζήσεις με τα βασικά [...]. Αν δεν έχεις τίποτα στα
χέρια σου, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πηγαίνεις και κλέβεις και κάνεις ένα σωρό
πράγματα [...] έχω ακούσει για ανθρώπους που αποφυλακίζονται και ξαναγυρνάνε
στη φυλακή, μετά από δυο μήνες π.χ. είναι πολύ συνηθισμένο αυτό,

•

Τον πρώτο χρόνο μετά τη φυλακή, δεν δούλευα κανονικά. Έκανα μεροκάματα όπου
έβρισκα. Ντρεπόμουν να πάω στην εταιρία που ήμουν πριν, επειδή είχα μπει
φυλακή. Το ξέρανε [...]. Τελικά, πέρασε ο χρόνος και ξεχάστηκε το πράγμα. Δεν
θέλω να ανοίγω τη συζήτηση. Και όταν με ρωτάνε τι πρόβλημα είχες, λέω απλά και
γενικά «φασαρία, μεγάλη φασαρία» [...]. Εγώ π.χ. αν δεν είχα τη δουλειά μου, πόσο
θα άντεχα, αν δεν είχα λεφτά να πληρώσω το νοίκι, το ρεύμα... δεν θα έκανα πάλι
παρανομία;

•

Στη δουλειά δεν είχα κανένα πρόβλημα, γιατί στο κύκλωμα που πήγα και
εργαζόμουνα δεν μάθανε ποτέ (ενν. ότι εξέτισα ποινή) [...]. Το κράτησα σκόπιμα
κρυφό, γιατί στην Ελλάδα – είτε ο Θεός είτε ο έξω από ’δω – διώκεσαι. Επιδίωξα να
μην μαθευτεί. Πιστεύω τα κατάφερα. Είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας η
φυλακή στο να βρεις δουλειά,

•

… ένας άνθρωπος εργασία χρειάζεται, δηλαδή άμα βγει έξω και αρχίζει πάλι και
πουλάει ναρκωτικά ή κάνει απάτες και κομπίνες θα καταλήξει πάλι στη φυλακή. Αν
δεν του δοθεί το βήμα να κάνει, να μπορεί κάπου να πατήσει και να μπορεί να ’χει
ένα αποτέλεσμα, δεν θα το κάνει, πως θα ζήσει; Είναι θέμα επιβίωσης,

•

Πήγα σε μια δουλειά, είδαν το ποινικό μητρώο και μου είπαν ότι δεν μπορούν να με
πάρουν. Και λέω σε αυτόν «δεν έχω κλέψει, δεν έχω σκοτώσει, επειδή ήμουν
ορφανός, είχα μπλέξει με παρέες, δικό μου λάθος» [...]. Αυτή τη στιγμή, δεν με
στηρίζει κανένας. Έχω τον αδερφό μου που δουλεύει, μου λέει «έχεις κάνει
φυλακές, δεν μπορώ να σε βάλω στην εταιρία [...] άμα μάθουν στην εταιρεία ότι
έχεις κάνει φυλακή, τι θα πω, ότι είσαι φυλακόβιος;».

Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλει να λαμβάνεται – όπως επισημαίνεται από έναν συμμετέχοντα –
για όσους απολύονται από κατάστημα κράτησης και βρίσκονται σε μια τέτοια ηλικία, που
δεν τους επιτρέπει να εργαστούν:
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Είναι δύσκολο λόγω ηλικίας […] η ηλικία η δικιά μας δεν σου δίνει το δικαίωμα να
κάνεις και πολλές δουλειές […]. Εδώ δηλαδή το σύστημα δεν σε θέλει, σε διώχνει,
σε αποκρούει το σύστημα, δεν σε θέλει το σύστημα, πρέπει να είσαι φτωχός,
πεσμένο το κεφάλι και να σε καταδυναστεύουνε. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα,
δηλαδή τώρα εμένα κανονικά, με το βιογραφικό το οποίο έχω εγώ, είναι πολύ βαρύ
βιογραφικό έτσι, δεν είναι εύκολο βιογραφικό, εντάξει, έχω κάνει τόσα πράγματα
στη ζωή μου, και αυτά με ό,τι θέλουν να τους δώσω τα χαρτιά μου και το ένα και το
άλλο. Σου λέει πάλι ότι […] δεν επενδύουμε σε ηλικία αυτή και τα λοιπά το
προσωπικό, ούτε καν να σε δούνε, να κάνουν ένα interview μαζί σου.

Μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν επίσης οι αλλοδαποί δράστες. Σε αυτές τις
περιπτώσεις ζητούμενο αποτελεί η επαγγελματική τους ένταξη, ώστε να αποφευχθεί η
ένταξη ή/και παραμονή τους στην άτυπη οικονομία. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή
επιβαρύνεται εξαιρετικά στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η δικαστική ή διοικητική τους
απέλαση από το ελληνικό κράτος για το λόγο ότι έχουν αξιολογηθεί ως επικίνδυνοι για τη
δημόσια τάξη (Ανδρουλάκης, 2017):
•

δεν μπορεί να επανενταχθεί ένας αλλοδαπός που η οικογένειά του είναι χιλιόμετρα
και σε άλλη ήπειρο χωρίς να ’χει χαρτιά […] και δείχνοντάς του απλά την έξοδο της
φυλακής το πρώτο που θα κάνει θα είναι να ξαναγυρίσει μέσα για να γυρίσει στην
ασφάλεια του σίγουρου φαγητού […], αν δεν έχει δουλειά ένας άνθρωπος πως θα
τον επανεντάξεις;

•

εγώ πουθενά δεν θέλω να πάω, εγώ θέλω τώρα ένα δουλειά κανονικά να δουλεύω,
πρώτα από όλα γιατί έληξε τα χαρτιά μου άδεια παραμονής […] έχω μπλέξει δύο
φορές δεν θέλω να γίνει τρίτο, υπάρχει δουλειά τώρα χωρίς νόμο, δηλαδή μαύρα
λένε, μαύρα δουλειά, έρθει μπροστά μου πάλι δεν θα κάνω […].

Προκειμένου να υποβοηθηθεί η διαδικασία της επαγγελματικής αποκατάστασης των
αποφυλακισμένων, οι συμμετέχοντες επισημαίνουν την προετοιμασία των δραστών ήδη
από το στάδιο της έκτισης της ποινής: «Για μένα, θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα
προθαλάμου, δηλαδή βγαίνεις από τη φυλακή, να μπεις κάπου αλλού ... δεν είμαι ειδικός
να στο πω, αλλά από τη φυλακή κατευθείαν έξω... να μπορέσουν να μπουν σε μια σειρά.
Πριν βγουν έξω, να τους κάνουν κάποιες συνεντεύξεις, να δούνε πού είναι παραγωγικοί,
που μπορούνε να τους στείλουνε για δουλειά κτλ. Όχι “βγήκες έξω, άντε γεια και τα
λέμε!”». Για το λόγο αυτό, η εργασία και τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης
που παρέχονται στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος είναι αναγκαίο να
συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας, να προετοιμάζουν τους κρατούμενους για την
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επιτυχή ένταξη σε αυτή και να μην προσλαμβάνονται ως ένα μέσο για τον ευεργετικό
υπολογισμό της ποινής, όπως ορίζεται στο άρ. 46 ΣΚ (Αρχιμανδρίτου, 2000: 432-433)138:
•

Εγώ ήμουνα κατά κάποιο τρόπο καθαριστής για ένα μήνα, παραιτήθηκα γιατί δεν το
άντεχα, τι να το κάνω, τι θα μου πρόσφερε στο βιογραφικό μου;

•

Κοροϊδεύουμε την κοινωνία εκεί μέσα, μεροκάματο για να πληρώσουμε την ποινή
μας. Η εργασία θα πρέπει να είναι ουσιαστική, να είναι ουσιαστικό το μεροκάματο,
να το καταλάβει ο άλλος, να μάθει κάτι,

•

Όταν πετάς τον άλλον έξω στο δρόμο με επίδομα 500 ευρώ για δύο μήνες, τι
περιμένεις να κάνει; Αφού δεν έχει μάθει να δουλεύει ποτέ του [...]. Τον
κρατούμενο, όταν τον έχεις μέσα και δεν τον απασχολείς κάπου μέσα στη φυλακή,
για ψυχοθεραπεία, να κάνει κάτι, να φτιάχνει κάτι [...],

Στο ίδιο πλαίσιο, οι συμμετέχοντες τονίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης των εγκλείστων.
Οι δράσεις αυτές εγγυώνται την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους αλλοδαπούς,
ενίοτε την εισαγωγή των κρατουμένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης την
απόκτηση δεξιοτήτων εν γένει (Δαμιανός, 2011: 249 επ.)139:
•

Όσο περνούσε ο καιρός, βγάλανε ανακοίνωση για το σχολείο και έκανα και εγώ
αίτηση. Ξεκίνησε το σχολείο και με φωνάξανε εμένα, ούτε καταλάβαινα τι μου
λέγανε, και μου είπαν ότι δεν μπορώ να μπω επειδή δεν ήξερα ελληνικά. Πήγα στην
ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό, και μετά από ένα τρίμηνο με πήρανε τελικά
στο Δημοτικό. Επέμεινα. Από το να κάθομαι μέσα στην πτέρυγα και να μην κάνω
κάτι, ήθελα πάω εκεί, να μην είμαι συνέχεια με το μυαλό μου. Ήθελα πάρα πολύ να
πάω και τα κατάφερα. Αυτό άλλαξε πάρα πολύ την καθημερινότητά μου. Ήμουν πιο

138

Σύμφωνα με το άρ. 41 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα: «Στα καταστήματα κράτησης κάθε κατηγορίας
μπορεί να οργανώνονται αγροτικές ή βιοτεχνικές μονάδες εργασίας, κατά το δυνατόν ανάλογες με εκείνες
που υπάρχουν έξω από αυτά και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς».
139

Το Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ), ως
συνέχεια του Σχολείου που λειτουργούσε από τη δεκαετία του ’60 στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων
Κορυδαλλού, αποτελεί την παλαιότερη εκπαιδευτική δομή του ελληνικού συστήματος έκτισης των ποινών.
Ακολούθησε η σύσταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε έτερα καταστήματα κράτησης. Σήμερα, σε
πανελλαδικό επίπεδο λειτουργούν έντεκα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, δύο Γυμνάσια τυπικής εκπαίδευσης,
ένα Λύκειο, έξι Δημοτικά Σχολεία και ορισμένα ΙΕΚ. Οι εκπαιδευόμενοι ανέρχονται περίπου στους χίλιους στο
σύνολο περίπου δέκα χιλιάδων κρατουμένων. Οι 180 εξ αυτών είναι μαθητές των σχολείων που λειτουργούν
εντός του ΕΚΝΝΑ. Τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα συνεπάγονται ότι το 10% των εγκλείστων στα
καταστήματα κράτησης φοιτά σε εκπαιδευτικές δομές. Σε ό,τι αφορά ειδικά το ΕΚΚΝΑ, το ποσοστό των
μαθητών προσεγγίζει το 80% των κρατουμένων (Αρμένης, 2018). Η πρόσβαση των κρατουμένων στην
εκπαίδευση αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα αυτών, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους πολίτες (άρ. 16 του
ελληνικού Συντάγματος). Επιπρόσθετα, η ιστορία των σχολικών μονάδων εντός των καταστημάτων κράτησης
είναι άμεσα συνυφασμένη με τη στόχευση της επανακοινωνικοποίησης των αποφυλακισμένων (Πιτσελά,
1999: 647 επ.∙ Θεμελή, 2018: 1020-1022).
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ήρεμη, άλλαξα και εγώ [...]. Ασχολιόμουν μόνο με το σχολείο εκεί μέσα. Έκανα ένα
χρόνο το Δημοτικό, έμαθα τη γλώσσα,
•

κατάλαβα ότι θα περάσω αρκετό χρόνο ακόμα στη φυλακή, και αποφάσισα να τον
εκμεταλλευτώ όσο καλύτερα γίνεται […]. Θα μπορούσα, όπως οι περισσότεροι
έκανα, να κάθομαι όλη τη μέρα στο κελί και μετά να βγαίνω και να παραπονιέμαι
ότι όλα είναι χάλια (τίποτα άλλο δεν έκαναν). Εγώ αποφάσισα να κάνω ό,τι
περισσότερο μπορώ. Μετά από κάτι λίγους μήνες, φτιάχτηκε η μουσική ομάδα, είχα
το σχολείο, μετά άρχισα και το σκάκι, γυμναστική. Με το ένα και άλλο, περνούσαν
πολύ γρήγορα οι μέρες. Είχα ένα γεμάτο πρόγραμμα [...] το καλοκαίρι δούλευα σαν
καθαριστής. Ακόμα και όταν είχα το σχολείο, ξυπνούσα έξι το πρωί να πάω να
καθαρίσω και μετά πήγαινα στο σχολείο και το βράδυ το ίδιο [...]. Έβαλα στόχο να
περάσω στο πανεπιστήμιο μετά από την αναβολή της δίκης. Διάβαζα μέσα στη
φυλακή [...]. Και μόνο που όταν βγήκα, αμέσως ήμουν φοιτητής, πολύ με βοήθησε
αυτό. Δεν ήμουν στο πουθενά, ήμουν φοιτητής. Είχα αμέσως μια κατεύθυνση προς
τα που θα πάω. Όταν ο άλλος βγαίνει και δεν έχει τίποτα [...] τι θα κάνει [...].

Καταληκτικά, μόλις που χρειάζεται να αναφερθεί ότι η επαγγελματική αποκατάσταση των
αποφυλακισμένων δεν μπορεί να ιδωθεί ως ένα διακριτό θέμα από την ανεργία, τις
χαμηλές αποδοχές και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας και
αφορούν το σύνολο του ενεργού πληθυσμού. Όπως επισημαίνεται από συμμετέχοντα στην
παρούσα εμπειρική έρευνα: «… οι δουλειές που υπάρχουν σήμερα είναι σε σουβλατζίδικα
και σε καφετέριες. Τι δουλειά τώρα να κάνεις εκεί. Λέω για μια δουλειά η οποία θα σου
αποδώσει κάτι και θα καλύψει κάποιες από τις ανάγκες σου. Όχι να πας κάπου και να πεις
ότι απλά εργάζομαι. Και να χαλάω δέκα ευρώ την ημέρα στη διαδρομή. Γιατί και εκεί έχεις
τα προσωπικά σου έξοδα». Είναι επίσης χαρακτηριστική η ακόλουθη επισήμανση της
Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2017: 8): «Η ΕΕΔΑ, αναλογιζόμενη
ιδίως τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας στην αγορά
εργασίας και του υψηλού δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα, παρατηρεί, ότι η επαγγελματική
επανένταξη των κρατουμένων χρήζει ειδικής μέριμνας προκειμένου να μην μετατρέπεται
σε ένα θεωρητικό στόχο». Επομένως, η ουσιαστική επίλυση του ζητήματος προϋποθέτει
αφενός ευρύτερα μέτρα στο πεδίο της οικονομικής και εργασιακής πολιτικής με άμεσο
στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας, αφετέρου την ενεργοποίηση μέτρων στο πεδίο της
κοινωνικής πολιτικής με βασικό γνώμονα την επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης προς τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και την κοινωνική δικαιοσύνη ευρύτερα (Κουράκης, 2017).
ε.5) Η αλλαγή γενικότερων αντιλήψεων και ο ρόλος της ηλικίας του αποφυλακισμένου:
Η φυλάκιση ως «επαγγελματικός» κίνδυνος
Η ένταξη των αποφυλακισμένων στην αγορά εργασίας (και η οικονομική αυτοδυναμία που
αυτή συνεπάγεται) δεν είναι σε θέση να συμβάλλει στην επιτυχημένη κοινωνική
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επανένταξη αυτών, εάν οι τελευταίοι δεν προβούν στη μεταβολή του τρόπου σκέψης τους
και τη γενικότερη στάση ζωής. Η παρατήρηση αυτή των συμμετεχόντων συμπλέει με τη
διεθνή ερευνητική εμπειρία, όπου το προσωπικό κίνητρο ενός δράστη προκειμένου να
επέλθει η κοινωνική του επανένταξη καθίσταται κομβικής σημασίας προστατευτικός
παράγοντας σε ό,τι αφορά την πρόληψη της υποτροπής του (Davis et al., 2012). Επίσης,
παρέχει εμπειρική στήριξη στα πορίσματα προγενέστερων εμπειρικών ερευνών, που
υποδεικνύουν ότι η εύρεση εργασίας δεν συνιστά – σε κάθε περίπτωση – έναν παράγοντα
που σχετίζεται με την αποχή από την τέλεση εγκληματικών ενεργειών, αλλά ένα απότοκο
της προσωπικής απόφασης του δράστη να απόσχει από το έγκλημα (Kazemian, 2015: 299∙
Skardhamar & Savolainen, 2014). Περαιτέρω, τα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν ότι η
αποχή από το έγκλημα συνιστά το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων, που
αφορούν τόσο γνωστικές διεργασίες του δράστη όσο και «περιστατικά ζωής» (Giordano et
al., 2002):
•

Πρέπει να έχεις βοήθεια από τη βοήθεια, αλλιώς δεν γίνεται να παλεύεις μόνος
σου. Θέλει και προσπάθεια βέβαια. Όποιος δεν θέλει να αλλάξει, δεν θα αλλάξει.
Αλλά αυτός που το έχει αποφασίσει, θα αλλάξει. Οπότε, θέλει προσωπική βούληση
και μετά βοήθεια,

•

Γίνεται βίωμα […]. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που μπαίνουν στη φυλακή γιατί
τους αρέσει […] όσο και να κάτσω, λέει, δεν με νοιάζει θα φύγω κάποια στιγμή, και
άμα χρειαστεί λέει θα το ξανακάνω.

Η μεταμέλεια απέναντι στην αξιόποινη πράξη και η διάθεση για κοινωνική προσφορά
συγκαταλέγονται σε πτυχές του εσωτερικού κόσμου των δραστών, που συνδέονται – όπως
επισημάνθηκε από έναν συνεντευξιαζόμενο – με την πρόληψη της υποτροπής. Σε αυτό το
πλαίσιο, επισημαίνεται ότι ορισμένοι δράστες (ιδίως όσοι εμπλέκονται σε εγκληματικά
δίκτυα με στόχο λ.χ. την τέλεση κλοπών και την εμπορία ναρκωτικών) αντιλαμβάνονται την
παραβίαση της νομοθεσίας ως μέσο για την απόκτηση εύκολου και άκοπου οικονομικού
κέρδους. Το έγκλημα αναδύεται ότι αποτελεί για τους συγκεκριμένους δράστες μια
ορθολογική επιλογή. Τα κέρδη εξασφαλίζουν έναν πολυτελή τρόπο ζωής, ο οποίος δεν
είναι εφικτό να επιτευχθεί με νόμιμα μέσα. Την ίδια στιγμή αποτελούν ένα μέσο
απόκτησης δύναμης και εξουσίας σε ένα συγκεκριμένο κύκλο προσώπων, τα οποία
συνιστούν τις εγκληματικές ομάδες. Η συγκεκριμένη κατηγορία δραστών αντιμετωπίζει τη
φυλάκιση ως έναν απτό κίνδυνο της “επαγγελματικής” τους δράσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο
λόγος των κρατουμένων παραπέμπει τόσο στη θεωρία της ορθολογικής επιλογής, τις
θεωρίες της ανομίας και της έντασης, καθώς και τα όσα είχε επισημάνει ο Sutherland
(1937) στο έργο «Ο επαγγελματίας κλέφτης» (Σπινέλλη, 2014):
•

Εδώ έρχονται τα λεφτά. Αν είσαι μαθημένος στα μπικικίνια τα πολλά, θα γυρίσεις
στο έγκλημα. Δηλαδή όταν πουλάς ναρκωτικά και βγάζεις χίλια ευρώ την βδομάδα,
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πάλι στην παραβατικότητα θα πέσεις. Στις σοβαρές κατηγορίες (π.χ. ναρκωτικά /
μαστροπεία), είναι πολλά τα λεφτά [...]. Έλεγε ένας φίλος μου, αν θες να τιμωρήσεις
κάποιον, πάρτον από το μηδέν, και μόλις τον ανεβάσεις, δώσ’ του μια κλωτσιά να
πάει κατευθείαν κάτω. Του έχεις κάνει τη χειρότερη τιμωρία. Δεν μπορεί να κάνει ο
άλλος την επιστροφή πίσω. Θα προτιμήσει για να κρατήσει το επίπεδο, που έχει
διαλέξει (έτρωγε τους αστακούς, έχει μερσεντές, έχει ένα επίπεδο). Δεν ξέρω η
συνείδησή του τί του λέει, που καταστρέφει κόσμο ή δημιουργεί προβλήματα. Τώρα
εσύ του ζητάς να τα σταματήσει αυτά και να ενταχθεί κοινωνικά, δηλαδή να πάει
υπάλληλος με 530 το μήνα – σιγά μην πάει για τόσα το μήνα. Δεν υπάρχει
περίπτωση! Ακόμα και αν υπάρχουν 2000 προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας
και να του τα δώσουν να δουλεύει. Νομίζω ότι είναι κατανοητό προς όλους. Έχω
ακούσει τέτοιες ιστορίες [...],
•

Εκείνη την εποχή [...] ένα κιλό μαύρο έκανε τρία εκατομμύρια δραχμές, ενώ τώρα το
παίρνεις χίλια ευρώ. Βάλτε πόσα λεφτά μπορείς να βγάλεις, πάρα πολλά τα λεφτά
[...]. Τους κινδύνους τους έχεις εξαλείψει, από τη στιγμή που έχεις κάποιους
ανθρώπους, τους πληρώνεις και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Εγώ είχα δικηγόρο [...]
και πριν πάρω μια δουλειά, καθόμασταν και μου έλεγε πώς να λειτουργήσω.
Υπήρχε πλάνο, πώς θα λειτουργήσω, τι πρέπει να κάνω (π.χ. αν θα πρέπει να βγάλω
εισιτήρια να φαίνεται ότι είμαι στην Κρήτη, ενώ θα γίνεται αυτό) [...]. Το δικό μου
σύστημα ήταν να βάζω μπροστά ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά και τους είχα
ξεκαθαρίσει ότι αν με δώσουν, δεν θα κερδίσουν τίποτε. Ενώ αν δεν μιλήσουν, θα
τους εξασφαλίσω δικηγόρο για όσο είναι στη φυλακή, λεφτά για να περάσουν στη
φυλακή, ένα μισθό κάθε μήνα στην οικογένειά τους [...]. Έτσι, έχεις οικονομικό
κέρδος και εξουσία. Είσαι κάποιος, μετράς. Κάνεις κουμάντο, είμαι εγώ ο αρχηγός
και δεν μου μιλάει και κανείς,

•

Για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν ανοίγεις το κομοδίνο σου για [...] χρόνια και
έχεις μέσα τίγκα τα εκατομμύρια, τι προβληματισμούς έχεις; Ο μόνος
προβληματισμός που έχεις, είναι αυτά τα εκατομμύρια να μην μειωθούνε. Αυτό σε
νοιάζει. Γιατί όσο τα έχεις αυτά, είσαι ισχυρός, έχεις δύναμη,

•

η φυλακή έχει και μια έννοια ιδρυματοποίησης που σε κάνει νωθρό... δεν ξέρω αν
με καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν το πολυ-ψάχνεις να πας να εργαστείς, να κουραστείς,
προτιμάς το εύκολο. Για να το νικήσεις αυτό ... ενστικτωδώς, βγαίνοντας ο
κατάδικος, στο εύκολο θα πάει, όχι στο δύσκολο. Δεν θα πάει να βρει που είναι οι
δομές κτλ. Αν θες να βρεις δουλειά, βρίσκεις. Θα πας να κουβαλάς τσουβάλια στην
αγορά, να κάνεις μεροκάματα. Το θέμα είναι κατά πόσο θέλει και ο κρατούμενος να
αποβάλει αυτή την έξη του εύκολου. Το εύκολο είναι συνήθως και παραβατικό. Με
το που βγαίνει ο κρατούμενος, στην πιάτσα θα κατέβει, ακόμα και όταν βγαίνει με
άδεια. Για να βρει κάτι να στανιάρει, να το γιορτάσει. Και όταν θα αποφυλακιστεί,
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είναι το θέμα τι δρόμο θέλει να τραβήξει. Για να επανενταχθείς, πρέπει να
τραβήξεις την ανηφόρα.
Προκειμένου να προληφθεί η υποτροπή για τη συγκεκριμένη κατηγορία δραστών, είναι
αναγκαίο να αναζητήσουν ένα εναλλακτικό μοντέλο ζωής και πάψουν να επιδιώκουν το
υψηλό οικονομικό κέρδος μέσα από παράνομες δράσεις. Σε αυτή τη διαδικασία σημαντικό
ρόλο φαίνεται πως διαδραματίζει η ηλικία του αποφυλακισμένου και, ειδικότερα, η ψυχική
φθορά που συνεπάγεται η συστηματική τέλεση αξιόποινων πράξεων και κατ’ επέκταση οι
συνεχείς εμπλοκές με την ποινική δικαιοσύνη. Οι περιπτώσεις αυτές αναδεικνύουν τα όσα
έχουν υποστηριχθεί σχετικά με την επίδραση της ηλικίας ενός «επίμονου δράστη» στην
εγκληματική του σταδιοδρομία (Farrington, 1986∙ Piquero et al., 2007: 2∙ Παπανικολάου,
2018: 370-371):
•

Ήμασταν πιο νέα παιδιά, πηγαίναμε στα μπουζούκια και η παρέα θέλαμε το
καλύτερο τραπέζι παντού, είχαμε το χρήμα. Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει το
χρήμα, την ησυχία μου θέλω. Έχω περάσει τόσα πολλά στη ζωή μου, έχω ζήσει με
τόση ένταση, τώρα λέω ότι δεν με νοιάζει, θέλω να είμαι καλά, να πάω σπίτι μου,
στη γυναίκα μου κτλ. Είμαι ευχαριστημένος με αυτά τα απλά τα πράγμα, δεν θέλω
ούτε να μου πεις για μπουζούκια, ούτε για τη Μύκονο. Αλλάζουν οι ανάγκες λόγω
της ηλικίας, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση πρέπει να έχει αλλάξει λόγω της
ηλικίας; Λόγω του ότι έχω ζήσει μια έντονη ζωή και τα έχω βαρεθεί; Ίσως παίζει και
αυτό το ρόλο του.

Επιπρόσθετα, η εξεταζόμενη κατηγορία δραστών προβάλλεται – σύμφωνα με έναν
συμμετέχοντα στην παρούσα εμπειρική έρευνα – ως περισσότερο πιθανό να επιλέξει την
αποχή από το έγκλημα, δεδομένου ότι τα παράνομα κέρδη που έχουν συγκεντρώσει από
την μακρόχρονη εγκληματική τους δράση, εξασφαλίζουν στους ίδιους μια αξιοπρεπή
διαβίωση κατόπιν της αποφυλάκισής τους:
•

Υπάρχει και άλλη περίπτωση, να είναι έξυπνος και να έχει δημιουργήσει μια
καβάτζα, ώστε να του επιτρέψει να κάνει μια άλλη δουλειά [...]. Καβάτζα από
προϊόντα του εγκλήματος [...]. Αλλιώς, θα πάει κατευθείαν πάλι (ενν. να συνεχίσει
την τέλεση αξιόποινων πράξεων).

ε.6) Οι συναναστροφές κατά την έκτιση της ποινής και κατόπιν της αποφυλάκισης
Η υποστήριξη των αποφυλακισμένων από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον
προβάλλεται από τους συμμετέχοντες ως ένας ουσιαστικός παράγοντας για την κοινωνική
επανένταξη των αποφυλακισμένων. Εντούτοις, επισημαίνουν ότι από το περιβάλλον των
τελευταίων θα πρέπει να απουσιάζουν άτομα, που συνεχίζουν να εμπλέκονται στο
έγκλημα και να αντιλαμβάνονται το τελευταίο ως μέσο επιβίωσης και απόκτησης
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οικονομικού κέρδους. Κάτι τέτοιο καθίσταται δυσχερές, δεδομένης της συνύπαρξης όλων
των δραστών στα καταστήματα κράτησης της χώρας (δεν υφίσταται διάκριση των
κρατουμένων με βάση το ποινικό αδίκημα που έχουν τελέσει) και των εγκληματογόνων
πτυχών της υποκουλτούρας της φυλακής (Αλοσκόφης, 2012). Για το λόγο αυτό,
υποδεικνύεται από τους συμμετέχοντες μια κατεύθυνση για την οργάνωση του
σωφρονιστικού συστήματος, παραπέμποντας στα διδάγματα της θεωρίας του Sutherland
(Χάιδου, 1996): ο διαχωρισμός των κρατουμένων με βάση το ποινικό αδίκημα που έχουν
τελέσει.
•

Υποτροπή στο έγκλημα είναι ότι μπαίνεις σε ένα χώρο μέσα, όπου είναι πάρα
πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι, με κοινά ενδιαφέροντα, θα μπεις μέσα για να
οργανώσεις τις δουλειές, μπίζνες, είτε εκεί μέσα ή όταν βγεις έξω. Δεν κάνει κάτι
άλλο η φυλακή. Συνεχίζεις την παραβατικότητά σου και μέσα από τις φυλακές και
έχεις και καλές γνωριμίες όταν βγεις έξω [...]. Ο εγκλεισμός βοηθάει στο να
εξελιχθεί κάποιος, ό,τι θέλεις, μπορείς να το βρεις εκεί μέσα. Μπορείς να πεις ότι
δεν θα κάνεις τίποτα, αλλά αυτό είναι σχετικό, γιατί μπορεί να θέλεις εσύ να
αγιάσεις, αλλά δεν θα σε αφήσουνε οι άλλοι να αγιάσεις. Για παράδειγμα, μπορείς
να ζητήσεις προστασία (σημ. να μην είσαι στα κοινά κελιά) και να πεις πάω εκεί και
αράζω. Αλλά, θα έχεις το στίγμα ότι είσαι ρουφιάνος, ότι, ότι... Και όταν
αναγκαστείς να πας στην πτέρυγα, δεν θα είναι εύκολα. Σιγά-σιγά, μπαίνεις σε μια
ομάδα (π.χ. λένε εμείς είμαστε Έλληνες). Μετά σου λένε «σήμερα θα γίνει φασαρία,
θα χτυπήσουμε τον τάδε», εσύ τι κάνεις; [...] Αν είσαι αμέτοχος, έχεις πρόβλημα.
Πρέπει να υπερασπιστείς την ομάδα. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Είσαι συνέχεια σε
φασαρίες, συνέχεια. Δεν μπορείς να πεις ότι «εγώ είμαι στο κελί μου». Άμα είσαι
μόνος σου, δεν έχεις και κανέναν να σε υποστηρίξει και κανείς δεν θα αντιδράσει αν
σου συμβεί κάτι [...],

•

Όλοι μιλάνε, ο ένας από τον άλλον μαθαίνει άλλα πράγματα και όταν θα βγει θα
κάνει και άλλα πράγματα, μεγαλύτερα, παράνομα εννοώ,

•

Καταρχήν, που τον είδατε τον σωφρονισμό; Όταν βγαίνεις έξω χειρότερος είσαι. Τι
θα ακούσεις μέσα εκεί; Πότε θα κλέψουμε το αυτοκίνητο, πώς θα ληστέψουμε τον
έναν, μα τι θα σου πει ο άλλος; Το κομπίνα θα κάνουμε; Πού θα βουτήξουμε. Μα
δεν λένε τίποτα άλλο. Μόνο αυτό, πώς θα φυτέψουμε εκεί πέρα εκατό στρέμματα
χασίσι, πως θα βάλουμε, πόσα δέντρα έχω εδώ πέρα, τι κόκα θα βάλουμε. Αυτή
είναι η δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι αυτή,

•

θα ξεχώριζα τους κρατούμενους. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει σωφρονιστικό
σύστημα εάν – είναι πολύ σημαντικό αυτό – οι κρατούμενοι δεν είναι ο καθένας με
το αδίκημα που ’χει κάνει. Δεν υπάρχουν αδικήματα ίδια.
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Σε αυτό το πλαίσιο, ο αποφυλακισμένος είναι αναγκαίο να επιλέξει την αποστασιοποίησή
του από το έγκλημα, να αναζητήσει νέες συναναστροφές και να επιδιώξει την ένταξή του
σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. Επιπρόσθετα, είναι αναγκαίο να υποστηρίξει με σθένος την
επιλογή του:
•

Κάποιοι έχουν μάθει έτσι να ζουν, έτσι είναι συνηθισμένοι, δεν θέλουν καθόλου να
αλλάξουν. Γιατί σε αυτό μετράνε οι παρέες, αν βρεις τους ίδιους που είχες πριν,
ξαναμπαίνεις [...]. Το παρελθόν έρχεται πολλές φορές μπροστά σου, αλλά έχει
σημασία το πώς θα αντιδράσεις,

•

Κάποια νέα παιδιά, εάν δεν διαβάζουν και δεν πηγαίνουν στο σχολείο, είναι πολύ
εύκολο να ξαναγυρίσουν στον ίδιο τρόπο ζωής. Επειδή θέλουν εύκολα λεφτά για να
κάνουν πάρτι, να δοκιμάζουν ναρκωτικά, το ένα και το άλλο. Οι ίδιες παρέες
σημαίνει οι ίδιες επιλογές [...],

•

Η ζωή μου ήταν άνετη, είχα στήριξη από πολλούς ανθρώπους. Το μόνο που άλλαξε,
ήταν ότι την ατζέντα με τα τηλέφωνα των ανθρώπων που γνώρισα μες στη φυλακή,
την έσκισα και την πέταξα κατευθείαν. Δεν ήθελα να έχω καμία σχέση και δεν θέλω,

•

Από τη στιγμή που αποφυλακίστηκα δεν έχω άλλη εμπλοκή με την αστυνομία.
Έκοψα και την παρέα με όλα τα παιδιά τα δικά μας [...]. Αν δεν είχα κόψει τις
παρέες αυτές, πάλι μέσα θα ήμουνα. Γιατί όταν ήρθα, αυτοί με βάλανε σε αυτή τη
σκέψη, για να πάω να κάνω αυτή τη δουλειά. Πολλά παιδιά μου λέγανε ότι με
περίμεναν να βρω έξω για να κάνω αυτή τη δουλειά. Αλλά εγώ είπα, δεν αξίζει,
επειδή ό,τι έκανα δεν ήταν κάτι καλό, όλο αυτό μου έκανε κακό. Δεν έχει να
συνεχίζω να κάνω κάτι, αφού δεν μου κάνει καλό,

•

Εγώ ήμουν τρία χρόνια εκεί μέσα, έβλεπα κρατούμενες να βγαίνουν και μετά από
λίγο καιρό (π.χ. ένα μήνα) να επιστρέφουν, για νέες πράξεις που τέλεσαν [...]. Μέσα
στη φυλακή, μου είπε μια κρατούμενη «όταν βγω έξω, θα κάνω τα ίδια, δεν
πρόκειται να πάω να δουλέψω» [...] όταν μάθανε ότι δουλεύω [...] αρχίσανε να με
κοροϊδεύουνε οι συγκρατούμενες. Μου λέγανε «εσύ μπήκες μέσα στη φυλακή, σε
φόβισε η φυλακή και βγήκες έξω για να καθαρίζεις». Με βάση τη δική τους άποψη,
θα έπρεπε να πουλάω ναρκωτικά, να πάω να κλέβω ή κάτι τέτοιο.

Όπως έχει αναδειχθεί από τον αείμνηστο Καθηγητή Εγκληματολογίας Ηλία Δασκαλάκη
(1981: 33-34), η επανακοινωνικοποίηση αναφέρεται – μεταξύ άλλων – στην «εγκαθίδρυση
ενός πλέγματος κοινωνικών σχέσεων», που λειτουργούν ως προστατευτικές δομές για τον
δράστη, προκειμένου να μην οδηγηθεί στην υποτροπή. Σε αυτές τις δομές υπάγονται –
εκτός από την επαγγελματική εκπαίδευση και την εργασία – η ένταξή του σε «κύκλους
κοινωνικών σχέσεων». Όπως αναδεικνύεται από δύο συμμετέχοντες, δράσεις που
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διεξάγονται από φορείς μετασωφρονιστικής υποστήριξης, όπως ειδικότερα η θεατρική
ομάδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ140, συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου πλέγματος σχέσεων και
κοινωνικών δεσμών για τους ίδιους:
•

Στην ΕΠΑΝΟΔΟ είχαμε μια στήριξη στην αρχή. Υπήρχε ένας χώρος να έρθεις να
μιλήσεις, να περάσεις κάποιο χρόνο. Υπήρχε η ελπίδα ότι θα βρούμε μια δουλειά να
κάνουμε, κάναμε ένα σεμινάριο. Είχα μια υποστήριξη, ότι υπάρχει ένας άνθρωπος
που με ξέρει και μπορεί να νοιαστεί για μένα,

•

Όταν ήρθα στην Ελλάδα [...] Δεν κάναμε καθόλου παρέα με Έλληνες, ήθελα αλλά
δεν γινόταν. Πάντα ήμουν σπίτι – δουλειά, δουλειά σπίτι, ποτέ δεν πήγα σε ένα
καφέ, σε ένα μπαρ... Για αυτό τώρα με βοηθά πολύ το θέατρο, γιατί γνώρισα
άλλους ανθρώπους, άλλους από την παρέα που είχα παλιά. Γιατί, πώς αλλιώς θα
μπορούσα να γνωρίσω άλλους ανθρώπους και να κάνω παρέα μαζί τους; Για
παράδειγμα, ο δάσκαλός μου είναι γνωστός ηθοποιός, και τον αναγνωρίζουν στο
δρόμο όταν μας βλέπουν μαζί. Αισθάνεσαι καλά και εσύ. Λένε, ποιος είναι ο άλλος
που πηγαίνει μαζί με τον γνωστό ηθοποιό;

ε.7) Το ποινικό παρελθόν και οι ατομικές δεξιότητες των αποφυλακισμένων
Εκτός των ανωτέρω, δύο συμμετέχοντες δίνουν έμφαση σε ατομικά χαρακτηριστικά και
ικανότητες / δεξιότητες του δράστη, τονίζοντας ότι η επιτυχής κοινωνική επανένταξη
προϋποθέτει αφενός το προσωπικό κίνητρο και αφετέρου την ικανότητά του να
αξιοποιήσει δημιουργικά τις παρεχόμενες από κρατικούς και άλλους φορείς δυνατότητες
τόσο κατά την έκτιση της ποινής όσο και στο μετασωφρονιστικό στάδιο. Σε αυτό το πλαίσιο
τονίζονται η ικανότητα αυτοσυντήρησης των δραστών, όπως επίσης η ικανότητά τους να
εμπνέουν το αίσθημα της εμπιστοσύνης στον κοινωνικό τους περίγυρο. Κατ’ αυτό τον
τρόπο, οι συμμετέχοντες υποδεικνύουν την καθιερωμένη διάκριση των προστατευτικών
παραγόντων σε εγγενείς (που αφορούν λ.χ. τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας του
εκάστοτε δράστη, το επίπεδο του αυτοελέγχου του, την αυτό-εικόνα του) και εξωγενείς,
που αφορούν λ.χ. την οικογένεια και τους συνομήλικούς του (Garmezy, 1993∙ Noltemeyer
& Bush, 2013).
•

Ήταν σαν να μην έχω κάνει τίποτα, όλοι με δέχτηκαν κανονικά. Δεν ξέρω που να το
αποδώσω, μάλλον στο χαρακτήρα μου, στο ότι μπορώ να εμπνέω εμπιστοσύνη στον
άλλον, δεν ξέρω. Πάντως δεν ένιωσα κάποιον να με απορρίπτει [...],

140

Το θεατρικό εργαστήριο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αποτελείται από αποφυλακισμένους και εθελοντές του φορέα.
Από την ίδρυσή του έχει λάβει μέρος σε διάφορες διοργανώσεις παρουσιάζοντας πρωτότυπα θεατρικά
δρώμενα. Βλ. περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ (http://84.205.254.86/web/guest/ergasteriotheatrou).
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κατάλαβα ότι θα περάσω αρκετό χρόνο ακόμα στη φυλακή και αποφάσισα να τον
εκμεταλλευτώ όσο καλύτερα γίνεται. Έτσι και αλλιώς θα κάτσω στη φυλακή, μόνο
από μένα εξαρτάται το πώς θα περάσω αυτά τα χρόνια. Θα μπορούσα, όπως οι
περισσότεροι έκαναν, να κάθομαι όλη τη μέρα στο κελί και μετά να βγαίνω και να
παραπονιέμαι ότι όλα είναι χάλια (τίποτα άλλο δεν έκαναν). Εγώ αποφάσισα να
κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι συμμετέχοντες θέτουν επί τάπητος το είδος των εγκληματικών
ενεργειών των αποφυλακισμένων. H επιτυχής κοινωνική επανένταξη ενός δράστη
εξαρτάται – όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά από έναν συνεντευξιαζόμενο – από το
«να μην είναι κανένας ιδιαίτερος εγκληματίας». Σε αυτή την κατηγορία εντάχθηκαν από τον
ίδιο όσοι έχουν τελέσει γενετήσια αδικήματα σε βάρος ανηλίκων. Κατ’ αυτό τον τρόπο,
υποδεικνύεται ότι η κοινωνική επανένταξη δεν είναι εφικτό ή είναι δυσχερέστερο να
επιτευχθεί σε περιπτώσεις δραστών ειδεχθών εγκλημάτων, που συγκεντρώνουν έντονη
κοινωνική απαξία.
ε.8) Οι νομικές εκκρεμότητες και ο φόβος του επανεγκλεισμού
Εκτός από την κρατική και κοινωνική υποστήριξη των αποφυλακισμένων, μέσα από το λόγο
των τελευταίων αναδύεται η αποτρεπτική λειτουργία της στερητικής της ελευθερίας ποινής
(Κρανιδιώτη, 2011): 1) «εγώ δεν κλέβω... γιατί ξέρω πως είναι η φυλακή, αν ήθελα να πάω,
θα ξαναπήγαινα. Εύκολα μπαίνεις, δύσκολα βγαίνεις. Πάω σε καμιά εκκλησία, παίρνω
κανένα πεντάευρω... να πιώ κανένα καφέ, ζητάω από κανέναν... Αλλά δεν είναι η ζωή αυτό,
η ζωή είναι να μπορείς να δημιουργήσεις. Περνάει αλλιώς τσάμπα [...] αλλά για να βρεις
δουλειά, πρέπει να έχεις άκρες... αλλιώς δεν κάνεις τίποτα», 2) «Εγώ πέρασα την εμπειρία
της φυλακής, ξέρω πώς είναι να μην έχεις κάποια πράγματα, να έχεις μια στήριξη, το έχω
ζήσει και δεν θέλω να το ξαναζήσω».
Στο ίδιο πλαίσιο, υφίστανται συμμετέχοντες (δύο ως προς τον αριθμό) που δηλώνουν ότι
βασικό κίνητρο προκειμένου να απευθυνθούν σε φορέα υποστήριξης (στην ΕΠΑΝΟΔΟ)
υπήρξαν οι νομικές τους εκκρεμότητες κατόπιν της αποφυλάκισής τους. Η λήψη σχετικών
υπηρεσιών θεωρήθηκε ότι θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός «καλού» προφίλ, το οποίο
και θα αξιολογηθεί θετικά από τους εφαρμοστές του δικαίου. Παρά τα ανωτέρω, το αρχικό
κίνητρο μετατράπηκε στη συνέχεια σε έναυσμα για την ουσιαστική μεταστροφή απέναντι
στην αξιόποινη πράξη και την ουσιαστική διάθεση για την κοινωνική επανένταξη:
•

Ήθελα να βγάλω από πάνω μου την κατηγορία «οπλοχρησία – οπλοφορία» [...]
έψαχνα ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να κάνω. Ένας φίλος μου, ο μοναδικός
με τον οποίο έχω κρατήσει σχέσεις μέχρι σήμερα [...] που είναι φυλακή τώρα, μου
έδωσε πληροφορίες για την ΕΠΑΝΟΔΟ [...]. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ μου κάλυψε το ότι βγήκα
στην κοινωνία και μπορούσα να βοηθήσω πέντε ανθρώπους, το να μπορώ να
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προσφέρω εγώ στους ανθρώπους, δεν με νοιάζει να μου προσφέρουν εμένα. Τη
διάθεση της προσφοράς, την είχα πάντα με τους ανθρώπους, αρκεί να μην
πειράζανε. Αν με πειράζανε, αντιμετώπιζαν μεγάλη οργή. Πάντα από τους
ανθρώπους δεν κοίταζα τι να πάρω, αλλά τι να δώσω.
ε.9) Η αποχή από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών – Η επιτυχής ολοκλήρωση θεραπευτικού
προγράμματος
Με βάση τη διεθνή ερευνητική εμπειρία έχει διαπιστωθεί μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα
στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και την εμπλοκή σε αξιόποινες πράξεις, παρά το γεγονός ότι
η χρονική ακολουθία μεταξύ των δύο παραγόντων δεν θεωρείται πάντα απόλυτα σαφής
(Mulvey et al., 2010∙ Brunswick & Boyle, 1979∙ Dembo et al., 2002∙ Mason et al., 2007). Σε
κάθε περίπτωση, η χρήση ναρκωτικών ουσιών αποτελεί με σαφήνεια έναν επιβαρυντικό
παράγοντα για το φαινόμενο της υποτροπής (Wilson et al., 2001∙ Dembo et al., 1993∙
D’Amico et al., 2008∙ Gendreau et al., 1996∙ Bonta et al., 1998). Η τέλεση αξιόποινων
πράξεων εν γένει από τους συγκεκριμένους δράστες φαίνεται ότι συνδέεται σε τόσο
σημαντικό βαθμό με την εξάρτηση, ώστε η επιτυχής ολοκλήρωση ενός θεραπευτικού
προγράμματος να συνεπάγεται ταυτόχρονα την ολοκλήρωση μιας μακροσκελούς
εγκληματικής πορείας141.
Η εμπλοκή του εξαρτημένου δράστη με το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης λειτουργεί εν
προκειμένω ως ένα μέσο για τη διαμόρφωση του αιτήματος θεραπείας στον δράστη
(Παρασκευόπουλος, 2014). Σύμφωνα με τον Πουλόπουλο (2011: 59): «η θεραπεία δεν
χρειάζεται να είναι καθαρά εθελοντική ώστε να είναι αποτελεσματική, αρκεί να απομένει
ένα περιθώριο προσωπικής επιλογής. Το ισχυρό κίνητρο διευκολύνει στη θεραπεία, όμως
οι πιέσεις από το νομικό σύστημα μπορούν, επίσης, να αυξήσουν σημαντικά τα ποσοστά
εισαγωγής, παραμονής και αποτελεσματικότητας σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα»142. Η δε
141

Κατά την προετοιμασία του ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών αξιοποιήθηκαν τα πορίσματα
έρευνας σχετικά με τις θεραπευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΕΘΕΑ: το 73% των δραστών που
παρέμειναν σε θεραπευτικές κοινότητες για διάστημα άνω του ενός έτους δεν είχε ποινικές εκκρεμότητες
πέντε έτη ύστερα από την έναρξη της θεραπευτικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, το σύνολο όσων συμμετείχαν
στην εν λόγω έρευνα, αφενός δεν είχε καμιά εμπλοκή με την παραβατικότητα κατά τις τελευταίες τριάντα
ημέρες (από την ημέρα συμμετοχής του στην έρευνα), αφετέρου δεν είχε υποβληθεί σε ποινικό εγκλεισμό
κατά την τελευταία πενταετία (Αγραφιώτη, 2002: 14 επ.).
142

Οι παραβάτες της νομοθεσίας περί ναρκωτικών αποτελούν διαχρονικά έναν βασικό όγκο του ελληνικού
εγκάθειρκτου πληθυσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το έτος 2005, ο αριθμός των εγκλείστων για
αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται άμεσα με τα ναρκωτικά αποτελούσε 39,7% του συνολικού αριθμού των
εγκλείστων στα καταστήματα κράτησης. Τα σχετικά ποσοστά για τα έτη 2010 και 2015 ανήλθαν στο 38,2% και
24,2% αντίστοιχα (Αναγνωστάκη, 2018: 380). Βασικό σταθμό στην ιστορική εξέλιξη της ποινικής νομοθεσίας
σχετικά με τα ναρκωτικά αποτέλεσε η ψήφιση του ν. 4139/2013. Όπως δηλώνεται στην αιτιολογική έκθεση,
οι βασικές στοχεύσεις που τέθηκαν κατά τη νομοθέτηση περιλάμβαναν: α) την αυστηρή καταστολή των
βαρύτερων και οργανωµένων µορφών διακίνησης, αλλά µε προσεκτικό διαχωρισµό τους από τις
ελαφρύτερες περιπτώσεις, β) την προσπάθεια διάκρισης και διαβάθµισης των σχετικών εγκληµάτων, ώστε να
αποφεύγονται οι δυσανάλογα βαριές ή ευνοϊκές µεταχειρίσεις, γ) τη διατήρηση της ποινικοποίησης τόσο της
χρήσης ναρκωτικών ουσιών όσο και των υποστηρικτικών αυτής πράξεων (κατοχή και µε οποιονδήποτε τρόπο
προµήθεια προς ίδια χρήση) και δ) τη διευκόλυνση της ουσιαστικής εφαρµογής µέτρων απεξάρτησης
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ύπαρξη κοινωνικών δεσμών (λ.χ. η υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον και
φορείς) αναδεικνύεται ως ουσιώδης κατά τη μακροσκελή διαδικασία της απεξάρτησης:
•

Την τελευταία φορά που πήγα στη φυλακή, πέρασα ένα φοβερό στερητικό
σύνδρομο [...]. Η μόνη ιδέα που είχα για τη ζωή ήταν το πώς θα πίνω, πώς θα
σχετισθώ με ανθρώπους που θα με βοηθούσαν να πίνω, χωρίς να με συλλάβουνε,
γιατί το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να πίνω συνέχεια [...]. Γνώρισα στο [...]
κατάστημα κράτησης δύο άτομα που δεν κάπνιζαν, αλλά με προμήθευαν με
ναρκωτικά […]. Αυτό κράτησε ένα χρόνο [...]. Τότε [...] ο αδερφός μου [...] αρχίζει να
μου βάζει στο μυαλό να πάω σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Εγώ ταυτόχρονα είχα
ακόμη μια νομική εκκρεμότητα και επειδή είχα το φόβο της φυλακής, το σκέφτηκα
σοβαρά να πάω στο πρόγραμμα, να πάρω τα χαρτιά και να καθαρίσω από αυτή την
υπόθεση. Έτσι […] πήγα στο πρόγραμμα «18 ΑΝΩ». Η νομική αυτή εκκρεμότητα
ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για να πάω. Υπέφερα εκεί, πέρασα ένα στερητικό
σύνδρομο, ήταν στεγνό το πρόγραμμα [...]. Βγαίνοντας έξω άρχισα να αισθάνομαι
ότι είναι ωραία να είσαι καθαρός [...],

•

Όταν βγήκα από την τελευταία φυλακή, πήγα στη θάλασσα και έκανα μια βουτιά.
Και σκέφτηκα ότι δεν θα πιώ ξανά ηρωίνη και θα γίνω καλά. Γυρίζω σπίτι, δεν πήρα
ναρκωτικά, μόνο χασίσι. Και μετά από δυο μέρες πήγα στην ομάδα «Ναρκομανείς,
ανώνυμοι» [...]. Ένιωσα ευπρόσδεκτος για πρώτη φορά κάπου, έκατσα στην ομάδα
και άκουγα τη δική μου ιστορία από άλλους ανθρώπους. Και στο τέλος, έρχονται
κάποιοι και μου είπαν «επιτέλους, έφτασες σπίτι». Δεν την κατάλαβα αυτή την
κουβέντα τότε. Αλλά συνέχισα να πηγαίνω για κανένα μήνα. Έκανα κάποιες
υποτροπές. Αλλά από τον Σεπτέμβριο [...] άρχισα να κάνω επακριβώς ό,τι
προβλέπεται (είναι ένα πρόγραμμα δώδεκα εβδομάδων), και αυτό μου άλλαξε όλη
μου τη ζωή. Από τότε σταμάτησα να κάνω χρήση και δεν έχω ούτε επιθυμία να κάνω
χρήση. Έχω βρει έναν καινούργιο τρόπο ζωής, στηριγμένο σε κάποιες πνευματικές
αρχές, δηλαδή [...] ουσιαστικά δεν έχω γίνει άλλος άνθρωπος, έχω γίνει ο άνθρωπος
που ήμουν πάντα, αλλά προσπαθώ να μην αποφύγω [...] να βιώσω όλα τα
συναισθήματα, να μπορέσω να αντιμετωπίσω τη ζωή με τους όρους της, να
κατανοήσω τι είναι αυτό που με έκανε να κάνω χρήση και να αποφεύγω.
Ουσιαστικά να δω την τούρτα, γιατί όλες αυτές οι συμπεριφορές είναι το κερασάκι.

(σωµατικής και ψυχολογικής) αντί του εγκλεισµού στις κοινές συνθήκες της φυλακής. Ο νομοθέτης προτάσσει
απερίφραστα την ανάγκη θεραπείας των εξαρτημένων δραστών και αφήνει σε δεύτερη μοίρα τον κολασμό
της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από τους ίδιους (Νούσκαλης, 2015: 324). Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσπίσει
ειδικές ευεργετικές διατάξεις (άρ. 30-35 του ν. 4139/2013), που ενεργοποιούνται σε διάφορα στάδια της
ποινικής διαδικασίας, εφόσον ο δράστης αποφασίσει να ενταχθεί σε θεραπευτικό πρόγραμμα. Το ποινικό
οπλοστάσιο χρησιμοποιείται εν προκειμένω ως εργαλείο, προκειμένου να διαμορφωθεί το αίτημα θεραπείας
στον δράστη. Με βάση το άρ. 34 του ως άνω νόμου, η εξάρτηση ενός δράστη δύναται να αναγνωρισθεί κατά
τη διάρκεια της κράτησης (κατόπιν της ολοκλήρωσης της ποινικής δίκης), ακόμη και δεν είχε προβληθεί από
τον κατηγορούμενο στα προγενέστερα στάδια της διαδικασίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, έχει θεσμοθετηθεί ένα
ειδικό και αυτοτελές δικαίωμα των κρατουμένων στη θεραπεία, το οποίο ευνοεί την κοινωνική τους
επανένταξη (Παρασκευόπουλος, 2014: 254).
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Τα ναρκωτικά για μένα ήταν επιθυμία για ζωή, τρόπος για ζωή. Δεν ήθελα να
πεθάνω [...] ο τρόπος που με έκανε να αντέξω τα προβλήματα.
Είμαι ακόμα σε αυτό το δρόμο. Εννοείται ότι η παραβατικότητα είναι πλέον κάτι
ξένο για μένα, σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και σε συμπεριφορές. Έχω επιλέξει να
κινούμαι σε έναν δρόμο πνευματικό, ο οποίος μου αρέσει και τον αισθάνομαι δικό
μου [...]. Δεν ήμουν ο επαγγελματίας – στυγνός κλέφτης, που θα πω «δυσκολεύομαι
τώρα, θα πάω να κλέψω». Ακόμα και τα δύο πρώτα χρόνια, που δεν είχα δουλειά
και δυσκολευόμουν (με στήριζαν μόνο οι φίλοι μου), δεν σκέφτηκα ποτέ να πάω να
κλέψω [...] ήξερα το know how της δουλειάς... δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό...
δεν θα πάρω κάτι που δεν μου ανήκει, χωρίς να ρωτήσω. Και αυτό είναι πολύ
ανακουφιστικό [...]. Το βασικό κομμάτι της συναισθηματικής ασθένειας, είναι ο
εγωκεντρισμός... Η αίσθηση ότι «εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα», δεν χρειάζομαι
κανέναν. Έχει κάποια χαρακτηριστικά, την εμμονή και τον ψυχαναγκασμό. Μέσα τη
δυναμική της ομάδας, αρχίζεις να συνειδητοποιείς και να κατανοείς πολλά
πράγματα [...]. Ουσιαστικά, οι επιστήμονες τι κάνουν; Παίρνουν την εμπειρία των
ανθρώπων και την μεταφέρουν [...]. Αυτό ήταν το θέμα της ζωής μου, η ντροπή, η
αδυναμία έκφρασης συναισθημάτων, ο φόβος να βιώσω συναισθήματα, η χαμηλή
αυτοεκτίμηση, η απαξίωση των πάντων γιατί φοβάμαι στην ουσία να ανταγωνιστώ,
να σταθώ στα πόδια μου και να πω «είμαι αυτός και είμαι ΟΚ», να μην κατηγορείς
τους άλλους για ό,τι συμβαίνει, η ανάληψη της ευθύνης είναι δική μου ευθύνη [...].
Όσο έχω στήριξη, το παλεύω. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό, με όλους αυτούς τους
αντιπερισπασμούς [...]. Ακόμα το στηρίζω αυτό [...], μπορώ να κακοποιήσω τον
εαυτό μου με οποιοδήποτε τρόπο και να είναι το ίδιο μοτίβο: εμμονή –
ψυχαναγκασμός [...]. Κατανόησα ότι το πρόβλημά μου δεν είναι η ηρωίνη, δεν είναι
τα ναρκωτικά [...] Ανάληψη της ευθύνης μου, πολύ εύκολα μπορώ να σου βρω
δικαιολογίες,
•

Έχω περάσει τρεις κύκλους, 21 χρόνια συνολικά, χρήσης – ημιχρήσης – κατάχρησης.
Το 2011 πηγαίνω στο ΚΕΘΕΑ γιατί είμαι άστεγος και δεν έχω που να μείνω [...]. Πήγα
και έκατσα επτά μήνες. Εκεί γίνεται η αλλαγή, μετρούσα μέχρι και το τσιγάρο (τρίατέσσερα τσιγάρα τη μέρα). Το θέμα είναι ότι φτάνεις σε ένα σημείο και
κουράζεσαι... άλλοι το έχουν σαν στόχο ζωής, τους αρέσει να είναι με αυτό το
πράγμα και να περιστρέφονται γύρω από αυτό [...]. Το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ έχει
σαν αρχή ότι αλλάζεις τρόπο σκέψης. Αν το κάνεις αυτό, υπάρχει περιθώριο.
Αλλιώς, δεν κάνεις τίποτα. Δεν έχει να κάνει τόσο με το ναρκωτικό, μαθαίνεις έναν
άλλο τρόπο ζωής [...]. Όταν δεν σε απασχολεί πλέον η χρήση και το πού θα βρω, θα
πας να κάτσεις και στην πλατεία στο παγκάκι, με τα παιδάκια που παίζουν, θα πας
να κάτσεις σε μια κοινή καφετέρια. Δεν θα πας εκεί που συχνάζουν οι χρήστες και οι
διακινητές. Έτσι το έσβησα από μέσα μου αυτό,
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Υπήρξαν και στιγμές που πέρασα δύσκολα, είχα στο μυαλό μου να μην
υποτροπιάσω. Ήθελα πολύ βαθιά να συνετισθώ, να μην έχω την ίδια διαδρομή.
Αυτό που ήθελα ήταν να σχετισθώ με ανθρώπους (φίλους, να βρω γυναίκα), που
να μην έχουν καμία σχέση με αυτό τον κόσμο, που είχαν μια άλλη ζωή, αυτούς που
παλιότερα έλεγα «ξενέρωτους». Ήξερα πολύ βαθιά μέσα ότι αυτό δεν πρόκειται να
γίνει, εάν εγώ δεν απαλλαγώ και δεν κρατήσω μια απόσταση από την προηγούμενη
ζωή μου. Το ήξερα πολύ καλά και το ήθελα αυτό το πράγμα.

ε.10) Η περίπτωση των οικονομικών εγκληματιών
Εκτός από την κρατική υποστήριξη ως προς τη βραχυπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών τους,
μέσα από τον λόγο των αποφυλακισμένων αναδεικνύεται ότι η πρόληψη της υποτροπής
τελεί σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της πρωτογενούς κοινωνικοποίησης των
δραστών. Ειδικότερα, οι οικονομικοί παραβάτες αναδεικνύονται – με βάση τις απαντήσεις
των ίδιων των συμμετεχόντων – ως μια ειδική κατηγορία αποφυλακισμένων143. Οι ίδιοι
προβάλλονται ότι διαθέτουν περισσότερες προοπτικές για μια επιτυχή κοινωνική
επανένταξη, καθώς έχουν γαλουχηθεί με βάση το συμβατικό σύστημα αξιών και έχουν
προβεί ευκαιριακά στην τέλεση αξιόποινων πράξεων στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας. Η κοινωνική επανένταξη καθίσταται μια ευκολότερη και ταχύτερη
διαδικασία, καθώς έχει προηγηθεί μια επιτυχής κοινωνική ένταξη που περιλαμβάνει τη
διαμόρφωση και την τήρηση κοινωνικών δεσμών, όπως επίσης την ένταξη στην αγορά
εργασίας. Τα άτομα αυτά διαθέτουν επίσης αντιστάσεις στην υιοθέτηση / ενσωμάτωση της
υποκουλτούρας της φυλακής και των εγκληματογόνων πτυχών της:
•

είμαι μια περίπτωση από τις «διακεκριμένες» (σχήμα λόγου, εντός παρενθέσεως).
Δύσκολα θα ξαναπάω φυλακή. Δεν είναι ο ζωτικός μου χώρος. Παντρεύτηκα μικρός,
για αυτό και έχω και μεγάλα παιδιά. Πάντα ήθελα να βελτιώσω τα οικονομικά μου,
να έχω εναλλακτική λύση. Έκανα τρεις δουλειές [...] δεν είμαι αχόρταγος, δεν ήθελα
να κάνω πολυτέλειες... ήθελα μόνο να αγοράσω ένα σπίτι για να φύγουμε από το
ενοίκιο. Αυτός ήταν ο στόχος, από τότε που θυμάμαι και τον πατέρα μου [...]. Είμαι
μια περίπτωση που ξεχωρίζει στις χίλιες. Ήμουν κοινωνικοποιημένος από πριν.
Όμως υπάρχουν άτομα κατατρεγμένα, άτομα που δεν έχουν βοήθεια από πουθενά
και ποιος να ασχοληθεί μαζί τους [...],

143

Ύστερα από το «ξέσπασμα» της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, η κλιμάκωση της ποινικής καταστολής
επελέγη ως μέσο αντιμετώπισης της οικονομικής εγκληματικότητας (Κοσμάτος, 2015). Κατ’ αυτό τον τρόπο,
στον σωφρονιστικό πληθυσμό προστέθηκε μια νέα κατηγορία δραστών, η οποία προέρχεται από τα μεσαία
κοινωνικοοικονομικά στρώματα (Κοσμάτος, 2016). Η τιμωρητική λογική που υιοθετήθηκε αναφορικά με την
αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων προκάλεσε σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση των εγκλείστων
(Βιδάλη, 2008).
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τι κάνω […] με αυτόν ο οποίος είναι όλη μέρα πίνει πρέζα […] δεν έχω καμία σχέση
καμία επαφή […] το μόνο που συζητάγανε ήτανε πώς θα ληστέψουν όταν βγουν
έξω, πως θα κλέψουν το ένα χρηματοκιβώτιο, πως θα βουτήξουμε τον άλλο, πως θα
βουτήξουμε στο σπίτι του αλλουνού, θα ανοίξουμε έτσι την πόρτα, τι επαφή
μπορείς να ’χεις τότε; Εντάξει, εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε άγγελοι, αλλά απ’ την
άλλη μεριά δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά τα πράγματα (ενν. κλοπές, ληστείες
κτλ). Εντάξει, κάναμε κάτι με την εταιρία […] το κάνουν όλοι. Τους απατεώνες στην
πολιτική τους λένε πολιτικούς, εμάς μας λένε κακουργηματίες144.

Οι οικονομικοί παραβάτες συνιστούν επίσης μια ειδική κατηγορία αποφυλακισμένων,
καθώς διαθέτουν ήδη πριν τον εγκλεισμό τους συγκεκριμένη επαγγελματική εξειδίκευση
και εμπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο, χρήζουν ενίσχυσης προκειμένου να κατορθώσουν να
αξιοποιήσουν εκ νέου τις δεξιότητες και να αναδιοργανώσουν την επαγγελματική τους
πορεία:
•

Σε τελική ανάλυση, δεν είμαι και είκοσι χρονών, πρέπει να βρω μια δουλειά στο
αντικείμενό μου. Άμα είναι να δουλεύω σε βενζινάδικο, εντάξει. Όλα μπορώ να τα
κάνω, δεν είναι ότι ντρέπομαι για μια δουλειά, αλλά γιατί να το κάνω; Έχω
σπουδάσει, είχα επάγγελμα, δεν είμαι στο δρόμο […]. Κανένα πρόγραμμα σοβαρό
δεν υπάρχει, λένε στα λόγια ότι υπάρχει, αλλά δεν ...

ε.11) Η περίπτωση των Ρομά
Μια ειδική κατηγορία στο φάσμα των αποφυλακισμένων αποτελούν, επιπρόσθετα, οι
Ρομά, οι οποίοι φαίνεται ότι τροφοδοτούν σε σημαντικό βαθμό των πληθυσμό των
φυλακών. Όπως επισημαίνεται από έναν συμμετέχοντα: «Σε αυτό το διάστημα [...] έβλεπα
πολύ κόσμο να βγαίνει από τη φυλακή και να ξαναμπαίνουν γρήγορα [...]. Δεν βάλανε
μυαλό. Είναι πολλοί που έχουν μάθει να κλέβουν, που ζουν έτσι, με κλοπές, με ληστείες.
Βγαίνουν και κάνουν πάλι τα ίδια. Βγαίνουν με αναστολή και τα κάνουν όλα μετά [...].
Ειδικά αυτοί οι γύφτοι, που έχουν πολλά παιδιά, βγαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος από τους
δικούς [...]». Βασισμένη σε εμπειρικά δεδομένα που παρήχθησαν μέσω συνεντεύξεων με
έξι ανήλικους κρατούμενους στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ), η
Καρακλή (2012: 95 επ., 153) διαπιστώνει: «Για τους έφηβους/Ρομά […] ο εγκλεισμός […]
είναι μια κατάσταση αρκετά συνηθισμένη, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις, κάποιο
μέλος από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον, έχει βρεθεί ως έγκλειστος σε κάποιο
Σωφρονιστικό Κατάστημα της χώρας […] η φυλακή αποτελεί «ένα αναγκαίο κακό» που
πρέπει να το ζήσουν, όπως το έζησαν και αρκετοί στενοί συγγενείς τους. Κάποιοι πιστεύουν
ότι αδικήθηκαν, κάποιοι άλλοι ότι έπεσαν θύματα πλεκτάνης, σε κάθε περίπτωση η
φυλακή για τους Ρομά, είναι μια γνωστή και συνηθισμένη κατάσταση. Άλλωστε, στο
144

Πρβλ. επίσης τις εμπειρικές έρευνες των Κασάπογλου (2016) και Παλούκη (2015).
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Σωφρονιστικό Κατάστημα, οι περισσότεροι έφηβοι Ρομά, συμβιώνουν μαζί με τα αδέρφια
τους ή τα ξαδέρφια τους»145.
Η πρόληψη της υποτροπής των Ρομά προϋποθέτει – σύμφωνα με συμμετέχουσα στην
παρούσα εμπειρική έρευνα – δράσεις που θα εξασφαλίσουν πρωτίστως την κοινωνική τους
ένταξη, όπως π.χ. η ολοκλήρωση των βασικών σπουδών:
•

Για μένα ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επανένταξη είναι να αλλάξω ζωή, να
φύγω από τον καταυλισμό, εγώ ή ο οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος εάν δεν αλλάξει
εκεί που μένει θα συνεχίσει στην παρανομία [...]. Κοινωνική επανένταξη δεν
πιστεύω ότι είναι κάτι εύκολο [...] τι να σου πω… υπάρχει επανένταξη εάν δεν ξέρεις
να γράφεις ούτε το όνομά σου ... όταν δεν έχεις πάει ποτέ σχολείο; Και μετά και το
άλλο, φταίμε και εμείς (οι Ρομά) δεν πάμε τα παιδιά στο σχολείο… και μετά εσείς…
(εννοεί η υπόλοιπη κοινωνία) δεν μας θέλετε, δεν μας καταλαβαίνετε… Δεν δίνεται
δουλειά σ’ έναν τσιγγάνο γιατί λέτε είναι κλέφτης… αλλά εάν δεν του δώσεις
δουλειά τι θα κάνει δεν θα κλέψει; Είμαστε άλλοι κόσμοι… Πρέπει να μας βάλετε
στους δικούς σας ρυθμούς στη δικιά σας κοινωνία και μάλλον κάποιοι δεν θέλουν.
Και γιατί να θέλουν αν περνούν καλά και βγάζουν λεφτά;

ε.12) Συμπεράσματα
Εν ολίγοις, στους προστατευτικούς παράγοντες περιλαμβάνονται – με βάση το βίωμα και
τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων – η εύρεση οικίας και η κάλυψη βασικών εξόδων κατά
το πρώτο διάστημα της απόλυσής τους από τα καταστήματα κράτησης. Σε αυτό το πλαίσιο,
αναδεικνύεται η σημασία του οικογενειακού ή/και φιλικού περιβάλλοντος, όπως επίσης η
οικονομική υποστήριξη του αποφυλακισμένου από φορείς μετασωφρονιστικής μέριμνας.
Στης ισχυροποίηση των κοινωνικών δεσμών συμβάλλει η ένταξη των αποφυλακισμένων
στην αγορά εργασίας. Σε αυτή τη στόχευση δύνανται να συμβάλλουν η εκπαίδευση και τα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που διεξάγονται εντός του σωφρονιστικού
συστήματος, όπως επίσης η υποβοήθηση των αποφυλακισμένων στην αναζήτηση
εργασίας. Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, απαιτείται η άμεση σύνδεση της εργασίας και των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διεξάγονται εντός των καταστημάτων κράτησης με την
αγορά εργασίας ευρύτερα.
Εντούτοις, η εύρεση εργασίας και η οικονομική αυτοδυναμία που αυτή συνεπάγεται δεν
είναι σε θέση να συμβάλλουν στην επιτυχημένη κοινωνική επανένταξη των δραστών, εάν
145

Σύμφωνα επίσης με την επιτόπια ανθρωπολογική έρευνα της Δέμελη (2007: 117) στη Γυναικεία Φυλακή
Κορυδαλλού: «Για τις τσιγγάνες […] ο εγκλεισμός αποτελεί ένα ενδεχόμενο αρκετά πιθανό στους κοινωνικούς
τους κύκλους, η αριθμητική τους παρουσία μέσα στη φυλακή είναι σταθερά έντονη κι έτσι παρέχεται η
δυνατότητα στις νεοφερμένες για κοινωνικοποίηση μέσα στη φυλακή µε την ένταξη τους στις ήδη
υπάρχουσες ομάδες […] τσιγγάνων».
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οι τελευταίοι δεν προβούν στη μεταβολή του τρόπου σκέψης τους και στην υιοθέτηση μιας
γενικότερα διαφορετικής στάσης ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχής κοινωνική
επανένταξη συνιστά το αποτέλεσμα της προσωπικής απόφασης και επιλογής ενός
αποφυλακισμένου. Η τελευταία τελεί σε συνάρτηση με την ηλικία. Οι συμμετέχοντες
αναφέρονται σε περιπτώσεις δραστών (ιδίως όσοι εμπλέκονται σε εγκληματικά δίκτυα με
στόχο την τέλεση ληστειών ή/και την εμπορία ναρκωτικών ουσιών), οι οποίοι
αντιλαμβάνονται την παραβίαση της ποινικής νομοθεσίας ως ένα μέσο για την απόκτηση
σημαντικού οικονομικού κέρδους. Τα κέρδη αυτά εξασφαλίζουν για τους δράστες έναν
πολυτελή τρόπο ζωής, ο οποίος δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί με νόμιμα μέσα, η δε
(επανα)φυλάκιση προσλαμβάνεται από τους ίδιους ως ένας «επαγγελματικός» κίνδυνος. Η
αποχή από το έγκλημα επιλέγεται ως αποτέλεσμα της ηλικιακής ωρίμανσης και της
ψυχικής κόπωσης που δημιουργείται από τις συχνές εμπλοκές με τους φορείς της ποινικής
δικαιοσύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτυχής κοινωνική επανένταξη προϋποθέτει ότι ο
αποφυλακισμένος θα επιλέξει συνειδητά την αποστασιοποίησή του από το έγκλημα. Σε
αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να αναζητήσει νέες συναναστροφές και να επιδιώξει την
ένταξή του σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία δεν συνδέονται με την τέλεση αξιόποινων
πράξεων.
Σε ό,τι αφορά άλλες κατηγορίες δραστών, οι συμμετέχοντες υποδεικνύουν την πρωτογενή
κοινωνικοποίηση του δράστη ως καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα πορεία του
κατόπιν της απόλυσής του από το κατάστημα κράτησης. Άτομα που έχουν γαλουχηθεί με
βάση το συμβατικό σύστημα αξιών και έχουν προβεί ευκαιριακά στην τέλεση αξιόποινων
πράξεων ή/και στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (όπως λ.χ. οι
οικονομικοί παραβάτες) προβάλλεται από τους ίδιους ότι διαθέτουν περισσότερες
προοπτικές επιτυχούς κοινωνικής επανένταξης. Η ιδιαιτερότητα των εν λόγω δραστών
έγκειται στο ότι χρήζουν υποστήριξης προκειμένου να αξιοποιήσουν εκ νέου τα προσόντα
και τις δεξιότητές τους, ώστε να αναδιοργανώσουν στον εργασιακό τους βίο. Η δε αποχή
των εξαρτημένων από το έγκλημα προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση ενός
θεραπευτικού προγράμματος, γεγονός που συχνά συνεπάγεται την ολοκλήρωση μιας
μακροσκελούς εγκληματικής πορείας. Τέλος, η πρόληψη της υποτροπής των Ρομά
προϋποθέτει ευρύτερες δράσεις που θα εξασφαλίσουν πρωτίστως την κοινωνική τους
ένταξη.
Συμπερασματικά, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ανέδειξαν μια βασική συνισταμένη
των αλλοδαπών εμπειρικών ερευνών και των σχετικών θεωρητικών αναλύσεων αναφορικά
με το φαινόμενο της υποτροπής: η αποχή των αποφυλακισμένων από το έγκλημα απορρέει
από έναν συνδυασμό παραγόντων που αφορούν τόσο γνωστικές διεργασίες όσο και
«περιστατικά ζωής». Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζει η συνδρομή ή η
μετέπειτα διαμόρφωση ισχυρών κοινωνικών δεσμών. Οι προστατευτικοί παράγοντες
αφορούν περαιτέρω τόσο το μετασωφρονιστικό στάδιο όσο και αυτό της έκτισης της
ποινής (τις συνθήκες κράτησης). Κατ’ αυτό τον τρόπο, υποδεικνύεται ότι η διαδικασία της
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επιτυχούς κοινωνικής επανένταξης θα πρέπει να προετοιμάζεται από την πρώτη στιγμή
που ο δράστης τίθεται σε συνθήκες εγκλεισμού.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η διερεύνηση της δράσης και της αλληλεπίδρασης των παραγόντων «διακινδύνευσης» και
των προστατευτικών παραγόντων σε ό,τι αφορά την υποτροπή παρουσιάζει ιδιαίτερη
επιστημονική και πρακτική αξία, δεδομένου ότι θέτει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές
για την ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών πρόληψης του φαινομένου. Ωστόσο, ο
πολυπαραγοντικός χαρακτήρας του εγκληματικού φαινομένου καθιστά ιδιαιτέρως
δυσχερή την απομόνωση, αποκωδικοποίηση και πλήρη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας
των ως άνω αναφερόμενων παραγόντων με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να
αναφερθεί σε ένα άρτιο επεξηγηματικό πλαίσιο γύρω από το φαινόμενο της υποτροπής
στη βάση μιας σχέσης αιτίας και αιτιατού, αλλά στη βάση μιας πιθανολόγησης.
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν μέσα από τον βιωματικό λόγο των συμμετεχόντων στην
έρευνα, υπογραμμίστηκε αρχικά η επίδραση της στερητικής της ελευθερίας ποινής στην
υποτροπή των πρώην εγκλείστων. Η φυλάκιση επιφέρει σοβαρό ρήγμα στις σχέσεις τους
με τις οικογένειές τους και το ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον. Οι
συνέπειες του εγκλεισμού, ψυχολογικές (λόγω του άγχους και του ιδρυματισμού) και
οικονομικές (εξαιτίας της απομάκρυνσης από την αγορά εργασίας και ο συγχρωτισμός τους
με άτομα με διαφορετικό ποινικό ιστορικό παραπέμπουν σε μηχανισμούς κοινωνικού
αποκλεισμού με αναπόφευκτο αποτέλεσμα τον επανεγκλεισμό τους. Επίσης, η φυλακή, ως
ολοκληρωτικός θεσμός, έχει ως συνέπεια την απώλεια κάθε πρωτοβουλίας και κάθε
αγωνιστικότητας για τη ζωή στοιχεία που είναι αναγκαία ώστε να τα βγάλουν πέρα στο
μετά τη φυλακή. Αν μάλιστα έχουν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη φυλακή,
πιθανότατα έχουν ταυτισθεί με το ρόλο και τη θέση του περιθωριακού και έχει
αφομοιώσει τον υποπολιτισμό της φυλακής, που έχει κύριο πυρήνα αντικοινωνική στάση,
την οποία οι δυσχέρειες της ζωής του εντείνουν.
Διαχρονικά η φυλακή καταγγέλθηκε ως μια αποτυχημένη ποινική κύρωση σε ό,τι αφορά
την επανακοινωνικοποίηση των κρατουμένων. Τη θέση αυτή φαίνεται να συμμερίζονται
στο σύνολό τους όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι με την κριτική τους να εντοπίζεται κυρίως στις
εξής διαπιστώσεις: οι φυλακές δεν αναμορφώνουν και δεν συνεπάγονται τη μειώση της
εγκληματικότητας, αντίθετα κατασκευάζουν εγκληματίες με τον περιορισμό, την πειθαρχία
και τον συγχρωτισμό ατόμων με διαφορετικό ποινικό ιστορικό. Ο σκοπός της φυλακής κατά
τη γνώμη τους είναι κατασταλτικός – τιμωρητικός και βρίσκεται σε αντίφαση με
κοινωνικούς προσανατολισμούς, όπως είναι η αποκατάσταση και η κοινωνική επανένταξη
η οποία μένει μόνο στα χαρτιά και εντός εισαγωγικών ως σκοπός της ποινής. Η
προετοιμασία της επανένταξης παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό με δεδομένες τις
περιγραφείσες συνθήκες κράτησης, τις δυσκολίες στην επικοινωνία με το εξωτερικό
περιβάλλον, τις περιορισμένες θέσεις εργασίας (για δραστηριοποίηση και ευεργετικό
υπολογισμό της ποινής) και την ανεπάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης
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(για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τη αγορά εργασίας) κατά τη
διάρκεια της φυλάκισης.
Περαιτέρω, η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων ανέδειξε ότι οι συνεντευξιαζόμενοι
υπότροποι ήταν άγαμοι άνδρες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και χρήστες ναρκωτικών
ουσιών. Σε ό,τι αφορά άλλους παράγοντες «διακινδύνευσης» για την υποτροπή, οι οποίοι
συνήθως συνυπάρχουν και λειτουργούν αθροιστικά, από την ανάλυση των αφηγήσεων των
συνεντευξιαζόμενων αναδείχθηκε ο προεξάρχων ρόλος των δομικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών της οικογένειας κατά την περίοδο της ανηλικότητας καθώς και ο ρόλος
της σχολικής αποτυχίας και της έλλειψης ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς στόχους
και την εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, ως κοινή συνισταμένη των αφηγήσεων των
συμμετεχόντων αναδείχθηκε η πρώιμη εμπλοκή στην παραβατικότητα και τη χρήση
ναρκωτικών ουσιών, γεγονός το οποίο συνηγορεί στην πάγια θέση στο πλαίσιο της
εγκληματολογικής θεωρίας περί «συνέχειας» της αντικοινωνικής και παραβατικής
συμπεριφοράς σε βάθος χρόνου. Στη βάση αυτή διαπιστώνεται η αλληλοτροφοδοτούμενη
σχέση μακράς διάρκειας μεταξύ της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και της παραβατικότητας
του υπότροπου τοξικοεξαρτώμενου ατόμου. Τέλος, σε συνάρτηση με τα ανωτέρω
επισημαίνεται ο ρόλος των φιλικών συναναστροφών καθώς και η ένταξη σε δίκτυα
γνωριμιών με άλλα άτομα εμπλεκόμενα τόσο στη χρήση ναρκωτικών και την
τοξικοεξάρτηση όσο και στην παραβατικότητα.
Από την άλλη πλευρά, οι προστατευτικοί παράγοντες – σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις
εμπειρίες των συμμετεχόντων – αναφέρονται τόσο στη φάση της έκτισης της ποινής όσο
και στο μετασωφρονιστικό στάδιο. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η κάλυψη βασικών αναγκών
των δραστών κατά το πρώτο διάστημα της απόλυσής τους από τα καταστήματα κράτησης.
Οι τελευταίες συνίστανται αρχικά στην εύρεση οικίας και την κάλυψη των σχετικών
εξόδων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται η σημασία της ύπαρξης ενός ισχυρού
οικογενειακού ή/και φιλικού πεδίου υποστήριξης, όπως επίσης η οικονομική και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη του αποφυλακισμένου από φορείς μετασωφρονιστικής
μέριμνας. Ωστόσο, η ένταξη των αποφυλακισμένων στην αγορά εργασίας και η οικονομική
αυτοδυναμία που αυτή συνεπάγεται δεν είναι σε θέση να συμβάλλουν στην επιτυχημένη
κοινωνική επανένταξη αυτών, εάν οι τελευταίοι δεν προβούν στη μεταβολή του τρόπου
σκέψης τους και της γενικότερης στάσης ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδείχθηκε ότι
ορισμένοι δράστες (ιδίως όσοι εμπλέκονται σε εγκληματικά δίκτυα) αντιλαμβάνονται την
παραβίαση της ποινικής νομοθεσίας και τις παράνομες δραστηριότητες εν γένει ως ένα
μέσο για την απόκτηση σημαντικού οικονομικού κέρδους. Η επιτυχής κοινωνική
επανένταξη προϋποθέτει ότι ο αποφυλακισμένος θα επιλέξει συνειδητά την
αποστασιοποίησή του από το έγκλημα. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να αναζητήσει
νέες συναναστροφές και να επιδιώξει την ένταξή του σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία
δεν συνδέονται με την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
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Σε ό,τι αφορά άλλες κατηγορίες δραστών, άτομα που θεωρούν ότι έχουν γαλουχηθεί με
βάση το συμβατικό σύστημα αξιών και έχουν προβεί ευκαιριακά στην τέλεση αξιόποινων
πράξεων ή/και στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (όπως λ.χ. οι
οικονομικοί παραβάτες) προβάλλεται από τους ίδιους ότι διαθέτουν περισσότερες
προοπτικές επιτυχούς κοινωνικής επανένταξης. Οι εν λόγω δράστες χρήζουν υποστήριξης
προκειμένου να αξιοποιήσουν τα προσόντα και τις δεξιότητές τους, ώστε να επανέλθουν
στον εργασιακό τους βίο. Η δε αποχή των εξαρτημένων από το έγκλημα προϋποθέτει την
επιτυχή ολοκλήρωση ενός θεραπευτικού προγράμματος, η οποία συχνά συνεπάγεται το
τέλος μιας μακροσκελούς εγκληματικής σταδιοδρομίας. Τέλος, η πρόληψη της υποτροπής
των Ρομά προϋποθέτει ευρύτερες δράσεις που θα εξασφαλίσουν πρωτίστως την κοινωνική
τους ένταξη.
Σε γενικές γραμμές, τα ερευνητικά δεδομένα που παρήχθησαν στο πλαίσιο της παρούσας
εμπειρικής έρευνας ανέδειξαν μια βασική παραδοχή με βάση τη διεθνή ερευνητική
εμπειρία και τις σχετικές θεωρητικές αναλύσεις: η αποχή των αποφυλακισμένων από το
έγκλημα απορρέει από έναν συνδυασμό παραγόντων σχετικών με γνωστικές διεργασίες
και «περιστατικών ζωής». Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αναγκαιότητα διαμόρφωσης
μιας πολύπτυχης αντεγκληματικής πολιτικής, που θα θέτει στο επίκεντρο την έμπρακτη και
ουσιαστική υποστήριξη της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισμένων. Ωστόσο, ο
τρόπος με τον οποίο οι ως άνω παράγοντες «διακινδύνευσης» δρουν και αλληλεπιδρούν
με τους προστατευτικούς παράγοντες παραμένει ένα ερευνητικό ερώτημα το οποίο είναι
δυσχερές να διερευνηθεί σε βάθος, δημιουργώντας δυσχέρειες στην κατανόηση του ίδιου
του φαινομένου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Σε αυτό το
πλαίσιο, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα για τη διεξαγωγή περαιτέρω συστηματικών
εμπειρικών ερευνών, ώστε να αναδειχθούν με μεγαλύτερη πληρότητα οι επιβαρυντικοί και
προστατευτικοί παράγοντες ως προς την υποτροπή και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
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